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از طرف قضات دادگاه کیفری تهران صادر شد

زندان و تبعید
براینمایندهمجلس
به اتهام فریب یک زن

گروه حوادث  -معصومه مرادپور /یک نماینده مجلس که به
اتهام داشتن رابطه نامشروع با زنی مطلقه محاکمه شده بود
از سوی قضات دادگاه کیفری به شالق ،تبعید
و دو سال انفصال از خدمت محکوم شد.

ایــن نماینده مجلس در حالی به اتهام داشــتن
رابطه غیراخالقی محاکمهشد که شاکی (یعنی زن
جــوان) به طــرز ابهامآمیــزی جان ســپرده و چنین
اعالم شده بود که خودکشی کرده است.
در جریان ماجرای این رســوایی که چندی پیش
فــاش شــد زن جــوان بــا طــرح شــکایتی در مراجع
قضایــی گفــت :بــرای حــل مشــکلم بــه دفتــر ایــن
نماینده مجلــس رفته بودم که مورد آزار شــیطانی
و تجــاوز ایــن نماینده  60ســاله قرار گرفتــم .در پی
طرح این شکایت پرونده اتهامی نماینده مورد نظر
برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان
تهــران ارجاع شــد و پیــش از آنکه پرونــده اتهامی
وی بــرای محاکمــه آمــاده شــود خبر رســید زنی که
ایــن شــکایت را مطــرح کرده دســت به خودکشــی
زده و جان ســپرده اســت .در حالی که مرگ این زن
در هالــهای از ابهام قرار داشــت بســتگانش مدعی
شــدند کــه او قربانی حادثه مشــکوکی شــده اســت،
یکی از بستگان زن عنوان کرد که جنازه متوفی برای
تعییــن دقیق علــت مرگ بــه پزشــکی قانونی هم
انتقــال نیافته و کالبدشــکافی انجام نگرفته اســت.
زن جــوان مطلقــه وبــی پناه از شهرســتان بــه دفتر
نماینــده مجلس آمد و قرار بــود نماینده مورد نظر
برای او کاری را در دفترش مهیا کند و مورد حمایت
قرار گیرد اما طولی نکشــید که این زن بیوه جوان با
طرح شــکایت عنوان کرد که مورد تجاوز قرار گرفته
اســت .وی با مراجعــه به دادگاه کیفــری از نماینده
مورد اتهام شکایت کرد.
زهــرا – ن درحالــی کــه از طــرف متهــم مرتــب
تهدیــد میشــد صدای ضبط شــده ایــن نماینده را
در رســانههای خارجــی فــاش کرد که ایــن موضوع

ســروصدازیادی به پا کرد .زهرا مدعی بود از ســوی
متهــم بارها مورد تهدید قــرار گرفته و حتی نامهای
نیز به قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان
تهران نوشته و منکر اتهام خود شده است.براساس
تصویری که از این نامه در رسانهها انتشار یافت این
زن مدعــی شــد خودش ویــک مقام شهرســتان که
خواســتار تعقیب ماجــرا در دادگاه بود مورد تهدید
قرار گرفتهاند و افرادی ناشناس تهدیدش کردهاند
در صورت پس نگرفتن شــکایت ،او و آن مقام این
شهر را به فجیعترین شکل ممکن خواهند کشت.
زهــرا اواخر شــهریور امســال پیــش از مرگش در
دادگاه کیفری حضور یافت و تحقیقاتی انجام شــد
که بعد از تشکیل دوجلسه برای بررسی این پرونده
جنجالی ناگهان زهرا شــاکی پرونده به طرز عجیبی
و در ظاهــر براثــر مصــرف قرص برنج جان ســپرد.
متهــم پرونده نیــز با قرار وثیقه آزاد شــد اما پرونده
تجــاوز در دادگاه کیفــری از ســوی دادســتان مدعی
العمــوم ادامــه پیــدا کرد.بــا توجــه بــه این مســائل
باالخــره پرونــده چنــد روز پیــش در شــعبه پنجــم
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت قاضی
بابایی مورد بررسی قرار گرفت و قضات این دادگاه
برای صدور رأی از جنبه عمومی ،وارد شور شدند تا
برای متهم تصمیمگیری کنند.
براســاس ایــن گــزارش ،قضــات شــعبه پنجــم
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران براســاس مدارک
موجــود در پرونــده ،متهم را از تجاوز مبرا دانســتند
ولی اتهام وی را رابطه نامشروع دانستند و برهمین
اســاس متهــم به 99ضربه شــاق  ،تبعیــد به نقاط
دورافتــاده ومحــروم وانفصــال خدمــت دو ســاله
محکوم شد.

گروه حــوادث /مــرد ثروتمنــد برای انتقــام از
زن مــورد عالقهاش دختر دو ســاله او را ربود و
بــرای آزادیاش  40میلیــون تومان خواســت.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت 4
بعــد از ظهر دوشــنبه گذشــته دو زن همراه با
دختری کوچک زنگ طبقــه اول خانهای را به
صدا درآوردند.

وقتــی زن صاحبخانــه جــواب داد ،یکــی
از زنهــا کــه بچــه در بغــل داشــت گفــت:
بچــهام خــودش را کثیف کــرده خانه مان
دور اســت اجــازه میدهید کــه چند لحظه
وارد خانــه تــان شــوم تا دســت و صورتش
را بشــویم؟میترا نیز به ناچــار در را باز کرد
و دو زن ناشــناس وارد خانه شــدند ،اما به
محــض ورود یکــی از زنها دختر دو ســاله
صاحبخانــه را که در اتاق پذیرایی نشســته
بود بغل کرد و از خانه گریختند.
کودک ربایی  40میلیون تومانی
بــه دنبــال ایــن حادثــه میترا بــا پلیس
تمــاس گرفــت و ماجــرای ربــوده شــدن
دختــرش را خبــر داد .بدیــن ترتیــب
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی
پایتخت وارد عمل شــده و بررسیها برای
یافتن دختر دو ساله آغاز شد.
در همین حــال میترا بار دیگر با پلیس
تماس گرفــت و ســرنخی را در اختیار تیم
تحقیــق قــرار داد .او گفــت :لحظاتــی قبل
مردی با مــن تماس گرفت و گفت بچهام
نــزد او اســت و در ازای آزادی بچــه 40
میلیون تومان میخواهــد .او گفت خیالم
از بابــت بچــه راحــت باشــد و درصــورت
گرفتــن  40میلیــون تومــان بچــه را رهــا
خواهــد کــرد.زن جــوان ادامــه داد :صدای
فــرد تمــاس گیرنده برای من آشــنا بود .او
خواستگار سابقم است که من و خانوادهام
بــه او پاســخ منفــی داده بودیــم و بعــد از
مدتی هم من ازدواج کردم.
دستگیری  5متهم
بــا اطالعاتــی کــه زن جــوان در اختیــار
کارآگاهــان قــرار داد ،تحقیقــات دربــاره
خواســتگار ســابق میتــرا بــه نــام آرش
متمرکــز شــد .همزمــان بــا ایــن موضوع،
مأمــوران موفــق شــدند محــل نگهــداری
دختــر دو ســاله را در کمتــر از  24ســاعت
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انتـــقام
 40میلیونی خواستگار قدیمی

شناســایی کنند.بدیــن ترتیــب زن جوان و
همدســتش به همراه ســه مرد دیگر که در
این ماجرا نقش داشــتد بازداشــت شدند.
زن جــوان در تحقیقــات اولیــه گفــت :من
از همســرم جــدا شــدهام و بــا فرزنــد یــک
ســال و نیمــهام زندگی میکنــم .اما وضع
مالیام خوب نیست و به سختی زندگیام
را میگذرانــم .در یــک مهمانــی شــبانه با
آرش و دوستانش آشنا شدم .آرش به من
گفت که همســرش ،دختر دو ساله شان را

رابطــه ما به قدری صمیمی بود که در این
مدت  40میلیون تومان به آنها پول قرض
دادم .امــا آنهــا به خواســتگاری من جواب
منفی دادند و میتــرا با مرد دیگری ازدواج
کــرد.او ادامــه داد :بعــد از ایــن ماجــرا بــه
سراغ خانواده میترا رفتم و از آنها خواستم
پولــم را برگرداننــد امــا قبــول نکردند .من
هم بــرای برگرداندن پــول و تنها به خاطر
انتقامگیــری دو زن و دو مــرد را اجیر کردم
و قرار شــد برای این کار به آنها  15میلیون

گرفته و بــه او اجازه نمیدهــد که بچهاش
یو
را ببینــد .اصــاً ماجــرای خواســتگار 
انتقامجویــیاش را بــه مــن نگفــت .آرش
 6مــاه روی ذهــن من کار کرد تــا درنهایت
توانســت موافقــت مــرا بــرای اجــرای این
نقشه جلب کند .به من گفته بود که دلش
برای بچهاش تنگ شده من واقعاً از اصل
ماجــرا خبری نــدارم.آرش ،متهــم اصلی
این پرونده در تحقیقات گفت :ســالها قبل
خواســتگار میترا بودم .به غیر از این من با
خانــوادهاش ارتباط صمیمانهای داشــتم.

تومــان بدهــم .مــن در کار ملک هســتم و
وضع مالی خوبی دارم .تنها هدفم گرفتن
انتقام از آنها بود و حتی در تماس تلفنی با
میترا هم به او گفتم که بچه را سالم برمی
گردانم .من فقط میخواســتم که پولی که
به آنها داده بودم را پس بگیرم .روز حادثه
هم من به همراه دو نفر از دوســتانم سوار
بــر خــودروی پــژو داخــل ماشــین منتظــر
ماندیــم و دو همدســت خانــم بــه داخــل
خانه رفته و پس از ربودن بچه میترا ســوار
ماشین شده و فرار کردیم.

آخرین عضو یاکـوزا
در انتظار مجازات
اخــبار

گروه حــوادث  /عضو ایرانی باند یاکوزا که به اتهام قتل
در ژاپــن به قصاص محکوم شــده بود ،بــا رد حکمش
از ســوی دیوان عالی کشــور ،بار دیگر پــای میز محاکمه

ایستاد.
ی ســال  94زن میانســالی با
بــه گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،اوایل د 
مراجعه به پلیس آگاهی تهران مدعی شــد پســرش به نام «میثم» در شــهر
ناگویــای ژاپــن توســط گروهی تبهکار کشــته شــده اســت .با این شــکایت تیم
تحقیق با دســتور بازپرس وارد عمل شــدند و همزمان مکاتباتی نیز با پلیس
ژاپن انجام شد.
براســاس تحقیقات پلیس این کشــور« ،میثم» پس از حمله شــبانه  9مرد
مســلح ایرانی به بیمارســتان انتقال یافته اما به دلیل شــدت جراحات کشته
شده بود .مأموران پلیس شهر«ناگویا» هشت تن از متهمان را بازداشت کرده
بودند اما آخرین عضو این گروه به نام «رامین»  31ساله به مکان نامعلومی
متواری شده بود .در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهم فراری در ایران
و ژاپن ادامه داشت کارآگاهان پلیس کشور دریافتند مردا د سال گذشته رامین
با پاســپورت جعلی به ایران وارد شــده و در یکی از شــهرهای شــمالی کشــور
زندگی مخفیانهای دارد .به این ترتیب «رامین» بازداشــت شد .متهم پس از
دســتگیری ،درگیــری را پذیرفت اما ادعا کرد با توجه بــه اینکه هر  9نفر چاقو
و قمه داشــتند مطمئن نیســت ضربه او باعث مرگ «میثم» شده است .این
اظهارات با توجه به نظریه پزشــکی قانونی ژاپن رد شــد چرا که ضربه کشنده
با ســاح برنده ســنگین به پشــت زانوی مقتول را علت مرگ اعالم کرده بود
و تنهــا «رامین» در این صحنه شمشــیر داشــت ،بنابراین او بــرای محاکمه به
شــعبه دوم دادگاه کیفــری انتقال یافــت .این در حالی بود که  8همدســت او
محاکمــه و بــه زندان محکوم شــده بودند .متهم در آن جلســه نیــز اظهارات
قبلــیاش را تکــرار کرد اما قضــات پس از شــور رأی به قصــاص او دادند .این
حکم به دیوان عالی کشــور فرستاده شــد اما به دلیل برخی ایرادهای قضایی
مورد تأیید قضات دیوان قرار نگرفت .به این ترتیب «رامین» صبح دیروز بار
دیگر برای محاکمه در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی زالی حاضر شد.در ابتدای این جلسه خانواده مقتول خواستار قصاص
متهم شدند سپس «رامین» در جایگاه ایستاد و گفت :از سالها پیش در ژاپن
عضــو یــک باند خرید و فروش موادمخدر شــدم.میثم هــم عضو همین باند
بود .ســر موضوعی با او اختالف پیدا کردیم .میثم به روی ما اسلحه کشید ،ما
هم با چاقو و قمه به او حمله کردیم .من شمشیر دستم بود اما یک ضربه به
او زدم .هنوز هم میگویم شاید ضربه کسی دیگری باعث مرگ او شده باشد.
در پایان این جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی را صادر کنند.

قتل شوهر برای فاش نشدن

رابطه پنهانی

گروه حوادث /راز مرگ مرد آملی که جســد ســوختهاش در جنگل پیدا شده بود با
اعترافات تلخ همسرش و مرد غریبه فاش شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،عصر روز یکشــنبه یکی از ســاکنان منطقه
کــه بــرای تفریح بــه جنگلهای اطراف شهرســتان آمــل رفته بود با دیدن جســد
ســوختهای پلیــس را خبر کرد .با حضور مأمــوران آگاهی آمل در محل ،تحقیقات
آغاز شــد .بررسیهای مقدماتی نشــان داد مقتول یکی از بازاریان خوش نام آمل
بوده که مغازه پرده فروشی داشت و از یک هفته قبل به طرز مرموزی ناپدید شده
بود .در تحقیقات کارآگاهان به همســر مقتول رســیدند که از مدتی قبل با پسر 22
سالهای رابطه داشته است.در ادامه بررسی ها مشخص شد که زن و مرد به تهران
فرار کرده و با شناسایی مخفیگاهشان در کمتر از  4ساعت بازداشت شدند .همسر
مقتول گفت :از مدتی قبل با این پسر آشنا شدم و ارتباطمان هر روز بیشتر میشد
تا اینکه شــوهرم فهمید .من هم از ترس اینکه آبرویم نرود با طراحی نقشــهای او
را در خانه به قتل رسانده و جسد را به جنگلهای بلیران برده و به آتش کشیدیم.
بعد هم به خانه برگشتم و تمام پول و طالها را برداشتم و با آن پسر به تهران فرار
کردیم.با اعتراف این زن و مرد و به دســتور بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی و
انقــاب آمل متهمان با صدور قرار قانونی تا انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار
پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفتند.

توضیح دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد
خبر مرگ کودک  8ساله

گروه حوادث /چندی قبل خبر فوت مشکوک پسربچهای  8ساله به نام سهیل در
یکی از بیمارســتانهای تهران به بازپرس دادســرای جنایی تهران اعالم شد .پدر
این کودک سپس با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی از  3بیمارستان شکایت
کرد.این خبر در تاریخ  29دی سال  97با عنوان «شکایت از  3بیمارستان به خاطر
مرگ پســر  8ســاله» در صفحه حوادث روزنامه ایران منتشر شد .در همین رابطه
دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیحاتی برای روزنامه ارسال کرد .در این متن آمده
است:بیمار کودک هشت ساله در شیفت عصر  19دی به صورت سرپایی با عالئم
گاســتروآنتریت به درمانگاه شــبانه روزی صاحب کوثر واقع در تهرانســر مراجعه
کرده و بعد از ویزیت توســط فوق تخصص عفونی اطفال با دســتور آنتی بیوتیک
ترخیص شد.کودک دوباره در ساعت شش صبح  20دی با شکایت استفراغ مکرر
به درمانگاه صاحب کوثر مراجعه کرده و توســط پزشــک کشیک اورژانس ویزیت
شده و تحت درمان طبی قرار گرفته و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شده
اســت.بیمار در همان روز ســاعت  16:34به اورژانس مرکز طبی کودکان مراجعه
کرده و با ســطح تریــاژ  ۳تحت نظر قرار گرفته و بعد از ویزیت دســتیار تخصصی
اطفال حسب نیاز دستور بستری به بیمار داده شده و با توجه به عدم وجود تخت
خالــی در بیمارســتان ،طــی هماهنگی با ســوپروایزر کشــیک و متخصــص اطفال
بیمارستان لوالگر در ساعت  17:30با آمبوالنس به بیمارستان لوالگر منتقل شده
اســت.طبق گزارش سوپروایزر بیمارستان لوالگر بیمار در ساعت  18:30هوشیار و
بیدار با پای خود به همراه والدین وارد بخش اورژانس شــده و با ســطح تریاژ  ۲با
تابلوی درد شکم و تهوع و استفراغ بستری و تحت نظر قرار گرفت.
متخصص طب اورژانس بیمارستان لوالگر بیمار را ویزیت نموده و به صورت
تلفنــی از ســوپروایزر کشــیک و متخصــص اطفــال بیمارســتان لوالگر ،دســتورات
دارویی را گرفته اســت.در ســاعت  19:05نوار قلب از بیمار گرفته شــده و از طریق
تلگرام به رؤیت متخصص قلب رســیده و ایشان تشــخیص  LBBBداده و دستور
بســتری در بخش ویژه را دادند.پس از آن بیمار به اتاق  CPRمنتقل شــده ،تحت
مانیتورینگ قلبی قرار گرفته و در ســاعت  20:45دچار دیســترس تنفســی شده و
ســپس ایســت قلبی شــده که ویزیت متخصــص قلــب و اطفال و عملیــات احیا
موفقیتآمیز نبوده و متأســفانه بیمار فوت کرده اســت .ضمناً الزم اســت پرونده
مطروحه از طریق دادسرای جرایم پزشکی در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح تا
علت دقیق فوت مشخص شود.

