حوادث
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اسیدپاشیزنرویهمسر
خود در رشت!

کوتاه از حوادث
توکلی /سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی
استان کرمان ،از کشف ۶۰۳کیلوگرم موادمخدر
ازنوع مورفینوتریاکدرعملیاتمشترکماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زرند و استان
یزداززیربارعلوفهدریکمنزلروستاییودستگیری
سه قاچاقچیوتوقیفدودستگاهخودروخبرداد.
کرمانی /حسینی زینلی رئیس اورژان ــس پیش
بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان از مرگ دلخراش دو جوان بر اثر برخورد
موتور سیکلت و خــودروی ال نود طی شامگاه پنج
شنبهدرخیابانامیرکبیراینشهرخبرداد.
*ایرنا /سردار جمال سلمانی جانشین فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه از کشف  ۱۵۸کیلوگرم
مادهمخدرگلدرشهرهایکرمانشاهوهرسینطی
عملیاتهایجداگانهخبرداد.
*مهر /بامداد پنج شنبه گذشته سانحه رانندگی
میانیکدستگاهکامیونوپژو دربزرگراهپاسداران
تبریز ،بعد از تقاطع ارم به سمت آذربایجان ،چهار
مصدومویککشتهبهجاگذاشت.
*شبکه خبر /سخنگوی سازمان آتــش نشانی
شهرداری تهران گفت :پنج شنبه گذشته حریق
جزئی انــبــار بیمارستان دی تــهــران اطفا شــد و
مصدومینداشت.
*پلیس /سردار رضا بنیاسدیفر جانشین پلیس
پیشگیری ناجا با تاکید بر ضرورت مشارکت اقشار
مختلف جامعه در پایدارسازی امنیت ،گفت :با
تالشهایمرکزانتظامیپلیسپیشگیریناجا۶۰،
هزار پلیسیار در ۱۲هزار نقطه کشور تحت آموزش
ونظارت ۷۵۵موسسهخدماتحفاظتیومراقبتی
نقشآفرینیمیکنند.
*مهر /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ ،از دستگیری زن و مردی
موبایلقاپدرغربتهرانخبرداد.
* ایسنا /مقامات تایوان می گویند :در حادثه آتش
سوزیدریکبرجمسکونی ۱۳طبقهواقعدرجنوب
تایوان،حداقل ۴۶نفرکشتهودههانفردیگربهطور
جدیمصدومشدهاند.
*فــارس /سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی
پلیس پایتخت با بیان این که در شش ماهه امسال
 ۶۹هزار پرونده در کالنتریها تشکیل شده است،
از صلح و سازش در  ۸۱درصد پروندههای ارجاعی
بهدوایراجتماعیخبرداد.
*ایسنا /زمینلرزهایدرمقیاس 6.6ریشتردیروز
مناطقیازجزایرسلیمانرالرزاند.
*ایسنا/مقاماتمحلیکلمبیاازسقوطیکدستگاه
اتوبوس به دره ای به عمق تقریبا ۱۵۰متری در یک
منطقه کوهستانی در نواحی مرکزی و مرگ دست
کمششتندراینسانحهخبردادند.آنهاهمچنین
مصدومشدنچندیننفردیگررادراینحادثهتایید
کردهاند.
*فارس /جعفرمیعادفررئیساورژانسکشورگفت:
بیشاز 50نفرازهمکارانمادرسالهایاخیرجان
خودراهنگامماموریتبراثرتصادفاتازدستداده
وبرخینیزمصدومشدهاند.

اب دستگیری عامل زورگیری از زانن لو رفت

اخ

تصاصی

«تیغوحشت»زیرگلویبانوانمسافر!

سجادپور -راننده جوانی که با گذاشتن
چاقو زیــر گلوی مسافران زن و تهدید به
مرگ آنان ،طالهایشان را می ربود ،با تالش
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد دستگیر شد
و به چندین فقره زورگیری اعتراف کرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،چندی
قبل ،زن جوانی با مراجعه به پلیس ،از یک
ماجرای هولناک در زیر پوست شهر پرده
برداشت.
این زن که هنوز دستانش از شدت ترس
می لرزید ،وحشت زده و هراسان به پلیس
گفت :به همراه دختر کوچکم در بولوار الهیه
مشهد منتظر تاکسی بودم که یک دستگاه
خودروی سواری شخصی مقابلم ترمز زد،
من هم بدون هیچ گونه نگرانی ،مسیر منزلم
را اعالم کردم و در صندلی عقب نشستم
ولی هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم
که متوجه رفتار و حرکات مشکوک راننده
شدم .هوا رو به تاریکی می رفت که ترس
همه وجودم را فرا گرفت به همین دلیل از
راننده خواستم توقف کند ولی دیگر دیر
شده بود و به مکانی خلوت رسیده بودیم.
در این لحظه ناگهان راننده جوان ،خودرو
را به حاشیه خیابان کشید و تیغه چاقو را زیر
گلویم گذاشت .از شدت ترس ،زبانم بند
آمده بود .او از من خواست طالهایم را به او
بدهم ،تازه فهمیدم راننده خطرناک خودرو،
از همان ابتدا با دیدن النگوهایم وسوسه
شده است و قصد زورگیری دارد! به ناچار
و برای حفظ جان خودم با دستانی لرزان
همه طالها و گوشی تلفنم را در حالی به او
دادم که دختر کوچکم نیزوحشت زده گریه
می کرد .این زن جوان ادامــه داد :راننده
بــی رحــم ،پــس از سرقت طالها و اموالم
من و دخترم را از خــودرو پایین انداخت و
متواری شد.
گــزارش خراسان حاکی است با توجه به

اهمیت این ماجرا و با صدور دستوری ویژه از
سوی قاضی شعبه  606دادسرای عمومی
و انقالب مشهد ،رسیدگی به این پرونده به
گروه ورزیده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی
سپرده شد و بدین ترتیب تحقیقات گسترده
برای شناسایی و دستگیری راننده زورگیر
ادامــه یافت .کارآگاهان در اولین مرحله

حساسیت موضوع ،آخرین اقدامات قضایی
را از معاون دادستان مرکز خراسان رضوی
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
جویا شدیم .قاضی «سید هــادی شریعت
یار» ارتکاب جرایم خشن و به ویژه زورگیری
در مشهد را از جمله مــواردی ذکر کرد که
دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت

از اقدامات پلیسی ،تصویر فرضی چهره
راننده را با مشخصات ارائه شده از سوی زن
جوان ترسیم کردند و سپس به ردیابی های
اطالعاتی پرداختند .مدتی بعد فعالیت
های پلیسی نتیجه داد و راننده مذکور در
یک عملیات غافلگیرانه به دام افتاد.
بررسی های کارآگاهان نشان داد که متهم
این پرونده ،زورگیری های مشابه دیگری را
نیز در نقاط مختلف شهر انجام داده است.
به همین دلیل مقام قضایی دستور انتقال
متهم به زندان را صادر کرد تا این پرونده
دیگر مراحل قانونی و تحقیقی خود را طی
کند .در همین خصوص با توجه به اهمیت و

با آن برخورد می کند .این مقام ارشد قضایی
تصریح کــرد :به پرونده های زورگیری به
طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و احکام
قاطعی نیز در دادگــاه ها صــادر می شود.
قاضی «شریعت یار» با تاکید بر دستورات
خــاص دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی
برای پیگیری بدون وقفه پرونده های جرایم
خشن در مشهد اف ــزود :هیچ پــرونــده ای
در ایــن بــاره به بایگانی سپرده نمی شود
و این گونه پرونده ها تا هنگام دستگیری
متهم یا متهمان ،در دستور کار پلیس قرار
دارد .وی همچنین با اشاره به دستگیری
راننده جوانی که با تهدید زنان مسافر از آنان

عکس  :آرشیو

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی
گیالن با اشــاره به وقــوع یک فقره اسیدپاشی
در رشــت ،گفت :مشکالت خــانــوادگــی علت
این حادثه بود .به گزارش مهر ،سرهنگ مجید
رس ــولزاده افــزود :در پی تماس شهروندان با
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر یک
فقره اسیدپاشی در یکی از خیابا نهای شهر
رشــت ،بالفاصله مأموران کالنتری  ۲۲برای
بررسی موضوع در محل حاضر شدند .وی با
بیان ایــن که پس از حضور مــأمــوران در محل
مدنظر مشخص شد خانمی  ۵۲ساله به علت
اختالفات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی روی
همسر  ۵۶سالهاش کرده است ،ادامه داد :در
این حادثه مادر فرد اسیدپاش نیز هنگام جدا
کردن دوطرف از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی
شد .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
گیالن گفت :هر سه نفری که در ایــن حادثه
آسیب دیدند برای مداوا توسط عوامل اورژانس
به بیمارستان منتقل شدند و فرد اسید پاش در
بیمارستان تحت نظر پلیس است .وی با تشریح
پیامدهای منفی خشم و تاثیر تسلط نداشتن بر
عصبانیت در بروز اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر،
اضافه کرد :بسیاری از جرایم جنایی از نداشتن
توانایی فرد در کنترل خشم و عصبانیت نشئت
میگیرد بنابراین شهروندان به ویژه افرادی که
دارای تجربه سالها زندگی مشترک هستند باید
با سعه صدر و راههای قانونی و مسالمت آمیز برای
حل تعارضات زناشویی و اختالفات خانوادگی
خود اقــدام کنند .سرهنگ رســولزاده با بیان
این که سامانه تلفنی پلیس پاسخگو با شماره
 ۰۹۶۵۸۰آمــاده ارائــه انــواع خدمات مشاوره
تلفنی در زمینههای خانوادگی ،روان شناختی،
حقوقی ،تربیتی و تحصیلی به مردم است ،افزود:
مرکز و دوایر مشاوره کالنتریهای استان همه
روزه آماده ارائه خدمات مشاورهای حضوری در
زمینههای مختلف به شهروندان هستند.
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خراسان

زورگیری می کرد  ،گفت :متهم این پرونده
هم با صدور دستوری قاطع از سوی قاضی
پرونده ،روانه زندان شده است تا تحقیقات
تکمیلی درباره جرایم وی صورت گیرد.
به گزارش خراسان ،در همین حال دادیار
حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان
نیز به شهروندان و به ویــژه زنــان توصیه
کرد تا حد امکان هنگام سفرهای درون و
برون شهری از حمل اشیای گران قیمت و
غیرضروری خودداری کنند .قاضی «امید
ابراهیم زاده» خاطرنشان کرد :شهروندان
از خـــودروهـــای تــحــت نــظــارت ســازمــان
تاکسیرانی که دارای عالیم و رنگ های
مخصوص هستند در سفرهای درون شهری
استفاده کنند و از سوار شدن به خودروهای
شخصی بپرهیزند.
ایــن مقام قضایی همچنین بــا اشـــاره به
شگردهای مختلف مجرمان و تبهکاران
برای ارتکاب جرم تصریح کرد :گاهی افراد
خالفکار برای جلب اعتماد مسافران ،از
یک زن در داخل خودرو استفاده می کنند تا
طعمه های خود را به راحتی به دام بیندازند
بنابراین شهروندان نباید فریب حضور یک
زن درون خــودروی شخصی را بخورند و
به آن اطمینان کنند .قاضی ابراهیم زاده
اضافه کــرد :در صورتی که به هر دلیلی
ناچار به استفاده از خودروهای شخصی
شدید ،طال و جواهرات قیمتی خود را در
معرض دید دیگران نگذارید و حتما قبل از
سوارشدن به خــودرو ،مشخصات ظاهری
راننده و در صورت امکان پالک خودرو را
به خاطر بسپارید! و به هیچ وجه در برابر
زورگیران مقاومت نکنید.
وی ادامــه داد :در صــورت وقــوع هرگونه
حادثه ای ،فقط در اولین فرصت با پلیس
تماس بگیرید.

دستگیریپزشکیکهبامدرککارشناسی مخابراتطبابتمیکرد!
توکلی /فردی که با جعل عنوان پزشک
عمومیو بهصورتغیرمجاز مشغولمعالجه
انـــواع بیماری هــای مــردم در بیمارستان
شهرستان محرومریگان درشرقکرمان بود،
دستگیرشد.
بــه گـــزارش خــراســان ،فــرمــانــده انتظامی
شهرستان دراین باره گفت :به دنبال شکایت
چند شهروند در خصوص نحوه ارائه خدمات
یکپزشکعمومیدریکیازبیمارستانهای
تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم و همچنین
دریافت خبر از منابع اطالعاتی مبنی بر
فعالیت غیرمجاز این فــرد ،بررسی موضوع
در دستور کار پلیس قرار گرفت .سرهنگ
اکــبــر نجفی افـــــزود :مـــامـــوران کالنتری
 ۱۲بــا هــمــکــاری دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی
شهرستان بــم ،فــرد مدنظر را بــه دانشگاه
علوم پزشکی دعوت کردند و پس از بررسی
مشخص شد این فرد فاقد هرگونه مدارک
و پ ــروان ــه پــزشــکــی اســـت پــس بالفاصله

متهم دستگیر و به کالنتری منتقل شد.
وی ادامه داد :متهم در بازجویی ماموران،
به جــرم انتسابی اعتراف کــرد و با بررسی
و استعالم از مبادی مربوط ،مشخص شد
متهم دانـــش آمــوخــتــه کــارشــنــاســی رشته
مخابرات و اهل یکی از استان های همجوار
اس ــت کــه بــا س ــوء اســتــفــاده ،انــگــیــزه های
شخصی وکالهبرداری از شهروندان ،خود
را پزشک عمومی معرفی کــرده و بــا جعل
مــدارک و ارتباط با یکی از کارکنان ،در آن
بیمارستان مشغول کار شده است که پس از
دو هفته فعالیت غیرقانونی ،دستگیر شد.
این مسئول انتظامی از معرفی پزشک قالبی
برایسیرمراحلقانونیبهدادسرا خبرداد.
ایــن گــزارش حاکی اســت در پی رسانه ای
شدنخبردستگیریپزشکقالبیدرشامگاه
چهارشنبه از سوی خبرگزاری ها از جمله
ایــرنــا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم به
این خبر واکنش نشان داد و در این زمینه

آتشسوزییکااتقبرقدرابزارامامرضا(ع)مهشد
مهارشد

مــــعــــاون عــمــلــیــات
آتشنشانی مشهد از
مهار آتــش ســوزی یک
اتــاق بــرق در بــازارامــام
رضــــا(ع) خبر داد .به
گ ــزارش آتــش نشانی،
آتــشــپــاد دوم مــهــدی
رضایی افــزود :شامگاه
پنجشنبه گذشته در پی دریافت گزارشی مبنی
بر مشاهده آتش و دود از داخل یک اتاق برق
در داخل بازار امام رضــا(ع) ،ستاد فرماندهی
با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله آتش

نشانان ایستگاه های
 ۲۴ ،۲ ،۳۲و یک را به
محل حادثه اعزام کرد.
وی ادامه داد :با اطالع
به موقع نگهبانان بازار
به آتشنشانی و حضور
سریع آتشنشانان در
محل  ،حریق که در یک
اتاقبرقبهوسعتتقریبی ۱۰مترمربعودرضلع
جنوبی داخل بازار امام رضا(ع)به وقوع پیوسته
بود،بهسرعتمهاروازسرایتآتشبهمغازههای
اینبازارقدیمیجلوگیریشد.

4کشتهدرتصادفوانتابپراید

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت :بر اثر
برخوردوانتآمیکوباسواریپرایددرکیلومتر۲۵
محور فرعی خوسف به ماژان ،چهار نفر کشته و
چهارنفرمصدومشدند.سرهنگعلیرضارضایی
در گفت و گو با ایرنا افــزود :این حادثه عصر پنج
شنبه در تقاطع ماژان به معدن قلعهزری روی داد
و بالفاصله ماموران و نیروهای امدادی به محل
حادثه اعــزام شدند .وی ادامــه داد :ماموران با

حضور در محل حادثه مشاهده کردند خودروی
وانت آمیکو با پراید برخورد کرده است که بر اثر
این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند و
چهارمصدومهمبااورژانسبهبیمارستانمنتقل
شدند .رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:
علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه ،رعایت
نکردن حق تقدم از جانب راننده وانــت آمیکو
تشخیصدادهشدهاست.

پاسخ داد :همسر فرد دستگیر شده ،پزشک
است و گزارشی مبنی بر این که آقا(همسر
پزشک) با روپــوش در کنار این خانم پزشک
می نشیند ،اعــام شــده اســت .به گــزارش
ایرنا ،مازیار اویسی افزود :همکاران دانشگاه
علوم پزشکی بم موضوع را بررسی کردند و
به خانم پزشک اعالم شد همسرشان چون
پزشک نیست حق پوشیدن روپوش را ندارد
و پوشیدن روپوش پزشک در مکانی زیرنظر
دانشگاهعلومپزشکیجرممحسوبمیشود.
وی ادامه داد :حدود دو هفته قبل قراردادی
بین خانم پزشک(همسر متهم) و بیمارستان
ریگان منعقد و متهم نیز حدود  ۱۰روز قبل
دستگیر شده است .اویسی یــادآور شد :یک
پزشکبرایطبابت،بایدمهرخودراازحراست
دانشگاهعلومپزشکیدریافتکندوهمچنین
با دانشگاه قرارداد داشته باشد که هیچ کدام
از این مــوارد شامل حال متهم نمی شود .او
ادامهداد:قراردادخانمپزشک(همسرمتهم)

نیزبادانشگاهعلومپزشکیبملغوشدهاست.
اما عصر جمعه معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامیشهرستانبمدرخصوصدستگیری
پزشک قالبی و ادعاهای مطرح شده از سوی
دانشگاهعلومپزشکیبم ،اینگونه پاسخداد:
دانشگاهعلومپزشکیبمدرتاریخ ۱۴مهرماه
جــاری طی گزارشی به دادستان بم اعالم
کرده فردی با جعل سند ،عنوان و دخالت در
حرفه پزشکی ،پوشیدن روپــوش پزشکی و
استفاده از ملزومات پزشکی ،اقدام به طبابت
در یکی از بیمارستان های تابعه این دانشگاه
کردهوخواستارتعقیبومجازاتاو شدهاست.
بررسیهایبیشترپلیسحاکیازآناستکه
نه تنها متهم فاقد تخصص در حرفه پزشکی
است بلکه وی دارای تحصیالت کارشناسی
رشتهمخابراتوهفتفقرهسابقهمحکومیت
کیفری از جمله کالهبرداری است .متهم و
رابط وی در بیمارستان هر دو غیربومی و اهل
سایراستانهاهستند.

افرسانزنبهچرخه«کارآگاهی»واردیمشوند
رئیس پلیس آگاهی ناجا از برنامه ریزی
برای ورود بانوان به چرخه کارآگاهی خبر
داد.
به گــزارش ایسنا ،ســردار محمد قنبری با
بیان این که برای نخستین بار قصد داریم
در جمهوری اسالمی که داعیهدار دفاع از
حقوق بانوان است ،افسران خانم را وارد
چرخه کارآگاهی کنیم ،افزود :قصد داریم
در آینده نزدیک آموزشهای الزم کارآگاهی
را به بانوان بدهیم ،آزمونهای علمی الزم
گرفته و نشان کارآگاهی به آن ها اعطا شود
تا در حــوزه کشف جرم در زمینههایی که
بانوان میتوانند کمک کنند ،یار یرسان
مجموعه پلیس آگاهی باشند .وی ادامه
شم پلیسیشان قوی است،
داد :بانوان ّ
در دانشکده در علوم مختلفی تحصیل
کــرده و مجهزند ،از لحاظ علمی دارای
توان قابل توجهی هستند و تفاوت چندانی
با کارآگاهان مــرد ندارند و تفاوتی را در
آموزشها و طی مراحل نمیبینیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا دربــاره «پلیس
مــن» گفت« :پلیس مــن» را بــرای کاهش
بوروکراسیهای اداری در مجموعه پلیس
آگــاهــی راهانــــدازی کــردیــم کــه اکــنــون در

بحث سرقت خــودرو ،فعال شده است و با
نصب یک اپلیکیشن در تلفن همراه ،فرد
دیگر نیازی به مراجعه به پلیس ندارد و به
محض این که خودروی فردی سرقت شد،
میتواند با مراجعه به اپلیکیشن ،مشخصات
خودرویش را ثبت کند .قنبری در خاتمه
سخنان خــود در یک برنامه تلویزیونی،
افزود :به این ترتیب مشخصات خودرو در
سامانههای سراسر کشور می نشیند تا
اگر خودروی سرقتی ترددی داشته باشد،
بتوانند به سرعت آن را شناسایی و با سارق
برخورد کنند .با این اقدام افراد نیازی به
مراجعه ندارند تا زمان تشکیل پرونده که
شماره پرونده برای پیگیریهای بعدی به
آن ها داده می شود.

در امتداد تاریکی

شماره تلفن مرموز
وقتی با شماره تلفن مشکوکی تماس گرفتم که
از گوشی همسرم برداشته بودم ،دنیا روی سرم
خــراب شد و دیگر چیزی نفهمیدم .زمانی که
دربیمارستان به هوش آمدم جنینم سقط شده
بود و...
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ها بخشی از
اظهارات زن 22ساله ای است که مدعی بود به
دلیل اعتماد بی جا به زن همسایه و معاشرت های
خارج از عرف اجتماعی ،زندگی اش در آستانه
نابودی قرار گرفته است .وی درباره سرگذشت
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی
شمالی مشهد گفت :فرزند اول یک خانواده پنج
نفره بــودم و درحاشیه شهر زندگی می کردم.
پدرم مغازه کوچکی داشت .او به سختی هزینه
های زندگی را تامین می کرد .با این همه من به
دلیل چهره زیبایی که داشتم ،مورد توجه همه
قرار می گرفتم به گونه ای که از حدود 11سالگی
خواستگاران زیادی داشتم و هر از گاهی یکی از
اهالی محل یا بستگانمان به خواستگاری ام می
آمد ولی پــدرم حاضر نمی شد مرا درآن سن و
سال عروس کند تا این که باالخره در 17سالگی
خانواده «یاسر» مرا خواستگاری کردند .خواهر
او همسایه خاله ام بود و من چندین بار او را در
کوچه دیده بودم .یاسر هم خیلی خوش تیپ و
زیبا بود و به همین دلیل برخی از دختران محله
توجه زیادی به او داشتند .خانواده یاسر از طبقه
سرشناس و مرفه جامعه بودند و یک فروشگاه
بزرگ تلفن همراه برای فرزندشان تاسیس کرده
بودند .خالصه روزی که او به خواستگاری ام آمد
خیلی از دختران محله به من حسادت می کردند،
برخی دیگر هم برای این بخت بلند به من تبریک
می گفتند .طولی نکشید که من و یاسر پای سفره
عقد نشستیم اما از همان روزهای آغازین دوران
نامزدی ،متوجه رفتارهای غیرعادی یاسر شدم.
وقتی به خانه می آمد ،مدام با تلفن همراهش
سرگرم بود و توجهی به من نداشت .هنگامی که
اعتراض می کردم با این پاسخ روبه رو می شدم که
کار من با تلفن همراه است .من هم حرف هایش
را باور می کردم تا این که شش ماه بعد زندگی
مشترکمان را آغاز کردیم اما باز هم رفتارهای
همسرم هیچ تغییری نکرد .درایــن میان من
هم با چند نفر از زنان همسایه دوست شدم تا از
تنهایی بیرون بیایم .در بین آن ها زن جوانی به
نام «ستاره» بود که شوهرش در شهرستان کار
می کرد و هر ماه چند روزی به مشهد می آمد به
همین دلیل روابط من و ستاره خیلی صمیمی
شد به طوری که یاسر مرد هر دو خانواده شده
بود و همه امور مردانه مربوط به خانه ستاره را نیز
انجام می داد .این صمیمیت ها به معاشرت های
خــارج از عرف رسید و بسیاری از حرمت های
اعتقادی از بین رفت به طوری که حتی وقتی من
هم در خانه نبودم او به منزل ما می آمد یا همسرم
برای خرید لوازم و مایحتاج روزمره به خانه ستاره
می رفت .از سوی دیگر من ستاره را مانند خواهرم
دوســت داشتم و همه مشکالت زندگی ام را با
او درمیان می گذاشتم و درددل هایم را برایش
بازگو می کردم .اگرچه ستاره مرا دلداری می
داد ولی آرام آرام احساس می کردم روابط یاسر
و ستاره عادی نیست .با این حال نمی خواستم
با بدبینی به ماجرا نگاه کنم تا این که بعد از سه
سال زندگی مشترک ،باردار شدم و بنابه توصیه
پزشک باید استراحت مطلق می کردم .به همین
دلیل لــوازم شخصی ام را برداشتم و درحالی
به خانه مادرم رفتم که دلشوره عجیبی سراسر
وجودم را فراگرفته بود .مادرم تالش می کرد تا
من احساس آرامش کنم اما سوء ظن مانند خوره
به جانم افتاده بود .در همین شرایط با تاکسی
تلفنی و به طور ناگهانی به خانه خــودم رفتم.
همسرم برخالف همیشه درخانه بود و ستاره
هم به بهانه آوردن غذا در خانه ما حضور داشت.
چندروز در خانه خودم ماندم تا این که متوجه
شدم یاسر بیشتر با یک شماره تلفن تماس می
گیرد یا پیام می دهد .در یک فرصت مناسب با آن
شماره مرموز تماس گرفتم .آن سوی خط ستاره
بود که بی مقدمه قربان صدقه همسرم می رفت.
دنیا روی سرم خراب شد و دیگر چیزی نفهمیدم.
وقتی در بیمارستان به هوش آمدم فرزندم سقط
شده بود .اگرچه ستاره رابطه اش با همسرم را
انکار کرد و مدعی شد یاسر را برادر خودش می
داند اما...
به گزارش خراسان ،رسیدگی روان شناختی به
این پرونده با صدور دستور سرگرد یعقوبی (رئیس
کالنتری طبرسی شمالی) توسط مشاوران زبده
مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

