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گــروه حوادث -  عروس خانواده با طرح نقشــه ای 
همچون ســناریوی یک فیلم جنایی تصمیم به اجرای 
جنایت هولناکی گرفت. این زن جوان که در اندیشــه 
انتقام خونینی از برادر شــوهرش بود پس از پوشــیدن 
کت و شــلوار خود را به شــکل یک مرد درآورد و با 
اســلحه ای که با خود داشــت پدر شــوهر و دو نفر از 
برادران همســرش را به گلوله بســت و سپس از محل 

جنایت گریخت.
 همســایه ها پلیس را خبر کردند و رسیدگی به پرونده 
آغاز شد.نخستین بررسی ها نشان می داد که پدر خانواده 
و یکی از پســرانش به قتل رســیده و نفر سوم مجروح 
شده است. همچنین آثار شــلیک گلوله های متعددی 
روی دیوار و درهای خانه وجود داشت که این فرضیه 
را قــوت می بخشــید که ضارب اتاق  بــه اتاق خانه را 
جســت وجو کــرده و احتماالً به دنبــال فردی خاص 

می گشته  است.
در تحقیق از همســایه ها مشــخص شد ضارب مردی 
با قدی متوســط و موهایی خرمایی بوده اســت، اما در 
حالی که پلیس به دنبال یک مرد در این پرونده می گشت 
خیلی زود مشــخص شد که عامل این جنایت هولناک 
عروس خانواده بوده که با لباس مردانه و اســلحه ای در 
دست وارد خانه شــده و پدر شوهر و یکی از برادران 

همسرش را کشته و متواری شده است.
بدین ترتیب وی دســتگیر شد. فرشته در بازجویی ها 
منکر ایــن جنایت خانوادگی شــد اما ســرانجام در 
بازجویی های فنی لب به اعتراف گشــود و راز جنایت 

را برمال کرد.
او به کارآگاهان جنایی گفت: مدتی قبل یکی از برادران 
شوهرم به من تعرض کرد. من هم موضوع را به شوهرم 
گفتم. او هم از من خواســت برای اثبات ادعاهایی که 
کردم برادر شــوهرم -فرید- را به قتل برســانم.برای 
همین به من اســلحه داد و با پوشــیدن لباس مردانه به 
ساختمان سه طبقه پدرشوهرم رفتم تا فرید را بکشم اما 

همین که صدای اولین گلوله آمد و فرید از مرگ فاصله 
گرفت برادر شــوهردیگرم امیر و پدر شوهرم به آنجا 
آمدند، من هول شــده و دست و پایم را گم کرده بودم 
و با اسلحه ای که ۱۳فشنگ داشت به طرف آنها شلیک 
کردم؛ پدر شوهرم و برادرشوهرم بر زمین افتادند ومن 

خیلی زود فرار کردم.
با اعترافات تکان دهنده این زن جوان او در شعبه چهارم 
دادگاه کیفــری به قصاص محکوم  و حکم قصاص او 
از سوی قضات دیوانعالی تأیید شد.اما ماجرا به همین 
جا ختم نشــد. چند ماه بعد فرهاد – شوهر فرشته- نیز 

به قتل رسید.
جسد این مرد جوان که دکترای شهرسازی داشت و از 
مدیران شــهرداری به شمار می رفت داخل یک گودال 
کشف شد.با انتقال جسد فرهاد به پرشکی قانونی علت 

قتل وی اصابت چاقو به ناحیه سینه گزارش شد.
با شــروع تحقیقات پلیسی مأموران موفق به شناسایی 
قاتل شــدند. چند روز بعد فرید برادر مقتول دستگیر 

شد و به قتل اعتراف کرد.
وی از زندان به شــعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست 
قاضــی اصغر عبداللهی و با حضور واعظی مستشــار 

ارشد دادگاه منتقل شد.
به دستور قاضی عبداللهی، فرشته- عروس خانواده- که 
پیش از این به عنوان قاتل برادر شوهر و پدر شوهرش به 
قصاص محکوم شده بود به  عنوان مطلع در این پرونده 

به شعبه چهارم منتقل شد.
در آغاز جلســه فرزند مقتول خواستار قصاص عموی 
خود شد، سپس متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت 
و در دفــاع از خودش گفت: می دانســتم برادرم فرهاد 
می خواهد مرا بکشد حتی می دانستم گودالی به  عنوان 
قبــر برای من کنــده بود تا مرا دفن کنند اما وقتی با این 
صحنه مواجه شــدم پیش دســتی کرده و با چاقویی که 

همراهم بود در دفاع از جان خودم او را کشتم.
  پــس از پایان اظهــارات وی، زن جوان به عنوان مطلع 

به صورت غیرعلنی پشــت میز محاکمه ایســتاد تا به 
سؤاالت قضات پاسخ دهد.

چند سال داری؟۴۶ سال.
چند سال است که بازداشت هستی؟۷ سال.

به چه اتهامی؟قتل برادر شوهر و پدر شوهرم.
چه اتفاقی افتاد که تصمیم به قتل این دو نفر گرفتی؟ماجرا 
از زمانی شــروع شد که شــوهرم برای مأموریت چند 
روزی در خانه نبود و قرار شد برادر شوهرم به خانه ما 

بیاید تا پیش من و پسر هفت ساله ام بماند.
او وقتــی به خانه مان آمد آبمیوه خرید و من با خوردن 
آبمیوه مســموم شــدم و در حالتی کــه هیچ اختیاری 

نداشتم او به من تعرض کرد....
بعد ازآن چه اتفاقی افتاد؟وقتی به هوش آمدم و متوجه 
شــدم برادر شوهرم مرا تهدید کرد، او گفت اگر ماجرا 
را به کسی بگویم فیلم تجاوز را نشان خواهد داد... من 
بســیار ناراحت بودم برای همین موضوع را به شوهرم 
گفتم او گفت اگر می خواهی حرف هایت را اثبات کنی 
باید برادرم را بکشی، برای همین او اسلحه ای خرید و 

به من آموزش تیراندازی داد.
شب حادثه لباس مردانه پوشیدم و به خانه پدر شوهرم 
رفتم. من هفت ســال است که به اتهام قتل در زندانم و 
به قصاص محکوم شدم اما باید بگویم که برادر شوهرم 
عامل همه این جنایت ها اســت، او به من تعرض کرد 
و باعث ریخته شــدن چند خون شــد، من اصاًل قصد 
کشتن برادر شوهر و پدر شوهرم را نداشتم آنها بی گناه 

کشته شدند.
این زن در ادامه گفت: من هفت ســال اســت که پسرم 

را ندیدم.
ســپس قاتل اتهام تجاوز را رد کــرد و گفت همه این 
ماجرا دروغ اســت، من به خاطر اطالعات و مدارکی 
که علیه برادرم داشــتم قرار بود کشــته شــوم. با پایان 
اظهارات متهمان این پرونده قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند.

داستان پیچیده و عجیب یک جنایت خانوادگی

    گروه حوادث -  والدینم هر دو شــاغل بوده و هر 
روز غروب آن قدر خسته و کوفته به خانه می رسیدند 
که حتّی حال و حوصله سالم و احوالپرسی هم با من 
نداشته و گویی به کّلی فراموش کرده بودند که دختری 

به نام شیوا هم دارند.
من تنها فرزند خانواده و همیشــه از زندگی تکراری، 
سکوت و تنهایی که درآن به سر می بردم، بسیارخسته 
شده بودم. سرانجام پس از چند ماه تالش، هنگام گشت 
و گذار اینترنتی، در فضای چت روم با فردی آشنا شدم 
که خودش را جوانی 2۴ ساله به نام –شهرام– معرفی 
می کرد. او تصویری را برایم درفضای مجازی به نمایش 

گذاشته و ادعا می کرد که عکس خودش است.
شهرام در پاییبن آن تصویر نوشته بود که سردسته یک 
گروه موســیقی پاپ است و این موضوع با توّجه به 
عالقه ای که به این نوع موســیقی داشتم، بسیار برایم 

جالب و هیجان انگیز بود.
ارتباط اینترنتی من و شــهرام با موجی از حرف های 
احساسی آغاز شد تا اینکه سرانجام من به جایی رسیدم 
که احساس کردم، بدجوری شیفته و دلباخته شهرام 

شده و دیوانه وار دوستش دارم.
بسیار دوست داشتم تا به عضویت گروه موسیقی اش 
درآمده و مرد سرزمین آرزوهایم را از نزدیک ببینم تا 
اینکــه در یک روز بعدازظهــر بهاری به دعوت او به 
میهمانی ای رفتم که در آن چندین دختر و پسر جوان با 
وضعیتی بسیار زننده و پوشش نامناسب که به تمامی 
برخــالف هنجارهای خانوادگــی من بود، حضور 
داشتند. در اّولین دیدار با تعّجب متوّجه شدم که شهرام 
نه تنها جوانی 2۴ ساله نیست بلکه چهره اش با تصویری 
که در چت روم دیده بودم، نیز به کّلی تفاوت داشــته 
وسنّش بسیار باالست و همچنین هیچ سر رشته ای از 
موسیقی نداشته و تمام آنچه را به من گفته دروغ و زاییده 

فکر بیمار خودش بوده است.
با این تصّور اشتباه که دیگر تنها با داشتن 20 سال سن، 
بزرگ شده و می توانم خوب و بد زندگی را به خوبی 
تشخیص داده و نیز می خواهم به هر طریقی که شده 
خود را از تنهایی نجات دهم، به یک باره خود را غرق 
شده در سراب احساسی و عشق بی معنی و به دور از 

منطق او یافتم.
رفته رفته با ادامه این ارتباط شوم، ناخواسته عضو ثابت 
گروه آنها که به گفته خودشان یک گروه اکس پارتی 

بود، شدم و به نوعی سعی کردم که فقدان عشق، محبّت 
و بی توّجهی پدر و مادرم را نسبت به خود، با شرکت در 
این گروه، جبران کنم، گرچه در باطن به این حقیقت پی 
برده بودم که درحال فریب دادن خود بوده و حقیقت 

چیز دیگری است.
همچنان روزها و اوقات بی هدف من با شــرکت در 
مجالس لهو و لعب میهمانی های این گروه بی بند وبار 
وافکار پلید شهرام، می گذاشت تا اینکه او توانست با 
گذشت زمان و با حیله و نیرنگهای مختلف، من را به 

قرص های روان گردان معتاد کند.
بعدها دریافتم که هدف شهرام از وابسته کردن من به 
قرص های روان گردان چیزی جز این نبود که همیشه 
ایّام مجبور باشم که برای تأمین هزینه قرص های خود، 
چشــم بسته به انواع خواسته های پلید، غیرانسانی و 

نامشروع او تن در دهم.
از نظر تحصیلی بســیار دچار افت تحصیلی شده و 
در کمال ناباوری مجبور به ترک تحصیل و به راستی 

عروسک خیمه شب بازی شهرام شده بودم.
حقیقــت این بود که شــهرام حرفه اصلیش چیزی 
جز اداره یک گروه فاســد و فریب دختران جوان در 

بسترهزاران فریب ونیرنگ، نبود.
پس از ترک تحصیل، والدینم سخت پیگیر شرایط من 
شده و پیوسته من را به دلیل گرفتن این تصمیم نابجا، 

تحت فشار وسواالت مختلف خود قرار داده بودند.
من که دیگر به هیچ عنوان تحّمل انتقادات پی درپی 
والدینم را که گویی به ناگاه از خواب غفلت بیدار شده 
و دریافته بودند که در زندگی خود فرزندی دارند که 
اندکی نیز می بایســت به انواع خواسته ها و نیازهای 
جسمی وروحی او توّجه و دقت داشته باشند، نداشتم 
باز هم بدون هیچ گونه فکری به پیشــنهاد ناصواب 
شــهرام، به مانند گذشته پاســخ مثبت داده واز خانه 

گریختم.
با فرار از خانه و رفتن به شــهری دیگر، به تدریج در 
سرابی که خود پایه گذار آن بوده، فرورفته و به یکی از 
اعضای ثابت و موثر گروه شهرام تبدیل شده بودم که 
خود دیگر به مانند او با هزاران ترفند به فریب پسران 
و دختران مختلف می پرداختم و پس از چند سالی نیز 
به دلیل ارتباط نامشروع با شهرام نه تنها عّفت خود را 
برباد داده بلکه صاحب فرزند پسری به نام همایون نیز 
شدم، فرزندی که می دانستم او نیز به مانند من، دیر یا 

زود، بدون هیچ گناهی دچار سرنوشــت نافرجامی 
خواهد شد.

با به دنیا آمدن همایون، بارها شــهرام را با شیوه های 
گوناگون تهدید کردم که باید من را به عقد دایم خود 
درآورد و گرنه از او شــکایت کرده و همه چیز را به 
پلیس خواهم گفت و شهرام نیز پیوسته با دادن وعدهای 
پوچالی من را متقاعد می کرد که در زمانی نه چندان دور 
این کار را انجام خواهد داده ومن را به کاخ آرزوهایم 

خواهد رساند.
سرانجام پافشــاریم نتیجه داد و شهرام من را به عقد 
موقّت خود درآورد، با وجود آنکه پســرم یک ساله 
شده بود ولی متأسفانه به دلیل ثبت نشدن ازدواجمان، 

نتوانسته بودم برای او شناسنامه دریافت کنم.
شهرام روزبه روز بیشتر از گذشته وابسته به مصرف 
انواع قرص های روان گردان و شیشه می شد و به راستی 
خود در ســرابی که برای دیگران ساخته بود در حال 
غرق شــدن بود و به تدریج داشت تاوان، گناه خود را 

پس می داد.
با به دنیا آمدن همایون من دیگر بیشتر سرگرم رسیدن 
به امورات او بوده و شهرام نیز به همراه دوستان خود 
همچنان سرگرم فروش انواع مواد مخدر و قرص های 

روان گردان وبه دام انداختن افراد مختلف بود.
ما پیوسته سعی می کردیم برای اینکه خانواده و پلیس 
نتوانند رّدی ازفعالیت ها و مکان ما بیابند، هرچند وقت 

یک بار مکان ومحل سکونت خود را تغییر دهیم.
تا اینکــه روزی که برای خرید لوازم مورد نیاز خانه، 
درحالی که شــهرام به مانند همیشه سرگرم مصرف 
شیشه بود و همایون نیز خواب بود، به بیرون رفته بودم، 
هنگام بازگشــت به خانه دریافتم که همایون دراتاق 
نیست وشهرام نیز با صدای بلند درحال خندیدن و بر 

اثر مصرف بیش از حد شیشه دچار تّوهم شده است.
هنگامی که سراغ همایون را از شهرام گرفتم، همچنان 
کــه می خندید، گفت همایون در حمام درحال بازی 
کردن است.سراسیمه به داخل حمام رفته و در کمال 
شــگفتی، دیدم که پیکر بی جان همایون درحالی که 
طنابــی به دور گردنش پیچیده شــده درحمام به دار 

آویخته شده است!
بســیار شوکه شده و زبانم بند آمده بود که به یک باره 
دریافتم که شهرام با کاردی در دست، درحال آمدن به 
سوی من بوده و شتابان به سوی من خیز برداشته است، 
به سختی توانستم از دست او فرار کرده و راهی کوچه 

شده واز مردم تقاضای کمک کنم.
دیگر نفهمیدم چه شد و بیهوش شدم تا این که پس از 
مّدت ها و پس از گذراندن یک دوره طوالنی نقاهت، 
دریافتم که شهرام نیز درهمان روز واقعه در اثر مصرف 
بیش از حد مواد، قبل از رســیدن به بیمارستان فوت 

کرده است.
آری، شاید اگر اندکی والدینم بیشتر نسبت به وظایف 
خود حساس بوده و من نیز چشمان خود را به روی 
حقایق زندگی نبسته بودم، اکنون دچار این عذاب ابدی 
نبوده و حســرت اعمال احساسی و گناه آلود خود را 

نمی خوردم.

روایتی فجیع اما واقعی از یک جنایت

   گروه حوادث -  زن 22 ساله در حالی که بیان می کرد اعتیاد روزگار من و همسرم را 
به تباهی کشاند، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری رسالت مشهد 
گفت: پدرم به مواد مخدر ســنتی اعتیاد داشــت اما همواره کار می کرد و نمی گذاشت 
روزهای ســختی را بگذرانیم.با وجود این، تالش می کرد فرزندانش در ســنین پایین 
ازدواج کنند و به دنبال سرنوشت خودشان بروند تا هزینه ها و مخارج زندگی اش کمتر 
شــود.به همین دلیل هنوز ۱۴ بهار از عمرم نگذشــته بود که به اولین خواستگارم پاسخ 
مثبت داد و مرا پای سفره عقد نشاند. او هیچ گاه به خواسته من که ادامه تحصیل و ورود 
به دانشگاه بود، توجهی نکرد.خالصه هنوز یک ماه بیشتر از برگزاری مراسم عقدکنان 
نمی گذشت که فهمیدم همسرم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد ولی مجبور به سکوت 

بودم چرا که طالق در بین اطرافیانمان ناپسند و زشت شمرده می شد.
از طرف دیگر نیز با آن که پدرم معتاد بود ولی من از عواقب خطرناک مواد مخدر صنعتی 
هیچ اطالعی نداشتم. باالخره طولی نکشید که مشکالت مالی و بیکاری همسرم زندگی 

ما را به هم ریخت.
در این وضعیت »کریم« به خرید و فروش مواد مخدر روی آورد تا بتواند مخارج زندگی 
و اعتیادش را تامین کند. اگرچه با این کار همسرم به شدت مخالف بودم و با او به مشاجره 

می پرداختم اما کاری از دستم ساخته نبود. در همین روزها بود که یک لحظه به خودم 
آمدم و تازه فهمیدم که من هم در دام اعتیاد گرفتار شده ام.

به همین دلیل مجبور شدم به این مخالفت ها پایان بدهم. کریم نیز از این شرایط استفاده 
می کرد تا من برای فروش مواد مخدر با او همکاری کنم. درواقع او مرا پوششی برای 
خالفکاری هایش می دانســت تا پلیس به او مشکوک نشود ولی مقدار مصرف من و 
همسرم هر روز بیشتر می شد و درآمد ناشی از خرده فروشی مواد مخدر پاسخ هزینه 

های اعتیاد و مخارج زندگی مان را نمی داد.
کار به جایی رســید که دیگر همســرم برای تهیه مواد مخدر آرام آرام شروع به فروش 
لوازم منزل کرد و پول آن ها را دود کردیم. زمانی به اطرافم نگاه کردم که جز یک موکت 

سوخته، اجاق گاز تک شعله و چند تکه ظرف و ظروف چیز دیگری باقی نمانده بود.
حاال به آخر خط رسیده بودیم و من نمی توانستم این شرایط اسفبار را تحمل کنم. این 
بود که تصمیم نهایی خودم را گرفتم و پس از یک مشاجره لفظی با شوهرم، به کالنتری 
آمدم تا به این روزگار ســیاه پایان بدهم. شــایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی 
سرگرد روح ا... لطفی )رئیس کالنتری رسالت( پیگیری های روان شناختی و حمایتی 

این پرونده به مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری سپرده شد.

راز سیاه داماد چند روز بعد از عقدکنان لو رفت
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به نام خانم توبا احمدی حیدری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .                                  

استخدام آقا، خانم
 آشنا به امور مهندسی و پروژه

جهت کار به عنوان 
سرپرست کارگاه  

شماره تماس 09129424022

رهن کامل صدف )عرفان(
 فول مبله کامل با بهترین متریال 
یک خوابه 700 میلیون تومان و

 دو خوابه 1.200.000.000  تومان     
شماره تماس 09347696540 و 

09121128269

 

اسـتخدام

 

اسـتخدام

 

مفقودی
 

رهـن
 

اسـتخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

کارت تردد فرودگاهی به نام مهرگان مظلوم 
به شماره 2710365881 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.    

پرستار - مربی کودک4 ساله 
در منزل

شماره تماس:   09347682955

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

درخواست پیمانکاری تاسیسات مکانیکال 
جهت اجرای آتش نشانی کوبلینگی - 

آبرسانی - پوشفیت 
 upvc -  شاسی کشی 

و کلیه آیتم های تاسیسات مکانیکال    
شماره تماس 09347689735

 آقای بازدار

استخدام نیروی آقا یا خانم
 جهت کار به عنوان سرپرست کارگاه 
پیمانکار تاسیسات در پروژه ساختمانی 

ترجیحا آشنا به مهندسی مکانیک یا برق 
مبلغ حقوق به صورت توافقی

 و بر اساس مهارت تعیین می گردد.       
09347689735

بیمه آسماری شعبه مرکزی کیش
 در راستای ایجاد اشتغال و کار آفرینی 

جهت توسعه شبکه فروش
 از واجدان شرایط و عالقمندان صنعت بیمه 

که از روابط عمومی باال برخوردار هستند
 از بین آقایان و خانم ها در جزیره کیش 

نمایندگی فعال می پذیرد.    
جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس حاصل 
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