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محاكمه  اعضای  داعشي
 به اتهام محاربه

چند پسر عراقی که همراه اعضای گروه داعش برای عملیات 
خرابکاری از عراق وارد ایران شده بودند روز گذشته محاکمه 

شدند. 
به گزارش »جوان«، صبح روز گذشته بعد از اينكه رئيس شعبه 
پنج دادگاه كيفري يك استان تهران رسميت جلسه را اعالم كرد، 
نماينده دادس��تان خودش را به جايگاه رس��اند و كيفرخواست 
صادر شده را براي حاضران در جلسه قرائت كرد. او توضيح داد: 
سه سال قبل 21نفر از اعضاي گروه داعش با عبور از مرز عراق وارد 
خاك ايران شدند. براساس اطالعاتي كه سپاه جوانرود به دست 
آورد، اين گروه قرار بود بعد از ورود به ايران به گروه هاي كوچك 
تقسيم شوند و عمليات هاي انتخاري و خرابكارانه انجام دهند. با 
اطالعاتي كه سپاه به دست آورده بود اعضاي اين گروه بعد از ورود 
به يكي از روستاها محاصره شدند. مأموران سپاه ابتدا از اعضاي 
اين گروه درخواست كردند كه تسليم شوند اما يكي از آنها كمربند 
انتحاري اش را منفجر كرد كه س��ه نفر از پاس��داران به شهادت 
رسيدند. سرانجام 16نفر از اعضاي گروه خودشان را تسليم كردند 
و چهار نفر كه مقاومت مي كردند به هالكت رس��يدند. مأموران 
سپاه از اعضاي اين گروه 16قبضه اسلحه كالشنيكف، چهار سالح 
رگبار، يك تيربار و كمربندهاي انتحاري كشف كردند. نماينده 
دادستان ادامه داد: وقتي كه مأموران سپاه در حال انتقال اعضاي 
گروه داعش به مقر سپاه بودند بار ديگر مورد حمله قرار گرفتند 
كه در اين درگيري يكي از اعضاي بازداش��تي داعش به هالكت 
رسيد و 15عضو باقي مانده به اطالعات سپاه تحويل داده شدند. 

    دفاعیات اولین متهم
در ادامه يكي از اعضاي داعش كه نوجوان 14ساله و اهل كشور 
عراق بود در جايگاه حاضر ش��د و اتهام محارب��ه را انكار كرد. او 
توضيح داد: من عضو داعش بودم و در پايگاهي بوديم كه مورد 
حمله نيروهاي كردستان عراق قرار گرفت. بعد ما فرار كرديم و 
پراكنده شديم. ما چهار روز بود كه در بيابان ها سرگردان شديم 
و در اين م��دت آب و غذا نخ��ورده بوديم. امير ما م��ردي به نام 
ابوخديجه بود كه ما را رهبري مي كرد. ما وقتي به روستا رسيديم 
نمي دانس��تيم كه آنجا خاك ايران است. ابوخديجه مي دانست 
اما در اين باره به ما چي��زي نگفته بود. همين ط��ور نگفته بود 
كه قرار است وارد خاك ايران ش��ويم و عمليات انتحاري انجام 
دهيم. ما از اسلحه و مهمات هم استفاده نكرديم و همه مهمات 
در اختيار ابوخديجه و چهار عضو ارشد گروه بود. به هر حال در 
آن روستا محاصره شديم و نيروهاي سپاه ما را بازداشت كردند. 
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز عقايد داعش را قبول داري 
گفت كه قبول ندارم. من بچه بودم و فريب خوردم و اين عقايد 

را هم قبول ندارم. 
      ایراني ها ما را ساقط کردند

عضو ديگر داعش كه پسري 17ساله بود در جايگاه قرار گرفت. او 
گفت: من عقايد داعش را قبول دارم و بر همان عقيده هستم. من 
از طريق كليپ هايي كه در فضاي مجازي دست به دست مي شد 
با اين گروه آشنا   و عضو داعش ش��دم. گروه داعش قصد داشت 
فساد را از بين ببرد و اگر ايراني ها نبودند ما حاال حاكم عراق بوديم 
و داشتيم حكومت مي كرديم. كركوك و اربيل در تسلط ما بود 
كه ايراني ها وارد نبرد با ما شدند و سردار سليماني سبب شد تا 
ما سقوط كنيم. وقتي وارد اربيل شديم زن ها حجاب نداشتند و 
مردها هم كارهاي خالف مي كردند، ما مي خواستيم كه زنان را 
شالق بزنيم و مردان را هم ش��الق بزنيم تا فساد نكنند و آنجا را 

پاكسازي كنيم. داشتيم پيروز مي شديم كه سردار سليماني آمد 
و آنجا را از ما گرفت. او با ما مبارزه كرد و پشت زن ها و مردهاي 
اربيلي را گرفت و ما را شكس��ت داد، براي همي��ن ايران بايد از 

بين برود. 
وقتي قاضي از او س��ؤال كرد كه چ��را وارد خاك ايران ش��دي 
گفت: ما در كركوك بوديم كه به ما حمله ش��د. ما 19نفر بوديم 
كه تجهيزاتمان را رها كرديم و آواره بيابان ها شديم. ابوخديجه 
سردسته ما بود كه درباره مقصدمان به ما چيزی نگفت و همين 
طور به جلو مي رفتيم تا اينكه يك شكارچي را اسير كرديم. از او 
آب و غذا خواس��تيم كه قول داد به ما بدهد. او گفت كه ما را به 
روستايي همان نزديكي مي برد و به ما رسيدگي مي كند. ما هم 
به توصيه ابوخديجه به او اعتماد كرديم و از راهي كه ابوخديجه 
مي گفت همراهش رفتيم. چند نفر از گروهمان زخمي بودند و 
همه خسته بوديم كه به روستا رس��يديم و خيلي زود محاصره 
شديم. متهم در ادامه گفت: به ما نگفته بودند كه قرار است وارد 
خاك ايران شويم و عمليات خرابكارانه انجام دهيم، هر چند اگر 
گفته بودند من با آنها همراه مي شدم، چون ايراني ها باعث سقوط 
و شكست ما شده بودند، ما مي خواستيم بي حجابي برچيده شود. 
اين چه وضعي است كه زنان، دختران و جوانان شما دارند. از نظر 
من بايد همه اينها را شالق زد. به هر حال به ما گفته بودند كه اگر 
اسير ايراني ها شديد، كمربند انفجاري را بكشيد تا كشته شويد. 
وقتي نيروهاي ايراني م��ا را محاصره كردند ابوخديجه گفت كه 
هر كس مي خواهد تسليم شود كه 17نفر تسليم شدند و يك نفر 

انتحاري كرد   و كشته شد. 
      فریب خوردم

س��پس س��ومين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت كه اتهام 
محاربه را قبول ندارم. متهم گفت: وقتي كه به دس��ت نيروهاي 

ايراني اسير شدم 16ساله بودم. 
من اشتباه كردم كه عضو گروه داعش شدم. از طريق كليپ هايي در 
تلگرام با اين گروه آشنا   و عضو گروه شدم. پيش خودم فكر مي كردم 
كه عضو داعش و سوار ماش��ين آخرين مدل امريكايي مي شوم و 
عشق و حال مي كنم. با همين رؤيا خانواده را ترك كردم اما وقتي 
به دياله كه پايگاه آنها بود رسيديم، پشيمان شدم، چون چيزي كه 
مي ديدم با آن چيزي كه تبليغش را مي كردند، فرق داشت. اعضاي 
داعش من را اسير گرفتند و براي يك ماه در يك چادر زنداني كردند. 
مي گفتند كه تو ايراني هستي و براي جاسوسي آمده اي و حرفم را 
باور نمي كردند. بعد از يك ماه گوشي تلفن همراهم را به من دادند 
و خواستند خانواده ام را از موقعيتم باخبر كنم. بعد آموزشم دادند 
كه عمليات انتحاري انجام دهم. من با يكي از دوس��تانم كه رفته 
بوديم، خيلي گريه كرديم و خواس��تيم اجازه دهند كه برگرديم 
اما ما را ش��كنجه كردند و خيلي كتكمان زدند. متهم گفت: بعد 
از اينكه با گروه ابوخديجه همراه ش��ديم، وارد خاك ايران شديم. 
من می خواستند از آنها جدا ش��وم و به خانواده ام محلق شوم اما 
مي ترسيدم چون اگر ابوخديجه مي فهميد من را مي كشت. آنها 
اصاًل رحم نداشتند و من ش��اهد بودم كه افراد رده باال به راحتي 
آدم مي كشتند. در داعش چند مرحله وجود داشت؛ اول عضويت 
در داعش، بعد تربيت شدن براي جنگ و كار انتحاري و بعد سرباز 
شدن و در نهايت مرحله اميري. اميران داعش مردان خشنی بودند 

كه هر كس را به راحتي مي كشتند. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاعيات متهمان و وكالي 

آنها وارد شور شدند. 
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پليس:  پرونده »سها« جنايي نيست
رئیس پلیس آگاهي اس�تان گلس�تان اعالم کرد که براساس 
تحقیقات انجام شده، پرونده »سها رضانژاد« گردشگر گمشده 

جنایي نیست. 
سرهنگ مجتبي مروتي روز گذشته جزئيات بيشتري از پرونده زن 
گردشگر كه 20تيرماه در منطقه جهان نماي كردكوي ناپديد شد و 
ارتباط آن با جسدي را كه صبح 17مرداد ماه كشف شد، شرح داد. وي 
گفت: همزمان با ناپديد شدن زن گردشگر در ارتفاعات جهان نماي 
شهر كردكوي پليس در اين باره تحقيق كرد و در بررسي هاي پليسي 
حتي يك انگيزه كوچك منجر به وقوع جنايت در اين پرونده به دست 
نيامد. وي با تأكيد به اينكه تاكنون هيچ جرمي در روستاهاي اطراف 
محل رخ نداده ادامه داد: امكان نداشت جرمي رخ داده باشد و همه 

گروه ۳4نفري كه همراه سها حضور داشتند، آن را از ما پنهان كنند. 
ما همواره معتقد بوديم محتمل ترين خطري كه اين خانم را تهديد 
مي كرد، طبيعت خشن منطقه بود. كمپ اين گروه در 20متري پرتگاه 
داير شده بود، لذا حادثه نزديك ترين فرضيه در اين ماجرا بود و تا آخر 
آن را ادامه داديم. رئيس پليس آگاهي استان گلستان با اشاره به كشف 
جسد ناشناس هم گفت: دقيقاً همان لباسي كه در تصاوير گوشي اين 
خانم وجود داشت، بر تن جسد است، بنابراين جسد به احتمال قوي 
متعلق به خانم سها رضانژاد است. جمجمه و گردن جسد كشف شده 
شكسته است كه نشان از پرت شدن از ارتفاع دارد، حتي بطري آب 
در كنار جسد وجود داشت، البته جواب قطعي بعد از انجام آزمايش 

دی  ان ای  مشخص مي شود. 

پسر 12ساله هنگام بازي پینگ پنگ در پارك الله 
دچار برق گرفتگي شد و جان خود را از دست داد. 
به گزارش »جوان« ساعت 11صبح روز يك شنبه 19 
مرداد مأموران پليس تهران، مرگ مش��كوك پسری 
12ساله را به قاضي دشتبان بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران خبر دادند. مأموران اعالم كردند شب 
قبل پسر 12 ساله اي به نام مهدي پس از برق گرفتگي 
براي درمان به بيمارس��تان امام خميني)ره( منتقل 
مي شود اما تالش هاي تيم پزشكي نتيجه نمي دهد و در 

نهايت   روي تخت بيمارستان به كام مرگ مي رود. 
پس از اعالم اين خب��ر تيم جنايي ب��راي تحقيق در 
بيمارستان حاضر شدند كه دريافتند مهدي شامگاه 
ش��نبه 18مرداد همراه پدرش براي بازي پينگ پنگ 
به پارك الله مي روند. آنها در حال ب��ازي بوده اند كه 
توپ پينگ پنگ به داخل جوي آبي كنار ميز مي افتد 
كه پسر نوجوان هنگام برداش��تن توپ دستش را به 
تير چراغ برق بين درختان مي گي��رد و ناگهان دچار 

برق گرفتگي مي شود. 
پدر مهدي به مأموران پليس گفت: شب حادثه براي 
بازي پينگ پنگ همراه پسرم به پارك الله رفتيم. چند 
دقيقه باهم بازي كرديم كه ت��وپ به داخل جوي آب 
افتاد و پسرم براي برداشتن توپ نزديك جوي رفت. 
درختان تازه آبياري شده بودند و توپ داخل آب بين 
چند درخت تنومند شناور بود كه پسرم توپ را برداشت 
و براي اينكه تعادلش را حفظ كند، دستش را به تير برق 
بين درختان گرفت كه ناگه��ان دچار برق گرفتگي و 

فريادش به آسمان بلند شد. 
     حضور تیم جنایي در محل حادثه 

بدين ترتي��ب همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه تيم جنايي همراه كارشناس برق و الكترونيك 
براي بررس��ي محل حادثه راهي پارك الله ش��دند. 
بررسي هاي فني چند ساعته تيم جنايي و كارشناسي 
نشان داد اتصاالت تير برق روشنايي كه ميان درختان 
و داخل جوي آب قرار دارد به علت پوس��يدگي باعث 

اتصال برق به بدنه آهني تير برق شده است، به خاطر 
همين مهدی هنگام برداشتن توپ از داخل جوي آب 
خيس وقتي دس��تش را به عنوان تكيه گاه به تير برق 
مي زند ناگهان دچار برق گرفتگي مي ش��ود و جانش 
را از دست مي دهد. كارشناسان برق و الكترونيك در 
بررسي هاي بعدي ناظر پارك، پيمانكار قبلي و پيمانكار 
كنوني پارك را به دليل سهل انگاري در نگهداري وسايل 
برقي پارك و عدم بررسي و بازبيني و رفع نكردن ايراد ها 
مقصر ش��ناختند كه پس از آن س��ه متهم به دستور 
بازپرس به اتهام تسبيب در قتل شبه عمد پسر 12ساله 

بازداشت شدند. 
صبح ديروز سه متهم به دادسراي امور جنايي منتقل 
شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. تحقيقات درباره 

مرگ پسر 12ساله از سوي تيم جنايي ادامه دارد. 
    عدم نظارت کافي 

در حالي كه نزديك به ۳0ساعت از حادثه برق گرفتگي 
پس��ر نوجوان مي گذرد براي تهيه گ��زارش ميداني 

به پارك الله رفتم. محل حادث��ه پياده راهي در ضلع 
شمالي پارك است كه سه ميز پينگ پنگ در آنجا ديده 
مي شود. چند قدم آن طرف تر از ميز هاي پينگ پنگ 
باغچه يا همان جوي آبي با درختاني تنومند و تير برق 
روشنايي قرار دارد كه پسر 12س��اله در آنجا هنگام 
برداش��تن توپ پينگ پنگ دچار برق گرفتگي شده 
است. تير برق آهني سفيد رنگي از جايش كنده و به 
صندلي آهني تكيه داده ش��ده است. به گفته يكي از 
شاهدان حادثه، پسر  نوجوان با دست زدن به آن دچار 
برق گرفتگي شده است كه پس از حادثه كارشناسان 
براي بررسي تير برق را از جا كنده و بعد هم در همان 
جا رها كرده اند. هر چند هنوز هم به نظر مي رسد خطر 
در كمين است اما كارشناسان دور محل حادثه را نوار 
سبزرنگي كشيده اند كه حكايت از آن دارد نبايد به آن 

محل نزديك شد. 
چند مرد در حال بازي پينگ پنگ هستند كه به آنها 
نزديك مي ش��وم و يكي از آنها خ��ودش را مهندس 

معرفي مي كند و درباره سهل انگاري پيمانكار پارك و 
عدم بازرسي بموقع از وسايل اظهارنظر مي كند. مرد 
جوان گفت: من مهندسم و هميشه براي بازي به پارك 
مي آيم. چند باري در طول بازي توپ من هم به داخل 
جوي آب افتاده بود كه هنگام برداشتن متوجه اتصال 
برق داخل زمين شدم اما چون خيس نبود و از طرفي 
هم وضعيت جسمي من با يك كودك متفاوت است، 
دچار برق گرفتگي و حادثه نشدم. وي با اشاره به تير برق 
ديگري كه سيمي از آن آويزان بود، ادامه داد: به نظر من 
پيمانكار فقط به فكر پول درآوردن اس��ت و در كارش 
حرفه اي نيست و توجه زيادي هم به وظيفه اش ندارد 

كه اين حادثه مرگبار رخ داد. 
مرد ديگري گفت: من شب حادثه شاهد ماجرا بودم. آن 
شب ساعت2۳ بود و پسر نوجوان همراه پدرش در حال 
بازي پينگ پنگ بودند كه ديدم توپ آنها به داخل جوي 
آب افتاد و با چشمان خودم ديدم پسر جوان وقتي توپ 

را از داخل آب برداشت، دچار برق گرفتگي شد. 

  برق گرفتگي مرگبار پسر نوجوان  در پارك الله
بی توجهی شهرداری نسبت به نگهداری تجهیزات به حادثه های مرگبار منجر شده است 


