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شهادت
سه مأمور پلیس

گروه حوادث  /سه مأمور یگان انتظامی شهرستان خاش درجریان درگیری با
اشرار مسلح به فیض شهادت نایل آمدند.فرماندار خاش با تأیید این خبر
گفت :این درگیری در منطقه رودهینار بخش مرکزی خاش به وقوع پیوست.
محمد اکبر چاکرزهی اظهار کرد :شهادت این سه مأمور فداکار و خادم
بهطور قطع هیچ خللی در مسیر انجام وظیفه و خدمترسانی به مردم ایجاد
نمیکند و نیروی انتظامی با جان و دل از کیان میهن اسالمی و دستاوردهای
نظام حفاظت میکند .در این عملیات ستوانیکم رضا شهرکی ،ستوانیکم
کامبیز سنچولی و ستوانیکم رضا اصغریان به شهادت رسیدند.

 3کودک در شعله های آتش سوختند

گروه حوادث /خانهای در روستای «کدان» بخش «کالت» شهرستان سرباز
به دالیل نامعلومی آتش گرفت و  3کودک در میان شعلههای سرکش جان
باختند.این حادثه ساعت  7:30صبح دیروز به مرکز فوریتهای پزشکی
ایرانشهر اطالع داده شد .امدادگرانی که با  2دستگاه آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شده بودند پس از رسیدن به خانه مورد نظر پی بردند هر سه
کودک در آتش سوختهاند.

آدمکش نامرئی ،جان خانواده ای را گرفت

گروه حوادث /زن و شوهرمیانسال که همراه با فرزند جوانشان در یکی از
محلههای شهر «پیشوا»ی ورامین زندگی میکردند بر اثر مسمومیت با گاز
جان باختند .ساعت  8:20صبح دیروز -جمعه -خبر این گازگرفتگی به
سازمان آتشنشانی اعالم شد.دقایقی بعد هم آتشنشانان برای بررسی
موضوع و نجات افراد به محل حادثه اعزام شدند.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد این زوج همراه پسر  23ساله شان
به علت نصب بخاری بدون دودکش و مشکالت فنی در نصب صحیح
آبگرمکن دیواری درخانه  60متریشان جان سپردهاند .اجساد قربانیان برای
تعیین زمان وعلت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

نامه پدر «ستایش»
به مردم ایران و افعانستان
برش

شناسایی زن جنایتکار پس از7سال

حوادث
جهان

گروه حوادث :مــــــــــرجان همایونی /تحقیقات
جنایی برای افشای راز قتل پسر جوان که همراه
دوستانش برای سفر تفریحی به تایلند رفته
بود با صدوردستورهای جدید ازسوی بازپرس
جنایی وارد مرحله تازهای شد .خبر کشته
شدن این جوان ،بهدنبال تماس پرستار یکی از
آسایشگاههای شهر بانکوک با خانواده قربانی
فاش شد.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
اواخر سال  90مهندس جوانی به نام رحمان
به دیدن همکارش پژمان رفت و پیشنهاد سفر
تفریحی به تایلند را داد .بدین ترتیب سه دوست،
پس ازهماهنگیهای الزم و انجام مقدمات
سفر  8فروردین سال  91فرودگاه تهران را به
مقصد شهر بانکوک ترک کردند .آنها قرار بود
 19فروردین به ایران بازگردند .اما دو پسر جوان
بدون رحمان به ایران بازگشتند و...
برادر رحمان درباره سرنوشت وی گفت:
«برادرم که فوق لیسانس مهندسی مکانیک
جامدات داشت دو سال قبل از این اتفاق ،به
دلیل بیماری روحی ،دو ماهی در بیمارستان
بستری بود .اما بعد از آن حالش خوب شد و
زمانی که به مسافرت رفت هیچ مشکلی نداشت.
البته ما مخالف سفرش به تایلند بودیم .اما
اصرارهای فراوانش باعث شد باالخره رضایت
دهیم .درعین حال تصور میکردیم شاید این
سفر دوستانه برای روحیهاش هم خوب باشد.
بنابراین او را  8فروردین سال  91به فرودگاه
بردم وراهی سفرشد .بعد از آن هم تلفنش
برای همیشه خاموش شد .درحالی که از برادرم
بیخبر بودیم ،چند روز بعد مرد جوانی درتماس
تلفنی با ما سراغ رحمان را گرفت و پرسید آیا
برادرم به ایران آمده یا نه؟» برادرم و دوستانش
با توربه سفر رفته و قرار بود  19فروردین برگردند.
اما وقتی خبری از او نشد این تماس شک ما را
بیشترکرد که مبادا اتفاقی برایش افتاده باشد .به
همین خاطر با همسفرانش -پژمان و سهراب-
تماس گرفتیم و سراغ برادرمان را گرفتیم که آنها
مدعی شدند رحمان ،تنها به ایران برگشته و از او
خبری ندارند .درحالی که با شنیدن این حرفها
بیشترنگران شده بودیم به سراغ آژانس مسافرتی
رفتیم که برادرم و دوستانش ازاین طریق به

تایلند رفته بودند .پس از بررسیها متوجه شدیم
نام برادرم در فهرست مسافران بانکوک و پاتایا
بوده اما آنها ازبازگشتش خبری نداشتند.همان
موقع بود که مرد ناشناسی از تایلند و ازطریق
«اسکایپ» با من تماس گرفت و خبرداد رحمان
درآسایشگاه روانی بستری است .بعد هم از ما
خواست تا خودمان را هرچه سریعتر به آسایشگاه
برسانیم .مرد جوان که خودش را ایرانی االصل
و از پرستاران برادرم معرفی کرد گفت ،به
خاطراینکه برادرم ایرانی بوده ،و میدانسته
خانوادهاش نگران هستند با ما تماس گرفته بود.
از طرف دیگر همان موقع در تماس تلفنی که با
برادرم داشتم او گفت که با دوستانش دعوایش
شده و آنها او را به این روز انداختهاند .بعد هم از
من خواست هر چه سریعتر خودم را برای کمک
به تایلند برسانم.
آغاز تحقیقات پلیس
قبل از آنکه مرد جوان فرصت کند برای دیدن
برادرش و پیگیری کارهای او به تایلند برود،
خانوادهاش خبردارشدند که رحمان در آسایشگاه
تسلیم مرگ شده است .بنابراین موضوع به
مسئوالن سفارت ایران در بانکوک اعالم شد و با
درخواست سفارت ،پلیس بانکوک وارد عمل شد
و تحقیقات در این خصوص کلید خورد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد

هشدار قرمز در امریکا

AP

سرمای بیسابقه ،بارش برف سنگین و یخبندان در بخشهای مختلف امریکا که مرگ
دست کم  17نفر را نیز بهدنبال داشت ،موجب اعالم شرایط هشدار قرمز آب و هوایی در
سراسر این کشور شد.به گزارش رسانههای امریکا ،دمای هوا در برخی نقاط این کشور به
کمتر از  17درجه زیر صفر رسیده و بسیاری از معابر و آب نماها نیز یخ زدهاند.
در ایالت «فلوریدا» پس از  29سال
برف باریده و با توجه به کاهش شدید دما،
پناهگاههایی برای استقرار مردم بیبضاعت و
کارتن خوابها آماده شده است.
هزاران پرواز در فلوریدا ،ساوانا ،چارلستون و...
بهدلیل بارش برف و شرایط مه گرفتگی لغو شده
است .ضمن اینکه تردد در جادهها با مشکالت
فراوانی روبهرو است.براساس آخرین گزارشها،
تداوم سرما در امریکا سبب شده در بیشتر شهرها و
ایالتها وضعیت هشدار قرمز آب و هوایی اعالم شود
و بخش قابل توجهی ازمردم برای در امان ماندن از
سرمابهپناهگاههانقلمکانکنند.

رحمان و دوستانش در هتل «کوئین»واقع در
خیابان «الت کرا» اقامت داشتهاند .به همین
دلیل مأموران به سراغ مدیر هتل رفتند .اوبه
مأموران گفت« :سه پسر ایرانی مسافرهتل بودند.
اما درطول اقامتشان باهم جر و بحثشان شد
و اتاق هایشان را جدا کردند .رحمان و پژمان
در یک اتاق ماندند و دوست دیگرشان به اتاق
دیگری رفت .اما مشاجرات ودرگیری هایشان
ادامه یافت تا اینکه دراتاقی را شکستند .من هم با
پلیس تماس گرفتم و به خاطر شکستن در اتاق،
رحمان  3هزار «بات» جریمه پرداخت و بعد هم
هر سه نفر از هتل رفتند.
قتل در بانکوک
در ادامه بررسیها مشخص شد رحمان از
همان هتل به همراه مأموران پلیس به فرودگاه
انتقال مییابد .اما در فرودگاه بهدلیل نامعلومی
با مسافران درگیرشده و با چاقوبه چند نفرحمله
میکند .مأموران فرودگاه نیز وارد عمل شده
و پسر جوان را پس از دستگیری به آسایشگاه
سپردند .اما بعد از آن رحمان در آسایشگاه
فوت میکند .پلیس بانکوک نیز علت مرگ را
خونریزی داخلی اعالم کرد.
انتقال جسد به ایران
با مرگ پسر جوان و پس ازهماهنگیهای
صورت گرفته از سوی سفارت ،جسد به ایران

انتقال داده شد .بدین ترتیب برادر رحمان
روزدوم اردیبهشت سال  91به فرودگاه امام
(ره) رفت و هماهنگیهای الزم را برای انتقال
جسد برادرش به بهشت زهرا انجام داد .از آنجا
که علت مرگ مشخص نبود ،موضوع از سوی
مأموران فرودگاه به بازپرس کشیک قتل پایتخت
اعالم شد و جسد برای بررسی علت مرگ به
پزشکی قانونی انتقال یافت.
بدین ترتیب متخصصان پزشکی قانونی پس
ازبررسیهای تخصصی ،علت مرگ را شکستگی
استخوان جناق سینه اعالم کردند.
تحقیقات از دوستان مقتول
درپی مشخص شدن علت مرگ ،خانواده
رحمان به دادسرای امور جنایی تهران رفته و با
شکایت از دو همراه برادرشان ،خواستار بررسی
پرونده و شناسایی قاتل شدند .بنابراین پژمان
و سهراب برای تحقیقات به دادسرای امور
جنایی تهران احضار شدند.پژمان در تحقیقات
مقدماتی به بازپرس جنایی گفت 12« :سال
است که کارمند یک شرکت خصوصی هستم.
رحمان که مهندس مکانیک بود ،سه ماه قبل از
مسافرت به تایلند در شرکت ما مشغول به کار
شده بود .قبل از عید رحمان به دیدنم آمد و
پیشنهاد سفر به تایلند را داد .از آنجا که به تازگی
خانه خریده بودم و وضع مالی خوبی نداشتم با
این سفر مخالفت کردم .اما رحمان گفت هزینه
سفر حدود یک میلیون تومان میشود و او 900
هزار تومان از این پول را به صورت قرض به

جهنم آتش درقطار ژوهانسبورگ

برخورد مرگبار کامیون و قطاری که از شهر «پورت الیزابت» به شهر «ژوهانسبورگ» آفریقای
جنوبی میرفت با انفجارچند واگن وکشته ومصدوم شدن دهها تن همراه بود .به گفته
کارشناسها ،علت این حادثه هولناک که روزپنجشنبه به وقت محلی رخ داد ،ناتوانی راننده
کامیون در کنترل وسیله نقلیه بوده است .پلیس هم اعالم کرده راننده متخلف که بهدلیل
جراحتهای شدید در بیمارستان بستری است پس ازبهبودی تحت بازجویی قرارخواهد
گرفت تا ابهامهای موجود درتصادف برطرف شود .قطارحادثه دیده ،هنگام تصادف 429
مسافر داشت که دستکم  14نفر از آنها درجهنم آتش کشته و  268نفر مجروح شدند که
ی وخیم اعالم شده و احتمال افزایش قربانیان
به بیمارستانها انتقال یافتند .اما حال برخ 
وجود دارد.

اسکای نیوز

سان

ساکن ایران ،اجرای عدالت آرزوی بزرگی است.تمام عمر در میان
برادران ایرانیمان با آرامش زندگی کردهایم و برای خود اعتبار و
آبرو خریدهایم .مردم محله ما در ورامین به ما احترام میگذارند،
چون چیزی جز زحمت صادقانه از ما ندیدهاند و سعی کردهایم
در سرزمین برادران هم دین و هم زبانمان ،که با بزرگی ما را
پذیرفتهاند ،نان حالل برای خانوادهمان ببریم .این قصاص ،برای
من و خانوادهام و برای ستایش عزیزم و البته برای کل ملت ایران
و مهاجرین افغانستانی ،آرامش و عزت به همراه خواهد آورد .از
همه وطنداران افغانستانی و برادران ایرانیام که ما را در این غم
همراهی کردند سپاسگزارم .امیدوارم دیگر هیچ وقت و برای هیچ
خانوادهای ،چنین روزهای سختی پیش نیاید/.شیرآقاقریشی

معمای قتل جوان ایرانی در هتل «کوئین» بانکوک

محاکمه زن  95ساله
به اتهام قتل در گورستان

زهره صفاری
زن سالخورده انگلیسی که به اشتباه با فشردن
پدال گاز خودرو بهجای ترمز ،کارگر جوان
گورستانی را به کام مرگ هولناک کشانده بود
پس ازدستگیری به اتهام قتل غیر عمد راهی زندان شد.
«گرترود لیستر»  95ساله ،همزمان با سالگرد ازدواجش راهی
گورستان شهر «برکشایر»انگلیس شده و دقایقی بعد هم پشت
فرمان نشست ،اما پس از روشن کردن خودرو ناگهان به جای
ترمز ،پدال گاز را فشرد که خودرو با سرعت
به کارگر نگون بخت گورستان برخورد کرد.
در این تصادف مهیب ،کارگرجوان که بتازگی
هم ازدواج کرده بود دردم جان باخت .دادگاه
پس از رسیدگی به پرونده ،پیرزن را عالوه
بر محرومیت از رانندگی به  16ماه حبس
تعزیری محکوم کرد و او راهی زندان شد.

و همه مردم ایران را ناراحت کرد و قصاص قاتل او درخواست
همه مردم ایران بود ولی امروز که حکم قصاص قاتل ستایش
عزیزم اجرا شد ،برای ما مایه خوشحالی نبود .چون امروز خانواده
دیگری ،مثل ما ،فرزندش را از دست داد .فرزندان ما هر چه
باشند و هر کاری که کرده باشند ،حاصل عمر و زندگی ما هستند
و دوستشان داریم .ستایش ما به ناحق از میان ما رفت ،ولی
قاتل او هم فرزند خانوادهای مثل خانواده ما بود .درست است که
قصاص حق است و باید تسلیم خواست خدا و قانون بود ،ولی به
هر حال خانوادهای از برادران ایرانیام ،امروز در غم فرزند نشسته
است .قصاص درخواست من و خانواده من بود تا مرهمی باشد
بر زخم از دست دادن دختر کوچکم .و برای ما افغانستانیهای

پدر ستایش  :میدانم با مرگ امیرحسین هم
دخترکم زنده نشد ،اما آنقدر این زخم کاری بود
که باید عاملش را اعدام میکردند

ایران

گروه حوادث /تحقیقات بازپرس وکارآگاهان جنایی منجر به دستگیری زن
جوانی شد که  7سال قبل دختر  9ماههاش را به قتل رسانده و مدتی پس از
انتقال به آسایشگاه روانی ،موفق به فرار شده بود.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،سال  89مرد جوانی در تماس با
پلیس از قتل دختر  9ماههاش خبر داد .بهدنبال اعالم این خبر ،بازپرس
کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند .آنها پس از ورود
به خانه با جسد دختربچهای روبهروشدند که آثار کبودی روی گردنش نشان
میداد او را خفه کردهاند.
در بررسیهای بعدی هم
مشخص شد مادر نوزاد
پس از درگیری با همسرش،
دخترک را با روسری خفه
کرده است .بدین ترتیب
زن جوان بازداشت شد.
مینا دربازجویی گفت:
«همسرم به من شک
داشت و مدام بهانههای
مختلف میگرفت .تا اینکه
با او درگیر شدم و از شدت
عصبانیت بچهام را خفه
کردم ».باتوجه به اینکه
پزشکی قانونی مشکل روحی
زن جوان را تأیید کرده بود او
روانه آسایشگاه شد.مدتی بعد هم همسر مینا به دادسرا رفت و از قصاص
او گذشت کرد .اما همسرش را طالق داد .تا اینکه چندی بعد خبر رسید زن
جوان از غفلت مسئوالن آسایشگاه استفاده کرده و از آنجا گریخته است.با
فرار مینا ،دستور بازداشتاش صادر شد و کارآگاهان درنخستین گام به سراغ
خانواده مینا رفتند .اما آنها مدعی بودند که از سرنوشت دختر فراریشان
بیخبر هستند.
تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه پدر مینا چند روز قبل
به شعبه دهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران رفت و محل زندگی
دخترش را فاش کرد .او گفت« :دخترم بعد از فرار به یکی از شهرهای شمال
غربی کشور رفت و با مرد جوانی ازدواج کرد .حاصل این زندگی پسری دو
ماهه است .ما تصور میکردیم حال دخترم خوب شده است اما چند روز
قبل پسر دو ماههاش را بشدت کتک زد .به طوری که دوباره به ناچار او را به
آسایشگاه بردیم و هماکنون در آسایشگاه بستری است».بهدنبال اظهارات
مرد میانسال ،بازپرس «دشتبان» دستور تحقیقات تخصصی در این
خصوص را صادر کرد و با تأیید این موضوع از سوی آسایشگاه روانی ،متهم
به دادسرای جنایی تهران منتقل شد.
زن جوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی ایستاد منکر کتک زدن
پسرش شد و گفت :من بچهام را کتک نزدهام و مشکلی هم ندارم .از شما
میخواهم اجازه دهید که فرزندم را نزد خودم در زندان نگه دارم و...
باتوجه به اینکه زن جوان در خصوص قتل فرزندش از جنبه عمومی
جرم محاکمه نشده بود به دستور بازپرس جنایی ،مینا برای بررسی وضعیت
روانیاش به پزشکی قانونی معرفی شد .تا مشخص شود که باید به آسایشگاه
برگردد یا منتظر صدور حکم از سوی دادگاه کیفری استان تهران به خاطر
قتل فرزندش باشد.

پدر ستایش قریشی ،پس از اجرای حکم اعدام قاتل دخترش
که صبح پنجشنبه اجرا شد ،نامهای خطاب به مردم ایران و
مهاجران افغانستانی ساکن ایران نوشت« :دیروز صبح قاتل
دختر عزیزم ،ستایش قصاص شد ،طبق قوانین ایران ،کشوری
که بیشتر عمر من و فرزندانم در آن گذشته است .تقریباً یک سال
و  10ماه است که از آن اتفاق میگذرد و هر روز برای ما سخت
گذشته است .خبر قتل دختر دیگرم ،آتنا اصالنی داغ ما را تازه

امیرحسین

میزان

گروه حوادث  /سحرگاه پنجشنبه و در آخرین صبحگاه
زندگی امیرحسین که قرار بود پسرجوان به جرم قتل
دخترک شش ساله افعانی تبار -ستایش -به دار آویخته
شود ،زمان بسرعت میگذشت و خانوادههای طرفین
پرونده ،دقایق پر اضطرابی را سپری میکردند .این
درحالی بود که پدر و مادر امیرحسین همچنان امید داشتند
تا شاید خانواده ستایش اعالم کنند از خون دخترشان
گذشتهاند .به همین امید سرهایشان را رو به آسمان
گرفته بودند و از ته دل از خدا تمنا داشتند تا فرصت
دوبارهای به پسر گناهکارشان داده شود ،اما همه چیز
بر وفق تمنایشان نبود و عقربههای ساعت به  4بامداد
نزدیک و نزدیکتر شد تا اینکه امیرحسین را پای چوبه
دار بردند ،شاید خانواده امیرحسین دوست داشتند تا
این لحظات چون خوابی کابوس وار به پایان میرسید
که ناگهان از داخل زندان خبر رسید امیرحسین اعدام
شده است.مادرش با شنیدن این خبر بیحال نقش بر
زمین شد و پدرش هم دست به دیوارگذاشت و به گریه
افتاد .سالها تالش برای بزرگ کردن تنها فرزندشان با
خبر اعدامش پایان گرفت و همه چیزخیلی زود برایشان
به پایان رسید.

اما پدر ستایش با حالی پریشان و هنگام خروج از
زندان به خبرنگارحوادث «ایران» که از نیمه شب مقابل
در زندان بود گفت« :هنوزهم مرگ زجر آور فرزندم را
نمیتوانم باور کنم .میدانم با مرگ امیرحسین هم
دخترکم زنده نشد ،اما آنقدر این زخم کاری بود که
باید عاملش را اعدام میکردند .چه کسی من را درک
میکند .من گذشت نکردم چون حق داشتم اما دلم
خنک نشد».خانواده امیرحسین هم وقتی با جسد
پسرشان روبهرو شدند دیگر فهمیدند که کار تمام شده
و هیچ بازگشتی در کار نیست ،بعد هم با فریاد و فغان
جنازهاش را در آغوش کشیدند و او را برای تشییع به
گورستان بردند .دکتر ابراهیم اسالمی -قاضی عالیرتبه
دادگاه کیفری استان تهران -در خصوص این پرونده
گفت :رشد کمال عقلی این محکوم به اعدام در حدی
بود که تشخیص داده دست به چنین کاری بزند.
وی درباره بیانیه کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان
که از اعدام قاتل دختربچه انتقاد کرده بود نیزگفت :ما
طبق وظیفهمان عمل کردهایم و جامعه بینالملل هم
به هیچ عنوان نمیتواند در مورد سن اعدام این قاتل از
ما خرده بگیرد.

من میدهد تا به صورت قسطی بدهی را به او
برگردانم .اصرارهای رحمان و پیشنهادی که داد
باعث شد قبول کنم و موضوع را با سهراب که از
دوستانم بود در میان گذاشتم.تا اینکه سه نفری
راهی تایلند شدیم .قرار بود چند روزی در بانکوک
باشیم و بعد از آن به پاتایا برویم .در هتل رحمان
با من درد دل میکرد و از اینکه حالش خوب نبود
با من صحبت میکرد.التبه درمواقعی رابطهاش
با من خوب بود ولی ناگهان رفتارش تغییرمی
کرد و درباره ما تصورات غلطی داشت .روز حادثه
هم سر همین موضوع باهم جرو بحثمان شده
بود که رحمان مدعی شد او را اذیت میکنیم .سر
همین موضوع هم از هم جدا شدیم و اصالً هیچ
درگیری رخ نداد که منجر به شکستن در شود و
پلیس بیاید .او با ما قهر کرد و دالرهایش را گرفت
و گفت میخواهد به ایران برگردد .از او خواستیم
صبر کند تا باهم به فرودگاه برویم ولی قبول نکرد.
بعد از اینکه رحمان جدا شد ما به سفرمان ادامه
دادیم و از او بیخبر بودیم .به ایران که آمدیم
تصور کردیم او هم به ایران آمده است .اما وقتی
دیدیم خبری از او نشد ،نگرانش شدیم و از یکی از
دوستانش خواستیم تا با خانوادهاش تماس بگیرد
و سراغ رحمان را بگیرد که تازه آن موقع متوجه
شدیم او فوت کرده است.این درحالی بود که
سهراب نیز اظهارات دوستش را تأیید کرد و منکر
هر گونه درگیری با رحمان در بانکوک شد.
دستور قضایی بازپرس جنایی
پس ازاین اظهارات و برای مشخص شدن راز
قتل مسافر بانکوک ،از آنجا که پلیس تایلند علت
مرگ را خونریزی داخلی عنوان کرده بود ،بازپرس
جنایی دستور مکاتبه با پلیس تایلند در رابطه با
مشخص شدن علت خونریزی داخلی ،همچنین
علت درگیری پسرجوان در فرودگاه و بررسیهای
بیشتر درخصوص درگیری در هتل و معلوم شدن
شکستگی در هتل را صادر کرد .همچنین دستور
داده شد از پرستاری که تنها شاهد ماجرا بوده و
در آخرین لحظات زندگی رحمان کنارش حضور
داشته ،از طریق تلفن تحقیق شود .در ضمن
از پلیس تایلند نیزدرخواست شد سایرجزئیات
واطالعات تکمیلی درباره این پرونده را به پلیس
بینالملل ایران اعالم کنند.

قتل نوعروس
به دست پدر

مرد پاکستانی وقتی پی برد
دخترش پنهانی با پسر مورد
عالقهاش ازدواج کرده ،برای
حفظ آبرویش نوعروس را کشت.
بهگزارش پلیس شهر «کراچی» پاکستان ،مرد
روستایی بارها بهخواستگار جوان دخترش پاسخ
منفیدادهبوداماناگهانفهمیدآنهاپنهانیازدواج
کردهاند .پس از افشای این ماجرا ،مرد خشمگین
که معتقد بود دخترش او و خانوادهاش را بیآبرو
کرده ،ابتدا مقداری سم بهدختر جوانش خوراند
وبعدهمباروسریاشاوراخفهکرد.پلیسهممرد
میانسال را بهدنبال تماس تلفنی یک ناشناس،
شناسایی کرد و او را هنگامی که قصد داشت با
کمک اطرافیانش از روستا فرارکند دستگیرکرد.
عاملجنایتبهقتلدخترشاعترافکردهاست.

