
سوءظن يكي از رفتارهاي ناآگاهانه و فكر منفي است كه در افراد شكل مي گيرد و 
گاهي ريشه در بيماري هاي رواني دارد. اين رفتار معموالً در نوع شديد خود گاهي به 
گونه اي رقم مي خورد كه منجر به حوادثي تلخ همچون قتل مي شود كه بيشتر قربانيان 
اين حادثه نيز زنان هستند. پرونده قتل زن جوان از سوي شوهرش نتيجه همين رفتار 
غلط است كه در آن متهم به دليل بيماري رواني به همسرش سوءظن پيدا مي كند 
و مقابل چشمان دختر نوجوانش دست به حادثه خونيني مي زند. متهم روز گذشته 
در حالي محاكمه شد كه پدر همسرش و دخترش برايش درخواست قصاص كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، سال 95 مأموران 
كالنتري 142 كن از قتل زن جواني در 
منزلش باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به راضيه 35 ساله بود كه بر اثر 
ضربات چاقو از سوي همسرش كشته 
ش��ده بود. با انتقال جس��د به پزشكي 
قانوني مأم��وران دريافتند عامل قتل، 
شوهر 41 ساله مقتول به نام رضا است 
كه مقابل چشمان دختر 11 ساله اش 
مرتكب قتل شده بود و بعد از قتل نيز 
خودزني كرده بود. به اين ترتيب آن مرد 
به بيمارستان منتقل شد و بعد از بهبودي 
با انتقال به پليس آگاهي به جرمش اقرار 
كرد و گفت: »به همسرم مظنون بودم به 

همين خاطر او را كشتم.«
با اقرارهاي مته��م، پرونده كامل و به 
ش��عبه يازده��م دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران فرستاده ش��د و صبح 
ديروز مقاب��ل هيئ��ت قضايي همان 
شعبه به رياس��ت قاضي متين راسخ 
قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه 
و قرائت كيفرخواست از سوي نماينده 
دادس��تان، اولياي دم كه پدر و دختر 
مقتول بودند تقاضاي قصاص كردند و 
در ادامه دختر متهم كه حاال 13 سال 
داشت، گفت: »عاشق پدر و مادرم بودم 
و آنها را خيلي دوست داشتم. آن روز 
پدرم مرا به اتاق برد و در را قفل كرد. 
بعد از دقايقي صداي مادرم را شنيدم 
و در حاليكه به پدرم التماس مي كرد ناگهان صدايش خاموش ش��د. هيچگاه آن لحظه 
را فراموش نمي كنم و هنوز ترس آن روز در وجودم هست. « او در حاليكه گريه مي كرد 
ادامه داد: »پدرم بعد از كشتن مادرم در حاليكه جس��د خونين او روي زمين افتاده بود 
همه عروسك هايم را با چاقو پاره كرد و آنقدر حالش بد بود كه نگران بودم مرا هم بكشد. 
از ترس به خودم مي لرزيدم كه ديدم او خودزني كرد. اين شد كه با فريادهايم همسايه ها 
با پليس تماس گرفتند.« در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: 
»سالها از زندگي من و راضيه مي گذش��ت و با هم مشكلي نداشتيم. بعد از به دنيا آمدن 
دخترم زندگي ما شيرين تر هم شد. اين گذشت تا چند سال قبل كه به بيماري اعصاب 
و روان مبتال شدم. وقتي به پزشك مراجعه كردم او دارو تجويز كرد. سالها دارو مصرف 
مي كردم اما مدتي بود تصميم گرفتم داروها را قطع كنم. همين باعث ش��د حال و روز 
خوبي نداشته باشم و بر اثر ترك داروها و پيشرفت بيماري  دچار شك و گمان شوم. اين 
سوءظن به همسرم بود و خيلي اذيتم مي كرد.« متهم در خصوص روز حادثه گفت: »شك 
به همسرم مثل خوره به جانم افتاده بود تا اينكه شب حادثه تصميم گرفتم او را به قتل 
برسانم. به خاطر بيماري چند شب نخوابيده بودم و آن شب نيز تا صبح بيدار ماندم و مدام 
با خودم كلنجار مي رفتم. صبح بود كه دخترم بيدار شد. او را به اتاقش بردم و در را قفل 
كردم. سپس سراغ همسرم رفتم. عقل از سرم رفته بود به همين خاطر با چاقو به جانش 
افتادم و چند ضربه به او زدم. او خونين روي زمين افتاد و دخترم داد و فرياد مي كرد. از 
عصبانيت سراغ عروسك هاي دخترم رفتم و آنها را پاره كردم سپس تصميم به خودزني 
گرفتم و چند ضربه به خودم زدم اما مأموران رسيدند و مرا به بيمارستان رساندند. « متهم 
در آخر گفت: »از كاري كه كردم خيلي پشيمانم و باور كنيد به خاطر بيماري بي دليل به 
همسرم مظنون شدم و زمان حادثه حالت عادي نداشتم و نمي دانستم چه كاري انجام 
مي دهم. اين شد كه تصميم اشتباهي گرفتم و شرمنده خانواده همسرم و دخترم هستم. « 
متهم در حاليكه به شدت اشك مي ريخت گفت: »من و دخترم به هم عالقه داشتيم. او 
به آموزشگاه روبه روي مغازه ام مي رفت و هر وقت تعطيل مي شد پيش من مي آمد و مرا 
در آغوش مي كشيد. حتي تصور نمي كردم روزي برسد دخترم برايم درخواست قصاص 

كند.« در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

مرگ غم انگيز  زوج عاشق پيشه

متهم: به همسرم سوءظن داشتم
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جالل مهرگان 

رس��يدگي به هر دعوي سبب فرآيندي اس��ت كه در آن 
مي بايس��تي حقوق ش��هروندان محفوظ بماند. قانون هم 
به موارد بسيار زيادي براي حفظ حقوق شهروندان توجه 
دارد، اما در صدور احكام غيابي به هي��چ كدام از مقررات 

توجه نمي شود. 
امروز شاهد هستيم احكام غيابي از شوراي حل اختالف يا 
از طرف داوران محترم يا حتي از محاكم آراي غيابي صادر 
مي شود و فردي كه عليه وي رأي صادر شده زماني متوجه 
مي شود كه توسط مأموران بازداشت است، در حاليكه فرد 
بازداشت اصاًل از طرح شكايت از سوي شاكي خبر نداشته 
است! طبيعتاً فردي كه با رأي غيابي بازداشت شده است تا 
زمانيكه اعتراضش به رأي غيابي پذيرفته شود، بايد مدتي را 
در زندان سپري كند. اين ظلم بزرگي است كه اخيراً آمارش 
زياد شده است. خيلي وقت ها شاكيان با دادن آدرس غلط يا 
ارائه نشان غلط، دادگاه يا مراجع رسيدگي كننده را گمراه 
مي كنند كه مي بايستي در اين زمينه هم چاره انديشي شود. 
طرح اين سؤال مهم اس��ت كه آيا با توجه به سيستم هاي 
امروزي واقعاً امكان شناسايي متهم يا شاكي وجود ندارد؟! 
در موردي شاهد بوديم با ش��كايت فردي از صاحب يكي 
از نمايندگي هاي اي��ران خودرو در يكي از شهرس��تان ها 
به خاطر صدور چكي به مبلغ 11 ميلي��ارد تومان از طرف 
وي شكايت كرده و صاحب نمايندگي حكم غيابي گرفته 
بود. بسيار جاي تعجب داشت كه قاضي براي 11 ميليارد 
تومان چك صادره حكم غيابي صادر كرده بود، بدون اينكه 
تحقيق كند كه اين فرد زنده است يا نه؟ وي در ايران است 
يا خارج از كشور؟ كه بعدها معلوم شد فرد مدعي آدرسي 
غيرواقعي داده بود و چك صادره از طرف صاحب نمايندگي 
نيز يك ميليارد بوده اس��ت نه 11 ميليارد! بنابراين مراجع 
تصميم گيري ب��راي حفظ حقوق و جلوگي��ري از ظلم به 
شهروندان، بايد در مورد صدور احكام غيابي بسيار حساس 
باشند و دستگاه قضايي و مسئوالن آن نيز در مقابل تأييد 

چنين آرايي دقت و وسواس الزم را داشته باشند. 
صرف شعار و تصويب آيين نامه و... صدور چنين احكامي، 
يك امر متناقض است. در حاليكه قانون به مراجع ذي ربط 
اختي��ار داده كه حتي از طري��ق تماس تلفني اف��راد را از 
تشكيل پرونده مطلع كنند. لكن افراد متقلب براي دور زدن 
قانون و گمراه كردن محاكمه هميشه روش هاي جديدي 
ابداع مي كنند كه بايد اين روش ها را شناخت و با هشياري 
با آنها مبارزه كرد. در يك كالم ص��دور رأي غيابي يكي از 
نقاط ضعف مراجع صادر كننده اس��ت كه بايد اين ضعف 

مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد. 

 ضرورت چاره انديشي 
براي آراي غيابي صادر شده

    یادداشت

پارتي ه�ا و مهماني ه�اي ش�بانه مختلط 
زندگي دختران زيادي را به تباهي كشانده 
اس�ت. اين پارتي محل�ي براي آش�نايي 
دختران و پس�ران جوان تبديل مي ش�ود 
كه در نهايت سرنوشت تلخي براي آنها به 
دنبال دارد هر چند ممكن است در همين 
مهماني هاي ش�بانه آنه�ا در دام باند هاي 
تبهكاران گرفتار شوند كه ديگر راهي براي 
برگش�ت وجود ندارد. مثل داستان دختر 
جواني كه پس از آش�نايي او با عده ای در 
پارتي شبانه اي به دس�ت آنان ربوده شد! 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل تابستان امسال 
بود كه دختر جواني وحشت زده به اداره پليس 
رفت و از زن و مرد جواني به اتهام آدم ربايي و 

سرقت اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضي��ح ماجرا گف��ت: من عالقه 
زيادي به لباس هاي مارك دار دارم و هميشه 
لباس هاي گرانقيمت مي پوشم و به همين دليل 
دوستانم فكر مي كنند دختر پولداري هستم. 
چندي قبل در مهماني شبانه با زن جواني به 
نام مهراوه آشنا شدم. در آن مهماني من خودم 
را دختر پولداري معرفي كردم و گفتم كه پدرم 
تاجر است و من هم ش��ريك او هستم.  چند 
ماهي از رابطه دوستي من و مهراوه گذشت و در 
اين مدت مهراوه هميشه از من سؤال مي كرد 
كه چرا عروس نمي شوم كه به او گفتم اگه پسر 
خوب و سالمي به خواس��تگاري ام بيايد با او 
ازدواج مي كنم. پس از اين او، برادر شوهرش را 
كه بابك نام دارد براي ازدواج به من معرفي كرد 
و مدعي شد كه بابك مهندس كامپيوتر است و 
وضع مالي خوبي دارد. يكي، دو بار من و بابك با 
هم تلفني حرف زديم و يك بار هم سه نفري به 
رستوراني رفتيم و غذا خورديم تا اينكه امروز 
مهراوه و بابك با خ��ودروي 206 به دنبال من 
آمدند تا درباره زندگي آينده مان با هم حرف 
بزنيم. مهراوه ش��روع به رانندگي كرد و من و 
بابك هم در صندلي عقب نشس��تيم و با هم 
شروع به حرف زدن كرديم كه بابك از خودش 
تعريف و تمجيد زيادي كرد. من هم به خاطر 
اينكه كم نياورم گفتم درآمد خوبي از تجارت با 
پدرم دارم و االن هم مبلغ 300 ميليون تومان در 

حسابم است كه قرار است با آن لوازم بهداشتي 
از خارج وارد كنم. 

بابك وقتي مبلغ 300 ميليون تومان را شنيد 
ناگهان اسلحه اي از زير پيراهنش بيرون آورد و 
با تهديد از من خواست كارت عابرم و رمزش را 
به او بدهم. در حالي كه به شدت ترسيده بودم 
به او گفتم كه اصالً پولي در حساب من نيست، 
اما بابك باور نمي كرد كه با چاقو ضربه اي به 
پايم زد و مرا زخمي كرد. در چنين شرايطي 
احساس كردم او مرا مي كشد كه تلفن همراهم 
را بيرون آوردم و پيامك بانك را به او نش��ان 
دادم كه مشخص شد موجودي حسابم فقط 
يك ميليون تومان اس��ت. پس از اين آنها مرا 
در خياباني از خودرو بيرون انداختند و تلفن 

همراه و كيف پولم را سرقت كردند. 
آدم ربايان زن و شوهر بودند 

پس از طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان 
پلي��س آگاه��ي تهران ب��ه دس��تور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي تهران براي شناسايي 
و دس��تگيري آدم ربايان وارد عمل ش��دند.  
بررس��ي هاي فني و اطالعاتي كه ش��اكي در 
اختيار مأم��وران قرار داده بود نش��ان داد زن 
و مرد آدم ربا زوج جواني هس��تند كه به بهانه 
پيش��نهاد ازدواج، دختر جوان را براي اخاذي 
300 ميليون توماني رب��وده اما وقتي متوجه 
مي شوند ش��اكي پولي در حس��ابش ندارد با 
سرقت اموالش او را رها مي كنند.  با شناسايي 
متهمان، مأموران تحقيقات گسترده اي براي 
دستگيري آنها آغاز كردند، اما بررسي ها نشان 
داد مهراوه و بابك پ��س از آدم ربايي به دوبي 
گريخته اند.  در حالي ك��ه دو متهم از طريق 
پليس اينترپ��ل تحت تعقيب قرار داش��تند 
مأموران متوجه شدند روز شنبه مهراوه قصد 
دارد از طريق هوايي به ايران بازگردد. بنابراين 
مأموران متهم را هنگام خ��روج از هواپيما در 
فرودگاه امام خميني بازداشت كردند.  متهم 
صبح دي��روز براي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها 
به جرم خود اقرار كرد و پس از آن براي ادامه 
تحقيقات در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 
تالش براي دستگيري شوهر متهم ادامه دارد.

 آدم ربايي
   پس از پارتي شبانه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گير ك�ردن اس�باب ب�ازي در انگش�ت كودك خردس�ال 
آتش نش�انان را ب�ه خياب�ان قلع�ه مرغ�ي كش�اند. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��اعت 13:45   ظهر دي��روز عوامل 
آتش نش��اني تهران باتماس تلفني ش��هروندي در جريان گير 
كردن دس��ت يك كودك داخل اس��باب بازي پالستيكي قرار 
گرفتند و بالفاصله راهي محل حادث��ه در انتهاي خيابان قلعه 
مرغي، كوچه عبدي شدند.   آرش مهديان، فرمانده آتش نشانان 
اعزامي در اين باره گفت: با رس��يدن به محل حادثه مش��اهده 
شد كه يك قطعه اسباب بازي در انگشت پسر بچه سه ساله اي 
گير كرده و خان��واده وي قادر به خارج كردن آن نيس��تند كه 
آتش نش��انان با اس��تفاده از تجهيزات ويژه )انگشتربر( جسم 

پالستيكي را از دست اين كودك خارج كردند.

 گير كردن اسباب بازي
 در انگشت پسر بازيگوش 

تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك زن و ش�وهر جواني ك�ه به خاطر مش�كالت 
مال�ي ب�ه ص�ورت غ�م انگي�زي ب�ه زندگي ش�ان پاي�ان داده ان�د ادام�ه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 20 شامگاه يك شنبه 25 آذر كاركنان بيمارستاني در شرق 
تهران مرگ مش��كوك مرد جواني را به مأموران پليس اطالع دادند. لحظاتي بعد از اعالم 
اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 147 گلبرگ راهي محل ش��دند. مأموران روي تخت 
بيمارستان با جسد مرد 41 ساله اي به نام س��تار روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت بر 
اثر مسموميت دارويي به كام مرگ رفته است.  پس از اين بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل تحقيقات خود 
را آغاز كردند. تحقيقات تيم جنايي نشان داد س��اعتي قبل همسايه هاي مرد فوت شده، 
پيكر نيمه جان او و پيكر نيمه جان همسر 31 ساله اش را براي درمان به بيمارستان منتقل 
كرده اند، اما در نهايت ساعت 8 شب مرد جوان فوت كرده و همسرش كه حالش به شدت بد 

است تحت درمان قرار دارد، اما در نهايت او نيز به كام مرگ می رود.  
همچنين مشخص شد اين زن و شوهر كه مدتي قبل ازدواج كرده اند خانه كوچكي در يكي از 
خيابان هاي شرقي تهران اجاره كرده و همراه هم زندگي مي كرده اند.  در حالي كه معاينات تيم 
پزشكي حكايت از اين داشت اين زن و شوهر بر اثر مصرف قرص برنج دچار مسموميت شده اند 
مأموران براي تحقيق سراغ همسايه ها رفتند.  يكي از همسايه ها گفت: »اين زن و شوهر مدتي 
قبل خانه اي در همسايگي ما اجاره كردند و زندگي مي كردند. به گفته همسرش آنها وضع مالي 
خوبي نداشتند و براي كار خانه شان را به تهران آورده بودند. چند ساعت قبل در خانه بوديم كه 
ناگهان زن همسايه با داد و فرياد از ما كمك خواست. وقتي به سراغش رفتيم حال شوهرش بد 
بود و قادر به حرف زدن نبود كه زنش به ما گفت همراه شوهرش قرص برنج خورده اند. همزمان 
با اينكه آنها را براي درمان به بيمارستان منتقل كرديم، زن همسايه درباره خوردن قرص برنج 
به ما گفت: » من و همسرم هر دو عاشق هم بوديم. من قبل از ازدواج با او با مرد ديگري ازدواج 
كرده بودم اما به خاطر مشكالت اخالقي كه داشت از او طالق گرفتم و با ستار كه مرد خوبي بود 
ازدواج كردم. زندگي خوبي داشتيم اما ستار هميشه از اينكه مشكل مالي داشت افسرده بود تا 
اينكه امروز به خانه آمد و گفت قصد دارد با خوردن قرص برنج به زندگي اش پايان دهد. خيلي 
تالش كردم او را منصرف كنم اما فايده اي نداشت و او تصميمش را گرفته بود. از آنجايي كه 
من عاشق او بودم تصميم گرفتم همراه او به زندگي ام پايان دهم چون زندگي بدون ستار براي 
من خيلي سخت بود و اصاًل تحمل دوري او را نداشتم. ستار تعدادي قرص برنج خريده بود كه 
پنج عددش را خورد و سه عدد من خوردم. ساعتي بعد حال هر دوي ما بد شد كه پشيمان شدم 
و تصميم گرفتم با داد و فرياد درخواست كمك كنم تا شما همسايه ها زندگي من و همسرم را 
نجات دهيد.« زن جوان پس از اينكه ماجرا را براي ما توضيح داد از هوش رفت و االن هم تحت 
درمان است.«  پس از اين مأموران به تحقيقات خود درباره اين حادثه غم انگيز ادامه دادند تا اينكه 
دريافتند ساعت 10 شب، تنها دو ساعت پس از مرگ مرد جوان همسر او نيز در بيمارستان فوت 
كرده است.  همزمان با انتقال جسد زن و شوهر جوان به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي 

الزم، مأموران تحقيقات خود را درباره مرگ مشكوك زن و شوهر آغاز كردند. 

 پارتي هاي شبانه 
زندگي ام را تباه كرد

خودت را معرف كن ؟ 
مهراوه هستم 24 ساله. 

چه شد كه با شوهرت تصميم گرفتي 
از دختر جوان اخاذي كني ؟ 

ش��وهرم مرد بداخالقي اس��ت و هميش��ه 
عصباني است. از زماني كه با او ازدواج كردم 
مرا كتك مي زد به همين دلي��ل در دادگاه 
درخواست طالق دادم اما او طالقم نمي داد و 
هر وقت متوجه مي شد از او شكايت كرده ام 
مرا به ش��دت كتك مي زد ت��ا اينكه تصميم 
گرفتم او را با دختر جوان پولداري آشنا كنم 
كه از اين طريق مرا فراموش كند و بتوانم از او 
طالق بگيرم. من ، دختر جوان  را به او معرفي 
كردم و فكر نمي كردم شوهرم قصد آدم ربايي 

و اخاذي داشته باشد. 
چرا با بابك ازدواج كردي ؟ 

ازدواج ما به يك پارتي ش��بانه بر مي گردد. 
آن پارتي زندگي م��را تباه كرد. يك س��ال 
قبل يكي از دوس��تانم مرا به پارتي ش��بانه 
مختلطي دعوت كرد. در آن مهماني با بابك 
آشنا شدم. بابك مدعي بود كه پولدار است 
و زندگي اش��رافي دارد. پس از آن بود كه در 
مهماني هاي ديگري شركت كردم تا اينكه در 
يكي از پارتي ها من و بابك دستگير شديم. 
وقتي خان��واده ام متوجه ش��دند مرا مجبور 
كردند با بابك ازدواج كنم و من هم كه فكر 
مي كردم بابك پس��ر پولداري است ازدواج 
كردم اما بعد فهميدم كه به من دروغ گفته و 

با خودرواش ميوه فروشي مي كند. 

پس به بهان�ه ازدواج قصد اخاذي 
داشتيد ؟ 

بله، من در مهماني با شاكي آشنا شدم. او به 
دروغ گفت كه دختر تاجر است و من هم باور 
كردم و تصميم گرفتم او را به شوهرم معرفي 
كنم تا ش��وهرم به بهان��ه ازدواج از او اخاذي 
كند و دست از سر من بردارد. شوهرم قبول 
كرد و آن روز ق��رار بود كه ب��ا او فقط حرف 
بزند و در مراحل بعد نقشه اخاذي را طراحي 
كند اما وقتي ش��اكي گفت كه در حسابش 
300 ميليون تومان پول دارد شوهرم وسوسه 
شد و با اسلحه پالس��تيكي كه همراه داشت 
او را تهديد كرد كه فهميديم او در حسابش 
يك ميليون تومان پول دارد و او را رها كرديم. 
پس از حادثه به كجا فرار كرديد ؟ 

ابتدا چند روزي ش��وهرم در خان��ه يكي از 
دوستانمان مخفي شد و بعد تصميم گرفت به 
دوبي فرار كند كه مرا هم به زور به دوبي برد. 

در دوبي چه كار مي كرديد ؟ 
بابك با تعدادي امالكي آش��نا شده بود و به 

توريست ها خانه اجاره مي داد. 
چه شد كه به ايران برگشتي ؟ 

واقعيتش او در دوب��ي هم مرا كتك مي زد تا 
اينكه تصميم گرفتم از آنجا فرار كنم و جانم 

را نجات بدهم. 
حرف آخر ؟

پش��يمانم. االن او در دوب��ي خوش��گذراني 
مي كند و من در ايران گرفتار شدم و ميله هاي 

آهني زندان در انتظار من است. 

 با متهم گفت وگو


