روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سیاه ،سفید ،خاکستری

خانمی پشت قفل شوهر

شوهرم از اول ازدواج
همیشه مرا بازخواست
می کرد و به من می
گفت :با اون دوستت
رابطه نداشته باش،
مادرت چرا این حرف
رو زد ،چرا بابات وقتی
میامخانهشمابلندنمی
شه؟ پسر دایی تو چرا آن قدر به تو نگاه می کنه؟ و ،...
دایم از این صحبت ها بین ما رد و بدل می شد .کم کم
دیگر اجازه ادامه تحصیل هم به من نداد ،بهانه کرد
که چرا رشته ات فنی است ،شرایط کار بیرون را نمی
پذیرم ،مردم تو جامعه گرگ هستند ،تو نباید بیرون
بروی و ...اما فقط همین نبود .همیشه گوشی مرا چک
می کرد و می گفت چرا این قدر با دوستت حرف زدی؟
چرا شارژ باتری تو همیشه خالیه؟ با کی حرف می
زنی؟ دیگه حق نداری گوشی دستت بگیری؟ االنم
که همیشه به من می گه با کسی در ارتباط هستی!
بگو با کی قرار می ذاری؟ وقتی من سر کار هستم
کجا می ری؟ اگر راستش را بگویی کاری با تو ندارم،
فقط راستش رو به من بگو .من همیشه به خاطر این
که دوستش داشتم ،کوتاه آمدم که فقط راضی باشد
و دعوا پیش نیاید و بی احترامی نکند .حاال کار را به
جایی رسانده که دیگر اجازه نمی دهد به منزل پدری
ام که یک کوچه با ما فاصله دارد ،بروم .او می گوید:
خودم زمانی که کسی منزلشان نیست تو را می برم و به
خانه برمی گردانم .از همه خانواده و فامیل دور و در این
زندگی حبس شده ام و هیچ راه نجاتی ندارم ،خسته
شده ام ،می خواهم جدا شوم ...

آژیر

 10سال حبس برای قاچاقچیان
دوره گرد

صدرا – چهار متهم که در قالب قالی فروش دوره گرد
اقدام به حمل  60کیلوگرم تریاک کرده بودند به 10
سال حبس محکوم شدند.
به گزارش روزنامه خراسان جنوبی ،روز گذشته
اعتراض چهار متهم به حمل مواد مخدر به صدور یک
حکم در شعبه چهارم تجدید نظر استان مطرح شد.
بنابر پرونده مطرح شده متهمان در قالب فروش قالی
اقدام به جاسازی  60کیلوگرم تریاک البه الی قالی
ها کردند که ماموران انتظامی یکی از شهرستان های
استان در جاده های فرعی به خودرو مشکوک شدند
و آن را به مقر پلیس هدایت کردند که در بازرسی از
خودرو  60کیلوگرم تریاک کشف شد و ماموران با
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حوادث
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ماجرای دختری که با بلیت تنهایی به ناکجاآباد می رود

از میان خبرها

دردانه،زیردیوارخواری

رضایی – آن قدر افیون اعتیاد زندگی اش را
سیاه کرده است که دیگر هیچ در بساط ندارد،
روزهای زندگی اش در کنج خرابه ای از شهر و
دور از چشم مردم دود می شود .آن چنان خمار و
در هم شکسته است که حتی نای باز نگه داشتن
چشمانش را ندارد .لباس های کهنه به تنش
زار می زند.
وقتی به همراه یکی از افرادی که خودش درگیر
اعتیاد بوده و حاال این پدیده شوم را شکست داده
است راهی این خرابه شدیم ،در حال استعمال
مواد مخدر بود .با همان نشئگی تا چشمش به
یاسر افتاد گفت بچه ننه ترک کردی...
یاسر سری به تاسف تکان داد و گفت این دختر
که حاال به فالکت اعتیاد گرفتار است روزی
در ناز و نعمت بود .دختر که مصرفش تمام شد
به سمت ما آمد و گفت بله او درست می گوید.
من برای خودم کسی بودم و برو بیایی داشتم
اما (سکوت) .پرسیدم اما چه؟ نگاهی به یاسر
انداخت و او گفت خودی هست؛ سمانه ،سری
تکان داد ،از چه بگویم شاید اگر مادرم بعد از پدرم
زیر بال و پرم را میگرفت حاال در میان این باتالق
دست و پا نمیزدم.
حاال  27سال دارم ،مانند آشغالی دور انداخته
شدم ،چیزی که عیان است چه حاجت به بیان
است .زندگی من از گذشته تاکنون سراسر
بدبختی و تنهایی بود .راستش قبل از این که از

فعال کردن دیگر گشت ها ،خودروی راه پاک کن را هم
متوقف کردند .هر چهار متهم در دادگاه بدوی به جرم
خود اعتراف کردند که هر کدام از آن ها به  10سال
حبس محکوم شدند و بار دیگر نیز حکم آن ها تایید شد.

اجرای طرح نظارتی ویژه اربعین
طرح نظارتی ویژه اربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر آغاز
شد.مدیر کل تعزیرات حکومتی هدف از اجرای این
طرح را هماهنگی و تعامل میان دستگاه های نظارتی
مرتبط برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به زائران با
رویکرد پیشگیری در حوزه های سالمت ،تغذیه و حمل
و نقل و ...در چارچوب صالحیت ها اعالم کرد و افزود:
این طرح از  27مهر تا  18آبان ادامه دارد.
«اشرفی» ادادمه داد :در این طرح پایانه های
مسافربری ،دفاتر خدمات مسافری ،واحدهای صنفی،

خانه فرار کنم در ناز و نعمت بودم اما خوشبخت
نبودم ولی هر چه که بود از وضعیت فعلیام
خیلی بهتر بود.
هرکسبهنحویبهسمتاینموادلعنتیکشیده
میشود و بعد از آن تمام زندگی خود را می بازد.
یکی به دلیل رفقای ناباب و دیگری به دلیل
خانواده نامناسب و ...برای من هم رفیق ناباب و
مهم تر از آن نبود یک خانواده مناسب مرا به این
منجالب کشاند.
همیشه تنها بودم چه در دوران کودکی و چه در
دوران نوجوانی و آن جا بود که شروع به مصرف
مواد مخدر کردم .تک فرزند بودم اما با این حال
نه مادر و نه پدرم چندان توجهی به من نداشتند
و همیشه حسرت ذرهای محبت از طرف آنها را
به دل داشتم ،تمام کودکی و نوجوانیام چیزی
جز تنهایی و غم نبود.
پدرم وضع مالی مناسبی داشت ،از نظر امکانات
خیلی چیزها برایم فراهم بود اما دریغ از کمی
محبت .بعدها متوجه شدم که مادرم فقط به
دلیل وضع مالی پدرم با او ازدواج کرده است .با
این حال پدرم نسبت به مادرم رفتار مناسب تری
با من داشت ،او یک پدر ایده آل نبود ،اما نسبت
به مادرم که بویی از عواطف و احساسات مادرانه
نبرده بود خیلی بهتر بود.
سمانه لبخندی تلخ زد و ادامه داد :روز به روز
بیشتر احساس تنهایی میکردم .حتی یک

خدماتی و رستوران ها ،مراکز بهداشتی و درمانی و
اقامتی و ...زیر ذره بین قرار می گیرد.

کامیون مشکوک
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از کشف
پنج هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان خبر داد.
به گفته سرهنگ «سرفرازی» مأموران در بازرسی از یک
کامیون پنج هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف کردند و
یک متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

 5كيلوگرم هروئين در جاساز پژو
جانشین فرمانده انتظامي استان از كشف پنج کیلو
و  750گرم هروئين در عمليات پليس شهرستان

دوست صمیمی هم نداشتم تا لحظاتی با او باشم
و به مرور زمان که پا به سن نوجوانی گذاشتم
با پسران زیادی آشنا شدم و میخواستم
تنهاییهایم را با آ نها پر کنم .تا به خود آمدم
دیدم دختری 15ساله بیشتر نیستم که دچار
اعتیاد شده ام ،دیگر راه بازگشتی برای من وجود
نداشت زیرا برای کسی در این دنیا اهمیتی
نداشتم.
بعد از این که خانواده پی به اعتیادم بردند
حتی بیشتر از قبل نسبت به من احساس تنفر
میکردند ،اما نمی فهمیدند خود آ نها عامل
اعتیاد من بودند ،بعد از روزها و شبها ناسزا
شنیدن و دعوا مجبور شدم از جایی که فقط
اسمش خانه و سرپناه بود ،دل بکنم.
بعد از آن که از خانه بیرون زدم اتفاقاتی برایم
افتاد که دوست ندارم از آن بگویم ،اما از حق

نگذریم بعد از دو سال پشیمان شده بودم،
میخواستم به خانهای که هیچ کس انتظار مرا
نمیکشید ،بازگردم .می گفتم شاید پدر و مادرم
آن قدر که من فکر می کنم بد نباشند و مرا از این
لجن بیرون بکشند اما افسوس...
افسوس که زندگی گویا قصد نداشت روی خوش
خود را به من نشان دهد؛ او که دیگر گریه امانش
را بریده بود ادامه داد:وقتی برگشتم متوجه شدم
که پدرم فوت کرده است و مادرم دارایی و ثروت
پدرم را فروخته و با شخص دیگری ازدواج کرده
است ،او حتی برایش اهمیتی نداشت که از من
خبری بگیرد ،شاید دخترش مرده باشد.
در این شرایط دیگر امیدی به ادامه زندگی
نداشتم و با پسری به نام عادل آشنا شدم .قرار
گذاشتیم بعد از مدتی با هم نامزد کنیم .راستش
اولین بار بود که طعم عشق را میچشیدم اما این
احساس شیرین دیری نپایید و خیلی زود دنیا
برایم مثل سابق سیاه و تار شد.
ازدواج که نکردیم هیچ؛ حتی او به من خیانت
کرد و مرا تنها گذاشت و رفت .این هم از کسی
که گمان میکردم قرار است شریک زندگیام
شود و مرا از این منجالب بیرون بکشد .از آن به
بعد از همه متنفر شدم و روی دیدن هیچ مردی
را نداشتم و رفاقتم با مرد جماعت ،فقط به بهانه
مواد مخدر بود.
وقتی از سمانه می پرسم چرا برای ترک اعتیاد
اقدامی نکردی بعد از سکوتی طوالنی جواب
داد که وقتی انسان بیهدف و بی انگیز ه می شود
دیگر به این نوع زندگی کردن عادت می کند و
همین عادت سمی می شود که او را می کشد.

نهبندان خبر داد .سرهنگ «دادگر» افزود :مأموران
انتظامي شهرستان هنگام كنترل خودروهای عبوري
به يک دستگاه  405مشکوک شدند و به راننده آن
دستور ايست دادند .وی تصريح كرد :در بازرسي از
خودرو پنج كيلو و 750گرم هروئين كشف و متهم با
تشكيل پرونده روانه دادسرا شد.

«هاشمی» افزود :بر اساس آیین نامه ،برای تحکیم
خانواده؛ هر زندانی که شرایط مرخصی را داشته باشد
می تواند از مرخصی تشویقی استفاده کند.
وی اظهار کرد :به زندانیانی که در برنامه های اصالحی
و تربیتی زندان شرکت فعال داشته باشند ،به ازای هر
سه ماه پنج روز مرخصی تشویقی داده می شود.

اعطای  121هزار روز مرخصی
به زندانیان

 5قاچاقچی در حلقه پلیس

 121هزار و  797روز مرخصی تشویقی از ابتدای
امسال به زندانیان استان اعطا شد.
مدیر کل زندان ها ،اقدامات تأمینی و تربیتی گفت:
مرخصی های تشویقی در زمینه اجرای برنامه های
کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از خانواده
زندانیان ،به زندانی داده می شود.

در عملیات پلیس طبس و نهبندان  276كیلوگرم
تریاك کشف شد و پنج قاچاقچی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان گفت :مأموران طبس هنگام
كنترل محورهای عبوری به یك دستگاه پژو پارس و
دو دستگاه موتورسیكلت كه با سرعت زیاد در حركت
بودند مظنون شدند و دستور ایست دادند.
سردار«شجاع» ادامه داد :مأموران پس از تعقیب

 78قربانی خوراک نیمه اول سال
در جاده های استان
در شش ماه امسال 78نفر در تصادف های جاده ای
استان جان خود را از دست دادند.
مدیر کل پزشکی قانونی با اشاره به این که در شش
ماه امسال در استان ۱۲۶نفر بر اثر حوادث ترافیکی
جان خود را از دست داده اند گفت :از این تعداد ۲۱
نفر در راه های روستایی ۸۷ ،نفر در محورهای برون
شهری و  ۱۸نفر نیز در تصادف های درون شهری
جان خود را از دست داده اند .دکتر«جعفرزاده»
ادامه داد :براساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه ها
در صورتی که فاصله تصادف تا فوت فرد کمتر از ۲۰
روز باشد و تصادف در حریم راه یا جاده رخ دهد ،جزو
متوفیانتصادفمحسوبمیشود.ویادامهداد:در
نیمه اول امسال دو هزار و  ۳۶۲نفر هم بر اثر حوادث
رانندگی در خراسان جنوبی مجروح شده اند.
وی اظهار کرد :از وظایف و مسئولیت های پزشکی
قانونی؛ صدور مجوز سقط جنین است که در این
زمینه در شش ماه امسال  ۷۳نفر از مادران باردار
درخواست مجوز سقط جنین را از پزشکی قانونی
داشته اند که این تعداد بررسی شده است.
وی تصریح کرد :از این تعداد مراجعه برای  ۴۸نفر
مجوز سقط صادر شد و برای هشت نفر این مجوز
صادر نشد و  ۱۴نفر نیز تا  ۱۹هفتگی این موضوع
را پیگیری نکرده اند .وی درباره مسمومیت و فوت
ناشی از گاز مونوکسید کربن نیز اظهار کرد :سال
گذشته  ۱۲نفر و در شش ماه امسال شش نفر بر اثر
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان جان
خود را از دست داده اند.

و گریز ،خودرو و موتورسیکلت ها را متوقف و 222
کیلوگرم تریاك کشف و سه قاچاقچی را دستگیر
کردند.
به گفته وی مأموران انتظامی نهبندان هم در بازرسی
از یک خودرو  54كیلو و  600گرم تریاك کشف کردند
و بر دست دو متهم دست بند زدند.

