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سابقه داري ؟ 
بله دوبار سابقه سرقت و كالهبرداري دارم. 

چي شد كه تصميم گرفتي به اين شيوه دست 
به سرقت بزني ؟

آخرين ب��ار ك��ه در زن��دان بودم، تصمي��م گرفت��م پس 
از آزادي از طريق اينس��تاگرام ب��ا دختران پولدار آش��نا 
 ش��وم و آنها را فريب دهم و در فرصت مناسب اموالشان را 

سرقت كنم. 
چطور مي توانستي آنها را فريب دهي ؟ 

وقتي آزاد شدم براي خودم صفحه اينستاگرامي باز كردم 
و خودم را هنرپيش��ه و دانش��جوي بازيگري و كارگرداني 
معرفي مي ك��ردم و از اين طري��ق با دختراني ك��ه پدر و 
مادرشان پولدار بودند، رابطه دوستي برقرار مي كردم و آنها 

را فريب مي دادم. 
از كجا اطالعات بازيگري و كارگرداني داشتي؟ 
من از دوران كودكي ب��ه بازيگري فيلم هاي س��ينمايي و 

تلويزيونی عالقه داش��تم و هميش��ه مج��الت بازيگري و 
سينمايي را مطالعه مي كردم. پس از اينكه ديپلم گرفتم در 
رشته بازيگري و كارگرداني در دانشگاه غير انتفاعي قبول 
شدم، اما به خاطر اينكه هزينه زيادي داشت، انصراف دادم 
با اين حال عالقه ام از سينما و تلويزيون كم نشد تا جايي كه 
هميشه بازيگري در فيلم ها و سريال ها را پيگيري مي كردم 
تا اينكه يك بار در س��ريالی تلويزيوني به عنوان س��ياهي 

لشكر بازي كردم. 
در اين مدت چند دختر را فريب دادي ؟ 

با دو دختر در اينس��تاگرام آشنا ش��دم كه هر دوي آنها را 
فريب دادم. 

توضيح بده. 
من هميشه لباس هاي شيك مي پوش��يدم و عكس هايي 
ه��م از پش��ت صحن��ه س��ريال معروفي ك��ه ب��ه عنوان 
سياهي لش��كر بازي كرده ب��ودم، در صفح��ه ام بار گذاري 
مي ك��ردم و گاهي هم عكس ه��اي خ��ودم را كنار عكس 

هنرپيش��ه هاي معروف فتوش��اپ مي كردم. از سوي ديگر 
ادعا مي ك��ردم كه پدر و مادرم در كان��ادا زندگي مي كنند 
و خ��ودم نيز در كان��ادا تحصي��ل مي كنم و به اين ش��يوه 
آنها را فري��ب م��ي دادم و از آنها خواس��تگاري مي كردم. 
در مدتي كه ب��ا آنها ارتباط داش��تم در فرصت مناس��ب 
كليد خانه آنها را ب��ر مي داش��تم و از روي آن كليد يدك 
 مي ساختم و وقتي آنها به مسافرت مي رفتند، از خانه شان 

سرقت مي كردم. 
فكر نكردي شناسايي شوي ؟ 

نه تم��ام جوانب را س��نجيده ب��ودم. هر وقت به س��رقت 
مي رفتم، خ��ودم را گريم مي ك��ردم و با چه��ره اي جديد 
وارد خانه آنها مي شدم،  اما در آخرين مورد فراموش كردم 
ساعتي كه دختر مورد عالقه ام براي من خريده بود، از دستم 

بيرون بياورم. 
چقدر سرقت كردي ؟ 

از هر خانه بيش از يك ميليارد تومان. 
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 پاسخ وكيل اولياي  دم غزاله 
 به ۲ شبهه در پرونده آرمان 
و نحوه دخالت سلبريتي ها

وكي�ل خان�واده غزال�ه، دخت�ري ك�ه بهم�ن س�ال 92 ب�ه 
دس�ت پس�ري ب�ه ن�ام آرم�ان ب�ه قت�ل رس�يد و جس�دش 
كش�ف نش�د، به ش�بهات اي�ن روزه�ا درباره قت�ل پاس�خ داد. 
محمدرضا زماني علويجه درباره وساطت بسياري از چهره هاي شناخته 
شده و به اصطالح سلبريتي ها درباره گذشت اولياي دم غزاله از قصاص 
آرمان توضيح داد: قطعاً هدف همه كساني كه در اين مدت به هر دليل، 
وظيفه خود مي دانس��تند كه در اين موضوع دخالت و وساطت كنند، 
نجات جان يك جوان )آرمان( بوده است و از اين نظر كارشان ارزشمند 
است، ولي به عنوان يك قاضي سابق جنايي و يك وكيل باسابقه و فعال 
در امور جنايي )هرچند ادعايي ندارم و كمترين هس��تم( كه حداقل 
تجربه فراواني در امر كس��ب رضايت از اولياي دم مقتولين داش��ته و 
دارم، الزم مي دان��م يك نكته مهم را اعالم كنم ك��ه جلب رضايت در 
چنين پرونده هايي همچون هر كار خاص قضايي ديگر، نياز به تجربه، 
تخصص، مهارت و حداقل آشنايي به فنون روانشناسي، علم حقوق و 

علم جامعه شناسي دارد. 
وی درباره دو شبهه  ايجاد ش��ده گفت: در نوشته اي كه منسوب به دو 
نفر از قضات است، قيد شده كه دو نكته اخيراً به اطالع آنها رسيده كه 
محل تأمل است )نقل به مضمون(. اول اينكه اعتبار دفترچه بيمه غزاله 
پس از فوت او تمديد شده و دوم اينكه براي وي در دانشگاه، مرخصي 

تحصيلي اخذ شده است. 
اين وكيل دادگس��تري افزود: خانواده غزاله داراي بيمه خويش فرما 
بوده اند و مدت اعتبار دفترچه هاي بيمه ش��ان، سه ماهه است. مدت 
كمي پس از مفقودش��دن غزال��ه، در حالي  كه تحقيق��ات در جريان 
بود، زمان موردنظر براي ل��زوم تمديد اعتبار دفترچ��ه بيمه غزاله و 
خانواده اش و نيز ثبت نام وي براي ترم جديد دانش��گاه فرا مي رسد و 
پدر غزاله با وجود آنكه ديگر ترديدي در قتل فرزندش نداشت، براي 
آنكه داغ دل مادر غزاله را كم��ي التيام دهد، به عن��وان پدر خانواده 
سعي داشت همس��رش را آرام و اميدوار س��ازد، براي آرام كردن دل 
پرتالطم همسرش، يك نوبت )فقط يك نوبت( و آن هم اندكي پس از 
اين حادثه، اقدام به تمديد اعتبار دفترچ��ه بيمه غزاله و اخذ يك ترم 

مرخصي تحصيلي از دانشگاه وي كرد. 
اين وكيل دادگس��تري گفت: همچنين موضوع ارت��كاب بزه قتل در 
زماني كه آرمان كمتر از 18 س��ال س��ن داش��ته، نكته اي نيست كه 
اكنون مطرح ش��ده باش��د بلكه اين موضوع از بدو تش��كيل پرونده، 
مدنظر قضات بوده و مورد دقت و بررسي قرار گرفته است. الزم است 
مطلع باش��يد كه آرمان در زمان ارتكاب جرم، تنها هفت روز كمتر از 
18 سال داشته اس��ت. ماده 91 قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد 
»در جرائم موجب ح��د يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18س��ال، 
ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال 
عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حس��ب مورد با توجه به سن آنها 
به مجازات ه��اي پيش بيني ش��ده در اين فصل محكوم مي ش��وند.« 
تبصره- »دادگاه براي تش��خيص رش��د و كمال عق��ل مي تواند نظر 
 پزش��كي قانوني را اس��تعالم يا از هر طريق ديگر ك��ه مقتضي بداند، 

استفاده كند.«
زماني بيان كرد: اين موضوع مورد توج��ه مقامات قضايي قرار گرفت. 
روانش��ناس مورد اعتماد دادگاه در جلسه دادرس��ي حاضر شد و اين 
موضوع مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت. همچنين آرمان از سوي 
مقامات قضايي براي انجام معاينات تخصصي روانپزشكي و روانكاوي 
حداقل دو نوبت به پزش��كي قانوني اعزام شد كه يك نوبت آن منتهي 
به تشكيل كميسيون تخصصي روانپزش��كي در پزشكي قانوني شد و 
در نهايت نظريه پزش��كي قانوني اين بود كه متهم مشمول مفاد ماده 
91 قانون مجازات اسالمي نيس��ت. به عبارت ديگر، قبح عمل خود و 
حرمت آن را درك مي كرده و در رشد و كمال عقلي وي نيز شبهه اي 

وجود ندارد. 

مرگ 3 پسر جوان بر اثر گازگرفتگي 
ف�وت  از  بويراحم�د  و  كهگيلوي�ه   11۵ اورژان�س  رئي�س 
س�ه ج�وان در روس�تاي دل�ي بج�ك س�فيدار خب�ر داد. 
محسن جليل درباره اين حادثه گفت: عوامل اورژانس ساعت 17:26 
دقيقه عصر روز پنج شنبه 26 دي ماه با تماس شهروندي از گازگرفتگي 
سه جوان 26 ،27  و 28 ساله در روس��تاي دلي بجك سپيدار با خبر و 

بالفاصله با دو آمبوالنس راهي محل شدند. 
تكنسين هاي اعزامي در نخستين گام عالئم حياتي مصدومان را بررسي 
كردند كه متأسفانه مشخص شد هر سه جوان هيچگونه عالئم حياتي 

ندارند و قبل از رسيدن عوامل اورژانس جان خود را از دست داده اند. 
بررسي ها نشان داد سه جوان فوت ش��ده شب در خواب به خاطر عدم 
رعايت نكات ايمني بر اثر گاز گرفتگي آبگرمكن جان خود را از دست 

داده اند. 

مرگ ۲ كارگر پس از سقوط به چاه
بي توجهي به اصول ايمني س�بب ش�د ت�ا دو كارگر س�اختماني 
ب�ه داخ�ل چ�اه س�قوط ك�رده و جانش�ان را از دس�ت بدهند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ محمدحسن محمدي فرمانده انتظامي 
شهرس��تان دماوند گفت: اين حادث��ه دو روز قب��ل در محله اصطك 
شهرستان دماوند اتفاق افتاد و مأموران پليس و امدادگران بعد از اطالع 
از حادثه در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه دو كارگر چاه كن 
به داخل چاه سقوط كرده و جانشان را از دس��ت داده اند كه اجساد با 
كمك امدادگران از چاه خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد. سرهنگ 
محمدي گفت: بي توجهي كارفرمايان به رعايت اقدامات فني و مراقبتي 

منجر به بروز اين حوادث خواهد شد.

 مرگ مشكوك پسر جوان 
با اسلحه شكاري 

تحقيقات درباره مرگ پسر جواني كه با شليك اسلحه شكاري به 
كام مرگ رفته است از س�وي مأموران پليس پايتخت ادامه دارد. 
به گزارش »جوان«، ساعت 17:37 روز پنج شنبه 26دي ماه قاضي ساسان 
غالمي بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 116مولوي از مرگ مشكوك پسر جواني با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي در 
محل حادثه كه خانه اي در حوالي مولوي است با جسد پسر جواني روبه رو 
شدند كه با شليك گلوله اسلحه شكاري كشته ش��ده بود.  بررسي هاي 
مأموران نشان داد كه پسر جوان هنگام حادثه در خانه تنها بوده و وقتي 

خانواده اش از بيرون به خانه برگشته اند با اين صحنه روبه رو شده اند. 
يكي از اعضاي خانواده پسر فوت شده به مأموران گفت: پسرم از مدتي 
قبل مشكالت روحي داشت. امروز ما براي كاري از خانه بيرون رفتيم و 
او در خانه تنها بود. وقتي به خانه برگشتيم ديديم پسرمان غرق در خون 
نقش بر زمين شده و اسلحه شكاري خانه مان نيز كنارش افتاده است. 
پس از اين بالفاصله موضوع را به اداره پليس و اورژانس خبر داديم كه 

عوامل اورژانس پس از معاينه اعالم كردند، پسرمان فوت كرده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم 
مأموران به دستور قاضي ساس��ان غالمي تحقيقات فني خود را براي 

روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه آغازكردند. 
 

 پليس كودك گمشده را 
به مادرش رساند

كودك خردسالی كه در شلوغي بازار بيرجند گم شده بود با تالش 
مأموران پليس پيدا شد و به مادرش تحويل داده شد. 

به گزارش »جوان«، سرهنگ علي اكبر حيدري معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان خراسان جنوبي توضيح داد: دو روز قبل زني به مأموران 
پليس راهور در سه راه اسدي بيرجند خبر داد كه بچه اش را در شلوغي بازار 
گم كرده است. بعد از آن بود كه تيم هاي پليس با حضور در منطقه شروع به 
گشت زني كردند و موفق شدند نيم ساعت بعد طفل خردسال را كه در بازار 

سرگردان بود پيدا كرده و به مادرش تحويل دهند. 

بازداشت دوباره جيب بران حرفه اي 
در ايستگاه مترو

دو جيب بر حرفه اي كه پس از رهايي از زندان شروع به سرقت كرده 
بودند، بار ديگر بازداشت شدند. 

به گزارش »جوان«، مأموران پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده درباره 
جيب بري در ايستگاه هاي مترو در اين باره اقدام كردند. عصر 24 دي ماه بود 
كه مأموران پليس مترو هنگام گشت زني در ايستگاه متروي امام خميني  به 
رفتار دو مسافر مظنون شده و آنها را تحت نظر گرفتند. لحظاتي بعد يكي از 
دو نفر داخل واگن قطار شد و چند لحظه قبل از بسته شدن در از داخل واگن 
خارج شده و يك گوشي تلفن همراه را به دست همدستش داد و هر دو از هم 
فاصله گرفتند. بعد از آن بود كه مأموران پليس هر دو را بازداشت و در بازرسي 
بدني از آنها چند گوشي تلفن همراه سرقتي و اوراق هويتي متعلق به افراد 
ديگر كشف كردند. بررسي سوابق متهمان نشان داد، دو متهم دو سال قبل 
به همين اتهام در اين ايستگاه بازداشت و بعد از تحمل حبس آزاد و دوباره 
سريال سرقت هايشان را شروع كرده بودند. يكي از متهمان گفت: ما با پرسه 
در ايستگاه هاي تندرو يا مترو به اين شيوه جيب بري كرده و امو ال سرقت 
شده را به مالخران مي فروختيم. سرهنگ سعيد عطااللهي، رئيس پليس مترو 

گفت: متهمان با تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شدند. 

 رهايي گروگان 30 ساله 
پس از ۲0روز اسارت

مردان مسلح كه به خاطر اختالف مالي مردي را به مدت 20روز به 
گروگان گرفته بودند، وي را در شهرستان چابهار رها كرده و گريختند. 
به گزارش »جوان«، س��رهنگ حيدرعلي كيخاي مقدم فرمانده انتظامي 
شهرستان چابهار توضيح داد: س��وم دي ماه بود كه حادثه گروگانگيري به 
مأموران پليس آگاهي شهرس��تان چابهار گزارش شد. بررسي هاي پليس 
حكايت از اين داشت مردان مسلح س��وار بر خودروهاي پژو پارس و پرايد 
با ربودن مردي 30 س��اله در محله گلشهر اين ش��هر از محل گريخته اند.  
تحقيقات پليس براي بازداشت آدم ربايان به جريان افتاد و مأموران پليس 
بعد از 20روز مخفيگاه متهمان را شناس��ايي كردند. در حالي كه مأموران 
در يك قدمي آدم ربايان بودند، متهمان ب��ا رهاكردن گروگان خود از محل 

متواري شدند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان چابهار گفت: در تحقيقات مشخص شد 
كه حادثه با انگيزه اختالف مالي رقم خورده و تحقيقات براي بازداشت 

سارقان در جريان است. 

كشف محموله ترياك از بار الستيك
يك محموله ترياك كه زيربار قانوني الستيك جاساز شده بود، در 

شهرستان نائين كشف شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ ايرج كاكاوند فرمانده انتظامي شهرستان 
نائين توضي��ح داد: مأم��وران پليس مب��ارزه با موادمخ��در و مأموران 
در ايس��تگاه بازرسي شهيد ش��رافت شهرس��تان نائين  هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك كاميونت ايس��وز مش��كوك و آن را متوقف 
كردند. وي با اش��اره به اينكه اين خودرو از شرق كشور به مقصد تهران 
در حركت بود، گفت: محموله قانوني كاميونت الستيك خودرو بود كه 
در بازرسي به عمل آمده مشخص شد، 261 كيلو و 397 گرم ترياك زير 
محموله جاساز شده است كه محموله توقيف و يك سوداگر مرگ هم 

بازداشت و به مرجع قضايي تحويل داده شد. 

 سرقت هاي ميلياردي  بازيگر سياهي لشكر 
  از دختران پولدار

و  س�ينمايي  فيلم ه�اي  لش�كر  س�ياهي  نق�ش 
س�ريال هاي تلويزيون�ی ب�ا چه�ره گري�م ش�ده از 
خان�ه دخت�ران پول�دار س�رقت ميلي�اردي مي ك�رد. 
به گزارش »جوان«، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت و 
گفت سارق يا س��ارقاني به خانه اش دستبرد زده و پول، طال و 

اموال قيمتي خانه اش را سرقت كرده اند. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من تاجرم و وضع مالي خوبي 
دارم. خان��ه ام در يكي از خيابان هاي ش��مالي تهران اس��ت. 
چند روز قبل همراه خانواده ام به س��فر رفتي��م تا اينكه امروز 
به خانه برگشتيم و متوجه شدم س��ارق يا سارقاني به خانه ام 
دس��تبرد زده و همه اموال قيمتي و مقدار زيادي پول و دالر 
و طال از خانه ام س��رقت كرده اند. وي ادامه: در خانه ام س��الم 
اس��ت كه حكايت از اين دارد سارق يا س��ارقان كليد خانه ام 
را داش��ته اند و همين موضوع مرا ش��وكه كرده چون اعضاي 
خانواده ام كليد خان��ه را به هيچ يك از بس��تگانمان نداده اند 
 و نمي دانم چطور س��ارق يا س��ارقان كليد خانه ام را به دست 

آورده اند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده براي رسيدگي به دستور بازپرس 
دادس��راي ويژه س��رقت در اختيار تيمي از مأم��وران پليس 
پايتخت قرار گرفت. مأموران در نخس��تين گام دوربين هاي 
مداربس��ته محل حادثه را بازبيني كردند كه نش��ان داد مرد 
جواني با چهره اي ناشناس در حالي كه كليد خانه را در اختيار 
دارد وارد خانه و پس از س��اعتي با اموال سرقتي از خانه خارج 

مي شود. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران با شكايت 
مشابه ديگري روبه رو شدند كه بررسي ها نشان مي داد سارق 
اين بار هم مرد جواني اس��ت، اما با چه��ره اي متفاوت با كليد 
يدك از خانه مرد پولدار ديگري دس��ت به س��رقت چند صد 

ميليوني مي زند. 
ش��اكي به مأموران گف��ت: من در ب��ازار تهران مغ��ازه دارم و 

خانه ام ني��ز در منطقه نياوران اس��ت. چن��د روز قبل همراه 
خان��واده ام به س��فر خ��ارج از كش��ور رفت��م و ام��روز وقتي 
به خانه برگش��تم همه وس��ايل خانه ام به  ه��م ريخته بود كه 

 فهمي��دم پول ها، ط��ال و وس��ايل گرانقيمت خانه ام س��رقت 
شده است. 

در حال��ي ك��ه مأم��وران هي��چ رد پاي��ي از س��ارق دو خانه 
پي��دا نكرده بودن��د،  دخت��ر م��رد ب��ازاري ب��ه اداره پلي��س 
 رف��ت و گفت احتم��ال مي دهد نامزدش س��ارق خانه ش��ان 

باشد. 
وي گفت: مدتي قبل با پسر جوان شيك پوشي به نام كيوان در 
اينستاگرام آشنا شدم. او خودش را هنرپيشه سينما و تلويزيون 
معرفي كرد و گفت دانشجوي بازيگري و كارگرداني سينما در 
كشور كانادا است و تا كنون در چند پشت صحنه فيلم و سريال 
تلويزيوني و سينمايي بازي كرده   و به زودي هم قرار است يك 

فيلم سينمايي را كارگرداني كند. 
وقتي ب��ه م��ن پيش��نهاد ازدواج داد، قبول ك��ردم و او هم به 
خواس��تگاري ام آمد. من براي جش��ن تولدش س��اعت مچي 
گرانقيمت��ي خريدم كه االن پس از مش��اهده فيل��م دوربين 
مداربس��ته صحنه س��رقت ديدم سارق همان س��اعت مچي 
را در دس��ت دارد و از طرف��ي ه��م كي��وان چن��د روز قبل از 
اينكه ما به مس��افرت برويم، به من گفت كه مي خواهد پيش 
خانواده اش به كشور كانادا برود، اما امروز او را به صورت اتفاقي 
 در تهران ديدم و االن احتمال مي دهم خواس��تگارم س��ارق 

خانه مان باشد. 
مأموران پلي��س ب��ا اطالعاتي ك��ه از دختر جوان به دس��ت 
آوردند، دريافتند خواس��تگار وي يكي از متهمان سابقه داري 
است كه مدتي قبل از زندان آزاد ش��ده و االن با اين ترفند از 

دختران پولدار سرقت مي كند. 
بنابراي��ن مأم��وران پلي��س كي��وان را بازداش��ت كردن��د و 
وي ني��ز در بازجويي ه��ا به س��رقت از خان��ه دو دختر جوان 
به بهانه خواس��تگاري اعتراف ك��رد. متهم ب��راي تحقيقات 
 بيش��تر به دس��تور بازپرس پرونده در اختيار مأموران پليس 

قرار گرفت. 

پس�ر افغانی ك�ه مته�م اس�ت دخت�ري كن�د ذه�ن را آزار 
داده و گوش�ي تلف�ن هم�راه و گردنبن�د او را س�رقت 
ك�رده ، در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان تهران محاكمه ش�د. 
به گزارش »جوان«، تحقيق��ات پليس تهران درب��اره پرونده يك 
سال قبل و با شكايت زني س��الخورده به جريان افتاد. او به پليس 
خبر داد كه نوه 27 ساله اش كه ش��هين نام دارد، گم شده است. او 
توضيح داد كه نوه  اش كند ذهن اس��ت و از يك سال قبل به دنبال 
جدايي دختر و دام��ادش از هم، با او زندگي مي كند. او در ش��رح 
گم ش��دن ش��هين گفت: روز قبل كه به پارك رفته بوديم، ناگهان 
ش��هين ناپديد ش��د و نتوانس��تم او را پيدا كنم. ش��هين دختري 
 كند ذهن اس��ت كه تنهايي از خانه بيرون نرفته بود و جايي را هم

 بلد نبود. 
 بازداشت متهم

با اطالعاتي كه پيرزن از شهين در اختيار پليس گذاشت، تحقيقات 
براي پيدا كردن او به جريان افتاد. همچنين پويشي در شبكه هاي 
اجتماعي براي پيدا كردن شهين شكل گرفت و عكس هاي او دست 
به دست ش��د. مأموران پليس در اولين گام، تماس هاي شهين را 
بررس��ي كردند و فهميدند كه او بعد از جدا ش��دن از مادربزرگش 
با مردي افغان به نام امير تماس داشته اس��ت. مأموران با بررس��ي  
تماس هاي امير توانستند همان شب او را در حالي كه قصد داشت به 

مشهد سفر كند، در ترمينال جنوب شناسايي و دستگير كنند. 
امير در اولين بازجويي ها گفت كه از سرنوشت شهين خبر ندارد، اما 
وقتي گوشي تلفن همراه ش��هين در وسايل او كشف شد گفت كه 
با شهين در پارك آشنا شده اس��ت. بعد شهين ر ا به كارخانه اي در 
پاكدش��ت برده و بعد از آن هم او را نزديك خانه مادربزرگش رها 

كرده و ديگر از او خبري ندارد. 
  كمك يك شهروند

س��ه روز بعد از ماجرا و در حالي كه تحقيقات ادامه داشت، مردي 
به پليس خبر داد كه ش��هين را داخ��ل يكي از پارك هاي ش��هر 
ديده اس��ت. او گفت كه عكس شهين را در ش��بكه هاي اجتماعي 
ديده و هنگامي كه از پارك عبور مي كرده او را ديده كه روي يكي 
از نيمكت ها نشسته بود. با نش��اني هايي كه اين شهروند در اختيار 
پليس گذاشت، مأموران راهي محل ش��دند و شهين را به پزشكي 

قانوني منتقل كردند. 
گزارش پزشكي قانوني آثار كبودي را در نقاط مختلف بدن شهين و 
همچنين مورد آزار گرفتن او تأييد كرد. با كامل شدن تحقيقات در 
اين باره امير به اتهام آزار دادن شهين و سرقت گوشي تلفن همراه و 

گردنبند او مجرم شناخته و پرونده براي رسيدگي به شعبه هشتم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

  در جلسه دادگاه
ابتداي جلسه دختركندذهن در جايگاه ايس��تاد و در شرح ماجرا 
گفت: يك روز همراه مادربزرگم به پارك رفتم و آنجا پسري افغان 
خودش را به من رساند و شماره تلفنش را به من داد. من از پارك 
خارج شدم و با آن پسر كه خودش را امير معرفي كرده  بود، تماس 
گرفتم. امير گفت كه مي خواهد به مشهد برود و از من خواست كه 
همراهش بروم. گفتم ك��ه او بايد به خواس��تگاري ام بيايد و با من 
ازدواج كند تا بتوانم همراهش بروم. به هر حال او من را فريب داد 
و با خودش به كارخانه اي در پاكدشت برد و گفت كه مي خواهد در 
كارخانه مشغول كار شود. امير با مدير كارخانه حرف زد و او اتاقي 
در اختيارمان گذاشت كه شب را اس��تراحت كرديم. امير آن شب 
به من تعرض و گوش��ي تلفن همراه و گردنبندم را هم سرقت كرد. 
بعد هم من را به داخل ش��هر برد و كنار خيابان رها كرد و به دنبال 

كار خودش رفت. 
دخت��ر كند ذهن در حال��ي ك��ه مي لرزيد، ادامه داد: من گرس��نه 

بودم و جاي��ي براي رفتن هم نداش��تم. از خان��واده ام هم خجالت 
مي كشيدم تا اينكه پسري س��راغم آمد و گفت كه نانوا است. من 
ماجراي گم شدنم را به او گفتم. آن پس��ر هم من را به نانوايي برد 
و جايي در اختيارم گذاشت كه ش��ب را ماندم. به من قول داد كه 
كمك كند و من را به خانواده ام برس��اند. م��ن از اينكه خانواده ام 
كتكم بزنند، ترس��يدم براي همين از نانوايي فرار كردم و به پارك 
رفتم. در پارك دو پس��ر جوان س��راغم آمدند و عل��ت ناراحتي ام 
را س��ؤال كردند. من ماجرا را برايش��ان توضي��ح دادم. آنها خيلي 
ناراحت ش��دند و گفتند كه كمكم مي كنند و امي��ر را پيدا  و او را 
تنبيه مي كنند. يكي از آنه��ا من را به خانه مج��ردي اش برد و به 
من رسيدگي كرد. من سه شب را در خانه آن پسر بودم و روزها را 
 به پارك مي رفتم تا اينكه مأموران س��راغم آمدند و من را تحويل 

خانواده ام دادند. 
دختر جوان گفت كه من از امير ش��كايت دارم و مي خواهم كه به 

خاطر رفتار بدي كه با من داشته به شدت مجازات شود. 
 درخواست مجازات براي پسر افغان

در ادامه مادربزرگ ش��هين در جايگاه ايس��تاد و گفت: من از امير 
ش��كايت دارم و از دادگاه مي خواهم كه او مجازات شود، اما از سه 
پس��ري كه به نوه ام پناده دادند شكايتي ندارم. ش��اكي ادامه داد: 
شهين سه شب را بيرون خانه سپري كرد و براي پيدا كردن او همه 
خانواده را بسيج كرديم. عكس هاي شهين در شبكه هاي اجتماعي 
به اشتراك گذاشته شد تا اينكه با كمك مردي رهگذر شهين پيدا 
شد. او گفته بود كه ش��هين را ديده كه وارد خانه اي شده و بعد به 
پارك رفته است. ما كنار آن خانه كشيك داديم كه شهين از خانه 
خارج شد و به پارك رفت و توانستيم او را به اين صورت پيدا كنيم. 

  اظهارات متهم
در ادامه متهم افغان در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: من به صورت 
غيرقانوني به ايران آمدم و در مشهد زندگي مي كردم. مدتي بود كه 
براي پيدا كردن كار به تهران آمده بودم و در پارك بود كه با شهين 
آشنا شدم. بعد با هم تلفني حرف زديم و به او گفتم كه مي خواهم به 
مشهد بروم. بعد او را به كارخانه اي در پاكدشت بردم و به مدير آنجا 
گفتم كه شهين نامزدم است. مدير كارخانه هم اتاقي در اختيارمان 
گذاشت. فرداي آن روز هم شهين را نزديك خانه مادربزرگش رها 
كردم، چون نمي خواست همراهم به مشهد بيايد. متهم گفت: من 
گردنبند و گوشي او را سرقت نكردم، بلكه شهين همه را در اختيارم 
گذاشت تا بفروش��م و برايش غذا بخرم. هيئت قضايي بعد از ختم 

جلسه وارد شور شد. 

   سرنوشت دختر كندذهن  پس از گم شدن در پارك


