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رازگشاییازشبکهفروشنوزادانپایتخت

بازجویی

استاد دانشگاهی
که قاتل همسرش شد

پــدر یک خــانــواده وقتی از آسایشگاه
روانی به خانه آمد در اقدامی هولناک
زنش را به قتل رساند و جسدش را تکه
تکه کرد.
ظهر چهارشنبه  11دی امسال بود
که پسری جوان در تماس با ماموران
کالنتری  154قائم از ناپدید شدن
مــرمــوز مـــادرش و رفــتــارهــای عجیب
پدرش خبر داد و احتمال داد پدرش که
به بانک رفته است دست به قتل مادرش
زده باشد.
بدین ترتیب ماموران به بانکی که پدر
جوان رفته بود ،اعزام شدند و این مرد را
که روز قبل از بیمارستان روحی و روانی
به مرخصی آمده بود در نزدیکی بانک
شناسایی و دستگیر کردند.
پدر خانواده ابتدا خود را در ماجرای
نــاپــدیــد ش ــدن هــمــســرش بــی اطــاع
میدانست اما خیلی زود پرده از جنایتی
هولناک برداشت و به قتل زنش اعتراف
کرد.
▪اتاق بازجویی

مــرد همسرکش در حــالــی کــه اشک
میریخت پیش روی افسرپرونده اش
قــرار گرفت که مامور پلیس دقایقی
ســکــوت کـــرد تــا عــامــل ایـــن جنایت
خانوادگی آرام شود و سپس ســوال و
جواب ها را شروع کرد.
▪تحصیالت؟

استاد دانشگاه بودم.

▪چند فرزند داری؟

دو دختر و یک پسر دارم.
▪سابقه داری؟

نه ،من بازنشسته یک سازمان دولتی
هستم و تا حاال هم پایم به کالنتری باز
نشده است.
▪چند سال است که ازدواج کردی؟

 30سال.

▪شنیدم در آســایــشــگــاه بستری
بودی؟

بله ،به خاطر مشکالت روحی و روانی که
دارم مدت  45روز در آسایشگاه بودم و
برای هفت روز مرخصی گرفتم تا درکنار
خانواده ام باشم.

سماجت پدر تهرانی بــرای بازپس گرفتن
نوزادشان ،پرده از یک شبکه پیچیده فروش
نوزادان در پایتخت برداشت.
زوج جوان همراه منشی یک پزشک زنان و
زایمان در تهران به دنبال سوژه های خاص
می گشتند و در زمینه خرید و فروش نوزادان
فعالیت می کردند.
 15دی امسال بود که مرد جوان ،زنش را که
باردار بود به بیمارستان اکبرآبادی رساند و با
توجه به این که روزهای آخر دوران بارداری
زن جوان بود در بیمارستان بستری شد و
چند ساعت بعد دخترکوچولوی این خانواده
در بیمارستان به دنیا آمد.
روز بعد مرد جوان که میثم نام داشت برای
کارهای ترخیص همسر و فرزندش به قسمت
حسابداری رفت و با توجه به این که تحت
پوشش بیمه نبود باید مبلغ سه میلیون تومان
پرداخت می کرد اما این پول را نداشت به
همین دلیل همسر و فرزندش در بیمارستان
ماندگار شدند و میثم به دنبال تهیه پول رفت.
▪درخواست کمک از یک خالفکار

میثم در پی تهیه پول بود تا این که به سراغ
یکی از دوستانش که مــردی خالفکار بود
رفت و یوسف وقتی شنید فرزند میثم یک
دختر است ادعا کرد که یک زن نیکوکار به نام
مژده را می شناسد و با او برای کمک تماس
میگیرد .یوسف پس از چند ساعت ادعا کرد
که مــژده بــرای پرداخت پول به بیمارستان
میآید در ادامه ماجرا ،زن  28ساله همراه
یوسفبهبیمارستانرفتندوسهمیلیونتومان
را به حسابداری بیمارستان پرداخت کرد و زن
جوان و نوزادش از بیمارستان ترخیص شدند.
در این هنگام ،یوسف پیشنهاد داد تا میثم و
خانواده اش چند روزی در خانه شان مهمان
باشد که با اصرارهای مرد خالفکار به خانه
اش رفتند.
▪کودک ربایی

بیرونخانهیوسفمجهزبهدوربینمداربسته
بود و پس از دو روز یوسف پس از یک تلفن
کوتاه ادعــا کرد که مــژده و شوهرش برای
دیــدن نــوزاد به دنیا آمــده شان می آیند که
دقایقی بعد مژده و شوهر  30ساله اش سوار
بر موتور آپاچی به جلوی در خانه یوسف
آمدند ،مرد خالفکار دختر میثم را در آغوش

گرفت و به جلوی در خانه رفت.
میثم از تلویزیون و از طریق دوربین های
مداربسته ،حرکات یوسف و زن نیکوکار را
بررسی می کرد که مشاهده کرد یوسف از زن
جوان پول گرفت و بچه را در اختیار آن ها قرار
داد و زوج جوان در حالی که دختربچه را در
آغوش داشتند به سرعت از محل دور شدند.
میثم شوکه شــده بــود ،یوسف وارد خانه
شد و ادعا کرد مژده خواسته تا سه میلیون
تومان پول بیمارستان را برایش تهیه کنیم تا
دخترشان را بازگرداند.
پدر نگران به سراغ دوستانش رفت و توانست
بخشی از پول زن جوان را تهیه کند و این در
حالی بود که در دوربین مداربسته مشاهده
کرد یوسف در قبال تحویل دادن دخترش
پنج میلیون تومان پول گرفت.
میثم با بخشی از پول تهیه شده بــرای زن
جـــوان بــه خــانــه یــوســف رفــت و از دوســت
خالفکارش خواست تا شماره تلفن مژده را
به او بدهد اما یوسف مخالفت کرد و با گوشی
موبایلش به زن جوان زنگ زد.
پدر نگران گوشی را از یوسف گرفت و مژده
که فکر می کرد یوسف پشت خط است گفت:
بچه دیگری سراغ داری که معامله کنیم؟!
میثم باور نمی کرد که فرزندش ربوده شده
و به زن جــوان گفت :پولتان آمــاده است و
دخترم را بازگردانید که مژده با لحنی تند
ادعا کرد که دخترشان را تحویل یک زوج
جوان و پولدار داده و جایش خوب است و
جای نگرانی نیست و سپس تماس را قطع
کرد.
در این صحنه بین یوسف و میثم درگیری رخ
می دهد و یوسف با خونسردی می گوید به
من ربطی ندارد و من تنها قصد کمک کردن
داشتم و از تصمیم مژده خبری نداشتم.
▪غافلگیری دالل بچه

میثم از خانه یوسف خارج شد و به دنبال یک
راه حل بود که به ســراغ دوستانش رفت و
وقتی دوستانش متوجه ماجرا شدند همراه
میثم به خانه یوسف رفتند.
یوسف وقتی جلوی در خانه اش آمد دوستان
میثم او را دوره کردند و گوشی موبایل را از
جیب میثم بیرون آوردنــد و سپس با مژده
تماس گرفتند.

یکی از دوستان میثم برای این که مژده را از
مخفیگاهش بیرون بکشد به زن جوان گفت:
قصد فروش یک نوزاد دختر دارد که مژده
بر سر قیمت خرید این نــوزاد با مرد جوان
صحبت کرد و قرار بر پرداخت  15میلیون
تومان شد و زن جوان برای جلب اعتماد100
هزار تومان به حساب مرد جوان واریز کرد.
ظهر دوشنبه  23دی ماه میثم و همسرش
در خیابان باهنر ،خیابان  18متری شرقی
منطقه پاکدشت و در نزدیکی محل مالقات
مژده و شوهرش حضور داشتند که با پلیس
تماس گرفتند و تیمی از مــامــوران گشت
کالنتری  174قیام دشت در محل حاضر
شدند و وقتی در جریان ایــن پــرونــده قرار
گرفتند در کمین نشستند و منتظر ماندند
زوج جوان در محل حاضر شوند.
مــژده همراه شوهرش و یک زن  62ساله
سوار بر خودروی ام وی ام در محل قرار حاضر
شدند و خیلی زود ماموران قبل از این که این
متهمان راهی برای فرار پیدا کنند وارد عمل
شدند و آن ها را دستگیر کردند.
ماموران در بازرسی از خودروی متهمان یک
بسته پول به مبلغ  15میلیون تومان که قرار
بود بابت خرید نوزاد به مرد جوان پرداخت
کنند به دست آوردند و یک بسته پول دیگر
به مبلغ  9میلیون تومان را نیز کشف کردند.
▪اعترافات عجیب

ماموران سه متهم را به صورت جداگانه هدف
تحقیق قرار دادند و در بازجویی ها مشخص

دسیسه 2زن برایگروگانگیری فامیلی

▪با همسرت اختالف داشتی؟

این مرد ادعا کرد که همسرم می گفت
مرا در بیمارستان بستری می کند تا
قیومیت اموالم را بر عهده بگیرد و بر
سر این موضوع با هم اختالف داشتیم.
▪همسرت را چه کسی به قتل رساند؟

خودم.

▪چرا؟

همسرم بیماری قلبی داشت و ضعیف
شده بود.
▪او را چطور به قتل رساندی؟

شب حادثه تازه به خانه رسیده بودم که
دوباره با هم بحث کردیم ،در نزدیکی
حمام بودیم که گردن همسرم را گرفتم
که ناگهان همسرم روی زمین افتاد،
ابتدا فکر کــردم بیهوش شــده اســت و
کمی آب روی صورتش ریختم اما بی
فایده بود و متوجه شدم همسرم را به
قتل رساندم.
▪جسد همسرت کجاست؟

دیگر اختیارم دست خــودم نبود ،زنم
را به داخل حمام کشاندم و در آن جا با
چاقو و ساطور تکه تکه کردم.
▪برای انتقال جسد تنها بودی؟

متهم در حالی کــه اشــک مــی ریخت
گفت « :بله ،تکه های جسد همسرم را
داخل کیسه های مشکی رنگ گذاشتم
و آن ها را در مسیر گردنه قوچک و جاده
لواسان از خودرو بیرون انداختم».
▪چرا به آن جا رفتی؟

چون برای کوهنوردی به آن جا می رفتم
و بهترین جایی بود که به ذهنم رسید.
▪بعد از رها کردن جسد چه کردی؟

به خانه بازگشتم ،داخــل حمام را که
خون زیادی ریخته شده بود تمیز کردم
و سپس یک قالیچه کوچک وسط اتاق را
شستم و سعی کردم همه چیز را عادی
نشان دهم.
▪فرزندانت از قتل خبر داشتند؟

دخــتــرم صــبــح زنـــگ زد و گفتم که
مادرشان برای خرید به بیرون از خانه
رفته است .ظهر بود که پسرم به خانه
آمد و روی در خانه چند قطره خون دید
و به من شک کرد که گفتم خون دماغ
شدم و سپس به بهانه رفتن به بانک از
خانه خارج شدم.
▪قصد داشتی فرار کنی؟

هیچ تصمیمی نگرفته بودم .باور کنید
پشیمانم ،فکر می کنم همه این اتفاقات
خواب بوده و هنوز باور ندارم.

دو زن که جاری هم بودند برای انتقام گیری
از همسرانشان وبا کمک گرفتن از یک شاعر
سناریوی یک آدم ربایی را کلید زدند.
مرد ثروتمند با فرار از اسارتگاهش توانست راز
آدم ربایی ماموران قالبی را فاش کند.

زن جــوان گفت :مــرد شاعر قــرار بــود در زمان
اجرای نقشه اش نیز دست به سرقت بزند و پول
ها را برای خودش بــردارد اما چند روز قبل از
اجرای نقشه ،برادر شوهرم بازداشت شد و نقشه
ربودن برای شوهر من به اجرا در آمد.

اوایل امسال مرد ثروتمندی که توانسته بود از
دام چند مامور قالبی فرار کند به اداره پلیس
رفت و ادعا کرد که داخل خانه نشسته بودم که
چند مرد در نقش ماموران امنیتی وارد خانه
شدند.در شوک بودم که ماموران چطور وارد
خانه ام شدند که مرا همراه خودشان بردند اما
پس از چند ساعت توانستم در فرصتی مناسب
از دست آن ها فرار کنم.

دیگر اعضای باند از طریق تماس تلفنی با گوشی
موبایل همسر مرد گروگان به محل قرار کشانده
شدند و همگی در یک عملیات پلیسی دستگیر
شدند .
شاعر و دو جاری که می دیدند رازشان فاش شده
است چاره ای جز اقرار ندیدند و گروگان گیری
با انگیزه انتقام جویی را به گردن گرفتند و شاعر
نیز پذیرفت برای کمک به دو زن در توطئه آدم
ربایی شرکت داشته است.

▪فرار گروگان

▪تجسس های پلیسی

بدین ترتیب ؛ ماموران به خانه مرد ثروتمند رفتند
و با توجه به این که درهــای ورودی ساختمان
تخریب نشده بود و مردان مامورنما به راحتی
وارد خانه شده بودند ماموران به اهالی خانه
مظنون شدند.
▪دسیسه  2زن

تیم پلیسی با تحقیقات و تجسس های میدانی
احتمال دادنــد که همسر مرد ثروتمند در این
پرونده آدم ربایی نقش داشته باشد و در این
شاخه از تحقیقات ،زن جوان هدف بازجویی قرار
گرفت و در آخر لب به اعتراف گشود.
زن جــوان در اعترافاتش گفت:مدتی بــود با
همسرم دچار اختالف شده بودم و چندی قبل
در فضای مجازی با یک شاعر آشنا شدم و درباره
مشکالتم با او صحبت کردم که او برنامه ریزی
کرد که با دوستانش می توانند همسرم را سر
عقل بیاورند.
وی افزود :چون برادر شوهرم نیز آدم بدرفتاری
بود ماجرا را با جــار یام درمیان گذاشتم که
او نیز قبول کرد که همه ماجرا را به عهده مرد
شاعر بگذاریم.

▪بازداشت آدم ربایان

▪در دادگاه

با صدور کیفرخواست برای آدم ربایان ،پرونده
بــرای رسیدگی بــه شعبه  7دادگـــاه کیفری
یک استان تهران ارجــاع و روز گذشته جلسه
رسیدگی به پرونده برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگــاه ،مرد ثروتمند پشت
تریبون قرار گرفت و به قضات دادگاه گفت :در
خانه خوابیده بودم که ناگهان چند مرد وارد اتاق
شدند و ادعا کردند از ماموران وزارت اطالعات
هستند و پس از دستبند زدن به دستانم مرا به
یک خانه منتقل کردند و از آن جا به خانه دیگری
بردند.
وی افزود :در این خانه دو برادر مسئول نگهداری
از من بودند که یکی از آن ها همیشه با شمشیری
که در دســت داشــت بــاالی سر من بــود .چند
ساعتی گذشت که یکی از برادرها خوابید و مرد
شمشیر به دست باالی سرم بود که زنگ خانه
به صدا در آمد وقتی او به سمت در رفت و از من
غافل شد ،تصمیم گرفتم فرار کنم.
مرد پولدار ادامه داد :متوجه شدم مردی مواد
فروش برای آن ها مواد مخدر آورده است که

▪تحلیل کارشناس

نازایی آسیب جدی در روابط عاطفی

شد که متهمان یک باند خرید و فروش نوزاد
را تشکیل دادند.
ماموران همچنین پی بردند که زن 62
ساله منشی یک پزشک زنان و زایمان است
و مژده نیز در کار رحم اجــاره ای فعالیت
دارد و از این طریق خانواده هایی را که به
دنبال فرزند بودند ،شناسایی می کردند
و همین طور سوژه هایی را که قصد فروش
نوزادشان را داشتند پیدا می کردند و از
خرید و فروش نوزادان پول خوبی به جیب
می زدند.
تیم پلیسی مطلع شدند آن ها از یک خانواده
برای تهیه یک نوزاد دختر  24میلیون تومان
پــول گرفته انــد که  15میلیون تومان آن
را بــرای فروشنده آمــاده کــرده بودند که 9
میلیون تومان باقی مانده آن را قرار بوده بین
همدیگر تقسیم کنند.
مژده در ادامه تحقیقات به ماموران گفت:
یک زن دیگر که اهل شهرستان یزد است و
دریک صفحه اینستاگرامی در زمینه اجاره
رحم فعالیت دارد ،با او در ارتباط بوده است
و با تشکیل این باند در زمینه خرید و فروش
نوزاد فعالیت دارند.
بنا به این گزارش ،متهمان برای تحقیقات
بیشتر در اختیار ماموران پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران قرار گرفتند و تجسس ها برای
شناسایی دیگر اعضای این باند و خانواده
هایی که در ایــن معامله ها نقش داشتند
ادامه دارد.

از این فرصت استفاده کردم و با پای برهنه
توانستم از آن جا فرار کنم .همان ابتدا به اداره
پلیس رفتم و آن ها را در جریان قرار دادم بعد
که همراه پلیس به خانه مان رفتم متوجه شدم
این مردان  30هزار دالر از خانه ام به سرقت
برده اند.
مــرد جــوان گفت :من از همسرم و زن بــرادرم
شکایتی ندارم چون آن ها فریب این مردان را
خورده اند .زن برادرم فکر می کرد این مردان
ماموران اطالعات هستند و می توانند برادرم
را آزاد کنند و زنم نیز فکر می کرد این افراد خیر
هستند و می خواهند مشکل بین من و همسرم
را حل کنند ،من هرچه در زندگی ام دارم متعلق
به زنــم اســت و نیازی نبود که بخواهد از من
دزدی کند.
سپس مرد جوانی که ادعا می کرد ،شاعر است
به اتهام مشارکت در آدم ربایی و جعل عنوان و
سرقت پشت تریبون دفاع قرار گرفت و گفت:
من بی گناهم ،من شاعر هستم ،چندی قبل
با همسر شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و او
دربــاره شعرهای من اظهار نظر کرد و همین
باعث آشنایی ما شد.
وی افزود :از زن جوان شنیدم که شوهرش او را
کتک می زند ،زن جوان می گفت که شوهرش
دستانش را قپانی می بندد و داخــل اتــاق می
اندازد و گاز اشک آور می زند ،به همین دلیل از
روی دلسوزی تصمیم گرفتم موضوع را حل کنم
و با یکی از دوستانم که گفته بود قبال مامور بوده
است تماس گرفتم و دربــاره این موضوع با هم
صحبت کردیم.
متهم ادامــه داد :روز حادثه من داخل خودرو
بودم و دوستم وارد خانه شد و همراه مرد ثروتمند
بیرون آمدند و قرار بود من با مرد جوان صحبت
کنم و اصــا بحث آدم ربــایــی نبود و حتی از
ماجرای سرقت پول ها هم بی اطالعم و به من
ربطی ندارد.
مرد جوان همچنین اتهام تحصیل  500دالر و
 10میلیون تومان پول نامشروع را رد کرد.
دومین متهم پرونده که متهم به تحصیل 114
میلیون تومان پول نقد و  600دالر و مشارکت
در آدم ربایی بود درجایگاه قرار گرفت و گفت:
من نمی دانستم افرادی که با من هستند مامور
نیستند و چون به پول نیاز داشتم با آن ها رفتم
وهیچ نقشی در آدم ربایی نداشتم.
بنا به این گــزارش ،در ادامــه جلسه دادگــاه دو
جاری درجایگاه قرار گرفتند و ادعاهای خود را
مطرح کردند که قضات شعبه  7د ادگاه کیفری
برای صدور حکم وارد شور شدند و به زودی حکم
این متهمان اعالم می شود.
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دکتر عزت ا ...کردمیرزا روان شناس و استاد دانشگاه
هر زندگی مشترکی با سه رکن اساسی آرامــش ،عشق و محبت
درونی به رشد و تعالی می رسد و خوشبختی را تضمین می کند.
داشتن فرزند در باالترین سطح زندگی جاودانه را رقم می زند
این مطلب به این معناست که هر خانواده ای برای داشتن فرزند
تالش و آن را یک آرزوی بزرگ تلقی می کند و در ذهن و رویاهای
خود به آینده و رشد متعالی آن می پردازد .بنابراین نداشتن فرزند
به هر دلیلی از جمله مشکالت فیزیکی ،موانع اجتماعی یا عوامل
تاثیرگذار محیطی می تواند به عنوان یک آسیب جدی در نظام
عاطفی و ارتباطی خانواده مورد توجه قرار گیرد .از این رو بسیار
طبیعیاستکهپسازچندسالزندگیمشترکاگرتالشعاقالنه،
آگاهانه و منطقی زوج ها برای داشتن فرزند سالم به نتیجه نرسد
برخی خانواده ها ممکن است دست به روش های مختلف بزنند
و از روش های غیرقانونی صاحب فرزند شوند که این نیز عالوه بر
تحمیل تبعات به خانواده آینده این کودکان را نیز تحت الشعاع قرار
می دهد و به شدت آسیب زا خواهد بود .اگر فرزندان در چارچوب
قانونی و از طریق قوانین و مقررات تعیین شده و مراجع ذی صالح
در اختیار خانواده ها قرار گیرند آسیب های کمتری خانواده ها و
خود این فرزندان را درگیر می کند.اما وقتی خانواده ها به جای طی
کردن مراحل قانونی اقدام به خرید فرزند یا نوزاد می کنند آسیب
های متفاوتی را برای خود رقم می زنند و آینده فرزند تحت تاثیر
قرار می گیرد  .تصور کنید فرزند  13ساله ای که به بلوغ رسیده و
در نوجوانی که دوران بحرانی زندگی اش است ،دچار بی هویتی
شده و بحران هویت سختی را تجربه می کند در اوج این دوران
اگر متوجه شود فرزند دیگری است و پدر و مادر واقعی اش افراد
دیگری هستند هرگز نمی تواند احساسات منفی و به هم ریختگی
و آشفتگی روانی خود را کنترل کند و بیماری های روانی متعددی
این نوجوان را تهدید می کند زیرا وی همیشه در جست و جوی
هویت گمشده و واقعی خود است .ترس و نگرانی از برمال شدن
حقایق والدین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و اگر روزی فرزندشان
واقعیت را بداند به طور قطع زندگی شان متالشی خواهد شد .
پرسش این جاست آیا خانواده ها خود را به خاطر این رفتار سرزنش
می کنند یا نه؟ زیرا افرادی که به این روش صاحب فرزند می شوند
خودخواه هستند و فقط مالکیت را می خواهند و در حقیقت نیاز و
احساس واقعی فرزندی را که خریداری کرده اند نادیده می گیرند.
با توسعه ظرفیت های نظام خانواده و شکل گیری باورهای اخالقی
و انسانی اگر خانواده ها چنین شرایطی را تجربه می کنند توصیه
می شود به صورت قانونی اقدام به گرفتن فرزند کنند و از خانواده
های بدسرپرست یا بی سرپرست فرزند قبول کنند تا فداکاری خود
را بیشتر نشان دهند زیرا صاحب فرزند شدن در چارچوب قانون
احساس بهتری به این فرزندان و خانواده ها می دهد و به طور قطع
متغیرهای یک زندگی آرام را که آرامش  ،عشق و محبت درونی است
احساس می کنند  .چون مالکیت غیرقانونی فرزند بدون آسیب و
چالش نخواهد بود.

طالقمرگباریکزنازشوهرافیونیاش

عامل جنایت افیونی که همسرش را به طرز
فجیعیکشتهاستدریکقدمیمجازاتقصاص
درخواست عجیبی کرد.
همسر ایــن مــرد از او طــاق گرفته بــود و وقتی
اصرارهای مرد را برای بازگشت به زیر یک سقف
دید نمی دانست اگر نپذیرد با ضربات چاقو به
قتل خواهد رسید.
▪صحنه باورنکردنی

ســال  89جنایت تلخی در تهران رخ داد که
ماموران پلیس گشت در رویارویی با این جنایت
شوکه شدند .
ماموران هنگام گشت زنی ،مردی را که لباس
خون آلــودی به تن داشــت و بسیار آشفتهبود،
دیدند که سعی داشت فرار کند .
ماموران به تعقیب او پرداختند و با وجود فرار مرد
خون آلود او را بازداشت کردند.
مرد آشفته ابتدا سعی کرد خودش را بی خیال
نشان دهد و با سکوتش روزنــه ای بــرای پنهان
کــاری پیدا کند اما وقتی دید چــاره ای نیست
در بازجوییها اعتراف کرد که همسرش را در
پارک جنگلی کشته و جسدش را همان جا رها
کرد هاست.
دقایقی بعد مــامــوران خــود را به داخــل پارک
جنگلی رســانــدنــد و بــا راهــنــمــایــی هــای مرد
همسرکش جسد خونین زن جوان را پیدا کردند.
▪شاهد خردسال

همه این اتفاقات تکان دهنده در حالی صورت
می گرفت که کودک این زن و شوهر در صحنه
بازداشت پدر و قتل مادرش حضور داشت.
▪اعتراف عاشقانه

وقتی پدر و کودک به پلیس آگاهی تهران انتقال
یافتند ،مرد توسط افسر جنایی در اداره 10
ویژه قتل تحت بازجویی قرار گرفت و گفت :من
همسرم را بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم
از آن جایی که اعتیاد داشتم او دیگر من را دوست
نداشت ما دو فرزند داشتیم همسرم حاضر نشد به
خاطر بچهها بماند و ما از هم جدا شدیم.
وی افزود :فرزند بزرگم با من زندگی میکرد و

فرزند کوچکم که خیلی هم کوچک بود با مادرش
زندگی میکرد .من شیشه مصرف میکردم
و دچــار توهم میشدم فکر میکردم همسرم
به خاطر کسی دیگر من را رها کردهاست .روز
حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم بچه را هم
بیاور من هم بچه بزرگمان را میآورم تا همدیگر
را خانوادگی ببینیم .او هم قبول کرد در پارک
جنگلی قــرار گذاشتیم اما من بچه بزرگم را با
خودم نبردم همسرم بچه کوچک را با خودش
آوردهبود .وقتی سر قرار آمد به او گفتم باید با
هم حرف بزنیم این وضعیت قابل تحمل نیست
و تو باید برگردی به خانه اما او قبول نکرد .گفت
برنمیگردم چون تو معتاد هستی و من حاال که
تنها زندگی میکنم حالم خیلی بهتر است.
مرد همسرکش با گریه ادامــه داد :گفتم حتما
تو عاشق کسی شــدی .گفت عاشق نشده ام
اما حاضر نیستم پیشنهاد تو را قبول کنم .بچه
کوچکمان کمی دورتــر داشــت بــازی می کرد
من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با
ضربات چاقو به قتل رساندم و بعد به سمت جاده
دویدم که ماموران من را شناسایی کردند.
▪قصاص

پــرونــده ایــن همسرکشی تلخ بعد از تکمیل
تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال
شد و قاتل پس از محاکمه در شعبه  2دادگــاه
کیفری اســتــان تــهــران بــا توجه بــه درخــواســت
خانواده همسرش در حالی به قصاص محکوم
شد که قیم فرزندانش رضایت داده بودند.
▪ 10سال بعد

بــا تــوجــه بــه ای ـنکــه  10ســال از مــاجــرای
ایــن جنایت گذشته اســت و اولــیــا یدم که
درخواست قصاص کرد هبودند نتوانستند
سهم صغیر و نوه هایشان را که گذشت کرده
بودند ،تامین کنند متهم این بار از دادگــاه
درخواست آزادی با قرار وثیقه کرد.
بنابه این گزارش  ،قضات شعبه  2دادگاه کیفری
دیروز این درخواست را مورد بررسی قرار دادند او
به زودی درباره آن تصمیم گیری میکنند.

