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خودکشی بعد از مرگ
دوست صمیمی

گروه حوادث /پســر جوان که پس از خودکشی دوست
اخبار
صمیمی اش دچار افسردگی شده بود خودکشی کرد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران» ،ســاعت  4صبح
21بهمن ،مأموران کالنتری  140باغ فیض در جریان مرگ مشــکوک پســر
جوانی در خانهاش قرار گرفتند.
بهدنبال اعالم این خبر مأموران راهی محل شده و با جسد پسر  19ساله در
حالی که خود را حلق آویز کرده بود مواجه شــدند .در بررسیهای صورت
گرفتــه مشــخص شــد کــه دوســت صمیمی ایــن پســر حــدود  40روز قبل
خودکشــی کرده بود و بهگفته خانواده این پســر وی بعد از مرگ دوستش
بشــدت دچار افسردگی شــده بود .همچنین در تلفن همراهش نیز پیامی
پیدا شد که نوشته بود «لعنت به این دنیا ،دیگه تنهات نمیگذارم».

مجازات مرگ برای قتل همسر سابق

گروه حوادث  /مرد خشمگین پس از جدایی از همسرش وقتی متوجه شد
او میخواهــد بــا مــرد دیگــری ازدواج کند زن جــوان را به قتل رســاند و به
قصاص محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی بــه این پرونده از  4ســال
پیش با کشــف جســد زنی  44ســاله بهنــام مهتاب در خانهاش در دســتور
کار مأمــوران قــرار گرفت .خبر فوت این زن توســط ناصر  51ســاله همســر
سابقش به پلیس اعالم شد و او در همان ابتدا به قتل اعتراف کرد .متهم
با تکمیل پروندهاش به دادسرا رفت و حاال بعد از  4سال هفته گذشته در
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در ابتــدای ایــن جلســه ناصر به تشــریح ماجــرا پرداخت و گفــت :من و
مهتــاب از ابتدای زندگی با هم اختالف داشــتیم حتی پــس از آنکه خدا
به ما یک پســر و دختر هم داد مشــکالتمان حل نشد و به خاطر دارم که
آخرین بار وقتی او ســر یک موضوع خیلی ســاده با دختــرم دعوا کرد ،از
شــدت عصبانیت مهتاب را کتک زدم .او هم به کالنتری رفت و شکایتی
را علیه من مطرح کرد .در کالنتری دوباره دعوایمان شد و این بار عالوه
بر همسرم ،مأمور کالنتری را هم زدم و به زندان افتادم .در زندان بودم
کــه مهتاب بــه مالقاتم آمــد و گفــت در صورتی که حق طــاق را به من
بدهــی رضایت میدهم تا از زندان آزاد شــوی .مــن هم حق طالق را به
او دادم و از زندان آزاد شدم 6 .ماه بعد مهتاب به بهانه اینکه اگر طالق
بگیریم پســرمان از سربازی معاف میشود از من خواست تا جدا شویم.
مــن هم قبــول کردم و طــاق گرفتیم .مهتاب قــول داده بــود کنار من و
بچههایمــان تــا آخر عمر در خانه من زندگی میکنــد اما چند ماه پساز
جداییمــان قهــر کــرد و به خانــه پدرش رفت .تــا اینکــه روز حادثه برای
دیــدن بچهها کــه آمده بود به من گفــت با مردی قرار ازدواج گذاشــته و
این آخرین مالقات ماســت .از شــنیدن حرفهایش عصبانی شدم ابتدا
با دســت هایم گلویش را فشــردم و بعد هم با شــال خفهاش کردم .او را
کشتم چون فریبم داده بود.
پــس از اظهــارات متهم پدر و مادر مقتول از طرف خودشــان درخواســت
قصــاص و از طــرف فرزنــد صغیــر دخترشــان درخواســت دیــه را مطرح
کردند.
سرانجام صبح دیروز قضات دادگاه این مرد را به قصاص محکوم کردند.

کالهبرداری کارآفرین قالبی از  4هزار نفر

گــروه حــوادث /مــرد شــیاد و همدســتانش که بــا معرفــی خــود بهعنوان
کارآفرین برتر و ســرمایهگذار از  4هزار نفــر در قم کالهبرداری کرده بودند
دستگیر شدند.
بــه گــزارش فــارس ،حجتاالســام حســن غریــب -دادســتان عمومی و
انقــاب قــم -در تشــریح این خبر گفــت :چندی قبل گزارشــی بــه پلیس
آگاهی و اداره کل اطالعات اســتان قم رســید مبنی بر اینکه شــرکتی بهنام
کیمیای ســرخ نشاط آفرین ایرانیان ،مشــهور به «صنایع غذایی گوهرناز»
بــه بهانه جــذب ســرمایه و پرداخت ســود ماهانه 36درصد و ســاالنه 45
درصــد بــه ســرمایهگذاران از مــردم کالهبــرداری کــرده اســت .بالفاصله
موضــوع در دســتور کار قــرار گرفت و با دســتور قضایی پــساز اطمینان از
صحــت موضــوع ،مدیــر عامل شــرکت و همدســتان وی بهعنــوان متهم
ّ
بازداشت و کلیه اموال مربوطه توقیف شد.
متهمین با اســتفاده از تبلیغات گســترده در کشــور با معرفی خود بهعنوان
ســرمایهگذار و کارآفرین نمونه ،با اغفال بیش از چهار هزار نفر ،وجوه نقدی
و سرمایههای آنها را برای مشارکت در فعالیت اقتصادی دریافت کردهاند.
با بررســیهای بیشتر مشخص شد کمتر از  5درصد از وجوه نقدی دریافتی
در امــر بســتهبندی و توزیــع مــواد غذایی ســرمایهگذاری شــده و حــدود 50
درصــد از آن را بابــت واریز ســودهای ماهانــه به ســرمایهگذاران پرداخت و
مابقــی صــرف خرید منــازل و باغ ویالهــای متعدد و همچنیــن خودروها و
موتورســیکلتهای گرانبها شــده و همچنین برای مســافرتهای خارجی و
بخشی نیز بهعنوان کمک به افراد نیازمند و کمیته امداد هزینه شده است.
دادســتان عمومی و انقــاب قم در این خصوص گفت :افــرادی که اقدام
بــه پرداخت وجوه و ســرمایههای خود بــه متهم کردهانــد میتوانند برای
طرح شــکایت به دادسرای عمومی و انقالب قم مراجعه کنند .وی افزود:
اتهــام متهــم که کالهبرداری و اخــال در نظام اقتصــادی از طریق جذب
ســرمایهها و ســپردههای مــردم در قالــب مضاربــه و حیــف و میــل کردن
آنهاست ،از نظر دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی خصوصی نیست
امــا با توجه بــه توقیف کلیه اموال متعلق به متهــم ،بعد از صدور رأی در
دادگاه ،ایــن امــوال فقــط مطابق اســناد واریزی بیــن افرادی کــه اقدام به
طرح شکایت کردهاند تقسیم خواهد شد.

اخاذی با عکسهای خصوصی زن جوان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

وروداینترپلبهپرونده

ناپدیدشدنزنایرانیـامریکایی

گروه حوادث /ردیابیها برای شناسایی
و دســتگیری یــک مــرد کــه احتمــال
مــیرود در ناپدیــد شــدن مرمــوز زن
ایرانــی  -امریکایــی در تهــران نقــش
داشته باشــد با دســتور بازپرس جنایی
تهران از ســوی پلیــس بینالملل کلید
خورد.
بهگــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
دی ماه سال گذشته مرد جوانی به اداره
پلیس رفت و از ناپدید شــدن خواهرش
خبــر داد و گفــت :خواهــرم ،ســونیا-
50ســاله -مقیم و ســاکن امریکاست .او
برای رسیدگی به امالک پدری و کارهای
ارث و میــراث خانوادگیمان چند وقت
قبل به ایران آمده بود؛ اما دو روز اســت
کــه به طرز مرموزی ناپدید شــده و دیگر
خبری از او ندارم.
بــا شــکایت مــرد جــوان تحقیقــات
بــه دســتور بازپــرس جنایــی آغاز شــد.
در بررســیهای اولیــه مشــخص شــد
کــه ســونیا از ســالها قبل ســاکن کشــور

امریکا بوده و مدتی قبل هم همسرش
درگذشــته بــود .او مدتــی قبــل بــرای
رســیدگی به اموال پــدری اش به ایران
برمــی گــردد و متوجه میشــود که یکی
از امــاک موروثــی توســط بــرادرش به
یک کمپ ترک اعتیاد اجاره داده شده
است.
بعــد از آمــدن ســونیا بــه ایــران ،از
آنجایــی که برای رفــت و آمد و کارهای
اداریاش نیــاز به خودرو داشــته ،برادر
ســونیا از دوســتش بــه نــام مهــرداد
میخواهد تا راننده شخصی او شود.
این درحالی بود که بررســیها نشان
مــیداد ســونیا همیشــه بههمــراه خود
یــک کولــه پشــتی داشــته کــه داخل آن
مــدارک ،پــول و طالهایــش را حمــل
میکــرده اســت؛ امــا کولــه پشــتی نیــز
همراه زن  50ساله گمشده بود.
بدیــن ترتیب کارآگاهــان اداره دهم
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه تحقیــق از
مهــرداد پرداختنــد .او گفــت :در مدتی

کــه ســونیا در ایــران اقامــت داشــته بــه
ســفارش برادرش که یکی از دوســتانم
اســت ،بهعنــوان راننــده در اختیــارش
بودم .روز حادثه از من خواســت تا او را
به چهارراه تلفنخانه ببرم .میگفت که
با یکی از دوستان قدیمیاش قرار دارد
و از مــن خواســت که او را تنهــا بگذارم.
مــن هــم طبــق خواســتهاش او را پیاده
کــرده و بــه خانه برگشــتم و بعــد از آن
دیگــر از او خبــری ندارم.بــا اظهــارات
مرد جوان تحقیق از دوستان و آشنایان
ایــن زن ادامــه یافــت و چند نفــری نیز
بهعنــوان مظنــون بازداشــت شــدند؛
امــا اگرچــه مظنونــان اظهــارات ضد و
نقیضــی داشــتند اما بررســیها نشــان
مــیداد کــه در رابطــه بــا ناپدید شــدن
زن میانسال نقشــی نداشته و به دستور
بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای امور
جنایی تهران آزاد شدند.
در ادامه بررسیها ،از آنجایی که هیچ
رد و ســرنخی از زن میانســال بــ ه دســت

نیامد و از ســویی مشخص شد که این زن
ایران را نیز ترک نکرده است ،احتمال به
قتل رسیدن او قوت گرفت.
باتوجه به احتمال قتل زن میانسال،
از آنجایــی کــه مهــرداد آخریــن فــردی
بــود که ســونیا را زنــده دیده بود ،دســتور
بازداشــت راننــده جوان توســط بازپرس
واحدی صادر شــد.زمانی کــه کارآگاهان
پلیــس بــرای دســتگیری راننــده جــوان
وارد عمل شــدند ،مشــخص شــد کــه او
نیــز ناپدیــد شــده اســت .فــرار مهــرداد،
مهر تأییــدی بود بر این احتمــال که وی
در ماجــرای ناپدید شــدن مرموز ســونیا
نقــش دارد.درحالــی که بررســیها برای
دســتگیری مــرد جــوان ادامــه داشــت،
هیــچ رد و ســرنخی از او بهدســت نیامد
بنابرایــن فرضیه فــرار او از ایــران پس از
ارتکاب جنایت مطرح شد .بدین ترتیب
بازپــرس جنایی بــا صدور دســتور حکم
جلــب او بــه پلیــس بینالملــل؛ اعــام
وضعیت قرمز را صادر کرد.

فریب دختر همسایه با شربت آلبالو

گــروه حــوادث /دختــر جــوان
کــه مدعــی اســت از ســوی فامیــل
همسایهشــان مــورد تعــرض قــرار
گرفتــه در جلســه محاکمــه نشــانی
خالکوبیهای روی بدن این پســر را به
قضات داد.
بهگزارش خبرنگار «ایران» ،حدود
دو ماه قبل دختری  26ســاله به اداره
پلیــس رفت و از پســری بهنام ســعید
به اتهام تعرض شــکایت کرد .وی در
توضیــح ماجرا گفــت :مــا در خانهای
واقع در غرب تهران زندگی میکنیم.
زن میانســالی نیــز از  25ســال قبــل
همســایه ما بــوده و رفت و آمد زیادی
بــا آنهــا داریم .حــدود یک ســال قبل
در خانه آنها پســر جوانــی را دیدم که
خــودش را خواهــرزاده زن همســایه
معرفــی کــرد .او بــه مــن پیشــنهاد
دوســتی داد و گفت میخواهم بیشتر
بشناســمت تا با هم ازدواج کنیم .من
موضــوع را بــه مــادرم گفتــم خانواده
ســعید هــم در جریــان ایــن دوســتی
قــرار داشــتند در ایــن مــدت بارهــا به
خانــه آنهــا رفــت و آمــد داشــتم و در
میهمانیهایشان شــرکت میکردم تا

اینکــه یــک ماه قبــل ســعید گفت زن
عمویم از شهرســتان به خانه ما آمده
و میخواهــد تو را ببیند .من هم قبول
کردم و به خانه سعید رفتم .اما وقتی
وارد شــدم هیچکســی در خانــه نبــود.
تعجب کردم و سراغ آنها را گرفتم که
گفت االن میآیند.
در این فاصله سعید برایم شربت
آلبالــو آورد وقتــی شــربت را خــوردم
از هــوش رفتــم و بعد از یکســاعت در

حالی به هوش آمدم که متوجه شدم
سعید به من تعرض کرده است.
دختــر جــوان ادامــه داد :از شــدت
ناراحتــی و شــوک عجیبــی کــه بــه
مــن وارد شــده بــود گیــج بــودم و
نمیتوانســتم تصمیم درستی بگیرم
به ســعید گفتــم چرا ایــن کار را کردی
که با چرب زبانی و فریب به من گفت
نگران نباش میخواهیم ازدواج کنیم
و مشکلی پیش نمیآید اما بعد از آن

روز دیگــر جــواب تلفنهایــم را نداد و
من هم تصمیم گرفتم شکایت کنم.
با این شــکایت ســپیده به پزشــکی
قانونی معرفی شــد و پزشــکی قانونی
آزار و اذیــت وی را تأییــد کــرد .به این
ترتیــب مســعود ،ردیابی و بازداشــت
شــد و در شــعبه نهــم دادگاه کیفــری
یک اســتان تهــران پای میــز محاکمه
ایستاد.
روز گذشــته شاکی به قضات گفت:

مرگ مرموز

پسر دادستان بوشهر
در خانه

گــروه حوادث :همزمان با کشــف جســد پســر جوان دادســتان
عمومــی و انقالب بوشــهر در خانهاش تحقیقات برای بررســی
علت مرگ وی آغاز شــد .بهگزارش روابط عمومی دادگســتری
کل اســتان بوشــهر ،جســد فرزنــد  ۲۱ســاله علــی حســنپور،
دادســتان دادســرای عمومی و انقالب بوشــهر ساعت  8شب
سهشــنبه  ۲۲بهمن در یکی از اتاقهای خانهاش در بوشهر پیدا
شــد .براساس این گزارش در کنار جســد وی یک قبضه اسلحه
شــکاری نیز کشــف شــد .با اعالم ایــن موضوع بالفاصلــه برابر
روال قانونی و جاری صحنه توسط مقام قضایی و پلیس آگاهی
تحت بررســی قرار گرفت که نتیجه بررسی و علت مرگ وی از
طریق روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری کل استان بوشهر
بزودی اعالم خواهد شد.

وقتی یک ماه از آخرین مالقات شــوم
من و ســعید گذشــته بود و او پاســخم
را نمــیداد برایــش پیامک فرســتادم
و گفتــم از او شــکایت کــردهام امــا او
بار دیگر مرا به خانهشــان دعوت کرد
و گفــت اعضای خانــوادهاش در خانه
حضــور دارنــد و بهتــر اســت بــه آنجا
بــروم تــا بــا هــم قــرار خواســتگاری را
بگذاریم.
دختــر جــوان ادامــه داد :مــن کــه
حرفهــای او را باور کــرده بودم برای
دومیــن بار به خانهاش رفتم تا شــاید
قرار ازدواج بگذاریم اما کسی در خانه
نبود و ســعید بار دیگر به من تعرض
کرد.
وی رو بــه قضــات ادامــه داد :من
برای اثبــات ادعایم میتوانم نشــانی
خالکوبیهــای روی بــدن او را نیــز
بدهم .سپس به بیان این مشخصات
پرداخت.
امــا وقتــی پســر جــوان در جایگاه
متهــم ایســتاد منکــر آزار و اذیــت او
شــد و گفت :سپیده همیشــه به خانه
خالــهام رفــت و آمــد داشــت و مــن
هــم گاهی اوقات به آنجــا میرفتم و

یکدیگــر را مالقــات میکردیم .چون
در خانه لباس راحتی میپوشــیدم او
خالکوبیهای روی بدنم را دیده و به
همیــن خاطــر در دادگاه نشــانی آنها
را داده اســت .مــن بــه او عالقهمنــد
بودم و میخواســتم با او ازدواج کنم
امــا وقتــی بــه دروغگوییهایــش پی
بردم و از ازدواج با او منصرف شــدم
چنیــن شــکایتی را علیــه مــن مطرح
کرده اســت .او دختر صادقی نیســت
بهعنــوان مثــال بــه من گفــت متولد
ســال  80اســت امــا بعــد فهمیــدم
متولــد ســال  72اســت .بدتــر از آن
اینکــه فهمیــدم او یــک بــار صیغــه
مــردی شــده بــود و ایــن ماجــرا را از
من پنهان کرده بــود .بعد از اینکه به
این دروغگوییهــا پی بردم از ازدواج
منصرف شــدم و ارتباطــم را نیز با او
قطع کردم اما او از من شــکایت کرده
و مرا متهم به تعرض کرده است .در
حالــی که ارتباط ما با میل و خواســته
خودش بوده است.
بــا پایــان اظهــارات ایــن متهــم،
قضــات بــرای تصمیمگیــری در ایــن
باره وارد شور شدند.

طالق به خاطر چشم و هم چشمی های کودکانه

گروه حوادث /زوج جوان که دو ســال پس از ازدواجشــان به خاطر
چشــم و هم چشــمیهای عروس خانم راهــی دادگاه خانواده شــده
بودند با توافق طرفین از یکدیگر جدا شدند.
به گزارش «ایران» ،یکی از روزهای بارانی زمســتان آیدا و سیامک
در راهــروی دادگاه خانــواده به انتظار وقت رســیدگی به پرونده شــان
نشسته بودند .صدای گریههای دختری  3ساله که فضای سالن انتظار
را پر کرده بود حوصله و تحملش را ســر برده بود .حاضران در ســالن
نیز وضعیتی مشــابه آیدا داشــتند و با بیحوصلگی به مادر این بچه
نگاه میکردند که هیچ تالشی برای ساکت کردن کودکش نمیکرد.
دقایقــی بعــد منشــی شــعبه زوج جــوان را به داخــل فــرا خواند.
قاضی با مشــاهده آنها که سن و سالشان به  30هم نمیرسید گفت:
مشکلتانچیست؟
ســیامک پیش دســتی کرد و گفت :جناب قاضی ما حدود  2ســال
اســت که ازدواج کردهایم آیدا یکی از بســتگان دور ما بود ،او را در یک
میهمانــی دیــدم اما وقتی از پدرم خواســتم به خواســتگاری او برویم
بشدت مخالفت کرد.
دلیــل اصلی مخالفت پدرم اختالف مالی خانواده من و آیدا بود.
اما به هر سختی بود پدرم را راضی کردم و چند ماه بعد ازدواج کردیم.
قاضی پرسید :خانواده آیدا مخالفتی نداشتند؟
در همیــن لحظــه آیــدا گفت :با اینکــه وضع مالــی خانواده ما
خیلی بهتر از سیامک بود اما چون او پسری با ادب و تحصیلکرده
بــود و من هم او را دوســت داشــتم پــدر و مادرم به خواســته من
احتــرام گذاشــته و مخالفتــی نکردنــد .ضمــن اینکه او قــول داده
بــود بــرای آرامــش و رفــاه من از هیــچ تالشــی دریغ نکنــد .آقای
قاضــی پدر من کارگاه تولیدی داشــت و من در رفــاه کامل بزرگ
شــده بودم ولی ســیامک فقط یک کارمند ســاده بانــک بود .فکر
میکردم زندگی خوبی داشته باشیم اما...
ســیامک حرف همســرش را قطع کرد و گفت :مشــکل را تو ایجاد
کردی با تجمل گرایی و چشــم و هم چشــمی با دیگران .آقای قاضی
مگــر میشــود با این وضعیــت اقتصادی هر چند ماه یک بار وســایل
خانــه را عوض کرد؟ یا مثل بقیه فامیل آیدا ،ســالی چند بار به خارج
از کشور برویم؟
قاضی گفت :دخترم آیا شما چنین خواستههایی دارید؟

آیدا قیافهای حق به جانب گرفت و گفت :چه اشکالی دارد ما هم
مثل دیگــران خوب زندگی کنیم وقتی توانایی مالی اش را داریم چرا
به خودمان سختی بدهیم؟
سیامک لبخند معناداری زد و گفت :جناب قاضی من یک کارمند
ســاده بانک هســتم مگر چقدر درآمد دارم که بخواهم خواســتههای
بلندپروازانه همسرم را فراهم کنم؟
آیدا با لحنی تند و بیادبانه گفت :وقتی توان برآوردن خواستههای
همسرت را نداشتی بیخود کردی ازدواج کردی؛ که در اینجا قاضی به
او تذکر داد مراقب حرف زدنش باشد.
اما زن جوان ادامه داد :اگر تحمل مرا نداری طالقم بده!
سیامک که چهرهاش سرخ شده بود سرش را پایین انداخت بعد
هم رو به قاضی گفت :حاج آقا شما به من بگویید آیا من حرف بیراهی
میزنم؟ میگویم چشــم و هم چشــمی نکن قرار نیست هرکسی هر
چــه دارد و هرکاری میکند ما هم داشــته باشــیم و انجام دهیم .یک
میهمانی خانوادگی ساده کلی خرج روی دست ما میگذارد چند نوع
غذا و میوه و دسر و مخلفات تهیه میکند که از فامیلهایش کم نیاورد
با این کارهایش زندگی مرا سیاه کرده است.
قاضی به آیدا گفت :همســرت راست میگوید چرا زندگی ات را با
دیگران مقایسه میکنی؟
آیــدا بــا صدایــی بغض آلــود گفت :چــرا حاال بعــد از  2ســال این
حرفهــا را مــی زنــی مگر تو نبــودی که مــی گفتی من را خوشــبخت
میکنــی هر چــی بخواهم برایم فراهــم میکنی آن همه قــول دادی
حاال چی شــده که به وعده هایت عمل نمیکنی اصــاً ازدواجم با تو
اشتباه بود.
با تند شدن لحن آیدا و سیامک و داغ شدن بحث قاضی آنها را به
آرامش دعوت کرد و خواست سکوت کنند.
ســیامک گفت :جنــاب قاضی من آیــدا را خیلی دوســت دارم اما
نمیتوانــم بــا ایــن طرز فکــر او کنار بیایم ما با عشــق و عالقــه ازدواج
کردیم اما هنوز دو ســال از زندگی مشــترکمان نگذشــته که به مشکل
خورده ام.
قاضــی دادگاه نیز بعــد ازشــنیدن صحبتهای زوج جــوان وقتی
دریافت زن جوان برای جدایی از همسرش اصرار دارد از آنها خواست
صورت جلسه را امضا کنند تا مراحل قانونی طالق طی شود.

در زندگی مشترک صبور باشید
نگاه کارشناس

گروه حوادث /ســارق تلفن همراه وقتی عکسهای خصوصی زن جوان را
دید وسوسه اخاذی از او به جانش افتاد.
ســرهنگ مهدی قاســمی رئیس پلیس فتای بوشــهر در تشــریح این خبر
گفــت :چنــدی قبل خانمــی جوان به پلیس شــکایت کرد و اظهار داشــت
شــخصی ناشــناس بــا ارســال تصاویــر بســیار خصوصــی وی در شــبکه
اجتماعی واتســاب او را تهدید کرده و درخواســتهای شــیطانی دارد .این
زن در ادامــه گفــت :البتــه این عکسهــا در تلفن همراه خواهــرم بوده که
چند روز قبل آن را سرقت کردهاند.
با شــکایت این زن احتمال اینکه سارق تلفن همراه به عکسها دسترسی
پیــدا کرده و قصــد اخاذی دارد قوت گرفت و بدیــن ترتیب ردیابیها آغاز
شــد .چند روز بعد نیز متهم شناسایی و دستگیر شد .وی در بازجوییهای
فنی انجام شــده ابتــدا هرگونه ارتباط خــود را با موضوع انــکار میکرد اما
سرانجام اقرار کرد و گفت :من سارق نیستم ،تلفن همراه خواهر شاکی را
در پیســت اسکی در خارج از استان پیدا کردم ،با دیدن تصاویر خصوصی
از طریــق شــبکه اجتماعــی واتســاب اقدام بــه ارســال تصاویــر موجود در
حافظه گوشــی برای شــاکی و شــروع بــه تهدیــد و اخاذی کردم.ســرهنگ
مهدی قاســمی با اشــاره به اینکه گوشــیهای تلفن همراه وسیله مناسبی
بــرای تهیــه فیلــم و عکسهــای خانوادگــی ،خصوصــی و همچنین محل
امنی برای نگهداری آنها نیست ،به شهروندان توصیه کرد تا حد امکان از
ذخیره کردن این نوع تصاویر در گوشیهای تلفنهمراه یا رایانه شخصی
خودداری کنند.
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چنــد نکته مهــم در خصوص زندگــی این زوج
جوان وجود دارد.
نخســت اینکه آیدا زندگی شــخصی خودش را
با زندگی اطرافیانش مقایســه میکند که این یکی
از مهمتریــن آفتهای زندگی مشــترک اســت که
باعــث ایجــاد تنــش و تبدیل شــدن محیــط خانه
به میــدان جنگ و دعوا میشــود آیــدا نباید باطن
زندگــی خــودش را بــا ظاهــر زندگــی اطرافیانــش
مقایسه کند چرا که این باعث ایجاد تشنج در خانه
آنها میشــود .از ســوی دیگر چشم و هم چشمی و
بهانههای بچگانه آفت دیگر زندگی این زوج جوان
است او مدام زندگی اش را با زندگی خواهر و برادر
و خاله و عمه مقایسه میکند و همین چشم و هم
چشــمیها باعث شــده تا آیدا بــه واقعیت زندگی

خــودش توجــه نکنــد و همســرش را مجبــور کنــد
برای اجابت خواســتههایش خودش را به ســختی
بیندازد .همچنین ســیامک هم بیتقصیر نیســت
بایــد همان اوایل آشــنایی با آیــدا در خصوص این
مســائل مهــم صحبــت میکــرد و بســادگی از کنار
این مســأله مهم نمیگذشــت متأســفانه مشــکل
اصلی زوجهای جوان همین اســت که در جلسات
خواســتگاری با دید باز و افکار روشن واقعیتهای
زندگی را در نظر نمیگیرند.
نکتــه مهم دیگر این اســت که زوجهــای جوان
باید با صبــوری ،منطق و عقل تصمیمگیری کنند
و زود عصبانی نشوند و جبههگیری نکنند .این زوج
برای رهایی از مشــکالت میتوانند با کمی صبوری
و قبول واقعیتهای زندگی مشترک مشکلشان را
حل کنند و از طالق و جدایی جلوگیری کنند.

