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ازمیانخبرها

شهادت ۳مرزباندردرگیری
بااشرارمسلحدرسردشت
در درگــیــری مسلحانه مــرزبــانــان هنگ مــرزی
سردشت با اشــرار مسلح سه نفر از مرزبانانمان
به شهادت رسیدند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم
پایگاهخبریپلیس،مرزبانانهنگمرزیسردشت
حینکنترلوپایشنوارمرزیبااشرارمسلحدرگیر
شدند که چند نفر از اشــرار به هالکت رسیدند.
در این درگیری مسلحانه ،متاسفانه سه نفر از
مرزبانانمانبهفیضواالیشهادتنایلشدند.

«بهمنخاوری»دستگیرشد
مادررومینا:قصاصمیخواهم
بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی به اتهام
آدمربایی و برخی شواهد دیگر که حاکی از نقش
داشتن او در عصبانیت پدر رومینا اشرفی است،
بازداشت و تحویل مقام قضایی شد .به گزارش
فارس،پیشازاینبرخیادعاهابهنقلازبستگان
رومینا حاکی از این بود که بهمن ،پس از این که
رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور
پدررومینااورابهعقدخوددرآوردهبود،تصاویریاز
خودش و رومینا را در فضای مجازی منتشر کرده و
پیامهاییبهپدررومینافرستاده وبهاوگفته رومینا
حاال همسر من است .همین موضوع هم موجب
عصبانیتشدیدپدررومیناشدکهبهقتلفجیعوی
انجامید.ویطیچندروزگذشتهچندینمصاحبه
نیزبارسانههاانجامدادهبود.
درهمینحال«رعنادشتی»مادر«رومینااشرفی»،
در مصاحبهای از اخــتــاف میان پــدر و دختر
میگوید .او میگوید پیش از حادثه ،همسرش
بارهارومیناراتهدیدبهقتلیاتشویقبهخودکشی
کــرده بــود .وی مدعی شد «:پــدرش مرگ موش
خرید.بهرومیناگفتخودترابکش؛نگذارمنتورا
بکشم»«،بارهابهمنگفتهبودکهبهرومینایادبدهم
خودش را حلقآویز کند اما من این کار را نکردم».
وی افزود«:قصاص میخواهم .دیگر نمیتوانم به
اونگاهکنم.نمیتوانماوراببینم».

گروگانمیلیاردی
ازچنگ آدمربایان آزادشد

تیربرقپرایدرانصفکرد!

بساط«شیاطینسیاه»از«فضاهایسبز»برچیدهمیشود
سجادپور -با ورود مدعی العموم به ماجرای
برخی هنجارشکنی های اخالقی و جرایم
اجتماعی که با هدایت پنهانی «شیاطین
سیاه»دربوستانهاصورتمیگیرد،کارگروه
ویژه ای برای مقابله با دامنه های گسترده
شبیخونفرهنگیدرمشهدآغازبهکارکرد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز
گذشته در گفت و گویی اختصاصی با بیان
این مطلب به خراسان اظهار کــرد :در پی
ارســال گــزارش های مردمی و نارضایتی
برخی شهروندان و زائران از هنجارشکنی
های سازمان یافته اخالقی و همچنین وجود
قــداره کشان زورگــیــر ،فروشندگان مواد
مخدر یا بروز برخی از آسیب های اجتماعی
در فضاهای سبز و به ویــژه بوستان ملت
مشهد ،بالفاصله دستگاه قضایی وارد عمل
شد و دادســتــان مرکز خراسان رضــوی به
عنوان مدافع حقوق عامه مردم ،دستورات
ویژه ای را برای بررسی همه جوانب ماجرا

فضاهای سبز ،اغفال شده و به ارتکاب جرایم
با تشکیل یک کارگروه قضایی صادر کرد.
قاضیدکتراسماعیلرحمانیافزود:باتوجه احساسی روی آورده اند بنابراین باید یک
به این که بوستان ملت مشهد به عنوان مکان سریفعالیتهایفرهنگی،اخالقیوارزشی
بـــــرای پیشگیری
گردشگری و تفریحی
از جــرم و مقابله با
بــــرای بــســیــاری از
گردانندگان رقص های
جرایم سازمان یافته
مــجــاوران و زائـــران
مــطــرح اســــت ،نباید مختلط به بهانه ورزش
توسط دستگاه های
اجازه دهیم «شیاطین صبحگاهی دستگیر شدند فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزیشودچرا
ســـیـــاه» دامــنــههــای
شبیخون فرهنگی خود را آرام آرام به این کهبرخوردقضاییبایدآخریناقداممقابلهای
گونه مراکز بکشانند و ارزش های اخالقی و باشد .وی به ماجرای سگ گردانی ها که
تهدیدیعلیهبهداشتعمومیاستنیزاشاره
اسالمیرانشانهبروند.
وی با تاکید بر این که مجرمان حرفه ای در کرد و گفت :باید ابتدا آمــوزش های الزم و
این مکان هــا النه می کنند و سپس برخی آگاهی های کافی به این گونه افــراد توسط
نــوجــوانــان دارای مشکالت احــســاســی و کارشناسان مربوط داده شود و هشدارها و
خانوادگی را به دام می اندازند ،خاطرنشان تذکرات نیز در مکان های عمومی در معرض
کرد :بررسی پرونده های متعدد در دستگاه دیدقرارگیردودرنهایتبرخوردقضاییشود.
قضا بیانگر آن است که بسیاری از دختران این مقام ارشد در دستگاه قضایی مشهد به
و پــســران جــوان از طریق همین شیاطین ماجرای انتشار فیلم رقص مختلط به بهانه

متهمبهقتلاعترافکرد

ا

ختصا

ورزش صبحگاهی در بوستان ملت نیز اشاره
کرد و افزود :دو تن از گردانندگان این ماجرا
که یک زن  27ساله و مردی  40ساله بودند،
دستگیر شدند .بررسی ها نشان می داد این
افرادخودشانبامشکالتاجتماعیشدیدی
دست بهگریبان بوده اند.
قاضی دکتر رحمانی تصریح کــرد :توسعه
ارزش های فرهنگی و اسالمی در دستور کار
قرار دارد و در کنار برخورد با هنجارشکنان
و جمع آوری بــســاط «شیاطین ســیــاه» از
فرصتهای استثنایی موجود در این گونه
دستگاه هــا و مــراکــز عمومی بــا همکاری
شــهــرداری ،پلیس امنیت اخالقی ،ناحیه
مقاومت بسیج سلمان ،اورژانــس اجتماعی
بهزیستی و  ...برای ایجاد مکانی امن و آرام و
توأم با امنیت اخالقی و اجتماعی خانواده ها
استفادهمیکنیمتااینمراکزباوجودمتولیان
ورزشــی و اجتماعی به پاتوق خالفکاران و
هنجارشکنانتبدیلنشود.

ص
ی خر

گرای جنایت هولناک از آن سوی مرز!

سجادپور -یکی از متهمان اصلی قتل فجیع
مرد53سالهایکهبعدازسه سالفراربهچنگ
قانون افتاد ،در اظهاراتی تکان دهنده اعتراف
کرد گرای قتل را از آن سوی مرز دریافت کرده
است!
به گزارش اختصاصی خراسان ،ساعت حدود
19شب بیست و دوم آبان سال  1396بود که
ماموران انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل
عمد مشهد ،از قتل دلخراش مردی میان سال
در یکی از کوچه های فرعی خیابان توس97
خبر دادند که پیکر بی جان وی به بیمارستان
طالقانی مشهد منتقل شده بود .دقایقی بعد با
حضور قاضی کاظم میرزایی در مرکز درمانی
مشخص شــد کــه مــرد 53ســالــه تبعه کشور
افغانستان ،با وارد آمدن ضربات وحشتناک تبر
به قتل رسیده است به طوری که آثار بریدگی
های عمیق در نقاط مختلف پیکر وی وجود
داشت.
گـــــزارش خـــراســـان حــاکــی اســــت ،پــس از
بررسیهای مقدماتی در بیمارستان ،ادامه
تحقیقات میدانی به محل وقــوع جنایت در
کوچه چهل مویزه  9کشید .با شناسایی هویت
مقتول و اعضای خانواده وی در ایران ،مشخص
شد که مرد 53ساله (مقتول) به مدت 10سال
در افغانستان به جرم قتل مسلحانه در زندان
بوده و پس از تحمل کیفر و آزادی از زندان ،به
طور غیرمجاز وارد ایران شده و در مشهد اقامت
داشته است .با به دست آمدن این اطالعات،
ماجرای انتقام هولناک به عنوان یکی از فرضیه
های اصلی مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت
اطالعاتیکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهی
خراسان رضوی بر این موضوع متمرکز شد.

بنابراین به دستور قاضی میرزایی ،پرونده
جنایت مسلحانه زیر ذره بین کارآگاهان قرار
گرفت و مشخص شد حبیب ا( ...مقتول) از
حــدود یک سال قبل وارد ایــران شده است و
در این مدت افرادی ناشناس او را تعقیب می
کردند .پیگیری این سرنخ ها که با نظارت
مستقیم سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی آگاهی) همراه بــود ،کارآگاهان را به
جوان 34ساله ای به نام محمدنبی رساند.
تحقیقات بیانگر آن بود که روز وقوع جنایت،
سه جوان سوار بر موتورسیکلت ،مرد 53ساله
را در کوچه چهل مویزه به دام انداخته اند و او را
با تبر به شکل فجیعی کشته اند که مشخصات
عامل اصلی جنایت با جوان 34ساله مطابقت
داشت اما ادامه بررسی ها نشان داد این جوان
افغانستانی نیز به طور غیرمجاز وارد ایران شده
و بعد از ارتکاب قتل به آن سوی مرز گریخته
است.
بنابر گزارش خراسان ،بررسی سوابق کیفری
محمدنبی نیز بیانگر آن بــود که وی قبل از
ارتکاب قتل16 ،بــار در ایــران دستگیر و به
اتهامات مختلفی مانند سرقت ،اعتیاد ،ورود
غیرقانونی به کشور و  ...زندانی شده است اما
او هر بار خود را با اسامی مختلفی در مراجع
انتظامی و قضایی مانند حسین رضایی،
محمدنبی عمرزهی ،عبدا ...محمدی و ...
معرفی کرده و تنها یک بار نام واقعی خودش را
با عنوان محمدنبی «الف» بیان کرده است اما
بعدازارتکابقتلدیگرهیچسابقهایدرزندان
های کشور نــدارد .به همین دلیل رصدهای
اطالعاتی برای شناسایی و دستگیری وی وارد
مرحله جدیدی شد اما باز هم او به طور مخفیانه

اسا

عکس اختصاصی از خراسان

کرمانی-گروگان میلیاردی با تــاش پلیس
کرمان،ازچنگآدمربایاننجاتیافت.
به گــزارش خبرنگارما ،آدم ربایانی که با ربودن
مسلحانهجوان ۲۱ساله هرمزگانی قصداخاذی
یک میلیارد تومانی را داشتند ،در جنوب کرمان ،
بهچنگقانونافتادندوکالفپیچیدهاینپرونده،
پساز ۲۵روزباتالششبانهروزی نیروهای پلیس
کرمان باز شد و در این زمینه سه گروگانگیر نیز
دستگیر شدند.سردار ناظری فرمانده انتظامی
استان کرمان با اشاره به ادامه روند بازجویی از
گروگان گیران خاطرنشان کرد :پدر گروگان با
فروش طال های دختر نوعروس و برخی اموال
دیــگــرش ،قصد پــرداخــت مبلغ تعیین شــده به
گروگانگیران را داشــت که با تالش نیروهای
پلیس بـــدون پــرداخــت هــیــچ وجــهــی ،فــرزنــد
۲۱سالهاش پس از  ۲۵روز گرفتاری و اسارت در
سالمتکاملبهآغوشخانواده بازگشت.

تدابیرجدیددادستانمشهدبرایمقابلهباهنجارشکنیدربوستانها

و از راه های صعب العبور وارد ایران شده و با
بررسی اوضــاع دوبــاره به افغانستان گریخته
بود .مدتی بعد با شناسایی راه های غیرقانونی
ورود ایــن متهم خطرناک به کشور ،قاضی
میرزایی دستورات محرمانه و خاصی را برای
ردزنیمتهمبهقتلصادرکردتااینکهمشخص
شد او قرار است دوباره از مرزهای غیرقانونی
وارد ایران شود و به تهران برود .بنابراین همه
مسیرها تحت کنترل قرار گرفت و محمدنبی
که دیگر 37ساله بود از لحظه ورود زیر چتر
اطالعاتیکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهی
خراسان رضوی قرار گرفت .به محض این که او
در تهران ساکن شد ،بالفاصله با صدور نیابت

ن

قضایی از سوی قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد و با همکاری یکی از
نزدیکان مقتول ،در تهران به محاصره پلیس در
آمد و به چنگ قانون افتاد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،با
انتقال متهم 37ساله به مشهد ،وی بالفاصله
در حضور مقام قضایی مــورد بازجویی های
تخصصی قرار گرفت و به صراحت ارتکاب قتل
با ضربات تبر را پذیرفت .او در اولین جلسه
بازپرسی بــه قاضی کاظم میرزایی گفت:
حبیبا( ...مقتول) دو نفر از عموهایم را در
افغانستان به رگبار بسته و یک نفر از بستگانم را
نیز زخمی کرده بود ،اگرچه او به مدت10سال
در افغانستان زندانی شد اما ما باید انتقام
«خــون» می گرفتیم ،به همین دلیل یکی از
نزدیکانم از افغانستان به من خبر داد که حبیب
ا ...به مشهد گریخته است و در بولوار توس
اقامتدارد.منهمبادوتنازدوستانهموطنم
سوار بر موتورسیکلت به تعقیب او پرداختیم تا
این که روز حادثه ( )96.8.22فرصت مناسبی
را برای کشتن او پیدا کردم و ضربات تبر را بر
پیکرش فرود آوردم .بعد از آن هم به افغانستان
گریختم تا این که این بار بعد از ورود به تهران
دستگیر شدم.
به گزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر درباره
چگونگی وقوع این جنایت هولناک در حالی
ادامــه دارد که تحقیقات گسترده گــروه ویژه
کارآگاهان زبــده اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی با هدایت مستقیم سرهنگ
جوادشجیعزاده(رئیسپلیسآگاهیخراسان
رضوی) برای دستگیری متهمان فراری و ریشه
یابی جرایم احتمالی دیگر آنان آغاز شده است.

مهریهگلهایرزدردسرسازشد!

رئیس کل دادگستری استان کرمان :دستور رسیدگی به موضوع صادر شده است
سخنگویاورژانساستانآذربایجانشرقیگفت:
سانحه رانندگی ،زوج جوانی را در محور مرند -
صوفیانبهکاممرگکشاند.
به گــزارش فــارس ،وحید شــادی نیا اظهارکرد:
سانحه رانندگی در محور مرند  -صوفیان به مرگ
زوج جوان انجامید .وی در تشریح جزئیات این
حادثه ادامه داد :حوالی ساعت 11روز جمعه نهم
خردادپسازگزارشبرخوردشدیدپرایدباتیربرق
در محور مرند -صوفیان به سرعت اورژانس عازم
محل شد .شادی نیا گفت :کارشناسان اورژانس
پس از بررسی وضعیت مصدومان ،فوت زن و مرد
حدودا40سالهرابهدلیلشدتجراحاتواردشده
تاییدکردند.سخنگویاورژانساستانآذربایجان
شرقی خاطرنشان کرد :رعایت سرعت مطمئنه
و قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سالمتی
سرنشینانخودرواست.

زلزله  4.2ریشتری دهدشت را
لرزاند
زلزلهای به بزرگی  4.2ریشتر مرز استانهای
کهگیلویه و بویر احمد و خــوزســتــان حوالی
دهدشت را لرزاند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جــوان ،ایــن زمین لــرزه در طــول جغرافیایی:
،50.48عرض جغرافیایی 30.68 :و در عمق
 ۱۴کیلومتری زمین رخ داده است.از خسارات
احتمالی زمین لــرزه گزارشی دریافت نشده
است.

توکلی -درخواست مهریه ای به صداق "یک
میلیون و صد شاخه گل رز" در کرمان دردسر
ساز شد.
به گزارش خبرنگار ما،به دنبال تصمیم یک
زوج برای جدایی در شهر کرمان  ،زوجه مهریه
خود را که " یک میلیون و صد شاخه گل رز"
اســت ،درخــواســت مــی کند  .ایــن درحالی
است که دو طرف در خصوص پرداخت وجه
مهریه به تفاهم الزم نرسیده و به ناچار این
مهریه نامتعارف در ۱۱کامیون از تهران ،
مشهد و محالت به مقصد کرمان بارگیری
شد .بنابراین گزارش ،جمع آوری این تعداد
گل عالوه بر مشکالتی که به گفته رانندگان
برای بازار گل در مبدا ایجاد کرده ،در شهر
کرمان هم چند روز بالتکلیف مانده است.
اما پس از انتقال بخشی از گل ها به گلزار
شهدای کرمان ،رئیس کل دادگستری
استان کرمان به آن واکنش نشان داد
و گفت :پــرونــده ای در ایــن خصوص در
دادگستری کل استان کرمان مطرح نبوده
و هیچ نماینده ای از دادگستری در محل
اجراییه حاضر نشده است بلکه موضوع
مربوط به اجرای ثبت شهرستان آستانه
اشرفیه بوده که نیابت اجرای آن به اداره
ثبت اسناد شهر کرمان واگذار شده است.
دکتر یـــدا ...موحد اظــهــار کــرد  :نتایج
بررسی هــای اولیه انجام شــده از سوی
دستگاه قضایی استان کرمان بیانگر
آن است که محل اجرای تعهدات ،طبق

مـــوافـــقـــت کــتــبــی
زوجــیــن پارکینگ
هـــمـــجـــوار گ ــل ــزار
شـــهـــدای کــرمــان
بـــوده و ای ــن اق ــدام
در م ــح ــل م ــزب ــور
بـــا ح ــض ــور مــامــور
اجـــرای اداره ثبت
اسناد شهر کرمان
انــجــام شــده اســت.
وی افزود  :زوجه پس از تحویل گرفتن گلها،
بــدون انجام هرگونه هماهنگی با مراجع
مربوط و دریــافــت مجوزهای الزم اقــدام به
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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انتقال بخشی از
آن ها به محل گلزار
شهدا کرده است.
مقام عالی قضایی
اســـتـــان کــرمــان
خاطرنشان کرد:
دلـــیـــل انــتــخــاب
گـــلـــزار شــهــدای
کــرمــان بــه عنوان
محل اجـــرای این
اجراییه ،یک سوال جدی است و بنا به نتایج
بــررســی هــای انــجــام شــده ،مدیرکل بنیاد
شهید استان کرمان پس از کسب اطــاع از

چنین موضوعی بالفاصله دستور جلوگیری
از تخلیه ایــن گل ها را صــادر کــرده است.
وی با تاکید بر این که اجــازه نخواهیم داد
عدهای مسائل شخصی خود را با احساسات
مــردم شهید پــرور گــره بزنند ،هشدار داد:
دستگاه قضایی استان کرمان بررسی های
تخصصی خود را در چارچوب قانون و به منظور
شفاف سازی ابعاد مختلف این اقدام انجام
خواهد داد و نتایج آن را به صــورت کامل از
طریق رسانه های رسمی استان و کشور اطالع
رسانی خواهد کرد.این گزارش حاکی است
ارزش ریالی گل های خریداری شده بیش از
 ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده است.

9
در امتداد تاریکی

رسوایی عجیب!
روزی که در شبکه های اجتماعی با «ارسالن»
آشناشدموتحتتاثیرجمالتمحبتآمیزشقرار
گرفتم ،هیچ گاه فکر نمی کردم همین آشنایی،
رسوایی عجیبی به بار آورد و من نه تنها آبرویم
را از دست می دهم بلکه زندگی ام هم متالشی
خواهد شد چرا که ...
زن 35ساله که مدعی بود در شبکه های مجازی
اغفال شده و اکنون فیلم های سیاه یک ارتباط
مخفیانه ،زندگی اش را به نابودی کشانده است،
درباره این آشنایی شوم به کارشناس اجتماعی
کالنتریقاسمآبادمشهدگفت18:سالهبودمکه
با «آروین» ازدواج کردم .او شاگرد یک فروشگاه
لوازم پالستیکی بود .وقتی زندگی مشترکمان را
آغاز کردیم ،آروین شغل های متفاوتی را در بازار
کار تجربه کرد تا این که باالخره با کمک اطرافیان
فروشگاه پوشاکی راه اندازی کرد و اوضاع مالی
ما بهتر شد .اگرچه صاحب دو فرزند شده بودم
اما همواره با همسرم اختالف داشتم .او همیشه
درگیر گرفتاری های کاری و بدهی و طلبکاری
هایش بود و توجهی به من و فرزندانم نداشت.
به همین دلیل کمبود محبت را با همه وجودم
حس می کردم و بیشتر اوقات با یکدیگر مشاجره
داشتیم .این کمبودهای عاطفی به جایی رسید
که هر کدام از ما مشغول خودش شد ودیگری
را فراموش کرد .در همین زمان بود که من وارد
یکی از گروه های شبکه های اجتماعی شدم.
در این گروه با جوانی به نام «ارســان» ارتباط
برقرار کردم .او به عنوان مشاور پای درددل های
من می نشست و با جمالت و کلمات زیبایش به
روح و روانم آرامش می داد .حرف های محبت
آمیز او به گونه ای بود که مرا شیفته خودش کرد.
دیگر به هر بهانه ای با او چت می کردم و مدت
زیادی را در فضای مجازی با او می گذراندم تا
این که از من خواست همدیگر را مالقات کنیم.
من هم که دوست داشتم این جوان را از نزدیک
ببینم ،بالفاصله پیشنهادش را پذیرفتم و در یک
رستوران به دیدارش رفتم .از آن روز به بعد مدام
با هم در مکان های مختلف قرار می گذاشتیم .او
چنان با حرف هایش مرا خام کرده بود که گاهی
فقط منتظر تماس او بودم .در روزهای اول این
آشنایی فکر می کــردم همه چیز یک ماجرای
شوخی و تفریح گونه است اما کم کم دیدارهای
مخفیانه ما به مکان های خصوصی کشیده شد
و از یک ارتباط عادی فراتر رفت تا جایی که ...
در همین حال «ارســان» از همه لحظات این
ارتباط هوس آلود فیلم و عکس های زننده تهیه
می کــرد .او می گفت :ساعاتی که در کنارم
نیستی من با نگاه کردن به این تصاویر احساس
خوشبختی می کنم! من هم که از شنیدن این
حرف ها لذت می بردم ،در برابر گرفتن تصاویر
هیچ مقاومتی نمی کردم« .ارســان» به تازگی
ازدواج کــرده بــود ولــی ادعــا داشــت همسرش
از منطقه پایین شهر است و با رفتارهای عصر
حجری اش نمی تواند خواسته های او را برآورده
کند ،به همین دلیل من هر کاری را برای برآورده
کردن نیازهای او انجام می دادم تا از من راضی
باشد.
خالصه ،روابط من و ارسالن ماه ها طول کشید و
در این مدت من پولی را که همسرم با هزار زحمت
و تالش شبانه روزی به دست می آورد ،به او می
دادم تا بتواند جشن عروسی بگیرد و سرزنش
های خانواده نامزدش را نشنود .آن قدر به او
اعتماد داشتم که هر مدرک و سندی را چشم و
گوش بسته امضا می کردم و اثر انگشت می زدم
و به هیچ چیزی جز رضایت خاطر ارسالن نمی
اندیشیدم تا این که کم کم وضعیت مالی ارسالن
بهتر شد و به خرید و فروش گسترده تلفن همراه
روی آورد .مدتی بعد تازه متوجه شدم که ارسالن
عالوه بر من ،با دختران و زنان زیادی ارتباط دارد
و از همه آن ها به خاطر این دوستی خیابانی پول
قرض می کند! پول هایی که هیچ وقت آن ها را باز
نمی گرداند .در واقع ،این ماجرا به شغل اصلی
ارسالن تبدیل شده بود و زنان نادانی مانند من
همه نیازهای شخصی او را برآورده می کردیم.
باالخره روزی به خود آمدم و تصمیم گرفتم به
خاطر فرزندانم که دیگر بزرگ شده اند ،به این
ارتباط شوم پایان بدهم اما ارسالن وقتی ماجرا
را فهمید به شدت برآشفت و تهدید کرد باید مبلغ
70میلیون تومان وجه سفته هایی را که امضا
کرده ام به او بپردازم وگرنه عکس ها و فیلم ها را
برای خانواده ام ارسال می کند .وقتی به او گفتم
نزد پلیس می روم ،او هم بی شرمانه قطعه ای از
یک فیلم بسیار زننده را که در منزلش گرفته بود،
برای همسرم فرستاد و سپس آروین را تهدید کرد
که ادامه این فیلم ها را در اینستاگرام می گذارد،
مگر آن که مبالغ درخواستی او را بدهد .همسرم
که از این ماجرا بسیار عصبانی شده بود ،کتکم
زد و موضوع را به خانواده ام اطالع داد .حاال هم
با این رسوایی عجیب حتی نمی توانم به چشمان
فرزندانم نگاه کنم و...
شایان ذکر است ،ماجرای تلخ این زن جوان در
دایــره مددکاری اجتماعی مــورد بررسی های
کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

