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پرونده مردي كه هش�ت ماه پس از اصابت ضربه چاقو به شكمش به 
كام مرگ رفته در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي مي شود. 
به گزارش جوان، 20 مهر سال ۹۵، مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك 
مردي 32 ساله به نام حسن در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي 

محل شدند. 
مادر حسن كه در بيمارستان حضور داشت در توضيح به مأموران گفت: 
»هشت ماه قبل پسرم با دوستانش درگير شد و در آن درگيري پسر جواني به 
نام كامران با چاقو به شكم او ضربه زد. حسن همان روز به بيمارستان منتقل 
شد و بعد از بهبود نسبي از بيمارستان مرخص شد اما در طي اين هشت ماه 
هميشه بيمار بود تا اينكه دوباره حالش بد شد. به همين خاطر مجبور شديم 
او را به بيمارستان منتقل كنيم، اما اين بار به خاطر شدت عفونت ناشي از 

زخم شكم فوت كرد. از كامران شكايت دارم و او قاتل پسرم است.«
با طرح اين شكايت كامران بازداشت شد. او در بازجويي ها جرمش را انكار 
كرد و در توضيح به مأموران گفت: »حسن چند روز قبل از حادثه با برادر 
كوچكم درگير ش��ده بود. آنها از قبل نيز با هم اختالف قديمي داشتند به 
همين خاطر آن روز دوباره با هم درگير شدند و من براي هواخواهي از برادرم 
وارد درگيري شدم. سپس با چاقويي كه داشتم ضربه اي به شكم حسن زدم، 

اما همان موقع پشيمان شدم و بالفاصله او را به بيمارستان رساندم.«
متهم ادامه داد: »بعد از اينكه پزشكان زخم حسن را پانسمان كردند به او 
گفتند بايد هفته اي يكبار براي تعويض پانسمان به بيمارستان برود. حتي 
پزش��كان گفتند اگر زخم او بهتر نش��ود امكان دارد نياز به عمل جراحي 
داشته  باشد، ولي حسن در اين مدت يكبار هم به بيمارستان مراجعه نكرد و 

همين باعث عفونت زخم او شد.«
متهم در آخر گفت: »باور كنيد قصد قتل نداشتم وگرنه او را به بيمارستان 
نمي رساندم. حسن با رضايت خودش از بيمارستان ترخيص شد ولي به 

توصيه هاي پزشك توجهي نكرد و همين باعث مرگش شد.«
با انكارهاي متهم پرونده به پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه كميسيون 
سه نفره پزشكي قانوني اعالم كردند ضربات كامران باعث قتل نشده ست. 
با اعالم اين گزارش، پرونده با اعتراض اولياي دم بار ديگر به پزشكي قانوني 
فرستاده شد تا اينكه اين بار كميسيون پنج و هفت نفره نظريه كميسيون 

قبلي را تأييد كردند و گفتند ضربات متهم كشنده نبوده است. 
پرونده براي سومين بار بعد از اعتراض اولياي دم به كميسيون ۹ نفره پزشكي 
قانوني فرستاده شد، در نهايت كارشناسان پزشكي قانوني اعالم كردند، 
۸0 درصد علت فوت، ضربه  از سوي متهم بوده در ادامه عدم پيگيري مقتول 

براي درمان موجب فوت شده است. 
با اعالم اين نظريه، كامران به اتهام قتل عمد روانه زندان شد و پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا اينكه 

بعد از تعيين شعبه در نوبت رسيدگي دفتر شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. 
به اين ترتيب متهم با درخواست قصاص از سوي مادر مقتول و درخواست 
قصاص از سوي رئيس قوه قضائيه از طرف فرزند خردسال مقتول، به زودي 

محاكمه خواهد شد. 

مرگ مشكوك مرد جوان
 بررسي مي شود

فرار پزشك قالبي
 پس از سرقت اموال دختر پولدار

مرد فريبكار كه با معرفي خودش به عنوان پزشك، دختر پولدار را فريب 
داده و اموالش را سرقت كرده  تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت. 
به گزارش جوان، چند روز قبل دختري وارد يكي از شعب دادسراي امور 
جنايي تهران ش��د و عليه مردي فريبكار شكايت كرد. دختر 3۵ ساله كه 
مرجان نام دارد در توضيح شكايت خود به قاضي گفت: من در كشور سوئد 
متولد ش��ده ام و اقامت اين كش��ور را دارم. پدرم مردي بازرگان است و به 
واسطه شغلش به كشورهاي مختلف رفت و آمد دارد. من همچنين مديريت 
يكي از شركت هاي پدرم در كشور سوئد را به عهده  دارم و هر از چندگاهي 
همراه خانواده ام براي ديدار با بستگان به ايران مي آيم. دختر جوان ادامه داد: 
آخرين بار اسفند سال قبل بود كه براي شركت در مراسم عروسي يكي از 
بستگان به تهران آمديم. بعد از انجام مراسم عروسي و به واسطه اينكه پدرم 
يك شركت تجاري هم در ايران دارد، مشغول رسيدگي به كارهاي شركت 
شد براي همين مدت اقامت ما در تهران طوالني شد. دختر جوان ادامه داد: 
در اين مدت بود كه به واسطه دختر دايي ام با پسري جوان آشنا شدم كه 
خودش را پزشك معرفي كرد. او ظاهر خيلي خوبي داشت و در چند جلسه 
مالقات كه با هم داشتيم با ظاهري كاماًل آراسته حاضر مي شد. مي گفت 
كه خانه اي در شمال تهران دارد و به دنبال انجام كارهايش براي اقامت در 

كشوري اروپايي است. 
شاكي گفت: آخرين بار پسر جوان من را به خانه اش در شمال تهران دعوت 
كرد كه دعوت او را قبول كردم. روز حادثه وقتي وارد خانه اش شدم، ناگهان 
به من حمله كرد و دست و پا و دهانم را بست. بعد موهايم را كوتاه كرده و طال 
و دالرهايي راكه همراهم بود سرقت كرد. به خاطر اينكه بخشي از كارهاي 
شركت تجاري مان در تهران با من بود، دسته چكي را كه همراهم بود   هم 
سرقت كرد و من را مجبور كرد، چند برگ چك سفيد هم امضا كرده و به او 
بدهم. بعد از چند ساعت ناگهان تلفن همراهش زنگ خورد و او در حالي كه 
با تلفن حرف مي زد، در خانه را قفل كرد و بيرون رفت. من هم با هر سختي 
بود، توانستم دس��ت ها و دهانم را باز كنم و خودم را به پنجره رسانده و از 

رهگذران درخواست كمك كنم. 
بعد از مطرح شدن شكايت تيمي از مأموران پليس آگاهي در اين باره تحقيق 
كردند. در اولين گام مشخص شد كه خانه مورد نظر به مدت چند روز از 
سوي مرد جوان اجاره شده است. همچنين مشخص شد كه متهم مردي 
بيكار است كه به دروغ خودش را به عنوان پزشك معرفي كرده و به اين شيوه 

توانسته دختر جوان را فريب داده و از او سرقت كند. 
براساس اين گزارش تحقيقات براي بازداشت متهم در جريان است.

تغيير در شيوه ارسال پيامك بدحجابي 
براي خودروها

جانشين فرمانده ناجا از تغيير در شيوه ارسال پيامك هاي بدحجابي 
در ط�رح ناظ�ر خب�ر داد و تأكيد ك�رد ك�ه رانن�دگان خودروهاي 
مس�افربر هم بايد در مورد بدحجابي مس�افران خ�ود تذكر بدهند. 
سردار قاسم رضايي روز گذشته در ستاد فرماندهی تهران بزرگ در جمع 
خبرنگاران درباره انتقادات مطرح شده پيرامون ارسال پيامك هاي بدحجابي 
گفت: طرح   ناظر  مطالبه مردم است و ما هر جا مي رويم مردم مي گويند كه 
ما آرامش مي خواهيم و اين مطالبه مردم است و در اين مورد به عنوان متولي 
اجراي قانون، قانوني برخورد مي كنيم. وي با بيان اينكه اين افراد با خودرو در 
سطح شهر و معابر تردد مي كنند، گفت: خودرو فضاي شخصي نيست، مثل 
خانه و اتاق نيست و فرد در خودرو در منظر عموم است. ناجا هم اعمال قانون 
مي كند و اين كار طبق قوانين و مقررات انجام مي شود. جانشين فرمانده ناجا 
از تغيير در شيوه ارسال پيامك هاي بدحجابي نيز خبر داد و گفت: حدود 
يك هفته است كه تغييراتي در اين زمينه اعمال شده و مردم هم استقبال 
كرده اند. به اين صورت كه ابتدا و براي بار اول يك پيامك كه جنبه ارشادي 
دارد، براي مالك خودرو ارسال مي شود. در مرحله دوم و براي بار دوم از فرد 
خواسته مي شود كه پاسخ الكترونيكی به پيامك بدهد و در مرحله سوم است 
كه در صورت اصرار به تكرار اين موضوع، فرد احضار مي شود. سردار رضايي 
درباره اينكه آيا مستندات بدحجابي در اختيار پليس قرار دارد يا خير؟ گفت: 
ما مستندات را داريم و در مواردي وقتي به فرد آدرس و نشاني را مي دهيم، 
مي پذيرد. جانش��ين فرمانده ناجا در مورد اينكه رانندگان مسافربرهاي 
اينترنتي و شخصي چه بايد بكنند؟ گفت: اين رانندگان هم بايد تذكر بدهند. 
چطور وقتي فردي با يك آلودگي سوار برخودرو شود به او تذكر مي دهند، 

خب اين هم يك آلودگي است و بايد تذكر بدهند. 

دزد تك رو سرانجام گرفتار پليس شد
دزد تك رو ك�ه ب�ا پرس�ه در خيابان ه�اي تهران گوش�ي تلفن 
همراه رهگذران را سرقت مي كرد، س�رانجام گرفتار پليس شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم 
پليس آگاهي تهران  گفت: 27 شهريورماه پرونده اي با موضوع سرقت 
تلفن همراه در كالنتري 11۵ رازي تش��كيل و بعد از آن برای بررسي 
بيشتر به پايگاه هشتم پليس آگاهي فرس��تاده شد. محتويات پرونده 
حاكي از آن بود، ش��اكي در حال عبور از خيابان كارگر بوده كه تلفن 
همراه وي توسط راكب يك دستگاه موتورس��يكلت هوندا 12۵ سبز 
رنگ سرقت مي شود كه با دخالت شهروندان سارق هنگام فرار به زمين 

خورده و سپس با رها كردن موتورش از محل فرار مي كند. 
مأموران پليس با بررسي شماره پالك موتورس��يكلت متوجه شدند 
كه موتور چندبار به صورت قولنامه اي فروخته ش��ده تا اينكه آخرين 
مالك آن را كه مردي به نام سيامك بود، شناسايي و بازداشت كردند. 
شاكي بعد از ديدن سيامك او را به عنوان سارق گوشي تلفن همراهش 
شناسايي كرد. متهم وقتي در اين باره تحقيق شد  گفت كه براي تأمين 
هزينه هاي زندگي اش سرقت مي كند. او گفت: در چند روز گذشته به 
اين شيوه توانستم ۵0 ميليون تومان به جيب بزنم كه در آخرين سرقت 
رهگذران مانع فرارم ش��دند با اين حال بعد از اينكه روي زمين افتادم 
موتورم را رها كرده و خودم فرار كردم. تحقيقات براي كش��ف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است. 

جعل پاسپورت
 براي شركت در آزمون زبان

دو  ته�ران  امني�ت  پلي�س  س�وم  پاي�گاه  مأم�وران 
در  ه�م  ج�اي  ب�ه  پاس�پورت  جع�ل  ب�ا  ك�ه  را  مته�م 
بازداش�ت كردن�د.  زب�ان ش�ركت كرده بودن�د،  آزم�ون 
به گزارش ج��وان، در پي دريافت خب��ري مبني بر اينك��ه فردي كه 
متقاضي شركت در آزمون زبان انگليسي مي باشد، مدارك هويتي اش 
جعلي است، مأموران پايگاه سوم پليس امنيت تهران در اين باره تحقيق 
كردند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه متهم عكس خود را جاي 
عكس متقاضي اصلي آزمون قرار داده و قصد دارد به جاي فرد اصلي در 
آزمون زبان شركت كند. متهم پس از انتقال به اداره پليس، به جرمش 
اعتراف كرد و گفت، با توجه به مهارت و آش��نايي كه با زبان انگليسي 
داش��ته با يك ش��ركت كه در زمينه مهاجرت فعاليت دارد آشناشده 
و در قبال دريافت مبالغي به جاي افرادي ك��ه مهارت خوبي در زبان 
انگليسي نداشتند، شركت مي كرده است. مأموران پايگاه سوم پليس 
امنيت در شاخه ديگري از تحقيقات خود مخفيگاه و هويت متهم اصلي 
را شناسايي و شش��م مهرماه وي را حوالي خيابان بهشتي شناسايي و 
دستگير كردند. در بازرسي از دفتر شركت يك عدد پاسپورت جعلي، 
تعداد زيادي سربرگ و مهرهاي دولتي، كشف كرده و دو متهم پس از 
تشكيل پرونده براي سير مراحل قضايي به دادسرا معرفي شدند. تالش 

براي دستگيري ساير مرتبطين اين موضوع همچنان ادامه دارد. 

بازداشت سارقان النگوهاي پيرزن 
دو مرد س�ارق كه س�حرگاه با ورود به خانه پيرزن النگوهايش را 
سرقت كرده بودند كمتر از 24 ساعت پس از سرقت بازداشت شدند. 
منصور محمدي خباز، دادستان دزفول گفت: اين سارقان ساعت سه و 
نيم بامداد با ورود به منزل پيرزن اقدام به زورگيري و سرقت دو عدد 
النگوي او كردند. وي با بيان اينكه همس��ر كهنسال اين پيرزن نابينا 
است، ادامه داد: اين سارقان جوان در جريان سرقت النگوهاي پيرزن، 
جراحاتي به او وارد كردند.  دادستان دزفول با اشاره به بازسازي صحنه 
جرم در محل سرقت با حضور سارقان و خانواده پيرزن گفت: دزفول 
جاي امني براي مجرمان و س��ارقان نيست و در صورت ايجاد هرگونه 

ناامني به طور قاطع با آنها برخورد مي شود. 

عربده كشي، شرارت، تخريب اموال عمومي، 
مخل كردن امنيت محالت، ايجاد وحشت 
براي ش�هروندان، ايجاد مزاحمت، تعرض 
به نواميس و آتش افروزي در اغتشاش هاي 
صورت گرفته از جمله جرائمي اس�ت كه 
افراد ش�رور با آن ش�ناخته مي شوند. اين 
دسته از افراد كه عمدتاً داراي ناكامی  هاي 
بس�ياري در زندگي هس�تند، وقتي وارد 
مرحله جواني خود مي شوند با تكيه بر قمه 
و قداره و زوربازوي خود تالش مي كنند با 
عربده كش�ي انتقام ناكامي هاي خود را از 
زندگ�ي و جامعه مطالبه كنند. آمد و ش�د 
اين دس�ته از افراد ساختارشكن به زندان 
و جامعه س�ال هاي بسياري اس�ت كه در 
جريان است و تالش هاي صورت گرفته هنوز 
نتوانسته زنجيره شكل گيري اين نابساماني 
اجتماعي را قط�ع كند، از همين روس�ت 
كه هر از چندگاه ش�اهد اجراي طرح هاي 
پليس در بازداشت فله اي اشرار و احتماالً 

رها شدن آنها در جامعه هستيم. مدتي بعد 
مأموران پلي��س پايتخت 
در پنجمي��ن مرحل��ه 
از ط��رح برخ��ورد 
با اراذل و اوباش 
موفق ش��دند 

3۸۹ نفر از اشرار را بازداشت كنند. 
 س��ردار حس��ين رحيمي، فرمانده انتظامي 
پايتخت روز گذش��ته در توضي��ح عمليات 
مأم��وران تحت امرش به خبرن��گاران گفت: 
برخورد ب��ا اراذل و اوباش يكي از مطالبه هاي 
مردم از پليس بوده و هست و از اين رو از مدتي 
قبل طرحي براي شناسايي اراذل و اوباش انجام 
شد. در اين طرح كه از ساعت 1۶ روز يك شنبه 
وارد فاز عملياتي ش��د و تا ساعت 7  صبح روز 
دوشنبه ادامه داش��ت بيش از 3۸۹ شرور كه 
۴۶ نفر از آنها از اراذل و اوباش سطح دار بودند، 

دستگير شدند. 
وي ادام��ه داد: در اجراي اين طرح مكان هاي 

مثل قهوه خانه ها، 

سفره خانه ها باشگاه هاي بدنسازي، بوستان ها 
و تفرجگاه هاي 12۵ محله بازيد شد. رحيمي 
گفت: عده اي از افراد بازداش��ت ش��ده قباًل 
به پليس تعهد داده بودند ك��ه مرتكب جرم 
نشوند اما تحقيقات پليس نشان داده است كه 
آنها به تعهدشان عمل نكردند و براي همين 
بازداشت ش��دند. وي همچنين گفت كه در 
بازرسي از مخفيگاه اين افراد يك قبضه سالح 
جنگي، 13 سالح شبه جنگي، ۸3 قمه، ساتور 
و تيروكمان كشف شد. همچنين در يك مورد 

۶3 كيلوگرم مواد مخدر نيز از آنان به دست 
آمد و 1۵ دس��تگاه خودرو و 

موتور سيكلت نيز از آنان كشف و ضبط شد. 
س��ردار رحيمي درباره جزئي��ات جرائمي 
كه اين اف��راد مرتكب ش��د ه اند هم گفت: 
2۸۴ نفر از اين افراد در معابر و بوستان ها و 
تفرجگاه ها براي شهروندان به خصوص زنان 
ايجاد مزاحمت كرده  بودند و 22 نفرشان هم 
مرتكب جرائم خشني مثل تجاوز و سرقت 

شده بودند. 
 رئيس پليس تهران همچنين از پلمب ۶3 
واحد صنفي كه به محل تردد اوباش تبديل 
شده بود، خبر داد و گفت: به تمامي اماكن 
صنفي و واحدهايي كه فض��ا براي تجمع و 
حضور اوباش ايجاد كنند، هشدار مي دهيم 
كه در ص��ورت رؤي��ت چنين م��واردي يا 
شكايت مردم، پليس به موضوع ورود كرده و 
اين فضاها براي بار اول به مدت سه ماه پلمب 
خواهد ش��د. وي با اش��اره به قدرت نمايي 
برخي از اوباش در فضاي مجازي هم گفت: 
2۴ تارنما كه اقدام به بارگ��ذاري تصاوير و 
محتواه��اي مربوط به اوب��اش كرده بودند، 

شناس��ايي و گردانندگانش��ان 
دستگير شدند. 

اوباش تهران  ميهمان  پليس!
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مردي كه پ�س دريافت حكم طالق همس�رش 
روي وي اس�يد پاش�يده و از مح�ل مت�واري 
ش�ده بود، پ�س از بازداش�ت گف�ت ك�ه براي 
انتقام دس�ت به ارت�كاب اين جرم زده اس�ت. 
به گزارش جوان، 17 ش��هريورماه امسال مأموران 
پليس تهران از حادثه اسيدپاش��ي حوالي ميدان 
بروجردي باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها 
حكايت از آن داش��ت كه در اين حادث��ه مردي با 
پاشيدن اس��يد روي زني رهگذر از محل گريخته 
است. فريبا 33 ساله به بيمارستان منتقل شد و بعد 
از بهبود نسبي در حاليكه به سختي صحبت مي كرد 
گفت: »ليس��انس حقوق دارم و در يك ش��ركت 
ثبت اسناد كار مي كنم. شوهرم سهيل نام دارد. ما 
زندگي خوبي داشتيم تا اينكه سهيل در رفت و آمد با 
دوستانش معتاد شد. خيلي تالش كردم او را نجات 
دهم اما فايده نداشت. اين شد كه تصميم گرفتم از 
او طالق بگيرم اما او مرا تهديد مي كرد تا از تصميمم 
منصرف ش��وم اما من توجهي نكردم و مدتي قبل 
زندگي ام را از او جدا كردم و در دادگاه هم درخواست 

طالق دادم.«
زن جوان ادامه داد: »بع��د از آن بود كه تهديدهاي 
شوهرم شروع شد تا اينكه روز حادثه وقتي از خانه 
خارج ش��دم تا به محل كار بروم ناگهان شوهرم از 
پشت ماشيني كه پنهان شده بود، بيرون آمد و سد 
راهم ش��د. او بدون اينكه حرفي بزند از داخل يك 
بطري مايع اس��يد را به رويم پاش��يد و فرار كرد. از 
شدت سوزش فريادم بلند شد تا اينكه خودم را به 
يك خانه رساندم و زنگ زدم. صاحبخانه وقتي مرا 
ديد بالفاصله روي محل س��وختگي ها آب فراوان 

ريخت كه همين كار باعث شد درصد سوختگي ام كم 
باشد،  سپس با اورژانس و مأموران تماس گرفت.«

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي احسان 
زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي 
تهران براي رسيدگي و دستگيري مرد اسيد پاش در 
اختيار كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي قرار 
گرفت تا اينكه متهم چند روز قبل درآشپزخانه اي 

در خيابان ازگل بازداشت شد. 
متهم روز گذش��ته براي تحقيقات به شعبه ششم 
دادسراي امور جنايي پايتخت منتقل شد. او مقابل 
بازپرس احسان زماني به جرمش اعتراف كرد و گفت 
كه براي انتقام دست به اين كار زده است. وي گفت: 
»ساكن يكي از شهرستان هاي استان خراسان بودم 
و فريبا در روستا زندگي مي كرد. او بعد از اينكه در 
رشته حقوق قبول شد، پدرش در شهرستان براي او 
خانه اي كه متعلق به پدرم بود خريد و همين باعث 
آشنايي من و فريبا شد. مدتي گذشت تا اينكه به هم 

عالقه مند شديم و با هم ازدواج كرديم. 
دو س��ال از ازدواجمان گذشت تا اينكه فريبا گفت 
براي پيشرفت در زندگي بهتر است به تهران برويم. 
از طرفي اقوام و فاميل در زندگي ما خيلي دخالت 
مي كردند اين ش��د كه قبول ك��ردم و راهي تهران 

شديم. 
در شهرس��تان مغازه مصالح  فروش��ي داشتم آنرا 
فروختم و در تهران در يك رستوران به عنوان آشپز 
مشغول كار شدم. در اين سالها ما بچه دار نمي شديم 
به همين خاطر خانواده ام اصرار داشتند با زن ديگري 
ازدواج كنم اما آنقدر به فريب��ا عالقه مند بودم كه 

قبول نكردم.« 

متهم ادامه داد: »سالها قبل برادرش با فريبا درگير 
ش��د. در آن درگيري من، ب��رادر او را كتك زدم و 
1۸ ميليون تومان ديه پرداخت كردم. همه اين كارها 

بخاطر عالقه به همسرم بود اما او بعد از شش ماه كه 
به تهران آمديم به دادگاه رفت و درخواست طالق 
داد. وقتي علت را پرسيدم گفت او را اذيت مي كنم 
و كتك مي زنم. باور كنيد حرف هايش دروغ بود او با 
يك مرد غريبه آشنا شده بود كه يكي از مشتري هاي 
شركتي بود كه فريبا آنجا مش��غول كار بود. خودم 
پيامك هاي او را در تلفن همراه همسرم ديده بودم. 
از طرفي يكي از خواستگارهاي قديمي اش چند بار 
با من تماس گرفته بود و تهديد كرده بود تا فريبا را 

طالق بدهم.«
متهم در آخر گفت: » من قبالً به مصرف مواد اعتياد 
داشتم. با اين حال عاشق همسرم بودم حتي خانه اي 
كه خريده ب��ودم را به نام او كرده ب��ودم اما او از من 
ش��كايت كرده بود و مرا از خانه بي��رون كرده بود. 
همسرم مرا فريب داده بود. روزي گفت مهريه اش را 
مي بخشد و همه چيز را به من مي سپارد، به همين 
خاطر به او اجازه طالق دادم تا اينكه فهميدم غيابي 
طالق گرفته است و حكم طالق هم به من ابالغ شد. 
همين رفتارها باعث شد روز حادثه يك ظرف اسيد 
را كه در انباري خانه داشتم برداشتم و با كمين مقابل 
خانه فريبا وقتي او از خان��ه بيرون آمد در كوچه اي 
خلوت اس��يد را روي او  بپاشم و س��پس فرار كنم. 
همان موقع س��راغي از او نگرفتم اما فرداي آن روز 
به بيمارستان سوانح و س��وختگي رفتم و جوياي 
احوالش شدم. در اين مدت چند بار در فضاي مجازي 

با او چت كردم و گفتم تقصير خودت بود.«
در پايان مته��م براي تحقيقات بيش��تر در اختيار 
كارآگاهان اداره ش��انزدهم پليس آگاهي پايتخت 

قرار گرفت. 
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