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بازپرس

راز پشت عینک دودی
امید آرمین
یک مرد ولگرد به طرز مرموزی مــورد حمله مرگباری قــرار گرفت و با
اصابت چندین ضربه چاقو از پا درآمد .پلیس در نخستین بررسیها پی
برد این مرد با گدایی پول زیادی به جیب زده بود و این پولها در زمان
وقوع جنایت به سرقت رفته است .از آن جا که هیچکس جز دوستان هم
راسته شهرام گدا نمیدانستند این مرد ژولیده و ژنده پوش ،پولدار است
پس باید عامل جنایت در میان دوستان وی باشد .افسر پرونده ،تک تک
دوستان شهرام گدا را تحت بازجویی قرارداد ،آن ها همه پرت و پالگفتند
اما آخرین نفر چیزهای تازه ای برای گفتن داشت .غالم کوری میگفت
شب حادث ه در چند قدمی شهرام گدا بود ،مرموز و مطمئن حرف میزد اما
چگونه ممکن بود این کور ولگرد بتواند عامل قتل را شناسایی کند .غالم
کوری یک عصای رنگ و رو رفته دستش بود ،وقتی روی صندلی نشست
دستش را روی میز کشید تا مطمئن شود ،فرد روبهروی افسر پرونده قتل
شهرام گداست.
▪از کی با شهرامگدا دوست بودی؟

از وقتی خودمو شناختم او را میشناختم ،من و شهرامگدا جلوی سفارت
ترکیه پاتوق می کردیم اما اون زرنگتر بود و پول بیشتری در میآورد.
▪مث ً
ال چقدر پول؟

نمیدونم فقط اینرو میدونم که خیلی پولدار بود حتی میتوانست با
اون پولها چندتایی خونه بخره اما َاجل امانش نداد ،چه مرگ دردناکی
داشت.
▪پولهاشو کجا میگذاشت؟

همیشه پیش خودش نگه میداشت ،میترسید جای دیگهای بگذاره،
هر چی پول خرد داشت به پول درشت تبدیل کرده بود و توی یک گونی
مخفی می کرد.
▪زن و بچهای داشت؟

نه ،میگفت میخواد اون قدر پول جمع کنه تا وقتی خواستگاری دختری
رفت خانواده اون نتونن بهونه بیارن و به اون دختر ندن.
یخوابید؟
بها کجا م 
▪ش 

زیر پلها میخوابیدیم اما اون همیشه حواسش جمع بود که پول هایش
رو ندزدند.
▪خب از شب جنایت بگو؟

توی خیابون مولوی بودیم البته شهرام گدا از من جدا شده بود که شنیدم
یک مرد اونو صدا میزنه.
▪صدای اونمرد آشنا نبود؟

نه ،اص ً
ال نشنیده بودم ،انگار خود شهرام گدا هم او را نمی شناخت چون
اون مرد دومین بار با عصبانیت او را صدا کرد بعد خنده های چند مرد
دیگهای رو شنیدم.
▪یعنی آدمکش ها ،چند نفر بودند؟

بله مطمئنم خودم صدای چند مرد را شنیدم ،اونا اولش با زبون خوش از
شهرام گدا خواستند گونی پولرا به اونا بدهد اما دوستم که یک عمر جون
کنده بود  ،پول جمع کنه نپذیرفت.
▪بعد چی شد؟

صدای آه و نالههاش زیر دست و پای دزدها هنوز توی گوشم میپیچه ،چند
دقیقه ای دوام آورد اما اون نامردها با چاقو او را زدند.
▪توی این مدت تو هیچ کاری نکردی؟

من دویدم سمت اونا و داد و بیداد راه انداختم ،یکی از دزدها که یک چاقوی
بزرگ ضامن دار دستش بود اومد سمت من ،چاقو رو گذاشت زیر گلوم و
تهدیدم کرد که اگر جیکم دربیاد مثل شهرام گدا سوراخ سوراخ میشم.
▪خب ،گفتی که تهدیدت کردند؟

بله ،وقتی دیگه صدای اونا رو نشنیدم یواش یواش رفتم سمت محل
درگیری شهرام گدا روی زمین افتاده بود ،نشستم باال سرش و زدم زیر
گریه.
▪تو از کی کور هستی؟

غالم کوری عینک دودی رو روی بینیاش جا به جا کرد و گفت:من کور
مادرزاد هستم ،چطور مگه؟
▪بگو ببینم چرا شهرام گدا رو کشتی؟

جناب سروان مزاح میکنید یا یک دستی میزنید ،من گفتم که چند دزد
اونو به قتل رسوندند.
▪ببینم قیافه اون دزدها یادت نمیاد؟

من کورم ،اونارو ندیدم چطور انتظار داری قیافه آدمکشها یادم بیاد.

▪پس چه جوری فهمیدی اون مردی که سمت تو اومد ،یک چاقوی
ضامن دار بزرگ داشت؟

با لکنت زبان گفت:به خدا نمیخواستم این جوری بشه ،خیلی وقت
بود که از شهرام گدا می خواستم یه مقداری به من پول قرض بده
وقتی دیدم اون این کار رو نمیکنه نقشه کشیدم اونو به قتل برسونم و
پولهاشو به سرقت ببرم.
 24ساعت بعد ،وقتی متخصصان پزشکی قانونی در معاینات
اعالم کردند غالم کوری چشمان سالمی دارد و این مرد پلیس را
به محل اختفای پولهای قربانی برد ،با دستور قاضی جنایی روانه
زندان شد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

9

یـــک زن وقــتــی فــهــمــیــد شـــوهـــرش به
کالهبرداری میلیاردی از طعمه هایش
دست زده است با چشمانی گریان پا در
دادگاه خانواده ونک تهران گذاشت.
مرد شیاد به خاطر آلودگی به قمار همه
زندگی اش را باخت و درحالی که زن و
بچههایش در تنگنا بودند کالهبرداری
کرد و همه پول های بادآورده را به باد داد.
▪چشم انتظار

نیمه شب نسرین با چشمانی نگران به
ساعت نگاهی انداخت .عقربه ها به سرعت
از جلوی چشمانش حركت می كردند
و دلــشــوره بیشتری را بــه دل زن جــوان
ینشاندند.
م 
نسرین از جا بلند شد .پتو را روی معصومه
كشید .نگاهی بــه رضــا انــداخــت و آهی
كشید .چرا مسعود این قدر دیر كرده بود.
چرا به خانه نیامده بود.
یكهفتهمیشدكهچندمردبهدرخانهشان
می آمدند و سراغ مسعود را می گرفتند.
نسرین نگران بود مدتی میشد شوهرش
ولخرجیهایزیادیمیکردوشبنشینی
هایش در خانه دوستانش زیاد شده بود.
نسرین دیده بود که مسعود بی تاب است
و روزها از خانه فراری شده است .هرچه از
مسعود پرسیده بود چه شده است مردانی
که جلوی در خانه می آیند چه ربطی به کار
▪تحلیل کارشناس

قدان |
ناصر احمدی |حقو 
دربــاره این كه اگر شوهری به اتهام
كالهبرداری به زندان محكوم شد آیا
زن می تواند تقاضای طالق كند یا نه
باید گفت که مطابق قانون مدنی زن
در برخی از موارد و به استناد برخی
دالیل می تواند از دادگاه درخواست
طــاق كند .ازجمله بــراســاس ماده
۱۱۲۹قــانــون مدنی در صورتی كه
شوهر از پرداختن نفقه امتناع كند
یا این كه مطابق مــاده  ۱۱۳۰قانون
مدنی زن در عسر و حرج باشد و ادامه
زندگی بــرای او دشــوار و غیرممكن
باشد و همچنین مــاده ۱۰۲۹قانون
مدنی گفته اســت در صــورت غایب
و مــفــقــوداالثــر بــــودن شــوهــر ،زن

نسرین درحالی که گریان بود به دادگاه
خانواده یک تهران در میدان ونک رفت او
تصمیمجدیاشراگرفتهبودومیخواست
خــودش و بچه هایش به خاطر قماربازی
شوهر زندانی اش تباه نشوند.
وقتی در شعبه  275دادگاه خانواده پیش
روی قاضی ایستاد ،گفت 10:سال پیش
شوهرم پسر مش عباس نانوای محله بود
ای کــاش پایم می شکست و بــرای خرید
نان به نانوایی نمی رفتم آن روز دوماهی از
درگذشت پدرم به خاطر بیماری سرطان
گذشته بود خیلی به هم ریخته بودیم رفتم
تا نان بخرم اولین بار بود که می خواستم
نانبخرمصفطوالنیبودومندرحالیکه
خجالت می کشیدم در گوشه ای ایستادم
که جوانی نزدم آمد او پسر نانوا بود و و قتی
دید بلد نیستم نان بخرم پول را گرفت و
برایم نان را آورد همان برخورد باعث شد
من درگیر محبت مسعود شوم و انگار او هم
به من عالقه مند شده بود.
نسرین ادامــه داد :یك مــاه بعد خانواده
مسعود به خواستگاری من آمدند بی تمایل
نبودم همه چیز به سرعت درست شد و من
خیلی زود و البته بعد از سالگرد فوت پدرم

با مسعود ازدواج کردم.
زن جوان آهی کشید و ادامه داد :مسعود
روزهــای اول خیلی مهربان بود اما عقاید
عجیب و غریبی داشت او می گفت دوست
ندارد مثل پدرش جون بكند و یك لقمه نون
در بیاورد خب من دلیلی نمی دیدم مسعود
راسرزنشکنمتصورماینبوداومیخواهد
خیلی تالش کند تا زندگی مرفهی داشته
باشیم امــا با وجــود ایــن که دختر و پسرم
به دنیا آمده بودند می دیدم زندگی مان

درجا می زند و پیشرفتی نکرده ایم جز این
که مسعود رفتار عجیبی داشت یک هفته
بیپول می شدیم و ناگهان ولخرجیها
شروع می شد خیلی از شبها در خانه نبود
گاهی خندان به خانه می آمد و برخی از
شب ها گریان! هر وقت از مسعود درباره
كار و كاسبی اش سوال می کردم جواب
سرباال می داد و می گفت زن نباید به این
کارها دخالت کند.
نسرین گفت :تا وقتی پدرشوهرم بود،
زندگی مان خیلی سخت نبود ،ولی در این
هشت سال بعد از او ،من و بچه هاخیلی
سختی كشیدیم انگار هرچه شوهرم به
خانه می آورد ،بركت نداشت .زن جوان
گریه کنان گفت :یک روز صبح زود ،وقتی
برایخریدبیرونرفتمچندتناززنانمحله
با دیدن من شروع به پچ پچ كردند فهمیدم
دربــاره شوهرم حرف میزنند با خجالت
بــه خــانــه برگشتم ،نــزدیــك ظهرصدای
زنــگ در حیاط را شنیدم وقتی در را باز
کــردم رقیه خانم ،زن همسایه پشت در
بود .با دیدن او جا خوردم او ناراحت بود،
فهمیدم می خواهد خبری به من بدهد
وقتی شنیدم مسعود را ماموران پلیس،
سرکوچه بــازداشــت کــرده انــد انگار دنیا
روی ســرم خــراب شــد .نسرین افــزود :در
كالنتری متوجه شدم شوهرم را به خاطر

او دارنــد جوابی نشنیده بود تا این که راز
شومی فاش شد.

م ـیتــوانــد درخــواســت طــاق کند.
براساس ماده ۱۱۱۹قانون مدنی زن
و شوهر طرفین عقد می توانند در
زمــان عقد شــرط کنند مبنی براین
كه هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد
یا ایــن كه تــرك انفاق یا علیه حیات
زن سوءقصد یا سوء رفتاری داشته
باشد و زندگی برای زن غیرقابل تحمل
شــود ،زن می تواند بــراســاس شرط
ضمن عقد وكیل یا وكیل درتوكیل
باشد و پس از اثبات تحقق شرط در
دادگاه درخواست صدور حكم نهایی
را از دادگاه درخواست کند .اگر زن و
شوهر شرایط عقدنامه را امضا كرده
باشند ،در بند ۶سند ازدواج آمده
است اگر محكومیت شوهر با حكم
قطعی دادگاه پنج سال حبس یا بیشتر
باشد یا به خاطر عجز از پرداخت جزای

نقدی به پنج ســال حبس یا بیشتر
تحمل كیفركنند.زن مــی تــوانــد از
دادگــاه درخواست طالق کند .یكی
از راه هایی كه زن می تواند اقدام به
طالق خود کند جلب موافقت شوهر
است چون به هرحال طالق در دست
شوهر است و زن می تواند با دادن
مالی به شوهر یا پرداخت قسمتی از
مهریه خود به مرد موافقت شوهر را
برای دادن طالق جلب کند .این نوع
طالق در قانون مدنی طالق خلع یا
مبارات نام دارد ،یعنی اگر زنی به هر
دلیل از شوهر خود كراهت و تنفر دارد
و می خواهد از او جدا شود با روش فوق
به صــورت توافقی از شوهرش جدا
می شود .گفتنی است ،طالق خلع با
طالق مبارات تفاوت دارد ،كه در طالق
خلع زن نسبت به شوهر كراهت دارد

و كراهت از جانب زن اســت ولــی در
طالق مبارات ،كراهت دوطرف ـ زن و
شوهر ـ مطرح است .بنابراین چنان چه
شوهر به اتهام كالهبرداری در دادگاه
محكوم شده باشد و حكم نام برده در
دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده
باشد همسر او می تواند از طریق اثبات
شرط سند ازدواج بندهای  ۶و  ۹قباله
ازدواج در صورتی كه در زمــان عقد
شوهر آن دو بند مزبور را امضا كرده
باشد از دادگاه درخواست طالق کند.
دربـــاره حضانت فــرزنــدان ایــن گونه
زو جهـــا نیز چــون در قــانــون مدنی
حضانت را بــرای والــدیــن هــم حــق و
هم تكلیف دانسته است ،یعنی حق
حضانت فرزندان حق انحصاری پدر
و مادر است و تا زمانی كه پدر و مادر
زنده هستند و صالحیت نگهداری از

▪درخواست طالق

كالهبرداری دستگیر كرده اند .مسعود
 210میلیون تومان كالهبرداری كرده
بود مال باخته ها با وجــود گریه های من
رضایت ندادند بدتراینکهفهمیدمشوهرم
پول ها را در اعتیادش به مواد مخدر و قمار
باخته است و کامال آس و پاس است دادگاه
او را مجرم شناخت .حاال شوهرم باید این
همه پول را بر گرداند .پول هایی كه هیچ
وقت در زندگی من و دو بچه اش وارد نشده
بــود .نسرین گفت :وقتی به مالقاتش در
زندان رفتم به من پیشنهاد داد نزد یکی از
دوستانشبهنامحیدربروموبرایشکارکنم
من هم از همه جا بی خبر رفتم و فهمیدم
حیدر موادفروش است .در دلم از مسعود
متنفر شدم و از همان روز تصمیم گرفتم
طالق بگیرم امروز آمده ام تا حکم طالق
بگیرم .یک مرد که به خود اجازه میدهد
زنش را به فروش موادمخدر بکشاند لیاقت
شوهر و پدر بودن را ندارد و امیدوارم حکم
طالقصادرشودوحضانتبچههاهمبهمن
برسد قول می دهم در خانه مردم کار کنم تا
آبرومندانه زندگی کنم.
بنابر این گزارش؛ قاضی دادگاه دستور داد
پرونده شوهر نسرین بررسی شود و این مرد
از زندان احضار شود تا طبق قانون درباره
درخواست طالق تصمیم گیری قضایی
انجام شود.

فرزند خود را داشته باشند حضانت
فــرزنــدان با آن هاست و هیچ یک از
اقوام پدری یا مادری نمی توانند در
این موارد ادعایی داشته باشند و طبق
ماده  ۱۱۷۸قانون مدنی پدر و مادر
مكلف هستند كه در حدود توانایی
خود به تربیت اطفال خویش به حسب
مقتضی اقدام كنند.
در زمانی كه یكی از والدین به دلیل
خاصی یا وجود مانعی نتواند حضانت
فرزند را به عهده بگیرد ،حضانت طفل
به دیگری سپرده خواهد شد و اگر
والدین هردو از نگهداری طفل خود
ناتوان باشند یا نپذیرند در آن زمان
دادگاه خود در خصوص حضانت طفل
تصمیم خواهدگرفت و طفل را به یك
شخصمطمئنیابهیكمركزنگهداری
قانونی خواهدسپرد.

بی گناهی پسر عاشق پیشه در مرگ دختر جوان

خودکشیدخترجوانازبالکنخانه ،پسرعاشقپیشه
را به دردسر بزرگی انداخت.
پسرجوان بعد از سه سال کش و قوس قضایی ،از
دست داشتن در مرگ مرموز دختر مورد عالقه اش
تبرئه شد.
در بررسی های پلیسی روشن شد دختر جوان وقتی
مهمان این پسر بود خودش را از بالکن خانه به پایین
پرتاب کرده و جان سپرده است.
▪سقوط مرگبار

رسیدگی به این پرونده از تابستان سال  ۹۵به دنبال
سقوط مرموز یک دختر  ۳۲ساله به نام پریا از بالکن
طبقه سوم یک آپارتمان در غرب تهران آغاز شد.
شواهد نشان میداد این دختر خودش را از بالکن به
پایین پرت کرده و جان سپرده است.
جسد دختر جــوان بــرای رازگشایی از مــرگ او و با
دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس
به تحقیقات میدانی پرداخت.
در بررسی ها روشن شد پریا از چندین سال قبل با یک
پسر جوان به نام امیرحسین در رابطه بود و در غیاب
پسر مورد عالقهاش ،خــودش را از بالکن خانه او به
پایین پرت کرد و جان سپرد.
وقتی پزشکی قانونی در گــزارشــی علت فــوت را

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

خودکشی اعالم کرد پدر پریا از امیر حسین شکایت
کرد و وی را در مرگ دخترش مقصر دانست.
این پدر داغدیده به ماموران گفت :دخترم از  10سال
قبل با امیرحسین در رابطه بود اما امیر حسین حاضر
نبود با دخترم ازدواج کند.
آن ها بارها با هم درگیر شده بودند و امیرحسین
چندین بار دخترم را به شدت کتک زده بود .پریا هربار
میخواست رابطهاش را با او تمام کند امیرحسین
با تهدید و کتک کاری دخترم را مجبور می کرد تا به
رابطه اش با او ادامه دهد.
پدر پریا ادامه داد  :یک ماه قبل از مرگ دخترم نیز
امیرحسین دخترم را به شدت کتک زده بود .دخترم
از امیرحسین ترس داشت و شک ندارم او در مرگ
دخترم دست داشته است.
بــه دنــبــال اظــهــارات ایــن مــرد بــا دســتــور بــازپــرس
امیرحسین به دادســرا فراخوانده شد .پسر جوان
درباره مرگ دخترجوان گفت :من به پریا عالقه مند
بودم اما شرایط مالی و خانوادگی ام طوری نبود که
بتوانم با او ازدواج کنم ،ما رابطه خوبی با هم داشتیم و
هرگز با هم کتک کاری نکرده بودیم.آخرین بار پریا به
خانه ام آمده بود و من در محل کارم بودم که دوستانم
با من تماس گرفتند و گفتند پریا دست به خودکشی

زده است.هنگامی که دختر مورد عالقه ام خودش را
کشت من در خانه نبودم.
به دنبال اظهارات پسر جوان مدرکی علیه وی به دست
نیامد و برایش قرار منع تعقیب صادر شد ،اما پدر پریا به
این قرار اعتراض کرد.
▪در دادگاه

بدین ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده پدر پریا به قضات
گفت :امیرحسین دخترم را از بالکن خانه اش به پایین
پرتاب کرده اما با صحنه سازی قصد داشته است تا از
مجازات بگریزد.من برای او تقاضای مجازات دارم.
وقتی امیرحسین به دفاع پرداخت ،گفت :من عاشق
پریا بودم.پدر پریا ادعا می کند من بارها او را کتک
زدهام اما این ادعا دروغ است اگر قب ً
ال دخترش را کتک
زده بودم ،خودش در دعواهای ما دخالت میکرد.
پریا به افسردگی مبتال بود و چند بار او را به دکتر برده
بــودم .او تحت درمــان قــرار داشــت اما گاهی اوقات
حالش به شدت بد می شد.
▪بی گناهی

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و امیرحسین را
تبرئه و برایش قرار منع تعقیب صادر کردند ،اما پدر پریا
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بار دیگر به حکم صادر شده اعتراض کرد.
با این اقدام پرونده برای بررسی موشکافانه به دیوان
عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان نیز پس از
بررسی مدرک های موجود در پرونده حکم بی گناهی
پسر عاشق پیشه را تایید کردند.

