
رکنا: زن جوان که با همدستی پسر 
خاله اش دســت به قتل شوهر زده بود 

محاکمه شد.
در ایــن جلســه دادگاه مرد جوان 
ادعــای بــی گناهــی کــرد و گفت 

دخترخاله اش او را فریب داده است.
قتل شوهر

وقتی ماجرای قتل بهمن فاش شد 
تجسس ها نشان داد که زن او خیانتکار 

است و با پسرخاله اش رابطه دارد. 
این زن وقتی دســتگیر شــد در 
بازجویــی ها خود را در قتــل بی گناه 
دانست و پسرخاله اش را عامل اصلی 

قتل معرفی کرد.
همین کافی بود تا پســرخاله این 
زن که 12 ســال از او کوجکتر اســت 
دستگیر شود او در بازجویی ها انگیزه 
اش از قتل را عالقه و عشق به دخترخاله 

شوهردارش دانست.
 چرا خیانت! 

الهه همیشه با بهمن دعوا داشت تا 
اینکه نزد پسرخاله کوچکترش درد دل 

کرد و فاجعه ای را رقم زد. 
11 سال بود که با بهمن ازدواج کرده 
بود آن زمان 22 ساله بود 2 تا دختر دارد 
که یکی 1۰ ساله و دیگری ۸ ساله است. 
این زن در بازجویی ها گفت: شوهرم 
عصبی بود مدام قرص اعصاب مصرف 
می کرد رفتارهایش را کنترل نمی کرد 
من را جلوی دیگــران تحقیر می کرد.

رابطه ما معمولی بود اما راضی به مرگ 
او نبودم.

بی اطالعی عجیب
الهــه ادامه داد: من نمی دانســتم 
که علی پسرخاله ام شوهرم را به قتل 
می رســاند هیچ وقت راضی به مرگ 

بهمن نبودم او خودسرانه دست به این 
جنایت زد من علی را دوست داشتم و 

ای کاش او شوهرم بود.
یک پیامک 

پاییز بود کــه در یک پیام تلگرامی 
علی به من ابراز عالقه کرد می دانستم 
مشکالت من را می داند مخالف عشق 
او بودم حتی به بهمــن هم می گفتم 
چرا علی را آنقدر به خانه می آوری که 
می گفت خانه شــان دور است و بیاید 

اینجا بهتر است. 
روز قتل 

الهه درباره روز قتــل گفت: بهمن 
خسته بود و می خواست بخوابد که با 
دخترم پریسا به خاطر تبلتی که بهمن 
خراب کرده بود دعوایش شد وناگهان 
به همه ی ما گفت از خانه بیرون بروید ما 
هم سمت خانه مادرم به راه افتادیم و در 

مسیر ماجرا را به علی گفتم اما نخواستم 
قتلی رخ بدهد درحالیکه می دانستم 
علی قصد قتل شــوهرم را دارد چون 
پیشــنهاد داده بود بهمن را مســموم 
کنیم اما تصور نمی کردم در غیاب من 

چنین کاری کند.
وی افزود: ســاعت پنج ونیم صبح 
بود که گوشــی ام را نگاه کردم و دیدم 
مادر شــوهر م کلی زنگ زده است بعد 
به آگاهی رفته و فهمیدم که شــوهرم 
به قتل رسیده است از گردنبند خاصی 
که داشت توانستم همسرم را شناسایی 
کنم باز نمی دانستم پسرخاله ام قاتل 
باشد روز بعد از ماجرا به علی پیام دادم 
که آن روز کجا بودی علی هم گفت که 
خانه شــان بود.  بعدها فهمیدم علی 
قاتل است و از اینکه به شوهرم خیانت 

کرده ام پشیمان هستم.

اعتراف پسرخاله
علی 24 ســاله بعد از دستگیری به 
کارآگاهان گفت: بهمــن با من خیلی 
خوب بود مثل برادر با من رفتار می کرد 
فقط یک چیز مرا اذیت می کرد اینکه 
الهه را هر روز اذیت می کرد اشتباه من 
هم این بود که وارد قضیه ای شدم که 
اصال به من ربطی نداشــت. هر کاری 
که بهمن مــی گفت انجــام می دادم 
ولی نمی توانســتم ببینم آن کسی که 

دوستش دارم را اذیت می کند. 
وی افــزود: از ۸ مــاه پیــش بــه 
دخترخاله ام عالقه مند شدم  شب ها 
به هم پیام می دادیــم، ولی به منظور 
خاصی نبود در پیام هــا در مورد همه 

چیز حرف می زدیم 
وی درباره شــب قتل گفت:شب 
قبل حادثه مشغول کار کردن بودم که 
الهه زنگ زد پشت تلفن گریه می کرد 
شــنیدم بهمن او و بچه هــا را از خانه 
بیرون انداخته است به الهه گفتم بگذار 
با بهمن صحبت کنم که این اجازه را 
نداد. فردای آن روز از الهه پرســیدم 
چه اتفاقی افتاد.الهه گفت که بهمن با 
برادرم صحبت کرده است نمی خواهد 
با من زندگی کنــد. رفتم خانه رفیقم 
خیلی عصبانی بودم مقداری مشروب 
خوردم ماشین 2۰۷ را برداشتم رفتم 
خانه بهمن بعد از چند ساعت خواستم 
خانه بروم که بهمن مثل همیشه گفت 
مرا می رساند. به بهمن گفتم به سمت 
خیابان اتحاد برو کار دارم در یک کوچه 
تاریک توقف کردیــم گفتم اینجا کار 
دارم چاقو را از جیبــم درآوردم کمی 
تردید داشــتم تا اینکه اولین ضربه را 
به بدن او وارد کردم خواســت چاقو را 
بگیرد ضربه بعــدی را به گردن او فرو 
کردم. خیلی ترسیده بودم ماشین را 
روشن کردم و به سمت ورامین رفتم 

گوشــه ای از اتوبان کنــار زدم و فرار 
کردم چند قدم که دویدم این فکر به 
ذهنم آمد که اثر انگشتانم روی فرمان 
ماشین را پاک کنم برگشتم دستمال 
را بنزینی کردم روی فرمان ماشــین 
گذاشتم کبریت را زدم که آتش شعله 
ور شدبعد فرار کردم با خودم گفتم که 
مردم آتش را خاموش می کنند ولی 

این طور نشد. 
در دادگاه

با این اقرارها علی با اتهام قتل و الهه 
به اتهام معاونت در قتل روبرو شدند و 
کیفرخواست صادر شد تا اینکه دیروز 
در دادگاه کیفری یــک تهران در برابر 
قضات جنایی قرار گرفتند تا محاکمه 

شودند.
در ابتدای جلسه خانواده بهمن در 
جایگاه ایســتادند و خواستار مجازات 

قصاص برای عامالن جنایت شدند.
ســپس الهه در جایگاه ایستاد و با 
بیان اینکه پشــیمان اســت قتل را به 
گردن پســرخاله اش انداخــت و ادعا 
کرد نمی دانست آن شب بهمن کشته 

خواهد شد.
با این ادعاهــا علی وقتی در جایگاه 
دفاع ایستاد گفت:من قاتل نیستم تنها 

به دخترخاله ام کمک کردم.
وی افــزود: در روزهای بازداشــت 
توســط آگاهــی دخترخالــه ام که 
می دانســت دوســتش دارم از ایــن 
عاطفه من سو اســتفاده کرد و گفت 
قتل را به گردن بگیرم و قول داد توسط 
بچه هایش از خانــواده بهمن رضایت 
می گیرد متاسفم که این اتفاق افتاد من 
بی گناهم و خواستار حکم تبرئه هستم.

بنابه این گزارش؛ با توجه به مدارک 
و اســتنادات پرونده هیئــت قضایی 
بزودی وارد شور می شــود تا حکم را 

صادر کند. 

پسرخاله در دادگاه قتل را به گردن نگرفت

جنایت در خیانت زنانه دخترخاله
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گروه حوادث: مرد جــوان پس از جدایی از 
همسرش در اقدامی عجیب با یک » درفش« به 

زنان و دختران دخترانی حمله کرد.
چندی قبل ماموران پلیس شــرق تهران در 
جریان پرونده عجیب حمله مرد موتور سواری به 
چند زن و دختر قرار گرفتند و با توجه به حساس 
بودن این پرونده تیمی از ماموران اداره 16 پلیس 
آگاهی تهران به دســتور بازپرس پرونده برای 
دستگیری عامل این اقدام سیاه وارد عمل شدند.

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات پی بردند 
که طعمه هــای مرد موتور ســوار در خیابان در 
حال راه رفتن بودند که این مرد از پشــت سر به 
ســمت آنها حمله کرده و با جسم نوک تیزی به 
زنان ضربه ای زده و پس از مجروح کردن آنها پا 

به فرار می گذارد.
حمله به دختر جوان

سپیده یکی از طعمه های مرد موتور سوار در 

تجسس های پلیســی گفت: ساعت 12 ظهر در 
شرق تهران در حال پیاده روی بودم که ناگهان 
از پشت صدای موتور سیکلتی را شنیدم و هنوز 
لحظاتی نگذشته بود که ناگهان مرد الغر اندام و قد 
بلند در حالیکه کاله کاسکت به سر داشت و یک 
پیراهن چهارخانه قرمز و شلوار مشکی پوشیده 
بود سوار بر موتور در کنارم مشاهده کردم و سپس 
مرد مرموز ضربه ای به پای چپم زد که پس از فرار 
در ناحیه پای چپ احساس سوزش کردم و پس از 
لحظاتی متوجه خونریزی پایم شدم و به سرعت 

خودم را به بیمارستان رساندم.
وی افزود: پس از اقدامات پزشکی و آزمایشات 
الزم از بیمارســتان خارج و ماجــرای این اقدام 

عجیب را به پلیس مخابره و به خانه بازگشتم.
ردیابی پلیسی

کارآگاهان در تحقیقات پلیسی به محل هایی 
که مرد موتور سوار به زنان حمله کرده بود رفته و 

به بررسی فیلم دوربین های مداربسته پرداختند 
و خیلی زود صاحب موتور که مرد 42 ساله ای به 

نام علیرضا است شناسایی شد.
همین کافی بود تا کارآگاهان با اقدامات فنی 
مخفیگاه علیرضا را در منطقه خانی  آبادنو ردیابی 
کنند و ســاعت 23 شامگاه سه شــنبه این مرد 
در خانه اش دستگیر شــد و ماموران در بازرسی 
از خانه وی، درفشــی را که با آن زنــان را هدف 

حمله هایش قرار می داد به دست آوردند.
از همه زنان متنفرم

علیرضا پس از دستگیری به ماموران گفت: 
4 ســال قبل ازدواج کردم و اما از چندی قبل با 
همسرم دچار اختالف شدم به حدی که زنم مرا 
تنها گذاشت و به خانه پدرش رفت و از همان روز 
بود که از همه زن ها تنفر پیدا کردم و هر روز به فکر 
انتقام گیری بودم. وی افزود: پس از  مدتی به خاطر 
تحمل فشارها روانی از نظر روحی و روانی به هم 

ریختم و تصمیم به انتقاگیری گرفتم تا اینکه چند 
روز  قبل، یک » درفش« برداشته و سوار بر موتور 
شدم و در شرق تهران شروع به پرسه زنی کردم و 
در خیابان ها و کوچه های خلوت به سراغ دختران 
و زنان می رفتم و در یک لحظه با درفشی که در 
دست داشتم آنها را از ناحیه پا هدف قرار می دادم.

مرد جوان ادامه داد: بیشتر طعمه هایم را در 
مناطق خانی آباد، نازی آباد، خیابان نبرد و افسریه 

هدف قرار داده بودم و پس از زخمی کردن آنها به 
سرعت پا به فرار می گذاشتم.

بنا به این گزارش، علیرضا به دستور بازپرس 
پرونده در اختیار ماموران اداره 16 پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفته است و چنانچه کسانی به این 
شــیوه هدف قرار گرفته اند بــرای تحقیقات به 
اداره 16 پلیس آگاهی تهران در خیابان وحدت 

اسالمی مراجعه کنند. 

گروه حوادث: 2 پسر جوان که در یک سناریوی معمایی 
زن و دختر جوانی را به قتل رسانده بودند پس از فرار به ارومیه 

به خاطر گوشی قاپی دستگیر شدند.
ساعت 24 شامگاه دوشــنبه 3۰ مهر ماه سال جاری مرد 
جوانی در تماس با ماموران پلیــس از پایتخت از قتل مرموز 

مادر خوانده اش و یک دختر جوان خبر داد.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران از ماموران کالنتری 
1۰6 نامجو برای تحقیقات ابتدایی در صحنه جرم حاضر شوند. 
ماموران با حضور در صحنه جرم با جسد زن و دختر جوانی که 
با ضربات چاقو به قتل رسیده و دست و پاهایشان بسته شده 

بود روبرو شدند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 1۰ پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ویژه قتل به قتلگاه این زن و دختر حاضر 
شوند و تجسس های فنی برای افشای راز این جنایت خونین 

کلید زده شد. بررســی های ابتدایی نشــان از آن داشت که 
فرنگیس 4۰ ساله و دختر 23 ســاله با چاقو به قتل رسیده و 
دست، پا و دهانشان با یک پارچه مشکی رنگ بسته شده و 16 

ساعت از زمان این جنایت می گذرد.
در تجسس های پلیسی با توجه وسایل پذیرایی مشخص 
شد که یک میهمان آشنا در خانه حضور داشته و سالم بودن 
درهای ورودی نشان از آن می داد که عامالن جنایت به راحتی 

وارد خانه شده اند.
پسر خوانده

پســر جوان که ماجرای قتل مادرخوانده و دخترجوان را 
به پلیس مخابره کرده بــود در صحنه جنایت هدف تحقیق 
قرار گرفت و گفت: روز گذشته هر چه با مادرخوانده ام تماس 
گرفتم، جواب نداد به همین خاطر با خانواده مادرخوانده ام 
تماس گرفتم اما هیچ یــک از آنها اطالعی از او نداشــتند تا 

اینکه به خانه شــان در طبقه همکف یک مجتمع در خیابان 
نامجو رفتم.

وی افزود: کفش های مادرخوانده در جلوی در بود اما کسی 
در را باز نمی کرد به ناچار را وارد خانه شدم که با جسد خونین 

مادرخوانده ام و دختر ناشناسی روبرو شدم.
پســر جوان گفت: وقتی بچه بودم مادرم به طور مرموزی 
ناپدید شد و فرنگیس مرا نزد خودش برد و بزرگ کرد به همین 
خاطر همیشه به او سر می زدم و اگر کاری داشت برایش انجام 

می دادم.
پسرخوانده فرنگیس ادامه داد: فرنگیس دوبار ازدواج کرده 
بود و صاحب 2 دختر بود که همسر اولش پس از جدایی به شهر 
شمالی رفته و مجددا ازدواج کرد اما همسر دومش در تهران 

زندگی می کرد.
وی افزود: یکــی از دختران فرنگیس در فشــم زندگی 
می کند و یکی دیگــر از دخترانش به خاطر زورگیری، حمل 
مواد و درگیری با پلیس به 1۷ سال زندان محکوم شده است 
و فرنگیس نیز از زنان میانسال پرستاری می کرد و زن موجه 

و آرامی بود.

تحقیقات پلیسی
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات با توجه به اینکه 
از خانه زن جوان نیز پول به سرقت رفته بود ردیابی های 
فنی و اطالعاتی را کلید زدند و نخســتین فرضیه ای که 
پیش روی ماموران قرار گرفت، قتل با انگیزه سرقت بود.

تیم جنایی پلیس آگاهی تهــران در ادامه تحقیقات 
پلیسی خیلی زود 2 پسر جوان را که حمید و محمود نام 
دارد شناسایی کردند و مشخص شد این 2 جوان در قتل 

فرنگیس و دختر ناشناس نقش داشته اند.
ردیابی های پلیسی ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان 
پی  بردند که حمید و محمود در شهرستان ارومیه بخاطر 

گوشی قاپی دستگیر شده اند.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران اداره 1۰ پلیس 
آگاهی تهران به ارومیه ســفر کنند تا بــا انجام مراحل 

قانونی این 2 متهم به تهران منتقل شوند.
بنا به این گــزارش، تحقیقات تکمیلــی برای انگیزه 
 این جنایــت معمایــی در دایره پلیــس جنایی تهران 

ادامه دارد.

این 2 قاتل بخاطر سرقت دستگیر شدند

اعتراف در قتل یک زن تنها و دختر ناشناس تهرانی

این مرد با درفش در شرق تهران جوالن می داد

انتقامجویی خونین یک مرد از 15 زن پایتخت نشین

سرنوشت دردناک دختر 
11ساله در خانه جهنمی 

سرنوشــت دردناک دختر 11 ســاله در خانه 
جهنمی جنجال به پــا کــرد. دادگاه راولپندی 
پاکستان یک زوج را به جرم آزار و شکنجه کارگر 11 
ساله خود محکوم کرد.این زوج، دختر پاکستانی 
11 ساله را به عنوان کارگر خانگی استخدام کرده و 
ماه ها تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار داده بودند. 
بنا بر گزارش های پلیس »کینزا« این دخترک پس 
از ماه ها موفق شد از خانه صاحبکارش فرار کرده 
و خود را به اداره پلیس برســاند.این دختربچه به 
مأموران پلیس گفته کــه اغلب وقتی خواب بوده 
صاحبکارش بارها با لگد به شکمش ضربه زده و او را 

شکنجه می کردند.
    

قتل خواهر روی تخت 
بیمارستان

پسر جوان در اقدامی عجیب خواهرش را روی 
تخت بیمارستان اهواز با ضربات چاقو به قتل رساند. 
دختر جوانی که به دلیل مشکالت خانوادگی مورد 
ضرب شدید خانواده خود قرار گرفته بود بعد از انتقال 
به بیمارستان در بخش جراحی اعصاب بیمارستان 
گلستان اهواز و در وقت مالقات توسط برادر خود با 
ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسید. بنا به این 
گزارش، هنوزعلت این موضوع مشخص نگردیده و 

قاتل نیز دستگیرشده است.
    

اورژآنس هوایی دو مادر باردار 
را نجات داد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از امدادرسانی بالگرد 
یاسوج و گچساران به دو خانم باردار در دیشموک 
و گچســاران خبر داد. جالل پورانفرد با بیان اینکه 
این دو سورتی پرواز روز سه شــنبه از ساعت 12 و 
2۵ دقیقه الی 13 بعدازظهر صورت گرفت، افزود: 
با اقدام ســریع اورژانس هوایی جان دو خانم باردار 
توسط اورژانس هوایی یاسوج و گچساران نجات پیدا 
کردند. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: با اعالم این خبر بالفاصله اورژانس 
هوایی یاســوج و گچســاران به محل اعزام شدند. 
پوران فرد با اشاره به اینکه پرواز اول اورژانس هوایی 
گچساران برای نجات خانم بارداری دردهدشت به 
پرواز درآمد، ادامه داد: بالفاصله پرواز بالگرد یاسوج 
برای خانم بارداری که دیشموک دچار تشنج شده 
بود به پرواز در آمد که هر دو بیمــار بعد از اقدامات 
درمانی توسط تکنیسین های اورژانس هوایی یاسوج 
گچساران به بیمارستان امام سجاد)ع( یاسوج و امام 

خمینی)ره( دهدشت انتقال و نجات یافتند.
    

سقوط 2 شی ناشناس در کویر 
روستای فخرآباد

فرماندار بجستان در خصوص سقوط دو شیء 
ناشناس در کویر روستای فخرآباد عنوان کرد: این 
موضوع در دست بررسی است. حسین ابراهیمی 
کردیانی عنوان کرد: حدود ســاعت 9:۵۰ دقیقه 
صبح دیروز در دو نقطه شرق و غرب کویر روستای 
فخرآباد و سردق از توابع بجستان، دو شیء ناشناس 
با صدای مهیبی به زمین برخورد کرد. وی ادامه داد: 
این اشیاء نه انفجاری داشته که موجب تخریب زمین 
شود و نه قطعات قابل شناسایی بوده است همچنین 
در اثر برخورد این اشیاء آسیب جانی رخ نداده است. 
فرماندار بجستان تصریح کرد: پس از تماس مردم، 
نیروهای امنیتی و انتظامی نیز به سرعت خود را به 
محل حادثه رســانده و هم اکنون این اشیاء توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی 
بجستان در دست بررسی است. وی خاطرنشان کرد: 
مردم به شایعات دامن نزنند تا پایان بررسی دقیق 

جزئیات به صورت رسمی اعالم خواهد.
    

سقوط مرگبار خواننده 34 ساله 
از روی بال هواپیما

جان جیمز  مک مورای خواننده کانادایی هنگام 
ضبط ویدئو روی بال هواپیما دچار ســانحه شد و 
جان خود را از دســت داد. جان جیمز مک مورای 
خواننــده کانادایی هنگام ضبط ویدئــو روی بال 
هواپیما دچار ســانحه ای مرگبار شد. این خواننده 
34 ساله قصد داشت ویدئویی بسازد که بخشی از 
آن شــامل راه رفتن روی بال هواپیما بود اما کارها 
بر اساس برنامه ریزی پیش نرفت و او از بال هواپیما 
سقوط Fall کرد و جانش را در این راه از دست داد. او 
پیش از این نیز ویدئوهایی از خودش منتشر کرده بود 
که در آن ها در مکان های غیرمعمول و خطرناک در 
حال خوانندگی دیده می شود. گروه فیلمبرداری در 
بیانیه ای که برای این رویداد منتشر کرده اند تأکید 
دارد که مک مورای کاماًل برای این دست کارهای 
خطرناک آموزش دیده بود اما اینبار اندکی پس از 
اینکه روی بال هواپیما قدم گذاشت، به دلیل عدم 

تعادل هواپیمای کوچک تعادلش را از دست داد.

اخبار حوادث
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