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اعترافهای هولناک

اهمیت پیش دستی
پلیس درمقابله با تهدیدها

گروه حوادث /فرمانده نیروی
انتظامی کشور با بیان اینکه اقتدار
و آمادگی نیروهای مسلح درسایه
فرماندهی معظم کل قوا و هشیاری
مردم ،خنثیکننده هر توطئه و تحرکی
است ،تأکید کرد :اقدامات پیش دستانه و
اشراف اطالعاتی پلیس همواره در مواجهه
با تهدیدات در عرصههای مختلف نقش
مؤثر و کارآمد دارد.به گزارش «ایران»،
سردار «حسین اشتری» دیروز در بیست
و دومین همایش سراسری فرماندهان،
مدیران و رؤسای نیروی انتظامی گفت:
از تالش همه همکارانم در اقصی نقاط
کشور برای ایجاد و تأمین امنیت و نیز
خدمترسانی به مردم تشکر و قدردانی
میکنم.فرمانده ناجا تصریح کرد:
قضاوت افراد بیرون ازمجموعه ناجا
برای ما یک سرمایه است که باید آن را
حفظ کنیم؛ مهمتر از همه اینها رضایت
حضرت آقا بود.فرمایشات ایشان مبنی
بر رضایت و حتی ایراد از عملکرد ما،
برای ما نعمت است که از لسان فرمانده
معظم کل قوا متوجه خطا و اشتباه
خود میشویم.وی به اتفاقات کشورهای
پیرامونی و نیز تحرکات در مرزهای کشور
اشاره کرد و گفت :بحمداهلل جمهوری
اسالمی ایران به برکت خون شهدا،
هدایتهای رهبری ،حضور پرشور مردم
عزیز و هشیاری دستگاههای نظامی و
انتظامی با امنیت و ثبات فراگیری روبه رو
است .فرمانده ناجا تصریح کرد :نیروهای
مسلح ،ناجا و دستگاههای امنیتی همیشه
فرض را بر این بگذارند که اتفاقاتی رخ
خواهد داد؛ باید به رخدادهای منطقهای و
بینالمللی توجه کنیم و آمادگی الزم برای
برخورد با هر گونه تهدیدی را داشته باشیم.
سردار اشتری ،قدرت دفاعی را یک عامل
بازدارنده برشمرد و گفت :تولیدات صنایع
دفاعی یک ظرفیت و توان برای کشور است
که همین میتواند یک عامل بازدارنده
به شمار آید.نیروی انتظامی نخستین
مجموعهای است که با هرگونه ناامنی و
هنجارشکنی مواجه شده و با آن برخورد
میکند.
وی تصریح کرد :مقابله و مبارزه با
قاچاق و سرقت از موضوعاتی بودند که
رهبر انقالب در دیدار با ایشان بر آن تأکید
کردند که این موضوعات از اولویتهای ناجا
در سالجاری به شمار میآید.فرمانده ناجا
به تأکیدات رهبری مبنی بر ایجاد سازوکار
در راستای کاهش سرقت اشاره کرد و
گفت :با راهاندازی قرارگاههای مبارزه با
سرقت این جرم کنترل شده و کاهش یافته
است.همچنین شورای عالی طرح تحول
کالنتریها با دبیری پلیس پیشگیری در
سال گذشته آغاز به کار کرد و این مهم در
سالجاری نیز دنبال میشود.سردار اشتری
با بیان اینکه طرح تحول کالنتریها صرفاً
مربوط به موضوعات ظاهری نیست،
خاطرنشان کرد :رفتار صحیح کارکنان
کالنتریها با ارباب رجوع مهمترین
محور فرمایش رهبر معظم انقالب است
و آنها نباید با مراجعهکنندگان رفتار
ناشایستی داشته باشند.

نگاه
دکترفخرالدین
جعفرزاده

شکارچی زنان

لزوم تشکیل پرونده شخصیتی برای مجرمان خطرناک

بیشمارش سرانجام در جریان عملیات
مأموران به دام افتاد ،چارهای جز اعتراف ندید
و از راز ناپدید شدن زنهای بیوه و میانسال
رشت و شهرها و روستاهای استان گیالن پرده
برداشت.
تشریح نخستین جنایت
تاکنون به دنبال اعترافهای این مرد،
بقایای جسد سه نفر از قربانیاناش شناسایی
شده و تالش برای بهدست آوردن رد و آثاری از
سایر زنان کشته شده ادامه دارد.
ویدرجریانبازسازیصحنهنخستینجنایت
خود که در سال  87مرتکب شده بود به مأموران
گفت :مدتی بود که با تهیه پراید خاکستری
رنگی در خیابانهای اطراف شهر به مسافرکشی
میپرداختم .یک روز هوا بارانی بود که در شهر
«خمام»درکنارخیابانزنجوانیراسوارکردم.در
بین راه سر حرف را باز کردم و او از مشکالت مالی
خود گفت و من گفتم میتوانم مشکالتش را حل
کنم ،زن مسافر مقداری طال و جواهر همراهش
بود ،او را به مکان خلوتی کشاندم و در یک
غافلگیریباضرباتکارداورابهقتلرساندم.ابتدا
ترسیده بودم و از ترس میلرزیدم ولی بعد از چند
لحظه آرامش خود را بهدست آوردم .جواهرات
او را برداشتم و میخواستم آنجا را ترک کنم ،از
ترس اینکه مبادا کسی این زن را هنگام سوار کردن
با من دیده باشد و رازم فاش شود جسدش را در
صندلی عقب خودرو انداختم و به خانه پدریام
درروستایخشکهاسطلخزیباکنار درحوالیرشت
بردم.
در خانه کسی نبود .گودالی در انبار منزل کندم
و جسد را میان سیمان دفن کردم.میدانستم
اگر طالها را خودم برای فروش ببرم حتماً به
من ظنین خواهند شد بنابراین آنها را به زن
صیغهایام دادم که برد و فروخت.وی در ادامه
تشریح صحنه ،مأموران را به محل دفن جسد زن
بردوبادستوربازپرسپروندهنبشقبرانجامشدو

پلیسدرتعقیبراننده«زانتیا»  یسفید

ایران

گروه حوادث/پلیس تهران درتعقیب راننده خودرو «زانتیا»ی سفید رنگی است که شامگاه جمعه
پس ازتصادف هولناک با پیرمرد نگون بخت ،ازصحنه حادثه گریخت .به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،شب حادثه مرد نگون بخت همراه همسرش درحال عبور از عرض خیابان سروغربی
تقاطع خیابان مروارید -بودند که ناگهان یک خودرو «زانتیا»ی سفید رنگ با سرعتی سرسامآورو حرکات مارپیچ بشدت با مرد سالمند برخورد کرد و او را چند متر به هوا پرتاب کرد و بیدرنگ
هم گریخت .لحظاتی بعد پیکرخونین و نیمه جاناش روی آسفالت سرد نقش برزمین شد .همان
موقع چند تن از رهگذران بالفاصله با اورژانس تماس گرفتند و درخواست کمک کردند .اما متأسفانه
آمبوالنس به دلیل ترافیک شدید ایجاد شده در محل حادثه و تجمع تماشاچیان حدود  15دقیقه
بعد ،با عبور از البه الی خودروها به محل حادثه رسید .این درحالی بود که آخرین بارقههای امید
برای نجات مرد نگون بخت و فرصت طالیی نجات تقریباً از دست رفته بود .با این حال امدادگران
اورژانس پیکرخونین پیرمرد را به بیمارستان انتقال دادند .از سوی دیگر همزمان با اعالم شکایت
خانواده مرد مصدوم ،بالفاصله ردیابیهای پلیسی با کمک تصاویر دوربینهای مداربسته مستقر در
محل حادثه ،برای شناسایی و دستگیری راننده خودرو فراری آغاز شد.

مسئوالن بانکها در دام تبهکار حرف های

ایران

روش اعتراف کرد .سرهنگ صفایی  ،رئیس پلیس آگاهی البرز با بیان
این خبر گفت :بازپرس شعبه  13دادسرای امورجنایی استان البرز،
درخواست چاپ تصویر بدون پوشش متهم را در رسانههای جمعی
صادر کرده است .بنابراین از افرادی که به این شیوه یا توسط این فرد
هدف اخاذی قرار گرفتهاند درخواست میشود برای پیگیری شکایت
خود به اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز واقع در
میدان طالقانی ،بلوار تعاون مراجعه کنند.

بقایای جسد از زیر خاک بیرون آورده شد.
شکار دو زن
سپس این مرد جنایتکار جریان ربودن و
قتل دو زن دیگر را هم برای مأموران تشریح
کرد و گفت :بعد از قتل اولین زن تا مدتها
کابوس میدیدم .هرچند که قبالً بازداشت
شده و به زندان افتاده بودم اما قتل با سرقت
فرق میکرد .تا چند ماه بعد از قتل آن زن حتی
فکر ارتکاب به جنایت دیگر را هم نمیکردم
تا اینکه تحت فشار مالی قرار گرفتم و وسوسه
ارتکاب به جنایت به سرم زد .فروردین 88
بود ،آن روز به همراه زن صیغهایام در حال
پرسه زدن بودیم که مسافر دوم را سوار کردیم.
او را که به نظر زن  50سالهای میآمد به مکان
خلوتی بردم و کشتم .طالها و جواهراتش را
برداشتم و جسدش را مثله و دفن کردیم.به
فاصله کوتاهی یعنی در خرداد همان سال
قربانی سوم را نیز شکار کردم و به همان ترتیب
او را کشتم و طالهایش را از دست و گردنش
باز کردم.با توجه به نشانیهایی که این مرد از
محل دفن دو قربانی دیگر دراختیار مأموران
قرار داده بود ،اجساد آنها نیز از زیر خاک بیرون
کشیده شد.
جنایتکار سریالی گیالن در ادامه اعترافات
خود مدعی شد که از آن تاریخ تا سال  95هیچ
جنایتی را مرتکب نشده است اما در این سال
 4زن دیگر را به همان شیوههای قبلی سوار بر
ارابه مرگ کرده و بهخاطر سرقت طالهایشان
به قتل رسانده بود که براساس گزارش پلیس
شهرستان رشت بقایایی از اجساد این قربانیها
نیز در جریان بررسیهای پلیسی بهدست آمده
است.با توجه به اینکه احتمال داده میشود
تعداد قربانیان این جانی سریالی بیش از
 7قربانی باشد به دستور بازپرس پرونده،
تحقیقات همراه با جستوجوها برای یافتن
قربانیان احتمالی دیگر ادامه دارد.

زنان ناپدید شده مازندران
به گفته کارآگاهان هرچند براساس اعترافات
مرد جنایتکار تاکنون قتلی توسط او در محدوده
استان مازندران گزارش نشده است اما پرونده
زنان میانسال ناپدید شده طی چند سال اخیر در
شهرهایغربیاستانمازندراننیزتحتمطالعه
پلیس آگاهی قرار گرفته تا روشن شود آیا قاتل در
آن مناطق هم مرتکب قتل شده است یا خیر.به
عنوان مثال یکی از زنان ناپدید شده مرضیه 57
ساله نام داشت و ساکن شهرستان رامسر بود که
سال  94درحالی که مقدار زیادی طال و جواهرات
به همراه داشت از خانه خارج شده و دیگر کسی
خبریازاوبهدستنیاوردهاست.همچنینپرونده
زنانمیانسالناپدیدشدهدراستانهایمجاورنیز
قرار است به صورت جداگانهای مورد بررسی و
تحقیق کارآگاهان قرار گیرد تا شاید گره از معمای
ناپدیدشدنچندسالهآنانگشودهشود.
خفاش شبهای گیالن جنون ندارد
در پی دستگیری قاتل سریالی زنان گیالن،
این مرد  40ساله به دستور بازپرس پرونده برای
مشخص شدن سالمت روانیاش به پزشکی
قانونی منتقل شد و پزشکان متخصص با
انجام آزمایشاتی سالمت روانی این قاتل
سریالی را تأیید کردند .این درحالی است که
در جلساتتحقیقکارآگاهانجناییاستانگیالن
از قاتل زنان چند روانشناس نیز حضور دارند تا
بر این بازجوییها نظارت کنند.یکی از مأموران
پلیسمیگوید:درادامهتحقیقاتمشخصشده
که همسر قاتل سریالی ،زمانی که دست به قتل
زنی میزد این زن یک کیس ه نایلونی سیاه رنگی
را فراهم میکرد و به همسرش میداد تا اعضای
مثله شده بدن قربانی را داخل آن بریزد.قرار
است قاتل سریالی زنان در گیالن طی چند
روز آینده در مقابل دوربینهای فیلمبرداری
کارآگاهان بخش تشخیص هویت به بازسازی
صحنه قتل دیگر زنان قربانی بپردازد.

در بررسی جرم شناسانه اینگونه پروندههای خشن جنایی ،نکات مختلفی را
میتوان مورد توجه قرار داد که به طور قطع توجه به آنها در کاهش این نوع از
جرایم مؤثر خواهد بود.
افرادی مانند قاتل سریالی زنان در گیالن ،خفاش شب یا بیجه مجرمینی
هستند که از نظر جرم شناسی مجرمان «به عادت» نامیده میشوند .این دسته
از مجرمان شخصیت بزهکار دارند و مجازات چندان در تأدیب آنها تأثیر مثبت
نمیگذارد .البته شدت این امر در جرایم مختلف متفاوت است .مجرمان «به
عادت» ،بار اول اتفاقی مرتکب جرم میشوند ،اما وقتی جرمی برای بار دوم،
سوم و ...تکرار میشود ،فرد شخصیت جنایی پیدا میکند .این شرایط به معنای
آن است که شخصیت انسانی مجرم دیگر قادر به کنترل او نیست و در واقع
وضعیت نابهنجار شخصیتی اش ،رفتار او را مدیریت میکند.
مجرمان با شخصیت جنایی ویژگیهای خاصی دارند .این افراد دچار
خودبزرگ بینی هستند و خود را قاضی اعمال خود دانسته و هیچ کس را
قبول ندارند .این دسته از مجرمان هرگز شخصیتشان تکامل نمییابد،
حرف دیگران را قبول نداشته ،از مجازات هراس ندارند و از سرنوشت دیگران
عبرت نمیگیرند.این شخصیت به مرور مزمن و پیشرفته شده و به اصطالح
شخصیت بیمار میشود .به عبارت دیگر مجرمانی مانند قاتل سریالی گیالن،
وقتی چندین قتل را مرتکب میشوند ،اگر مانعی سد راهشان نبینند بهدلیل
برهم خوردن تعادل رفتاری شان ،خوی وحشیگری پیدا میکنند .این شرایط
بهطور عمده در جرایم توأم با خشونت اتفاق میافتد.قتل از جمله جرایمی
است که چون شدت و حدت بسیاری دارد اثرات مخرب روانی بر جامعه خواهد
داشت که این امر از جمله معیارهای جرم انگاری است.این دسته از مجرمان
بیشک گذشته تلخی داشتهاند و اغلب بزه دیده بوده و مورد تعرض واقع
شدهاند .این گذشته تلخ در ضمیر ناخودآگاه آنها نهفته است و میتواند در
هر سنی ظهور و بروز پیدا کند .گاهی اوقات حتی خود این افراد از این واقعیت
در ضمیر ناخودآگاهشان بیخبرند و در بیان علت وقوع جرایمشان هرگز به
آن اشاره هم نمیکنند و تنها در بررسیهای کارشناسی میتوان به آنها دست
یافت.نکته دیگری که نباید فراموش کرد نقش بزه دیدهها یا افرادی است که
قربانی جرم میشوند .این دسته از افراد خودشان در وقوع جرم نقش دارند و
به صورت بالقوه اغلب بزه دیدهها زنان ،کودکان و افراد سالمند و ناتوان هستند.
از نظر جرم شناسی شانس وقوع جرم برای این دسته از افراد بیشتر است .به
عبارت دیگر میتوان گفت وقتی خانمی سوار خودروی شخصی مسافرکش
میشود خود را در معرض تهدید و خطر قرار داده و مادامی که در آن خودرو
سوار است هر گونه خطر جانی ،مالی ،حیثیتی و ...میتواند او را تهدید کند پس
باید توجه الزم را به این امر داشته باشد.مطابق ماده  203قانون آیین دادرسی
کیفری ،مجرمانی که مرتکب جرایم سخت و خشن یا جرایم سلب حیات
میشوند باید با دستور بازپرس عالوه بر پرونده کیفری ،پرونده شخصیتی
هم داشته باشند .در این پرونده مددکار اجتماعی از نظر مادی ،اجتماعی و
روانی مجرم را تحت بررسی قرار میدهد و گزارش پزشکی و روانپزشکی نیز
در آن درج خواهد شد .بیشک اگر پروندههایی با جرایم ماده  ،203از پرونده
شخصیتی مجرم برخوردار باشند ،علت ارتکاب جرایم بهتر مشخص شده و
میتوان برای پیشگیری از آن اقدامی را انجام داد.

جنایتکاری که به دار آویخته شد

گروه حوادث /دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران از اجرای حکم
قصاص نفس -اعدام -یک جنایتکار ،در مأل عام خبر داد.به گزارش خبرنگار
حوادث«ایران»حجتاالسالموالمسلمیناسداهللجعفریگفت:محکوم 21ساله
به جرم قتل عمد به قصاص نفس در مأل عام محکوم شده بود که سحرگاه شنبه با
حضور اولیای دم در شهر بابل به دار مجازات آویخته شد.وی خاطرنشان کرد :حکم
قصاص ،پس از صدور در دادگاه کیفری یک استان و تأیید قضات دیوان عالی کشور
و استیذان رئیس قوه قضائیه ،صبح شنبه دوم اردیبهشت 1396با حضور مسئوالن
اجرای احکام و پزشکی قانونی به اجرا درآمد.

افشای راز خواستگار شرور در پزشکی قانونی

گروه حوادث /رازدیوانگی دروغین جوان
شرورکهپسازربودندخــــترموردعالقهاش،
دستگیرشدهاست،درتحقیقاتکارشناسهای
پزشکیقانونی فاش شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
اوایل فروردین امسال مرد میانسالی،
هراسان با مأموران پلیس غرب تهران
تماس گرفت و از گمشدن مرموز دختر
جوانش خبر داد .این مرد به کارآگاهان
گفت« :پسر جوانی به نام فرشاد که از اقوام
دورمان است از سالها پیش خواستگار
دخترم «زیبا» بود و با وجود پاسخ منفی
دخترم و ما ،پا پس نمیکشید .او سابقه
ضرب و جرح و حمل و نگهداری مواد
داشت ودرعین حال آدم خشنی بود و به
هیچ طریقی نمیتوانستیم به این ازدواج
رضایت دهیم .با این حال اصرارهای
فرشاد برای این ازدواج ادامه داشت تا
اینکه امروز دخترم به دانشگاه رفت اما
برنگشت .هر چه با تلفن همراهش تماس
گرفتم پاسخ نداد .با توجه به تأخیرطوالنی
وغیرمنتظره دخترم بشدت نگران شدم.
بارها با تلفن همراهش تماس گرفتم
تا اینکه سرانجام گوشی را برداشت .اما
همینکه خواستم صحبت کنم صدای
فرشاد را شنیدم که فریادی کشید وگفت:
«زیبا را با خودم بردهام و میخواهم
با او ازدواج کنم ».با شنیدن این حرف
بالفاصله با پدر فرشاد تماس گرفتم و
او که شوکه شده بود قول داد پسرش را
راضی کند دخترم را برگرداند .آنطور که
پدر فرشاد از پسرش شنیده بود او دخترم
را به زور سوارپژو  206کرده و به شمال
برده است .فرشاد راضی به بازگرداندن
دخترم نبود اما پدرش آنقدر اصرار کرد

ایران

گروه حوادث /هوشیاری کارمند ارشد بانک ،راز گروگانگیری رئیس شعبه
و چند تن دیگر از مسئوالن ارشد بانکی در دیگر استانهای کشور را فاش
کرد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز قبل معاون یکی از
شعبههای بانک با پلیس آگاهی تماس گرفت و از تلفنهای عجیب
رئیس شعبه خبرداد .او گفت« :طی دو روز گذشته رئیس شعبه به طور
عجیبی به بانک نیامده اما در تماسهای تلفنی مرموزش از من خواسته
بابت برخی امور مربوط به بانک مبلغ  150میلیون تومان از پولهای
صندوق را به حسابش واریز کنم .این درحالی بود که صدای رئیس
میلرزید و به همین خاطر احساس میکنم اتفاق خاصی برایش افتاده
باشد».پس ازاعالم این گزارش ،کارآگاهان پلیس آگاهی کرج وارد عمل
شده و به تحقیق دراین باره پرداختند .آنها در تجسسها دریافتند از
چندی قبل فردی با مراجعه به بانک و طرح دوستی با کارمندان و رئیس
و با استفاده از ترفندهای فریبکارانه و به بهانه دریافت وام سنگین ،از
رئیس شعبه خواسته تا از خانهاش بازدید کند.
با کسب این اطالعات ،بالفاصله مأموران وارد عمل شده و پس از
شناسایی خانه متهم و در اقدامی غافلگیرانه وی را به همراه دو نفر دیگر
دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند.
متهم اصلی در بازجوییها به اخاذی از رئیس شعبه ومسئوالن چند
بانک در شهرهای اهواز ،مسجد سلیمان ،اصفهان و شهرکرد به همین

سرپرستسابق
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گروه حوادث :حسین خانی  /در پی اعترافات
تکاندهنده جنایتکار سریالی گیالن که تاکنون
به شکار و قتل هفت زن اعتراف کرده است،
کارآگاهان پلیس ،جسد یکی دیگر از زنان
قربانی را در یکی از روستاهای شهرستان رشت
پیدا کردند که در یک گور بتونی دفن شده بود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز
پیش کارآگاهان جنایی در یکی از روستاهای
حاشیه زیباکنار ،وارد خانه پدر شکارچی زنان
شدند و پس از حفر کف انبار این خانه ،جسد
زنی را در یک گور پیدا کردند که میان الیهای
از بتون سیمانی دفن شده بود.به گفته یکی از
شاهدان ،این زن ،کارمند یکی از سازمانهای
دولتی و اهل رشت بود که سال  87بهطور
اسرارآمیزی ناپدید شده بود .همزمان با
ادامه بازجوییهای فنی از قاتل سریالی زنان
برای شنیدن اعترافهای تازهاش ،کارآگاهان
سرگرم تجسس در روستاهای گیالن و حتی
استانهای همجوار هستند تا با کشف اجساد
مثله شده احتمالی دیگر زنان ،همه ابعاد
جنایات هولناک مرد جنایتکار را روشن کنند.
قاتل  40ساله که ساکن شهر رشت بوده ،سالها
با یک خودروی سواری در شهرها و روستاهای
مختلف گیالن و مازندران به مسافرکشی
پرداخته و به همین خاطر احتمال میرود
بجز قتل هفت زنی که در بازجوییها جزئیات
شکار آنها را شرح داده ،زنان دیگری را هم به
قربانگاه کشانده باشد .قاتل سریالی زنان طی
چند روز گذشته در حضور بازپرس ویژه قتل
و مأموران آگاهی با خونسردی تمام ،جزئیات
شکار و قتل  7زن را شرح داده و تاکنون صحنه
قتل چند قربانی را هم بازسازی کرده است.این
جنایتکار گفته احتمال دستگیریاش را بسیار
ضعیف میدانست به همین خاطر طی سالها
با آسودگی خیال به شکار زنان تنها پرداخته
است.یکی از همسایگان این قاتل سریالی که
ساکن روستایی در حاشیه زیباکنار است ،گفته:
این مرد یک بار از همسر اولش جدا شد و دوباره
با زن دیگری ازدواج کرده و حاال هم یک فرزند
چهار ساله دارد .هرچند این قاتل مرتکب قتل
 7نفر شده ،ولی خانواده بسیار آرام و بیآزاری
در روستا دارد و هر چهار برادرش ،انسانهای
شریفی هستند.
چگونه زنان را شکار میکردم
این مرد جنایتهایش را از  31سالگی و
بعد از بازگشت به زادگاهش در گیالن شروع
کرده بود .او طی  9سال 7 ،زن را به خلوتگاهش
کشانده و بعد از سرقت جواهراتشان آنها را با
ضربات کارد از پا درآورده و بیشتر قربانیانش
را نیز مثله کرده است .ضمن اینکه در برخی
از اقدامات هولناکاش زن صیغهایاش را با
خود همراه میکرد و پس از کشتن زنان ،طال و
جواهراتشان را به او میداد تا بفروشد.
او که یک بار تجربه شکست در زندگی با
همسر اولش را دارد ،وقتی پس از فرارهای
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تا باالخره فرشاد به سمت تهران آمده اما
درمحلی نامعلومی مخفی شده است».با
این شکایت تحقیقات پلیسی آغاز شد
و کارآگاهان مخفیگاه جدید فرشاد را
شناسایی کردند .همزمان پدر زیبا نیز با
آموزشهای پلیسی ،مذاکره با فرشاد را
آغاز و او را متقاعد کرد که با این ازدواج
موافقت میکند .بدین ترتیب فرشاد پس
از سه روز دختر جوان را آزاد کرد«.زیبا»

درپی نجات از چنگ خواستگارشرور به
مأموران گفت« :فرشاد از اقوام دورمان
و پسری شرور و خطرناک است .حتی
یک بار به من گفته بود کارت قرمز دارد
و تهدیدم کرد که اگر به خواستهاش عمل
نکنم ،انتقام سختی ازمن خواهد گرفت .با
این حال من حاضر به این ازدواج نبودم
و با وجود سماجتهای دائمیاش هر
بار جواب رد میدادم .راستش همیشه از
ترس جوابش را میدادم .تا اینکه آن روز
وقتی از دانشگاه بیرون آمدم با خودرویش
سد راهم شد و مرا با زور و تهدید سوار کرد
و به سمت شمال رفت .من فکر میکردم
دیگر آیندهام تباه شده تا اینکه پدرش با ما
تماس گرفت و توانست راضیاش کند که
به تهران برگردیم .از شمال هم مستقیم
به خانه یک زوج جوان رفتیم که از اقوام
فرشاد بودند .آنها ازسر ترس به ناچار در
را باز کردند و حتی یک بار که خواستم
فرار کنم از ترس اینکه بالیی سر خودم یا
آنها بیاید پشیمان شدم .تا اینکه سرانجام
شنیدم پدرم با ازدواجمان موافقت کرده
و فرشاد هم آزادم کرد».ازآنجا که متهم
پس از دستگیری مدعی شده بود جنون
دارد و رفتارهایش در این مدت تحت
کنترلاش نبوده است ،به دستور بازپرس
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران
دراختیار کارشناسان پزشکی قانونی قرار
گرفت.اما تیم پزشکی پس از بررسیهای
دقیق ،صحت عقلی او را تأیید کردند.
با مشخص شدن نتیجه معاینات
روانی ،متهم به دستور بازپرس آرش
سیفی از شعبه چهارم دادسرای امور
جنایی برای تحقیقات بیشتر در اختیار
مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

داماد ،خانواده همسرش را
به گلوله بست

گروه حوادث /داماد خانوادهای از اهالی
شهرستان پلدشت واقع در آذربایجان غربی،
شب هنگام و در حالی که اسلحه شکاری به
دست داشت ،همراه دو برادرش به خانه
پدرزنش هجوم برد و به آنان شلیک کرد.
یکی از برادرانش هم با ضربات پنجه بوکس،
پدرخانواده را مضروب ساخت .در این حمله
مسلحانه  3نفر از زنان عضو خانواده هم
زخمی شدند که همراه با مرد خانواده به
بیمارستان انتقال یافتند.به گزارش پلیس،
داماد از سوی مأموران دستگیر شده است و
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

سرقت خانوادگی  55ویال

گروهحوادث/مأموران اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی استان گلستان موفق به
دستگیری اعضای یک باند سرقت خانوادگی
شدند که به  55خانه ویالیی و خانه باغ در
نقاطمختلفدستبردزدهاند.
سردارعلیاکبرجاویدان،فرماندهانتظامی
استان گلستان دراین باره گفت :همزمان با
اعالم سرقتها ،مأموران وارد عمل شده و با
ردیابیهای پلیسی اعضای باند را شناسایی
کرده و به دام انداختند.آنها دربازجوییها
اعتراف کردند با استفاده از یک دستگاه خودرو
پراید و گشت زنی در نقاط مختلف استان،
خانههای ویالیی مورد نظر وخالی ازسکنه را
برایسرقتانتخابکردهودرفرصتیمناسب
نقشه سرقت هایشان را عملی میکردند.
سپسهمدستانآنهاسواربرنیسان،نیمههای
شب وارد خانهها میشدند و لوازم خانگی از
قبیل یخچال ،کولر ،تلویزیون و دیگر اموال را
به سرقت بردهاند.تاکنون بیش از یک کامیون
لوازممسروقهازاینباندخانوادگیکشفشده
است 30 .مالباخته نیز با مراجعه به پلیس
آگاهیشکایتخودراازاعضایاینبانداعالم
کرد هاند.

