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خودکشی وحشتناک دختر بابای مدرسه
ماجرای دست نوشته کنار جسد رویا چه بود ؟

دخترجوان که با دروغگویی سعی داشت خود 
و خانواده اش را با کالس نشان دهد خودکشی 

کرد.
پدر رویا بابای مدرسه ای در تهران بود رویا از 
کودکی وقتی فهمید بین او و همکالسی هایش 
در باالی شهر تفاوت زیادی وجود دارد شروع 
به دروغگویی کرد و چنان وانمود کرد که انگار 

خانواده اش پولدار هستند.
تا پایان دوران دبیرســتان این دروغگویی ها 
خوب پیش رفت تا اینکه رویا روانه کار در یک 

شرکت شد و این بار برخالف مدرسه که باید 
مانتوی مشابه دیگران می پوشید باید لباس های 

آنچنانی می خرید.
رویا باز دروغ هایــش را ادامه داد اما این بار 
همکارانش از سر و وضع او می دانستند دروغ 
می گوید و شــده بود نقل مجلس تمسخرهای 
آنان تا اینکه به حمید دل بســت و آن دو با هم 

قرار ازدواج گذاشتند.
حمید دروغ های زیادی شــنیده بود او برادر 
یکی از همــکاران رویا بود که اتفاقی یکبار به 

شرکت رفته و با او بواسطه کاری آشنا شده بود.
حمید می خواست با رویا ازدواج کند اما تنها 
یک ســوال از خواهرش کافی بود بداند هرچه 
شنیده دروغ اســت و خیلی سریع رویا را پس 

زد.
رویا باور نمی کرد حمید از خواهرش شــنیده 
همه او را مسخره می کنند وقتی جسد رویا که 
با خوردن قرص خودکشــی کرده بود پیدا شد 
کنار او دست نوشته ای بود که رویا برای بابای 

مدرسه نوشته بود و اینکه پدر من و ببخش !

مرد 60 ســاله که همســر موقتش را با 
روسری خفه کرده بود پس از محاکمه در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به 
اتهام قتل عمــد به قصاص و پرداخت دیه 

محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از وقتی کلید خورد 
که دو پسر ودو دختر جوان سی ام فروردین 
سال 9۴ با مراجعه به کالنتری 169مشیریه 
اعالم کردند که مادرشان ناپدید شده است.

کارآگاهــان مبارزه با جرایــم جنایی در 
نخستین تحقیقات و رد یابی آخرین تماس 
های تلفنی زن ۴9 ساله به نام راحله دریافتند 
که او با مردی به نام محســن 60ساله که 
شوهر عمه فرزندانش بوده است در تماس 

بوده است.
محسن تحت بازجویی قرار گرفت و پس 
از چندین مرحله تحقیقات باالخره لب به 
سخن گشــود و راز جنایتش را فاش کرد.

این متهــم در اظهاراتش گفت: چندی قبل 
زن برادر همســرم را که شوهرش سال ها 
پیش فوت کرده بود صیغه کردم اما از این 
جریان کسی خبر نداشت. تا این که مدتی 
بعد متوجه شدم راحله با افراد دیگری نیز 
ارتباط دارد قتی اورا برای صحبت و تذکر 
رفتاری به ویالی خودم در فشــم بردم سر 
همین موضوع باهم درگیر شدیم من روسری 
او را دور گردنش گره زدم وبعد درحالی که 
عصبانی بودم نفهیدم چه شد.خیلی ترسیده 
بودم نفس نمی کشید. جسدش را در همان 

ویال دفن کردم.
به دنبال اظهارات متهم جســد راحله در 
وسط حیاط ویال کشــف شد و به دستور 
بازپرس کشــیک قتل جسد زن ۴9ساله به 

پزشکی قانونی انتقال یافت.
محسن 60ساله در شــعبه چهارم دادگاه 
کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر 
عبداللهی و با حضور قاضی واعظی مستشار 
ارشــد دادگاه تحت محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلســه فرزندان مقتول خواستار 
قصاص شوهرعمه خود شدند سپس محسن 
پای میز محاکمه ایستاد و با شرح ماجرا اتهام 
قتل عمد را پذیرفت او گفت هیچ کس از 
این ارتباط ما خبری نداشت و روز حادثه 
آنقدر عصبانی شده بودم که نفهمیدم چه کار 
می کنم من اشتباه کردم وخودم را مستحق 

مرگ می دانم.
پس از پایان اظهارات متهم، قضات وارد 
شور شده و متهم را به اتهام قتل به قصاص 
و به خاطر جراحات غیرمؤثر در مرگ زن به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

پلیس فرمانده انتظامی اســتان از کشف 
مقــدار 1۷5 کیلوگرم تریــاک طی یک 
درگیــری مســلحانه بــا قاچاقچیان در 

شهرستان الرستان خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی گفت: مأموران 
پلیس مبــارزه با مواد مخدر شهرســتان 
الرســتان با اقدامات اطالعاتی و پلیسی، 
محل تردد قاچاقچیان توسط یک دستگاه 
سمند را در یکی از محورهای مواصالتی 
شناسایی کردند و موضوع را به صورت 

ویژه در دستور کار خود قرار دادن.
وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی مقام 
قضایی به محل مورد نظر اعزام شــدند 
و پس از ایســت و بازرســی و کنترل 
به صورت محسوس  عبوری  خودروهای 
و نامحسوس، در نهایت خودرو مورد نظر 

را شناسایی کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان فارس گفت: 
مامــوران پــس از مشــاهده خودروی 
قاچاقچیان دستور ایست را صادر کردند 
که راننده خودرو بــدون توجه به فرمان 
پلیــس اقدام به فرار کــرد و پس از طی 
مســافتی تعقیب و گریــز، قاچاقچیان از 
خودرو پیاده شــده و به سمت مأموران 
انتظامی اقدام به تیر انــدازی کردند که 
پس از چند دقیقه درگیری مســلحانه در 
نهایت متهمان که عرصه را بر خود تنگ 
می دیدند با اســتفاده از کوهستانی بودن 

منطقه و تاریکی هوا فرار کردند.
گــودرزی با بیــان اینکه مامــوران در 
پاکسازی از آن محل و بازرسی از خودرو 
قاچاقچیان، میــزان 1۷5 کیلوگرم تریاک 
کشــف کردند، از تداوم تحقیقات پلیس 
برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری 

خبر داد.

مرد 60 ساله زن برادرزنش 
را به عقد خودش درآورده 

بود

راز راننده سمند مشکوک در 
الرستان لو رفت

 دختر 22 ســاله دانشــجو که قصد کمک به 
یک پیرمرد را داشت نمی دانست به خاطر این 

کارش به دردسر بزرگی می افتد.
شادی دختر 22 ساله که با دوستان خود مقابل 
دانشگاهش درحال صحبت بود، یک پیرمرد از 
خودروی خود پیاده شــد و از شیما خواست 
تلفنــش را در اختیار او بذارد شــیما که قصد 
کمک به مرد میانســال را داشت اینکار را کرد 
و آن مرد بعد از تماسش شماره تلفنی را که با 
آت صحبت کرده بود پــاک کرد و تلفن را به 

صاحبش برگرداند.
شیما در ادامه مدعی شد که به خاطر دلسوزی 
و کار راه اندازی به آن شــهروند اعتماد کردم 
و اینچنین به ســواالت تخصصی ماموران دایره 
مبارزه با مواد مخدر، پاســخ داد، وی گفت: آن 
مرد میان ســال چند متر از ما فاصله گرفت و 
مشــغول صحبت کوتاهی با تلفن شــد. او که 
کاله و عینک دودی داشت بعد از پایان مکالمه 
کوتاهش شــماره ای را که گرفته بود پاک کرد 
و سپس گوشی را به من بازگرداند. وقتی سوار 
خودرو شــد و از محل رفت من فقط بخشی از 
شــماره پالک آن را دیدم تا این که روز بعد از 
این ماجرا مامــوران دایره مبارزه با مواد مخدر 

کالنتری با من تمــاس گرفتند تا برای پاره ای 
توضیحات بــه کالنتری بیایــم. وقتی این جا 
رســیدم تازه فهمیدم که اعتماد بی جای من به 
یک شهروند پای مرا به یک پرونده مواد مخدر 
کشانده است. آن راننده میان سال با پلیس 110 
تماس گرفته و گزارشــی از خرید و فروش و 
همچنین نگهداری مواد مخدر در یک خودروی 
دیگــر را داده بــود. وقتی مامــوران انتظامی 
خودروی مذکــور را در پارکینگ یک مجتمع 
مسکونی مورد بازرسی قرار دادند مقداری مواد 
مخدر را که با آهن ربــا به زیر گلگیر خودرو 
چسبانده شــده بود کشف کردند به همین دلیل 
خــودرو به کالنتری انتقــال یافت و مالک آن 
نیز مورد بازجویی قــرار گرفت که در نهایت 
مشــخص شــد همه این ماجرا یک سناریوی 
ســاختگی برای به دام انداختــن راننده پراید 
بوده اســت ولی در این میان افرادی که برای 
راننده پراید پاپوش دوختــه بودند به دلیل آن 
که شناسایی نشــوند از تلفن همراه من استفاده 
کردند. با وجود این خوشــبختانه بخشــی از 
شماره پالک آن خودرو در ذهنم باقی ماند که به 
پلیس ارائه دادم. شایان ذکر است وقتی ماموران 
انتظامی با دستور ســرهنگ توفیق حاجی زاده 

)رئیس کالنتری( پی به ساختگی بودن ماجرای 
فــروش مواد مخدر بردنــد، تحقیقات خود را 
برای شناســایی عامالن این اقدام ناجوانمردانه 
آغاز کردند چرا که شیوه چسباندن مواد مخدر 
با آهن ربا آن هم زیر گلگیر کامال پاپوش بودن 
موضوع را نشــان می داد. وقتی تحقیقات در 
این باره ادامه یافت مشــخص شد راننده پراید 
درگیر یک ســری اختالفات خانوادگی است و 
مشخصاتی را که دختر دانشجو از مرد میان سال 
و شماره پالک خودروی وی به پلیس ارائه داده 
بود با مشــخصات یکی از بستگان نزدیک مرد 

پرایدسوار )متهم( مطابقت دارد.

دختر دانشجو قصد کمک به مرد غریبه را داشت که در دام شوم افتاد!
مادرشوهر پسر همسایه را برای بی آبرو 

کردن عروسش اجیر کرد!
زن میانسال که سال ها آرزو داشت خواهرزاده اش را به  همسری پسر خود 
درآورد وقتی فهمید پســرش دل در گرو دختری دیگر دارد زندگی آنها را 

کشاند. تباهی  به 
»آســیه« روی صندلی نشســته و به  گوشــه ای خیره مانــده بود. گاهی 
ناخودآگاه آهی عمیق از درونش ســر برمی آورد و دوباره چشــم به کف 
پوش های رنگ و رو رفته اتاق مشــاوره می دوخت. انگار آمده بود تا بار 
ســنگینی را که سال ها بر دوش کشــیده بود زمین بگذارد. وقتی نوبت به 
شــنیدن حرف هایش رســید بی تابانه لب باز کرد: »پسرم دو سالش بود که 
خواهرم »ســیمین« را به دنیا آورد. من دختر نداشتم و عاشق خواهرزاده ام 
بودم. آنقدر او را دوســت داشــتم که در همان ســال ها با خواهرم قرار 
گذاشتم سیمین را برای پســرم نشان کنیم. دیگر همه فامیل می دانستند این 
دو مال هم هســتند. هرچه »میالد« و »ســیمین« بزرگ تر می شدند موضوع 
برای ما جدی تر می شــد. اما اشتباه ما این بود که هرگز در این سال ها نظر 
آنها را نپرســیدیم. من که آرزویی جز دیدن جشــن عروسی آنها نداشتم 
کلی برای عروســم خرید کرده بودم. همه چیز خوب بود تا اینکه یک روز 
»میالد« به خانه آمد و پس از کلی این پا و آن پا کردن، از من خواست که 
برایش به خواســتگاری بروم. از اینکه خودش به زبان آمده بود، داشتم بال 
درمی آوردم. او را در آغوش گرفتم و بوســیدم و گوشی تلفن را برداشتم.

در حالی که اشــک در چشمانم جمع شده بود به او گفتم همین حاال قرار 
خواســتگاری را با خاله ات می گذارم اما او گوشــی را از دستم گرفت و 
در حالی که مقابلم نشســت، گفت: »آن دختری که باید برایم خواستگاری 
کنی، »ســیمین« نیست. اســمش »بهناز« اســت...« در حالی که از تعجب 
خشــکم زده بود میالد حرفش را زد و از جایش بلند شد و گفت: »مطمئنم 

از او خوشت می آید...«
انگار آب ســرد روی ســرم ریخته بودند. از یک طرف نمی دانســتم به 
خواهرم چه بگویــم و از طرف دیگر هم طاقت دیدن ناراحتی پســرم را 
نداشــتم. چند روزی بــا او کلنجار رفتم اما زیر بــار نمی رفت. برخالف 
تصور ما میالد نمی خواســت با ســیمین ازدواج کند و عاشق بهناز شده 
بود. دســت آخر هم آنقدر اصرار کرد که مجبور شــدم برخالف میلم به 
خواســتگاری »بهناز« بروم. عقد و عروسی بســرعت انجام شد و »میالد« 
و »بهناز« سر خانه و زندگی شــان رفتند. زندگی شان خوب بود و »میالد« 
خوشــبخت به نظر می رســید. اما رابطه من و خواهرم تیره و تار شده بود. 
سیمین افســردگی گرفت و من، »بهناز« را عامل این اتفاقات می دانستم و 

دلم با او صاف نمی شد.«
زن میانسال به اینجای داســتان زندگی اش که رسید بغضش را فرو داد و 
گفت: » با اینکه »بهناز« ســعی می کرد نظر مــرا جلب کند و با من مهربان 
باشــد اما من با بی رحمی او را از خــودم می راندم. هر روز فکر می کردم 

چطور او را از چشــم پسرم بیندازم که نقشه ای شیطانی به ذهنم رسید.
در همســایگی خانه ما، پســر مجردی زندگی می کرد. وضع مالی خوبی 
نداشــت و در محل خوشــنام نبود. چند روزی طول کشید تا برای کاری 
که می خواســتم بکنم با خودم کنار بیایم اما انگار عقل از سرم پریده بود. 
باالخره ســراغ آن پسر رفتم و با دادن پول و شماره عروسم، از او خواستم 
نقش یک عاشــق دل خسته را بازی و طوری وانمود کند که انگار عروسم 
با او رابطه دارد و به »میالد« خیانت کرده اســت. آن پسر کارش را خوب 
بلد بود. بــا اینکه »بهناز« تالش زیادی برای اثبــات بیگناهی اش کرد اما 
»میالد« نتوانســت با او بماند و به اتهام خیانت طالقش داد. خوشحال بودم 
اما وقتی یاد چهــره معصوم »بهناز« می افتادم، عــذاب وجدان می گرفتم. 
پول زیادی به آن پســر دادم و گفتم دیگر آن دور و بر پیدایت نشود. حال 
روحی پسرم خوب نبود، می ترسیدم حرف »سیمین« را پیش بکشم. اما یک 
ماهی که گذشــت، با هماهنگی خواهرم زمینه مالقات آنها را فراهم کردیم 
و پس از کلی تالش و زمینه ســازی عروسی شان سر گرفت. فکر می کردم 
پسرم را خوشبخت کرده ام اما هیچ چیز آن طور که می خواستم پیش نرفت. 
وقتی خبر باردار شــدن »سیمین« را شــنیدم، آنقدر خوشحال بودم که هر 
روز پیگیر حالش می شــدم مراقب بودم تا مبادا آب در دلش تکان بخورد 
اما وقتی بچه به دنیا آمد دنیا روی سرمان خراب شد. یک پسر معلول روی 
دســتمان بود. با دیدن بچه اولین تصویری که در ذهنم نقش بست صورت 
معصوم و چشــمان بی گناه بهناز بود و آهی که هنگام طالق کشید و رفت. 
مطمئن بودم این بچه تقاص ظلمی اســت که در حق بهناز روا داشتم. یک 
ســال بعد دومین فرزند پسرم و ســیمین هم به دنیا آمد اما فرزند دوم آنها 
نیز معلول بود این ضربه ســختی برای میالد و عروســم بود تا حدی که 
»ســیمین« نتوانست با شرایط ســخت زندگی کنار بیاید و از »میالد« جدا 
شــد. او بچه ها را رها کرد و رفت. حاال دیگر اوضاع روحی پسرم هر روز 

بدتر می شــد و هزینه درمان و نگهداری بچه ها هم سرسام آور بود.
در این میان من خودم را مقصر همه بدبختی های زندگی پســرم می دانستم 
و احســاس گناه و عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمی کرد. می خواستم همه 
چیز را جبران کنم. اما به هر دری می زدم به بن بســت می رسیدم. خانواده 
»بهناز« بعد از آن رســوایی که من به پا کردم از آن محل رفته و هیچ کس 
از آنها خبری نداشــت. حالم خیلی بد بود و به توصیه یکی از دوستانم به 
مشهد رفتم. در حرم امام رضا)ع( ضجه زدم و التماس کردم و از او کمک 
خواســتم. وقتی از حرم بیرون آمدم فکرم هزار جا بود که ناگهان تصادف 

کردم و از هوش رفتم.
چشــم باز کردم دیدم روی تخت بیمارستانم و پرستاری باالی سرم است. 
باورم نمی شــد »بهناز« بود. اول فکر کردم خواب می بینم اما وقتی او با من 
صحبت کرد مطمئن شــدم که خودش اســت. فکر نمی کردم امام رضا)ع( 
این قدر زود حاجتم را بدهد. دردهایم را فراموش کرده بودم و فقط گریه 

می کردم.
بــا همه بدی که به او کرده بودم او همچنــان با من مهربان بود. اگر هیچ 
کس هم نمی دانســت اما حداقل من می دانســتم که به خاطر خودخواهی 
خودم چطــور او را آواره کرده ام. »بهناز« گفت: »بعد از جدایی و اتفاقی 
که افتاد مجبور شــدیم آن محله را ترک کنیم. روزهای ســختی را پشت 
سر گذاشــتم اما بعد از آن تصمیم گرفتم هر طور شده به زندگی برگردم. 
حاال پرســتار شده و با یک پزشک ازدواج کرده ام و یک دختر زیبا و سالم 

دارم.«
از یک طرف برای او خوشــحال بودم و از طرف دیگــر به خودم لعنت 
می فرســتادم که چطور زندگی و خوشــبختی پســرم را نابود کردم. همه 
چیزم را باخته بــودم اما باید هر طور بود از »بهنــاز« حاللیت می گرفتم. 
اعتراف تلخ و ســختی بود اما هر جور شد حرفم را زدم. »بهناز« با شنیدن 
حرف های من فقط گریه کرد و بــدون هیچ حرفی اتاق را ترک کرد. یک 
ســاعتی دیوانه وار گریه می کردم که او برگشت و گفت: »عزیز خانم؛ شما 

را بخشــیدم. من زندگی خوبی دارم اما »میالد« باید شما را ببخشد...«
راســت می گفت باید از »میالد« هم حاللیت می گرفتــم. اما او هنوز هم 
در شــرایطی نیســت که بتواند باور کند من همه ایــن کارها را به تصور 
خوشــبختی او کردم. حاال من مانده ام و عذاب وجدانی تمام نشــدنی و 
یک پســر افســرده که به خاطر خودخواهی من هرگز نتوانست خوشبختی 

را احساس کند.«
عزیزی، کارشــناس مشــاوره و مددکاری مرکز مشــاوره آرامش پلیس 
اصفهان گفت: »یکی از مشــکالتی که متأســفانه خانواده های سنتی گرفتار 
آن هســتند تأکید بر ازدواج های فامیلی اســت. در گذشته این باور غلط 
سبب شــده بود بسیاری از دختران و پســران قربانی تصمیم والدین شان 
شده و به بن بســت برســند. توصیه ما به خانواده ها این است در انتخاب 
همسر با فرزندانشــان همفکر باشند و اگر موضوعی باب میل شان نیست با 

تحمیل تصمیماتشــان مانع خوشبختی فرزندانشان نشوند.«

مردی همسر رفیقش را دزدید

سرهنگ رسول جهانی در توضیح این خبر گفت: 
در سوم آذرماه  سال جاری  مردی  با مراجعه به 
کالنتری 1۳0 نازی آباد و طرح شکایت با موضوع 
فقدانی همسرش اعالم کرد که همسرش ۳2 ساله 
اســت و پس از خروج از منزل تا کنون به محل 
سکونتش مراجعه نکرده و پاسخگوی تماس های 

تلفنی وی و سایر اعضای خانواده هم نیست.
وی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع 
فقدانی اظهارکرد: اقدامات پلیس برای پیدا کردن 
فقدانی در دستور کار تیم تجسس ویژه کالنتری 
قرار گرفت و با آغاز تحقیقات پلیســی، ماموران 
مطلع شــدند که شاکی پیامکی با مضمون مطالبه 
200 میلیــون تومان در برابر آزادی همســرش 

دریافت کرده است.
جهانی ادامه داد: همزمان با مشــخص شــدن 
موضــوع آدم ربایی و تالش بــرای اخاذی 200 
میلیون تومانی از شــاکی، در نهــم آذر ماه طی 
تمــاس با مرکز فوریت های پلیســی 110 وقوع 
درگیــری میان زن و مــردی در محدوده خیابان 
شــقایق به کالنتری 1۳0 نازی آباد اعالم شد که 

برای  تیم گشــت کالنتری  نزدیکترین  بالفاصله 
بررسی موضوع در محل حاضر  شد که با حضور 
ماموران کالنتری در محل، خانم جوانی به مأموران 
مراجعه و اظهارکرد که سه روز قبل در منزل بودم 
که ناگهان زنگ منزل به صدا در آمد، پشت آیفون 
یکی از دوستان همسرم را دیدم و چون او را می 
شــناختم در را برایش باز کردم. با ورود این فرد 
به منزل ناگهان وی شــروع به ضرب و جرح من 
کرد و به زور مرا سوار خودروی خود کرده و به 

مکانی نامشخص برد.
وی با اشاره به ادامه اظهارات این زن گفت: متهم 
این زن را  در منزلی در محدوه عبدل آباد به مدت 
ســه روز محبوس کرده و تالش های زن نیز برای 
فرار فایده ای نداشت تا اینکه طی این مدت متوجه 
شده متهم از همسر این زن مبلغ 200 میلیون تومان 

در قبال آزادیاش درخواست کرده است.
به گفته جهانی، این زن تاکنون چندین مرتبه برای 
فرار اقدام کرده بود و هربار متهم مانع می شده تا 
اینکه در آخرین اقدام از غفلتش استفاده کرده و 
موفق به فرار شده و خودش را به خیابان رسانده 

اســت که متهم قصد ربودن مجدد او را داشت 
که این بار با او درگیر شــده و ماموران به محل 

رسیدند.
 جهانی با اشاره به دســتگیری متهم افزود: این 
فرد در بازجویی ها صریحا به ارتکاب آدم ربائی 
اعتراف کــرد.  متهم در همــان تحقیقات اولیه 
صراحتا اعتراف کرد که با همسر فرد ربوده شده 
اختالف مالی داشــته و به این انگیره اقدام به آدم 

ربایی همسر دوستش کرده است.
به گفته رییس کالنتری نازی آباد، در حال حاضر  
متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره یازدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

دستگیری مردی که قصد آزار و اذیت مسافرش را داشت

معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری اوباشــگری که اقدام به آزار و 

اذیت زنی جوان کرده بود، خبرداد.
2۴ آبان ماه سال جاری پرونده ای با موضوع آزار و 
اذیت جنســی از شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 
2۷ تهران ارجاع شد که در آن شاکیه عنوان کرده بود 
راننده یک خودرو پژو ۴05 نقره ای تالش داشــته تا 

وی را مورد آزار و اذیت قرار دهد.
شاکیه پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
حوالی ســاعت 9 شب 2۳ آبان ما از میدان آزادی و 
به مقصد یافت آباد به عنوان مسافر سوار یک خودرو 
پژو ۴05 نقره ای رنگ شدم اما چند دقیقه از حرکت 
خودرو نگذشــته بود که ناگهان متوجه  تغییر مسیر 
راننده شــدم که بالفاصله اعتراض کرده و از راننده 
خواستم تا ماشین را متوقف کند اما راننده بدون توجه 
به درخواست من به مسیر خود ادامه داد تا نهایتا در 
مکانی خلوت توقف کرد و همزمان با تهدید چاقو به 

سمت من حمله ور شد.
شاکی ادامه داد: او قصد آزار و اذیت مرا داشت و 
مرا به قصد ترساندن به شدت مورد ضرب و شتم قرار 

می داد. او به قدری گردنم را فشــار داد که احساس 
خفگی به من دست داده بود اما با این وجود تصمیم 
گرفته بودم تا آخر در برابرش مقاومت کنم و سرانجام 
در یک لحظه توانســتم خود را از دست وی نجات 
داده و از ماشین به بیرون پرت کردم که همان موقع با 
صدای بلند از مردم درخواست کمک کردم و راننده 

نیز به سرعت از محل متواری شد.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
با مراجعه به محل رها شــدن شاکی از دست راننده 
پژو ۴05 در محدوده بازار آهن در منطقه شادآباد، در 
بررسی تصایر بدست آمده از دوربین های مداربسته 
موفق به شناســایی خودرو ۴05 شدند. با شناسایی 
تصویر مالک پژو ۴05 نقره ای به نام  امیر . ص متولد 
1۳6۴ توسط شــاکی، کارآگاهان در بررسی سوابق 
وی اطالع پیدا کردند که وی از مجرمان ســابقه دار 
در زمینه ارتکاب جرایم مختلف بویژه سرقت همراه 
با آزار و اذیت است که بارها دستگیر و روانه زندان 

شده است.
با شناســایی محل سکونت امیر .  ص ، کارآگاهان 
اداره شانزدهم این محل را تحت کنترل نامحسوس 
قرار داده تا سرانجام در ساعت 9 صبح روز یازدهم 

آذرماه زمانی که متهم قصد سوار شدن به خودرو پژو 
۴05 نقره ای خود را داشت ، او را دستگیر و به اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
متهــم که متاهل و دارای خانواده اســت در همان 
تحقیقــات اولیه صراحتا به تالش برای آزار و اذیت 

شاکی اقرار کرد.
براســاس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی 
پایتخت، ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، 
معاون مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با توجه به سوابق متهم 
در ارتکاب جرایم مختلف به ویژه سرقت های توام 
بــا آزار و اذیت و اعتراف اولیه متهم، قرار قانونی از 
سوی مقام قضایی صادر و متهم برای شناسایی دیگر 
جرایم ارتکابی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.
گودرزی از تمامی شــکات بویژه بانوان جوان که 
بدین شیوه و توســط راننده یک خودرو پژو ۴05 
نقره ای مورد ســرقت ، تهدید یا آزار و اذیت قرار 
گرفته اند خواست تا برای شناسایی متهم و پیگیری 
شکایات خود به نشانی اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.


