دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﺮود ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎغزوج ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮﯾﺐ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ،آن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:
ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ رﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از  ۰۱زن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻗﺎﻧﻮن ۵۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران راز ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎه زوج ﺷﯿﻄﺎن
ﺻﻔﺖ را ﻓﺎش ﮐﺮد .او در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺟﻮاﻧﺮود آﺷﻨﺎ ﺷﺪم او ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .زن ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﭘﻮﻟﺪاری دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮی ﺑﺮای
ازدواج ﺑﺎ او اﺳﺖ .زن ﺟﻮان ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺳﺎرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮادرش را دارم و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﻗﺮار ﺑﮕﺬارم .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .اﻣﺮوز ﺳﺎرا و ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﯾﮏدﺳﺘﮕﺎه ﭘﮋو ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻪ
ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺮود رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺳﺎرا در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﻦ و ﺑﺮادرش ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺪم زدﯾﻢ .در ﻣﺤﻞ ﺧﻠﻮت
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﻪ زور ﻣﺮا ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داد .او ﺳﭙﺲ ﭘﻮل و ﻃﻼﻫﺎﯾﻢ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ را
در آن وﺿﻊ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺨﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻣﺮوز زن و ﻣﺮدی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری در ﺑﺎﻏﯽ در ﺟﻮاﻧﺮود ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺳﺮﻗﺖ ﭘﻮل و ﻃﻼﻫﺎﯾﻢ از ﻣﺤﻞ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻃﺮح دو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﯾﮏ روز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﺴﺲ ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی زوج ﺗﺒﻬﮑﺎر آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺎری از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ دو ﻣﻮرد زورﮔﯿﺮی و آزار و اذﯾﺖ از ﺳﻮی زن و ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ
آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن داد ،زن و ﻣﺮد ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﺎ
ﻫﻢ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز در ﺷﻬﺮ ﺳﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی« ﺳﻌﯿﺪ »و« ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ »ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و آنﻫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ زوج ﺗﺒﻬﮑﺎر
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ« ﻗﺎﻧﻮن »ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن  ۰۴ﮔﺮم از ﻃﻼﻫﺎی ﺳﺮﻗﺖ
ﺷﺪه از دو دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﻣﺘﻬﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺸﻮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮان ﺟﻮان را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ،دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﺮود ﮐﺸﺎﻧﺪه و
ﻣﻮردآزار و اذﯾﺖ و ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .وی اﻓﺰود :ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش داﺷﺖ ﺑﺎ او ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﮐﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اداﻣﻪ دارد.
آزار و اذﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۰۱زن
ﻣﻼﮐﺮﯾﻤﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺟﻮاﻧﺮود ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :زوج ﺗﺒﻬﮑﺎر
در ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد زﻧﯽ را ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪش و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻮار ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ در اﻃﺮاف
ﺟﻮاﻧﺮود او را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ – ط  ۷۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ – ک  ۵۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺐ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﮋو آر دی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻏﯽ در ﮐﻮی رﺳﻮل آﺑﺎد ﻣﯿﺎﻧﺪرود و ﭘﺲ از
ﺳﺮﻗﺖ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد .وی اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺘﻬﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽﺷﺎن از اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ و ﺷﻨﯿﻊ را ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﺪرود در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎد آور
ﺷﺪ ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺠﺎوز ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻋﺮﯾﺎن در ﺑﺎغ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۰۱ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد.

