حوادث

سه شنبه  1۸دی .1397اول جمادی االول  .1440شماره 2000۷

مرگ تلخ پسر  ۱۴ساله
زیر چرخهای کامیون

میزان -رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت:تصادف با کامیون جان عابر پیاده را گرفت .سرهنگ احسان مؤمنی رئیس اداره
تصادفات پلیس راهور تهران اظهار کرد :یک دستگاه کامیون کشنده هوو در مسیر غرب به شرق خیابان ورامین محدوده میدان باران ،با عابر پیاده که در
حال حرکت با گاری دستی خود بود ،برخورد کرد.مؤمنی افزود :عابر پیاده که پسر  ۱۴ساله ای بود ،بر اثر شدت ضربه در محل حادثه فوت کرد.

ازمیانخبرها
فرماندهانتظامیسمنانخبرداد:

جزئیات فروش  400میلیونی
سکه تقلبی

فرماندهانتظامیاستانسمنانازدستگیری
دومتهمیخبردادکهقصدفروش ۹۴۸سکه
تقلبیرابهمبلغ ۴میلیاردریالداشتند.
به گزارش میزان ،سردار روح االمین قاسمی
اظهار کــرد :مــامــوران انتظامی شهرستان
سمناندراجرایطرحارتقایامنیتاجتماعی
بهکنترلخودروهایعبوریدرمحورسمنان-
دامغان پرداختند .ســردار قاسمی افــزود:
عواملیگانامدادحیناجرایماموریتبهیک
دستگاه سواری پراید که از سمنان به سمت
دامغان در تــردد بود مشکوک شدند و برای
بررسی بیشتر آن را متوقف کردند .فرمانده
انتظامی استان سمنان گفت :در بازرسی از
سرنشینان خودرو  ۹۴۸سکه قدیمی کشف
شدکهدرپیآنمتهمانبرایادایتوضیحات
بهکالنتریمنتقلشدند.ویخاطرنشانکرد:
در تحقیقات بعدی و با همکاری کارشناسان
میراثفرهنگیمشخصشدسکههایمنقوش
به تصویر پادشاهان ساسانی ،تقلبی است و
متهمانقصدفروشآنهارابهارزش ۴میلیارد
ریالدردامغاندارند.

انتقال 80محکومافغانیاز
زندانهای کرمانبهافغانستان
توکلی -رئیس کــل دادگــســتــری استان
کرمان از انتقال 80نفر از محکومان افغانی
کهدرزندانهایاستانکرماندرحالتحمل
حبس بودند به کشور افغانستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما یدا ...موحد در تشریح
جزئیاتاینخبرگفت:حسب قراردادانتقال
محکومانافغانی بهکشورمتبوع منعقدشده
بین وزارت دادگستری ایــران و کنسولی
افغانستان ،تعداد 80نفر از محکومان واجد
شرایطکهاغلبنیزدارایمجازاتهایحبس
طوالنی مدت در زندان های استان کرمان
بودند،بارضایتخودشانبهکشورافغانستان
برای ادامه تحمل کیفر منتقل شدند.مقام
ارشد قضایی در استان کرمان افــزود :این
انتقالازطریقمرزهایشرقیکشورصورت
گرفت و بدین ترتیب ضمن بازگشت این
محکومان به وطــن خــود موجبات کاهش
جمعیت کیفری زندان ها و صرفه جویی در
هزینههایبیتالمالنیزفراهمشد.

2عامل آزار و اذیت دختر جوان و پخش فیلم آن در اینستاگرام بازداشت شدند

شکنجهواقعیفرجامدوستیمجازی
واکنش های گسترده کاربران به انتشار فیلم عجیب کتک زدن یک دختر

دو پسری که از لحظات آزار و اذیت وشکنجه
دختری فیلم گرفته و آن را در فضای مجازی
منتشر کرده بودند شناسایی و بازداشت شدند.
فیلمی به تازگی در فضای مجازی از کتک زدن و
شکنجه یک دختر جوان توسط دو نفر منتشر شده
است .ماجرا از این قرار بوده که فحش دادن این
دختر در الیو اینستاگرام به یکی از این پسرها و
دختر مورد عالقه آن پسر ،سبب شده پسر مذکور
برای انتقامجویی ،دختر را با نقشه قبلی و با کمک
رفیقش که با این دختر طرح دوستی ریخته ،از
بوشتم
تهران به سیرجان بکشاند و او را مورد ضر 
شدید قرار دهد .این حادثه در خانه باغی در این
شهر رخ داده است.
▪دادســتــان :با عامالن ایــن حادثه قاطعانه
برخورد می شود

در همین حــال دادســتــان عمومی و انقالب
شهرستان سیرجان از دستگیری دو نفر از عوامل
آزار و اذیت یک دختر جوان در سیرجان که فیلم
آن در فضای مجازی منتشر شده است ،خبر داد.
به گزارش ایسنا" ،محسن نیکورز" گفت :با دستور
رئیس کل دادگستری استان کرمان پرونده آزار
و اذیت دختر جوان در سیرجان به صورت ویژه و
خارج از نوبت رسیدگی میشود و دستگاه قضایی
با عامالن این حادثه قاطعانه برخورد میکند.
وی با اشاره به این که اکنون متهم اصلی(ضارب)
بــا صــــدور قــــرار بـــازداشـــت از ســـوی مــعــاون
دادستان(قاضی ویژه رسیدگی به جرایم سایبری
) روانــه زنــدان شــده ،اظهار کــرد :در این زمینه
شخصی هم که اقدام به فیلم بــرداری کرده بود
شناسایی و به همراه ضارب اصلی دستگیر شده
است.
نیکورز افزود :در پی رصد فضای مجازی توسط

کارگروه رصد امور فضای سایبری در دادسرای
سیرجان ،در تاریخ  1397.10.14کلیپی
مشاهده شد که در آن پسری به حبس دختری در
یک خانه باغ و ضرب و جرح و آزار و اذیت وی اقدام
کرده و کلیپ ضبط شده را در استوری اینستاگرام
خــودش به اشتراک گذاشته اســت.وی تصریح
کرد :بالفاصله با رئیس پلیس آگاهی شهرستان
هماهنگی الزم انجام و متهم در مخفیگاهش
شناسایی و ادله دیجیتال وی نیز توقیف شد.
به گزارش خراسان  ،پس از سه ساعت از انتشار
این فیلم ،ماموران پلیس آگاهی این دو پسر جوان
و عامالن انتشار این فیلم حاشیه ساز در فضای
مجازی را دستگیر کردند.
در همین حــال سرهنگ ای ــران نــژاد فرمانده
انتظامی سیرجان گفت :این دو نفر ،فحاشی این

دختر به آن ها در فضای مجازی را علت این عمل
مذبوحانه خود اعالم کردند.
▪بحث کــاربــران دربـــاره فیلترینگ و سهم
قربانی در بروز این ماجرا

در همین حال انتشار این فیلم در فضای مجازی
و بین کاربران مختلف هم واکنش های گسترده
ای را در پی داشت  .کاربری با اشــاره به عاقبت
دوستی های این گونه نوشت  :عاقبت عشقهای
مجازی؛دخترهبهپسرهتومجازیفحشداده،پسره
از تهران دختره رو کشونده سیرجان ،بعد ُبرده تو
بیابونشکنجشداده...
کاربر دیگری از زاویه ضرورت فیلتر اینستاگرام به
اینموضوعپرداختهونوشته...«:یافتنبیدردسر
فیلمهای پــورن ،تغییر گسترده سبک زندگی و
امروزهمفیلمضربوشتمیکدختردرسیرجان،
همه ایــن ها نشان میدهد که وضعیت جرایم
اینستاگرامیبهشکلاسفباریدرحالرشداست
ووزیرجوانهم».....
اماکاربریدرمخالفتباایننظردرپستیدرتوئیتر
نوشته «:هر روز صدها عکس ،مطلب و ویدئوی
جالب و شادیآفرین در شبکههای اجتماعی
منتشر م ـیشــود ،امـــروز یــک ویــدئــوی خشن از
سیرجان منتشر شد.حاال توئیت میکنند :نتیجه
فضای مجازی!نتیجه فضای مجازی دستگیری
فوری افراد متخلف بود.سیرجان بهان ه فیلترینگ
نمیشود».
بخشی از کاربران نیز به نقش قربانی در فراهم
کـــردن زمینه ایــن جــرم پــرداخــتــنــد و کــاربــری
نوشت«:همه دارن اون پسر بیشعو ِرحیوان صفت
روتقبیحمیکنن.ولییکینیستکهعالوهبراون
پسرپستفطرت،خانواد هدخترروتقبیحکنه،این
چهسبکزندگیهکهدختر 17-18سالهمیتونه

خیلیراحتبااختیارخودشازتهرانبرهسیرجان
واینبالسرشبیاد؟»اماکاربریدرمخالفتبااین
نظر نوشته « :تاسف آور ترین قسمت کلیپ ضرب و
شتم دختر در سیرجان رو در کامنتها وتحلیلها
دیدم .مگه دختره صاحب نداشته تنها رفته؟چقد
سختهکهتحملباروتقصیرآسیبوناامنیفقطرو
دوشخودقربانیباشه»!.
در این میان یک اتفاق عجیب قابل تامل و بررسی
بهلحاظجامعهشناختیایناستکهپسازانتشار
این فیلم به سرعت فالوئرهای صفحه این پسر
سیرجانی افزایش یافت و حتی صفحاتی به اسم
وی ایجاد و سعی در جذب فالوئر کردند .کاربری
نوشت ...« :کل ماجرای سیرجان به کنار ،هجوم
مردم همیشه در صحنه برای دنبال کردن صفحه
اینستاگرام ضــارب را کجای دل مان بگذاریم؟
افزایش فالوئر از حدود هفت هزار نفر تا قبل از۱۲
ظهر به حدود ۱۷هزار دنبالکننده تا ساعت!۱۶
واقعاشما۱۰هزارنفردنبالچهمیگردید؟صفحه
ضارب که باز است نیازی به دنبال کردن ندارد.
جهان سوم جایی است که یک دختر رو آزا ر و اذیت
کنیوآخرشفالوئراتچندبرابرمیشه»

سارق شیطانصفت را شناسایی کنید
پلیس چهره بــدون پوشش ســارق شیطان صفت
را منتشر کرد تا شهروندان او را شناسایی کنند.
به گــزارش میزان ،با دستور مقام قضایی چهره
بــدون پوشش مــرد شیطان صفتی کــه تعدادی
کــودک و چند زن را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده،
منتشر شد تا شهروندان او را شناسایی کنند.
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سارق شیطا نصفت که امیر نام دارد به منازلی
که کودکان یا زنان در آن تنها بودند ،وارد می شد
و پس از سرقت وسایل منزل ،با بستن دســت و
پای کودکان و زنان آنها را مورد اذیت و آزار قرار
میداد .متهم از سال  ۱۳۸۰تاکنون ،بیش از ۱۵
بار به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مانند سرقت،

مزاحمت برای نوامیس ،شرب خمر ،اخالل در نظم
و آسایش عمومی ،تهدید و فحاشی ،آزار و اذیت،
نگهداری ومصرف شیشه ،تخریب اماکن عمومی
وایراد ضرب و جرح با سالح سرد (چاقو) دستگیر و
روانه زندان شده است .تا کنون تعداد شاکیان این
متهم به حدود  ۲۰نفر رسیده است.

...

درامتدادتاریکی

دزدی وحشتناک
بــه خاطر وضعیت وحشتناک و اسفبار
همسرم و همچنین زجر زیــادی که نوزاد
شیرخواره ام با چندین ساعت گریه در آن
شرایط هولناک کشیده است هرگز نمی
توانم از مــادر و دختری گذشت کنم که
برای سرقت طال دست ها و پاهای همسرم
را مانند تبهکاران فیلم های هالیوودی
بستند و ...
مرد جوان که تاییدیه پزشکی قانونی مبنی
بر ضرب و جرح همسرش توسط دزدان
نقابدار را در دست داشت،با بیان این که
همسرم هنوز به خاطر این حادثه در شوک
به سر می برد  ،درباره این ماجرای تلخ به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :از روزی که فرزندم به دنیا آمد
سعی می کردم بیشتر در کنار همسرم باشم
تا او در آرامش به امور خانه داری بپردازد به
همین دلیل زودتر از سر کار به منزل می
آمدم تا به او کمک کنم ولی این بار وقتی
به منزل رسیدم با صحنه عجیبی روبه رو
شدم .زمانی که پله ها را برای رسیدن به
طبقه چهارم مجتمع مسکونی طی می
کردم ناگهان با شنیدن صدای گریه های
فرزندم میخکوب شدم .نگرانی و اضطراب
وادارم کرد تا پله ها را سریع تر پشت سر
بگذارم .وقتی در واحد آپارتمانی را گشودم
از شدت حیرت چشمانم از حدقه بیرون زد.
همسرم با دست و پا و دهان بسته درحالی
داخــل اتــاق زندانی شده بود که فرزندم
چند متر آن طرف تر از شدت گریه توان
نفس کشیدن نداشت این درحالی بود که
همسرم حتی نمی توانست او را در آغوش
بگیرد و آرام کند .آن ها حدود سه ساعت
در همین وضعیت به سر بــرده بودند به
طوری که از شدت ترس همسرم فقط خیره
خیره به من می نگریست .با آن که دست و
پایم را گم کرده بودم ولی بالفاصله دست
ها و پاهای همسرم را بــاز کــردم و فرزند
شیرخواره ام را به آغوش کشیدم.
سپس با پلیس تماس گرفتم که دقایقی
بعد مــامــوران تجسس کــانــتــری سپاد
به منزلم آمدند و به تحقیق در ایــن باره
پرداختند .آن جا بود که مشخص شد دو
زن نقابدار با کتک زدن و زندانی کردن
همسرم طالهای او را به سرقت برده اند.
در این هنگام ماموران انتظامی پس از
بررسی هــای تخصصی به همسایه های
واحد روبه روی منزل مان مشکوک شدند
و از آن ها پرسیدند چگونه گریه های چند
ساعته و فریاد زن جوان را نشنیده اند که
زن همسایه پاسخ داد :به خاطر ایــن که
صــدای موسیقی در منزل مان بلند بود!
وقتی نیروهای تجسس زن همسایه و دختر
جوانش را با دستور قضایی دستگیر کردند
و به کالنتری انتقال دادنــد ناگهان زن
میان سال درحالی که در برابر بازجویی
های تخصصی چاره ای جز بیان حقیقت
نداشت به سرقت طالهای همسرم اعتراف
کرد و گفت :من به خاطر بلندپروازی های
دخترم در چاه افتادم و فریب نقشه های او
را خوردم .دخترم نقشه سرقت می کشید
و من هم با او همکاری می کردم تا جایی
که مدتی قبل گوشواره دختر یکی دیگر
از همسایه ها را در حالی از گوش او بیرون
کشیدم کــه زن همسایه مشغول آمــاده
کردن جایی برای پذیرایی از ما بود.
یک بــار نیز از یک فروشگاه مــواد غذایی
ســرقــت کــردیــم کــه فــروشــنــده از طریق
دوربین مدار بسته متوجه ماجرا شد و ما
بــرای جلب رضایت او  500هــزار تومان
پرداخت کردیم .آن زن همچنین در ادامه
اعــتــرافــاتــش گــفــت :مــن بــا آن کــه همسر
زحمت کشی دارم امــا فریب دخــتــرم را
خوردم حاال هم وقتی همسرم در جریان
سرقت طــاهــای همسایه آن هــم بــا این
شیوه قرار گرفت مرا تهدید به طالق کرد و
قصد دارد با دو فرزند دیگرم به شهرستان
بــازگــردد تــا از شــر ایــن همه آبــروریــزی و
رسوایی خالص شود! ...
مرد جوان افزود :با این حال من به خاطر
لحظات دردنــاکــی کــه همسر و فرزندم
تحمل کــرده انــد هیچ وقــت از ایــن مــادر و
دختر نمی گذرم.
شایان ذکر است به دستور سرگرد زمینی
(رئیس کالنتری سپاد مشهد) متهمان به
مراجع قضایی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

