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مهلت يك ماهه 
به قاتل مادر و فرزند

م�رد جنايت�كار ك�ه مدي�ر عام�ل ش�ركت كارياب�ي و پس�ر او را 
در دو حادث�ه جداگان�ه ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت پ�اي چوب�ه دار 
موف�ق ب�ه گرفت�ن مهل�ت يك ماه�ه از اولي�اي دم ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 1:30 بامداد 27 اسفند سال 94 بود كه مأموران 
كالنتري انقالب با تماس دختر جواني از قتل زن ميانسالي در دفتر كارش 
حوالي ميدان انقالب با خبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه 
كه شركت خدماتي و كاريابي بود با جسد زن 49 س��اله اي به نام ستاره 
روبه رو شدند كه با ضربات چاقو و فش��ار بر عناصر گردن به قتل رسيده 
بود.  دختر مقتول به مأموران گفت: مادرم مدتي قبل از پدرم جدا شد و 
در شركت همراه برادرم زندگي مي كرد تا اينكه برادرم، ميالد به صورت 
غير قانوني به واسطه كارگر خدماتي ش��ركت مادرم به عراق رفت و از آن 
زمان مادرم تنهايي در اين محل زندگي مي كرد. چند روزي بود از مادرم 
خبري نداشتم و به تلفن هاي من جواب نمي داد كه به دفتركارش آمدم و 

با اين صحنه روبه رو شدم. 
بدين ترتيب با اعالم خبر قتل زن ميانسال تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 

بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
كارآگاهان در نخستين گام به كارگر خدماتي شركت كه ايرج نام داشت 
مشكوك شدند و دريافتند وي پس از حادثه به طرز مرموزي ناپديد شده 
اس��ت. از طرفي هم پدر ميالد به مأموران گفت: من به سرنوشت پسرم 
مش��كوك هس��تم چون او 350 ميليون تومان پول همراه داشت و االن 
احتمال مي دهم ايرج دروغ گفته باشد كه ميالد را به كشور عراق فرستاده 
اس��ت. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت به مأموران 
خبر رسيد ايرج براي كار از شهرستان به تهران آمده و در شركتي حوالي 

سعادت آباد مشغول به كار شده است. 
    دستگيري قاتل 

بنابراين مأموران، مرد مظنون را بازداش��ت كردند و مورد بازجويي قرار 
دادند. متهم ابتدا در بازجويي ها قتل زن ميانسال را منكر شد اما وقتي با 
داليل و مدارك روبه رو شد   به قتل صاحب شركت و پسرش در دو حادثه 

جداگانه اعتراف كرد. 
وي درشرح قتل مادر و پسر گفت: س��ال 87 به عنوان كارگر خدماتي در 
شركت مقتول كه آن زمان همراه پسرش ميالد اداره مي كرد، استخدام 
ش��دم. من خيلي زود توانستم اعتماد مدير ش��ركت را بدست بياورم به 
طوريكه او حتي كليد گاوصندوق شركت را هم به من داده بود. من عالوه 
بر كارخدماتي با وانتي كه ستاره براي من خريده بود كاالي قاچاق هم از 
شهرهاي غربي كشور به تهران مي آوردم و مي فروختم و سود آن را بين 

هم تقسيم مي كرديم. 
متهم ادامه داد: ميالد بهمن سال قبل با دو نفر درگيري داشت و به همين 
خاطر تحت تعقيب مأم��وران بود كه به بوكان آمد تا م��ن او را به صورت 
غير قانوني به كشور عراق بفرستم. او چند روزي مهمان خانه من شد كه به 
رفتارهاي او مشكوك شدم و او را به بهانه شكار به دشت هاي حوالي سقز 
بردم و آنجا با شليك گلوله به قتل رساندم. پس از اين به تهران آمدم و به 
مادرش گفتم كه ميالد را به عراق فرس��تادم. از آنجايي كه ستاره مقدار 
زيادي پول براي سرمايه گذاري به من داده بود وقتي به تهران برگشتم به 
ستاره پيشنهاد ازدواج دادم اما او قبول نكرد. شب حادثه او از من خواست 
به شركت بروم و آن شب دوباره به ستاره پيشنهاد ازدواج دادم كه خيلي 
ناراحت شد و شروع به داد و فرياد كرد. ابتدا گلويش را گرفتم و او همچنان 
فرياد مي زد كه با چاقو او را زخمي كردم  و س��پس روس��ري به گردنش 

انداختم و خفه اش كردم. 
پس از قتل از گاوصندوقش مداركم و 170 هزار تومان پول برداشتم و به 
شهرستانمان فرار كردم تا اينكه دوباره براي كار به تهران آمدم و دستگير 
شدم.  متهم پس از تحقيقات تكميلي در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران محاكمه و به دوبار قصاص محكوم شد. رأي دادگاه پس از 
تأييد در ديوان عالي كشور براي سير مراحل قانوني به شعبه اجراي احكام 
دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. متهم پس از گرفتن استيذان 
حكمش قرار بود چند روز ديگر در زندان رجايي شهر با چوبه دار قصاص شود 
كه اولياي دم با گذاشتن شرايطي به وي مهلت يك ماه دادند. بنابراين متهم 

يك ماه فرصت دارد تا رضايت اولياي دم را جلب كند كه قصاص نشود. 

تأمين امنيت انتخابات پايتخت 
با به کارگيري ۱۴ هزار پليس

فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت كه 
امنيت 4۵۵۲ شعبه اخذ رأي تهران با 
حضور   14 هزار پليس تأمين مي شود. 
سردار حسين رحيمي در حاشيه همايش 
آموزش مسئوالن انتظامي شعب اخذ رأي 
كه صبح ديروز در ستاد فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ برگزار ش��د ب��ه خبرنگاران 

گفت: اين جلسه با هدف توجيه و آموزش به فرماندهان و مسئوالن 
امنيت انتخابات برگزار شد و اميدوارم كه بتوانيم امنيت انتخابات روز 

جمعه را به بهترين شكل تأمين كنيم. 
وي با بيان اينكه در حوزه استحفاظي فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
4552 شعبه اخذ رأي واقع شده است اظهار كرد:  براي تأمين نظم و 
امنيت اين شعب 14 هزار نيرو پيش  بيني شده و تيم هاي ويژه اطالعاتي 
پليس فعال هستند. عالوه بر آن بحث نظم و امنيت ترافيكي نيز جزو 
اولويت هاي ماست و تمام تالشمان را در اين زمينه نيز به كار خواهيم 

بست تا مردم به امور روزانه خود نيز برسند. 
رئيس پليس پايتخت ابراز اميدواري كرد تا پليس بتواند با تمهيدات 
انتظامي و ترافيكي كه ويژه انتخابات روز جمعه در نظر گرفته ش��ده 
بتواند امنيت خوبي را در سطح شهر برقرار كند. سردار رحيمي با بيان 
اينكه نيروي انتظامي براي انتخابات در آماده باش كامل است، در پاسخ 
به پرسشي در مورد برخورد پليس با تخلفات انتخاباتي نيز اظهار كرد: 
طي اين مدت دو يا سه مورد اتفاق داشتيم كه البته همه عوامل مرتبط 
با آن دستگير شدند كه سه نفر بودند و دو نفرشان هم سابقه دار بودند. 
البته اين موارد نيز چندان موارد پيچيده و قابل ذكري نبوده و در حد 
پاره كردن بنر از سوي رقبا بوده است. برخي از تخلفات در بخش فضاي 

مجازي هم بوده كه چندان مسئله قابل ذكري نداشته است. 
سردار رحيمي، س��المت و امنيت و مش��اركت را سه اصل پليس در 
انتخابات پيش رو برشمرد و گفت: تمام تالش پليس اين است كه اين 

انتخابات با مشاركت باال در امنيت كامل و با سالمت برگزار شود. 

بازداشت سارق پارکورکار 
با 5 کاپشن رنگي 

مأم�وران پلي�س در جري�ان تعقي�ب و گري�ز با س�ارقان 
گوش�ي قاپ، يكي از آنها را ك�ه از ورزش�كاران پاركوركار 
است بازداش�ت و پنج كاپش�ن رنگي از تنش خارج كردند. 
به گزارش جوان سرهنگ ش��اپور بهرامي، رئيس كالنتري 101 
تجريش گف��ت: 28 بهمن امس��ال زن جواني در تم��اس با مركز 
فوريت هاي پليسي 110 از به سرقت رفتن گوشي تلفن همراهش 
خبر داد و گفت كه گوشي او از سوي دو سارق موتورسوار سرقت 
شده اس��ت. همزمان با اعالم مشخصات دو س��ارق به واحدهاي 
گشت، يكي از تيم هاي كالنتري هنگام گشت زني حوالي پارك وي 
با ديدن دو سارق به آنها هشدار دادند. سارقان اما با ديدن مأموران 
پا به فرار گذاشتند و عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد تا اينكه 
موتورسيكلت آنها پس از تصادف با يك پرايد عبوري متوقف شد. 
همزمان با حضور پليس در محل يكي از س��ارقان موفق شد پاي 
پياده فرار كند اما راكب موتور در محاصره پليس گرفتار ش��د. او 
براي فرار از دست پليس با قمه به مأموران حمله كرد اما با تالش 
پليس وي بازداشت شد. مأموران در بازرسي از متهم چهار گوشي 
سرقتي و يك كوله پشتي كشف كردند. مأموران پليس همچنين 
در بازرسي بيشتر از متهم متوجه شدند كه او پنج كاپشن رنگي به 
تن دارد. همچنين در بازرسي از كوله پشتي وي هم هفت كاپشن 
ديگر كشف شد. متهم وقتي مورد بازجويي قرار گرفت گفت كه براي 
ارتكاب سرقت تا جايي كه امكان داشت كاپشن به تن مي كرد و بعد 
از هر سرقت كاپشن رويي خود را داخل كوله پشتي قرار مي داد تا به 

راحتي شناسايي نشوند. 
متهم در بازجويي هاي بيشتر گفت: من عضو يك باند هفت نفره 
سرقت هستم. شش نفر از اعضاي باند به صورت دو نفره سرقت 
مي كنيم و سردس��ته در پاتوق مان گوش��ي هاي س��رقتي را به 
مشتريان مي فروشد. البته ما بيشتر گوشي هاي آيفون گرانقيمت 
را سرقت مي كنيم و هر كدام را به قيمت حداقل 7ميليون تومان 
به فروش مي رسانيم.  متهم در توضيح بيشتر وضعيت زندگي اش 
هم گفت: وقتي كه هشت ساله بودم پدر و مادرم به علت اعتياد 
پدرم از هم طالق گرفتند. در سن 10س��الگي بود كه اولين بار 
مرتكب جرم شده و بازداشت و به كانون منتقل شدم و مدت دو 
سال را در كانون اصالح و تربيت سپري كردم.  متهم گفت: من از 
چند سال قبل شروع به ورزش پاركور كردم تا اينكه به عضويت 

اين باند در آمدم و مشغول سرقت بودم كه بازداشت شدم. 
سرهنگ ش��اپور بهرامي، رئيس كالنتري 101 تجريش گفت: 
همزمان با انج��ام تحقيقات بيش��تر از متهم بررس��ي ها براي 

بازداشت ساير اعضاي باند در جريان است. 
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دام سياه وکيل قالبي  برای  زنان شاکي
وكيل قالبي كه با پرسه مقابل ساختمان هاي 
دادگس�تري زن�ان را ب�ه بهان�ه پذي�رش 
وكالتش�ان فري�ب داده و ام�وال آنه�ا را 
س�رقت كرده است، س�رانجام بازداشت شد. 
به گزارش ج��وان، 14 مهرماه امس��ال بود كه به 
مأموران پليس تهران خبر رس��يد زن جواني در 
يكي از اتاق هاي زائرس��راي امام��زاده داوود در 
حالت بيهوشي پيدا شده و به بيمارستان منتقل 
شده است. با حضور مأموران پليس در بيمارستان 
تحقيقات در اين باره به جري��ان افتاد. وقتي زن 
جوان توانست لب به سخن باز كند، گفت: مدتي 

بود كه با شوهرم اختالف پيدا كرده بودم. 
وقتي دامن��ه اختالف م��ا باال گرف��ت تصميم 
گرفتيم كه از هم جدا ش��ويم. من ب��راي اجرا 
گذاشته مهريه ام راهي دادگاه شدم. وقتي مقابل 
ساختمان دادگستري رسيدم از مردي كه اوراق 
دادگستري به دست داش��ت درباره نحوه اجرا 
گذاشتن مهريه س��ؤال كردم. آن مرد گفت كه 
وكيل دادگستري اس��ت و وكالت پرونده هاي 
زيادي را در اين باره به عهده داشته است. بعد از 
آن بود كه من ماجراي اختالف خودم با شوهرم 
را براي آن مرد توضيح دادم. او هم بعد از شنيدن 
ش��رح حال گفت كه در قبال گرفتن 300  هزار 
تومان به عنوان پيش پرداخت مي تواند وكالت 
من را قبول كند كه من ه��م به حرفش اعتماد 
كردم و پول را برايش كارت به كارت كردم. آن 
مرد از من خواس��ت كه روز بعد به دفتر وكالت 
او بروم تا قرار داد پرونده را امضا كنيم. يك روز 
بعد وقتي با تلفن همراهش تماس گرفتم گفت 

به خاطر حضور همكارش نمي تواند قرار داد را 
با من امضا كند چون در صورت حضور من بايد 
بخش��ي از تعرفه قرار داد را به همكارش بدهد. 
او با من در يكي از اتاق هاي زائرسراي امامزاده 
داوود قرار گذاش��ت و خواست كه براي امضاي 
قرار داد و حرف زدن درباره نحوه اجراي كار به 
آنجا بروم كه از اين حرف تعجب كردم اما با اين 

حال به حرفش اعتماد كردم. 
زن جوان ادامه داد: امروز مطابق قراري كه با آن 
مرد داشتم راهي امامزاده داوود شدم. وقتي وارد 
اتاقي كه در اختيارش بود ش��دم ب��ه من آبميوه 
تعارف كرد. وقتي آبميوه را خوردم ناگهان سرم 
گيج رفت و بيهوش ش��دم. وقتي به هوش آمدم 

خودم را روي تخت بيمارس��تان ديدم و متوجه 
ش��دم پول، طال و گوش��ي تلفن همراهم كه در 
مجموع 100 ميليون تومان قيمت داشت سرقت 

شده است كه از آن مرد شكايت دارم. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي علي وس��يله ايرد موس��ي، بازپرس شعبه 
پنجم دادسراي ويژه س��رقت در اختيار تيمي از 
كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفت. 
كارآگاه��ان در اولي��ن گام از يكي از مس��ئوالن 
زائر س��را تحقيق كردند. او گفت: من روز حادثه 
وقتي براي سركشي به اتاق رفتم با پيكر بيهوش 
اين زن مواجه ش��دم و امدادگ��ران اورژانس را با 
خبر كردم. او گفت كه از هوي��ت مردي كه اتاق 

را اجاره كرده بود خبري ندارد. در شاخه ديگري 
از تحقيقات كارآگاهان پليس با بررس��ي شماره 
تماس متهم و شماره حسابي كه پول به حساب 
وي واريز شده بود موفق شدند متهم را كه مردي 
35 ساله بود، شناسايي كنند و تحت تعقيب قرار 
دهند. تحقيقات پليس در اين باره در جريان بود تا 
اينكه مخفيگاه متهم شناسايي و متهم روز گذشته 

بازداشت شد. 
او بعد از انتقال به ش��عبه پنجم دادس��راي ويژه 
سرقت توسط  قاضي علي وسيله موسي بازجويي 
شد. متهم گفت: من از مدتي قبل تصميم گرفتم 
كه به اين شيوه از زنان سرقت كنم. وي گفت: من 
و همسرم در حالي كه دو فرزند داشتيم از هم جدا 
شديم. پسرم با من زندگي مي كند و سرپرستي 
دخترم هم به عهده همسرم اس��ت. متهم ادامه 
داد: من قباًل به اتهام مالخري بازداشت شده و به 
زندان افتاده بودم. بعد از تحمل دو س��ال حبس 
و آزادي از زندان اين ش��يوه س��رقت را انتخاب 
كردم. مقابل ساختمان هاي دادگستري خصوصاً 
دادگاه هاي خانواده پرس��ه مي زدم. با اوراقي كه 
از دادگس��تري جعل كرده بودم خ��ودم را وكيل 
معرفي مي كردم و زناني را كه در جس��ت وجوي 
وكيل بودند شناسايي و بعد آنها را به محل هايي 
كه از قبل تعيين كرده بودم، مي كشاندم و بعد از 
بيهوش كردن آنها با شربت مسموم اموال شان را 

سرقت مي كردم. 
بعد از اعتراف متهم بود كه وي به دستور بازپرس 
براي كشف جرائم بيش��تر در اختيار كارآگاهان 

اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفت. 

8 سال زندان مجازات قتل پدر و خواهر
پسري كه به اتهام قتل پدر و خواهرش محاكمه و 
به قصاص محكوم شده بود، موفق به جلب رضايت 
اولياي دم و فاصله گرفتن از مجازات مرگ شد. او 
روز گذش�ته براي دومين بار محاكمه و از جنبه 
عمومي جرم به هشت سال زندان محكوم شد. 
به گزارش جوان، اين پرونده 16 فروردين سال 94، 
با اعالم خبر مرگ دو عضو يك خانواده  به مأموران 
كالنتري 107 خيابان فلس��طين به جريان افتاد. 
پسر جوان در تماس با مأموران گفت: »شب حادثه 
به خانه يكي از دوستانم رفته بودم. نيمه هاي شب 
بود كه به خانه برگشتم و ديدم خواهرم خودش را 
از لوستر حلق آويز كرده اس��ت. به آشپزخانه رفتم 
و ديدم پدرم نيز خونين روي زمين افتاده اس��ت. 
بالفاصله يك قيچي برداشتم و طنابي كه خواهرم با 
آن خودش را حلق آويز كرده بود، بريدم. فكر كردم 
هنوز زنده است اما بي فايده بود و صورتش كبود بود. 
احتمال مي دهم او بعد از كشتن پدرم خودكشي 

كرده است.«
بعد از اين توضيحات، مأموران به محل حادثه اعزام 
ش��دند و بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني در 
تحقيقات ميداني دريافتند هومن شب قبل حادثه 
با خواهرش درگير ش��ده بود. به اين ترتيب پسر 

جوان بار ديگر تحت بازجويي قرارگرفت تا اينكه 
به قتل پدر و خواهرش اعتراف كرد. او در ش��رح 
ماجرا گفت: »مادرم به خاطر بيماري سرطان فوت 
كرده بود و به همين خاطر با خواهر و پدرم زندگي 
مي كردم. پدرم پزشك بود و خيلي در خانه نبود به 
همين دليل با خواهرم ساعت ها در خانه تنها بوديم 
تا اينكه روز حادثه سر عوض كردن كانال تلويزيون 

با هم بحثمان شد. «
 متهم در خصوص قتل گف��ت: »آن روز خواهرم 
مشغول تماش��اي تلويزيون بود كه از او خواستم 
كانال تلويزيون را عوض كند اما قبول نكرد. خودم 
كنترل تلويزيون را برداشتم كه عصباني شد و كار 
به درگيري كشيد.  در آن درگيري خواهرم داد و 
فرياد مي كرد به همين دليل دستش را گرفتم و 
به اتاقش بردم. او از اتاق بي��رون آمد و با چاقوي 
آشپزخانه حمله كرد. چاقو را گرفتم و بار ديگر او 
را به اتاقش بردم. همان لحظه ديدم دستم زخمي 
شده به همين دليل عصباني شدم و به اتاق رفتم، 
سپس با كش گلويش را فشار دادم تا اينكه بيهوش 
شد. او هنوز زنده بود كه پدرم از سر كار به خانه آمد 
و سراغ خواهرم را گرفت. نمي دانستم چه جوابي 
به او بدهم به همين دليل از ترس چاقو را برداشتم 

و چند ضربه به شكم و سينه پدرم زدم. بعد از قتل 
پدرم به اتاق رفتم و با يك طناب گلوي خواهرم را 
فش��ار دادم تا اينكه از نفس افتاد. « متهم در آخر 
گفت: »براي گمراه كردن پليس قسمتي از طناب 
را بريدم و آن را به ميله لوس��تر بستم تا همه فكر 
كنند خواهرم خودكشي كرده است. بعد از آن خانه 

را ترك كردم و همراه دوستم به سينما رفتم.«
با اقرارهاي متهم، پس��ر جوان راهي زندان ش��د و 
پرونده بع��د از كامل ش��دن تحقيق��ات و صدور 
كيفرخواس��ت به ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي 
به پرونده، متهم با درخواست اولياي دم به قصاص 
محكوم شد. اين حكم در ديوان عالي كشور تأييد و 
در حاليكه در آستانه اجرا بود، اولياي دم بدون هيچ 
قيد و شرطي اعالم گذشت كردند.  به اين ترتيب 
هومن اين بار از جنبه عمومي جرم در همان شعبه 
به رياست قاضي زالي محاكمه شد. متهم در آخرين 
دفاعش گفت: »باور كنيد نقشه اي براي قتل نداشتم. 
پشيمانم و عذاب وجدان رهايم نمي كند. از اولياي دم 

و هيئت قضايي تقاضاي بخشش دارم.«
در پاي��ان هيئت قضايي بعد از ش��ور مته��م را به 

هشت سال حبس محكوم كرد. 

خواستگار كينه جو پس از ناكامي در ازدواج با فرد مورد عالقه اش 
با ايجاد صفح�ات جعلي در ش�بكه هاي اجتماع�ي زن جوان و 
فرزندانش را تهديد به اسيدپاش�ي مي كرد كه بازداش�ت شد. 
به گزارش ج��وان،  هفتم  آذرماه امس��ال زن جواني ب��ا مراجعه به 
دادسراي مبارزه با جرائم يارانه اي ناحيه 31 تهران از مردي ناشناس 
شكايت كرد و گفت: » چند ماه قبل شخصي در تلگرام پيامك داد و 
خودش را يكي از اقوام معرفي كرد. از آيدي اين ش��خص فكر كردم 
خانم باش��د تا اينكه در پيامك هاي بعدي با اطالعاتي كه از خودش 
مي داد متوجه شدم هويت او جعلي اس��ت و از خواستگاران قبلي ام 

است. « اين زن 39 ساله ادامه داد: »از آنجائيكه ازدواج كرده ام داراي 
چند فرزند هستم به آن فرد هشدار دادم كه ارتباطش را قطع كند كه 
توجهي نكرد. « شاكي ادامه داد: »مزاحمت هاي اين فرد ادامه داشت 
تا اينكه با فرس��تادن پيامكي من و فرزندانم را تهديد به اسيدپاشي 
كرد. اين موضوع باعث اختالف خانوادگي شده است به همين خاطر 

از مرد مزاحم شكايت دارم.«
بعد از مطرح شدن ش��كايت كارآگاهان پليس فتا دست به تحقيق 
زده و سرانجام متهم 42 ساله را در شهرس��تان شهريار شناسايي و 
بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: 

»چند سال پيش خواستگار شاكي بودم اما جواب رد شنيدم. به خاطر 
عالقه اي كه به او داشتم كينه كردم تا اينكه فهميدم او ازدواج كرده 
و صاحب چند فرزند اس��ت. آنجا بود كه براي از هم پاشيدن زندگي  
او با تشكيل آيدي جعلي به او پيامك دادم اما پشيمانم و درخواست 

گذشت دارم.«
سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتای تهران بزرگ گفت: » متهم 
در بازجويي هاي بعدي گف��ت از روي عالقه ب��ه آن زن او را تهديد 
كرده است اما انگيزه اي براي اجرايي كردن آنها نداشته است. قصد او 

انتقام روحي از شاكي و خانواده اش بوده است.«

خواستگار كينه جو در فضاي مجازي تهديد به اسيدپاشي مي كرد


