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کشف جسد مردی عراقی
در ساحل چالوس

رئیسهیئتنجاتغریقمازندرانازکشفجسدمردیعراقیدرساحلچالوسخبرداد.نقیکریمیانبهایسناگفت:هیئتنجاتغریقمازندرانپسازاعالم
کشفجسدبههمراهگروههمراهبهمنطقه اعزامشد.ویافزود:بابررسیهایبهعملآمدهمشخصشدجنازهمتعلقبهفردیعراقی بودهکهبالباسکاملدرکنار
ساحلرهاشدهاست .رئیسهیئتنجاتغریقمازندرانگفت:جسدمدنظربرایبررسیبیشتر و کشفدالیلمرگبهپزشکیقانونیانتقالدادهشد.
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شیوه جدید سرقت در ایستگاههای مترو
مرکز اطــاع رسانی پلیس پیشگیری پایتخت شیو های
جدید از سرقت در مترو را تشریح کرد.
به گــزارش میزان ،مرکز اطال عرسانی پلیس پیشگیری
پایتخت اعالم کرد :در این شگرد ،سارق کنار دستگاههای
شارژ کارتهای تردد مترو که روی دیوار ایستگاهها نصب
است ،توقف میکند و به بهانه صحبت با تلفن همراه منتظر
ســوژه مناسب خــود میماند .زمانی که متوجه حضور
مسافری میشود که با کارکرد این دستگاه آشنایی ندارد
وارد عمل می شود و به بهانه کمک به او شروع به راهنمایی
او میکند.
در ادامه ماجرا ،از طریق صحبت کردن با مسافر ،اعتمادش
را جلب می کند و کارت بانکی اش را از دستش میگیرد تا
مراحل کار را خودش بهتر انجام دهد و با انجام مراحل شارژ
کارت و درخواست دستگاه مبنی بر وارد کردن رمز کارت
بانکی ،سارق رمز کارت را از وی دریافت میکند و مراحل
شارژ کارت مترو را به پایان میرساند.
با توجه به این که سارق با نقشه قبلی اقدام به این کار می
کند تعدادی کارت عابر بانک سوخته یا سرقتی را که قبال
تهیه کرده است در یک لحظه و به دور از چشمان مسافر،
کارت عابر بانک وی را با کارت دیگری عوض می کند و به
سرعت از محل دور میشود و با داشتن رمز کارت مال باخته
به سرعت حسابش را خالی میکند.
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ازمیان خبرها
کشف  31تن مواد مخدر در  4ماه نخست
امسال در كرمان
توکلی   -فرمانده انتظامی استان کرمان  از كشف بیش
از  31تن انواع مواد مخدر طی  چهار ماه نخست امسال
خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما  سردار"  بنی اسدی فر"  روزگذشته
گفت  :از این میزان26،تن تریاك ،بیش از سه  تن حشیش،
 500كیلوگرم هرویین و بقیه نیز مــواد دیگر بود كه از
قاچاقچیان و سوداگران مرگ كشف شد  .وی افزود :طی
این مدت  ،  پلیس استان کرمان  با اقدامات اطالعاتی و
اشرافیت بر حوزه استحفاظی  12باند اشرار را شناسایی
و  متالشی  كرد كه این اشرافیت و اقتدار حضور در استان
پهناور كرمان  ،سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف
شومشان ناكام گذاشت.مقام انتظامی کرمان خاطرنشان
کرد :در  چهار ماه نخست امسال بیش از چهار هزار نفر نیز
در عملیات پلیسی در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند .وی در پایان همكاری و همراهی
مردم با پلیس و هوشیاری  آن ها در برابر سودجویی ها و
اهداف شوم سوداگران مرگ را در مبارزه با مواد مخدر
مهم خواند واضافه کرد :بر اساس برآورد های انجام شده
و برنامه ریزی های صورت گرفته ،به طور قطع  یكی از
اولویت های پلیس استان  کرمان ،طی امسال  مبارزه با
مواد مخدر است.

معاون دادستان کشور اعالم کرد:

حساب های بانکی سایت های شرط بندی
مسدود می شود

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ،از
برخوردجدیباجرایمشرطبندیوقمارخبردادوافزود:در
صورت احراز جرم ،حساب ها و درگاه های مربوط به سایت
های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به
دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.
عبدالصمدخرمآبادیماهگذشتهدرصفحهشخصیخوددر
پیامرسانسروشگزارشیازهماهنگیهایصورتگرفته
میان نمایندگان بانک مرکزی ،شرکت شاپرک ،نیروی
انتظامی،وزارتورزشوجوانانوبرخیدیگرازنهادهابرای
ط بندی و برخورد
شناسایی سایتهای اینترنتی قمار و شر 
قانونی قوی و برخط با آن ها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبهای ویژه در دادسرای
طبندیو
جرایمرایانهایتهرانبرایرسیدگیبهمسئلهشر 
قماردرفضایمجازیسخنگفتوافزود:یکتی متخصصی
ط بندی و گردانندگان آن ها
برای شناسایی سایتهای شر 
ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد
شود .البته قرار است در دیگر شهرستان ها نیز شعب ویژه
رسیدگیکنندهبهجرایمرایانهای،بااینجرمبرخوردکنند.

دستگیری دزدان  200راس دام
در كرمان
توکلی -دزدان 200راس دام   و 62قطعه طیور در كرمان
به دام افتادند .فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  اظهار
کرد :در پی گزارش  وقوع چندین فقره سرقت احشام و
طیور در   شهرستان کرمان ،ماموران انتظامی   عملیات
دستگیری سارقان را آغاز كردند.
سرهنگ "  روانــبــخــش"  افــزود:در ایــن زمینه  ماموران
انتظامی كالنتری  32زنگی آباد در پایش های اطالعاتی
و گشت زنی هدفمند در نقاط جرم خیز باند  چهار نفره
سارقان احشام را شناسایی کردند وتحت مراقبت قرار
دادنــد و با هماهنگی مقام قضایی  ،متهمان  را در یك
عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر
كردند و  یك قبضه اسلحه شكاری غیر مجاز  نیز در بازرسی
از مخفیگاه سارقان کشف شد  .وی بیان کرد:سارقان در
تحقیقات اولیه پلیسی به سرقت  200راس گوسفند و 62
قطعه طیور اعتراف کردند و تحقیقات برای كشف سرقت
های احتمالی دیگر ادامه دارد .
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گزارش خراسان از سوختن مادر و۲فرزندش پشت در بسته

خط زرد

سیدخلیل سجادپور -مادریبههمراهدوفرزندش،در
حالیمیانآتشسوختندکهپشتدرهایبستهپشتبام
منزل مسکونی در حلقه زبانه های مرگبار شعله ها گیر
افتادهبودند.
بهگزارشخراسان،سپیدهدمروزگذشتهمردمیانسالی
درخیابانرودکیمشهد،شعلهاجاقگازرابرایجوشیدن
آب سماور روشن کرد و از خانه سوبلکس خودش بیرون
رفت تا به کار روزانه اش بپردازد اما دقایقی بعد دختر20
ساله وی با شنیدن صدایی انفجار گونه از خواب پرید و
هراسان به داخل حیاط دوید .او با دیدن شعله های آتش
که از طبقه اول زبانه می کشید ،وحشت زده فریاد می زد
آتش!آتش!...
در این هنگام بود که چشمان دختر جوان روی پنجره
ای خیره ماند که خواهر و برادر کوچکش نیز با چهره ای
رنگ پریده و مضطرب به بیرون نگاه می کردند .پسر15
و دختر  10ساله که حیرت زده و گریان در پی راه نجات
بودند با دیدن خواهرشان ،انگار روزنه امیدی یافتند و
چشم از خواهر هراسانشان برنمی داشتند در این لحظه
دخترجوانازداخلحیاطفریادکشیدبهپشتبامبروید!
فرارکنید!
پسرک دست خواهر کوچکش را گرفت و لحظاتی بعد از
کنار پنجره ناپدید شدند .گزارش خراسان حاکی است:
یکی از همسایگان با دیدن شعله های آتش و فریادهای
دلخراش دختر جوان ،بالفاصله گوشی تلفن را برداشت
وباآتشنشانیتماسگرفت.چنددقیقهبعدامدادگران
آتشنشان،واردخیابانرودکیشدندوبالفاصلهعملیات
اطفایحریقراآغازکردنداماهنوزشعلههایآتشبهطور
کاملخاموشنشدهبودکهنیروهایعملیاتیآتشنشانی
با صحنه دردناکی روبه رو شدند .پسر نوجوان و دختر
کوچکنتوانستهبودنددرپشتبامرابازکنندودرهمان
داالن باریک روی پله ها ،به خاطر استشمام دود غلیظ
ناشیازآتشسوزیوهمچنینرسیدنشعلههایمرگبار

خانهایدرآتش!

آتشکناریکدیگرجانباختهبودند.ولیاینماجرایتلخ
بهپایاننرسیدومامورانآتشنشانیچندمترآنطرفتر
کنار در کوچک دیگری که به پشت بام راه داشت ،جسد
مادرخانوادهرانیزپیداکردندکهشایدبراینجاتخودو
فرزندانشبهدنبالیافتنراهفراردیگریبود.
بنابر گزارش خراسان ،امدادگران آتش نشانی با دیدن
این صحنه های دلخراش ،ماجرا را به نیروهای انتظامی
اطالع دادند و بدین ترتیب هنوز عقربه های ساعت به
هفتصبحنرسیدهبودکهقاضیویژهقتلعمددرجریان
آتش سوزی مرگبار قرار گرفت و با توجه به اهمیت
موضوع بالفاصله عازم خیابان رودکی شد .با
حضور قاضی کاظم میرزایی در محل وقوع
حادثه،ماجرایاینآتشسوزیهولناک
زیرذرهبینتحقیقاتقضاییقرارگرفت
و بررسی ها درباره چگونگی وقوع این
سانحهدلخراشآغازشد.دخترجوان
که اولین بار شعله های آتش را دیده
بود به قاضی شعبه  211دادسرای
عمومیوانقالبمشهدگفت:وقتی
باصدایانفجارازخوابپریدمپدرم
به بیرون از منزل رفته بود .او ادامه
داد:بهخاطرگرمایهواشبهارادر
طبقه همکف می خوابیدیم چرا که

کشته شدن  ۶۰۰تن در سیالبهای اخیر هند
بر اثر بارندگیهای شدید موسمی ،سیل و رانش زمین
در دو هفته اخیر در هند نزدیک به  ۶۰۰نفر در این
کشورجانباختهاند،صدهاهزارخانهویرانشدهاست
و میلیونها نفر نیز بیخانمان شدهاند.
به گزارش ایسنا ،ماههای ژوئیه و اوت در هند موسم
بارندگیهای شدید هستند و این بارندگیها امسال
منجر به ویرانیها و وقــوع سیال بهای بسیاری در
مناطق مختلفی از سراسر هند از جمله برخی از نقاط
دهلی و شهر "نویدا" شده است.
بر اساس گزار شهای محلی بیشترین آسیبها به
ایالت جنوب غربی "مهاراشترا" وارد شده که تا کنون
شاهد کشته شدن  ۱۴۰تن بوده است.
همچنین تعداد قربانیان ایالت جنوبی کراال ۱۲۶
تن ،ایالت شرقی بنگال غربی  ۱۱۶تن ،ایالت شمالی
اوتــارپــرادش  ۷۰تن ،ایالت غربی گجرات  ۵۲تن و
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری چهار عضو گروه سارقان که در پوشش مأموران
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اقدام به سرقت
مسلحانه محموله کرد ه بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در پی وقوع چند فقره سرقت محموله به
شیوه مسلحانه در مبادی ورودی شهر تهران که در آن ها
چهارمردمسلحباتجهیزاتنظامیازجملهاسلحهکمری،
بی سیم ،دستبند و  ،...در پوشش مأموران پلیس آگاهی
و به بهانه توقیف محمولههای کاالی قاچاق اقدام به آدم
ربایی راننده خودروهای باربری و نهایتا سرقت محموله
به ویژه محمولههای لوازم خانگی کرده بودند ،پروندهای
مقدماتی در این خصوص در پلیس آگاهی تهران بزرگ
تشکیل شد و رسیدگی ویژه به پرونده برای شناسایی و
دستگیری سارقان در دستورکار کارآگاهان اداره یکم
پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرارگرفت .درتحقیقات
انجام شده از رانندگان خودروهای باربری که سارقان
پس از سرقت خودروهایشان ،آن ها را به مناطق بیابانی
حاشیه شهر تهران منتقل و رها کرده بودند ،همگی در
اظهاراتی مشابه گفتند که چهار مرد حدود  ۳۵تا ۴۰
ساله به شیوهای مشابه و با استفاده از انواع خودروهای
سواری زانتیا ،پژوپارس ،پژو  ۴۰۵و سمند ،ابتدا آن ها را
در مبادی ورودی شهر تهران به ویژه در اتوبان قم – تهران
متوقف می کردند و سپس با استفاده از تجهیزات نظامی
وضمن معرفی خود به عنوان مأموران پلیس آگاهی ،به
بهانه داشتن محموله قاچاق آ نها را ربــوده و نهایتا در
بیابان های حاشیه تهران رها کردهاند .یکی از رانندگان
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ایالت شمال شرقی آسام  ۳۴تن گزارش شده است.
همچنین دولت هند به منظور انجام عملیات امداد
و نجات در شش ایالت سیل زده  ۴۳تیم از نیروهای
واکنش به فجایای ملی ( )NDRFرا اعزام کرده که هر
تیم متشکل از دستکم  ۴۵نیرو است.
عالوه بر کشته شدن  ۶۰۰تن ،سیالبها به تلف شدن
بسیاری از گلههای احشام و زیر آب رفتن و ویرانی
هــزاران هکتار از زمینهای کشاورزی منجر شده
است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،رودخانه "یامونا" که از
میان بخشهایی از دهلی عبور میکند نیز با وضعیت
هشدار رو به رو شده و دولت تمرکز خود را برای مقابله
با سیل زدگی و ویرانی مناطق اطراف این رودخانه
در صــورت افزایش سطح آب رودخانه و وقــوع سیل
گذاشته است.

کولرگازیهمنمیتوانستازگرمابکاهد.اماشبگذشته
خواهروبرادرانمگفتندچونهواکمیخنکترشدهاست
داخل اتاق هایمان می خوابیم در طبقه سوم چهار اتاق
خواب وجود دارد و شب گذشته آن ها در اتاق
های خودشان خوابیدند ولی صبح
منباصدایانفجاریکه
از کولر گازی

عشق ترحم انگیز!

برخاست ،هراسان به داخل حیاط دویدم که شعله های
آتشرادیدموبافریادازهمسایگانکمکخواستم!
پسر 25ساله این خانواده نیز که با فرار به پشت بام موفق
شده بود جان خود را نجات دهد به مقام قضایی گفت:
من در پشت بام را محکم هل دادم که باز شد و خودم را به
پشت بام رساندم اما شعله های آتش زیاد بود و نتوانستم
دیگر اعضای خانواده را نجات بدهم .گزارش خراسان
حاکی است :در پی اظهارات اهالی و همسایگان درباره
این ماجرا ،هنوز زوایای تاریک دیگری باقی مانده بود که
نیاز به بررسی های بیشتر داشت به همین علت قاضی
کاظم میرزایی ،دستورات ویژه ای را برای پیگیری جدی
این پرونده برای کارآگاهان اداره جنایی صادر کرد و از
کارشناسان آتش نشانی نیز خواست تا علت دقیق آتش
سوزیرامشخصکنند.ایندرحالیاستکهامدادگران
آتشنشانیدرتحقیقاتمقدماتیکانونشعلههایآتش
را کولر گازی این منزل ذکر کرده اند اما هنوز علت دقیق
حادثهوچگونگیوقوعانفجارمشخصنیست.
باانتقالاجسادقربانیاناینسانحهدلخراشبهپزشکی
قانونی ،تحقیقات گسترده «قاضی میرزایی» درباره این
حادثهتلخهمچنانادامهدارد.

دو زمین لرزه پیاپی در اندونزی قربانی گرفت
زمین لرزه ای به قدرت  6.4ریشتر و پس لرزه 5.4
ریشتری آن صبح روز یک شنبه جزیره گردشگری
«لومبوک» در شرق اندونزی را به شدت لرزاند .تاکنون
سه نفر دراثر این زمین لرزه ها جان خود را از دست
داده انــد .به گــزارش ایرنا از شبکه تلویزیونی مترو
انــدونــزی ،تاکنون تعداد زیــادی از ساختمان های
ایــن جزیره که در همسایگی جزیره بالی در شرق
اندونزی واقــع شــده ،در اثر این زلزله فرو ریختند و
این منطقه در شرایط اضطراری قرار گرفته است.
مرکز حـــوادث زیست محیطی انــدونــزی گــزارش
داد :ایــن زمین لــرزه پــرقــدرت بــه مــدت  30ثانیه
منطقه را اوایــــل صــبــح هنگامی کــه بــســیــاری از
مـــردم و گــردشــگــران در خـــواب بــودنــد ،لــرزانــد.
تــاکــنــون از تــلــفــات بیشتر احــتــمــالــی گــزارشــی
بـــه دســــت نــیــامــده امــــا اقــــدامــــات اولـــیـــه فـــوری

راهزنان مسلح در چنگ قانون

در اظهارات خود به کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی
تهران بزرگ گفت :ساعت  ۲۱:۳۰هفدهم خردادماه
امسال با خودرو وانت حاوی لوازم خانگی به ارزش تقریبی
۱۲۰میلیون تومان ،از شهرستان قم به مقصد تهران ،سه
راه امین حضور در حال حرکت بودم که یک زانتیا به شماره
انتظامی معلوم با چهار سرنشین مسلح به سالح کمری،
دستبند ،بی سیم و ...خودروی مرا متوقف کردند وضمن
معرفی خود به عنوان مأموران پلیس مدعی شدند که
محموله ماشین قاچاق است و باید توقیف شود .مال باخته
ادامه داد :این افراد ابتدا اقدام به گشتن خودرو کردند
سپس یکی از آن ها سوار خودروی من و از محل دور شد،
سه نفر دیگر که مسلح به سالح کمری ،بی سیم ،شوکر
و دستبند بودند ابتدا دستهای مرا بستند ومرا سوار

درامتدادتاریکی

خودروی خودشان و در خالف مسیر حرکت خودروی من
به سمت شورآباد حرکت کردند .در بیابان های منطقه
کهریزک بود که مرا از ماشین پیاده کردند وخودشان با
ماشین از محل دور شدند .کارآگاهان اداره یکم پلیس
آگاهی تهران با بررسی اظهارات چهار راننده محموله
که همگی به شیو های مشابه مــورد سرقت وآدم ربایی
قرارگرفته بودند و با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی،
ابتدا اقدام به شناسایی مالک خودرو سواری زانتیا مورد
استفاده در یکی از سرقت ها کردند و در تحقیقات بعدی
خود اطالع یافتند که خودروی مذکور در اختیار فرزند
صاحب خودرو بوده است .این فرد به نام علی .م  ۳۲ساله
در منطقه مشیریه ،خیابان سازمان آب شناسایی شد و
تصویرش به رؤیت رانندگان رسید و به صورت دقیق مورد
شناسایی قرار گرفت .با شناسایی علی .م به عنوان یکی از
اعضای گروه سارقان مسلح مأمورنما ،وی تحت مراقبت
نامحسوس پلیسی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی قرار
گرفت و در نهایت سه عضو دیگر این گروه نیز شناسایی
شدند و در تحقیقات میدانی از محلهای تردد و مخفیگاه
آن ها دیگر خودروهای سواری مورد استفاده در سرقت
ها نیز شناسایی شد.
سرانجام ماموران در تاریخ  ۲۷تیرماه و با اطمینان از
حضور متهمان در مخفیگاههایشان در مناطق مشیریه،
خیابان نبرد شمالی و خیابان پیروزی ،هر چهار نفر آن ها

بــــرای نــجــات در ایـــن زمــیــنــه انــجــام شـــده اســت.
ایــن زمــیــن ل ــرزه سبب ایــجــاد امـــواج شــدیــد در آب
هـــای اطــــراف جــزیــره شـــده امـــا هــنــوز گــزارشــی
دربــــــاره وقــــوع ســونــامــی ارســـــال نــشــده اســـت.
به نظر می رسد تعدادی از روستاهای این منطقه
دچـــار آســیــب شــدیــد شــده بــاشــد کــه کارشناسان
درپـــــی دریــــافــــت اطــــاعــــات مــرتــبــط هــســتــنــد.
بالفاصله پس از این زمین لــرزه  ،پس لــرزه دیگری
به قدرت  5.4ریشتر منطقه را لرزاند که سبب شد
تعداد زیــادی از ساختمان های منطقه فرو ریزند.
مردم محلی و گردشگران که از وقوع دو زلزله پشت
سرهم در شوک و بهت قرار دارند از ساختمان ها و هتل
ها بیرون آمده اند و نگران ادامه این وضعیت هستند.
البته مرکز لرزه سنجی اروپا قدرت این زمین لرزه را
 6.5ریشتر اعالم کرده است.
را طی چند عملیات همزمان دستگیر و به اداره یکم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
متهماندرهمانتحقیقاتمقدماتیبهصراحتبهسرقت
محموله در پوشش مأموران پلیس در مبادی ورودی
شهر تهران و همچنین محدوده نواب و خیابان فدائیان
اسالم اعتراف و محل نگهداری اموال مسروقه را نیز در
محدوده خیابان فدائیان اسالم به ماموران معرفی کردند
که در بازرسی از اینمحل نیز کلیه اموال مسروقه کشف
و توقیف شد .بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس
آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی،
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
گفت :هر چهار متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس
شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴تهران در اختیار اداره یکم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قراردارند و تحقیقات تکمیلی از
متهمان در دستورکار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته است.

کاش حداقل برای دقایقی چشم هایم را بر این عشق واهی
می بستم و به نصیحت های خانواده ام گوش می کردم
تا این گونه در مسیر تباهی قرار نگیرم اما من آن روزها
همانند بیماری بودم که معالجات پزشک را جدی نمی
گرفت ،حرف هیچ کس را نمی پذیرفتم و تنها به «آیلین» می
اندیشیدم .گذشته اش را نادیده گرفته بودم و می خواستم
آشیانه ای زیبا بسازم تا این که ...
جوان 35ساله در حالی که اظهار می کرد کاش پدر و مادرم
هیچ گاه سنگ مخالفت را از پیش پایم برنمی داشتند ،
چهره غمگینش را به موزاییک های کف اتاق مددکاری
دوخت و به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزاکوچک
خان مشهد گفت :در یک خانواده مرفه و تحصیل کرده
چشم به دنیا گشودم به طوری که هیچ گاه معنای واقعی
مشکالت را نفهمیدم به همین دلیل فقط به درس و مدرسه
می اندیشیدم چرا که از همه امکانات رفاهی برخوردار بودم
بعد از آن که در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته شدم
شغل خوبی نیز به دست آوردم و زندگی برایم هر روز شیرین
تر می شد .تا این که شبی سوار بر خودرو به طرف منزل در
حرکت بودم که زن جوانی در حاشیه خیابان توجهم را به
خودش جلب کرد شب از نیمه گذشته بود و من به خاطر
ترحم او را سوار کردم .در طول مسیر او از مشکالت زندگی
اش گفت و از این که بعد از طالق از همسرش به سختی
زندگیمیکند.وقتیبهمسیرمدنظررسیدیمشمارهتلفنم
را به او دادم و تقاضا کردم با من تماس بگیرد .بعد از چند روز
انتظار هنگامی که زنگ تلفنم به صدا درآمد و صدایش را از
پشت خط شنیدم گویی سال ها بود که عاشقش بودم .او
خود را «آیلین» معرفی کرد و خیلی زود رابطه ما صمیمی
شد .به طوری که در پی این عشق ترحم انگیز از او تقاضای
ازدواج کردم اما خانواده ام وقتی این ماجرا را شنیدند به
شدت با این عشق واهی مخالفت کردند و معتقد بودند
این گونه ازدواج ها نتیجه ای ندارد ولی من این حرف ها
و نصیحت ها را نمی فهمیدم و برخواسته ام پافشاری می
کردم تا این که باالخره زندگی مشترک من و آیلین آغاز
شد .این گونه بود که همه تالشم را به کار گرفتم تا او رنگ
خوشبختی را به تصویر بکشد و آینده خوبی داشته باشد.
همسرم در رشته حقوق ثبت نام کرد تا به تحصیالتش ادامه
بدهد و من هم در کارهایش دخالت نمی کردم .روزی برای
خوشحال کردن آیلین چند صد میلیون تومان مهریه اش را
یک جا به او هدیه دادم چند ماه بعد نیز خداوند دختر زیبایی
به ما عطا کرد در این میان من فقط به خوشبختی آن ها می
اندیشیدم و گذشته آیلین را فراموش کرده بودم .تا این که
روزی برای خرید به یک فروشگاه بزرگ رفتیم اما هنگامی
که از پای صندوق پرداخت پول به سوی همسرم بازگشتم
صحنه ای را دیدم که همه افکارم به هم ریخت .آیلین به طرز
زننده ای در حال شوخی و خنده با فروشنده بود و شماره
تلفنش را به او داد .به سختی خودم را کنترل کردم ولی در
خانه وقتی علت را از او جویا شدم با صدای بلند شروع به
پرخاشگری و توهین کرد .روز بعد هنگامی که از سرکار به
منزل بازگشتم آیلین خانه را ترک کرده بود و تلفن هایش را
نیز پاسخ نمی داد با وجود این روی بازگشت به خانه پدرم
را نداشتم تا این که دادخواست طالق آیلین برایم ارسال
شد .در رفت و آمد به دادگاه تازه فهمیدم که او چندین سال
سابقه زندان و پرونده هایی در مراجع قضایی دارد .آن جا
بود که پی به اشتباهم بردم و با خودم گفتم کاش  ...شایان
ذکر است به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی (رئیس
کالنتری) این جوان تحصیل کرده به مراکز مشاوره ای
پلیس معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

جزئیاتحادثهکودکآزاری
درشادگان
فــرمــانــدار ش ــادگ ــان با
تشریح جزئیات حادثه
اذیت و آزار یک دختربچه
شادگانی ،از دستگیری
عموی شکنجهگر این
کــودک خبر داد .سعید
حاجیان در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به مورد اخیر کودکآزاری در شادگان اظهار
کرد :دو روز پیش ( ۵مردادماه) دختربچهای به دلیل مورد
اذیــت و آزار قــرار گرفتن توسط عمویش ،در بیمارستان
معرفیزاده شادگان بستری شد .وی افزود :متاسفانه این
دختربچه مورد ضرب و جرح قرار گرفته و آثار شکنجه روی
بدنویباقیماندهاست.فرماندارشادگانگفت:اینفردکه
پیشازاینازهمسرشجداشده،برادرزادهاشرامورداذیت
وآزارقراردادهوپسازشکایتانجامشده،موردبازجوییقرار
گرفته و روانه زندان شده است .فرماندار شادگان بیان کرد:
پدر این دختربچه مدتی پیش فوت کرده و مادر این کودک
شکنجهدیدهعلیهعمویفرزندششکایتکردهاست.
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