
14
88498435سرويس  حوادث

چهار   شنبه 19 ارديبهشت 1397 | 22 شعبان 1439 || روزنامه جوان |  شماره 5367 

از  كار  بهان�ه  ب�ه  ك�ه  كارتن خ�واب  معت�اد  م�رد 
شهرس�تان ب�ه ته�ران آم�ده ب�ود، ب�ه خاط�ر اذي�ت 
ش�د.  محك�وم  اع�دام  ب�ه  ميانس�ال  زن  آزار  و 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اي��ن پرونده از اوايل 
پاييز س��ال 96 با مراجعه زن ميانسالي به اداره پليس آغاز 
شد. آن زن كه به شدت مي لرزيد و گريه مي كرد در طرح 
ش��كايتش به خاطر اذيت و آزار مرد معت��اد كارتن خواب 
گفت: »50سال سن دارم، ولي در اين سالها ازدواج نكرده ام 
و مجرد بودم. خودم زندگي مس��تقلي داش��تم و س��ركار 
مي رفتم. روز گذش��ته وقتي از محل كار برمي گش��تم در 
مسير خانه از پاركي قدم زنان رد مي شدم كه متوجه مرد 
معتاد كارتن خوابی شدم. او حال و روز طبيعي نداشت كه 
ناگهان به من حمله كرد و سپس با زور مرا به محلي خلوت 

برد و بدون توجه به التماس هايم... .«
با طرح اين شكايت، زن ميانسال به پزشكي قانوني معرفي 
ش��د. با تأييد ادعاي شاكي از س��وي كارشناسان پزشكي 
قانوني مرد كارتن خواب رديابي و بازداش��ت شد. او ابتدا 
جرمش را انكارك��رد، اما در مواجهه حضوري با ش��اكي و 
گواهي پزش��كي قانوني به جرمش اقرار كرد و گفت: »به 
خاطر كش��يدن مواد مخدر در حال طبيعي نبودم و اسير 

شيطان شدم اما پشيمانم. «
با اقرارهاي متهم، پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات و 
صدور كيفرخواس��ت به ش��عبه پنجم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه رسيدگي به 

پرونده كه به رياس��ت قاضي بابايي پش��ت درهاي بسته 
به صورت غيرعلني تشكيل ش��د با اعالم رسميت جلسه 
نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد. سپس شاكي 
در جايگاه ايس��تاد و در حاليكه به شدت گريه مي كرد بار 
ديگر ش��كايت خود را مطرح و براي متهم درخواست اشد 

مجازات كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه حاضر ش��د، اما جرمش را انكار 
كرد. او گفت: »از س��الها پيش گرفتار اعتياد شدم. در آن 
سالها شهرستان زندگي مي كردم و شغل مناسبي نداشتم 
تا اينكه تصميم گرفتم براي پيدا كردن ش��غل مناسب با 
برادرم به تهران بيايم. اين هم بي فايده بود و به خاطر اعتياد 
پيدا كردن ش��غل برايم سخت بود و كس��ي به من اعتماد 
نمي كرد. اوضاع مالي بدي داش��تم به همين دليل مجبور 
بودم در پارك بمانم و كارتن خواب بشوم. « متهم در آخر 
گفت: »به خاطر وضعيتي كه داش��تم مورد اتهام هستم و 
شايد شاكي مرا با كسي ديگر اشتباه گرفته است. باور كنيد 
زن ميانسال را آزار نداده ام و به خاطر فشارهاي بازجويي 

بود كه مجبور شدم اعتراف كنم. «
او در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر گواهي پزشكي 
قانوني و مواجهه حضوري با شاكي سكوت كرد و حرفي نزد. 
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده 
مرد معتاد كارتن خواب را به اعدام محكوم كرد. به اين ترتيب 
متهم بعد از تأييد اين حكم در ديوان عالي كشور در آستانه 

مرگ قرار خواهد گرفت. 

دو بسيجي در شهرستان شيبان در استان خوزستان 
با ضربات چاقوي مردي كه انگيزه تروريستي داشت 
هدف ق�رار گرفت�ه و به ش�هادت رس�يدند. عامل 
حادثه س�اعتي بعد از ارتكاب جرم بازداش�ت شد. 
س��ردار حيدر عباس زاده، فرمانده انتظامي خوزستان 
گفت: اين حادثه ساعت 22 ش��امگاه دوشنبه حوالي 
پايگاه بسيج اين شهرستان اتفاق افتاد كه در جريان آن 
متهم، دو بسيجي را با ضربات چاقو هدف قرار داد و از 
محل گريخت. در جريان حادثه حسن كاروني به علت 
شدت جراحت در محل به شهادت رسيد و بشير عنافچه 
پس از انتقال به بيمارستان جانش را از دست داد. سردار 
عباس زاده گفت: با حضور مأم��وران پليس در محل و 
انجام تحقيقات ميداني، متهم كمتر از 10ساعت پس از 
ارتكاب جرم در مخفيگاهش شناسايي و بازداشت شد. 
او گفت: انگيزه متهم تروريستي بوده و آلت قتاله و يك 

قبضه سالح جنگي نيز از او كشف و ضبط شد. 

مصرف قارچ سمي در شهرس�تان كرمانشاه مرگ 
مردي جوان و مسموميت 46 نفر را به همراه داشت. 
دكتر بهنام رضا مخصوصي، مديرعامل مركز درماني امام 
خميني )ره( كرمانشاه به ايرنا گفت: در چند روز گذشته 
عده زيادي با عالئم مسموميت ناشي از مصرف قارچ سمي 
به اين مركز درماني منتقل شدند كه يكي از آنها كه مردي 
جوان بود فوت شد. وي ادامه داد: س��ه نفر از اين افراد به 
دليل از كارافتادگي كبد به شيراز اعزام شدند. همچنين 
9 نفر در بخش داخلي، سه نفر در بخش اورژانس و دونفر 
نيز در بخش  اي سي يوي بيمارستان بستري هستند. وي 
بيشتر افراد بستري شده را از اهالي بيستون، ماهيدشت، 

كوزران، نورآباد و شهرك امام )ره( كرمانشاه ذكر كرد.
 

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ، با حض�ور در 
بيمارس�تان لقم�ان، از مأمور پليس ك�ه در جريان 
انجام مأموري�ت مورد اصاب�ت گلوله ق�رار گرفته 
ب�ود، عي�ادت و از خان�واده وي دلجوي�ي ك�رد. 
 س��ردار حس��ين رحيمي ضمن عي��ادت از گروهبان 
»محمد علي عليزاده« كه چند روز پيش هنگام انجام 
مأموريت از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در 
حال حاضر پس از عمل جراحي دوران نقاهت خود را 

سپري مي كند، عيادت و از خانواده وي دلجويي كرد. 
وي يكي از وظايف مهم نيروي انتظامي را توليد و تأمين 
امنيت عنوان و بيان كرد: ناجا تاكنون در اين مسير از 
هيچ تالشي دريغ نكرده است. سردار رحيمي با قدرداني 
از صبر و پايمردي خانواده اي��ن جانباز گرانقدر گفت: 
همكاران ما با تعهد و اخ��الص در انجام مأموريت هاي 
خود از نقط��ه صفر مرزي تا قلب ش��هرها، تا پاي جان 
از حدود و ثغور ايران اس��المي و امنيت و آرامش مردم 

دفاع خواهند كرد. 

مرد شرور كه از پنج س�ال قبل به اتهام به شهادت 
رس�اندن دو مأمور پليس در شهرس�تان ايرانشهر 
تح�ت تعقي�ب ق�رار داش�ت ب�ه هالكت رس�يد. 
پليس شهرستان ايرانش��هر پس از پنج سال سرانجام 
مخفيگاه مرد ش��رور كه نصراهلل رحماني نام داشت را 
در روس��تاي نيلگون شناس��ايي كرد و او را در جريان 
يك درگيري به هالكت رساندند. متهم پنج سال قبل 
با همدستي پنج نفر از اعضاي باندش دو مأمور پليس 
را به شهادت رسانده بود. براساس اين گزارش مأموران 
پليس در جريان عمليات همزمان پنج همدس��ت مرد 

شرور را بازداشت كردند.

تص�ادف س�ه خ�ودرو در ج�اده خ�اوران ي�ك 
گذاش�ت.  برج�اي  زخم�ي  هف�ت  و  كش�ته 
اين حادثه ساعت 21 شامگاه دوشنبه در جاده »قاسم 
آباد« در جاده خاوران اتفاق افتاد. بررس��ي هاي پليس 
و امدادگران بع��د از حضور در محل نش��ان داد كه دو 
دستگاه خودرو »ال 90« و يك دستگاه وانت »مزدا« به 
شدت با يكديگر برخورد كرده اند. امدادگران همزمان با 
ايمن كردن محل پنج سرنشين يكي از خودروهاي ال را 
كه در كابين خودرو گرفتار ش��ده بودند،خارج كردند. 
بررسي امدادگران نش��ان داد كه يكي از سرنشينان كه 
مردي 30 س��اله بود به علت شدت جراحت فوت شده 
است. هفت سرنش��ين خودروها هم كه دچار جراحت 
شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 
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فرمانده ني�روي انتظام�ي با بيان اينك�ه جرائم س�ايبري، جهان ام�روز را ب�ا چالش هاي 
فراوان امنيت�ي مواجه س�اخته تأكيد ك�رد كه اين ام�ر متأث�ر از اس�تفاده و بهره گيري 
تروريست ها و مجرمان بين المللي از فضاي س�ايبري و فناوري هاي نوين و پيچيده است. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اشتري در ششمين نشس��ت رؤساي پليس هاي سايبري 
كشورهاي اروپايي و آسيايي گفت: فضاي سايبر امروز به شكل قابل توجهي تمام ابعاد زندگي بشر 
را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و آموزشي به خود وابسته كرده است به طوري كه اين 
فضا داراي فرصت هاي بسيار مناسبي همچون كاهش هزينه ها، جذابيت و تنوع آزادي اطالعات و 
ارتباطات براي مردم به وجود آورده است و از اين رو اكثر نهادهاي دولتي و خصوصي خدمات مختلف 
خود را در بستر اين فضا براي شهروندان برنامه ريزي و ارائه مي كنند. بر همين اساس تأمين امنيت 

فضاي سايبر دغدغه اصلي همه كشورهاي جهان است. 
سردار اشتري افزود: امروز مقوله  امنيت به هم پيوسته است، يعني كشورها براي تأمين امنيت در 
فضاي سايبري خود نيازمند مشاركت بين المللي هستند و تمام پليس هاي جهان بايد با استفاده از 
ظرفيت هاي بين المللي مانند اينترپل، يوروپل، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر بخش هاي خصوصي 
نهايت همكاري را داشته باشند. فرمانده ناجا با اشاره به راه اندازي مجتمع جهاني نوآوري سازمان 
اينترپل، آن را گام مهمي در جهت مبارزه با جرائم سايبري عنوان كرد و گفت: حمالت تروريستي 
سايبري توسط مجرمان به زيرساخت های كشورها منجر به تهديد صلح و امنيت بين المللي مي شود 
كه مقابله با اين تهديدات يكي از اهداف مهم اين مجتمع اس��ت و برگزاري اين نشست ها نقش 

تعيين كننده اي در دستيابي به اين هدف دارد. 
سردار اشتري با بيان اينكه فعاليت گروه هاي سازمان يافته جنايي در فضاي سايبري و بهره برداري 
مجرمانه گروه هاي تروريستي از فضاي مجازي از مهمترين تهديدات اين فضاست كه مبارزه با آن 
همكاري هاي جهاني را طلب مي كند، وی ادامه داد: امروز ما شاهد حمالت تروريستي سايبري در 
جهان خصوصاً در كشورهاي منطقه غرب آسيا هستيم و شرايط كنوني فرصتي را براي سوء استفاده 
گروه هاي تروريستي فراهم كرده كه الزم است تمام كشورها براي تأمين امنيت فضاي سايبري خود 

و مقابله مؤثر با اين جرائم به ادبيات و فهم مشترك در اين حوزه برسند. 
رئيس پليس كشور با اظهار اينكه خوشبختانه ما توانسته ايم با كمك جوانان نخبه خود و با بهره مندي 
از تجهيزات و فناوري هاي بومي با اين حمالت مقابله كنيم و آمادگ��ي آن را داريم تا دانش بومي 
خود را در اختيار جامعه جهاني قرار دهيم. افزود: از آنجايي كه كشور ما يكي از قربانيان اين حمالت 
تروريستي بوده جاي تأسف است كه برخي از اين حمالت به صورت مديريت شده و هوشمندانه از 
سوي برخي از كشورها كه داراي زيرساخت ها و بانك هاي اطالعاتي و سرورهاي شبكه هاي مجازي 
هستند صورت مي گيرد. سردار حسين اشتري در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه جرائم در فضاي مجازي هر سال نسبت به سال هاي گذشته افزايش مي يابد، گفت: امروز در 
فضاي مجازي متأسفانه جرائمي رخ مي دهد كه اگر مسئوالن مربوطه و پليس ها نظارت كامل بر آن 

نداشته و برخورد قانوني نكنند موجب ضرر و زيان نهادها و مردم آن كشورها خواهد شد. 
وي افزود: متأسفانه شاهديم كه شبكه ها و باندهاي مواد مخدر از اين فضا سوء استفاده مي كنند از 
اين رو به اشتراك گذاري اطالعات كشورهاي عضو، پي جويي جرائم سايبري، همكاري و تعامل 
و... بخشي از اهداف اين نشست كه اميد است در اين نشست به اهدافي كه پيش بيني شده  كشورها
در راستاي شناسايي مجرمان و برخورد با جرائم سايبري به ويژه گروهك هاي تروريستي با هماهنگي 
كشورهاي عضو برسيم. به گفته سردار اشتري جرائم سايبري، جهان امروز را با چالش هاي فراوان 
امنيتي مواجهه ساخته و اين امر متأثر از استفاده و بهره گيري تروريست ها و مجرمان بين المللي از 
فضاي سايبري و فناوري هاي نوين و پيچيده است. فرمانده ناجا افزود: پليس جمهوري اسالمي ايران 
در حوزه مقابله با جرائم سايبري همكاري خوبي با ساير كشورها و سازمان ها دارد، ولي متأسفانه كمتر 

شاهد همكاري سازمان هاي ديگر با خودمان هستيم. 
سردار اشتري با بيان اينكه مقابله با اين حمالت سايبري نيازمند حمايت هاي بين المللي است، 
افزود: من به عنوان رئيس پليس ايران، همواره تأكيد داشته ام كه در راستاي توسعه همكاري هاي 
منطقه اي و بين المللي براي مقابله با جرائم سايبري از تمام ظرفيت ها و توانمندي ها بهره مند شويم 
و اميدوارم با همكاري همه جانبه پليس هاي سايبري دنيا سازمان اينترپل، مركز جرائم سايبري 
يوروپل و UNODC شاهد گسترش فضاي امن سايبري براي همه كاربران قانونمندار باشيم و 

عرصه را بر همه مجرمان تنگ تر كنيم. 

  داعشي ها در فضاي مجازي يارگيري مي كنند 
رئيس پليس فتاي ناجا با اشاره به ترويج تفكر داعشي در فضاي مجازي گفت: گروه تروريستي داعش 

امروز با چند صد كانال و به 11 زبان دنيا در تلگرام فعاليت مي كند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار س��يد كمال هاديانفر هم در اين نشس��ت با بيان اينكه 4ميليارد و 
200ميليون نفر در سراسر جهان كاربر فضاي مجازي هستند، گفت: امروزه زندگي بشر بدون اينترنت 
دچار مشكالت فراوان شده و حتي در برخي موارد مختل مي شود. در همين راستا امروزه تأمين 
امنيت فضاي مجازي، چالش تمامي كشورهاي جهان است و به همين دليل است كه تمام كشورها 
و دولت ها در حال تكاپو براي سرمايه گذاري در اين حوزه هستند. رئيس پليس فتاي ناجا افزود: هر 
فناوري همزمان با فرصت هاي فراواني كه ايجاد مي كند، مي تواند تهديدات و خسارت هاي جبران 
ناپذيري را به دنبال داشته باشد زيرا دانشمندان معتقدند هر تكنولوژي و فناوري كه به دست انسان 
مي رسد، براي تكامل خود نياز به يك دوره 10 تا 15 ساله اي دارد و در اين رهگذر استفاده شتابان از 

اين تكنولوژي هاي تكامل نيافته باعث سوء استفاده مجرمان در جهان شده است. 
به گفته وي رشد فراوان و سريع فناوري اطالعات و ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي بدون توجه 
به مقوله امنيت و همچنين شكل گيري و فعاليت گروه هاي سازمان يافته تروريستي در اين فضا از 
مهمترين تهديدات جامعه جهاني بوده و امروز شاهد فعاليت هاي وسيع مجرمان در گروه هاي سازمان 
يافته تروريستي همچون داعش، النصره، القاعده و دهها گروه تروريستي هستيم كه به صورت پنهان 
فعاليت مي كنند و از سوي ديگر اين گروه هاي تروريستي سازمان يافته در دارك نت، وب  عميق، 
فرينت، شبكه هاي اجتماعي همچون تلگرام،  توييتر، فيس بوك، واتس آپ در كنار ابزارهاي پنهان ساز 

هويت از پول هاي مجازي مانند بيت كوين و سرويس هاي رمزگذاري شده استفاده مي كنند. 
رئيس پليس فتاي ناجا با اشاره به اينكه گروه تروريستي داعش امروز با چند صد كانال و به 11 زبان 
دنيا در تلگرام فعاليت مي كند، ادامه داد: امروز با تالش هاي ايران، روسيه، عراق، سوريه و حزب اهلل 
داعش به پايان خود در ميدان نبرد رسيده، ولي متأسفانه تفكر تكفيري - داعشي هنوز از سوي عوامل 

اين گروه تروريستي در فضاي سايبري تبليغ مي شود. 
وي با بيان اينكه در سال 2017 حمالت سايبري گسترده مانند باج افزارها خسارات زيادي را به 
بسياري از كشورها وارد كرد، گفت: دامنه اين حمالت به حدي بود كه در برخي از كشورها خدمات 
عمومي آنالين مختل شد و تنها در يك مورد باج افزار واناكراي و پتيا به تنهايي در كمترين زمان بيش 

از 100 كشور جهان را درگير خود كرد و توانست پازل تهديدات را در دنيا كامل كند. 
وي افزود: امروز حاكميت اينترنت در انحصار امريكا است و به رغم اينكه 4/2 ميليارد كاربر از اينترنت 
استفاده مي كنند، اما اين كشور اطالعات مربوط به رديابي و... را در اختيار ساير كشورها قرار نمي دهد، 

بنابراين الزم است حاكميت اينترنت از انحصار خارج شود. 

معتاد  متجاوز
 به اعدام محكوم شد

مرد معتادي كه پدر سالخورده اش را به خاطر 100 هزار تومان 
به قتل رس�انده بود با رضايت اولي�اي دم از طناب دار فاصله 

گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مرد 46 ساله اي به نام فرزاد 
و معتاد به مواد مخدر شيشه اس�ت عصر روز 16 بهمن  سال 
گذشته پدرش را به خاطر 100 هزار تومان در خانه شان حوالي 
پاسداران به قتل رس�اند. از آنجايي كه لحظه حادثه اعضاي 
خانواده اش بي�رون از خانه بودند قاتل جس�د پ�درش را به 
زير زمين خانه اش منتقل كرد تا در فرصت مناس�ب جس�د 
را به بيرون منتقل كند. متهم س�رانجام شامگاه پنج شنبه 
19 بهمن ماه س�ه روز بعد از حادثه پس از مثله كردن جس�د 
پدرش در حال انتقال قطعات جسد به بيرون بود كه برادرش 

متوجه مي شود و حادثه را به مأموران پليس خبر مي دهد. 
متهم در بازجويي ها به قتل پدر 66 س�اله اش اعتراف كرد و 
گفت: م�ن از دوران كودكي از پدرم كينه داش�تم. در دوران 
كودكي دوس�ت داشتم فوتباليس�ت ش�وم، اما پدرم هيچ 
كمكي به من نكرد و حتي مرا تش�ويق به درس خواندن هم 
نكرد به طوريكه تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخواندم. او 
از 13 س�الگي مرا از خانه بيرون كرد. پس از آن آواره خيابان 
و معتاد به مواد مخدر شدم. پس از اين در زير زمين خانه مان 
زندگي مي كردم و پدر و مادرم همراه خواهر و برادرم در طبقه 
باال زندگي مي كردند. عصر روز حادثه پدرم در خانه تنها بود 
كه به سراغش رفتم و درخواست 100 هزار تومان پول كردم. 
همين موضوع باعث درگيري ما ش�د. وقتي درگيري ما باال 

گرفت پدرم با شمشير به من حمله كرد و من با قمه ضربه اي 
به او زدم كه خونين نقش بر زمين شد. من قصد قتل پدرم را 
نداشتم، اما متأسفانه او فوت كرد و بعد جسدش را به زير زمين 
بردم تا در فرصت مناسب به بيرون منتقل كنم كه در نهايت 
دس�تم رو ش�د. در حالي كه تحقيقات از متهم ادامه داشت 
اولياي دم به دادسراي امور جنايي آمدند و رضايت نامه كتبي 
خود را به قاضي پرونده ارائه دادند. يكي از اعضاي اين خانواده 
گفت: برادرم اظهار پشيماني كرده و گفته كه قصد قتل نداشته 
به همين دليل تصميم گرفتيم او را ببخشيم تا به زندگي دوباره 

برگردد و اشتباهات گذشته اش را جبران كند. 
بدين ترتيب متهم به زودي از جنبه عمومي جرم در دادگاه 

كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 

دختر جوان وقتي با پسر مورد عالقه اش در تلگرام رابطه دوستانه بر 
قرار كرد فكر نمي كرد اين رابطه به آدم ربايي شيطاني به پايان برسد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني به اداره پليس رفت و 

از پسر جواني به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: مدتي قبل در تلگرام با پسر جواني به 
نام فرزين آشنا شدم. ما با هم ارتباط تلفني و پيامكي داشتيم و فرزين 
هم هميشه به من ابراز عالقه مي كرد و مدعي بود با من ازدواج مي كند. 
رابطه ما هر روز صميمي تر مي شد و من بيشتر به او اعتماد مي كردم، اما 
مدتي بعد فهميدم كه او قبل از من با دختر ديگري رابطه دوستي برقرار 
كرده و وعده ازدواج داده است. به همين دليل تصميم گرفتم رابطه ام 
را با او قطع كنم، اما فرزين اصرار داشت كه با من ارتباط داشته باشد. 
مدتي گذشت و او هر روز از طريق تلگرام براي من پيامك هاي عاشقانه 
مي فرستاد و سعي داشت مرا فريب دهد اما من جواب پيامك هاي او 
را نمي دادم تا اينكه چند روز قبل همراه تعدادي از دوس�تانم داخل 
كافي شاپي در حال خوردن بستني بوديم كه فرزين وارد كافي شاپ 
شد و گفت با من كاري دارد و خواست همراه او به بيرون از كافي شاپ 
بروم. وي ادامه داد: من همراه او بيرون رفتم كه فرزين اصرار كرد سوار 
خودرواش شوم تا داخل خودرو با من حرف بزند. ابتدا قبول نكردم اما 
او تهديد كرد كه آبرويم را پيش دوس�تانم مي ريزد و من هم از ترس 
آبرويم س�وار خودرواش شدم و شرط گذاش�تم كه در همان مكان با 
هم حرف بزنيم اما وقتي س�وار ش�دم او خودرواش را به راه انداخت 
و با تهديد چاقو از من خواست س�كوت كنم. هر چقدر التماس كردم 
فايده اي نداشت و فرزين مرا به پارك كوهستاني در اطراف تهران برد 
و آنجا پس از آزار و اذيت مرا از روي كوه به پايين پرتاب كرد و بعد هم 
از محل گريخت. در حالي كه به ش�دت زخمي شده بودم زن و مردي 
به دادم رسيدند و مرا به بيمارس�تان منتقل كردند. پس از طرح اين 
شكايت مأموران پليس به دس�تور بازپرس جنايي متهم را بازداشت 
كرد و مورد بازجويي قرار دادند. متهم در بازجويي ها جرم خود را انكار 
كرد و در ادعايي گفت: ش�اكي مدتي قبل از خانه شان فرار كرد و بعد 
از من خواست به دروغ به خانواده اش بگويم او پيش خانواده من بوده 
است كه من قبول نكردم و بعد او از من كينه گرفت و اين پاپوش را براي 

من درست كرد. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

دو قهرمان كش�تي گير، كه س�ه س�ال قبل ب�ه اتهام 
آدم ربايي و ض�رب و جرح بازداش�ت ش�ده بودند در 
اولي�ن جلس�ه محاكم�ه جرمش�ان را ان�كار كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 94، پسر جواني به نام 
هادي 23 ساله با مراجعه به اداره پليس از دو مرد جوان به اتهام 
آدم ربايي و ضرب و جرح شكايت كرد و در توضيح به مأموران 
گفت: »مدتها قبل دو برادر جوان كه از بستگانمان هستند به 
خاطر اختالف خانوادگي، با عمويم درگير شده بودند و يكي 
از آنها در آن درگيري كتك خورده بود. روز گذشته آنها مرا 
به همراه پدربزرگم به زور سوار ماشين كردند و با تهديد چاقو 
مي خواستند ما را به دادگاه ببرند تا به نفع آنها شهادت بدهيم 
اما موفق نشدند. آنها مرا با چاقو زخمي كردند و حاال از آنها 
شكايت دارم. « در ادامه پدربزرگ شاكي كه دايي بزرگتر دو 
برادر نيز بود با تأييد اين توضيحات شكايت خود را مطرح كرد. 
با طرح اين شكايت دو برادر به نام هاي فرامرز و فريد شناسايي 
و بازداشت شدند، اما متهمان در بازجويي ها جرمشان را انكار 
كردند و گفتند اين سناريويي است كه توسط دايي  كوچكشان 

به خاطر كينه اي قديمي طراحي شده است!
در حاليكه پرونده دو متهم در حال كامل شدن بود، يكي از 
شاكيان - دايي بزرگتر دو برادر - از شكايت خود انصراف داد. 

س��رانجام با گواهي ش��اهدان و بنا به درخواس��ت شاكي، 
كيفرخواست عليه دو برادر به اتهام آدم ربايي و ضرب و جرح 
صادر و پرونده به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه به رياست قاضي بابايي 
تشكيل ش��د، ابتدا ش��اكي در جايگاه قرار گرفت و بار ديگر 
شكايت خود را مطرح كرد. سپس فرامرز - برادر بزرگتر – براي 
دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت. او كه تعدادي برگه به عنوان 
اسناد معتبر در دست داشت با انكار جرمش گفت: »چند سال 
پيش با دختر دايي ام ازدواج كردم، اما بعدها متوجه شدم او 
با مردان غريبه ارتباط دارد. در اي��ن مورد با دايي ام صحبت 
كردم، اما بي فايده بود به همين دليل او را طالق دادم. بعد از 
آن به تهران آمدم و صاحب شركت و چند كارمند شدم. اين 
اتفاقات باعث شد تا دايي ام كينه بگيرد و از آنجائيكه با افراد 
خالفكار سر و كار داشت چند نفر را اجير كرد تا از من انتقام 
بگيرد به همين دليل روزي كه براي انجام كاري به ميانه رفته 
بودم از سوي چند مرد مورد حمله قرار گرفتم و آنها به شدت 
مرا كتك زدند و زخمي كردند. اين اتفاق باعث شد از دايي ام 
شكايت كنم. در حاليكه پرونده در جريان بود يكي از بستگان 
پيغام داد هادي كه نوه دايي بزرگترم است حاضر است در ازاي 
دريافت 2 ميليون تومان به نفع من شهادت دهد، اما پيشنهاد 
ريالي او هر هفته تغيير مي كرد تا اينكه قرار شد 10 ميليون 

تومان بگيرد. «

فرامرز ادامه داد: »روز حادثه از چند بانك پول برداشت كردم، 
اما به خاطر اينكه هادي پسر خالفكاري بود، ترسيدم اين هم 
تله باشد و آنها بخواهند پول مرا سرقت كنند به همين دليل از 
برادرم خواستم از دور مرا تعقيب كند و هواي مرا داشته باشد. 
با هادي و يكي از بستگان – نادر- جلوي محضر در ميدان قيام 
قرار گذاشتم، اما وقتي سر قرار رسيديم محضر بسته بود. به 
همين خاطر قرار شد روز بعد به محضر برويم. ماشين گرفتم و 
از جلوي محضر دور شدم كه يك ربع بعد نادر زنگ زد و گفت 
هادي چاقو خورده است. بالفاصله با برادرم تماس گرفتم و با 
هم يك تاكسي دربست گرفتيم و هادي را سوار ماشين كرديم. 

نادر هم گفت سوئيچ موتورش گم شده و با ما نيامد. «
متهم در حاليكه به شدت عصباني بود، گفت: »بين راه دايي 
بزرگم را سوار كرديم بعد بنا به پيشنهادش او را به منزلمان 
برديم. او پيش مادرم ماند و من ه��م در خانه ماندم. برادرم، 
هادي را به درمانگاه سر كوچه برد و بعد از مداوا به خانه آورد. 
هادي تا شب پيش ما بود و بعد از پذيرايي به خانه شان رفت. « 
متهم در آخر گفت: »باور كنيد جز حقيقت چيزي نگفتم. در 
درمانگاه وقتي از هادي پرسيديم چه كسي تو را زد با لبخند 
گفت: بعد حقيق��ت را مي گويم. در آن مح��ل دوربين هاي 
بسياري است اما متأسفانه هيچ كدام از آنها رصد نشد شايد با 
رصد آنها به حقيقت مي رسيديد. « سپس متهم به رد خط هاي 
چاقو روي سر و صورت شاكي اشاره كرد و گفت: »اين خط و 
خطوط ظريف با چاقو كار يك فرد حرفه اي است. من تا به حال 

چاقو دست نگرفته ام. «
در ادامه فريد - برادر كوچكتر - كه صاحب مقام دوم كشوري 
در رشته كشتي و در همين رشته مربي يكي از باشگاه هاي 
معروف نيز بود در جايگاه ايس��تاد و با ان��كار جرمش همه 
توضيحات برادرش را تأييد كرد و گف��ت: »آن روز به خاطر 
تماس برادرم نزديك محل كش��يك م��ي دادم كه فهميدم 
برنامه به فردا موكول شده است. همان موقع به خانه برگشتم 
كه دوباره برادرم تماس گرفت. بعد به محل رفتيم و هادي را 
سوار ماشين كرديم و به درمانگاه برديم. « او در پايان گفت: 
»باور كنيد خانواده ام در محل افراد سرشناسي هستند و سالها 
با آبرو زندگي كرده ايم. تا حاال هيچ كدام از اعضاي خانواده ام 
درگيري نداش��ته اند. خودم هم اين سالها مشغول ورزش و 
تحصيل بودم و حاال در مقطع دكتري در حال تحصيل هستم 
و منتظر تولد فرزندم هستم. اينها همه نقشه است تا ما را خراب 

كنند و مي خواهند انتقام بگيرند. «
در پايان دايي دو متهم كه از شكايت خود انصراف داده بود، در 
دادگاه به عنوان مطلع حاضر شد و توضيحات دو برادر را تأييد 
كرد و گفت روز حادثه به ميل خودش سوار ماشين شد و بعد 

به منزل خواهرش رفت. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 برادران كشتي گير 
آدم ربايي خانوادگي را انكار كردند

پسر ناخلف   بخشيده  شد 

فرجام سياه   دوستي تلگرامي


