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آژیر

 4کیلو گرم هروئین فشرده در پژو

چهار كيلو و  100گرم هروئین فشرده در بازرسی از
یک دستگاه پژو  405در نهبندان کشف شد .فرمانده
انتظامی نهبندان گفت :ماموران فرماندهی انتظامی
شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری ،به یک
دستگاه پژو  405که قصد عزیمت به شهرهای مرکزی
کشور را داشت ،مشکوک شدند.سرهنگ«احسان
رحيمي» افزود :ماموران در بازرسی از این خودرو
چهارکیلو و 100گرم هروئین فشرده کشف و یک متهم
را دستگیر کردند.

سمند با  101کیلو گرم تریاک
توقیف شد

 101کیلو گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه سمند
در بیرجند به دست آمد .جانشین فرماندهی انتظامی
استان گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با
دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و جابه جایی مواد
مخدر ،این خودرو را پس از شناسایی در پلیس راه
بیرجند متوقف کردند.سرهنگ «سعید دادگر» افزود:
در بازرسی از این خودرو  101کیلو گرم تریاک کشف
شد و در این زمینه سه سرنشین آن را دستگیر کردند.

مسمومیت3نفربراثرنشتگازآمونیاک
نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ بیرجند سه نفر را
مسموم و روانه بیمارستان کرد .سرپرست ایستگاه
آتش نشانی اعزامی گفت :بامداد روز گذشته کارخانه
یخ بیرجند در قسمت تاسیسات دچار نشت شدید گاز
آمونیاک شد« .کیافر» افزود :با توجه به این که گاز
آمونیاک جزو گازهای سمی است ،آتش نشانان پس
از ایمنی محل با استفاده از تجهیزات مخصوص اقدام
به بستن شیر اصلی کردند و از خطرهای احتمالی
پیشگیری شد.

سیاه ،سفید ،خاکستری

آتش اعتیاد پدر زندگی ام را سوزاند
رضایی – چند بار ترک اما به قول خودش
لغزش کرده و دوباره پای بساط مواد مخدر
نشسته است 21 .سال دارد و اعتیاد خود
را از پدرش می داند .حسن رضا که از 13
سالگی مواد مخدر مصرف می کند می
گوید :به خوبی در کنار هم زندگی می
کردیم ،خانواده چهار نفره ما هیچ کم و
کسری نداشت و من و خواهرم در کنار پدر
و مادری بودیم که هیچ چیزی برایمان کم
نمی گذاشتند .خواهرم بزرگ تر از من
بود و در دوره دبیرستان درس می خواند.
پدرم در بازار برای خودش کسب و کاری
داشت که درآمد آن هم به نسبت خوب
بود.همه چیز از آن شب کذایی شروع
شد ،وقتی که تمام دار و ندار پدرم در آتش
سوخت و خاکستر شد .بعد از آن پدرم به
هر دری زد تا بلکه بتواند خسارت وارده را
جبران کند و کارش را از نو شروع کند ولی
نتوانست چون هنوز اقساط وام هایی را
که برای خرید جنس گرفته ،تسویه نکرده
بود و زیر بار قرض قرار داشت .از سویی
اطرافیان هم چندان کمکی نکردند.بعد
از این ماجرا هر وقت پدرم از خانه بیرون
می رفت تا بلکه راه به جایی ببرد اما وقتی
بر می گشت اعصابش خردتر بود و به زمین
و زمان بد و بیراه می گفت .در این شرایط
بود که پایش به جاهایی که نباید ،باز شد.

آن هایی که می خواستند به اصطالح
خودشان از شر غم و غصه رهایش کنند
توصیه کردند مواد مصرف کند و همین
آغاز سیاه شدن زندگی ما شد.با اعتیاد
پدر روز به روز شعله اختالفات و درگیری
ها در خانه بین او و مادرم باال می گرفت.هر
روز که می گذشت بدبختی بیشتر به ما رو
نشان می داد تا جایی که در مدت کوتاهی
هر چه داشتیم و نداشتیم با اعتیاد پدرم دود

شد و سرانجام آن چیزی که همیشه ترس
آن همراه ما بود اتفاق افتاد و مادرم طالق
گرفت و دنبال سرنوشت خود رفت .با رفتن
او من و خواهرم از همیشه تنهاتر شدیم و
هر روز باید صدای غر و لندهای پدر را می
شنیدیم .دیگر در این شرایط درس خواندن
ما هم سودی نداشت ،خواهرم باید کارهای
خانه را انجام می داد و من هم هر چه پدرم
می خواست باید انجام می دادم و گرنه

کتک مفصلی از او می خوردم .یک سال از
رفتن مادرم نگذشته بود که خواهرم نیز به
اصرار پدرم زن یکی از همان افرادی شد که
به خانه پدرم رفت و آمد داشت در حالی که
 30سال کوچک تر از او بود.در این شرایط
من مانده بودم و پدرم و یک زندگی ویران
که پدرم مرا به مواد فروشی مجبور کرد که
در همین رفت و آمدها و پول کثیفی که از
خرده فروشی به دست آوردم دوستان مرا
دوره کردند و من هم معتاد شدم .بعد از آن
مجبور بودم هم خرج مصرف خودم و هم
پدرم را تامین کنم و برای این کار ،دست
به هر کاری می زدم .آتش اعتیاد پدر در
بهترین سال های زندگی ،چیزی از من
باقی نگذاشته بود.او می گوید :تا حاال همه
نوع مواد کشیده و چند بار دستگیر شده و
حتی مواد مخدر را ترک کرده اما باز هم به
سمت مواد رفته ام.حاال چند وقتی است
که این جا هستم و پاکی از مواد را تجربه
می کنم .هر چند خالصی از اعتیاد خوب
است اما نمی دانم وقتی از کمپ بروم چه
کنم؟چونبیرونازاینجاکسیمنتظرمن
نیست .خواهرم نیز به حال و روز من گرفتار
شده اما با همان شوهر معتادش می سازد و
می سوزد و از مادرم نیز خبری ندارم .وقتی
بیرون بروم دوباره معتاد خواهم شد چون
نه شغلی دارم و نه سرپناهی.

توقیف محموله  23نفری شتر قاچاق

محموله  23نفری شتر بدون مجوز حمل به ارزش یک
میلیارد و  150میلیون ریال در نهبندان توقیف شد.
سردار«مجید شجاع» فرمانده انتظامی استان گفت:
ماموران با بررسی های انجام شده سه دستگاه کامیون
باریحاملشتررادریکیازروستاهاینهبندانشناسایی
و محموله 23نفری شتر قاچاق را توقیف کردند.

شناسایی هویت جسد کشف شده
در سد چهکند

جسد کشف شده در سد چهکند بیرجند مربوط به
پرونده فقدانی چند روز قبل بود که توسط خانواده وی به
این پلیس اعالم شده است.سرهنگ«حسینی» رئیس
پلیس آگاهی استان گفت :در بررسی های اولیه آثار
ضرب و جرح یا جنایت نیز مشهود نبوده است.

آرزوهای سوخته
دو سال پیش با پسری آشنا شدم که از همه نظر
با هم تفاهم داشتیم اما در روز خواستگاری
خانواده اش با دیدن پدرم ...
زهره  28ساله و تحصیل کرده در رشته
مهندسی از ناراحتی هایی می گوید که منشاء
همه آن ها پدری معتاد و بی اراده است .تک
فرزند خانواده است که سال ها پیش تریاک؛
آرامش ،خوشبختی و از همه مهم تر تکیه گاه و
شانه های امن مرد خانه شان را از آن ها گرفت
و حتی پول و ثروت هم نتوانست او را خوشبخت
کند.اومی گوید :با وجود داشتن پدر ،یتیمی را
تجربه کرده ام .از نظر من پدرم را در کودکی از
دست داده ام چرا که جسم او همیشه در خانه و

در اتاق پای منقل حضور دارد اما محبت و مهرش
را هم با خود به آن اتاق برده و برای همیشه در
آن جا دفن کرده است .از هفت سالگی پدرم را
فقط در نشئگی و خماری دیده ام .در این مواقع
همیشه به بهانه های مختلف داد و فریادش بر
سر من و مادرم بلند می شود طوری که صدای
فریادش را همسایه ها می شنوند .این جر و بحث
و دعواها به کاری روزانه و طبیعی تبدیل و سبب
شده است که مادرم روز به روز پیرتر و ناراحت
تر شود .مواد مخدر به پدرم اجازه مهربانی و
رسیدگی به خانواده را نمی دهد .در حالی که
اشک های جمع شده در چشمانش گونه هایش
را نوازش می کند با نوشیدن یک لیوان آب ادامه
می دهد :پدرم با اعتیاد ،دیگر نمی توانست کار

کند و رفته رفته چهره اش کامال حاالت و عالیم
معتادها را پیدا کرد .از آن زمان مشکل ما فقط به
بحث و دعواهای هر شب ختم نمی شد ،از طرف
دیگر به دلیل رفتار ناپسندش با دیگران ،فامیل
و همسایه ها متوجه اعتیادش شدند و بدون هیچ
درک و رحمی ،طعنه و سرکوفت های دل شکن و
فراوانی را به من و مادرم می زدند.
اوضاع طوری بود که دیگر خجالت می کشیدیم
حتی برای کارهای ضروری هم پدرم را
همراهمان ببریم .در طول این سال ها چند بار
او را برای ترک اعتیاد به بهترین کمپ ها بردیم
اما هر بار بعد از چند روز ابتدا پنهانی و سپس
آشکارا مصرف مواد مخدر را شروع می کرد.
توهمات ناشی از مصرف مواد مخدر و خانه

نشین شدن پدرم سبب شده است که زحمات
و تحمل ما را نادیده بگیرد و دشمنان خود
بداند .تریاک نه تنها پدرم و شادی و سالمتی
مادرم ،بلکه عشق زندگی ام ،پسری را که تمام
رویاهایم را با او ساخته بودم از من گرفت .دو
سال پیش با پسری آشنا شدم که از همه نظر
با هم تفاهم داشتیم اما در روز خواستگاری،
خانواده اش با دیدن پدرم ،مرا سرزنش و
نارضایتی خود را درباره ازدواجمان اعالم
کردند .حاال دستان نیرومند و با ابهت یک مرد
به جای نوازش دخترش و برداشتن غم و غصه
هایش ،مواد مخدر را به دست می گیرد و با
آتش روشن بساطش ،آینده و آرزوهای فرزند و
همسرش را می سوزاند و از بین می برد.

خواستگارسمج
رضا چند بار به خواستگاری ام آمد ولی هر بار جواب پدر و مادرم منفی
بود ،حتی چند نفر را برای واسطه نزد پدر و مادرم فرستاد ولی فایده
ای نداشت تا این که كارش به تهدید کردن کشید و گفت :اگر با من
ازدواج نكنی...در اتاق مشاوره کالنتری باز شد ،دو مامور ،دختر
جوانی را به داخل اتاق راهنمایی کردند ،دختر آرام روی صندلی
نشست ،بعد از کمی سکوت بغضش ترکید و اشک از چشمانش جاری
شد ،همان طور که اشک می ریخت هق هق کنان گفت :به خدا من
فریب خوردم! نمیخواستم این طوری شود ،فکر می کردم بهترین
مرد زندگی ام را پیدا کرده ام و اگر خانواده ام را تحت فشار قرار دهم
آن ها با ازدواج من و رضا موافقت می کنند اما اشتباه می کردم ،رضا
مرد زندگی نبود.او درباره آشنایی اش با رضا این طور گفت :یک سال
پیش با رضا در مراسم ترحیم یكی از اقوام آشنا شدم البته خانواده
هایمانهمبایكدیگرآشناهستندكهاینآشناییمنجربهارتباطتلفنی
شد .رضا در حالی وانمود می کرد که عاشق و دلباخته من است ،که نه
خدمت سربازی رفته بود و نه كار درست و حسابی داشت.چند بار به
خواستگاری ام آمد ولی جواب پدر و مادرم منفی بود ،به نظر والدینم
رضا خانواده خوبی نداشت و زندگی آن ها صد برابر از زندگی ما بدتر
بود .در خانواده آن ها مردها بیكار و همسرانشان به دست فروشی
مشغول بودند و باید شكم شوهر و فرزندان خود را سیر می كردند.
مخالفت پدر و مادرم لطمه ای به ارتباط من و رضا نزد .من هر ازگاهی
به بهانه خرید بیرون میرفتم و او را مالقات می كردم .رضا مدام
میگفت اگر زن من شوی تو را خوشبخت می کنم!رضا چند نفر را هم
برای واسطه نزد پدر و مادرم فرستاد ولی بی فایده بود تا این که كارش
به تهدید کشید و گفت :اگر با من ازدواج نكنی بالیی سر تو یا خانواده
ات می آورم! بر سر دو راهی مانده بودم ،چند بار پیشنهاد فرار به من
داد تا با این كار خانواده ام مجبور به ازدواج ما شوند .البته خانواده اش
هم او را در این كار همراهی وكمك كردند.آن روز هم قرار بود برای
من خواستگار بیاید که رضا زنگ زد و گفت زود بیا بیرون میخواهم
ببینمت! من با اجازه مادرم برای خرید میوه به بیرون رفتم .او با موتور
سر راهم ایستاد و مرا به گوشه ای برد و گفت :امروز باید با من بیایی،
برو و وسایلت را جمع كن و بیا تا برویم.با خودم كلی كلنجار رفتم تا
تصمیم گرفتم و به منزل برگشتم و شناسنامه و كمی وسایل شخصی
را با خودم برداشتم و به دور از چشم مادرم با رضا راهی شدم .تا شب
نزد خانواده اش بودم ،آن ها گوشی تلفن مرا گرفتند تا مبادا با خانواده
ام تماس بگیرم و شب من و رضا را راهی مشهد كردند تا در آن جا عقد
كنیم!بعد از رسیدن به مشهد در مسافرخانه ای اتاق گرفتیم البته رضا
هیچ پولی همراهش نبود و تمام خرج و مخارج این چند روز را هم از من
می گرفت .نمیدانم با چه ترفندی صاحب مسافرخانه را راضی كرد
كه آن جا بمانیم.هر چه التماس كردم كه گوشی تلفنش را بدهد تا با
مادرم صحبت كنم فایده ای نداشت .از همان لحظه كه با وی همراه
شدم پشیمان بودم ولی مدام به من می گفت نترس وقتی تو را عقد
کردم و همسر قانونی من شدی مطمئن باش که پشیمان نمی شوی
و تو با من خوشبخت خواهی شد.روز بعد برای عقد به چند دفتر خانه
رفتیم ولی بی فایده بود ،بعد از سه روز وقتی پول هایمان تمام شد به
درخواست رضا راهی شهرمان شدیم.خانواده رضا می خواستند
موضوع را با خانواده ام حل كنند و با تحویل دادن من خودشان را كنار
بكشند اما چیزی از آمدن ما به منزل پدر رضا نگذشته بود که چند
مامور آمدند و هر دو نفر ما را دستگیر کردند.

