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فرمانده انتظامی ورزقان از کشف  500کیلوگرم سنگ طالی قاچاق از یک دستگاه خودروی سواری خبر داد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ قاسم نظری گفت:
ماموران انتظامی بخش خاروانا هنگام بررسی و گشت خودروهای عبوری ،به خودروی سواری پژو مشکوک شدند که در بازرسی از صندوق عقب آن 500
کیلوگرم سنگ طال کشف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان افزود :در این زمینه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
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ازمیان خبرها
تشریح آخرین جزئیات پرونده
انتقام اینستاگرامی تلخ

دختر نوجوان رضایت داد ،اما متهم
اصلی در زندان می ماند

توکلی  -دادســتــان عمومی وانــقــاب
شهرستان سیرجان درباره جزئیات خبر آزار
واذیت دختر جوان در این شهر گفت:این
پرونده از جنبه عمومی جرم به صورت ویژه
رسیدگی خواهد شد و دستگاه قضایی با
عامالن این حادثه قاطعانه برخورد خواهد
کرد.
به گــزارش خراسان ،قاضی محسن نیک
ورز روز گذشته افزود:به رغم رضایت دختر
نوجوان(بزه دیده) متهم اصلی که فردی
با هویت "امیر-ک " جوانی  20ساله است
از جنبه عمومی جرم در زنــدان به سر می
برد .وی با بیان این که این دختر نوجوان
متولد  1381و اصالتا سیرجانی و به همراه
مــادرش ساکن تهران است،اظهار کرد:
وی در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده
نسبت به متهمان اعالم رضایت کرده است
امــا مــادر ایــن دختر جــوان از هر دو متهم
شکایت کرده و تاکنون رضایتی اعالم نکرده
است.این مقام قضایی بیان کرد:متاسفانه
متهم اصلی پرونده با حیله و نیرنگ وبه قصد
انتقام ،دختر بزه دیده را ترغیب وتشویق
مــی کند که به سیرجان سفر کند کــه او
نیزبه همراه مــادرش و به بهانه مالقات با
اقوام به سیرجان سفر می کند .دادستان
سیرجان با اشــاره به این که پدر دختر بزه
دیده فوت کرده است ،ادامه داد :وی پس
از سفر به سیرجان  ،بدون اطالع مادرش
به یک خانه باغ که از قبل توسط متهمان
پرونده در منطقه ای خارج از شهر فراهم
شده بود می رود که در ادامه متهمان ردیف
اول و دوم با مراجعه به این مکان اقدام به
آزار و اذیت و شکنجه هولناک این دختر
نوجوان می کنندو سپس متهم ردیف اول،
كليپ ضبط شده را در استوری اينستاگرام
خودش به اشتراك می گذارد.مقام قضایی
سیرجان خاطرنشان کرد:هنوز چند ساعت
از بارگذاری فیلم نگذشته بود که با دستور
متهم اصلی همراه با فردی به نام
قضایی
ِ
"محمد-ی "که اقدام به تصویربرداری کرده
بود ،در مخفیگاهشان توسط پلیس آگاهی
سیرجان دستگیر شدند و با مشاهده فیلم
و ادلــه دیجیتالی جرم بالفاصله اعتراف
کردند.وی با بیان این که متهمان ردیف
اول ودوم پرونده روانــه زنــدان شــده اند،
گفت :در این زمینه پرونده ای تحت عناوین
توقیف غیرقانونی،هتک حیثیت ازطریق
فضای مجازی وآزارواذیت بانوان،تشکیل
شده است و متهمان ردیــف اول و دوم به
ترتیب "امیر.ک "و " محمد-ی" تفهیم اتهام
شدهاند.
قاضی نیک ورز بیان کرد:تحقیقات درباره
این پرونده هنوز کامل نشده و تحقیقات
تکمیلی در حال انجام است وپس ازکامل
شــدن تحقیقات ،کیفرخواست تنظیم
می شود و تالش ما این است که در اسرع
وقت دادگــاه برگزار شــود.وی با اشــاره به
این که دختر بزه دیــده بازداشت نیست،
افزود:متهم ردیف دوم نیز با توجه به نوع
رفتارش با قرار بازداشت موقت هم اکنون
بازداشت است.

سیدخلیل سجادپور -مرد معتادی که مدعی
بود دیگر به آخر خط رسیده است ،دقایقی بعد از
دستگیری،بهتشریحماجرایتلخقتلهمسرشدر
پالک 100پرداختوگفت:همسرمراکشتمچون
آوارهبودموچیزیبرایازدستدادننداشتم!
به گزارش خراسان ،ظهر روز گذشته ،جوانی به
نام «م» با شنیدن صدای زنگ پیام دریافتی تلفن
همراهش،بالفاصله صفحه پیامی را گشود که از
سوی شوهر خواهرش برای او ارسال شده بود.
جوانمذکوربادیدنپیامیکهسرآغازآنباتوهین
زشتیهمراهبود،وحشتزدهچشمبهسطوردیگر
پیام دوخت «خواهرت را خفه کردم ،برو شاید زنده
باشد!»
گزارش خراسان حاکی است ،جوان یاد شده در
میان حیرت و اضطراب ،بالفاصله به سوی منزل
خواهرش در بولوار شهید فالحی حرکت کرد و در
همین حال با یکی از همسایگان منزل خواهرش
تماس گرفت .آن همسایه وقتی اظهار کرد که
«شوهر خواهرت را در حالتی مضطرب دیدم که از
منزل بیرون رفت» بر نگرانی «م» به شدت افزوده
شد .وی پس از رسیدن به منزل خواهرش و در
حضور همسایه در واحد آپارتمانی را شکست و
وارد اتاق شد اما آن چه می دید باور نکردنی بود،
پیکر خواهرش وسط اتــاق خــواب افتاده و جارو
برقی نیز در کنارش قــرار داشــت .او که دست و
پایشراگمکردهبودوازشدتناراحتیبهخودمی
پیچید،وحشتزدهبااورژانستماسگرفتتاشاید
بتواندخواهرشرانجاتبدهد.اماوقتینیروهای
امدادی اورژانس در پالک  100به معاینه زن 37
سالهپرداختندکهاوعالیمحیاتینداشتودرکمتر
ازیکساعتقبلجانخودراازدستدادهبود.
بنابر این گزارش ،با مشخص شدن ماجرای قتل،
نیروهای انتظامی نیز وارد محل شدند و با حفظ
صحنه جنایت ،مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد
اطالعدادند.دقایقیبعدباحضورقاضیعلیاکبر

تصویر متهم در محل وقوع جنایت

احمدینژاد،تحقیقاتگستردهایبااثربرداریاز
محل وقوع قتل توسط کارآگاهان بررسی صحنه
جرم به سرپرستی ســروان سوختانلو آغــاز شد.
بررسیهایمقدماتینشانمیدادکهفهیمه(زن
37ساله)بانخمحکمیشبیهبندکفشهایکتانی
و به طور غافلگیرانه خفه شده است چرا که هیچ
گونهآثاروعالیمدفاعیرویپیکرمقتولهدیدهنمی
شد .گزارش خراسان حاکی است ،با افشای راز
اختالفاتخانوادگیمقتولهوهمسرشوهمچنین
پیامک ارسالی برای «م» مشخص شد که علیرضا
(شوهرمقتوله)اورابهقتلرساندهوازمحلگریخته
است .به همین دلیل تحقیقات کارآگاهان اداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویبهسرپرستی
سرگرد نجفی (افسر پرونده) با صدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی احمدی نژاد آغاز شد .هنوز
یک ساعت از ماجرای این جنایت نگذشته بود که
نیروهای انتظامی مشهد با همکاری شهروندان
موفقبهشناساییودستگیریعاملاینجنایتدر
نزدیکیمهدکودکفرزندششدندکهرویجدول
حاشیهخیاباننشستهبود.
علیرضامتهم 41سالهاینپروندهدرحالیبهمحل

اعتراف اعضای یک باند به  100فقره سرقت در مشهد
تیم های دایره تجسس کالنتری آبکوه مشهد
در یک عملیات گسترده توانستند با ردزنی
های علمی و تخصصی ،سه تن از گردانندگان
سرقت هــای شبانه را ســوار بر یک دستگاه
خودروی سواری در منطقه کوی امیر مشهد
دستگیر کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،از این متهمان
مقادیری مــواد مخدر صنعتی از نوع شیشه
کشف شد و پلیس در ادامه تحقیقات پرونده،
 9عضو دیگر این شبکه بــزرگ سرقت را نیز

شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه متهمان را
در مخفیگاه شان که منزلی مسکونی واقع در
غرب مشهد بود دستگیر کرد.
در بازرسی از محل ،مقادیری وسایل سرقتی
نیز کشف شده اســت .متهمان در تحقیقات
اولیه تاکنون به  100فقره سرقت باتری و دیگر
قطعات و وسایل خودروهای سواری اعتراف
کرده اند و با توجه به احتمال افزایش سرقت
های انجام شده توسط آن ها ،بررسی های
پلیسی با دستورات مقام قضایی ادامه دارد.

...

درامتدادتاریکی

خون بازی!

عکس اختصاصی از خراسان

* فرد زندانی که  15سال قبل در پی تخریب
دیــوار زنــدان بم بر اثر زلزله ،متواری شده
بود در شهرآباد بردسکن به دام افتاد .این
محکوم که به جرم حمل مواد مخدر تحمل
کیفر می کرد پس از فرار از زندان در پوشش
باغبان یکی از بــاغ هــای پسته به زندگی
زیرزمینی خود ادامه می داد.
* سرهنگ آقابیگی (فرمانده انتظامی
مشهد) گفت :چهارمین متهم پرونده ایجاد
مزاحمت برای دختران نوجوان دستگیر
شد.
*عامل کالهبرداری  360میلیون ریالی از
 9شهروند با شگرد برنده شدن جایزه سفر
به عتبات توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در
خراسان رضوی به دام افتاد.
* رئیس ایستگاه آتش نشانی شادگان گفت:
آتش سوزی خوابگاه مدرسه شبانه روزی
دخترانه ارشــاد شادگان خوزستان شش
مصدوم بر جا گذاشت.

 500کیلوگرم سنگ طالی قاچاق
در ورزقان کشف شد
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کوتاه از حوادث

وقوع جنایت در پالک  100هدایت شد که هنوز
مقامقضاییدرپیتکمیلتحقیقاتقضاییبود.
بنابر گزارش خراسان ،متهم مذکور که ابتدا سعی
داشتهمهچیزراانکارکند،وقتیدربرابرشواهد
مستدلقرارگرفتدیگرنتوانستحقیقتماجرارا
پنهان کند .او در حالی که مدعی بود دیگر چیزی
برای از دست دادن نداشتم در محل وقوع قتل
به قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
مشهد گفت :حــدود سه سال قبل همین واحد
آپارتمانی دو خوابه را با سرمایه خودم خریدم ولی
به دلیل آن که به مواد مخدر اعتیاد داشتم همواره
بین من و همسرم جنگ و جدل بود ،اختالفات
خانوادگیماآنقدرشدتگرفتکههمسرمقصد
داشت از من جدا شود به همین دلیل و برای جلب
اعتماد او که به زندگی با من ادامــه بدهد منزل
مسکونی را به نام او سند زدم ولی باز هم من بیکار
بودم و مواد مصرف می کــردم .متهم این پرونده
جناییهمچنینمدعیشددراینشرایطخانواده
همسرم قول دادند که مبلغ  50میلیون تومان به
من بپردازند چرا که آن ها معتقد بودند چون پسر
پنجسالهامبامادرشزندگیمیکندوهمسرمنیز

قصد دارد از من جدا شود همین مبلغ کافی است
ولیآنهاهیچوقتچنینپولیبهمنندادندتااین
که حدود دو هفته قبل وقتی اختالفات ما شدت
بیشتریگرفتهمسرممراازخانهبیرونانداخت
و بدین ترتیب آواره کوچه وخیابان شدم .امروز هم
(دیروز)تلفنیباهمسرمتماسگرفتموبهاوگفتم
می خواهم از منزل لباس هایم را بــردارم! وقتی
آن جا رسیدم او فقط در منزل را گشود و خودش
مشغول تمیزکردن اتاق خواب شد .من هم به اتاق
دیگررفتمکهناگهانچشممبهنخمحکمیافتادکه
درخانهبود!باروشنکردنشعلهکبریت،بخشیاز
نخ را سوزاندم و با آن که بسیار کوتاه بود ولی دو سر
آن را دور انگشتانم پیچیدم آن لحظه وسوسه شده
بودم و با خودم می اندیشیدم «حاال که من همه
چیزم را از دست داده ام پس بگذار همسرم را هم
بکشم!»باهمینافکارکهدرذهنمبودبهسویاتاق
خوابرفتمهمسرمباجاروبرقیزیرتختخوابرا
جارو می کشید که ناگهان از پشت سر نخ را به دور
گردنش انداختم و محکم کشیدم اما آن نخ کوتاه
بود و کامل به گردنش حلقه نمی شد پایم را بین
دو کتف او قرار دادم و باز هم نخ را بیشتر به سمت
خودم کشیدم .متهم سنگدل ادامه داد :درحالی
کهاوآخریننفسهایشرامیکشیددستمراروی
گلویش گذاشتم و آن قدر فشار دادم تا بی حرکت
کف اتاق افتاد .سپس از خانه گریختم و به سمت
مهدکودک پسرم رفتم تا اورا با خودم ببرم ولی با
خودم فکر کردم من که جا و مکانی ندارم آن بچه را
به کجا ببرم .این بود که در همان اطراف نشستم تا
راهچارهایبیابماماناگهانپلیسراباالیسرخودم
دیدم و فهمیدم که همه چیز لو رفته است .گزارش
خراسانحاکیاستبااعترافاتصریحمتهم،ویبا
صدورقراربازداشتموقتازسویقاضیاحمدی
نژاددراختیارکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهی
خراسانرضویقرارگرفتتابررسیهایبیشتری
دربارهاینجنایتصورتگیرد.

حفر تونل  70متری برای سرقت سوخت از شاه لوله
فردیکهباحفریکتونلتقریبا70متریمنتهی
به مسیر لوله اصلی انتقال سوخت از پاالیشگاه
نفتشهرریبهسمتاستانمازندران،اقدامبه
سرقتفراوردههاینفتیمیکرد،درپاکدشت
دستگیر شد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
فرمانده انتظامی شرق استان تهران افــزود:
متهمبااستفادهازشگردهایخاصوتخصصی
بانصبفلکه 450اینچیدرمسیراینخطلوله
اقدام به سرقت و قاچاق گازوئیل و دیگر فراورده
های نفتی می کــرد .این خط لوله بنا به نیاز

استان مقصد در هر مقطعی سوخت مورد نیاز
از قبیل نفت ،گازوئیل و سایر سوخت ها را پمپاژ
میکرد.سردارناظریگفت:متهمدرتحقیقات
مقدماتیبههمدستیبادونفردیگردرسرقتاز
منابعملیاعترافوبیانکردکهبیشازچهارماه
اینفعالیتمجرمانهراانجامدادهاست.فرمانده
انتظامی شرق استان تهران گفت :ارزش ریالی
این سرقت توسط کارشناسان در حال محاسبه
است .در این زمینه متهم اصلی دستگیر و به
مراجعقضاییمعرفیشد.

نودختر
اعترافاتتکاندهندهکفتارتهرانازآزارواذیت19ز 
این مرد که به کفتار تهران لقب پیدا کرده با حضور
در خانهها پس از آزار و اذیت دختران و پسربچهها
دستبهسرقتطالهایداخلخانههامیزد.
به گزارش رکنا ،روز  7دی ماه امسال خانوادهای
با چهرهای آشفته همراه دختر هشت سالهشان به
کالنتری  130نازی آباد آمدند و پرده از تلخترین
حادثه زندگیشان برداشتند .پدر جوان در حالی
که اشک میریخت به ماموران گفت :برای خرید
همراه همسرم از خانه خارج شده بودیم و دختر
هشت سالهام در خانه تنها بود اما وقتی به خانه
بازگشتیمباصحنهعجیبیروبهروشدیم.ویافزود:
دخترم درحالی که دست و پاهایش بسته شده بود
داخل اتاق زندانی بود وقتی به کمک دخترمان
رفتیم متوجه شدیم مردی با فریبکاری وارد خانه
شده و پس از آزار و اذیت دخترمان دست به سرقت
طالها و پولها زده اســت .کارآگاهان در حالی
بررسی های خود را آغاز کردند که سرنوشت 19
زن و دختر تهرانی به این پرونده گره خورد.آن ها
درهمانتجسسهایابتداییدربرابرپروندههای
مشابهی در مناطق مختلف خانی آباد ،نازیآباد،
منیریه ،فالح و مولوی قرار گرفتند .کارآگاهان با
تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته و آلبوم
مجرمان سابقهدار خیلی زود مرد شیطان صفت
بهنام امیررادستگیرکردندکهطعمههایشاورابه
عنوانکفتارسیاه میشناختند.
▪اعترافاتسیاه

امیر که معروف به امیرو است در اعترافاتش به
ماموران گفت :در این مدت  17کودک و نوجوان
 5تا  13ساله را هدف آزار و اذیت قرار دادم و در
دو پرونده دیگر دو دختر  25و  30ساله را با تهدید
تسلیم خــودم کــردم .امیر افــزود :پس از اجرای
نقشهام دست و پاهای طعمههایم را میبستم و

سکتهکردوفوتکرد.
▪عاشقشدی؟نه.

▪یعنی تا حــاال به هیچ دختری عالقه پیدا

سپس طال ،پول و وسایل با ارزش داخل خانه را
یکردم.
سرقتم 
▪گفتوگوباکفتارسیاه

نکردی؟ازکودکیبایکدختردرمحلهزندگیمان
دوست بودم و  15سال با هم در ارتباط بودیم که
ازدواجکردورفت.
▪چرا با هم ازدواج نکردید؟ میگفت من مثل
برادرش هستم و نمیتواند مرا به عنوان همسرش
بپذیرد.
▪اعتیاد داری؟ بله ،از همان کودکی به سمت
موادمخدررفتموسال 80بودکهشیشهایشدم.
▪االنبهچهجرمیدستگیرشدی؟نمیدانم.

امیر 32سالهکهازبچگیپسازمرگپدرومادرش
دست به شرارت و خالف زده است با مظلوم نمایی
سعیبرپاسخهایگمراهکنندهداردونمیخواهد
لحظههای آزار و اذیت دختران را به زبان بیاورد و
قصدداردایناتهامرابهگردننگیرد.
▪ســابــق ـهداری؟ بله ،بــارهــا بــه دلیل سرقت و
درگیریبهزندانرفتم.
▪ازدواج کردی؟ نه.
▪با خانوادهات زندگی میکنی؟ سه ساله بودم
که پدر و مادرم را از دست دادم و به همین دلیل با
مادربزرگمزندگیمیکردم.
▪از خواهرانت خبر داری؟ نه ،آن ها به ترکیه
رفتندودرآنجازندگیمیکنند.
▪تحصیالت؟دومدبستان.
▪چرا درس نخواندی؟ یــادم نمیآید ،دوست
نداشتم.
▪ازدواج کردی؟ نه.

▪شنیدم که دختران و پسران را هدف آزار و
اذیت قرار دادی؟ نه،منفقطدزدیکردموکاری

هدفشلیکمامورانقرارگرفته؟نه،منسهساله
بودمکهپدرمدریکدرگیریکشتهشدومادرمهم

▪اما همه شاکیان پرونده کار شوم تو را تایید
کردند؟ من وقتی وارد خانه میشدم آن ها را در

▪شنیدم پدرت در زمان فرار از دست پلیس
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▪شنیدهشدهبهجرمآزارواذیتدخترهاوپسر
بچهها و سرقت طال از داخل خانهها دستگیر
شدی؟بله.
▪چطورواردخانههامیشدی؟ابتدازنگخانهها

رابهصدادرمیآوردمووقتیبچههاآیفونراجواب
میدادند از آن ها دربــاره این که پدر و مادرشان
هستند سوال میکردم و زمانی که میگفتند پدر
ومادرماندرخانهنیستندسناریویسرقترااجرا
میکردم.
▪چگونه؟ وقتی از نبود پدر و مادرشان اطمینان
پیدا میکردم ادعا میکردم برای پدرشان پول
آوردم و میخواستم در را باز کنند که آن ها به
حرف هایم اطمینان میکردند و در را برای من باز
میکردندووقتیواردساختمانمیشدمباتهدید
چاقوآنهاراساکتمیکردم.
بهآنهانداشتم.

آغوشمیکشیدمکهسروصدانکنندوبعدباطناب
یا روسری دست و پاهایشان را میبستم و سپس
دستبهسرقتطالهامیزدم.
▪چرا دختران و پسران را آزار میدادی؟

منهیچییادمنمیآید.توروخدادیگرسوالنکنید
منخستهاموبیحوصله.
▪چطور هیچی به یاد نداری ولی سرقتها را به

یاد داری؟ من شیشه میکشیدم و یکی در ذهنم
دستورمیدادکهدزدیکنم.
▪با طالهای سرقتی چه کــردی؟ همه آن ها
را برای قمار کردن استفاده میکردم و همیشه
میباختموطالهاراازدستمیدادم.
▪چه مدت است که این کار را میکنی؟ از دو ماه
قبلدستبهایننوعسرقتهامیزدم.
▪چطور به فکر این شیوه سرقت افتادی؟ وقتی
شیشهمیکشیدمبهفکراینسرقتهاافتادم.
▪در روز در چند خانه را م ـیزدی تا به نتیجه

برسی؟ به دو هــزار خانه سرکشی میکردم تا
بتوانم از یک خانه که کودکان در آن تنها باشند
سرقتکنم.
▪چرا مربی مهدکودک را زدی؟ مرا زد من هم
او را زدم.
▪چرا؟شیشهکشیدهبودم،برایسرقتبهآنجا
رفتمکهزنجواندربرابرممقاومتکردومنهمبا
میلهایکهآنجابوداورازدموفرارکردم.
▪چراگریهمیکنی؟پشیمانم.
بنا به این گــزارش ،امیر برای تحقیقات بیشتر و
شناسایی دیگر طعمههایش در اختیار ماموران
قرارداردوقاضیپروندهاشباتقاضایچاپعکس
متهم خواست تا کسانی که به این شیوه هدف
سرقتوآزارواذیتقرارگرفتهاندبهاداره 16پلیس
آگاهیتهرانمراجعهکنند.

از روزی که گوشی تلفن هوشمند برای پسر
جوانم خریدم زندگی من نیز به هم ریخت
و با مشکالت حادی روبه رو شدم به طوری
که امــروز با دیدن دستان خون آلود پسرم
وحشت سراپای وجودم را فرا گرفت و تازه
فهمیدم این گونه خودزنی ها از شیوه های
خطرناک انحراف جوانان در فضای مجازی
است و ...
زن  50ساله که بــرای نجات فرزندش از
گ ــرداب خالفکاری هــای فضای مجازی
دســت بــه دامـــان قــانــون شــده بــود دربــاره
چگونگی سقوط فــرزنــدش به دام شبکه
های اجتماعی به مشاور و مددکار کالنتری
پنجتنمشهدگفت:همسرممردیمهربانو
زحمتکش بود که با کارگری در یک کارخانه
نان حالل بر سفره ام می گذاشت با آن که از
نظر مالی در وضعیت مناسبی بودیم ولی
روزگ ــار خــوش ما ســال هــای زیــادی طول
نکشید و دســت تقدیر مسیر زندگی ام را
عوض کرد .آن روزها قرار بود که  12سالگی
پسرم را جشن بگیریم که ناگهان خبر مرگ
همسرم بر اثر یک سانحه رانندگی ،همه
ما را سیاه پوش کرد اگرچه به خاطر ارث
همسرم غم نان نداشتم اما تربیت فرزندم
مسئولیت سنگینی بود که باید به تنهایی
بر دوش می کشیدم به همین دلیل کمر
همتم را بستم تا جای خالی همسرم را پر
کنم تا او را مانند پدرش مرد کار و اخالق
بار بیاورم بنابراین همه امکانات رفاهی را
برایش فراهم کردم تا با تحصیل در بهترین
مــدارس شهر به مــدارج عالی دســت یابد
این گونه بود که باالخره نتایج کنکور اعالم
شد و من از خوشحالی اشــک می ریختم
پسرم در رشته مهندسی معماری یکی از
دانشگاه های معتبر پذیرفته شده بود و من
از این که پسرم در آینده فرد مفیدی برای
جامعه خواهد بود از خوشحالی در پوستم
نمی گنجیدم .هنوز یک سال از تحصیلش
در دانشگاه نمی گذشت که از من خواست
گوشی هوشمند برایش بخرم من هم که
دوســت نداشتم پسرم کمبودی احساس
کند یا نزد همکالسی هایش خجالت زده
باشد آخرین مدل گوشی هوشمند موجود
در بازار را برایش خریدم اما از آن روز به بعد
دیگر نمی توانستم حتی برای چند دقیقه با
پسرم رو در رو صحبت کنم چرا که او با ورود
به فضاهای مجازی مدام با گوشی تلفنش
سرگرم بود به طوری که وقت ناهار و شامش
را فراموش کرده بود و تا پاسی از شب در اتاق
را به روی خودش می بست و اوقاتش را در
شبکه های اجتماعی می گذراند .فرزندم
دچــار افــت تحصیلی شــده و کاهش وزن
شدیدی پیدا کرده بود .نگرانی ها و نصیحت
های من هیچ فایده ای نداشت و او به گونه
ای معتاد اینترنت شده بود که حتی حاضر
نبود چند عدد نان بــرای منزل خریداری
کند خالصه این ماجرا تا آن جا پیش رفت که
فرزندم در ترم ششم دانشگاه ترک تحصیل
کرد و برای آن که به قول خودش در فضای
مجازی الیک بیشتری بخورد موهایش را
به طرز نامتعارف و ناهنجاری کوتاه می کرد
به طوری که من به عنوان مادر خجالت می
کشیدم کنار او در خیابان راه بروم به همین
دلیل به فکر چاره افتادم و پول توجیبی اش
را قطع کردم تا نتواند شارژ اینترنت بخرد اما
او شیوه دیگری برای ادامه خالفکاری هایش
انتخاب کرد پسرم با سوءاستفاده از تصاویر
زنان در فضای مجازی خود را به عنوان یک
دختر زیبا معرفی می کرد و این گونه با فریب
پسران هوسران از آن ها شارژ اینترنت می
گرفت او حتی مدتی قبل با زن مطلقه ای که
 9سال از خودش بزرگ تر است در یکی از
همینشبکههایاجتماعیآشناشدهوقصد
ازدواج با او را دارد از همه این ها بدتر پسرم
با ورود به یکی از گروه های وحشتناکی که
انحراف جوانان را نشانه رفته است اعضای
بدنش را خالکوبی کرده و گاهی با تیغ اقدام
به خودزنی می کند و نام این کار هولناک
را خون بازی می گذارد که مد شده است و
 ...حاال هم می دانم پسرم در دره بدبختی و
فالکت سقوط کرده و آینده اش را به تباهی
کشانده است مگر آن که ...
شایان ذکر است به دستور ســروان محمد
ولیان (رئیس کالنتری پنجتن) پسر 24
سالهبامادرشبهمرکزمشاورهپلیسمعرفی
شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

