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شگردکثیفبرایسرقت،بهزندانختمشد

خاطره

شلیک راکی

سرقت چسبهای برق یک مغازه به ظاهر
پروند ه سادهای میآمد که نه تنها از همین
سرقت ســاده به کشف دو قتل و 160
سرقت سازمان یافته و خطرناک رسیدیم
بلکه خود من که به تازگی از دانشکده
افسری دانش آموخته شده بودم و اولین
پرونده را روی میزکارم در اداره پلیس
می دیدم با اصابت گلوله ای به زیر قلبم تا
آستانه مرگ پیش رفتم.
اوایــل سال  64بود ،یک پلیس تازه کار
بودم و وقتی پرونده سرقت چسب های
برق به من واگذار شد شاید حس خوبی
نداشتم چرا که تصور می کردم یک دزدی
خــرد ،راحــت ترین پــرونــده ای اســت که
میتواند یک پلیس آن را بررسی کند.
مغازه نبش کوچه مــروی بود که دزدان
شبانه کرکره های مغازه را بریده و دست
به سرقت زده بودند.
خیلی زود در تحقیقات میدانی پی بردیم
مدتی است که دو جوان عراقی در حوالی
این مغازه پرسه می زنند.
در آن زمان دوربین های مداربسته هنوز
بــه کــارگــیــری نشده بــودنــد امــا صاحب
مغازه گفت که یکی از دو جوان مظنون
را میشناسد.
همین سرنخ کافی بود تا یکی از دزدان
دستگیر شود و با اعتراف او توانستیم
دزد اصلی را که فیصل نام داشت و 22
ساله بود در کبودآهنگ همدان دستگیر
کنیم.
تصور می کردم به مرحله پایانی پرونده
سرقت چسب هــای بــرق رســیــده ام در
حالی که هنوز در اول راه بــودم چرا که
فیصل اعتراف کرد عضو یک باند مخوف
معروف به راکی است و چون قوی هیکل
بود در این باند ماموریت رفتارهای خشن
در جریان سرقت ها را داشت.
از اعترافات این جوان ایالمی شوکه شدم،
رئیس باند راکی شخصی به نام احمد بود
که  30نوچه داشت.
آن ها سوار بر خودرو به بنگاه های باربری
در منطقه فداییان اسالم حمله می کردند
و با زندانی کردن نگهبانان و همه کسانی
که در زمــان سرقت در بنگاه ها حضور
داشتند گــاو صــنــدوق هــا را بــه سرقت
میبردند.
می شد حدس زد که برای دستگیری 30
دزد حرفه ای چه میزان باید زمان گذاشت
و تالش کرد .فیصل گفته بود که رئیس
باند راکی همیشه مسلح است و احتمال
این که پلیس با یکایک اعضای این باند
مخوف درگیر شود و حتی شهید بدهد
وجود داشت.
یک پرونده به ظاهر ساده ،شش ماه زمان
من و تیم های پلیس همراه من را گرفت،
دزدان همگی دستگیر شدند و عجیبتر
ایــن که با بــازداشــت احمد فهمیدیم او
در ماجرای هدایت باند راکی ابتدا یک
نگهبان انباری را با شلیک گلوله کشته
و بعد یکی از نوچههایش را هم به دلیل
اختالف بر سر تقسیم سهمش به قتل
رسانده است.
دو قتل و  160سرقت در نخستین پرونده
پلیسی من کشف شد ،احمد به دلیل دو
قتل اعدام شد ،نوچههایش هم به خاطر
سرقت های مسلحانه و خشن از پاساژ
ملت و مغازه های چراغ برق و باربری ها به
زندان افتادند.
این پرونده سال ها من را درگیر خود کرده
بود چرا که اعضای باند راکی هر کدام با
آزادی از زندان خودشان رئیس باندهای
سرقت شدند ،برخی که دست به اقدامات
وحشت آور زده بودند بعد از دستگیری
مجدد اعــدام هم شدند و برخی نیز در
تعقیب و گریزهای پلیسی هدف گلوله
قرار گرفتند و کشته شدند.
هربار یکی از اعضای باند راکی خالفی
انجام می داد نخستین کسی که مامور
رسیدگی می شد من بودم تا جایی که
در یکی از این سرقتهای به هم پیوسته،
کوچک ترین امــا قلدرترین عضو باند
راکی که پسر  17ساله ای به نام حسین
بــود و به راحتی و تنهایی گاوصندوق
ها را جا به جا می کرد من را به دردسر
انداخت.
او که دیگر رئیس باند مسلحانه ای شده
بودهنگاممواجههبامنگلولهایبهسمتم
شلیک کرد که به زیر قلبم اصابت کرد به
گونه ای که تا آستانه شهادت پیش رفتم
و همکارانم در این درگیری موفق شدند
حسین را هدف گلوله قرار دهند.
بیشتر اعضای باند راکی که برای خود
باندهای بــزرگ و خشنی تشکیل داده
بودند به خاطر جرایمشان اعــدام یا در
زمان دستگیری کشته شدند.

پدر و پسربچه همراهش به تصاویر دوربین
مداربسته احتمال دادنــد که همان دزدان
نامرئی هستند و منتظر ماندند تا این پدر و پسر
برای سرقت وارد عمل شوند.
مــامــوران در کمین بــودنــد کــه مــرد جــوان
همراه فرزندش وارد مغازه عطرفروشی شد
و لحظاتی بعد مرد جوان همراه فروشنده از
مغازه خارج شدند که در این صحنه ماموران
با اطمینان از شیوه و شگرد سرقت ها دست
به کــار شدند و با ورود به مغازه توانستند
پسربچه را که در حال سرقت دخل مغازه بود
دستگیر کنند و پدرش نیز که بیرون مغازه
بهت زده شاهد صحنه دستگیری پسرش
بود به دام افتاد.
پسر  13ساله در اعترافاتش گفت :من
مدرسه می رفتم و درس می خواندم تا این
که پدرم از من خواست کمکش کنم ،ابتدا
نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم و وقتی
درباره دزدی حرف زد ابتدا شوکه شدم ولی
اصرارهای پدرم باعث شد تا در این سرقت ها
همراهی اش کنم.
وی افزود :من می ترسیدم ولی پدرم از من
حمایت می کرد و از راز سرقت هایمان کسی
اطالعی نداشت و مادرم فکر می کرد همراه
پدرم به پارک می روم.

خرداد سال گذشته مرد مغازه داری درتماس
با پلیس از به سرقت رفتن دخل مغازه اش از
سوی یک پدر و پسر خبر داد .
خیلی زود تیمی از ماموران برای تحقیقات
ابتدایی در محل سرقت حاضر شدند.
ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند یک
پدر و پسربچه بــرای خرید به مغازه عطاری
مرد جوان مراجعه کرده اند که پدر به بهانه
خرید یک سری داروی گیاهی که بیرون مغازه
داخل سطل بوده است صاحب مغازه را بیرون
کشیده و پسر بچه زمانی که داخل مغازه بوده
از این فرصت استفاده و اقدام به خالی کردن
پولهای دخل مغازه کرده است.
تیم پلیسی در این مرحله با توجه به این که
مغازه عطاری هیچ دوربین مداربسته ای
نداشت در گام نخست به سرنخی از دزدان
دست پیدا نکردند و تحقیقات میدانی ادامه
داشت که ماموران در جریان سرقت مشابه
دیگری قرار گرفتند.
مــامــوران در ایــن مرحله پی بردند که این
پــدر و پسر در سناریوی بعدی شــان به یک
سوپرمارکترفتهوبهبهانهخریدزغالصاحب
مغازه را به بیرون کشیده اند و پسر بچه اقدام
به برداشتن پول های دخل مغازه کرده است.
▪نخستین سرنخ

در ایـــن شــاخــه از تحقیقات مــامــوران
بــه بــررســی تصاویر دوربــیــن مداربسته
سوپرمارکت پرداختند و تصویر مرد جوان
و فــرزنــدش به دســت آمــد که در تجسس
هــای اطالعاتی مــامــوران به ســراغ آلبوم
مجرمان سابقه دار رفتند و مشخص شد این
دزدان تازه کار هستند و تا به حال سابقه ای
نداشتند.
ماموران درگام بعدی تصویر پدر و پسر بچه را
در اختیار تیم های گشتی پلیس قرار دادند و با
توجه به این که سرقت ها در یک محله صورت
گرفته بــود گشت هــای پلیسی بــه صــورت
محسوس و نامحسوس وارد عمل شدند.

▪گفت وگو با پدر

حسن  40ساله که یک سال در زندان است
وقتی به دادگــاه آمــد هنوز بــاور نداشت که
باعث بدبختی زندگی خودش و پسرش شده
است .وی عامل این بدبختی ها را بیکاری
خود می داند.
▪سابقه داری؟

نه

▪شغل؟

در یک کارخانه کار می کردم که بیکار شدم.
▪چرا؟

کارخانه ورشکسته شد و همه کارمندان
شرکت به اجبار اخراج شدند و من هم یکی از
کارمندان آن جا بودم.

▪دستگیری دزدان

ردیابی های پلیسی ادامــه داشت تا این که
ماموران به رفتارهای مرد جوانی که همراه
فــرزنــدش در پیاده رو خیابان در حــال راه
رفتن بود مشکوک شدند و آن ها را به صورت
نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
در این مرحله ماموران با توجه به شباهت

▪چرا سرکار نرفتی؟

دیگر کــاری بــرای من نبود و هرجا که می
توانستم سرکشی کردم اما شغلی با در آمد
خوب که بتوانم هزینه زندگی ام را تامین کنم
پیدا نکردم.
▪به همین خاطر دزدی کردی؟

بله ،هیچ راهی نداشتم و هزینه های زندگی
روز به روز وضعیت را بدتر می کرد و چون از
چند نفر پول قرض گرفته بودم دیگر فرصت
کافی برای پس دادن پول ها نداشتم به همین
دلیل تصمیم به سرقت گرفتم.
▪چرا پای پسرت را به ماجرا باز کردی؟

هیچ شیوه و شگردی به ذهنم نمی رسید و
چند بار خودم تصمیم گرفتم دزدی کنم اما
می ترسیدم و نمی دانستم چه کــاری باید
بکنم.
▪چطور این شیوه به ذهنت رسید؟

یک بــار به یک مغازه سوپرمارکتی رفتم و
فروشنده برای آماده کردن سفارشم به بیرون
از مغازه رفت و دیدم چه فرصت خوبی برای
سرقت دارم ولی نیاز به همدست داشتم و به
هیچ کسی اعتماد نداشتم.
▪چرا از پسرت کمک خواستی؟

چون تنها کسی که در زندگی ام به او اعتماد
دارم فرزندم است.
▪پسرت پذیرفت؟

گفتن ایــن ماجرا به پسرم سخت بــود چون
از همان دوران ــی که دســت چپ و راستش
را تشخیص داد می گفتم که هیچ وقت راه
خالف را انتخاب نکند و به فکر دزدی نیفتد
چون آخر و عاقبت این کارها بدبختی است و
حاال هم خودم به همان عاقبتی که می گفتم

پسرم شوکه شد و با گریه می گفت که این
کار را نکنیم ولی وقتی دید چهره من هر روز
ناراحت تر از روز قبل بود پذیرفت.
▪چقدر پول به دست آوردید؟

نمی دانــم ولــی خوشحالم کــه خیلی زود
دستگیر شدم.
▪از پسرت خبر داری؟

او ابتدا به کانون اصــاح و تربیت منتقل
شده بود که آزاد شد و خودم هم در زندان
هستم.
▪همسرت چه واکنشی به کارتان داشت؟

او نمی دانست من و پسرم دزدی کردیم و
وقتی دستگیر شدیم خیلی تالش کرد که ما به
زندان نرویم اما دیگر دیر شده بود و امیدوارم
مرا پس از آزادی از زندان بپذیرد.
نان خشک بخورید اما دزدی نکنید چون فقط
باعث بی آبرویی و بدبختی می شود.
بنا بر این گزارش،این پدر به دو سال زندان،
ردمال و  74ضربه شالق محکوم شد و پسرش
نیز به سه ماه زندان با احتساب ایام بازداشتی
که آن هم  3ماه بود محکوم شد و آزاد ماند که
این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران
تایید شد.

قتل یک زن به دلیل ادعای بی شرمانه مرد همسایه

▪شوهر بدبین

نخستین قاتلی که در شعبه چهارم دادگاه کیفری
یک استان تهران از خــود دفــاع کــرد مــرد ۶۳
سالهای به نام اصغر بود که شانزدهم فروردین
امسال همسر  ۵۵ساله اش به نام طلعت را در
زمین های کشاورزی ورامین کشت و خودش را به
پلیس معرفی کرد .وی به قتل همسرش اعتراف
کرد و گفت :پس از درگیری با همسرم وی را به
داخل چاه زمین کشاورزی هل دادم.ایــن قاتل
دیــروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دو
پسرش از قصاص گذشتند و اعالم گذشت کردند
اما دو دخترش برای او حکم قصاص خواستند.
دختر بــزرگ وی وقتی در جایگاه ویــژه ایستاد
گفت :پدرم مرد بدبینی بود و همیشه ما را اذیت
میکرد .هنگامی که من و خواهرم نوجوان بودیم
مدام با ما درگیر می شد و ما را کتک می زد .او ما
را مجبور کرد وقتی که خیلی کم سن و سال بودیم
ازدواج کنیم به همین دلیل من و خواهرم هر دو
ازدواج ناموفقی داشتیم .من بعد از ازدواج اولم با
یک مرد که دو فرزند داشت ازدواج کردم اما حاال
که پدرم مادرم را کشته است و به اتهام قتل او در
زندان است شوهرم مرا طالق داده و می گوید
پدرم آبروی او را پیش خانوادهاش برده است .وی
ادامه داد :شوهرخواهرم نیز حاال معتاد است و
خواهرم زندگی خوبی ندارد  .پدرم با بدرفتاری
و بدبینی هایش زندگی مادرم و من و خواهرم را
سیاه کرد .او موهای مادرم را از ته می تراشید
و اجــازه نمی داد مــادرم موهایش را بلند کند.
او همیشه به مــادرم بدبین بود .به همین دلیل
نمیتوانم از قصاص صرف نظر کنم.
▪بی گناهم

سپس مرد همسرکش در جایگاه ویژه ایستاد و
منکر قتل عمدی شد .وی گفت :من گمان می
کردم همسرم با مرد همسایه رابطه دارد .چون
بازنشسته شرکت واحد بودم ،بیشتر اوقات را در
خانه می گذراندم و به همین دلیل هم با همسرم
دعوا داشتم.وی ادامه داد :یک روز مرد همسایه
به من گفت با یک زن که ساکن آپارتمان ماست
رابطه دارد  .گمان می کردم مرد همسایه با زن
من در رابطه است و به همین دلیل عمدی این
ماجرا را به من گفته است  .سر ایــن موضوع با

همسرم درگیر شدم .من و طلعت سوار ماشین
شدیم و به زمین های کشاورزی ورامین رفتیم.
آن جا بار دیگر دعوا میان ما باال گرفت .همسرم
می خواست از روی یک چاه عبور کند که پایش
پیچ خورد و به داخل چاه سقوط کرد .من همسرم
را هل ندادم و او را نکشتم .به همین دلیل هم
بالفاصله با پلیس تماس گرفتم .در پایان جلسه
قضات وارد شور شدند و با توجه به دفاعیات این
مرد و مــدارک موجود در پرونده وی را از اتهام
قتل عمدی تبرئه و او را به خاطر قتل شبه عمد
به پرداخت دیه و سه سال زندان محکوم کردند.
▪شلیک به زن دوم

دومین قاتلی که دیــروز در شعبه  11دادگــاه
کیفری یک استان تهران به اتهام همسرکشی
از خود دفاع کرد سعید 42ساله بود که همسر
دومش را با شلیک گلوله کشته بود.رسیدگی به
این پرونده از بیست و چهارم اسفند ماه سال 97
به دنبال شلیک خونین به یک زن جوان به نام
مرجان در یکی از خیابانهای نظرآباد آغاز شد.
این زن که همراه فرزند خردسالش پشت فرمان
ماشین نشسته بود هدف شلیک مرگبار قرار
گرفت .پلیس به ردیابی عامل شلیک خونین
پرداخت و دریافت زن جوان به تازگی از همسر
دومش جدا شده و بارها از سوی او تهدید به مرگ
شده بود .با افشای این ماجرا همسر سابقش
ردیابی و بازداشت شد .سعید که صاحب یک
کلینیک تــرک اعتیاد بــود بــه شلیک خونین
اعتراف کرد و گفت  :من  ۱۲سال قبل با همسر

اولــم ازدواج کــردم ما صاحب دو فرزند بودیم
و زندگی خوبی داشتیم تا ایــن که همسرم به
بیماری ام اس مبتال شد .او دیگر تــوان انجام
کارهای شخصی اش را نداشت .به همین دلیل
سال ها از او مراقبت کردم .از این زندگی خسته
شده بودم تا این که به پیشنهاد همسرم تصمیم به
ازدواج مجدد گرفتم .من با مرجان که معاون یک
مدرسه بود آشنا شدم .او می گفت به تازگی از
همسر اولش جدا شده است و صاحب یک فرزند
است .من او را صیغه کردم .پس از مدتی عاشق او
شدم .به همین دلیل به خواستگاری اش رفتم
و او را عقد کردم .من برای مرجان یک ماشین و
خانه خریده بودم .ما زندگی خوبی داشتیم اما
او یک باره به من گفت که قصد دارد از من جدا
شود  .او می گفت فرزندش اولویت زندگی اش
است و به خاطر فرزندش حاضر است بار دیگر
زندگی اش را با همسر اولش آغاز کند .من به او
التماس کردم از من جدا نشود اما قبول نکرد تا
این که با هم به محضر رفتیم و از هم جدا شدیم.
وی ادامه داد :چند ماه از این ماجرا گذشته بود که
به صورت اتفاقی مرجان را دیدم و متوجه شدم با
یکی از آشنایان من که پسر  ۲۰ساله ای بود رابطه
دوستانه برقرار کــرده است .مرجان میگفت
عاشق او شده و قصد دارد با او ازدواج کند .از
شنیدن این ماجرا شوکه شده بودم .من که متوجه
شدم او به من دروغ گفته است و برای این که از
من جدا شود ماجرای رجوع به زندگی قبلی اش
را مطرح کرده است ،چند بار با او تماس گرفتم
و خواستم تا با من زندگی کند اما قبول نکرد .او
حتی از من شکایت کرد تا دیگر مزاحم او نشوم.
آن جا بود که تصمیم به قتل مرجان گرفتم .وی
در تشریح جزئیات جنایت گفت :آخرین بار مقابل
مدرسه ای رفتم که مرجان در آن جا کار می کرد.
وقتی او و فرزندش را سوار ماشین دیدم با تفنگی
که از قبل تهیه کــرده بــودم به سمتش شلیک
کردم.گلوله به سینه مرجان خورد و جان سپرد.
▪اعدامم کنید

سرقت خانوادگی ثمره
شکست حرمت ها

گرفتار شدم.

 2قاتل همسرکش دیروز محاکمه شدند

ادعای بی شرمانه مرد همسایه کافی بود تا زن
جوانی به اشتباه توسط شوهرش کشته شود.در
جنایت مشابه دیگری مردی وقتی زن دومش از او
طالق گرفت تا با پسر  20ساله یکی از آشنایانش
ازدواج کند دست به جنایت زد.

▪تحلیل کارشناس

▪پسرت مانع کارت نشد؟

▪حرف آخر؟

این قاتل دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد
که پدر و مادر مرجان و همسر سابق وی که قیم
فرزند خردسالش است بــرای او حکم قصاص
خواستند.سعید وقتی در جایگاه ویژه ایستاد
گفت :من قتل را قبول دارم و برای مرگ آمادهام.
من از این زندگی خسته شده ام و می خواهم تا
قضات هر چه زودتــر برایم حکم قصاص صادر
کنند.در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا
رای صادر کنند.
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دکتر قربانعلی ابراهیمی
جامعه شناس و استاد دانشگاه
والدین در تعلیم و تربیت فرزندان نقش موثری به عهده دارند
و این موضوع کارکرد اصلی خانواده به شمار می رود وقتی
این کارکرد اصلی در خانواده از سوی پدر و مادر رنگ می
بازد قطعا باید شاهد اتفاقات هولناک و جرایم خرد و کالن در
خانواده باشیم که به تدریج به درون جامعه کشیده می شود.
زندگی در کالن شهرها ،فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی ،چشم
و هم چشمی ،حسادت ،توقعات باال و فشارهای اقتصادی
در برخی خانواده هایی که به لحاظ فرهنگی غنی نیستند
متاسفانه در برخی موارد سرقت های خانوادگی و بزهکاری
تیمی در خانواده را رقم می زند .در خانواده های پرجمعیت
که به لحاظ مالی در فشار فقر قرار دارند ارزش ها و هنجارهای
اجتماعی کم رنگ تر و حرمت در این خانواده ها شکسته
می شود زیرا در نظام خانوادگی این قبیل افراد شیوه های
مدیریت رفتاری  ،تعلیم و تربیت و رفتارها اصول درستی ندارد
و فرزندان با عقده حقارت وارد جامعه می شوند.
پدران و مادرانی که در تربیت و تامین هزینه های فرزندان
خود عاجز هستند قطعا برای هنجارهای اجتماعی و رفتاری
ارزش قائل نیستند و تصمیم می گیرند برای معیشت و گذران
زندگی شان فرزندان خود را درگیر مسائل اقتصادی کنند و
به همین علت در برخی سرقت ها دیده می شود که به صورت
خانوادگی مرتکب سرقت و جرایم می شوند.
اغلب ایــن خــانــواده ها حاشیه نشین هستند و فرزندان
شان در شرایط نامناسب رشد می کنند و به علت این که
مادران نیز مجبورند برای تامین هزینه های زندگی دست به
دستفروشی و مشاغل کاذب بزنند این فرزندان در محیط
خانواده سالم پرورش پیدا نمی کنند و چون در محیط بزه
پرورش یافته اند به صورت خانوادگی با پدر و مادر و دیگر
اعضای خانواده خود به جرم و سرقت روی می آورند .بیگانگی
با فرهنگ و فروریختگی قدرت خانواده و کاهش شأن والدین
سبب می شود فرزندان آن ها طوری بار آیند که سرقت را
شغل اصلی خود می دانند زیرا کارکرد خانواده ضعیف شده
و معنویات نیز در این افراد دیده نمی شود .در جوامعی که به
خاطر فقر مسائل اقتصادی پررنگ و ذهنیت مادی در همه
افراد حاکم می شود در نتیجه در ذهن افراد فقیر مادیات
پررنگ تر جلوه می کند و آن ها بــرای رسیدن به اهــداف
اقتصادی خود زودتر مرتکب جرم و بزه می شوند.
سرقت های تیمی و خانوادگی ثمره کم رنگ شدن تعالیم
درست در نظام آموزش است که از خانواده به درون جامعه
تزریق می شود و عالوه بر سرقت مشاهده می شود که روابط
مختلفنامتعارففرهنگیو اجتماعیدرجامعهرشدپیدامی
کند .ضعف فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی ها سبب شده که
بیشتر شاهد جرایم خانوادگی باشیم.

جزئیاتجنایتدرخانهفساد

مرد جوانی که در خانه فساد دست به جنایت زد
ادعا کرد هنگام قتل مست بوده است .شامگاه
ششم آذر ماه سال  ۹۶وقوع درگیری خونینی
در خانه ای حوالی ورامین به پلیس اعالم شد.
مأموران وقتی به محل درگیری رفتند  ،دریافتند
پسر جوانی به نام محمود از ناحیه سینه و گردن
مجروح شده و قبل از انتقال به بیمارستان جان
سپرده است .شاهدان می گفتند عامل جنایت
پیمان نام دارد که پس از درگیری خونین به محل
نامعلومیگریختهاست.پلیسبهتحقیقپرداخت
و دریافت محل جنایت پاتوق زنان و مردان معتاد
بوده که از مدت ها قبل به خانه فساد نیز تبدیل
شده بود.تالش برای ردیابی عامل جنایت آغاز
شدتااینکه 40روزبعدپیمانردیابیوبازداشت
شــد .وی به قتل اعتراف و ادعــا کــرد دوستش
مهدی چاقو را به وی داده بود.پیمان گفت :آن
روز من و دوستم مهدی به خانه فساد رفته بودیم.
ما آن جــا مشروب خــوردیــم و مهدی به داخل
یکی از اتاق ها رفت .من در حال صحبت کردن
با محمود بودم که او گفت من قبال پشت سر او
حرف زده ام .به او گفتم اشتباه می کند اما قبول
نکرد .ما سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و
همان لحظه مهدی از اتاق بیرون آمد و چاقویی به

دستم داد که با آن ضربه ای به گردن محمود زدم.
با اعتراف های پیمان ،مهدی نیز به اتهام معاونت
در قتل بازداشت شد .آن ها دیروز در شعبه نهم
دادگاهکیفرییکاستانتهرانبهریاستقاضی
محمدیکشکولیوباحضوریکقاضی مستشار
پای میز محاکمه ایستادند .در ابتدای جلسه
مادر قربانی در حالی که عکس فرزندش را در
دست گرفته بود در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :
شوهرم سال ۹۳به دلیل ابتال به بیماری سرطان
خون فوت کرد و پسرم از من مراقبت میکرد .اما
قاتل و دوستش بیرحمانه او را کشتند .من هنوز
باور نمی کنم پسرم کشته شده باشد.به همین
دلیل بــرای متهمان حکم قصاص می خواهم
.سپس پیمان در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :
من آن روز مشروب خورده بودم و مست بودم و
چیزی از ماجرا به خاطر ندارم وقتی دعوا میان
من و محمود باال گرفت چندین زن و مرد در آن
دعوا شرکت داشتند و نمیدانم چه کسی با چاقو
محمود را زده است .مهدی نیز اتهام معاونت در
قتل را منکر شد و گفت :من وقتی از اتاق بیرون
آمدم که محمود چاقو خورده بود .من چاقو را به
دست پیمان ندادم .در پایان جلسه قضات وارد
شور شدند تا رای صادر کنند.

افشای راز پسرخواندهبعدازقتلنامادری

پسری که مادرش را سالخی کرده بود بعد از
جنایت دریافت او فرزندخوانده بوده است.
ساعت  11:20نهم آذر امسال مردی تهرانی
با پلیس  110تماس گرفت و ماجرای کشته
شدن همسرش با ضربات چاقو را به کالنتری
 121سلیمانیه اطالع داد .در بررسی های
ابتدایی مشخص شد قربانی جنایت زنی 58
ساله است به نام «رها»که با  11ضربه چاقوی
پسرش به نام سعید به صورت بی رحمانه به
قتل رسیده و داخل مالفه ای در بالکن خانه
افتاده است .همسر مقتول که فرزاد نام داشت
و حالت روحی مناسبی نداشت با گریه و بغض
گفت :ما امکان بچه دار شدن نداشتیم و سعید
را  23سال پیش از پرورشگاه به خانه آوردیم و با
مهرومحبتاورابزرگکردیمهیچکموکاستی
در زندگی اش نداشت و هرچه خواست برایش
فراهم کردیم .سعید را به دانشگاه فرستادیم
و در رشته مورد عالقه اش شروع به تحصیل
کرد او که االن مهندس نقشه کشی ساختمان
است اصرار داشت که سرمایه ای به او بدهیم تا
کاری را برای خود شروع کند با اندوخته ای که

داشتیم یک مغازه موبایل فروشی برایش راه
انداختیم که بعد از یک سال و نیم ورشکسته
شد و مغازه را جمع کرد و بیکار شد .کارآگاهان
از همسر مقتول پرسیدند آیا سعید می داند که
فرزند خوانده شماست؟ مرد با سکوتی عمیق
سر را به زیر می اندازد و می گوید نه نگذاشتیم
متوجه شود مثل پسر واقعی مان از او مراقبت
کردیم  .با سرنخ های به دست آمده و ظن قوی
ماموران به دست داشتن سعید به قتل نامادری
خود کارآگاهان با اقدامات پلیسی فردای روز
جنایت ساعت  10شب پسر ناتنی را در حوالی
خانه شناسایی و دستگیر می کنند و سعید
پس از انتقال به پلیس آگاهی به قتل مادر خود
اعتراف می کند .سعید در بازجویی ها گفت:
در روز حادثه بیکار در خیابان می چرخیدم و
برای مصرف مواد به پارکینگ خانه آمدم پس
از مصرف گل از راه پله باال رفتم وقتی وارد خانه
شدم مــادرم گفت سعید چرا دنبال کار نمی
گردی و من که حال خوبی نداشتم به آشپزخانه
رفتم و با چاقویی که روی میز بود به سمتش
حمله کردم و او را به قتل رساندم .

