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روزنامه نگار پیشکسوت

قســمت هشــتاد و پنجــم /مهــران بــا نــگاه دقیقــی به
ترکیب صورت مرد سیاهپوســت در عکس که مهربان
و با وقار به نظر میرسید رو به مژگان کرد و گفت :مرد
باشخصیت و بیشیله پیلهای بهنظر میرسه این طور
نیست؟
دختر حرفش را تأیید کرد و پرســید :برای ما چه فرقی
میکنه عزیزم طبق قانون امریکا مدت یک ســال باید
در عقــد ایــن سیاهپوســت تبعــه امریــکا باشــم .بعد
هــم ازش طالق بگیرم تا من هــم بتونم تبعه امریکا
شــناخته بشــم و گرین کارت بگیــرم آن وقــت این آقا

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

حمله مردان مسلح به پلیس گشت
در جریان درگیــری پلیس با مهاجمان
در محلــه «دره گــرم» خــرم آبــاد،
یکــی از ســربازان نیــروی انتظامــی بــه
شــهادت رســید و یــک افســر پلیــس
هم بشــدت زخمی شد.ســرهنگ سید
علــی میراحمــدی جانشــین فرمانــده
انتظامی لرستان گفت :ساعت  ۲بامداد
چهارشــنبه ،مأمــوران گشــت انتظامــی

شهرســتان خرمآبــاد هنــگام گشــت
در محلــه «دره گــرم» خــرم آبــاد بــه دو
سرنشــین یــک خــودرو پراید کــه در کنار
پمپبنزین پارک شده بود ،ظنین شدند
و آن دو ناشــناس بهمحــض مشــاهده
پلیــس اقــدام بــه تیرانــدازی کردنــد.در
ایــن درگیــری ،مهاجمــان به یــک تانکر
خالــی ســوخت گاز مایع کــه در محوطه

پمپبنزیــن پارک شــده بــود تیراندازی
کردنــد که بــه انفجــار مهیب و شکســته
شدن شیشههای ســاختمانهای مجاور
منجــر شد.جانشــین فرمانــده انتظامی
اســتان لرســتان گفت :در ایــن درگیری،
یــک نفر از ســربازان نیــروی انتظامی به
شهادت رسید و یک افسر ناجا نیز بشدت
مجروح شد که در کما به سر میبرد.

مرگ دو دانشآموز در تصادف با تریلی
تصادفمینیبوسحاملدانشآموزانبایکتریلیدرمحور
امیدیه به ماهشــهر دو کشــته و  10مصدوم بر جای گذاشــت.
مجتبــی خالدی ،ســخنگوی اورژانس کشــور دربــاره جزئیات
این حادثه گفت :در ساعت  12:50چهارشنبه تصادف تریلی
با مینیبوس در محور امیدیه به ماهشهر به سامانه اورژانس
کشــور اطالع داده شد .براساس آخرین گزارشها مینیبوس
حامــل 12دانشآموز بــوده که  2دانش آموز به نام های لیال و
عباس عثمانی ،کشته شــدند و  10مصدوم نیز به بیمارستان

ورودجنجالییکپسربهمدرسهدخترانه
گروه حوادث /پســر عاشق پیشــه وقتی دریافت دختر مورد
عالقــهاش خواســتگار دیگــری دارد بــه مدرســه او رفــت تا
ایــن دختر دانش آمــوز را برباید.به گزارش خبرنگار جنایی
«ایــران» ،صبح روز  3بهمن بود که ورود پســر  18ســالهای
بــه یک دبیرســتان دخترانــه در جنوب تهران جنجال ســاز
شــد .سرایدار مدرســه با دیدن وی قصد داشــت از ورودش
جلوگیری کند اما ایمان با دست او را کنار زد و با سرعتی که
برای خــودش هم دور از انتظار بود وارد حیاط شــد.دویدن
او در میان دختران دبیرستانی که به سمت کالس هایشان
میرفتند غوغایی به پا کرده بود بالفاصله از پلهها باال رفت.
میدانست که کالس رها  -دختر مورد عالقهاش  -در طبقه
دوم است .اما هنوز به کالس نرسیده بود که داخل راه پلهها
رهــا را با دوســتانش دید.ایمان ناگهان دســت رها را گرفت
و او را به ســمت پایین کشــید.رها ســعی داشــت دستش را
از میــان دســتان او خارج کند و با فریاد کمک میخواســت.
همکالسیهایش که این صحنه را دیدند بالفاصله به پسر
جوان حمله کردند اما عصبانیت او در حدی بود که دوباره
دســت رها را گرفت و این بار با شــدتی بیشــتر او را به طرف
پلهها کشــید .اما بازهم با واکنش دوســتان رها مواجه شد و
قبل از رسیدن مدیر و معلمان از مدرسه فرار کرد.
ëëگزارش آدم ربایی
بــه دنبال ایــن ماجرا ،خانواده رها به دادســرای جنایی
تهران رفته و از ایمان به خاطر اقدام به ربودن دخترشــان
شــکایت کردند .با این شــکایت به دســتور بازپرس شعبه
نهم دادســرای امــور جنایی تهران مأمــوران اداره یازدهم
پلیــس آگاهــی وارد عمــل شــدند.در بررســیهای اولیــه
کارآگاهان به دســتور بازپرس ســهرابی به بازبینی دوربین

مداربســته مدرسه پرداختند و مشخص شد که پسر جوان
وارد مدرسه شده و با زور قصد ربودن رها را داشته است.
ëëدوستیاینستاگرامی
دختــر دانشآمــوز در رابطــه با این حادثه بــه خبرنگار
«ایران» گفت :دو ســال قبل در اینســتاگرام با ایمان آشــنا
شدم .یکی از فالوورهایم بود و با قبول درخواستش کم کم
جذب عکسهایش شدم .به نظر میرسید که وضع مالی
خوبی دارد .از طرفی ایمان مدام به من ابراز عالقه میکرد
و این دوستی تا االن طول کشید.اما ظاهراً روز حادثه چند
پســر جوان ایمان را در خیابان کتک زده و تهدیدش کرده
بودنــد که به رابطهاش با من پایان دهد .یکی از آنها گفته
بود خواســتگار من است و اگر دســت از سر من برندارد بد
خواهد دید .ایمان هم که از این ماجرا ناراحت شده بود با
همان حالت عصبانیت وارد مدرسه شده و از من خواست
تا با او به سراغ پسرها برویم.
 ëëدستگیری پسر جوان
در ادامه تحقیقات و با شناسایی هویت ایمان ،مأموران
پســر  18ساله را دســتگیر کردند .ایمان در بررسیها گفت:
من عاشق رها هستم و قرار بود ازدواج کنیم اما چند ماهی
میشــد که رفتارش تغییر کــرده بود .جــواب تلفنهایم را
دیر میداد و پنهانی از خانه بیرون میرفت .در نهایت هم
بهانهای گرفت و به دوستیمان پایان داد .وقتی روز حادثه
پســر جوانــی را مقابل مدرســه دیدم و گفــت میخواهد با
رهــا ازدواج کنــد و مــرا کتــک زد بشــدت عصبــی شــدم و
میخواستم رها را با او رو به رو کنم تا ببینم حرفش درست
است یا نه وگرنه قصد ربودن او را نداشتم.با اظهارات پسر
جوان ،تحقیقات در رابطه با این موضوع ادامه دارد.

امیدیــه انتقــال یافتهانــد .رضا دولتشــاهی ،رئیــس پلیسراه
خوزستاننیزگفت:دراینحادثهمینیبوسازپهلوبهتریلری
کــه در کیلومتر  5جاده امیدیه به ماهشــهر کنار جاده متوقف
بود ،برخورد کرده است .مصدومان این حادثه به بیمارستان
انتقال یافتهاند و حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
با حضور مأموران در محل مشــخص شــد راننده مینیبوس
ناپدیدشدهودرمحلحادثهدیدهنشدهاست،پیگیریهابرای
یافتن وی آغاز شده است.

تیراندازی به پاسگاه
انتظامی و بخشداری سرباز

افــراد ناشــناس سهشــنبه شــب به
سمت ساختمان پاســگاه انتظامی
اخبار
و بخشــداری ســرباز کالت ایــن
شهرســتان تیرانــدازی کردند کــه با حضور و اقدام ســریع
مأموران انتظامی و همکاری نیروهای سپاه افراد مهاجم
بــا اســتفاده از تاریکــی شــب متــواری شــدند.محمد انــور
بجارزهی ،فرماندار شهرستان سرباز در جنوب سیستان و
بلوچستان با بیان این مطلب گفت :تاکنون انگیزه و هویت
افراد مهاجم مشخص نشده اما پیگیری نیروهای امنیتی،
انتظامی و سپاه ادامه دارد.به گفته فرماندار سرباز در این
تیراندازی هیچ آسیب و خسارتی به کسی وارد نشده است.

ناپدید شدن مرموز فاطمه کوچولو

ایران

بخیر و ما بسالمت.
مهران گفت :اشتباه میکنی مژگان جان اگر مرد دغلکار و کلک بازی باشه یک
سال که گذشت حاضر نمیشه طالقت بده .اونوقت چکار باید کرد؟
مژگان گفت :من که مجبور نیستم تو خونهاش سر کنم سر سال هم میریم
ســراغش کــه طالقم بــده .اونوقت که میبینــه تو این مدت پــا به خونهاش
نذاشتم با خودش میگه این زن به چه دردم میخوره! طالقش بدم و پولم
را بگیرم.
مهران گفت :راســتی نپرســیدیم بابت عقد یک ســاله چقدر باید به این آقای
سیاهپوســت حقالزحمه شــوهری بدیم و آیا الزم هســت مدتی تو خونهاش
بمونی و با صدای بلند خندید .آنگاه رو به زن کرد و این را پرسید.
زن با حالت هشدار دهندهای ابروهایش را باال کشید ،به پیشانیاش چین داد
و گفــت :ببینید آقا .اینطوری نیســت که ایــن دخترخانم وقتی در حضور یک
روحانی مسلمان به عقد شوهر مصلحتیاش درآمد ترکش کنه و پس از یک
ســال برای طالق به ســراغش بره .همان طور که گفتم یک زن یا مرد مهاجر
وقتی با همســر تبعه امریکا ازدواج میکنه حداقل باید یک ســال ازدواج شون
دوام داشــته باشه و گرنه عقدشــان قانونی شناخته نمیشه ضمناً برای اینکه
چنین ازدواجهایی برای گرفتن گرین کارت نباشه مأموران خدمات اجتماعی
گاه و بیــگاه چه شــب و چــه روز ناغافل به این زوجها ســر میزنند تا ببینند آیا
واقعاً با هم زندگی میکنند یا نه و اگر بفهمند ازدواج یک زوج بهخاطر گرفتن
اجازه اقامت در امریکا بوده عقدشان را قانونی نمیدانند.
مژگان با نگرانی پرســید :یعنی من پس از ازدواج صوری با مرد سیاهپوســت
شــب و روز در منــزل ایــن آقا باشــم تــا وقتی مأمــور خدمات اجتماعــی برای
بازرســی آمد مطمئن بشــه ما زن و شوهر هســتیم؟ وای ...من اینطوری فکر
نمیکــردم مهــران جان بهتره تو داوطلب بشــی بــا یک زن امریکایــی ازدواج
مصلحتی داشته باشی.
مهــران گفــت :نــه مژگان جــان اینطوری هم نیســت که شــب و روز تــو و اون
مرد سیاهپوســت را کنترل کنند .با این مرد قرار میذاریم وقتی مأمور خدمات
اجتماعــی برای کنترل آمد بهانه بیاره که مثالً زنم در یک رســتوران مشــغول
کار هســت .اتفاقــاً من با یکی از دوســتان قدیمیام برخورد کــردم که در اینجا
رســتوران داره .ســفارش میکنم هر وقت تماس گرفتند تأییــد کنه که تو توی
رستورانش مشغول کار هستی.
زن میانســال وقتی این پیشــنهاد را شنید گفت :مشکل را آسان میشه حل کرد
به این ترتیب که این دختر خانم و همسر مصلحتیاش هر هفته باید با قباله
ازدواجشــان به سازمان خدمات اجتماعی ســری بزنند و خودشان را بهعنوان
زن و شوهر معرفی کنند مشکل حل خواهد شد...
ادامه روز چهارشنبه
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گروه حــوادث /همزمان با ناپدید
شــدن دختر یک ســال و نیمه در
حیاط خانه پدربزرگش تحقیقات
پلیسی برای یافتن وی آغاز شد.
شــامگاه سهشــنبه  16بهمــن
فاطمهزهــرا غریبزاده بــه همراه
خانــوادهاش به جشــن عقدکنانی
که در خانه پدربزرگش برگزار شده
بــود واقع در خیابان شــوش رفتند .ســاعتی بعــد پدر دختر
کوچولو تصمیم گرفت برای خرید شــام از خانه خارج شود
کــه دخترک گریــه کرد و از پدر خواســت او را هم با خود ببرد.
در نهایت فاطمهزهرا راضی شد با خواهر چهارسالهاش در
حیاط مشــغول بازی شــوند ،اما وقتی بعد از صرف شام به
حیاط آمد دختر کوچولو ناپدید شــده بــود و فقط خواهرش
در حیــاط تنها بود .جســت وجوها برای یافتــن فاطمهزهرا
بینتیجهماندبههمینخاطرموضوعرابهپلیسخبردادند.
خانوادهفاطمهزهراباانتشارتصویردخترشان،ازکسانیکهاو
رادیدهاندتقاضادارندتاموضوعرابهپلیس110خبردهند.

