حوادث

چهارشنبه  7خرداد 1399
 4شوال .1441شماره 2038۷

ازمیانخبرها

انتقام مجازی خواستگار کینه توز !

توکلی -خواستگار کینهتوز که از خانواده دختر
مــورد عالقهاش جــواب رد شنیده بود،با ایجاد
صفحه جعلی در فضای مجازی  ،اقدام به انتشار
عکسهاییکیازاعضایفامیلخودکرد.
به گزارش خبرنگارما ،زنی با در دست داشتن
مرجوعه قضایی ،بــا مراجعه بــه پلیس فتای
کرمان مدعی شد چندی پیش فرد ناشناسی،
صفحه جعلی در اینستاگرام با نام وی ایجاد
و بــا ســوءاســتــفــاده از عکسهای خصوصی و
شخصی اش اقـــدام بــه انتشار آن هــا ک ــرده و
سعی در بر هم زدن زندگی مشترک وی دارد.
بــراســاس ایــن گــــزارش ،با تشکیل پــرونــده در
این پلیس ،ماموران اقدامات فنی خود را برای
شناسایی متهم آغاز کردند .در ادامه کارشناسان
پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و بهکارگیری
شگردهای پلیسی ،مجرم را که از اقــوام شاکی
بود شناسایی و پس از هماهنگی ودستور مقام
قضایی متهمرااحضارکردندوبهمقرانتظامی فرا
خواندند .سرهنگ امین یادگار نژاد رئیس پلیس
فتای کرمان گفت :متهم در مواجهه با ادله جرم
لب به اعتراف گشود و به جرم ارتکابی اقرار کرد .
اینمسئولانتظامیخاطرنشانکرد:درتحقیقات
انجام شده مشخص شد متهم پرونده،چندسال
قبل خواستگار شاکی بوده است و پس از شنیدن
جواب رد برای ازدواج به فکر انتقام گرفتن افتاده
است.

در جاده ریگان -زاهدان رخ داد:

مرگ دلخراش ۴عضویکخانواده
در تصادف 3خودرو

کرمانی  -تصادف سه وسیله نقلیه با یکدیگر
چــهــار کــشــتــه و دوزخـــمـــی ب ــه ج ــا گ ــذاش ــت .
سرپرست پلیس راه شمال استان کرمان دراین
بارهگفت:بهدنبال اعالممرکزفوریتهایپلیسی
 ۱۱۰مبنی بر یک فقره تصادف فوتی در محور
«ریگان – زاهــدان» بالفاصله ماموران پلیس راه
برایبررسیموضوعبهصحنهحادثهاعزامشدند.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،سرهنگ «علی اکبر
نصیری»افزود:دربررسیهایتکمیلیازجزئیات
ایــن حادثه مشخص شد که بر اثــر برخورد یک
سواری«هایما»،یکدستگاه«اسکانیا»و خودروی
سواری «پژو » 405اعضای یک خانواده چهار نفره
که سرنشین سواری «هایما» بودند  ،در دم جان
سپردند و دو تن از سرنشینان سایر وسایل نقلیه
درگیردرتصادفمجروحوراهیبیمارستانشدند.
وی خاطر نشان کرد :علت این حادثه هولناک از
سوی کارشناس پلیس راه ،انحراف به چپ راننده
سواری«هایما»نسبتبهسایروسایلنقلیه گزارش
شدهاست.

 40زنجواندرچنگاختاپوستحصیلکرده!
سجادپور-مردیکهعضوهیئتعلمییکی
از دانشگاه های کشور است و با همدستی
یک زن تحصیل کرده دیگر و راه اندازی دفاتر
مشاوره روان شناسی ،زنــان جــوان دارای
مشکالت و تالمات روحی و روانی را قربانی
نیات پلید و شیطانی می کردند ،با صدور
دستورات ویژه ای از سوی دادستان مرکز
خراسان رضــوی در حالی دستگیر شدند
که چون اختاپوسی هولناک روی مراجعان
دفاتر مشاوره چنگ می انداختند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این زن و مرد که عنوان «دکتر» نیز دارند
 ،از چندین ماه قبل زمانی در دستور کار
دادســـرای عمومی و انقالب مشهد قرار
گــرفــت ک ــه قــاضــی غــامــعــلــی صــادقــی

(دادســتــان وقــت مشهد) در پــی دریافت
گزارش های غیرمستقیم و محرمانه ،مبنی
بر سوءاستفاده مدیران دو دفتر مشاوره
روان شــنــاســی از زنـــان دارای تالمات
روحی ،دستورات ویژه ای را برای پیگیری
غیرمحسوس با رعایت همه جوانب قانونی
و شرعی صادر کرد و بدین ترتیب تحقیقات
گسترده ای آغاز شد تا این که با جمع آوری
اسناد و مــدارک و شکایت برخی از زنان
جوان ،ماجرای اختاپوس تحصیل کرده لو
رفت و مشخص شد مرد  40ساله که عضو
هیئت علمی یکی از دانشگاه های کشور
است  ،مراجعان خود را با ادعاهای دروغین
مانند ارتباط با امام زمان(عج) یا حلول روح
شیطانی ،مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

گــزارش خراسان حاکی است ،با به دست
آمدن این سرنخ ها و گزارش مراجع امنیتی،
بــی درنــگ قاضی محمدحسین درودی
(دادستان مرکز خراسان رضوی) وارد عمل
شد و دستور دستگیری متهمان مذکور را
صــادر کــرد .حساسیت دادستان باتجربه
مشهد درمقابله با ارتکاب جرایم خاص،
موجب شد رصدهای اطالعاتی و پیگیری
دقیق ایــن ماجرا به ســربــازان گمنام امام
زمــان(عــج) اداره کل اطالعات خراسان
رضوی سپرده شود و طولی نکشید که تالش
های شبانه روزی نتیجه داد و متهمان این
پرونده در حالی به دام افتادند که رسیدگی
به اتهامات هولناک این افــراد در مجتمع
قضایی شهید رجایی مشهد وارد مرحله
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جدیدی شد .با توجه به اهمیت ویژه پرونده
معروف به اختاپوس های تحصیل کرده،
ایــن پــرونــده بــا صــدور دســتــوری خــاص از
ســوی قاضی سیدجواد حسینی (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) به شعبه
 204دادسرای عمومی و انقالب ارجاع شد
و زیر نظر قاضی دکتر حسن زرقانی در حالی
مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت که بازپرس
پرونده با اقتداری خاص ،دستور دستگیری
دیگر عوامل احتمالی مرتبط با متهمان
پرونده و همچنین ریشه یابی اتهامات آنان
را صادر کرد چرا که بررسی های مقدماتی
نشان می دهد آنان متهم هستند که بیش
از  40زن جوان را طعمه اهداف شیطانی
خود کرده اند.

تراژدی هولناک رومینا
مرد تالشی

اهالیتالشاولخردادشاهدجنایتهولناکی
در محله شان بودند که مرگ تلخ دختر 14
ساله را رقم زده بود .رومینا در خواب به قتل
رسیده بود.به گزارش رکنا ،رومینا ،دانشآموز
۱۴ساله تالشی به جرم فرار با دوست پسرش
دستگیر و به رغم این که اصــرار کــرده بود او
را به پــدرش تحویل ندهند ،به خــانــوادهاش
بازگردانده شد.
عصر اول خــرداد کانال های محلی تالش از
یک قتل فجیع ناموسی خبر دادنــد .دختری
 14ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق
به دست پدرش در خواب سر بریده شد .رومینا
دلباخته یکی از پسرهای همشهری خود شده
بود .به گفته محلی ها  ،مخالفت های شدید پدر
دختر با ازدواج این دو نفر به دلیل تفاوت های
فرهنگی ،آن ها را به فکر فرار از منزل وا داشت.
اما پیگیری های خانواده ها به دستگیری آن ها
توسط پلیس منجر شد .
به گفته افراد محلی رومینا برای حفظ امنیت
جانی خود و به دلیل آشنایی با خلقیات پدرش
تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما به ناچار
و طبق قوانین به پــدر خــانــواده تحویل داده
می شــود .به گــزارش رکنا ،شنیده ها حاکی
از آن است که پس از بازگشت رومینا به خانه،
جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی شود بلکه
اختالفات و تحریکات خانوادگی باال می گیرد
و آتش خشم پدر شعله ور تر می شود تا جایی
که در روز اول خــرداد با خلوت کــردن خانه،
گردن رومینای 14ساله را با استفاده از داس
درحالی که او در خواب بوده ،به طرز فجیعی از
تن جدا می کند .به گفته افراد محلی ،پدر بعد
از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس از خانه
خارج می شود و به قتل دخترش اعتراف می
کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی
سپردهمیشود.درهمینحالخبرنگار سایت
میدان با اسفندیار اشرفی ،عموی مقتول و
همچنین بهمن خاوری ،همان پسری که یکی
از شخصیتهای این داستان دردناک است،
گفتوگوکردهاستکههرکدامروایتمتفاوتی
ارائه می کنند.
بهمن حدود  ۳۵سال دارد و حاال بعد از رومینا
مدعی است که زندگی اش نابود شده و می
گوید :ما عاشق هم بودیم و چــون خانواده
اش بــا ازدواج مــا مخالف بــودنــد تصمیم به

سر دخترش
را به دلیل فرار با پسری با داس برید!

فــرار گرفتیم و پنج روز ناپدید شدیم  ،بعد از
دستگیری هم موقع بازجویی من گفتم که آن
دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و
دختر هم در بازجویی این حرفها را تایید کرد.
اما این داستان وقتی از زبان خانواده رومینا
نقل میشود ،تفاوت بسیاری دارد .اسفندیار
اشرفی ،عموی رومینا میگوید« :ایــن پسر
رومینا را با زور و تهدید این که او را میکشد با
خود برد و شش روز تمام هم او را نگه داشت.
بعد از این موضوع حتی ما خواستیم که بیایند

و خواستگاری کنند اما خانواده آن پسر گفتند
نه ،پسر ما اشتباه کرده است .حتی عاقد آمده
بود که عقدشان کند اما آن پسر قصدش چیز
دیگری بــود».او میگوید که بهمن رومینا را
اغفال کرد و پس از آن باعث شد برادرش به مرز
جنون برسد.وی با اشاره به تهدیدهای بهمن
و انتشار عکس رومینا توسط وی می افزاید:
کدام مردی عکس ناموس اش را در اینستاگرام
می گذارد ؟
دراینمیانبرخیمنابعمدعیشدهاند«:بهمن
تصویریاویدئوییرابهپدررومیناپیامکمیکند
که باعث جنون آنی او می شود و رومینا را در
خواب به قتل میرساند».
مطابق با ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی
پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند ،قصاص
نمی شود بلکه قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می
شود.هرچندهنوزبایدمنتظرمراحلقضاییآن

باشیم .در هر صورت قتل رومینا با واکنش های
مختلفی از سوی اهالی منطقه و افکار عمومی
مواجهشدهاست.درفضایمجازینیزکاربران
زیادی به این مسئله واکنش نشان

دادند و خواستار اقدام قاطع قضایی درباره
مقصران این ماجرا شدند .
در همین حال معاون امور اجتماعی اداره کل
بهزیستی گیالن از ورود دادستانی و سازمان
بهزیستی به پرونده قتل یک دختر۱۴ساله
درت ــال ــش خـــبـــرداد .رضـــا جــعــفــری گفت:
«دادستان مطابق با ماده  ۵قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان به عنوان مدعیالعموم
ورود کرده است».وی افزود« :قتل دختر ۱۴
ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونهای از
نقض آشکار حقوق کودک است».
▪توضیحات معاون پیشگیری از وقوع جرم
گیالن در باره قتل دختر تالشی

در همین حال معاون پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری گیالن با ارائه توضیحاتی درباره
وقوع جرم در گیالن و قتل دختر تالشی ،گفت:

پرونده بــرای بررسی در دستور کار دادســرا
قرار میگیرد.اگرچه پیشتر برخی منابع سن
دختررا  13و پسر مورد اشاره در این پرونده را
 35سال اعالم کرده بودند اما این مقام قضایی
سن دختر را  14و پسر را  29سال اعالم کرد.
به گزارش میزان طبق اعالم مرکز رسانه قوه
قضاییه ،آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری گیالن درباره انتشار خبری مبنی
بر قتل یک دختر ۱۴ساله در یکی از روستاهای
شهرستان تالش اظهار کــرد :در تاریخ ۲۸
اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹
ساله متواری میشود و یک روز پس از آن پدر
این دختر شکایتی را با عنوان آدم ربایی در
دادســرای شهرستان آستارا مطرح میکند.
وی ادامه داد :پرونده برای بررسی در دستور
کار دادسرا قرار میگیرد.
آقایی افزود :با اطالع رسانی دادسرا  ،پدر و مادر
و بستگان دختر به دادســرا مراجعه میکنند
و دختر را مــورد تفقد و لطف قــرار میدهند.
بازپرس با مشاهده این که پدر از روی مهربانی
و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده
است  ،وی را تحویل خانواده می دهد .معاون
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن با رد
ادعای اعتیاد پدر خانواده در تشریح چگونگی
قتل گفت :پس از این که فرزند تحویل خانواده
میشودآنهاشبرادرمنزلیکیازبستگاندر
آستارا ساکن میشوند و شرایط کامال معمولی
و طبیعی بــوده اســت ،ولــی فــردای آن روز به
روستای خود مراجعت میکنند و مشخص
نیست آن جا چه اتفاق غیر عادی افتاده است
که هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده،
پدر ،دختر خود را به قتل میرساند .وی اضافه
کرد :پدر این دختر بالفاصله پس از این اقدام از
کارخودپشیمانمیشودوازخانهبیرونمیآید
و تقاضای کمک میکند که بی فایده است.
آقایی اضافه کرد :پدر دختر اکنون در بازداشت
است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت
قتل ادامه دارد.
معاون پیشگیری از وقــوع جــرم دادگستری
گیالنبابیاناینکهایندختر،قربانیخشونت
خانوادگی شده است ،افزود :فارغ از انگیزه پدر
در به قتل رساندن دختر خود ،چنین جنایتی به
هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست
و این پرونده به صورت ویژه رسیدگی خواهد
شــد.وی تاکید کــرد :حکم ،مطابق ضوابط
قانونی صــادر خواهد شد و به اطــاع عموم
خواهد رسید.

9
در امتداد تاریکی

ماجرای فرزند خوانده!
دیگرنمیتوانماینوضعیتراتحملکنم.همسرم
نقطه ضعف مرا می داند و با سوءاستفاده از این
موضوع،بهآزارروحیاممیپردازد.اومعتقداست
باید رازی را که سال ها با آن زندگی کرده ام اکنون
فاش کنم تا ...
زن 50ساله ای که به اتهام ضرب و جرح عمدی و
توهین و فحاشی از همسرش شکایت کرده است،
با بیان این که بعد از سال ها زندگی مشترک به
آغوش مادر پیرم پناه برده ام ،درباره سرگذشت
خــود به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :با آن که پدر و مادرم وضعیت مالی
مناسبی داشتند و به تحصیل فــرزنــدان خود
اهمیت می دادند ،من برخالف دیگر خواهران
و برادرانم عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم،
به همین دلیل هم در مقطع راهنمایی ترک
تحصیل کردم و به خانه داری پرداختم تا این که
پسرخالهامبهخواستگاریامآمد.آنزمان22بهار
از عمرم گذشته بود که پای سفره عقد نشستم.
عالقه عجیبی به «طاها» داشتم چرا که او جوانی
مسئولیت پذیر و باوقار بود اما طوفان سرنوشت
خیلیزودطوماراینعشقوعالقهرادرهمپیچید.
هنوز دو ماه بیشتر از آغاز دوران نامزدی ما نمی
گذشت که همسرم سوار بر موتورسیکلت با یک
دستگاه خــودروی ســواری تصادف کــرد .وقتی
پزشکان معالج با انجام آزمایش های تکمیلی خبر
دادند که «طاها» قطع نخاع شده است و باید تا
آخر عمر ویلچرنشین باشد ،بیمارستان دور سرم
چرخید.باورمنمیشدبههمینراحتیزندگیام
تباه شود .خیلی از اطرافیانم پیشنهاد می دادند
طالق بگیرم و به دنبال سرنوشت خودم بروم اما
وجدانم اجازه نمی داد طاها را در این شرایط رها
کنم .در دوراهــی سختی قــرار گرفتم .با خودم
میاندیشیدم اگر من دچار قطع نخاع می شدم
آیا طاها مرا به همین شکل رها می کرد؟ با آن که
نامزدم اصرار داشت از او طالق بگیرم و به دنبال
آینده خودم بروم اما باالخره تصمیم گرفتم در
کنارش بمانم .حدود 9سال بعد به خاطر این که
فرزندی نداشتیم پسر خردسالی را به فرزندی
پذیرفتیم تا این زندگی صفای دیگری پیدا کند .با
آنکه«امید»راازپرورشگاهآوردهبودیماماازهمان
لحظه اول مهرش به دلم نشسته بود و او را مانند
فرزند خودم دوست داشتم .با این حال ،دو سال
بعد از این ماجرا ،همسرم به یک بیماری روحی
شدید مبتال شد تا جایی که دیگر حتی پزشکان
معالج نیز پیشنهاد می دادند از طاها جدا شوم.
دیگر چاره ای برایم باقی نمانده بود و باید تصمیم
نهایی را می گرفتم .باالخره پس از مشورت با
اطرافیان و خانواده همسرم از طاها طالق گرفتم.
شش ماه بعد از این ماجرا با «اتابک» آشنا شدم.
همسر او فوت کرده بود و با دو فرزندش زندگی
میکرد.مدتیبعدازاینآشنایی،وقتیباپیشنهاد
ازدواج او رو به رو شدم ،ابتدا موضوع پرورشگاهی
بودن «امید» را مطرح کردم .ما 16سال قبل به
یکدیگر قول دادیم تفاوتی بین فرزندان مان قائل
نشویم و همه آن ها را فرزندان خودمان بدانیم.
زمانی که قرار بود به عقد موقت اتابک دربیایم،
به او گفتم نمی خواهم این راز را فاش کنم و پسرم
بداند که فرزند من نیست! خالصه ،با این شرط
زندگی مشترک ما ادامه یافت  ،من هیچ مشکلی
با دختر و پسر همسرم نداشتم و آن ها را به خوبی
تربیت کردم اما پس از سال ها زندگی ،اکنون
همسرم به فردی عصبانی و پرخاشگر تبدیل شده
است تا جایی که با هر بهانه واهی مرا کتک می
زند .حتی زمانی که با همسایگان دیگر مجتمع
مسکونی جر و بحث می کند باز هم به سراغ من
می آید و پرخاشگری می کند .پسرم نیز وقتی این
رفتارهای او را می بیند  ،در برابر پدرش می ایستد
و از او می خواهد به من توهین نکند و مرا کتک
نزند .اما اتابک که از طرفداری پسرم خشمگین
میشودقصدداردرازپرورشگاهیبودناورافاش
کند .همسرم می گوید او باید جایگاه خود را بداند
و بفهمد که نباید انتظار زیادی از من داشته باشد.
اتابک معتقد است باید از پررویی امید بکاهد تا
بداند که او را برای رضای خدا بزرگ کرده است!
اما من به دست و پایش می افتم و التماس می کنم
تا زمان برگزاری آزمون سراسری چیزی به پسرم
نگوید چرا که دچار ناراحتی های روحی و روانی
میشود!بههمیندلیلاتابکبعدازیکمشاجره
لفظی و درگیری ،من و فرزندم را از خانه بیرون
انداخت و حاال دوباره اشک ریزان به دامان مادر
پیرم پناه برده ام تا شاید ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جعفر عامری
(رئیس کالنتری سپاد) بررسی کارشناسی این
پرونده در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

