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عشق به پیک موتوری سناریوی عجیبی را رقم زد

دخترپولدار،پشتپردهخودروهایلوکسرهاشده!
دید دختر مورد عالقهاش راز این سرقتها
را فاش کرده است به ناچار اعتراف کرد.

دختر پــولــدار وقتی دیــد دلباخته پیک
مــوتــوری شــده اســت نقشه پــردردســری
کشید .این دختر برای هیجان و نمایش
پولدار بــودن پسر جــوان به خــانــواده اش
سناریوی سرقت خــودروهــای لوکس در
مهمانی های شبانه را طراحی کرد.

▪گفت وگو با دختر هیجانی

الناز ادعا می کند به خاطر هیجان دست به
دزدی زده است اما در بازجویی ها مشخص
شد برای اینکه پسر مورد عالقهاش بتواند
رضایت خانواده اش را جلب کند دست
به سرقت زده تا پدر و مادرش با دیدن پسر
جوان با خودروهای لوکس به خواستگاری
اش جواب مثبت بدهند.

▪سرقت در مهمانی

چندی قبل پسر جوانی با حضور در اداره
پلیس از ماجرای به سرقت رفتن خودروی
لوکس اش در یک مهمانی شبانه خبر داد.
پسر جوان که هنوز باور نداشت خودرویش
به سرقت رفته است ،گفت :به یک مهمانی
شبانه دعوت شده بودم  ،همراه نامزدم به
آن جا رفتیم و در این مهمانی چند تن از
دوستان قدیمیام نیز حضور داشتند که با
هم سرگرم صحبت بودیم  ،مهمانی تا نیمه
های شب ادامه داشت و خیلی خوشحال
بودم که در این مهمانی هستم.
وی افــزود :در مهمانی چند دختر و پسر
جوان دیگر نیز حضور داشتند که شناختی
از آن ها نداشتم  ،ساعت  12شب بود که
مهمانها یکی پس از دیگری از خانه خارج
شدند و من چون با صاحبخانه دوست بودم
تا صبح روز بعد در آن جا ماندم تا این که
ساعت  11صبح از خانه خارج شدم تا سوار
بر خــودروی گران قیمتم به خانه بروم اما
خبری از خودرویم نبود.
امین ادامه داد :شوکه شده بودم هر چه در
کیف دستیام دنبال سوئیچ خودرو گشتم
اثری از آن نبود ،همان جا بود که متوجه
شدم سرقت از سوی یکی از مهمان ها بوده
است.
▪تجسس های پلیسی

بــه ایــن ترتیب تیمی از مــامــوران بــرای
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در
گام نخست فهرستی از کسانی که در این
مهمانی حضور داشتند پیش روی پلیس
قرار گرفت.
مــامــوران ابتدا در میان اسامی به سراغ
پسران غریبه که در آن مهمانی شبانه حضور
داشتند رفتند و همگی آن ها تحت تحقیق

▪سابقه داری؟

قــرار گرفتند و مشخص شد که همه آن
ها شب سرقت با خــودروهــای خودشان
به مهمانی آمــده اند و از ماجرای سرقت
بی اطالع هستند.
در گام بعدی تیم پلیس دختران حاضر در
مهمانی را مورد تحقیق قرار داد اما هیچ
سرنخی به دســت نیامد و ایــن در حالی
بــود که همه افــراد حاضر در مهمانی از
جوانهای پولدار بوده و همه با خودروهای
لوکس خود به آن جا رفته بودند.
یک پرونده معمایی پیش روی ماموران قرار
داشت تا این که خــودروی سرقتی پس از
یک ماه در کنار خیابان به صورت رها شده
پیدا شد.
▪سرقت های مشابه

ردیابیهای پلیسی ادامه داشت و ماموران
از سرقت چند خودروی لوکس دیگر مطلع
شدند و با توجه به مرموز بودن این پرونده،
تحقیقات به صورت علمی آغاز شد.
مــامــوران در ایــن شاخه از کاوشگر یها
پی بردند که خودروهای سرقتی پس از
مدتی در کنار خیابان رها می شوند و هیچ
سرقتی از داخل خودروها نمی شود و تنها
در تعدادی از خودروها آثار تصادف وجود
دارد.
▪ردپای یک دختر

ماموران تحقیقات را آغاز کردند و متوجه
شدند که در همه این سرقتها یک دختر
جــوان در همه مهمانی ها حضور داشته

است و فرضیه سرقت از سوی این دختر
شیک پوش پیش روی ماموران قرار گرفت.
الناز که در یک خانه اعیانی زندگی میکرد
وقتی سوار بر خودروی لوکس اش از خانه
خارج شد از سوی ماموران دستگیر شد .او
در ابتدا خود را بی گناه میدانست اما وقتی
در گوشی تلفن همراهش تصاویر او همراه با
چند خودروی سرقتی مشاهده شد به ناچار
لب به سخن باز کرد.
▪اعترافات عجیب

الناز  25ساله در اعترافاتش ادعا کرد که
هیچ نیازی به پول ندارم و خانوادهام از نظر
مالی مرا تامین می کنند و تنها به دنبال
هیجان بودم که تصمیم گرفتم خودروها
را سرقت کنم.
وی اف ــزود :ابتدا بــرای ایــن که بتوانم به
راحتی خودروها را سرقت کنم با نزدیک
شدن به صاحبان خودروها و فریبکاری در
یک لحظه سوئیچ خودروهایشان را سرقت
میکردم و قبل از این که همه مهمان ها
خارج شوند از خانه بیرون میآمدم و سوئیچ
را به پسر جوانی که از دوستان قدیمی ام
اســت مـــیدادم و سپس خــودم بــه داخــل
خانه باز میگشتم بعد از سرقت مدتی با
خودروهای سرقتی در خیابان ها دور می
زدیم و آن را در کنار خیابان رها می کردیم.
همین کافی بود تا ماموران امیرحسین را
که یک پیک موتوری بود دستگیر کنند  .این
جوان ابتدا خود را بی گناه دانست اما وقتی

نه ،تا حاال دزدی و خالف نکرده ام.

▪االن به چه جرمی دستگیر شدی؟

دزدی.

▪چرا؟

به خاطر هیجان دست به دزدی زدم و هیچ
نیازی به پول ندارم.
▪شنیدم خانواده ثروتمندی داری؟

▪و این راه حتما دزدی بود؟

امیرحسین بارها با پیشنهاد من مخالفت
کرد ولی وقتی اصرار کردم پذیرفت و قرار
شد برای هیجان این کار را انجام بدهیم
ولی بعد از دومین سرقت تصمیم گرفتیم
هفته ای یک بار امیر حسین با خودروهای
لوکس سرقتی به جلوی در خانه مان بیاید و
مادرم او را سوار بر خودروهای لوکس ببیند
تا شاید نظرش تغییر کند.
▪بعد از ازدواج مشکلی پیش نمی آمد؟

با پدرم صحبت کردم ولی نگفتم خودروها
سرقتی است گفتم این خودروها از دوستان
امیرحسین است و قرار شد بعد از ازدواج
مدتی این راز را از مادرم پنهان کنیم تا به
کمک پدرم شرایط برای ما بهتر شود و این
داستان سرایی را برای مادرم فاش کنیم.
▪پدرت مخالفت نکرد؟

نه ،چون خودروها را در کنار خیابان رها
می کردیم.

▪خانواده ات راضی به ازدواج شدند؟

▪با چند خودرو تصادف کردید؟

امیرحسین پشت فــرمــان بــود و وقتی می
خــواســت در جــایــی پ ــارک کند چــون هنوز
انــدازه خودروها دستش نیامده بود با دیوار
یا خودروهای دیگر تصادف سطحی می کرد.
▪امیرحسین را ازکجا می شناسی؟

در یک مهمانی شبانه با هم آشنا شدیم،
ابتدا فکر می کردم بچه پولدار باشد اما بعد
از مدتی فهمیدم در یک پیک موتوری کار
می کند ولی چون پسر خوب و با معرفتی
است به دوستی ام با او ادامه دادم و حتی
شاید بــاور نکنید هیچ وقت نگاه به پول و
ثــروت پــدرم نکرده است تا این که پس از
مدتی تصمیم به ازدواج گرفتیم.
▪خــانــواده ات بــا ایــن ازدواج مشکل
نداشتند؟

پدرم زیاد مشکل ندارد اما مادرم مخالف
بود و می گفت باید خانواده اش در سطح

مخالف بود ولی اصرارهای من او را راضی
کرد.
مادرم از سوی پدرم متوجه این نقشه شده
بــود و با من قهر کــرد و تصمیم داشتم با
امیرحسین فرار کنم اما او مانع تصمیم من
شد و سعی داشت خودش را از زندگی من
جدا کند تا این که دستگیر شدیم.
▪امیر حسین در مهمانی هــای شبانه
حضور نداشت؟

امیرحسین را همه دوستانم میشناسند
و در بیشتر مهمانی هــا حــضــور داشــت
حتی برای این که کسی به ما شک نکند
امیرحسین بعد از سرقت سوئیچ خودروها
به بهانه صحبت کردن با تلفن همراه از خانه
خارج می شد و دست به سرقت خودرو می
زد و خــودروی سرقتی را یک کوچه پایین
تر پــارک می کرد و دوبــاره به مهمانی باز
می گشت.
بنا بر این گزارش ،متهمان برای تحقیقات
بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.

▪آدم ربایی

اوای ــل هفته گذشته زنــی سراسیمه بــه دادس ــرای
امورجنایی تهران مراجعه کرد و از ماجرای ناپدید
شدن مرموز پسر جوانش که به تازگی از آلمان به ایران
آمده است خبر داد .همین موضوع کافی بود تا تیمی از
ماموران برای تحقیقات وارد عمل شوند.
مادر نگران در ابتدا پیش روی ماموران پلیس آگاهی
تهران قرار گرفت و گفت :پسرم بعد از سال ها که در
آلمان زندگی می کرد به ایران بازگشت و چون قرار
بود با یک دختر جوان که از قبل با او صحبت کرده بودم
ازدواج کند امروز صبح برای رفتن به آرایشگاه و انجام
کارهای جشن عروسیاش از خانه خارج شد.
وی افزود :پسرم ساعت  8صبح به مقصد آرایشگاه از
خانه خارج شد که بعد از آن به دنبال همسرش برود و او

▪پیامکی عجیب

با این شکایت و با دستور بازپرس پرونده ،تیمی از
ماموران پلیس تهران برای افشای راز ناپدید شدن
عجیب داماد وارد عمل شدند .هنوز سرنخی در دست
نبود که ناگهان پیامکی از ســوی تلفن همراه پسر
گمشده به مادرش رسید.

در متن پیامک ارسالی نوشته شده بود که آرش ربوده
شده و در اختیار آدم رباها ست و با توجه به این پیامک،
پرونده گمشده به یک پرونده جنایی تبدیل شد و
تجسس ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
▪بازگشت آرش

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که فردای آن روز
آرش با چهرهای آرام و خونسرد به خانه بازگشت و همه
با دیدن او شوکه شدند.
پسر جوان به آرامی ادعا کرد که هیچ آدم ربایی در کار
نبوده و او تنها برای برهم خوردن جشن عروسیاش
این سناریو را طراحی کرده است.
▪فرار از جشن عروسی

آرش پس از بازگشت به خانه وقتی در برابر کارآگاهان
ایستاد ،گفت :مقیم آلمان هستم و سال ها در آن جا
زندگی میکنم از چندی قبل مادر بهانه گیری کرد و
اصرار داشت تا ازدواج کنم اما خودم هنوز شرایط را
برای ازدواج مساعد نمی دیدم تا این که خواهر و برادرم
با من تماس گرفتند و ادعا کردند که حال مادرم خوب
نیست و خواستند خودم را به تهران برسانم.

دکتر امان ا ...قرایی مقدم جامعه شناس| اختالف
طبقاتیبینزوجهاآثارسوءاقتصادی،سیاسیواجتماعی
در جامعه دارد  .برخی اختالفات طبقاتی میان دختر و
پسر هنگام ازدواج سبب بروز بدبینی فرهنگی  ،طالق و
آسیبهای اجتماعی دیگر میشود زیرا اختالف طبقاتی
تضاد درونی در فرد ایجاد می کند و سبب می شود در یک
رابطه خانوادگی یک طرف در رابطه احساس بی ارزشی و
طرفدیگراحساسقدرتکند .اینشکافطبقاتیدربرخی
جوامع منجر به فرو ریختگی یک جامعه میشود و اغلب
این ازدواج ها سرانجام خوشایندی ندارد .اگر زن یا مرد از
خانواده ای با سطح پایین یا متوسط با فردی ازدواج کند که
از طبقات باالی جامعه باشد این شکاف طبقاتی مانع رضایت
از زندگی زناشویی می شود و موجبات ناراحتی های روحی
و روانی را فراهم می کند  .این قبیل ازدواج ها علت اصلی کم
شدن کارایی خانواده ها ست و آثار اقتصادی ،روحی و روانی
زیادی دارد .در برخی طالق ها دیده می شود سطح طبقاتی
میان خانواده ها عامل اصلی فروپاشی بنیان خانواده است
این نوع سبک زندگی که یک فرد در سطح باال و فرد دیگر
در سطح پایین جامعه باشد تاثیر مخربی بر تربیت فرزندان
خانواده نیز می گــذارد .اختالف طبقاتی مقوله سادهای
نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد این موضوع در ازدواج
یکی از مهم ترین موضوعات مشکل ساز بین زوج ها به شمار
می رود که در تمام مراحل زندگی شان تاثیر گذار است.
اختالفات مالی ،شغلی  ،جذابیت ظاهری و سبک ارتباطی
بین افراد باعث کم شدن اعتماد به نفس و همدلی می شود
در ازدواج نه تنها در زمینه های مالی و اقتصادی بلکه در
خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید به اختالف بین
دو خانواده توجه کرد .به طور مثال وقتی یک نفر از سطح
طبقاتی متوسط عالقه مند به ازدواج با فردی می شود که در
سطح طبقاتی خیلی باالتری قرار دارد به طور قطع خانواده
های آن ها در خصوص رسم و رسوم هرکدام نظرات مختلفی
دارند که این موضوع نیز سبب ا یجاد ابتدایی ترین اختالف
میان زوج ها می شود .زمانی که بین دو خانواده به لحاظ
سطحطبقاتیاختالفچشمگیریوجودداشتهباشدبهطور
ناخواسته ارتباط دختر و پسر تحت الشعاع قرار می گیرد در
این هنگام است که زخم زبان ها و کنایه ها و فخر فروشی ها
شروعمیشود.شرایطزندگیسختترواینفشارهاموجب
میشود زندگی مشترک تبدیل به کابوس شود  .مشاوره
قبل از ازدواج برای حل مسائل اختالفات طبقاتی با توجه به
جامعه ای که اکنون در آن قرار داریم راه حل مفیدی خواهد
بود و سبب می شود دختر و پسر قبل از ازدواج معیارهای
درست و سنجیده ای را در زندگی انتخاب کنند.

تحلیل کارشناس

ازدواج اجباری بزرگ ترین اشتباه

فرار از داماد شدن با شگردآدم ربایی!
پسر تهرانی که مقیم آلمان است برای این که جشن
عروسی اش بــرگــزار نشود به آدم ربایی ساختگی
دست زد.
این پسر در یک سکانس عجیب خودش را ناپدید کرد و
با دادن یک پیام به مادرش ادعا کرد که او را ربوده اند.

اختالف طبقاتی در ازدواج

خــودمــان باشند به همین دلیل تصمیم
گرفتم بــرای این که مــادرم راضــی به این
ازدواج شود راهی پیدا کنم.

پلیستهرانبهدنبالآدمربایانبود

را به آرایشگاه ببرد اما عروسم با من تماس گرفت و ادعا
کرد هر چه با آرش تماس می گیرد جواب نمی دهد
از همان لحظه همگی نگران شدیم و هر چه با پسرم
تماس گرفتیم کسی پاسخ گو نبود.
مادر نگران ادامه داد :همراه یکی دیگر از پسرانم به
آرایشگاه مردانه رفتیم که متوجه شدیم آرش از صبح
به آن جا نرفته است به این ترتیب عروسی به هم خورد
و مهمان ها دلخور شدند و نمی دانیم چه اتفاقی برای
او افتاده است.
این مادر گفت :ماجرای ناپدید شدن عجیب داماد
کافی بود تا همه فامیل عروس و داماد از این خبر مطلع
شوند و جشن عقد و عروسی که همه برای آن تدارک
دیده بودند و سالن عروسی رزرو شده بود برگزار نشود.

تحلیل کارشناس

بــلــه ،خــــودروی خـــودم گـــران تــر از همه
خودروهاست پدرم وضع مالی خوبی دارد.
▪فکر می کردی دستگیر شوی؟
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وی افزود :در اولین فرصت به ایران بازگشتم و وقتی
به خانه رفتم دیدم مادرم حالش خوب است و فهمیدم
خواهر و برادرم به بهانه مادرم مرا به ایران کشاندند و
آن جا بود که پی بردم این نقشه از سوی مادرم طراحی
شده است.
آرش ادامه داد :وقتی به ایران آمدم متوجه شدم مادرم
از قبل با خانواده یک دختر جوان درباره من صحبت
کرده و همه قول و قرارها را گذاشته اند و منتظر من
بودند .ابتدا خواستم مخالفت کنم اما به خاطر مادرم
پذیرفتم تا این وصلت صورت گیرد تا این که به شب
جشن عروسی ام نزدیک شدیم.
پسر جوان گفت :هر چه با خودم فکر کردم نتیجه ای
نداشت و تصمیم گرفتم با یک داستان دروغین مانع
این ازدواج شوم و صبح وقتی برای رفتن به آرایشگاه
از خانه خارج شدم به یکی از شهرهای شمالی رفتم
و با دادن یک پیامک از برگزاری این جشن عروسی
جلوگیری کردم.
بنابر این گزارش؛با توجه به این که آدم ربایی ساختگی
بود با دستور بازپرس پرونده مختومه شد.

قدرت ا ...هداوند کارشناس خانواده درباره ازدواج های اجباری گفت:
هزاران بار تاکید کرده ایم که ازدواج اجباری بزرگ ترین اشتباه بین
دخترها و پسرهاست که عاقبت جبران ناپذیری دارد.
وی ادامه داد :در ازدواج های اجباری خانواده ها مقصر اصلی هستند
و بیشتر شاهد هستیم دخترها با دستور پدر و مادر مجبورند با
پسری که آن ها انتخابش کردند زیر یک سقف زندگی کنند ازدواج
های فامیلی بیشتر ناشی از همین تفکرات است البته باید تاکید کنم
آمار پسرانی که تن به ازدواج اجباری می دهند خیلی کمتر از دختران
است و کافی است به دادگاه های خانواده مراجعه کنید تا متوجه عمق
فاجعه شوید .این کارشناس خانواده گفت :قتل ،خیانت و در بهترین
شکل طالق یا بیماری های روحی و روانی دستاورد ازدواج های اجباری
است و کمتر دیده شده است زوج ها بعد از ازدواج اجباری مسیری
درست را رفته باشند و این درحالی است که امروزه شاهد هستیم
ازدواج های عاشقانه هم دستخوش تغییرات زیادی شده اند و گاهی
برخی زندگی های عاشقانه کمتر از یک ماه تداوم ندارند.
هداوند اظهار کرد :بهتر است مجردها برای ازدواجشان یک منطق
تعریف کنند و از ازدواج های اجباری و حتی ازدواج های خیلی
احساسی خودداری کنند تا با بهترین انتخاب به زندگی زناشویی
پردوامی برسند و عشق را هم زیر سقف خانه فراموش نکنند.

