يك هفته حادثه
كريم ملكي

شانس هميشه با ماست

ادعاي مشكوك دختر جوان

ازدواج قبل از مرگ

دختروپسرعاشقپيشهانگليسيكهقبلازازدواج،گرفتارسرطانشده
بودند ،در يك اتفاق غافلگيرانه و بدون اطالع از همه جا از بيمارس��تان
راهي روستايشان شدند و در كمال ناباوري پيوند زناشويي بستند.
׳׳امي׳׳ و ׳׳لي׳׳ كه در روس��تاي ׳׳چتله��ام׳׳ انگليس زندگي ميكنند ،چندي
پيش پس از چند سال نامزدي درتدارك برگزاري جشن عروسي بودندكه
پيش از مراس��م ،ناگهان عروس به دليل ابتال به بيماري ناش��ناخته راهي
بيمارس��تان شد و پزشكان پس از آزمايشها عنوان كردند كه او به بيماري
س��رطان پيش��رفته مبتالست .نامزدش هم با شنيدن اين خبر شوكه شد و
از آنجا كه از زندگي نااميد ش��ده بود ،ش��ب و روز سختي را ميگذراندو در
حاليكه مردجوان با تمام اين بدشانس��يها ،س��رگرم درمان نامزدش بود
ناگهان متوجه عالئم بيماري عجيبي در خودش هم شد.وي پس از مراجعه
به پزش��ك و آزمايش فهميد كه او هم به س��رطان مبتال شده است .اين دو
ج��وان كه خ��ود را در پايان زندگي ميديدند و در اوج نااميدي تنها به فكر
درمانشان بودند كه دوستان و بستگانشان راهي بيمارستان شدند و پس از
هماهنگيباپزشكانآنهارابهبهانههواخوريبهروستايزادگاهشانانتقال
دادند ،اما وقتي به آنجا رس��يدند در اوج
ناباوري دهها نفر از بس��تگان ،دوستان و
آشنايان را ديدندكه با برنامه ريزي قبلي،
جش��ن مفصلي برپا كرده و بدين ترتيب
زوج عاشق پيمان زناشويي بستند.
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مرد ميانسالي كه به اتهام آزار و اذيت دختري جوان و
انتشار تصاوير مستهجن در فضاي مجازي بازداشت
ش��ده ،مدعي است كه دختر جوان براي تامين هزينه
عمل جراحي بينياش چنين نقشه شومي را طراحي و
اجرا كرده است.
چندي پيش دختر جواني با مراجعه به دادسراي جنايي
ته��ران گف��ت؛ مدتي قبل هنگام رفتن به خانه س��وار بر
خودروي پژو شدم ،راننده مرد ميانسالي بود كه بين راه شروع به صحبت كرد.
م��ن ه��م بياطالع از همه جا با اوهمكالم ش��دم و در نزديكي خانهام او ش��ماره
تماسش را به من داد و بدين ترتيب دوستي ما آغاز شد و مدتي با هم در ارتباط
بودي��م ،تا اينكه او قرار مالقاتي گذاش��ت و مرا ب��ه يكي از تفريحگاههاي خارج
از ش��هر دع��وت كرد .اما او از اعتماد من سوءاس��تفاده ك��رد و مرا مورد آزار و
اذي��ت ق��رار داد و فيلم هم گرفت و بعد از آن ماجرا تهديدهايش آغاز ش��د.او
ميخواس��ت من تا هر وقت خودش بخواهد به خواس��ته هايش تن بدهم و اگر
قبول نكنم ،فيلمي كه از من گرفته را در اينترنت منتشر خواهد كرد.من هم كه
از تهديدهايش خس��ته ش��ده بودم ،تصميم گرفتم از پليس كمك بگيرم.بدين
ترتيب راننده پژو دس��تگير ش��د.او در بازجوييها گفت :من به هيچ عنوان او را
مورد آزار و اذيت قرار ندادم و هيچ فيلمي از وي نگرفتهام و فقط با او دوس��ت
ب��ودم .او ه��ر بار به بهانههاي مختلف از من پول ميگرفت .به همين خاطر از او
خسته شده بودم و خواستم از زندگيام خارج شود ،اما او وقتي در اخاذي هايش
ناكام ماند ،تهديد كرد كه همه چيز را به همس��رم خواهد گفت ،بعد هم از من
خواست براي جراحي بينياش  5ميليون تومان به او بدهم ،اما من قبول نكردم
و از طرفي هم وقتي نتوانست آدرسي از همسرم به دست آورد ،به اينجا آمد و
از من شكايت كرد كه از اين طريق مبلغي از من بگيرد و رضايت بدهد.با توجه
به اظهارات متهم بازپرس جنايي دستور تحقيقات و بررسي ادعاي دختر جوان
و راننده پژو را صادر كرد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

زن جواني كه به اتهام رابطه نامشروع دستگير شده بود ،هنگام محاكمه
در دادگاه منك��ر هرگون��ه رابطهاي با مردان ش��د ،اما همان زمان دختر
خردس��الش وارد دادگاه ش��د و شهادت داد كه ش��اهد رابطه نامشروع
مادرش بوده است.
مرديبامراجعهبهادارهآگاهي
عليه همسرش به خاطر داشتن
رابط��ه نامش��روع ب��ا مردان
شكايت كرد و گفت :چند وقتي
بود كه به روابط همسرم ظنين
ش��ده بودم ،تا اينكه يك روز به
خاطر اختالف با باجناقم او ادعا
كرد كه زنم با مردهاي غريبه رابطه دارد و ابتدا فكر كردم از روي خصومت
چنين اتهامي را به همسرم ميزند ،تا اينكه درگوشي تلفن همسرم چيزهايي
ديدم كه نش��ان ميداد همس��رم با مردهاي غريبه رابطه دارد .بدين ترتيب
كارآگاهان پس از بررس��ي و تحقيقات زن  24س��اله را دستگير كردند.او در
بازجويي ابتدا منكر اتهامهايش شد و نپذيرفت و گفت همسرش اين نقشه را
عليه او طراحي كرده است ،اما ناگهان دختر هفت سالهاش وارد دادگاه شد و
عليه مادرش شهادت داد و گفت :مادرم با مردها و حتي با شوهرخالهام زماني
كه پدرم نبود مالقات ميكرد ،مرا در اتاقم زنداني ميكرد و ميگفت ،اگر به
پدرمچيزيبگويممراباقاش��قداغميس��وزاندوتحويلبهزيستيميدهد.
پ��سازاظهاراتتكاندهندهدخترخردس��ال م��ادرشگفت:اينحرفهارا
پ��درش ب��ه او ياد داده و اين در حالي بود كه قضات بخش��ي از پيامكهاي زن
جوان را خوانده بودند كه نشان ميداد او با چند مرد غريبه رابطه نامشروع
دارد.پس از پايان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و قرار است به زودي
حكمشان را صادر كنند.

		
 پدر و مادر بزرگترين حق را بر گردن آدمي دارند

زنخوششانس��يكهس��الهاقبليكانگشتررااز
مردي دوره گرد درلندن خريده بود ،نميدانس��ت
اينانگشتردستكم 350هزارپوندارزشدارد.
اين زن ك��ه به تازگي از ارزش واقعي گنج همراهش
آگاه ش��ده از شوق و شادي ش��بانه روز مدام خداي
بزرگ را ش��كر ميگويد كه او را در بدترين ش��رايط
مالي ياري رسانده است.او گفت :دردهه  80ميالدي
اي��ن انگش��تر را به قيمت  10پوند از يك دس��تفروش خري��دم ،اما هرگز فكر
نميكردم سنگ بزرگ روي آن يك تكه الماس گرانبهاست.ضمن اينكه طي
سالهاي متمادي به تصور اينكه انگشتر بيارزش است آن را هنگام شستشوي
وسايل خانه و غيره از دستم خارج نميكردم تا اينكه چندي قبل به طور اتفاقي
به يك جواهرفروش��ي رفته بودم كه مرد جواهرس��از با ديدن انگشترم به آن
خيره شد وپس از ارزيابيهاي دقيق گفت كه انگشترم داراي يك تكه الماس
 27قيراطي اس��ت من هم با ش��نيدن اين خبر شوكه شدم.حاال هم با مشخص
شدن ارزش واقعي اين الماس بالشي شكل ،در كمال ناباوري چندين مشتري
برايش پيدا ش��د ،و قرار اس��ت خانه حراج غرب لندن اين انگش��تر را با قيمت
پايه  350هزار پوند در يك مزايده به فروش برساند.

شهادت دختر عليه مادر

