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دخالت های ویرانگر
زهرا فرتوزی  -روانشناس

دخالت خانواده از قدیم مهم ترین دلیل به وجود آمدن
اختالفات در زندگی زن و شوهرهای جوان است.
زوجهــای جوان در برهه های خاص زندگی شان که ماه
های ابتدایی و سال اول است با دخالت خانوادههایشان
در شناخت متقابل با چالش مواجه می شوند به طوری که
گاهی به این نتیجه می رسند که اشتباه کرده اند.
خانواده ها به دو شکل در زندگی زوج ها دخالت می کنند
و بدترین شکل آن دخالت مستقیم است که با روش های
مختلفی صورت می گیرد و عجیب این که تصور می کنند
حق دارند و نپذیرفتن این موضوع از طرف هر یک از زوجین
بادرگیریومشاجراتبسیارهمراهاست.اماگاهیدخالت
خانواده به صورت غیر مستقیم است که این نوع دخالت به
شکل های متفاوتی اعمال میشود.
احسا سهایی نظیر نادیده گرفته شــدن ،طــرد شدن،
بیپناهی ،دوست داشتنی نبودن ،خشم ،غم و ...گاهی
بی محابا در زندگی مشترک به ذهن مان هجوم میآورند.
با کمی دقت متوجه خواهید شد نظیر این احساسات را
قب ً
ال بارها و بارها تجربه کرد هاید .در حقیقت بسیاری
از این دردهــا و تالمات روحــی مانند ژ نهــای نهفته ای
هستند که در دورهای از زندگی تجربه شده و بعد از ازدواج
دوباره با شدت بیشتری خود را نشان می دهند .تحقیقات
روان شناسی نوین نشان داده ما اغلب در جست و جوی
موقعیتهای احساسی مشابه آن چه در کودکی داشتهایم،
هستیم .این احساسات میتواند مثبت یا منفی باشد.
گاهی خانواده با ایجاد احساس گناه در فرزند خود پس از
ازدواج نیز مترصد کنترل او ست.
این دسته از والدین به واسطه عشق و عالقه ای که فرزندان
شان به آن ها دارند در طول دوران زندگی همواره خواستار
وابستگی عاطفی و عقلی آنان نسبت به خود هستند .به
طوری که حتی دیده شده گاهی زوجهای جوان از ترس
ناراحتی خانواده و احساس گناهی که در آن ها به وجود
می آید کام ً
ال تحت کنترل خانواده تصمیم گیری می
کنندحتی اگر این تصمیم مغایر با خواسته همسرشان
باشد .خانوادههای سختگیر معمو ًال پس از ازدواج نیز
فرزندان خود را تحت سلطه دارنــد و کنترل میکنند و
استقالل آنــان را خدشهدار می کنند و همین موضوع
زمینههای بروز اختالف در زندگی زناشویی زو جهای
جوان را فراهم میکند.
نگرانی از جدایی فرزند واین که خانواده ها تصور می کنند
فرزندشان بعد از ازدواج متعلق به شخص دیگری است
باعث میشود بعضی از پدران و مادران با دخالت در امور
زندگی زو جهــای جــوان ،حضور دایمی خود را در کنار
فرزندان شان به اثبات برسانند .بحث دخالت مادر شوهر
و مادر زن یکی از موضوعاتی است که در جامعه ما و بین
زوجها همواره مطرح بوده است .در صورت بررسی متوجه
میشویم که هر کدام از این مادران به طور ناخودآگاه نگران
جدایی فرزندان خود هستند و این مسئله درباره پسرها
خیلی بیشتر مطرح است زیرا مادران معمو ًال برای فرزندان
پسر خود سرمایهگذاری عاطفی بیشتری می کنند ،به ویژه
مادرانی که در زندگی زناشویی موفق نبودهاند .از سوی
دیگر اغلب والدین کمبودهایی را که در گذشته و در زندگی
خود تجربه کردهاند در فرزندان خود جستوجو می کنند.
به عنوان مثال مادری که از عشق و عالقه همسر خود محروم
بوده ،تجربیات و سوء ظن خود را به دخترش که زندگی
مستقلی دارد انتقال می دهد.
پــدر ســاالری و مــادرســاالری در خانوادهها نیز از جمله
عواملی است که زندگی فرزندان را متأثر میکند .زیرا فرد
سلطه گر به استقالل افراد حتی پس از ازدواج نیز اهمیتی
نمیدهد و همواره خود را در مقام فردی که میتواند برای
دیگران تصمیم بگیرد قــرار میدهد و حتی در زندگی
مشترک به جای فرزند خود نیز تصمیم میگیرد.
گاهی والدین صرف ًا از روی عشق و عالقه به فرزندان خود
در زندگی هایشان دخالت میکنند که درک نکردن این
مسئله توسط زو جهــای جــوان معمو ًال منجر به اختالف
میشود .البته والدین نیز باید بدانند به رغم عشق و محبتی
که به فرزندان خود دارنــدباید به آن ها استقالل عمل و
آزادی در تصمیمگیری بدهند.
فرافکنی یکی از سازوکارهای دفاعی در رفتارهای روزمره
افراد است .والدینی که خود در زندگی مشترک دارای
اختالف هستند ،این اختالف را ناخودآگاه به زندگی
فرزندان خود نیز انتقال میدهند .به عنوان مثال پدر و
مادری که در زندگی مشترک به یکدیگر اعتماد ندارند،
حس بیاعتمادی را به دختر و پسر جوان خود که ازدواج
کردهاند نیز انتقال میدهند.
دخالتخانوادهدرزندگیزناشوییباعثمیشودزوجهای
جــوان احساس استقالل خــود را از دســت داده و بدون
هیچگونهقدرتتصمیمگیریصرف ًاتابعوالدینخودباشند
و این مسئله نیاز به قدرت خود شکوفایی که یکی از مراحل
رشد انسانی است را در زوجهای جوان مختل میکند.
ناسازگاری دایمی ،همراه با مشاجرات متعدد برای به اثبات
رساندن نظرات خود که عموم ًا متأثر از نظرات والدین است
از جمله مواردی است که زندگی زوجهای جوان را به شدت
مخدوش خواهد کرد.
تغییر نگرش زوجهــای جوان به والدین دخالت کننده و
ایجاد احساس بدبینی دربــاره اطرافیان فضای زندگی
زوجها را متشنج کرده که گاهی این بدبینی با سوگیری
و دفاع نیز همراه است .دخالت خانواده باعث میشود
زوجهای جوان نتوانند مهارتهای الزم زندگی یا به عبارتی
سبک زندگی را به نحوه صحیح یاد بگیرند و درنتیجه دیده
میشود که این دسته از زوجهای جوان عموم ًا فاقد قدرت
حل مسئله ،خودآگاهی ،تصمیمگیری ،کنترل استرس و
خشم هستند ،حال این که این مهارتها از شرایط اولیه
یکزندگیموفقاستوبدونآنهامسلم ًازندگیمشترک
سرانجام مطلوبی نخواهد داشت.
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مــرد جـــوان پــس از چــهــار سال
زندگی وقتی سردی رفتارهای
همسرش او را آزار داد،تصمیم
گرفت با زن مطلقه یک زندگی
پنهانی را شروع کند.
چندی قبل سمیه  30ساله وقتی
شنید خـــواهـــرزاده اش متولد
شده است برای مراقبت و انجام
کارهای خواهرش تصمیم گرفت
به خانه آن ها برود و شوهر سمیه
نیز که رابطه خوبی با همسرش
داشــت پذیرفت تا زنــش به شهر
شمالی ب ــرود و مــدتــی در کنار
خــواهــرش بماند.سمیه ســوار
بر اتوبوس به یکی از شهرهای
شمالی رفت و نزدیک به دو هفته
در خانه خواهرش بود و بعد از این
که خواهرش بهبود یافت ،تصمیم
گرفت به تهران بازگردد.
▪زن ناشناس

زن جــــوان بــــدون ایــــن کـــه به
شوهرش اطــاع دهــد به تهران
بازگشت و وقتی کلید را روی در
انداخت و وارد خانه شد با یک
زن که داخــل خانه اش بود روبه
رو شد.
ســمــیــه شــوکــه ش ــد و دقــایــقــی
سکوت کرد! باور نداشت تا این
که زن جــوان را ســوال پیچ کرد
ودر همین لحظه فــرشــاد وارد
خانه شد و در برابر ایــن صحنه
غیرمنتظره قــرار گرفت.سمیه
به سمت شوهرش حمله کــرد و
با جیغ و فریاد خواست دربــاره
حضور زن ناشناس در خانه اش
توضیح دهـــد ،فــرشــاد سکوت
کرده بود و هیچ حرفی برای دفاع
نداشت تا این که سمیه با پلیس
تماس گرفت و از ماجرای خیانت
شوهرش خبر داد.
بدین ترتیب تیمی از ماموران با
حضور در خانه زوج جوان فرشاد
و زن ناشناس رادستگیرکردندو
این در حالی بود که فرشاد قبل از
خروج از ماموران خواست دقایقی
منتظر بمانند .او به سراغ کیف
دستی اش رفت و با برداشتن یک
برگه سوار بر خــودروی پلیس به

کالنتری محل زندگی شان رفت.
▪زندگی عاشقانه

رئیس کالنتری با توجه به صیغه
نامهای که در دست فرشاد بود
برای حل مشکل این زوج جوان،
آن ها را به قسمت دایره اجتماعی
معرفی کرد.
ســمــیــه در ابـــتـــدا پــیــش روی
کارشناس اجتماعی کالنتری
قــرار گرفت و گفت 22 :ساله
بودم که در دانشگاه با فرشاد آشنا
شــدم و خیلی زود به هم عالقه
مند شدیم .چهار سال با هم در
ارتباط بودیم و هر روز عالقهمان
به هم بیشتر شد تا این که فرشاد
به خواستگاری ام آمد.
وی افزود :خانواده ابتدا مخالف
بودند امــا وقتی فهمیدند ما به
هــم عالقهمند هستیم راضــی
به ازدواج شدند و بهترین شب
زندگیام وقتی بود که خودم را
در لباس عروس در کنار فرشاد
دیـــدم.زن جــوان ادامــه داد :در
این چهار سالی که ازدواج کردم
همیشه به شوهرم عالقه داشتم
و در کنار هم بهترین زندگی را
داشتیم  ،فرشاد هم به من عالقه
داشت و هیچ وقت فکر نمی کردم
شوهرم به من خیانت کند.
وی افــزود :همه چیز خوب پیش
مــی رفــت تــا ایــن کــه از چندی
قبل به رفتارهای شوهرم شک
کردم اما نمی توانستم باور کنم

فرشاد به من خیانت کرده است
و فکر میکردم برای انجام کارش
سرگرم موبایلش است تا این که
خواهرم صاحب فرزند شد و من
برای کمک به او به خانهشان در
یکی از شهرهای شمالی رفتم.
ســمــیــه گــفــت :وقــتــی بــه خانه
بازگشتم با یک زن در خانه ام روبه
رو شدم ،شوکه شدم و باور نداشتم
که شوهرم پس از این همه سال
که صادقانه و عاشقانه در کنار
هم زندگی کردیم به من خیانت
کرده است.
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مــرد خشمگین وقتی فهمید همسر
صیغهای اش دیگر حاضر بــه ادامــه
زندگی با او نیست ،دســت به اقــدام
وحشتناکی زد .زن جوان وقتی وارد
کــارگــاه خیاطی شــد نمی دانست
دقایقی بعد سرنوشت آتشینی برای
او رقــم خواهد خــورد .عصر پانزدهم
فــروردیــن ســال  ۹۶خبر وقــوع آتش
سوزی مهیب در کارگاهی در حوالی
نعمت آباد به پلیس اعالم شد  .ماموران
پلیس بــه کــارگــاه خیاطی رفتند و
دریافتند یکی از کارگران کارگاه به نام
امید دست به آتشسوزی عمدی زده
است و در این آتش سوزی همسر صیغه
ای امید به نام پروانه و صاحب کارگاه به
نام فتح ا ...و سه نفر از کارگران کارگاه
دچار سوختگی شده اند و امید پس از
آتش سوزی مهیب گریخته است .زن
جوان و چهار مرد دیگر به بیمارستان
منتقل شدند اما پروانه  ۳۵ساله یک
روزبعدبهخاطرشدتسوختگیتسلیم
مرگشد.سهکارگرکارگاهخیاطینیز
دچار سوختگی سطحی شده بودند که
تحت درمان قرار گرفتند .
▪نیت خیرخواهانه

در این میان فتح ا 50 ...ساله که به
شــدت سوخته بــود و به سختی قادر
به صحبت کردن بود گفت :امید در
کارگاه من کار می کرد .او وضع مالی
خوبی داشت ولی چون مدتی بود از
همسرش جدا شده بود،حال روحی
او به هم ریخته بود  .به همین خاطر
چون پروانه را از قبل می شناختم و
می دانستم از وقتی از همسرش جدا
شده وضع مالی بدی دارد او را به امید
معرفی کردم تا با هم ازدواج کنند و
زندگی شان سرو سامان بگیرد .وی
ادامه داد :امید به توصیه من به مالقات
پروانه رفت و پس از چند جلسه دیدار،
به او عالقه مند شد و پروانه را به عقد
موقتش درآورد .قرار بود آن ها تا چند
ماه آینده با هم عقد دایم کنند.در این

مــدت امید مقدار زیــادی طــا برای
پروانه خریدو چند میلیون تومان پول
به او داد تا دندان هایش را درست کند
 .اما دو ماه بعد نمی دانم چرا پروانه
گفت از ازدواج دایم با امید منصرف
شــده و دیگر نمی خواهد با اورابطه
داشته باشد  .این مرد گفت :امید که
از شنیدن حرف های پروانه عصبانی
بود با من تماس گرفت و ازمن کمک
خواست تا میانجی گری کنم و پروانه را
برای صحبت کردن به کارگاه خیاطی
ام بکشانم .مــن پروانه را به کارگاه
دعوت کردم اما وقتی امید حرف های
او را شنید عصبانی شــدو مــرا هم در
این ماجرا مقصر می دانست .او گالن
بنزینی را که از قبل تهیه کرده بود روی
سر من و پروانه پاشید .چون بخاری در
گوشه کارگاه روشن بود همه جا شعله
ور شد و من دیگر چیزی نفهمیدم .در
حالی که تالش پلیس بــرای ردیابی
مرد آتش افروز ادامه داشت فتح ا...
نیز براثر شدت سوختگی جان سپرد .
پلیس به پرس و جو از سه کارگر کارگاه
پرداخت و آن ها همگی حرف های فتح
ا ...را تایید کردند .در این میان شریک
کاری فتح ا ...نیز گفت :او مرد خیری
بود و همیشه به کارگرانش کمک می
کــرد .او وقتی دید حال روحــی امید
بعد از جدایی از همسرش به هم ریخته
پروانه را به او معرفی کرد.او نیت خیری
داشت اما قربانی خشم امید شد.
▪محاکمه غیابی

▪زندگی سرد

فرشاد در ادامه شروع به صحبت
کــرد و گــفــت :مــن زنــدگــی ام را
عاشقانه شروع کردم و در این سال
ها هیچ وقت به همسرم خیانت
نکردم ولی بعد از ازدواج ،رفتار
سمیه تغییر کرد و نسبت به من و
زندگی سرد شد.
وی افــــزود :دو س ــال ابــتــدایــی
زندگی مان سمیه همچون دوران
مجردی که با هم دوســت بودیم
زنی پر انــرژی بود اما رفته رفته
رفتارش سرد و آرام شد ،بعد از کار
با کلی انرژی به خانه میآمدم و
از سمیه می خواستم که شب به
بیرون برویم اما او با لحنی سرد
می گفت که خسته ا م و حوصله
بیرون رفتن ندارم.
مرد جوان ادامه داد :دوستانم دور
هم جمع می شدند و از ما دعوت

در حالی که هیچ ردی از امید به دست
نیامده بود ،اولیای دم زن جوان و فتح
ا ...به دادگاه رفتند و برای امید اشد
مجازات خواستند .سه کارگری هم
که در این ماجرا دچار سوختگی شده
بودند تقاضای دریافت دیه را مطرح
کــردنــد .به ایــن ترتیب پــرونــده برای
رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان
تهران فرستاده شد تا امید غیابی
محاکمه شود.

می کردند که با آن ها باشیم اما
سمیه نمی پذیرفت  ،حتی رفت
و آمدما به خانه بستگان مان کم
شده بود و این در حالی بود که
من عالقه زیادی به رفت و آمد و
طبیعت گردی داشتم اما سمیه
هیچ وقت با من همراه نشد تا در
تورهای طبیعت گــردی شرکت
کنیم .زندگی من به یکنواختی
رسیده بــود و رابطه مــان رنــگ و
بوی زندگی زناشویی و عاشقانه
را دیگر نداشت.
فرشاد گفت :دچــار افسردگی
شده بودم ،به همین خاطر پیش
روان شناس رفتم و دکترم بارها از
من خواست که برای حل مشکلم
سمیه را هــمــراه خــود بــه مطب
ببرم ولی سمیه هیچ وقت حاضر
نشد با من به مطب دکتر بیاید .
دکترم خواست برای این که دچار
افسردگینشومراهحلیپیداکنم
ولی هیچ وقت توصیه نکرد که به
همسرم خیانت کنم.
وی افزود :چندی قبل در فضای
مــجــازی بــا مــرجــان آشــنــا شدم
و در مدت کوتاهی که با هم در
ارتباط بودیم و درد دل می کردیم
فهمیدم او از همسرش جدا شده
و دوفرزند دارد .مرجان هم حرف
های من را که همسرم سرد شده
 ،شنید و به اتفاق تصمیم گرفتیم
با هم به صورت پنهانی در ارتباط
باشیم.
مرد جوان ادامــه داد :مرجان را

صیغه خودم کردم و در این مدت
با هم در ارتباط بودیم .او هیچ
گاه به خانه ام نیامده بود تا این
که همسرم به سفر رفت و چون
شرایط خوبی بود تصمیم گرفتم
او را به خانه ام دعوت کنم تا این که
سمیه به خانه بازگشت و متوجه
ماجرا شد.باور کنید من به سمیه
و زندگی ام عالقه مند هستم و
هیچوقتحاضربهجداییوطالق
نیستم  .اگر سمیه با من همراه
میشد هیچ وقــت ایــن اتفاقات
رقم نمی خورد و حاضرم برای این
که او را از دست ندهم هرکاری
که میخواهد انجام دهــم ولی
کاش کمی مرا درک کند و متوجه
رفــتــارهــای ســردش در زندگی
بشود.
▪زن تنها

مرجان  43ساله که دو فرزند
دارد در ادامه گفت :من هیچ وقت
قصد به هم زدن زندگی کسی را
نداشتم و چون خودم یک بار طعم
تلخ شکست و طالق را چشیدم
حاضر نیستم کسی زندگی اش
به جدایی بکشد.
وی افــزود :من وقتی حرف های
فرشاد را شنیدم  ،متوجه شدم او
انسان بدی نیست و می توانم به او
به عنوان یک مرد تکیه کنم و حتی
وقتی قرار شد به خانه فرشاد بروم
خیلی می ترسیدم که همسرش
متوجه رابطه مان بشود و این را
هم بارها از فرشاد شنیدم که او
زنش را دوست دارد.
بنابه این گزارش ،فرشاد در برابر
فشارهای همسرش برای فسخ
عقد موقت تن به این خواسته نداد
و با بیان این که مرجان باعث شده
است او به زندگی امیدوار باشد از
سمیه خواست با این واقعیت کنار
بیاید و قول داد در زندگی شان
خدشه ای وارد نشود.
اما سمیه نپذیرفت و درحالی که
بــا حالت قهر کالنتری را ترک
م ـیکــرد گــفــت بـــرای ط ــاق به
دادگاه خانواده خواهد رفت.
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▪تحلیل کارشناس

طالق عاطفی و رسمی نتیجه
دلسردی های زناشویی

دکتر کاظم قجاوند
جامعه شناس
و استاد دانشگاه
در سال های اول زندگی به
دلیل وجود هیجانات مثبت
زن و شوهر معموال گرایش به یکدیگر را بیشتر
تجربه می کنند و امیال جنسی و روابط خصوصی
با شدت بیشتری دنبال می شود به همین دلیل
نوعی گرمی و صمیمیت ممکن است در آن ها
دیده شود و همچنین اگر ناسازگاری و دلخوری
هموجودداشتهباشدآنرابهحسابگذشتزمان
و حل شدنش می گذارند اما معضل این است که
به مرور زمان روابط کالمی و غیرکالمی بین زوج
ها دچار افول و کاهش شده و کم کم زن و شوهر
از صحبت کردن با یکدیگر لذت نمی برند .بلکه
بیشتردچاربیتفاوتیمیشوندوبهصحبتکردن
بادیگراندرفضایمجازییافضایواقعیگرایش
پیدا می کنند .به همین دلیل دلزدگی زناشویی و
جنسی در بین آ ن ها به وجودمی آید و شک و تردید
و سوءظن به یکدیگر افزایش می یابد ،در چنین
وضعیتی شرایط نگران کننده ای از شاخص
رضایت از زندگی به وجود می آیدوکمترین میزان
رضایت را تجربه می کنند که ممکن است به طالق
عاطفیوطالقرسمیمنجرشود.برایپیشگیری
ازاینوضعیتپیشنهادمیشودزوجهاباشناختی
که از هم دارند هر روز موضوعات جدیدی را برای
صحبت کردن با هم آماده کنند .مهارت برقراری
ارتباط موثر و گفت وگــوی سالم یکی از عوامل
دلگرم شدن زن و شوهر در زندگی است  .زن و
شوهر از طریق برنامه ریزی برای بیرون رفتن با
هم  ،قدم زدن و پیاده روی و تماشای مراکز تجاری
و گردشگری می توانند با یکدیگر اوقات مشترک
مفرحولذتبخشیراتجربهکنند.زنوشوهربرای
کاهش دلزدگی های عاطفی و خانوادگی و سرد
شدن روابط بین شان باید کاستی ها و بدی های
یکدیگررانادیدهبگیرندوبیشترروینقاطمشترک
شانتمرکزکنند .زوجهابایدازانتقادکردنپرهیز
کنندوبیشتربهتعریفوتمجیدازیکدیگربپردازند.
بخشش در زندگی زناشویی نقش به سزایی در
گرم کردن روابط و کاهش خیانت زوج ها دارد.
سوء ظن ،شک ،بدبینی ونداشتن اعتماد ریشه
روابــط عاطفی را خشک می کند و زوج ها نباید
به کنترل کردن طرف مقابل بپردازند و به حریم
خصوصی یکدیگر احترام بگذارند .سرد شدن
روابط خانوادگی را قبل از حاد شدن می توان به
صمیمیتوپیوندعاطفیدوبارهتبدیلکردالبتهدر
این مباحث زن و مرد باید به یک اندازه تالش کنند.

دسیسه وحشتناک پدربرایثروت پسرش

پدریکجوانپولداربرایرسیدنبهسرمایهپسرش
نقشه یک آدم ربایی عجیب را طراحی کرد .چندی
قبلمادرینگرانباحضوردردادسرایامورجنایی
تهران از ناپدید شدن پسر جوانش که گرینکارت
آمریکا دارد خبر داد و در ادامه تیمی از ماموران برای
پیدا کردن این جوان گم شده وارد عمل شدند .مادر
نگران به ماموران گفت :سال هاست که از شوهرم
طالق گرفتم و به تنهایی زندگی می کنم  .پسرم
آرمینکه 37سالهاستگرینکارتآمریکاووضعیت
مالیخوبیداردوهمیشهبهمنوپدرشسرمیزند
و چندی قبل نیز نامزد کرد اما چند روزی است که از
اوخبرندارم.بدینترتیبتجسسهایپلیسیکلید
زده شد و ماموران در تحقیقات فنی پی بردند که
آرمین آخرین بار قصد رفتن به خانه پدرش را داشته
اماهیچگاهبهخانهپدرشنرسیدهاست.
▪نخستینسرنخ

شش روز از ماجرای ناپدید شدن آرمین گذشت تا
این که مدیر یک کمپ ترک اعتیاد در شرق تهران
در تماس با ماموران پلیس ادعای عجیبی را مطرح
کرد .مدیر کمپ به ماموران گفت :برای سرکشی و
دیدن همکارانم به یک کمپ ترک اعتیاد در منطقه
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تهرانپارس رفته بودم که دیدم پسر جوانی روی تخت
بسته شده است و وقتی مرا دید التماس کرد کمکش
کنم .وی افزود :پسر جوان اصرار داشت که اعتیاد
ندارد و او را اشتباهی به این جا آورده اند و وقتی او
را دیدم به چهره اش نمی آمد که معتاد باشد ولی
مسئوالن کمپ تاکید داشتند که پدر این جوان ادعا
کردهپسرشمعتاداست.مدیرجوانادامهداد:باتوجه
بهتجربهاماطمیناندارمکهپسرجواناعتیادنداردو
برایرهاییاوتصمیمگرفتمباپلیستماسبگیرم.
▪آرمیندرکمپ

ماموران با توجه به اطالعاتی که مدیر کمپ در اختیار
پلیس قرار داده بود پی بردند مشخصات جوان داخل
کمپوآرمینگمشدهبههمشباهتداردواینفرضیه

کهآرمیندرکمپترکاعتیادزندانیشدهباشدپیش
روی ماموران قرار گرفت .همین کافی بود تا تیمی از
ماموران به کمپ ترک اعتیاد در تهرانپارس بروند و
وقتی باالی سر پسر جوان رسیدند مشخص شد که
این جوان همان آرمین گم شده است .آرمین پس از
رهایی ادعا کرد :شش روز قبل برای دیدن پدرم به
سمت خانه اش در منطقه مالصدرا رفتم و وقتی به آن
جارسیدممشاهدهکردمیکآمبوالنسجلویدرخانه
پدرم است .وقتی از خودرو پیاده شدم ناگهان سه مرد
به سراغم آمدند و مرا به زور و تهدید سوار بر آمبوالنس
و به این کمپ منتقل کردند و تاکید داشتند که من
اعتیاددارم.ماموراندرادامهسهمردجوانراکهاقدام
بهربودنآرمینکردهبودند،دستگیرکردند.متهمان
ادعا کردند پدر و عموی آرمین با ما تماس گرفتند و
خواستند تا آرمین را که اعتیاد به مواد مخدر دارد به
کمپترکاعتیادببریم.بدینترتیبمامورانبهسراغ
پدروعمویآرمینرفتندوآنهارادستگیرکردندکهدر
تحقیقاتپلیسیمشخصشدپدرآرمینباطراحییک
نقشهقصدباالکشیدناموالپسرشراداشتهبههمین
خاطر با همدستی برادرش نقشه را طراحی کرده و به
بهانه معتاد بودن آرمین ،او را به یک کمپ ترک اعتیاد
فرستادهتابهراحتینقشهشانرااجراکنند.

