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محمد بلوری /روزنامه نگار

سوگندخواهروبرادر
برایاثباتبیگناهی

در
حاشیه

توگو با ســهراب همان دانشــجوی پزشــکی گفت :شــکر
پهلوان حیدر در گف 
خدا که دیگر از حمله ســگهای هار به آبادی خبری نیســت .روزهای سرشار
از اضطراب و وحشت به آخر رسیده حاال مردم بدون احساس خطر از حمله
سگها ،با آرامش خاطر به کسب و کار مشغول هستند و در کوچه رفتوآمد
میکنند یا ب ه دیدن هم میروند و از حال هم باخبر میشوند .احساس امنیت
چه نعمتی است و دکترجان...
ســهراب جــواب داد- :همینطــوره پهلــوان .امــا حیدرجان با نشــانههای یک
ویــروس ناشــناختهای روبه رو شــدهایم کــه خدا نکند شــیوع پیدا کنــد وگرنه
مصیبت بار خواهد بود .همان ویروس کشف شده در بدن اجساد سرنشینان
قایق که امواج دریا به ساحل کشانده بود.
بدبختانــه تــا حاال خانم معلم و صیــادی که به جنازهها دســت زده بودند به
ویروس مبتال شدهاند.
پهلوان حیدر با تأسف سرجنباند و گفت:
 -آه سهرابجان ،من برای این دخترخانم زحمتکش دلم میسوزه ،طفلک
معصــوم بــ ه خاطر عشــق بــه تعلیــم بچههای ایــن آبــادی دل از خانــواده و
تحصیالت دانشــگاهی کشیده ،ترک شهر و دیار کرده ،آمده به اینجا با قبول
محرومیتهــا ،مکتبخانه راه انداخته تا به پســرها و دخترها و زنها ســواد یاد
بده ،اما چه مرارتهایی کشــیده ،شــنیدهای که خرافه پرســتهای متعصب
بــ ه خاطــر ســوادآموزی به دخترهــا و زنهــای آبادی چــه رفتار زشــتی با این
دخترخانم داشتهاند ،حتی یک شب در تاریکی کوچهای میخواستند با قمه
بکشــندش؟ اگر جوانهای لوطی برای نجاتش ســر نمیرســیدند کشته شده
بــود .بعــد هم به مکتــباش هجوم بردند و همــه چیز را داغــان کردند .حاال
حالــش چطوره؟ ســهراب جواب داد :تو همیــن درمانگاه تو قرنطینه نگهش
داشتم .حالش بد نیست.
ی است و امیدی به
 -سهراب گفت :یکیشان که پیرمردی است حالش بحران 
ن یکی بهبود پیدا میکند.
نجاتش نیست ،اما آ 
پهلوان پرسید :آخر فهمیدید قربانیان دریا مبتال به چه نوع ویروسی بودهاند؟
ســهراب جــواب داد :پس از آزمایش امعا و احشــای اجســاد قربانیان روشــن
شــد که هم زن و شــوهر هم بچهها مبتال به ویروس بودهاند اما دکتر صادقی
هرچه در کتب علمی پزشکی جستوجو کرد نام و مشخصاتی از این ویروس
نوظهور پیدا نکرد .بههمینخاطر دستور داد هر چهار جنازه را به آتش بکشند.
ی برد این ویروس نوظهور بهسرعت تکثیر پیدا میکند و مرگبارتر از هر
حتماً پ 
ویروس شناخته شدهای است.
پهلوان پرسید :خانم معلم را میشود برای چند لحظه دید؟
دانشــجوی جوان با قاطعیت جــواب داد :نه پهلوان .ب ه دســتور دکتر صادقی
در قرنطینــه شــدید قــرار دارد و با چهرهای بیمناک گفت :پــس با این ترتیب
میشــود حدس زد کــه این ویروس حاال در شــهر چه کشــتاری راه انداخته! و
حتمــاً آنهایی که جنازههایشــان در دریا پیدا شــده ،در فرار از شــهر طاعونی
بودهاند که جنازههایشان به ساحل ما رسیده.
دانشجوی جوان با نگرانی آه عمیقی کشید و گفت:
 -پناه برخدا ،در این صورت با موج فراریان از شــهر ویروسزده به این روســتا
روبهرو خواهیم شــد .پهلوان به یادش آمد که قرار اســت با ســهراب به دیدن
عارف پیرشان -استاد ارغنون -بروند و به او خبر دهند که قاضی «دارالعدل»
قرار منع تعقیب برایش صادر کرده و آزاد است تا از مخفیگاهش بیرون بیاید.
در این دیدار وقتی عارف از شیوع ویروس ناشناخته باخبر شد سری تکان داد
و گفت :احتماالً این بار نیز رماالن فریبکار بهدنبال بازار پررونقی برای سرکیسه
کــردن مــردم میگردند .ســهراب گفت :از فریبکاری تازهشــان بگویم اســتاد.
این شــیادان اعالم خطر کردهاند و هشدار دادهاند فاجعهای برای بشریت در
پیش اســت که با زیرورو کردن زمین و ویرانی شــهرها و روستاها ،بشریت را به
آستانه نابودی خواهد کشاند .این رماالن دغلکار ،دعاهایی به مردم ساده لوح
میفروشند که همراه داشته باشند تا از هر خطر مرگباری خود و آبادیشان را
نجات بدهند .استاد نمیدانید با فروش این «طلسمنجات» چه پولی از افراد
فریبخورده بهجیب میزنند...
استاد ارغنون با لبخندی گفت :گویی در هر عصر و زمانی باوجود مردم ساده
دل ،بازار شیادان و فریبکاران پررونق خواهد بود.
در نیم ه ســال  99هجریقمری ،چند ماه مانده به ســال یکهزار قمری منجم
ن ما به پایان میرسد
بیسوادی در بوق و کرنا دمید که با آغاز سال یکهزار جها 
و با نابودی کره خاکی ،با تحویل سال همه نابود خواهند شد .حاال ببینید این
پیشگویی چه مصائبی به بار آورد...

گروه حوادث/مرد میانسالی که  20سال قبل در جریان یک سرقت مرتکب
قتل شده بود سرانجام با رضایت اولیای دم از مجازات مرگ رهایی یافت.
حجتاالســام اســماعیل صادقی نیارکی ،رئیسکل دادگســتری اســتان
زنجان در تشــریح این خبر گفت :بهمن سال  ۷۹در جریان یک سرقت و
درگیــری میان چند نفر ،جوان  ۱۸ســالهای بر اثــر ضربات متعدد به قتل
رســید و قاتــل نیز متواری شــد .با اعالم ایــن جنایت به پلیس و دســتگاه
قضایی بالفاصله دستور قضایی برای انجام تحقیقات و دستگیری قاتل
صــادر شــد و پیگیریها و تالش ادامــه یافت تا اینکه حدود  5ســال بعد
یعنــی در ســال  84قاتل کــه در آن زمان  ۲۹ســاله بود دســتگیر و تحویل
مقامات قضایی شد.
رئیس شــورای قضایی اســتان اظهار داشت :پرونده پساز انجام تحقیقات
مقدماتی برای رسیدگی به شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری ابهر ارجاع و با توجه به
قراین و اقرار قاتل رأی قصاص صادر شد و پساز تأیید رأی در دیوان عالی
کشور مجرم در آستانه اجرای حکم قرار گرفت.
پــس از طــی رونــد قانونی پرونــده و در حالی کــه قاتل در یــک قدمی چوبه
دار قرار داشــت با تالش و میانجیگری معاون دادســتان و مجموعه اجرای
احکام کیفری دادســرای ابهر با گذشــت اولیای دم ،اجرای حکم متوقف و
قاتل از قصاص نجات یافت.

جریمه یک میلیارد ریالی برای فروشنده بنزین

گــروه حوادث/فــردی که با سوءاســتفاده از کارت ســوخت دیگــران اقدام به
فــروش بنزین بــه قیمت آزاد میکــرد از ســوی اداره تعزیــرات بیش از یک
میلیارد ریال جریمه شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی،
حجــت اهلل هراتی سرپرســت اداره کل تعزیرات حکومتــی گفت :با اخبار
دریافتــی در مــورد فروش بنزین با سوءاســتفاده از کارت ســوخت دیگران
بهصورت آزاد ،تیم عملیاتی اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
استان البرز تعداد  ۱۳۶کارت سوخت مسدود و بالک لیست شده متعلق
به دیگران را داخل خودروی متهم در جایگاه سوخت کرج کشف کردند.
وی افزود :پرونده این گزارش به شعبه هفتم بدوی رسیدگی به تخلفات
قاچــاق کاال و ارز ایــن اداره کل ارجــاع و پــس از رســیدگی و احراز تخلف،
متهــم به پرداخت یک میلیارد و  ۷۲۳میلیون ریال جزای نقدی در حق
دولت محکوم شد.

باید همســر اولش را طــاق دهد ،قبول
کــردم که به صیغــه او دربیایــم .قرار بود
بعــد از طالق همســر اولش مــرا به عقد
دائم خــود دربیاورد .امــا او بعد از مدتی
گفت کــه حاضر به جدایی از همســرش
نیست .بعد هم متوجه شدم که با منشی
شرکتش نیز رابطه دارد .روز حادثه وقتی
به خانهام آمد ،دیدم که منشی شرکتش
تمــاس گرفــت و همین موضــوع باعث
شــد تا بــا او دعــوا کنــم .من دســتهای
امیرحسین را بستم تا از خانه نرود همان
موقعبابرادرمتماسگرفتمکهبهکمکم
بیاید و مشــکل را حل کنــد .دقایقی بعد
فرهــاد به خانهمان آمد و با امیرحســین
صحبــت کــرد و اوضــاع کمی آرام شــد؛
بعد امیرحســین به اتاق رفت تا بخوابد.
من و برادرم هــم در پذیرایی خوابیدیم.

 2ادعا در پرونده آدم ربایی نویسنده جوان

اخبار

رهایی از کابوس مرگ بعد از  20سال

گــروه حــوادث  /خواهــر و بــرادری کــه
7سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت
شده بودند ،در دادگاه قسم یاد کردند که
بــی گناه هســتند و بدین ترتیــب از اتهام
وارده تبرئه شدند و دیوان عالی کشور نیز
این رأی را تأیید کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال  92بــا
گــزارش زنــی میانســال کــه مدعــی بــود
همســرش ناپدید شده اســت ،آغاز شد.
او بــه مأمــوران گفــت :مــن و همســرم
امیرحســین و دو فرزندمــان  10ســال در
آلمــان زندگــی میکردیــم امــا یکســال
پیــش به ایران برگشــتیم .چنــد ماه قبل
متوجــه شــدم امیرحســین زنــی بــه نام
فریبا را به عقد موقت خودش درآورده و
برایش خانهای نیز گرفته است 3 .روزی
اســت کــه از او بی خبر هســتم به همین
خاطــر بــه خانه مشــترک امیرحســین و
زن صیغــهایاش رفتم که متوجه شــدم

وســایل گرانقیمت خانه آنها به ســرقت
رفته اســت .به همین خاطــر نگران حال
همســرم هســتم و فکــر میکنــم فریبا از
وضعیت او باخبر باشد.
با طرح این شــکایت ،فریبا بازداشت شد
اما مدعی شــد کــه خبری از امیرحســین
نــدارد .مأمــوران در ادامــه به خانــه آنها
رفتند که با پرسش از همسایهها به سرنخ
این ماجــرا رســیدند .همســایهها عنوان
کردند که این مرد را ندیدهاند اما چند روز
قبل مقدار زیادی خــون در حیاط ریخته
شــده بود .وقتی هم موضــوع را از طریق
مدیر ساختمان پیگیری کردند ،به مسأله
مهمــی نرســیدند و در نهایــت حیــاط را
شستهاند.
 48ســاعت پــس از تحقیقــات میدانــی
مأموران پلیس جسد سوخته امیرحسین
را در حومه شــهر پیدا کردند و همسرش
بــا تأییــد هویــت وی ،خواهان شناســایی
قاتالن شوهرش شد.

در ادامه فریبــا دوباره مورد بازجویی قرار
گرفــت و وقتی در مقابل مســتندات قرار
گرفــت ،بــه ناچار لــب به اعتراف گشــود
و گفــت :بــا همدســتی برادرم یک شــب
امیرحسین را به قتل رساندیم و به کمک
همســر ســابقم جنازهاش را به خــارج از
شهربردیم.
پس از دســتگیری برادر و همســر ســابق
فریبا ،کیفرخواست علیه متهمان صادر
و آنهــا در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک
اســتان تهران محاکمه شــدند.در ابتدای
ایــن جلســه ،اولیــای دم درخواســت
قصاص و اظهار کردند که به هیچ عنوان
حاضر به گذشت نیستند.
امــا وقتــی فریبا به عنــوان متهــم ردیف
اول بــه جایگاه رفت ،منکــر ارتکاب قتل
شــد و گفــت :یک ســال پیش خالــهام با
یکــی از نزدیکان امیرحســین ازدواج کرد
من هم از این طریق با امیرحســین آشنا
شــدم و چند مــاه پیش بــا این شــرط که

گروه حوادث /بازپــرس جنایی که
بــا شــکایت یــک مــرد نویســنده مبنی
بــر ربوده شــدنش بــه دســتور یک زن
دســتور تحقیق و بازجویی از زن جوان
را صــادر کرده بود وقتــی اظهارات وی
را شــنید بــا ســناریوی دیگــری رو بهرو
شد.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
چنــد روز قبــل مــرد جوانی بــه پلیس
رفــت و از ربــوده شــدنش توســط
آدم ربایــان اجیــر شــده خبــر داد .او
گفــت :در حال رفتن بــه خانهام بودم
کــه خــودروی پژویــی راهم را مســدود
کــرد .سرنشــینان خــودرو بــا تهدیــد
مــرا ســوار خــودرو کــرده و راننــده کــه
پســر جوانــی بــود بــه راه افتــاد .هرچه
میپرســیدم چرا مرا ربودهاید و بهکجا
میبریــد جوابی نمیدادند .مســافت
زیــادی نرفتــه بودیــم کــه راننــده در
خیابانــی خلــوت توقــف کــرد .مردان
ناشــناس بــا تهدیــد چاقــو مــرا وادار
کردند چند ســفته و برگــه را امضا کنم
و حتــی اثر انگشــتم را نیز گرفتند .آنها
بیــش از یــک میلیــارد تومــان از مــن
ســفته گرفتنــد .بعد هم مــرا از خودرو
پیــاده کرده و فــرار کردند .فکر میکنم
آنهــا را دختر جوانی بهنــام فتانه اجیر
کرده باشــد ،چون با او اختالف حساب
دارم.
ëëآگهی استخدام
بــا شــکایت مرد جــوان که فرشــاد نام

داشــت ،تحقیقات به دســتور بازپرس
شــعبه نهــم دادســرای امــور جنایــی
تهــران آغــاز شــد .در نخســتین گام
تیــم تحقیــق بــه ســراغ دوربینهــای
مداربسته محلی که مرد جوان مدعی
بــود او را ربــوده و همچنیــن رهایــش
کردهانــد پرداختنــد امــا هیــچ مــورد
آدم ربایــی توســط دوربینهــا ثبــت
نشده بود.
در ادامــه تحقیقــات فتانــه احضــار و
تحــت بازجویی قــرار گرفت این دختر
 ۳۲ســاله گفــت :ســناریوی آدم ربایی
ساخته خود فرشاد است .او میخواهد
با این شکایت مرا به دردسر بیندازد.
فرشــاد در کارخانــهای کار میکند و به
قول خودش شغل دومش نویسندگی
و تدوین است.
او مدتــی قبل در فضای مجازی آگهی
اســتخدام همــکار نویســنده داده بود.
وقتــی تماس گرفتــم گفت که در حال
نوشــتن یــک کتــاب اســت و بهدنبــال
کســی میگردد تا کمکــش کند .بعد از
توافق بر ســر کار و دســتمزد با فرشــاد
همــکار شــدم ،بعــد از مدتــی هــم
بــه یکدیگــر عالقهمنــد شــدیم .امــا
بعــد از مدتــی فرشــاد بــه بهانههای
مختلــف از مــن پــول قــرض گرفت.
من که تصور میکــردم با او همکارم
و بزودی قرار اســت شریک زندگیام
شــود ایــن پولها را به او قــرض دادم.
حــدود  ۱۰۰میلیون تومان از من پول

گرفــت ایــن پولها تمــام پسانداز و
نتیجــه فروش طالهایم بود .اما بعد
از مدتــی متوجــه شــدم وعدههای او
برای ازدواج دروغین است.
بعــد هــم فهمیــدم فرشــاد نــه قصد
پرداخــت دســتمزدم را دارد نــه
میخواهــد طلبم را بدهــد .وقتی به او

قاچاقچی موادمخدر در مرز کشته شد

گــروه حــوادث /یکــی از قاچاقچیــان
منطقــه ســراوان در جریــان درگیری
بــا نیروهــای مرزبانــی کشــته و 360
کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد.
سردار «محمد مالشاهی» ،فرمانده
مرزبانی استان سیستان و بلوچستان
در تشــریح ایــن خبر ،اظهار داشــت:
مــرزداران اســتان بــا اطــاع از
فعالیــت باند قاچــاق موادمخدر در

منطقــه مــرزی «جالق» شهرســتان
ســراوان ضمــن برنامهریــزی دقیــق
عملیاتی و تشــدید اقدامات کنترلی،
موضــوع را بهصــورت ویــژه در
دســتور کار خــود قــرار دادنــد و بــا
انجــام اقدامــات گســترده اطالعاتی
مســیرهای احتمالــی تــردد
قاچاقچیــان و همچنیــن زمــان
برنامهریــزی شــده بــرای انتقــال

محمولــه موادمخدر به عمق کشــور
را شناســایی کردند و مرزداران هنگ
مــرزی ســراوان در قالــب چنــد تیــم
پوششــی و عملیاتی با اجرای کمین،
منطقــه مــورد نظــر را در کنترل خود
قــرار دادند و بــا هدایــت عملیاتی و
پشــتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان
توانســتند محمولــه موادمخــدر را
کشف کنند.

دستگیری سارق طالی پیرزنان

گروه حوادث /اعضای یک باند که به بهانه کمک
به نیازمندان و با ترفنــدی خاص طال و پولهای
زنــان ســالخورده را ســرقت میکردند از ســوی
پلیس دستگیر شدند.
ســردار فرامــرز بهگــذر ،جانشــین رئیــس پلیس
آگاهــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت :بــا اعــام
شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بــر اینکه
افــرادی بــه بهانه کمک بــه فقــرا و نیازمندان در

نزدیکــی مســاجد و معابــر پرســه زده و طالهای
زنان ســالخورده را به سرقت بردهاند ،بالفاصله
تحقیقات پلیســی آغاز و کارآگاهان موفق شدند
ســارقان را در یــک اقــدام ضربتــی شناســایی و
دستگیر کنند.
بــه گفتــه ایــن مقــام انتظامــی ،در بازرســی از
خــودروی متهمــان ،مبالــغ زیــادی اســکناس،
دالر تقلبــی و طالهایی کــه در همــان روز از زنان

اعتراض کــردم رفتارش بــا من تغییر
کرد و بعد هم این شکایت دروغین را
مطرح کرد.
بهدنبــال اظهــارات دختــر جــوان،
بازپرس ســهرابی دســتور تحقیقات و
بررســی صحت و ســقم اظهارات آنها
را صادر کرد.

ســردار مالشــاهی تصریــح کــرد :در
این عملیات منســجم که با درگیری
مســلحانه و تبادل سنگین آتش بین
مــرزداران و قاچاقچیــان همراه بود،
مــرزداران هنگ مرزی موفق شــدند
ضمــن به هالکــت رســاندن یک نفر
از ســوداگران مــرگ ،مقــدار ۳۶۰
کیلوگرم تریاک را بههمراه مقادیری
سالح و مهمات کشف کنند.

سالخورده کفزنی کرده بودند ،کشف شد.
وی بــا بیــان اینکــه متهمــان تاکنون بــه  40فقره
ســرقت به این شــیوه اعتراف کردهانــد ،تصریح
کــرد :پلیــس طبــق قانــون بــا مخــان امنیــت
برخورد قاطع کرده اما هموطنان نیز باید نسبت
به ترفندهای متقلبانه و فریبکارانه شــیادان آگاه
باشند و هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت
به مرکز فوریت های پلیسی  110گزارش کنند.

نزدیــک صبح بــود به اتاق خــواب رفتم
که متوجه شــدم امیرحســین خودش را
از پنجره به حیاط پرت کرده است .من و
فرهاد بالفاصله به حیاط رفتیم و جســد
او را بــه داخل آپارتمان آوردیم و از خانه
خــارج شــدیم .چند ســاعت بعــد برای
برداشــتن مدارک به خانه برگشــتم ولی
چون همســایهها در حیاط جمع شــده و
مشــغول شســتن خونها بودند ،مجبور
شدیم تا شب با جسد آنجا بمانیم .پس
از آن هم با شــوهر سابقم تماس گرفتم
و بــا کمــک او جســد را بــه خارج از شــهر
بردیم .من خــودم روی صورتش بنزین
ریختــم و آن را آتش زدم تا پلیس نتواند
هویتش را شناســایی کند.در ادامه فرهاد
هــم حرفهای خواهــرش را تأیید کرد و
گفت :پــس از فوت امیرحســین ما فقط

برای برداشتن مدارک خودمان به خانه
برگشتیم و اگر وسیلهای سرقت شده ،ما
از آن بی خبریم.
در پایان جلسه قضات شعبه دوم دادگاه
کیفری یک استان تهران پرونده را از موارد
لوث تشــخیص داده و حکم به برگزاری
مراسم قسامه دادند .از آنجایی که اولیای
دم موفق نشــدند  50نفر را برای قســامه
معرفی کنند ،دو متهم خودشــان قســم
خوردنــد که مرتکــب قتل نشــدهاند و به
این ترتیب رأی بر برائت آنها صادر شد.
این در حالی است که اولیای دم خواستار
رسیدگی این پرونده در دیوان عالی کشور
شــدند و بــه رأی صادره اعتــراض کردند
اما حکم برائت در دیوان عالی کشور هم
مورد تأیید قرار گرفت و متهمان از اتهام
قتل عمدی تبرئه شدند.

تصادفی که

رنگ قتل گرفت

گــروه حــوادث /اظهــارات یک شــاهد در تصادفــی منجر به مــرگ ،باعث
شــد تا بازپرس جنایی دســتور تحقیقات درباره عمدی بودن این تصادف را
صادر کند .بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  ۸صبح اول شهریور
گــزارش تصــادف مرگباری به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم شــد .در
تحقیقات اولیه اینطور به نظر میرسید که مرد جوان بهنام شهاب در حال
رفتن به محل کارش در خیابان ســراج بــا خودرویی تصادف کرده و مرگش
رقم خورده است.
ëëشاهدی برای مرگ
از آنجــا که راننده بهدنبال این حادثه اقدام به فرار کرده بود تحقیقات برای
شناســایی و دســتگیری وی آغاز شــد.اما در بررســیها مشــخص شد که این
حادثه مرگبار شــاهدی داشته و به دســتور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای
امور جنایی تهران تحقیق از شاهد جوان صورت گرفت .او گفت :من در حال
عبــور از پیــاده رو بودم که مرد جوان را دیــدم .او قصد عبور از عرض خیابان
را داشــت .خودرویــی در چند متری او پارک بود اما به محض اینکه شــهاب
پایش را در خیابان گذاشت ،راننده خودرو را روشن کرد و با سرعت تمام به
او زد و از آنجا متواری شد.
ëëبازبینی دوربینها
با اظهارات شــاهد ماجرا ،تیم تحقیق به دســتور بازپرس مصطفی واحدی
به سراغ دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه رفتند .اما در دوربینها
مشــخص نبود کــه راننده در حال حرکت بوده و با شــهاب تصــادف کرده یا
اینکــه با دیدن شــهاب خودرو را روشــن کرده و تعمدی ایــن تصادف را رقم
زده است.
ëëتماس های مشکوک
در ادامه همســر شــهاب نیــز گفت :ما چند مــاه قبــل ازدواج کردیم .شــوهرم در
شــهرداری کار میکرد و زندگی خوبی داشــتیم .دو یا ســه هفتهای بود که شوهرم
تماسهــای مشــکوک داشــت .چنــد بــاری از شــهاب درخصــوص تماسهای
مشــکوک ســؤال کردم .بعد فهمیدم کسی او را تهدید میکند اما مدام میگفت
چیز خاصی نیست و درست میشود .وقتی این اتفاق افتاد ابتدا تصور کردیم او
قربانی تصادف شــده و اعضــای بدن او را اهدا کردیــم .اما االن احتمال میدهم
شوهرم را کشته باشند .با شکایت خانواده شهاب تحقیقات در این باره ادامه دارد.

انتقام اینستاگرامی
از زن برادر

گروه حوادث /مرد جوان برای انتقامجویی از همســر سابق برادرش تصاویر
وی را بههمراه مطالب توهینآمیز در اینستاگرام منتشر کرد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی پلیــس فتا ،ســرهنگ رضا ملوکــی ،رئیس
پلیس فتای شــرق اســتان تهران در تشــریح این پرونده گفــت :چندی قبل
زن جوانی با مراجعه به پلیس فتا از انتشــار تصاویر شــخصیاش به همراه
مطالــب توهینآمیــز در یکی از شــبکههای اجتماعی شــکایت کــرد و بدین
ترتیب رســیدگی به پرونده در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.
با اقدامات تخصصی ،فنیو مهندســی کارشناســان پلیــس فتا ،متهم که از
بستگان نزدیک این زن بود شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به اداره
پلیس منتقل شد.
سرهنگ ملوکی ادامه داد :متهم در ابتدا منکر تهدید و ایجاد مزاحمت برای
ل انکار جرم ،لب به اعتراف
وی شد اما در نهایت پس از مشاهده ادله غیرقاب 
گشود و انگیزه خود از انجام این عمل مجرمانه را انتقامجویی از همسر سابق
بــرادرش عنوان کرد.رئیس پلیس فتای شــرق اســتان تهران گفــت :امروزه
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی محلی برای تســویه حساب شخصی
و انتقام گیری بهوسیله تهدید و فحاشی شده است ،که متأسفانه شاهد این
حرکت ناپسند توسط بسیاری از اشخاص برای تخریب طرف مقابل هستیم.
اما پلیس فتا با هرگونه فعالیت ســوء و هنجارشــکن برخورد کــرده و در این
خصوص هیچگونه مالیمتی نخواهد داشت.

