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خط ایست

سوار بر دنیای خیال
احساس میكنم خواب هستم و این اتفاقاتی
كــه بــرایــم افــتــاده چــیــزی جــز یــك كــابــوس
وحشتناكنیست.ازبچگیشیطانوبازیگوش
بودم و به قول معروف از در و دیوار باال میرفتم.
پدرم مكانیك و مادرم خانهدار است .تك فرزند
هستم .به همین خاطر یكدنده و لجباز بودم
و هر كاری میخواستم میكردم ،بیآن كه
پدر و مــادرم چیزی به من بگویند .در دوران
تحصیل با عالیترین نمرات قبول میشدم،
ولی به علت همان آزادیهایی كه پدر و مادرم
به تك دخترشان داده بودند ،از دوره دبیرستان
با پسرهای مختلفی دوســت شدم و با آن ها
به پارك و سینما میرفتم .در كنكور در رشته
مورد عالقهام یعنی مدیریت دولتی در یكی از
موسسههای غیرانتفاعی تهران قبول شدم.
پدر و مادرم خیلی خوشحال بودند .ترم نخست
به خوبی گذشت و من تمام دروس و واحدهای
ارائه شده را پاس كردم و ترم دوم نیز همین طور
بود ،ولی كمكم دوستان زیادی پیدا كردم .آن
ها زیاد اهل درس خواندن نبودند و فقط به فكر
گشتن و تفریح كردن بودند یا به قول خودشان
به دانشگاه آمده بودند كه آزاد باشند و بدون
این كه والدین آن ها متوجه شوند ،تفریح كنند
و با هم خوش باشند.
من نیز مثل آن ها شده بــودم ،با گــروه آن ها
به این طرف و آن طرف میرفتم و به همین
علت دیگر از شاگرد اول بودن خبری نبود.
كــار ما از همین گشتوگذارها شــروع شد
و كمكم به مهمانی های شبانه كشید .پدر
و مــادرم از ایــن وضــع و حتی وضــع ظاهری
من كه اصال شباهتی به ترم اول نداشتم ،به
شدت ناراضی و ناراحت بودند ،اما چارهای
نداشتند چون از همان كودكی من هر كاری
كه دلــم میخواست مـیكــردم و در صورت
مخالفت آن ها داد و بیداد راه میانداختم،
چیزی نمیخوردم و با آن ها حرفی نمیزدم
و به همین علت تسلیم میشدند و جز غصه
خوردن كار دیگری نمیكردند .پدر و مادرم
كه سالها شرافتمندانه زندگی كرده بودند،
طاقت شنیدن حرفهایی را كه مردم درباره
من و دوستانم میزدند ،نداشتند .در یكی
از مهمانی های شبانه همیشگی كه شرایط
آن نسبت به پارتیهای قبلی بدتر بود و تقریبا
تمام افرادی كه در آن جا بودند ،مست بودند،
پلیس سر رسید و همه را بازداشت كرد و به
كالنتری بــرد .سپس به خــانــواد ههــای مان
اطالع دادند و از آن ها خواستند كه برای دادن
تعهدوبررسیمشكلبهكالنتریبیایند.وقتی
پدرم را دیدم از شدت خجالت نمیتوانستم
در چشمان او نگاه كنم ،اما همان یك لحظه،
پیر شدن و شكسته شدن او را دیدم .پدرم با
من هیچ حرفی نــزد ،اما مــادرم با چشمانی
اشكآلود فقط یك جمله گفت كه وقتی به آن
فكر میكنم تمام بدنم میلرزد ،ولی آن لحظه
هیچ عكسالعملی نشان ندادم .مادرم گفت:
«سوگل شیرم را حاللت نمیكنم و امیدوارم
در آینده دختری مثل خــودت گیرت بیاد».
سختگیری پدر و مادرم چند روز بیشتر دوام
نیاورد و آن ها نتوانستند از پس من برآیند
و دوبــاره روز از نو و روزی از نو .اوضــاع درس
و دانشگاه من افتضاح شده بود و دروس را
یگذراندم.
به سختی م 
دو ترم مشروط شده بودم و اگر یك ترم دیگر
هم مشروط میشدم ،از دانشگاه اخراجم
میكردند و باید قید مدرك و آرزوهایی را كه
داشتم مـــیزدم .به همین علت به سختی
واحدهای كمی را كه برداشته بــودم ،پاس
كردم تا دیگر مشروط و اخراج نشوم.
در یكی از مهمانیها با پسری كه واقعا مودب
و خوشقیافه بــود ،آشنا شــدم .او خــودش را
فرشاد معرفی كرد و گفت ،پدر و مادرش در

خارج از كشور هستند و خودش مهندس IT
و دارای یك شركت رایانهای است .او از من
خواست تا شمار هام را به او بدهم تا بیشتر با
هم صحبت كنیم و آشنا شویم ،من هم قبول
كــردم .چند روز بعد با هم قرار گذاشتیم ،او
مهربان بود و حرفهای قشنگی میزد .دیگر
كمتر به مهمانی میرفتم و تقریبا تمام روزها را
با هم بودیم .یك روز او مرا برای ناهار به شركت
خــود دعــوت كــرد .شركت بــزرگ و قشنگی
بود .چند ساعتی با هم آن جا بودیم و درباره
مسائل شغلی و كاری صحبت كردیم .حس
میكردم واقعا دوستش دارم و نمیتوانم بدون
او زندگی كنم .در آن جا فرشاد با ابراز عالقه
فریبم داد و...
از كارهای روزمره و زندگی یكنواخت خودم
خسته شــده ب ــودم ،دوســت داشــتــم سرگرم
باشم .اوضاع رفتاریام در خانه و با پدر و مادرم
بهتر شده بود .چون هم به خاطر فرشاد و هم
به خاطر اینكه دیگر خودم حوصله دوستانم
را نداشتم با آن ها قطع رابطه كــرده بــودم و
دیگر به گشتوگذار و مهمانی نمیرفتم .پدر
و مادرم خوشحال بودند ،ولی من بیحوصله
و افسرده بودم.
فــرشــاد بــه مــن پیشنهاد کــرد بــرای ایــن كه
حوصلهام سر نرود و سرگرم شوم در شركت
او مشغول به كار شوم .من هم از خدا خواسته
قبول كــردم .پــدر و مــادرم هم موافق بودند
چون من از این حال و احوال بیرون میآمدم
و حداقل كمی وظیفهشناس میشدم .بعد از
این كه وارد شركت آن ها شدم تازه فهمیدم
كه شركت شان یك شركت معمولی و رایانهای
نیست و یك شركت هرمی است .به عنوان یك
لیدر برایم یك خــودروی مدل باال خریدند و
چون از لحاظ ظاهری خوب بودم افراد زیادی
را جذب میكردم و با گرفتن مقدار زیادی پول
از هر كدام وعدههایی به آن ها میدادم و آن ها
را وارد مجموعه میكردم .فرشاد به من قول
ازدواج داده بود و یك بار با پدر و مادرم صحبت
كرده و آن ها را نیز با چربزبانی خود قانع كرده
بود .من خوشحال بودم و به آینده روشن خود
با فرشاد فكر میكردم كه چقدر خوشبخت
خواهیم بــود .اوضــاع درس ـیام نیز بد نبود و
ترمهای آخر را میگذراندم .تا این كه یك روز
فرشاد با عجله و اضطراب و ناراحتی پیش من
آمد و گفت« :باید پیش پدر و مادرم بروم ،گویا
حــال پــدرم خــوب نیست و چــون من تك پسر
هستم در این شرایط به من احتیاج دارند ».من
ناراحت شدم و با ابراز همدردی سعی كردم
او را آرام كنم .فرشاد فردای آن روز پرواز كرد.
من كه در نبود فرشاد و به گفته خود او جای
او را گرفته بودم ،احساس مسئولیت و سعی
میكردم بهتر و بیشتر كار خود را انجام دهم.
چند روز از رفتن فرشاد میگذشت كه او با من
تماس گرفت و با ناراحتی گفت ،پدرش احتیاج
به عمل دارد ،هزینه عمل او سنگین است و آن
ها پول كافی ندارند .او از من خواست مقداری
از پولهای شركت را به شماره حسابی كه به
من داده بود ،واریــز كنم .من نیز چون واقعا
طاقت ناراحتی او را نداشتم ،بدون معطلی
و بیفكر این كار را كردم .مدتی بعد نه پولی
در حساب بود ،نه خبری از فرشاد .من تنها
بودم و كاری از دستم برنمیآمد .صدها نفر از
طلبكاران میخواستند ما به وعدههای مان
عمل كنیم اما من موفق به پیدا كردن فرشاد
نمیشدم .در نهایت من و همكارانم با شكایت
طلبكاران دستگیر و روانــه زنــدان شدیم و با
اعترافات و توضیحات ما متوجه شدند كه
فرشاد همه ما را بازی داده است و تحت تعقیب
است و اما من هنوز درگیر این پرونده هستم.
پدرم از غصه من سكته كرد و حال مادرم نیز
بهتر از او نیست .من واقعا دیگر روی نگاه كردن
به آن ها را ندارم.
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شوهر یک زن او را به دردسر انداخت

سرنخگروگانگیریمیلیونیپایتختدرخاکترکیه

مسافر ایرانی ترکیه طراح یک گروگا نگیری  200میلیونی در
تهران است .همسر این مرد که به تنهایی به ایران بازگشته است
وقتی پاسخ شوهرش را پشت گوشی تلفن شنید شوکه شد .تنها
سرنخ این آدم ربایی مرموز در ترکیه پنهان مانده است و هیچ ردی از
آدمرباها در خاک ایران نیست.

تحلیل کارشناس

پول باد آورده

▪مرد گمشده

چندی قبل مــردی ســوار بــر خـــودروی ال نــود سفیدرنگش به
محلکارش رفت اما هیچ وقت به سرکارش نرسید .مرد تهرانی
ناپدید شد و خانوادهاش هر چه با تلفن همراه اوتماس گرفتند جوابی
نشنیدند تا این که با مراجعه به سرکار پدرشان مشخص شد که هیچ
یک از همکارانش اطالعی از سرنوشت مرموز او ندارند .خانواده
مرد تهرانی سراسیمه به همه بیمارستان ها مراجعه کردند تا اگر
پدر خانواده دچار سانحه ای شده یا تصادف کرده است اثری از او به
دست آورند اما در همه جست و جوهای شان به بن بست خوردند.
پسر خانواده بعد از این جست و جوها ،نگران از سرنوشت پدرش پا در
اداره پلیس تهران گذاشت و از ناپدید شدن پدرش خبر داد  .همین
کافی بود تا پرونده این مرد گمشده به دستور بازپرس پرونده در
اختیار ماموران اداره  ۱۱پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.
▪تماس مرموز

تجسسهای پلیسی برای بررسی سرنوشت این مردتهرانی آغاز
شد و در این مرحله هیچ سرنخی از مرد گمشده و خودروی ال نود
به دست نیامد تا این که با گذشت یک هفته تلفن پسر خانواده به
صدا در آمــد .یک مرد ناشناس با صدایی عصبانی ادعــا کرد اگر
میخواهند مرد تهرانی به خانه بازگردد باید  ۲۰۰میلیون تومان
برای آزادیاش پرداخت کنند .وقتی این تماس تلفنی قطع شد  ،پسر
جوان حیرت زده به خانوادهاش خیره شد و با شنیدن این درخواست
آرام روی زمین نشست .سناریوی آدمربایی میلیونی برای پسر جوان
و خانوادهاش غیرقابل باور بود و پسر مرد گروگان با پلیس تماس
گرفت و درخواست کمک کرد .تجسسهای پلیسی آغاز شد و در
این مرحله هیچ سرنخی به دست نیامد و هیچ یک از خانواده مرد
تهرانی به کسی مظنون نبودند و گفتند که پدرشان با کسی اختالف
و دشمنی نداشته است.
▪صحنه خون آلود

تجسس های پلیسی ادامه داشت و کارآگاهان در این مرحله شماره
پالک خودروی مرد گروگان را در سیستم سراسری و جامع پلیس
ثبت کردند تا این که پس از یک هفته از تماس تلفنی آد مرباها
ماموران در برابر صحنه عجیبی قرار گرفتند .خودروی النود مرد
تهرانی در حالی که خون آلود بود در اطراف تهران پیدا شد و این
نشانه تهدیدآمیز کافی بود تا تیم جنایی پلیس آگاهی تهران به
صورت ویژه تجسسهای اطالعاتی خود را آغاز کنند.
▪تماس از افغانستان

کارآگاهان در ردیابی تماس تلفنی آدمرباها پیبردند که این تماس
از کشور افغانستان گرفته شده است .پرونده پیچیدهای پیش روی
ماموران قرار داشت وتیم پلیسی در این شاخه از ردیابیها با اقدامات

پلیسی موفق شدند صاحب سیم کارت موبایل در اختیار آدمرباها
را شناسایی کنند و همین سرنخ کافی بود تا عملیات دستگیری
گروگان گیران و آزادی مرد تهرانی در دستور کار قرار گیرد.
▪بازداشت یک زن

در این مرحله مشخص شد صاحب سیم کارت که مرد جوانی است
با همسرش به کشور ترکیه سفر کرده است و با توجه به این که بلیت
برگشت برای همسر متهم صادر شده بود ،ماموران منتظر بازگشت
زن مسافر که تنها سرنخ پلیسی به حساب می آید ،ماندند .هفته
گذشته زن جوان سوار بر هواپیما از کشور ترکیه به ایران بازگشت
و در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر شد .این زن وقتی شنید
همسرش در ماجرای آد مربــایــی میلیونی نقش دارد شوکه شد
و اصــرارکــرد که شوهرش بی گناه است و حتی هیچ اطالعی از
سرنوشت مرد مذکور ندارد.
▪سکوت پشت خط

ماموران در این مرحله از زن جوان خواستند که اگر شوهرش بی گناه
است با او تماس بگیرد و بخواهد به ایران بازگردد اما مرد جوان در
تماس زنش سکوت اختیار کرد و به ایران بازنگشت.
▪دستور به پلیس اینترپل

بازپرس زمانی از شعبه  ۸دادسرای امور جنایی تهران در این مرحله
دستور داد تا پلیس بینالملل برای دستگیری و بازگرداندن تنها
سرنخ پلیسی وارد عمل شود .بنا بر این گــزارش ،تحقیقات برای
دستگیری آد مرباها و رهایی مرد ربــوده شده ،به صورت ویژه در
دستور کار ماموران اداره  ۱۱پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

دکتر علی نجفی توانا
جـــرم شــنــاس و آسیب
شناس اجتماعی
رویــــــاپــــــردازی بـــرای
رســــیــــدن بــــه پـــــول و
درآمــــدهــــای هنگفت
پدیده ای است که اغلب جوانان برای دستیابی
به آن نقشه هــای شومی طراحی می کنند
گاهی این جوانان برای رسیدن به درخواست
های غیرمشروع راه هایی را برمی گزینند
که جنایت های هولناکی را رقم می زنند و
متحمل حبس های طوالنی می شوند .این
افراد که می خواهند در یک شب بدون زحمت
راه صد ساله را طی کنند و به ثروت برسند از
درخواستهای میلیاردی برای آزادی گروگان
تا آدم ربایی به خاطر چندمیلیون تومان پول
آینده خود را تباه می کنند .اغلب پروندههای
آدمربایی نشان می دهد این افراد بدون تفکر
و تدبیر که مرتکب چه جرمی می شوند اقدام
به آدم ربایی می کنند و از سرنوشت شان
مطلع نیستند و شاید آن ها چیزی دربــاره
قوانین ایــن مجرمان نمی دانند  ،به همین
دلیل است که بــدون تدبیر بــرای رسیدن به
ثــروت مرتکب آدم ربایی یا گروگان گیری
میشوند .گاهی اوقات اختالفات مالی ،تسویه
حسابهای شخصی و درون سازمانی باندهای
تبهکاری ،طمع برای تصاحب مال و ثروت فرد
گروگان گرفته شده و حتی فرار از پرداخت
مهریه انگیزه اصلی بیشتر باندهای آدم ربایی
می شود .وقتی جوانان نمیتوانند از طریق
راههای مشروع به خواستههای شان برسند
به ایــن عمل غیراجتماعی اقــدام می کنند
البته شکلگیری این خواستهها هم دالیل
مختلفی دارد که اختالف طبقاتی ،بیکاری
و تفاو تهای فاحش سطح زندگی از عمده
دالیل آنهاست .حسادت و زیادهخواهی هم
یکی دیگر از دالیل آدمربایی است که بیشتر
در بین باندهای آدمربایی جوان دیده میشود.
ل گیری انگیزه
احساس تضییع حق هم درشک 
برای ارتکاب به آدم ربایی نقش مهمی دارد.
در مجموع باید گفت انگیزههای مادی عامل
اصلی بیشتر گروگا ن گیر یهاست ،با وجود
این موارد نادری مانند اختالفات خانوادگی،
تسویه حــســا بهــای شخصی یــا مشکالت
ریشهدار در بین اقوام و خانوادهها نیز در شکل
گیری این جرایم دیده میشود ،اما با این حال
بخش غالب آدم رباییها ،دالیل مادی دارد.

زن تنها قربانی یک آشنا شده است

بن بست  11ساله در جنایت شیطانی

معمای قتل شیطانی یک زن تهرانی پس از گذشت  11سال به بن
بست خورد .وقتی این گره کور باز نشد خانواده قربانی در دادگاه
کیفری استان تهران خواستار دریافت دیه از صندوق بیت المال
شدند  .این درحالی است که شواهد نشان می دهد این زن قربانی
جنایت شیطانی یک مرد آشنا شده است.
▪گزارش یک قتل

رسیدگی به این پرونده از شامگاه دوم شهریورسال  ۸۷به دنبال مرگ
وحشتناک یک زن  ۵۲ساله به نام پروین در خانهاش در دستور کار
افسران کالنتری ۱۴۰باغ فیض قرارگرفت  .پسر بزرگ وی به ماموران
پلیس گفت :برادر بزرگم در دبی زندگی می کند و برادر کوچکم سرباز
است .از یک سال قبل که پدرم فوت شد من و مادرم باهم در این خانه
زندگی می کردیم .من در محل کارم بودم که چند بار با خانه تماس
گرفتم اما مادرم پاسخ نداد .من که نگران شده بودم مقابل در آمدم
و با کلید یدک در را باز کردم و با جسد عریان مادرم روبه رو شدم.در
و پنجره ای نشکسته و احتماال یک آشنا مادرم را کشته است او بعد از
قتل مادرم ،سه تخته فرش ابریشمی را از خانه مان سرقت کرده است.
▪جنایت شیطانی

به دنبال اظهارات پسر جوان جسد با دستور قضایی به پزشکی

قانونی منتقل شد و کارشناسان پس از معاینه جسد در گزارشی
اعالم کردند پروین بر اثر خفگی جان سپرده و قبل از مرگش نیز
تحت آزار قرار گرفته است  .با افشای این که قتل پروین شیطانی بود،
پلیس به تحقیق پرداخت تا ردپایی از شیطان آشنا به دست آورد.
شواهد نشان میداد زن تهرانی پس از مرگ شوهرش با دوستان
زیادی رفت و آمد داشته است .
▪یک سرنخ

فرضیه جنایت سیاه از سوی یک مرد آشنا قوت گرفته بود که
یکی از همسایه ها به ماموران گفت :عصر در اتاقم نشسته بودم
که صدای ماشینی را از مقابل در شنیدم .گمان کردم پدرم
آمده است به همین دلیل از پنجره اتاق به بیرون نگاه کردم اما
یک مرد جوان را که کت و شلوار بر تن داشت دیدم که از یک پژو
 ۴۰۵مشکی پیاده شد و به خانه زن همسایه رفت .چند ساعت
بعد صدای فریاد های کمک خواهی پسر پروین را شنیدم که
می گفت مادرش را کشته و از خانه شان سرقت کرده اند .تالش
برای به دست آمدن ردی از مرد پژو سوار آغاز شد اما پلیس به
نتیجه مطلوب نرسید  .پلیس در گام بعدی از تحقیقات چند نفر از
دوستان پروین را تحت بازجویی قرار داد اما به سرنخی نرسید و

این معما به بن بست خورد.
▪ 11سال بعد

در حالی که  ۱۱سال از این ماجرا گذشته و هیچ ردی از عامل یا
عامالن جنایت به دست نیامده بود فرزندان پروین به شعبه دهم
دادگاه کیفری یک استان تهران مراجعه کردند و خواستند تا دیه
مادرشان از صندوق بیت المال به آن ها پرداخت شود  .پسر بزرگ
وی به قضات گفت :مادرم قربانی جنایت سیاه یک مرد شده است
و ما با گذشت  ۱۱سال از این ماجرا هنوز هیچ ردی از عامل جنایت
به دست نیاورده ایم و حاال هم از پیدا شدن قاتل مادرمان ناامید
هستیم .به همین دلیل میخواهیم تا دیه از صندوق بیت المال به
ما پرداخت شود .بنابر این گزارش؛در پایان جلسه قضات وارد شور
شدند تا درباره این پرونده رای صادر کنند.

