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آژیر
در مراسم امحای  8تن کاالی قاچاق
سالمت محور مطرح شد

مبارزه سنتی با قاچاق کاال
در استان !

رضایی -روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن
و فرمانده انتظامی استان بیش از  27هزار قلم
کاالی قاچاق مضر برای سالمت و امنیت مردم به
وزن هشت تن امحا شد.
فرمانده انتظامی استان در این مراسم گفت:
سال گذشته نیروی انتظامی  14مرحله طرح
مبارزه با کاالی قاچاق اجرا کرد که در این رابطه
155پرونده تشکیل شد و  156متهم دستگیر
شدند و ارزش ریالی این پرونده ها 9میلیارد و363
میلیون ریال بود.
سردار «شجاع» با اشاره به این که امسال پلیس
طرح مبارزه با کاالی قاچاق را انجام داده که 25
پرونده و دستگیری  30متهم را در پی داشته
است اظهار کرد :ارزش ریالی این پرونده ها 808
میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد :کشفیات مواد خوراکی در سال
گذشته  129هزار و  556مورد و امسال هزار و
 446مورد بوده است .وی با بیان این که در استان
برای مبارزه با قاچاق کاال هنوز به طور سنتی اقدام
می شود افزود :با توجه به این که در مبادی ورودی
ما انبار و تجهیزات مطلوبی وجود ندارد این موضوع
کار را برای ما بسیار سخت کرده است.
مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال
تملیکی نیز ارزش ریالی کاالهای امحایی را که
در دو ماهه امسال تعیین تکلیف شده است260
میلیون تومان بیان کرد.
«شیخ زاده» کاالها را شامل  2.5تن البسه
مستعمل ،سه هزار و  530عدد کاالی خوراکی،
 540کیلوگرم مواد دخانی 40 ،کیلوگرم گیاه
دارویی غیر مجاز ،هزار و 527بسته دارو و 10هزار

خیانت

سیاه ،

و  504عدد انواع لوازم آرایشی برشمرد.
وی در ادامه سخنانش به  11مرحله انهدام
کاالهای مضر برای سالمت و امنیت مردم در سال
گذشته اشاره و ارزش وزنی این کاالها را  53تن و
ارزش ریالی آن ها را بیش از  320میلیون تومان
اعالم کرد .وی با اشاره به رشد  252درصدی
کشفیات کاالهای قاچاق در فروردین امسال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت :فروردین
سال گذشته ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف
شده  300میلیون تومان بود که این رقم امسال به
یک میلیون تومان افزایش یافت.
«ناصری» فرماندار بیرجند نیز با تاکید بر این که
قدم اول مبارزه با قاچاق و حمایت از کاالی داخلی
جلب اعتماد عمومی مردم است گفت :اگر کاالی
ایرانی با کیفیت و اصالت باشد دیگر انگیزه ای
برای قاچاق نخواهد بود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
نیز گفت :فروش کاالی قاچاق یا واگذاری آن به
دستگاه های حمایتی یک ریسک است.
«حسنی مقدم» با بیان این که برخی می گویند
امحای این گونه کاالها اسراف و از بین بردن
سرمایه ملی است افزود :کاالهایی مانند دام،
سوخت ،دارو و ...منهدم نمی شود.

سفید،خ
اکستری

خواستگارهای زیادی داشتم که تعدادی را خودم رد کردم و
تعدادی را پدرم .میگفت :این ها به خانواده ما نمیآیند و از این
حرف ها !
دختر سوم و آخر خانواده بودم و دو خواهر بزرگ ترم ازدواج کرده
بودند .من هم تا دیپلم درس خواندم و به دلیل برخی مسائل و
سنتهای غلط از ادامه تحصیل بازماندم.
زن جوان در مرکز مشاوره داستان زندگی اش را این گونه شروع
کرد؛ در حالی که  20ساله بودم اما به نظر پدر و مادرم ،برای
ازدواجم خیلی دیر شده بود؛  2سال بود که هیچ خواستگاری
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روی صندلی پارک و پشت درختان کاج نشسته بود و
هر چند لحظه پکی به سیگار می زد .فضایی انتخاب
کرده بود که انگار نمی خواهد کسی او را ببیند یا
مزاحمش شود .اجازه گرفتم و کنارش نشستم و خودم
را معرفی کردم.
وقتی سر صحبت را باز كردم از حرف های ابتدایی
اش مشخص بود بغضی عمیق و خفهكننده بر گلویش
سنگینی می کند ،گاه شمرده و با فاصله و لحظه ای
یزد.
شدار حرف م 
ك 
نه اینكه حر فهایش را سبك و سنگین كند ،بلكه
نایی برای صحبت كردن نداشت ،سنش زیاد نبود اما
چهرهاش خیلی بیشتر نشان میداد ،آرایش غلیظ و
ناهمگون صورتش هزاران حرف و معما پشت پرده خود
داشت ،چند دقیقهای طول كشید تا اینكه از طرف من
اطمینان حاصل كند و به سواالتم پاسخ دهد.
خودش را الهام  18ساله معرفی کرد و سیگار را
روشن کرد.

• •زندگی ات چطور رقم خورد که االن از
پارک سر درآورده ای؟

داستان زندگی من هم شبیه همه معتادان دیگر است
اما من خیلی آسان با مواد آشنا شدم و در اصل الگوهای
من ،پدر و مادر معتادم بودند.
من و برادر كوچك ترم از همان كودكی هر روز شاهد
درگیریهای آن دو بودیم ،البته این اواخر درگیری آن
ها بیشتر بر سر مقدار مصرفشان بود.
یك بار كه با مادرم صحبت میكردم میگفت «من در
سن پایین با پدرت ازدواج كردم و فاصله سنی زیادی با
هم داشتیم ،خیلی همدیگر را درك نمیكردیم بعدها
كه متوجه اعتیادش شدم به دلیل اعتراضی كه به او
كردم حسابی كتك خوردم و فردای آن روز مرا نشاند
پای بساط مصرفش و من هم شدم یكی مثل خودش».
تا زمانی كه آن ها تریاك میكشیدند وضع ما بهتر
و درگیر یهایشان كمتر بود اما وقتی كه به مصرف
شیشه روی آوردند به مرور پدرم بدخلق تر شد و به
مادرم سوء ظن شدیدی داشت كه آن هم ناشی از
مصرف مواد بود حتی چند بار او را با چاقو زخمی كرده

نداشتم و داشت باورم میشد که دارد دیر میشود اما با این وجود
روزهای بسیار خوب و شادی را با برادران کوچک ترم در خانه پدری
ام میگذراندم.
تابستان  83بود که پسری  26ساله از طریق همسایهها با ما آشنا
شد و به همراه مادرش به خواستگاری ام آمد .با هم غریبه بودیم و
خیلی درباره آن ها شناخت نداشتیم .گویا آخرین گزینه برای من
بود و حسی که از مادر ،پدر و خانوادهام دریافت میکردم این اجازه
را به من نمیداد که خیلی دقیق فکر کنم و اگر از او خوشم نیامد،
خواستگاریاش را رد کنم.
به بهانه آشنایی ،دقایقی را با مرد آینده زندگیام صحبت کردم؛
رفتارش سرد و بیروح و معلوم بود که او نیز سردرگم و بیاختیار به
خواستگاری من آمده است با اینحال به خودم امید میدادم که با

سوختهدرآتشاعتیاد
بود و ما هم ناگزیر به تحمل بودیم .پدرم برای تامین
هزینههای مصرفش خرده فروشی میكرد و شبها
تا دیروقت خانه ما محل تردد یا مصرف دوستان او بود
و گاهی هم درگیری او با مادرم سر این موضوع خواب
و خوراك را از ما می گرفت و به دلیل بدخوابی معموال
سركالس چرت میزدم.
امتحان نهایی سال سوم که شروع شد به دلیل این که
در طول سال به علت مشكالت خانواده و اعتیاد والدین
و درگیری و مشاجرات آن ها چیزی از درس نفهمیده
بودم به سختی آن را پشت سر می گذاشتم تا اینكه
شب امتحان ریاضی شد ،آن شب با پیش زمینه قبلی
در مورد شیشه كه موجب بیخوابی میشود بدون
هیچ عذاب وجدان و ترسی برای اولین بار شیشه
مصرف كردم.

• •چه شد كه دوباره مصرف كردی؟

آن شب خیلی رویایی بود ،احساس میكردم ذهنم
باز شده و تمركزم نسبت به درس بیشتر است،
میخواستم آن حس خوب
را دوباره تجربه كنم كهای
كاش تكرار نمیشد.

• • برای چه از خانه
خارج شدی؟

وقتی پدر و مادرم متوجه
مصرفم شدند مرا به باد
كتك و ناسزا گرفتند و من
هم برای این كه راحتتر
مصرف كنم بدون هیچگونه
تفكر و مشورتی از آن
خانه لعنتی بیرون زدم و
چند روزی را با دوستان

گذشت زمان همه چیز بهتر میشود.
با پاسخ مثبت من ،به عقد هم درآمدیم .یک سال گذشت ولی
شرایط تغییری نکرد و همسرم هر دو ماه یک بار به شهر و خانه ما
میآمد آن هم نه مشتاقانه و از روی میل ،بلکه از سر رفع تکلیف و
با اصرار مادرش!
ما ههای ابتدای سال  84بود که زیر یک سقف رفتیم .روزهای
اول زندگی مشترکمان شیرین بود و خاطرهای خوش برای هر
دوی ما ساخت اما پس از مدتی زندگی یکنواخت و نهچندان گرم
میگذشت .من همچنان برای جلب توجه بیشتر همسرم ،عاشقانه
تالش میکردم حتی چندینبار با مشاور خانواده صحبت کردم
ولی چند روزی روند زندگی بهتر میشد و باز به روال قبلی بر می
گشت .این شرایط  16سال ادامه داشت و تولد  2فرزندمان هم

مدرسهام و شبها را در خانههایشان سپری كردم
البته والدین دوستانم متوجه اعتیاد من شده بودند
و از فرزندانشان میخواستند تا هر چه زودتر به این
دوستی پایان دهند و در اصل مرا طرد كردند.

• • وقتی مصرف میكردی چه حسی داشتی؟

ابتدا مصرف برایم لذ تبخش بود ،اما این هیوالی
درونی سیری نداشت و هر چه بیشتر مصرف میكردم
احساس نیاز بیشتری برایم ایجاد می شد.

• •بعد از فرار برای تامین هزینههای مصرف
چكار میكردی؟

مدتی از بستگان نزدیكم پول قرض می كردم ،اما آن
قدر از آن ها پول گرفته بودم كه هیچ كس دیگر حاضر
نبود حتی در منزلش را به رویم باز كند تا اینكه با
تیپ پسرانه یك هفتهای را سر کردم اما وقتی هویت
و جنسیتم رو شد بدبختی و بیخانمانیهای من
تازه شروع شد ،خیلی سخت است دختری تنها
و بی پشتیبان و اعتیاد
هم داشته باشی ،همه
میخواهند از تو سوء
استفاده كنند.

•به نظر
•
خودت همه چیز را از
دست دادهای و به آخر
خط رسیدهای؟

مصرف مواد مخدر صنعتی
در ابتدا با مقدار كم شروع
میشود و روز به روز بدن
نیاز بیشتری به آن پیدا
میكند ،شیشه تاثیر بدی

تغییری در این موضوع ایجاد نکرد.
با ورود گوشی هوشمند به زندگی ویژگیهای فردی و شخصیتی
همسرم نیز تغییر شدیدی پیدا کرد و آن مرد سر به زیری که با او
زندگی کرده بودم ،مشتاق فیلمها و تصاویر غیراخالقی فضای
مجازی شده بود.
صحبت چندانی در محیط خانوادگی ما انجام نمیشد و من در این
خانه که بی شباهت به خانه ارواح نبود ،تمام تالشم را میکردم که
مبادا فرزندانم در فضایی بیمار رشد کنند.
به هر حال با همین شرایط زندگی را پیش میبردم تا این که برخی
ت بیسابقهای به
ی اوقات محب 
رفتارهای او مرا مشکوک کرد .گاه 
من و فرزندانم داشت و گاهی خیلی سرد و عصبانی رفتار میکرد.
یک روز صبح که خواب بود ،ماشینش را گشتم و آن چه را نباید

روی من گذاشته است ،خیلی وقتها تصمیم های
بدی میگیرم ،هنوز هم چیزی از درون به من میگوید
كه تصمیمم برای خودكشی درست نیست ،گاهی با
خودم میگویم بروم و انتقامم را از پدر و مادرم بگیرم،
اما در نهایت دلم برای آن ها میسوزد و فقط با گریه،
خودم را تسكین میدهم ،مصرف باعث شده به سر و
وضعم نرسم ،شاید روزی یك وعده غذا بخورم و بیشتر
دغدغه تامین مواد و مصرف آن را دارم.
روزها در شهر پرسه میزنم و شبها از ترس این که
مورد سوء استفاده قرار نگیرم خواب به چشمانم
نمی آید.

• •دلت برای كالس درس ،دوستان و حضور
در كنار خانواده ات تنگ نشده است؟

خیلی دلتنگ هستم اما خودم كردم كه لعنت برخودم
باد ،البته شرایط خانواده و محیط هم تاثیرگذار بود،
در اصل این خود من بودم كه به هوای نفسم بها دادم
و به شیشه روی آوردم ،دوست داشتم االن پیش
همكالسیهایم بودم و یك روز بدون مصرف شیشه را
تجربه میكردم ،افسوس!

• •چه آرزویی داری؟

آرزو دارم كه خودم ،پدر و مادرم همگی مصرف را ترک
كنیم و دوباره دور هم جمع شویم ،دلم برای در كنار آن
ها بودن با همه بداخالقیهایشان تنگ شده است.
همین چند شب پیش بود که در سرمای پارك بعد از
كلی كلنجار رفتن با سرما ،چند لحظهای خوابم برد.
در خواب دیدم مادرم پتویی گرم و نرم روی تنم كشید
بعد آرام پیشانیام را بوسید ،وقتی از خواب پریدم تا
صبح به حال خودم گریه كردم و از خدا میخواهم
كمكم كند تا بتوانم این دیو را از خودم دور كنم و با عزت
و غرور زندگی كنم.

• •چرا به خانه بر نمی گردی؟

چون امیدی ندارم ،وقتی پدر و مادرم درگیر مصرف
مواد هستند برگردم که چه شود .حاال همه داشته هایم
را از دست داده ام و آتش اعتیاد آن ها مرا هم سوزاند.

پیدا کردم .فیلش یاد هندوستان کرده و زنی را به عقد موقت خود
درآورده بود.
از آن روز به بعد زندگی ما وارد مرحلهای جدید شد .گاهی دعوا،
گاهی قهر و گاهی هم تنفر!
اگر زن دوم گرفته بود شاید با این قضیه کنار میآمدم؛ ولی او
گفت که با من به آرامش نمیرسد و از همان ابتدای زندگی هم مرا
نمیخواسته است.
حاال پیشنهاد میدهد ،بمان با هم زندگی کنیم ،ولی با رفت و
آمد من کاری نداشته باش! با وجود صبر زیادم ،این پیشنهاد
بیرحمانه ،روحم را آزار داده و مرا هر روز پیرتر میکند .حاال
ماندهام با همسری که رو در روی من میایستد و میگوید :عاشقت
نیستم و با تو به آرامش نمیرسم! نمیدانم باید چه کنم؟

