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اخبار

«ال چاپو»ی آسیا در آمستردام
دستگیر شد
پلیس هلند اقــدام به دستگیری رئیس یکی از
بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان
کرده که حکم جلب او در استرالیا صادر شده است.
به گزارش بی بی سی ،گفته می شود «سه چه الپ»
( )Tse Chi Lopرئیس باند قاچاق مواد مخدر است
کهبربازار ۷۰میلیارددالریتجارتغیرقانونیمواد
مخدر در آسیا سلطه دارد .نام او در فهرست بزرگ
ترینفراریهایجهانبودکهدرفرودگاهاسخیپول
در آمستردام دستگیر شد .پلیس فدرال استرالیا
معتقد است که باند متعلق به این مجرم مسئول۷۰
درصدوارداتموادمخدربهاینکشوراست.سهچه
الپ که  ۵۶سال دارد ،با واکین ال چاپو قاچاقچی
ب ــزرگ م ــواد مــخــدر مکزیک مقایسه مــی شــود.
خبرگزاری رویترز از او به عنوان «بزرگ ترین مرد
فــراری آسیا» نام می برد و می افزاید :برآوردهای
سازمانمللنوشتکهدرآمد«سندیکا»فقطازبابت
فروش متامفتامین در سال  ۲۰۱۸احتماال به ۱۷
میلیارددالرمیرسید.

سرپرستمنطقه 3آتشنشانیشهرمشهدازتالش
نفس گیر و موفقیت آمیز آتش نشانان دو ایستگاه
براینجاتدوفردگرفتارزیرآواریکمنزلمسکونی
در روستای برزش آباد در حومه مشهد خبر داد و
افزود:به دلیل شدت حادثه این منزل مسکونی
 100درصــد تخریب شد و دو جــوان ساکن آن با
جراحتزیادبهبیمارستانمنتقلشدند.بهگزارش
آتشنشانیمشهد،سرآتشیارعلیمحمدکاظمیبا
اشارهبهاعالمحادثه انفجارتوامباآوارمنزلمسکونی
داخلیکدامداریوگرفتارشدنافرادزیرخروارها
خاکطی شامگاهشنبهبهسامانه،۱۲۵ادامهداد:
با حضور آتش نشانان و نجاتگران آتش نشانی در
محل مشخص شد،حجم انفجار توام با آوار به حدی
بودهکهواحدمسکونیبهصورتکاملویرانشدهو
افرادیزیرخروارهاخاکناشیازریزشآوارگرفتار
شده اند که نجاتگران آتش نشانی ضمن رعایت
نکات ایمنی و تثبیت محل اقدام به عملیات برای
نجات این افراد کردند و خوشبختانه پس از دقایقی
تالش نفس گیر و طاقت فرسا آتش نشانان موفق
شدند دو مرد18و 42ساله را به طرز معجزه آسایی
نجات دهند و از زیر آوار خارج کنند .این افراد برای
سیر مراحل درمانی و انتقال به بیمارستان تحویل
تکنیسین های اورژان ــس حاضر در محل شدند.
وی ادامــه داد :شواهد از نشت گاز مایع و انفجار
سیلندردراینمنزلحکایتدارد.

کوتاه از حوادث
*مهر/حادثهرانندگیمیانسهخودرویپژو،۴۰۵
پرشیا و پراید در محور مراغه به هشترود سه کشته و
پنجزخمیدرپیداشت.
*ایرنا /صابریان رئیس مرکز اورژانــس تهران از
تصادفیکدستگاهاتوبوسمسافربریبینشهری
بایکدستگاهکامیون،حوالیشهرریدرحسنآباد
فشافویه طی بامداد دیروز خبر داد و گفت :در این
تصادف ۲۲نفرازسرنشیناناتوبوسمصدومشدند.
*ایرنا/سرهنگباقری فرماندهانتظامیشهرستان
همدان گفت :بامداد دیروز جوان ۲۴سالهای بر اثر
سقوطازپلشهیدقهاریسعیدواقعدرورودیغربی
شهر همدان ،جان خود را از دست داد .تحقیقات
برای کشف دقیق علت حادثه(سقوط از ارتفاع)
توسطنیروهایمتخصصپلیسادامهدارد.
*ایسنا /سرهنگ پیمان احمدی رئیس کالنتری
 ۱۳۵آزادیازدستگیریسهزورگیرمسافرکشنما
خبر داد و گفت :سارقان به ۲۰فقره زورگیری تحت
پوششمسافرکشیاعترافکردند.
*بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــــوان /سرهنگ
شریفی رئیسپایگاهیکمپلیسآگاهیازدستگیری
دو سارق منزل که اموال مال باخته را به ارزش ۲۵
میلیارد ریال سرقت کرده بودند ،خبر داد و گفت:
با کشف مقداری از امــوال سرقتی سارقان روانه
زندانشدند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان /سرهنگ معظمی
رئیسپلیسفضایتولیدوتبادلاطالعاتتهراناز
دستگیریکالهبرداریکهباترفندفروشخشکبار
 ۱۰میلیاردریالکالهبرداریکردهبود،خبرداد.
*باشگاه خبرنگاران جــوان /سرهنگ ناصری
نژاد جانشین پلیس پیشگیری تهران از دستگیری
یکمامورقالبیدرمحدودهبازارخبرداد.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ میرزکی
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی
تهران از دستگیری اعضای دو باند سرقت لوازم
خودروودستگیریمالخراموالسرقتیخبرداد.
*ایسنا/بنابراعالمرسانههایمحلیبهدنبالوقوع
انفجاردریکمعدن،تعدادیکارگر زیرزمینگرفتار
شدند که نیروهای امداد چین توانستند پس از ۱۴
روز ۱۱نفرازآنانرانجاتدهند.
*ایرنا /سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان گفت :افزونبر ۲۳۴هزار لیتر سوخت
قاچاق طی هفته گذشته توسط ماموران نیروی
انتظامیدرایناستانکشفشدهاست.

آدمکشی برای خودنمایی!

سجادپور -سیزدهم خــرداد ســال گذشته
رانــنــده یــک دســتــگــاه پ ــژو  207بــا شلیک
هــای هولناک از ســاح کالشینکف به طرز
وحشتناکی به قتل رسید و عامالن جنایت با
استفاده از یک دستگاه پراید  111از محل
گریختند .بررسی هــای کــارآگــاهــان پلیس
آگاهی در این باره نشان داد که مقتول یکی از
معروفترینعامالنشرارتدرمشهداستکه
خردادسال 94بههمراهدوشروردیگردرشهر
چرخانده شدند .به گزارش خراسان ،از سوی
دیگرتحقیقاتگستردهپلیسیبرایدستگیری
عامالنفراریاینجنایتوحشتناکدرحالی
آغاز شد که برخی از متهمان بازداشت شدند
ولی دو متهم اصلی همچنان فراری بودند .در
این میان بررسی های کارشناسی و تخصصی
بابازبینیآثارگلولههارویخودرویپژو207
بیانگر آن بود که «مهدی – ر» (یکی از متهمان
فــراری) نقش اصلی را در این جنایت ندارد
زیرا گلوله ها از سمت راننده شلیک شده بود
در حالی که تحقیقات میدانی کارآگاهان
نشان داد مهدی (متهم فراری) در شب وقوع
حادثه از سمت شاگرد در حال گفت وگو با
طالب (مقتول) بــوده اســت .به همین دلیل
عملیات پلیسی به سرپرستی سرهنگ نجفی
روی دستگیری «محمدرضا – ق» (یکی دیگر
از متهمان فــراری) متمرکز شد تا این که وی
بیست و هشتم دی با صدور دستورات ویژه ای
ازسویقاضیدکترحسنزرقانی(قاضیویژه
قتلعمدمشهد)درمخفیگاهشدستگیرشد
و راز این جنایت هولناک را فاش کرد .آن چه
میخوانیدگفتوگویاختصاصیخراسانبا
عاملتیربارانشرورمعروفمشهداست.
چندسالداری؟ 28سالههستم!
متاهلی؟ازدواجرسمینکردماماهمسرانمن
صیغهایبودند.
تــا کــاس چــنــدم درس خــوانــدی؟ سوم
دبیرستان بودم که دیگر درس و مدرسه را رها
کردم.
چرا؟ ازهماندوراننوجوانیخیلیشربودم!
مدامازمدرسهاخراجمیشدم یافرارمیکردم
تابادوستانمباشم!
تــوکــلــی /بــا اعـــــام رضـــایـــت اولـــیـــای دم
رفسنجانی ،جوانی از قصاص رهایی یافت.
به گــزارش خــراســان ،متهم به قتل  ۲۷ساله
ای که در دی مــاه  ،۹۶جــوان  ۲۰ساله ای را
در یک درگیری و نــزاع شبانه به آغــوش مرگ
فرستاده بود ،پس از دستگیری و اعتراف به قتل
در دادگــاه رفسنجان به قصاص محکوم شد.
امــا با پیگیریهای کمیته صلح و ســازش که
در نــدامــتــگــاه رفــســنــجــان ان ــج ــام شـــد ،در
ایـــام فاطمیه خــانــواده جـــوان مقتول بــدون

درچهرشتهایتحصیلکردی؟علومانسانی
خواندم،البتهاستعدادخوبیداشتم!اگردرس
میخواندمکسیبهپایمننمیرسید.آزمون
گواهینامهرانندگیرابدونغلطقبولشدم.
به چه چیزی عالقه بیشتری داشتی؟ به
ورزشعالقهمندبودم.
چرا از مدرسه اخراج
میشدی؟غرورداشتم،
دعــــوا م ــی ک ــردم.م ــی
خواستم یک سروگردن
باالترازدیگرانباشم.
بعد از تــرک تحصیل
چه کردی؟ پدرم نقاش
ساختمان بــود ،من هم
بــا او ســرکــار مــی رفتم
امـــا مــدتــی بــعــد خــودم
استادکارشدم.
مــشــروب هــم خــورده
ای؟ بــلــه! اولــیــن بــار با
دوســتــانــم زم ــان ــی که
نوجوان بــودم و مدرسه
مـــی رفـــتـــم مـــقـــداری
مشروب معروف به عرق
سگی خریدیم و در کوه
هایخلجاستفادهکردیم.
بعد هم به این کار ادامه دادی؟ بله! هفته ای
دو یا سه بار به بیابان یا خانه های دوستانم می
رفتیم و مصرف می کردیم ولی بعد از آن دیگر
خودمبهخریدوفروشمشروبرویآوردم.
خالفکاری را از چه سنی شــروع کردی؟
از  20سالگی وارد کارهای خالف شدم ،آن
زمان خانه مجردی اجاره کرده بودم و به هرکار
خالفیدستمیزدم.
یعنی با پدر و مــادرت قطع رابطه کردی؟
نه ،گاهی به آن ها سر می زدم ولی در آن خانه
مجردی به ساخت مشروب یا مــواد فروشی
مشغولبودم.
پدرومادرتطالقگرفتهاند؟نه،آنهاباهم
زندگیمیکنند.
چندباردستگیرشدی؟یادمنیست،چندین
باردستگیرشدم.
عکس :خراسان

نجات  2نفر از زیرآوار یک منزل
مسکونی در مشهد

عامل تیرابران رشور معروف مهشد در گفت وگو اب خراسان اعرتاف کرد

بازگشت دوباره به زندگی از پای چوبه دار
دریـــافـــت ی ــک ریــــال پـــول رض ــای ــت دادنــــد.
بنابراین گزارش ،جمعی از مسئوالن قضایی و
اجرایی رفسنجان ،از اولیای دم و این خانواده
کهازحققانونیوشرعیخودبرایقصاصقاتل
پسر ۲۰سالهشان گذشتند ،قدردانی کردند.
مادرمقتول۲۰سالهدراینمراسمگفت:زمانی
که گذشت کردم قلبم آرام گرفت و راحت شدم.

رانندگیخالفجهت ۴،کشتهبهجاگذاشت
توکلی /در برخورد دو دستگاه سواری پژو در
محور رودبــار جنوب استان کرمان چهار نفر
جان باختند .به گزارش خراسان ،رئیس پلیس
راه جنوب کرمان در این باره گفت :به دنبال
اعــام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک
فقره تصادف فوتی در کیلومتر۷۵محور رودبار
جنوب ،بالفاصله عوامل امدادی و پلیس راه به
محل اعــزام شدند .سرهنگ سنجری افــزود:
با حضور مــامــوران پلیس راه در محل حادثه
مشخص شد ،یک دستگاه پژو  405که خالف
جهت در حال حرکت بوده با یک دستگاه پژو
 405دیگر به شدت برخورد کــرده است که
متاسفانه در این حادثه راننده و دو سرنشین

اولین بار به چه جرمی بازداشت شدی؟
اولین بار در بولوار فرودگاه مشهد به خاطر
دوستانم دعوا کردم ،آن هم با بچه های محله
قلعه ساختمان بــود! آن هــا عــروس کشان
داشتند ،ما هم با موتور بودیم و با یکی از بدرقه
کنندگان عروس به کل
کل پرداختیم که دعوا
شروع شد چون مشروب
همخوردهبودیمو...
چند ماه زندان بودی؟
هفت مــاه را در زنــدان
سپری کــردم.ســال 95
بــود که بــرای اولین بار
طعم زنــدان را چشیدم.
آنروزدرحالیکهمست
ب ــودم بــه خاطر دعــوای
دوســتــانــم بــه یــک کافه
رفتم و آن کافه را به هم
ریختم .یکی را مجروح
کردم و بعد روانــه زندان
شدم.
فیلم زیـــاد نــگــاه می
کنی؟تقریبا!درکودکی
بیشتر فیلم فارسی می
دیدم ولی بزرگ تر که شدم فیلم های ماهواره
ایرابیشترتماشامیکردم.
چه نوع فیلمی را بیشتر می دیدی؟ فیلم
هایتاریخیوپلیسیمانندوایکینگهاوگروه
ضربت!
این فیلم ها در خالفکاری هایت تاثیری
داشت؟البتهبیتاثیرنبودولیمنازفیلمهایی
کهتبهکارانوخالفکاراندرپایانفیلمدستگیر
میشوندتنفرعجیبیدارم!
چند بار دعوا کــردی؟ اگر منظور درگیری
و نزاع است که شاید بیشتر از  50بار درگیر
شدم ولی هر بار با پول ماجرا را حل کردم که به
شکایتنرسد!
باچاقومیزدی؟باهمهچیز،اولینبارشیشه
نوشابهراشکستموجوانیرازخمیکردمکه4
میلیونهمدیهدادم!
هیچ وقــت تصمیم نگرفتی از خــاف و

خودروی مقصر و راننده پژوی دیگر که به علت
شدت برخورد دچار حریق شده است ،در دم
جانباختند.کارشناسانپلیسراه،علتاصلی
حادثه را حرکت خالف جهت یکی از پژوها ذکر
کردند.

وی افزود :درست است که عزیزترینم و تکهای
از جانم را از دست دادم اما خواستم به برکت
ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهــرا(س) یک
جوان دیگر به زندگی برگردد و پدر و مادرش
خوشحال شوند ،چون داغ فرزند خیلی سخت
اســت .ایــن مــادر داغـــدار گفت :در مــدت این
سه سال اصال اجــازه رضایت دادن را به خودم

شرارت دست برداری؟ بارها تصمیم گرفتم
اما نمی شد! در واقع مردم نمی گذاشتند ،هر
جادعوامیشدبهمنزنگمیزدند،منهمبه
خاطرخودنماییوغروربهکمکآنهامیرفتم
ودیگرانراکتکمیزدم!بهمدتدوسالهمه
چیز را کنار گذاشتم ولی مدام خبر می آمد که
فالنیپشتسرتحرفمیزند!چندبارنادیده
گرفتمولیآخرمجبورشدماوراادبکنم.وقتی
در کار خالف و خودنمایی افتادی ،اگر داخل
گورهمبروی،دیگراننمیگذارند!
تا به حال عاشق شدی؟ بله ،تاکنون دو بار
عاشق شدم! اولین نفر یک دختر 17ساله بود
که وقتی تحقیق کردند و شنیدند از اراذل و
اوباشهستمدخترشانراندادند!
تو که همسر صیغه ای داشتی؟ مادرم می
گفتاگرازدواجکنیآدممیشوی!
بار دوم چه شد؟ سال  94بود که زنی شماره
تلفن مرا پیدا کرده بود و با من تماس گرفت،
بعد از شش ماه که به منزل مجردی ام می آمد
تصمیمبهازدواجگرفتمولیاوهموقتیاخالق
ورفتارمرادید،منصرفشدوفرارکرد.
هزینه هایت را چگونه تامین می کردی؟
با خــرده فروشی مــواد مخدر! یک دستگاه
موتورسیکلت خریده بودم ،معتادان تماس
میگرفتندومنهمموادرابرایشانمیبردم.
طالب را برای چه کشتی؟ به خاطر دوستم
مهدی(متهمفراری)
چرا؟ آن روز به من زنگ زد و گفت که با کسی
دعوا کرده است ،من هم مثل همیشه به خاطر
خودنمایی اسلحه کالشینکف را از منزلم
برداشتم و به محل قرار آن ها رفتم و به سوی
طالبشلیککردم.
رگباربستی؟نه!تکتیرشلیککردماماتعداد
زیادیگلولهبهدرعقبوجلوزدمکهمثلرگبار
بهنظرمیآمد.
با طالب خصومت داشتی؟ نه ،فقط به خاطر
دوستم رفتم .در واقــع همه دعواهای من به
خاطر دوستانم بود! وقتی با من تماس گرفت
درحالاسبابکشیبودمولیآنرارهاکردمو
بهکوچهخندقرفتم،جاییکهمحلقرارمهدی
وطالببود.
نمی دادم .وقتی به لحظه اعدام قاتل فرزندم
فکر میکردم هرگز نمیتوانستم آن صحنه و
داغدارشدنیکمادردیگرراببینم،گفتمجانی
که خدا داده را خــودش میگیرد و بعد از این
تصمیم دیگر همه چیز را به خدا واگــذار کردم.
پدر مقتول هم اظهار کرد :متهمی که فرزندم
را به قتل رسانده ،گویا خودش تا دم مرگ رفته
و برگشته و جانی دوباره گرفته است ،امیدوارم
زمانیکهاززندانبیرونآمدبتواندگذشتهاشرا
جبران وبهجامعهخدمتکند.

دستگیریدخترسارقفراریازخانه
فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت از کشف
خودروی سرقتی و دستگیری زن سارق خبر
داد و گفت :فرار از خانه دلیل سرقت خودرو
توسط دختر جوان بود.
به گزارش میزان ،سرهنگ سلمان آدینه وند
افزود :واحد گشت انتظامی قرارگاه شرق
یگان امــداد هنگام گشت زنی در محدوده
بزرگراه بسیج به یک خــودروی پراید قرمز
رنگ پارک شده در کنار خیابان که درهای آن
قفل نشده بود مظنون و برای بررسی بیشتر
وارد عملیات شدند.
وی ادامه داد :پس از حضور در کنار خودرو
ماموران با دختری که روی صندلی عقب

خـــودرو خــوابــیــده بــود مــواجــه شدند کــه با
استعالم از مرکز پیام سرقتی بودن خودرو
مشخص شد .فرمانده یگان امــداد افــزود:
دخــتــر ج ــوان پــس از بــیــدار شــدن و دیــدن
ماموران بالفاصله پا به فرار گذاشت و پس
از یک کیلومتر تعقیب و گریز به صورت پیاده
توسط ماموران دستگیر شد .آدینه وند با بیان
این نکته که در بررسیهای اولیه مشخص
شد دختر جوان از خانه فرار کــرده ،اظهار
کرد :متهم در اظهارات اولیه خود به سرقت
خــودرو از جلوی نانوایی اعــتــراف و دلیل
سرقت خودرو را بی خانمانی و فرار از خانه
اعالم کرد.

9
در امتداد تاریکی

فرجام هولناک دختر بلندپرواز!
اگرچه هنوز در سال های اول جوانی قرار دارم
اما قصه خالفکاری های من مثنوی هفتاد من
کاغذ است ،چون خیلی زود به بیراهه رفتم تا
جایی که ...
زن 24ســالــه کــه در یکی از پــاتــوق هــای سیاه
خالفکاری دستگیر شده است ،با بیان این که
اعتیاد ،حس مادری را در وجودم کشته بود اما
اکنون دلم برای فرزندم تنگ شده است ،درباره
سرگذشت اســف بــار خــود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری فیاض بخش گفت :در یک
خانواده 9نفره و در یکی از شهرک های اطراف
ساری به دنیا آمدم .هفت خواهر و برادرم ازدواج
کردند اما من که ته تغاری و عزیزدردانه خانواده
بودم بعد از پایان مقطع راهنمایی ترک تحصیل
کردم و در کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم.
پدرم کشاورز بود و با زحمت می توانست با کاشت
برنج در زمین کوچکش مخارج زندگی ما را تامین
کند .با این حال من دختری کنجکاو و بلندپرواز
بــودم که در آرزوهــا و رویــاهــای خــودم سیر می
کردم .وقتی به سن بلوغ رسیدم دوستان زیادی
پیدا کردم و با آن ها به تفریح و خوش گذرانی
می رفتم .هر پسری که در خیابان به من لبخند
می زد یا با جمالتی محبت آمیز سخن می گفت،
بالفاصله عاشقش می شدم و با او ارتباط برقرار
می کردم .بر اثر معاشرت با دختران و پسران،
مصرف حشیش و کشیدن سیگار را آغاز کردم.
به خاطر کنجکاوی و خوش گذرانی هر نوع ماده
مخدری را تجربه می کردم .چند بار نیز به اتهام
رابطه نامشروع توسط پلیس دستگیر شدم .اما
باز هم نتوانستم دست از خالفکاری هایم بکشم.
به نصیحت های هیچ کس نیز گوش نمی دادم و
در منجالب فساد غرق بودم تا جایی که دیگر به
دختری معتاد و ولگرد تبدیل شدم.
ح ــدود دو ســال قبل بــود کــه از طــریــق فضای
مجازی با پسری اهل یکی از شهرهای مرزی
خراسان رضوی آشنا شدم« .بهبود» کارگر ساده
ساختمانی بود که به صورت روزمــزدی کار می
کرد و ما از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی با
هم در تماس بودیم .خیلی زود به بهبود نیز دل
باختم و برای دیدار او ،بدون اطالع خانواده ام از
ساری به خراسان رضوی آمدم .بهبود که مانند
من معتاد بود ،در یک خانه مجردی زندگی می
کرد و از چشم خانواده اش افتاده بود .من هم در
کنار او ماندم و هر دو نفر پای بساط مواد مخدر
می نشستیم اما زمانی که به طور ناخواسته باردار
شدم ،بهبود با وجود مخالفت شدید خانواده اش
با من ازدواج کرد .خانواده او که امید داشتند
روزی او مصرف مواد مخدر را ترک کند و به آغوش
خانواده اش باز گردد ،بعد از ازدواج مان به کلی
ناامید شدند و او را برای همیشه طرد کردند،
چون معتقد بودند بعد از ازدواج با دختری معتاد
و فراری دیگر نمی تواند به یک زندگی آرام و بی
دغدغه باز گردد .به همین دلیل خانواده بهبود ما
را مجبور کردند برای حفظ آبروی شان از آن شهر
کوچک مهاجرت کنیم.
خالصه من و همسرم در حالی به مشهد آمدیم و
خانه ای در حاشیه شهر اجاره کردیم که دیگر هر
نوع مواد مخدر صنعتی را استفاده می کردیم.
شوهرم نیز گاهی سر گذر می رفت و با کارگری
در امــور ساختمانی سعی می کرد هزینه های
مواد مصرفی ما را تامین کند اما درآمد او به اندازه
مصرف یک وعده من نیز نبود ،به همین دلیل من
برای تهیه مواد مخدر تن به هر کاری می دادم تا
جایی که از گدایی کردن و جمع آوری ضایعات نیز
ابایی نداشتم .در همین روزها بود که دخترم به
دنیا آمد و همسرم مجبور شد هر روز سر کار برود
تا بتواند موادمخدر مصرفی مرا تامین کند .ولی
چند ماه قبل ،زمانی که همسرم روی داربست
یک ساختمان مشغول نماکاری بود ،ناگهان از
باالی داربست سقوط کرد و به کما رفت .در این
شرایط خانواده اش به مشهد آمدند و او را به یکی
از بیمارستان های شهر محل تولدش انتقال
دادند .آن ها حتی دخترم را که نوزادی چند ماهه
بود از من گرفتند و به شهرستان بردند .با این
حال من هیچ مقاومتی نکردم چون نمی توانستم
از او مراقبت کنم .در واقع حس مادری را از دست
داده بودم و تنها با مواد مخدر زندگی می کردم و
با آن عجین بودم .بعد از این ماجرا در حالی بی
کس و بی پول شدم که حتی جمع آوری ضایعات
نیز به سختی برایم امکان داشت .در این وضعیت
و به پیشنهاد یکی از دوستانم وارد پاتوقی شدم
که محل استعمال موادمخدر و خالفکاری بود
اما نمی دانستم ماموران انتظامی مدتی است به
خاطر حضور سارقان و رفت و آمدهای مشکوک
به آن پاتوق ،آن جا را به طور غیرمحسوس زیر نظر
گرفته اند و زمانی که من وارد آن مکان شدم در
یک لحظه ماموران کالنتری فیاض بخش از راه
رسیدند و همه ما را دستگیر کردند .حاال هم فقط
دوست دارم یک بار دخترم را به آغوش بکشم و...
شــایــان ذکــر اســت ،تحقیقات پلیس بــا صــدور
دســتــوری از ســوی سرهنگ امیرعباس نادی
(رئیس کالنتری فیاض بخش) در این باره ادامه
دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

