آزار و اذﯾﺖ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﻋﺪام  6ﻣﺘﺠﺎوز در زﻧﺪان ﮐﺎرون اﻫﻮاز ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ  10زن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﯽ اﻓﺘﺨﺎری در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ  6ﻣﺘﺠﺎوز ﮔﻔﺖ 28 :دی ﻣﺎه ﺳﺎل  90ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﺛﺎری از ﺧﻮن در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﯽ
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺧﻮن ﺑﺎ رد ﭼﺮخ ﯾﮏ ﺧﻮدرو روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ رد ﭼﺮخ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﻣﺸﮑﯽ ،ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ،آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو و رد ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وی ﯾﮏ اﮐﯿﭗ از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ دودی راﻫﯽ ﻣﺤﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در داﺧﻞ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻤﻪ وارد ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ 6
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ای را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ 40 :روز ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﮋوی ﻣﺸﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﻮار آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭼﻮب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ داﺧﻞ دره ای در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﯾﻢ .زن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ او ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎی زن ﺟﻮان او را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .
 10روز ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ  4ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدروی آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺎﻣﺰدش را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﻃﻼﻫﺎی زن ﺟﻮان را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی زن ﺟﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎن وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮش ﻫﺎی او دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ .در
ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ رد ﺧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ اداﻣﻪ داد :اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ  10ﻓﻘﺮه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﮕﺮدﺷﺎن ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻃﺮاف ﺷﻮﺷﺘﺮ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زدﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎی ﺟﻮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد در ﻣﯽ آوردﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ را
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد  ،اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و دارای اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﭘﺮس وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺘﺠﺎوزان ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻮی زﻧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮی ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ زن روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او را از ﻣﻮی ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
آﺛﺎر ﻣﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.در اداﻣﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﺎ ﺷﺎﮐﯿﺎن روﺑﺮو ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺷﺪت اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺲ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن دﭼﺎر
ﺷﻮک ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﻠﻮی ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدم ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﺮا ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻗﺎﺿﯽ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاف ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻌﺒﻪ وﯾﮋه ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮد و  6ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﯿﺬان رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ  6ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺳﺤﺮﮔﺎه اﻣﺮوز در
زﻧﺪان ﮐﺎرون اﻫﻮاز ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻧﺪه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻤﻞ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮران دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﺪام ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻧﺎ اﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/4eFkLF:

