روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سیاه ،سفید ،خاکستری

خوشبختیبربادرفته
انصاری  -می گوید همه مشكالتش از دو سال پيش
شروع شد ،زمانی كه براي اولين بار مصرف مواد
مخدر را تجربه كرد« .سمانه» در کمپ ترک اعتیاد
داستان زندگی اش را این طور تعریف کرد که در
دوران تحصیل و بعد از آن دوست داشت دیگران
از او تعریف کنند و این کار آن قدر حس خوبی به او
می داد که در پوست خودش نمی گنجید. ،او ادامه
داد:دردوراندانشجویییکی،دونفرازهمکالسی
هایم موضوع ازدواج را مطرح کردند اما چندان
به دلم نبود زیرا موقعیت آن ها نسبت به اقوامم به
چشم نمی آمد .با این که خانواده ام موافق نبودند
اماتصمیمگرفتمبعدازتحصیلدرمغازهایمشغول
به کار شوم .یک روز در مسیر خانه در حالی که در
ایستگاهتاکسیمنتظربودمپسرجوانیترمززدابتدا
اعتنایینکردماماوقتیادبومتانتشرادیدمسوار
شدم .او مدعی شد چند ماه است هر روز مسیر خانه
تا مغازه مرا دنبال می کند تا بتواند بیشتر با من آشنا
شود«.معین» در یک جوشکاری کار می کرد و روزی
کهباهمازدواجکردیمخودمراخوشبختتریندختر
دنیامی دانستم.روزیکهپابهخانهبختگذاشتمو
زندگیمشترکمرابامعینآغازکردم،هیچکمبودی
نداشتم .همسرم مرد زحمتکشی بود که برای رفاه
و آسایش من از جان مایه می گذاشت .از زمانی هم
که فرزندم به دنیا آمد رنگ زندگی ام عاشقانه تر
شد .ابتدا تصورم این بود که معین فقط سیگار می
کشداماکمکممتوجهشدممعتادشدهاست.ودیگر
نمی توانست حتی برای یک ساعت هم کار کند و
این گونه بود که با دیدن درآمدهای خرده فروشان
موادمخدر،اوهمکمکمبهیکیازفروشندگانمواد
افیونی تبدیل شد .ابتدا تالش کردم با آرامش او را
متقاعد كنم كه ترک كند و وقتی موفق نشدم راه
غر زدن ،شكايت و حتي تهديد به ترک او را در پیش
گرفتمامابيهودهبود.تنهاجواباوبهنگرانيمناين
بود كه نمي توانم كمكش كنم و سرخوردگي اش
به عصبانيت و خشونت تبديل شد و هر روز مرا به باد
كتك مي گرفت .در اين زمان بود كه موفق شد مرا
متقاعد كند تا مصرف مواد مخدر را امتحان كنم و
من فكر مي كردم با مصرف آن شايد بتوانم دوباره با
هم باشيم و به او كمك كنم اما تا به خود آمدم کانون
زندگی ام سیاه شد تا جایی که دیگر فرزندم حاضر
به زندگی با ما نبود .امروز که در کمپ ترک اعتیاد
هستم در همه اتفاق ها خود را مقصر می دانم زیرا از
روزاولمیدانستممعین،سیگارمیکشداماجذب
زیبایی اششدمو...
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متهمان سرقت مسلحانه
پایمیزمذاکره

رضایی  -پرونده متهمان سرقت مسلحانه دو خودرو با
اسلحه شکاری در جلسه علنی دادگاه شعبه اول کیفری
استان مورد رسیدگی قرار گرفت .به گزارش روزنامه
خراسانجنوبی،دومتهمپروندهسرقتمسلحانهخودرو
دراستانکهدورانمحکومیتخودراسپریمیکننددر
جلسهدادگاهحاضرشدندامادونفردیگرازمتهمان(پدر
وپسر)کهباوثیقهآزادبودنددردادگاهنبودندووکالیآن
هاحضورداشتند.بهگزارشخبرنگارما،برابراینپرونده؛
یک سرقت مسلحانه این باند در حوزه خراسان رضوی
و دومین آن در حوزه راه های خراسان جنوبی رخ داد.
قاضی«رمضانی» در ابتدای جلسه این گونه سرقت ها را
دراستاننادربرشمردوخطاببهدومتهمپروندهگفتکه
اینجرمشماناامنشدنجادههایاستانرادرپیدارد.
ویدرادامهبهشرحپروندهپرداختوافزود:دراینپرونده
دونفرشاکیومدعیهستندکهمتهمانبهطورشبانهدر
جادهمشهدودرحوزهقایناتبااستفادهازاسلحهآنهارا
ازخودروهایشانپیادهوبابستندستهاوپاهایشاناقدام
به سرقت خودروها کرده اند .سپس «خردپژوه» نماینده
دادستان با قرائت کیفرخواست صادره ،دو مورد شرکت
در آدم ربایی ،دو مورد سرقت به عنف ،سرقت مدارک و
محتویات داخل خودرو و  ...را از اقدامات این باند اعالم
کرد و با توجه به مستندهای موجود در پرونده ،خواستار
صدورحکمقاطعازدادگاهشد.

سرقت با تهدید اسلحه
در ادامه یکی از مالباختگان که خودروی او در حوزه
استان سرقت شد در جایگاه قرار گرفت و گفت :نزدیک
غروب یک دستگاه سمند در مقابل چاه کشاورزی
ایستاد ،ابتدا مشکوک شدم ولی خیلی حساسیت به

خرج ندادم اما وقتی که به راه افتادم خودرو در کنار
جاده توقف داشت .در همین هنگام راننده یک پراید
به بهانه دور زدن جلوی حرکت من سد معبر کرد و دو
نفر با اسلحه شکاری از پراید و دو نفر با اسلحه ای دیگر
از سمند پیاده شدند و به سمت من آمدند که یکی از دو
متهم حاضر در دادگاه اسلحه را روی سرم گذاشت و مرا
روی صندلی عقب خودرویم انداخت .از آن جا که چراغ
بنزین خودرو روشن شد با یک نفر تماس گرفتند که
برایشان بنزین بیاورند مرا به خودروی سمند هدایت
کردند و پس از طی مسافتی طوالنی ،دست ها و پاهایم
را بستند و مرا در جاده فرعی رها کردند که توانستم نیمه
های شب دست ها و پاهایم را باز و با کمک دو چوپان
مسیر را پیدا کنم .آن ها به صاحب گله موضوع را اطالع
دادند که او هم پاسگاه انتظامی را مطلع کرد.

فروش خودرو در زابل
در ادامه موضوع شرکت در دو فقره آدم ربایی ،دو
مورد سرقت به عنف و سرقت مدارک شناسایی و اقالم
شخصی به متهم (ح -ک) تفهیم اتهام شد و او در دفاع
از خود گفت :قصد آدم ربایی نداشتم ،نقشه ما فقط
سرقت خودرو بود .اسلحه هم متعلق به (الف-ح) و
معیوب بود .آن شب شیشه ،مصرف کرده و از مشهد به
سمت بیرجند در حرکت بودیم که نقشه سرقت تویوتای
شاکی را کشیدیم و وقتی آن را سرقت کردیم خودرو را
به مبلغ  30میلیون تومان در زابل فروختیم و پول آن را
تقسیم کردیم.

قصدم آدم ربایی نبود
سپس متهم (الف-ح) در جایگاه ایستاد و گفت :یکی مرا

 5قربانی و  8مصدوم در حوادث جاده ای
چهار فقره تصادف فوتی جاده ای در دو روز ،پنج کشته و هشت مصدوم داشت.
رئیس پلیس راه استان گفت :در یکی از این حوادث یک دستگاه پراید در کیلومتر
 ۳۷جادهقاین-زیرکوهواژگونشدوکودکیدوماههجانباخت.سرهنگ«علیرضا
رضایی»زمان این حادثه را عصر روز عاشورا و تعداد مصدومان آن را پنج نفر اعالم
کردوافزود:درحادثهایدیگریکپرایدباعابرپیادهدرمحوراسدیه-طبسمسینا
برخورد کرد که در این تصادف شبانه ،مردی ۴۳ساله جان خود را از دست داد .به
گفته وی ،در بامداد روز تاسوعا نیز در کیلومتر  ۴۰جاده نهبندان به زاهدان بر اثر
برخوردپرایدبادوپژوسهنفرکشتهوسهنفرمصدومشدندکهاینحوادثبهدلیلبی
توجهیرانندگانبهجلووانحرافبهچپهنگامرانندگیرخداد.
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آیینه عبرت

خودنمایی !

واسطهکردکهنیازبهخودرویتویوتاداردوهمانروزپنج
میلیون تومان به حسابم واریز کرد و یک اسلحه شکاری
که آن هم خراب بود به من داد .با کمک دو متهم دیگر که
دردادگاهحضورندارندبایکدستگاهپرایدنقشهخودرا
عملیوتویوتاراسرقتکردیم.قصدمفقطسرقتخودرو
بود نه آدم ربایی و به هیچ عنوان اسلحه را روی شاکی
نگرفتم.وقتیخودرورابهسرقتبردیمچراغبنزینروشن
شد بنابراین با یکی از دوستان تماس گرفتم که برای ما
بنزینآورد.متهمبااشارهبهاینکهشاکیرادربیابانرها
کردند،افزود:تویوتارابههمانشخصیکهبهمنپیشنهاد
داده بود به مبلغ  30میلیون تومان فروختم و از اسلحه
شکاری متعلق به مالباخته هیچ گونه اطالعی نداشتم
که بعد از  10تا  12روز ،خریدار از وجود یک اسلحه در
خودرو بهمنخبرداد.ویادامهداد:دومینسرقتراهم
برای کمک به (ح-ک) شوهرخواهرم انجام دادم چون
زندگیآنهادرمعرضازهمپاشیدنوقراربودخانهخود
را به طلبکارش بدهد بنابراین در مسیر راه ،نقشه سرقت
خودروی نیسان را کشیدیم و راننده را پیاده و با بستن
دست ها و پاهایش او رها کردیم و خودرو را برای فروش و
پرداختقسمتیازطلب(ح-ک)بهزابلبردیمکهتوسط
مامورانآگاهیدستگیرشدیم.بهگزارشخبرنگارمادر
ادامه این جلسه وکالی متهمان با ارائه الیحه دفاعی از
موکالنخوددفاعکردند.درپایانهمقاضی«رمضانی»
ختم رسیدگی به پرونده را اعالم کرد و گفت :در مهلت
قانونیرایمتهمانصادرخواهدشد.

رئیس پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری با عنوان ثبت نام کارت سوخت
رئیس پلیس فتای استان درباره کالهبرداری با عنوان
نام نویسی کارت سوخت با ارسال پیامک به مردم
هشدار داد .سرهنگ «محمدپور» در این باره گفت که
مجرمان از طریق این پیامک ها افراد را به سایت ها یا
اپلیکیشن های جعلی هدایت میکنند و اطالعات
محرمانه بانکی و شخصی آنان را به سرقت می برند .به
گفته وی ،در این روش لینکی به صورت پیامک برای
افراد ارسال می شود و از کاربر درخواست میکند

براینام نویسیکارتسوختمبتنیبرکارتبانکیبه
آدرس niopde.clickمراجعهکندکهبعدازمراجعهبه
این سایت از کاربران؛ اطالعاتی مانند کد ملی صاحب
و پالک خودرو را می خواهد .وی افزود :افراد سودجو
با دریافت این اطالعات ،کاربر را به درگاه بانکی برای
واریزمبلغثبتنامهدایتمی کنندکهایندرگاهجعلی
استوباسرقتاطالعاتکارتبانکیافراد،حسابشان
راخالیمی کنند.

اکبری « -افسـوس خـوردن و در حسـرت گذشـته مانـدن زیاد کارسـاز نیسـت اما
بـار روی دوشـم را سـبک تـر مـی کنـد .بیشـتر کـه فکـر مـی کنـم متوجـه مـی شـوم
بخت شـومم نتیجه سـبک سـری های خودم و شـاید بی خیالـی اطرافیانم باشـد.
روزی لگد بـه بختـم زدم که حـس می کـردم ازدواج ،دسـت و پایم را بسـته اسـت و
نمی توانـم به خوشـی هـای جوانـی بپـردازم ».زن جـوان در مرکز مشـاوره پلیس،
کتاب زندگی اش را ایـن طور باز کرد کـه دردانه خانـه بودم و هر کار می خواسـتم
انجـام مـی دادم کسـی هـم جلـودارم نبـود .هـر کاری مـی کـردم تا بـه چشـم بیایم
و از بـازار خودنمایـی جـا نمانـم .در خانـه و مدرسـه تیـپ و قیافـه ام بـا همـه تفـاوت
داشـت و حتی چند بـار به دلیـل آرایـش و لباس نامناسـب در مدرسـه توبیخ شـدم
البتـه این هـا برایـم مهم نبـود و فقـط به فکـر خـودم بـودم .بعد از فـوت پـدر مریضم
دسـت و بالـم بـرای سـبک سـری ،بیشـتر بـاز شـد و بـا دوسـتان زیـادی در ارتبـاط
بـودم و گاهی شـب تـا صبـح مشـغول پیامـک بـازی مـی شدم«.سـیما» ادامـه داد:
بـرای ادامـه تحصیـل ،عـازم دانشـگاه شـهر دیگـری شـدم .مـادرم زیـاد اهـل گیـر
دادن نبود و گویا او هم از سـر و شکل امروزی ام خوشـش می آمد .زندگی به روال
گذشته ادامه داشت و در دوره دانشگاه که چشـم هایی برای مراقبت از من وجود
نداشـت بیشـتر به خوش گذرانـی و کارهای بیهـوده مـی پرداختم .در دانشـگاه با
پسـری آشـنا شـدم و او را به نسـبت چهره و تیـپ از بقیه سـرتر مـی دانسـتم .هر چه
می گذشـت ارتباطم با حمید بیشتر و وابستگی اش به من شـدیدتر می شد .سال
سـوم دانشـگاه ،پیشـنهاد ازدواجش را پذیرفتم و او همراه خانواده اش به شـهر ما
آمدنـد و خیلـی زودتـر از آن چه کـه فکـرش را می تـوان کـرد به عقـد هـم درآمدیم.
رابطـه ام بـا حمیـد خـوب بـود و بـرای مدتـی دسـت از کارهـای بیهـوده گذشـته
برداشـتم ،ارتباطم را با دنیای بیرون و فضای مجازی کمتر کـردم و دل به زندگی
دادم امـا ایـن کار ،زمان زیـادی طول نکشـید و فکـر و خیال هـای متفاوت به سـرم
زد .فکر می کـردم با ازدواج ،دسـت و پایم بسـته شـده اسـت و دیگر مانند گذشـته
نمـی توانـم خوش گذرانـی کنـم بنابرایـن بهانـه گیـری را شـروع کـردم و خـوش
گذرانی را از سر گرفتم و بیشـتر اوقاتم را در بیرون از خانه همراه دوستان مجردم
می گذراندم .در دورانی کـه عقد بودیم حمید دیر به دیر سـراغم را می گرفت و در
دوران دانشـگاه هم سـرگرم درس بودیم .او زیاد از اوضاع و رفتارم خبر نداشـت و
همین بـه آزاد بودن بیشـتر و غرق شـدن در منجالب سـبک سـری ،دامـن می زد.

طرح موضوع جدایی
وی افزود :سال آخر دانشگاه بودم که به دوستانم می گفتم حمید دست و پایم
را بسته است و گاهی دچار عذاب وجدان می شوم که کسی را معطل خود کرده
ام .وقتی دوستانم را می دیدم که بدون آقا باالسر ،خوش می گذراندند و آسوده
خاطر بودند تغییر عقیده دادم و تصمیم گرفتم از حمید بدون مشکل جدا شوم.
وقتی موضوع جدایی را پیش کشیدم انگار آب سردی بر پیکر حمید و خانواده ام
ریختم .او دلیل جدا شدن را می خواست و من نمی توانستم آن دلیل مسخره را
به زبان بیاورم و با بهانه بیکاری و مشکالت زندگی و این که نمی توانم در شهری
که حمید می خواهد زندگی کنم ،او را سر لج انداختم و با بی توجهی های زیاد،
قانع اش کردم که طالقم دهد و بدون مهریه و فکر کردن به عواقب کار جدا شدم.
درسم تمام شد و بعد از آن دیگر حمید را ندیدم .این روزها در منجالب خوش
گذرانی ها فرو رفته ام و آرامش ندارم بعضی از دوستانم بعد از دانشگاه ازدواج
کردند و سر و سامان گرفتند و حال من مانده ام و پرونده سیاه روزهای گذشته.
در باتالقی گرفتار شده ام که نمی توانم از آن خارج شوم.

