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دانشجوي رشته حقوق و همدستش 
كه متهم هستند بعد از آشنايي با هفت 
دختر در اينس�تاگرام آنها را با آبميوه 
مسموم بيهوش و به آنها تعرض كرده اند 
در جلس�ه تحقيق با درخواست اشد 
مجازات از سوي شاكيان مواجه شدند. 
به گزارش جوان، تحقيق��ات اين پرونده 
تابستان امس��ال با شكايت دختر جواني 
به نام رؤيا از دو مرد جوان به اتهام آزار در 
اداره پليس تهران به جريان افتاد. رؤيا در 
توضيح به مأموران گفت: »در يك كلينيك 
تخصصي پوست كار مي كنم. مدتي قبل 
پسر جواني به نام امير در فضاي مجازي 
برايم پيام ارسال كرد و درباره كارم از من 
سؤاالتي پرسيد. جواب سؤاالتش را دادم و 
همين بهانه آشنايي ما شد تا بعد از چند 
بار مكالمه در اينستاگرام ابراز عالقه كرد 
و گفت قصد ازدواج دارد. به همين خاطر 
خواست تا همديگر را ببينيم. فريبش را 

خوردم  و قرار مالقات گذاشتم.«
دختر جوان گفت: »ب��راي ديدن امير به 
غرب تهران رفتم و سوار خودروي پژو 206 
او شدم. او ش��روع به حركت كرد و بعد از 
طي مس��افتي كنار يك آبميوه فروشي 
توقف كرد. از ماشين پياده شد و دو ليوان 
آبميوه خريد. بعد از خ��وردن آن بود كه 
احساس كردم سرم گيج مي رود و ديگر 
چيزي متوجه نشدم. وقتي به هوش آمدم 
متوجه شدم امير و دوستش در حال آزار و  

اذيت من هستند.«
شاكي گفت: »آنها همچنين  به زور رمز 
كارت عابر بانكم را گرفتند و مرا از ماشين 
پياده كردند. سه روز بعد وقتي حالم بهتر 
ش��د تلفن همراهم را بررس��ي كردم كه 
متوجه ش��دم اثري از شماره تلفن امير و 

پيامك هاي او نيست.«
با طرح ش��كايت دختر جوان به پزشكي 
قانوني معرفي شد و بعد از تأييد اين ادعا 
از سوي كارشناس��ان تالش پليس براي 
شناسايي دو مرد متهم آغاز شد. تالش ها 
ادامه داشت تا اينكه دومين شكايت مشابه 
به پليس رسيد كه دختر جواني به همين 
ش��يوه گرفتار دام مردان شيطان صفت 

شده بود. 
  دس�تگيري متهمان با ش�كايت 

هفت شاكي
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت و در 
حالي كه شمار ش��كايت ها به هفت فقره 
رسيده بود مأموران پليس يكي از متهمان 
به نام رضا را در مخفيگاهش در غرب تهران 
شناسايي كردند. با دستگيري متهم مأموران 
در مخفيگاه وي تعدادي سيم كارت و گوشي 

تلفن همراه نيز كشف كردند. 
با دستگيري رضا دوست و همدست وي 
به نام امير نيز شناسايي و بازداشت شد. 
دو متهم به اداره پليس منتقل شدند و بعد 
از مواجهه حضوري با شاكيان و شناسايي 
آنها، پرونده با تأييد ادعاي شاكيان از سوي 
كارشناسان پزشكي قانوني براي تحقيقات 
بيشتر به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
    نخستين جلسه تحقيق 

پرونده بعد از تعيين شعبه روي ميز هيئت 

قضايي شعبه نهم دادگاه به رياست قاضي 
كشكولي قرار گرفت. ابتداي جلسه هفت 
شاكي يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و 
شكايت خود را مطرح كردند.  يكي از آنها 
گفت: »با رضا در اينستاگرام آشنا شدم. 
او به من ابراز عالقه كرد و گفت مي تواند 
برايم شغل مناسبي در فضاي مجازي پيدا 
كند. سپس خواس��ت به ديدنش بروم به 
همين خاطر براي ديدنش به غرب تهران 
رفتم. پودري در آبميوه ريخت و به عنوان 
پذيرايي آنرا تعارف كرد. به محض نوشيدن 
آبميوه بيهوش ش��دم و وقت��ي به هوش 
آمدم فهميدم او و دوس��تش... .« شاكي 
ادامه داد: »بعد از چند روز همچنان حال 
خوبي نداشتم تا به پزشكي قانوني معرفي 
ش��دم و طبق نظر كارشناسان فهميدم 
مواد بيهوشي حاوي هروئين بوده و باعث 
التهاب مغزي شده است. هنوز با گذشت 
چند ماه از حادثه دارو مصرف مي كنم و 
وضعيت مغز و روانم به هم ريخته است. 
از هر دو متهم شكايت دارم و برايشان اشد 

مجازات مي خواهم.«
ديگر شاكي نيز گفت: » به دنبال كار خانگي 
مي گشتم تا بتوانم فعاليت اجتماعي داشته 
باشم. در اينس��تاگرام با امير آشنا شدم. 
او مي گفت شغل مناسبي س��راغ دارد و 
خواس��ت به ديدنش بروم. وقتي سر قرار 
رفتم او با خوراندن آبميوه مس��موم مرا 
بيهوش كرد و وقتي به هوش آمدم متوجه 
اذيت و آزار شدم. آنها قبل از اينكه من را 
رها كنند تهديد كردن��د.« در ادامه ديگر 
شاكيان نيز با طرح ش��كايت خود براي 
متهمان درخواست اشد مجازات كردند. 

  انكار جرم 
در ادامه رضا كه دانشجوي رشته حقوق 
بود در جايگاه ايستاد و گفت: »در مجالس 
مهماني به عنوان ديج��ي كار مي كردم و 
هيچ كدام از شاكيان را نمي شناسم و با آنها 
رابطه اي نداشتم. فقط با يكي از شاكيان 
چند بار تلفني صحبت كرده بود و آن هم 

در مورد كار بود.«
متهم ادام��ه داد: »باور كني��د آنها دروغ 
مي  گويند. همه آنها از طريق اينستاگرام 
با هم دوست هستند و طبق نقشه چنين 
ش��كايتي را عليه من مط��رح كرده اند تا 
اخاذي كنند. پليس مي تواند براي اثبات 
ادعايم از طريق نقطه زني بررس��ي كند 
كه تلفن همراه من با هيچ كدام از شاكيان 
در يك نقط��ه آنتن دهي نداشته اس��ت. 
همچنين در خانه من مواد بيهوش��ي به 
دست نيامده و مأموران آن مواد را از خانه 

امير كشف كرده اند.«
سپس امير نيز در جايگاه قرار گرفت و در 
مقابل  هيئت قضايي اتهاماتش را انكار كرد 
و گفت: »با شاكيان از طريق اينستاگرام 
آشنا شدم و همه آنها به ميل خودشان با 
من رابطه داش��تند. آنها دروغ مي گويند 
و نمي دانم چرا و با چ��ه انگيزه اي چنين 
ش��كايتي را مطرح كرده ان��د. « در پايان 
هيئت قضايي دستور بازداشت دو متهم 
كه با قرار وثيقه آزاد بودند را صادر كرد تا 
بعد از كامل شدن تحقيقات آنها در همان 

شعبه محاكمه شوند. 

رابطه پنهاني با مجریان  قانون
ضرب و المثل معروف »كدخدا را ببين و ده را بچاپ« مصداق روشني در 
جامعه امروز پيدا كرده است. در چند سال اخير خبرهاي بسياري درباره 
جرائم گسترده در جامعه شيوع پيدا مي كند كه به دليل گستردگي و 
نقش بسياري از مسئوالن كش��ور در بروز جرم، چرايي وقوع آن مورد 
پرس��ش قرار مي گيرد و با اين ك��ه بي اعتمادي به س��اختار قانوني را 
دامن مي زند، اما در بروز آن تغييري حاصل نمي شود و جرائم ديگري 
رونمايي مي شود. زمين خواري، جنگل خواري، دريا خواري، كوه خواري، 
اختالس هاي كالن، قاچاق گسترده و بسياري از جرائم ديگر به راحتي و 
در سايه حاكميت قانون رقم مي خورد و با اين كه محكمه هاي بسياري 
براي برخورد با برخي عوامل آن برگزاري مي ش��ود، اما تغييري براي 
متوقف شدن آن صورت نمي گيرد. يكي از مصاديق بارز آن در چند روز 
گذشته از سوي رئيس دستگاه قضا درباره تخريب بناهاي ساخته شده 
غيرقانوني از جمله س��اختمان قوه قضائيه در حاشيه رودخانه چالوس 
مطرح شده است. هر چند اعالم ش��ده بناي اين ساختمان مربوط به 
قبل از انقالب بوده است، اما اعالم نشده كه چرا مسئوالن قضايي بعد از 
43 سال به فكر تخريب اين بناي غير قانوني افتاده اند؟ مسئوالن قضايي 
اگر چشم هايشان را روي سواحل كش��ور باز كنند متوجه تخلف هاي 
گسترده مي ش��وند كه سال هاس��ت مقابل چش��مان قانون ساخته و 
بهره برداري شده است. بخشي از اين تخلف ها را روز گذشته علي بابايي 
كارنامي، نماينده شهرستان ساري هم مطرح و اعالم كرد: » وقتي مجري 
قانون به جاي اجراي قانون آن را نقض مي كند از س��ايرين چه توقعي 
داريم. كدام وزارتخانه در ساحل ملك ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و 
ساز در اراضي ساحلي كرده اند. وزارت كشور در ساري، وزارت اقتصاد، 
وزارت راه و شهرسازي، وزارت كار در نوش��هر، بابلسر، تنكابن، وزارت 
نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به س��اخت و ساز كرده اند. از 
ساري تا تنكابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه ها خالف قانون 
با واسطه ها و افراد ذي نفوذ در اختيار گرفته اند، با رانت و اقدامات پشت 

صحنه دولتي ها اين ساخت و ساز ها اتفاق مي افتد.«
با نگاهي س��طحي به سياهه س��ازمان ها و ادارات متوجه مي شويم هر 
س��ازمان و اداره اي براي خود داراي دفتر نظارت و بازرس��ي است كه 
وظيفه نظارت بر عملكرد كاركنان و حفاظت از منافع عمومي را بر عهده 
دارد. عالوه بر اين نظارت هاي درون س��ازماني، سازمان هاي عريض و 
طويل تري مثل مجلس يا سازمان بازرسي كل كشور بر عملكرد ساير 
س��ازمان ها و نهادها نظارت دارند با اين حال مطرح شدن مفسده هاي 
كالن مقابل اين همه دس��تگاه و س��اختار نظارتي چيزي بيش از يك 
فاجعه نيست كه در سايه روابط و ضوابط رقم مي خورد و خود را ملزم به 
پاسخگويي به جايي هم نمي داند. نظم و قانون عوامل مهمي در پيشبرد 
جامعه تلقي مي ش��ود كه عدم التزام به آن خصوصاً از س��وي متوليان 

جامعه ثمره اي جز فالكت جامعه به همراه ندارد. 

رانن�ده خ�ودروي نيس�ان وان�ت ب�ه عل�ت خس�تگي و 
خ�واب آلودگ�ي در تص�ادف ب�ا گاردري�ل ج�ان باخ�ت. 
سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ به خبرنگار »جوان« گفت: ساعت ۱2:20 روز 
گذش��ته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در ش��رق به غرب 
بزرگراه شهيد نجفي رستگار، مقابل شهرك كاروان با خبر و در محل 
حاضر شدند.  بررسي هاي پليس نشان داد كه خودروي نيسان وانت در 
تصادف با گاردريل كنار مسير متوقف شده و راننده كه مردي 35 ساله 
بود به علت شدت جراحت فوت شده است. سرهنگ مؤمني علت حادثه 

را عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي اعالم كرد. 
 

    خستگي 
   به   قيمت جان

   راننده نيسان  تمام شد 
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شماره انتظامى 25 ايران772ل83 مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است. تبريز

برگ سبز وكارت سوخت سوارى پرايد جى تى ايكس 
 اى مدل 1385 رنگ نقره اى متاليك به شماره موتور 
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ــماره پالك 332 ص51 ايران 59 مفقود گرديده  وش

وازدرجه اعتبار ساقط است.
 گلستان

ــتم ام اف تيپ  ــاورزى سيس ــبز تراكتور كش برگ س
ــماره موتور  285 رنگ قرمز روغنى مدل 1390 به ش

LFWO6668X  وشماره شاسى  L06448   وپالك 
ــود گرديده وازدرجه اعتبار  315 ك 13 ايران 59 مفق

گلستانساقط است .

نوبت دوم 

حسين فصيحي

 آتش سوزي مرگبار
 در مسافرخانه قديمي 

حادثه آتش س�وزي در يكي از مسافرخانه هاي 
قديمي حوال�ي ميدان راه آهن كه روز گذش�ته 
اتفاق افتاد يك كشته و دو زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش »جوان«، ساعت 8:55 روز گذشته حادثه 
آتش سوزي در مسافرخانه اي حوالي ميدان راه آهن 
اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از آن بود كه آتش نش��انان 
پنج ايستگاه در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد كه  محل آتش س��وزي مس��افرخانه دو طبقه با 
بيش از 50 اتاق مي باش��د كه زم��ان حادثه 30  نفر 

مسافر و خدمه در آنجا حضور داشتند. 
ج��الل ملكي، س��خنگوي آتش نش��اني گفت: »با 
حضور به موق��ع همكارانمان در مح��ل، 20 نفر از 
حاض��ران در اين حادثه ب��ا اس��تفاده از تجهيزات 
آتش نشاني از محل سالم و سالمت خارج شدند. « 
او در ادامه گف��ت: »مهمانپذي��ر داراي يك طبقه 
همكف و دو طبقه روي آن ب��ود. همچنين 50  اتاق 
هم داش��ت كه در اثر اين حادثه 40 اتاق، راهروها و 
مدارك مسافران دچار سوختگي شد. كانون اصلي 
آتش س��وزي در طبقه دوم مس��افرخانه بود كه با 
سرايت شعله هاي آتش به ۱0 تا ۱5 اتاق همجوار، 
موجب گستردگي آتش سوزي و شدت حرارت نيز 
باعث تخريب ديوار و س��قف هاي ش��يرواني محل 

شده بود.«
ملكي درباره كشف جسد سوخته مرد ميانسال هم 

گفت: »اين تخريب كه باعث سخت و پيچيده شدن 
كار عمليات شده بود، اما حين مهار آتش بود كه مرد 
ميانسالي از بين شعله هاي آتش بيرون آورده شد، 
اما بعد از بررسي هاي الزم مشخص شد آن مرد بر اثر 
سوختگي شديد فوت كرده است. در ادامه عمليات 
همچنين فرد ديگري به دليل سوختگي شديد به 
همراه مجروح ديگر  در اختيار عوامل اورژانس قرار 

گرفتند.«
وي درباره تالش مردمي قبل از رس��يدن مأموران 
آتش نش��اني كه موفق به نج��ات ج��ان ۱0 نفر از 
حاضران در اين حادثه ش��ده بود، گف��ت: »قبل از 
حضور مأموران آتش نش��اني، ۱0 نف��ر از حاضران 
در حادث��ه، به كمك اف��رادي كه در گاراژ پش��تي 
مس��افرخانه بودند، با گذاش��تن نردبان و شكستن 

شيشه هاي مسافرخانه نجات پيدا كرده بودند.«
با كشف جسد سوخته مرد ميانسال ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي در محل 

حاضر شد. 
در روند بررس��ي ها و تش��خيص هويت مش��خص 
ش��د متوفي مس��افر شهرس��تان بوده و در يكي از 
اتاق هاي طبقه دوم مس��افرخانه ساكن بوده است. 
به دس��تور بازپرس ويژه قتل تحقيق��ات با بازبيني 
دوربين هاي مدار بس��ته براي بررس��ي علت دقيق 

حادثه آتش سوزي ادامه دارد.  

كارمند بانك كه به اتهام قتل برادرش بازداشت شده مدعي 
است به دليل س�وءتفاهم حادثه خونين را رقم زده است  
به گزارش »جوان«، روز شنبه يازدهم دي ماه امسال نگهبان 
كارخانه اي در منطقه وردآورد تهران ب��ا اداره پليس تماس 
گرفت و گفت جسد همكارش را در نزديكي كارخانه كشف 

كرده است. 
محل حادث��ه بيابان اطراف كارخانه بزرگ��ي بود كه در يكي 
از مناطق پرت وردآورد واقع ش��ده بود كه تيمي از مأموران 
كالنتري ۱8۱ وردآورد راهي محل شدند. مأموران در آنجا با 
جسد مرد 60 ساله اي به نام پرويز روبه رو شدند كه قسمتي از 

بدنش را حيوانات خورده بودند. 
بدين ترتيب با اعالم خبر كشف جسد خونين مرد ميانسال 
قاضي محمد حس��ين زارعي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي ته��ران همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي ها نشان داد مرد فوت شده نگهبان كارخانه متروكه 
بوده كه ساعتي قبل همكارش براي تعويض شيف به كيوسك 
نگهباني مي آيد و با جسد او در چند صد متري كيوسك روبه رو 

مي شود و حادثه را به پليس خبر مي دهد. 
مرد نگهب��ان گفت: م��ن و پرويز به صورت ش��يفتي داخل 
كيوس��ك بيرون از كارخانه نگهباني مي دهيم. سه روز قبل 
پرويز به اينجا آمد و شيف را از من تحويل گرفت و من هم به 
خانه ام رفتم تا اينكه ساعتي قبل براي تحويل شيفت به داخل 
كيوسك رفتم. داخل كيوس��ك به هم ريخته بود كه نگران 
پرويز ش��دم و او را صدا زدم، اما كسي جواب مرا نداد. سپس 
براي جست وجو به اطراف كارخانه رفتم و با جسد خونينش 

روبه رو شدم. 
 قتل 

 بررسي هاي اوليه تيم جنايي حكايت از آن داشت مرد فوت 
ش��ده بر اثر حمله حيوانات درنده كشته است، اما آثار خون 
داخل كيوس��ك نگهباني و بريدگي هاي روي شكم وي اين 
فرضيه براي مأموران پليس قوت گرفت كه به احتمال زياد 

وي در درگيري با فرد يا افرادي به قتل رسيده است. 
بنابراين همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د 
به دس��تور بازپرس جنايي براي انج��ام آزمايش هاي الزم و 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد 

تا اينكه چند روز قبل متخصصان پزشكي قانوني اعالم كردند 
پرويز ابتدا با ضربات متعدد چاقو به قتل رس��يده و بعد از آن 

حيوانات درنده قسمتي هايي از بدنش را خورده اند. 
وقتي موضوع قتل از سوي پزشكي قانوني تأييد شد پرونده 
وارد مرحله تازه اي شد و مأموران پليس در نخستين گام از 

خانواده وي تحقيق كردند. 
 عمويم قاتل است 

يكي از فرزن��دان مقتول گفت: پدرم نگهب��ان كارخانه بود و 
معموالً هر چند روز يك بار به خانه مي آمد و به همين خاطر 
ما گاهي چند روزي از او بي خبر بوديم. روز هشتم دي ماه او 
راهي محل كارش شد تا اينكه يازدهم به ما خبر دادند پدرمان 
كشته شده اس��ت . پدرم به غير از عموي 58 س��اله ام به نام 
سيروس با فرد ديگري اختالف نداشت. عمو سيروسم مشكل 
روحي و رواني دارد و حتي چند س��ال قبل در بيمارس��تان 
رواني هم بستري ش��د . وي هميشه فكر مي كرد پدرم پشت 
س��ر او حرف مي زند و براي او مش��كل به وجود مي آورد و به 
همين خاطر با پدرم اختالف داش��ت و حتي چند باري هم 
درگيري و مشاجره لفظي داش��تند. او هميشه به خاطر يك 
س��وء تفاهم پدرم را تهديد به قتل مي كرد و االن ما احتمال 
مي دهي��م عمويم پدرمان را به قتل رس��انده و درخواس��ت 

رسيدگي داريم. 
   اعتراف به قتل 

با شكايت خانواده مقتول مأموران پليس سيروس را به عنوان 
مظنون حادثه بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 

متهم در بازجويي هاي اوليه ج��رم خود را انكار كرد و مدعي 
شد كه از قتل برادرش بي خبر است، اما صبح ديروز وقتي به 
دادسرا امور جنايي منتقل شد به قتل برادرش اعتراف كرد. 

متهم در توضيح ماجرا گفت: من معاون بانكي در تهران هستم 
و در حال طي كردن پله هاي ترق��ي بودم و قرار بود به زودي 
رئيس بانك شوم، اما حرف هايي كه برادرم پشت سرم مي زد 
باعث شد من براي رياست بانك انتخاب نشوم. برادرم پشت 
سرم بدگويي مي كرد و حرف هاي نامربوط مي زد و آبروي مرا 
مي ريخت. او به همه مي گفت كه من مشكل روحي و رواني 
دارم و حتي به همكاران بانكي ام نيز گفته بود. همين موضوع 
باعث اختالف ما شد به طوري كه سه هفته قبل از حادثه با هم 
درگير شديم و از او كينه به دل گرفتم. من چاقويي تهيه كردم 

و دنبال فرصت بودم ك��ه از او انتقام بگيرم اما محل كارش را 
نمي دانستم.  روز حادثه او را از خانه اش تا محلي كه در آنجا 
نگهباني مي داد تعقيب كردم و بعد در گوشه اي كمين كردم 
تا اينكه همكارش از آنجا رفت و به داخل كيوسك نگهباني اش 
رفتم و با او درگير شدم. پرويز با چوب به من حمله كرد و من 

هم با چاقو ضرباتي به بدنش زدم و از آنجا فرار كردم. 
متهم پس از اعتراف به قتل براي بررس��ي سالمت روحي و 
رواني اش در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت. تحقيقات از 

متهم ادامه دارد.

 عامل خانه وحشت:
 خواهرم  از من كينه دارد 

س�عيد متهم خانه وحش�ت كه به اتهام قتل دختر فراري و حب�س و آزار چند 
دختر و زن جوان در بازداشت به س�ر مي برد در آخرين بازجويي ها مدعي شد 
خواهرش به خاطر كينه اي كه از او داش�ته قت�ل را به گردن او انداخته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، سعيد متهم معروف به خانه وحشت ۱5 آذر امسال از سوي مأموران 
پليس تهران به اتهام قتل دختر ناشناس��ي و حبس و آزار و اذيت دو دختر جوان در 

خانه اش بازداشت شد. 
وي از مجرمان سابقه دار است كه چند سال قبل هم به اتهام قتل دختر جواني دستگير 

شده بود، اما آن زمان از قتل عمد تبرئه و به ديه محكوم شد. 
تحقيقات مأموران پليس نشان داد كه متهم عالوه بر دو دختر نجات يافته دختران و زنان 
فراري ديگري را هم در خانه اش حبس و شكنجه و مورد آزار و اذيت قرار داده است، اما 
آنها قبل از دستگيری  وي موفق به فرار مي شوند . به همين خاطر چهره بدون پوشش 
سعيد چند روز قبل به دستور بازپرس محمد وهابي در روزنامه »جوان« منتشر شد تا 
افرادي كه از سوي وي مورد آزار و اذيت يا در خانه اش حبس شده بودند به دادسراي 
امور جنايي بروند و اعالم شكايت كنند.  از سوي ديگر پس از كشف جسد دختر ناشناس 
تمامي مدارك و شواهد حكايت از آن داشت سعيد دختر جوان را به قتل رسانده است، 
اما وي در حالي كه دو دختر نجات يافته و خواهر متهم شهادت مي دهند كه او قاتل 
است قتل را انكار مي كند و مدعي است، كه دو دختر نجات يافته به خاطر حسادت او را 
به قتل رسانده اند.  متهم صبح ديروز براي چندمين بار به دادسراي امور جنايي تهران 

منتقل و درباره قتل از وي تحقيق شد. 
وي در بازجويي ها همان حرف هاي قبلي را تكرار كرد و گفت كه ساناز و زهرا به خاطر 
حسادت او را به قتل رسانده اند . متهم در پاسخ به سؤال قاضي كه چرا خواهرت گواهي 
مي دهد كه شما او را به قتل رسانده اي گفت: خواهرم از من كينه به دل دارد چون من 
مانع رسيدن او به عشقش شدم. خواهرم چند سال قبل عاشق پسر جواني شد و قرار بود 
با او ازدواج كند، اما من از آن پسر خوشم نيامد و مانع ازدواج آنها شدم. از آن روز به بعد او 

از من كينه به دل گرفت و االن با اظهارات دروغ قصد دارد از من انتقام بگيرد. 
اين ادعاي درحالي از سوي متهم تكرار مي شود كه خواهر وي هم به جرم همدستي 
در حبس و شكنجه ساناز و زهرا در زندان به س��ر مي برد.  تحقيقات از متهمان خانه 

وحشت ادامه دارد. 

به جوان 
دوباره نگاه كن

قتل برادر به خاطر سوء تفاهم  براي شكارچي دختران
درخواست اشد مجازات


