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فرارهرميها
پسازاخاذي

ازخانوادهسرباز
اعض�اي ش�ركت هرم�ي ك�ه در پوش�ش اس�تخدام 
فارغ التحصي�ان دس�ت ب�ه گروگانگي�ري مي زدند، 
پ�س از ره�ا ك�ردن س�رباز وظيفه مت�واري ش�دند. 
به گزارش »جوان«، چند روز قبل مرد ميانسالي در تهران 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از ناپديد شدن ناگهاني پسر 

جوانش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: » من هم��راه خانواده ام در 
يكي از شهرهاي اطراف كرج زندگي مي كنم. پسرم ابراهيم 
سرباز است و روزهاي پاياني خدمتش را در يكي از پادگان ها 
س��پري مي كرد كه چند روز قبل متوجه شدم او مرخصي 
گرفته و از پادگان خارج شده است. او به مادرش گفته بود 
كه براي پيدا كردن كار به تهران مي رود، اما بعد از آن تلفن 
همراهش خاموش ش��د و ديگر از او خب��ري نداريم و االن 
نگرانش هستيم و احتمال مي دهيم براي او اتفاق بدي رخ 

داده باشد.«
اخاذي 200 ميليون توماني 

با طرح ش��كايت مرد ميانس��ال پرونده به دس��تور قاضي 
غالم حسين صادق زاده بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه ي��ك هفته از تحقيقات جنايي گذش��ته بود و 
مأموران هم هيچ ردي از پسر 20 س��اله پيدا نكرده بودند، 
شاكي دوباره به اداره پليس رفت و اعالم كرد پسرش در دام 

اعضاي باند گروگانگيران گرفتار شده است. 
وي گفت: » چند روز قبل پسرم با من تماس گرفت و گفت 
از س��وي چند نفر گروگان گرفته شده اس��ت و بايد براي 
آزادي اش مبلغ 200 ميليون تومان به كارتش واريز كنيم. 
او خيلي ترسيده بود و پشت گوش��ي گريه مي كرد و از من 
خواست با پليس تماس نگيرم و فقط برايش پول واريز كنم، 
چون جانش در خطر است. من از ترس در چند مرحله پول 
را فراهم و به حساب پسرم واريز كردم و بعد هم متوجه شدم 
از حساب او برداشت شده اس��ت، اما گروگانگيران پسرم را 

آزاد نكردند.«
وي ادام��ه داد: » االن دوب��اره گروگانگيران ب��ا من تماس 
گرفته اند و دوباره قصد اخاذي دارند و به همين خاطر به اداره 

پليس آمدم تا مأموران را در جريان قرار دهم.«
با به دس��ت آمدن اين اطالعات، مأم��وران تحقيقات خود 
را ادامه دادن��د و دريافتند س��رباز وظيف��ه در دام اعضاي 
شركت هرمي گرفتار شده است كه س��ركرده آن هر چند 
روز با خانواده پسر گمشده تماس مي گيرد و براي آزادي او 

درخواست پول مي كند. 
    رهايي پسر ربوده شده 

بدين ترتيب، تحقيقات براي شناس��ايي سركرده شركت 
هرمي و محل نگهداري پسر گمشده از سوي مأموران ادامه 
داشت تا اينكه با خبر شدند آدم ربايان گروگان را در يكي از 

خيابان هاي جنوبي تهران رها كرده اند. 
گروگان آزاد  ش��ده وقتي از س��وي مأموران مورد تحقيق 
قرار گرفت، در توضيح ماج��را گفت: » مدتي بود دنبال كار 
مي گشتم و مي خواستم وقتي سربازي ام تمام شود، شغلي 
براي خودم دست و پا كرده باش��م. چند روز قبل از حادثه 
با پسرجواني آشنا ش��دم كه گفت با مدير شركتي دوست 
اس��ت و مي تواند مرا ابتدا به صورت پيمان��ي و قرار دادي و 
بعد از اينكه سربازي ام تمام شد، به صورت رسمي در يكي 
از نيروگاه ها برق استخدام كند. او با حرف هايش مرا فريب 
داد و من همراه او به خانه اي در جنوب تهران رفتم. در آنجا 
با چند نفري مالقات كردم و سپس چشمانم را بستند و از 
آنجا به خانه ديگري منتق��ل كردند كه نفهميدم آنجا كجا 
است. آنها از من خواستند براي سرمايه گذاري از خانواده ام 
مبلغ 200 ميلي��ون تومان بگيرم. وقتي ب��ه آنها گفتم من 
پولي ندارم، تهديد كردند كه گروگان آنها هستم و تا زماني 
كه اين مبلغ را به آنها ندهم، آزاد نمي شوم. غير از من تعداد 
جوان ديگري هم در آنجا حب��س بودند و بعد فهميدم آنها 
هم مثل من جوياي كار بودند و به بهانه استخدام در دام آنها 

گرفتار شده اند.«
وي ادامه داد: » همه ما تالش مي كرديم براي رهايي از دام 
گروگان ها از خانواده هايمان پول بگيريم و هر كسي زودتر 
پول را فراهم مي كرد، زودتر آزاد مي شد. من 200 ميليون 
تومان گرفته بودم، اما آنها پول بيشتري مي خواستند،ولی 
وقتي فهميدند پدرم شكايت كرده است از ترس مرا چشم 

بسته در يكي از خيابان هاي شهر رها كردند.«
تحقيقات براي شناسايي متهمان از سوي مأموران پليس 

ادامه دارد. 

قتلبرسردوستيبايكدختر
مرگ5سرنشینپژو
درواژگونیخودرو

واژگون�ی خ�ودروی س�واری پ�ژو در مح�ور خرم آب�اد 
گذاش�ت. برج�ای  كش�ته  پن�ج  كوهدش�ت،  ب�ه 

به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس راه از حادثه رانندگی 
در محور خرم آب��اد به كوهدش��ت باخبر و در محل حاضر ش��دند. 
بررسی های اوليه نشان داد خودروی س��واری به علت نامعلومی از 
مسير اصلی منحرف و دچار حادثه شده است. در بررسی های بيشتر 
مشخص شد پنج سرنشين خودرو به علت شدت جراحت جانشان را 
از دست داده اند كه اجساد به پزشكی قانونی منتقل شد. علت حادثه 

در دست بررسی است.

آگهیهايیکهحسابجويندگانکار
راخالیمیکنند

كالهبرداری از جويندگان كار يكی از ش��يوه های مرس��ومی است كه 
پرونده های زيادی درباره آن در پليس فتا تش��كيل می شود. با وجود 
اينكه پليس همواره درباره اين شيوه از كالهبرداری ها هشدار می دهد، 
اما شكايت های مطرح شده نشان می دهد گرايش به ارتكاب جرم در اين 
باره همچنان وجود دارد. بيكاری يكی از عمده ترين معضالت اجتماعی 
اين روزهای كشور است كه هر روز با وخيم تر شدن وضعيت اقتصادی 
بر دامنه آن اضافه می شود. بخش مهمی از جمعيت آماری در اين باره 
مربوط است به فارغ التحصيالن دانشگاه ها كه با وجود داشتن مدارک 
دانشگاهی موفق به يافتن شغل نش��ده اند. بنابراين برای يافتن شغل 
مناسب يا مرتبط با تحصيالتشان آگهی های منتشر شده در سايت های 
كاريابی را دنبال می كنند. اين دسته از افراد عمدتاً به دنبال مشاغل اداری 
و كارمندی مرتبط با رشته تحصيلی خود هستند كه سفارش دهندگان 
آگهی در اين حوزه كم و متقاضيان برای اين دسته از مشاغل زياد است. 
افرادی كه درصدد كالهبرداری به اين شيوه هستند آگهی های خود را 
در همين سايت ها منتشر می كنند. استفاده از عناوينی مثل استخدام 
رسمی در ارگان دولتی باعث می شود جويندگان كار شرايط درج شده 
در آگهی را به راحتی قبول كنند و مدارک درخواست شده برای بررسی 
را به ش��ماره های اعالم شده بفرستند. منتش��ر كنندگان اين دسته از 
آگهی ها آدرس دفاتر خود را منتشر نمی كنند، چراكه اساساً هيچ دفتر 
كاری برای اين امر وجود ندارد. پش��ت صحنه ماجرا فردی كالهبردار 
است كه پش��ت ميزكارش درخانه نشس��ته و هر لحظه منتظر به دام 
افتادن سوژه ای تازه است. جويندگان كار به راحتی اوراق هويتی خود 
را برای اين فرد ارسال می كنند؛ تصوير كارت ملی، شناسنامه، آدرس 
و كدپس��تی می تواند به فرد كالهبردار كمك كند ك��ه بعداً به نام اين 
افراد سيم كارت يا دسته چك بگيرد و برای اعمال مجرمانه ديگر از آنها 
استفاده كند. او همچنين در ذيل آگهی خود شماره حساب يا شماره 
كارتی را اعالم می كند و از جويندگان كار می خواهد هزينه اعالم شده را 
تحت عنوان كارمزد به شماره حساب های اعالم شده كه در واقع شماره 

حساب های اجاره ای است واريز كنند.
افراد كالهبردار عمدتاً مبالغ كمی مثل 100 يا 200هزار تومان را برای 
اين كار پيشنهاد می دهند تا كسی رغبت نكند برای چنين مبلغی عليه او 
شكايت كند و پله های پليس و دادسرا را باال و پايين برود. او اين مبلغ را در 
نظر گرفته تا شاكی عطای پول را به لقايش ببخشد، اما از آنجا كه گفته اند 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود، خيلی از اين تبهكاران با چنين 
مبالغی به درآمدهای ميليادری می رسند. ش��يوع كرونا و فراگير شدن 
كسب و كار دوركاری هم سبب شده  بسياری از سفارش دهندگان اين 
دسته از آگهی ها از عنوان دوركاری برای جذب نيروی كار استفاده كنند. 
اين دسته از فريبكاران با طرح اين عنوان كه از هر كجای ايران می توانيد 
كسب درآمد كنيد، جويندگان كار را برای همكاری ترغيب می كنند و بعد 
از گرفتن اوراق هويتی جويندگان كار آنها را به واريز هزينه كارمزد ترغيب 

می كنند و ديگر به تماس های آنها جواب نمی دهند.
توصيه پليس اين بوده كه جذب كارمند رسمی برای مناسب دولتی مثل 
آموزش و پرورش و دادگستری همواره از سوی سازمان سنجش و امور 
استخدامی كشور انجام می ش��ود و هيچ ارگانی برای جذب رسمی در 
آگهی های كاريابی آگهی نمی كند و بابت اين موضوع هم هيچ هزينه ای 
دريافت نمی شود. ديگر اينكه سفارش دهندگان آگهی بايد شماره تلفن 
ثابت و نش��انی پس��تی خود را در آگهی درج كنند كه جويندگان كار 
بتوانند با حضور در محل و بررسی مجوز قانونی فعاليت آنها از اصالت 

آگهی اطمينان پيدا كنند.

کشف65اسلحهجنگی
درشهرستانديواندره

 65 كش�ف  از  كردس�تان  اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
داد. خب�ر  ديوان�دره  شهرس�تان  در  اس�لحه  قبض�ه 

به گزارش جوان، س��ردار علی آزادی گفت: همزمان با تالش معاندان 
نظام برای گسترش ناامنی ها و اقدامات هنجارشكنانه، مأموران انتظامی 
شهرستان ديواندره از ورود محموله سالح از مرزهای غربی برای انتقال 

به مركز كشور باخبر شدند و در اين باره تحقيق كردند.
وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان بررسی های ميدانی موفق شدند 
اعضای باند قاچاق سالح را شناس��ايی و دستگير كنند. سردار آزادی 
گفت: مأموران پليس موفق شدند همزمان با دستگيری سه متهم، 40 

قبضه سالح جنگی كلت و 25 قبضه سالح وينچستر را كشف كنند.

ا عتر ا ف   دهیا ر    به   قتل  مر د   ر و  ستا یی
    آرمين بينا 

دهي�ار يک�ی از روس�تاهای منطقه كن 
و س�ولقان تهران كه به اته�ام قتل مرد 
روس�تايی تح�ت تعقيب قرار داش�ت، 
بازداشت ش�د و به جرمش اعتراف كرد.
روز يك ش��نبه 23 مردادماه امسال قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس ويژه قتل دادسرای 
امور جنايی تهران با تماس تلفنی مأموران 
پليس از مرگ مشكوک مرد 50 ساله ای در 
يكی از بيمارستان های غرب تهران باخبر و 
همراه تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهی راهی محل شد.  بررسی ها  حكايت از 
آن داشت مقتول به نام هاشم كه اهل يكی 
از روستاهای كن و سولقان است، 9 مرداد 
امس��ال در درگيری با دهيار روستايشان 
با ضرب��ه چاقو زخم��ی و ب��رای درمان به 
بيمارستان منتقل شده، اما در نهايت پس 
از 14 روز بس��تری بر اثر خونريزی شديد 

روی تخت بيمارستان فوت كرده است.  
 بازداشت قاتل فراری 

بدين ترتيب جسد به پزشكی قانونی منتقل 
ش��د و مأموران پليس، قاتل ف��راری به نام 
بهزاد 40 ساله را تحت تعقيب قرار دادند تا 
اينكه چند روز قبل مخفيگاه وی را در يكی 
از ش��هرهای اطراف تهران شناسايی و او را 

بازداشت كردند. 
متهم پس از دس��تگيری به دادسرای امور 
جنايی تهران منتقل شد و در بازجويی ها به 
قتل اعتراف كرد. متهم در حالی كه اشك 
می ريخت با اظهار پش��يمانی از اوليای دم 
درخواس��ت كرد او را به خاط��ر فرزندانش 
ببخش��ند. وی در ادامه به دستور بازپرس 
جنايی ب��رای تحقيقات بيش��تر در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پلي��س آگاهی قرار 

گرفت. 

   گفت وگو با متهم 
بهزاد سابقه داری؟ 

نه من هيچ سابقه ای ندارم. تحصيلكرده ام و 
سرم به كار و درس و زندگی ام گرم بود. 

در چه كاری مشغول بودی؟ 
من مهندس��ی عمران دارم و قبل از اينكه 
دهياری روستا را به عهد بگيرم، پروژه های 
دولتی را به عنوان پيمانكار انجام می دادم 
تا اينكه آذرماه س��ال قبل دهياری روستا 
را برعه��ده گرفت��م،  به خاط��ر تحصيالتم 
شورای روستا پيشنهاد داد و من هم قبول 
ك��ردم و از آنجايی كه هيچ سوء س��ابقه ای 
نداشتم، بخش��داری هم حكم دهياری مرا 
داد، اما متأسفانه االن قاتلم و نمی دانم چه 

سرنوشتی در انتظارم است. 
مقتول از بستگان نزديکت بود؟ 

بله. 
چرا او را كشتی؟ 

مقتول در كار ساخت و ساز فعاليت می كرد 
و زمان��ی كه من دهيار ش��دم ب��ه صورت 
غيرقانونی در روس��تا و اطرافش شروع به 
ساخت و س��از كرد. فكر نمی كرد من مانع 
كار خالف او ش��وم و با خ��ودش می گفت  
چون از بستگانش هس��تم، شايد از خالف 
او چشم پوشی كنم. او س��اخت و ساز خود 
را در زمين های منابع طبيعی انجام می داد. 
البته ابتدا به او چند بار تذكر دادم و خواستم 
مانع كارهای خالفش شوم، اما وقتی ديدم 
به تذكرهای من توجهی نمی كند موضوع را 
به سازمان های مربوطه گزارش دادم و آنها 
هم مانع فعاليت غيرقانونی او شدند. من به 
وظيفه قانونی خودم عمل كردم، اما او وقتی 
فهميد خيلی ناراحت شد و همين موضوع 
باعث اختالفمان شد و در نهايت درگيری 

مرگباری رخ داد. 

درباره روز حادثه توضيح بده؟ 
روز حادثه با مقتول و تعدادی از بس��تگان 
و دوس��تانش در روس��تا روبه رو ش��دم. او 
خيلی عصبانی ب��ود و گفت چ��را موضوع 
را به مس��ئوالن باالتر گزارش ك��رده ام و با 
من درگير شد. او و دوس��تانش مرا مقابل 
چشمان خانواده ام به شدت كتك زدند و من 
از دست آنها فرار كردم و به طرف ماشينم 
رفتم. در نزديكی ماشين، پسرخردسالم را 
نگران ديدم كه گفت بابا چرا كتكت زدند؛ 
حرف پسرم روی من تأثير گذاشت. چاقويی 
از داخ��ل خودرويم برداش��تم و به مقتول 

حمله و او را زخمی كردم. 
شما فرد تحصيلکرده ای هستی، 
چرا چاقو همراه خودت داشتی؟ 

چند روز قبل برای قربانی كردن گوسفند، 
چاقو را از خانه برداش��تم و داخل ماش��ين 
گذاش��تم و بعد فرام��وش كردم ب��ه خانه 
برگردانم و داخل ماشينم مانده بود تا اينكه 
روز حادثه با آن حادثه ای خونين را رقم زدم. 
 ای كاش چاقو را در خانه می گذاشتم و آن 

روز دستم به چاقو نمی رسيد. 
در اين مدت كجا مخفی بودی؟ 

من از ترس از روس��تا فرار كردم و به خانه 
يكی از بستگانم در يكی از شهرهای اطراف 
رفتم. فكر می كردم او حالش بهتر ش��ود و 
بعد با ميانجيگری ريش سفيدان و بستگان 
با هم آش��تی كنيم. ه��ر روز منتظر خبر 
خوش ب��ودم، اما پ��س از دو هفته متوجه 
ش��دم فوت كرده اس��ت. به همين خاطر 
ترس��يدم خودم را به پليس معرفی كنم تا 
اينكه مخفيگاهم شناسايی و دستگير شدم. 
البته در اين مدت بزرگان و ريش سفيدان 
را واسطه قرار دادم با خانواده اش صحبت 
كنند و بگويند كه من پش��يمان هستم و 

پرستاريکههمشمعبود
وهمپروانه

مفقودى
 3800 هيونـداى  سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ 
اتوماتيـك كوپـه  مـدل 2011 بـه شـماره شاسـى 
KMHHU61HBBU040263 و شـماره موتـور 
G6DAA504597 و شماره پالك ايران586/35ى93 
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
اصل شناسنامه دسـتگاه چاپ پليت سـتر سوپر استر 
هايربرگ 4,5 ورقى به شماره 7064200342 كد دستگاه 
118 سال ساخت 2006 متعلق به چاپخانه خوارزمى (رضا 
تبريز ديباج) مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگه كمپانى و برگه سـبز و بنچاق محضرى خودرو سـوارى 
تويوتـا كمـرى GLX2400 بـه رنـگ سـفيد روغنـى مدل 
2008 به شـماره موتور 2AZA555243 و شـماره شاسـى  
6T1BE42K68X530539  و شماره پالك 439و22 ايران44 
الف ل به نام فرزاد گرجى مفقود گرديده و  فاقد اعتبار است.   

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

   محبوبه قرباني 
شمس الس�ادات حس�يني، پرس�تاري 61  س�اله ب�ود ك�ه در 
بيمارستان هاي آزادي، شهريار، پيامبران و اطفال اميرآباد تهران 
به بيماران خدمت رساني كرد تا اينکه دوم تيرماه امسال در جريان 
حادثه   رانندگي دچار سانحه شد. خانم حسيني بعد از تصادف با 
يك دستگاه موتورسيکلت به بيمارستان امام خميني منتقل شد و 

تاش پزشکان براي نجات جان وي به جريان افتاد. شدت جراحت 
آن قدر زياد بود كه تاش ها ثمري نداشت و بعد از 16 روز بستري در 
بخش مراقبت هاي ويژه به كما رفت. پيشنهاد اهداي عضو خيلي 
زود از سوي تك فرزند او پذيرفته شد. مرد جوان كه دكتراي زبان 
دارد در مصاحبه با »جوان« گفت: »من كاري كرده ام كه روح مادرم 
به آن كار راضي بود. من كارنامه مادرم را با انضباط 20 تمام كردم.«

اعضای بدن خانم پرستار به چند بیمار زندگی بخشید 

از حادثه اي كه براي مادر اتفاق افتاد 
بگوييد؟

آن روز مادرم از بيمارستان به خانه برمي گشت كه 
در خيابان آزادي با يك موتور برخورد كرد. او سرش 
به جدول كنار خيابان خورد و به بيمارستان امام 
خميني منتقل شد و بعد از 16روز بستري در بخش 

مراقبت هاي ويژه گفتند مرگ مغزي شده است. 
چقدر اميدوار بوديد مادر زنده بماند و 

تاش پزشکان نتيجه دهد؟
من دكتراي زبان دارم و استاد دانشگاه آزاد تهران 
شمال هستم. به مطالب پزشكي عالقه داشتم 
و مطالعاتي در زمينه مغز نيز كرده بودم. مادرم 
جمجمه اش شكسته و مغز او چرخيده بود. برايم 
مسجل بود فقط يك معجزه مي تواند او را به من 
برگرداند. در آن ايام زير گوش��ش با او صحبت 
مي كردم و در خلوتم از خدا مي خواستم مادرم 
بر گردد. كنار م��ادرم مبارزه مي ك��ردم تا زنده 
بماند ولي دوس��ت نداش��تم زمينگير و محتاج 

كمك باشد. 
پزشکان پيش�نهاد اهدای عضو را با 

شما مطرح كردند؟
بله.

همان موقع راضي شديد؟
چ��را نبايد راض��ي مي ش��دم؟! اعضاي��ي را كه 

مي توانس��تند نجات بخش باش��ند، چرا از بين 
مي بردم؟ خ��ودم را جاي خان��واده آن بيماران 
گذاشتم و برخودم وظيفه دانستم برگه را امضا 
كنم. من كارنامه مادرم را ب��ا انضباط 20 تمام 

كردم. 
صحبت شما با همراه بيماراني كه دچار 
مرگ مغزي مي شوند، ولي راضي به 

اهدای عضو نمي شوند، چيست؟
 وقتي مي شود با يك امضا يك يا چند خانواده را 
خوشحال كرد، چرا آن كار را انجام ندهيم؟! وقتي 
مي شود به يك زندگي جريان داد، چرا نبخشيم؟ 
اين از انسانيت به دور اس��ت، وقتي درد انسان 

ديگري را درک نكنيم. 
به آنها مي گويم واقعاً با اين اعضا مي خواهيد چكار 
كنيد؟ آيا گزينه ديگري برايتان جز بخش��ش 
هست؟ اگر خودتان جاي آن بيمار يا خانواده او 
بوديد، خوشحال نمي شديد؟ بهتر است ديدمان 
را عوض كنيم. به اين قبيل خانواده ها بايد گفت 
مگر اين اعضا براي شماس��ت كه نمي بخشيد. 
اعضا براي كسي است كه دستش از دنيا كوتاه 
است. چطور مي توان احساس كرد او چه دردي 
مي كشد؟ اگر بفهميم روح فردي كه مرگ مغزي 
است منتظر تصميم ماست، قطعاً نگاهمان تغيير 
مي كند. روح آنها با امضا  نكردن انتظار مي كشد. 

كسي كه دستش از دنيا كوتاه است، نگاهش به 
دست ماست تا سبك شود، پس خودخواهي است 
كه به جاي او تصميم بگيريم. رضايت به اين كار 
نوعي زيباپسندي است. از اندامي كه خداوند به 
اين زيبايي ساخته است بايد حفاظت و نگهداري 

كرد. بي معناست آن را نبخشيم. 
روز عمل در بيمارستان بوديد؟ 

خير، نتوانستم بروم. همسرم به همراه خواهرش 
بودند. گويا هم��ان روز چند جوان كم س��ن و 
سال منتظر پيوند بودند كه به بيمارستان اعالم 

شده بود. 
خاطره اي از مادر برايمان بگوييد. 

10 روز قبل از حادثه تصادف، جشن تولدم بود. 
آخرين جشن تولدي كه كنار مادرم گذشت. 
آن ش��ب در جمع ميهمانان خيل��ي از مادرم 
تعريف و تشكر و بعد خاطره اي را تعريف كردم. 
ترم اول دانشگاه بود كه براي ثبت نام رفتيم. 
چند روز بعد متوجه شدم مادرم طالهايش را 

نمي اندازد. 
مي دانس��تم خيلي ب��ه ط��ال عالق��ه دارد. به 
همين خاط��ر از او پرس��يدم چ��را طالهايت را 
نمي اندازي ولي جواب درس��تي ن��داد و طفره 
رفت. بعدها فهميدم آنها را فروخته و ش��هريه 
مرا پرداخت كرده است. اين خاطرات را تعريف 

مي كردم و همانطور كه حرف مي زدم، دانه هاي 
اشك روي صورتش جاري شد. 

الزم ش�د او را بيش�تر بشناسيم. از 
خصوصيات اخاقي  اش بگوييد. 

مادرم به قول برادرش هم شمع بود و هم پروانه. 
او شغلش پرستاري بود، اما در زندگي خانوادگي 
هم پرستاري مي كرد. مدتي پرستار پدرش بود و 
بعد پرستار مادر. چند سال قبل، يكي از برادرانش 
در يك سانحه تصادف زمينگير شد. مادرم هم 
پرستارش بود، هم كمك خرج خانواده اش. مادرم 
گوش شنواي هر صدايي براي كمك بود. وقتي 
برايم مشكلي پيش مي آمد، ساعت ها تلفني با او 
صحبت مي كردم، مثل دو رفيق. مادرم در لحظه 
زندگي مي كرد. غبطه گذشته و حسرت آينده را 
نمي خورد. او سال ها يك مؤسسه خيريه شخصي 

داشت و به همه كمك مي كرد. 
حرف آخر. 

براي آدم هايي كه دوستشان داريم، تا زنده اند هر 
كاري كه ممكن  است و دوست داريم انجام دهيم 
تا حسرت نخوريم. فكر كنيم آخرين لحظه اي 
است كه او مقابل ما ايستاده است. اين را هم بدانيم 
طبق هرم رشد، باالترين سطح انسانيت و ريشه 
انسانيت، محبت و بخشش است. پس تا مي توانيم 

خودمان را رشد دهيم.

قصد كشتن او را نداشتم. 
عذاب وجدان نداشتی؟ 

در اين مدت آنقدر عذاب وجدان داشتم كه حتی يك شب راحت 
نخوابيده ام. هر شب كابوس می ديدم و با ترس و لرز دقايقم سپری  

می شد. االن خيلی پشيمانم و اميدوارم اوليای دم مرا ببخشند. 

رها یي گروگا ن
 پس از 50  ر و ز

مأم�وران پلي�س شهرس�تان ايرانش�هر در اس�تان 
سيس�تان و بلوچس�تان پ�س از 50 روز موفق ب�ه رهايي 
گ�روگان ج�وان از دام آدم رباي�ان مس�لح ش�دند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ حس��ن كيخا، فرمانده انتظامي 
شهرستان ايرانشهر گفت: اول تيرماه امسال اعضاي خانواده اي 
پليس را از ربودن جوان 26 ساله با خبر كردند. بررسي ها نشان 
داد مردان مسلح كه سوار بر خودروي پژو پارس بودند جوان 26 
ساله را از مقابل خانه اش ربوده و متواري شده اند. بعد از آن بود 

كه تحقيقات براي بازداشت آدم ربايان به جريان افتاد. 
مأموران پليس در جريان بررسي هاي خود موفق شدند مخفيگاه 
سه نفر از آدم ربايان را شناسايي و آنها را بازداشت و در بازرسي 
از محل يك اسلحه كلت كمري به همراه مهمات جنگي كشف 
كنند.  50 روز بعد از حادثه و در ش��اخه ديگ��ري از تحقيقات 
مخفيگاه متهم اصلي كه گروگان را نگهداري مي كرد، شناسايي 
شد. متهم كه پليس را در يك قدمي خود مي ديد با رها كردن 
گروگان متواري شد. تحقيقات براي شناسايي متهم و بررسي 

انگيزه آدم ربايي جريان دارد. 

حسین فصیحی

 درگيري دو نوجوان بر سر دوستي با يك دختر به قتل يکي از 
آنها منجر شد. 

به گزارش »جوان« چن��د روز قبل به مأموران پليس شهرس��تان 
مهرش��هر خبر رس��يد دعواي خونيني در يكي از پارک هاي شهر 

اتفاق افتاده است. 
با حضور پليس در محل معلوم ش��د پس��ري نوجوان با ضربه چاقو 
زخمي و بعد از انتقال به بيمارس��تان فوت شده اس��ت. همزمان با 

حضور بازپرس در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني بررسي ها 
براي شناسايي عامل جنايت به جريان افتاد. تحقيقات ميداني نشان 
داد كه عامل حادثه پسري نوجوان است كه خيلي زود تحت تعقيب 
قرار گرفت. در بررس��ي هاي بعدي معلوم ش��د متهم قصد خروج 

غيرقانوني از كشور را دارد كه بازداشت شد.
 متهم بعد از انتقال به پليس آگاهي ب��ه جرمش اعتراف كرد. او در 
شرح ماجرا گفت: مدتي بود كه متوجه شده بودم مقتول براي دختر 

مورد عالقه ام ايجاد مزاحمت مي كند براي همين به او هشدار دادم. 
روز حادثه هم در پارک او را ديدم و س��ر اي��ن موضوع با هم درگير 
شديم. وقتي مشاجره ما باال گرفت من دس��ت به چاقو بردم و به او 

ضربه زدم و از محل فرار كردم. 
بعد از آن بود كه فهميدم به علت همان ضربه فوت شده اس��ت كه 
ترسيدم و قصد فرار از كشور را داشتم كه بازداشت شدم. تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 


