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اخبار

کشف اجساد مادر و دختر در خانه

گروه حوادث /اجساد زن جوان و دختر خردسالش درحالی در خانهشان
واقع در یکی از محالت شهر «ایذه» پیدا شد که هنوزروشن نیست چند روز
از مرگ این مادر و فرزند میگذرد و آنها چگونه جان سپردهاند.
سرپرست فرمانداری ایذه دراین باره گفت :با اطالع از کشف اجساد،
نیروهای انتظامی و قضایی برای بررسی ماجرا تحقیقاتشان را آغاز کردند
و اجساد مادر و فرزند برای کالبدشکافی و مشخص شدن علت مرگ به
پزشکی قانونی تحویل داده شد.وی گفت :شایع شده که اجساد قربانیان بیش
از یک ماه در آن خانه بوده اما این موضوع شایعهای بیش نیست؛ با توجه به
گزارشهای اعالم شده توسط مسئوالن ،مرگ مادر و دختر در حدود چهار
روز گذشته بوده است .با این حال تیم جنایی منتظراعالم نظرپزشکی قانونی
هستندتاابعاددیگراینپروندهروشنشود.
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 10سال زندگی تلـخ با مرد لجباز
گروه حوادث :بهمن عبداللهی /زن جــــــوان که
با گذشت  10سال زندگی مشترک از لجبازیهای
همسرش به ستوه آمده بود سرانجام راهی
خانه پدرش شد و مهریه  777سکه طال را اجرا
گذاشت ،اما شوهرش از مالقات او با فرزند
خردسالشان جلوگیری کرد .بنابراین زن جوان
همسرش را به دادگاه خانواده کشاند تا شاید
مرد کینه توز را به زانو درآورد.
در یکی از آخرین روزهای ماه مهر ،منشی
دادگاه خانواده شعبه  244این زن و شوهر را
فراخواند ،ابتدا زن وارد دادگاه شد و لحظاتی
بعد مردی جوان روی یکی از صندلیها
نشست .موضوع دادخواست؛ «حضانت از
فرزند» بود که از سوی زن مطرح شده بود ،اما
این پرونده فقط یکی از چند شکایتی بود که
علیه هم مطرح کرده بودند.
قاضی «حمیدرضا رستمی» بعد از بررسی
اوراق پرونده رو به مرد کرد و گفت« :ظاهراً از هم
جدا زندگی میکنید ،اما دختر خردسالتان نزد
شماست .در این مورد چه توضیحی دارید؟»
مرد جوان با خونسردی گفت« :مشکلی نیست،
اما مادرش عالقهای به نگهداری از این کودک
سه ساله ندارد .من هم با عشق و عالقه از
دخترم مراقبت میکنم و اعتراضی ندارم»...
اما زن حرف شوهرش را قطع کرد و با
عصبانیت گفت« :دروغ میگوید آقای قاضی .از
وقتی مهریهام را درخواست کردهام روی دنده
لج افتاده و میخواهد اذیتم کند .برای همین
دخترمان را بهانه کرده و نمیگذارد بچهام را
ببینم»...
قاضی نگاهی به مرد کرد و گفت« :اما طبق
قانون هر فرزند تا  7سالگی باید نزد مادر باشد
مگر اینکه صالحیت مادر از نظر دادگاه تأیید
نشود .با این حال بهتر است بیشتر به فکر فرزند
مشترکتان باشید و»...
زن که انگار آرام گرفته باشد ،گفت« :همه
گرفتاریهای ما به خاطر لجبازی این آقاست.
از وقتی که زندگیمان را شروع کردهایم همیشه
بر سر هر موضوع بیاهمیتی لجبازی میکرد
و آنقدر ادامه میداد تا آرام بگیرد .باور کنید
چند ساعتی به مراسم عروسیمان مانده بود

که خانواده من به سالن آرایشگاه دیر رسیدند و
برنامه عکاسی کمی عقب افتاد .او هم عصبانی
شد و قرار با فیلمبردار و تاالر و سفارش کیک
را لغو کرد .باور کنید مراسم جشن داشت به
هم میخورد تا اینکه داییام دلش سوخت
و با هزار گرفتاری همه چیز را روبراه کرد .در
مراسم پاتختی هم بهانه هدیه مادرم را گرفت
و با لجبازی اجازه نداد خانواده خودش به
مراسم بیایند .یک هفته قهر بودیم تا اینکه
خالهام آشتیمان داد .چند روز بعد بهانه
دیگری پیدا کرد و دلم را شکست .خالصه حق
نداشتم درباره هیچ چیزی بدون هماهنگی با
او تصمیم بگیرم و حتی برای شام میهمانی

هم باید فهرست غذاها و ساالدها را به او
میدادم .اگر روزی کاری میکردم که مطابق
میل و نظر او نبود قهر میکرد و تا دو سه هفته
حرف نمیزد .اگر صبح زود از خواب بیدار
میشدم تا لنگ ظهر میخوابید و اگر دیر بیدار
میشدم سر و صدا میکرد تا نتوانم استراحت
کنم .اگر هدیه کوچکی برای پدرم میخریدم
باید دو تا هم برای پدرش میخریدم و اگر
یک بار به مادرم زنگ میزدم باید تا شب
حداقل دوبار با مادرش تماس میگرفتم و
احوالپرسی میکردم .نه میتوانستم به خانه
پدرم برگردم و نه میتوانستم شوهرم را برای
مراجعه به روانشناس متقاعد کنم .در نتیجه

سرقتکلیه همسربه جای مهریه

تجاوز به دخترخوانده خردسال

YAHOO

پلمب خانه فساد در ژاپن

رفیقکشی بهخاطرچند«سیدی»

میرر

دیلی نیوز

مرد دیوانه انگلیسی که با خوراندن ماده سفیدکننده به یک بیخانمان معلول ،او را ب ه طرز
فجیعی به قتل رسانده بود ،پساز محاکمه بهحبس ابد محکوم شد.
ب ه گزارش پلیس شهر منچستر ،پرونده این ماجرا درپی کشف جسد مقتول دریک گودال
کم عمق درجنگلهای اطراف شهرپیدا شده بود .کارآگاهان پس ازبررسیهای تخصصی
پی بردند مقتول آخرین بار همراه یکی ازدوستانش به نام «میروسالو کولمان» 35 -ساله-
دیده شده است.این مرد پس از دستگیری وقتی پی برد رازجنایتش فاش شده ناچاربه
اعتراف شد وگفت« :دوستم چند سال قبل سی دیهای مرا دزدیده بود.به همین خاطراو را
به خانهام کشاندم وکشتم .چرا که با مرگش تاوان اشتباهش را داد».

دکتر قالبی ،عامل ابتالی  33نفر
به «اچ آی وی»

مرد هندی که با جعل عنوان پزشک عمومی،
در روستاهای فقیرنشین شمال کشورش مطب
بازکرده بود ،با سرنگ آلوده  33نفر را به ویروس
«اچایوی» ایدز مبتال کرد.
بهگزارش پلیس ،تحقیقات نشان داده «راجندرا
کومار» که با دریافت هزینه کم ،بیش از  556نفر از
روستاییان منطقه «بانگارمائو» را تحت درمان قرار
داده ،بهخاطرصرفه جویی ،با استفاده از سرنگهای
مشترک ،تزریقهای بیماران را انجام داده و آنها را
بهطور غیر عمد به این بیماری سخت مبتال کرده
است.راز این جنایتهای هولناک زمانی فاش شد
که تیم نظارت وزارت بهداشت هند برای سرکشی
بهوضعیت روستاییان روانه محل شده و پس از چند
آزمایش ،مبتالیان را شناسایی کرده بود .آنها که به
تعداد باالی مبتالیان به «اچایوی» دریک روستا
بشدت مشکوک شده بودند بالفاصله به تحقیق
پرداخته و بدینترتیب پزشک قالبی شناسایی و
دستگیر شد .در ادامه تحقیقات و با ورود پلیس به
ماجرا ،مشخص شد پزشک قالبی عامل ابتالی
دستکم  33نفر از اهالی روستا به این ویروس
خطرناک بوده است .هماکنون آزمایشهای
تخصصی از دهها روستایی که به این تبهکار قالبی
مراجعه کردهاند در حال انجام است .متهم نیز
دستگیر شده و تحت بازجوییهای تخصصی
قراردارد .اقدامات درمانی الزم برای روستاییان
بیمار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

اسکای

ببرهای گرسنه یک سیرک در منطقه روستایی «سانتا روزا»ی کشور «گواتماال» ،دستهای نگهبان نگون بخت را خوردند«.کریپریانو
آلوارس» 55 -ساله -از دو ماه قبل مسئولیت نگهداری از  13ببر سیرک را برعهده گرفته بود .اما از آنجا که ببرها یک روز گرسنه مانده بودند
وقتی نگهبان قصد داشت ظرف آب را داخل قفس بگذارد ناگهان به طرفش حمله ورشدند .حاضران که شاهد این صحنه هولناک
بودند با پرتاب سنگ و چوب به سمت ببرها ،نگهبان مجروح را عقب کشیده واو به بیمارستان انتقال یافت .اما با توجه به شدت جراحتها،
پزشکان هر دو دست او را به ناچار قطع کردند.

پلیس ژاپن دو زن کرهای و چینی که در پوشش سالن ماساژ،
خانه فساد راه انداخته بودند را دستگیر کرد.
دو زن آسیایی  44و  54ساله ،این مرکزفساد را در شهر
«فوژوکو» راه انداخته و از مدتی قبل مشغول تجارت سیاه
شده بودند.مأموران نیز با توجه به شواهد و مدارک موجود
در خانه فساد ،آنجا را تعطیل و همه کارکنانش را دستگیر
کردند.

کارآگاهان جنایی پلیس شهر «ولز» در انگلستان ،بــــــــــــــــرای جمعآوری مدارک علیه دو مظنون پرونده قتل
زن  84ساله ،در خانه مظنونها میکروفن کار گذاشتند.
بهگزارش پلیس شهر «سوانسی»« ،بتی گی» سال  2011بهطرز مرموزی در خانهاش جان باخت .در حالی که
شواهد نشان میداد این زن سالخورده به مرگ طبیعی از دنیا رفته ،پرونده مختومه اعالم شد .اما  4سال بعد
داماد این زن بهدنبال جدایی از همسرش نزد پلیس رفت و ادعا کرد همسر سابقش با همدستی پسر جوانشان،
مادر زنش را با گذاشتن بالش روی صورتش به قتل رساندهاند .پس از این اظهارات ،پرونده باردیگر بهجریان
افتاد و «پنلوپه جان» و پسرش «بری روجرز»
بازداشت و منکر قتل شدند .زن میانسال گفت
که همسرش پس از طالق به فکر انتقامجویی
از او وپسرشان افتاده و بههمین خاطر چنین
سناریویی طراحی کرده است .اما کارآگاهان که
بهمادر و پسر ظنین بودند مخفیانه در خانه آنها
میکروفن کار گذاشتند و آنها پس از آزادی در
حالی که از لو رفتن رازشان میترسیدند با متهم
کردن یکدیگر ناخواسته جزئیات جنایت را در
اختیار کارآگاهان قراردادند .پلیس با جمعآوری
این مدارک دختر و نوه زن  84ساله را دستگیر
کرد وآنها این باربه ناچارلب به اعتراف گشودند.
دادگاه نیزبا گذشت چند سال از این جنایت هر
دو متهم را به حبس ابد محکوم کرد.

اسکای

پلیس شهر «کراچی» پاکستان ،مرد جوانی را به اتهام آزار و اذیت
دخترخوانده  11سالهاش بازداشت کرد.
براساس اعالم سخنگوی پلیس ،پدر و مادر دخترک 9 ،سال
قبل از هم جدا شده و دختر کوچولو پس از ازدواج دوباره مادرش،
زندگی درکنار ناپدری را آغاز کرد .اما راز سیاه آزارهای وحشیانه
زمانی لو رفت که معلم مدرسه دخترک متوجه افسردگی شدید
این دانشآموز شد .دختربچه ابتدا حاضرنبود با معلمش حرف
بزند .اما سرانجام لب به سخن گشود و تجاوزهای وحشیانه
ناپدریاش را فاش کرد .خانم معلم نیز بالفاصله موضوع را با
مادر دختر آزار دیده و مدیر مدرسه و پلیس درمیان گذاشت .سپس
ناپدری جوان دخترک بازداشت شد .این در حالی بود که مادر قربانی
نیز ازماجرای تجاوزبه دخترش ابراز بیاطالعی کرد .تاکنون با وجود
مستندات گوناگون ،ازجمله نظریه پزشکی قانونی ،متهم اعتراف
نکرده است.اما تمامی شواهد علیه اوست.

حمله ببرهای گرسنه به نگهبان سیرک

خودم افسردگی گرفتم تا اینکه خانوادهام کمک
کردند و با روان درمانی خوب شدم .بعد از آن
تصمیم گرفتم بهانهای به دستش ندهم و اگر
توگوی
اختالفی پیش میآمد با استدالل و گف 
منطقی حلش کنم .چند سال بعد دیگر به
اخالق و رفتارش عادت کرده بودم که باردار
شدم و ناراحتیهای من دوباره شروع شد .چرا
که در دوران حاملگی روحیهام حساستر شده
بود و در شرایطی که انتظار همدلی و محبت از
همسرم داشتم ،او همچنان لجبازی میکرد و با
کم محلی سعی داشت برای اجرای دستوراتش
تحت فشارم قرار دهد .به هر سختی بود با
کمک خواهر و مادرم این دوره را هم پشت سر

گذاشتم و دخترمان را به دنیا آوردم .راستش
مرد بدی نیست ،نه سیگار میکشد و نه با
دوستان ناباب مراوده دارد .خسیس نیست و
دست بزن هم ندارد ،اما لجبازی و یکدندگیاش
زندگی ما را به بنبست کشانده .خانوادهاش هم
معتقدندحقبامناستوکسیحریفیکدندگی
شوهرمنمیشود.درسهسالگذشتهباهزارگرفتاریو
اختالفدخترمانرابزرگکردم،اماچندماهپیشدر
جریانیکمسافرت چنان آبروریزی راه انداخت
که دیگر نمیتوانم جلوی دوستان و خانوادهام
سر بلند کنم .اصرار کردم تا وقتی دست از
لجبازی و بچه بازی برندارد به خانهاش برنمی
گردم .او هم از من به خاطر ترک خانه شکایت
کرد ،من هم مهریهام را به اجرا گذاشتم .او هم
لج کرد و برای جلوگیری از کارکردنم به اداره
ما آمد و آبروریزی راه انداخت .ولی باز هم
دست برنداشت و دادخواست منع کار علیه من
تسلیم دادگاه کرد .یک روز هم بچه را گرفت
که به پارک ببرد ،اما دو ماه است که اجازه
نمیدهد دخترم را ببینم » ...مرد جوان چند بار
خواست حرف همسرش را قطع کند ،اما قاضی
اشاره کرد که سکوت کند تا زن حرفش را بزند.
اما مرد نتوانست خودش را کنترل کند و در آن
لحظه گفت«:تو اگر دخترت را دوست داشتی به
خانه پدرت نمیرفتی .اآلن چند ماه است که در
خانه نیستی؟!»زن هم گفت« :بهتر است بر سر
دخترمان دیگر لجبازی نکنی ،چون او به هر دوی
ما احتیاج دارد»...
بعد از چند دقیقه بحث میان زن و شوهر،
قاضی دادگاه هر دو را به آرامش دعوت کرد و از
آنها خواست قبل از تصمیم به طالق و جدایی
از مشاوران و بزرگترها برای بـــــــــــــهتر شدن
زندگی شان کمک بگیرند.
با این حال از آنها خواست تا اظهاراتشان
را امضا کنند و منتظر باشند تا رأی دادگاه به
آنها ابالغ شود .زن قبل از خارج شدن از دادگاه
رو به همسرش کرد و گفت«:دو روز دیگر سن
ات باالتر میرود،تا جوان هستی باید اخالق و
رفتارت را درست کنی» و مرد زیر لب غرولندی
کرد و هر یک به فاصله چند دقیقه بدون توجه
به هم از دادگاه بیرون رفتند و....

افشای جنایت پس از طالق

AP

زن جوان هندی که ب ه خاطر ضعف شدید جسمی ،توسط خانوادهاش به بیمارستان انتقال یافته بود دراوج ناباوری
و پس از بررسیهای پزشکی دریافت یکی ازکلیههایش بدون اطالع او از بدنش خارج شده است .بههمین خاطر
بالفاصله از همسر و برادر همسرش شکایت کرد و آنها دستگیر شدند.
بهگزارش یورونیوز« ،ریتا سارکار» ،زن  ۲۸ساله ،به رسانههای هندی گفته که همسرش بارها از او خواستارپرداخت
 ۲۰۰هزار روپی ه بهعنوان جهیزیهاش شده و ب ه خاطر همین موضوع بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود .این
درحالی است که چنین رسمی از سال  ۱۹۶۱در هند ممنوع شده است و این کشور قوانین سختگیرانهای برای مقابله
با این سنت وضع کرده است« .ریتا» به خبرنگاران گفت :دو سال پیش به خاطر شکم درد شدید ،توسط همسرم و
برادرش به یک درمانگاه خصوصی در شهر«کلکته» انتقال یافتم که پزشک پس از بررسیها گفت که بعد از برداشتن
آپاندیس حالم خوب خواهد شد .بدینترتیب زیرتیغ جراحی رفتم و چند روزبعد هم راهی خانه شدم.این درحالی
بود که همسرم با صراحت ازمن خواست درباره این عمل جراحی با هیچکس حرفی نزنم،.اما طی این دوسال بشدت
ضعف داشتم .بنابراین با کمک خانوادهام به یک بیمارستان منتقل شدم که پزشکان دربررسیها اعالم کردند یکی
ازکلیه هایم برداشته شده است .با شکایت این زن وخانواده اش ،مأموران پلیس شهر «فاراکا» در شمال ایالت بنگال،
بالفاصله همسر و برادرهمسرزن نگون بخت را دستگیرکردند که آنها دربازجویی به فروش کلیه اعتراف کردند.
کارآگاهان پلیس احتمال میدهند با تحقیقات تخصصی به یک باند قاچاق اعضای بدن برسند.
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گروه حوادث /مرد کالهبردار بعد از خرید مقداری
طال ،به بهانه اینکه کارت عابر بانکش اشکال دارد،
مرد طالفروش را پای دستگاه خود پرداز کشاند وبا ترفندی ماهرانه
اطالعات حساب بانکی او را به دست آورد و بعد هم نقشه سرقتهایش
را کلید زد.مرد طال فروش که بعد از چند روز متوجه برداشتهای
مشکوک از حساباش شده بود به بانک رفت واطالعاتی بهدست آورد.
بعد هم با طرح شکایتی ،از پلیس فتا کمک خواست.
با توجه به اطالعاتی که شاکی درباره حساب بانکی خود در اختیار
کارآگاهان پلیس فتا قرار داده بود ،آنان بالفاصله وارد عمل شدند.
در حالی که دزد نامریی بدون اطالع از اینکه حساب بانکی این مرد
از سوی پلیس تحت کنترل قرار گرفته است به برداشتهای گاه و بیگاه
خود ادامه میداد.بدین ترتیب پلیس توانست در مدت کوتاهی عامل
برداشتها را که یکی از مشتریان مرد طال فروش بود شناسایی و بازداشت
کند .متهم نیزبه ناچار اعتراف کرد و ماجرای سرقت  50میلیون تومانی از
حساب مرد طال فروش را پذیرفت.مرد شیاد گفت« :یک روز که برای خرید
طال به طال فروشی رفته بودم به بهانه اینکه کارت عابر بانکم خراب است
او را پای دستگاه خود پرداز کشاندم تا مبلغ را بدون کارت به حسابش واریز
کنم .همان موقع هم اطالعات الزم درباره مشخصات حساب بانکی مرد
طالفروش را پرسیدم .او که تصور میکرد این پرسشها برای انتقال وجه
به حسابش الزم است همه اطالعات را براحتی دراختیارم گذاشت .بعد
از انتقال پول به حساب مرد طال فروش ،چند بار با پولهایش خریدهای
اینترنتی کردم .تصور میکردم اگر برداشتها کم کم باشد او که گردش
مالی باالیی دارد متوجه نخواهد شد .اما....سرهنگ حسن محمدنژاد
رئیس پلیس «فتا»ی مازندران در این باره گفت :متهم پس ازاعترافبازداشت شد و تحقیقات تخصصی ازاوهمچنان ادامه دارد.سرهنگ
محمدنژاد با توصیه به شهروندان ،خواست هیچگاه کارت اعتباری و
اطالعات حسابهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند .درعین
حال رمز عبور کارتهای عابر بانک خود را نیز به صورت دورهای تغییر
دهند و سامانه پیامکی حساب خود را فعال کنند تا از سوءاستفاده و سرقت
از حسابهای بانکی آنان جلوگیری شود.
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قربانی جنایت

آدمکش هایی که
با دوچرخه گریخته بودند
دو آدمکش فراری که پس از انتشار تصاویرحمله مرگبارشان در
شبکههای اجتماعی ،دستگیر شده بودند دربازجوییها منکر قتل
شدند و ادعای بیگناهی کردند.
دوجنایتکار  18و  46ساله ،چندی قبل مرد میانسالی را در یکی از
خیابانهای خلوت شهر «کاردیف» ولز ،با ضربات متعدد چاقو به
قتلرساندهوسواربردوچرخهگریختهبودند.مأمورانپلیسنیزپس
ازانتشارتصاویردومتهمدرشبکههایاجتماعی،موفقبهشناسایی
و دستگیری آنها شدند .اما آنها در نخستین بازجوییها ادعای
بیگناهیکردهومدعیشدنداشتباهیدستگیرشدهاند.این درحالی
است که تمامی شواهد و مدارک علیه آنهاست .انگیزه جنایت
نیزهمچنان با سکوت متهمان درابهام است.

