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دادگاه خانواده

گروه حوادث /مهسا با فاصله چند متری از همسرش بابک در راهرو طبقه اول
دادگاه خانواده نشســته بود .گاهی زیرچشــمی همسر جوانش را نگاه میکرد و
آهی میکشید و از آن سو هم بابک هر چند دقیقه به ساعت مچی گرانبهایش
نگاه میکرد و در انتظار ساعت برگزاری دادگاه بود.
باالخره منشی دادگاه هر دو را به داخل شعبه فراخواند .بابک قدری زودتر وارد
شعبه شد؛ گویی دوست داشت زودتر از ماجرایی که برایش پیش آمده ،رهایی
یابد .مهسا آرام آرام با قدمهای سنگینش وارد شعبه شد و با سالمی آهسته به
قاضی ،روی صندلی نشست.
قاضی نگاهی اجمالی به پرونده و دادخواستشان کرد و پرسید :شما که هردو
زیر  25سال دارید و هنوز هم مهر عقدنامه اتان خشک نشده! ماجرا چیست؟
جهیزیه الکچری و با ارزش یعنی چی؟!
مهســا نفــس عمیقی کشــید و در حالی کــه بغضی در گلویش بود ،گفت :ســه
سالی است که به خاطر شرایط اقتصادی خانوادهام تصمیم گرفتم به صورت
مســتقل کار کنم ،از این رو منشــی مطب یک پزشــک شــدم و داشــتم راحت
زندگی میکردم تا اینکه شش ماه پیش بابک به عنوان بیمار به مطب ما آمد.
نگاههایــش از همان ابتدا متفاوت بود پــس از ویزیت مثل بقیه بیماران رفت
اما دوباره چند روز بعد آمد و هنگام پرداخت حق ویزیت  ،شماره تماسش را
روی میزم گذاشت و از من خواست تا به پیشنهاد دوستیاش فکر کنم .البته او
به من گفت که قصدش ازدواج است .من هم چون احساس کردم وضع مالی
خوبی دارد و نیتش خیر است ،پذیرفتم و با او دوست شدم.
قاضی به مهسا گفت :شش ماه پیش باهم دوست شدید و چهار ماه بعد هم
عقد کردید ،با اینکه زمان کوتاهی از آشــناییتان گذشــته بود چرا اینقدر عجله
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گــروه حــوادث  /مــرد افغانســتانی کــه همســر
صیغــهای خــود را به قتل رســانده بود  13ســال
پس از این جنایت به قصاص محکوم شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،راز این
جنایت را مــادرزن دوم این مرد جنایتکار فاش
کــرد .وی در مراجعــه بــه پلیس گفــت :دخترم
میتــرا مدتی قبل بــا مردی افغانســتانی ازدواج
کــرد ،اما او مدام دختــرم را تهدید به مرگ کرد
و یک بار هم به او گفته که  13ســال قبل همســر
صیغهای خود را به قتل رسانده و اگر دخترم به
حرفش گــوش نکند او را هم میکشــد حاال هم
نگرانم که بالیی سر دخترم بیاورد.
بــا این شــکایت مأمــوران به تحقیــق در این

رابطــه پرداختــه و دریافتنــد کــه  13ســال قبــل
جســد زنی جوان در جاده قم کشــف شــده بود؛
در پرونده این جنایت آمده بود که اســفند سال
 86جســد این زن جوان پیدا شد و شواهد نشان
مــیداد که مقتول پــس از ضربات متعدد چاقو
بــه قتل رســیده و بعــد هم گلویش بریده شــده
است.
بــه ایــن ترتیــب مأمــوران تحقیقاتشــان را
درباره علت و عامل قتل آغاز کردند و مشخص
شــد که مقتول زنی  27ســاله ب ه نام ســیما بوده
که چندی پیش از آمل عازم تهران شــده و بعد
هــم به عقــد موقت مــردی افغانســتانی ب ه نام
مسعود درآمده اســت .وقتی مأموران ب ه دنبال

مســعود بودنــد متوجــه شــدند کــه او همزمان
بــا قتــل همســرش بــه مــکان نامعلومــی رفته
اســت و تالشهای پلیس بیثمر ماند و پرونده
همچنــان تحت بررســی بود تا اینکــه بعد از 13
ســال با شــکایت مــادرزن مســعود ایــن پرونده
دوباره به جریان افتاد.
بــا اظهارات زن میانســال ،مأمــوران به خانه
مســعود در پاکدشــت رفتنــد و او را بازداشــت
کردند.ایــن مرد  50ســاله در بازجوییها پرده از
راز جنایت هولناک  13سال پیش خود برداشت
و به قتل سیما اعتراف کرد؛ با تکمیل تحقیقات
و صــدور کیفرخواســت علیــه متهــم پرونــده
برای رســیدگی بــه دادگاه کیفری اســتان تهران
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پدر و مادر شیما
درخواست قصاص کردند

داشتید؟ چرا اجازه ندادید که شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کنید؟
مهســا پاســخ داد :هم من و هم بابک اصرار داشــتیم که زودتر ازدواج کنیم و
مســتقل شــویم .حتی بارها پدرم با ازدواجم مخالفت کرد و گفت که خانواده
بابک مرفه هستند و به لحاظ فرهنگی و اقتصادی با ما همخوانی ندارند اما من
آنقدر پافشــاری کردم تا آخر رضایت داد و دو ماه قبل هم با هم عقد کردیم.
پس از عقدمان احســاس کردم خوشــبختی به من رو کرده و خوشــبختترین
دختر روی زمینم که بحث جهیزیه پیش آمد .پدرم با ســختی فراوان و قرض
کردن از دوســتان و آشــناهایمان جهیزیه معمولی برایــم فراهم کرد اما وقتی
خانواده بابک آن را دید ،به یکباره رفتارشان با من عوض شد و عنوان کردند که
یا جهیزیه ارزشمند و الکچری تهیه کن یا نمیتوانید با هم ازدواج کنید.
قاضی رو کرد به بابک و گفت :همسرت درست میگوید؟
بابک مکثی کرد و جواب داد :من فرزند آن خانوادهام و نمیتوانم مقابل پدر
و مادرم بایستم .خانوادهام دخترعمویم را برایم در نظر داشتند و خود مهسا
میدانــد که در اطراف مــن دخترهای متعددی وجــود دارد که به لحاظ مالی
بســیار مرفه هســتند و حاضرند که با مــن ازدواج کنند اما مــن به خاطر عالقه
و عشــقی که به مهســا داشــتم ،او را انتخاب کردم .حاال هم نمیگویــم که او را
نمیخواهم میگویم وقتی هزار سکه مهرت کردهام ،جهیزیه الکچری بیاور تا
جلوی خانوادهام شرمنده نشوم.
در ایــن لحظه مهســا بــه یکبــاره از کــوره در رفت و گفــت :من به خاطــر اینکه
احســاس کردم رابطه ما عاشقانه است ،به درخواستت جواب مثبت دادم اگر
بحث پول و تجمالت است و مهریه هزار سکهای را تو سرم میکوبی ،باشه من
جهیزیه الکچری میآورم و تو هم باید مهریه هزار سکهایام را که عندالمطالبه
است ،همین االن پرداخت کنی.
بابک قدری عصبانی شد و در جواب مهسا گفت :تو میخواهی باج بگیری؟
بعد رو کرد به قاضی و گفت :جناب قاضی من اگر جلوی خانوادهام بایســتم،
دیگر از خانه و ماشین و کار خبری نیست .من از بچگی در رفاه زندگی کردهام و
بدون این اموال نمیتوانم زندگی کنم.
قاضی به بابک گفت :شــما که میدانستی خواسته خانوادهات چیست چرا به
سراغ این دختر آمدی؟ چرا پیش از آنکه عقد کنید درباره این مسائل به توافق
نرســیدید تا کار به اینجا نرســد .این رفتارهای عجوالنــه و بدون فکر زندگی هر
دوی شــما بخصوص این دختر  21ســاله را تباه کرد .با این حال پرونده شــما را
به واحد مشاوره ارجاع میدهم تا پس از یک ماه ببینیم مشکلتان قابل حال
است یا راه دیگری برای آن پیدا کنیم.
ëëامیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده
متأسفانه این روزها زوجهای جوان به تضادهای فکری ،خانوادگی ،اجتماعی
و فرهنگــی یکدیگــر توجه نمیکننــد و انتخــاب همســر را از روی ظواهر انجام
میدهند و در کوتاه مدت دچار مشکالت فراوانی میشوند.
در این پرونده مرد جوان چون اســتقالل مالی ندارد ناچار اســت ،پای خواسته
خانوادهاش بایستد و همین مسأله در آینده هم منجر به دخالتهای خانواده
او خواهد شد .ضمن اینکه به نظر میرسد جهیزیه الکچری نوعی بهانهجویی
برای به بنبست رساندن ارتباط پسرشان است.

گروه حوادث /اجســاد زن و مرد کوهنورد که به دره ســقوط کرده بودند از ســوی
امدادگران کشف شد.
محمد هادی قانع ،رئیس ســازمان آتشنشانی شــیراز در این باره گفت :ظهر
جمعــه  17بهمــن با اعــام خبر ســقوط دو کوهنــورد جــوان از ارتفاعــات کوه
ســرخ شــیراز ،بالفاصله گروه ویژه امداد و نجات کوهســتان مستقر در ایستگاه
آتشنشانی  ۱۷و  ۲۲با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی شیراز،
بهسمت ارتفاعات کوه سرخ ،حرکت کردند.
دو کوهنورد که مرد و زن  ۴۰ســالهای بودند در مســیر برگشت ،از ارتفاع حدوداً
 ۱۰۰متری ارتفاعات کوه سرخ به داخل یکی از درهها سقوط کرده بودند.
وی افزود :آتشنشــانان به همراه نیروهای هــال احمر و بهصورت پیاده خود
را به محل حادثه رساندند و هر دو کوهنورد را با استفاده از برانکارد و با عبور از
مسیرهای سخت و پلکانی ،با حدود  ۴ساعت تالش بیوقفه به پایین ارتفاعات
کوه ســرخ رســانده و تحویل عوامل اورژانس دادند اما پــس از انجام معاینات
پزشــکی از ســوی امدادگــران اورژانس مشــخص شــد هــر دو نفر بر اثر شــدت
جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادهاند.
رئیس ســازمان آتشنشــانی شــیراز تأکید کرد :این حادثه بر اثر بیتوجهی به
نکات ایمنی و عبور از مسیرهای پرخطر و غیر عمومی بوقوع پیوست از اینرو
همواره به شــهروندان توصیه میشــود در هنگام کوهنوردی تجهیزات الزم را
بههمراه داشته باشند و از صعودهای پر خطر و قدم نهادن در مسیرهای غیر
اصلی خودداری کنند.

مأموران قالبی ،سارق شمش طال بودند
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سقوط مرگبار دو کوهنورد

گــروه حــوادث  /پــدر و مــادر واقعــی دختــر نوجوانــی کــه
بهدســت پیرمــرد مســافربر به قتل رســیده بــا مراجعه به
دادسرای جنایی تهران درخواست قصاص قاتل دخترشان
را مطرح کردند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این دختر  15ســاله که
شیما نام داشت روز  26مرداد سال گذشته ناپدید شد.
مردی که خود را پدر شــیما معرفــی میکرد با مراجعه به
پلیس خبر ناپدید شدن او را گزارش کرد و گفت :دخترم از
خانه قهر کــرده و به تلفنهایمان جواب نمیدهد ،نگران
سرنوشتشهستیم.
بــا شــروع تحقیقــات پلیســی ،رد ایــن دختــر نوجــوان در
محــدوده پارکینــگ بیهقی تهــران شناســایی و در بازبینی
دوربینهای مداربسته مشخص شد وی سوار خودروی پژو
پرشیای سفید رنگ یک پیرمرد شده است.
پــس از کارهای اطالعاتی زیاد هویــت مالک خودرو بهنام
بهلول شناســایی شــد .وقتی مأمــوران به ســراغ وی رفتند
بهلول نخست مدعی شد اصالً این دختر را نمیشناسد و او
را ندیده است .اما مدتی بعد گفت که او را بهعنوان مسافر
سوار خودرو کرده و به شرق تهران برده است بدین ترتیب
وی آزاد شد.
اما در ادامه تحقیقات ســرنخها نشان میداد که بهلول در
ناپدید شدن شیما نقش داشته و شب حادثه او را به خانه
خود برده است.
بنابرایــن چنــد ماه بعد مرد میانســال بازداشــت شــد .او
چنــد روز بعد از بازداشــت در حالی که تناقض گوییهای
بسیاری داشت اما سرانجام به قتل اعتراف کرد و گفت که
شب حادثه وقتی این دختر تنها را در ترمینال دیده او را به
خانهاش برده و مدتی نیز وی در آنجا بوده اســت اما یک

شــب با او دعوا کــرده و بهخاطر عصبانیت با شــال گردن
شیما را خفه کرده و جسدش را در باغچه خانه پیرزنی که
صاحبخانهاش بوده ،دفن کرده است .تیم جنایی روز 15
آذر  99راهی خانه پیرزن شده و جسد شیما پس از حدود
یک سال از مرگش در حیاط خانه کشف شد.
پــس از این جنایــت در حالی که پدر و مادر شــیما خواهان
قصــاص قاتل بودند بازپــرس پرونــده در ادامه تحقیقات
متوجه شــد شــیما فرزند واقعــی این زوج میانســال نبوده
اســت بنابراین آنها نمیتوانســتند برای متهم درخواست
قصاص کنند .این زوج مدعی شدند وقتی شیما نوزاد بوده
او را از خانوادهاش به فرزندی گرفتهاند.
با مشــخص شــدن این موضوع تحقیقات برای شناسایی
خانــواده اصلی شــیما ادامه یافــت و درنهایت خانــواده او
شناســایی شــدند و به دادســرای امور جنایی تهران رفتند.
خانواده شیما در تحقیقات عنوان کردند :ما فرزندان زیادی
داشتیم و از آنجایی که وضع مالی خوبی نداشتیم ،شیما را
به خانوادهای که از قبل میشناختیم و مورد تأیید ما بودند
اما بچه دار نمیشدند ،سپردیم.
اوایل گهگاه به دخترمان سر میزدیم تا مطمئن شویم این
خانــواده از دخترمان خوب مراقبت میکنند بعد از مدتی
هم دیگر سراغش نرفتیم تا اینکه چند هفته قبل زوجی که
دخترمان را به فرزندی گرفته بودند به خانه ما آمدند و خبر
قتل شیما را دادند .االن هم به اینجا آمدهایم تا برای قاتل
دخترمان درخواست قصاص کنیم.
با اظهــارات این خانواده به دســتور بازپرس شــعبه هفتم
دادسرای امور جنایی تهران ،آنها برای انجام آزمایش دی
ان ای و تأیید این موضوع که خانواده واقعی شیما هستند
به پزشکی قانونی معرفی شدند.

گروه حوادث  /ســارقان مســلح در پوشــش مأمور
قالبی شمش طالی مرد تاجر را سرقت کردند.
بــ ه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،اواســط آذر
امســال مــرد میانســالی بــه پلیــس رفت و از ســرقت
شــمش طالیش شــکایت کــرد .او گفــت :مــن در کار
خریــد و فروش شــمش طال هســتم اما مدتی اســت
که تصمیم گرفته ام شــمشها را به دالر تبدیل کنم؛
بههمین دلیل شــروع به فروش شــمشها کــردم .تا
اینکه یکی از دوستانم گفت ،شخصی را میشناسد که
در کار خرید و فروش شمش طالست و قصد خرید 6
شــمش دارد .من هم شمشها را آماده کردم و برای
اطمینــان اتاقی در یکــی از هتلهای معــروف تهران
اجاره کردم و به خریدار نیز آدرس هتل را دادم .حتی
به پرســنل هتل هم گفتم که با شخصی قرار مالقات
دارم و به محض آمدن وی به من خبر دهند.
ëëسرقت شمش
شــاکی در
ادامــه
گفــت:
داخــل اتــاق بــودم که 20
دقیقــه بعــد
زنگ
اتاقــم
به
صــدا
درآمــد.
در را که باز
کــردم دو مــرد جوان در حالــی که خودشــان را مأمور
پلیس معرفی کردند و شــوکر و اســلحه هم داشــتند
به من گفتند به آنها اعالم شــده که من در کار قاچاق
طال هســتم و بههمیــن دلیل باید همــراه آنها بروم و

بازداشت هستم.
مرد میانســال ادامه داد :آنها بــدون اینکه به حرفم
توجهــی کنند مرا بازداشــت و ســوار خودروی ســمندی
کردنــد و به راه افتادیم .در بین راه مرد جوان دیگری نیز
به ما ملحق شد .در بین راه ،مرد تازه وارد گفت به خاطر
شــمشهای قاچاق حداقل به 20ســال زندان محکوم
میشوی بهتر است یکی از شمشها را به ما بدهی تا ما
همچشمپوشیکنیموبگوییمگزارشاشتباهبهمااعالم
شده اســت .من که خیلی ترســیده بودم درخواستشان
را اجــرا کردم و یک شــمش به آنها دادم و با  5شــمش
دیگرم از خودروشان پیاده شدم .بعد از چند روز متوجه
شدمکهآنهاپلیسنبودهومأمورقالبیبودند.بههمین
دلیلتصمیمگرفتمکهازآنهاشکایتکنم.
بــا شــکایت مــرد میانســال تحقیقــات به دســتور
بازپــرس پرونده آغاز شــد .در نخســتین گام مأموران
به ســراغ دوربینهای مداربسته اطراف محل سرقت
رفته و موفق شدند تصویر متهمان را بهدست آورند.
در ادامه بررسیها هویت یکی از متهمان شناسایی
و دستگیر شد .متهم در تحقیقات اولیه منکر سرقت
شمش طال شد اما در مواجهه حضوری از سوی شاکی
شناســایی شــد .تحقیقات برای دســتگیری دو متهم
دیگر این پرونده و کشف شمش ادامه دارد.

ارســال شــد.در ابتدای جلســه اولیای دم ســیما
درخواســت قصــاص کردند و بعــد از آن متهم
در دفــاع از خودش گفت :من ســالها قبل زنی
ب ه نام ســیما را صیغه کردم که خانوادهاش او را
طرد کرده بودند.
من عاشــقش بودم و میخواستم با ازدواج
او را به یک زندگی ســالم برگردانم ،اما چند ماه
پس از آن متوجه شدم که وی به رفتارهای قبلی
اش ادامه میدهد .چندبار به او تذکر دادم ولی
فایدهای نداشت و همانجا فهمیدم که مستحق
مرگ اســت ،به همین خاطــر آخرین بار او را به
بهانه تفریح ســوار ماشــین کــردم و به جاده قم
بــردم؛ در میــان راه از او خواســتم تــا حقیقت را

بگوید ،اما وقتی ســکوت کرد با چند ضربه چاقو
به گردنش او را کشــتم و سرش را از بدنش جدا
کردم و جسدش را در جاده قم از ماشینم بیرون
انداختم و به افغانستان فرار کردم.
 13ســال بعــد دوبــاره به ایــران آمــدم و این
بار عاشــق زنی ب ه نام میترا شــدم و بــا او ازدواج
کردم اما او هم زن ســازگاری نبود و ناچار شــدم
تهدیدش کنم و همین تهدید هم باعث شــد تا
مادرش راز  13ساله من را برمال کند.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و با
توجه بــه اعترافــات و مســتندات موجود متهم
را با درخواســت اولیای دم بــه قصاص محکوم
کردند.

تصادف  43خودرو
در آذربایجان شرقی

گــروه حــوادث  /برخــورد 43
خودرو در کمربندی شــهر مرند
 2کشــته و  18مصــدوم برجــا
گذاشت.
صبــح دیــروز پلیــس راه
آذربایجــان شــرقی از وقوع ســه
تصــادف زنجیــرهای در اســتان
خبــر داد کــه در مجمــوع 43
خــودرو بــا یکدیگــر تصــادف
کردند.
در نخستین تصادف زنجیرهای
کــه در کمربندی شــهر مرند رخ
داد  21خودرو با یکدیگر برخورد
کردند در این حادثه یک زن 47
ساله و مردی  58ساله در محل
حادثه جــان باختند و  11نفر نیز
مصدوم شدند .پلیس راه علت
ایــن حادثه را لغزندگی جاده بر
اثر بــارش باران و عــدم رعایت
فاصله طولی عنوان کرده است.
در تصــادف زنجیــرهای دیگری
که در زیرگذر فــرودگاه تبریز رخ
داد ،بهدلیــل آبگرفتگی زیرگذر
و رعایــت نکــردن فاصله طولی
خودروها و ســرعت مناسب19 ،
خودرو با هــم برخورد کردند که
مصدوم و فوتی گزارش نشد.
همچنین در آخرین تصادف زنجیرهای که حدود ســاعت
 9صبــح دیــروز در ســه راهــی اهر-تبریز-تهــران رخ داد،
ســه خودروی اتوبوس ،تریلر و نیســان بشــدت بــا یکدیگر
برخورد کردند که این تصادف  7مصدوم داشت و پس از
درمان ســرپایی تعدادی از مصدمان ،بقیه با اورژانس به

مراکز درمانی منتقل شدند.
پلیــس راه همچنیــن بــرای پیشــگیری از وقــوع تصــادف
جادهای بویژه تصادف زنجیرهای ،از رانندگان خواســت تا
از هرگونه عجله و شــتاب در رانندگی پرهیز کرده و فاصله
طولــی خودرویی را رعایــت کنند تا در زمان بــروز هرگونه
حادثه احتمالی فرصت کنترل وسیله نقلیه خود را داشته
باشند.

شکایت از  3پسر عمو به اتهام آزار و اذیت

گروهحوادث /تحقیقات از  3پسرعمو که متهم هستند پس از
ربودن پسری نوجوان او را مورد تعرض قرار دادهاند در دادگاه
جرایم اطفال استان تهران آغاز شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی قبــل مــردی
میانســال که مدعــی بود  3جــوان پس از ربودن پســرش ،وی
را مــورد آزار و اذیــت قــرار دادهاند ،بــه اداره پلیــس رفت و به
مأموران گفت :ما سالهاســت که در لواســان ســاکن هستیم.
پســرم در حال بازی با دوســتانش بود که بعد از چند ســاعت
بــا حالتی پریشــان بــه خانه بازگشــت .وقتی متوجه شــدم که
حالش خوب نیســت با او حرف زدم و فهمیدم که از ســوی 3
جوان مورد تعرض قرار گرفته است .در حال حاضر هم پسرم
بشدت آسیب روحی دیده است.
پساز طرح شــکایت از ســوی این مرد ،پســر نوجوان نیز با تأیید
حرفهای پدرش گفت :من و دوســتانم در حال بازی بودیم که
 3پســر عمو که از قبل آنها را میشناختم سراغم آمدند .یکی از
آنها مرا بغل کرد و بهزور به زیرزمین خانهای متروکه برد .در آنجا
هر  3نفر با تهدید چاقو من را مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد
هم تهدیدم کردند که اگر به کسی چیزی بگویم من را میکشند.
در ادامه مأموران 3پسر عمو را که 17ساله بودند بازداشت کردند
اما هر 3نفر موضوع آزار و اذیت را انکار کردند.
بــا این حــال پرونده بــا صدور کیفرخواســت به شــعبه هفتم
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران که ویژه رســیدگی به جرایم
اطفال اســت فرســتاده شــد و متهمان از خود دفاع کردند.در

ابتدای جلسه پسر نوجوان دوباره ماجرا را بازگو کرد و از قضات
خواست تا متهمان به اشد مجازات محکوم شوند.
پــدر وی نیــز در ادامــه اظهار داشــت :این موضــوع تأثیر بدی
در روحیه پســرم گذاشــته اســت و مــن به هیچ عنــوان حاضر
به گذشــت نیستم.ســپس متهمان به جایگاه رفتنــد و بازهم
اتهاماتشان را انکار کردند.
یکی از آنها گفت :من اصالً شــاکی را نمیشناسم و نمیدانم
چرا چنین ادعایی را مطرح کرده است.
متهم دیگر هم گفت :دایی شــاکی مدتی اســت با من و پســر
عموهایم خصومت دارد .گمان میکنم به همین خاطر از ما
شــکایت کرده اســت.پس از آن وکیل یکی از متهمان به دفاع
از موکلــش پرداخت و گفت :متهمان همگی 17ســال دارند و
از ابتدای بازداشتشــان منکر اتهام وارده هستند .مدرکی نیز
مبنی بر آزار پسرنوجوان به دادگاه ارائه نشده و وی به پزشکی
قانونــی نیز معرفی نشــده اســت .از ایــنرو تقاضــا دارم برای
روشن شدن ماجرا شاکی به پزشکی قانونی معرفی شود.
در پایان جلســه قضات دادگاه ،پسر نوجوان را به پزشکی قانونی
معرفی کردند تا صحت ادعای وی مبنی تعرض متهمان مورد
بررســی قرار گیرد 3.متهم نیز برای مشــاوره بالینی و مشــخص
شــدن اینکه به رشــد عقلی رســیده و قبح عمل ارتکابی را درک
میکردندبهپزشکیقانونیمعرفیشدند.
قضــات نیز رســیدگی به این پرونــده را به پــس از ارائه نظریه
پزشکی قانونی موکول کردند.

