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شهادتمأمورانتظامی
درتیراندازیافرادمسلح
فرمانده انتظامی دزفــول گفت :سجاد دالمن از
مــأمــوران انتظامی ایــن شهرستان در راه امنیت
مردم در درگیری با افراد مسلح به شهادت رسید.
به گزارش مهر ،سرهنگ روح ا ...گراوندی دیروز
در جمع خبرنگاران افــزود :ساعت  ۲۳شنبه شب
گذشته افــراد مسلح در محور شوش به دزفــول به
سمتگشتخودروییپاسگاهصفیآبادتیراندازی
کردند .وی ادامه داد :در این تیراندازی ،مأمور جان
بر کف ناجا ســروان سجاد دالمن ،جمعی پاسگاه
صفیآباد شهرستان دزفــول ،بر اثر اصابت گلوله
و شدت جراحات واردشــده به درجه رفیع شهادت
نایلشد .فرماندهانتظامیشهرستاندزفولتصریح
کرد:تالشبرایشناساییودستگیریافرادمسلح
دردستورویژهپلیسقراردارد.بهگزارشمهر،گفته
میشود افراد مهاجم سارق ،مسلح بوده و هنگام
ارتکابجرمباپلیسدرگیرشدهاند.

دستگیریعاملشهادت
سربازشهیددهههشتادی
رئیسپلیسپایتختصبحدیروزازدستگیریعامل
شهادت سرباز عبدالجبار مختوم نژاد در کمتر از
 ۱۰ساعت خبر داد .به گزارش مهر ،سردار حسین
رحیمی با اشاره به این که سرباز عبدالجبار مختوم
نژادجمعیکالنتری ۱۱۰پلیسپیشگیریپایتخت
هنگامانجاموظیفهبهدرجهرفیعشهادتنایلآمد،
افــزود :عامل شهادت این مأمور وظیفه شناس که
دارای چندین فقره سابقه محکومیت است پس از
اینکهناجوانمردانهباضرباتمتعددچاقومأمورعزیز
ناجا را شهید میکند ،از محل متواری میشود .وی
ادامهداد:باپیگیریهایصورتگرفتهاینفردجانی
در کمتر از  ۱۰ساعت در خارج از محدوده تهران
بزرگشناساییودستگیرشد.رئیسپلیسپایتخت
افــزود :هم اکنون این فرد در اختیار پلیس آگاهی

تهران بزرگ قرار دارد و تحقیقات از او ادامه دارد .به
گزارشپلیس،شنبهشبگذشتهطیعملیاتیپلیس
پایتختحینماموریتانتظامی،بامتهمیکهقصد
متواری شدن داشت ،درگیر شد و طی این درگیری
سرباز«عبدالجبارمختومنژاد»براثرضرباتچاقوبه
قلب مجروح شد .شهید مختومنژاد که با رشادت و
دالوریفراوانمانعازفرارمتهمشدهبودبراثرشدت
جراحات واردشده به درجه رفیع شهادت نایل شد.
سربازشهید«عبدالجبارمختومنژاد»متولد،۱۳۸۰
مجردواهلوساکنشهرگنبداستانگلستانبود.

کوتاه از حوادث
*فارس /سرهنگ سید علی شریفی رئیس پایگاه
دوم پلیس آگاهی تهران از شناسایی و دستگیری
اعضای باند سه نفره زورگیری در شمال پایتخت و
شناسایی ۲۲مالباختهتاکنونخبرداد.
*فــارس /سرهنگ علی عزیزخانیرئیس پایگاه
هشتمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریموبایلقاپ
حرفهایوکشفبیشاز 30فقرهسرقتخبرداد.
*میزان /سیدعلی شریفی رئیس پایگاه دوم پلیس
آگاهیتهران ازدستگیریدوسارقزورگیروکشف
 ۲۵فقرهسرقتخبرداد.
*میزان /صادققرهباقریرئیسپلیسدوم امنیت
عمومی تهران بزرگ از دستگیری دو تن از عامالن
درگیریکهپسازتخریبرستورانیدرغربتهران،
درمخفیگاهشانپنهانشدهبودند،خبرداد.
* ایسنا  /مقامهای محلی والیت «لغمان» در شرق
کابل ،پایتخت افغانستان گفتهاند که در دو حادثه
جاده ای جداگانه در این والیت ،دستکم  ۲۰تن
کشتهو ۱۸تندیگرزخمیشدند.
*شبکه خبر /بامداد دیــروز ریــزش کــوه موجب
مسدودشدنجادههرازومحبوسشدن 22مسافر
داخلتونلدومشدکهباحضور نیروهایهاللاحمر
وراهداریمسیربازگشاییشد.
*مهر /محمدعلی حــیــدری راد رئــیــس شــورای
روستای پرلوک گفت :راننده کمباین بر اثر سقوط
از پل روستای پرلوک شهرستان بهار استان همدان
جانباخت.
*صداوسیما/سروانمحمدزیدیمعاوناجتماعی
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت :یکی از
ماموران پلیس امنیت عمومی تهران پس از ترک
محل خدمت در حال مراجعه به منزل بود که در
حوالیخیابان«شریعتی»پیکربیرمقدخترجوانی
را مشاهده میکند و بالفاصله برای بررسی موضوع
به مصدوم نزدیک میشود .با مشاهده خون ریزی
ناشیازبریدگیباجسمتیز،بالفاصلهمامورانتظامی
در بررسیهای اولیه در مییابد این دختر جوان
 ۲۳ساله قصد خودکشی دارد که با ارائه خدمات
مشاورهایوتالشاینهمکاردراقدامینوعدوستانه
وخداپسندانه،ایندخترجوانازخودکشیمنصرف
میشودونجاتمییابد.

2قاتل روز گذشته در مهشد به دار آویخته شدند
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سجادپور -سپیده دم روز گذشته دو قاتل
که در حــوادث جداگانه ای مرتکب جنایت
خانوادگی شده بودند ،به مجازات رسیدند .به
گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای پرونده
اولین محکوم به قصاص نفس ،از آن جا آغاز
شد که دو برادر به نام های ناصر و حسن بر سر
قطعه زمین ارثیه ای دچــار اختالف شدند و
بدین ترتیب پرونده ای بــرای حل مشکل در
دستگاه قضایی تشکیل دادنــد .در حالی که
رسیدگی قانونی به پرونده زمین موروثی واقع
در منطقه خلق آباد ادامه داشت ،عصر بیست
و هفتم فروردین سال  93بــرادر بــزرگ تر با
راننده تراکتوری که از اهالی همان محل بود
تماس گرفت و از او برای کار روی زمین های
موروثی دعوت کرد .مرد  59ساله خودش نیز
سوار خــودروی سمند مشکی رنگش شد و به
طرف زمین های کشاورزی مذکور رفت اما در
این میان برادر کوچک تر که متوجه این ماجرا
شده بود ،با عصبانیت سوار موتورسیکلت شد
و در حالی که چاقویی نیز به همراه داشت به
سمتزمینهایکشاورزیحرکتکرد.وقتی
دو برادر روبه روی هم قرار گرفتند ،مشاجره
لفظی شدیدی بین آن ها درگرفت اما ناگهان
برق تیغه چاقو در آسمان درخشید و مرد 50
ساله سه ضربه وحشتناک بر پیکر ناصر برادر
 59ساله اش فرود آورد و او را نقش بر زمین
کرد« .حسن» بعد از این حادثه هولناک دوباره
سواربرموتورسیکلتدرحالیازمحلگریخت
کهخونازشکموزیربغلبرادرشفوارهمیزد.
«ناصر»کهدرخونخودغوطهوربودبراینجات
خودش،بهزحمتپشتفرمانسمندنشستو
پدالگازرافشردتاخودرابهدرمانگاهبرساند.او
درحالیکهدستشرارویشکمشگذاشتهبود
تاازخونریزیبیشترجلوگیریکند،همچنان
بر سرعت خودرو می افزود که ناگهان با یک
دستگاهموتورسیکلتبرخوردکرد.شدتاین
حادثهبهحدیبودکهموتورسواربههوابلندشد
و پس از سقوط روی شیشه خودرو خون آلود

اجرای حکم بعد از گذشت هفت سال از این
حادثه تلخ ،درحالی فراهم شد که اولیای دم
حاضر به گذشت نشدند و «حسن» (قاتل) که
اکنون  57ساله بود ،سپیده دم روز گذشته با
دستورمعاوندادستانمرکزخراسانرضویو
باحضورمقاماتقضاییاجرایاحکامدرزندان
مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و به مجازات
رسیدتاپروندهزمینارثیهایخونآلود،بامرگ
قاتلبستهشود.
بازسازیصحنه برادرکشیدرحضورقاضیموحدیراد(قاضیویژهقتلدرزمانحادثه)

به زمین افتاد .در این شرایط که مرد  59ساله
توان کنترل خودرو را از دست داده بود با مرد
دیگری نیز برخورد کرد و او نیز مجروح شد اما
اینحادثهبهپایاننرسیدومردمجروحهمچنان
با سرعت به حرکت خود ادامه می داد تا این
که با چند خودروی عبوری دیگر مانند پیکان،
پرایدوپژو 405درجادهخلقآبادتصادفکرد
واینگونهمتوقفشد.رانندگانعبوریزمانی
که وضعیت وخیم و خون آلود راننده سمند را
دیدندبالفاصلهبااورژانستماسگرفتندوسه
مجروح این حادثه خونبار به بیمارستان شهید
هاشمی نژاد انتقال یافتند ولی تالش کادر
درمان برای نجات ناصر به نتیجه نرسید و او بر
اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،دقایقی بعد
ماجرایاینجنایتوحوادثپسازآنبهقاضی
ویژهقتلعمداعالمشدوبدینترتیبباحضور
شبانه قاضی علی موحدی راد (بازپرس ویژه
قتلدرزمانحادثه)درمرکزدرمانی،تحقیقات
گستردهایدراینبارهآغازشد.
قــاضــی مــوحــدی راد ،پــس از بــررســی های
مقدماتی ،دســتــورات محرمانه ای را برای
دستگیری متهم فــراری صــادر کــرد و گروه
تخصصی کــارآگــاهــان بــا نــظــارت و هدایت
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس وقت
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی)
از همان ساعات اولیه شب وارد عمل شدند

و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند اما متهم
که عرصه را برخود تنگ می دید قبل از شروع
عملیات کارآگاهان ،خود را تسلیم قانون کرد
و قتل برادر  59ساله اش را به گردن گرفت.
او سپس در بازسازی صحنه قتل که کارآگاه
سلطانیان (افسر پرونده) نیز حضور داشت ،به
تشریح جزئیات این جنایت هولناک پرداخت
و به قاضی موحدی راد گفت :آن روز فردی با
من تماس گرفت و گفت« :برادرت تراکتوری
را سر زمین ارثیه ای برده است!» من سال ها به
جرمموادمخدردرزندانبودموفکرنمیکردم
برادرم این کار را بکند به همین دلیل سوار بر
موتورسیکلت به طرف زمین کشاورزی رفتم
کهمشاجرهایبینماشروعشد.دراینهنگام
دیدمدستبرادرمبهطرفکمرشرفت.چون
همیشهاسلحهبههمراهداشتخیلیترسیدم
و با چاقو به سمت او حمله ور شدم و ضرباتی به
شکمشزدمالبتههیچاسلحهایدستاونبود
ولیمنازشدتترس،بااودرگیرشدمو...
به گــزارش خراسان ،در پی اعترافات صریح
متهم ،این پرونده جنایی به شعبه سوم دادگاه
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مرد
 50ساله پای میز محاکمه ایستاد .در نهایت
قضات دادگاه ،پس از برگزاری چندین جلسه
محاکمه ،جرم او را محرز دانستند و رای به
قصاص نفس دادند .با تایید رای صادرشده از
سوی دادگاه در دیوان عالی کشور ،مقدمات

کالهبردار بزرگ حوزه رمزارز در پایتخت دستگیر شد
تاکنونبیشاز50مالباختهشناساییشدهاند

رئیس پلیس فتای پایتخت از کشف پرونده و
دستگیریمجرمسایبریخبردادکهباایجادیک
سایت احراز هویت حساب های کاربری ارزهای
دیجیتال در یک صرافی خارجی ،از شهروندان
کالهبرداری کــرده بــود .به گــزارش پلیس فتا،
سرهنگ معظمیگودرزیافزود:بامراجعهیکی
از شهروندان به این پلیس مبنی بر کالهبرداری
با عنوان احــراز هویت حساب کاربری ارزهــای
دیجیتال ،موضوع در دستور کار پلیس فتای
پایتخت قــرار گرفت .وی ادامــه داد :شاکی در
اظهارات خود اعالم کرد باتوجه به این که حساب
کاربری ام که در آن معادل  ۳۰میلیارد ریال ارز
دیجیتالداشتمدچارمشکلشدهبود،درفضای
مجازی جست و جو کردم و با یک سایت که در
زمینه مشاوره در خصوص رمزارزهای مختلف
و حل مشکالت ورود به پروفایل و احــراز هویت

کاربران ایرانی در صرافی های خارجی فعالیت
داشت،آشناشدم.رئیسپلیسفتایتهرانگفت:
شاکیدرادامهتوضیحدادباتوجهبهاینکهسایت
مدنظرنماداعتمادالکترونیکرانیزداشت،بدون
اطمینانازاصالتنمادوهویتمدیرانآن،برای
رفعمشکلحسابکاربریخودهمهمشخصاتو
مدارکهویتیخودرابههمراهایمیل،نامکاربری
و رمز عبور برایشان فرستادم و مبلغی را نیز برای
کارمزدواریزکردمامابعدازگذشتدوروزازطرف
این سایت با بنده تماس گرفتند و اذعان کردند
امکان احراز هویت حساب کاربری بنده وجود
ندارد.گودرزیبهنقلازشاکیافزود:درنهایتبا
بررسی بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور
بنده تغییر کرده و همه ارزهای دیجیتال داخل
آن حساب کاربری سرقت شده است .وی ادامه
داد :با پیجویی سرنخهای دیجیتال مجرمانه و

اپیان  30ماه زندیگ مخفیانه قاتل فراری
توکلی /مردی که پسر جوانی را  30ماه
قبل در یــک ن ــزاع دســتــه جمعی بــه قتل
رسانده و متواری شده بود ،عاقبت در حلقه
محاصره پلیس گیر افتاد و دستگیر شد.
بــه گـــزارش خــراســان ،فــرمــانــده انتظامی
عــنــبــرآبــاد در ایـــن بــــاره گــفــت :دی مــاه
ســال ۱۳۹۸فردی اقــدام به قتل مسلحانه
ی ــک مـــرد جــــوان در ج ــری ــان ی ــک نــــزاع و
درگــیــری دسته جمعی در شهر عنبرآباد
کــرده و پــس از وقــوع قتل بــا هویت جعلی
بــه شهرهای همجوار مــتــواری شــده بــود.
سرهنگ رضا فیروزبخت افزود :بالفاصله
پس از اعــام وقــوع ایــن جنایت به پلیس،
بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
با وجود این که قاتل محل اختفای خود را
به صورت مداوم تغییر می داد ،سرانجام
نیروهای پلیس پس از انجام اقدامات
اطالعاتی ،مخفیگاه متهم را در یکی از
استان های همجوار شناسایی کردند
و ایــن قــاتــل را پــس از دریــافــت نیابت
قضایی در یکی از شــهــرهــای استان
سیستان و بلوچستان به دام انداختند.
ای ــن مسئول انتظامی تصریح کــرد:
مــتــهــم پــس از انــتــقــال بــه مــقــر پلیس
آگاهی به جرم ارتکابی خود اعتراف و
دلیل و انگیزه ایــن جنایت را اختالف

قبلی با مقتول بیان کرد و سپس با تشکیل
پــرونــده بــه مــرجــع قــضــایــی تــحــویــل شــد.
وی با تاکید بر این که پدیده نزاع و درگیری
در جامعه با ایجاد اخالل در روابط اجتماعی،
فضایی آکنده از بغض ،کینه و دشمنی میان
افراد به وجود میآورد ،ادامه داد :در بیشتر
موارد وقوع نزاع شاید افراد حتی به فکرشان
نرسد با آسیبی که به فرد مقابل می زنند،
ممکن است مرتکب جراحت شدید و حتی
قتل وی شوند از این رو همواره بر توانایی
های کنترل خشم ،خویشتن داری و حل و
فصل تنش های بین فردی از طریق مذاکره و
مشورت با بزرگ ترها تاکید می شود.

استفاده از روشهای نوین کشف جرایم سایبری
وبااستفادهازروشهایپنهانسازهویتی،ضمن
احرازهویتواقعیمتهموشیوهوشگردمجرمانه
وی ،تیم عملیاتی این پلیس پس از تشریفات
قضایی مجرم را در محل اختفای خود در یکی
از محله های شمالی تهران دستگیر و به همراه
تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کرد .این
مقامسایبریبااشارهبهاینکهتاکنونبیشاز۵۰
مالباختهشناساییشدهاندوتحقیقاتهمچنان
برایشناساییهمهشاکیانوکشفزوایایپنهان
پروندهادامهدارد،اظهارکرد:متهمپسازانتقال
به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری
شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد و گفت:
یک سایت احراز هویت حسابهای کاربری ارز
دیجیتال یک صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم
وبادرجنمادجعلیاعتمادالکترونیکبرایجلب

▪قصاص مرد همسرکش

گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است
اولینمردیکهسپیدهدمروزگذشتهدرزندان
مرکزی مشهد به چوبه دار سپرده شد ،مرد
میان سالی بود که همسرش را با ضربات لوله
گازکشتهبود.ماجرایاینجنایتوحشتناک
نیز هجدهم اردیبهشت سال  94هنگامی
رخ داد که مردی میان سال به نام علی دچار
اختالفات خانوادگی با همسرش شد .در روز
حادثه فرزندان و همسر علی به محل کار او
رفتندوتاپاسیازشبدرآنجاماندند.دراین
هنگامعلیازهمسرشخواستحاالکهداماد
وفرزندانشرفتهاند،اوبماندولیدرهمیناثنا
مشاجرهایبینزوجمذکوررخدادکهناگهان
مرد عصبانی لوله گاز را برداشت و ضرباتی به
سر همسرش فرود آورد .با مرگ این زن 50
سالهدرروستایابرده،همسرویدستگیرشد
و به قتل اعتراف کرد .این مرد  55ساله پس
از محاکمه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک
خراسان رضوی ،با توجه به محتویات پرونده و
اعترافاتصریحبهقصاصنفسمحکومشداما
اولیای دم به رای صادرشده ،اعتراض کردند
و این پرونده برای بررسی دقیق به شعبه 29
دیوان عالی کشور ارجاع شد .با وجود این،
قضاتدیوانعالینیزرایصادرشدهازدادگاه
کیفری یک را تایید کردند و بدین ترتیب مرد
همسرکش ،سپیده دم روز گذشته در زندان
مرکزیمشهدبهدارمجازاتآویختهشد.
اعتماد مراجعه کنندگان ،اطالعات محرمانه و
مدارک هویتی افراد را دریافت و پس از سرقت
همه ارزهــای دیجیتال موجود در حسابهای
کاربریآنها،اکانتشانرانیزازدسترسخارج
یکردم.
م 
گودرزیباتاکیدبراستفادهازیکایمیلمنحصر
بــه فــرد و گـــــذرواژهای قــوی ب ــرای کیف پــول و
حسابهای کاربری ارزهــای دیجیتال گفت:
بیشترمشکالتکاربرانتنهابهدلیلناآشنابودن
افرادبااینموضوعودرنتیجهرعایتنکردننکات
امنیتیمربوطبهآناست.درصورتبیتوجهیبه
تنظیماتامنیتیکیفپولهاودرستنگهداری
نکردن رمزهای خصوصی و عمومی خود و ...
افراد با خطرات امنیتی جدی مواجه میشوند
و احتمال این که سرمایههای خود را از دست
بدهند،وجوددارد.ویبهشهروندانتوصیهکرد:
بههیچعنوانبههویتهادرفضایمجازیاعتماد
نکنندواطالعاتمحرمانهخودازجملهاطالعات
هویتی،ایمیل،نامکاربریورمزعبورحسابهای
کاربری دیجیتال و  ...را به هیچ عنوان در اختیار
افرادناشناسقرارندهند.

ابند کالهربداری و پخش چک پول های جعیل متالیش شد
کرمانی  /اعضاییکباندکالهبرداریوپخش
چــک پــول هــای جعلی در بردسیر دستگیر
شدند .به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
بردسیر در این باره گفت :در پی گزارش یکی
از شعب بانک کشاورزی شهرستان بردسیر
مبنی بر پخش تعدادی وجوه تقلبی در مبادالت
پولی شهروندان و این بانک ،ماموران با توجه به
حساسیت موضوع ،بیدرنگ وارد عمل شدند
و با پرس و جو و انجام تحقیقات از فردی که پول
تقلبی به بانک ارائه داده بود ،موفق شدند عامل
اصلی توزیع چک پول های تقلبی را شناسایی
و دستگیر کنند .سرهنگ غضنفری افزود :در
ادامه ماموران دو متهم دیگر مرتبط با این فرد

کالهبردار را دستگیر و در بازرسی اولیه از آنها
 ۱۰میلیون ریال اسکناس جعلی  ۵۰۰هزار
ریالی طرح جدید را کشف کردند که تحقیقات
بهمنظورکشفمرجعاصلیایناسکناسهای
تقلبیوجلوگیریازانتشارآنها ادامهدارد.
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در امتداد تاریکی

طالق عروس3روزه!
با آن که سه روز بیشتر از آغاز زندگی مشترکم نمی
گذردامافقطبهدلیلتاخیردربازگرداندنظروف
امانتی آشپزخانه ،درگیری شدید خانوادگی رخ
داد و اکنون من و همسرم راهی دادگاه و پاسگاه
شده ایم و ...
اینهابخشیازاظهاراتزنجوانیاستکهدرپی
درگیری و نزاع خانوادگی وارد کالنتری طبرسی
شمالی شده بــود .او در حالی که بیان می کرد
زندگی مشترک من فقط سه روز طول کشید ،به
مشاورومددکاراجتماعیکالنتریگفت:سهسال
قبل و در حالی که مدت زیادی از مرگ پدرم نمی
گذشت «جالل» به خواستگاری ام آمد .هنگامی
که با هم به گفت و گو نشستیم در همان جلسه اول
خواستگاری به او گفتم بیماری روماتیسم دارم و
دارو استفاده می کنم .حتی در چند جلسه بعدی
آشنایی نیز این موضوع را تکرار کردم .جالل که
مدعی بود با این صداقت در گفتار و رفتار عالقه
اش به من صد چندان شده است ،مرا دلداری داد
و گفت :همه مخارج بیماری ات را می پردازم و تو را
نزدبهترینپزشکانمتخصصمیبرم!
جالل کارگاه تولیدی لباس داشت و چند کارگر
برایش کار می کردند .من هم وقتی عالقه او را
دیدم،بهخواستگاریاشپاسخمثبتدادموبهعقد
یکدیگر در آمدیم اما هنوز مدت زیادی از برگزاری
مراسمعقدکنانسپرینشدهبودکهشیوعبیماری
کروناشغلاورانیزتحتتاثیرقرارداد.جاللمجبور
شد کارگاهش را تعطیل کند و در فروشگاه مواد
غذایی برادرش مشغول کار شود .بعد از این ماجرا
نامزدم منزلی را در نزدیکی خانه پدرش اجاره
کرد و قرار شد بعد از مهار بیماری کرونا در کشور،
مراسم عروسی مان را برگزار کنیم اما زمانی که
فهمیدیم این بیماری به این زودی ها از بین نمی
رود ،به ناچار تصمیم گرفتیم مراسم کوچکی را
برگزار و زندگی مشترکمان را آغاز کنیم .شوهر
عمه من آشپزخانه داشت و دخترخاله همسرم نیز
سالنآرایشوزیباییراهاندازیکردهبود.بههمین
دلیل با آن ها صحبت کردیم تا مقدمات جشن
عروسی را فراهم کنیم .آن روز همه سنگ تمام
گذاشتندومراسمجشنوپذیراییبهخوبیبرگزار
شد .دو روز بعد شوهر عمه ام برای بازگرداندن
ظروفآشپزخانهبهجاللزنگزدهبوداماهمسرم
متوجه تماس نشده و پاسخ تلفنش را نداده بود ،به
همین دلیل شوهر عمه ام به شماره تلفن دیگری
که از پدرشوهرم داشت زنگ زده بود اما خواهر
15ساله شوهرم تماس او را پاسخ داده و به طرز
بی ادبانه و توهین آمیزی با شوهر عمه ام برخورد
کردهبود.آنروزوقتیمنازخانهمادرمبازگشتم،
جالل سر و صدا به راه انداخت که چرا شوهر عمه
ات با خواهرم برخورد زشت و ناشایستی داشته
است؟ او همچنین مدعی شد که چرا برادرانم در
جشن عروسی شاباش کمتری داده اند و با همین
بهانهجمالترکیکیبهکاربردوباتوهینوتحقیر
مرا کتک زد .من هم که تجربه چنین شرایطی را
نداشتمبالفاصلهبابرادرانمتماسگرفتموازآنها
خواستمبهمنزلمبیایندتاباشوهرمصحبتکنند.
از سوی دیگر هم به شوهر عمه ام زنگ زدم و از او
گالیه کردم .در همین حال جالل هم ماجرا را به
خانوده اش اطالع داد .خالصه طولی نکشید که
افــرادی خشمگین از هر دو طرف وارد منزلمان
شدند .درون کوچه جالل و برادرانم با هم روبه رو
شدندوباچوبوچماقبهیکدیگرحملهکردند.در
این هنگام دیگر افراد نیز با توهین و فحاشی وارد
نزاع شدند و این ماجرا به حدی شدت گرفت که
در نهایت کار به کالنتری کشید .اکنون در حالی
زندگی من و جالل در آستانه فروپاشی قرار گرفته
است و راهی دادگاه و پاسگاه شده ایم که سه روز
بیشترازجشنعروسیماننمیگذردو...
شایانذکراست،باصدوردستوریازسویسرگرد
یعقوبی(رئیسکالنتریطبرسیشمالیمشهد)
تالش مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی
برایبررسیکارشناسیاینپروندهآغازشدهاست
تادامنهایننزاعبهطالقگرهنخورد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

