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ابعاد جدید از معمای قتل زن جوان در مهشد فاش شد

خودکشیقاتلبا انفجارخانه!

تصویر مقتول در حمام

طناب دار پاره شده

اخبار

مهار آتش سوزی مهیب یک کارگاه
تولیدی در خین عرب مشهد
مدیر منطقه دوم عملیات آتش نشانی مشهد
از تــاش نفسگیر آتــش نشانان ایستگاه های
۱۴ ،۳۸ ،۲۱ ،12،3و  ۲۹این سازمان برای
مهار آتش ســوزی مهیب کارگاه تولید درهای
آپــارتــمــانــی بــه مــســاحــت  ۴۰۰مــتــر مــربــع در
منطقه خین عــرب ( خیابان شهید طرحچی)
این شهر طی یک شنبه شب گذشته خبر داد.
به گزارش آتش نشانی مشهد ،آتشپاد سوم نجمی
افزود :با سرعت عمل نیروهای اعزامی آتش مهار
و از سرایت آن به بافت کارگاهی مجاور که مملو
از مواد سریع االشتعال بود،جلوگیری شد .علت
دقیق وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان
مربوط در دست بررسی است.

مرگ دلخراش کارگر جوان
در پی آوار ساختمان

مدیر منطقه ثامن آتش نشانی مشهد از مرگ
دلــخــراش کــارگــری ج ــوان در پــی ری ــزش آوار
ساختمان در دست تخریب در خیابان دانش
غربی این شهر طی دیروز خبر داد.
بــه گ ــزارش آتــش نشانی ،آتشپاد ســوم مجید
ف ــره ــادی افـــــزود :در پــی اعـــام ایـــن حــادثــه
به ســامــانــه ،125ستاد فرماندهی بالفاصله
آتشنشانان و نجاتگران ایستگاه های  2و 32را
به محل اعالمی اعزام کرد و با حضور نیروهای
امــدادی در محل مشخص شد ،کارگری جوان
هنگام کار در ساختمانی در دست تخریب به
دلیل نامعلومی دچار حادثه شده و پس از ریزش
آوار نخاله های ساختمانی روی وی ،جان خود را
از دست داده است.
وی ادامــه داد :آتش نشانان پس از تایید فوت
این فرد توسط تکنیسین های اورژانــس ،پیکر
بی جان این مرد را از محل حادثه به منطقه امن
منتقل کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر در
صحنه دادند .علت دقیق وقوع این حادثه توسط
کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

ماجرایعجیبدر نزاعمرگبار جادهای  

ضارب پس از شلیک گلوله در صحنه تصادف کشته شد
توکلی  /نزاع مرگبار جاده ای یک کشته
و یــک مــجــروح بــه جــا گــذاشــت .بــه گــزارش
خ ــراس ــان،دادس ــت ــان عــمــومــی و انــقــاب
شهرستان زرند از بازداشت دو نفر مرتبط با
نزاع مرگبار عصر یک شنبه در این شهرستان
خبر داد و گفت  :ضــارب بالفاصله پس از
شلیک گلوله ،بر اثر تصادف با یک کامیون
کشنده سنگین در محور مواصالتی منتهی
به زرند جان باخت .حجت االسالم اسماعیل
بلوچ زاده در تشریح این حادثه افزود :عصر
یــک شنبه دوم آبــان مــاه جــاری در محور
زرنــد  -راور (حــوالــی روســتــای بــاب تنگل)
یک جــوان به علت اختالف مالی با اسلحه
شکاری به طرف یک جوان دیگر تیر اندازی
و پس از ارتکاب جرم و در هنگام فرار با یک

تریلر کشنده سنگین در حال عبور از جاده
اصلی تصادف می کند .وی ادامه داد:جوان
ضارب که در این حادثه به شدت مجروح
شده بود،بی درنگ به بیمارستان منتقل
می شــود که به علت شــدت جراحات وارد
شـــده ج ــان خ ــود را از دس ــت مــی ده ــد.
دادستان زرند گفت:جوان دیگری که گلوله
به دست او شلیک شده بود  ،مجروح شد و
تحت درمــان قــرار گرفت که از مرگ نجات
یافت .وی اظهار کرد:بالفاصله پس از وقوع
حادثه بازپرس ویژه قتل دادســرای زرند در
صحنه حاضر و تحقیقات میدانی اولیه آغاز
شده است که تحقیقات بیشتر در خصوص
انگیزه وقوع این نزاع در دستور کار دادستانی
قرار دارد.

ماندهبودونمیتوانستخودرانجاتدهددچار
سوختگیوحشتناکیشد.
لحظاتی بعد با تماس اهالی خیابان حر که
صدای انفجار آن ها را از منازل بیرون کشیده
بــود ،نیروهای آتــش نشانی و اورژانـــس عازم
شهرکشهیدباهنرشدند«.جواد»کهبهشدتدر
شعلههایآتشسوختهبود،هنوزنفسمیکشید
و عالیم حیاتی داشت به همین دلیل ،بی درنگ
نیروهایامدادیاورابهبیمارستانامامرضا(ع)
رساندندتاشایدازمرگنجاتیابد.ازسویدیگر
وقتی امدادگران ایستگاه 15و 49آتش نشانی
مشهد ،عملیات مهار آتش را آغاز کردند ناگهان
جسدزنیدرونحمامنمایانشدوبدینترتیب،
نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل
عمداطالعدادند.عقربههایساعتاز 21شب
بیست و چهارم مهر گذشته بود که قاضی دکتر
حسن زرقانی به همراه عوامل بررسی صحنه
جرم عازم بولوار حر شد و به تحقیق در این باره
پرداخت .بررسیهای مقدماتی در طبقه دوم
ساختمان کوچک اجارهای حاکی از آن بود که
حدود  40ساعت از مرگ زن جوان میگذرد.

ی
خراسان

تحقیقاتمقامقضاییکهتاپاسیازشببهطول
انجامید ،از وقوع یک جنایت هولناک حکایت
میکرداماهمهچیزدرسینهجوان 33سالهای
پنهانبودکهتحتدرمانقرارداشت.بهگزارش
خراسان ،قاضی دکتر زرقانی ،پس از ساعاتی
تحقیقات میدانی در حالی عــازم بیمارستان
امام رضا (ع) شد که بررسی ها نشان می داد
ماجرای انفجار عمدی است و جوان 33ساله به
دلیل همزمانی انفجار و حلق آویزی ،نتوانسته
خودکشی کند .اما وقتی قاضی شعبه 211
دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،سپیده دم
بیستوپنجممهربهمرکزدرمانیرسید«جواد»
قادربهصحبتنبودوبدینترتیباوچندروزبعد
(بیست و هفتم مهر) به دلیل عوارض ناشی از
 80درصد سوختگی جان خود را از دست داد
و این پرونده جنایی با مرگ قاتل درحالی بسته
شد که «جواد» خود قبل از مرگ به قتل همسر
صیغهایاش اعتراف کرده بود .با وجود این،
بررسیهایقضاییبااعالمشکایتخانواده«م-
ح» در دادســرای عمومی و انقالب مشهد برای
ریشهیابیاینحادثهتکاندهندهادامهیافت.

تاوانوحشتناکگناه

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -جــوان  33ساله ای کــه همسر
صیغهای اش را در تشت آب خفه کرده بود ،خود
رانیزباانفجارخانهاجارهایکشت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،عصر بیست و
چهارممهرگذشتهبودکهمردجواننگاهدیگری
به پیکر بی جــان همسرش انداخت و از خانه
بیرون زد ،مدت زیادی بود که «جواد» با خانواده
اش ارتباطی نداشت و به طورمجردی زندگی
میکرد .او از چند ماه قبل نیز با زن مطلقه ای به
نام «م -ح» آشنا شده بود و در نهایت آن زن 36
ساله را در حالی به عقد موقت خودش درآورد
که هیچ کس از این ازدواج پنهانی خبر نداشت.
«م-ح» کــه دوبـــار ازدواج ناموفق داش ــت و
سرپرستیپسر4سالهاشرانیزبهشوهرسابقش
سپردهبود،تصمیمگرفتبدوناطالعخانواده،
یک بار دیگر بختش را بیازماید ،به همین دلیل
با «جواد» ازدواج کرد و قدم به خانه ای گذاشت
که جواد از حدود سه ماه قبل در بولوار حر مشهد
اجاره کرده بود .اما گویی هنوز بخت با این زن
جوانیارنبودچراکهازهمانروزآغازینزندگی
مشترک ،درگیری و اختالفات بین آن ها شدت
گرفت به طوری که روز جمعه بیست و سوم مهر،
مشاجره هــای لفظی آنــان به حــدی رسید که
ناگهان «جــواد» با چهره ای غضب آلود ،او را به
داخل حمام خانه نقلی کشید و سرش را در آب
درون تشت فــرو بــرد .او که خشم و عصبانیت

همهوجودشرافراگرفتهبود،آنقدرسرهمسر
صیغهای اش را درون آب فشرد تا این که دیگر
دست و پاهایش شل شد و هیچ تالشی برای
نجات خــودش نمی کــرد« .ج ــواد» که فهمید
همسرش خفه شده است و جانی در بدن ندارد
او را در همان وضعیت داخل حمام رها کرد و به
داخلپذیراییرفت.مدتیدرافکارخودغوطهور
بود و نقشه های زیادی را برای رهایی از عذاب
وجدانمیکشید.ازکردهخودپشیمانبودولی
دیگرکارازکارگذشتهبودو ُمهرجنایتبرپیشانی
اش خودنمایی می کرد .ساعت های زیادی را
بیهودهمیگذراندوازوقوعاینحادثهتلخرنجمی
برد.روزبعدیکباردیگرنگاهیبهجسدهمسرش
انداختوازمنزلبیرونزد.گویینقشهدیگریدر
ذهنمیپروراند.اوبهناچارمسیرمنزلپدرشرا
در پیش گرفت .وقتی به آن جا رسید ناگهان در
میان بهت و ناباوری پدر و دامادشان ،قصه قتل
زنی به نام «م -ح» را برای آنها بازگو کرد و گفت:
من همسرم را کشته ام و می خواهم خودکشی
کنم! ولی دیگران حرفهایش را باور نکردند،
به او گفتند تو که مجرد هستی! زن نداری!  ...و
جواد درحالی که بیان می کرد یک زن جوان را
صیغه کرده بودم از اعضای خانواده اش دور شد
ولینهتنهاهیچکسازجاومکان«جواد»اطالعی
نداشت بلکه باورشان هم نمی شد که او زنی را
صیغهکردهباشد!

گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت،
این گونه بود که جوان  33ساله ،با همان افکار
مغشوشوعذابوجدانبهخانهبازگشت،جسد
همسرش رو به کبودی می رفت اما او جرئت
تماس با پلیس را نداشت به همین دلیل تصمیم
گرفت با خودکشی به این ماجرای وحشتناک
و افکار کابوس گونه خــود پایان دهــد .طناب
زردرنگی را برداشت و آن را به حلقه فلزی سقف
خانه  40متری بست تا خودش را حلق آویز کند
اما باز هم نقشه دیگری ذهنش را مشغول کرد
و با اما و اگرهای زیــادی روبه رو شد .به همین
دلیل قبل از آن که حلقه دار را به گردن بیاویزد،
درز پنجره ها را گرفت ،قفل کشویی پشت در را
انداخت و بخاری را در حالی روشن گذاشت که
همه شیرهای گاز شهری را باز کرده بود تا بعد
از مرگش هیچ آثــاری از او و خانه و زندگی اش
باقینماند.دراینشرایطبودکهباالیچهارپایه
رفت و طناب زردرنــگ را دور گردنش انداخت
اما در لحظه ای که خود را از روی چهار پایه رها
کردناگهانهمزمانبارسیدنگازبهشعلههای
بخاری،انفجارمهیبیرخدادبهگونهایکهدرها
و پنجره ها از جا کنده شد و ساختمان به شدت
لرزید .شدت انفجار به حدی بود که طناب دار
بریدهشدو«جواد»رارویپلههایدرورودیپرت
کرد.همزمانباانفجار،شعلههایآتشنیززبانه
کشید و جوان  33ساله که دیگر در میان آتش

اختصاص

در امتداد تاریکی

عواملرسقتمسلحانهطالفرویش«دلفان»دستگیرشدند

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سه
سارق مسلح طالفروشی و عامل قتل شهروند
"نورآبادی" با اشراف اطالعاتی پلیس آگاهی
این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار یحیی الهی افزود:
 ۲۲شهریور امسال چند ســارق مسلح از
یک مغازه طالفروشی در "دلفان" مقادیری
جواهرات سرقت کرده ،یک شهروند نورآبادی
را به قتل رسانده ،یک نفر دیگر را مجروح
کرده و متواری شدند که رسیدگی به موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار
گرفت .وی ادامــه داد :با اشــراف اطالعاتی
و رصد سارقان سابقهدار ،تحقیقات برای
شناسایی سارقان و قاتل شهروند آغاز و در
تحقیقات اولیه کارآگاهان مشخص شد،
مقتول مغازهدار همجوار طالفروشی مد نظر
بوده که سارقان هنگام سرقت از طال فروشی

وی را به قتل رسانده و با مجروح کردن یک
شهروند دیگر از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به این که
با به کارگیری توان علمی و روشهای نوین
کشف جرم در نهایت محل مخفیگاه متهمان
شناسایی و مشخص شد که یکی از سارقان در
شهرستان های همجوار مخفی شده است،
افــزود :ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی
قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی
سه ســارق را شناسایی و دستگیر کردند و
اسلحه به کار رفته در قتل نیز کشف شد  .
وی ادامه داد :سارقان در تحقیقات پلیس به
جرم خود به انگیزه سرقت از طالفروشی که
منجر به قتل شهروند شده بود ،اعتراف کردند
و پس از تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل
قانونی در اختیار مراجع ذ یصــاح قرار
گرفتند.

دختریکه در دومین قرار مالقات تلفن همراه پسرها را میدزدید!
معاون مــبــارزه با سرقتهــای خــاص پلیس
آگــاهــی تــهــران بـــزرگ از بــازداشــت دو نفر
از اعــضــای بــانــد ســه نــفــره ای خبر داد که
پس از طــرح دوستی با مــال باختگان تلفن
همراهشان را با تهدید سرقت میکردند.
به گزارش تسنیم ،چند روز قبل مرد جوانی با
مراجعه به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران ،از
سرقت گوشی تلفن همراهش توسط راکبان
موتورسیکلت بــا همدستی دختر جوانی
شکایت کرد.
شاکی زمانی که در مقابل افسر پرونده قرار

گرفت ،گفت :در اینستاگرام با دختر جوانی
به نام ویــدا آشنا شــدم .دفعه دومــی که برای
دیدن ویدا به محل قرار در منطقه سرخهحصار
رفتم ،روی نیمکت پارک نشسته بودیم که دو
پسر موتورسوار به سمت ما آمدند و با تهدید،
گوشی تلفن مرا سرقت کردند و با ویدا از محل
متواری شدند.
با شکایت مرد جوان تحقیقات برای بازداشت
ویدا و همدستانش توسط کارآگاهان اداره
پنجم پلیس آگاهی تهران بــزرگ آغــاز شد و
کارآگاهان در ادامه بررسیها با شکایت های

عامالنرسقتمسلحانهدرجنوبهترانبهدامپلیسافتادند
رئیس پلیس پیشگیری تهران از بازداشت
ســارقــان حــرف ـهای خبر داد کــه بــه صــورت
مسلحانه موتورسیکلت سرقت میکردند.
بــه گـــزارش تسنیم ،سرهنگ موقوفهای
افـــزود :در پی یک فقره سرقت مسلحانه
موتورسیکلت ،موضوع رسیدگی به پرونده
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مجیدیه قرار گرفت و با رصدهای اطالعاتی
و بازبینی دوربینهای مداربسته یک باند
پنج نفره سابقهدار را در محله یافتآباد و
تهرانپارس شناسایی کردند.
وی ادامــه داد :مــأمــوران کالنتری پس از
دریافت این اطالعات مهم با هماهنگیهای

قضایی به دو محل مذکور اعزام شدند و در
چند عملیات جداگانه ،اعضای ایــن باند
را دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.
همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهمان
دو قبضه سالح گرم همراه با فشنگ جنگی
شــامــل وینچستر و کــلــت کــمــری کشف
شد.
بــه گفته وی ،متهمان پــس از انــتــقــال به
کالنتری در بازجوییها با توجه به ارائــه
شواهد و مستندات موجود مبنی بر سرقت
مسلحانه موتورسیکلت در جنوب تهران
اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی
به مرجع قضایی معرفی شدند.

مشابه مواجه شدند.
شکایتهای مشابه ،همه حکایت از این داشت،
دختری به نام ویدا با شکات در فضای مجازی
آشنا می شد و در دومین قرار مالقات در منطقه
سرخهحصار بــا همدستی دو مــوتــورســوار
نقشه سرقت از آن هــا را اجــرا م ـیکــرد .در
ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره پنجم موفق
به شناسایی ویــدا و همدستانش شدند و با
شناسایی هویت متهمان دختر جوان و یکی از
همدستانش را بازداشت کردند.
ویدا در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و

گفت :در فضای مجازی سوژهها را شناسایی
می کــردم و پس از طــرح دوستی آنهــا را به
محل قــرار میکشاندم .اوایــل ایــن کــار را به
تنهایی انجام میدادم و پس از دوستی با پدرام،
به همراه او و یکی از دوستانش سرقتها را
ادامه دادم ،سوژهها را به منطقه سرخه حصار
میکشاندیم و با تهدید چاقو گوشیها را
سرقت میکردیم.
سرهنگ علی کنجوریان معاون مــبــارزه با
سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران با اعالم
این خبر گفت :تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

ابزداشتقاتلفراریکهپلیسقالیبشدهبود!
رئــیــس پلیس پیشگیری تــهــران بـــزرگ از
بــازداشــت متهمی خبر داد که مرتکب قتل
شده بود و با جعل عنوان پلیس از شهروندان
کالهبرداری میکرد.
بهگزارشتسنیم،سرهنگموقوفهایافزود:در
پی کالهبرداریهای فرد جوانی از شهروندان
باجعلعنوانپلیسوخریدوفروشموادمخدر
در غرب تهران ،موضوع رسیدگی به پرونده
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جنتآبادقرارگرفتوباتالشهایشبانهروزی
و رصــدهــای اطــاعــاتــی چــهــره و مخفیگاه
متهم را در جنتآباد شمالی شناسایی و با
هماهنگیهایقضایی متهم را در یکعملیات

پیچیده دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.
وی ادامــه داد :در بازرسی از مخفیگاه متهم
چهار کیلوگرم موادمخدر از نوع گل و ادوات
نظامیازجملهبیسیم،دستبندودوربینهای
مدار بسته که برای ارتقای امنیت مخفیگاه
تعبیه شده بود ،کشف شد.
به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران ،متهم
در بازجوییهای پلیسی به جرم خود مبنی بر
جعل عنوان پلیس و فروش مواد مخدر در غرب
تهران اعتراف کرد و در تحقیقات مشخص شد
متهم به جرم قتل مرد جوانی در یک درگیری
تحتتعقیببودهاست .پروندهمتهمبرایسیر
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وقتی همسرم به طور ناگهانی و سرزده وارد منزل
شد و مرا با وضعیتی نامناسب در کنار جوان
غریبه دید چاقویی را از آشپزخانه برداشت و ...
به گزارش اختصاصی خراسان این ها بخشی از
اظهارات زن  38ساله ای است که پس از وقوع
حادثه ای دلخراش و ارتباط نامشروع دستگیر
شده است.
این زن جوان با بیان این که فقط به خاطر انتقام
از بدبینی های همسرم دست به چنین رفتار
زشتی زده ام و حاال بسیار پشیمانم که این حادثه
وحشتناک رخ داده اشــک ریــزان به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت:
13ساله بودم که به خواست پدر و مــادرم پای
سفره عقد نشستم و با پسردایی ام ازدواج کردم
در حالی که هیچ عالقه ای به «فریدون» نداشتم
اما نمی توانستم در این باره چیزی به پدر و مادرم
بگویم چرا که خودم نیز معنای ازدواج و زندگی
مشترک را به درستی درک نمی کردم ،با وجود
این پا به خانه بخت گذاشتم و زندگی زیر یک
سقف را آغاز کردم ولی همسرم از همان دوران
نامزدی نسبت به رفتار و معاشرت های من با
دیگران بسیار بدبین بود و مرا به شدت کنترل
می کرد تا جایی که به سختی توانستم رضایتش
را برای ادامه تحصیل جلب کنم چرا که عالقه
زیادی به درس و مدرسه و کسب مدارج علمی
باالتر داشتم .
خالصه من در حالی دخترم را بزرگ می کردم
و به امــور تحصیل و خانه داری می پرداختم
که هیچ گونه سازگاری اخالقی و تفاهمی با
فریدون نداشتم  .او 14سال از من بزرگ تر بود
و هیچ وقت نمی توانست مرا در آن سن و سال
درک کند ،او کارمند یک شرکت خصوصی بود
و درآمد خوبی داشت به همین دلیل امکانات
رفاهی را برای من و دو فرزندم فراهم می کرد اما
از نظر عاطفی همواره کمبود شدیدی را احساس
می کردم .
از ســوی دیگر نیز ســوء ظن هــای همسرم مرا
بــه شــدت آزار مــی داد و مــن بــه هیچ طریقی
نمیتوانستم او را از این افکار اشتباه باز دارم
به خاطر همین در یک تفکر احمقانه تصمیم به
انتقام از بدبینی هایش گرفتم تا به این طریق او را
آزار بدهم .این گونه بود که در یکی از شبکههای
اجتماعی با پسر 26ســالــه ای آشنا شــدم که
خــودش را مهندس راه و ساختمان معرفی
میکرد.
ابتدا قصد داشتم همسرم را متوجه اشتباهش
بکنم تا بیشتر از این به خاطر سوء ظن هایش مرا
زجر ندهد ولی بعد از آن که چند بار با «عرشیا»
قــرار مالقات گذاشتم و در بیرون از منزل به
دیــدارش رفتم دیگر به او دل باختم چرا که او
جوانی مجرد و مهربان بود .من هم که از نظر
عاطفی همواره در زندگی ام مشکل داشتم
خیلی زود شیفته محبت هایش شدم و در حالی
به درد دل با او می پرداختم که هیچ گاه فکر
نمیکردم روزی این ارتباط کثیف مخفیانه به
حادثه ای دلخراش منجر شود و مرا به رسوایی
بزرگی بکشاند به طوری که دیگر نتوانم سرم
را بــاال بــگــیــرم یــا حتی بــه چشمان فــرزنــدان
سرشکسته ام نگاه کنم.
در عین حال شعله های انتقام از بدبینی های
همسرم در وجــودم زبانه می کشید و از سوی
دیگر نیز وابستگی عاطفی من به عرشیا بیشتر
می شد در همین روزها همسرم که بویی از این
ماجرا و ارتباط پنهانی برده بود در حالی مرا زیر
مشت و لگد گرفت و کتکم زد که نمی توانست
ارتباط من با جوانی غریبه را اثبات کند ،با وجود
همه این درگیری ها و کشمکش های خانوادگی
تصمیم احمقانه تری گرفتم و برای آزار همسرم
رابطه ام با عرشیا را بیشتر کردم تا جایی که یک
روز زمانی که همسرم در منزل نبود و یقین داشتم
از سرکار به خانه باز نمی گردد عرشیا را به خانهام
دعوت کردم ولی هنوز دقایق زیادی از حضور
او نگذشته بود که ناگهان کلید در قفل منزل
چرخید و همسرم به طور سرزده وارد اتاق شد.
من که از ترس شوکه شده بودم با همان ظاهر
نامناسب فقط حیرت زده نگاهش می کردم و
عرشیا هم به دنبال راه فراری می گشت در یک
لحظه همسرم چاقویی را از آشپزخانه برداشت
تا به سوی ما حمله کند ولی عرشیا که به شدت
ترسیده بود خودش را از پنجره اتاق خواب به
درون خیابان انداخت .
این گونه بود که با تماس اهالی محل عرشیا با
دست و پاهای شکسته به یکی از بیمارستان های
مشهد منتقل شد ...
من هم که در میان آبروریزی و رسوایی بزرگ به
خاطر این تصمیم احمقانه حتی نمی توانم به
چشمان نزدیک ترین عزیزانم نگاه کنم با دستور
مقام قضایی بازداشت شده ام و...
گــزارش خــراســان حاکی اســت ،بررسی های
پلیسی برای صدور دستورات ویژه ای از سوی
سرگرد مهدی کسروی(رئیس کالنتری نجفی
مشهد) در پی شکایت رسمی شوهر این زن جوان
در این باره ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

