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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حوادث
پنجشنبه  ۱۹مهر  . ۱۳۹۷اول صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۰

در راهروی دادگاه
یک روز پس از گزارش «خراسان جنوبی» خبر داد

پلمبپاتوقهایفعالموادمخدردربیرجند،بهزودی

علیرضا رضایی -به زودی با تمام قدرت و قوا
پاتوق های فعال مواد مخدر پلمب می شود.
این خبر را دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان درباره فعالیت زیرپوستی پاتوق های
مواد مخدر که این روزها محل امنی برای
مجرمان ،خرده فروشان و رخ دادن آسیب های
اجتماعی شده است مطرح کرد و گفت :هر یک
از نهادها و دستگاه های متولی باید در مبارزه
با اعتیاد و مصرف مواد مخدر وظیفه خود را به
درستی ایفا کنند چرا که به معنای واقعی پدیده
شوم اعتیاد در حال گسترش است.
سید «حسین مقدس» افزود :انتظار و مطالبه به
حق مردم ،برخورد قاطع با پدیده شوم اعتیاد به
ویژه برخورد با افرادی است که با اجاره اماکنی
در محله ها ،آن را به پاتوق مصرف مواد مخدر و
محلی برای انواع انحراف نوجوانان و جوانان و
آسیب های اجتماعی و دیگر جرایم تبدیل کرده
اند .به گفته وی طرح برخورد با خرده فروشان

مواد مخدر و پلمب این اماکن و در صورت لزوم
تخریب اماکنی که پاتوق مصرف کنندگان مواد
مخدر شده و نارضایتی شدید مردم را در پی
داشته است ،با تمام قدرت در زمینه ارتقای
امنیت و حفظ حقوق عامه و مطالبات مردمی
در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی گفت :شناسایی این اماکن و فروشندگان
مواد مخدر از طریق بانک اطالعاتی موجود و
با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
و اقدامات مقتضی شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر به زودی با تمام قدرت و قوا عملیاتی
و اجرا می شود.
وی ادامه داد :محله های آلوده شهر بیرجند از
قانون شکنان و توزیع کنندگان مواد مخدر و
معتادان پاک سازی می شود و این طرح ضربتی
ادامه دار خواهد بود.
وی با اشاره به این که  70درصد از زندانیان
استان در حوزه مواد مخدر هستند افزود :دیگر

،،

دادستان مرکز استان گفت :اگر چه با قاچاق
مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن باید ریشه ای
برخورد کرد اما باید توجه داشت مشکالتی
مانند بیکاری ،نداشتن پایبندی ،نبود آموزش
صحیح و موثر در زمینه زیان های مصرف مواد
مخدر و کم توجهی خانواده ها به رفتار فرزندان
و ...سبب ترویج و گسترش این پدیده شوم
شده است.
«مقدس» افزود :دادستانی مرکز استان اهتمام
جدی برای مقابله و کاهش آسیب های ناشی از
اعتیاد دارد و با توجه به نقش مردم در پایداری و
تامین امنیت اجتماعی از شهروندان می خواهد
که در صورت مشاهده پاتوق فعال استعمال
مواد مخدر یا مرکز عرضه و فروش مواد مخدر
در قالب منزل ،محل کسب و ...اطالع دهند تا
با دستور قضایی و اقدامات ضربتی پلیس این
مراکز پلمب و با متهمان برخورد قانونی و قاطع
بازدارنده انجام شود.

دادستان:
بیکاری ،نداشتن پایبندی،
نبود آموزش صحیح و موثر در
زمینه زیان های مصرف مواد
مخدر و کم توجهی خانواده
ها به رفتار فرزندان و ...سبب
ترویج و گسترش اعتیاد به مواد
مخدرشده است
مجرمان زندانی نیز در ارتباط با این پدیده شوم
به زندان افتاده اند چون تقریبا قسمت زیادی از
جرایم و آسیب های اجتماعی به طور مستقیم و
غیر مستقیم با پدیده مواد مخدر درگیر است.

گزارش  ۳ساعته یک خبرنگار از خانه سیاه

وقتی قلم شرمنده است
رضایی -جوانان زیادی به خانه رفت و آمد دارند،
ساعتیسرکوچهمیایستم،دختروپسرهامیآیند
و هر کدام با رمز خاصی وارد می شوند و در برگشت
سر حال؛ سر باالیی کوچه را به طرف خیابان اصلی
طیمیکنند.
برای ورود به رمز نیاز است ،با همکاری شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و در قالب تیم
تحقیقاتیبهخانه نزدیکشویم .درکنارخانهدخمه
ایبادرکوچکقرمزرنگخودنماییمیکند،آهسته
درمیزنم،دقایقزیادینمیگذردکهمردیدرراباز
میکند،بایکیازهمانرمزهاباعبدا...ارتباطمی
گیرمووارددخمهمیشوم.
دریکاتاقدخترجوانیغرقدردنیایخودنشسته
و در حال استعمال مواد مخدر است .اتاق به جز
یک فرش و پیک نیک چیز دیگری را در خود ندارد،
حرکاتدخترجواندرمصرفموادنگاهمرابهخود
خیرهکردهبودکهحرفعبدا...سررشتهافکارمراپاره

کرد«.برایکارتحقیقاتیخیلیهابهمنمراجعهمی
کنند» ،هنوز چیزی نگفته بودم که صحبت را ادامه
داد.ایناعتیادکمرمراشکستوحاالخودم،همسرم
و دخترم معتاد هستیم .آبرو و اعتباری داشتم که
همیناعتیادبهاخراجمازکارمنجرشد.
هنوز دختر جوان مواد مصرف می کند و عبدا...
صحبتمیکند .خرجموادهمهاعضایخانوادهرااز
همیندخمهدرمیآورم.منخردهفروشنیستمفقط
جا و مکان می دهم تا مثل این دختر مراجعه کنند و
مواداستعمالکنندکهبرایاینکاریابایدپولبدهند
یامقداریازموادآنهارابرمیدارم.
ازدخمهبیرونمیآیموسرکوچهمنتظرهماندختر
جوان می نشینم 15.دقیقه بعد از دخمه خارج شد
و به سمت من آمد و پرسید کار شما تحقیق است یا
مامورهستید؟منخبرنگارهستممیخواهمبرای
دیگرجوانانآگاهسازیکنمتابهسمتاعتیاد نروند.
کمیمکثمیکندوبدوناینکهچیزیبپرسمکتاب

داستانزندگیاشرااینطوربازمیکند«.ازاعتیاد
خستهشدم 17،سالبیشترندارم.ازپنجسالپیش
مادرم نقشه سیاهی را برای زندگی ام ترسیم کرد.
وقتیمادرمازپدرمجداشدمنسرباراوبودموبرای
عشقونوشخودمرامعتادوبعدازمدتیبرایهمیشه
رهایمکرد.فهیمهرنگبهرخسارندارد،حرفهایش
یکدنیاغصهدرخودجایدارد.
اومیگوید:خستگیازاعتیادو....وقتیازاوتوضیح
بیشتر می خواهم سری به تاسف تکان می دهد و
اظهار می کند که وقتی یک معتاد زار شدم و مادرم
مرا از خانه بیرون کرد آواره خیابان شدم ،نه کسی را
داشتم و نه جایی را ،یکی دو شب در پارک خوابیدم
وبعدازآنباپسریآشناشدمومدتیرادرخانهاجاره
ای او سپری کردم اما سوء استفاده از من در آن خانه
سیاهشروعشد،مدتزیادینگذشتهبودکهآنپسر
ازمنخستهشدامامرابهکسیدیگرمعرفیکرد.
نهراهپسداشتمنهراهپیش،درماندهازهمهجاراهی

خانهایسیاهترشدمتازندگیامدرآنجاورقبخورد.
یک دختر بی کس و کار مثل من با وجود اعتیاد مگر
چارهایهمجزاینداشت،نهپدریکهبهاوپناهببرد
ونهمادریکهاورادرآغوشگرمخودجایدهد.
آنجادرقبالجاومکانوخرجموادبایدروزی200
تا  300هزار تومان برای او کاسبی کنم .حاال دیگر
خسته شده ام و می خواهم از این شهر برای همیشه
بروم.فهیمهدرحالصحبتکردنبودکهچشمانش
به خانمی که از انتهای کوچه در حال نزدیک شدن
بودافتاد.گوییدشمنخونیاشرادیدهبود،زبانش
بهلکنتافتاد،خاله،خالهآمدودستشراگرفتواو
رابهداخلکوچهباریکیبردوسوارتاکسیکردو...
«زندی»دبیرشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدر
در این باره از بررسی آخرین وضعیت پاتوق های
مصرفموادمخدرگفتواینکهواحدهایمسکونی
واماکنیکهاقدامبهراهاندازیچایخانهوقلیانسرا
کردند و مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در این
اماکنانجاممیشودتوسطپلیسمبارزهباموادمخدر
استانشناساییواقدامالزمانجامشد.
سرهنگ«محمدی»رئیسپلیسمبارزهباموادمخدر
استانهمگفت:دریکماهگذشتهچهارعملیاتدر
چهار پاتوق فعال شهر بیرجند انجام شد که 29نفر
دستگیرشدهاند.

سرنوشت ازدواج پنهانی
از ازدواجم به شدت پشیمانم چون شوهرم آن کسی نبود كه فكرش
را میكردم و از زمین تا آسمان با تصوراتم فرق داشت ،راستش را
بخواهید دلم راضی به این ازدواج نبود و فقط به خاطر حرف و حدیث
دوست و فامیل كه چرا مثل خواهرانم شوهر نمیكنم و این كه فقط
سایه مردی باالی سرم باشد تن به این ازدواج دادم .زن جوان که
حاال پشت در اتاق قاضی خانواده منتظر بود تا صدایش بزنند و ادامه
کارهای پس از طالقش را انجام دهد داستان زندگی اش را این طور
تعریف کرد .بگذارید از اول بگویم .با شوهرم در یك كارگاه تولیدی
آشنا شدم ،او 14سال از من بزر گتر بود .همیشه در مورد زن و
بچههایش با من درددل میكرد و هیچ وقت به این فكر نمیكردم كه
ممكن است نسبت به من حسی داشته باشد.
او همیشه در محل كار مواظب من بود و از نظر كاری به من كه
زیردست او بودم ،سخت نمیگرفت و راحت بودم.
چند ماه كه گذشت ،متوجه تغییر رفتارش شدم و با زبان بیزبانی و
ترس ابراز عالقه میكرد و باالخره گفت كه دوست دارد با من ازدواج
كند ،گفت كه زن اولش قرار نیست از این ماجرا باخبر شود ،با این كه
همسر داشت اما موقعیت خوبی بود و می توانستم از زیر بار نگاههای
سنگین خانواده و اطرافیان نجات پیدا كنم.
موضوع را به خانواد ه ام گفتم و آن ها هم كه انگار تمام دغدغهشان این
بود كه از شر من خالص شوند ،موافقت كردند.
باالخره با هم ازدواج كردیم و من شدم همسر دوم او .اما روزگار
خوشیهای من بیشتر از هشت ماه طول نكشید و نمیدانم چطور
شد كه همسر اولش از موضوع با خبر شد و شوهرم نیز به این بهانه كه
بچهها مادر میخواهند می گوید مجبورم از تو جدا شوم و به راحتی
طالقم داد و من كه یك روز زن خانه بودم دوباره دختر خانه شدم،
دختر پدری كه به شدت متعصب و اعتقاداتش در مورد طالق و زن
طالق گرفته ،سخت بود .فرزانه ادامه داد :وقتی طالق گرفتم انگشت
نمای مردم شدم و یكدفعه همه نگاهها نسبت به من عوض شد چون
محل زندگی ما كوچك است و همه همدیگر را میشناسند.
از نظر آن ها زن مطلقه یك تهدید بزرگ برای مردانی است كه زن
دارند ،دورادور به گوشم میرسید كه پشت سرم حرفهای زیادی
میزنند و شنیدن این حرفها برایم زجرآور بود ،وضعیتم در خانه
پدری هم خوب نبود .از مردم یك جور حرف میشنیدم و از خانواده
خودم طوری دیگر ،این حرفها وقتی به گوش پدر ،مادر و برادرم
رسید ،حساسیتهایشان بیشتر از قبل شد و دیگر قدغن كردند كه
از خانه بیرون نروم.
حاال منزوی شدهام ،مادرم شب و روز سركوفت میزند كه نانخور
اضافه ،دلمان خوش بود كه شوهر كردی و رفتی .حاال باید خرج تو
را هم بدهیم ،شنیدن این حرفها از مادرم برایم بسیار دردآور است.
برادرم حاال غیرتی شده و به شدت مراقب من است ،جز موارد ضروری
از خانه بیرون نمی روم و اگر تنها بروم از من بازخواست می کند و
اگر چیزی نیاز داشته باشم ،برایم تهیه میكند ،اما كلی هم منت
میگذارد كه در این اوضاع و احوال برایت خرج هم میكنم.
ی بود راضیشان كردم كه حداقل كاری برایم پیدا كنند
با هر بدبخت 
تا بتوانم خرج خودم را در بیاورم و سرگرم باشم .خدا را شكر این كار
را كردند و با این حال فكر و خیال رهایم نمیكند.حال و روز خوبی
ندارم و دارم از تنهایی دیوانه میشوم ولی به خاطر قوانینی كه
یروم.
خانواد ه ام وضع كرد هاند ،بیرون نم 

