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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خرب داد :

اخ

تصاصی

خراسان

درگیریپلیسباجویندگانطال!
ییک از سارقان منازل مردم اب شلیک کارآگاهان مجروح شد

سجادپور -اعضای یک باند تبهکاری که
با اجــاره سوئیت در مشهد ،فقط به طالهای
منازلمردمدستبردمیزدنددرحالیباتالش
کارآگاهانپلیسآگاهیخراسانرضویبهدام
افتادند که یکی از آنان با شلیک گلوله مجروح و
روانه بیمارستان شد.
رئیس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی روز
گذشته با تشریح تبهکاری های اعضای این
باندبهخراسانگفت:ازابتدایامسال،بررسی
تخصصی محتویات پرونده هــای سرقت از
منازل نشان می داد که گروه تبهکاران تحت
تعقیب پلیس آگاهی خراسان رضوی ،دوباره
وارد مشهد شــده انــد و با شیوه «دیلم زنی»
طالهای مردم را سرقت می کنند .بنابراین
پیگیری جدی این پرونده ها با تاکید سردار
سرتیپ محمد کاظم تقوی (سکاندار امنیت
خراسان رضوی) به گروه ویژهای از کارآگاهان
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی سپرده شد
تا ردیابیهای اطالعاتی درباره فعالیت های

قاتل نامرئی جان دختر  ۵ساله
را گرفت
توکلی  /مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری کرمان ،از جانباختن دختر پنج
ساله با احتمال گازگرفتگی و مصدومیت مادر ٣٠
ساله در یک منزل مسکونی خبر داد .به گزارش
خراسان  ،رضا میرزایی افزود :ساعت ١١:٩دیروز
ن با دریافت تماس تلفنی مبنی
س ه شنبه پنجم بهم 
بر پاسخ گو نبودن ساکنان یک واحــد مسکونی
واقع در بولوار «معلم» با سامانه  ۱۲۵آتش نشانی،
بالفاصله گــروه امــداد و نجات از ایستگاه شماره
 2به محل حادثه اعــزام شدند و با توجه به فوریت
موضوع ،د ِر منزل مسکونی را باز کردند  .وی ادامه
داد :آتش نشانان در بدو ورود با زنی  ٣٠ساله و
دختریپنجسالهمواجهشدندکهبهتأییدنیروهای
اورژانس ،دختر بچه قبل از رسیدن گروه اعزامی،
با احتمال گازگرفتگی جان خود را از دست داده
بود و فرد حادثهدیده دیگر توسط عوامل اورژانس
بهبیمارستانمنتقلشد.میرزاییخاطرنشانکرد:
علت دقیق وقوع این حادثه منوط به نظر پزشکی
قانونی است اما شواهد و بررسیهای اولیه صحنه
حادثه،نشانازگازگرفتگیدارد.

کوتاه از حوادث
توکلی /سرهنگ عطاءا ...اکبرزاده رئیس اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان کرمان از کشف
تخصصی چهار دستگاه خودروی سرقتی به ارزش
۱۰میلیاردریالخبردادکهاعداد،ارقام،رنگودیگر
ارکانمربوطبهاصالتاینخودروهابهطرزماهرانهای
تغییر یافته بود .اقدامات الزم برای شناسایی مال
باختگانوتحویلخودروبهآناندردستانجاماست.
*ایرنا /سردارقنبریرئیسپلیسآگاهیانتظامی
جمهوری اسالمی ایران از کشف بیش از ۹۰درصد
جرایمجناییخبردادوگفت:پروندههاتازمانکشف
ازچرخهپیجوییکارآگاهیخارجنمیشوند.
*مهر /تبریز -بر اساس اعالم اورژانس آذربایجان
شرقی دیــروز واژگــونــی یک دستگاه مینی بوس
در محور آذرشهر  -عجب شیر به فــوت یک نفر و
مصدومیتدونفرمنجرشد.
*ایرنا /سرهنگ شجاعی فرمانده انتظامی شیراز
گفت :دستگیری فرد یا افرادی که اقدام به تخریب
دوربینهایمداربستهشهریشیرازدربولوارنیایش
کردهانددردستورکارجدیپلیسقراردارد.
*مهر /سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی
پلیس فتا گفت :از ابتدای دی ماه تعداد  ۱۲فقره
کالهبرداری رایانهای در بستر بازارهای آنالین و
شبکههایاجتماعیخارجیباارزشریالیحدود۴۸
میلیاردریالشناساییواینشبکههامنهدمشدهاند.
*ایسنا /دســت کــم هفت مهاجر کــه بــا کشتی
کوچکیدردریایمدیترانهعازمجزیره«المپدوسا»
درجنوبایتالیابودندبراثرسرمازدگیجانباختند.
*ایسنا /بر اثر وقوع حریق در ساختمانی در شهر
«بالتیمور» واقــع در ایالت «مریلند» آمریکا ،سه
آتشنشانجانخودراازدستدادند.

مجرمانه اعضای این باند ،آغاز شود .سرهنگ
کارآگاه جــواد شفیع زاده افــزود :رصدهای
کارشناسی بیانگر آن بود که سارقان از استان
لرستان به مشهد می آیند و در ساعات آغازین
شــب بــا پرسه زنــی در خیابان هــای منطقه
آزادشــهــر و شــهــرک غــرب چشم بــه پنجره
واحدهای آپارتمانی می دوزند و در صورتی
که المپ برق روشــن نشود ،نقشه سرقت را
اجرا می کنند.
این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد :با توجه
به اهمیت موضوع و بروز احساس ناامنی در
خانواده ها ،پرونده های مذکور زیر ذره بین
تحقیقات گسترده قرار گرفت .به همین دلیل
گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ
الهیاری (رئیس اداره عملیات ویژه آگاهی)
بررسی های تخصصی را با استفاده از فناوری
های نوین پلیسی ادامه دادند تا این که چند
روز قبل مشخص شد تبهکاران تحت تعقیب
این بار سوار بر یک دستگاه پژو  405نقره ای
وارد مشهد شده اند و با
اسامی جعلی سوئیتی
را به عنوان مخفیگاه
اجاره کرده اند.
با بــه دســت آمــدن این
اطالعات ،کارآگاهان
بی درنگ و با همکاری
مراجع رسمی دیگر،
مــخــفــیــگــاه س ــارق ــان
لرستانی را در حالی
زی ــر نــظــر گرفتند که
مشخص شد آن ها در
مشهد پالک جعلی نیز

عکس ها اختصاصی از خراسان

روی خــودروی پژو نصب کرده اند.سرهنگ
شفیع زاده با اشــاره به اقــدامــات فنی برای
ردزنــی اعضای ایــن باند تاکید کــرد :گروه
مشترک کارآگاهان اداره اطالعات جنایی و
عملیات ویژه موجب شد تا سارقان با استفاده
از تجهیزات نوین پلیسی ،زیر چتر اطالعاتی
قرار گیرند و محل های رفت و آمد آنان مشخص
شود .وی ادامه داد :در همین حال اعضای این
باند به یک منزل در خیابان جالل آل احمد
دستبرد زدند و بالفاصله سوئیت دیگری اجاره
کردندتابانقلمکانبهسوئیتدیگردرخیابان
شیرودی ،آثاری از جرم باقی نگذارند اما زمانی
که قصد تخلیه سوئیت اول را داشتند ،عملیات
دستگیری در یک اقدام ضربتی و هماهنگ
آغاز شد .رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :دو متهم که کیانوش و میالد
نــام دارنــد در سوئیت اول به دام افتادند و

شهادت رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
«سیب و سوران» در درگیری با قاچاقچیان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از
شهادت «وحید ساالری» رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرستان سیب و ســوران در
عملیات درگیری با قاچاقچیان مسلح مواد
افیونی در این شهرستان خبر داد  .
ســردار احمد طاهری در گفتوگو با ایرنا
افــــــزود :دوشــنــبــه
گــذشــتــه مــأمــوران
پــلــیــس مـــبـــارزه با
مــواد مخدر استان
با اشراف اطالعاتی
خــــــود بــــه ســرنــخ
هایی دست یافتند
کــه نــشــان مـــیداد
اعــضــای یــک باند
مسلح ،قصد انتقال
محمولهموادافیونی
از ســیــب و س ــوران
بـــه نـــقـــاط مـــرکـــزی کـــشـــور را دارنــــــد و
مــوضــوع بــه پلیس مــبــارزه بــا مـــواد مخدر
شــهــرســتــان م ــذک ــور اطــــاع داده ش ــد.
وی ادامه داد :در این زمینه ،پلیس مبارزه با
مواد مخدر سیب و سوران با پشتیبانی فنی و
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
در قالب چند تیم عملیاتی به رصد و کنترل
مسیر تردد قاچاقچیان پرداختند و سرانجام
ساعت  ۲۰دوشنبه شب گذشته سوداگران
مرگ را که با یک دستگاه وانت نیسان در حال
جابهجایی محموله مواد مخدر ،در حوالی
روستای کهنمیر ســوران بودند شناسایی
کردند و به آن ها دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح
ک ــرد :ســوداگــران مــرگ بــا مشاهده عوامل

انتظامی ب ــدون توجه بــه اخــطــارهــای صــادر
شــده به سمت مــأمــوران انتظامی تیراندازی
کــردنــد و درگـــیـــری مسلحانه آغــــاز شــد.
وی افزود :در این درگیری که حدود نیم ساعت
ادامه داشت بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس،
یک نفر از ســوداگــران مرگ به هالکت رسید
و دیگر قاچاقچی با
تــنــگ شـــدن عرصه
بــر خ ــود و استفاده
از تــاریــکــی شــب به
اطراف متواری شد.
سردار طاهری ادامه
داد :متأسفانه در این
درگیریرئیسپلیس
مبارزه با مواد مخدر
شــهــرســتــان سیب
و ســـــوران ســرگــرد
وحــیــد ســـــاالری از
ناحیه سر مجروح و سریعا به بیمارستان منتقل
شد ولی تالش تیم پزشکی بــرای نجات جان
وی بی نتیجه ماند و ایــن مأمور جــان برکف
پلیس اســتــان بــه فیض شــهــادت نــایــل آمــد.
وی گفت :در ایــن عملیات ضمن کشف یک
قــبــضــه ســــاح کــــاش بـــا  ۹۶تــیــر فشنگ
جنگی در ب ــازرس ــی از خـــــودروی توقیفی
از قاچاقچیان مــقــدار  ۳۰۵کیلو و ۷۶۶
گــرم مــواد افیونی از نــوع تــریــاک کشف شد.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن
تبریک و تسلیت شهادت این مامور جان برکف
پلیس استان خاطرنشان کــرد :تحقیقات
تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری
متهم متواری آغاز شده که نتیجه اقدامات
صـــورت گرفته متعاقب ًا اعـــام مــی شــود.

 ۲۰امضابرایرهاییمحکوم بهقصاصپساز۱۳سالاززندان
توکلی /متهم به قصاص به زندگی بازگشت.
به گــزارش خراسان ،در مراسمی با حضور
رئیس کل دادگستری استان کرمان ،امام
جمعه منوجان و جمعی از مسئوالن استانی و
شهرستانی ،با جلب رضایت  ۲۰نفر از اولیای
دم یک پرونده ،یک متهم به قصاص نفس پس
از  ۱۳سال از زندان رهایی یافت .رئیس کل
دادگستریاستانکرماندراینمراسمبابیان
این کههیچلذتیبهترازعفو،گذشتوسازش
نیست ،افزود :گذشت و عفو برای همه افراد به
ویژهکسانیکهفرصتانتقامدارنداماگذشت
میکنند،بسیارلذتبخشاست.یدا...موحد
ادامه داد :با تالش مصلحان و مقامات قضایی
شهرستان منوجان و با رفتار بزرگ منشانه و
خیرخواهانه اولیای دم  ،قاتل  ۳۸ساله ای که
۱۳سال از عمر خود را در زندان به سر برده و
حکم قصاص او صادر شده بود ،مورد بخشش

قرار گرفت .وی تاکید کرد :گذشت اولیای
دم در این پرونده با پیروی از آموزه های دین
مبین اسالم انجام شده و به زودی موجبات
آزادیاینشخصاززنداننیزفراهممیشود.
وی خطاب به اولیای دم این پرونده ،اظهار
کرد  :دین مبین اسالم همواره تاکید دارد که
مسلمان باید نسبت به همنوع و هم دین خود
در حد توان گذشت و عفو داشته باشد و امروز
که به این توصیه دین مبین اسالم عمل شد
و کار بهتر از قصاص را انجام داده و با اراده و
تشخیص خود زندگی دوبــاره به یک انسان
داده اید ،به یقین در پیشگاه خداوند مأجور
خواهید بود .موحد خاطر نشان کرد :امسال
 ۲۵مــورد قصاص نفس بــا تــاش اعضای
شوراهای حل اختالف استان ،مصلحان و
حکمینقرآنی،مسئوالنقضاییودیگردست
اندرکاران مربوط ،به سازش ختم شده است.

تصویر عضو باند در بیمارستان

سپس همزمان گروه دیگری از کارآگاهان در
سوئیت دوم وارد عملیات شدند ولی بعد از
دستگیری جوانی به نام منصور ،همدست وی
از فرصت استفاده کرد و با شکستن شیشه به
سوی کارآگاهان حمله ور شد در این هنگام
کارآگاهانبااخطارقانونیوشلیکتیرهوایی،
در نهایت پای این متهم را که سجاد نام دارد
هدف گرفتند و او را نقش بر زمین کردند.
کارآگاه جواد شفیع زاده گفت :با انتقال متهم
جــوان به مرکز درمانی  ،بی درنــگ  3متهم
دیگر به مقر انتظامی هدایت شدند و تحت
بازجوییهای فنی قرار گرفتند .وی افزود:
بررسی های تخصصی کارآگاهان نشان داد
اعضای سابقه دار این باند تبهکاری که از سوی
پلیسودستگاهقضاییاستانهایآذربایجان،
اصفهان ،لرستان و خراسان رضــوی تحت
تعقیب هستند تاکنون با شیوه «دیلم زنی» به

منازل زیادی دستبرد زده اند و فقط در جست
و جوی طال و زیورآالت بوده اند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره
به اقاریر متهمان تصریح کرد :آنان تاکنون به
 5فقره سرقت طال از منازل در مناطق الهیه و
آزادشهر مشهد به ارزش تقریبی  30میلیارد
ریال اعتراف کرده اند که بررسی های ویژه در
این باره همچنان ادامه دارد.
وی افزود :اعضای این باند هنگام دستبرد به
منازل آپارتمانی در اوایل شب ،از خودروهای
مختلف با پالک های جعلی استفاده کرده
اند و طالهای سرقتی را نیز در خرم آبــاد به
مالخران فروخته اند .سرهنگ جواد شفیع
زاده با قدردانی از دستورات ویژه مقام قضایی
و حمایت های قانونی در راستای کشف جرم،
تاکید کرد :این عملیات برای دستگیری دیگر
افراد مرتبط با این باند ادامه می یابد.

کالهربداری 20میلیاردریایلابروشاسکیرم
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
پایتختازشناساییودستگیریکالهبرداری
که با روش اسکیمر بیش از 20میلیارد ریال از
شهروندانکالهبرداریکردهبود،خبرداد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ داوود معظمی
گودرزی افزود :تعداد زیادی از شهروندان به
پلیسفتایتهرانبزرگمراجعهکردندومدعی
شدندمبالغیبهصورتغیرمجازازحسابآنان
برداشتشدهاست.
ویادامهداد:پسازاخذاظهاراتمالباختگان
این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و
کارشناسانپلیسفتایپایتختتحقیقاتخود
رادراینزمینهآغازکردند.
رئیس پلیس فتای تهران گفت :در تحقیقات
اولیهکارشناسانپلیسفتایپایتختمشخص
شد همه قربانیان این پرونده بعد از دریافت
سفارشی که از طریق یک آژانس پیک موتوری
به آن ها تحویل داده شده حسابشان خالی
شده و به روش اسکیمر مــورد کالهبرداری
قرار گرفته اند .وی افزود :افسران پلیس فتای
تهرانبزرگدرمرحلهتحقیقاتپروندهمتوجه
شدندمجرمتحتپوششپیکموتوریدریکی
از آژانس های تهران مشغول کار شده و پس از
کپی برداری کارتهای بانکی مال باختگان
به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت
غیرمجاز از حساب بانکی آنــان کــرده که با

بررسیهایتکمیلیوهمهجانبهوبهرهگیری
از روش های فنی و علمی این فرد شناسایی و
پسازتشریفاتقضایی،درمحلاختفایخود
در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به
همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل
شد .گودرزی ادامه داد :متهم پس از انتقال به
پلیسفتاومواجههباشکاتپروندهومستندات
جمعآوری شده توسط پلیس به کالهبرداری
از بیش از  ۳۴نفر با این روش به ارزش ریالی
حدود  20میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از
نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت .رئیس
پلیس فتای تهران یادآور شد :شهروندان برای
پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ،
انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت
حساب بانکی را شخص ًا انجام دهند؛ چرا که
حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه
ت خوان ،بدون اطالع از رمز عبور ،امکان
کار 
برداشت از حساب شهروندان امکانپذیر
نخواهدبود.
وی با بیان این که تغییر رمز دورهای یکی از
بهترین راههـــا بـــرای جلوگیری از عملی
شدن اهــداف مجرمانه کالهبرداران است،
توصیه کــرد :در صــورت اطــاع از هرگونه
فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب
را از طــریــق ســایــت پلیس فــتــا بــه آدرس
 www.Cyberpolice.irگزارشکنند.

رئیس پلیس پایتخت :

 17نفرازعامالنمردمآزاریاب «دوربینمخیف»
دستگیرشدند
رئــیــس پــلــیــس پــایــتــخــت از دســتــگــیــری
 17نــفــر در زمــیــنــه انــتــشــار ویــدئــوهــا
و تــصــاویــر دوربـــیـــن مــخــفــی خــبــر داد.
به گــزارش فــارس ،ســردار حسین رحیمی
دیروز در هفتمین مرحله طرح اقتدار درباره
انتشار تصاویری با عنوان تصاویر دوربین
مخفی،افزود:ایناقدامغیرمجازوغیرقانونی
است و از جمله موضوعاتی است که پلیس به
شدت با افرادی که اقدام به انتشار ویدئو ها و
تصاویر دوربین مخفی که در حقیقت بازی با
اعصاب ،امنیت و آرامش مردم و از مصادیق
بــارز جرم است برخورد میکند که در این
زمینه  17نفر دستگیر شدند.
وی در ادامه با اشاره به دستگیری  362نفر
از اراذل و اوبــاش در این طرح ،اظهار کرد:
ما اراذل و اوباش را از سوراخ هایشان بیرون
می کشیم و اجــازه عــرض انــدام به کسانی
که بخواهند دست به شــرارت بزنند و برای
نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند نخواهیم
داد و با شدیدترین شکل ممکن با این افراد
برخورد می کنیم.

رئیس پلیس پایتخت اف ــزود :در هفتمین
مرحله طرح اقتدار  49نفر از اراذل و اوباش
سطح دار و کسانی که از عامالن تخریب،
شرارت ،نزاع و درگیری بودند دستگیر شدند؛
همچنین  210نفر از افـــرادی که مزاحم
نوامیس مــردم بودند شناسایی و دستگیر
شدند؛  15نفر از اراذل و اوبــاش در حوزه
توزیع مشروبات الکلی و  88نفر که در بحث
توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند نیز دستگیر
شدند .وی ادامه داد :در این مرحله از طرح
 15نفر که با عنوان برنده شدن در قرعه کشی
برنامه های رادیویی از مردم کالهبرداری می
کردند ،دستگیر شدند که متاسفانه غالب این
افراد از داخل زندان اقدام به کالهبرداری با
این سبک و شیوه می کردند و حدود 3میلیارد
تومان از مردم کالهبرداری کرده بودند.
رئــیــس پلیس پایتخت بــا اشـــاره بــه کشف
برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی یا
همان فیشینگ ،خاطرنشان کــرد :در این
زمینه  2نفر متهم اصلی دستگیر شدند و 18
صفحه اینترنتی جعلی آن ها مسدود شد.

در امتداد تاریکی

شکست تلخ در ازدواج
با مرد حقه باز!
احساس می کنم دختر بدبختی هستم چرا که
فقط با حرف ها و تمجیدهای فردی که واسطه
ازدواجــم بود چشم و گوش بسته و بــدون هیچ
تحقیقی پای سفره عقد نشستم به طــوری که
زندگی ام را تباه کردم و...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات
دختر  32ساله ای است که به دلیل فریب در
ازدواج از همسرش شکایت کرده بود .او با بیان
این که تحصیالت کارشناسی ارشد دارد درباره
ازدواج نافرجامش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری میرزا کوچک خــان مشهد گفت :در
یکی از روستاهای سبزوار به دنیا آمدم و در یکی
از رشته های مهندسی تحصیالت دانشگاهی ام
را به پایان رساندم  .با آن که خواستگاران زیادی
داشتم اما هیچ گاه به طور جدی به ازدواج فکر
نمی کردم .در واقع دختری سخت گیر بودم و
احتیاط بیشتری به خرج می دادم تا مرد ایده آلم
را پیدا کنم .
خــاصــه مــدتــی بعد ب ــرای تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشــد به مشهد آمــدم و نــزد بــرادر
بزر گترم زندگی می کــردم تا این که یک ماه
قبل جوانی به نام «فرید» به خواستگاری ام آمد.
واسطه ای که فرید را به من معرفی کرده بود آن
قدر از کماالت و ملک و امالک خواستگارم تعریف
و تمجید کرد که ناخودآگاه شیفته اش شدم.
او از تحصیالت باال و اوضــاع مالی خواستگارم
سخن می گفت و خانواده اش را انسان هایی
فرهیخته و بدون نقص جلوه می داد .من هم که
به دنبال چنین همسری بودم خیلی زود پاسخ
مثبت دادم و تنها با اعتماد به واسطه خواستگارم
هیچ تحقیقی انجام ندادیم  .پدر و مادرم نیز که
اعتقاداتی کامال سنتی داشتند برای احترام به
خانواده فرید و حفظ آبروی خانوادگی هیچ گونه
سخت گیری نکردند و اجازه دادند تا همه مراسم
با خواست و میل خانواده خواستگارم برگزار
شود .باالخره تاریخ عقد تعیین شد اما نامزدم
محضری را که در آن سوی شهر قرار داشت برای
ثبت ازدواجــمــان و برگزاری مراسم عقدکنان
انتخاب کرد .اگر چه این موضوع برایم تعجبآور
بود اما به دلیل احترام به نظر فرید سکوت کردم و
چیزی نگفتم تا مراسم عقدکنان بدون دلخوری
برگزار شود  .این در حالی بود که در آن محضر
کوچک حتی جا برای نشستن کم بود و بسیاری
از بستگان مان سرپا ایستاده بودند .با آن که
خیلی خجالت زده شــدم امــا نمیخواستم به
خاطر این موضوعات کم اهمیت از نامزدم گالیه
کنم .قرار شد چند ماه بعد زندگی مشترکمان
را آغاز کنیم .اما از روز بعد از برگزاری مراسم
عقد دیگر فرید به دیدنم نیامد فقط گاهی با
او تلفنی صحبت مـیکــردم و او هم از عشق و
عالقه اش به من میگفت و ادعا می کرد درگیر
مراقبت از پدر بیمارش است و نمی تواند او را تنها
بگذارد .با وجود این که این ماجرا مرا آزار می داد
و نمیتوانستم بهانه اش را بپذیرم باز هم سکوت
می کردم تا قضاوت بی جا نکرده باشم.
در همین روزها به طور اتفاقی سراغ سند ازدواج
و مدارک مان رفتم که در منزل ما بود اما وقتی
شناسنامه نامزدم را ورق زدم حیرت زده چشمانم
به روی نام زن دیگری خیره ماند که در شناسنامه
شوهرم ثبت شده بــود .دنیا دور سرم چرخید
بــاورم نمی شد ایــن گونه فریب خــورده باشم.
وقتی موضوع را به همراه برادرم بررسی کردم
تازه فهمیدم که «فرید» در گذشته ازدواج دیگری
داشته و این موضوع را از من پنهان کرده است .
بالفاصله با نامزدم تماس گرفتم و از او خواستم به
خانه ما بیاید وقتی فرید با چهره خشمگین و رنگ
پریده من رو به رو شد ابتدا سعی کرد همه چیز را
انکار کند اما زمانی که متوجه شد ماجرا لو رفته
است این گونه توجیه کرد که «چون تو را دوست
داشتم ازدواج ناموفقم را مخفی کردم»  .حرف
های او برایم غیرقابل باور بود چرا که یک ماه از
زمان عقدمان می گذشت اما او حتی یک بار هم
نزد من نیامده بود و من عشق و محبتی از او ندیده
بودم به همین دلیل مهریه ام را به اجرا گذاشتم و
از او به دلیل فریب در ازدواج شکایت کردم  .بعد
از این ماجرا بود که تازه دریافتم او نه تنها هیچ
گونه ملک و امالک و سوادی ندارد بلکه گاهی با
یک خودروی مدل پایین اجاره ای مسافرکشی
می کند و چیزی برای پرداخت حق و حقوق من
ندارد .حاال که من بدون تحقیق و با چشم و گوش
بسته زندگی خــودم را تباه کــردم  ،می خواهم
به دختران جوان بگویم شکست در ازدواج آن
قدر تاثیر روحی و روانی وحشتناکی دارد که هر
دختری را به انزوا می کشاند و آینده اش را نابود
می کند بنابراین هنگام خواستگاری با ریزبینی
تحقیق کنید تا در آینده افسوس نخورید.
گزارش خراسان حاکی است ؛ پرونده این دختر
جوان با صدور دستوری از سوی سرهنگ علی
عبدی (رئیس کالنتری میرزا کوچک خان)
توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی
کالنتری مــورد بررسی هــای روان شناختی و
قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

