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دخرت  18ساله فراری ،رسکرده ابند مخوف دزدان سابقه دار شد

اخ

تصاصی

خراسان

ماجرایرانندگانیکهازچنگمرگگریختند!

اعضایاینگروهخطرانک،خودروهایرانندگانمسافرکشراابتعارفآبمیوههایآلودهیمربودندوپیکربیهوشآنهارادرکناربزرگراهرهایمکردند

ترمز دزدی پراید
در بخشی از کرمان کشیده شد
توکلی /سارقان پراید به دام پلیس افتادند .به
گزارشخراسان،رئیسپلیسآگاهیاستانکرمان
در این باره گفت :به دنبال اعالم چند فقره سرقت
پرایددرشهرکرمان،کارآگاهانادارهمبارزهباسرقت
پلیس آگاهی در روند تحقیقات پلیسی و بازخوانی
پرونده ها  ،به سرنخ هایی دست یافتند .سرهنگ
یدا ...حسنپور افزود :کارآگاهان با انجام اقدامات
اطالعاتی و فنی ،دو سارق را شناسایی و آن ها را در
دوعملیاتغافگیرانهدرشهرکرماندستگیرکردند.
ویادامه داد:متهماندرمواجههباشواهدومدارک
موجود،بههفتفقرهسرقتخودرویپرایدبهارزش
 ۱۰میلیاردریالاعترافکردند .اینمقامانتظامی
با اشــاره به بازسازی صحنه های سرقت و تحویل
خودروهایسرقتی بهمالباختگانیادآورشد:این
متهمانخودروهایمدلپایینوفاقدوسایلایمنیو
سیستمهشداردهندهراسرقتمیکردند.

کوتاه از حوادث
توکلی /میرزایی مدیرعامل آتشنشانی کرمان،
گفت :ریــزش آوار در یــک پ ــروژه ساختمانی در
کرمان جان یک کارگر افغانستانی را گرفت و باعث
مجروحیتکارگریدیگرشد.
*ایسنا /یک صاحبخانه در ایالت مریلند آمریکا
زمانی که در خانه بوده برای خالص شدن از هجوم
تعدادی مار و دور کردن آن ها ،از دود استفاده کرده
اماناخواستهباعثآتشسوزیشدهاست.
توکلی /سردار ناظری فرمانده انتظامی کرمان
از ناکامی قاچاقچیان در انتقال  ۳۴۸کیلو گرم
حشیش در پی اقــدام اطالعاتی و عملیاتی پلیس
مبارزهباموادمخدراستانوپلیسجیرفتخبرداد.
*ایسنا /سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و
پیشگیریازجرایمسایبریپلیسفتایناجانسبتبه
نفوذبدافزارهابهتلفنهایهمراههوشمندازطریق
نصببازیهایکودکانههشدارداد.
*پلیس /سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی
سیستان و بلوچستان گفت :در عملیات مقتدرانه
تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای
سراوان و خاش ۳ ،سوداگر مرگ دستگیر شدند و
مقداریکتنو ۴۲۱کیلوموادافیونیکشفشد.

صمیمیت خاصی می بخشید تا این که بعد از
جلباعتمادرانندهپراید،اودو پاکتآبمیوهرااز
کولهپشتی«مهسا»بیرونآوردودرحالیکهیکی
راسرمیکشیددیگریرابااصراربهرانندهتعارف
کرد ،مرد  54ساله نیز به خاطر صمیمیتی که
بین آن ها ایجاد شده بود پاکت آب میوه را گرفت
و پشت فرمان نوشید اما دقایقی بعد احساس
عجیبی به او دست داد و حالت ضعف و خواب
آلودگیپیداکرد.تبهکارانخطرناککهبههدف
خودنزدیکشدهبودندهرکدامسخنیگفتندو
جویای حال او شدند .در این هنگام «سلیمان»
از راننده مسافرکش خواست ،پراید را در کنار
بزرگراه متوقف کند .او بالفاصله پیکر راننده را
رویصندلیشاگردکشیدوخودشپشتفرمان
نشستوپدالگازرافشرد.تبهکارانکهبههدف
خودرسیدهبودند،پیکربیهوشمرد 54سالهرا
دراطرافمیداننمایشگاهودرتاریکیشبکنار
بزرگراه انداختند و قهقهه زنان به طرف پاتوق
خودشان در قلعه خیابان حرکت کردند .آن ها
پراید را درون حیاط گذاشتند و دوباره همه دور
هممشغولاستعمالموادمخدرشدند.گزارش
اختصاصی خراسان حاکی است :سه روز بعد از
اینماجرا،آنهابازهمبرایشکارطعمهایدیگر
به میدان حافظ آمدند و با همان شگرد ،راننده
پرایددیگریرابیهوشکردندوخودرویاورانیز
به پاتوق خودشان بردند .وقتی دومین سرقت
آن ها با موفقیت انجام شد نقشه سرقت سومین
خودرو را نیز پای بساط مواد مخدر کشیدند اما

عشوههایزنانه«مهسا»بیشترمیشد.اینگفت
وگوهایشیطانیتاآنجارسیدکهباالخرهراننده
جوانپیشنهاددادبرایآشناییبیشتربهخانهاو
درمنطقههاشمیهبروندچراکهمدعیبودهمسر
وفرزندانشدرسفرشهرستانهستند.اینگونه
بودکهبازهمدرسیاهیشب؛خودرویال 90در
مسیربولوارهاشمیهقرارگرفتآنهادقایقیبعد
درخانهمرد 42سالهمشغولگفتوگوشدنددر
این هنگام «مهسا» برای تهیه چای به آشپزخانه
رفت ولی به آرامی داروی بیهوشی را که از کوله
پشتی خود بیرون آورده بود در استکان راننده
ال  90ریخت و لبخندزنان کنار هم نشستند
تا چای تازه دم را صرف کنند .ولی هنوز بیش
از  10دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که مرد
جوان کف اتاق پذیرایی دراز کشید و بیهوش
شد«.مهسا»بهطرفکولهپشتیرفتوباطناب
هایی که از قبل آماده کرده بود ،دست و پاهای
راننده را با کمک همدستانش محکم بست .آن
هابیدرنگواردعملشدندولوازمبرقیداخل
آشپزخانه را به همراه لپ تاپ ،تلویزیون ،سشوار
و  ...درون صندوق عقب ال  90ریختند و از آن
خانه بیرون آمدند .خالفکاران به سمت بولوار
طبرسیشمالیرفتندامابدشانسیبهسراغشان
آمد و «سلیمان» که رانندگی خودرو را به عهده
داشــت با یک دستگاه پراید به شدت تصادف
کرد .تبهکاران که می دانستند با حضور پلیس
ماجرای سرقت لو می رود در یک لحظه هرکدام
بهسوییگریختندوبارهاکردنخودرویال90

آن به مرکز درمانی رفت و زمانی که حال خود
را بازیافت ،روانه مرکز انتظامی شد و ماجرای
مسافران تبهکار را بــرای پلیس بازگو کــرد .به
گزارشخراسان،باتوجهبهاهمیتوحساسیت
موضوع ،این پرونده با صدور دستوری ویژه از
سوی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی به
گروه ورزیدهایازکارآگاهاندایرهمبارزهباجرایم
خشن سپرده شد تا به طور تخصصی پیگیری
شود چرا که ارتکاب چنین جرایمی در مشهد
خطقرمزپلیساستوباتاکیداتسردارسرتیپ
محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان
رضوی)بهطورویژهموردرسیدگیقرارمیگیرد
وتالحظهکشفجرمادامهمییابد.رئیسپلیس
آگاهیخراسانرضویروزگذشتهدرتشریحاین
ماجرای هولناک به «خراسان» گفت :به محض
ثبتپرونده،گروهزبدهایازکارآگاهانبانظارت
و هدایت سرهنگ مرادیان (رئیس اداره مبارزه
با سرقت آگاهی) اظهارات راننده  42ساله ال
 90را مورد واکاوی قرار دادند و به شماره تلفنی
دست یافتند که «مهسا» از گوشی خودش برای
راننده جوان ارسال کرده بود با به دست آمدن
اینسرنخمهمبیدرنگعملیاتهایاطالعاتی
به سرپرستی سرهنگ «ج ــواد میش مست»
(رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن) وارد مرحله
جدیدیشدآنهابابررسیغیرمحسوسشماره
تلفنمذکوربهجوان 21سالهایبهنام«مهدی»
رسیدندکهبا«مهسا»درارتباطبودوتماسهای
زیادی بین آن ها وجود داشت .سرهنگ کارآگاه

عکس ها اختصاصی خراسان

سجادپور -کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضـــوی ،اعــضــای یــک باند خطرناک سرقت
خودرورابهدامانداختندکهبهسرکردگیدختر
 18ساله فراری ،رانندگان مسافرکش را با آب
میوه های آلوده بیهوش می کردند .به گزارش
اختصاصی خــراســان ،چهارم آبــان گذشته،
«مهسا»دختر 18سالهایکهبهخاطراعتیادش
مــورد بی توجهی قــرار گرفته بــود ،کوله پشتی
مرموز خود را برداشت
و از تربت جام به مشهد
گریخت ،او بی هدف در
خیابان هــا ســرگــردان
بود تا این که وارد پارک
ملت شــد .چند روز را
در مــکــانهــای خلوت
به سر برد اما دیگر نمی
توانستاینآوارگیوبی
سرپناهیراتحملکند.
در این شرایط بود که چشم یکی از دزدان سابقه
دار به او خیره شد« .مهدی -ص» که از موبایل
قاپ های حرفه ای بود به «مهسا» نزدیک شد
و زمانی که فهمید دختر  18ساله جا و مکانی
ندارد ،او را به پاتوق خودش دعوت کرد که خانه
ای مجردی در بولوار حر منطقه «قلعه خیابان»
بود و توسط یکی از همدستانش به نام اکبر اداره
می شد« .مهسا» چند روز را در کنار اعضای باند
مخوف سارقانی به سر برد که یکی از آن ها در
زندان «بندباز» تحمل کیفر می کرد« .سلیمان»
سال  99به جرم سرقت از منازل روانــه زندان
شده بود که اواخر تیر به «بندباز زندان» انتقال
یافت و بدین ترتیب با سوء استفاده از این فرصت
استثنایی ،نزد دوستان خالفکارش می رفت
آن ها دور هم بساط استعمال مواد مخدر را پهن
میکردندونقشههایسرقتمیکشیدند،امابا
حضور«مهسا»درجمعآنان،شیوههایتبهکاری
دزدانسابقهدارنیزتغییرکردوتصمیمگرفتندبا
عشوههایوسوسهانگیزمهساوباتعارفآبمیوه
های آغشته به داروهای بیهوشی ،خودروهای
رانندگان مسافرکش را سرقت کنند تا پول
بیشتریبهدستآورند.بهگزارشخراسان،این
گونه بود که نقشه های وحشتناک سرقت پای
بساطموادمخدرطراحیشدولوازمموردنیازدر
کولهپشتی«مهسا»قرارگرفت.آنهابیستونهم
آبان برای شکار اولین طعمه خود عازم بزرگراه
شهید کالنتری شدند و در اطراف میدان حافظ
منتظر ایستادند .هوا تاریک شده بود که راننده

میانسالپرایدمقابلشانتوقفکرد«.سلیمان»
درصندلیجلونشستومهسابههمراهسهعضو
دیگر باند در صندلی عقب جا گرفتند تا راننده
فرددیگریراسوارنکند«.سلیمان»کهمقصدرا
میداننمایشگاهدرانتهایبزرگراهامامعلی(ع)
اعالم کرده بود به محض حرکت راننده مشغول
گفت وگــو با او شد و از هر دری سخن گفت.
مهسا نیز با لفاظی های زنانه به این گفت وگوها

اینبارشگردآنهاتغییرکرد.حاالدیگر«مهسا»
سرکرده ایــن باند مخوف شــده بــود و آن ها را
هدایتمیکرد.سومآذر،سرقتسومینخودرو
در حالی کلید خورد که راننده خــودروی مدل
باالی ال  90هدف چشم های خالفکاران قرار
گرفتوبازهممقصدمیداننمایشگاهبودامابعد
ازطیمسافتیکوتاه«،سلیمان»درحالیراننده
 42ساله را به وسوسه ای هوس آلود انداخت که

خودرابهپاتوقرساندند.بنابرگزارشخراسان،
درحالی که راننده زیــان دیــده پراید ،دریافت
خسارت را پیگیری می کرد ،از آن سو نیز راننده
ال  90وقتی چشمانش را گشود که صبح شده
بود .او هنگامی که خود را با دست و پاهای بسته
دیــد ،تــازه فهمید که چه بالیی به سرش آمده
است .کشان کشان خود را به آشپزخانه رساند
و موفق شد با چاقو  ،طناب ها را پاره کند .بعد از

جواد شفیع زاده افزود :شبانه ردیابی متهمان
آغازشدوکارآگاهانباکسبمجوزهایقضاییبه
پاتوقی در بولوار هدایت رسیدند و سپیده دم روز
بعددریکعملیاتضربتیموفقشدند«،مهسا»
را به همراه «مهدی» در یک واحــد آپارتمانی
دستگیر کنند .این مقام ارشد انتظامی تصریح
کرد :بالفاصله دو متهم به مقر انتظامی منتقل
شدندوموردبازجوییقرارگرفتند.آنهااعتراف
کردند که پاتوقی در
بولوار حر دارنــد و به
همراه «سلیمان» که
دربندباز زنداناست
جــرایــم هــولــنــاک را
مرتکب شده انــد .به
گفته سرهنگ شفیع
زاده ،کارآگاهان با
هماهنگی قضایی،
سلیمان را دستگیر
کردند و عــازم بولوار حر شدند .آن جا النه ای
مجردی بود که توسط «اکبر» (عضو دیگر باند)
اداره می شد .رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی ادامه داد :در این پاتوق جوان  23ساله
ترنسنیزبهدامافتادکهیکیدیگرازاعضایباند
بود .وی گفت :در بازرسی از پاتوق خالفکاران،
دو خــودروی پراید به همراه مقادیری لــوازم و
گوشیهای تلفن سرقتی کشف و مشخص شد
که آن ها برخی از اموال مسروقه را به مالخری
در تربت جام فروخته اند .به همین دلیل گروه
عملیاتیکارآگاهانعازمتربتجامشدندومالخر
را نیز به همراه مقادیری لوازم سرقتی به مشهد
انتقالدادند.
سرهنگ جواد شفیع زاده خاطرنشان کرد  :با
دستگیریهفتعضواینباندمخوفسرقت،آن
ها به جرایم خود اعتراف کردند اما بررسی های
پلیسهمچنانبرایکشفدیگرجرایماحتمالی
آنانادامهدارد.اینمقامارشدانتظامیدرپایان
این گفت وگوی اختصاصی به اجرای طرح ویژه
مبارزهباگوشیقاپیدرپلیسآگاهیاشارهکرد
و افزود :در اجرای این طرح که با محوریت دایره
مبارزه با جرایم خشن صورت گرفت  21تن از
سارقانحرفهایدستگیرشدندکهماجرای97
پروندهتشکیلشدهدرپلیسآگاهیکشفشدو
 14گوشی سرقتی نیز از سارقان به دست آمد.
با این حال بررسی های تخصصی به سرپرستی
سرهنگ «میش مست» در این باره وارد مرحله
جدیدیشدهاست.

رئیس پلیس آگاهی البرز تصویر دو سارق را که
با استفاده از مسافرکشی و نیکوکاری به سرقت
از شهروندان اقدام کرده بودند برای شناسایی
منتشر کــرد .به گــزارش مهر به نقل از پلیس،
سرهنگمحمدنادربیگیدراینبارهگفت:درپی
ارجاع پروندهای به پلیس آگاهی مبنی بر این که
سارقیباانتخابسوژههایخودازبینخانمهای
مسنخودرابهعنواننیکوکارمعرفیوبااعالماین
موضوع که قصد کمک کردن به افراد مستمند را
دارد،اعتمادآنهاراجلبوپسازنزدیکشدنبه
آنهابهبهانهخریدطالبرایهمسرش،طالجات
مالباختگان را
دریافت و با شیوه
متقلبانه ای به
سرقتآنهااقدام
میکرد ،بررسی
موضوع در دستور
ک ــار کــارآگــاهــان
اداره مــبــارزه با
یک زن  ۳۵ساله دامغانی شنبه شب گذشته
به دلیل اختالفات خانوادگی به ضرب گلوله
اسلحه شکاری به قتل رسید .به گزارش مهر،
شنبهشبگذشتهیکفقرهقتلدریکیازنقاط
شهردامغانبهفوریتهایپلیسی ۱۱۰اطالع

 40فقره سرقت با ترفند نیکوکاری!

تصاویر بدون پوشش متهمان به منظور شناسایی توسط مردم ،منتشر شد
سرقتقرارگرفت.ویافزود:درادامهکارآگاهان
با انجام اقدامات پلیسی گسترده به شناسایی
این سارق موفق شدند و با تحت نظر قرار دادن
اقدامات نامبرده ،او را در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند .رئیس
پلیسآگاهیاستانالبرزبااشارهبهاعترافمتهم
به  ۴۰فقره سرقت به این شیوه در استانهای
البرز ،تهران ،مــازنــدران ،اصفهان ،هرمزگان
و خراسان رضــوی ،ادامــه داد :خوشبختانه با
اقــدام جهادی کارآگاهان ،همه مالباختگان
سرقتهایاعترافشدهازسویسارقشناسایی
شدند و تالش برای کشف سرقتهای احتمالی
دیگر ادامه دارد .وی با بیان این که تحقیقات در
زمینه شناسایی مالخر اموال مسروقه نیز ادامه
دارد ،خاطر نشانکرد :بادستور دادیار شعبه۲۶

دادیــاری دادســرای ناحیه  ۴کرج ،تصویر بدون
پوشش این متهم حرفه ای در رسانهها منتشر
میشود تا چنان چه شهروندان با این شیوه یا
توسط این شخص مورد سرقت قرار گرفته اند،
برایتشکیلپروندهبهپلیسآگاهیالبرزواقعدر
کرج-میدانطالقانی-بولوارتعاون-ساختمان
پلیسآگاهیمراجعهکنند.
▪سارقمسافرنماراشناساییکنید

رئیسپلیسآگاهیاستانالبرزهمچنینگفت:
در پی وقــوع چند فقره سرقت با شیوه بیهوش
کردنرانندهخودروهایعمومی،بررسیموضوع
در دستور کار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان با بررسی سرقتهای به
وقوع پیوسته و استفاده از اقدامات پلیسی موفق

قتلزن ۳۵سالهاباسلحهشکاری

داده شد و بالفاصله مأموران نیروی انتظامی با
مراجعه به صحنه قتل تحقیقات خود را برای
علت حادثه و عامل این جنایت آغاز کردند .در

تحقیقات اولیه مشخص شد که مقتول زن ۳۵
ساله متأهل و دارای یک فرزند بوده و با اسلحه
شکاری بر اثر اختالف خانوادگی در منزل

به شناسایی ســارق شدند و با هماهنگی مقام
قضاییدرعملیاتیغافلگیرانهنامبردهرادستگیر
وبهپلیسآگاهیمنتقلکردند.نادربیگیدرباره
شیوهوشگردبهکارگرفتهشدهازسویاینمتهم،
اظهار کرد :این سارق تحت پوشش مسافر سوار
خودروهای عمومی میشد و در ادامه با استفاده
ازموادغذاییمسمومرانندگانرابیهوشولوازم
با ارزش آن ها را سرقت می کرد .وی افــزود :با
دستوربازپرسشعبه۹دادسرایعمومیوانقالب
شهرستان کرج ،تصویر بدون پوشش این فرد در
رسانهها منتشر میشود تا چنان چه شهروندان
بــا ایــن شیوه یــا از
ســــوی ایــــن فــرد
مــورد سرقت قرار
گرفته انــد بــرای
شناسایی متهم
و طـــرح شکایت
بــه پلیس آگاهی
مراجعهکنند.
شخصی خود به قتل رسیده اســت .به گفته
پلیسهمهشواهدحاکیازایناستکهمظنون
اصلی این پرونده پدر  ۶۰ساله مقتول است که
بالفاصله دستگیر شد .تحقیقات بیشتر درباره
این قتل ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

بدبینیمرگبار
بعدازآنکهبهخاطرقماربازیهایشوهرمباحالت
قهر به خانه پدرم رفتم او با زن دیگری در این مدت
ازدواج کرد و بعد هم سومین زنش را گرفت اما سوء
ظن رهایش نمی کرد تا این که در یک درگیری
فامیلی دست به جنایت زد و ...زن  54ساله با بیان
این که 40سال روزهای وحشتناکی را گذراندم اما
دیگرطاقتاینهمهتهمتهاینارواوسوءظنهای
همسرم را ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و
مددکاراجتماعیکالنتریطبرسیشمالیمشهد
گفت :در یکی از روستاهای مرزی خراسان رضوی
ودرخانوادهایپرجمعیتبهدنیاآمدم.پدرمباغدار
بود و مادرم نیز با خیاطی برای اهالی روستا به امرار
معاش خانواده کمک می کرد اما متاسفانه پدرم
مردی قمارباز بود و همه درآمدش را در قماربازی از
دست می داد .کودک خردسالی بودم که به مشهد
مهاجرت کردیم و در حاشیه شهر ساکن شدیم .در
این مدت نیز پدرم قماربازی را رها کرد تا بیشتر به
خانواده اش برسد .خالصه14ساله بودم که جوان
19ساله ای به خواستگاری ام آمد" .اصغر" پسر
خواربارفروش محله بود و نزد پدرش کار می کرد
خیلی زود مراسم عقدکنان ما برگزار شد و سه ماه
بعد نیز زندگی مشترکمان را در منزل پدر شوهرم
آغاز کردیم .در طول  5سال صاحب  2دختر شدم
و زندگی خوبی داشتیم تا این که همسرم به کمک
پــدرش منزل کوچکی خرید و ما زندگی مستقل
خودمانراادامهدادیم.امادرحالیکهپسرمراباردار
بودمهرروزبرخیلوازممنزلگممیشد.زمانیکه
ازهمسرمسوالمیکردممدعیمیشدلوازممنزل
رابهبعضیازدوستاننیازمندشدادهاست.شبها
نیز تا دیروقت در بیرون از منزل به سر می برد  .ابتدا
فکر می کردم همسرم معتاد شده است اما طولی
نکشید که دریافتم اصغر نیز مانند پدرم قماربازی
میکند.کاربهجاییرسیدکهنهتنهالوازمبرقیبلکه
فرش خانه را نیز در قماربازی از دست داد .آن قدر
کتکمزدکهبینمهرههایکمرمفاصلهافتادومدام
سردردبودم.ازسویدیگرنیزبسیاربدبینشدهبود
و تهمت های بسیار ناروایی به من می زد .اطرافیانم
اعتقادداشتندبدبینیهایاصغربهخاطرقماربازی
هایشاستبههمیندلیلباحالتقهربهمنزلپدرم
رفتم تا طالق بگیرم،اما پدرم با تاکید بر این که فرد
قمارباز هیچ گاه سربه راه نمی شود از من خواست
فرزندانم را رها کنم و خودم را نجات بدهم .اما من
نمی توانستم از بچه هایم بگذرم و آن ها را فراموش
کنم.درهمینمدتمتوجهشدمکهاصغرزندیگری
رابهعقدخودشدرآوردهاست منهمکهدیگرجایی
در خانه پدرم نداشتم به خاطر فرزندانم دوبــاره به
خانهامبازگشتمولیاصغرمرامجبورکردتاباهمسر
دومشدرزیریکسقفزندگیکنم.بعدازاینماجرا
اویکباردیگرنیزازدواجکردوسومینزنشراگرفت
ولی حدود15سال بعد از این ماجرا و درحالی که از
همسر دومش دختر 14ساله ای داشت با 2همسر
دیگرش به خاطر بدبینی و سوء ظن درگیر شد که
آن ها هم نتوانستند بداخالقی های اصغر را تحمل
کنندوبهناچارازاوطالقگرفتندولیمنباهمهاین
روزهایتلخدرحالیزندگیبااصغرراادامهمیدادم
که دختر 14ساله هوویم نیز کنار من زندگی می
کرد با این حال همسرم هیچ گاه دست از سوء ظن
هایشبرنداشتتااینکهیکروزبهبهانهاینکهپسر
یکیازنزدیکانشبهسوسن(دخترهوویم)نظرسوء
داردباپدرآنپسرنوجوانبهمشاجرهپرداختوطی
درگیری فامیلی او را با ضربه چاقو به قتل رساند که
خبرآننیزدرروزنامهخراسانچاپشد.خالصهپنج
سالبعدازاینماجراخانوادهمقتولبهخاطرنسبت
فامیلی از خونخواهی پسرشان گذشتند و اصغر از
زندان آزاد شد .مدتی که او در زندان به انتظار اعدام
نشسته بود من با خیاطی که حرفه آن را از مادرم
آموخته بودم مخارج زندگی ام را تامین می کردم تا
دستنیازبهسویکسیدرازنکنم.درعینحالبعد
از آزادی همسرم نیز به خیاطی ادامه دادم تا او شغل
مناسبی پیدا کند .اما اکنون باز هم همسرم تهمت
های زشتی را به من نسبت می دهد و ادعا می کند
بامردیکهازاوپارچهمیخرمارتباطنامشروعدارم
باآنکهدرطول 40سالگذشتهباهمهنامالیماتو
مشکالت زندگی کنار آمدم و سکوت کردم اما دیگر
نمی توانم با این بدبینی و تهمت های ناروایی کنار
بیایم که او را یک بار تا پای چوبه دار برده است و...
گزارشخراسانحاکیاسترسیدگیکارشناسی
به این پرونده با صــدور دستوری از سوی سرگرد
یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی) توسط
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
آغازشد.
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