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هشدار به خانواده ها 
در مراقبت از كودكان

اين روزها پرونده هاي بسياري با موضوع تعرض به كودكان در محاكم كيفري 
يك استان تهران در حال رسيدگي است. مرتكبان اين پرونده ها مهاجران 
غيرقانوني هستند كه   وارد كشور مي شوند. بي تفاوتي ساختارهاي قانوني 
كشور نسبت به كنترل مرزها  در چند دهه گذشته منجر به بروز آسيب هاي 
اجتماعي بسيار شده است. بخش عمده اي از افرادي كه به صورت غيرقانوني 
وارد كشور مي شوند با هويت هاي جعلي زندگي مي كنند و بعد از بروز جرم از 
شهري به شهر ديگر مهاجرت مي كنند و به حيات مجرمانه خود ادامه مي دهند 

كه پرونده هاي بسياري در اين باره  منتشر كرده ايم. 
 كودكان از جمله افراد آسيب پذير جامعه هستند كه قدرت دفاع ندارند و در 
صورتي كه مراقبت هاي الزم از آنها صورت نگيرد به راحتي در معرض آسيب يا 
سوء استفاده قرار مي گيرند. آسيب هاي جنسي كه متوجه كودكان مي شوند 
زندگي آنها و خانواده هاي شان را در معرض خطر جدي قرار مي دهد. خطر 
مورد اش��اره در مناطقي كه به كار گيري مهاجران غيرقانوني در حال انجام 
است اعالم شده است، بنابراين توصيه هاي مراقبتي از كودكان بايد از سوي 
خانواده ها در اين مناطق به شدت مورد توجه قرار گيرد. اخبار و گزارش هاي 
جرائم عليه اطفال خصوصاً جرائم جنسي به دليل پيامدهاي ناگواري كه به 
دنبال دارد از سوي رس��انه هاي رسمي يا منتشر نمي شود يا با احتياط زياد 
منتشر مي شود، بنابراين عدم انتشار اين دست از اخبار و گزارش ها به منزله 

عدم شكل گيري پرونده ها نيست.
 اين روزها خانواده هاي بسياري با آسيب مورد اشاره درگير هستند كه مرتكبان 
آن مهاجران غيرقانوني هس��تند كه يا بازداشت شده يا متواري هستند كه 
ساختارهاي سياسي و قانوني بايد براي مقابله با سونامي مهاجران غيرقانوني 

به دنبال يك راهكار عملي و اساسي باشند. 
اتباع ايراني در صورتي كه به صورت غيرمجاز وارد كشورهاي ديگر  شوند به 
سرعت بازداشت می شوند و در شرايط خيلي دشوار قرار مي گيرند، بنابراين 
شدت سخت گيري ها سبب شده رغبت براي ورود غيرمجاز به كشورهاي 
ديگر در كمترين حد ممكن قرار گيرد. بي تفاوتي نسبت به اين پديده غيرمجاز 
عالوه بر آسيب هاي اجتماعي كه به دنبال داشته و دارد، ساختار امنيتي را هم 
با چالش هاي زياد مواجه خواهدكرد. مثل حادثه اي كه از س��وي مهاجران 
غيرقانوني در حرم رضوي رقم خورد و به شهادت طالب جهادي منجر شد. 
جمهوري اسالمي در چند دهه گذشته به دليل حسن همجواري و اشتراكات 
مذهبي و فرهنگي همواره پذيراي مهاجران قانوني بوده، اما پذيرايي نبايد به 

قيمت از دست رفتن ساختارهاي  اجتماعی، سياسي و امنيتي تمام شود. 
 

رضايت مادر 
از بخشش اعضاي بدن فرزند

   محبوبه قرباني
محمد بياتي پس�ر 24 س�اله مربي س�واركاري بود و به  اسب سواري 
عالقه بس�ياري داشت و توانس�ته بود در مسابقات اس�ب دواني چند 
مدال بگيرد. در يكي از تمرين هايش از روي اسب به زمين سقوط كرد 
و به يكي از بيمارستان هاي شيراز منتقل ش�د. او چند روز در كما بود 
و تالش پزش�كان براي نجات وي ثمر نداش�ت و با رضايت خانواده اش 
اعضاي بدنش در بيمارس�تان امام خميني تهران ب�ه بيماران نيازمند 
زندگي دوباره بخشيد كه در اين باره با مادرش به گفت وگو نشسته ايم. 

چند فرزند داريد و محمد فرزند چندم خانواده بود؟
سه فرزند داشتم. دو پسر و يك دختر. محمد پسر بزرگترم بود كه خدا او را 

از ما گرفت. 
متأهل بود؟

خير، قرار بود برايش به خواستگاري برويم كه فرصت نشد. 
محمد شغل ديگري داشت؟

خير، او ليسانس حسابداري داشت، اما غير از مربي سواركاري شغل ديگري 
نداشت. 

شما از شغلش راضي بوديد؟
محمد در مدتي كه س��واركاري مي كرد چند بار زمين خورده بود و دست و 
پايش شكسته بود. به همين خاطر از او خواستيم اين شغل را رها كند و دنبال 
شغل ديگري برود، اما قبول نكرد و مي گفت عاشق اسب است و نمي تواند از 

اين كار دل بكند. 
از روز حادثه تعريف كنيد. چطور فهميديد محمد در بيمارستان 

است؟
بعدازظهر روز جمعه 27 اسفند سال گذشته بود. من مشغول كار خانه بودم 
كه تلفن زنگ زد. آن را برداشتم و دوست محمد گفت پسرم از اسب افتاده و در 
بيمارستان است. بالفاصله همراه شوهرم به بيمارستان رفتيم كه متوجه شديم 
او بيهوش شده است. مضطرب بودم روي صندلي راهروي بيمارستان نشسته 
بودم و همين طور دعا مي كردم و خدا را صدا مي زدم كه شوهرم گفت سطح 
هشياري محمد پايين است و به كما رفته است. او گفت تنها كاري كه بايد انجام 
دهيم دعا است تا خدا بخواهد و زودتر به هوش بيايد. هر نذري بود نيت كردم و 

فقط خدا را صدا مي زدم، ولي سرنوشت محمد طور ديگري رقم خورد. 
درباره اه�داي اعضاي بدن محمد خود دكتر با ش�ما صحبت 

كرد؟
پزشك وقتي از زنده ماندن پسرم نا اميد شد، شوهرم را به اتاقي دعوت كرد و در 
اين باره با او صحبت كرد. او گفته بود پسرمان مرگ مغزي شده است و سطح 
هشياري اش خيلي پايين است به همين خاطر اميدي به زنده بودن او نيست. 

آن پزشك از شوهرم خواسته بود، رضايت دهيم تا اعضاي بدنش اهدا شود. 
همان موقع پذيرفتيد؟

قبول اين موضوع براي بار اول خيلي سخت بود نمي خواستم قبول كنم محمد 
رفتني است. تا اينكه براي سومين باري كه پزشك محمد با ما صحبت كرد و 

گفت محمد ماندني نيست باالخره تسليم خواست خدا شديم. 
به شما گفتند قرار است چه اعضايي از بدنش اهداء شود؟

وقتي شوهرم مي خواست رضايتنامه را امضا كند براي آنها يك شرط گذاشت 
و آن شرط اين بود كه به صورت پسرم دست نزنند. آنها هم قبول كردند و تنها 

سه عضو بدنش از جمله قلب، كبد و كليه ها اهدا شد. 
روز اهدا عضو در بيمارستان بوديد؟

خير، نمي توانستيم آن لحظه اي كه محمد را به اتاق عمل مي برند را تحمل 
كنم. تنها دختر عموي او لحظه اهداي عضو در بيمارستان بود كه حاال هم 

شرايط روحي خوبي ندارد و تحت نظر پزشك قرار دارد. 
چه احساسي از تصميمي كه گرفته ايد داريد؟

از نبود محمد خيلي ناراحتم، اما ته دلم از كاري كه كرده ام راضي هستم. خدا 
رو شكر كه احساسات پدر و مادر بودن اجازه نداد اين فرصت را از دست بدهيم. 
فقط خيلي دلم مي خواهد كسي راكه گيرنده عضو بوده است، ببينم. انگار 

محمد است كه نفس مي كشد.

س�ارقان مس�لح بعد از اينك�ه مرد 
طالفروش را به شدت مجروح كردند 
موفق ش�دند، طالهاي او را س�رقت 
كنند. متهمان بعد از دستگيري با قرار 
وثيقه آزاد شدند و براي جلب رضايت 
طالفروش وي را به مرگ تهديد كردند. 
درگيري بي�ن طالفروش و س�ارقان 
س�رانجام به قتل يك�ي از همراهان 
سارقان منجر شد، بنابراين شاكي اين 
بار به اتهام قتل بازداشت و به قصاص 
محكوم شد. او در مدت 9 سالي كه در 
زندان به سر مي برد، براي جلب رضايت 
اولياي دم تالش ك�رده و در حالي كه 
توانس�ته رضايت چند نف�ر از آنها را 
جلب كند، براي جل�ب رضايت بقيه 
ناكام مانده و در زندان بالتكليف است. 
به گزارش ج��وان، پاييز س��ال 92 به 
مأم��وران پلي��س تهران خبر رس��يد 
س��ارقان با حمله به مردي طالفروش 
وي را زخم��ي و از مح��ل گريخته اند. 
مرد طالف��روش كه رضا نام داش��ت و 
به علت شدت جراحت در بيمارستان 
بستري بود به پليس گفت: »امشب از 
مغازه به خانه برمي گشتم و در حالي كه 
مقداري طال همراهم بود، چند سارق به 
من حمله كردند. آنها مرا با ضربات قمه 
زخمي كردند و بعد از سرقت طالهايم 

گريختند.«
آن مرد بعد از طرح اين شكايت تحت 
درمان قرار گرفت و بعد از بهبود نسبي 
براي چهره نگاري به اداره آگاهي رفت، 
اما نتوانست چهره سارقان را شناسايي 
كند. تحقيقات براي شناسايي سارقان 

ادامه داشت تا اينكه چند ماه بعد آنها 
در سرقت ديگري دستگير شدند و در 
روند بازجويي ها به س��رقت از صاحب 
طالفروشي نيز اعتراف كردند، سپس 

با قرار وثيقه آزاد شدند. 
پرونده در جريان بود كه خبر رس��يد 
س��ارقان بعد از آزادي از زن��دان براي 
جلب رضايت طالفروش به س��راغ وي 
رفته و با او درگير ش��ده اند و در جريان 
درگيري يكي از س��ارقان جان باخته 
اس��ت. اين بار رضا تحت بازجويي قرار 
گرفت و گفت: »بعد از اينكه س��ارقان 
مرا زخمي كردند، راهي بيمارس��تان 
شدم و حدود 14 ميليون تومان هزينه 
كردم. آنها بعد از اينكه با قرار وثيقه آزاد 
شدند، سراغم آمدند تا رضايت بگيرند، 
اما قب��ول نكردم. چند ب��اري به مغازه 
و خانه ام آمدند تا آخرين بار برايش��ان 
شرط گذاش��تم، اگر مبلغي كه هزينه 
درمانم ش��ده اس��ت را پرداخت كنند 

رضايت مي دهم.«
متهم ادامه داد و گفت: »سارقان شرطم 
را قبول نكردن��د و گفتن��د همين كه 
طالهايم را پس داده اند، كافي اس��ت. 
باالخره اين ك��ش و قوس ها ادامه پيدا 
كرد تا قرار شد روزي همديگر را ببينيم و 
آخرين صحبت ها را با هم داشته باشيم. 
روز حادثه از ترس يك اسلحه همراهم 
بردم، چون آنها آدم هاي خشني بودند 
و مي ترس��يدم به من آسيبي برسانند. 
همين هم شد سر قرار آنها با من درگير 
شدند و به طرفم حمله كردند. چاره اي 
نداشتم جز اينكه يك تير هوايي شليك 

كنم، ولي تير كمانه كرد و به يكي از آنها 
برخورد كرد. آن پس��ر جوان در سرقت 
نقشي نداشت، اما آن روز همراه سارقان 
س��ر قرار آمده بود كه متأسفانه زخمي 

شد و بعد هم فوت كرد.«
متهم با اقرار به جرم��ش راهي زندان 
ش��د و پرونده با صدور كيفرخواس��ت 
ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده ش��د. متهم چند بار در شعبه 
دوم دادگاه محاكم��ه و س��رانجام ب��ا 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم 
ش��د. بعد از صدور اين رأي پدر و مادر 
مقتول فوت كردن��د و بعد از فوت آنها 
بود كه خانواده متهم توانستند رضايت 
چند نفر از خواه��ر و برادرهاي مقتول 
را جلب كنن��د. به اي��ن ترتيب متهم 
با نوش��تن نامه اي درخواس��ت تعيين 

تكليفي كرد. 
با اين درخواست متهم بار ديگر مقابل 
هيئت قضايي ش��عبه دوم به رياس��ت 
قاضي زالي قرار گرفت. با اعالم رسميت 
جلسه متهم به جايگاه رفت و گفت: »با 
فوت پدر و م��ادر مقت��ول، خانواده ام 
توانس��تند ب��ا پرداخت دي��ه رضايت 
پنج نف��ر از اولياي دم را جل��ب كنند، 
اما سه نفر از خواهر و برادرهاي مقتول 
راضي به گذشت نيستند. 9 سال است 
در زندان��م و درخواس��ت دارم هر چه 
زودتر تكليفم مشخص ش��ود. در اين 
مدت خيلي سختي كشيده ام و تنبيه 

شده ام حاال درخواست كمك دارم.«
بعد از اعالم ختم جلسه، هيئت قضايي 

جهت صدور رأي وارد شور شد. 

مهاج�ر غيرقانون�ي افغان كه متهم اس�ت 
در جريان يك نزاع مرد ميانج�ي را به قتل 
رسانده است، بازداشت ش�د. متهم مدعي 
است براي عملي كردن شرط خانواده دختر 
مورد  عالقه اش به ص�ورت غيرقانوني وارد 
ايران شده بود كه دستش به خود آلوده شد. 
به گزارش جوان، نيمه شب  جمعه 30 ارديبهشت 
امسال قاضي محمد رضا صاحب جمعي بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 160 خزانه از قتل پسر 
جواني در يك��ي از خيابان ه��اي حوالي خزانه 
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جنايي در 

محل حادثه روبه روي كارگاه خياطي با جسد 
مرد 30 ساله اي به نام سامان روبه رو شدند كه 
حكايت از آن داشت در درگيري با اصابت ضربه 
پيچ گوشتي اي به قلبش به قتل رسيده است. 

بررس��ي هاي مأم��وران پليس نش��ان داد اين 
درگيري مرگبار دقايقي قبل بين دو پسر جوان 
با دو كارگ��ر كارگاه خياطي كه ه��ر دو افغان 
هستند، رخ داده است كه در جريان آن سامان 
براي ميانجيگري وارد درگيري مي ش��ود، اما 
با ضربه پيچ گوشتي پس��ر افغان به كام مرگ 

مي رود. 
همچنين مشخص شد قاتل در اين درگيري از 
سوي مأموران كالنتري بازداشت شد، اما افراد 

ديگر موفق به فرار شده اند. 
صبح ديروز قاتل كه پس��ر 22 س��اله اي به نام 
محب اس��ت به دادس��راي امور جنايي تهران 
منتقل شد و در بازجويي ها با اظهار پشيماني 
به قتل مرد ايراني اعتراف كرد. متهم در ادامه 
براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس جنايي 
در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
محب لباس آستين كوتاه و شلواري پاره و كهنه 
به تن دارد، با دستاني دس��تبند زده و پاهايي 
در غ��ل و زنجي��ر مقابل قاض��ي روي صندلي 
نشسته است و با گريه به قتل اعتراف مي كند. 
او عاشق دختري در افغانستان است كه پدرش 

ش��رط گذاش��ته بايد براي كار به ايران بيايد 
و بعد با دس��ت پر ب��ه خواس��تگاري دخترش 
برود. با هزار ترس و لرز چند ماه قبل به صورت 
غير قانوني پس از عبور راه ه��اي صعب العبور 
و بازي با جان��ش وارد ايران مي ش��ود به اميد 
اينكه پولدار ش��ود و به كش��ورش برگردد و به 
عش��قش برس��د. مي گويد: از ورود غير قانوني 
به ايران مي ترسيدم، چون ش��نيده بودم افراد 
زيادي در بين راه جان خودش��ان را از دس��ت 
مي دهند، اما براي ازدواج با دختر مورد عالقه ام 
راه كوه و  بيابان را گرفتم و ب��ه ايران آمدم كه 
شايد به آرزويم برس��م، كاش نمي آمدم و االن 

قاتل نبودم. 

مردي كه قرار بود داماد شود، قاتل شد

مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و سند نقل و انتقال خودروى سوارى 
پرايـد 132 مـدل 1390 رنگ سـفيد روغنى شـماره پالك 
(ايران88-411س24) به شـماره موتور 4234200 شـماره 
شاسـى S1422290290175 متعلق به فاطمه مجاور مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 برگ سبز ماشين وانت پيكان به رنگ سفيد روغنى 
بـه شـماره 11489002662 و به شـماره شاسـى 
NAAA46AA3AG107604 بـه شـماره پالك 
852د13 ايران 35 به نام زينـال محمدپور مفقود 
تبريز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز ماشـين سـوارى پرايد به رنگ دودى 
روغنى به شـماره موتـور 00058157 و به شـماره 
شاسـى S1412277546367 بـه شـماره پـالك 
223د35 ايـران35 به نام مريم حسن پورنانسـاء 
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

برابر آراى صـادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحدثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض آقاى خانم 1- زهرا جامى به شناسنامه 1016 كدملى3673322028 
صادره از زابل فرزندحسين متقاضى كالسه پرونده 1400114412001000930 
ا در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده است به مساحت 
254,97 مترمربع قسـمتى ازپالك از89 اصلى واقـع در اراضى خرگوش تپه 
بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى 
دارد.لذابـه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله پانزده روز آگهى 
مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذكرشماره پرونده به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشارنوبت دوم:1401/3/17 تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/3/1  

حجت اله تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى احمد مهرآبادى به اسـتناد 2 برگ استشهاديه گواهى 
شده منضم به تقاضاى كتبى جهت سند مالكيت المثنى نوبت دوم به اين 
اداره مراجعه نموده و مدعى مى باشند سند مالكيت تماميت چهار مشاع 
از 600 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى شماره پالك 407 فرعى از 
136 اصلى بخش نه مشهد كه متعلق به وى مى باشد، به علت سهل انگارى 
مفقود گرديده اسـت.با بررسى دفتر امالك معلوم شـد مالكيت وى ذيل 
شماره ثبت 71827 صفحه 472 دفتر 381 به نام احمد مهرآبادى ثبت و 
سند 376047 صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت، مراتب يك نوبـت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسـبت به ملك 
مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوست اصل سـند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره 
تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- رئيس ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس  م.الف:692 
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به جوان 
دوباره نگاه كن

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

مورد عجيب مرد طالفروش

گفت وگو با متهم 
محب چرا مرد جوان را به قتل رساندي ؟ 
من و دوستم با دو پسر جوان كه قمه و چاقو به 
دست داشتند درگير شده بوديم و وقتي مقتول 
وارد درگيري شد فكر كردم او به پشتيباني از آن 
دو وارد درگيري شده است، اما بعداً فهميدم او 
وقتي صداي درگيري ما را مي شنود از خانه اش 
بيرون مي آيد و براي ميانجيگري وارد درگيري 
مي شود. آن لحظه من گيج بودم و اصاًل نفهميدم 
مقتول چطور وارد درگيري شده چون به طرف 
ديگري نگاه مي كردم و االن هم خيلي پشيمان 

هستم. 
علت درگيري چه بود ؟ 

من چند روز قبل به اين كارگاه خياطي آمدم و 
ش��روع به كار كردم. البته قبل از اين در كارگاه 

ديگري در منطقه مرتضي گرد كار مي كردم كه 
براي كار بيش��تر و در آمد بيشتر به اين كارگاه 
آمدم. آن شب من و دوستم در حال شام خوردن 

بوديم كه صداي درگيري از بيرون شنيديم. 
وقتي در را باز كرديم دو پس��ر قمه به دست با 
پا به در زدند و وارد كارگاه خياطي شدند. آنها 
مدام  سراغ جواد را می گرفتند.  بعداً فهميدم كه 
آنها از جواد كه كارگر خياطي بوده يك ميليون 

تومان طلب دارند. 
هر چق��در ما گفتيم ج��واد اينجا نيس��ت آنها 
باور نمي كردند و ما را كت��ك مي زدند. آنها با پا 
ضربه محكمي به فك يكي از دوستانم زدند به 
طوري كه او نيمه بي ه��وش روي زمين افتاد و 
بعد با برداشتن اموال ما از كارگاه بيرون رفتند. 
سپس ما هم بيرون رفتيم تا وسايلمان را از آنها 

بگيريم كه با هم درگير ش��ديم و من به اشتباه 
مرد ميانجيگر را زدم. )گريه مي كند(

چرا گريه مي كني ؟ 
دلم براي دختر مورد عالقه ام تنگ شده است. 
پدرش شرط گذاش��ته بود در صورتي با ازدواج 
ما موافقت مي كند كه به اي��ران بيايم و من هم 
براي رسيدن به دختر مورد عالقه ام غير قانوني 

به ايران آمدم و  اي كاش نمي آمدم. 
چرا شرط گذاشته بود؟ 

مي گفت همه بس��تگانش به ايران رفته اند و با 
پول و طالي زيادي به افغانستان برگشته اند و 
زندگي خوبي دارند. شرط گذاشت به ايران بيايم 

و با دست پر به خواستگاري دخترش بروم. 
من مي ترسيدم و شنيده بودم كه افراد زيادي 
هنگام ورود غير قانوني به ايران در كوه و بيابان 

جان خود را از دست مي دهند. خبر داشتم در 
مرز ما را به ص��ورت گروه ه��اي 20 و 25 نفره 
داخل خودروی س��واري به مركز ايران منتقل 
مي كنند و گاهي هم در تصادفات مرگبار تعداد 
زيادي جانشان را از دس��ت مي دهند، اما براي 

رسيدن به عشقم با ترس و لرز به ايران آمدم. 
چطوري وارد ايران شدي؟ 

من همراه تعداد ديگري از مرز پاكس��تان از راه 
كوهس��تاني و مناطق صعب العبور وارد ايران 
ش��دم و حتي در ميانه راه يكي از همراهانم از 
كوه س��قوط كرد و جان باخت، اما ما سالم وارد 

ايران شديم. 
حرف آخر.

قرار بود به زودي داماد شوم اما االن قاتل شده ام 
و خيلي پشيمانم.

حسين فصيحي

درگيري مرگبار پيك موتوري ها  
بر سر افزايش حقوق 

درگي�ري چن�د پي�ك موت�وري در يك�ي از خيابان ه�اي 
ياف�ت.  پاي�ان  آنه�ا  از  يك�ي  م�رگ  ب�ه  ته�ران  ش�مالي 
به گزارش جوان، شامگاه جمعه 30 ارديبهشت امسال به مأموران پليس 
خبر رس��يد، چند پس��ر جوان در يكي از خيابان ه��اي منطقه نياوران 
درگيري خونيني را رقم زده اند.  بررسي هاي مأموران پليس نشان داد 
اين درگيري بين شش پس��ر جوان كه همگي به عنوان پيك موتوري 
در مغازه اي مشغول به كار هس��تند، دقايقي قبل رخ داده است كه در 
جريان آن دو نفر زخمي و به بيمارس��تان منتقل شده اند.  در حالي كه 
مأموران پليس سه نفر از متهمان را دستگير كرده بودند، با خبر شدند 
يكي از افراد زخمي بامداد ش��نبه 13 ارديبهشت بر اثر شدت جراحات 
در بيمارستان به كام مرگ رفته است.  بدين ترتيب با اعالم خبر مرگ 
پسر جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور قاضي محمد رضا صاحب جمعي، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امورجنايي تهران وارد عمل ش��دند.  يكي از متهمان 
گفت: » ما همه به عنوان پيك موتوري كار مي كرديم و به حق وحقومان 
معترض بوديم. ما تصميم گرفتيم كار را تعطيل كنيم تا صاحب كارمان 
حقوق بيشتري به ما بدهد، اما مقتول و دوستش قبول نكردند كه با هم 
درگير شديم و اين اتفاق رخ داد. پس از درگيري يكي از دوستان ما فرار 

كرد و مأموران ما سه نفر را دستگير كردند.«
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران در تالشند تا همدست 

متهمان را دستگير و زواياي پنهان اين حادثه را بر مال كنند. 


