
15یکشنبه 18 مهر 1395 | سال چهارم | شماره 965حـادثه

 شکار چهره سارقان مسلح بانک 
با دوربین های شهری 

شــهروند| چهره دزدان مسلح شعبه بانک 
ملت خیابــان هدایت با ردزنــی کارآگاهان در 
دوربین های شهری شــکار شد و پلیس از مردم 
خواست تا در شناسایی این سارقان کمک کنند. 

ســاعت 35: 1 دقیقه 24 خرداد  سال جاری، 
از طریق مرکز فوریت های پلیســی 110 وقوع 
یک فقره سرقت مسلحانه از شعبه بانک خیابان 

هدایت به کالنتری 109 بهارستان اعالم شد. 
با حضور مأمــوران کالنتــری در محل وقوع 
سرقت و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که 
دو نفر در حالی که کاله کاسکت به سر داشتند 
با یک قبضه اسلحه کالشینکف وارد بانک ملت 
شعبه هدایت شده و ضمن تیراندازی در داخل 
شعبه و تهدید، اقدام به سرقت بیش از 30 میلیون 
تومان وجه نقد کرده و بالفاصله با یک دستگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا 125 از محل متواری 

شدند. 
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع 
»سرقت مســلحانه« و به دستور بازپرس شعبه 
اول دادســرای ناحیه 34 تهران، پرونده جهت 
رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
با حضور کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی 
و انجام تحقیقات از شــاهدان صحنه ســرقت 
مشخص شــد که دو نفر با به ســر داشتن کاله 
ایمنی موتورسیکلت وارد شعبه  بانک شده، ابتدا 
اقدام به شــلیک تیر هوایی در داخل بانک کرده 
و در ادامه با تهدید رئیس شعبه پول های داخل 
گیشــه های بانک را ســرقت و مجددا در حین 
خروج از شعبه بانک اقدام به شلیک تیر هوایی 

کرده و پس از آن از محل متواری شدند. 
در ادامه تحقیقــات میدانی، کارآگاهان قصد 
بازبینی تصاویر ضبط شــده توســط سیستم 
دوربین های مداربســته بانک را داشتند که در 
کمال تعجب مشخص شد که شعبه محل سرقت 

فاقد هرگونه سیستم مدار بسته است. 
در شــرایطی که هیچ گونه تصاویری از لحظه 
سرقت وجود نداشــت، کارآگاهان با بهره گیری 
از اطالعات به دست آمده از شاهدان اطالع پیدا 
کردند که ســارقان در حین ارتکاب سرقت یک 
کیف بزرگ مشــکی همراه خود داشته اند که 
پول های سرقتی و اسلحه مورد استفاده در سرقت 
خود را در آن قرار داده و از محل متواری شدند؛ با 
بهره گیری از همین اطالعات اندک و در بررسی 
محدوده وقوع ســرقت، ســرانجام کارآگاهان 
موفق به شناســایی تصاویر ســارقان در زمان 

متواری شدن از محل سرقت شدند. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم 
این خبر گفت:  »در ادامه رســیدگی به پرونده و 
به جهت شناسایی و دستگیری متهمان، دستور 
انتشار بدون پوشش تصاویر به دست آمده از هر 
دو متهم از سوی بازپرس صادر شده است؛ لذا از 
کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصاویر این 
افراد شده و اطالعی درخصوص هویت، مخفیگاه 
و محل های تــردد این افراد دارند، درخواســت 
می شــود تا هرگونه اطالعات خــود را از طریق 
شماره تماس 51055501 در اختیار کارآگاهان 

اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

 ریزش مرگبار ساختمان 3 طبقه 
در اقبالیه قزوین

بر اثر ریزش ســاختمان 3 طبقــه در اقبالیه 
قزوین یک نفر کشــته و دونفر زخمی شــدند. 
ســاعت 36: 13 روز شــنبه، حادثــه ریــزش 
آپارتمان 3 طبقه در شهر اقبالیه استان قزوین به 
امدادگران اعالم شد. بالفاصله تیم های امدادی 
و جست وجو  شامل 11 امدادگر به محل حادثه 
اعزام شدند. در زمان حادثه 9نفر داخل ساختمان 
بودند. به گفته سخنگوی سازمان امدادونجات 
هالل احمر در این حادثه تاکنون یک نفر کشته 

و دونفر نیز مجروح شده اند. 

آژیرذره بين

سوختگی مشکوک یک زن در بلوار 
یک زن 30 ساله در محدوده بلوار کشاورز دچار 
سوختگی مشکوک شــد که نیروهای اورژانس 
فــرد حادثه دیده را به بیمارســتان ســوختگی 
شــهید مطهری منتقــل کردند. مدیــر روابط 
عمومی اورژانس تهران درخصوص این حادثه به 
»شهروند« گفت: حدود ساعت 40:  09 دقیقه یک 
مورد آتش سوزی در بلوار کشاورز به ما اعالم شد. 
قبل از رسیدن اورژانس به محل حادثه، رهگذران 
با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را مهار کرده 
بودند. این زن  30ساله که از نواحی مختلف بدن 
به ویژه دســت و صورت دچار سوختگی درجه 3 
شــده بود بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی برای 
رسیدگی کامل پزشــکی به بیمارستان شهید 
مطهری انتقال یافت. حسن عباسی در ادامه گفت: 
هیچ مدرکی در اثبات خودسوزی این زن موجود 
نیست و علت بروز این حادثه توسط کارشناسان 
نیروی انتظامی در دست بررسی است. وی افزود: 
سوختگی  این زن حادثه دیده ناشی از اسیدپاشی 
نبوده است. در حالی که پرونده سوختگی این زن 
معمایی شــده بود، پلیس پایتخت اعالم کرد زن 
جوان  با بنزین اقدام به خودســوزی کرده است و 
تحقیقات پلیس پایتخت پیرامون علت و انگیزه 
این اقدام درحال انجام است که نتیجه تحقیقات 

در اخبار بعدی اطالع رسانی خواهد شد.

جوان بجنوردی پای چوبه دار 
بخشیده شد

میزان|  به حرمت فرارســیدن ایام سوگواری 
سید و ساالر شــهیدان حضرت امام حسین)ع( 
حکم قصاص قاتلی که در آستانه اجرا بود با رضایت 
اولیــای دم مقتول متوقف و قاتــل پای چوبه دار 
بخشیده شــد.  13خرداد ســال 92 یک مورد 
درگیری منجر به قتل به دادسرای بجنورد گزارش 
می شود. در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد 
که مقتول در زمان حیات به اورژانس منتقل شده 
که به دلیل وخامت حالش در بیمارســتان فوت 
می کند. دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
بجنورد پس از رســیدگی های الزم برای متهم 
25 ســاله به اتهام قتل عمدی، قرار مجرمیت و 
کیفرخواســت صادر می کند. با ارجاع پرونده به 
دادگاه کیفری، شــعبه دوم دادگاه استان پس از 
رسیدگی و انجام محاکمه و حصول علم عادی به 
اتفاق آراء عامل جنایت را به اتهام قتل عمدی به 
قصاص نفس محکوم می کند این رأی در شعبه 

11 دیوانعالی کشور تأیید و ابرام می شود. 
پس از تالش های فراوان از ســوی دادســرای 
عمومی و انقالب بجنورد، خانواده مقتول دو روز 
قبل از آغاز ماه محرم و به حرمت ایام ســوگواری 
ساالر شــهیدان از قصاص در حین اجرای حکم 
گذشــت کردند و قاتل در پای چوبه دار بخشیده 

شد و از طناب دار رهایی یافت. 

 آزادی از زندان
 برای تشکیل باند وحشت 

دزدان چاقوکــش کــه ســواران از رهگذران 
زورگیری می کردند، در دام پلیس افتادند. ساعت 
یک بامداد جمعــه مأموران نامحســوس ویژه 
یگان امــداد آبادان درحال گشــتزنی درمنطقه 
جمشیدآباد بودند که با صحنه زورگیری خوفناک 
3 مرد موتورســوار از مرد تنهایی روبه رو شدند و 
دستور ایســت دادند. با بی اعتنایی زورگیرهای 
شــب رو به درخواســت پلیس تعقیب گریزی 
طوالنی ای به مســافت 20کیلومتر کلید خورد و 
دزدان با حرکات زیگزاگ و سرعت جنون آمیز به 
خیابان هایی که هیأت های عــزاداری در آنها برپا 
بودند، پناه بردند که مأموران بــا هدف قراردادن 
الســتیک موتور دزدان آن را ســرنگون کردند و 
توانستند با وجود فرار دو زورگیر در تاریکی شب 
یکی از آنان را دستگیر کنند. موسی 22ساله که 
از دزدان قدیمی بود، در بازجویی ها به پلیس گفت: 
چندماهی است که از زندان آزاد شده ام، هرچه به 
جست وجوی کار پرداختم، به  خاطر سابقه ام هیچ  
کس به من اعتماد نکــرد. خیلی بی پول بودم و از 
روی ناچاری با دو دوست هم محلی ام که آنها هم 
دزد هستند، تشکیل باند دادم و شب های محرم 
چون خیلی ها از خانه هایشان بیرون هستند، نقشه 
کشیدیم تا شبانه به کمین بنشینیم و از آنها پول ها 
و موبایل هایشان را سرقت کنیم. بنا به این گزارش؛ 
با راهنمایی های موسی دوعضو دیگر باند نیز تحت 

تعقیب ویژه پلیس قرار گرفتند.

سیما فراهانی - امیرحسین خواجوی |  مریم احساس می کند که 
زندگی مشترکش به بن بست رسیده؛ می خواهد برای همیشه از شوهرش 
جدا شود. قلبش برای مرد دیگری می تپد. برای رسیدن به عشقش حاضر 
اســت دســت به هر کاری بزند. تصمیمش را می گیــرد. او برای جدایی، 
ســناریوی خطرناکی را اجرا می کند. نه با صحبت، نه دعوا و نه از راه قانون 
نمی خواهد به زندگی مشترکش پایان دهد. نقشه سیاهی را انتخاب کرده 
است. او نه تنها به زندگی مشترکش بلکه می خواهد به زندگی شوهرش هم 
برای همیشه پایان دهد. تردید ها هم نمی تواند او را از این تصمیم خطرناک 
منصرف کند. چندبار نقشه اش را در ذهن مرور می کند. هرچه فکر می کرد 
برای اجرای نقشه اش مصمم تر می شد. او می خواهد نفس های شوهرش 
را قطع می کند تا بتواند خودش راحت تر نفس بکشــد. هیچ راهی به جز 
جنایت برای رسیدن به معشوق پیدا نمی کند. تصور می کند که اگر ُمهر 
یک جنایتکار را تا ابد  روی پیشــانی خود بزند، می تواند در آسایش آن هم 
در کنار معشوق خود زندگی کند. نقشــه اش آن قدر سیاه بود که  3 دختر 
19، 15 و 8 ساله اش را هم فراموش کرده بود. آذرماه  سال 92 بود که نقشه 
هولناک مریم برای قتل شوهرش، در پارکینگ خانه شان کلید خورد. مجید 
وقتی از خانه شان بیرون آمد تا به محل کارش برود، نمی دانست که معشوقه 
همسرش با میلگرد در پارکینگ خانه انتظارش را می کشد تا او را به قتل 
برساند. مریم نقشه قتل شــوهرش را به همراه پسردایي 50 ساله اش اجرا 
کرد. این زن 42ساله که عاشق پسردایي اش شده بود، با همدستی او و براي 

ازدواج، شوهرش را کشت و جنازه اش را به آتش کشید. 
مریم یکی از ده ها زنی است که به خاطر خیانت، همسرش را تا پای مرگ 
کشاند؛ او را کشــت و با همدستی معشوقه اش جسد همسرش را به آتش 
کشــید. وقتی مریم پس از یک ســال پنهان کاری، دستگیر شد، حسین  
همدست و پسردایی این زن  در بازجویی ها پرده از ماجرای قتل برداشت. 
او ادعا می کرد  که از زمان مجردی به یکدیگر عالقه مند بودند و حتی قصد 
ازدواج با یکدیگر را داشتند  اما به علت مخالفت های شدید، موفق به ازدواج 
نشدند. از یکدیگر هیچ اطالعی نداشــتند  تا این که در مراسم بزرگداشت 
یکی از بستگان همدیگر را مالقات کردند. از آن جا بود که ارتباط شان بیشتر 
شد. مریم در صحبت هایش مي گفت که از زندگی اش راضی نیست و قصد 
دارد از شوهرش طالق بگیرد، اما وی حاضر به این کار نشده است. همین 
موضوع انگیزه ای شد تا برای رسیدن به یکدیگر، طرح نقشه قتل را بریزند. 
مریم کلید در ورودی مجتمع محل زندگی شــان را تهیه کرد و در اختیار 
حسین گذاشــت.  او نیز روز حادثه در انباری داخل پارکینگ پنهان شد. 
زمانی که مجید قصد داشت سوار خودرو شود، از پشت سر به او حمله کرد و با 
میلگردی که آماه کرده بود، چند ضربه به ناحیه سر و گردنش زد. پس از چند 
دقیقه، مریم به پارکینگ آمد و با کمک یکدیگر جسد را داخل صندوق عقب 
گذاشتند. حسین  نیز خودرو سمند مقتول را درحالی که جسد در داخل 
صندوق عقب آن بود، از مجتمع خارج کرد. پس از تاریک شدن هوا، خودرو 

را به تهران برد و در تاریکی شب آن را آتش زد.« 
با توجه به اعترافات حسین درخصوص طراحی جنایت و معاونت همسر 
مقتول در جنایت، مریم نیز که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، سرانجام 

لب به اعتراف گشود و همه اظهارات پسردایی اش را تأیید کرد. 
این درحالی است که رویای 19 ساله، یکی از دختران مقتول، وقتی شنید 
پدرش به دست مادرش کشته شده اســت، به »شهروند« گفت: »وقتي 
متوجه قتل پدرم شدیم، حتي به ذهن مان هم نمي رسید که کار مادرمان 
باشــد. آن روز مادربزرگم گفت که باید براي انجــام کارهاي پرونده مرگ 
پدرم به آگاهي برویم. او گفت که قاتل پدرم دســتگیر شده و باید به آن جا 
برویم. وقتي به آگاهي رفتیم و مادرم را دســتبند به دست دیدم از شدت 
ناراحتي بیهوش شدم. بعد از آن چند روز در بیمارستان بستري شدم. اصال 
باور نمي کردم مادرم چنین کاري کرده باشد. روزهاي اول وقتي این خبر را 
شنیدم خیلي از او کینه به دل گرفتم ولي حاال اوضاع و احوالم کمي بهتر 
شده است. راحت تر مي توانم با این موضوع کنار بیایم و در واقع عادت کرده ام. 
براي همین دیگر از مادرم کینه و خشم به دل ندارم ولي این را مي دانم که 
هیچ وقت احساسم و روابطم با مادرم همانند سابق نخواهد شد. او را بخشیدم 
ولــي کاري هم با او ندارم. از طرفي مرتب مي گوید که بي گناه اســت. دلم 
برایش مي سوزد. همیشه احســاس مي کنم نکند مادرم بي گناه باشد. اما 
باز هم به قانون اطمینان دارم و با توجه به مدارک و دالیل ماموران پلیس 
آگاهي نمي توانم حرف هاي مادرم را باور کنم. من ٧ سال است که نامزدم 
را مي شناسم و با او در ارتباط هســتم. وقتي این اتفاق افتاد او رفتارش را با 
من تغییر نداد و گفت که این موضوع نمي تواند تاثیري در روابطمان داشته 
باشد. خانواده اش هم همین حرف را زدند و به من آرامش دادند. ولي االن 
بعد از گذشت این مدت خانواده نامزدم رفتارشان تغییر کرده و از من دوري 
مي کنند. فکر مي کنم به خاطر حرف مردم است که کم کم روي آنها هم تاثیر 

گذاشته است.«
قتل شوهر با همدستی پسرخاله

روی میز بازپرسان و کارآگاهان جنایی کم نیست پرونده هایی که در آن 
خیانت ها به جنایت هایی تلخ تبدیل می شود. زنانی که با همدستی معشوق 
خود نقشــه یک قتل هولناک را اجرا می کنند و شوهران خود را مستحق 
مرگ می بینند. زنانی که با تباهی زندگی خود تصور می کنند که می توانند 
به خوشبختی برسند، اما به جای خوشبختی آینده ای سیاه را برای خود 
رقم می زنند. بسیاری از این زنان ناتوانی در جدایی از همسر را علت اصلی 
می دانند و در یک رابطه نامشــروع با وعده ازدواج بعد از مرگ همسر، مرد 
دیگری را به این کار وادار می کنند. آنها به مرحله ای می رسند که جنایتی 
چون شوهرکشــی رقم می خورد اما عــدم آگاهی به قوانیــن در جامعه 
به خصوص ناآگاهی زنان از حقوق قانونی خود نقش مهمی در تصمیم آنها 
برای قتل شوهران دارد. درست ماننده پرونده ای که دیروز روی میز بازپرس 
دادســرای جنایی پایتخت قرار گرفت. پرونده ای که در آن مرد 48 ساله 
قربانی یک دسیسه شد و به خاطر ارتباط پنهانی همسر 35 ساله اش کشته 
شد. ماجرای این پرونده به سه ماه پیش برمی گردد. درست ساعت 3 بامداد 

16 تیرماه بود که وقتی وقوع آتش سوزی یک خودرو سمند در جاده ورامین 
به مرکز امدادی اعالم شد، امدادگران پس از اطفای حریق، با جسد مردی 
روی صندلی شاگرد راننده روبه رو شدند. در همان بررسی های نخست آثار 

اصابت ضربات جسم تیز شبیه به چاقو روی بدن متوفی شناسایی شد.
ادامه تحقیقات نشان داد که جسد متعلق به »پژمان« متولد 134٧ است 
که در منطقه فلکه ســوم تهرانپارس زندگی می کرده و دارای همسر و دو 
دختر 10 و 12 ســاله است. در ادامه مشخص شــد که همان شب حادثه 
جوانی حدودا 30 ســاله با یک خودرو پژو 20٧ بــه خانه مقتول مراجعه 
کرده و پس از قرار دادن خودرو 20٧ در محل پارکینگ متعلق به مقتول، 
با خودرو سمند سفیدرنگ مقتول و به  همراه وی از ساختمان خارج شده 
است.  با توجه به اطالعات به دست آمده، کارآگاهان در تحقیقات از اعضای 
خانواده مقتول اطالع پیدا کردند که مقتول به همراه پسرخاله همسرش به 
نام »ناصر« 23 ساله و به صورت مشارکتی در زمینه خرید و فروش خودرو 

فعالیت داشته و به تازگی اقدام به خرید یک خودرو پژو 20٧ کرده اند.
در تحقیقات پلیس بود که الهام به داشتن رابطه عاطفی با ناصر اعتراف 
کرد و مشخص شد که با همدستی پسرخاله اش نقشه قتل شوهر خود را 

اجرا کرده اند. 
ناصر در اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: »یک روز قبل از جنایت و طی 
تماس تلفنی با الهام متوجه درگیری شــدید بین الهام و همسرش شدم. 
بسیار عصبانی شدم و تصمیم گرفتم تا این بار پژمان را بکشم. به بهانه تحویل 
دادن پژو 20٧ به خانه مقتول رفتم. مقتول قصد داشــت مرا به خانه  مان 
برساند اما با طرح این موضوع که با یکی از دوستانم در شهرک حکیمیه قرار 
مالقات دارم، از وی خواستم تا مرا به حکیمیه برساند. زمانی که به بهانه پیاده 
شدن از پژمان خواستم تا خودرو را نگه دارد، به محض توقف با چاقو به وی 
حمله ور شدم و چندین ضربه به او زدم و او را به قتل رساندم. جسد مقتول 
را به صندلی شاگرد راننده منتقل کردم و بی هدف به راه افتادم. مسیر اتوبان 
امام علی را ادامه دادم تا این که ناگهان خودم را ابتدای جاده ورامین دیدم. 
ابتدا قصد آتش زدن خودرو را نداشتم اما پس از چند متری که از خودرو دور 
شده بودم، تصمیم به آتش زدن آن گرفتم. با بنزین داخل صندوق عقب، 
صندلی راننده و شــاگرد راننده را به آتش کشیدم و به سرعت از محل دور 

شدم.«
با اعترافات این دو متهم، صحنه جنایت هم بازسازی شد و صبح دیروز 
پرونده نیز برای رسیدگی از دادسرای کهریزک به دادسرای جنایی پایتخت 

ارسال شد. 
دسیسه پسرخاله و دخترخاله برای جنایت

این تنها پرونده ای نیست که روی میز بازپرس جنایی بررسی می شود. 
پرونده های مشابه زیادی داشــتیم که در آن مردان قربانی دسیسه های 

همسران شان شده اند و به خاطر یک مثلث عشقی به قتل رسیده اند. 
در پرونده دیگری نیز پنجم مهر  سال 92 عشرت با همدستی پسرخاله 
خود، شوهرش به نام رحمان علی را به قتل رســاند. متهم در رابطه با این 
جنایت به مأموران گفت: »من 15 سال بود که ارتباطی با عشرت نداشتم 
تا این که او را در خانه مادرم دیدم. به او گفتم وضع مالی خوبی ندارم. عشرت 
هم قبول کــرد کمکم کند. او چند قطعه زمین را به نــام من کرد تا آنها را 
بفروشــم. پس از فروش زمین ها، او 20 میلیون تومان به من داد . چند روز 
بعد عشــرت با من تماس گرفت و مدعی شد زمین ها متعلق به شوهرش 
بوده و او متوجه فروش غیرقانونی زمین ها شده است. او مرا ترساند و گفت 
که باید رحمان علی را بکشیم. من ابتدا قبول نکردم اما اصرارهای عشرت و 
ترس از شوهرش باعث شد که قبول کنم. روز حادثه به خانه آنها رفتم. وقتی 
رحمان علی وارد خانه شد با چوب ضربه ای به سرش زدم. با هم درگیر شدیم 
که عشرت با لوله آب چند ضربه به شوهرش زد و باعث مرگش شد. او سپس 
از من خواست از آنجا بروم تا با صحنه سازی قتل را در جریان سرقت نشان 

دهد.« 

دسیسه چینی برای قتل شوهر
1٧ تیر  سال 90 نیز مردی 3٧ ساله به نام کیوان کشته شد و تحقیقات 
نشان داد که مینا همسر کیوان از ســال ها قبل با مردی به نام نیما رابطه 
دارد. بنابراین قتل باانگیزه رقابت عشقی مورد بررسی مأموران قرار گرفت. 
درنهایت مینا اعتراف کرد که با همدســتی نیما دو آدمکش اجیر کرد تا 
شوهرش را بکشــد. تنها دختر مقتول درباره قتل پدرش از سوی مادرش 
گفت: »نمی دانم دقیقا چه اتفاقی بین پدر و مادرم می افتاد چون آنها هیچ 
وقت در مورد مشکالت شــان با من صحبت نمی کردند؛ اما بارها شــاهد 
کتک کاری آنها بودم. چند روز قبل از حادثــه هم پدرم، مادرم را کتک زد. 
بیشتر اوقات این درگیری ها در اتاق شان اتفاق می افتاد اما هیچ کدام در مورد 
این که از هم جدا شوند، چیزی نمی گفتند. من در جریان رابطه مادرم با نیما 
نبودم، البته می دانستم با کسی صحبت می کند و برای او هدیه می فرستد؛ 
اما نمی دانستم این فرد کیست. من خودم هم با پدرم اختالفاتی داشتم اما 
بیشتر اختالف سلیقه بود و ما مشکل خاصی با هم نداشتیم تا این که باخبر 
شدم پدرم کشته شده  است و حاال هم درخواست صدور حکم قصاص برای 

عامالن قتل را دارم.«
فروریختن اخالق در خانواده

اما عوامل مختلفی در بروز خیانت زوجین دخیل است؛ به عبارت دیگر 
مجموعه ای از بایدها و نبایدها باعث می شود تا زن یا مردی یا هر دوی آنها 
در زندگی مشترک به ســمت خیانت و برقراری رابطه خارج از چارچوب 
خانواده گرایش پیدا کنند. سعیدخراط ها در این باره به »شهروند« می گوید: 
»دوستی های قبل از ازداوج، حاد شدن بیماری سوءظن، بددلی و اختالفات 
خانوادگی از عوامل مهم در ایجاد روابط با غیر است. اینها مواردی است که 
در بســیاری از پرونده های خیانت زوجین دیده می شود.« اما به گفته این 
آسیب شــناس اجتماعی آنچه بیش از همه باعث شکل گیری و گسترش 
این پدیده در جامعه امروز ایرانی شده است، فروریختن پایه های اخالقی 
در خانواده هاســت. او این فروریزش اخالقی را این گونه توضیح می دهد: 
»متأسفانه حرمت خانه و خانواده ها مانند گذشته پاس داشته نمی شود، 
انواع و اقسام هتک حرمت و رد شدن از خطوط قرمز خانواده از سوی زن و 
مرد به خصوص زوج های جوان آن هم به دفعات زیاد باعث شده تا پایه های 
اخالقی خانواده متزلزل شــود. خانواده ای که در آن اخالق وجود نداشته 
باشد دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.« او اضافه می کند: »ازدواج های 
اجباری و زود هنگام و اختالالت جنسی از دیگر مواردی است که می تواند 
زمینه ساز بروز خیانت در خانواده باشد؛ اما این موارد در شرایط امروز چندان 

عامل تعیین کننده ای نیست.«
تزریق خیانت به جامعه    

این آسیب شــناس اجتماعی در پاســخ به این پرســش که برای 
جلوگیری از انحطاط اخالقــی خانواده ها چه باید کــرد، می گوید: 
»نمی توان در حوزه اخالق بخشــی عمل کرد؛ وقتی اصول اخالقی 
در همه شــئون و مناســبات اجتماعی خدشــه دار می شود؛ وقتی 
خیانت در امانت در اداره ها و موسســات مالی بانکی تکرار می شود، 
چطور می توان بچه ها را به امانتداری تشــویق کرد. متأســفانه همه 
سطوح جامعه ما دچار بی اخالقی شــده است. در ابعاد اقتصادی این 
بی اخالقی ها خودش را با ارتشــا و اختالس نشان می دهد و در حوزه 
خانواده خیانت زوجین نمود عینی این بی اخالقی اســت.« او اضافه 
می کند: »البته مســأله خیانت در خانواده از منظر دیگری هم قابل 
بررسی اســت.   وقتی زن ها می بینند که مرد ها اجازه خیانت دارند، 
خوب آنها هم احســاس بی عدالتی می کنند. این کــه قانون چنین 
اجازه ای را به مردها داده یک چیز اســت و رضایت زن ها از این قانون 
مســأله دیگر. هیچ زنی به تعدد همسر برای مردش راضی نمی شود. 
قانونگذار بایــد قوانین را از دل جامعه اســتخراج کند. جامعه ایرانی 

گرایش به سمت تک همسری دارد.«

»شهروند« پرونده های زنانی را بررسی می کند که با دسیسه چینی دست به قتل شوهران خود می زنند

خیانت و قتل
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