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آرزوی مهاجرت ،زن و شوهر را به طالق رساند

دادگاه خانواده

نگاه کارشناس

گروه حوادث « /اگر فکر کردی که من همان دختر مظلوم و آرام چند سال
پیشــم اشتباه کردی هرچقدر در این ســالها آزارم دادی و با حرفهایت
توی سرم کوبیدی کافی است .از این به بعد من حرف میزنم و تو گوش
میکنی یا باید با من و برنامه هایم کنار بیایی یا مهریهام را تمام و کمال
میگیــرم و بــدون تو مهاجــرت میکنــم و»...گفتن این جملهها از ســوی
سمیرا کافی بود تا همسرش سینا با عصبانیت به او اعتراض کند و خیلی
زود کارشان به دادگاه خانواده برسد.
ســمیرا که این بار در حضور قاضی دادگاه خانواده نشســته بود گفت:
در ایــن چنــد ســال ســعی
کردم قناعت کنــم و از خرید
امیرحسین صفدری
هــر آنچــه کــه دلم خواســت
کارشناس مسائل خانواده
صــرف نظــر کنــم .خیلــی
در مــورد این پرونده توجه به چند
مواقع دوســت داشــتم برای
نکته حائز اهمیت است:
دلخوشــیام ســادهترین
اول اینکــه دنبــال کــردن زندگــی
وســایل را بگیــرم اما نگرفتم
مــدرن و داشــتن وســایل شــکیل
امــا همــه دخترهــای فامیل
بــرای یک زندگــی اشــکالی ندارد
و دوســتانم هرچیــزی کــه را
امــا ایــن موضــوع نبایــد مبــدل بــه
خواســتند گرفتنــد .مــن در
نقطــه ضعفــی بــرای نابــودی زندگی
خانــه پــدرم هرچیــزی کــه
شــود .ســمیرا باید قبل از آنکه زندگی
میخواستم در اختیارم بود و
مشترکش را آغاز کند از ایدهآلهایش
خانوادهام خرید هیچ چیزی
میگفــت و بــه توافقهایی میرســید.
را از مــن دریغ نمیکردند اما
دوم اینکــه فضــای مجــازی و ارتبــاط
از وقتی بــه خانه به اصطالح
بــا برخــی از دوســتان میتوانــد طــرز
بخــت رفتــم خرید یــک میز
فکــر و اهــداف و ایــده آلهای افــراد را
یــا یــک دســت مبــل برایــم
دســتخوش تغییر کند .ممکن اســت
حسرت شده است.
ســکوت ســمیرا در ابتــدای زندگــی
ســینا حرفهای سمیرا را
مشــترک بــه خاطر طــرز فکــر واقعی
قطع کرد و گفت :تو بهدنبال
خــودش بوده که با مرور زمان و ارتباط
تجملگرایــی هســتی .از نظر
با برخی از دوســتان نسبتاً مرفه باعث
تو زندگی ایدهآل عکسهایی
شــده که این زن تغییر رویکــرد دهد و
اســت که دوســتان و اقوامت
بعد از چند سال بهدنبال ایده آلهایی
در فضای مجازی میگذارند.
باشــد که در زندگی اقوام و دوســتانش
زن زندگــی برای یک دســت
دیده اســت .در ایــن جور مواقع ســینا
مبل و یــک میــز ناهارخوری
میتوانــد زمینه رهایی همســرش را از
شــوهرش را بــه دادگاه
دنبال کردن این اهداف غیر منطقی با
نمیکشــاند .همانطــوری
پر کردن وقتهای خالی برای سمیرا و
کــه گفتم تــو دنبــال بهانهای
درک نیازهــای واقعــی او فراهم کند و
هستی برای زندگی نکردن و
او را با واقعیتهای زندگیاش روبهرو
من با آدمی کــه طرز فکرش
کند.
اینطــوری اســت نمیتوانم
سوم اینکه ســینا نباید همه مشکالت
کنار بیایم.
زندگی را به گردن دوستان و افکار تازه
توگــوی
در حالــی کــه گف 
ســمیرا بینــدازد .ضمن اینکه ســینا با
میــان ســمیرا و ســینا بــه
پذیرش مهریه ســنگین موجب شــده
ینتیجــه
ب 
مشــاجرهای
تــا وقتی ســمیرا خــودش را بــا زندگی
منتج میشــد قاضــی از آنها
ایدهآلــی کــه بهتازگــی بــرای خــودش
خواســت تــا ســکوت کننــد و
ترسیم کرده در فاصله ببیند ،احساس
بعــد هم به هــر دو نفر گفت
کند که تنها با گرفتن مهریه میتواند به
که فعالً حکم طالق را صادر
خواستههایشدستیابد.
نمیکنم شما نیاز به مشاوره
داریــد .چنــد جلســه پیــش
مشاور میروید و اگر به نتیجه نرسیدید آن زمان تصمیم دیگری خواهم
گرفت .حاال هم بیایید صورتجلسه را امضا کنید و بروید .امیدوارم دفعه
بعدی که شــما را دیدم تصمیم هر دوی شــما ادامه زندگی مشــترکتان
باشد.

گروه حوادث  /مرد جوانی که به اتهام قتل پســر همســایهاش بازداشــت
شــده در حالــی پای میــز محاکمه ایســتاد که منکــر هرگونــه دخالتی در
مرگ این پسر جوان شد.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،اوایل فروردین ســال  97پســر
جوانــی بــه طــرز مرمــوزی در خانــهاش واقــع در پیشــوای ورامین جان
باخت .معاینات پزشــکی قانونی نشــان میداد وی به علت ایراد ضربه
به ســرش و خونریزی مغزی جان باخته اســت .با شــکایت خانواده این
پســر تحقیقات جنایی آغاز شــد و مأموران در بررســی تلفن همراه این
پســر پیامکی را مشاهده کردند که از سوی شخصی بهنام مهرداد ارسال
شــده و نوشــته بــود «من را ببخــش عصبانی بــودم و نفهمیــدم چه کار
میکنم ».بدین ترتیب مأموران در ادامه بررســیها دریافتند مهرداد از
هم محلیهای این پســر بوده اســت بنابراین به سراغ وی رفتند .وی که
منکــر قتــل بود گفت :من آن شــب با حمیــد درگیری لفظــی پیدا کردم
اما قتل کار من نیســت .با این حال این پســر بازداشــت شــد و سرانجام
صبــح دیــروز وی در شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه
شــد .در حالی که خانواده مقتول برای وی درخواســت قصاص داشــتند
متهم گفت :شــب حادثه من و برادرم خانه دوســتمان میهمان بودیم
آخر شــب که بیــرون آمدیم در خیابــان راه میرفتیم کــه ناگهان حمید
بــا خودرواش با ســرعت زیاد به من نزدیک شــد و بعــد هم جلوی پای
مــا ترمز کرد .من بــه او اعتراض کردم و ناراحت بودم اما متوجه شــدم
حمیــد مســت بــود او از خــودرو پیاده شــد و شــروع بــه فحاشــی کرد در
همین موقع برادرم وســاطت کرد و دعوا پایان یافت .من و حمید هیچ
درگیــری فیزیکی نداشــتیم .وقتی هم او رفت برادرم گفت ما همســایه
هســتیم نبایــد ایــن رفتــار را میکردی که من پشــیمان شــدم و بــرای او
پیام عذرخواهی فرســتادم .من هیچ دخالــت و اطالعی از مرگ حمید
نداشــتم .بدین ترتیب قضات شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران
برای تصمیمگیری در این پرونده و صدور حکم وارد شور شدند.

سناریوی
هالیوودی اشرار
مسلح برای
فراری دادن
قاتل فرمانده

بعدازقتلدوستم
باهمسرشازدواجکردم
رها شده بود و این زن نیز با مرد دیگری
ازدواج کــرده بــود به وی ظنین شــدند.
بنابرایــن وی را تحــت بازجویــی قــرار
دادند و خیلــی زود این زن اعتراف کرد
که همســر فعلی او در ســال  92همسر
ســابقش را به قتل رسانده است .بدین
ترتیب مرد جوان نیز دســتگیر شد و به
قتل با همدستی این زن اعتراف کرد.
صبح دیروز این زن و مرد در شــعبه
دهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران
محاکمه شــدند .در ابتدای جلســه پسر
بزرگ مقتــول برای متهمــان قصاص
خواست و همچنین معاون رئیس قوه
قضائیه نیز از طرف پسر کوچک مقتول
که به ســن قانونی نرســیده اســت برای
عامالن قتل در خواست قصاص کرد.
در ادامه جلسه ،نخست مرد متهم
در تشــریح ماجــرا گفت :اتهــام قتل را
قبــول دارم امــا قصدم کشــتن او نبود
مــن از طریــق خواهرم با ایــن خانواده
آشــنا شــدم .خواهــر مــن بــا فاطمه -
همسر مقتول -دوســت بود آنها برای
پــول پیــش اجــاره خانــه از مــن یک و
نیــم میلیــون تومان پــول خواســتند و
من هــم به آنها قــرض دادم بعد هم
با هم رفت و آمد خانوادگی داشــتیم.
آن موقع همســر من قهر کرده و تمام
اموال من را تصاحب کرده و رفته بود.
بچه هایم نیز با من زندگی میکردند.
مدتــی کــه از ایــن ماجرا گذشــت یک

روز خواهــرم به من تلفــن کرد و گفت
شوهر فاطمه او را کتک میزند و از من
خواســت که به کمکش بروم .وقتی به
خانه آنها رسیدم دوستم میخواست
بــا چاقــو همســرش را بکشــد کــه من
مانعش شــدم اما به من حمله کرد و
من هم برای دفاع از خودم با چاقویی
که از آشــپزخانه برداشــتم او را زدم که
متوجه شدم کشته شــده است .خیلی
ناراحــت بــودم بــه فاطمــه گفتم من
به خاطر تو دوســتم را کشــتم و گرفتار
شــدم اما حــاال زندگیام نابود شــد در
همیــن موقع فاطمه به مــن گفت اگر
پلیس ما را دســتگیر کرد من میگویم
خــودم او را زدهام .آن موقــع بچههای
مقتــول در خانــه نبودنــد مــا جســد را
همانجــا رها کردیم و روز بعد با کمک
فاطمه جســد را در باغچه حیاط دفن
کردیم.
قاضی در ادامه پرسید :تو که خودت
در زندگــی مشــترکت مشــکل داشــتی
بــا چــه صالحیتــی در زندگی ایــن زوج
دخالت کــردی و مرتکب قتل شــدی؟
متهم گفت :من به درخواست خواهرم
به آنجا رفتم و قصدم کمک بود.
در ادامــه فاطمه پــای میز محاکمه
ایســتاد و در تشــریح ماجــرا گفت :من
و شــوهرم خیلــی اختــاف داشــتیم
او همیشــه مــرا کتــک مــیزد و بــا مــن
بدرفتــاری میکــرد .شــب حادثــه در

آشــپزخانه در حال شــام درست کردن
بــودم کــه دوبــاره شــوهرم شــروع بــه
فحاشــی و کتــک زدن مــن کــرد و مــن
هــم با خواهر این مــرد تماس گرفتم و
درخواست کمک کردم.
ëëقاضی گفت :چرا طالق نگرفتی؟
 شــوهرم قبول نمیکــرد او قبالً دوبــار ازدواج کرده و همســرانش را طالق
داده بــود و میگفــت اگر تــو هم طالق
بگیری مردم فکر میکنند من مشکلی
دارم اگــر الزم باشــد تــو را میکشــم
امــا طالقــت نمیدهــم .آن شــب هم
وقتــی این مرد به خانه ما آمد شــوهرم
میخواســت او را هــم بکشــد کــه وی از
خودش دفاع کرد.
ëëدر ادامه قاضی از متهم مرد پرســید
کــه در بازجوییها اعتراف کــردی که با

همســر مقتول ارتباط نامشروع داشتی
آیا قبول داری؟
مــرد جــوان در حالــی که منکــر این
ادعــا بــود گفت :مــن قبــل از قتل هیچ
ارتباطــی بــا فاطمــه نداشــتم بلکــه 5
مــاه بعــد از قتل شــوهر فاطمــه من به
خانــه پــدرش در شــیراز رفتــم و او را از
خانــوادهاش خواســتگاری کــردم .بعد
هــم بــا موافقــت آنهــا همانجــا او را به
عقــد موقت خودم درآوردم و اآلن یک
فرزند هــم داریم.ما برای اینکــه از این
ماجــرا دور باشــیم به همــدان رفتیم و
در آنجا ساکن شدیم و فکر نمیکردیم
بعد از  6سال پرونده برمال شود.
بدیــن ترتیــب قضــات دادگاه برای
تصمیمگیری درباره سرنوشت این زن
و مرد و صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث  /سرنشــینان مسلح
 3دســتگاه خــودروی پــژو در
نقشــهای طراحی شــده با حمله
بــه مینیبــوس حامــل زندانیان
در شهرســتان مینــاب هرمزگان،
چنــد نفــر از زندانیــان از جملــه
متهمــان پرونــده قتــل رئیــس
پاســگاه چغــازردی مینــاب را
فراری دادند.
بهگــزارش فــارس ،در ایــن
حمله کــه حوالی ظهر شــنبه رخ
داد و وقوع اولیه آن از سوی افراد
محلی منطقه گزارش شــد ،چند
نفر از زندانیان که از اشرار مسلح
و همینطور متهم اصلی پرونده
قتل شــهید حجتاهلل دشــتبانی
فرمانــده ایســت -بازرســی
چغــازردی میناب بودنــد هنگام
بازگشــت از دادگاه بــا همــکاری
چنــد فــرد مســلح اقدام بــه فرار
کردند.
همچنین این افراد مسلح در
حوالی ایســت -بازرســی ســرنی
نیز بــار دیگر بــا نیروهــای پلیس
درگیر شــدند .بعــد از این حادثه
یگانهای مختلفی از پلیسهای
تخصصــی اســتان هرمــزگان در
حــال تجســس و پیگیــری بــرای
دســتگیری متهمــان فــراری
هستند.

ادعای بیگناهی
در مرگ خونین شوهر

اخبار

متهم ،قتل پسر همسایه را گردن نگرفت

editorial@irannewspaper.ir

متهم در دادگاه:

گروه حوادث /زن جوان که با همدستی
یک مرد شوهر خود را به قتل رسانده و
جســدش را در حیاط خانه ویالیی خود
در بومهن دفن کرده بودند صبح دیروز
در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری اســتان
تهران محاکمه شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،راز این جنایت هولناک حدود
یک ســال و نیــم قبل زمانی فاش شــد
کــه مرد میانســالی بــه منظور ســاخت
اســتخر در حیــاط خانــهاش مشــغول
کنــدن زمین بود که از عمق چند متری
خــاک تعــدادی اســتخوان اســکلت
انســان پیدا کرد .وی بالفاصله موضوع
را بــه پلیس خبــر داد و مأموران پس از
بررسی ماجرا دریافتند اسکلت مربوط
به یک مرد اســت که چند سالی از دفن
وی میگذرد .مرد صاحبخانه به پلیس
گفت :من این خانه را مدتی قبل از یک
زوج جوان خریدم و میخواستم در آن
بازســازی کنم امــا وقتی میخواســتیم
زمین را برای ســاخت اســتخر بکنیم با
این استخوانها رو به رو شدیم.
بدیــن ترتیــب مأمــوران بــه ســراغ
ساکنان قبلی این خانه رفتند و در ادامه
تحقیقات دریافتند در سال  92پدر این
خانواده بــه طرز مرموزی ناپدید شــده
بــوده و همســرش بــه پلیس گفتــه بود
که شــوهرش گم شــده اســت .بــا توجه
به اینکه پرونده مرد گمشده بالتکلیف

حبس و شالق ،مجازات سارقان تندیس میدانی
در اصفهان

گروه حوادث /ســارقان تندیس هنری میدان امام حسین(ع) اصفهان از
ســوی شــعبه  ۱۰۵دادگاه کیفــری  ۲اصفهان به حبس و شــاق محکوم
شدند .محمدرضا حبیبی ،رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره
جزئیات این پرونده ســرقت به میزان گفت :اواســط بهمن سال گذشته
با اعالم خبر ســرقت تندیس هنری نصب شده در میدان دروازه دولت
اصفهان (نام قدیم میدان امامحسین) تعقیب کیفری سارق یا سارقان
این اثر در دســتور کار دادســرای اصفهان قرار گرفت و با تالش مأموران
انتظامــی در اســرع وقت  3متهم دســتگیر و با تشــکیل پرونده و صدور
دســتور قضایــی روانــه زنــدان شــدند .وی در ادامــه گفت :پــساز انجام
تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال شد
و شــعبه  ۱۰۵کیفــری  ۲اصفهــان متهــم ردیف اول را به تحمل  ۵ســال
حبــس تعزیــری و متهم ردیف دوم را به  ۲ســال حبــس و متهم ردیف
سوم را به  3سال حبس و تحمل  ۷۴ضربه شالق تعزیری محکوم کرد.
گفتنی اســت این حکم غیر قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
تجدیدنظر استان اصفهان است.
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سرقت800میلیونییکقاتل

وهمدستانشازخانههنر

گــروهحوادث/یکقاتلکهســالهاقبلتوانســتهبود
با جلب رضایــت و دریافت دیــه از مجازات قصاص
رهایی یابد این بار بههمراه همدستانش نقشه سرقت
از خانه هنر متعلق به یکــی از مراکز خیریه را طراحی و
اجراکرد.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایــران» ،چندی قبل خبر
ســرقت از خانه هنر یکــی از مراکز خیریــه و مردمی در
تهران به پلیس اعالم شد .تیم تحقیق بالفاصله برای
بررســی ماجرا راهی محل سرقت شــده و در نخستین
ت آالت و ادوات
تحقیقات دریافتند سارقان پساز سرق 
موسیقی 100 ،تابلوی نقاشــی و کارهای دستی کودکان
بیسرپرســت و بد سرپرست و وســایل با ارزش و حتی
مواد خوراکی موجود در محل را با تخریب در خروجی
ســرقت و پساز خروج نیز قفل در را تعویض کردهاند.
تحقیقات نشان میداد که ارزش اموال مسروقه از خانه
هنر  800میلیون تومان بوده اســت .در ادامه بررسیها
مشخص شد که عامالن سرقت از خانه قدیمی و خالی
همسایه که متعلق به مرد میانسالی بود و وی سالها
قبل فوت کرده بود وارد ساختمان شدهاند.
ëëکشفتابلوهاینقاشی
از آنجایی که سارقان فیلم دوربینهای مداربسته
محــل ســرقت را نیــز با خــود بــرده بودند هیــچ رد و
ســرنخی از آنها به جا نمانده بود ،اما همین مســأله
نشــان میداد که آنها با ســارقان حرفــهای و احتماالً
ســابقه دار مواجه بودند .در حالی که بررســیها برای
یافتــن ســارقان خانــه هنــر ادامــه داشــت ،دو نفــر از
کارمندان مرکز خیریه هنگام عبور از خیابان جیحون
بهطــور اتفاقــی بــا خــودروی «تیبــا»ی ســفید رنگی
مواجه شدند که تعدادی از تابلوهای نقاشی مسروقه
متعلق به مرکز خیریه در آن بود و مهر پایین تابلوها
این موضوع را تأیید میکرد .دو مرد جوان که سارقان
را در چند قدمی خود میدیدند بالفاصله موضوع را
به پلیس گــزارش کردند اما لحظاتی بعد ،زمانی که
دیدند دو مرد تیبا ســوار قصد رفتن از آنجــا را دارند،
وارد عمل شده و با کمک همسایهها و عابران موفق

شدند یکی از تیبا سواران را دستگیر کنند ولی نفر دوم
موفق به فرار شد.
ëëسارقسابقهدار
بــا دســتگیری مــرد جــوان ب ه نــام ســیاوش ،او به
ســرقت از خانــه هنــر با همدســتی یکــی از دوســتان
ســابقه دارش اعتراف کرد و گفت :مردی که فرار کرد
در ســرقت نقشی نداشت .او از من  15میلیون تومان
طلب داشت و من چون توانایی پرداخت  15میلیون
تومان را نداشتم ،قرار شد بهجای بدهیام تابلوهای
نقاشــی را به او بدهم .او ادامه داد :روزی که دســتگیر
شــدم هــم تابلوهــا را آورده بودم تا دوســتم ب ه جای
بدهیاش بردارد .در این ســرقت هومن که سردسته
این باند است و مردی ب ه نام خسرو که صاحب وانت
بار بود نقش داشتند.
ëëدستگیریسردستهباند
با اطالعاتی که متهم جوان در اختیار تیم تحقیق
قرار داد هومن و خســرو بازداشــت شــدند .خسرو در
تحقیقــات مدعــی شــد کــه از ســرقتی بودن وســایل
بیخبر بوده اســت و گفت :مدتی قبل با هومن آشنا
شــدم ،چندباری با خــودروی وانتم بــرای او بار جا به
جا کــردم .شــب حادثــهام که بارهــا را منتقــل کردم
نمیدانســتم ســرقتی اســت و آنها به ازای دستمزد
و هزینــه کرایه خودروام یک یخچــال به من دادند .از
آنجایــی که میگفتند هزینه کرایــه و مزد من کمتر از
پول یخچال است  100هزار تومان هم از من گرفتند.
در ادامــه تحقیقات هومن نیز به ســرقت از خانه
هنــر اعتراف کرد .بهدنبال اعتــراف اعضای این باند،
متهمــان بــه دســتور بازپــرس ایردموســی از شــعبه
پنجم دادسرای ویژه ســرقت راهی اداره آگاهی شده
و تحقیقات برای شناسایی سرقتهای احتمالی آنها
ادامه دارد.

توگو با سردسته باند
گف 

ëëچهشدکهاینخانههنررابرایسرقتانتخابکردید؟
یکــی از دوســتانم گفت کــه آنجا اســتودیوی

ضبــط موســیقی زیرزمینــی اســت بــا خودمــان
گفتیــم صاحبــان ایــن مرکــز هنــر خوانندههای
زیرزمینــی هســتند و چــون کارشــان غیرقانونی
است ،سرقت را به پلیس گزارش نمیدهند.
ëëچطور سرقت را انجام دادید؟
همــان دوســتم گفته بــود که کنار ســاختمان
خانــه هنر ،خانــه ویالیی قدیمی وجــود دارد که
کسی ساکن آن نیست .موضوع را به سیاوش که
هم محلی قدیمیمان بود گفتم و او هم خیلی
زود پذیرفــت کــه در ایــن ســرقت با من باشــد.
ســیاوش بدهــی و نیاز شــدید به پول داشــت با
فروش وسایل سرقتی میتوانست بدهیهایش
را پرداخــت کنــد .شــب حادثــه از طریــق خانــه
قدیمــی وارد خانــه هنر شــدیم و در چند نوبت
وسایل را با وانت از آنجا خارج کردیم.
ëëمیدانستی که آنجا برای کودکان بیسرپرست
و بد سرپرست است؟
نــه یک درصــد هــم احتمــال نمیدادیم که
آنجا یک مرکز خیریه باشــد و بعــد از اینکه آرم
مرکــز خیریه را دیــدم ،تعجب کردیــم و عذاب
وجــدان به ســراغمان آمد؛ حتی میخواســتیم
وســایل را برگردانیــم امــا ترســیدیم دســتگیر
شویم.
ëëسابقه داری؟
بله .سال  83در یک درگیری خیابانی بر سر
جای پارک خودرو ،یک مرد را کشــتم و در واقع
زندگــی خــودم و او را نابــود کــردم 5 .ســال و 8
مــاه از عمــرم را در زندان بودم تا اینکه با تالش
خانــوادهام ،اولیــای دم رضایت دادنــد و من با
پرداخــت دیه  150میلیون تومانی از زندان آزاد
شدم.
ëëبعد از آزادی چکار میکردی؟
یــک مجــرم ســابقه دار ،بــدون پــول چــکار
میکنــد ،بــه غیــر از دزدی کاری میتواند انجام
دهد؟

گروه حوادث  /همزمان با مرگ مرموز مرد جوان همسر او که با چاقو زخمی شده بود
مدعی است که مرگ همسرش یک اتفاق بوده است.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ظهر پنجشنبه گذشته ،زن میانسالی هراسان
با کالنتری  133شــهرزیبا تماس گرفت و گفت :لحظاتی قبل صدای فریادهای زن
همســایه به گوشــمان رســید که کمک میخواســت .ایــن زوج جوان همیشــه باهم
درگیری دارند و صدای داد و فریادهایشــان مدام بهگوش میرســد .امروز هم تصور
میکردیــم که مثل همیشــه با هم درگیر شــدهاند اما وقتی خــودم را به آپارتمانش
رساندم ،در نیمه باز بود و رد خونی از آپارتمان به راه پلهها کشیده بود و زن همسایه
بهنام توران با بدنی نیمه جان افتاده بود .داخل خانه نیز جسد همسرش افتاده بود
کــه از او هم خــون زیادی رفته بود .بهدنبال این تماس موضوع به بازپرس کشــیک
قتل پایتخت و تیم بررســی صحنه جرم اعالم شــد .با ورود تیم تحقیق به آپارتمان
آنها با جسد مرد  38ساله در حالی که از ناحیه کمر چاقو خورده بود مواجه شدند و
دختر  2ســال و نیمه این زوج نیز در یکی از اتاقها خواب بود .زن جوان که از ناحیه
پا مجروح شــده بود به بیمارســتان منتقل شد و جسد به دســتور بازپرس جنایی به
پزشکی قانونی منتقل شد.
در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه و ســرنخها حکایت از آن داشــت که زن
جــوان در ایــن جنایت نقش دارد خانواده مقتول بهنام ایمان از عروسشــان شــکایت
کردند .آنها مدعی بودند که سهیال ،عروسشان در این جنایت نقش دارد.
در حالــی که انگشــت اتهامات به ســمت ســهیال بود ،تحقیــق از زن جــوان پساز
بهبودی صورت گرفت اما منکر قتل شــد و گفت 7 :ســال قبل با ایمــان ازدواج کردم
و حــدود ســه ســال قبل بچــه دار شــدیم .اما بچه دار شــدن مــا هم نتوانســت جلوی
اختالفاتمان را بگیرد .اختالفماتمان آنقدر
بــاال گرفــت کــه دو ســال قبــل درخواســت
طــاق دادم و تــا نزدیک طــاق هم رفتیم
اما بهخاطر دختــرم از تصمیمی که گرفته
بودم منصرف شدم.
او ادامــه داد :اختالفهــای ما همچنان
ادامــه داشــت .یک ســالی هم میشــد که
میگفــت افــرادی او را در خیابــان تعقیب
میکنند و قصد سرقت و کشتن او را دارند.
هر چه به او میگفتم به دکتر برود و تحت
درمان قرار بگیرد بیفایده بود 3 .روز قبل
از حادثــه قهر کردم و بــه خانه پدرم رفتم.
اما ایمان چهارشنبه بهدنبالم آمد و مرا به
خانــه آورد کمی هم قرصهای اعصاب و
خواب پدرم را برداشت و خورد.
ëëدرگیریخونین
زن جــوان ادامــه داد :پنجشــنبه ظهــر
دختــرم داخــل اتاق خــواب بــود و من در
حال نظافــت خانه بودم که دوبــاره دعوا
شــروع شــد .اینبــار ایمــان میگفت من
کلید کمدش را بــه صاحبکارش دادهام و
او نیــز وســایلش را دزدیده و کمــد را بهم
ریخته اســت .دوباره همان توهمات قبل را داشــت ،من به داخل آشــپزخانه رفتم و
مشغول کارهایم بودم که ناگهان به سمتم آمد و گلویم را فشار داد.
او ادامــه داد :داشــتم خفه میشــدم ،تقال کــردم و در نهایت موفق شــدم او را هل
بدهم .بعد از کشوی کابینت که باز بود چاقویی برداشت و به من حمله کرد .من هم
او را هل دادم که زمین خورد و بعد از خانه بیرون رفتم و با داد و فریاد همســایهها را
خبر کردم .من ضربهای به همســرم نزدم و ممکن است زمانی که او را هل دادم این
اتفاق افتاده باشــد .با توجه به اظهارات زن جوان ،به دســتور بازپرس مرادی از شعبه
دوم دادســرای امور جنایی تهران ،برای تحقیقات بیشــتر به اداره دهم دادسرای امور
جنایی پایتخت انتقال داده شد.

