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 پدرش داشت او را 
 سین جیم می كرد 
و می پرسید كه 
 كجاست 
و كی از مادرش جدا 
شده، اما یكدفعه 
 بی مقدمه رفت 
 سر اصل مطلب: 
 هر چی در می زنم 
 در رو باز نمی كنه

گوشی رو هم جواب 
نمی ده. ریحانه دستش 
به زیپ كفشش خشك 
شد و گوشی بین گردن 
و گوشش ماند. صدای 
پدرش قطع نمی شد: 
قرار بود برم دنبالش 
خودش گفته بود بیا 
 حاال غیبش زده 
مثل مادرش

در ایــن وانفســای بیــكاری، چــه قنــدی در دل پدر و 
مادر محمدجواد آب شده بود كه پسرشان باالخره 
توانســته بــود كار پیــدا كنــد و شــاغل شــود. آن قدر 
خوشــحال بودنــد كــه حاضــر بودنــد هــر ســختی را 
بــه جــان بخرنــد تــا محمدجــواد بتوانــد بــه كار مورد 
عالقه اش بپــردازد، امــا این خوشــحالی فقــط 41 روز 
دوام داشــت و بعــد از آن محمدجواد 20 ســاله بر اثر 
ســانحه تصــادف از دنیــا رفــت و اعضــای بــدن او به 

بیماران نیازمند بخشیده شد.
صــدای آیــات قــرآن در خانــه پیچیــده اســت؛ آن هم 

بــه خاطــر محمدجــواد. اهــل خانــه هنــوز هــم مرگ 
پسرشــان را باور ندارند. انگار همین چند روز پیش 
بــود كه بــا خوشــحالی به پــدر و مــادرش خبــر داد در 
تهــران و در شــركتی كار پیــدا كــرده اســت، آن هــم با 
بیمه. آ نقدر از این موضوع خوشــحال بود كه حاضر 
شــد تمام ســختی ها را به جــان بخــرد، امــا كاری را كه 
با كلــی امیــد و آرزو بــه دســت آورده بــود، به راحتی از 
دســت ندهــد. در تهــران كــه ســاكن شــد، هــر زمان 
كه می توانســت دوبــاره به گــرگان می آمد و بــه پدر و 

مادرش سر می زد.
الیــاس احمــدی، پــدر محمدجــواد می گویــد: »تــازه 
41 روز بــود كه كار پیــدا كرده بــود. روز حادثــه دوباره 

حركــت كــرد كــه بــه محــل كارش برگــردد. در طــول 
مســیر مادرش با او 20 دقیقه صحبــت كرد و حالش 
خوب بــود. بــه مــا گفتــه بــود شــارژ گوشــی تلفنش 
در حــال تمــام شــدن اســت و نگــران او نشــویم. 
دو ســاعت از آخریــن صحبــت او با مادرش گذشــته 
بود كه متوجه بی قراری های همسرم شدم. با هرجا 
كه فكرش را بكنید، تماس گرفتیم تا شاید بتوانیم 
خبــری از محمدجــواد بگیریــم، امــا هیچكــس خبــر 
نداشــت. با اورژانــس جــاده ای هم تمــاس گرفتیم، 
ولی آنها هــم اظهــار بی اطالعی می كردنــد. آنقدر این 
بی اطالعــی ادامــه پیــدا كــرد تــا این كــه شــك كردیــم 
نكنــد پســرمان را ربــوده باشــند. در همیــن حــال 
و احــوال بودیــم كــه خواهــرزاده همســرم از طریــق 
اینترنت متوجه شد پســرم در بیمارســتان دامغان 

بستری شده است.«
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تصمیم بزرگ
كردند ، اعضای بدن پسرشان را به بیماران اهدا  پدر و مادر

بــود. بهــش  »اینجــا خونــه خاتــون   
فاطمه شیخ علیزاده

تپش

این كــه  از  بعــد  خاتــون.  می گفتیــم 
مرد،دیدم روی ســنگ قبرش نوشتن 

احترام.«
بــا دســتمالی كــه كــف دســتش بــود 
اول اشــك هایش را پــاك كرد و بعــد محكــم بینــی اش را گرفت و 
گفــت: »باورت میشــه تــا اون موقــع اســم كوچیــك مادربزرگم رو 

نمی دونستم؟«
ریحانه به صورتش زل زده بود و آلبوم را نگاه نمی كرد.

انگار فروغ داشــت بــرای خودش حــرف مــی زد و در جهانــی دیگر 
ســیر می كــرد: »وقتــی خاتــون مــرد بــه عكســی كــه روی طاقچــه 
گذاشتن خیره شده بودم. تازه اون موقع بود كه فهمیدم مادرم 
چقدر شبیه مادرشه. فكر می كردم از این به بعد هر وقت مادرم 

رو ببینم یاد خاتون می افتم. اگه مادرم رو ببینم ...«
یك دفعــه صــدای گریــه مثل شكســتن یــك نعلبكــی قدیمــی از 

گلویش بیرون زد.
از جایــش بلنــد شــده بــود و در اتــاق قــدم مــی زد و ســرش را 
مثــل این كــه دارد مرثیــه می خوانــد تــكان مــی داد و هرازگاهــی با 

كف دست به پایش می زد.
ریحانه داشــت آلبوم ها را جمــع می كــرد: »داری خــودت رو از بین 
می بری مامان. البه الی ایــن آلبوم ها چی می خــوای؟ مگه مامان 

ناز بین اینا گم شده؟«
فروغ بــا صدایی شــبیه فریاد از ســر اســتیصال گفــت: »عقلم به 
جایی قد نمیده. میام اینجا و عكســا رو نگاه می كنم. شایدم یاد 

كسی بیفتم كه مامانم رفته باشه پیشش.«
فــروغ نشســت كــف اتــاق و بــه نقطــه ای نامعلــوم خیــره شــد. 

صورتش پر از لك های قرمز بود.
با كف دســت هایش صورت خیســش را پاك كرد و گفت: »روزی 
هزار بــار روز آخر رو مــرور می كنــم ریحانه. مادرم گفــت می خواهد 
بخوابــد. قبلــش می گفــت حیــاط پــر از گنــد و كثافــت شــده. 

دو ساعت بعد زنگ زدم، جواب نداد. گفتم البد هنوز خوابه.«
ریحانــه پرید وســط حرفــش: »بعد شــب شــد و همگــی اومدیم 
اینجا. همش رو حفظم. مــن و روزبه هزار بــار كوچه ها و محله ها 
رو گشــتیم. دو ماهه داری اینــارو تكرار می كنی. بلند شــو ببرمت 

خونه.«
فــروغ چشــمش را ریــز كــرد. انــگار كشــف مهمــی كــرده باشــد: 

»امكان داره كه آدما یكهو آلزایمر بگیرن؟«
_نه! آقاجــان خدابیامــرز رو یادته؟یادتــه آلزایمرش از چی شــروع 

شد؟
_آره؛ الهــی بمیرم براش. تــوی خونه راه می رفــت و دنبال مادرش 

می گشت.
دوباره گریه كرد و سرش را گذاشت روی زانوهایش.

ریحانه مانتواش را ســریع پوشید و نشســت روبه روی مادرش: 
مامــان جونــم هــر روز میــای اینجــا كــه چــی بشــه؟ دایــی منصور 
همه جا رو می گرده. پیگیر كارها ســت. بابا هر روز می ره كالنتری. 
روزبه تا حاال صد بار همه بیمارســتان ها رو گشــته. بلند شو بریم 

خونه.
بلند شد و شال مشــكی اش را انداخت روی سرش. فروغ گفت: 

نه تو برو. به بابات گفتم بیاد دنبالم.
می گشــت.  ســوئیچ  دنبــال  كیفــش  تــوی  داشــت  ریحانــه 
یك خمیردندان در دست چپش بود و كیف را با دست دیگرش 
هم می زد. نشســت وســط اتاق و خمیردندان را داد دست فروغ 
و كیــف را خالــی كــرد روی قالی. بعــد ســوئیچ را دســتش گرفت و 

وسایلش را تند تند ریخت در كیفش.
فروغ خمیردندان را به سمتش دراز كرد.

_نمیخوامش. یه خانومه دم در به زور به هم فروخت. كلی قسم 
خ. و آیه داد. بده به بهر

فروغ خمیردندان رو گذاشت روی تخت مادرش و همان طور كه 
نشسته بود سرش را روی تخت گذاشــت: برای یه خمیردندون 
حاال بیفتم تــوی حیــاط و زیرزمیــن دنبالش؟ هــر وقت بیــاد باال، 

ببینه  برمیداره.
_كارگر خونه ناشــنوا هم مصیبته هــا. مامان ناز دلــش رو به چیه 

خ خوش كرده بود؟ بهر
یك دفعــه فروغ مثــل بــرق گرفته هــا ازجایش پریــد و وســط اتاق 
خشكش زد. با چشم های گرد به ریحانه نگاه می كرد: دل خوش 

كرده بود؟ ریحانه تو چیزی می دونی؟
ریحانه گفت: مامان به واژه ها پیله نكن تو رو خدا.

خداحافظی كرد و رفت. فروغ ایســتاده بود وســط اتاق و از پنجره 
رفتنــش را نــگاه می كــرد. ریحانــه پاهایــش را می كشــید وســط 

برگ های زرد خشك شده وسط باغ.
به خانه اش رسید و همین كه كلید را در قفل چرخاند، موبایلش 
زنــگ خــورد. روی صفحــه گوشــی نوشــته شــده بــود بابــا، یــك 

قلب قرمز هم كنارش بود.
ریحانــه همان طــور كه خم شــده بــود و با زیــپ كفشــش كلنجار 

می رفت، جواب داد.
پدرش داشت او را ســین جیم می كرد و می پرسید كه كجاست و 
كی از مادرش جدا شــده، اما یك دفعه بی مقدمه رفت ســر اصل 
مطلب: هر چی در می زنــم در رو باز نمی كنه.گوشــی رو هم جواب 

نمی ده.
ریحانــه دســتش بــه زیــپ كفشــش خشــك شــد و گوشــی بین 
گردن و گوشش ماند. صدای پدرش قطع نمی شــد: قرار بود برم 

دنبالش. خودش گفته بود بیا. حاال غیبش زده مثل مادرش.
ریحانــه ایســتاده بــود و عبــارت »مثــل مــادرش« در گوشــش 
زنگ مــی زد. صــدای روزبــه را می شــنید كه داشــت از داخــل خانه 
می پرســید چه شــده. در را بســت و بــا قدم هــای بلند به ســمت 
ج شــد  آسانســور می رفت.  با ماشــین به ســرعت از پاركینگ خار
و یكراســت به كالنتری رفت. پله ها را دو تا یكی بــاال می رفت. حاال 
دیگر ســرباز وظیفه ها هم خانواده مامان ناز را می شــناختند و با 
خبر غیب شــدن فروغ ایــن بار حتی همــان ســرباز وظیفه ها هم 

مطمئن شده بودند كه كاسه ای زیر نیم كاسه است.
ادامه دارد

پس از دیگری 
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اگر زوج ها خواسته ای 
دارند، با نهایت آرامش 

و بدون هیچ دعوایی 
آن را مطرح كنند و اگر 

با مخالفت مواجه 
شدند باز هم با منطق 

سعی در راضی كردن 
طرف مقابل داشته 

باشند

حركــت كــرد كــه بــه محــل كارش برگــردد. در طــول 
مســیر مادرش با او 20 دقیقه صحبــت كرد و حالش 
خوب بــود. بــه مــا گفتــه بــود شــارژ گوشــی تلفنش 
در حــال تمــام شــدن اســت و نگــران او نشــویم. 
دو ســاعت از آخریــن صحبــت او با مادرش گذشــته 
بود كه متوجه بی قراری های همسرم شدم. با هرجا 
كه فكرش را بكنید، تماس گرفتیم تا شاید بتوانیم 
خبــری از محمدجــواد بگیریــم، امــا هیچكــس خبــر 
نداشــت. با اورژانــس جــاده ای هم تمــاس گرفتیم، 
ولی آنها هــم اظهــار بی اطالعی می كردنــد. آنقدر این 
بی اطالعــی ادامــه پیــدا كــرد تــا این كــه شــك كردیــم 
نكنــد پســرمان را ربــوده باشــند. در همیــن حــال 
و احــوال بودیــم كــه خواهــرزاده همســرم از طریــق 
اینترنت متوجه شد پســرم در بیمارســتان دامغان 

بستری شده است.«

تمام وجود فرزندم را اهدا كردم
پدر و مــادر بــه ســرعت از گرگان بــه ســمت دامغان 
حركــت كردند. باالی ســرش كه رســیدند، پزشــكان 
گفتند شــرایط جســمی مناســبی ندارد و به احتمال 
زیــاد مــرگ مغزی شــده اســت، اما بــر اســاس حرفه 
پزشــكی صبر كردند تا شــاید محمدجــواد به هوش 
بیاید، اما به هوش نیامد و پزشــكان بــه طور قطعی 
به پدر و مــادرش اعالم كردند پسرشــان مرگ مغزی 
شــده اســت: »ما پســرمان را از دســت داده بودیم. 
او دیگر نبــود، اما بیمارانــی كه نیازمنــد اهدای عضو 
بودنــد، می توانســتند از اعضــای بــدن او اســتفاده 
كننــد. خودمــان بــه بیمارســتان پیشــنهاد دادیم و 
گفتیم كه بهتر اســت از اعضای بدن پســرمان برای 
نجــات چنــد بیمــار دیگــر اســتفاده كننــد. از طرفــی 
پســرم هم زمانی كه زنــده بود، آدم بخشــنده ای بود. 

وقتــی مدرســه می رفــت و مــادرش برایــش ســیب 
می گذاشت، از او می خواست ســیب دیگری هم به 
او بدهد تا اگر پســر همكالسی اش دلش خواست، 
به او هم بدهد. می دانســتیم كه پسرم از تصمیم ما 
برای اهدای اعضــای بدنش هم رضایــت قلبی دارد. 
48 ســاعت بســتری بود. بعد آمبوالنــس مجهزی از 
تهران آمــد و پســرمان را به بیمارســتان ســینا برد تا 

روند اهدای عضو صورت گیرد.«
به بیمارســتان ســینا كه رســیدند، پدر باز هــم تاكید 
كرد كه از تمــام اعضای قابل اســتفاده بدنش و حتی 
رگ ها هــم می تواننــد اســتفاده كننــد. درد هنوز هم 
در صــدای پــدر مــوج می زنــد. درد دوری از فرزنــد، از 
دســت دادن ثمــره عشــقش بــا همســرش، جــای 
خالــی پســرش هنــوز هــم آزارش می دهــد: »خیلــی 
ســخت اســت. بــاور كنیــد دســت و دلــم بــه كار 

نمــی رود. ایــن درد آن قــدر ســنگین اســت كــه آرزو 
می كنــم حتی ســر دشــمنم هــم ایــن بــال نیایــد. من 
هــم پــدرم و حــال پدرانــی كــه فرزنــد نیازمنــد اهــدای 
عضو دارنــد را به خوبــی درك می كنــم. می دانم چقدر 
برایشان سخت است چشــم انتظار بمانند تا شاید 
روزی عضــوی بــرای فرزندشــان پیــدا شــود. می دانم 
چقــدر ســخت اســت هــر روز در بیــم و امید مــرگ یا 
زندگی فرزندشان دســت و پا بزنند. داغ جوان بسیار 
دشــوار اســت. بــرای همیــن بود كــه تصمیــم گرفتم 
اعضــای بــدن پســرم را اهــدا كنم تــا چنــد پــدر و مادر 
داغ فرزندشــان را نبیننــد. آرزو می كنم هیــچ فرزندی 
دچار حادثه نشــود، اما به عنوان پدری كــه داغ دیده 
و اعضای بدن فرزندش را بخشــیده، از خانواده های 
دارای بیمار مرگ مغزی درخواست می كنم بزرگواری 
كنند و با بخشــیدن اعضای بدن بیمارشــان، زندگی 

چنــد بیمــار دیگــر را نجــات دهنــد كــه هــم خیــر دنیا 
نصیب شان شود و هم خیر آخرت.«

مرگ پدرزن و تقســیم ارثیــه، زندگی زوج 
سیما فراهانی

تپش

جــوان را بــه نابــودی كشــاند. مجتبــی و 
ســارا كه شــش ســال با هم زندگی كرده 
بودنــد، بر ســر ارثیــه پدری بــا هــم درگیر 
شــده و ایــن دعــوا، آنهــا را بــه دادگاه 
خانواده كشاند. زن جوان زمانی كه مقابل قاضی دادگاه خانواده 
قرار گرفــت، درباره ماجرای زندگی اش گفت: شــش ســال اســت 
ازدواج كــرده ام. در همه شــرایط در كنار هم بودیــم. مجتبی مدتی 
بیــكار بــود و مشــكالت زیادی داشــتیم. بــا ایــن حــال در كنارش 
بودم و ســعی كردم همه شــرایط را درك كنم. تــا این كه چند وقت 
پیش پدرم فوت شــد. من دو برادر و دو خواهــر دارم. بعد از مرگ 
پــدرم تصمیــم گرفتیــم خانــه پــدری را نفروشــیم. بــرادرم گفــت 
دســت نگه داریم تا بعد یك تصمیم جمعی بگیریــم. ولی در این 
میــان مجتبی شــروع كــرد بــه جــار و جنجــال راه انداختــن. درباره 
مسائل خانوادگی ما داشت تصمیم می گرفت. برایش مهم نبود 
كه این یك مساله خانوادگی است و نباید در آن دخالت كند. تازه 
جوری رفتار می كــرد كه انگار حــق دارد. می گفت بایــد هرچه زودتر 
ارثیــه ات را از خانــواده ات بگیــری. ســر ایــن موضــوع خیلــی بــا او 
كلنجــار رفتــم، ولی فایــده ای نداشــت. حاضــر نبــود كوتــاه بیاید. 
باعث شد با خانواده ام هم درگیر شوم. می گفت چرا برادرت باید 
بــرای ارثیــه تصمیــم بگیــرد. در صورتــی كه این مســاله شــخصی 
است. مجتبی نباید در آن دخالت می كرد. االن چند ماه است سر 
ارثیه پدری من بــا هم دعوا داریم. هنوز هم كوتــاه نیامده و حاضر 
نیســت قبول كند. بارها بــه برادرم توهیــن كرد و حتی بــا خواهرم 
هم درگیر شــد. تازه بعد از شش ســال مجتبی را شناختم. او مرد 
منطقی  نیست و من نمی توانم كنارش خوشبخت باشم. وقتی 

به خاطر پول چنین رفتاری می كند و آبروی مرا پیش همه می برد، 
در آینــده مشــكالت بدتری با هــم خواهیم داشــت. بــرای همین 
دیگر نمی خواهم در كنــار چنین مردی زندگی كنــم. او دیگر برایم 

قابل اعتماد نیست.
در ادامه شــوهر ایــن زن نیز بــه قاضی گفــت: آقای قاضــی زندگی 
ما را خواهــر و برادرهای همســرم به هم ریختند. ما سال هاســت 
مشــكالت مالی داریم. پدرزنم یك خانه خیلی بــزرگ و گرانقیمت 
داشــت. تنها زندگــی می كرد. وقتــی زنده بــود، همیشــه می گفت 
خانه را بفروشیم و پولش را تقسیم كنیم، ولی بچه هایش قبول 
نمی كردند. امــا وقتی فوت شــد، دیگــر دلیلی نداشــت این خانه 
فروخته نشــود. با این حال برادرزنــم باز هم اجازه ایــن كار را نداد. 
چون خــودش پولدار اســت و مشــكالت مالی نــدارد، می خواهد 
این خانه بماند تا هــر وقت خودش به پول احتیاج داشــت، آنجا 
را بفروشــد. در صورتــی كــه مــا در زندگی مــان كلــی ســختی داریم. 
برادرزنم همیشــه با من لــج بــوده و بدرفتاری می كــرد. هیچ وقت 
هــم ســارا از مــن دفــاع نكــرد. همیشــه از خانــواده اش حمایــت 
می كرد. این بار هم به جای این كه به حرف های من گوش كند، به 
خاطر برادرش هر شــب و هر روز با من دعوا كــرد. مرا تحقیر كرد و 
كاری كرد كه حس كنم مرد بی عرضه ای هستم. من به پول ارثیه 
همســرم چشمداشــتی ندارم، ولــی وقتــی می بینم بــرادرش دارد 
سرش كاله می گذارد، عصبانی می شوم، اما همسرم این موضوع 

را نمی فهمد و مرتب حرف خودش را تكرار می كند.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از جدایــی منصــرف 
كند، ولــی وقتی اصــرار آنهــا را دیــد، رســیدگی به ایــن پرونــده را به 
جلســه آینده موكول كرد و از این زوج خواســت در این فرصت با 

یك مشاور خانواده صحبت كنند.

لجبازی، زندگی را
نابود می کند

سارا شقاقی، روان شناس در این رابطه می گوید: زن 
و مرد باید بدانند زندگی زناشــویی براساس تفاهم و 
توافق اســت نه مردســاالری یا زن ســاالری. در زندگی 
زناشــویی باید هر دو نفر احســاس نیاز و مشــكالت 
خودشــان را بــا هــم مطــرح كــرده و در یــك فضــای 
مســالمت آمیز صحبت كننــد. زوج ها بایــد در جهت 
رشد و پیشــرفت همدیگر قدم بردارند و به نیازهای 
همدیگــر توجــه كننــد. آنهــا بایــد بداننــد كــه روابــط 
ســالم و بــا دوام كامــال متقابل اســت. دو طــرف برای 
كمك بــه همدیگــر نباید از هیــچ فرصتی دریــغ كنند، 
همیــن مســاله باعث ایجــاد روابطی ســالم و بــا دوام 
خواهد شــد. زورگویــی و لجبــازی می توانــد یك رابطه 
را به نابودی بكشــاند. با تحكم نمی تــوان حرف خود 
را در هیچ رابطه ای به كرســی نشــاند. زن یا مــرد اگر در 
زندگی زناشــویی بــا زورگویی خواســته خــود را مطرح 
كند، حتی اگر حق باشــد، باز هم باعث ایجاد ناراحتی 
می شــود. همین باعث جنگ و دعوا و در نهایت هم 
لجبــازی و جدایــی می شــود. بهتــر اســت اگــر زوج هــا 
خواســته ای دارنــد، بــا نهایــت آرامــش و بــدون هیچ 
دعوایــی آن را مطــرح كننــد و اگــر بــا مخالفــت مواجه 
شــدند باز هــم با منطــق ســعی در راضی كــردن طرف 
مقابــل داشــته باشــند. زوجیــن بایــد توجــه داشــته 
باشــند، حمایت یــك طرفه از اعضــای خانــواده نباید 
این حس را در طرف مقابل ایجاد كند كه همســرش 

او  را نادیده می گیرد و به او توجه ندارد.

ارثیه دردسرساز

ماجرا
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خانواده



اواخر بهمن ماه بود که 
مسؤوالن بهداشت 
کشور در رسانه ملی 
حاضر شده و از ثبت 
اولین موارد ابتالی 
بیماران به ویروس 
کرونا خبر دادند. پس 
از اعالم خبر این بار 
نوبت فرصت طلبانی 
بود که با ادعای دروغین 
کشف درمان کرونا 
وارد عمل شوند تا با 
سوء استفاده از این 
شرایط، تكانی اساسی 
به حساب های بانكی 
خود بدهند.

کـــلـکهــــــــای 
کـــــــــــــــرونایی

کالهبردارانی که از کرونا کره می گیرند!

همینمدت دنیــامیگــذردودر جــوالنویــروسکرونــادر ســهماهاز  بیشاز
لیال حسین زاده

تپش

راآلودهکردهاســت. نســبتاکوتاهوتالحظــهتنظیــمایــنگــزارش،203کشــور

تعــدادقربانیــانکرونا کشــته،رکــورددار دههــزار اســپانیاوایتالیــابــابیــشاز

دارد.در قــرار پلههــایپایینتر 3000کشــته،در بــابیــشاز هســتندوایراننیز

لــودهمیکردیاجانشــانرامیگرفــت،فرصتطلبها مدتیکهویروسکرونــاآراموپنهــانمردمراآ

ننشستند. همبیكار

قیمتبه کردنــدتابهچنــدبرابــر عدهایماســكودســتكشومحلولهــایضدعفونــیرااحتــكار

تحقیقاتی حالیکــه30مرکز در نیز درمانرابهزحمــتبیندازند،برخیدیگــر مردمبفروشــندوکادر

مدتکوتاهیادعاکردنددرمانکرونا تالشمیکنندتادارویکرونارابســازند،در دنیاشبانهروز در

کانالهاوصفحاتشــبكههایمجازیبهاشــتراكگذاشتند.پلیسفتا راکشــفکردهاندوآنرادر

کرد. فضایمجازیرادستگیر همحواسشحسابیجمعبودوکاسبانکرونادر اینبار

کانالوحشت
همچنــان دولــت و رســانه ملــی 
گزارش لحظه بــه لحظه وضعیت 
ابتــا بــه كرونــا را در اختیــار مــردم 
قرار می داد و در عین حال پلیس 
تاش می كرد با شــایعه پراكنان و 
ایجادكننــدگان رعــب و وحشــت 
كنــد،  برخــورد  مــردم  میــان  در 
امــا عــده ای بــا اهــداف گوناگــون 
و بــدون توجــه بــه هشــدارهای 

پلیس، شایعه های مختلفی در مورد كرونا میان مردم پراكنده می كردند.
این بــار نوبت رئیــس پلیس فتــای زنجان بود كــه از شناســایی و دســتگیری عامل شــایعه پراكنی 
، فــردی مدعی  اخبــار غیرموثــق مرتبــط با ویــروس كرونــا در فضــای مجازی خبــر دهــد. در ایــن خبر
شــده بود كه شــش نفر در اثر ابتا به كرونــا در زنجان فوت كرده انــد. رئیس پلیس فتــای زنجان در 
تشــریح این خبر گفــت: با تاش شــبانه روزی كارشناســان پلیــس فتای زنجــان، خبری بــا موضوع 
كشــته شــدن شــش نفر از شــهروندان به خاطر بیماری كرونــا در یكــی از بیمارســتان های زنجان، 
در شــبكه های اجتماعی رصد شــد و با توجه بــه ایجاد تشــویش اذهان عمومی و رعب و وحشــت 
در بین مــردم، شناســایی عامل یا عامــان به صورت ویــژه در دســتور كار كارشناســان این پلیس 
قرار گرفت. به گفته او، با پیگیری های انجام شــده از دانشــگاه علوم پزشكی اســتان، خاف واقع و 
كذب بودن این مطالب محرز شــد و بنابراین بــا هماهنگی مقام قضایی پس از شناســایی، متهم 

در استان زنجان دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

شیادیبادارویدروغین
اواخر بهمن ماه بود كه مســؤوالن بهداشــت كشور 
در رســانه ملــی حاضــر شــده و از ثبــت اولیــن مــوارد 
ابتــای بیماران بــه ویــروس كرونــا خبر دادنــد. پس 
از اعام خبر ایــن بار نوبــت فرصت طلبانی بــود كه با 
ادعای دروغین كشف درمان كرونا وارد عمل شوند 
تا بــا سوء اســتفاده از این شــرایط، تكانی اساســی به 

حساب های بانكی خود بدهند.
در آن روزهــا، صفحــات شــبكه های مجازی پر شــد از 
تصاویــر داروی درمان كرونــا و فــروش آن كه امنیت 
عمومــی و روانی جامعــه را به مخاطــره انداختــه بود. 
خیلی طول نكشــید كه پلیــس فتا وارد عمل شــد 

ج كاظمــی، رئیس  و در اولیــن واكنش، ســرهنگ تور
پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات تهــران بزرگ از 

دستگیری این فرد خبر داد.
ســرهنگ كاظمــی در مصاحبــه بــا رســانه ها گفــت: 
»مدتــی قبــل و بــه دنبــال رصــد تیم هــای تخصصی 
پلیس فتا كه درپی شــیوع ویروس كرونا و با هدف 
رصــد اقدامــات مجرمانــه در این فضا شــكل گرفته 
اســت، ماموران پلیــس فتا بــا فردی مواجه شــدند 
كه بــا انتشــار صــدای ضبط شــده خــود، مدعــی بود 
پزشــك بــوده و داروی كرونــا را كشــف كرده اســت. 
ایــن فــرد از شــهروندان خواســته بــود كــه بــرای 

شوخیکثیف
درســت در روزهایــی كــه زمزمــه ورود ویــروس كرونــا در 
كشــور پیچیــده بــود، فرصت طلبــان از ایــن موقعیــت 
نامطلــوب اســتفاده كردنــد تــا هرچــه بیشــتر به آشــفتگی 
ذهــن مــردم دامــن بزننــد. ماجــرا از زمانــی آغــاز شــد كــه 
یك تاجر چینــی به دلیــل ابتا بــه ویــروس كرونــا در یكی از 
بیمارستان های ســنندج بستری شد. انتشــار این خبر در 
ســطح گســترده، عاوه بــر ایجــاد نگرانــی در مــردم موجب 

سوء استفاده كانال های معاند از این موضوع شد.
با انتشــار این ویدئو و تكذیب آن از ســوی دانشگاه علوم 
پزشــكی اســتان، بررســی موضــوع در دســتور كار پلیــس 
فتا قــرار گرفــت و پــس از 24 ســاعت متهــم در كردســتان 

شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی بازداشت شد.
، رئیــس پلیس فتــای فرماندهــی انتظامی كردســتان گفت: متهم پــس از بازداشــت به جرمــش اعتراف و  ســرهنگ مهدی دانش پور
انگیزه خود از این اقدام را »سرگرمی و شوخی با دوستانش« اعام كرد. وی تاكید كرد: براساس ماده 18 قانون جرایم رایانه ای، هر كس 
به قصــد اضرار بــه غیر یا تشــویش اذهــان عمومی یــا مقامات رســمی به وســیله ســامانه رایانــه ای یــا مخابراتــی، اكاذیبی منتشــر یا در 

دسترس دیگران قرار دهد، »مجرم« و به مجازات تعیین  شده در قانون محكوم می شود.

شیوع شایعهقبلاز
بــهــمــن مــاه بــــود و در حــالــی كــه 
وزارت بــهــداشــت بــه طــور مرتب 
ــرد كه  ــی ك ــه مــلــی اعـــام م ــان از رس
هنوز مورد ابتا به ویروس كرونا 
در كشور ثبت نشده و در عین 
حــال مــســؤوالن دولــتــی و پلیس 
ــان  ــدگـ ــنـ ــنـ ــاده كـ ــفـ ــتـ ــوء اسـ بــــه سـ
ــد كــه دســـت از  ــی دادنـ هــشــدار مـ
ــن بــار  شــایــعــه ســازی بـــردارنـــد، ایـ

سرهنگ سعید راســتــی، رئــیــس مــركــز عملیات پلیس امنیت عمومی تــهــران بـــزرگ از دستگیری 
یك شایعه پرداز دیگر خبر داد.

، سرهنگ راستی با اشــاره به این كه ایــن كاربر فضای مــجــازی، مطالب كذب  پس از اعــام ایــن خبر
درخــصــوص انتشار ویـــروس كــرونــا در كشور پخش مــی كــرد، از شناسایی او خبر داد و اضــافــه كــرد: 
تحقیقات پلیسی نشان می داد كه این فرد، یكی از دانشجویان دانشگاه های سایر استان ها بود كه 
با بارگذاری فایل های صوتی و كلیپ های تصویری ساختگی باعث ایجاد تنش و اضطراب در جامعه 

شده بود.
، ماموران مركز عملیات پلیس امنیت، مخفیگاه وی را در حوالی افسریه  با كسب اطاعات تكمیلی تر
تهران شناسایی كردند و متهم با هماهنگی های قضایی صبح یازدهم اسفندماه در مخفیگاهش 
دستگیر و برای تكمیل تحقیقات پلیسی به مركز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل 

شد.
متهم در بازجویی های اولیه به جــرم خــود اعــتــراف و هدفش را از انتشار مطالب كــذب، سرگرمی و 

افزایش مخاطبان و دنبال كنندگان خود در فضای مجازی اعام كرد.
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داغ هفته



در بحبوبه شیوع 
ویروس كرونا و پخش 

ویدئوهای متعدد از 
كادر درمان كه عاجزانه 

از مردم می خواستند 
در خانه خود بمانند، 

ویدئویی از یك فرد 
به ظاهر پرستار در 

اینستاگرام پخش شد 
كه با لباس سفید و 

گریه به مردم می گفت 
كه از كادر درمان 

 بیمارستان 
مسیح دانشوری است 

و تعداد كشته های 
كرونایی در این 

بیمارستان بیش از 
حد تصور بوده است

قالبی»مسیحدانشوری«برای»مسیحعلینژاد« بازیگریپرستار
پخــش  و  كرونــا  ویــروس  ع  شــیو بحبوبــه  در 
ویدئوهــای متعــدد از كادر درمــان كــه عاجزانــه 
از مــردم می خواســتند در خانــه خــود بماننــد تــا 
زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس بــه دیگــران قطــع 
شــود، ویدئویــی از یــك فــرد بــه ظاهــر پرســتار در 
اینســتاگرام پخش شــد كــه در یــك كادر بســته، با 
لباس ســفید و گریــه به مــردم می گفت كــه از كادر 
درمــان بیمارســتان مســیح دانشــوری اســت و 
تعــداد كشــته های كرونایــی در ایــن بیمارســتان 
بیش از حــد تصور بــوده و هــر آنچه مســؤوالن در 
مورد آمــار مــرگ كرونایــی می گوینــد، دروغ محض 

اســت. زیر این پســت اینســتاگرامی عده ای شــروع به ناســزاگویی به مســؤوالن كــرده و آنهــا را متهم بــه دروغگویی كردنــد، اما 
برخی نیز با دقت بیشــتر بــه ویدئو و صحبت هــای این زن، در مــورد ادعاهای او شــك كردند. خیلی طول نكشــید كه مســؤوالن 
وزارت بهداشــت و پلیس در جریان این ویدئوی پر التهاب قرار گرفتند. پس از واكنش  كاربران، پلیس وارد عمل شد و با انجام 
تحقیقات مشــخص شــد این فرد جزو كادر هیچ بیمارســتانی نیســت و در هرمزگان با تهیه فیلــم و كلیپ برای مســیح علی نژاد 

فعالیت می كرده است كه توسط اطالعات سپاه هرمزگان دستگیر شد.

کانالوحشت
همچنــان دولــت و رســانه ملــی 
گزارش لحظه بــه لحظه وضعیت 
ابتــال بــه كرونــا را در اختیــار مــردم 
قرار می داد و در عین حال پلیس 
تالش می كرد با شــایعه پراكنان و 
ایجادكننــدگان رعــب و وحشــت 
كنــد،  برخــورد  مــردم  میــان  در 
امــا عــده ای بــا اهــداف گوناگــون 
و بــدون توجــه بــه هشــدارهای 

پلیس، شایعه های مختلفی در مورد كرونا میان مردم پراكنده می كردند.
این بــار نوبت رئیــس پلیس فتــای زنجان بود كــه از شناســایی و دســتگیری عامل شــایعه پراكنی 
، فــردی مدعی  اخبــار غیرموثــق مرتبــط با ویــروس كرونــا در فضــای مجازی خبــر دهــد. در ایــن خبر
شــده بود كه شــش نفر در اثر ابتال به كرونــا در زنجان فوت كرده انــد. رئیس پلیس فتــای زنجان در 
تشــریح این خبر گفــت: با تالش شــبانه روزی كارشناســان پلیــس فتای زنجــان، خبری بــا موضوع 
كشــته شــدن شــش نفر از شــهروندان به خاطر بیماری كرونــا در یكــی از بیمارســتان های زنجان، 
در شــبكه های اجتماعی رصد شــد و با توجه بــه ایجاد تشــویش اذهان عمومی و رعب و وحشــت 
در بین مــردم، شناســایی عامل یا عامــالن به صورت ویــژه در دســتور كار كارشناســان این پلیس 
قرار گرفت. به گفته او، با پیگیری های انجام شــده از دانشــگاه علوم پزشكی اســتان، خالف واقع و 
كذب بودن این مطالب محرز شــد و بنابراین بــا هماهنگی مقام قضایی پس از شناســایی، متهم 

در استان زنجان دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

سادهلوحان سودجوییاز
در شــرایطی كــه همچنــان مســؤوالن، وزارت بهداشــت و همچنیــن ســازمان 
جهانــی بهداشــت تاكیــد می كنند هنــوز هیچ درمــان قطعــی ای بــرای ویروس 
كرونــا پیدا نشــده اســت و مــردم همچنــان باید بــه رفتارهــای بهداشــتی خود 

ادامه دهند، اما عده ای هستند كه باز هم به فكر سودجویی خود هستند.
در یكــی از خبرهــای مربــوط بــه ســودجویی كالهبــرداران كــه روز ســیزدهم 
فروردین منتشر شد، ســرهنگ رامین پاشــایی، رئیس اداره اجتماعی پلیس 
فتا از دســتگیری زنــی خبر داد كــه عامــل تبلیغ و فــروش داروی قطعــی درمان 

كرونا در فضای مجازی بود.
ســرهنگ پاشــایی دربــاره این خبــر گفــت: »زنــی بــا سوء اســتفاده از موقعیت 
پیش آمده در كشــور و با تبلیغــات گســترده در فضای مجــازی مدعی فروش 
داروی ضــد كرونــا با نــام التیــن »NBH« بــود و بــا ثبــت ســفارش از متقاضیان، 
مبالغــی از500 هــزار تا ســه میلیــون تومــان بابت هــر بســته از مشــتریان خود 

دریافت كرده بود.«
پس از شناســایی متهم و با هماهنگی مرجع قضایی، وی در استان مازندران 
دســتگیر و در بررســی های فنی مشــخص شــد افرادی از او خرید كــرده و مبلغ 

یك میلیارد و 200 میلیون تومان كالهبرداری كرده است.
ســرهنگ پاشــایی با بیــان این كــه هرگونــه تبلیــغ و فــروش دارو تحــت عنوان 
درمــان كرونــا ویــروس منــوط بــه تاییــد و اظهارنظــر رســمی مســؤوالن و 
كارشناســان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكی اســت، تصریــح كرد: 
فروش دارو در فضای مجازی جرم اســت و متهم برای سیر مراحل قانونی و 

عودت مبالغ اخذ شده از مالباختگان تحویل مرجع قضایی شد.
این مقام انتظامی بــه هموطنان توصیه كــرد: »هرگز فریــب این گونه اقدامات 
خــالف و مجرمانــه افــراد ســودجو و كالهبــردار را نخورنــد و اخبــار و اطالعــات 
مورد نیــاز خــود را تنهــا از طریــق رســانه ملــی و خبرگزاری هــای معتبــر دریافــت 
كنند. در صورت مواجهه با موارد مشــكوك یا نیــاز به مشــاوره و راهنمایی نیز 
با مراجعــه به بخــش مركــز امــداد و فوریت های ســایبری پلیــس فتــا از طریق 
ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی WWW.CYBERPOLICE.IR از خدمات 

آنالین و برخط این پلیس بهره مند شوند.«

شیادیبادارویدروغین
ج كاظمــی، رئیس  و در اولیــن واكنش، ســرهنگ تور
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهــران بزرگ از 

دستگیری این فرد خبر داد.
ســرهنگ كاظمــی در مصاحبــه بــا رســانه ها گفــت: 
»مدتــی قبــل و بــه دنبــال رصــد تیم هــای تخصصی 
پلیس فتا كه درپی شــیوع ویروس كرونا و با هدف 
رصــد اقدامــات مجرمانــه در این فضا شــكل گرفته 
اســت، ماموران پلیــس فتا بــا فردی مواجه شــدند 
كه بــا انتشــار صــدای ضبط شــده خــود، مدعــی بود 
پزشــك بــوده و داروی كرونــا را كشــف كرده اســت. 
ایــن فــرد از شــهروندان خواســته بــود كــه بــرای 

دریافت ایــن دارو مبلغی را به حســابش واریز كرده 
و منتظــر بماننــد تــا از طریــق پیــك، دارو برای شــان 
ارســال شــود.  با توجه بــه این كــه مســؤوالن وزارت 
بهداشــت و ســازمان جهانی بهداشــت نیز كشــف 
هرگونه داروی كرونا را تاكنــون رد كرده اند، ماموران 
از قصــد كالهبردارانــه ایــن فــرد مطمئــن شــده و با 
هماهنگــی مقــام قضایــی بــرای دســتگیری او وارد 

عمل شدند.«
بــرای انجــام ایــن عملیــات مامــوران بــا اســتفاده از 
شیوه های پلیسی، مخفیگاه متهم را در مركز تهران 
كشــف و با حضور در محــل اختفایش او را دســتگیر 

و به مقــر پلیس منتقــل كردنــد. در بازرســی از محل 
اختفا، یــك البراتوار كــه این فرد مدعــی بــود دارو را در 
آنجا تولیــد كرده، پلمــب و مقادیــری دارو نیز توقیف 

شد.
براســاس اعــالم رئیــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ، 
متهم 40 ســاله در بازجویی ها مدعی شــد كه پزشك 
بــوده و داروی كرونــا را به شــیوه گیاهی كشــف كرده 
اســت. او حتی مدعی بود خودش را نیز از طریق این 
دارو درمــان كــرده اســت، امــا كارشناســان ســازمان 
غذا و دارو پــس از بررســی ایــن دارو، ادعــای این مرد 
را رد كردنــد. بــا رد ایــن ادعــا توســط پزشــكان، بــرای 
متهم پرونده تشكیل و برای ادامه روند رسیدگی به 

دادسرا اعزام شد.

شوخیکثیف
درســت در روزهایــی كــه زمزمــه ورود ویــروس كرونــا در 
كشــور پیچیــده بــود، فرصت طلبــان از ایــن موقعیــت 
نامطلــوب اســتفاده كردنــد تــا هرچــه بیشــتر به آشــفتگی 
ذهــن مــردم دامــن بزننــد. ماجــرا از زمانــی آغــاز شــد كــه 
یك تاجر چینــی به دلیــل ابتال بــه ویــروس كرونــا در یكی از 
بیمارستان های ســنندج بستری شد. انتشــار این خبر در 
ســطح گســترده، عالوه بــر ایجــاد نگرانــی در مــردم موجب 

سوء استفاده كانال های معاند از این موضوع شد.
با انتشــار این ویدئو و تكذیب آن از ســوی دانشگاه علوم 
پزشــكی اســتان، بررســی موضــوع در دســتور كار پلیــس 
فتا قــرار گرفــت و پــس از 24 ســاعت متهــم در كردســتان 

شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی بازداشت شد.
، رئیــس پلیس فتــای فرماندهــی انتظامی كردســتان گفت: متهم پــس از بازداشــت به جرمــش اعتراف و  ســرهنگ مهدی دانش پور
انگیزه خود از این اقدام را »سرگرمی و شوخی با دوستانش« اعالم كرد. وی تاكید كرد: براساس ماده 18 قانون جرایم رایانه ای، هر كس 
به قصــد اضرار بــه غیر یا تشــویش اذهــان عمومی یــا مقامات رســمی به وســیله ســامانه رایانــه ای یــا مخابراتــی، اكاذیبی منتشــر یا در 

دسترس دیگران قرار دهد، »مجرم« و به مجازات تعیین  شده در قانون محكوم می شود.
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داغ هفته



پیرمرد دو دستی روی 
سرش كوبید و هق هق 
گریه نفس هایش را 
به شماره انداخت. 
قاضی از مامور زندان 
خواست برای او آب 
بیاورد. پیرمرد یك جرعه 
آب كه نوشید، زبانش 
باز شد و مدام می گفت: 
من مقصر بودم، دختر 
و دامادم را فرستادم 
سینه قبرستان

در ســلول انفرادی باز شــد و ســرباز 
محمد غمخوار

تپش

جــوان نگاهی به جواد كه گوشــه ای 
از بازداشتگاه كز كرده بود، انداخت 
و با تحكم گفت: بلند شــو باید بری 
برای بازجویی. جــواد مكث كوتاهی 
كــرد و بعــد كتــش را از كنــارش برداشــت و آرام به ســمت در 
رفــت. وقتی بــه مقابــل در رســید، ســرباز كالنتــری پابنــدی را 

مقابلش روی زمین انداخت .
-كمی صبر كن تا این پابندها را بزنم.

جواد با نگاهی كه در پشت آن خشــمی مخفی بود، به سرباز 
نگاهی انداخت و آرام سرجایش میخكوب ایستاد. بعد هم 
صــدای كشــیده شــدن زنجیــر روی زمین ســرد بازداشــتگاه 
ســكوت آنجــا را شكســت. راه رفتن بــا پابند برایش ســخت 
بود و ســعی می كرد تعادلــش را حفظ كنــد تا نقش بــر زمین 
نشــود. همیــن دیشــب بــود كــه بــرای اولیــن بــار ســردی 
دســتبند را روی دســتانش حــس كــرد. دیشــب همین طــور 
آرام بود و در گوشه ای از سالن ایستاده و به جنازه نسیم كه 
با صورت كبود روی مبل راحتی به آرامی خوابیده بود، چشم 
دوخته بــود. در ایــن دو روز انــگار پنبــه ای در گوشــش كرده 
بودنــد و صدای افــراد را نمی شــنید. فقــط صدای نســیم بود 
كــه فریاد مــی زد: طــالق می خواهــم و خیلی وقت اســت برای 

رسیدن به اینجا تالش كرده ام.
بــه خــودش كــه آمــد داخــل اتــاق بازجویــی رو بــه روی بازجــو 
نشســته بود. افســر پلیس را شــناخت. دیروز در خانه شان 
بــود و از همســایه ها تحقیق می كــرد. نفس عمیقی كشــید. 
گاهی  حس كــرد چقدر تشــنه اســت. قبــل از این كــه افســر آ
ســوالی بپرســد. با صدایی كه انــگار از ته چاهی خشــك بلند 

شده است، گفت: میشه یه لیوان آب لطف كنید.
افســر از جایــش بلنــد شــد و چنــد ثانیــه بعــد بــا لیوانــی آب 
دوبــاره رو به رویــش نشســت. لیــوان را روی میز گذاشــت و 
جواد تمام آن را یك جرعه سركشــید. مامور جوان پرونده ای 
ســبز كــه روی آن ماژیــك مشــكی نوشــته شــده بــود، قتــل 
مرحــوم نســیم محمــدی، را بــاز كــرد و برگــه ای را از داخــل آن 
بیرون كشــید و با خودكار قرمز باالی آن نوشت، شما متهم 

به قتل همسرتان هستید. این اتهام را قبول دارید؟ 
دو خطی فاصله گذاشــت و ســوال بعدی را نوشــت؛ چرا و با 
چه انگیــزه ای همســرتان را كشــتید؟ بــه طور كامــل توضیح 

دهید.
بعد برگــه را بــا یك خــودكار آبــی رو بــه روی جــواد گذاشــت و 
خواســت به پرســش ها پاســخ دهد. مــرد جــوان خــودكار را 

میــان انگشــتانش بــازی داد و بعد زیر ســوال اول نوشــت:  
»بله قبول دارم.« به ســوال دوم كه رســید مكثی طوالنی كرد 
و بعــد خــودكار را روی كاغــذ حركــت داد: »باید می مــرد و من 
این كار را كردم. االن هم پشــیمان نیستم و آماده ام اعدامم 

كنید. بیشتر از این هم توضیحی برای كارم ندارم.« 
ســوال های بعــدی ســروان بــرای این كــه انگیــزه قتــل را 
مشــخص كنــد بــی نتیجــه مانــد و صبــح روز بعــد او را بــرای 
بازجویــی قضایــی راهــی دادســرا كــرد. جــواد در دادســرا هم 

حرفی از انگیزه اش نزد و فقط یك جواب ثابت داشت. 
- حقش بود بمیرد. آماده  ام قصاص شوم.

ســه ماه از قتل گذشــت و باالخره روز دادگاه رسید. جوان با 
دستبند و پابند و لباس های راه راه سورمه ای و آبی از زندان 
به دادگاه منتقل شــد. بعــد از قتل بــرای اولین بار بــود كه با 
پدر و مادر نسیم رو به رو می شد. پیرمرد عصایش را ستونی 
زیــر چانــه اش كــرده بــود و آرام و بــی صدا بــه قاتــل دخترش 
خیره شــده بود. مادر دانه های تســبیح را میان انگشتانش 
جا به جا می كــرد و زیر لب ذكر می گفت. دلــش طاقت نیاورد 
و از جایــش بلند شــد و به ســمت جواد كه آن ســوی ســالن 
نشســته بود رفت. ســرباز زنــدان مقابلش ایســتاد و گفت: 
مادر برای ما مســؤولیت دارد. نمی توانم اجازه نزدیك شدن 

به او را بدهم.
- كاریــش نــدارم كــه. فقــط می خــوام بدونــم چــرا دختــرم را 
كشت؟ ســه ماهه منتظرم باهاش رو به رو بشم و به جواب 

این سوال برسم. 
ناگهــان غرور جــواد مثل كــوه یخــی در برابر آفتاب آب شــد و 
بغض این ســه ماهه اش شكســت: » مادر به خدا شرمنده 
شــما هســتم. جــواب ایــن ســوال رو نخــواه و به قاضــی بگو 
زودتــر اعدامم كنــه. طاقت ایــن شــب و روزهای پــر كابوس 
رو ندارم . مرگ برای من عروســی اســت. شــاید یــك روز قفل 
ســینه ام باز شــد و جواب ایــن ســوال را دادم امــا آن روز من 

اینجا نخواهم بود.«
در جلســه دادگاه پــدر و مــادر نســیم شــرط گذاشــتند اگــر 
او قفــل ســكوتش را بــاز كنــد، از خونخواهــی دخترشــان 
گذشــت می كنند. اما این شــرط هم تاثیری در تصمیم جواد 
نگذاشت و سرانجام او با حكم قصاص به زندان بازگشت و 

شمارش روزهای مانده به اجرای حكم آغاز شد.
ســرانجام روز اعدام رســید و جــوان را شــب قبل بــه انفرادی 
بردند. گوشــه ای از بازداشتگاه نشســت و كاغذ و خودكاری 
خواســت تــا وصیــت كنــد. هــر چنــد دقیقــه یــك بــار بــه در 
می كوبید و كاغذ دیگری می خواســت. نوشــتن ســه صفحه 

وصیتنامــه اش حــدود نیــم ســاعت طــول كشــید. حــس 
می كرد بار ســنگینی از روی دوشــش برداشــته شــده است. 
هوا گرگ و میش بود كــه او را برای اجرای حكم پــای چوبه دار 
بردند. پدر و مادر نسیم در گوشه ای ایستاده بودند. مادر با 
دیدن دامادش چادر روی سر كشید. وصیتنامه را به قاضی 
اجرای احكام داد و خواســت بعــد از اجرای حكــم آن را به پدر 
و مادر نســیم بدهد. بعد هم به ســمت چوبــه دار رفت. پای 
طناب كه ایســتاد قاضــی از او خواســت اگر خواســته ای دارد 

بگوید. رو به پدر و مادر نسیم كرد و گفت: حاللم كنید.
چند لحظــه بعد طنــاب دار دور گردنش ســفت شــد و رقص 
پاهایــش خبــر از آخریــن لحظه هــای زندگــی اش مــی داد. 
بدنــش از حركت ایســتاد و بــا تایید پزشــك، جســدش را در 

كاوری مشكی گذاشتند تا به پزشكی قانونی برود.
قاضی به ســمت پــدر نســیم رفــت و برگه هایــی را بــه او داد. 
دامادتان خواســته ایــن برگه هــا را به شــما بدهــم. فكر كنم 

وصیتنامه اش است.
پیرمــرد نگاهی بــه برگــه كــرد و آن را به ســمت قاضــی گرفت 
و گفــت: مــن كــه ســواد نــدارم اگــه میشــه بخــون و بگــو 

چی نوشته.
آن  بــه خوانــدن  ع  گرفــت و شــرو را  برگــه  قاضــی جــوان 
كــرد. در ابتــدای نامــه از آنهــا بــه خاطــر كشــتن دخترشــان 

طلب بخشش كرده بود.
» ...  خودتــان بهتــر می دانیــد كــه من عاشــق نســیم بــودم و 
االن هــم به خاطــر همیــن عشــق زندگــی ام بــه خــط پایانش 
رســید. تا االن هم حرفی از این كه چرا نســیم را كشــتم، نزدم 
تــا یــك وقــت دلتــان برایــم بســوزد و مــرا ببخشــید. اگــر این 
كار را می كردیــد، بعــد از آزادی خــودم در خانــه حكــم مــرگ 
را اجــرا می كــردم. حــاال هــم بــه خاطــر این كــه بتوانــم بــه تنها 
خواســته ام كــه دفن مــن در قبــر نســیم اســت، واقعیــت را 
می گویــم و امیــدوارم ایــن اجــازه را بدهیــد. آن شــب كاش 
زودتر به خانه نمی آمدم تا شــاید نســیم زنده می ماند. زودتر 
مغــازه را تعطیل كــردم و یك دســته گل خریــدم و راهــی خانه 
شــدم. می خواســتم نســیم را غافلگیــر كنــم. پشــت در كــه 
رســیدم صــدای خنــده او و مــردی را شــنیدم. اول فكــر كردم 
اشتباه می كنم اما درست می شــنیدم. مثل دیوانه ها شده 
بودم. در را بــاز كــردم. متوجه مردی الغــر و قدبلند شــدم كه 
به ســمت پنجــره دویــد و در تاریكــی حیــاط محو شــد. باورم 
نمی شــد نســیم بــه مــن خیانــت كــرده اســت. او از دیــدن 
من شــوكه شــده بــود و زبانش بنــد آمده بــود. به ســمتش 
رفتــم و گلویــش را محكــم گرفتــم. وقتــی بــه خــودم آمــدم، 
صورتــش كبود شــده بــود و دیگــر نفــس نمی كشــید. باورم 
نمی شد نســیم را كشــته ام. باورم نمی شــد او به من خیانت 
كرده اســت. همانجــا زندگــی برایم تمام شــد. اول خواســتم 
خودكشــی كنم جرات نكردم به همین خاطــر به پلیس زنگ 
زدم. تا حاال هم ســكوت كــرده ام تا ننگی كــه در زندگی ام بود، 

بیشتر از این آبرویم را نبرد... .«
نامه كــه تمــام شــد، پیرمــرد دو دســتی روی ســرش كوبید و 
هق هق گریــه نفس هایــش را بــه شــماره انداخــت. قاضی از 
مامــور زندان خواســت برای او آب بیــاورد. پیرمــرد یك جرعه 
آب كه نوشــید، زبانش باز شــد و مــدام می گفــت: من مقصر 

بودم، دختر و دامادم را فرستادم سینه قبرستان.
وقتــی آرام، قاضی كــه كنجــكاو شــده بــود از پیرمرد پرســید؛ 

پدر جان چرا شما مقصری؟ 
- نســیم برادری داشــت كه از بچگی ســربه راه نبود. هر كاری 
كردم كه درســت زندگــی كنــد، بی فایده بــود. یک بار بــه خاطر 
اعتیــاد زنــدان می رفــت و دفعــه بعــد ســرقت. از كارهایــش 
خسته شــده بودم و او را از خانه بیرون كردم و خواستم دیگر 
برنگــردد. بــه فامیــل و همســایه هــم گفتــم، در زنــدان مرده 
است. نسیم به برادرش خیلی وابســته بود و می دانستم به 
دور از چشم من با او ارتباط دارد. دخترم اهل خیانت به جواد 
نبود و عاشقانه او را دوست داشت. پسرم الغر و قدبلند بود 

و مطمئنم آن شب او به دیدن خواهرش رفته بود.

یك برش از یك پرونده جنایی

اشتباه مرگبار

ارثیه دردسرساز
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بازخوانی



�ــ��� وارد ����و�� �ــ� و ��� 
و��� ���ی

���

از ��ــ� ����ــ�ر ر��ــ� �ــ� ��و�ــ��ه 
�ــ� د�ــ���� ���ــ�. ا��ــ� ���ــ� 
����ش ��د و �� ��ا�� �� ا�� 
��دو ���ــ� را ������ــ� ��ــ�. ��ــ� 
خ ��  �ــ�اغ ���ــ� از د������ ���ــ�وش �� �ــ��� �� �ــ�
����. و��ــ� �� ���� ر�ــ�� �ــ� �� ز�ــ� زد ��ا�� ��ــ���. 
����ــ� �ــ� �ــ���� ا��ا��. �ــ��� �ــ�ود ۸ �ــ� ��د. 
�ــ���� ��ا�ــ� ���ــ� در ا�� �ــ��� �ــ�ون ا�ــ�ع از ���� 
��ــ�ون �ــ�ود. �ــ� ���ا�ــ� ���ــ�ش را از ���ــ� ��ــ�ون آ�رد. 
و��ــ� وارد ���ط �ــ� ��ی ��ز �� ��ــ��� ��رد. �ــ��� �� 
�ــ�ی �ــ�����ن د��ــ�. ��� �ــ�ر ���ــ� را �ــ�ا زد، ا�ــ� ��� 

��ا�� �����.
�ــ�ی ��ز از دا�� ا�ــ�ق ��� �� آ��. �ــ� ��� ��ود �ــ� ا��ق �� 
���� ���� �وی ز��� ���� �و ��. ��ــ� دو ���� ��ن ����ن 
�� در ��ل ��زی �� ا�ــ��ب ��زی ���� ��د. ��� ��ز را ���. 
��� �� ����ه �� را ��ز ��د. ���� �� �ــ��� ��� �� ��ــ��. 

������� �� ا��ژا�� و آ�� ����� ���س ����.
�ــ�ود ۱۰ د���ــ� ��ــ� ا��اد�ــ�ان ا��ژا�ــ� �ــ�د را �ــ� آ��ــ� 
ر�ــ�����. ا�� آ��� �ــ� از ������ ���ــ� ا��م ��د�ــ� او ���م 
��ده و د��� ��� ��� ��ــ�. ���� �� �ــ���ن ا�� ���� 

����دی ���� و ���� �����.
ا��اد�ــ�ان �� از ������ �ــ���ن دو �ــ��� ��� ا�ــ�م ��د�� 
او �ــ� د�ــ�ر ��ــ����� ���ــ� �ــ�ه �ــ� ���ــ� ا�ــ� �� 
����ر���ن ����� ��د. ��� از ������ �� ���اه ����ران 

ا��ژا�� ��� ������ را �� ����ر���ن ��د.
�ــ�وان �ــ���� در ���ــ� ��ــ��ل �����ــ� ��و�ــ�ه ای 
��د �ــ� ���� ���ا�ــ� ز�ــ� زد. ا��ــ� ����ــ�ی ۳۶ ���ان 
�ــ� از �ــ�م و ا��ا����ــ� از �ــ�گ ��ــ��ك زن ��ا�ــ� 
در ���ــ� اش ��ــ� داد. او ��ــ� �ــ�ا�� ��ــ�ن �� د�� زن 
��ان ��د��ــ� ��ده ا�ــ�. ����ع را �� �����س ���� 
��ــ� ا�ــ�ع داده ا�� �ــ� ا��ــ�ن در راه ��ــ���، از �ــ�� �� 
��ا�ــ��� �ــ��� �� ��� ��د�� ��ــ��� �������. �ــ�وان 

�� از ��ددا�� ����� د��� ��� ��د�� �� راه ا���د.
����� �ــ�ی �ــ���  ۱۱ را ��ــ�ن �ــ� داد �� �ــ�وان �ــ� ���� 
����� ر�ــ��. �� از ��ود، �����س ��ــ�� ��� و ���ــ� 

����� را در ��ل ���� د��.
د��� �ــ����� ��ــ� را ������ ��ده و در ��ل ارا�� ��ارش �� 

�����س ��د �� ��وان �� �� آ��� ���� ��.
��ه د��� از ا��ــ�ا �� ���ر ��د�ــ� ��دا��: ���  �� آ�ــ�ن ��رآ

��گ ���� ا�ــ� �� �� ���ــ� �� ا���ــ�ر �ــ�ی ��ز در ���� و 
����� ����ع از ��ی ��ر����ــ�ن آ�� ����� �� ا����ل 
��ی زن ��ان د��ر ��ز ������ �ــ�ه ا�ــ�. ��ــ� از ���ر 
�ــ��� �ــ� از ز�ــ�ن ���ــ� �� �ــ�رد. او �ــ� د��ــ� ا�ــ� �� 

��د�� �����ز ��ار دا��� ���� ��ن ���ده ا��.
��وان: ��ز������ �� ��د�� ا�� �� ��د���؟

: �� ��� �� ��د���. د���
��ه �ــ�� �ــ�اغ �ــ��� - ���ــ� ������-ر�ــ� و �ــ�  ��رآ

����� از او ��دا��.
��وان: ������ن ����� ��د��� دا��؟

��د �ــ�ان ������� �ــ�اب داد: ���. او ��ــ� از ازدواج �� �� 
�� ��ر د�� �� ��د��� زده ��د.

��وان: �� �� ا���ف دا����
����: ��، �� ���ــ� �� ��د��. ا�� ����ع را �� ��ا��� از 

����� ��ال ����. �� ز���� آرا�� دا����.
از آ��ــ� �ــ� �ــ�د �ــ�ان و���ــ� �و�ــ� ����ــ�� ��ا�ــ� 
�ــ�وان ���ــ� �� را ��ــ�م �ــ�د و از �ــ��� ��ا�ــ� ��� 

���� ��ود. ��دا ��ای ����� �� اداره ����� ���� آ
��� �� ��ای ��ــ� �ــ���� �� ��ــ� و��ی د��ــ� ���� 
��دا��، ا�ــ� ��� ��رد ��ــ���� ����. ��� ��دا �ــ��� 
���اه ��د �ــ�����ی �ــ� اداره ��ــ�ه ��� آ����. �ــ�د ��ان 
�� ���س و ���ار ��ــ�� �� �� دا�� �� �����ه ��وان 
��ه ����� �ــ�د و ���:  �� ���� ر�ــ�. ���ز�ــ� را �ــ� ��رآ
ا���ن ��� ا���ز �� ���ان ر�ــ���� و ��ای �����ی ��و��ه 

���اه �� آ��ه ا��. 
�ــ�وان �ــ�� �ــ� دو ����ــ� �ــ� ���ــ� �وی ��ــ�ش �ــ�د 
ا�ــ�ره �ــ�د و از آ��ــ� ��ا�ــ� ���ــ����. ��ــ� ���ــ� ����� 
را از ��ــ�ی ��ــ�ش ��ــ�ون آ�رد و �ــ� �ــ�س و �ــ� از �ــ��� 

��دا��.
��وان: ����ا را �� ��ر ���� ����� ����.

�ــ���: د�ــ��ز �ــ����د ���� ���ــ�م �ــ�د. ��ــ� �ود�� �� 
���� آ�ــ�م. در ���ن راه �� ��دو و د�ــ�� �� ��ای ���ــ�م 
���ــ�م. ��ود �ــ��� ۸ �ــ� ���� ر�ــ��م. �� �ــ� ز�� زدم 
��ــ� در را �ــ�ز ��ــ�د. �����ا�ــ� �ــ� ���ــ� در را �ــ�ز �ــ�ده و وارد 
���ــ� �ــ�م. از دا�ــ� ا�ــ�ق �ــ���ن �ــ�ی ��ز �� آ�ــ�. �ــ��� 
��دم را �ــ� آ��ــ� ر�ــ���م. ���ــ�م �وی ز��ــ� ا��ــ�ده ��د. 
�ــ�� ��ز �� ��ز ��د. �ــ���ن �وی �����ا�ــ� در ��ل ��زی 
�� ا���ب ��زی ���� ��د. ���� �� �ــ��� ��� �� ����. 

او را �� دا�� ����ا�� �����م و �� ا��ژا�� ���س �����.
��وان: و���� �����ن ���ر ��د؟

����: ����م �ــ�ه ��د �� ���ــ��ن �� از �� ���� 
����� ��د��.

��وان: ��� ��رد ������ در ���� ������؟
����: �� ��� ��� ������ ��د.

�ــ�وان �ــ�� ���ــ� د��ــ�ی ��ــ�ون آ�رد و �ــ� ا�ــ�ره �ــ� 
�ــ�ر ���ــ� ��ــ�: دا��د�ــ�ن �� ���ــ� ���ــ� ��ــ� از ازدواج 

��د��� ��ده ��د. د��� ��د��� اش �� ��د؟
�����د در ���� �� ����� را �� ��زا��� ��ی ز��� دو��� 
�ــ�د، ��ــ�: �ــ� ����ــ� ازدواج د��ــ�م و �ــ��� �ــ�دم. 
او �ــ�ای ا�ــ� �ــ� �ــ� را را�ــ� �ــ� ا�ــ� ازدواج ��� د�ــ� �� 

��د��� زد.
��وان: ��ا ����� ��د��؟

- ��� �� ��دم ��ن �ــ� آ��� �� ا�ــ� ��� ��ا��ــ� در ��ا�� 
��ــ��ت ز���� دوام ����ر��. ���� د��ــ� ������� ���� 

��د. ���� آن ز��ن �� ��ر ���� دا��، �� �� ا��ازی.
دو ��ز �ــ� از ا�ــ� ��د�� ���ــ� ����� �� �����ــ�ت د��� 
��ارش ����ــ� را ا��م ��د.د��ــ� در ��ارش �ــ�د ا��م ��ده 
��د، دا�� ��ــ�ری ����ــ� و ��ار�ــ� زن ��ان ��ــ� ��ز �� 

دا�وی ��� �� د�� �����.
�� ا��م ��ارش ���ــ� ����� ������ ������ت 
در را��ــ� �� ا�ــ� ��و��ه �� ����ن ر�ــ��. �ــ�وان ��� 

����م ����� ��ارش ����� �ــ�. او ا����د دا�� 
���� ��د��� ��ده ا��.

و��ــ� ��و�ــ�ه را �ــ� داد�ــ�ا �ــ�د ����ــ�س از او 
��ا�� ���� ���� و �� ��ر د��� آن را ���ر ���. 

��� ��ارش ����� را ������.
�ــ�وان �ــ� ��و�ــ�ه را �ــ� ���ــ� �ــ�د و آن را د���ره 

�ــ��ر �ــ�د. ��ــ� ز���ــ� �ــ� ��و�ــ�ه را �ــ� داد�ــ�ا ��د 
�����س ��د در ��ارش ����� ���ــ�� ��د ���� �� �� 

د��� از ��ی ����ش �� ��� ر���ه ا��.
������ــ� د�ــ��ر ��زدا�ــ� �ــ��� �ــ�در �ــ� و و��ــ� �� 
��ه �و �� �و �ــ� �� ��� ا���اف ��د و ���: ����  د��� ��رآ
�ــ�د �ــ� ��ــ� از ����را�ــ� ���� ��ــ� �ــ�ه �ــ�دم. ���ــ� راه 
ر�ــ��ن �� او ا�� ��د �ــ� ���ــ� را از ز���� ام �ــ�ف ���. او 
���ــ���� ��ا دو�ــ� دا�ــ� و �� دا��ــ�� را�� �� ��ق 
��� �ــ�د. از �ــ�ی د��ــ� ا�ــ� ��ــ� �����ــ� �ــ�ا ����ــ�ر 
��دش ��ده ��د. �ــ�ا���م ����� ����� ��ای ر���ن �� 
زن ��رد ���� ام ���� را ����. ���� ��� از ازدواج ����� 
��د��ــ� دا�ــ� و ا�ــ� �ــ�ری ���ــ� �ــ�زی �� �ــ�دم �� 

���� را ��د��� ���ن د�� ��� �� ��� ��د.

»���د �����ی ���� ��ی ا������ ��ای ���� �� �� �� ا�� ���ب ��ل �� ��»

شب تولد شوم

��� ��ا�����ن ���� ��ای 
�� ������� �� ����د ���ر ����� �� 

���� ����ش را �� ��� ر����ه ا�� ؟ ا�� 
دا���ن را �� د�� ���ا��� ����� �� ����. دو د��� 

��ای ا���ی راز ا�� ��و��ه را ���اه �� ��م و ��م ����اد�� �� 
���ره ۳۰۰۰۱۱۲۲۴ ����� ����. �� ���� �� دو ��� از ����� 

 ���� ��� �� ،����� ���� ���� ��
��رت ���� ۵۰ ��ار ������ 

ا��ا �� ��د

۷
�� ��م  �وز���ــــــــ�  �ــــــــ�ادث  و��ه ����  
���ر�ــــــــ��� ۲۰ ��ورد�� ۹۹ • ���ره ۸۷۰

����ی �����



مردم به آگهی هایی كه 
از طریق شبكه های 
اجتماعی یا به صورت 
پیامك برایشان 
درخصوص خرید 
مواد ضدعفونی كننده، 
ماسك و دستكش 
ارسال می شود 
توجه نكنند زیرا غالب 
این آگهی ها به قصد 
كالهبرداری منتشر 
می شود

 با توجه به پرسش های 
ارســـالـــی خــوانــنــدگــان 
ــــش درخــــصــــوص  ــپ ــ ت
حقوقی  مــوضــوعــات 
 از جـــــمـــــلـــــه مـــهـــریـــه 
یم   ــرب و شتم مر و ض
جنت آبادی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی به 
سواالت شما پاسخ داده است. مخاطبان می توانند 
پرسش های حقوقی خود را با ارســال پیامك به 
ح کنند و پاسخ را  در همین  شماره 300011224 مطر

صفحه بخوانند.

    مهریه
  چــه فرقــی میــان مهریــه عندالمطالبــه و 

عنداالستطاعه است؟
مهریــه، مالــی اســت كــه در زمــان جــاری شــدن 
صیغه  عقد و نكاح، طبق توافــق قبلی زوجین و 
براساس قوانین اسالم و رســوم اجتماعی، مرد 
به زن پرداخت می كند یــا مكلف به پرداخت آن 
می شــود. هرگاه بــرای پرداخــت مهریــه، زمان و 
اجل معین نشــده باشــد، مهریه  عندالمطالبه 

است. 
مالــك  زن  عقــد،  محــض  بــه  صــورت  درایــن 
مهــر اســت و هــر زمــان كــه بخواهــد می توانــد 
مهریــه  خــود را مطالبــه كنــد، امــا در مهریــه 
عنداالســتطاعه، زمــان پرداخــت مهریــه، زمانی 
اســت كــه زوج، توانایــی و اســتطاعت پرداخت 
داشــته باشــد، پــس پرداخــت آن منــوط بــه 

استطاعت زوج است. 
البتــه زوجیــن می تواننــد بــه صــورت موجــل 
نیــز مهریــه را تعییــن كننــد كــه در این صــورت 
پرداخــت مهریه در زمان مقرر مــورد توافق باید 

باشد و قبل از آن زوج حق مطالبه ندارد.

    ضرب و شتم
  شــوهرم هــر وقــت عصبانــی می شــود، مرا 
بــه خاطــر  كتــك می زنــد. می توانــم  به شــدت 

این كتك زدن ها درخواست طالق بدهم؟
ضرب و شــتم اگر زن را دچار ســختی و مشــقت 
ج( در  شــدید و غیرقابــل تحمــل )عســر و حــر
زندگی مشــترك كند، بــرای زن حق طــالق ایجاد 

می كند. 
در حقیقــت، آنچــه بــه زن حــق طــالق می دهــد، 
ســختی و مشــقت زیادی اســت كــه بــا توجه به 
ســوء رفتــار و ضــرب و شــتم و دســت بــزن مرد 

برای زن ایجاد می شود.
اســت:  آمــده  مدنــی  قانــون   ۱۱۳۰ مــاده  در 
در صورتــی كــه دوام زوجیــت موجــب عســر و 
ع  ج زوجــه باشــد، وی می تواند به حاكم شــر حر
مراجعــه و تقاضــای طــالق كنــد، چنانچــه عســر 
ج مذكــور در محكمــه ثابت شــود، دادگاه  و حــر
می تواند زوج را اجبــار به طالق كنــد و در صورتی 
ع  كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شر

طالق داده می شود.
ج را  ســپس در تبصــره ایــن مــاده، عســر و حــر
تعریف كرده و ســوء معاشــرت و ضرب و شــتم 
ج  زن و دســت بــزن مــرد را، از مــوارد عســر و حــر

اعالم می كند.
ضرب شــتم را می توانیــد از طریــق گرفتن حكم 
محكومیت بــه این خاطر یا شــهادت شــهود و 

گزارش پزشكی قانونی اثبات كنید.

رئیــس پلیــس فتــای فرماندهــی انتظامی اســتان كردســتان 
گفت: آزمون و غربالگری كرونا با استفاده از برنامه های تلفن 
همراه دستمایه مجرمان اینترنتی شده است و با این ترفند 

به اطالعات خصوصی كاربران دست پیدا می كنند.
ســرهنگ مهــدی دانش پــور اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه این كه 
افــكار عمومــی بــه دنبــال اخبــار كرونایــی كشــور اســت، 
كالهبــرداران بــا شــگرد آزمــون كرونــا بــه روش هــای مختلف 
در ایــن رابطــه فعالیــت می كننــد. كالهبــرداران بــه دو روش 
گهی در شبكه های اجتماعی  ازجمله، اول با ارسال پیامك یا آ
در پــی بــه دســت آوردن اطالعــات خصوصــی كاربــران مثــل 
شــماره كارت یــا كــد ملــی و حتــی اثرانگشــت مخاطــب خــود 
گهی هایــی در فضــای  هســتند و درروش دوم بــا انتشــار آ
مجازی و شبكه های اجتماعی با عنوان آزمون كرونا در منزل 
با نامه جعلی از وزارت بهداشت به ساختمان های مسكونی 
مراجعه و به اشــكال مختلــف اقدام به ســرقت امــوال منزل 

می كننــد. وی افــزود: از كاربــران فضــای مجــازی تقاضــا داریم 
گهی هــا به هیچ عنــوان اعتنــا و اعتمــاد نكننــد و اگــر  بــه ایــن آ
قرار باشــد گروهــی از طــرف وزارت بهداشــت به منــازل مردم 
مراجعــه كننــد قطعــا از طریــق وزارت بهداشــت اطالع رســانی 
گهی هایی كه از طریق شــبكه های اجتماعی  خواهد شــد. به آ
مــواد  خریــد  درخصــوص  برایشــان  پیامــك  به صــورت  یــا 
ضدعفونی كننده و ماسك و دستكش ارسال می شود توجه 
گهی هــا به قصــد كالهبرداری منتشــر  نكنند زیــرا غالــب این آ
می شــود. رئیــس پلیــس فتــای فرماندهــی انتظامــی اســتان 
كردســتان در پایان از كاربران خواســت، هشــدار های پلیسی 
را جدی بگیرنــد و در صورت مواجهه با موارد مشــكوك یا نیاز 
به اخذ مشــاوره و راهنمایی بــا مراجعه به بخــش مركز امداد 
و فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا از طریــق ســایت رســمی 
پلیس فتا بــه نشــانی WWW.CYBERPOLICE.IR از خدمات 

آنالین و برخط این پلیس بهره مند شوند.

آتش سوزی در كارگاه ساخت سیلندر گاز / منبع: 125
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س 
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پرسش و پاسخ  قضایی

هشدار  هفته
كالهبرداران اینترنتی یب جدید  كرونا، فر آزمون و غربالگری 

آرزوی تلخ پسر
قصد داریــم هرهفته سرگذشــت یکی از معتــادان را که موفق به 

ترک اعتیاد شده و زندگی سالمی را تجربه کرده اند مرور کنیم.
دارد.  هــم  بــه  زیــادی  شــباهت های  معتــادان  زندگــی  قصــه   
خیلی هایشان در اثر همنشینی با دوست ناباب، مشكالت مالی، 
اختــالف در خانــه و مشــابه اینهــا در دام اعتیــاد افتاده انــد. زندگی 
ج هم با یــك تفریح شــروع شــد؛ تفریــح مصــرف موادمخــدر در  ایــر
ج درگیــر اعتیاد شــد، یك ســال از  میان دوســتانش. زمانــی كه ایــر

ازدواجش گذشته بود و همسرش كم كم متوجه اعتیاد او شد.
شــكوفه كــه از اعتیــاد شــوهر خوش قــد و باالیــش ترســیده بود، 
موضــوع را بــا خانــواده اش در میان گذاشــت؛ آن هــم درســت در 
زمانی كه دو ماه از بارداری اش می گذشــت و نمی دانســت باید چه 
كند. بــرای زندگی اش بجنگــد و شــوهرش را از اعتیاد نجــات دهد، 
یا از او جدا شــود. مادر و خواهر شــكوفه او را زیر فشار گذاشتند تا 
طالقش را بگیــرد، اما زن جــوان به خاطر عالقه ای كه به شــوهرش 
داشــت، تصمیــم گرفــت هــم بچــه را نگــه دارد و هم به شــوهرش 

كمك كند تا اعتیادش را درمان كند.
زن جــوان در وضعیتــی كــه هــر زن بــارداری بــه محبــت و توجــه 
همسرش نیاز دارد، اما بی توجه به احساسات خود، تمام نیازهای 
همســرش را رفــع می كــرد تــا زندگــی اش را از لبــه پرتــگاه دوركنــد، 
امــا بــه قــول خــودش تــا بــه خــودش بیایــد یكدفعه دیــد ۱۱ ســال 
از زندگــی مشــتركش گذشــته، فرزنــدش كالس چهــارم اســت و 
شــوهرش هنوز هم اعتیاد دارد و روز به روز هم بد و بدتر می شود. 

ج بــا این كــه فقــط ده ســال داشــت، امــا معنــی اعتیــاد را  پســر ایــر
خوب می فهمیــد. می دانســت اعتیــاد یعنی ســر و مــوی ژولیده و 
به هم ریختــه، لباس های كثیــف و بوگرفته، یعنی وقــت و بی وقت 
خوابیــدن و خارانــدن خود. یعنی ســر كار نرفتــن و از صبح تا شــب 
پای بســاط بــودن. یعنــی گریه هــای مــادرش و تنهایی خــودش. از 
دیدن محبت های پدران دوســتانش به آنها، احســاس حسادت 
و تنهایی و خشم می كرد. یك روز كه در خانه بود، به زیرزمین رفت 
تا توپــش را بــردارد، امــا پــدرش را دیــد كه پــای پیك نیــك و مصرف 
مواد نشســته بــود. ســری بــه عالمت تاســف برایــش تــكان داد و 
بــه او گفــت ای كاش پــدرم نبــودی. با شــنیدن ایــن حرف، ســیخ از 
ج افتاد. باورش نمی شــد پســرش آرزوی مرگش را كرده  دســت ایر
باشــد. همان جا با خــودش عهد كــرد اعتیــادش را درمان كنــد و از 
برادرش خواســت او را به كمپ ترك اعتیاد ببــرد. در كمپ مدام به 
حرف پسرش فكر می كرد و اشــك می ریخت. یك روز از همسرش 
خواســت تا پســرش را به دیدنش بیاورد، اما پســرك  قبول نكرده 
بود. ایــن را كــه شــنید، دل و جانش بیشــتر ســوخت كه بــا زندگی 
او چــه كــرده كــه نــه تحمــل دیدنــش را دارد و نه زنــده ماندنــش را. 
ســرخودش را بــه انجــام هــر كاری در كمپ گــرم كــرده بود تــا فكر و 
خیال مصرف مواد از ســرش بیرون بیایــد. هفت ماه بعــد او دیگر 
هیــچ میلی بــه مصرف مــواد مخــدر نداشــت و توانســته بــود پاك 
ج حاال به  شــود. پســرش هم او را پذیرفت و پس از ســه ســال، ایــر

یكی از مربیان و راهنماهای ترك اعتیاد تبدیل شده است.

بازگشت
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