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مرگ مردتهرانی راز ازدواج دومش را فاش کرد

خاطره

مهدی ابراهیمی
سال  79بود که قتل های سریالی برخی زنان در
مشهد به یک معضل امنیتی تبدیل شد و بازتاب
گسترده ای در محافل سیاسی و رسانه های
معاند داشت.
زنـــان خیابانی یکی پــس از دیــگــری بــه قتل
میرسیدند و درحالی که با روســری شان خفه
شــده بودند و گــره خاصی در روســری ها دیده
می شد اجسادشان در محله های خلوت مشهد
رهــا می شدند.من در آن زمــان در سفری که
به مشهد داشتم با قاضی منصوری آشنا شدم
و شماره موبایلش را داشتم و مرتب با ایشان
تماس میگرفتم.باالخره سعید حنایی دستگیر
شد.دقیقا روز پنج شنبه بود که سردار قالیباف
رئیس سابق پلیس کشور بازداشت قاتل  16زن
خیابانی در مشهد را اعالم کرد.همان روز خیلی
سریع بلیت هواپیما تهیه کردیم و قرار شد من به
همراه عکاس عازم مشهد شوم.در فرودگاه و در
آخرین لحظات عکاس به پرواز نرسید و من سوار
بر هواپیما راهی مشهد شدم.دغدغه اصلی من
نداشتن موبایل بود همه امیدم به موبایل عکاس
بود و حاال نمی دانستم در شهر غریب باید چه
میکردم.وقتی به مشهد رسیدم در فرودگاه
کارت تلفن خریدم و با موبایل قاضی منصوری
تماس گرفتم خدا را شکر پاسخ دادند خودم را
معرفی کردم و گفتم فرودگاه هستم که قاضی
منصوری اعــام کرد در حال بازسازی صحنه
های قتل در بولوار شهید فهمیده هستند.سریع
از تاکسی فرودگاه خواستم در ازای هشت هزار
تومان که آن روزها بسیار پول زیادی بود مرا به
بولوار شهید فهمیده برساند.
وقتی به راننده ماجرا را گفتم هیجانش بیشتر شد
و باسرعت زیادی من را به بولوار شهید فهمیده
رساند اصــا تصورم از بــولــوار چیزی نبود که
میدیدم یک محیط باز و بزرگ که اصال نشانی
از ماشین پلیس و تیم آگاهی و قضایی در آن دیده
نمی شد.
نمی خواستم ناامید شوم به راننده تاکسی گفتم
آرام براند و همه جا را رصد کردم ناگهان ماشین
پیکان پلیس تشخیص هویت را دیدم که انگار آن
ها هم مانند من سرگردان بودند.
سریع خودم را به ماشین تشخیص هویت رساندم
آن ها هم مثل من در جست و جوی محل بازسازی
صحنه قتل سعید حنایی بودند اما نمی دانستند
کدا م یک از صحنه های قتل  16زن بازسازی
می شود.
همزمان با صحبت من با ماموران تشخیص هویت
ناگهانازدورتعدادیماشینراکهزنجیروارپشت
سرهم در حرکت بودند ،دیدم ،شک نداشتم آن ها
عوامل بازسازی صحنه قتل هستند سریع داخل
تاکسی نشستم و از ماشین تشخیص هویت هم
خواستم دنبالمان بیاید.
راننده تاکسی مانند فیلم های پلیسی سایه به
سایه ماشین های پلیس پیش می رفت تا این که
در بولواری همه توقف کردند که بعدها شنیدم
بولوار سجاد است من سریع پیاده شدم سعید
حنایی در حــال بــازســازی صحنه قتل یکی از
زنان بود و رها کردن جسدش را نمایش میداد
بالفاصله شــروع بــه عکاسی کــردم هیچ کس
جلودارم نبود عجیب این که هیچ خبرنگاری هم
در صحنه بازسازی ندیدم.
وقتی بازسازی تمام شد سریع به سمت قاضی
منصوری رفتم و با بیان این که مهمان مشهدی
ها هستم و پول زیــادی نــدارم به تاکسی بدهم
خواستم من هم سوار ماشین قاضی منصوری
شوم و در بقیه عملیات کنارشان باشم.
قــاضــی مــنــصــوری کــه انــگــار در رودربایستی
گیرکرده بود گفت باید افسر پرونده اجازه بدهد
و من را به سمت ایشان پاس داد.
من تا آن لحظه افسر ارشد پرونده را نمی شناختم
وقتی با او مواجه شدم خیلی خوشحال شدم
چرا که سرهنگ علیزاده را سال قبل در اجالس
اینترسنتر پلیس هــای جهان که در اصفهان
برگزار شده بود دیده بودم و کلی عکس یادگاری
داشتیم و کلی گفتمان بینمان رد و بدل شده بود.
برعکس تصور قاضی منصوری افسر پرونده
پذیرفت من همراه آن ها باشم.قاضی منصوری
در صندلی جلو نشست ،سعید حنایی سمت
چپ و سرهنگ علیزاده وسط و من سمت راست!
همزمان با حرکت ،قاضی منصوری خندید و
گفت حاال مصاحبه می خواستی انجام بدهی؟
همین چراغ سبز کافی بود که من مصاحبه را
انجام بدهم.سعید حنایی حرف های جالبی
زد.روحیه اش قوی بود و راحت به سواالت جواب
می داد .در مسیر فهمیدم دیگر بازسازی درکار
نیست و سعید حنایی به زندان انتقال داده می
شود.من همراه آن ها به داخل زندان رفتم و تا
قرنطینه همراه سعید حنایی بودم .آن شب وقتی
از زندان بیرون آمدم هوا تاریک شده بود ماموریتم
ناتمام بود و باید یک سری کارهای دیگر انجام می
دادم.اما مهم ترین کار را انجام داده بودم چرا که
اگر تعلل می شد سعید حنایی تا شنبه در زندان
می ماند و تیم های قضایی و پلیسی هم بعد از
خستگی چندین ماهه جمعه را استراحت می
کردند و من باید تا شنبه دست خالی می ماندم.

▪تحلیل کارشناس

فرارقاتلمرددوزنهازتهرانبهیونان

مصاحبه با قاتل سریالی زنان

قتل مرد تهرانی در صحنه ای خونین باعث شد تا راز زن
دومش فاش شود.
قاتل فراری توانست با ترک ایران به ترکیه برود و از آن جا خود
را به خاک یونان برساند.

تئوری چرخش خشونت

▪تنها بازداشتی این پرونده راز فرار قاتل را فاش کرد

▪قتل مرد جگرکی

اسفند سال  96بود که در اتوبان سعیدی بین دو مرد بر سر
جای پارک درگیری لفظی صورت گرفت و لحظاتی بعد به
درگیری فیزیکی تبدیل شد و مرد جگرکی با ضربات چاقوی
راننده خودرو روی زمین افتاد.
مرد  50ساله غرق درخون روی زمین بود که شاهدان جنایت
در تماس با پسرش او را در جریان جدال خونین قرار دادند.
خیلی زود پسر جوان در صحنه درگیری حاضر شد و پدرش
را که نیمه جان بود سوار بر خــودرو و به سمت بیمارستان
حرکت کرد.
پسر جوان عجله داشت تا پدرش را به بیمارستان برساند اما
در مسیر یک خودرو که رانندهاش همان مرد چاقو به دست
بود سعی داشت مانع این کار شود که پسر جوان با هر تالشی
که بود از دست مرد خشمگین فرار کرد و توانست پدرش را به
بیمارستان برساند.
▪مرگ در بیمارستان

مرد جگر فروش به دلیل خون ریزی زیاد روی تخت بیمارستان
به کام مرگ فرو رفت و با جنایی شدن این درگیری خونین
تیمی از مــامــوران اداره  10پلیس آگــاهــی تــهــران بــرای
دستگیری عامل جنایت وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست به سراغ پسر مرد جگرفروش رفتند
و به تحقیق از وی پرداختند.
پسر جــوان گفت :پــدرم در کنار اتــوبــان سعیدی بساط
جگرفروشی داشــت که شب حادثه با من تماس گرفتند و
گفتند که پدرم با یک مرد بر سر جای پارک درگیر شده است
به سرعت خودم را به محل درگیری رساندم و دیدم پدرم غرق
در خون روی زمین افتاده است.
وی افزود :پدرم را سوار بر خودرو و به بیمارستان منتقل کردم
اما در مسیر یک خودرو که راننده اش احتمال می دهم همان
عامل قتل پدرم بود سعی داشت مانع حرکت من شود که با
هر تالشی بود از دستش فرار کردم و به بیمارستان رفتم.پسر
جوان ادامه داد :پدرم قبل از مرگش اسم چند نفر را به من
گفت و پس از آن روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
▪سفر به یونان

تیم جنایی پلیس آگاهی تهران در این شاخه از تحقیقات به
سراغ دوربین های مداربسته در نزدیکی محل جنایت رفتند
و تصویری از خــودرو و چهره عامل این درگیری مرگبار به
دست آمد.

▪بازداشت یک دختر

تجسسهای پلیسی ادامه داشت تا اینکه ماموران با اقدامات
فنی و پلیسی دختر جوانی را که با قاتل در ارتباط بود،
شناسایی کردند .در این مرحله دختر جوان از سوی ماموران
دستگیر شد و به پلیس گفت :مدت زیادی است که با آرش
دوست هستم و همه چیز خوب پیش می رفت تا این که یک
شب با من تماس گرفت و از درگیری با مرد جگرفروش حرف
زد و بعد از آن شنیدم وی به ترکیه رفته و بعد از آن به یونان
فرار کرده است.در این مرحله بازپرس پرونده دستور داد تا
هماهنگی های الزم برای دستگیری آرش و انتقال او به ایران
صادر شود و تحقیقات در این زمینه آغاز شد.
▪راز دو زنه بودن

تجسسهای پلیسی ادامــه داشــت و هماهنگی ها برای
دستگیری و بازگرداندن آرش در کشور یونان کلید زده شده
بود که یک زن جوان با حضور در دادسرای امورجنایی تهران
از قاتل مــرد جگرفروش به عنوان همسر پنهانی او اعالم
شکایت کرد.
زن جوان به ماموران گفت :من زن دوم مرد جگرفروش هستم
و در این سال ها با اطالع از این که مرد مورد عالقه ام صاحب
زن و بچه است پذیرفتم تا به صورت پنهانی با هم ازدواج کنیم.

در این سال ها هیچ کس متوجه ازدواج دوم و پنهانی شوهرم
نشده بود تا این که چندی قبل هر چه با شوهرم تماس گرفتم
جوابی نشنیدم ،نگران شدم و وقتی متوجه شدم شوهرم به
قتل رسیده است ،منتظر ماندم تا کمی شرایط آرام شود و با
حضور در دادســرای امور جنایی خواستار دستگیری قاتل
شوهرم هستم.
▪پسر فراری

در ادامه با توجه به شکایت زن دوم و افشای راز ازدواج پنهانی،
ماموران برای تحقیقات بیشتر به سراغ پسر مرد جگرفروش
رفتند اما هیچ اثری از پسر جوان نبود.
▪فرار پسر مقتول

ماموران با توجه به ناپدید شدن پسر این مرد جگرفروش
تحقیقات را به صــورت ویــژه کلید زدنــد که در ایــن مرحله
مشخص شد پسر جوان که پدرش را به بیمارستان رسانده
است قبل ازقتل پدرش به خاطر سرقت مقرون به آزار در زندان
بوده و با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است اما پس از آن دیگر
به زندان بازنگشته و فراری شده است .بنابر این گزارش؛
بازپرس پرونده در نامه ای قضایی به اینترپل ناجا دستور داد
تا برای ردیابی قاتل فراری در خاک یونان و بازگرداندن وی به
ایران برای محاکمه و مجازات ،اقدامات پلیسی و دیپلماتیکی
را انجام دهند.

 2متهم داستان های عجیبی مطرح کردند

بن بست10ساله دریافتن جسد زن تهرانی
قبرستانی در حاشیه تهران که پدرش آن جا کار میکند
دفن کرده ولی بار دیگر این ادعا را پس گرفت.
▪ادعای عجیب

در حالی که چند سال از این ماجرا گذشته بود وکیل
مدافع حمید ادعای عجیبی را مطرح کرد .وی گفت رد
سپیده را در مشهد یافته و فهمیده است او در مشهد با
هویت جعلی چندین آپارتمان خریده و زندگی مخفیانه
ای در پیش گرفته است.
با اطالعات جدید ،تحقیقات پلیسی بار دیگر از سر
گرفته شد اما ردی از سپیده به دست نیامد و روشن
شد وکیل مدافع ایرج ادعای دروغینی را مطرح کرده
است .با گذشت حدود  10سال از این ماجرا و در حالی
که جنازه کشف نشده و ایرج وکیلش را عزل کرده است
برای وی کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دوم
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
▪در دادگاه

گره کور سرنوشت زن گمشده بعد از  10سال باز نشد
و همچنان مرموز باقی ماند.
متهم پرونده ادعا می کند این زن پس از خوردن سرکه
جان سپرده است.
▪گم شدن سپیده

رسیدگی به این پرونده از زمستان سال  ۸۸به دنبال
ناپدید شدن زن  43ساله ای به نام سپیده آغاز شد.
شواهد نشان می داد این زن از خانه شان در بومهن
خارج شده و دیگر بازنگشته است.
دختر سپیده به پلیس گفت :مادرم برای خرید از خانه
بیرون رفت اما حوالی عصرتماس گرفت و گفت به
همراه سه نفر از دوستانش شام را بیرون می ماند اما
او دیگر به خانه بازنگشت .مادرم مدتی بود با یک مرد
جوان به نام ایرج در ارتباط بود.
▪بازداشت ایرج

به دنبال اظهارات دختر نوجوان تالش برای به دست
آمدن ردی از زن گمشده آغاز شد و پلیس به ردیابی
شماره موبایل سپیده پرداخت .
به ایــن ترتیب یک مــرد جــوان به نــام ایــرج ردیابی و
بازداشت شد.
▪ادعای دروغ

ایرج ادعا کرد سپیده را نمی شناسد و از سرنوشت او
اطالعی ندارد.
این درحالی بود که تماس های سپیده نشان می داد او
با ایرج در تماس بوده است .

▪آشنایی با سپیده

سرانجام مرد جوان لب به اعتراف گشود و گفت  :مدتی
بود با این زن جوان آشنا شده بودم .او آخرین بار به خانه
ام آمد.ما با هم صحبت کردیم و او یک باره سراغ یخچال
رفــت و مقداری سرکه نوشید .ولــی بعد از خــوردن
سرکه روی زمین افتاد و جان داد .من که ترسیده بودم
بالفاصله با دوستم حمید تماس گرفتم .او شبانه به
خانه مان آمد و جسد را با نیسان برد .
با اظهارات این مرد دوستش نیز بازداشت شد اما ادعا
کرد از ماجرایی که ایرج مطرح کرده است اطالعی
ندارد .در گام بعدی از تحقیقات حمید به انتقال جسد
اعتراف کرد  .وی گفت :من بعد از مرگ سپیده جنازه
را به حاشیه تهران بردم و آن را آتش زدم و سپس بقایای
جنازه را دفن کردم .
▪جنازه کجاست؟

با اظهارات جدید این مــرد ،پلیس به جست وجوی
نشانی پرداخت که حمید ادعا کرده بود جنازه را آن جا
دفن کرده است اما ساعت ها جست وجو و کندن زمین
با لودر نتیجه نداد و بقایای جنازه پیدا نشد .
وی در ادعای بعدی اش گفت :جسد را در بیابان های
حاشیه تهران رها کرده است ولی در آخرین بازجویی
گفت هیچ اطالعی از جسد ندارد و دوستش بی دلیل
پای او را به این پرونده کشانده است.
در این میان ایرج گفت با همدستی دوستش جسد را در

وی و دوستش دیروز در حالی به ریاست قاضی زالی
و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند که
اولیای دم برای آن ها اشد مجازات خواستند.
سپس ایرج به دفاع پرداخت و گفت :من سپیده را از
قبل می شناختم .او آن روز که من در خانه تنها بودم
به آن جا آمد .او به سراغ یخچال رفت و در یخچال را باز
کرد ولی بعد از خوردن سرکه یک باره روی زمین افتاد
باور کنید من دخالتی در قتل نداشتم و نمیدانم چرا
فوت کرد .حمید جسد سپیده را با خود برد.
سپس حمید که با قرار وثیقه آزاد بود به دفاع پرداخت و
گفت :من نمی دانم ایرج چطور آن زن را کشته و جسد
او را سر به نیست کرده است .ایرج چون از وضعیت مالی
من مطلع است به دروغ پای مرا به این پرونده کشانده
تا من پول دیه را به اولیای دم بپردازم و رضایت آن ها را
بگیرم.حتی دومین روزی که در بازداشتگاه بودم از
من خواست تا  30میلیون تومان به او بدهم تا رضایت
اولیای دم را بگیرد .ولی چون بی گناه بودم پیشنهاد
او را نپذیرفتم.
سپس وکیل جدید ایرج به دفاع پرداخت و گفت :زن
گمشده چند سال قبل هم از خانه اش فرار کرده و
حدود هفت ماه ناپدید بود  ،همسر و فرزندانش گم
شدن او را به پلیس اطالع داده بودند تا این که او بار
دیگر به خانه برگشت .اما حاال روشن است این زن
جان سپرده است .به همین دلیل از اولیای دم تقاضا
دارم تا با موکلم مصالحه و با دریافت مبلغی اعالم
گذشت کنند .بنابر این گزارش؛ با رد این درخواست
از سوی اولیای دم قضات وارد شور شدند تا رای
صادر کنند.
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دکتر امان ا ...قرایی مقدم
جــامــعــه شــنــاس و اســتــاد
دانشگاه
اصــــوال بــحــث در خــصــوص
خشونت و پرخاشگری ریشه در فرهنگ و خانواده
دارد .تعلیم و تربیت در خانواده در پرورش فرزندان
آرام یا فرزندان عصبانی تاثیر گذار است .از سوی
دیگر آرامش در خانواده نیز نقش اساسی در کنترل
و مهار خشم و خشونت دارد.
معموال خشونت در خانواده های آرام کمتر رخ
می دهد زیرا فرزندان در بستری تعلیم و تربیت
می شوند که دور از خشونت و پرخاشگری است .
در مقابل خانواده های نابه سامان و از هم پاشیده
فرزندانی تربیت می کنند که جرم و بزه را در جامعه
رواج می دهند.
خشونت هایی که در جامعه منتهی به قتل و
ضرب و شتم و درگیری های خونین می شود
بیشتر به دلیل بیکاری  ،فقر ،فشار اقتصادی،
ازدواج نافرجام و نارضایتی از زندگی و سبک
خانوادگی در جامعه رقم می خورد .البته زندگی
در شهر و کالن شهرها سخت و دشوار است و به
دلیل استرس و فشارهای روزانه و نبود آرامش
زودتـــر خشمگین مــی شوند و سبک زندگی
شهرنشینی انسان ها را خشمگین تر کرده
است .استرس و اضطراب های روزانه ناشی از
محل کار و خانه و خانواده سبب می شود افراد
زود عصبانی شوند و آستانه تحمل شان اندک
است  .متاسفانه جامعه بر اثر خشونت در حد
انفجار است و نبود تحمل و مهارت حل مسئله
و نداشتن مهارت گفت وگــو و آستانه تحمل
پایین خشونت ها را در جامعه رواج داده است.
خشونت در جامعه ارثی ،نژادی و فطری نیست
بلکه خشم پدیده ای اجتماعی است که در جامعه
کسب می شود و افراد آن را از خانواده و جامعه
یاد می گیرند .وقتی خشم در جامعه رواج می
یابد تئوری چرخش خشونت شکل می گیرد و
به این نتیجه می رسیم که ریشه خشونت را باید
در جامعه بررسی کنیم  .برخی رفتارهای درون
خانواده سبب رشد شخصیت پرخاشگر و تکانه
ای می شود و به همین دلیل است که گاها دیده
می شود افــراد به راحتی در جامعه مرتکب هر
جرمی می شوند .نبود برنامه های فرهنگی،
برنامه های متنوع و کمبود سرگرمی های مفید
و نبود تفریحات سالم عامل خشونت و پرخاش
هایی است که منتهی به جرم می شود .

نجات نوزاد 40روزه از دست مادرروانی

زن جــوانــی کــه ســابــقــه بیماری
روانــی دارد نــوزاد  40روزه اش را
در آسانسور ساختمان به باد کتک
گرفت .هفته گذشته زن جوانی
در تماس با ماموران پلیس تهران
از کتک زدن یــک ن ــوزاد از سوی
مادرش در آسانسور ساختمان شان
خبر داد و تیمی از ماموران پلیس و
اورژانــس اجتماعی بــرای بررسی
مــوضــوع بــه محل اعــــزام شدند.
ماموران با حضور در ساختمان به
در خانه زن جــوان رفتند و هرچه

در خانه را به صدا در آوردند جوابی
نشنیدند تا این که تیم پلیسی پس
از هماهنگی با مقام قضایی و مدیر
ساختمان اقــدام به بــاز کــردن در
خانه کــردنــد .تیم پلیسی پــس از
حضور در منزل با بهم ریختگی خانه
روبه رو شد و ماموران نوزاد  40روزه
را تحویل بهزیستی و مــادر جوان
را که مشکل روانــی دارد به مرکز
درمانی انتقال دادنــد .بنا بر این
گــزارش ،تحقیقات پلیسی در این
پرونده از سوی ماموران ادامه دارد.

مرگمرموزسربازتهرانی

پسر جوانی که سرباز یک پادگان بود به دلیل مسمومیت غذایی به کام مرگ
فرو رفت .روز  20شهریور امسال خانوادهای در تماس با ماموران کالنتری
 106نامجو از مرگ مشکوک پسرشان خبر دادند .ماموران برای تحقیقات
به سراغ خانواده سجاد  23ساله رفتند که اعالم کردند پسرشان در خدمت
سربازی بوده است و به احتمال زیاد غذای پادگان را خــورده و به خاطر
مسمومیت غذایی به کام مرگ فرو رفته است .تیم پلیسی در ادامه به محل
خدمت سربازی پسر جوان رفتند که مسئوالن پادگان اعالم کردند که پسر
جوان غذای پادگان را نخورده و به احتمال زیاد بیرون از پادگان غذا خورده
و مسموم شده است .بنا بر این گزارش ،بازپرس پرونده دستور تحقیقات را
برای بررسی علت مسمومیت مرگبار این جوان سرباز اعالم کرد.

مردطلبکارجانشرابدهکارشد

مــرد جــوانــی کــه از دوســتــش پول
طلبکار بود در یک درگیری خیابانی
قــاتــل مــرد بدهکار شــد .روز پنج
شنبه  21شهریور امسال ماموران
کالنتری  106نامجو در جریان
درگیری مرگبار دو مرد قرار گرفتند
و تیمی از ماموران برای تحقیقات
پلیسی وارد عمل شدند .ماموران
با حضور در صحنه قتل پی بردند که
مرد جوان یزدان نام دارد و از یکی
از دوستانش به نــام سیروس پول
طلب داشته است و زمانی که این

دو مرد در خیابان روبه روی هم قرار
می گیرند با هم درگیر می شوند و
یزدان دوستش را به سمت عقب هل
می دهد که سیروس سرش به زمین
میخوردوهمینمسئلهباعثمرگ
مرد جــوان می شــود .بدین ترتیب
تیمی از مــامــوران پلیس آگاهی
تهران برای ردیابی قاتل سیروس
وارد عمل شدند و در تجسس های
ابتدایی مشخص شد که مرد جوان
پس از این درگیری مرگبار پا به فرار
گذاشته است.

سقوطمرگباریکمرددرکوهدربند

مرد کوهنورد که به منطقه دربند رفته بود با سقوط از باالی کوه به کام مرگ
فرو رفت .صبح پنج شنبه  21شهریور امسال ماموران کالنتری  122دربند
در جریان سقوط مرگبار مردی از باالی کوه قرار گرفتند .ماموران پلیس
در تحقیقات میدانی پی بردند که مرد  50ساله برای کوهنوردی به منطقه
دربند رفته است که در یک لحظه کنترلش را از دست داده و از باالی کوه به
پایین سقوط کرده است.
بنا بر این گــزارش ،جسد مرد کوهنورد به پزشکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

