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بلند پروازی های همسر
مردی بلند قامت با چهره ای غمگین وارد اتاق مرکز مشاوره شد و
برای دقایقی ساکت روی صندلی نشست .خود را غالم معرفی و
داستان زندگی اش را تعریف کرد.
من و همسرم دختر عمو و پسر عمو هستیم و از همان كودكی ،نازنین
را دوست داشتم .همیشه در رویاهایم او را می دیدم و دوست داشتم
شریك زندگی ام باشد همین شد كه در اوج جوانی و در حالی که 18
ساله بودم پایم را در یك كفش كردم و به خانواده ام گفتم می خواهم
با او ازدواج كنم.
هر چه مادرم خودش را به آب و آتش زد كه هنوز خیلی زود است و
پشیمانی به بار می آورد ،فایده ای نداشت و سرانجام ما با یکدیگر
ازدواج كردیم.
یك سال پس از ازدواج ،همسرم باردار شد و خداوند فرزند پسری به ما
عطا كرد و این تولد مبارک ،شیرینی زندگی مان را دو چندان كرد .در
یک شرکت خصوصی که متعلق به پدرم بود و با کمک اعضای خانواده
ام اداره می شد ،مشغول کار بودم به همین دلیل هیچ وقت از لحاظ
مالی مشکلی نداشتم و تمام وسایل ضروری یک زندگی عالی و حتی
بیشتر از حد معمول آن نیز برای من و خانواده ام مهیا بود ،ولی کم کم
آرامش واقعی با غرور و بلند پروازی های همسرم ،از زندگی ما رخت بر
بست .وقتی پسرم را در مهد كودك ثبت نام كردیم ،همسرم برای این
كه حوصله اش سر نرود به كالس های مختلف هنری و ورزشی رفت،
ولی حاال آرزو می كنم كاش اجازه نمی دادم برود.
رفتار همسرم بسیار تغییر كرده بود و بعد از مدتی گفت شوهر فالن
دوستم برای زیبایی صورتش چندین میلیون خرج کرده است حاال
تو چی؟ من به هیچ عنوان راضی به این كار نبودم ،زیرا زیبایی او
مشكلی نداشت اما تمام افكار همسرم متوجه ظاهرش شده بود.
پسرم احساس تنهایی می كرد ،به همین دلیل از او خواستم كه به فكر
فرزند دیگری باشیم اما زیر بار نمی رفت و می گفت که حاضر نیست
دوباره اندامش را به دلیل یك فرزند دیگر خراب كند!
غالم ،نگاه عمیقی به سنگ فرش کف اتاق انداخت و ادامه داد:
وابستگی شدیدی به برنامه های ماهواره پیدا کرده بود هر چه در
برنامه های مختلف می گفتند ،آن ها را بدون کم و کاست ،روی چهره
خود عملی می کرد .او شیفته زیبایی خودش شده بود و این موضوع
مرا از او دورتر می كرد .به عنوان آخرین راه حل ،از اقوام نزدیک خود
و همسرم خواستم او را نصیحت کنند تا شاید دست از لجبازی بردارد
اما هیچ پندی در او اثر نداشت .ولی من که از عاقبت شوم طالق می
ترسیدم ،به زندگی با همسرم هر چند به سختی ادامه می دادم البته
چاره ای هم نداشتم و به خودم امید می دادم که روزی از این کار دست
خواهد کشید تا این که چند باری که بعد از انجام کار روزانه به خانه
آمدم ،متوجه شدم رفتارش متفاوت تر از گذشته شده است و در بیشتر
اوقات چندان غذا نمی خورد و هر بار که دلیل این کار را می پرسیدم،
می گفت رژیم غذایی گرفته است.
روزی پسرم با من تماس گرفت و گفت که مادرش بیهوش شده
است و او را به بیمارستان برده اند ،بسیار پریشان و آشفته خود را به
بیمارستان رساندم و ناباورانه از پزشک معالج شنیدم که مصرف بیش
از حد شیشه ،سبب بیهوشی او شده است.
تازه متوجه علت تغییر رفتار همسرم شده بودم ،من که از دست او و
کارهایش خسته شدم همراه پسرم خانه را ترک کردیم اما او دست از
مصرف شیشه برنداشته است و قصد دارم او را طالق دهم.

حوادث

رضایی 17 -سال اعتیاد زندگی اش را به
تباهی کشانده است تا جایی که به راحتی می
توان زخم به جا مانده از افیون را در چهرهاش
دید .در این سال ها موادی نبوده است که او به
جان و کام نکشیده باشد اما یک روز کورسوی
امیدی برای نجاتش یافت و خسته از سال ها
دود و خماری بر این شد تا برای همیشه افیون
و بدبختی را کنار بگذارد و پاک شود.
حاال زندگی برای «افسانه» رنگ و بوی دیگری
گرفته است و از زندگی و پاک بودن لذت
میبرد .او شش سال است که پاک شده است
و کسانی را که مثل خودش سا لها راه را
اشتباه رفتهاند ،به پاکی دعوت میکند .زنان
و مادرانی که گویی از حافظه خانواده و جامعه
پاک شدهاند .افسانه ،می گوید :آخرین دختر
خانواده بودم .پدرم بازاری بود و برای خودمان
برو بیایی داشتیم چون آن روزها بازاری ها در
عرصه ها حرفی برای گفتن داشتند.
 ۱۶ساله بودم که عاشق شاگرد مغازه پدرم
شدم اما وقتی احسان به خواستگاریام آمد،
پدرم پایش را در یک کفش کرد که نه.
حرف و حدیث ها یک سال ادامه داشت تا این
که پدرم با وجود اصرار من تن به ازدواج ما داد.
بعدها فهمیدم که پدر می دانست او هروئینی

است و به همین دلیل مخالفت می کند .با
شروع زندگی مشترک محل زندگی من که از
خانوادهای سرشناس بودم ،اتاق کوچکی در
خانه مادرشوهرم شد.
احسان وقتی می خواست مواد مخدر مصرف
کند چون آشنایی با هروئین و مواد نداشتم و
نمی دانستم چه بالیی سرمان میآورد برای
همین مخالفتی نمیکردم.
سه هفته از ازدواجمان نگذشته بود که دچار
کسالت شدم ،شوهرم خوب میدانست
درمانش چیست .شنیدم به مادرش گفت که
گرفتار دود شدهام .همان شب وقتی اولین پک
را به مصرف هروئین زدم  ۳۵سال زندگیام را
بر باد دادم .افسانه ،ادامه می دهد :دو سال می
گذشت که درگیر مواد مخدر شده بودم و وقتی
پدرم متوجه شد ،هشت ماهه باردار بودم که
مرا به مرکز ترک اعتیاد فرستاد .شوهرم را نیز
برای ترک به مرکز دیگری بردند.
این اتفاق چندین بار رخ داد اما فاید های
نداشت و من و احسان به محض این که به هم
میرسیدیم ،دوباره شروع به مصرف مواد می
کردیم .تمام هم و غم ما مصرف مواد مخدر
بود و همین بی فکری سبب شد بچهام مرده به
دنیا بیاید .وقتی پدرم این اتفاق تلخ را تجربه

رسیدگی به  2700پرونده تخلف اقتصادی
از ابتدای امسال به دو هزار و  700فقره پرونده تخلف اقتصادی
بهارزشبیشاز 200میلیاردریالدراستانرسیدگیشد.مدیر
کل تعزیرات حکومتی گفت :به پرونده های تخلف اقتصادی در
زمینه کاال و خدمات ،قاچاق کاال و ارز و بهداشت ،درمان و دارو
رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت  200میلیارد ریال جزای
نقدی محکوم شدند.
«اشرفی» افزود :در مجموع در هشت ماه گذشته دو هزار و 808
مورد پرونده توسط ضابطان عام و خاص اعم از ماموران انتظامی،
بازرسان صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق اصناف ،ماموران مرکز
بهداشت و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکیل
و به شعب و اداره های تعزیرات حکومتی سراسر استان ارسال
شده است .وی ادامه داد :در حوزه کاال و خدمات در مجموع هزار
و 70گزارش دریافت که به هزار و 31فقره پرونده رسیدگی شد.
وی عملکرد پرونده های مختومه را نسبت به وارده در بخش کاال
و خدمات  96درصد بیان کرد و گفت :محکومان این حوزه به
پرداخت بیش از پنج میلیارد و  735میلیون ریال جزای نقدی
محکوم شدند .وی اضافه کرد :در بخش قاچاق کاال و ارز نیز در
هشت ماه امسال هزار و  524گزارش دریافت و به هزار و 540
فقره پرونده رسیدگی شد .وی عملکرد پرونده های مختومه

کرد وادارم کرد از احسان طالق بگیرم اما
این جدا شدن خیلی طول نکشید 20 .ساله
بودم که پدرم فوت کرد انگار غم شرایط من،
او را از پا درآورد .بعد از فوت پدرم دوباره با
احسان ازدواج کردم اما این با هم بودن دو سال
بیشتر دوام نیاورد و این بار خودم از او طالق
گرفتم و برای این که دوباره با او ازداوج نکنم،
همسر مردی دیگر شدم تا او مرا از این زندگی

را نسبت به وارده در این بخش  95درصد اعالم کرد و افزود:
متخلفان این بخش به پرداخت  194میلیارد ریال جزای نقدی
و ضبط کاالی قاچاق محکوم شدند.
وی اظهار کرد :در حوزه بهداشت ،دارو و درمان نیز به 218فقره
پرونده رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت  497میلیون ریال
جریمه محکوم شدند« .اشرفی» افزود :در حوزه کاال و خدمات،
تخلفات درج نکردن قیمت ،گران فروشی و ارائه ندادن فاکتور
خرید به ترتیب پر تکرارترین تخلفات در هشت ماه سال  97بود.
وی ادامه داد :رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و
عرضهوتحویلکاالیغیربهداشتینیزدوتخلفپرتکراردرحوزه
بهداشت ،دارو و درمان تشخیص داده شد.
وی اقالم شایع در قاچاق کاال را شامل انواع البسه ،سوخت و
کاالیدخانیبرشمردواظهارکرد:چهارپروندهباموضوعتخلف
احتکار در استان تشکیل شده است .وی اضافه کرد :کاالی
احتکار شده در این پرونده ها مربوط به شکر ،الستیک و پودر
لباسشویی بود که متخلفان عالوه بر الزام به عرضه کاال به نرخ
رسمی ،به پرداخت جریمه در حق دولت محکوم شدند.

واحد مسکونی خاکستر شد

رضایی  -یک واحد مسکونی از ساختمان هفت واحدی در
خیابان معلم بیرجند در آتش سوخت .مدیر عامل سازمان آتش

بایدها و نبایدها

دختران فراری
نکبتبار نجات دهد اما او بدتر از همسر اولم
بود .از آن جا که شوهرم مواد فروش بود بارها
به زندان افتاد و من پیش خانواده شوهرم و
گاهی با مادرم بودم .وقتی مادر و دیگر خواهر
و برادرهایم فالکت مرا دیدند با ارث پدری
مغازهای برای من خریدند تا دست شوهرم را
بند کنم و همه چیز درست شود اما مواد مخدر
مجالی برای زندگی به ما نمیداد.
راستش فکر میکنم پول زیاد ،بالی جان ما
شد .هر چه پول بیشتری به دست میآوردیم،
مواد بیشتری مصرف میکردیم و همان مغازه
را هم به باد دادیم ،حتی من هم راه شوهرم
را که مواد فروشی بود ادامه می دادم و برای
خودم شده بودم یک خرده فروش تمام عیار.
دیگر یک آدم حرفه ای شده بودم و همه نوع
مواد مخدرمصرف کرده بودم و در آخر کراک
مصرفمیکردماماوقتییکیازهمانکسانی
را که از من کراک می خرید ،دیدم که پاهایش
را به دلیل مصرف آن قطع کردند تصمیم
گرفتم که برای همیشه مواد را کنار بگذارم
بنابراین اول طالق گرفتم ۱۶ .روز درد شدید
داشتم اما به هر شکل ممکن تحمل کردم تا
نجات یابم ،حس میکنم آن روزها خدا به من
نگاه کرد که موفق به ترک شدم.

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند به خبرنگار ما گفت:
با اعالم حادثه به سامانه ،۱۲۵آتش نشانان ایستگاه سه به محل
حادثه اعزام شدند« .حسینی» افزود :شنبه شب گذشته حریق
در طبقه اول ساختمان رخ داد که با توجه به میزان زیاد آتش،
آتش نشانان ایستگاه دو نیز در محل حاضر شدند.
وی افزود :آتش نشانان در کمترین زمان ممکن حریق را اطفا و
سه نفر را به بیرون هدایت و برای تخلیه دود و دیگر افراد ساکن
در ساختمان اقدام کردند .وی اضافه کرد :در این حادثه یک
خانم مسن مصدوم شد و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان
انتقال یافت .علت حادثه در دست بررسی است.

یکی از آسیب ها که در بعد فردی و اجتماعی
پیامدهای منفی بسیاری را برای دختران و جامعه
به همراه دارد ،موضوع فرار دختران از منزل است.
فرار دختران از خانه منشا بسیاری از رفتارهای ضد
اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی ،اعتیاد به
مواد مخدر و مشروبات الکلی ،توزیع مواد مخدر،
تشکیل باندهای فساد و فریب دیگر زنان و دختران،
شیوع انواع بیماری های مقاربتی و  ...می شود.
به طور کلی آسیب های فرار دختران از منزل را می
توان به سه گروه كلی آسیب های جدی جسمی و
روانی ،عوارضی كه خانواده ها به آن مبتال می شوند
و خسارت هایی اعم از گسترش بی خانمانی ،بی بند
و باری ،اعتیاد و  ...تقسیم کرد.

• •عوامل عمده فرار دختران

یکی از دشوارترین و در عین حال مهم ترین و اساسی
ترین مسئولیت های والدین در زندگی ،تربیت
صحیح فرزندان است.
وجود مشکالت عاطفی یا فشارهای شدید روانی،
اجتماعی ،اقتصادی بیشتر والدین ،به ویژه در
زندگی امروزه مانع از آن می شود که آن ها پدر و مادر
خوب و سازنده ای برای فرزندانشان باشند و فرار از
خانه یکی از بازتاب های خشونت خانگی است که به
دلیل تاثیرات اجتماعی آن قابل تامل است.
همچنین گروه همساالن و دوستان در دوران
نوجوانی تاثیر بسزایی در جهت گیری های اخالقی
و رفتاری دارند .چه بسا دوست سالم و مطمئن مانع از
انحرافات اخالقی و رفتاری نوجوان شود یا بالعکس،
رفیق ناباب ،از مهم ترین عوامل گمراهی و فساد
باشد .مدرسه نیز مهم ترین مکان برای اجتماعی
کردن افراد است اما گاهی دیده می شود که تبعیض
و بی عدالتی مربیان آموزشی در امور تحصیلی،
توبیخ و تنبیه بی مورد نوجوان در حضور دیگران
سبب دلسردی و افسردگی وگاه فرار آنان از مدرسه
می شود .اگر چه امکانات سبب تسهیل ارتباطات و
دستیابی ما به اطالعات و اخبار جهانی شده است،
اما از سوی دیگر باید متوجه این امر باشیم که برنامه
های این رسانه ها به ویژه تلویزیون به شدت بر افکار و
رفتار فرزندان تأثیر می گذارد.
درباره عالیم قبل از فرار می توان به تغییر در رفتارها،
عصیان و سرکشی ،فرار از مدرسه ،افت ناگهانی
نمره های تحصیلی ،نقض مقررات در خانه و مدرسه،
پرخاشگری ،و بحث و جدل و درگیری با همکالسی
ها و دوستان به شیوه ای غیر معمول ،استعمال مواد
مخدر ،خودزنی ،جمع کردن پول و اشیای قیمتی و
 ...اشاره کرد.
محمد رضا اعراب شیبانی
معاون دادستان مرکز استان

