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مردی با چشمان حادثهساز

نصیحت استاد پیر به معلم جزیره
در
حاشیه

محمد بلوری /روزنامه نگار

باگذشــت چند ماه از آغاز حمله شبانه ســگهای هار به مرادآباد جست و جوی
خانه ب ه خانه توسط تفنگچیها و پیرهن سیاههای قدارهبند حاکم در این آبادی
آغاز شده بود و این بار شناسایی افرادی که زخمی پنهان بر بدن داشتند با شدت
و دقــت بیشــتری انجــام میگرفت .هــرگاه در بازرســی یک خانه عضــو خانواده
با زخمی پنهان شناســایی میشــد بهعنــوان دارنده زخم شــیطانی او را به مرکز
نگهداری مریدان زخمی نشــاندار شــیطان انتقــال میدادنــد ،روی درخانههای
چنین افرادی هم عالمت شیطان میزدند تا مردم آبادی با دیدن این نشانی از
معاشرت با آنها بر حذر باشند.
سهیال خانم معلم مدرسه که از پهلوان مهدی نشانی محل اقامت پنهانی استاد
ارغنــون را گرفته بود آن روز پساز تعطیلی مدرســه همراه دانشــجوی جوان راه
افتــاد تــا به دیدن اســتاد بروند .وارد آن خانه شــدند ارغنون پای ســجاده به نماز
ایستاده بود آنها به انتظار نشستند تا نمازش را تمام کند.
ارغنون شاد از دیدن آنها با لبخند پر مهری گفت:
خوش آمدید ،شادمانم از دیدنتان ،دخترم ،پسرم.
سهیال گفت :میبخشید استاد .در وقت نیایشتان مزاحم شدیم.
ارغنون گفت :خدمتی که به مردم آبادی میکنید .در راه حق عبادتی پذیرفتنیتر
است دخترم .چه خدمتی از من ساخته است؟
دانشــجوی جوان گفت :حتماً شــما اســتاد بزرگ خبر دارید که بیشــتر از یک ماه
ت وآمد کشتیها به این جزیره قطع شده و در حقیقت دراین جزیره هیچ
است رف 
رابطهای با جهان آن سوی دریا نداریم .قبل از اینکه با هجوم حیوانات هار رو ب ه رو
شویم با مردم شهرهای آن سوی آبها در ارتباط بودهایم.
محصوالت کشاورزی یا تولیدمان را با کشتیها و لنجهای بزرگ به نقاط مختلف
میفرســتادیم و در عــوض آنچــه را که نیــاز داشــتیم وارد جزیــره میکردیم ،اما
متأسفانه از زمانی که گرفتار بالی هاری شــدهایم دروازههای دریایی به رویمان
بسته شده و هیچ انسانی از آن سوی آبها جرأت نمیکند پا به این جزیره بگذارد
و پیشبینیها ایناســت که اگر این محاصره دریایی ادامه پیدا کند گرفتار شدید
بحــران مواد غذایی خواهیم شــد و پیران باتجربه هشــدار میدهنــد که در آینده
نزدیکی گرو ه گروه از ســاکنان آبادی از گرســنگی تلف خواهند شد ،از همین حاال
هم میشــنویم بســیاری از مردم این آبادی آنهایی که باغی برای محصول میوه
و زمینــی بــرای کشــاورزی ندارند ،بــا فقر وتنگدســتی روبهرو شــدهاند و به گدایی
افتادهاند .از سوی دیگر آقابزرگ این حاکم خدانشناس برای اندوختن ثروت ،هر
روز عوارض و مالیات تازهای برای مردم فقیر و تهیدســت میبندد و تفنگچیها
و ســیاهپوشهای قداره بندش را به ســراغ خانوادهها میفرستند تا بهزور زندان
و شالق مجبورشان کنند هرچهکه دارند حتی پول نان شب سفره خانوادهشان را
در کاســه مالیات بگیرها بریزند .اینگونه است که روزبهروز بر خیل تهی دستان و
گرسنگان افزوده میشود.
هولناکتــر ،شــمار مبتالیــان بهویــروس هــاری اســت کــه با حملــه جانــوران یا
هجوم انســانهایی با زخم پنهان هاری به دیگــران روزبهروز بهوضع هولناکی بر
تعدادشان افزوده میشود و حملههای ناگهانی چنین بیمارانی در کوچه و بازار
بــه دیگــران چنان وحشــتی را در میان مردم گســترده کــه بســیاری از خانوادهها،
جــرأت نمیکننــد به زنان ،دختــران و کودکانشــان اجازه دهند که پایشــان را از
خانههــا بیرون بگذارند.هر روز رهگذران شــاهد صحنههای هولناکی هســتند که
بــا حمله زخمیهای مبتال به ویروس هاری آغاز میشــود .زخمیهایی که دوره
بحرانــی ویــروس را میگذرانند و ویروس به عصب مغزشــان میرســد ،در اوج
جنون از خانه به بیرون هجوم میبرند .با دهانی کف کرده و چشمانی بیرون زده
از حدقه ،سر به زمین میکوبند ،ناخن به خاک میکشند و در حالتی جنونآمیز
بر کف کوچه یا بازار جان میکنند .اما پیش از آنکه بمیرند مرده جمع کنها سر
میرسند و دستو پایاش را میگیرند و به کناری میکشند تا یکی از نعشکشها
از راه برسد.
سهیال با چهرهای در هم فشرده گفت:
 -آری استاد ،صحنههای دردناکی را شاهد بودهایم که برای پیشگیری از تکرار آنها
باید همتی کرد و چارهای اندیشید.
دانشــجوی جوان گفت :اما درد بزرگمان سرســپردگی ما در برابر حاکم مستبد
و جاهطلبــی اســت که مردم این آبادی را به فالکت نشــانده و جــز ثروت اندوزی
و حکومــت قهرآمیــز هدفی نــدارد .این مرد حتــی برای غــارت گنجینهای ملی
و دفینــهای که نســلها پیــش پدرانمان در جریــان جنگهای دریایــی در محل
گورستان متروک دفن کرده بودند ،با دزدان و قاچاقچیان دریایی مشارکت کرده
و تا همین اواخر به این قاچاقچیان اجازه داد به حفاری در این قبرستان قدیمی
بپردازند و ثروت سرشاری را که پدران ما دفن کرده بودند با هم قسمت کنند.
از همان زمان که ســگهای هار وحشــی حمله به آبادی را آغاز کرده بودند شما
اســتاد دانــا و چند نفر دیگــر از دانایان هشــدار دادند که با فاجعــه ویروس هاری
روبــهرو هســتیم امــا ایــن حاکم جاهطلــب نــادان و خرافاتــی اصرار داشــت این
سگهای وحشی ارواح خبیثی هستند که گناهکاران را به مجازات میرسانند و به
رماالن و جادوگران مأموریت داد ،با رمل و اسطرالب به جنگ این ارواح شیطانی
بروند! و دیدیم سرانجام فاجعه چه شد.
و سهیال این معلم روشن بین بود که تکرار کرد:
 -آری اســتاد آمدهایــم تــا بــرای رفــع فاجعه از شــما یــاری بخواهیم ،آخر شــما
اندیشهای روشن دارید!
ارغنون پیر آهی کشید و گفت:
 امــا مــن برایتان نصیحتــی دارم عزیــزان هرکجا که باشــد ،کافیســت فرعونیبــه تخت بنشــیند .دژخیمــان و مداحــان خود پیــدا میشــوند .ریشــه عدالت را
میسوزانند ،زندانها را برپا میدارند و ظلم و بیعدالتی نهادینه میکنند...
ëëادامه دارد

گــروه حوادث  /زنی که در پوشــش نظافتچی از منازل ســرقت میکرد توســط
پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» 25 ،تیــر زن میانســالی بــه کالنتــری
102پاســداران رفت و از سرقت خانهاش خبر داد .وی گفت :دو ماه پیش برای
نظافت خانه با خانمی که قبالً توسط یکی از دوستانم به من معرفی شده بود
تماس گرفتم وقتی در منزلم مشــغول ب ه کار شــد بع د از مدتی متوجه شــدم
بخشــی از طالهایــم گم شــده و بههمین خانــم نظافتچی مظنون شــدم و در
نهایت آخرین بار بعد از اتمام کار کیف دستی او را گشتم و یکی از انگشترهایم
را در کیفش پیدا کردم.
با تشکیل پرونده و به دستور بازپرس دادسرای ناحیه 15تهران کارآگاهان پایگاه
چهارم پلیس آگاهی رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.
با توجه به اظهارات شاکی ،متهم در منزلش دستگیر و از او دو عدد سکه طال،
مقداری ارز خارجی و چند قطعه طال کشــف شــد .ســرهنگ مرتضــی نثاری،
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران در این باره گفت :متهم مدعی شد که
اولین بار است مرتکب سرقت شده اما اظهارات ضد و نقیض او و همینطور
اموال ســرقتی کشف شده و شکایت شاکیهای دیگر نشان داد وی تاکنون از 5
خانه بههمین شیوه سرقت کرده است.
متهم در بازجوییها گفت :مقداری از اموال را بههمراه خود به شهرستان برده
و به یک طالفروش به مبلغ  20میلیون تومان فروختهام.
تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم مشابه از سوی این زن ادامه دارد.
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اعتراف تلخ پدر
به قتل پسر معتاد
گروه حوادث  /مرد میانســال که  5ماه
قبل پســر معتادش را به قتل رسانده و
جســدش را در یک کانــال آب رها کرده
بود ســرانجام در بازجوییهای پلیســی
لب به اعتراف گشود.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،روز
دوم فروردین امسال مردی با مراجعه
به اداره پلیس از ناپدید شــدن پسر 33
ســالهاش خبر داد و گفت :پسرم راننده
تاکســی اینترنتی بــود اما از دیــروز که از
خانه خارج شده دیگر برنگشته و خبری
از او نداریم.
در حالی که ردیابیها از ســوی مأموران
پلیس غرب اســتان تهــران برای یافتن
ردی از پســر جــوان آغــاز شــده بــود روز
هشــتم فروردین مأموران جســد پســر
جوانــی را درون کانــال آبــی در شــهریار
پیدا کردند .با انتقال جســد به پزشــکی
قانونــی و تطبیــق مشــخصات بــا پســر
جوانــی که ناپدید شــده بــود هویت وی
شناسایی و مشخص شد وی همان پسر
گمشده است.
سرهنگبهروزکریمخانیرئیسپلیس
آگاهــی فرماندهی غرب اســتان تهران
در تشــریح ایــن خبر به «ایــران» گفت:
بالفاصله تحقیقات از خانواده این پسر
که بهطــرز مرموزی به قتل رســیده بود
آغاز شد اما به سرنخ مهمی نرسیدیم.
این در حالی بود که با گذشــت  5ماه از
این ماجرا و در بازجوییهای متعدد از

پدر خانواده متوجــه تناقض گوییهای
وی شــده و ســرانجام دســتور بازداشت
مــرد میانســال صــادر شــد .وی کــه
همچنان منکر اطالع از قتل پسرش بود
سرانجام لب به اعتراف گشود و راز این
جنایت را برمال کرد.
یونــس  54ســاله در اعترافاتــش
گفــت :پســرم رامیــن تحصیلکــرده
و فارغالتحصیــل رشــته مهندســی
معماری بــود .اما پــساز اینکه گرفتار
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر شــد و شیشــه
میکشــید رفتــارش غیــر عــادی شــده
بود همیشــه در خانه بــا من و مادرش
درگیــر بــود حتی ما را تهدیــد به مرگ
میکــرد .بههمیــن خاطــر تصمیــم
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گرفتیم او را نزد یک روانپزشک ببریم.
مدتــی تحت درمــان بود امــا بهخاطر
اعتیــادش دیگــر ادامه نــداد .او راننده
تاکســی اینترنتی بود امــا اعتیاد خیلی
او را تغییــر داده بــود و رفتــارش گاهی
بســیار خطرناک و تهدیدآمیز میشد.
یــک شــب او مرا بــرای صرف شــام به
رســتوران دعــوت کــرد زمان برگشــت
بــا هــم جروبحثمــان شــد درگیــری
بــاال گرفــت مــن یــک ســنگ از زمیــن
برداشــتم و در تاریکــی شــب به طرف
او پرتاب کردم ســنگ به ســرش خورد
و او روی زمیــن افتــاد فکــر نمیکــردم
بــا پرتــاب یــک ســنگ پســرم بمیــرد
واقعاً قصد کشــتن فرزندم را نداشتم.

گذشت پدر و مادر
از گناه فرزند

نمی دانســتم چــکار کنــم از تــرس
تمــام بدنم یخ زده بود جســد پســرم
را برداشــتم و بــا خــودروی خودش به
نزدیکتریــن کانــال آب در محــدوده
شــهریار بردم و همانجا رهایش کردم
تــا راز قتــل پنهــان بمانــد .فــردای آن
روز هــم خودم بــه اداره پلیس رفتم و
موضوع گم شدنش را خبر دادم.
وی در ادامــه گفــت 5 :مــاه اســت که با
عذاب وجدان شــدیدی زندگی میکنم
اما دیگر تحمل ندارم مرا مجازات کنید
تا راحت شوم.
پــساز اعترافهای متهم او بازداشــت
شــد تا پــس از پایان مراحــل تحقیقات
روانه زندان شود.

شهادت سرباز هنگ مرزی

گروه حوادث  /سرباز هنگ مرزی
پیرانشهر هنگام گشت در مرز
پیرانشهر به شهادت رسید.
سردار حسین خانی فرمانده مرزبانی
آذربایجــان غربــی بــا تأییــد این خبر
به باشــگاه خبرنگاران گفت :افشــین
آشــناور ســرباز هنگ مرزی پیرانشهر
در حیــن گشــتزنی ،کمیــن و انجــام
مأموریــت محولــه در منطقــه مرزی
پیرانشــهر به درجه رفیع شــهادت نائل آمــد.وی اهل گیالن بــود و پیکر این
شهید صبح روز دوشنبه برای تشییع به زادگاهش فرستاده و بدرقه شد.

برای نجات از اعدام
گــروه حــوادث /سردســته بانــد ســرقت
مســلحانه از طالفروشــیهای پایتخــت
که محکوم به مرگ شــده است با ارسال
نامــهای بــه کمیســیون عفــو و تخفیــف
مجازات محکومین خواهان نجات خود
از اعدام شد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
ایــن مــرد تبهــکار کــه از ســال  91اقدام
بــه ســرقتهای مســلحانه و ســریالی
از طالفروشــیهای پایتخــت کــرده بود
بــه همــراه اعضای بانــدش در اســفند
همان ســال دســتگیر شــد.متهمان که
مهدی 36ساله ،جعفر41ساله و عباس
30ســاله بودنــد بــه ســه فقــره ســرقت
مســلحانه اعتــراف کردنــد و از آنهــا دو
قبضــه اســلحه جنگــی کالشــنیکف به
همــراه پنــج عــدد خشــاب ،دو قبضــه
اســلحه جنگی از نوع کلت کمری ،یک
قبضه اســلحه جنگــی از نوع برنو ،ســه
عدد میــن جنگــی ضدنفــر ،صدها تیر
جنگی و ...کشف شد .متهمان در ادامه
تحقیقات عنوان کردند که نقشه سرقت
از یک صرافــی در خیابان کریم خان را
داشــتند که قبــل از اجرای آن دســتگیر
شدند.
در ادامــه بررســیها ،کارآگاهان دریافتند
که ســارقان مســلح شــهریور ســال  91در
منطقه بلوار ابــوذر به زن جوانــی که 116
ســکه خریداری کــرده بود ،حملــه کرده
و ســکههای او را ســرقت کــرده بودنــد.
ســابقه کیفری آنها نیز نشــان میداد که
مردان خشــن به اتهــام جرایم مختلف

ازجمله سرقت منزل ،حمل و نگهداری
موادمخــدر و کیــف قاپی به زنــدان رفته
بودند.آنهاآخرینباربهخاطرکیفقاپی
به 10سال حبس و رد مال 350مالباخته
محکومشدهبودند.
ëëمحاربهبرایمتهمانخشن
بــا اعتــراف متهمــان بــه ســرقتهای
مســلحانه ،اظهــارات شــاهدان و
مالباختگان ،تحقیقات قضایی و پلیسی
و بازســازی صحنــه ســرقتها ،بازپرس
پرونده برای مردان خشن اتهام محاربه
و افساد فی االرض در نظر گرفت و بدین
ترتیــب پرونده آنها برای صدور حکم به
دادگاه انقالب ارجاع شد.
قاضــی دادگاه انقــاب بعــد از محاکمه
متهمــان ،مهــدی را بــه اعــدام محکوم
کــرد و همدســتانش به حبــس محکوم
شدنداینحکمتوسطقضاتدیوانعالی
کشور مورد تأیید قرار گرفت .با تأیید این
حکم مهدی ،سردســته باند به اعدام در
مألعام محکوم شــد و قرار بود که صبح
چهارشنبه دوم دی سال  94اجرا شود اما
ایــن اعدام با توبه متهم در شــب اجرای
حکم متوقف و قرار شــد پس از بررســی
توبهنامــه ،تصمیــم نهایــی دربــاره این
پروندهگرفتهشود.
ëëدومینتوبهنامه
بــا گذشــت  5ســال از ایــن ماجــرا و در
حالــی که توبه نامه او مــورد پذیرش قرار
نگرفته بود پرونده مرد جوان بار دیگر به
دادســرای امور جنایی پایتخت فرستاده
شــد .امــا او بــرای دومیــن بــار با نوشــتن

معمای جنایت شبانه
در قلعه نو افالک

نامهای ضمن ابراز پشیمانی و بیان اینکه
 8ســال در زندان بوده تقاضای بخشش
کرد تا بتواند آزاد شود.
بدین ترتیب این توبه نامه از سوی دادیار
اجــرای احــکام دادســرای امــور جنایــی
به کمیســیون بخشــودگی ارســال شــد تا
بررسی و مشخص شود که وی صالحیت
بخشش را دارد یا خیر؟
ëëگفت وگوبامتهم
یکبارتاپایچوبــهداررفتیوحکماجرا
نشدچرا؟
دو روز قبــل از اجرای حکم تولد امام زمان
بود و نذر کردم که اگر توبهام پذیرفته شود
و مــرا اعدام نکننــد دور کارهــای خالف را
خــط میکشــم و تا آنجایــی کــه بتوانم به

مردم کمک کنم .شب قبل از اجرای حکم
بــا خانــوادهام آخرین مالقات را داشــتم و
خودم را برای اجرا آماده کرده بودم اما خدا
حرفم را شنید و حکم اجرا نشد.
واقعاًتوبهکردهای؟
بله اگر از زندان آزاد شوم اسم کار خالف
راهمنمیآورمفقطمیخواهمبدرستی
کار کنم و باالی سر دخترم باشم.
قبلازسرقتچهکارمیکردی؟
من یک موتورســوار حرفهای هستم قبالً
در شهربازی کار میکردم.
همدستانتچهسرنوشتیپیداکردند؟
یکی از آنها که چندین سال قبل در زندان
فوت کرد و دیگری هم همچنان حبسش
رامیکشد.

کالهبرداری به بهانه دریافت نذورات شرعی

گــروه حــوادث  /ایــن روزهــا بــا توجــه به
شیوع کرونا در کشور و رعایت توصیههای
بهداشــتی مســئوالن محدودیتهایی را
بــرای انجــام مراســم قربانی کــردن دام
و پخــش نــذورات در نظــر گرفتهانــد امــا
در همیــن رابطــه برخــی افــراد شــیاد و
کالهبــردار نیز دســت به کار شــدهاند تا از
ایــن فرصــت به نفع خــود بهر ه بــرداری
و بــه بهانــه دریافــت نــذورات و کمک به
نیازمندان سوءاستفاده کنند.
سرهنگرامینپاشایی،معاوناجتماعی
پلیس فتای ناجا ضمن هشــدار به مردم
گفــت :همزمان با نزدیک شــدن به عید
سعید قربان و نظر به اجرای توصیههای
بهداشــتی و آموزشی مسئوالن بهداشتی
کشــور در خصــوص نحوه عرضــه دام در
کشــور و محدودیتهای تعیین شــده در
ایــن موضــوع ،کالهبــرداران ســایبری بــا

سوءاســتفاده از شــرایط موجود در کشــور
نســبت بــه انجــام تبلیغــات مختلف در
بســتر شــبکههای اجتماعــی مبنــی بــر
دریافت نــذورات برای یاری رســاندن به
نیازمنــدان در حــال فعالیــت مجرمانــه
هستند.
ایــن مقــام انتظامــی در تشــریح شــیوه
کار ایــن مجرمان ســایبری بیان داشــت:
کالهبــرداران بــا طراحــی ســایتهای
جعلــی و دروغیــن بهعنــوان مؤسســات
و ســازمانهای شــناخته شــده و معتبــر؛
با اعالم شــماره حســابهای شــخصی،
متقاضــی واریــز وجوهــات بــه ایــن گونه
حســابها هســتند و بــا ترفنــد خیریــن و
راهانــدازی صفحــات شــخصی در بســتر
شــبکههای اجتماعــی و پیــام رســانها و
سوءاســتفاده از نام و اعتبار افراد مشــهور
و شــناخته شــده در کشــور از جملــه

گروه حوادث /پســری کــه در جریان درگیری خانوادگــی برادرش را به
قتــل رســانده بود ،با رضایــت پدر و مــادرش از مجازات قصــاص رهایی
یافت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،این حادثــه شــامگاه  27تیر
در خانــهای واقــع در تهــران رخ داد و پســر  25ســالهای به نــام امیر که از
ناحیه گردن مجروح شــده بود پس از انتقال به بیمارســتان جان باخت.
در تحقیقــات اولیه خانواده مقتول به پلیس گفتند که پسرشــان از ســوی
فــردی ناآشــنا به قتل رســیده اســت .امــا در ادامــه تحقیقــات از آنجا که
اظهــارات خانــواده امیر بــرای بازپــرس مصطفی واحــدی متقاعدکننده
نبــود ،احتمــال جنایــت خانوادگی مطرح شــد .بــا حضور تیــم جنایی در
محل آنها ســرنخها و مدارکی بهدســت آوردند که نشــان میداد امیر در
خانه به قتل رسیده است .بدینترتیب بازپرس شعبه یازدهم دادسرای
امــور جنایــی پایتخت دســتور بازداشــت بــرادر امیر بــه عنوان نخســتین
مظنون پرونده را صادر کرد.
برادر مقتول که در تحقیقات اولیه منکر قتل بود درنهایت به جنایت
اعتراف کرد و گفت :نمیخواستم برادرم را به قتل برسانم .او مدتی قبل
به خاطر فروش مشروبات الکلی به زندان افتاد و با شیوع کرونا از زندان
مرخصی گرفت .بعد از آزادی به کارهای خالفش ادامه داد و مدام ســر
ایــن موضوع که ما او را لو دادهایم دعوا راه میانداخت .شــب حادثه نیز
امیــر با پدرم دعــوا و او را تهدید کرد ،من برای ترســاندن او و دفاع از پدر
و مادرم چاقویی را به ســمتش پرتاب کــردم که چاقو به گردنش اصابت
کرد.با اعتراف متهم جوان به جنایت ،به دســتور بازپرس جنایی او روانه
زندان شــد .در ادامه بررســیها روز گذشــته پدر و مادر امیر به دادســرای
جنایی رفته و از قصاص پسرشــان گذشــت کردند .آنها اظهار داشــتند که
یک فرزندشــان را از دســت دادهاند و دیگر نمیخواهند پســر دیگرشــان
را هم از دســت بدهند .زوج میانســال که شــاهد جنایت بوده ادعا کردند
کــه پسرشــان تنها بــرای دفاع از پــدرش چاقو را پرتاب کــرده و قصد قتل
نداشته است .بدین ترتیب پسر جوان از قصاص رهایی یافت و با تکمیل
تحقیقــات پرونــده او به دادگاه کیفری اســتان تهران ارجاع میشــود تا از
جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

هنرمندان ،ورزشکاران و افراد سرشناس
کشــور با انجام مهندسی اجتماعی نظیر
تحریــک احساســات هموطنــان و تهیــه
کلیپهای تصویری شامل فیلم و عکس
از نیازمنــدان ،محرومــان و خانوادههــای
کــم بضاعــت مدعــی دریافــت وجــوه
نــذورات به منظور کمکرســانی به افراد
آسیبپذیر و نیازمند میشوند.
معــاون اجتماعــی پلیــس فتــای ناجــا
گفت :با تجزیه و تحلیل اجرایی این گونه
فرآیندهــای کالهبــرداری و پروندههــای
قضایــی بــه پلیس فتا مشــخص شــد که
اینگونــه فعالیتهــا در فضــای مجازی،
اغلــب بــا هــدف ســودجویی انجــام
میپذیــرد و بهعنــوان نمونــه در یکــی از
اســتانهای جنوب شــرقی کشــور ،فردی
که مدعی خدمترســانی بــه خانوادهای
نیازمند و دارای بیمار صعبالعالج بود،

با دریافــت وجوهات مختلــف از خیرین
مبلغ  15میلیارد ریــال کالهبرداری کرده
بــود کــه بــا هوشــیاری همــکاران پلیــس
فتا مورد شناســایی قرار گرفــت و تحویل
مراجع قضایی شد.
ایــن مقام مســئول به هموطنــان توصیه
کرد :در صورت تمایل به نذورات نقدی یا
غیر نقدی خود ،حتماً از طریق مؤسسات
مجاز و شناخته شده که از طریق رسانهها
و خبرگزاریهــای رســمی و معتبــر
اطالعرســانی میشود مراجعه کنند و در
صورت مشاهده و گزارش موارد مشکوک
یا نیــاز به دریافت مشــاوره و راهنمایی با
مراجعه به ســایت رســمی پلیس فتا به
نشانی  www.cybrpolice.irبخش مرکز
امداد و فوریتهای ســایبری یــا از طریق
شــماره تمــاس  096380میتواننــد بــا
پلیس فتا در ارتباط باشند.

گروه حوادث  /پســرجوان که چند ســال قبل از اتهام قتل عمد دوستش تبرئه
شده بود بار دیگر به اتهام قتل پسری جوان در یک درگیری پای میز محاکمه
ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،عصر دهم مهر سال  97در یک درگیری
جمعی در منطقه قلعهنو افالک پســری بهنام کیان  24ســاله با چاقو زخمی
شد و جان باخت .برادر کیان بهنام حامد به مأموران گفت :درگیری به خاطر
فروش یک موتور سیکلت بود یکی از دوستان من بهنام ناصر موتور سیکلتی
بــه جوانی بهنام یاســر فروختــه بود اما او شــبانه به همراه برادرش و دوســت
صمیمی اش سیروس که به تازگی از زندان آزاد شده بود بر سر تحویل مدارک
موتور مقابل یک گاوداری با برادرم و دوستانم درگیر شده و برادرم را کشتند.
با اطالعاتی که برادر قربانی به پلیس داد ســیروس بهعنوان قاتل شناســایی
و بازداشــت شــد .امــا وی منکــر قتل کیان شــد بــا این حــال پرونده بــا صدور
کیفرخواست قتل عمد به شعبه  10دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و
متهم پای میز محاکمه رفت .در آنجا مشخص شد سیروس در سن  16سالگی
نیز به اتهام قتل محاکمه شده بود اما قضات قتل را شبه عمد دانسته و او پس
از تحمل حبس آزاد شده بود.
وی درباره اتهام قتلی که چند ســال پیش داشــت و به خاطر آن هم محاکمه
شده بود به قضات گفت :سالها قبل وقتی 16ساله بودم در حال کشتی با یکی
از دوســتانم بودم که گردن دوســتم شکست و فوت شد.من آن زمان به اتهام
قتل عمد بازداشت شدم اما وقتی ثابت شد من و مقتول با هم دوست بودیم
و مرگ او اتفاقی رخ داده از اتهام قتل عمد تبرئه و به خاطر قتل شبه عمد به
پرداخت دیه محکوم شدم.
من به تازگی با قرار وثیقه آزاد شــده بودم که بار دیگر به اتهام قتل بازداشــت
شدم .باور کنید در این پرونده هم من بیگناهم و برادر حامد را نکشتم.
این جوان از ســوی قضات شــعبه دهم به قصاص محکوم شــد اما این حکم
با اعتراض ســیروس به دیوان عالی کشور فرســتاده شد و قضات دیوان عالی
کشــور رأی صادره را نقض و اعالم کردند با توجه به گفته شــاهدان هوا تاریک
بوده و کســی واضح ندیده است که چه کسی کیان را کشته است .از طرفی نیز
اگر ســیروس ضربه کاری را به قربانی زده باشــد ،با توجه به گفته شاهدان این
درگیری از ســوی مقتول و دوســتانش شروع شده و آنها به متهم و دوستانش
حمله کرده و همگی چاقو داشــتهاند .از اینرو ممکن اســت قتل از مصادیق
دفاع مشروع باشد .به همین خاطر الزم است سیروس بار دیگر محاکمه شود.
به همین دلیل پرونده یکبار دیگر برای بررسی دوباره به شعبه  10ارسال شد.
با اظهارنظر قضات دیوان عالی کشور سیروس و سایر شرکتکنندگان در دعوا
بار دیگر در شعبه دهم دادگاه محاکمه شدند.
در جلســه صبــح دیــروز وقتی ســیروس روبــه روی قضــات ایســتاد اظهارات
قبلــی اش را تکــرار کرد و گفــت :من کیان را نکشــتهام باور کنید مــن چاقو در
دســت نداشتم و هیچ ضربهای به کیان نزدم .آنها بودند که با قمه و چاقو به
ما حمله کردند.
سایر شرکتکنندگان در دعوا نیز یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند و همگی
گفتند نمیدانند در تاریکی شب چه کسی کیان را کشته است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

