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رودررو

کج راهه

پسر جوان در عالم مستی در پشت بام خانه
شان یکی از دوستان صمیمی اش را با قمه
به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس کرد.
عصر  18تیرماه امسال ماموران کالنتری
 132نبرد از پیدا شدن جسد پسرجوانی در
جوی آب بولوار شهید محالتی ،خیابان کوثر
اطالع یافتند و خیلی زود تیمی از ماموران
بــرای بررسی هــای پلیسی در محل حاضر
شدند.
ماموران در بررسی های ابتدایی پی بردند که
پسر جوان از ناحیه گردن ،شکم و پهلو هدف
ضربات مرگبار چاقو قرار گرفته است.
تیم پلیسی خیلی زود پی برد که قتل از سوی
شرور خطرناک که از دوستان قربانی جنایت
بوده صورت گرفته است و در حالی که تجسس
ها برای دستگیری این جوان ادامه داشت،
قاتل که بهرام نام دارد پای در پلیس آگاهی
تهران گذاشت و خود را تسلیم ماموران کرد.
بهرام که  25ســال دارد بارها با اتهامات
مختلف به زندان رفته و حاال به جرم قتل عمد
دوستش دستگیر شده است.
این شــرور ادعــا می کند که در عالم مستی
دســت بــه قتل زده و اصــا قصد نداشته تا
رفیقش را بکشد.
▪زندان زیاد رفتی؟

هشت بار به جرم های مختلف از قبیل شرارت،
درگیری و سرقت زندان رفتم.
▪از کی وارد دنیای خالف شدی؟

 17ساله بودم که به خاطر درگیری زندان
رفتم.
▪چرا دوستت را کشتی؟

با دوستانم در پشت بام خانه شروع به خوردن
مشروب کردیم و قرار بود به یک دعوا برویم که
ماجرا کنسل شد و بعد از این که دوستانمان
رفتند ،من و کرامت تنها بودیم که کرامت
شــروع به بــازی با قمه اش کــرد که در عالم
مستی فکر کردم می خواهد مرا بزند که با
چاقو چند ضربه به او زدم.
▪جسد را چطور بیرون آوردی؟

منتطر ماندم تا همه بخوابند بعد جسد را از
پله ها پایین آوردم و پشت خــودروی وانت
گذاشتم.
▪کسی تو را دیده بود؟

پدرم دید اما تهدیدش کردم و سکوت کرد.
▪با جسد چه کردی؟

داخل یک جوی آب انداختم.

▪چطور خودت را تسلیم پلیس کردی؟

عذاب وجدان داشتم.

▪چه عذاب وجدانی داشتی؟

من قصد کشتن دوستم را نداشتم و در این
شب ها که کرامت به قتل رسیده بود ،پدرم
اشک می ریخت و خواست تا خودم را تسلیم
پلیس کنم.
▪پدرت حرفی می زد او را هم می کشتی؟

همه خانواده از من حساب می برند.
▪دلیل شرارت هایت چه بود؟

وقتی محل زندگیات جایی باشد که همه
شرور و خالف باشند ناخواسته تو هم به همان
مسیر کشیده می شوی و رفیق بازی در این
جمع ها نیز کافی است تا مسیر زندگی ات
خراب شود.
▪عاشق شدی؟

یک سال بود که عاشق دختری شده بودم و
قرار بود با هم ازدواج کنیم اما دستم به خون
دوستم آلوده شد.

▪نـــامـــزدت بــا شــــرارت هــایــت مشکلی
نداشت؟

خانواده اش که نمی دانستند سابقه دارم،
اما خودش کامال از زندگی من با اطالع بود.
تغییر کرده بودم مدتی بود که دیگر مشروب
نخورده بودم اما اصرار دوستانم باعث شد تا
دوباره شروع به خوردن مشروبات الکلی کنم
و همین کار دستم داد.
▪شغل؟

تا کالس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخواندم و
با همان وانت در خیابان ها کار می کنم.
▪دوران مدرسه هم شرور بودی؟

بله ،اصال به دلیل درگیری و شرارت هایم بود
که اخراجم کردند.
▪چرا اخراج شدی؟

به خاطر شرارت و درگیری در مدرسه.
▪چه حسرتی داری؟

به  10سال قبل برگردم و دور دوستانم را خط
بکشم و شروع به درس خواندن کنم.
▪رفیق بازی خوب است؟

رفیق بازی هم باید منطقی باشد و هر چیزی
بیشتر از حدش باشد ضرر دارد و آخرش هم
می شود همین دستبندها روی دستم.
▪به اعدام فکر می کنی؟

بله ،به خاطر همین است که تپش قلب دارم و
عصبی هستم.
▪از همان اول قصد کشتن داشتی؟

نــه ،من آن قــدر به دوستم نزدیک بــودم که
خانواده اش مرا کامل می شناختند و این قتل
یک اتفاق بود و هیچ مشکلی با هم نداشتیم.

در دادگاه خانواده تهران مطرح شد

خیانتداماد بهرویایعاشقانهنوعروس

یک نوعروس هنوز در رویــای زندگی
عاشقانه بود که به راز وحشتناکی از یک
خیانت پی برد.
تازه داماد در اوج گرمای عشق به ستاره
با یکی از دوستان صمیمی اش رابطه
پنهانی برقرار کرده بود.
چندی پیش  ،نوعروس  24ساله ای
درحالی که آشفته و گریان بود به دادگاه
خــانــواده ونــک تــهــران رفــت تــا پــرده از
سرنوشت تلخ خود بردارد.
این زن وقتی در برابر قاضی شعبه 875
ایستاد ،انگار هنوز خودش نمی دانست
چه می خواهد امــا مطمئن بــود دیگر
درخانه شوهرش جایی برای او نیست:
آقای قاضی من اعتما د خو د را به همسرم
کام ً
ال از دست داده ام و احساس میکنم
که دیگر نمیتوانم حرفهای او را باور
کنم .
▪قاضی :چه چیزی باعث شده است
د را به همسرتان از دست
د خو 
که اعتما 
د؟
دهی 
ب 

من دو سال پیش با همسرم در دانشگاه
آشنا شدم .من  25ساله و او  26ساله
بود .او پسر خوش قیافه ای بود و رابطه
ما صمیمی تر شد .خانواده ما از لحاظ
اقتصا دی ،اجتماعی و  ...خیلی از او
باالتر بود .در نهایتسال گذشته با هم
ازدواج کردیم .او خیلی به من عالقهمند
بود اما به طور ناگهانی متوجه شدم که
با یکی از دوستان صمیمی من ارتباط
برقرار کرده است.
▪قاضی :چند وقت است که متوجه
این موضوع شدهاید؟

بــه تــازگــی متوجه شــدم .اص ـ ً
ـا بــاورم
نــمــیشــد کـــه دوســـتـــم در حـــق من
د اما مهمتر این که
چنینکاری انجام ده 
باورم نمیشد که شوهرم به من خیانت
کند.

▪قــاضــی :از کجا متوجه شدید که
همسرتان با دوست تان رابطه برقرار
کرده است؟

از مدتها قبل به رفتارهای شوهرم
شک کــرده بــودم .احساس میکردم
که رفتارهای آرش فرق کر ده است.
خیلی ســر د با من بــرخــور د میکند.
احساس میکردم که آن عشق و عالقه
قبلی را ندارد .اما من طبق روال معمول
با عشق و عالقه بیشتر به زندگی خود
یدادم تا این که یکی از دوستانم
ادامه م 
من را از ارتباط شوهرم با ناهید که او
هم از دوستان صمیمی ام بود مطلع
کرد .واقع ًا شوکه شده بودم .اص ً
ال باورم
نمیشد .تحقیق کر دم و متوجه شدم
که موضوع کام ً
ال جدی است و حقیقت
دارد.

▪قاضی :آیا موضوع را به شوهرتان
هم گفتید؟

بله ،گفتم! اول کتمان می کر د بعد با
خونسر دی موضوع را پذیرفت و گفت
که اشتباه کرده است اما خونسردی او
و رفتاری که کــر ده بو د من را به شدت
عصبانی کـــر د ،م ـدتــی از خــانــه قهر
کر دم و به خانه دوستم رفتم چون دلم
نمیخواست که خــانــوا ده من متوجه
شوند .باالخره آمدم خانه ،تصمیم گرفتم
که او را ببخشم.او هم ظاهر ًا پشیمان
بو د و بسیار غمگین به نظر میرسید.
سعی کردم در خودم و وضعیت خانه و...
تغییراتی اساسی ایجا د کنم تا اورا پایبند
کنم .البته مطمئن هستم که هرگز از
این لحاظ در زندگی کم نگذاشتم .من
برای راحتی او حتی سرکار هم نرفتم.
دلم می خواست درسم را ادامــه بدهم
اما ندادم تا فقط زن زندگی باشم .ظاهر ًا
رابطه او با من خوب است اما آن گرمی
و صمیمیت گذشته را ن ـدار د .دیگر آن

عشق و عالقه در او دیده نمی شود .البته
او در گذشته افسر دگی داشته که بعد
بهبود یافته است .من به او کمک زیادی
کردم از جمله شرایط ادامه تحصیل او را
فراهم کردم .

▪قاضی:به نظر شما چه عاملی باعث
د که او به سمت زن دیگری برود؟
ش 

نمیدانم شاید من کوتاهی کردهام .آن
طور که دوست داشت نبودم .البته هرگز
از رفتار او چنین برداشتی نداشتم .او به
راحتی از عملکرد خود معذرت خواهی
کر د و ظاهر ًا پشیمان بود .البته من هم به
موقع موضوع را فهمیدم .اما همانطور
که گفتم او مثل گذشته نیست و من
نمیدانم چه کار باید بکنم.

▪قــاضــی :یعنی هــنــوز بــه آن خانم
عالقهمند است؟

نه ،به طور قطعی نمیتوانم این را بگویم.
البته دوست من خودش را به کلی کنار
کشیده است اما همسر من دیگر مثل

گذشته نیست.

▪قاضی :منظورتان چیست؟ احساس
می کنید که احتمال دار د مجدد به
چنین کاری دست بزند؟

بــلــه .ایــن احــســاس خیلی مــن را اذیــت
میکند ولی او هم رفتاری نمیکند تا این
احساس در من کمتر به وجو د آید.
▪قاضی:تصمیمتان برای طالق جدی
است ؟

واقع ًا نمی دانم .حس میکنم که دیگر
نمی توانم با او زندگی کنم .امــا اگر
طالق بگیرم کجا بروم نه پول دارم و نه
کار  ،دستم به جایی بند نیست حتی
اگر مهریه ام را بگیرم اما می دانم دیگر
نمیتوانم بــا شــوهــرم زیــر یــک سقف
زندگی کنم.
بنابه این گزارش ،قاضی دادگاه خانواده
دستور داد تا شوهر این زن احضار شود و
جلسه رسیدگی در حضور هردوی آنان
برگزار شود.

فرار  15ساله قاتل قهرمان ایرانی به اوکراین
قاتل یک قهرمان ورزشــی در پاساژ گلدیس
تهران پس از  15سال هنوز در اوکراین زندگی
آسوده ای دارد .پسر جوان و دوستانش به خاطر
یک اختالف قدیمی دست به این جنایت زدند.
روز  24تیر سال  83درگیری خونینی در پاساژ
گلدیس فلکه دوم صادقیه به ماموران کالنتری
ستارخان مخابره شد و ماموران با حضور در
محل با جسد جوان قوی هیکلی که در مغازه
لباس فروشی اش روی زمین افتاده بود ،روبه
رو شدند .شریک قربانی جنایت که در همان
محل حضور داشت ادعا کرد که سه مرد وارد
مغازه شده اند و پس از درگیری با علی رجبی
 28ساله او را هدف ضربات چاقو قرار داده و پا
به فرار گذاشته اند.
▪تحقیقات پلیسی

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره  10پلیس
آگاهی تهران همراه بازپرس ویژه قتل برای
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در بررسی
ها مشخص شد عامل جنایت که علیرضا نام
دارد در طبقه دوم این پاساژ یک مغازه عروسک
فــروشــی داشــتــه اســت و روز جنایت همراه
دو دوستش به نام مسعود و مهدی به خاطر
اختالفی که با شریک علی رجبی داشــت،
وارد مغازه لباس فروشی شــده اســت که در
ایــن صحنه علی به هواخواهی دوســت اش
با سه جــوان درگیر می شــود .کارآگاهان در
ادامه تحقیقات پی بردند که علی رجبی دارای
کمربند مشکی در کیکبوکسینگ و شال سبز
در رشته کونگفوتوآ و همچنین دارای چندین
حکم قهرمانی مقام اول مسابقات قهرمانی

قاتل جنایت شبانه شرق تهران
پس از  16سال هنوز فراری است.
▪جدال خونین

رسیدگی به این پرونده از شامگاه
 ۲۲اسفند سال  1382به دنبال
درگــیــری خونین بین یــک مرد
مــوتــورســوار و رانــنــده پیکان در
خیابان  ۱۵متری اول افسریه
آغــاز شــد .شواهد نشان مـیداد
مرد موتورسوار پس از درگیری با
راننده  ۴۲ساله به نام حسین ،وی
را با چاقو کشته و سوار بر موتورش
با سرعت زیادی پا به فرار گذاشته
است.
▪شناسایی قاتل

تحقیقات پلیس بــرای ردیابی
مــوتــورســوار ناشناس آغــاز شد و
پلیس با اطالعاتی که از زن جوان
گــرفــتــه بــــود ،تــوانــســت صاحب

ادامــه داشت تا این که ماموران پی بردند که
خانواده علیرضا با حضور در مغازه عروسک
فــروشــی فــرزنــدشــان اقـــدام بــه فــروش مغازه
کرد هاند و تحقیقات پلیسی در این مرحله به
بنبست رسید.
▪فرار به اروپا

▪قاتل

▪مقتول

سانشو تهران ،مقام سوم مسابقات مچاندازی،
مقام سوم مسابقات قهرمانی بوکس تهران،
مقام دوم مسابقات کاراته در اراک و مقام اول
مسابقات قهرمانی کاراته استان تهران بوده و به
همین دلیل قوی هیکل و ورزیده بوده است که
در این درگیری علیرضا با دو ضربه چاقو به سینه
و کمر جوان قوی هیکل او را به قتل رسانده و
سپس پا به فرار گذاشته است.
▪قاتالن فراری

همین کافی بود تا ماموران ردیابی های پلیسی
را برای دستگیری عامالن این جنایت در دستور
کار خود قــرار دهند و در گام نخست با توجه
به این که سه پسر جــوان پس از قتل دیگر به
خانههایشان بازنگشته انــد ،احتمال دادند
که هر سه با هم پا به فرار گذاشتند .همچنین
تیم پلیسی مخفیگا ههایی را که احتمال می
دادنــد سه جــوان شــرور به آن جا رفته باشند،
تحت نظر قرار دادند اما هیچ سرنخی از علیرضا
و همدستانش به دست نیامد و این در حالی
بود که قاضی پرونده دستور ممنوع الخروجی
سهای پلیسی
متهمان را صادر کرده بود .تجس 

تیم جنایی پایتخت در گام بعدی ،اقدامات فنی
و اطالعاتی را در دستور کار خود قرار دادند که
در این تجسسها مشخص شد متهمان پس
از جنایت به صــورت قاچاقی و همگی با هم
از مرز ایران خارج شده و به کشور آلمان سفر
کردهاند .در این مرحله قاضی پرونده دستور
داد تا هماهنگی های الزم بین پلیس اینترپل
و پلیس آلمان صورت گیرد تا متهمان به ایران
بازگردانده شوند اما هیچ اقدام و همکاری از
سوی پلیس آلمان صورت نگرفت .سال 88
بازپرس پرونده با فرضیه این که عامل جنایت
به تهران بازگشته باشد دستور انتشار تصویر
علیرضا را صادر کرد اما هیچ سرنخی از علیرضا
و همدستانش به دست نیامد.
▪فرار به اوکراین

 15سال از ماجرای قتل قهرمان ورزشکار
ایران گذشت و تجسس ها حکایت از آن داشت
که عامالن جنایت به ایــران بازنگشته انــد و
درتحقیقات ماموران پی بردند که علیرضا به
کشور اوکراین سفر و زندگی جدیدی را آغاز
کرده است .بنا بر این گزارش ،بازپرس جنایی
دستور داد تا پلیس اینترپل هماهنگی های الزم
را با پلیس اوکراین انجام دهد و علیرضا پس از
دستگیری به ایران بازگردانده شود.

بن بست 16ساله پس از جنایت شبانه
موتورسیکلت بــه نــام سعید را
شناسایی کند .وی در بازجویی
هـــا ،عــامــل جــنــایــت را دوس ــت
صمیمی اش به نام احسان معرفی
کرد و گفت  :ماه محرم بود و من و
احسان سر کوچه ایستاده بودیم
و با هم صحبت می کردیم .یک
بــاره یک پیکان با سرعت زیــاد از
کنار ما عبور کرد که نزدیک بود با
سعید برخورد کند .پیکان دور شد
و سعید که از این ماجرا عصبانی
شده بود ،سوار موتور من شد من
هم ترک او نشستم .سعید پیکان
سفید را تعقیب کــرد و جلوی
راهش را بست .او و راننده با هم
جر و بحث کردند اما وقتی راننده
به سعید فحش داد ،او چاقویی را
از جورابش بیرون آورد و یک ضربه
به سینه راننده زد و بالفاصله سوار

موتور شد و با هم فرار کردیم  .وی
ادامه داد :آن شب سعید بالفاصله
به خانه اش رفت و من دیگر هیچ
خبری از او ندارم.
▪قاتل کجاست؟

تالش پلیس برای ردیابی سعید
بی نتیجه ماند و خانواده سعید
نیز گفتند از مخفیگاه پسرشان
هیچ اطالعی ندارند و نمی دانند
او پس از جنایت شبانه به کجا
گریخته اســت  .با گذشت ۱۶
ســال از ایــن مــاجــرا و در حالی
که هیچ ردی از عامل جنایت
به دست نیامده بود همسر و دو
فرزند حسین در شعبه دوازدهم
دادگـــــاه کــیــفــری یــک اســتــان
تهران حاضر شدند و درخواست
دریافت دیه از صندوق بیت المال
را مطرح کردند .همسر حسین به

قضات دادگاه گفت  :من شاهد
قتل بودم و حاال16سال از کشته
شــدن همسرم گذشته اســت.
آن زمــان دو دخــتــرم خردسال
بودند و حاال دختران بزرگی شده
و به سن ازدواج رسید هاند اما
هنوز هیچ ردی از قاتل شوهرم
به دست نیامده و ما هم امیدی
به دستگیری او نداریم .به همین
دلیل تقاضا داریم تا دیه همسرم
از صندوق بیت المال به فرزندانم
پــرداخــت شــود تا شاید بتوانیم
کمی راحــت تــر زنــدگــی کنیم.
بنابه این گزارش؛ در پایان جلسه
قضات وارد شور شدند و دیروز به
استناد ماده  ۴۳۵و  ۴۸۷قانون
مجازات اسالمی حکم پرداخت
دیه از صندوق بیت المال را صادر
کردند.
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تحلیل کارشناس

خیانت برای شکل گیری
یک منظومه عاطفی!
دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه
مقوله خیانت از جنبه ها و ابعاد مختلف اجتماعی و روان
شناختی قابل بحث و بررسی است .برخی افراد درباره
خیانت ذهنیت اشتباهی دارند و تصور می کنند مردان
به خاطر مسائل جنسی دست به روابط موازی و روابط
فرازناشویی می زنند در حالی که این قضاوت ها صحیح
نیست و مردانی که تنوع طلب هستند دست به خیانت
می زنند و روابط جنسی برای شان مهم است .مطالعات
نشان می دهد بین  7تا  12درصد مردان خیانت را به
خاطر تامین نیازهای جنسی شان انجام می دهند و
مردان برای خیانت انگیزه و اهداف دیگری نیز دارند.
یکی از مسائل مهم خیانت مردان بحث کمبود عاطفی و
توجه نداشتن زوج ها به خواسته های یکدیگر است وقتی
همسران به خواسته های یکدیگر که شریک زندگی هم
به حساب می آیند بی توجهی یا کم توجهی می کنند به
طور قطع پای شان به روابط موازی خارج از خانواده باز
می شود .دلیل دیگر که زمینه ساز خیانت است البته این
مسئله برای زنان بیشتر رخ می دهد مسائل اقتصادی
است برخی زنان برای تامین هزینه های مالی و اقتصادی
شان به سمت خیانت گرایش پیدا می کنند تا از همه
لحاظ تامین شوند .در بعد دیگر می توان این گونه مقوله
خیانت را بررسی و تحلیل کرد که مردان تنوع طلب به
داشته های خود راضی و قانع نیستند و احساس ضعف
می کنند .از سوی دیگر نبود روابط عاطفی عمیق ،کمبود
محبت و نبود هیجان و عاطفه روابط را غیرمنطقی و خارج
از هیجان می کند و این نیز مسئله ای برای خیانت به شمار
می رود .برخی مردان به دلیل این که در زمان کوتاهی
عاشق می شوند خیلی زود عشق شان سرد می شود و
احساس کمبود آن ها را به خیانت می کشاند .ازدواج های
تحمیلی از سوی خانواده ها ،دلیل دیگری برای افزایش
خیانت در جامعه به شمار می رود .یک سری عوامل نیز
روان شناختی است که آن ها هم در افزایش خیانت مهم
تلقی می شــود .داشتن اختالل شخصیت به خصوص
شخصیت دو قطبی  ،شخصیت مرزی و ...امکان خیانت
را در این افراد باال می برد .مسئله پایین بودن اعتماد به
نفس و خودانگاری منفی دلیل دیگری برای وجود خیانت
محسوب می شود .برخی افراد به دلیل محرومیت عاطفی
از سوی شریک زندگی خود بــرای ایجاد یک منظومه
عاطفی مرتکب خیانت می شوند.

دسیسهزنتهرانیبرایخانمتاجرچینی

زنـــی تــهــرانــی بــه بــهــانــه دوســتــی اقــــدام به
کالهبرداری سه میلیاردی از خانم تاجرچینی
کرد .روز 29خرداد امسال زن جوانی از کشور
«چین» به همراه وکیل قانونی خود ،با مراجعه
به دادســرای ناحیه  2تهران به طرح شکایت
پرداخت .این زن چینی ادعا کرد که دوست
ایرانی اش به نام «دنیا» او را فریب داده و سنگ
های قیمتی وی را به ارزش  300میلیون تومان
از وی کالهبرداری کرده است .از روز 16مرداد
 ،ماموران اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران از
موضوع پرونده مطلع شدند .خانم تاجر چینی
در این مرحله به کارآگاهان گفت  :اوایل سال
 98با خانم جوانی به نام دنیا آشنا شدم  ،از آن
جایی که من بازرگان و همیشه در حال سفر به
ایــران هستم به صورت اتفاقی با این خانم در
محل اقامت خودم در نیاوران آشنا شدم این
آشنایی به دوستی صمیمی بین ما منجر شد و
همیشه باهم به تفریح می رفتیم .وی ادامه داد:
یک روز به دنیا گفتم من عالوه بر کار بازرگانی
درکــار جواهرات نیز هستم و تعدادی سنگ
قیمتی که همراه داشتم به او نشان دادم و او هم
گفت چقدر جالب من هم در کار جواهرسازی
هستم ،با توجه به اعتماد سازی که از سوی وی
ایجاد شده بود  ،پیشنهاد داد که می تواند برای

سنگ ها رکاب و غیره  ...انجام دهد و من هم
پذیرفتم و به وی دادم و برای انجام امور کاری به
کشور خودم بازگشتم .خانم چینی گفت :پس
از گذشت یک ماه به ایران مراجعه کردم و برای
دیدن دنیا با وی تماس گرفتم که گوشی وی
خاموشبود،چندبارتماسگرفتمومتوجهشدم
دنیا با جلب اعتماد من اقدام به کالهبرداری
کرده است .کارآگاهان در این مرحله به اقدامات
ویژه ای دست زدند و پی بردند اسم واقعی زن
شیاد «سارا» است و مخفیگاهش در محدوده
شمال غرب تهران است .روز  11شهریور ،طی
عملیات پلیسی سارا دستگیر شد و در بازرسی
از مخفیگاهش کلیه سنگ های قیمتی کشف
شد .سارا در بازجویی ها گفت :حدود چند سال
است در حرفه جواهر سازی در محدوده نیاوران
مشغول به کار هستم و وقتی که با زن چینی
دوست شدم و سنگ های قیمتی را به من نشان
داد ،وسوسه شدم تا سنگ ها را به دست آورم
که با نشان دادن صفحه اینستاگرام ساخت و
فروش جواهر مربوط به محل کارم  ،اعتماد وی
را به خود جلب کردم که پیشنهاد خود را به وی
دادم و اوهم قبول کرد و سنگ ها را به من داد و
وقتی دیدم او به کشورش بازگشته است فرصت
را مناسب دیدم و گوشی ام را خاموش کردم.

