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خط زرد

هشدارهایپیشگیرانه
برایطالفروشان
از خرید و فروش طال و جواهرات بدون فاکتور و
مدارکجداخودداریکنید.
به مشتریان خود تذکر دهید پس از خروج از
مغازهطالهایخودرامخفیکنندومواظباطراف
خودباشندتاموردهجومسارقانقرارنگیرند.
از طال و جواهرات خود عکس تهیه کنید تا در
صورت مفقود شدن یا سرقت احتمالی ،در جهت
کشفآنهامورداستفادهقرارگیرد.
دیوارها،سقفوکفمغازهطالفروشیرابهقطر
 20سانتیمتربامیلگردوبتونمحصورکنید.
در هنگام شروع و پایان کار (زمان پهن کردن و
جمع کردن ویترین) سعی کنید که تنها و در دید
دیگراننباشیدوحتمادرمغازهبستهباشد.
   سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

کشفکالهبرداری 20میلیاردی
بافروشاراضیملی  
توکلی  /جاعلوزمینخواراراضیملیکهبافروش
مالغیر ۲۰۰،میلیاردریالکالهبرداریکردهبود،
دستگیرشد.بهگزارشخراسان،فرماندهانتظامی
استانکرماندراینبارهگفت:درپیدریافتچندین
فقره شکایت از سوی برخی سازمان های دولتی
و شهروندان دربــاره جعل سند و فروش مال غیر،
بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران
ادارهمبارزهباجعلوکالهبرداریپلیسآگاهیقرار
گرفت .سردار"عبدالرضاناظری"افزود:باتحقیقات
و اقدامات فنی ،متهم که فردی سابقه دار و تحت
تعقیب مراجع مختلف قضایی بود ،شناسایی شد و
در حالی که قصد انجام معامله غیر قانونی (فروش
اراضیملیبااسنادجعلی)راداشت،دستگیرشد.
وی در خصوص شگرد متهم گفت :این فرد با جعل
اسنادومدارک،اقدامبهتصرفوفروشاراضیملی
بالصاحبیارهاشدهدرحاشیهومرکزشهرکرمان،
به ارزشتقریبی ۲۰۰میلیاردریالکردهاست.

پایانکارسارقانمیلیاردی  

کوتاه از حوادث
* اداره کل زندان های کرمان /در آستانه سالروز
شــهــادت ثامن الحجج حضرت علی بــن موسی
الرضا(ع) و با وساطت خادمیاران رضوی ،سه جوان
محکومبهقصاصازطنابدار رهایییافتند.
*ایسنا/سخنگویاورژانسازوقوعحادثهرانندگی
برای گروهی از مهمانداران هواپیما طی عصر سه
شنبه  در محدوده ابتدای جاده باغین کرمان خبر
داد و گفت :در این حادثه  راننده و سرنشین جلو که
دو خان م  ٢٣و  ٢۵ساله بودند ،جان خود را از دست
دادند و دو سرنشین دیگر که خانمهای  ٢٨و ٢٠
سالهبودندبهبیمارستانباهنرمنتقلشدند.
*صدا و سیما /وقوع آتش سوزی در اتاقک ۶متری
در زیرزمین یک منزل مسکونی قدیمی در شهرک
ولیعصر(عج)تهران،باعثمرگیکشهروندشد.
*پلیس /آدیــن ـهلــو رئــیــس پلیس فــتــای زنجان
از دستگیری فــردی خبر داد که با درج و انتشار
ی مجازی ،اقدام به
آگهی رمالی و فالگیری در فضا 
کالهبرداریازافرادمیکرد.
*پلیس /سلیمانی رئیس پلیس فتای فــارس از
دستگیریفردیخبردادکهباتهدیدبهانتشارفیلم
و عکسهای خصوصی شاکی اقدام به اخاذی سه
میلیاردریالیازویکردهبود.
*ایسنا /بالش زر رئیس پلیس آگاهی استان
کهگیلویهوبویراحمدازکشفیکفقرهپروندهمنجر
بهقتلودستگیریقاتلدرایناستانخبرداد.
*پلیس /ایدون رئیس کالنتری  ۱۱۲ابوسعید از
دستگیری دو برادر سارق و کشف  ۱۵فقره سرقت
موتورسیکلتخبرداد.
*رکنا /دهکی ،فرمانده مرزبانی هرمزگان از
شناسایی و انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق
بهطول ۷کیلومتردرسواحلبندرلنگهخبرداد.

افزایش  34درصدی سرقت از اماکن دولتی
سیدخلیل سجادپور  -باز هم پشت میز کار
قــرار نگرفت .آمــاده رفتن به کف خیابان بود.
اعتقادداردفرماندهبایددرکنارنیروهایشباشد!
عملیاتدستوریازپشتمیزسرقتهاراکاهش
نمیدهد!ترافیکرارواننمیکندوامنیترابه
ارمغاننمیآوردامابهاحترامپاسخگوییبهمردم
با رویی گشاده دقایقی را کنار خبرنگار خراسان
نشستتامانندهمیشهبهچندسوالپاسخدهد.
کلیددار«امنیت»خراسانرضویکهکولهباریاز
تجربیاتانتظامیومرزبانیرابهدوشمیکشداز
پاسخبهسوالدرباره معتادانمتجاهرشروعکرد
و گفت :هرگاه زیرساخت ها آماده باشد  ،بودجه
کافیبرایدرمانومحلنگهداریمعتادانفراهم
شود،پلیسفقطدر 24ساعتهمهمعتادانرااز
سطحشهرجمعآوریمیکندامامردمهمخوب
می دانند که چاره کار صرفا جمع آوری نیست
آیا یک معتاد کارتن خواب چاره ای جز سرقت
دارد؟...
رئیسپلیسخراسانرضویطوریاینسوالرا
به ماجرای سرقت ها گره می زند که با این موی
سپید کرده در صحنه های حوادث غافلگیر می
شوم! میگوید:هرمعتادروزیچندفقرهسرقت
انجام می دهد؟ پلیس به عنوان خادم مردم شب
و روز در خیابان ها گشت می زند تا از اموال آن ها
حفاظت کند اما آیا می شود کنار هر معتاد یک
پلیس هم قرار بگیرد؟! با همه تالش های شبانه
روزی پلیس  ،امسال آمار سرقت از اماکن دولتی
34درصدنسبتبهمدتمشابهسالقبلافزایش
داشتهاست!آیامدیراناماکندولتینمیتوانند
تجهیزات ایمنی ،دوربین مدار بسته و ...برای
حفاظتازبیتالمالفراهمکنند!چرابهموضوع
پیشگیری در اماکن دولتی توجهی نمی شود!
مگر هزینه تجهیزات ایمنی چقدر است! سردار
محمد کاظم تقوی که گویی دل پردردی دارد،
ادامــه می دهد از روزی که به ماجرای سرقت
های مسلحانه از بانک ها و طالفروشی ها توجه
ویژه ای شد و آن ها از نگهبانان بخش خصوصی
استفاده کردند و دستگاه قضایی هم با قاطعیت

مجرمانرادرمألعاممجازاتکرد،اکنوننتیجه
آندرجامعهپیداستبهطوریکهحتییکمورد
سرقت مسلحانه نداشتیم! وقتی از میدان دار
عرصهامنیتمیپرسمکدامجرمرادوستدارید
ریشهکنکنید؟باچشمانیپرازاشکنگاهممی
کند و با بغضی در گلو می گوید« :سرقت! » و بعد
از لحظاتی ادامه می دهد وقتی به اموال مردم
دستبرد می زنند یا اختالس گرانی که پول این
ملترابهیغمامیبرند!بغضگلویمرامیفشارد.
همهامکاناتپلیسراباتقویتگشتهایشبانه
بسیج کرده ایم اما باز هم وقتی دسترنج فردی به
سرقت می رود و با همه امیدش به پلیس پناه می
آورد ،به عنوان «فرمانده حافظان امنیت» باید از
مردم عذرخواهی کنم! اما همه این جرایم ریشه
در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و
پلیس به تنهایی نمی تواند به ریشه سوزی جرایم
بپردازد اگرچه در میان این همه فعالیت های
معاندان و دشمنان ،پلیس در کنار مردم و در کف
خیابان است و با همه وجودش برای حفاظت از
جان و مال و ناموس مردم جان فشانی می کند
اما کوتاهی دیگر دستگاه ها ،سازمان ها و  ...را
در نهایت باید پلیس جبران کند! سردار تقوی
از سوی دیگر توصیه های ایمنی و هشدارهای
انتظامی را مورد تاکید قرار داد و گفت :اگر در
همین شرایط هرکدام از ما پیشگیری از جرم را
وظیفه بدانیم و حداقل ترین نکات ایمنی را فقط
برای خودروهایمان رعایت کنیم و خودروسازان

نیز کمی به فکر مردم باشند و تجهیزات فنی را
نصبکننددرمدتکوتاهیآمارسرقتخودروها
بسیار کاهش می یابد اما متاسفانه پلیس بعد از
وقوع سرقت باید به دنبال کشف باشد چرا که
سارقانتنهامنبعامرارمعاشیکرانندهرااوراق
کرده اند! این فرمانده باتجربه در عین حال به
اقتدار پلیس در برابر زورگیران و سارقان به عنف
اشاره کرد و افــزود :با همه این گالیه ها ،پلیس
هیچ گــاه در انجام وظیفه کوتاهی نمی کند!
افراد زیادی از نیروهای انتظامی شبانه خود را
طعمه زورگیران و سارقان می کنند تا آن ها را
شناساییکنندوبهپنجهعدالتبسپارند!سردار
محمد کاظم تقوی اضافه کرد :به زورگیران و
هنجارشکنان اجازه عرض اندام نخواهیم داد.
وی در ادامه این گفت وگو  ،فضای مجازی را نیز
رها شده دانست و تصریح کرد :متاسفانه مسائل
ضد اخالقی و ضدفرهنگی در فضاهای مجازی
غوغا می کند که زمینه ساز بسیاری از جرایم و
حتی قتل است بنابراین مسئوالن نباید فقط
منتظر اقدامات پلیس برای مبارزه با جرم باشند
این فضا متاسفانه رها شده است و باید چاره ای
اساسی برای آن اندیشید تا خانواده ها و امنیت
آن ها در امان باشد .سکاندار «امنیت» سرزمین
خورشید با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی
با عنوان «باهم بــرای امنیت و سالمت» اشاره
کرد و گفت :با وجود مشکالت کرونا در استان،
همچنان با رعایت دستورالعمل ها برنامه های

هفته نیرو را برگزار می کنیم .وی با قدردانی از
همکاری صمیمانه نماینده ولی فقیه ،دستگاه
قضایی ،استاندار ،تولیت آستان قدس رضوی،
شهرداری و  ...بــرای ایجاد و احساس امنیت
مردم تاکید کرد :امسال 18تن و 700کیلوگرم
مواد مخدر در خراسان رضوی کشف و  22باند
بــزرگ نیز متالشی شــد .مقام ارشــد انتظامی
خراسان رضوی به دستگیری  2.5برابری اتباع
خارجی غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت :پلیس
باید با انــواع جرایم مقابله کند که در این میان
افزایش  20درصــدی کشفیات سالح از نکات
قابلتوجهیاستکهبازهمبایدبهریشهیابیاین
جرایمپرداخت.ویاگرچهبهافزایش 7درصدی
در مجموع سرقت ها با توجه به شرایط و وضعیت
کنونیدرجامعهتاکیدکرداماگفت:موفقیتها
و کشفیات سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال
قبلازرشد 26درصدیبرخورداراستکهنشان
از تالش کارکنان در بدنه نیروی انتظامی دارد.
سردار تقوی در حالی که سعی می کرد بسیاری
از مشکالت نیروهای انتظامی و درد دل هایش
راپنهانکند،دیگرسازمانهاونهادهارابهیاری
خدمتگزارانمردمدرنیرویانتظامیفراخواند
و گفت :افزایش 13درصدی در نزاع های فردی
وکاهش 10درصدیدرنزاعهایدستهجمعی
موضوعی است که باید مورد توجه کارشناسان،
جامعه شناسان و استادان دانشگاه ها قرار گیرد
و آن ها با ارائه راهکارهایی از طریق رسانه ها،
برای کنترل خشم از تشکیل بسیاری پرونده ها
و حتی قتل جلوگیری کنند .این مقام انتظامی
درپایانبهنقصبرخیقوانین یاتاثیرگذارنبودن
آن ها نیز اشاره کرد و افــزود :پرونده بسیاری از
جرایم با گذشت شاکی خصوصی مختومه می
شود درحالی که امکان دارد همان متهم جرایم
دیگری هم مرتکب شده باشد ولی دیگر کاری از
دست پلیس ساخته نیست! سردار تقوی افزود:
باید برای مبارزه با جرم به یک عزم ملی برسیم و
باکمکمردمیکاقداماساسیواصولیدرهمه
زمینههایارتکابجرمصورتگیرد.

باکشفاجسادمادروفرزنددرعمقچاهکلیدخورد

سکانس وحشت در سناریوی هوو!
سجادپور-روز گذشته با کشف اجساد مادر و
فرزندخردسالشازعمق7مترییکچاهمتروکه
درمنزلمسکونیکهبهطرزفجیعیبهقتلرسیده
بودند ،سکانس وحشت در سناریوی هولناک
هوویپیرکلیدخورد.بهگزارشخراسان،درپی
اعترافاتپیرزنی کهبهاتهامقتلیکمادروفرزند
از سال گذشته در بازداشت به سر می برد ،صبح
روز گذشته ادامــه تالش نیروهای آتش نشانی
و شهرداری مشهد برای یافتن بقایای اجساد
در عمق یک چاه متروکه ادامه یافت .این تالش
ها که در حضور قاضی ویژه قتل عمد از شب سه
شنبه گذشته آغاز شده بود با به کارگیری بیل
مکانیکی و دیگر تجهیزات حفر چاه روند سریع
تری گرفت تا این که حدود ساعت یک بعدازظهر
تالش نیروهای زحمتکش آتش نشانی به نتیجه
رسید و پس از حدود  7متر گودبرداری باالخره
بقایای اجساد مادر و پسر  2.5ساله اش نمایان
شــد ،وقتی اجساد قربانیان جنایت هولناک
هــوو ،از عمق چاه بیرون آمــد ،صحنه ای تکان
دهنده رقم خورد که دل ها
را لرزاند .پیرزن که بیشتر
از یک ســال با کابوس این
جنایت وحشتناک زندگی
ک ــرده ب ــود ،وقــتــی بقایای
اجساد را دید در گوشه ای
نشست و چنین وانــمــود
کرد که از مشاهده اجساد،
ناراحت شده است! اما این
صحنه زمانی رقت بار شد
که جسد پسر بچه بی گناه
با دهانی چسب زده بیرون
آمد .این پیرزن که تاکنون

عکس ها اختصاصی از خراسان

کرمانی /دوسارقکهبا دستبردبهخانههاومغازهها،
 ۲۰میلیارد ریال به چنگ آورده بودند ،دستگیر
شدند.بهگزارشخراسان ،فرماندهانتظامیاستان
کرمان گفت :به دنبال افزایش وقوع موارد متعددی
از سرقت منزل و مغازه و  ...در سطح شهر کرمان،
موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی استان قرار گرفت .سردار عبدالرضا
ناظریافزود:دراینزمینهکارآگاهانپلیسآگاهی
با پوشش نامحسوس در نقاط جــرم خیز و انجام
اقداماتاطالعاتییکمتهمراشناساییودستگیر
کردند .وی ادامه داد:متهم پس از انتقال به پلیس
آگاهی در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی
با ادله موجود نزد پلیس به  ۳۰فقره سرقت منزل،
مغازهومحتویاتداخلخودروو فروشآنهابهچند
مالخراعترافویکهمدستخودرانیزمعرفیکرد.
فرمانده انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد:
سارقان با این سرقت ها بیش از ۲۰میلیارد ریال به
چنگ آورده بودند .وی با اشاره به دستگیری متهم
دیگر در استان های شمالی کشور تصریح کرد :در
این زمینه سه مالخر نیز دستگیر و برای طی مراحل
قانونی،تحویلمرجعقضاییشدند.

فرماندهانتظامیخراسانرضویخبرداد

مدعی بود ابتدا کودک به درون چاه سقوط کرده
واومادرکودکرابهقتلرساندهوپیکرشراداخل
چاه انداخته است ،در برابر نگاه پرسشگر قاضی
احمدی نــژاد ،به تشریح سکانس تلخ دیگری
از این سناریوی هولناک پرداخت و گفت :من
دست ها و دهــان هوویم را
با چسب پهن بستم و او را
به درون چاه متروکه داخل
حیاط انداختم .وقتی دیدم
پسر 2.5ساله اش گریه می
کند ،چسبی به دهان او نیز
زدم و پیکرش را درون چادر
پیچیدم و به همان صورت
نزد مــادرش انداختم .بعد
هم بقچه لباس و دیگر خار
و خاشاک های موجود در
حیاط را جمع کــردم و به
داخل چاه ریختم .برای آن

که اثری باقی نگذارم کبریت کشیدم داخل چاه
را نیز آتش زدم! گزارش خراسان حاکی است
در حالی که متهم به قتل ادعا دارد انگیزه او از
ارتکاب چنین جنایت هولناکی فقط گم شدن
النگوی طالیش است اما بررسی های پلیس
نشان می دهــد که همسر پیرزن در ســال 97

به دلیل واژگونی تراکتور در روستا جان خود
را از دست داده بود و کبری (هووی پیرزن) که
در روستا زندگی می کرد برای گرفتن بخشی
از ارثیه همسرش نزد زهرا (متهم) می رفت که
این حادثه وحشتناک رقم خــورده است .بنابر
گزارش خراسان ،در همین حال شواهد موجود
و همچنین تحقیقات گسترده کارآگاهان که با
راهنمایی ها و دستورات ویژه قاضی احمدی
نژاد همراه است این احتمال را قوت می بخشد
که برخی از نزدیکان پیرزن در وقوع این جنایت
با او همدست بوده اند .تحقیقات غیرمحسوس
همچنینبیانگرآناستکهیکیازدخترانزهرا
(متهم به قتل) دست نوشته ای را از طرف کبری
(مقتول) به عنوان این که «من زنده ام» نوشته تا
به دست خواهر کبری برسد! این گزارش حاکی
استبررسیهایبیشتردربارهزوایایپنهاناین
جنایت با هدایت و نظارت سرهنگ جواد شفیع
زاده( رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی) و
توسطکارآگاهعظیمنژاد(افسرپرونده)همچنان
ادامهدارد.

سابقه خبر
خرداد سال گذشته یکی از بستگان زن 38
ساله ای به نام کبری با تسلیم شکواییه ای
به پلیس آگاهی مدعی شد که خواهرش به
همراه پسر  2.5ساله اش به نام محمد طاها
از روستای مارشک به منزل هوویش (زهرا)
درمشهدآمدهاستامااکنونبهطرزمرموزی
گم شده اند و هوویش نیز ادعــا می کند از
آن ها اطالعی ندارد! به گزارش خراسان،

تحقیقات در این باره با دستورات محرمانه
قاضی احمدی نــژاد آغــاز و هــووی کبری
بازداشت شد او بعد از یک سال در نهایت لب
به اقرار گشود و به قتل مادر و کودک اعتراف
کرد.ایندرحالیبودکهقاضیویژهقتلعمد
باتوجهبهشواهدودالیلموجودیقینداشت
که پیرزن دست به جنایت زده است و یک
سناریویساختگیرابیانمیکند.
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در امتداد تاریکی

راز خیانت آلود
عذاب وجــدان همه وجــودم را فرا گرفته است.
روزگارم تلخ تر از زهر سپری می شود و در میان
شک و تردید دست و پا می زنم .مدتی قبل فریب
یک عشق خیابانی را خورده ام و در حالی هستی
و آینده ام را به تباهی کشیدم که اکنون به عقد
خواستگار دیگرم در آمده ام و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 23ساله ای
است که شعله های شک عشق خیابانی زندگی
اش را سوزاند و او را به مسیری کشاند که اکنون
ترس از افشای رازی خیانت آلود او را به کالنتری
کشانده بود .این دختر جوان در حالی که اشک
ریزانفریادمیزدبهدخترانجوانبگویید«فریب
رفتارهای نمایشی و جمالت دروغین دوستت
دارم را نخورند» ،درباره سرگذشت تلخ خود به
کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان
مشهد گفت :در خانواده ای معمولی به دنیا آمدم
که پدرم کارگری ساده و مادرم خانه دار بود اما
آن چه از دوران کودکی همواره عذابم می داد،
نیش و کنایه ها و حسرت های پدرم بود ،چرا که
خانواده ام در آرزوی داشتن یک پسر مرا سرزنش
می کردند .زمانی که فشار روزگــار و سنگینی
مخارج زندگی پدرم را خسته می کرد ،خطاب
به من می گفت :کاش به جای شما (چهاردختر)
یک پسر داشتم که در این روزهای سخت دستم را
میگرفت! پدرمبههرسختیبودمنزل50متری
نقلی را در حاشیه شهر خرید تا سرپناهی داشته
باشیم .با وجود این ،من که دختر بزرگ خانواده
بودم ،تالش می کردم تا کاری برای خودم دست
و پا کنم و کمک خرج خانواده ام باشم.
باالخره در سال آخر دبیرستان به عنوان منشی
یک شرکت خصوصی مشغول کار شدم .خیلی
زود اعتماد مدیر شرکت را جلب کردم ،به طوری
که بسیاری از امــور بازرگانی شرکت را به من
واگــذار کرد .حقوق خوبی هم می گرفتم و می
توانستم هدایای زیبایی برای اعضای خانواده ام
تهیه کنم و از طرفی به تحصیلم نیز ادامه بدهم
اما یک روز سرنوشت و آینده ام در حالی به نابودی
کشید که پسری به نام «کیوان» وارد شرکت شد.
او مدعی بود اهل جنوب کشور است اما در مشهد
و در رشته مهندسی تحصیل می کند ،ارتباط
نزدیکی هم با شرکت های تجاری دارد و در امور
خرید و فروش لوازم ساختمانی فعال است .آن
روز وقتی کیوان از اتاق مدیر شرکت بیرون آمد،
با ظاهری آراسته و مودبانه به من ابراز عالقه کرد.
وقتی از پنجره اتاق شرکت او را نگاه کردم برایم
دستی تکان داد و در حالی که تکه کاغذی را کنار
دیوار می گذاشت سوار خودروی خارجی شیکی
شد و از محوطه شرکت بیرون رفت .بالفاصله آن
تکه کاغذ را که شماره تلفن همراهش را روی آن
نوشته بود ،برداشتم .این گونه ،رابطه من و کیوان
آغــاز شد و او روز بعد ،از من خواست تا با هم به
مناطق تفریحی طرقبه شاندیز برویم .وقتی سوار
خودرواش شدم از شدت اضطراب دستانم یخ زده
بود و از خجالت فقط به کف خودرو چشم دوخته
بودم.آنروزگرمتابستانبرایمهویجبستنیخرید
و مدام از خودش و درآمدهای میلیونی اش تعریف
کــرد ،به طــوری که وقتی به منزل رسیدم همه
گفتار و رفتارش در ذهنم جا خوش کرده بود .از
آنروزبهبعدکیوانسراغممیآمدوانواعپوشاک،
کیف و کفش و حتی طال برایم می خرید تا این که
مدتی بعد مرا به صرف ناهار در یکی از رستوران
های معروف شهر دعوت کرد .من هم از شرکت
مرخصی گرفتم تا همه روز را در کنارش باشم چرا
که کیوان در این مدت اعتماد مرا جلب کرده بود و
مناوراهمسرآیندهاممیپنداشتم.آنقدردریک
عشق خیابانی غرق شده بودم که به همه خواسته
هایاوتوجهمیکردم .خالصهآنروزبعدازصرف
ناهار مرا به خانه مجردی اش در بولوار وکیل
آباد برد و با جمالتی مانند دوستت دارم! تو همه
زندگی من هستی! فریبم داد و  ...آن شب وقتی
به خانه بازگشتم نتوانستم به چهره معصوم پدر و
مادرم نگاه کنم .از شدت اضطراب و استرس همه
بدنم می لرزید .مادرم با دیدن این وضعیت ،مرا
شبانه به درمانگاه برد اما من می ترسیدم پزشک
متوجه ماجرا شود .در عین حال شب سختی را
گذراندم اما با پیامک های عاشقانه کیوان کمی
آرام گرفتم .دو روز بعد دوباره سراغم آمد و با همان
وعده های قبلی مرا به خانه مجردی اش کشاند
اما این بار با دوستانش پای بساط مشروب نشسته
بودند که من به نیت پلید او پی بردم و ساعتی بعد
به بهانه ای از آن جا خارج شدم .از آن روز به بعد هم
دیگر هیچ گاه سراغم نیامد .یک ماه از این موضوع
گذشته بود که به ناچار به خواستگاری «رحیم»
پاسخ مثبت دادم .او از یک سال قبل عاشق من
بود و مادرش را به خواستگاری ام می فرستاد و...
اما اکنون که به عقد او در آمده ام عذاب وجدان
این خیانت رهایم نمی کند و نمی دانم که آیا باید
حقیقت ماجرا را برای همسرم بازگو کنم یا این راز
همچنان پنهان بماند و ...
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ باقی زاده
حکاک (رئیس کالنتری میرزا کوچک خان)
ماجرای تلخ این دختر جوان توسط مشاوران زبده
کالنتری مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

