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مأم�وران پلي�س جس�د پس�ر ناشناس�ي را در اطراف 
ته�ران  متروك�ه اي در جن�وب  ك�وره آجر پ�زي 
كش�ف كردند كه ب�ا اصابت چاقو ب�ه قتل رس�يده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9 صبح ديروز قاضي سيد سجاد 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 152 خاني آباد از قتل پسر 
جواني در حوالي يكي از كوره هاي آجرپزي قديمي جنوب 
تهران با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در محل حادثه كه كنار 
كوره آجرپزي متروكه اي حوالي ش��هرك دولتخواه منطقه 
نعمت آباد بود با جسد غرق به خون پس��ر ناشناسي حدوداً 
20 س��اله كه لباس بيرون به تن داش��ت روبه رو شدند كه با 
اصابت ضربه چاقو به شكمش از پاي در آمده بود. بررسي ها 
حكايت از اين داشت قاتل يا قاتالن در همان محل مقتول را 
با ضربه چاقو به قتل رس��انده و در ادامه براي اينكه مطمئن 
شوند وي كشته شده است با چاقو شريان هاي حياتي گردن 
وي را بريده اند. تيم جنايي در تفتيش بدني از مقتول مبلغ 
120 هزار تومان و يك كارت مترو كشف كردند. بدين ترتيب 
جسد پسر جوان براي شناسايي هويت و مشخص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد. كارآگاهان جنايي 
به دس��تور قاضي منافي آذر تحقيقات گس��ترده اي را براي 
شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز كرده اند تا راز و انگيزه اين 

حادثه مرگبار را بر مال كنند. 

 شليك مرگبار پليس
 به سارقان در حال سرقت 
سه سارق هنگام سرقت ش�بانه وقتي متوجه مأمور گشت 
كالنتري ش�دند براي ف�رار با قم�ه به وي حمل�ه كردند كه 
مأمور پليس آنها را با اس�لحه هدف ق�رار داد كه در جريان 
آن هر سه س�ارق زخمي و راهي بيمارس�تان شدند و يكي 
از آنها پ�س از س�ه روز در بيمارس�تان به كام م�رگ رفت. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 30 دقيقه بامداد دوش��نبه 
21 خردادماه امسال مأموران كالنتري 133 شهر زيبا از درگيري 
يكي از مأموران گشت كالنتري با سه سارق جوان با خبر و راهي 
محل مي شوند. همزمان با انتقال مجروحان به بيمارستان شريعتي 
بامداد جمعه 25 خردادماه به مأموران پليس خبر رسيد كه يكي از 
سارقان كه مرد 25 ساله اي به نام آرمان است بر اثر شدت خونريزی 
فوت كرده است. در نخستين تحقيقات مأمور گشت گفت: بامداد 
جمعه در حال گشت زني بودم كه مش��اهده كردم سه سارق در 
حال سرقت هستند. براي دستگيري به آنها نزديك شدم و دستور 
ايست دادم كه آنها با قمه به من حمله كردند و من ابتدا چند تير 
هوايي شليك كردم، اما فايده اي نداشت و آنها تسليم نشدند و 
مجبور شدم به طرف آنها شليك كنم. در حالي كه بررسي ها نشان 
مي دهد دو متهم زخمي حالشان رو به بهبودي است قاضي دستور 

تحقيقات بيشتر درباره اين حادثه را صادر كرد. 

تعرض گروهي چند شرور 
به 2 نوجوان

پرونده مرگ مشكوك پسر نوجواني كه از سوي پنج نفر از 
اوباش مورد آزار قرار گرفته بود، براي علت دقيق فوت به 
پزشكي قانوني فرستاده شد. درحالي كه دو نفر از متهمان 
بازداشت شده بودند يكي از آنها به علت ابتال به ايدز فوت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل امسال دو پس��ر 16 و 17ساله به 
نام هاي سعيد و حس��ام به پليس آگاهي رفتند و به اتهام آزار 
و اذيت از چند مرد شرور شكايت كردند و گفتند: »پنج نفر از 

اوباش با فريب و خوراندن مشروب به آنها تعرض كرده اند.« 
با طرح اين شكايت، كارآگاهان پليس تحقيقات خود را براي 
شناسايي متهمان آغاز كردند تا اينكه در روند تحقيقات دو نفر 
از آنها شناسايي و دستگير شدند، اما سه متهم ديگر متواري 
شدند. در حالي كه تالش پليس براي شناسايي ديگر متهمان 
ادامه داشت پرونده براي كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي عبداللهي 
فرستاده شد، اما در اولين جلسه تحقيقات هيئت قضايي مطلع 
شد يكي از شاكيان به دليل نامعلومي فوت كرده است. بنابراين با 
فوت پسر نوجوان پدر سعيد به دادگاه رفت و مدعي شد: »پسرم 
بعد از آزار اوباش محله به دلي��ل نامعلومي فوت كرد. احتمال 
مي دهم آنها به پسرم مشروب مسموم خورانده و باعث مرگ 
او شده اند. پرونده در پزش��كي قانوني در دست بررسي است و 

از آنها شكايت دارم.«
با فوت سعيد 16 ساله، متهمان در بازجويي ها جرمشان را انكار 
كردند تا اينكه خبر رسيد اين بار يكي از متهمان به دليل بيماري 

ايدز و تومور مغزي فوت كرده است. 
به اين ترتيب روز گذشته جلسه رسيدگي به پرونده، به دليل 
غيبت ديگر ش��اكي و فوت يكي از متهمان به جلسه ديگري 
موكول شد و هيئت قضايي دستور بازداشت سه متهم فراري را 
صادر كرد تا بعد از نظريه پزشكي قانوني درباره علت فوت شاكي 

نوجوان، متهمان محاكمه شوند. 

متهم ردي�ف دوم پرون�ده جنجال�ي بنيتا، ب�ا رأي قضات 
دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران ب�راي دومي�ن ب�ار 
محاكمه و اين ب�ار به يك س�ال زندان محكوم ش�د. حكم 
قص�اص محم�د، مته�م ردي�ف اول پرون�ده در دي�وان 
عال�ي كش�ور تأيي�د ش�د و در آس�تانه اج�را ق�رار دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم رديف دوم كه مردي 32 س��اله به 
نام مهدي اس��ت در جريان اولين محاكمه در شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به اتهام سرقت مقرون به آزار، تحصيل 
مال نامشروع، معاونت در س��رقت و خودداري از كمك به طفل 
شيرخواره به 13سال زندان، 111ضربه شالق و دوسال تبعيد به 
ايذه محكوم شد، اما با اعتراض وي به رأي دادگاه پرونده در ديوان 
عالي كشور بررسي و رأي صادر شده نقض و براي بررسي دوباره به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در جلسه 
رسيدگي به پرونده كه هفته گذشته به رياست قاضي قربان زاده 
برگزار شد، متهم گفت: »روز حادثه براي تهيه مواد به ديدن محمد 
رفتم، اما او قصد داشت پول را بگيرد و از مواد خبري نبود. به همين 
خاطر منصرف شدم و رفتم. بعد از دقايقي محمد تماس گرفت و 
فهميدم خودروي پرايدي را سرقت كرده است. بعد از آن محمد 
را در قيامدشت ديدم و آنجا بود كه فهميدم كودك خردسال در 
ماشين اس��ت و اصرار كردم كودك را تحويل خانواده اش بدهد. 
باور كنيد از سرقت اطالعي نداش��تم و هيچ وسيله اي از خودرو 
برنداشتم. اگر از ترس مواد نبود حتماً به پليس اطالع مي دادم كه 
بنيتا در ماشين است. « در پايان هيئت قضايي مهدي را به اتهام 
خودداري از كمك به طفل شيرخواره به يكسال حبس محكوم و 

از ساير اتهامات تبرئه كرد. 

يك سال زندان مجازات 
متهم رديف 2 پرونده بنيتا

قتل مرموز پسر ناشناس 
در كوره آجر پزي 

مرد ميانس�الي كه برادرش را به خاطر س�وءظن به 
قتل رس�انده بود، روز گذش�ته در جلس�ه محاكمه 
ب�ا رضاي�ت اولي�اي دم از خ�ودش دف�اع ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال 96، مأموران پليس تهران 
از قتل مرد جواني در خانه اش در غرب تهران باخبر و راهي 
محل شدند. جسد متعلق به همايون 40 ساله بود كه در 

جريان درگيري بر اثر ضربه چاقو كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني برادر 45 ساله وي احمد 
بازداشت ش��د و در خصوص انگيزه اش گفت: »برادرم را 
كشتم چون فكر مي كردم با همسرم در ارتباط است و اين 

حرف بين فاميل پيچيده بود.«
بعد از اقرار متهم و بازسازي صحنه جرم وي روانه زندان 
شد و پرونده بعد از صدور كيفرخواست با رضايت اولياي دم 
از جنبه عمومي جرم به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته متهم در همان شعبه به رياست قاضي توكلي 
و مستش��ار محمدي محاكمه ش��د. ابتداي جلسه پدر 
مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: »در اين مدت رفتار 
مشكوكي از عروس و پسرم نديده بوديم، اما اين موضوع 
شايعه بزرگي در بين فاميل شده بود. اين حرف آنقدر زبان 
به زبان فاميل چرخيده بود كه احمد مطمئن شده بود 
همسرش با برادرش رابطه دارد و همين انگيزه اي براي 

كشتن برادرش شد. اين حادثه برايم خيلي سخت بود، اما 
از احمد راضي ام و او هميشه براي من پسر قابل اعتمادي 
بود، اما همايون رفتار مناسبي نداشت و همين باعث شك 

احمد شده بود.«
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و در ش��رح ماجرا 
گفت: »با همسرم مشكلي نداشتم تا اينكه به رفتارهاي 

او و برادرم مشكوك ش��دم. همه اين ظن و گمان ها به 
رفتارهاي همايون برمي گشت. او مرد چشم چراني بود 
و با زنان زيادي رابطه داش��ت. به همين خاطر دوست 
نداشتم خيلي با همسرم صميمي باشد، اما او هميشه 
براي همسرم پيامك مي فرس��تاد و با همسرم شوخي 
مي كرد. « متهم در ادامه گفت: »همين رفتارها باعث شد 

تا به رابطه آنها مشكوك شوم و شك و گمانم از آنجائي 
بيش��تر ش��د كه اين حرف در بين فاميل پيچيد. اين 
موضوع خيلي مرا عذاب مي داد به همين خاطر مدتي 
قبل از حادثه به دادگاه رفتم و از همسر و برادرم شكايت 
كردم. فكر مي كردم دو فرزندم متعلق به من نيستند تا 
اينكه آزمايش DNA منفي شد، اما همچنان به آنها 

مشكوك بودم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »چن��د بار به برادرم تذكر 
دادم كه با همسرم خيلي شوخي نكند و پيامك نفرستد، 
اما او گوشش بدهكار نبود تا اينكه روز قبل از حادثه متوجه 
شدم او دوباره به همسرم پيامك زده است. همين باعث 
شد به خانه اش بروم و با هم درگير شويم. در آن درگيري 
من خيلي عصباني بودم به همين دليل با چاقو به او حمله 

كردم و او را كشتم.«
متهم در آخرين دفاعش گف��ت: »من وضع مالي خوبي 
داشتم و بعد از قتل، همس��ر برادرم و بچه هايش را تنها 
نگذاشتم و خرجي آنها را مي دادم. از طرفي 30خانواده 
فقير را نيز تحت پوشش داشتم، اما اين ماجرا باعث شد 
اينطور گرفتار شوم و زندگي ام تباه شود. اول از خدا بعد 
از پدر و مادرم طلب بخشش دارم و مي خواهم مرا حالل 

كنند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

پليس قالبي كه پس از 11س�ال حب�س از زندان آزاد 
شده بود ش�روع به اخاذي از مردان س�الخورده در 
پوش�ش پليس كرد تا اينكه دوباره بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، 29 ارديبهشت ماه امسال مردي 
سالخورده وارد كالنتري 159 بي سيم شد و به مأموران 
پليس خبر داد ك��ه راننده يك پرايد مش��كي با معرفي 
كردن خودش به عنوان مأمور پليس كارت عابربانك او را 
سرقت و موجودي حسابش را برداشت كرده است. بعد از 
مطرح شدن شكايت، پرونده به دستور بازپرس دادسراي 
ناحيه 34 براي تحقيق بيشتر به اداره پنجم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد و شاكي جزئيات بيشتري از ماجرا را 
براي كارآگاهان ش��رح داد. او گفت: روز حادثه در حال 
عب��ور از خيابان بودم ك��ه يك خودروي پرايد مش��كي 

توقف كرد و راننده اش كه مردي ج��وان بود من را صدا 
زد. او خودش را مأمور پليس معرفي كرد و از من خواست 
كه مدارك شناسايي ام را در اختيار او بگذارم كه اعتماد 
كردم و مداركم را در اختيارش گذاشتم. او همچنين دو 
كارت عابربانكم را گرفت و با تهديد خواست رمز كارت را 
در اختيارش بگذارم كه قبول كردم. آن مرد خواست كه 
براي پس گرفتن مدارك به كالنتري بروم و بعد از محل 
دور ش��د. در راه كالنتري بودم كه پيامكي برايم آمد كه 

22 ميليون تومان از حسابم برداشت شده است. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 
با بررسي بانك اطالعات مجرمان سابقه دار، متهم را كه از 
مجرمان سابقه دار اخاذي در پوشش پليس بود شناسايي 
كردند. متهم 40 ساله كه نظام. س نام داشت بارها به اتهام 
سرقت در پوشش پليس بازداشت شده و به زندان افتاده 
بود و آخرين بار 11س��ال قبل به همين اتهام بازداشت 
ش��ده و به زندان افتاده بود و پس از آزادي دوباره جرائم 

خود را شروع كرده بود. 
بعد از شناس��ايي تصوير متهم از س��وي مرد سالخورده 
مخفيگاه او در منطقه مالرد ش��هريار شناسايي و متهم 
13 خردادماه بازداشت ش��د. او در اولين بازجويي ها به 
سرقت از مرد سالخورده و دهها سرقت مشابه در تهران و 

مشهد اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: دس��تور انتشار 
تصوير بدون پوش��ش متهم از س��وي قاضي دادسراي 
ناحيه 34 صادر شده است و كساني كه از متهم شكايت 
دارند به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان 

وحدت اسالمي مراجعه كنند. 

م�رد معت�اد ك�ه ب�ا خوران�دن آبمي�وه مس�موم 
مس�افربر  خودروه�اي  رانن�دگان  ب�ه 
اق�دام ب�ه س�رقت مي ك�رد بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، 11 ارديبهشت ماه امسال بود كه به 
مأموران كالنتري 151 يافت آباد خبر رسيد مردي حدوداً 
40 ساله در حالت بيهوش��ي به بيمارستاني در جنوب 
تهران منتقل شده است. با حضور پليس در محل و انجام 
تحقيقات اوليه مشخص ش��د كه مرد 40 ساله هنگام 
رانندگي دچار بيهوشي ش��ده و بعد از برخورد خودرو 
با گاردريل مصدوم و به بيمارس��تان منتقل شده است. 
مرد جوان چند روز بعد وقت��ي به هوش آمد به مأموران 
پليس گفت كه يك نفر او را با آبميوه مسموم بيهوش و 
پول هايش را سرقت كرده است. با مطرح شدن شكايت، 
پرونده به دستور قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم 
دادسراي امور جنايي تهران به اداره پنجم پليس آگاهي 

تهران ارجاع شد. 
ش��اكي در جريان تحقيقات بيش��تر ب��ه پليس گفت: 
روز حادث��ه در محله يافت آباد منتظر مس��افر بودم كه 
يك نفر خودرو را به صورت دربست براي رفتن به ميدان 
شمش��يري كرايه كرد. وقتي به مقصد رسيديم از من 
خواست منتظر رس��يدن دوستش هم بمانيم كه قبول 
كرديم. آن مرد براي لحظه اي از ماش��ين پياده ش��د و 
لحظاتي بعد با دو ليوان نسكافه برگشت كه يكي از آنها 
را به من تعارف كرد. بعد از نوش��يدن نسكافه سرم گيج 
رفت و متوجه چيزي نشدم تا اينكه در بيمارستان چشم 
باز كردم. آنج��ا بود كه فهميدم كه پلي��س مرا در چند 
كيلومتري رباط كريم و در محدوده پرند پيدا كرده است. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 

موفق شدند متهم را كه مجرم س��ابقه داري به نام اميد 
بود شناسايي و بازداش��ت كنند. مرد 40 ساله در اولين 
بازجويي ها به سرقت از ش��اكي و سرقت هاي مشابه در 
مناطق مختلف تهران اعتراف كرد. او گفت: براي تأمين 
هزينه مصرف شيشه اقدام به سرقت از رانندگان مسافربر 

به اين شيوه مي كرد. 
سرهنگ كارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: دس��تور انتشار 
تصوير بدون پوشش متهم از سوي بازپرس شعبه هشتم 
دادسراي ناحيه 27 صادر شده است و شاكياني كه متهم 
را شناسايي كرده اند براي طرح شكايت و پيگيري پرونده 
به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت 

اسالمي مراجعه كنند. 

پشيماني از قتل برادر

سرقت  از  رانندگان  به  شيوه  سنتيبازگشت  دوباره  پليس  قالبي  به زندان

بازداشت عروس 17 ساله
با  مالفه خونين

عروس نوجوان وقتي متوجه شد شوهرش روي تخت 
بيمارستان به كام مرگ رفته براي از بين بردن آثار جرم 
به خانه بازگشت و در حالي كه مشغول شستن مالفه هاي 
خونين ب�ود مأموران پليس را باالي س�ر خ�ود ديد. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��اعت 10 دقيقه بام��داد جمعه 
25 خردادماه امسال كاركنان بيمارستان سوم شعبان تهران 
مرگ مشكوك مرد جواني را به مأموران پليس خبر دادند. با 
اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 159 بي سيم براي 
بررسي موضوع راهي بيمارستان شدند. مأموران روي تخت با 
جسد مرد 22 ساله اي به نام رحمان روبه رو شدند كه با اصابت 
ضربه چاقو به كام مرگ رفته بود. نخستين بررسي ها نشان داد 
ساعتي قبل مقتول را همسر و يكي از بستگانش در حالي كه 
خون زيادي از بدنش رفته بود به بيمارستان منتقل مي كنند. 
همچنين مشخص شد همسر مقتول لحظاتي قبل به بهانه اي 
از بيمارستان خارج شده اس��ت. همزمان با ادامه تحقيقات 
بازپرس ويژه قتل تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حاضر شد. مأموران در تن پيمايي از 
مقتول متوجه آثار زخم روي دس��ت هاي مقتول شدند كه 
حكايت از اين داشت رحمان هنگام درگيري با قاتل در دفاع از 

خودش از ناحيه انگشتان دست راست زخمي شده است. 
يكي از كاركنان بيمارس��تان گفت: زن جوان��ي مقتول را به 
بيمارستان رساند و مدعي شد مرد زخمي شوهرش است. او 
در حالي كه پريشان به نظر مي رسيد ادعا كرد افراد ناشناسي 
شوهرش را داخل خيابان هنگام خفت گيري و با چاقو زخمي 
كرده و از محل گريخته اند. زن نوجوان پس از اينكه شوهرش 
را به بيمارس��تان رس��اند به صورت مخفيانه از بيمارستان 

خارج شد. 
دستگيري زن جوان هنگام شستن مالفه خونين 

 بدين ترتيب تيم جنايي به همس��ر مقتول مشكوك و براي 
بررسي بيشتر راهي خانه او شدند. 

مأموران وقتي وارد خانه شدند همس��ر وي در حال شستن 
مالفه هاي خونين بود. بررس��ي ها نش��ان مي داد مقتول در 
خانه اش مجروح شده و زن جوان پس از رساندن شوهرش به 
بيمارستان بالفاصله به خانه اش برگشته تا با شستن مالفه ها 
و لباس هاي خونين آثار جرم را از بين ببرد و مأموران را فريب 
دهد. همچنين مأموران در بررسي خانه مقتول با لكه هاي خون 

روي فرش ها و كف اتاق روبه رو شدند. 
اولين ادعاي دروغين متهم 

متهم وقتي با مأموران روبه رو ش��د در ادعايي گفت: شوهرم 
صبح ديروز براي انجام كاري ب��ه جعفر آباد ورامين رفته بود 
تا اينكه ش��ب در حالي كه خونين بود به خانه آمد. وقتي از 
او درباره خوني بودن لباسش س��ؤال كردم، گفت كه هنگام 
آمدن به خانه در جعفر آباد گرفتار تعدادي سارق زورگير شده 
است. زورگيران مي خواستند از شوهرم خفت گيري كنند كه 
در برابر خواسته آنها مقاومت كرده و سارقان هم او را به شدن 

زخمي مي كنند. 
دومين دروغ متهم 

در حالي كه مأموران متوجه تناقضگويي هاي متهم شده بودند 
از وي دوباره تحقيق كردند. 

وي اين بار دروغ ديگري را ب��راي فريب مأموران مطرح كرد. 
زن جوان گفت: شوهرم كارگر است. روز قبل مثل هر روز به 
محل كارش رفت و شب وقتي به خانه برگشت لباس هايش 
خوني بود كه گفت چند سارق نزديك خانه او را خفت كرده و 
با چاقو زخمي كرده اند. شوهرم گفت زخمش سطحي است و 
نيازي به بيمارستان ندارد به همين دليل به اتاق خواب رفت و 
استراحت كرد. ساعتي قبل حالش بد شد و او را همراه يكي از 
بستگانم به بيمارستان منتقل كردم و خودم به خانه برگشتم 

تا مالفه هاي خوني را بشويم. 
سومين ادعاي دروغين متهم در قتل همسرش 

تيم جنايي در ادامه بررس��ي هاي ميداني در تن پيمايي از 

همسر مقتول با زخم هايي روي دس��ت وي روبه رو شدند 
كه نشان مي داد دست وي با جسم نوك تيزي زخمي شده 
است. در چنين شرايطي متهم براي سومين بار مورد تحقيق 
قرار گرفت و وي ادعاي دروغين ديگري را مطرح كرد. وي 
گفت: مدتي است با شوهرم اختالف دارم. او هميشه با من 
درگير مي شد. روز حادثه با هم مشاجره لفظي داشتيم كه 
چاقوي ميوه خوري از آش��پزخانه برداشت تا خودزني كند. 
من بالفاصله چاقو را از دستش گرفتم كه دست خودم نيز 
زخمي شد و چاقو را روي زمين انداختم و شوهرم دوباره چاقو 
را برداشت و خود زني كرد. دوباره چاقو را از او گرفتم و مانع 

ضربات بعدي شدم. 
اعتراف زن نوجوان به قتل شوهر 

در حالي كه زن جوان تالش مي كرد مأموران پليس را فريب 
دهد، كارآگاهان وي را به عنوان عامل قتل به دستور بازپرس 
جنايي بازداشت كردند. در نهايت زن نوجوان به قتل شوهرش 
اعتراف كرد. وي گفت: يك س��ال قبل در حالي كه 16 ساله 
بودم با رحمان ازدواج كردم و االن دختر چهار ماهه اي دارم. 
از مدتي قبل خانواده شوهرم در زندگي ما دخالت مي كنند و 
همين موضوع باعث درگيري ما مي شد. من به شوهرم گفته 
بودم چنانچه خانواده اش در زندگي ما دخالت كنند مهريه ام را 
به اجرا مي گذارم اما تهديد من فايده اي نداشت و دخالت آنها 
هم تمام نشد. شب حادثه با شوهرم به خاطر همين موضوع 
درگير شدم. وقتي درگيري ما باال گرفت چاقوي ميوه خوري 
برداشتم و ضربه اي به س��ينه اش زدم. پس از اين شوهرم به 
اتاق خواب رفت و خوابيد تا اينكه ساعتي قبل حالش بد شد 
و او را به بيمارستان رساندم. وي در پايان گفت: من قصد قتل 
او را نداشتم و شوهرم وقتي زخمي شد به من گفت زخمش 
سطحي اس��ت و نيازي به درمان ندارد. از آنجايي كه متهم 
17 ساله است پرونده براي تحقيقات به دادسراي ويژه اطفال 

فرستاده شد و متهم نيز تحويل كانون اصالح تربيت شد. 

ادعای تعرض به دختران 
ايرانشهري  بررسي مي شود

انتشار خبر تعرض چند نفر از اوباش شهرستان 
ايرانش�هر ب�ه 41 دخت�ر در اين شهرس�تان 
واكنش هاي بس�ياري را ب�ه دنبال داش�ت. 
اطالع رس�اني فرمانده انتظامي سيس�تان و 
بلوچس�تان به خبرنگار ما گف�ت: تحقيقات 
پليس درباره راس�تي آزمايي خبر در جريان 
اس�ت و اطالع رس�اني الزم در اين باره انجام 

خواهد شد. 
دادس��تان عمومي و انقالب زاه��دان در واكنش به 
انتش��ار خبر  تجاوز به 41 زن و دختر در شهرستان 
ايرانش��هر را تكذيب كرد و گفت: تنها س��ه شاكي 
تاكنون براي اين موضوع به دادسرا مراجعه كرده اند. 
حجت االسالم علي موحدي راد توضيح داد: دادستاني 
قبل از اينكه اين موضوع در نمازجمعه اهل س��نت 
مطرح شود ورود كرده و بر اساس شكايتي كه از قبل 
مطرح شده دستور شناسايي و دستگيري متهمان 
صادر و يك متهم پنج شنبه دستگير شد. وي افزود: 
فعاًل سه نفر تحت عنوان آدم ربايي و تجاوز به عنف 
ش��كايت كرده اند كه اتهامات مطرح شده از سوي 
آنان مربوط به يكي، دو روز اخير نبود و يكي از خانم ها 
مدعي شد دي ماه پارسال، يكي ديگر ارديبهشت و 
ديگري خردادماه مورد تجاوز قرار گرفتند. وي ادامه 
داد: اين در حاليس��ت كه از سه شاكي يادشده فقط 
يك نفر حاضر به انجام معاينات پزشكي در پزشكي 
قانوني شده اس��ت. وي ادامه داد: متهمان بر اساس 
اظهارات شكات چهار نفر هس��تند كه يكي از آنان 
كه مالك خودرو و جزو عوامل اصلي بوده دستگير و 
سه نفر ديگر نيز شناسايي و دستور دستگيري آنان 

صادر شده است. 
اين خبر را اولين بار خطيب نماز جمعه اين شهر در 
خطبه هاي نماز جمعه ايرانشهر اعالم كرد و به سرعت 
در فضاي مجازي منتشر شد. مولوي طيب مالزهي، 
امام جمعه ايرانشهر به ايلنا گفت: منبع صحبتي كه 
در نماز عيد فطر ايرانش��هر داشته ام، اولياي يكي از 
دختران آسيب ديده بود كه با نگراني از بنده خواست 

اين موضوع را به گوش مسئوالن برسانم تا پيگيري 
شود و از تكرار اين اتفاق جلوگيري شود. خوشبختانه 
ابتداي امر يك نفر از عامالن اين موضوع دس��تگير 
ش��ده و طبق گفته ش��وراي تأمين و اعالم نيروي 
انتظامي موضوع در دست بررسي و دستگيري ديگر 
حلقه هاي آن در دست انجام است. وي درباره تعداد 
قربانيان تجاوز در ايرانشهر گفت: طبق اطالعاتي كه 
تا قبل از نماز عيد فطر از طريق خانواده ها و اطالعات 
انتظامي به بنده رس��يده تعداد قربانيان تجاوز در 
ايرانش��هر در چندماه اخير 41 نفر اس��ت. آخرين 
آماري كه اداره آگاهي ايرانش��هر براساس اعترافات 
فرد دستگير ش��ده به خانواده يكي از قربانيان داده 
است حكايت از قرباني شدن 41 دختر ايرانشهري 
دارد. وي ادامه داد: فرد دس��تگير شده سرمايه دار و 
غني است. متأس��فانه عده اي زور و عده اي هم زر و 
پول دارند و گاهي همراه ش��دن اين دو گروه با هم 
سبب رخ دادن اتفاقاتي مانند تجاوز به دختران در 

ايرانشهر مي شود. 
 نبي بخش داوودي، فرماندار ايرانش��هر در واكنش 
به انتش��ار اين خبر اعالم كرد كه با تحقيقات انجام 
شده هنوز به اطالعات يا آمار مشخصي دست پيدا 
نكرده اند با اين وجود چند ساعت بعد از اعالم خبر 
عامل اصلي حادثه بازداش��ت ش��ده و بررسي ها در 
اين باره ادامه دارد. وي در توضيح بيشتر اعالم كرد: 
اثبات موضوع تجاوز به دختران مستلزم آزمايشات 
و پيگيري هاي ويژه است كه در دستور كار شوراي 
تأمين و پزشكي قانوني قرار گرفته و به زودي اخبار 
موثق در اين باره منتشر خواهد شد با اين حال تاكنون 
هيچ تعدادي به طور قطع مشخص نشده و دامن زدن 
به اين موضوع��ات تا زمان اثبات قطعي آن س��بب 

پيچيدگي بيشتر موضوع خواهد شد. 
اميني فرد، نماينده ايرانش��هر هم گف��ت: تاكنون 
چهار فرد آس��يب ديده مورد بررس��ي پزش��كي و 
غربالگري بيماري ه��ا قرار گرفت��ه و حمايت هاي 

پزشكي را دريافت كرده اند. 


