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من آمد و گفت نميدانم قضيه از چه قرار بوده
اما واقعيت اين است كه شوهر خواهرم با يك
خانمي دوست بوده و با وي قرار و مدار داشته
است .اين چند وقت اخير نيز هميشه اختالفات
خواهر من با شوهرش سر اين موضوع بود كه
زني وارد زندگياش شده و من خواستم شما
بدانيد كه بحث ناموسي در ميان بوده است.
اين مطالب كه توسط خواهر مقتول عنوان
شد كنجكاوي من در پرونده بيشتر شد ،بيشتر
تحقيق كرديم و خواهر مقتول در اظهارات
بعدياش گفت :خواهرم در اين چند وقت
اخير بسيار روحيهاش عوض شده بود ،داروهاي
جديدي ميخورد و ميگفت :در فضاي مجازي
با يك خانمي از طريق چت آشنا شدم ،او يك
پزشك داروسازي ايراني در آلمان است و براي
رضاي خدا به من اطالعات ميدهد و ميگويد
اگر قصد داري خوب شوي از اين داروها استفاده
كن.خواهرم ميگفت من در حال جستوجو
هستم كه در آلمان و كشورهاي پيشرفته چه
داروهايي براي بيماريام خوب است.در پرونده
جنايي و قتل قاضي وقتي ميتواند موفق شود و
قتل را كشف كند كه هميشه در اين مواقع خود
را جاي قاتل قرار دهد ،به اين فكر كند كه چه
اتفاقي ممكن است سبب قتل شود .به ذهنم
القا شد كه مثالً سرنخي ارتباطي باشد كه بتوانم
قاتل را بيابم.
در اين پرونده نيز يك چيزي به ذهنم
تداعي شد كه اين خانم (مقتول) دائم در
فضاي مجازي است ،دارو مصرف ميكند و
يك نفر به او خط و خطوطي ميدهد و اين
اتفاق معمولي نيست( .مقتول) خودش
فوقليسانس و تحصيلكرده بوده ،آدم ناداني
نبوده كه بخواهد يك داروي تركيبي درست
كند ،بخورد چون خواهر وي از قتل خواهرش
ميگفت اين دكتري كه با وي آشنا شده بود،
صحبت از داروي تركيبي ميكرد و ميگفت كه
اگر آن دارو را استفاده كني سرطانت بهبود پيدا
ميكند.به سرعت به ذهنم القا شد كه احتمال
خيلي زياد اين اتفاق يك دام و روشي براي از
بين بردن رقيب عشقي بوده است و اين قتل
بايد هدايت شده باشد.
افراد در برخورد با موضوعات عاطفي دو
حالت دارند ،يا روابط جنسي است كه اگر
فردي بخواهد با يك نفر رابطه جنسي داشته
باشد الزم نيست وقت بگذارد« ،فرد مورد
نظر» راحت خودش را واگذار ميكند اما
زماني ميبيند پاي عشق در وسط است و وقتي
عشق و دوست داشتن وسط بيايد مطمئناً يك
درگيري عاطفي پيش ميآيد.

عجایب

كشنده را با همدستي شوهر مقتول در اختیار او
قرار دهد و اين زن بيمار هم داروي تركيبي را كه
يك داروي سمي و مرگبار بود ميگرفت و مصرف
ميكردتامنجربهقتلششد.
چه حكمي براي اين زن و مرد متهم صادر
شد؟
در دادگاه هر دو به خاطر مشاركت در قتل
مجرم شناخته شدند.

ناگفتههايي درباره قاتل ستايش قريشي

ایران

گروه حوادث /قاضي ابراهيم اسالمي يكي از
جوانترين و باسابقهترين قضات دادگاه كيفري
در گفتوگويي جزئيات پروندههاي مربوط به
جنايتهاي پررمز و رازي را شرح داد كه خبر هر
يك از اين ماجراهاي شگفتانگيز با تيترهاي
درشت در صفحات روزنامهها و فضاي مجازي
انعكاس پيدا كرده است .او ضمن اشاره به
ناگفتههايي درباره پرونده قتل پرسر و صداي
دختربچه شش ساله افغان به نام ستايش
قريشي از توطئه پيچيده مرموز زن جواني
براي كشتن رقيب عشقياش پرده برداشت.
دكتر اسالمي يكي از جوانترين و در عين حال
باسابقهترين قضات دادگاه كيفري يك استان
تهران و تجديدنظر به حساب ميآيد كه به
پروندههاي متعدد جنايي رسيدگي كرده و هم
اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركز است.
گفتوگوی تسنیم با اين قاضي جنايي را
ميخوانيد.
نحوه كشف جرم در پروندههايي كه در فضاي
مجازي اتفاق ميافتد يا فضاي مجازي در بروز و
ظهور آن جرم نقش دارد ،به چه صورت است؟
منظور از قتل سايبر اين نيست كه افراد در
فضاي سايبر همديگر را بكشند بلكه فضاي
سايبر ابزاري ميشود كه اشخاص با استفاده از
آن خودكشي ميكنند يا آدم ميكشند ،مثالً در
حقوق جزاي بينالملل بحثي با عنوان جنايات
بينالمللي داريم ،جنايات بينالمللي مربوط به
جرائم جنگي ،نسلكشي و جرائم عليه انسانيت
هستند؛ امروزه معتقديم جرايم سايبري نيز
خودش ميتواند يك جنايت بينالمللي باشد.
در فضاي مجازي ميتوان مثالً نسلكشي راه
انداخت يا ميتوان با نوشتن مطلبي همه را
تحريك كرد .پرونده قتلي را براي شما مثال بزنم.
اينپروندهدرفضايمجازيصورتگرفتوچون
خيلي خوب پليس پيگيري كرد ،توانستيم راحت
آن را كشف كنيم ،اين پرونده قتل با عنوان «قتل
سايبر» معروف شد در اين پرونده اعالم شد كه
خانمي با داروي سمي خودكشي كرده است ،اين
خانم تا حدود دو ماه در كما بود ،وقتي پرونده
تشكيل شد ،قاضي به پليس گفت تحقيق كند
كه اولياي دم شاكي هستند يا خير ،شوهر اين زن
ميگفت زن من سرطان داشت و نميدانم چرا
خودكشي كرد ،خانواده آن خانم نيز گفتند وي
سرطانداشتهوشكايتنكردند.
اين پرونده براي دولت هزينه زيادي داشت
اما آن را انجام داديم ،موضوع از اين قرار بود
كه وقتي وارد اين پرونده شديم ،جلو ميرفتيم
و تحقيق ميكرديم ،يك روز خواهر مقتول ،نزد

حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :

جنايتهاييكه
در فضاي مجازي كليد ميخورد
رديابي ناشناس در جنايت
در ادامه رسيدگي به اين پرونده پليس تلفن
همراه شوهر مقتول را بررسي كرد و پي برد شوهر
مقتول با آن خانم (فردي كه خودش را به مقتول
داروساز معرفي كرده بود) با يكديگر ارتباط داشته
است .آنها ابتدا منكر آشنايي شدند اما بعد
فهميديم خانم در همان شركت كار ميكند بعد
از هر دو تحقيق كرديم كه تحقيقات گسترده شد
و آن دو گفتند كه محرم همديگر هستيم و در
حال انجام كار هستيم اما مسأله ازدواج مطرح
نبوده است.زماني كه پيامكهاي آنها را بررسي
كرديم متوجه ارتباط گسترده بين شوهر مقتول
و آن زن شديم .آن خانم شوهر نداشت و بيوه
بود .ميخواستيم بدانيم كسي كه به مقتول
دارو معرفي كرده چه كسي بوده است .در ادامه

تحقيقات را از طريق فضاي مجازي پيگيري
كرديم و متوجه شخصي شديم كه از خطوط
ارتباطي كشور آلمان وارد فضاي مجازي
كشورمان شده و با مقتول در ارتباط بوده است.
من به پليس گفتم بايد به هويت شخصي
پي ببريم كه با مقتول در ارتباط بوده است،
پليس آگاهي گفت رديابي اين موضوع هزينه
زيادي دارد بايد با دولت ،پليس و مخابرات
آلمان ارتباط برقرار كنيم و اين كار عمالً
غيرممكن است .از آن طرف نيز زماني كه به
شوهر مقتول ميگفتيم به كسي ظنين هستي،
ميگفت خير ،همسرم خودش را كشته است.
اولياي دم نيز اعتقاد داشتند كه دخترشان
خودكشي كرده و عمالً پرونده بسته ميشد
اما چون ذهن من درگير شده بود ،دستبردار

پرونده نبودم .چون بحث مرگ انساني مطرح
بود و به نظر ميرسيد بحث قتل در ميان است
و قتل نيز با آن داروساز مرتبط باشد از پليس
خواستم موضوع را از هر طريقي پيگيري كند.
از اين طريق روشن شد كار ،كار همان زن بيوه
در شركت بوده و فهميديم از طريق خطوط
ارتباطي آلمان وارد فضاي مجازي كشورمان
شده بعد شوهر مقتول نيز تمام اطالعات
دارويي همسرش (مقتول) را در اختيار بيوه
همكارش در شركت قرار ميداد و اين زن نيز
اطالعات را به مقتول ميداد چون ميدانست
او سرطان دارد و بايد دارو مصرف كند.
مقتول از آن خانم ميپرسيد شما در آلمان
چه داروهايي استفاده ميكنيد كه وي داروهايي را
معرفي ميكرد و از اين طريق توانسته بود داروي

عامل اصلي شوهركشي
از قاضي اسالمي درباره انگيزههاي
شوهركشي سؤال شد كه در جواب گفت :علت
عمده مربوط نارسايي قانون مربوط به جدايي
و طالق است .زن نميتواند از شوهرش طالق
بگيرد و اگر بخواهد طالق بگيرد بايد مهریه،
حق و حقوق و تمام داراییهای مالی را بدهد
و حتی از فرزندش نیز بگذرد .لذا زمانی که یک
زن متوجه شود شوهرش با دختر یا زن دیگری
دوست شده یا به هر دلیل دیگر بخواهد از
زندگیاش خارج شود ،به شوهرش میگوید
من چند سال در زندگی تو بودهام و از داراییات
سهم دارم اما مرد سهم و حق و حقوق وی را
نمیدهد.مگر اینکه زن دلیل قانونی داشته
باشد ،مثالً بتواند اعتیاد شوهرش یا «عسر و
حرج» را ثابت کند ،ثانیاً اگر زن بتواند حق و
حقوق را از شوهرش بگیرد که او را نمیکشد و
به دنبال کارش میرود.
آشناییها در فضای مجازی
یکی از موارد مطرح شده در پرونده قاتل
ستایش قریشی فضای مجازی است؛ به نظر
جنابعالی آیا فضای مجازی در ارتکاب به این
جنایت هولناک تأثیر گذاشته بود؟
قسمت عمده از وقوع این جرم به خاطر
عدم نظارت یا عدم توجه والدین بود .به
نظرم فضای مجازی درخصوص نوع جرمی
که اتفاق افتاد زیاد تأثیری نداشت .به باور من
علت وقوع این جرم به خاطر عدم نظارت یا
عدم توجه والدین بود ،چه در مورد ستایش
که پدر و مادرش او را رها کرده و به خانه
همسایه میفرستادند؛ قطعاً ستایش هر روز
به خانه قاتل میرفت و آنجا بازی میکرد.
پدر و مادرش باید میدانستند ممکن است
حتی یک درصد دخترشان مورد سوءاستفاده
و تعرض قرار بگیرد؛ در مورد این موضوع از
لحاظ جامعهشناسی میگوییم خود خانواده
ستایش یک نوع بزهدیدگی بالقوه را فراهم
کردهاند .قاتل ستایش ،جوان  17 ،16سالهای
است ،دوستدختری داشته و او را از دست

فرزندان این مرد اماراتی در سازمان ثبت احوال
عجمانثبتشدهاندودارایشناسنامههستند.
مرد انگلیسی با 20زن و  40فرزند
«مایک هالپین» که در انگلیس زندگی
میکند  20همسر و  40فرزند دارد .این مرد
 56ساله انگلیسی قصد دارد با همین رویه
به گسترش خانوادهاش ادامه دهد .این مرد
که به دلیل تعدد فرزندانش قادر نیست
اسامی آنها و حتی تعداد دقیقشان را به ذهن
بسپارد ،نام هر فرزندش را روی بدنش تاتو
کرده تا بتواند همیشه اسامی دقیق را به همراه
داشته باشد .او میگوید« :دقیق نمیدانم
چند تا بچه دارم اما فکر میکنم تا به حال 22
فرزندم به اسم من ثبت شدهاند و  18نفرشان
هم شناسنامهای به نام من ندارند».

 14دختربه خاطررسیدن به یک پسر
«آگوستینا هیگوئرا» و همسر و  14دخترش
در شهر پاریس واقع در ایالت تگزاس زندگی
میکنند .این زن که تا  29سالگی  11بار باردار
شده و سه بار دختران دوقلو به دنیا آورده
است ،در آرزوی تولد یک پسر است.به همین
خاطرگفته ،با توافق همسرش آنقدر بچه
به دنیا میآورد تا بتواند به آرزویش برسد.
آگوستینا که تنها دو ساعت در شبانه روز
میخوابد ،روزانه  8نوع غذا برای دخترانش
درست میکند و گاهی  42بار مجبور به
شستوشوی لباسهای فرزندانش میشود.
او و شوهــــــــرش هر روز صبح ســـــــــــــــوار
مینی بوسشان شده و دخترها را به مدرسه
میبرند وبعدازظهرهم آنها را برگردانده وبه
پارک ،مراکزخرید و ...میروند.

اعتیاد خطرناک به بارداری
زنی در انگلیس که طی مدت  20سال12 ،
بار زایمان کرده و  15بچه به دنیا آورده بود،

داده بود و به مشروب روی میآورد.وی پس
از مشروبخواری سیگار میکشد و بعد نیز
خودش اذعان میکرد در آن منطقه با زنهای
بیوه رابطه جنسی آزاد نیز داشته و در آن روز و
در آن شرایط میخواست با ستایش نیز رابطه
برقرار کند.قاتل ستایش میگفت درحالی که
مشروب خورده بودم و حالت عادی نداشتم
ستایش را کشتم که ما در جلسه دادگاه قتل
را تحت تأثیر مشروب رد کردیم چون فکر
قاتل ستایش کار میکرد و قبل از وقوع جرم
ستایش را با بهانهای (نشان دادن جوجه به
ستایش) به طبقه باالی منزلشان کشانده بود.
زماني که به قاتل ستایش گفتیم چرا ستایش
را در آشپزخانه کشتی؟ گفت« :اتاق خواب فرش
بود ،من ستایش را به آشپزخانه بردم که کف آن
سرامیک بود که اگر خون ریخت ،بتوانم راحت
بشويم ».بنابر این فکر قاتل ستایش کار میکرده
و این طور نبوده که نفهمد چه میکند.یک طبقه
مستقلدراختیاراینپسرقراردادهبودندواوهرکاری
که دلش میخواست ،میکرد؛ وی بعد از کشتن
ستایش ،جسد را داخل باکس اکو گذاشت ،در آن
را بست و تا صبح با جسد آن دختر آنجا خوابید و
فردای قتل ،اسید تهیه کرد تا جسد را نابود کند اما
پدرومادرقاتلستایشبهاونگفتهبودند که تو چه
میکنی؟ این سر و صداها چیست و چه اتفاقی
افتاده؟ویبعدکهدیدنمیتواندجسدرابهخارج
از خانه منتقل کند ،جسد را آتش زد و بعد اسپند
دود کرد ،در این مقطع بود که مادر قاتل ستایش
از پسرش پرسید چه بویی میآید؟ او گفت بوی
اکو است .بعد به این موضوع میرسیم که چرا
مشروب و مواد مخدر در جامعه زياد است؟ به
هرحال بحثی که پرونده ستایش را بسیار معروف
کرد ،فضای مجازی بود و مسألهای که باعث شد
این پرونده بیش از حد در رسانهها مطرح شود و
افکار را حساس کند ،فضای مجازی بود ،چون این
خبرمدامدرتمامکانالهاپخشمیشدوبهعنوان
آخرین ،خبرسازترین و فجیعترین خبر مطرح
بود.در مورد پرونده قتل نظام آباد ،یک پسر بیست
و یکی دو ساله که حالش هم بد بود (مواد مصرف
کرده بود) در خیابانی در نظامآباد در حال عبور به
داخلقصابیرفت،چاقوراازدستقصابگرفت،
بهپیادهروبرگشت 14،13،نفررازخمیکردویکنفر
راهمکشت؛امااینموضوعراروزنامههاوسایتها
کارنکردند،اگرهمکارکردند در قالب یک خبر بود
و افکار عمومی را حساس نکرد.
اما پرونده ستایش آنقدر در فضای مجازی
مطرح شد و گسترش پیدا کرد که حتی پسرم
که نوجوان است ،مدام سؤال میکرد بابا امیر
حسین چه شد و چه میشود؟

خاص ترین خانواده های جهان

گروه حوادث:زهره صفاری /در سالهای اخیر
بسیاری از کشورها ،قانون تک فرزندی را
لغو کردهاند .این اتفاق به دو دلیل رخ داده
که نخستین و مهمترین آن رشد جمعیت
جوان کشورها و دیگری شادابی خانوادهها و
جلوگیری از افسردگی فرزندان در محیطهای
خلوت خانوادگی است .اما تعدادی از مردم
گاهی آنقدر این موضوع را جدی میگیرند
که حتی برخی ازاعضای خانوادهشان
جای خواب هم در خانه ندارند! در این
گزارش نگاهی به وضعیت عجیب ترین،
پرجمعیتترین و جالبترین خانواد ههای
جهان انداختهایم.

رکوردزنی با  69فرزند
یک زن روس تبار با به دنیا آوردن 69
فرزند همچنان رکورددارکتاب رکوردهای
جهان -گینس -در بیشترین تعداد بارداری و
وضع حمل است .این زن که همسر «فئودور
واسیلیف» بود ،در فاصله سالهای  1707تا
 ،1782شانزده بار دوقلو ،هفت بار سه قلو و
چهار بار چهارقلو زائید.این درحالی بود که
فقط  2فرزندش در کودکی جان باختند .این
آمار خیرهکننده و غیرقابل باور بود اما در سال
 ،1782مردی به نام نیکولسک مونستری،
توانست این تولدها را تک به تک ثابت کند و
رکورد این زن درکتاب گینس ثبت شد.
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تالش برای داشتن هزار فرزند خوانده
مرد آلمانی برای اینکه بتواند تعداد زیادی
از کودکان جهان را به زندگی و امکانات خوب
کشورش برساند ،در تصمیمی عجیب با
شناسایی خانوادههایی در سراسر جهان و
دریافت رضایت از مادران شان ،کودکان و
نوجوانانآنهارابه فرزندخواندگیقبولمیکند.
«یورگن هاس» که کارگزار بیمه بوده است در
حال حاضر با حقوق بازنشستگی ماهیانه 700
پوند در پاراگوئه زندگی میکند .او تا به حال 300
کودک را از  7کشور به فرزندخواندگی قبول کرده
و میگوید بزودی این تعداد را به هزار میرساند.
براساس قانون فرزندخواندگی در آلمان که در
سال  1998تصویب شد ،مردی که بچه نداشته
باشد ،میتواند با رضایت مادر یک کودک،
پدرخوانده قانونی او شود و برایش گذرنامه
آلمانی بگیرد .فرزندخواندههای این مردان
میتواننددرآلمانازامکاناتتحصیلیورفاهی
وسایرخدماتدیگربهرهمندشوند.

به دلیل شرایط خاص بدنیاش از بارداری
مجدد منع شد.
«کارول هرلوک»  49ساله که در
«کولچستر» انگلیس زندگی میکرد از این
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خودش باردار شد و در بقیه موارد به دلیل
اعتیادش به بارداری ،مادر اجارهای شده
بود .این زن در مدت  20سال یک بار دوقلو و
یک بار هم سه قلو به دنیا آورد .آخرین وضع
حمل او به سال  2013برمی گردد که در آن

زمان به خبرنگاران گفت« :این آخرین باری
خواهد بود که برای زایمان به اتاق عمل
میروم .اما خیلی سخت است چون من
اعتیاد عجیبی به بارداری و بچه دار شدن
دارم».

خانههای شلوغ پیرمرد اماراتی
«داد محمد مراد عبدالرحمن» یک مرد
اماراتی است که در  70سالگی  96فرزند دارد.
او که تا ثبت رکورد پدر 100فرزند بودن تنها 4
فرزند کم دارد گفته تا پیش از مرگش ،تعداد

فرزندانش را به  100خواهد رساند .عبدالرحمن
چند زن ،بیش از  170فرزند و نوه دارد که در 17
خانه مختلف در امارات متحده عربی زندگی
میکنند .بزرگترین فرزند او پسری 49ساله است
و کوچکترین دخترش هم  16ماه دارد .همه

 13پسربه امید رسیدن به یک دختر
زوج برزیلی در آرزوی داشتن یک دختر،
طی  20سال صاحب  13پسر شدهاند و آنها
را که به تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال
هستند با اسامی ستارههای ورزشی کشورشان
مثل رونالدو ،ریوالدو و ...نامگذاری کردهاند.
«ایرینو کروز» و همسرش هنوز هم از دست
یافتن به آرزویشان ناامید نشدهاند و معتقدند
حتی اگر بازهم دختردار نشوند تا حدی که
بتوانند پسرانشان را زیاد میکنند .فرزندان
این خانواده بین  2ماه تا  18سال سن دارند.

