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مرد ميانسالي در دعواي خانوادگي به دست دختر 17 ساله اش به 
قتل رسيد. در اين حادثه ابتدا دختر 12 ساله قتل پدرش را بر عهده 
گرفت اما تحقيقات فني بازپرس ويژه قت�ل راز قتل را بر مال كرد. 
به گزارش جوان، ساعت17:30 عصر روز دوشنبه 27 آبان ماه مأموران 
كالنتري 161 ابوذر ب��ا تماس تلفني ش��هروندي از درگيري خونيني 
اعضاي خانواده اي با خبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه 
دريافتند دقايقي قبل مرد ميانسالي به نام مصيب در درگيري با همسر 
و دو دختر 17 و 12 ساله اش به ش��دت زخمي و به بيمارستان منتقل 
شده است. سپس مأموران براي ادامه تحقيقات راهي بيمارستان شدند 
كه مش��خص ش��د مصيب با اصابت ضربه قمه اي به پشتش به شدت 
زخمي ش��ده و پس از انتقال به بيمارس��تان بر اثر شدت خونريزي به 
كام مرگ رفته است. دختر 12 ساله  مقتول در نخستين تحقيقات قتل 
پدرش را به عهده گرفت و گفت: لحظه حادثه پدرم، من و مادر و خواهرم 
را به شدت كتك زد و بعد گلوي مادرم را گرفت و فشار مي داد كه براي 
كمك به مادرم قمه پدرم را از كمدش برداش��تم و ضربه اي محكم به 

پشتش وارد كردم. 
با اعالم خبر قتل مرد ميانس��ال قاضي دش��تبان، بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران در رأس تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
در حالي كه دختر 12 س��اله در همان تحقيقات اولي��ه به قتل پدرش 
اعتراف كرده بود، بررسي هاي ميداني و صحنه قتل حكايت از اين داشت 
كه دختر 12 ساله عامل قتل نيست و يكي ديگر از اعضاي اين خانواده 
مرتكب قتل شده است. بنابراين بازپرس ويژه قتل دست به تحقيقات 
تخصصي زد و در نهايت دقايقي پس از بازجويي از اعضاي خانواده راز 
قتل مرد ميانسال را بر مال كرد كه مشخص شد دختر 17 ساله پدرش 

را به قتل رسانده است. 
دختر 12 ساله كه با گريه اصرار بر اين داشت او قاتل پدرش است وقتي 
در بازجويي هاي تخصصي دروغش بر مال شد به بازپرس گفت: وقتي 
اين اتفاق ناخواسته رخ داد مادر و خواهرم كه به شدت ترسيده بودند 
از من خواستند قتل پدرم را به گردن بگيرم. آنها گفتند كه من كودك 
هستم و به زندان نمي روم اما اگر مأموران بفهمند خواهر بزرگم مرتكب 
قتل شده است، او را به زندان مي برند، چون خواهرم و مادرم را دوست 

دارم، قبول كردم قتل پدرم را به گردن بگيرم. 
دختر 17 ساله هم با اعتراف به قتل پدرش گفت: پدرم مرد بداخالقي 
بود. او هر روز م��ادرم را كتك مي زد به طوريكه م��ادرم قصد جدايي 
داشت، اما به خاطر من و خواهر كوچكم خانه را ترك نمي كرد و ما را 

تنها نمي گذاشت.
 پدرم وقتي عصباني مي شد عالوه بر كتك كاري مادرم ، من و خواهرم 
را نيز كتك مي زد و گاهي هم قم��ه اش را از كمدش بيرون مي آورد و 
جلوي چشمان ما تيز مي كرد و مي گفت اگر عصباني شود با قمه ما را 
مي زند. لحظه حادثه او مادرم را به ش��دت كتك زد كه من و خواهرم 
به كمك مادرم رفتيم كه من و خواهرم را هم كتك زد و پايش را روي 
صورتم گذاشت و فشار داد. در حالي كه قصد داشت با دستانش مادرم 
را خفه كند از زير پايش فرار كردم و به س��راغ كمدش رفتم و قمه اش 
را برداشتم و ضربه اي به پشتش زدم تا مادرم را رها كند. من قصد قتل 
پدرم را نداشتم و فقط مي خواستم مادرم را نجات دهم، اما متأسفانه 
پدرم به قتل رسيد. پس از قتل همسايه ها گفتند اگر مأموران بفهمند 
من قاتلم مرا به زندان مي برند اما اگ��ر خواهر كوچكم قتل را به عهده 
بگيرد به خاطر اينكه كودك است او را بازداشت نمي كنند كه خواهر 

كوچكم به دروغ به قتل پدرم اعتراف كرد. 
پس از تحقيقات، متهم به دستور بازپرس دشتبان راهی كانون اصالح 

و تربيت شد. 

دروازه شيوع خشونت در جامعه 
 بروز خشونت هاي خانوادگي آسيب هاي بي شماري را به همراه دارد. مرتكبان 
خشونت خانوادگي و قربانيان اين خشونت ها، آسيب هاي وارد شده را با خود 
به جامعه منتقل مي كنند و به سان يك ويروس كه بيماري را در جامعه شيوع 
مي دهد، آسيب هاي خود را در جامعه منتشر و گاهي افراد را به بيماري هاي 
العالجي مبتال مي كنند. با طرح اين موضوع مي توان به اين دريافت رسيد 
كه بسياري از آسيب هاي اجتماعي، ناشي از بروز خشونت هاي خانوادگي 
است كه اخبار آن مدام در صفحه حوادث هم منتشر مي شود. با عنوان كردن 
يك مثال مي توان به دريافت بهتري از موضوع دست يافت. زن جواني كه از 
بدگماني و كتك  خوردن هاي مدام از دس��ت شوهرش رنج مي برد، نيازمند 
حمايت شدن است. اين حمايت يا مي تواند از سوي خانواده اش صورت گيرد 
يا از سوي مرجع قانوني. بنابراين وقتي از سوي هيچ كدام حمايت هاي الزم را 
نبيند هنگام سوار شدن به تاكسي، خريد از مغازه، قدم زدن در پارك يا تماس 
با مردي كه قباًل به او عالقه داشته، ناگزير مي شود سفره دلش را نزد مردي 
ديگر باز كند و جراحت هاي روحي اش را به وي نشان دهد. مردان بيگانه در 
اين مواقع به سنگ صبور اين دسته از زنان تبديل مي شوند و در ادامه با آنها 
وارد رابطه مي شوند، بنابراين فاصله بين زن مورد نظر و شوهرش هر روز بيشتر 
مي شود. اين زن به اين دليل كه گوشي براي شنيدن رنج هايش پيدا كرده است 
و به او به چشم يك حامي نگاه مي كند، فاصله خود را با شوهرش بيشتر و با مرد 
بيگانه كم تر مي كند. هر چند بسياري از اين روابط با خيانت  ادامه پيدا مي كند 
و هرگز هم راز آن برمال نمي شود، اما دسته اي از زنان با مردي كه به تازگي وارد 
زندگي شان شده تصميم به حذف شوهر خود مي گيرند. با ارتكاب قتل، شوهر 
كه به عنوان فردي كه مرتكب خشونت عليه همسر خود مي شد با خشونت 
بيشتري از سوي همسرش از زندگي حذف مي ش��ود. بنابراين پيامدهاي 
ارتكاب خشونت يك مرد، به قتل خودش، قاتل شدن فردي ديگر و همدست 
شدن همسرش در ارتكاب قتل و يتيم شدن فرزندانش منجر مي شود و همه 
اين  افراد پس از انجام پيگيري هاي قانوني بايد در جامعه به حيات خود ادامه 
دهند. بنابراين خانواده اي كه مي توانست كانون محبت و تربيت فرزندان باشد 
به خانواده اي متالشي تبديل مي شود و آسيب هاي جبران ناپذير آن دامن گير 
جامعه را مي گيرد و همه اين اتفاق ها به يك دليل رخ مي دهد و آن عدم حمايت 
خانواده و قانون از زني است كه   در خانه مدام در معرض خشونت قرار دارد   و 
هم قانون چشم خود را به حمايت از او بسته است. عمده خانواده ها به دليل فقر 
فرهنگي و پيامدهاي ناشي از آن يا فقر مالي حاضر به حمايت از دختران خود 
پس از وصلت آنها نيستند. حمايت قانوني از اين دسته از زنان آسيب پذير هم 
كه هيچ محلي از اعراب ندارد. البته آنچه در باال به آن اشاره شد تنها جلوه اي 
از بروز خشونت در خانواده است و در نحله هاي ديگر زنان و فرزندان در بروز 
آن نقش دارند اما فصل مشترك در بين آن متوجه ساختار قانوني است كه 
در قالب حمايت، همواره سكوت كرده اس��ت. اين سكوت، سال هاست كه 
دستاويزي شده تا مرتكبان به خشونت به هر ش��يوه ممكن دست به بروز 
خشونت بزنند و آن دسته از افرادي را هم كه به قانون مراجعه مي كنند تهديد 
كنند. جامعه ما پذيرفته است كه هزينه هاي كالني را بابت آسيب هاي پس از 
بروز خشونت ها پرداخت كند  و در  صورتي كه با فراهم شدن حمايت واقعي 
قانون از افرادي كه در خانواده تحت خشونت قرار مي گيرند، از بروز بسياري از 

اين آسيب ها و شيوع آن به جامعه جلوگيري خواهد شد. 

مرد جواني كه متهم اس�ت زن 19 س�اله اي را به طرز 
هولناكي به قتل رسانده در بازجويي ها مدعي شد از 
شوهر و برادر مقتول كينه قديمي به دل داشته است. 
به گزارش ج��وان، ظهر روز دوش��نبه بيس��تم آبان ماه 
قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأم��وران كالنتري 128 تهران  نو 
از قت��ل زن جواني در خانه اش با خب��ر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم 
جنايي در محل حادثه كه طبقه دوم ساختمان مسكوني 
حوالي خيابان تهران نو بود با جس��د زن 19 ساله اي به 
نام ماهرخ روبه رو ش��دند كه گلويش با تيغ موكت بري 

بريده شده بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد اين حادثه را دقايقي قبل 
همسايه با ش��نيدن صداي درگيري از خانه مقتول به 
مأموران كالنتري اعالم مي كنند و مأموران هم پس از 
تخريب در خانه با جسد خونين ماهرخ روبه رو مي شوند. 
همچنين مش��خص ش��د لحظه حادثه مقتول در خانه 
تنها بوده و ش��وهرش كه نقاش س��اختمان اس��ت در 
محل كارش بوده اس��ت. مأموران در بررسي هاي بعدي 
دريافتند همس��ايه وقت��ي صداي درگي��ري را از خانه 
مقتول مي شنود به پشت در خانه مي روند كه قاتل در را 

از پشت قفل مي كند و براي اينكه در دام همسايه ها 
گرفتار نشود از پنجره خانه خودش را به داخل خيابان 
پرت و فرار مي كند . مأموران در بررسي هاي بعدي با 
بهم ريختگي وسايل خانه روبه رو شدند كه حكايت از 
اين داشت قاتل پس از قتل عالوه برطالهاي مقتول 
مقدار ديگري از وس��ايل گرانقيمت ماهرخ را سرقت 

كرده است. 
پس از اين مأم��وران تحقيقات گس��ترده اي را براي 
شناس��ايي متهم آغاز كردن��د كه دريافتن��د يكي از 
همسايه ها چهره قاتل را هنگام فرار ديده است. بنابراين 
كارآگاهان با كمك همس��ايه اقدام ب��ه چهره نگاري 
متهم كردند كه مش��خص ش��د چهره متهم با چهره 
يكي از آشنايان مقتول كه مرد 27 ساله اي به نام تيمور 
اس��ت ش��باهت زيادي دارد. بنابراين مأموران تيمور 
را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقي��ب قرار دادند تا 
اينكه وي را ظهر روز دوش��نبه 27 آبان ماه شناسايي و 

دستگير كردند. 
متهم صبح ديروز به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
ش��د و به قتل ماهرخ اعتراف كرد. وي پس از بازجويي 
براي ادامه تحقيقات به دستور قاضي غالمي در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

 قتل زن خانه دار
به خاطر كينه  قديمي از شوهرش 

تيم�ور ب�ه چ�ه جرمي دس�تگير 
شدي ؟ 

به جرم قتل عمد 
با اينكه قتل انجام دادي اما آرام به 

نظر مي رسي ؟ 
در اين مدت به اندازه كافي زجر كشيدم و گريه 

كردم و االن هم كاري از دستم ساخته نيست. 
منظورت بعد از قتل است ؟ 

بله، بعد از قتل آنقدر ع��ذاب وجدان گرفتم كه 
شب و روزم گريه ش��ده بود و حتي مي خواستم 
خودم را معرف��ي كنم، اما مي ترس��يدم، چون 

مي دانستم اعدام مي شوم. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، من خانواده مقتول و شوهرش را مي شناختم. 
ما همه بچه يك محل و يك روستا هستيم. 

با خانواده اش اختالف داشتي ؟ 
من از شوهر و برادر مقتول كينه به دل داشتم. 

چه كينه اي ؟ 
اين كينه قديمي بود. آنها در دوران كودكي مرا 

اذيت مي كردند و بعد از آن هم تا همين چند روز 
قبل از حادثه مدام پشت سرم حرف مي زدند و 

سعي داشتند آبروي مرا بريزند. 
پشت سرت چه مي گفتند ؟ 

مثاًل ب��ه دروغ مي گفتن��د در دوران كودكي به 
من تج��اوز كرده اند يا مي گفتن��د فالني هم به 
من تجاوز كرده است. در صورتي كه همه مدعي 
بودند اين دروغ ها را شوهر و برادر مقتول براي 

من درست مي كنند. 
پس چرا همس�ر بيگناهش را به قتل 

رساندي ؟ 
من قصد قتل نداشتم. فقط مي خواستم آبروي 

شوهرش را ببرم و او را سرافكنده كنم. 
چطوري ؟ 

مي خواس��تم وارد خانه اش ش��وم و روسري يا 
لباس��ي از همس��رش به دزدم و بعد به او بگويم 
كه وارد خانه ات شده ام و اينگونه او را سرافكنده 

كنم. 
از چه زماني تصميم گرفتي ؟ 

من 13 روز قبل از حادثه تصميم به انتقام گرفتم 
و 10 روز قبل از حادثه همس��ر او را از خانه يكي 
از بس��تگانش تعقيب و خانه ش��ان را شناسايي 

كردم. 
بعد چه شد ؟ 

وقتي خانه شان را شناسايي كردم يك شاه كليد 
درس��ت كردم و يك روز قبل از حادثه كليد را 
امتحان كردم و ديدم كه ش��اه كليدم در حياط 
را باز مي كن��د. روز حادثه از س��اعت 6 صبح در 
نزديكي خانه شان كشيك دادم تا اينكه شوهرش 
بيرون رفت و بعد با كليد در حياط را باز كردم و 

بعد وارد خانه آنها شدم. 
يعني مقت�ول در خانه را روي ش�ما 

باز كرد ؟ 
نه، وقتي وارد آپارتمان شدم در خانه شان را زدم 
كه ماهرخ در را باز كرد و وقتي م��را ديد از من 
سؤال كرد براي چه به خانه آنها آمده ام كه گفتم 
با ش��وهرش كار دارم. او گفت شوهرش نيست 
و مي خواس��ت در را ببندد كه پايم را جلوي در 

گذاشتم و به زور وارد خانه شدم. بعد او شروع به 
داد و فرياد كرد كه دهانش را گرفتم كه خفه شد 
و از ترس با تيغ موكت بري كه داش��تم گردنش 

را بريدم. 
چقدر درگيري ش�ما با مقتول طول 

كشيد ؟ 
نزديك به 15 دقيقه.

همسايه ها به كمكش نيامدند ؟ 
همسايه ها متوجه داد و فرياد شدند و من در رااز 

پشت قفل كردم و بعد از پنجره فرار كردم.
چرا طالهاي او را سرقت كردي ؟ 

مي خواستم مأموران را فريب دهم كه فكر كنند 
به خاطر سرقت ماهرخ به قتل رسيده و به همين 
خاطر طالها و كيفش را سرقت كردم كه پس از 

فرار آنها را در سطل زباله اي انداختم. 
معتادي ؟ نه.

متأهلي؟ 
بله، ي��ك دختر چهار س��اله دارم و نصاب كاغذ 

ديواري هستم. 

م 
ته

ا م
و ب

وگ
ت 

گف

حسین فصیحي

آگهى مفقودي 

 NAS411100E3661687  5111739

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

م  الف: 13369 /رئیس ثبت منطقه یک سنندج  بهنام قباد
تاریخ نوبت اول: 1398/8/29 -تاریخ نوبت دوم: 1398/9/14

آگهى مفقودي 
 LX

 172208  12487172368

آگهى مزایده
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 GT1BE42K88X458291  2AZA461224

قا تل:  ا عتيا د  ز ندگي  ا م ر ا  تبا ه كر د
مرد معتاد كه بعد از ازدواج با دختر دايي اش 
وي را در جريان درگيري به قتل رسانده بود 
گفت ك�ه اعتي�اد زندگ�ي اش را تب�اه كرد. 
به گزارش جوان، تابس��تان س��ال 96، مأموران 
پليس ورامين از قتل زن جواني در منزلش باخبر 

و راهي محل شدند. 
جسد متعلق به مريم 25 س��اله بود كه با ضربه 
چاقو كشته شده بود. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني رضا 32 ساله، شوهر آن زن كه در خانه بود 
كنار گريه هاي دختر دو ساله اش مورد تحقيق 
قرار گرفت و با اقرار به قتل همسرش بازداشت 
ش��د. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت 
بازجويي قرار گرفت. او در خصوص انگيزه قتل 
گفت: »همسرم دختر دايي ام بود. بعد از ازدواج 
با هم اختالف پيدا كردي��م و مدام درگير بوديم 

تا اينكه آخرين بار عصباني ش��دم و با چاقو او را 
كشتم. « با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي 
صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز متهم از 

زندان اعزام و در آن شعبه حاضر شد.
 ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست را 
قرائت كرد، سپس مادر مقتول در جايگاه ايستاد 
و گفت: »رضا، پسر خواهرش��وهرم است. او به 
خاطر اعتياد، بداخالقي مي كرد و سالها دخترم را 
اذيت كرد تا اينكه دستش به خون دخترم آلوده 
شد. برايش درخواست قصاص دارم. « در ادامه 
متهم در جايگاه ايس��تاد و خالف اظهاراتش در 
دادسرا قتل را انكار كرد و گفت همسرم خودزني 
كرده است! او در شرح ماجرا گفت: »من و مريم 

به هم عالقه من��د بوديم تا اينكه ب��ا هم ازدواج 
كرديم. در اين مدت به خاطر رفاقت با دوستانم 
گرفتار اعتياد شدم و همين باعث اختالف بين 
من و مريم شد. او مدام بهانه مي گرفت و هر بار مرا 
تنها مي گذاشت و به خانه مادرش مي رفت. اين 
تنهايي مرا خيلي اذيت مي كرد و باعث مي شد 
بيشتر سمت مواد بروم. « متهم در ادامه گفت: 
»اين گذشت تا اينكه صاحب فرزند دختر شديم 
اما اختالف ما همچنان ادامه داشت. همسرم مرا 
كمك نمي كرد تا اعتيادم را ت��رك كنم و با غر 
زدن هايش مرا كالفه ك��رده بود. اين اتفاق ها بر 
سر اعتياد من بود و همين اعتياد بود كه زندگي ام 
را تباه كرده بود. روز حادثه س��ر همين موضوع 
دوباره بهانه گرفت و با هم درگير شديم. مريم در 
آن درگيري چاقو را برداشت و خودزني كرد. او 

فرصت نداد چاقو را از دستش بگيرم. «متهم در 
پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه چرا 
در دادسرا به قتل اعتراف كردي اما حاال مدعي 
هستي همسرت خودكش��ي كرده است، گفت: 
»آن روز تحت فش��ارهاي عصبي و بازجويي به 

قتل اعتراف كردم تا مأموران مرا رها كنند. «
 وي در آخرين دفاع��ش گفت: »باور كنيد من 
قتلي مرتكب نشدم. مريم، دختر دايي ام بود و 
او را دوست داشتم اما او اعتيادم را بهانه مي كرد 
و مدام با هم درگير بوديم. وقتي دستگير شدم 
دخترم دو س��اله بود و حاال او چهارساله است. 
س��ايه مادر باالي سرش نيس��ت از اولياي دم 
تقاضا دارم مرا ببخش��ند تا براي دخترم پدري 
كنم. « در پايان هيئت قضايي براي صدور رأي 

وارد شور شد. 

قتل پدر
 در دعواي  خانوادگي 

سقوط مرگبار كارگر
 به چاه 30متري

كارگر جوان هن�گام كار در س�اختمان در حال س�اخت در 
غرب تهران به داخل چاه 30 متري سقوط كرد و جان سپرد. 
به گزارش جوان، آتش نشانان ايس��تگاه 114 پس از اطالع از وقوع 
حادثه كه عصر روز گذش��ته در خيابان جوزان��ي حوالي درياچه 
شهداي خليج فارس اتفاق افتاد در محل حاضر شدند. منوچهر رهي، 
افسر آتش نشاني گفت: بررسي ها نشان داد يك كارگر ساختماني 
حدوداً 35 ساله سرگرم كار در س��اختمان نيمه كاره بود كه بر اثر 
بي احتياطي به داخل چاه 30 متري سقوط كرده است. وي افزود: 
نيروهاي آتش نشاني پس از ايمن سازي چاه، با به كارگيري تجهيزات 
مخصوص و با زدن كارگاه نجات روي دهانه چاه، وارد چاه شده و اين 
شخص را به بيرون چاه منتقل كردند و به عوامل اورژانس حاضر در 

محل تحويل دادند كه امدادگران مرگ وي را تأييد كردند. 


