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سیاه ،سفید ،خاکستری

بدترازطالق
مرا به کالنتری بردند ،پدر و پسر عمویم هم آن جا بودند.
اولین جمله ای که توانستم بعد از چند روز به پدرم بگویم
اینبودکهبابا،دیدیبدترازطالقهمهست...صدایش
لرزش داشت .لیوان آب را سرکشید و گفت :اعظم
هستم ،اهل یکی از استان های مجاور 17 ،سال بیشتر
نداشتم که جلوی مدرسه با آرش آشنا شدم .شماره اش
را به من داد و رابطه تلفنی ما شروع شد و بعد از چند ماه
به اصرار او ،خانواده اش به خواستگاری ام آمدند .او
 11سال از من بزرگ تر بود .خانواده ام را هر طور بود
راضی کردم اما خانواده او راضی نمی شدند .حدود یک
سال بالتکلیف بودیم اما رابطه ما همچنان ادامه داشت
تا این که توانست خانواده اش را راضی کند و مراسم
عقد برگزار شد .ماه های اول دوران خوشی داشتیم اما
همسرم کم کم اخالق واقعی اش را نشان داد .بدبین و
عصبیبودوبهمناهمیتینمیدادوقتیبهمادرمگفتم
او گفت که خودت انتخاب کردی و باید با او بسازی،
حرف طالق هم نزن که بین مردم انگشت نما می شویم.
درماندهبودمونمیدانستمچهکنماجازهادامهتحصیل
و رابطه با دوستانم را به من نمی داد و حسابی تنها شده
بودم.مدتی گذشت و جشن عروسی ما برپا شد اما هیچ
گونه استقاللی از خودم نداشتم .با خانواده همسرم
همسایه بودم حتی موقع غذا باید می رفتیم منزل آن
ها و هم سفره می شدیم .پدرش آدم بد دهنی بود و مادر
و خواهرش همیشه کارهای مرا زیر نظر داشتند .در هر
موضوع و اتفاقی که به نفع خودشان نبود پای مرا باز
میکردند.آرامشنداشتم،هرموقعمیخواستمباآرش
حرف بزنم بلکه دلم آرام شود می گفت حوصله ندارم و
برای بودن با من وقت نمی گذاشت .دلم می خواست
با هم به تفریح برویم ولی بهانه می آورد که پول ندارم.
خیلی روزهای سختی بود؛ بدتر از همه این که پدر و
مادرم نیز به مشکالتم بی توجه بودند و می گفتند هر
طوری هست با شوهرت بساز و حرف طالق را نزن ،تنها
نسخه مادرم برای من این بود که بچه دار شوید .اعظم
ادامه داد :روزها به همین روال می گذشت تا این که در
اینستاگرامباپسریبهاسمسهرابآشناشدم.مشکالتم
را با او در میان می گذاشتم تا این که فکر فرار به سرم
زد .یک روز دور از چشم آرش و خانواده اش وسایلم را با
مقداری پول برداشتم و با اتوبوس ،پیش سهراب رفتم
او هم اتاقی برای من اجاره کرد .چند روز آن جا زندگی
کردم و دنبال کار می گشتم بلکه بتوانم درآمدی برای
خودم داشته باشم .یک روز سهراب زنگ زد و گفت که
می خواهم ببینمت .نمی دانستم هدفش چیست اما در
هر صورت به او اعتماد داشتم .سوار خودروی او شدم و
راه افتاد .نزدیک یک پارک پیاده ام کرد و گفت :کار دارم
و زود بر می گردم .حدود یک ساعت گذشت ،از دور دیدم
که می آید ،خوشحال شدم وگفتم که چقدر دیر آمدی؛
هنوز جمله ام تمام نشده بود که متوجه شدم پلیس هم با
اوستومرابهکالنتریبردند،آنجافهمیدمبعدازرفتن
من از خانه ،خانواده ام به پلیس اطالع داده اند.
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تباهی به شوق الغری

«دختران فامیل با اندام الغر و لبا سهای آن
چنانی  ،نه تنها جلوی من خودنمایی میکردند
بلکه پچپچ میکردند و میخندیدند در حالی که
نگاهشان متوجه من بود .این موضوع سبب شده
بود حتی با وجود اصرار خانواد هام در مجالس
حاضر نشوم .به جز این برای خرید لباس هم با
مشکل رو به رو بودم و به هر فروشگاهی که میرفتم
لباسی اندازه من نبود ».دختر جوان در مرکز ترک
اعتیاد می گوید :الغری برای من به یک رؤیای
دست نیافتنی تبدیل شده بود و به دنبال راه حلی
برای این موضوعبودم ،گاهی از دوستان و آشنایان
میشنیدم آن هایی که شیشه مصرف میکنند به
سرعت الغر میشوند .از طرف دیگر این توصیه

گذری در ستاد دیه

آزادی  3زندانی بدهی مالی
علیرضارضایی -سه زندان بدهی مالی از
فردوس به کانون گرم خانواده بازگشتند .مدیر
نمایندگی ستاد دیه استان به خبرنگار ما گفت:
با همت خیران ،مددکاران زندان فردوس ،گروه
تحقیق و کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ سه
زندانی که به جرم بدهی مالی دوران محکومیت
خود را در زندان فردوس سپری می کردند ،آزاد
شدند .به گفته «خویی» ،یکی از این زندانیان که
 37سال دارد در سال  93اقدام به خرید کارخانه
نایلون سازی کرد و به فروشنده چک داد و در
این زمان برای ارتقای کار خود چند دستگاه به
محل کار اضافه کرد و برای تهیه آن  55میلیون
تومان چک صادر کرد اما در زمان تسویه این
بدهی ،دستگاه ها را به فروش گذاشت تا چک

• •پیشنهاد مصرف شیشه

«نسرین» گفت مدتی است که با پسری رابطه دارد و
او پیشنهاد داده است که شیشه مصرف کند .در این
مدت هر روز با هم شیشه مصرف میکنیم و بدون
این که معتاد شوم از شر لباسهای گشاد خالص
شده ام .با اصرار نسرین روز بعد به خانه او رفتم و با
هم پای بساط نشستیم .او دوباره از بیخطر بودن
آن گفت و یادم داد که چطور از این ماده استفاده
کنم .زهرا که سیاهی زندگی خود را با یک باور غلط
رقم زده است ،می گوید :پس از اولین مصرف چند
ساعتی حالت و احساس عجیبی داشتم و منگ
شده بودم ،بعد از آن تصمیم گرفتم هر چند وقت
یک بار با نسرین به طور تفریحی شیشه مصرف کنم
اما تا چشم باز کردم ،این تفریح برایم به یک عادت
تبدیل شده بود .هر بار که شیشه مصرف می کردم
شبها دچار بی خوابی میشدم و ساعتها بیدار
میماندم .خوراکم فوقالعاده کم شده بود و کمکم
نشانه های اعتیاد در من ظاهرشد .هر وقت که زمان
مصرف فرامیرسید ،حال و روزم را نمیفهمیدم و
فقط به مصرف فکر میکردم .برای خرید شیشه از
جیب پدرم و کیف مادرم پول بر می داشتم .آن قدر
از آن ها به بهانههای مختلف پول گرفته بودم که به
شک افتادند و فقط دلخوش بودند که با ندادن پول
زیاد توجیبی مرا کنترل میکنند .وقتی با نگرانی
میپرسیدند که چرا این قدر الغر و پژمرده شدهای،
بهانه میآوردم که رژیم گرفتهام اما چند ماه که از
اعتیادم گذشت ،متوجه شدم پدرم به من مظنون
شده است و دیگر پول در جیبش نمیگذارد.

گمراه کننده را داشتم که اگر شیشه مصرف کنم،
هم الغر و خوش تیپ می شوم و هم نگرانی از اعتیاد
نخواهم داشت« .زهرا» که حاال  27سال دارد و
آینده را برای خود روشن می بیند ،ادامه می دهد:
فکر مصرف شیشه مدام وسوسه ام می کرد تا این که
با یکی از دوستان دوران دبیرستان که زمانی از من
هم چاقتر بود در خیابان رو به رو شدم و او را کامال
متفاوت با آن زمان دیدم .وقتی پرسیدم که چطور
اینقدر الغر شده است جوابی نداد و گفت که این
یک فرمول خاصی دارد .شماره تلفن همراهش را
گرفتم و روز بعد به او زنگ زدم و قرار گذاشتیم که
همدیگر را ببینیم .وقتی دوباره هم دیدمش اولین
سوال من درباره الغریاش بود.

به هر شکل باید هزینه موادم را تأمین میکردم.
یک روز از فشار خماری از خانه بیرون رفتم و در

ها را پرداخت کند .وی ادامه داد :در همین گیر
و دار  20میلیون تومان وام برای کسری بدهی
خود گرفت اما نتوانست اقساط آن را بپردازد
که به ناچار ضامن ،وام او را پرداخت و شکایت
خود را مطرح کرد که این فرد برای تسویه حساب
ضامن اقدام به خرید زعفران به مبلغ  30میلیون
تومان کرد که باز هم چک هایش برگشت خورد
و شکایت از طرف فروشنده زعفران مطرح شد.
وی افزود :این مددجو با گرفتن  17میلیون و
 500هزار تومان رضایت از شاکیان16 ،میلیون
و  700هزار تومان معرفی به بانک های عامل
و  15میلیون تومان وام بالعوض از زندان آزاد
شد .وی ادامه داد :زندانی دیگر از  20فروردین
 96دوران محکومیت خود را به دلیل بدهی 25
میلیون و  400هزار تومانی سپری کرده است.
به گفته وی ،این مددجو راننده کامیون بود اما در
سال  69بدون هیچ سرمایه مالی اقدام به دریافت

وام و پول دستی برای خرید کامیون کرد که با
توجه به سود باالی وام ها نتوانست اقساط خود را
پرداخت کند و در همین هنگام خودروی او دچار
نقص فنی و برای بدهی به چندین نفر مقرض شد.
وی افزود :بعد از مدتی یکی از موسسات به دلیل
اقساط معوقه حکم توقیف خودرو را گرفت که
برای رهایی از این موضوع خانه خود را به فروش
رساند و برای پرداخت دیگر وام خود ،خودرو را
هم فروخت اما به دلیل گرفتن پول دستی ،وی
روانه زندان شد.
وی ادامه داد :با هماهنگی انجام شده با 15
میلیون تومان وام بالعوض ،هشت میلیون
تومان وام کمیته امداد امام خمینی (ره) و دو
میلیون تومان آورده ،این مددجو به کانون گرم
خانواده خود بازگشت« .خویی» درباره آزادی
سومین زندانی جرایم غیر عمد از فردوس
گفت :این زندانی  31ساله در سال  93اقدام

• •چاله دوم

خیابا ن پرسه میزدم که نگا ههای معنیدار یک
جوان مغازهدار توجه مرا جلب کرد .چند قدمی که
دور شدم و به پشت سرم نگاه کردم دیدم آن جوان
همچنان با نگاهش تعقیبم میکند .من هم لبخند
احمقانهای به او زدم در حالی که نمیدانستم این
لبخند مرا به چه سرنوشت شومی خواهد کشاند.
چندان دور نشده بودم که آن جوان مسیری را به
دنبالم آمد و پیشنهاد دوستی داد .آن قدر اصرار
کرد تا این که تن به این آشنایی دادم .چند روزی با
هم مالقات کردیم ،در حالی که سعی داشتم درد
خماری را تحمل کنم و نفهمد که من معتاد هستم
ولی این کار مشکل بود .او وقتی فهمید اعتیاد به
شیشه دارم گفت خودش هم به شیشه اعتیاد دارد
و خواست برای مصرف به خانهاش بروم .اول قبول
نکردم و او هم اصرار نکرد ولی وقتی دیدم خماری را
نمیتوانم تحمل کنم قبول کردم و به منزلش رفتم.
رفتو آمدها ادامه پیدا کرد تا این که یک روز چهره
واقعی رامین برای من آشکار شد ،او زمانی که در
حال مصرف مواد بودم عکس های خصوصی مرا
برداشته بود و از آن جا که می دانست اعتیادم را از
خانواده ام مخفی دارم تهدیدم کرد که اگر تن به
خواسته او ندهم عکس هایم را در فضای مجازی
منتشر می کند و اعتیادم را به خانوادهام میگوید.
خواستم رابطهام را با او قطع کنم اما ترس از افشای
اعتیاد مانع من می شد .از خودم بدم میآمد چون
خواسته یا ناخواسته در یک دام شیطانی گرفتار
شده بودم و راه نجاتی برای خود نمیدیدم .چند
هفتهای از این ماجرا گذشت و او همچنان سوء
استفاده می کرد .تحملم تمام شده بود اما نه راه
پس داشتم و نه راه پیش .تنها راهی که داشتم این
بود که حقیقت را به خانوادهام بگویم تا آن ها به فکر
بیفتند و نجاتم دهند.
به رونق کسب و کار خود در زمینه کابینت
سازی می کند که برای ارتقای شغلی وام 10
میلیون تومانی از یکی از موسسه های مالی
دریافت کرد اما نتوانست اقساط وام را پرداخت
کند و اقدام به خرید یک زمین مزروعی کرد تا
آن را بفرشد و اقساط وام را پرداخت کند اما
زمین مذکور به چندین نفر فروخته شده بود
بنابراین دست این مددجو خالی ماند و روانه
زندان شد .وی ادامه داد :بدهی مالی این
مددجو  16میلیون تومان بود که با دریافت
هشت میلیون تومان وام بالعوض و هشت
میلیون تومان معرفی به بانک های عامل ستاد
دیه ،زندانی  31ساله آزاد شد .وی افزود:
در زندان های استان  151زندانی جرایم
غیر عمد شامل  115زندانی بدهی مالی،
 32زندانی مهریه و چهار زندانی دیه ،دوران
محکومیت خود را می گذرانند.

آژیر

آزادی  573زندانی

رضایی  573 -نفر از زندانیان استان با استفاده از
ظرفیت های قانونی ،از زندان های استان آزاد شدند.
مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی گفت :کاهش
هدفمند جمعیت کیفری یکی از مهم ترین اهداف
سازمان زندان هاست و از همه ظرفیت های قانونی
در زمینه آزادی زندانیان به طور هدفمند استفاده
می شود « .هاشمی» افزود :در همین زمینه در شش
ماه اول امسال  ۶۷نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد
شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند .وی با
اشاره به این که زمینه آزادی  ۱۰۰نفر از زندانیان
نیز از طریق تعلیق مجازات فراهم شده است ،ادامه
داد  ۳۸۵ :نفر از زندانیان با اعطای مرخصی پایان
حبس و  ۲۱نفر دیگر نیز با استفاده از دیگر ظرفیت
های قانونی آزاد شدند .وی با بیان این که تعداد کل
زندانیان آزاد شده از طریق ظرفیت های قانونی در
شش ماه امسال  ۵۷۳نفر است ،افزود ۳۴۰ :نفر
نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی شامل تخفیف
مجازات شدند .وی گفت :در زمینه حمایت از خانواده
زندانیان  ۱۵۸نفر از زندانیان در مدت یاد شده به
استان محل سکونت خود منتقل شدند.

آتش سوزی در دانشگاه بیرجند

یک اصله درخت و مقدار زیادی چوب انباشته شده در
دانشگاه بیرجند طعمه حریق شد .مدیر عامل سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند به
خبرنگار ما گفت :با اعالم خبر آتش گرفتن تعدادی
درخت در دانشگاه بیرجند ،آتش نشانان ایستگاه سه
به دانشگاه اعزام شدند« .حسینی» افزود :یک اصله
درخت و مقدار زیادی چوب انباشته شده در محوطه
باز دانشگاه طعمه حریق شده بود که آتش نشانان با
استفاده از لوله های آب رسان و امکانات موجود حریق
را در کمترین زمان ممکن اطفا کردند .

قاچاق سوخت در بار لبنیات

دو متهم به حمل هزار و  300لیتر سوخت قاچاق در
جاساز بار لبنیات به پرداخت جزای نقدی محکوم
شدند .مدیر کل تعزیرات حکومتی به خبرنگار ما
گفت :به پرونده دو قاچاقچی گازوییل با جاسازی
در بار لبنیات رسیدگی شد« .اشرفی» افزود :هر دو
پرونده مطرح شده مربوط به فردوس بود و متهمان با
استفاده از دو دستگاه کامیونت حامل لبنیات ،اقدام
به جابه جایی سوخت می کردند .وی ادامه داد :یکی
از این کامیونت ها حامل هزار و  500لیتر گازوییل
بود و متهم ادعا می کرد در مسیر رفت و برگشت،
گازوییل برای خودروی او به سختی پیدا می شود و
قاضی ،وی را به پرداخت  218میلیون ریال جریمه
محکوم کرد .وی افزود :متهم دوم نیز برای حمل
 800لیتر سوخت قاچاق به پرداخت  116میلیون
ریال جریمه محکوم شد.

