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خط ایست

الالیی مادرانه

وقتی شوهر کردم نمیدانستم در چه مخمصهای گرفتار
شده ام .حمید نقش مردان عاشقپیشه را بازی می کرد و با
وجود مخالفت پدرم برای این که مستقل شوم و از زیر فشار
دستورات برادرانم رها شوم پایم را در یک کفش کردم و برای
ازدواج اصرار ورزیدم.
چند باری بابا ساالر نوک زبانش حرف هایی چرخاند که در آن
برهه متوجه نشدم .او به حمید شک داشت ابتدا گفت که این
پسر سیگاری است کلی بهانه آوردیم اشتباه می کند یک بار
هم گفت شنیده که حمید مواد هم می کشد.
عروسی من سر گرفت و من و حمید زیر یک سقف رفتیم،
شوهرم مرد مهربانی بود اما همیشه اضطراب و استرس در
چهره اش دیده می شد که تصور می کردم ناشی از کمرویی
است.
روزهــا میگذشت و من بــدون هرگونه دردســری زندگی
یکردم.
م 
یک سال نگذشته بود که ترانه به دنیا آمد خیلی زود فهمیدم
حمید پسر دوست است .دوسال بعد دوبــاره حامله شدم و
این بار هم دختر به دنیا آوردم که اسمش را پروانه گذاشتیم
شنیدم خانواده حمید ناراضی هستند اما خودش حرفی
نزده بود.
بار سوم بچه ام پسر بود و همین همه را خوشحال کرد و من از
یک برزخ نجات یافتم.
آرش خیلی بامزه بود نور چشم پدر و مادر حمید شد .بچه ها
روز به روز بزرگ تر می شدند ،پروانه و ترانه خیلی مهربان و با
محبت و مودب بودند و آرش به یک پسر بازیگوش شیطون و
لوس تبدیل شده بود این پسر همه را عاصی می کرد و هیچ
کس نمی دانست من و حمید به خاطر این بچه در آستانه
طالق بودیم .
طوری شده بود که زورم به پسرم نمی رسید .هنوز شش ساله
نشدهبودکهباتیرکمانچشمیکیازمردانهمسایهراکمبینا
کرد وقتی هم بزرگ تر شد روزی نبود که به مدرسهاش نرویم
و از سوی مدیر و ناظم بازخواست نشویم.
شوهرم اعتنایی به بدرفتاری هــای آرش نداشت من اما
احساس خطر می کردم و تالش هایم بی نتیجه مانده بود
هنوز  17ساله نشده بود که لباسهایش بوی سیگار می داد
با فشارهایی که به پدرش آورده بود موتور سیکلتی خرید و با
دوستان آس و پاس که همیشه مزاحم زنان و دختران در محله
بودند به گردش و تفریح می رفت.
دو دخترم از دوستان هم مدرسهای شان شنیده بودند که
آرش کیف قاپی میکند اما جرئت گفتن آن را به پدرشان
نداشتند.
همه این حوادث را پیش بینی می کردم و از آن ترس داشتم،
آرش روز به روز تحلیل میرفت ،سرباز فــراری شده بود و
پاتوقش در قهوه خانهها و محل تجمع معتادان همسن و
سالش بود تا جایی که بعد از چند بار دستگیری توسط پلیس
به ناچار موتورش را فروخت و دیگر نتوانست کیف قاپی کند
و بی پول ماند.
همیشه از آینده آرش وحشت داشتم تا این که یک روز
شوهرم هراسان به خانه آمد و گفت که پدر و مادر شوهرم را
در خانه کشتهاند و همه دار و ندارشان را به سرقت بردهاند
به هیچ کس جز آرش شک نداشتم همان روز از ته دل آه
کشیدم.
آه دل مادر همیشه کارساز است ،یک روز نگذشته بود که
شنیدم پسرم را هم در پاتوق معتادان با ضربات چاقو کشته
اند ،جای تعجب نبود ،دوستانش که هم منقلیاش بودند
اعتراف کردند که بــرای سرقت پــول هــای آرش دســت به
قتل زدهاند و پسرم این پول و جواهرات را از خانه مادر و
پدربزرگش به سرقت برده بود.
مراسم ختم نوه یکی یک دانه و پدر و مادربزرگ با هم برگزار
شد وقتی آنان را به خاک می سپردند احساس می کردم که
ناشکری حمید و خانواده اش از تولد دو دختر پاک و نجیب
نتیجه ای جز این نداشت.
آن شب آرام در خانه نشستم و برای آرش الالیی خواندم او
جز زمانی که شیرخواره بود تعلقی به من نداشت به یاد نق
زدنهای کودکانه گریه کردم و خواستم به خود بقبوالنم که
پسرم در دوران شیرخوارگی مرده و آن آرش ناخلف بچه من
نبوده است.
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دارزدندختر 13سالهدرنقشهشیطانیشوهرخاله

شیطان فراری که با آزار دختر  13ساله خواهرزنش او
را به قتل رسانده بود در پایتخت زندگی پنهانی داشت.
این شوهر خاله جوان چهار سال قبل ،دختر نوجوان را
در اراک آزار داد و سپس او را حلقآویز کرد!
هیچ ردپایی از این شیطان در دست نبود تا این که
مشخص شد او با فرار از اراک به تهران گریخته است.
دیـــروز ف ــرار ایــن شیطان بــا بــه مــحــاصــره درآم ــدن
مخفیگاهش به پایان رسید و او در برابر قضات دادگاه
کیفری استان تهران ایستاد.
▪خودکشی مرموز

ساعت  ۱۹و  ۵۰دقیقه بیستم مــرداد سال  ۹۴به
دنبال پیدا شدن جنازه حلقآویز یک دختر  ۱۳ساله
به نام سهیال پلیس اراک با جنایت فجیعی روبه رو شد.
خاله و شوهر خاله وی با پلیس تماس گرفته و از
خودکشی دختر نوجوان خبر داده بودند.
با اعالم این خبر ماموران پلیس به خانه خاله سهیال
رفتند و با جسد حلقآویز دختر نوجوان در نزدیکی
گاوداری روبهرو شدند.
شوهر خاله سهیال به نام سعید در بازجویی ها به
پلیس گفت  :باجناقم و همسرش به سفر رفته بودند و
به همین دلیل مدتی بود سهیال به خانه ما آمده و با ما
زندگی میکرد تا با پسر چهار ساله ما بازی کند .من
و همسرم در حیاط خانه مان گاوداری داریم و از این
طریقزندگیمانرامیگذرانیم.سهیالدخترپرجنب
و جوشی بود و مدام با فرزندمان بازی می کرد .آن روز
عصر من و همسرم به گاوداری رفته بودیم و مشغول
دوشیدن شیر گاوها بودیم .وقتی از گاوداری بیرون
آمدیم با جسد حلقآویز سهیال روبه رو شدیم و نمی
دانیم او چرا خودش را کشته است .
خاله سهیال نیز که از این ماجرا شوکه بود به ماموران
گفت :خواهرم وقتی به سفر رفت سهیال را به ما سپرد.
او عالیمی از افسردگی نداشت و نمی دانم چرا دست
به خودکشی زده است.
▪قتل نه خودکشی

جسد دختربچه با دستور قضایی به پزشکی قانونی
منتقل شد و پلیس به بررسی پرداخت .در بررسی

صحنه جرم مشخص شد طناب با گره های بسیار
محکم به درخت بسته شده و به نظر میرسد گرهها
کار یک مرد باشد.
با به دست آمدن این سرنخ ،شوهر خاله سهیال بار
دیگر تحت بازجویی قرار گرفت اما حرف های قبلی
اش را تکرار و ادعا کرد از نحوه مرگ دختر نوجوان بی
اطالع است .

▪تحلیل کارشناس

عوامل بازدارنده در پرونده های سیاه
دکتر ابراهیم اندرخورا -جامعه شناس و استاد دانشگاه

▪اعتراف عجیب

سعید در بخش دیگری از بازجویی های فنی لب به
اعتراف گشود و گفت :من طناب را به درخت بسته
بودم تا سگ ها را به آن آویزان و آن ها را تنبیه کنم .آن
روز سهیال مشغول بازی بود که به شوخی به او گفتم
حاال که مرا اذیت می کنی خوب است تو را هم مانند
سگ ها از درخت آویــزان کنم .من طناب دار را دور
گردن او انداختم اما او در یک لحظه ترسید و تقال کرد
و طناب کشیده شد  .سهیال نا خواسته خفه شد و من
سعی کردم او را بالفاصله پایین بیاورم اما نشد .وقتی
دیدم دخترنوجوان نفس نمی کشد همسرم را خبر
کردم و با پلیس و اورژانس تماس گرفتیم.
▪راز شیطانی

به دنبال اظهارات سعید ،وی بازداشت شد .در این
میان پزشکیقانونی نیز در گزارشی صراحت ًا اعالم
کرد سهیال قبل از مرگش مورد آزار قرار گرفته است.
▪تبرئه

با افشای این ماجرا سعید در دادگاه کیفری استان
مرکزی پای میز محاکمه ایستاد و در حالی که منکر
جرمش بود از اتهام قتل و آزار دختر نوجوان تبرئه و
آزاد شد .
▪فرار شیطان

سعید بالفاصله پس از آزادی اراک را ترک کرد اما با
اعتراض پدر و مادر سهیال به حکم صادره پرونده بار
دیگر به جریان افتاد .در این میان روشن شد سعید به
محل نامعلومی گریخته و احتما ًال زندگی پنهانی در
پیش گرفته است .
▪ 4سال بعد

تالش چهار ساله پلیس برای پیدا کردن ردی از سعید

بی نتیجه ماند تا این که پلیس تهران دریافت وی به
پایتخت فرار کرده و به عنوان پیک موتوری در یک
رستوران مشغول به کار است.
بدین ترتیب پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری یک
استان تهران به جریان افتاد و قضات دادگاه دستور
بازداشت موقت وی را صادر کردند.
▪بازداشت شیطان

سرانجام به دنبال چند ماه کار اطالعاتی صبح دیروز
سعید در حالی که سوار بر موتور میخواست غذایی را
از رستوران محل کارش به دست یک مشتری برساند
با نیابت قضایی دستگیر و به شعبه دهم دادگاه کیفری
یک استان تهران منتقل شد.
▪باز هم انکار

سعید در دادگاه تهران جرمش را انکار کرد و گفت که
دختر نوجوان را آزار نداده و او را نکشته است.
وی با دستور بازداشت موقت به اراک فرستاده شد تا
بار دیگر از خود دفاع کند.

آزار جنسی معموال در محیط هایی بیشتر رخ می دهد
که آگاهی و اعتماد به نفس در پایین ترین سطح خود
قرار دارد و به جرئت می توان گفت یکی از مهم ترین
دالیلی که اطرافیان درجه  2یا  3فرصت پیدا می کنند
کودکان و نوجوانان را مورد آزار قرار دهند وجود چالش
ها و مشکالت ارتباطی بین والدین در نظام خانواده
است .هر خانواده ای که اصول تربیتی آن بر پایه اعتماد
متقابل تعیین شده باشد به صورت طبیعی سه سازوکار
جدی را به کار خواهد گرفت که این ابزار کنترل کننده
شرایط ارتباطی بین افــراد اســت .نخستین عامل،
عوامل بازدارنده مادی و معنوی است  ،افزایش دانش
و آگاهی نیز مهم است و سومین عامل همدلی است
که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد .این مسئله یک
معضل اجتماعی هولناک به شمار می رود که نیاز به
بررسی و تحلیل مفصلی دارد زیرا باید از جنبه های
مختلف مورد بحث قرار گیرد .عوامل بازدارنده همان
ارتباط صحیح و منطقی و آگاهانه ای است که پدر و مادر
باید به فرزندان یاد و اطالعاتی را در اختیار فرزندان
خود قرار دهند تا کمترین آسیب را تحمل کنند .نکته
دیگر آمــوزش و فراگیری یک مطلب مهم در زندگی
کودکان و نوجوانان است به نام حریم خصوصی که
کودکان باید بدانند تعریف حریم خصوصی چیست.
وقتی اعتماد و آگاهی افزایش پیدا می کند همدلی
میان اعضای خــانــواده شکل می گیرد و در چنین
شرایطی فرزند به سادگی می تواند در مقابل آسیب ها
از خود دفاع کند و خانواده نیز بهترین حمایت را باید از
فرزندان خود داشته باشد .در ساختارهای اجتماعی
شاید یکی از دستگاه هایی که بیشترین فعالیت را در
این زمینه انجام می دهد سازمان بهزیستی است که با
همکاری اورژانس اجتماعی با ارائه خدمات مشاوره ای
و در صورت وقوع پیگیری قانونی می تواند به خانواده ها
کمک های منطقی را ارائه دهد.

در جنوب تهران رخ داد

ردپای یک دختردردوئل مرگبار 2قمارباز

پسر جوان به خاطر دختر مورد عالقه اش در جنوب تهران
خون به پا کرد .ساعت یک بامداد 29تیر امسال  ،مسئوالن
بیمارستانی در منطقه نازیآباد در تماس با پلیس از مرگ
پسر جوانی خبر دادند که هدف ضربات چاقو قرار گرفته
بــود .خیلی زود تیمی ازمــامــوران کالنتری  152خانی
آباد وارد عمل شدند و دریافتند پسر زخمی در بیمارستان
جان باخته است .بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران به تحقیق از پسری به نام فرهاد که در
بیمارستان حضور داشت پرداختند .وی گفت :چند سالی
است که با سیامک و رامین آشنا هستم و دوستی ما ادامه
داشت تا این که سیامک با من تماس گرفت و ادعا کرد که
قصدداردبهپارکشقایقدرمنطقهخانیآبادبرودتاطلبش
را از دوستش بگیرد .وی افزود :روز حادثه همراه رامین
و سیامک به جلوی پارک رفتم و سیامک از من خواست
جلوی پارک منتظر بمانم و همراه رامین به داخل پارک
رفتند تا طلبشان را از شاهین بگیرند .مرد جوان ادامه داد:
 15دقیقهنگذشتهبودکهدیدمسیامکبهصورتنیمخیزو
کشانکشانودرحالیکهدستشرارویپهلویشگذاشته
به سمت من میآید ،از خودرو پیاده شدم و به کمکش رفتم و
درباره رامین از او پرسیدم که گفت رامین فرار کرده است.
فرهادکهادعامیکرددوباربیشترشاهینرامالقاتنکرده
است به عنوان نخستین مظنون در پرونده قتل معمایی
دستگیر شد و در اختیار ماموران قرار گرفت.
▪دستگیری دوست سیامک

کارآگاهان در ادامه تحقیقات با توجه به اعترافات فرهاد

برای دستگیری رامین وارد عمل شدند و تیم جنایی با
اقدامات فنی و اطالعاتی موفق شد رامین را دستگیر کند.
رامین پس از دستگیری به کارآگاهان گفت :روز حادثه
همراه سیامک وارد پارک شدم و قرار بود او طلبش را از
شاهین بگیرد که داخل پارک ابتدا سیامک و شاهین شروع
به صحبت کردند اما پس از لحظاتی بین آن ها درگیری
لفظی رخ داد و شاهین رو به من ادعا کرد که کاری به من
ندارد و خواست تا از آن جا دور شوم و سپس دیدم که آن ها
به جان هم افتادند و پا به فرار گذاشتم و بعد از آن شنیدم
که سیامک به قتل رسیده است .وی افزود :وقتی از محل
فرار کردم به سراغ حراست پارک رفتم و اطالع دادم که
جان دوستم در خطر است که آن ها خواستند به کیوسک
کالنتری که در پارک بود بروم و ماجرا را بازگو کنم اما وقتی
همراه پلیس به محل درگیری رفتم متوجه شدم که سیامک
هدف چاقو قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.
▪قاتل قمارباز

تیم پلیسی با توجه به اظــهــارات دو دوســت مقتول که
در جریان این قتل قرار گرفته بودند تحقیقات را برای
دستگیری شاهین آغاز کردند و با ردیابیهای پلیسی
و شناسایی پاتوق این قاتل فــراری ماموران پی بردند
که او به پــارک  22بهمن منطقه خانی آبــاد رفته است
که در این مرحله ماموران روز  13مــرداد طی عملیاتی
غافلگیرانه موفق به دستگیری شاهین شدند .شاهین
پس از دستگیری ادعا کرد که هیچ نقشی در قتل سیامک
نداشته و ادعاهای دوستانش دروغ است .قاتل در حالی که

همه مدارک نشان از آن داشت که او در قتل سیامک نقش
داشته سکوت کرد تا این که با گذشت هفت روز پسر جوان
سکوتش را در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران شکست و به
قتل سیامک در پارک اعتراف کرد.
▪گفت وگو با قاتل عاشق پیشه

شاهین که سابقه زورگیری دارد و به دلیل حمل مواد مخدر
به زندان رفته ،این بار در پی قتل یک مرد دستگیر شده
است و ادعا می کند سیامک دختر مورد عالقهاش را اذیت
کرده بود و به خاطر همین با او درگیر شد و برای ماجرای
بدهکاری  10هزار تومانی قصد درگیری نداشته است.
▪سابقه داری؟

به خاطر مواد مخدر و یک بار هم زورگیری دستگیر شدم.
▪شغل؟

در یک مغازه لوازم آرایشی مشغول به کار هستم.
▪چطور با سیامک آشنا شدی؟

من از طریق یک دختر که با هم دوست بودیم به خانه ای
رفتیم که در آن جا متوجه شدم همه در آن خانه قمار بازی
می کنند و در آن جا با سیامک آشنا شدم.
▪تو هم قمار میکردی؟

بله ،در این مدت آشنایی با سیامک  30هزار تومان من
بردم و  10هزار تومان باختم.
▪شنیدم به او بدهکار بودی؟

همان  10هزار تومان بود.

▪به خاطر  10هزار تومان آدم کشتی؟

نه ،سیامک دختر مورد عالقه ام را اذیت می کرد.

▪چطور؟

همه در پاتوقی که قمار بازی می کردیم می دانستند که
من با دختر جوانی در ارتباط هستم و به هم عالقه داریم اما
سیامک به این دوستی بی تفاوت بود و او را اذیت میکرد
که از همان روزها از او کینه به دل گرفتم.
▪چطور مرتکب قتل شدی؟

وقتی سیامک ودوستش وارد پارک شدند با دوستانم او را
دوره کردیم و همان ابتدا به رامین گفتم که با تو کاری ندارم
و از محل دور شو که او نیز به سرعت پا به فرار گذاشت و بین
منوسیامکدرگیریرخدادکهباچاقوچندضربهبهاوزدم
وقبلازاینکهپلیسدرمحلحاضرشودپابهفرارگذاشتم.
▪چرا در مرحله اول به قتل اعتراف نکردی؟

چون حکم سنگینی دارد و با سیامک اختالف داشتم به
همین دلیل ابتدا سعی کردم از اتهام قتل فرار کنم اما دیگر
نتوانستم پنهانکاری کنم و به ناچار لب به اعتراف گشودم.
بنابراینگزارش،قاتلقماربازبهدستوربازپرسشعبهچهارم
دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار
ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

