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نماينده مجلس 
 به ميز محاكمه 

باز مي گردد
نماينده مجلس كه به اتهام ارتباط نامشروع با زني مطلقه 
به تحمل شالق و تبعيد محكوم شده بود بار ديگر محاكمه 

مي شود. 
به گزاش جوان، پرونده اين نماينده مجلس از دو سال قبل و 
همزمان با شكايت زني مطلقه عليه وي در دادگاه كيفري يك 
استان تهران به جريان افتاد. زن 28 ساله كه زهرا نام داشت 
گفت وقتي به دفتر اين نماينده در مي��دان وليعصر مراجعه 
كرده بود از س��وي وي مورد آزار قرار گرفته اس��ت. در حالي 
كه بررسي ها در اين باره جريان داش��ت زن جوان به دادگاه 
خبر داد كه از سوي افرادي ناشناس تهديد به بازپس گرفتن 
شكايت خود شده است. همزمان فايل صوتي در فضاي مجازي 
دست به دست شد كه نش��ان مي داد مردي به لهجه آذري از 
دختر جوان درخواست مي كند كه شكايت خود را پس بگيرد 
و بگوي��د كه به مح��ل كار نماينده هم مراجعه نكرده اس��ت. 
تحقيقات در اين باره جريان داشت تا اينكه اين بار خبر رسيد 
زهرا پيش از برگزاري جلس��ه محاكمه با مرگي خودخواسته 
به زندگي خودش پايان داده است. مرگ زهرا اما پايان ماجرا 
نبود و هيئت قضايي اسفند سال گذشته وارد رسيدگي شد. 
هيئت قضات بعد از شنيدن دفاعيات نماينده مجلس او را از 
اتهام تجاوز به عنف تبرئه اما به اتهام رابطه نامش��روع مجرم 
شناخت و به تحمل 90 ضربه شالق و دو سال تبعيد محكوم 
كرد. رأي دادگاه بعد از بررسي در شعبه 47 ديوان عالي كشور 
نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض فرستاده شد. هيئت 
رسيدگي كننده ديوان عالي كشور با استناد به موارد زير رأي 
صادر شده از سوي دادگاه رسيدگي كننده را نقض كرد. اول 
اينكه محلي كه ادعا شده زن جوان در آنجا مورد تعرض قرار 
گرفته جايي بوده كه افراد ديگر هم به آنجا آمد و شد داشتند 
كه بروز اين عمل بعيد به نظر مي رسد. دوم اينكه فايل صوتي 
مورد اشاره كه به زبان تركي اس��ت ترجمه نشده است و در 
محتواي مطرح ش��ده موضوعي كه به اقرار مته��م مبني بر 
برقراري رابطه جنس��ي باشد اشاره نشده اس��ت. سوم اينكه 
براساس مداركي كه متهم به دادگاه ارائه داده وي به بيماري 
قند خون مبتال است و انسولين تزريق مي كند. متهم مدعي 
است كه براساس اين مدارك پزش��كي وي قادر به برقراري 
رابطه جنسي نبوده است كه اين موضوع بايد از سوي پزشكي 

قانوني بررسي شود. 

40 هزار زائر اربعين از 9 فرودگاه 
اعزام شدند

فرمانده پليس فرودگاه هاي 
كش�ور اع�الم كرد ك�ه از 
14 مهرم�اه تاكنون 40 هزار 
نف�ر از زائ�ران اربعي�ن از 
9 ف�رودگاه كش�ور راه�ي 
اين س�فر معنوي شده اند. 
سردار حسن مهري گفت: با 
برگزاري جلسات و تمهيدات 
پيش بيني شده با ارگان هاي 
دس��ت اندر كار، اعزام زائران 
به بهترين ش��كل در حال برگزاري است. وي با تأكيد براينكه 
تمامي اقدامات الزم براي تأمين امنيت زائران در فرودگاه هاي 
كش��ور پيش بيني و انجام گرفته اس��ت، ادام��ه داد: پيش از 
اجراي مأموريت اربعين جلس��ات توجيهي و آموزش��ي براي 
كاركنان برگزار و وظايف هربخش يا ش��خص مشخص شده 
 اس��ت تا هيچ گونه خأل امنيت��ي در ح��وزه مأموريتي وجود

 نداشته باشد. 
 

  انکار دوباره 
قتل رفيق

پس�ري ج�وان ك�ه مته�م اس�ت دو س�ال قب�ل يك�ي 
از دوس�تانش را ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قت�ل رس�انده 
اس�ت دوب�اره محاكم�ه ش�د و جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش جوان، متهم ك��ه ايمان نام دارد چن��د روز پس از 
كشف جسد دوستش پيمان بازداشت شد. ايمان اما اتهام قتل 
را انكار كرد و گفت كه در جريان حادثه نقش نداشته است. او 
گفت: من با پيمان اختالف داشتم اما مرتكب قتل او نشده ام. 
روزي كه حادثه اتفاق افتاد با كاتر چرخ ه��اي خودروي او را 
پنچر كردم تا اينكه ساعتي بعد به من خبر دادند كه پيمان با 
شليك گلوله كشته شده است. با اطالعاتي كه ايمان در اختيار 
پليس گذاش��ت مأموران راهي محل پارك خودروي پيمان 
شدند و متوجه شدند كه چرخ هاي خودرو با جسمي تيز بريده 
شده است. چند شاهد هم به پليس گفتند كه ايمان را در حال 

پنچر كردن چرخ هاي خودروي پيمان ديده اند. 
 ايمان اما در جريان تحقيقات فني مأموران پليس آگاهي به 
قتل اعتراف كرد. او گفت: من و پيم��ان در يكي از گروه هاي 
تلگرامي با هم آشنا شديم و با هم رفت و آمد داشتيم. در جريان 
رفت و آمدها بود كه متوجه شدم كه او با همسرش آتنا اختالف 
دارد. اختالف آنها اما منجر به طالق شد. من اما با آتنا ارتباط 
برقرار كردم و با او رابطه داشتم تا اينكه پيمان دوباره به سراغ 
آتنا رفت و دوباره باهم ازدواج كردند. بعد از ازدواج دوباره آنها 
بود كه رفتار پيمان با من عوض شد. پيمان از اينكه در دوران 

طالق آتنا با او وارد رابطه شده بودم، ناراحت بود. 
ايمان اما در تحقيقات بعدي حرف هايش را تغيير داد و گفت كه 
نقشي در جريان قتل نداشته اس��ت. مأموران پليس در جريان 
تحقيقات بيشتر كشف كردند كه تلفن همراه ايمان روز حادثه در 
نزديكي جايي كه قتل اتفاق افتاده است، آنتن دهي داشته است. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بازپرس ايمان را به اتهام قتل 
عمد مجرم شناخت و كيفرخواس��ت عليه وي صادر و پرونده 
براي بررس��ي به ش��عبه 11 دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به پرونده اولياي دم گفتند كه 
خواسته شان قصاص است. ايمان اما وقتي در جايگاه قرار گرفت 
جرمش را انكار كرد و گفت مرتكب قتل نش��ده است. هيئت 
قضايي اما با استناد به اوراق پرونده ايمان را گناهكار شناخته 
و او را به قصاص محكوم كردند. رأي دادگاه با اعتراض متهم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات ديوان عالي كشور اما با 
چند ايراد شكلي رأي صادر ش��ده را نقض كرد و براي بررسي 
دوباره به شعبه رسيدگي كننده ارجاع دادند. روز گذشته بعد 
از اينكه قاضي رسميت جلسه را اعالم كرد اولياي دم گفتند كه 
همچنان بر قصاص متهم اصرار دارند. ايمان اما بار ديگر اتهامش 
را انكار كرد و گفت كه نقشي در بروز قتل نداشته است. وكيل 
او به دادگاه گفت: محل كار مته��م در نزديكي محلي بوده كه 
حادثه قتل اتفاق افتاده است و استناد به آنتن دهي تلفن همراه 
وي براي ارتكاب قتل درس��ت نيست. وي همچنين گفت كه 
شهود چندبار در جريان تحقيقات حرف هاي خودشان را عوض 
كرده اند. آنها چندبار ايمان را به عنوان كسي كه خودرو را پنچر 
كرده شناسايي كردند و بعد حرف هايشان را تغيير داده اند كه 

براي متهم درخواست حكم برائت دارد. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم  وارد شور شد. 

آش�نايي اينس�تاگرامي مرد بدنس�از با يكي از 
گردانندگان صفحه مد به قيمت جانش تمام شد. 
به گزارش جوان، ش��امگاه يازدهم مهر ماه مأموران 
پليس تهران از مرگ يكي از متهمان بازداشت شده با 
خبر شدند و در اين باره تحقيق كردند. براساس اوراق 
پرونده مرد فوت شده 38 ساله و مربي بدنسازي بود 
كه در جريان حريق عمدي يك دستگاه خودرو در 
غرب تهران تحت تعقيب ق��رار گرفته و پس از وقوع 
يك سانحه رانندگي بازداش��ت شده بود. خودرويي 
هم كه دچار حريق ش��ده بود يك دس��تگاه جيلي 
بود كه مقابل س��اختماني مسكوني به آتش كشيده 
ش��ده بود. مأموران گش��ت پليس كه در حال عبور 
از آن مح��ل بودن��د از حادثه آتش س��وزي با خبر و 
متوجه شدند كه عامل حادثه در حال فرار است كه 
او را تعقيب و بازداشت كردند. مرد 38 ساله به وقوع 
حادثه آتشين اعتراف كرد و درباره انگيزه اش گفت: 
من مربي بدنسازي هس��تم و مدتي قبل در جريان 

بررس��ي صفحه  هاي مج��ازي در ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام با يك صفحه مد مواجه شدم كه بازديد 
كنندگان زيادي داشت. آنجا بود كه تصميم گرفتم 
ب��راي رونق كارم ب��ه آن صفحه آگه��ي بدهم براي 
همين شروع به چت كردن با مدير آن كردم. بعد از 

آن ارتباط ما در اينستاگرام به تماس تلفني كشيده 
ش��د و متوجه ش��دم كه زن جوان پنج ازدواج ناكام 
داشته و صاحب چند فرزند هم شده است. ارتباط ما 
ادامه داشت تا اينكه من به زن جوان عالقه مند شدم 
و پيشنهاد ازدواج دادم كه گفت بايد در اين باره فكر 

كند. در اين مدت به بهانه هاي مختلف برايش هديه 
مي گرفتم. او يك روز خودروي من را به امانت گرفت، 
اما ديگر آن را به من پس نداد. چند بار تماس گرفتم 
و خواستم ماش��ينم را پس بدهد كه گفت آن را در 
قبال رابطه اي كه باهم داش��تيم، برداشته است. هر 
چه به او اصرار كردم فايده نداش��ت تا اينكه تصميم 
به انتقام گرفتم. ش��ب حادثه مقابل خانه اش كمين 
كردم. وقتي با ماش��ين خودش از راه رس��يد آن را 
مقابل س��اختمان پارك كرد و وارد ساختمان شد. 
لحظاتي بعد م��ن هم مقداري بنزين روي ماش��ين 
ريخته و آن را آتش زدم و فرار ك��ردم. در حال فرار 
 بودم كه مأموران گشت پليس از راه رسيدند و من را 

بازداشت كردند. 
درحالي كه بررس��ي هاي در اين باره جريان داشت 
مشخص شد كه مرد بدنس��از به علت نامشخصي به 
زندگي اش پايان داده اس��ت كه جسد وي به دستور 

بازپرس به پزشكي قانوني منتقل شد. 
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راننده مس�افربر كه در حادثه اي ناخواسته 
مرگ م�ردي خش�مگين را رقم زده اس�ت 
به اته�ام قت�ل عمد مجرم ش�ناخته ش�د. 
به گزارش جوان، عصر روز پنج شنبه 21 تير سال 
گذشته بود كه مأموران كالنتري 134 شهرك 
غرب از حادث��ه رانندگ��ي خوني��ن در يكي از 
خيابان هاي اط��راف با خب��ر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد كه مردي 63 ساله 
در جريان تصادف با يك خودروي پرايد جانش 
را از دست داده اس��ت. چند نفر از شاهدان كه از 
دوستان و بستگان مرد فوت شده بودند، گفتند 
كه راننده پرايد به عمد حادثه خونين را رقم زده و 
مرد ميانسال را به قتل رسانده است. بعد از آن بود 
كه جسد به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي 

امور جنايي به پزشكي قانوني منتقل شد. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مرد مسافربر مورد 
تحقيق قرار گرفت. او گفت: م��ن در خيابان در 
حال مسافركشي بودم كه زن جواني در حالي كه 
طفلي به همراه داشت گفت »دربست« كه توقف 
كردم. او گفت كه مي خواهد ب��ه چند جا برود و 
مي تواند ساعتي 10هزار تومان كرايه بدهد كه به 
خاطر بچه اي كه همراه داشت قبول كردم و آنها 

را سوار كردم. زن جوان خواست به سمت خيابان 
توحيد حركت كنم. به خاطر اينكه مسير را درست 
نمي شناختم چند خيابان را اشتباه رفتم، اما به هر 
صورت به خيابان توحيد رسيديم. زن جوان گفت 
كه ممكن است چند نفر بخواهند برايش ايجاد 
مزاحمت كنند. من گفتم كه دنبال دردسر نيستم 
و خواستم بدون اينكه كرايه بدهد از ماشين پياده 
شود و ماشين ديگري كرايه كند كه قبول نكرد. 
بعد شروع به حرف زدن با تلفن همراهش كرد. 
معلوم بود كه دارد با مردي حرف مي زند. زن جوان 
همان طور كه داشت حرف مي زد شروع به جيغ و 
داد كرد كه من ترسيدم. گفت كه هشت ماه است 
كه درخواست طالق داده و حاال بعد از اين همه 
دوندگي معلوم شده  است، حكمي كه گرفته فاقد 
اعتبار است. زن جوان از من خواست كه دور بزنم 
كه از او خواهش كردم پياده شود و ماشين ديگري 
كرايه كند. در حال حرف زدن بوديم كه ناگهان 
مردي ميانس��ال همراه هفت، هش��ت نفر ديگر 
از راه رس��يد. زن جوان با ديدن آن مرد ترسيد. 
مرد به او گفت كه » مي خواستي حكم جلب من 
را بگيري؟« زن جوان به م��ن گفت كه به طرف 
كالنتري 134 شهرك غرب بروم. من كه چاره اي 

نداشتم پايم را روي پدال گاز گذاشتم و حركت 
كردم. آنها هم سوار ماش��ين و موتور شدند و به 
دنبالم حركت كردند. من با سرعت رانندگي كردم 
و توانستم از آنها فاصله بگيرم. حوالي كالنتري كه 
رسيديم زن جوان خواست كه وارد كوچه اي شوم 
و توقف كنم تا پياده شود. بعد از من خواست كه به 
سرعت از محل دور شوم؛ چراكه آن مرد شكاك 
است و برايم دردسر درس��ت مي كند. من ديدم 
كوچه بن بست است. خيلي زود دور زدم و زماني 
كه سر خيابان رسيدم آنها هم از راه رسيدند. آنها 
راهم را سد كردند و مانع حركتم شدند و همان 
طور كه پشت فرمان نشسته بودم، كتكم زدند. مرد 
ميانسال خودش را روي كاپوت ماشين انداخت 
تا مانع حركتم ش��ود. من آنها را نمي شناختم و 
خواستم كه رهايم كنند اما دست بردار نبودند. من 
شروع به حركت كردم و نمي دانم كه چطور آن مرد 

از روي ماشين سقوط كرد و كشته شد. 
 بعد از كامل شدن تحقيقات در اين باره و بازسازي 
صحنه جرم بازپرس، راننده مسافربر را به اتهام 
قتل عمد مجرم شناخت و كيفرخواست عليه وي 
صادر شد. متهم به زودي در دادگاه كيفري يك 

استان تهران محاكمه مي شود. 

قتل به خاطر هيچ

مرگ بدنساز پس از آشنايي اينستاگرامي با گرداننده مد

مردي ك�ه با همدس�تي همس�رش در پوش�ش 
نظاف�ت من�ازل صاحبخانه ه�ا را بيه�وش و 
اموالش�ان را س�رقت مي كرد، بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، س��ه روز قبل م��رد و زن��ي وارد 
كالنتري 133 ش��هر زيبا ش��ده و پليس را از ماجراي 
سرقت با خبر كردند. زن جوان در شرح شكايت گفت: 
دو روز قبل براي نظافت خانه ام با يك شركت خدماتي 
تماس گرفتم و خواس��تم ي��ك كارگر زن ب��ه خانه ام 
بفرستند. س��اعتي بعد از تماس بود كه زني جوان به 
خانه ام آمد و گفت كه از طرف ش��ركت آمده است. او 

مشغول نظافت خانه شد. مدتي از كاركردنش گذشته 
بود كه برايش آبميوه ريختم و با هم مش��غول صرف 
آن شديم كه سرم گيج رفت و ديگر چيزي نفهميدم. 
ساعتي قبل بود كه شوهرم را باالي سرم ديدم. او گفت 
كه من را بيهوش در خانه پيدا كرده و امدادگران را با خبر 
كرده است. فهميدم كه دو روز در حال بيهوشي بوده ام 
و شوهرم وقتي از سفر برگشته من را در همان وضعيت 
پيدا كرده اس��ت. زن جوان گفت ك��ه زن خدمتكار با 

سرقت70 ميليون تومان پول و طال گريخته است. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات براي بازداشت 

زن خدمتكار به جريان افتاد. در حالي كه بررس��ي ها 
در جريان بود، صاحب يك مغازه فروش گوشي تلفن 
همراه به مأموران كالنتري خبر داد كه به رفتار مردي 
كه يك گوشي تلفن همراه برای فروش داده مظنون 
است. او گفت: ساعتي قبل مردي گوشي تلفن همراه 
براي فروش به مغازه ام آورد كه به آن مظنون ش��دم. 
نصف پول را به آن مرد دادم و خواستم نصف ديگر پول 

را ساعتي ديگر تحويل بگيرد. 
وقتي مأموران پليس شماره تلفن همراه مرد مظنون را 
بررسي كردند متوجه شدند كه شماره تلفن متعلق به 

صاحب همان شركت خدماتي است كه تحت تعقيب 
پليس قرار دارد، بنابراين وي را در يك قرار ساختگي 
بازداش��ت كردند. مرد ج��وان در بازجويي ها اعتراف 
كرد كه با راه اندازي شركت خدماتي اقدام به سرقت 
از خانه هاي مردم كرده اس��ت. او گفت: همسرم را در 
نقش خدمتكار به خانه هاي مردم مي فرستادم. او در 
فرصت مناسب صاحبان خانه را بيهوش و اموالشان 
را سرقت مي كرد. سرهنگ سرافراز احمدي، رئيس 
كالنتري 133 شهر زيبا گفت: تحقيقات براي بازداشت 

همدست متهم در جريان است. 
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