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حفار غیرمجاز باشت
به یک سال حبس محکوم شد
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محاکمه شکنجهگراعظم و فرزندانش دردادگاه

خط زرد

سیدخلیل سجادپور -جلسه محاکمه مردی که  2فرزند
و همسرش را به طرز فجیعی در مشهد شکنجه ک��رده بود،
صبح روز گذشته در مشهد برگزار شد.به گزارش خراسان،
در این جلسه محاکمه که حدود  5ساعت به طول انجامید،
متهم پرونده با انکار برخی از اتهامات به حبس و ضرب و جرح
اعضای خانواده اش اعتراف کرد .در همین حال «اعظم» و 2
کودک خردسالش در حضور مقامات قضایی شعبه سوم دادگاه
کیفری یک خراسان رضوی به تشریح ماجرا های شکنجه خود

تعویض قطعات اصلی خودرو
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور ،شاسی،
اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع
است ،درصورتی که بدون مجوز اق��دام به تعویض موارد
فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی؛متخلف ملزم به
پرداخت جریمه به مبلغ یک چهارم تا یک هشتم قیمت
قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف
فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت
به اصالح سند اقدام الزم به عمل می آید .چنانچه قطعه
تغییریافته فاقد استانداردهای الزم و مقررات فنی باشد
نسبت به اوراق کردن خودرو اقدام خواهد شد.
راهنمایی ورانندگی خراسان رضوی


حادثه در قاب

نشست خیابان در محل گسترش خط متروی ژاپن

...

ازمیان خبرها
اعدام یک متجاوز به عنف در شیراز
حکم محکوم متجاوز به عنف ،روزگذشته در شیراز اجرا
شد.به گزارش ایسناصبح روزگذشته محکومی که به اتهام
تجاوز به عنف در سال  94دستگیر و محاکمه شده بود،
در مالءعام در شیراز اعدام شد.مصطفی  -ک ،معروف به
سعید که سابقه محکومیت زندان به دلیل سرقت از منازل
را در پرونده داشت ،سال گذشته با نقاب و به زور از طریق
پنجره وارد منزلی در یکی از شهر های توابع شهرستان
شیراز شده و با تهدید چاقو اقدام به آزار یکی از اعضای
خانواده کرده بود.این متجاوز به عنف ،در شعبه سوم دادگاه
کیفری ،به اتهام زنای به عنف ،به اعدام در مالءعام محکوم
شد و حکم او پساز طی مراحل قانونی و تایید در شعبه سی
و دوم دیوان عالی کشور و استیذان از سوی معاون اول قوه
قضائیه ،صبح روزگذشته اجرا شد.براساس این گزارش،
معدوم پس از اجرای نقشه شوم خود ،اقدام به سرقت از
منزل شاکیه کرده بود.این سارق و متجاوز به عنف ،در
میدان پیام شیراز و در مالءعام اعدام شد و حاضران در
محل اجرای حکم با شعار هایی رضایت خود را از این اقدام
دستگاه قضایی اعالم کردند.

فاریاب  8بار لرزید
توکلی-زمین لرزه فاریاب را در جنوب کرمان 8بار لرزاند.
به گفته فرماندار فاریاب زمین لرزه های چهارشنبه در این
شهرستان خسارت مالی و جانی نداشته است .نیک نفس
افزود :فاریاب روزگذشته  8بار لرزید که بزرگ ترین زمین
لرزه  4و 2دهم ریشتر و در عمق  28کیلومتری روی داد.
بسیاری از ساکنان فاریاب به دلیل عمیق بودن این زلزله
تکان های ناشی از آن را احساس نکردهاند.

توقیف  300خودروبه جرم ایجاد مزاحمت و
کشف حجاب در کرمان
توکلی 300-خودروبهجرمایجادمزاحمتوکشفحجاب
در کرمان توقیف شد.دادستان عمومی و انقالب کرمان
با اشاره به اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی جامعه
با شعار «داشتن شهری امن حق هر شهروند است» اظهار
کرد :در راستای اجرای این طرح با رانندگانی که اقدام به
انجام حرکات نمایشی و خطرساز کرده و امنیت عمومی
را خدشه دار می کنند به صورت قاطع و قانونی برخورد
میشود .ساالری ،مبارزه با بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
در معابر عمومی ،مبارزه قاطعتر با اراذل و اوباش و عامالن
نزاع های خیابانی و برخورد با متکدیان خیابانی را از جمله
اهداف طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی برشمرد .دادستان
کرمان ،جمعآوری معتادان متجاهر را از دیگر اهداف طرح
ویژه ارتقای امنیت عمومی عنوان کردو افزود:در این طرح،
مبارزه با مظاهر فرهنگ غربی و جرایم مرتبط با آن از جمله
بدحجابی ،رانندگی در حالت مستی و کشف حجاب در
خودرونیز به صورت ویژه مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

واژگونی قطار برقی در لندن ،چندین
قربانی گرفت

پرداختند و جزئیاتی از آن حوادث تلخ را بیان کردند .در این
جلسه محبی (وکیل شاکیان) نیز به دفاع از موکالنش پرداخت
و گفت :با توجه به این که اقدامات و رفتار های هنجارشکنانه
متهم به روح و روان جامعه نیز آسیب وارد کرده است از محضر
دادگاه تقاضای صدور حکم اشد مجازات را دارم .این گزارش
حاکی است :در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل تسخیری متهم
از اتهامات مرد معروف به «شکنجه گر» دفاع کرد .شایان ذکر
است :این مرد با اتهاماتی مانند کودک آزاری شروع به قتل،

26کشته درحادثه واژگونی اتوبوس زائران عتبات
مدیرکل مرکز مدیریت بحران استانداری یزد تعداد
جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس زائران یزدی
کربال را  26نفر اعالم کرد و گفت :به علت ارائه آمار
اشتباه سازمان آرامستان های یاسوج تعداد جان
باختگانپیشتر 28نفراعالمشدهبود.حادثهواژگونی
اتوبوس زائران یزدی کربال شامگاه سه شنبه به علت
سرعتغیرمجازدرشمالاستانفارسودرمحوراقلید
به یاسوج نزدیک روستای کاکان رخ داد.هادی هادی
نسب روز گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود :براساس
آخرین آم��ار  20نفر در هنگام تصادف ،یک نفر در
مسیر بیمارستان اقلید و 5نفر هم در مسیر بیمارستان
یاسوج جان خود را از دست دادند.وی اظهار کرد :هم
اکنون  1٧نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان
شهید بهشتی یاسوج و  4نفر نیز در بیمارستان اقلید
بستری هستند.هادی نسب مجموع سرنشینان
ات��وب��وس واژگ���ون ش��ده را  4٧نفر اع�لام و تصریح
کرد :به علت عدم هماهنگی سازمان آرامستان ها
و بیمارستان یاسوج شمار جان باختگان در این
حادثه  28نفر اعالم شده بود که  2نفر از این آمار
ارتباطی با حادثه اتوبوس یزد نداشته اند .وی حال
2مصدوم این حادثه که در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری هستند را
نامساعد عنوان کرد .به گزارش پزشکی قانونی تا
زمان دریافت خبر کار شناسایی و تعیین علت فوت
 20تن از جان باختگان که اسامی آنان اعالم شد
به اتمام رسیده و اجساد به خانواده هایشان تحویل
شده؛ مراحل شناسایی و تعیین علت فوت  6تن دیگر
نیز در حال انجام است.دراین گزارش یادآوری شده
است  5جسد تحویل شده به پزشکی قانونی یاسوج در
ساعات اولیه پس از وقوع حادثه نیز به پزشکی قانونی
شهرستان اقلید منتقل شده اند و احراز هویت نهایی
و تحویل اجساد به خانواده در شهرستان اقلید انجام
میشود.یک دستگاه اتوبوس حامل زائران یزدی عازم

به کربال در جاده اقلید به یاسوج و در  70کیلومتری
یاسوج ،ساعت  20سه شنبه واژگون شد.این اتوبوس
در ح��ال انتقال زائ���ران ی��زدی به م��رز شلمچه بود.
▪ ▪سرعت غیر مجاز علت سقوط

رئیس پلیس راه��ور نیزگفت :علت اولیه سقوط
اتوبوس حامل زائران کربال به دره در اقلید سرعت
غیر مجاز اعالم شد.سردارمحمد حسین حمیدی
در گ��ف��ت وگ��و ب��ا م��ی��زان ،اظ��ه��ار داش����ت :ح��ادث��ه
واژگونی اتوبوس حامل زائران کربال حوالی ساعت
2٠:5٠س���ه شنبه در کیلومتر  12٠محور اقلید
به یاسوج رخ داد .وی اف��زود :برابر اطالعات اولیه
اتوبوس مذکور حامل  44سرنشین (زائران کربال)
بود که از یزد به سمت خوزستان و مرز چزابه در حال
تردد بود .رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :در این
حادثه حدود  2٠تن مجروح شده اند که حال تعدادی
از مجروحان وخیم است .وی گفت :برابر اعالم اولیه
کارشناسان پلیس راه استان علت این حادثه تخطی
از سرعت مطمئنه در سر پیچ بوده است .از سوی دیگر
محوری که حادثه در آن رخ داده محوری فرعی و
کوهستانی است که معبر تردد اتوبوس ها نیست و به
نظر می رسد راننده برای زودتر رسیدن به جای محور
اصلی از این مسیر استفاده کرده است.
▪ ▪پیام تسلیت روح��ان��ی ب��رای ح��ادث��ه واژگ��ون��ی
اتوبوس

رئیس جمهور کشورمان با انتشار مطلبی در توئیتر،
حادثه واژگونی اتوبوس در اقلید را تسلیت گفت.به
گزارش ایسنا ،در صفحه شخصی حسن روحانی در
توئیتر ،در این باره آمده است :عرض تسلیت به ملت
ایرانوخانوادههایداغدارحادثهتلخواژگونیاتوبوس
در اقلید که تعدادی از هموطنان زائر عزیزمان را از ما
گرفت .روحشان شاد.

خبر مرتبط
▪ ▪واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در عراق یک کشته و
 19زخمی برجا گذاشت

سرپرست اورژانسکشورازکشته شدن یک زائرایرانی در
حادثه واژگونی اتوبوس درعراق خبرداد.دکتر پیرحسین
کولیوند درگفت وگو با ایسنا اظهار داشت :درحله عراق
یک حادثه تصادف برای اتوبوس زائران ایرانی رخ داد که
یک کشته و  19مصدوم برجاگذاشت همچنین رئیس
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نیزبه ایرناگفت :درتصادفکامیون با خودروحامل زائران
ایرانی درحوالی شهرحله درالعماره عراق سه شنبه شب14
نفردچارحادثه شدندکه 10نفرآنان دربیمارستانگلستان
اهوازبستری هستند.مجتبی اورکی روزگذشتهاظهارکرد:
پس از وقوع این حادثه  12دستگاه آمبوالنس انفرادی و
دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس با 30نفربرای امدادرسانی
به مرزچزابه در غرب خوزستان اعزام شدند.وی افزود :در
این تصادف یک زن33ساله اهل اندیمشک به نام فاطمه

جعفری درگذشت و  13مصدوم با یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس و  3دستگاه آمبوالنس به بیمارستان گلستان
اهواز انتقال یافتند.اورکی ادامه داد :ماموران اورژانس
مصدومان را در ساعت  2صبح تحویلگرفتند و  4:30به
بیمارستان انتقال دادند .مصدومان از نواحی پا ،لگن،
دنده و کتف دچار شکستگی شده بودند که3نفر مرخص
شدند و  10نفردر اورژان��س تحت نظر هستند.وی گفت:
احتماالنصفدیگرمصدومانچهارشنبهمرخصمیشوند
ولی بقیه به دلیل نیازبه مراقبتهای ویژه وعمل جراحی در
بیمارستان بستری هستند.اورکی اضافهکرد :آمبوالنس و
اتوبوس آمبوالنس های مرکزاورژانس115درآماده باش
کامل برای ارائه خدمات در زمان بروزحوادث احتمالی در
مرزچزابهبهسرمیبرند.یاسرساعدیرئیسجمعیتهالل
احمردشتآزادگاننیزتعدادحادثهدیدگانرا16نفرذکرکرد
وگفت8:نفرازمصدومان اهوازی و8نفردیگراندیمشکی
هستندکه فرد فوت شده نیزاندیمشکی است.

شهادت رئیس پلیس مواد مخدر المرد توسط یک قاچاقچی

«قاتل شیطان صفت» امروز در مالءعام اعدام می شود

قاچاقچی مواد مخدر در المرد حین فرار از دست ماموران ،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان
را به شهادت رساند.رئیس پلیس المرد در گفت وگو با خبرگزاری میزان ،اظهار داشت :چندی قبل ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در جریان فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر قرار گرفتند .بررسیهای
ماموران نشان می داد متهم به نام «ع-ح» اقدام به توزیع مواد مخدر در سطح شهر می کند.سرهنگ علیرضا
نوشاد ادامه داد :پس از تایید موضوع و اطالع از حضور این قاچاقچی در مخفیگاهش در روستای اشکنان سه
شنبه شبعملیاتی برای دستگیری متهمآغاز شد کهدر حین عملیات متهم به همراه همدستانش فرار کرد اما
به یک باره تیری به سمت ماموران در تاریکی محل شلیک شد که به سروان علی اکبر کشتکار اصابت کرد و او
به شهادت رسید.به گفته نوشاد ،مقادیری مواد مخدر در محل کشف شد و تیمهای ویژه پلیس تحقیقاتشان را
برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی سابقهدار و همدستانش آغاز کردند.

سجادپور -جوان  20سالهای که دختربچه  8ساله را پساز آزار و اذیت در سرویس بهداشتی مدرسه روستای
چلمه سنگ به قتل رسانده بود ،امروز در مالءعام اعدام میشود .به گزارش خراسان ،قاتل که با صدور حکمی از
سویشعبهسومدادگاهکیفریاستانخراسانرضویبهاعدامدرمالءعاممحکومشده،بافراهمشدنمقدمات
اجرایحکم ،امروز در روستای چلمه سنگ پای چوبهدار میرود .بنابراین گزارش ،حکم صادره ساعت 8صبحبا
حضور مسئوالن اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد و اهالی روستای چلمه سنگ به اجرا درمیآید
و قاتل شیطان صفت به دار مجازات آویخته خواهد شد .شایان ذکر است :سی و یکم مرداد ،جوان  20ساله با
توسل به حیله و نیرنگ دختر  8ساله ای به نام «م» را به مدرسه روستا کشاند و پس از آزار و اذیت ،وی را به قتل
رساند متهم ساعتی بعد از ارتکاب جنایت دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات در شعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب در دادگاه کیفری یک محاکمه شد.

دستگیری مرد هزار چهره ای که با مدارک جعلی محموله های سنگین گندم را می ربود

سرقت 40محمولهسنگینگندماز 7استان

ظن ماموران را برانگیخت.
رئیس ق��رارگ��اه استانی م��ب��ارزه با سرقت،
تصریح ک��رد :در ادام��ه تحقیقات مشخص
ش��د ،متهم با جعل ک��ارت ه��ای هوشمند،
م��ح��م��ول��ه ه��ای سنگین گ��ن��دم را ب��ه ن��ام

دیگران دریافت کرده است.سردار قاسمی
از شناسایی کامل هویت اصلی متهم به
نام (ح-ر) ک��ه از اهالی استان های شرقی
کشور است ،خبر داد و گفت :پلیس در ادامه
بررسی ها دریافت ،خودرو توقیفی دارای دو

جفت پالک جعلی و دستنویس بوده و متهم
تاکنون چندین مرحله با پالکهای جعلی در
استانهای دیگر مرتکب سرقت شده است.
وی از بررسی گزارش ها در چند ماه اخیر
و اطالع از وقوع چندین فقره کالهبرداری

زن متهم به قتل همسر و2فرزندش در اولین جلسه بازپرسی
یک قطار برقی در پایتخت انگلیس از خط خارج و سپس
واژگون شد که به موجب آن ده ها نفر راهی بیمارستان و
عده ای کشته شدند.به گزارش فارس ،یک قطار برقی در
لندن از خط خارج و واژگون شد که به موجب آن  50نفر
به بیمارستان منتقل شدند.شبکه خبری اسکای نیوز خبر
داد ،بعد از آن که یک قطار برقی در جنوب لندن واژگون
شد چندین نفر حبس و کشته شدند.تازمان دریافت
خبر شمار دقیق قربانیان این حادثه اعالم نشد و به گفته
پلیس دو نفر در اثر این حادثه در تونل «کرویدون» حبس
شده اند .جزئیات بیشتری درباره تعداد قربانیان و شرایط
مجروحان گزارش نشده است.

ضرب و جرح با چاقو و...روبه روست ،قضات با تجربه دادگاه
کیفری پس از گرفتن آخرین دفاع از متهم ،به زودی رای خود
را درب��اره این پرونده جنجالی ص��ادر خواهند ک��رد .در خور
اش��اره است :فروردین سال جاری پرونده ای در دادس��رای
مشهد تشکیل شد که محتویات آن نشان م��ی داد م��ردی با
حبس کردن همسر و  2فرزند دخترش ،آن ها را مورد شکنجه
قرار می دهد که با صدور دستوری از سوی قاضی موحدی راد
(معاون دادستان مشهد) دستگیر شد .وی در جلسه بازپرسی
به سوزاندن برخی نقاط بدن همسرش با اجاق گاز تک شعله
در حالی که او را درون صندوقچه فلزی محبوس کرده بود و
همچنین ایراد ضرب و جرح با ناخن گیر شکسته اعتراف کرد.

سرعت غیر مجاز و تردد در محور فرعی وکوهستانی موجب شد

م���رد ه����زار چ��ه��ره ک��ه ب��ا م����دارک جعلی
محموله های سنگین گندم را در استان های
مختلف کشور سرقت م��ی ک��رد ،سرانجام
در سمنان شناسایی و دستگیر ش��د .به
گزارش میزان ،رئیس پلیس استان سمنان،
گفت :اعالم سرقت محموله سنگین گندم
از یک شرکت باربری در روز ه��ای نخست
آبانو تحقیقات جامع پلیس ،راز چندین فقره
سرقت و کالهبرداری میلیاردی در سراسر
کشور را فاش کرد.سردار روح االمین قاسمی
در تشریح ای��ن خبر بیان داش��ت :با حضور
م��ام��وران انتظامی در ای��ن شرکت باربری
مشخص شد ،راننده یک دستگاه تریلی پساز
بارگیری  25تن گندم به ارزش چهار میلیارد
ری��ال از کارخانه ای در شهرستان سرخه،
بدون ثبت بار و دریافت بارنامه محل را ترک
کرده و متواری شده است.
ویگفت:باجاگذاشتنمدارکهویتیمتهم،
تحقیقات ماموران ادامه یافت که با اجرای
طرح مهار و حضور گشت های انتظامی در
محورهای مواصالتی ،ساعاتی بعد خودروی
تریلی متوقف و متهم دستگیر شد.
قاسمی تصریح کرد :متهم در بازجوییها ،دو
کارت هوشمند رانندگی ناوگان باربری را به
ماموران ارائه داد که با گواهینامههای موجود
در خودرو همخوانی نداشت و همین موضوع،
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پای یک زن درمیان بود!

زنی که متهم است همسر ،دختر و پسر خردسالش را با ضربات چاقو به قتل
رسانده در اولین جلسه بازپرسی به قتل اعضای خانواده اش اعتراف کرد و
گفت :قبل از صبحانه روز جمعه نقشه قتل همسرم را اجرا کردم.
به گزارش خبرگزاری مهر فرزانه مادر خانواده که خودش را باچاقو مجروح
کرده بود در همان صحنه قتل بازداشت شد و در بازجوییهای اولیه اعتراف
کرد که به خاطر اینکه همسرش قصد ازدواج مجدد داشته ،او را کشته است
او در توضیح قتل فرزندانش هم ادعا کرد ،دوست نداشتم فرزندانم زیر دست

نامادری بزرگ شوند برای همین همه را کشتم و قصد خودکشی داشتم
که نشد.صبح چهارشنبه فرزانه  34ساله به دادسرای امور جنایی تهران
منتقل شد و از سوی قاضی مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرا مورد
بازجویی قرار گرفت.
ساعت  11صبح بود که فرزانه همراه مامور بدرقه پلیس آگاهی وارد شعبه
شد .رنگ صورتش زرد و حالش بد بود .تاب و قرار نداشت ،لحظه ای روی
صندلی می نشست و لحظه ای روی زمین« :حالم بد است ،کاش می مردم

مشابه از شرکت های ب��ارب��ری خبر داد و
گ��ف��ت :در ای��ن خ��ص��وص چندین پ��رون��ده
ک�لاه��ب��رداری مشابه در اس��ت��ان همدان
تشکیل شده و تحت رسیدگی است که با
حضور شاکیان در اداره پلیس شهرستان
سرخه و ارائ��ه م��دارک مشخص شد؛ متهم
دستگیر شده همان کالهبردار تحت تعقیب
است که تاکنون  32محموله گندم به ارزش
 12میلیارد ری��ال راب��ا هویت های جعلی
متعدد از شهرستان های همدان بارگیری
کرده است.
قاسمی ادام���ه داد :در ادام���ه تحقیقات
پلیس از وقوع  8فقره کالهبرداری و سرقت
محموله گندم در اردبیل نیز با خبر شد که
تحقیقات تکمیلی این پرونده نیز در حال
انجام است.این مسئول انتظامی گفت :با
هماهنگی قاضی پرونده ،تحقیقات در سایر
استان ها نیز ادامه یافت و تاکنون چندین
فقره کالهبرداری و سرقت در استان های
گلستان ،م��ازن��دران ،گیالن و کرمانشاه
شناسایی ش��ده اس��ت ک��ه پیگیری های
انتظامی و قضایی در این خصوص ادامه
دارد.فرمانده انتظامی استان به اعتراف
متهم دستگیر شده به چندین فقره جعل و
کالهبرداری اشاره و خاطرنشان کرد :متهم
پس از معرفی به دادسرا راهی زندان شد.

و این روز را نمی دیدم ،زندگی خوبی داشتم اما وقتی پای دختر جوان به
زندگی ام باز شد همه چیز خراب شدو دیگر روز خوش ندیدم .می دانم
پشیمانی فایده ای ندارد اما دوست دارم زندگی به عقب برگردد و دوباره
 /٩٥٢٤٦٩٩٤ف
زندگی ام را بسازم» .این اولین حرف هایی بود که متهم به زبان آورد آن هم
بدون اینکه کسی از او سوالی پرسیده باشد .فرزانه روی زمین نشسته بود و
بی تابی می کرد ،به خودش ناسزا می گفت و اشک می ریخت .مامور بدرقه
اداره آگاهی تمام حواسش به متهم بود تا بالیی سر خودش نیاورد.
فرزانه با دستهای دستبند زده روی صندلیهای روبهروی بازپرس نشست
و قول داد واقعیت را بگوید« :من فرزانه ام 34 ،سال سن دارم و شوهر و
دختر و پسرم را با چاقو کشتم و یکی از دخترهایم را هم مجروح کردم .قصد
داشتم خودم را هم بکشم اما نشد .االن هم پشیمانم» در ادامه فرزانه به
 /٩٥٢٥١١٢٣ق
دستور قاضی پرونده برای انجام آزمایشهای الزم و بررسی سالمت روحی
 /٩٥٢٤٦٩٩٤ف
اش به پزشکی قانونی معرفی شد.
و روانی

...

درامتدادتاریکی
راز شکیال!

اگر آن روز که تحت تأثیر حرفهای نامادریام قرار گرفتم و
به سوی مصرف موادمخدر کشیده شدم ،حقیقت ماجرا را
برای پدرم بازگو میکردم؛ امروز این گونه آواره و سرگردان
نبودم ،اما افسوس که پدرم هیچگاه...
دختری که در پ��ارک ملت از شدت خماری حال خوبی
نداشت و توسط م��أم��وران گشت دستگیر ش��ده ب��ود ،در
حالی که شادابی و زیبایی اش براثر مصرف مواد افیونی،
به چهره ای رنگ پریده و تیره تبدیل شده بود ،به کارشناس
و مددکار اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت :درست
زمانی که من بیشتر از همه مواقع به مادر احتیاج داشتم
تا بتوانم در کنارش فارغ از استرس ها و شور و هیجانات به
آرامش عاطفی برسم ،مادر و پدرم از یکدیگر جدا شدند و من
و خواهر کوچک ترم را در این دنیای پرهیاهو تنها گذاشتند.
در واقع ،با جدایی آنها و زندگی با پدرم تنهای تنها شدیم،
چرا که پدر در بیرون از خانه مشغول کار میشود ،در حالی
که دختر ها در منزل باید همراه مادرشان باشند و من
وخواهرم نیز در کنار نامادری روز ها را سپری می کردیم.
من از همان ابتدا به خواهر هفت ساله ام تأکید کردم که
نامادری هم روزی مادر می شود و عواطف و احساسات
مادرانه اجازه نمیدهد که بیرحم و نامهربان شود!
روزی وق��ت��ی پ���درم در خ��ان��ه ح��ض��ور ن��داش��ت ،شکیال
(نامادری) به من و بهاره گفت با توجه به سن کم من ،شما
مرا مادر خطاب نکنید و با اسمم صدا بزنید ،من نمی توانم
به عنوان مادر شما باشم ،اما ما که در خانه به مادر احتیاج
داشتیم ،با شنیدن این جمالت ناراحت و غمگین شدیم.
از آن روز به بعد ،آزار و اذیت های شکیال آغاز شد و ما
جرات اعتراض هم نداشتیم ،البته فکر می کردیم که با
شکایت از شکیال پیش پدرم اوضاع بدتر می شود و با این
تصور ،هیچ گاه سخنی از آزار و اذیت های او به پدرم عنوان
نکردیم  .ای کاش پدرم رابطه سردی با ما نداشت و از
اوضاع و احوال ما آگاه بود .من در پی راهی برای نزدیک
شدن به نامادری ام بودم که متوجه حرکات و رفتار های
عجیب او شدم .او با تلفن های مشکوک و قرار هایش در
بیرون از منزل ،مرا کنجکاو کرده بود که باالخره پی به
راز پنهانی او بردم .نامادری ام معتاد بود و هر روز پس از
رفتن پدرم از منزل ،او نیز برای استعمال موادمخدر به
خانه دوستش می رفت .وقتی شکیال راز اعتیادش را از
زبان من شنید ،وحشت زده و هراسان سیلی به گوش من
زد و مرا فضول و احمق خطاب کرد اما هنوز چند دقیقه از
این ماجرا نگذشته بود که ناگهان ورق برگشت و شکیال از
ترس این که چیزی به پدرم بگویم ،با مهربانی و مالطفت
با من برخورد کرد و از آثار مصرف مواد سخن گفت .او
مرا ترغیب کرد تا در کنار او و برای فراموش کردن غم
و غصه هایم ،موادمخدر مصرف کنم .من هم که در اوج
هیجانات جوانی ،کنجکاو بودم که حتی برای یک بار این
حاالت را تجربه کنم ،تحت تأثیر حرف های او قرار گرفتم
و در کنار او به مصرف مواد روی آوردم.
از آن روز به بعد ،رفتار نامادری ام به کلی تغییر کرد و دیگر
کاری به کار ما نداشت و ما آزادانه هر کاری که میخواستیم
انجام می دادیم .دیگر اسیر و برده شکیال شده بودیم و در
صورتی که مطابق میلش رفتار نمی کردیم ،از مواد مخدر
هم خبری نبود.
روز ه��ا به همین ترتیب می گذشت تا این که روز گذشته
در حالی که به شدت خمار بودم ،توسط مأموران دستگیر
شدم ام��ا ای کاش روز اول راز شکیال را برای پدرم فاش
میکردم...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

...
خبر

انفجار مرگبار در کارخانه ای در چین
آمار کشته های حادثه انفجار در کارخانه ای در استان
«آن ه��وی��ی» چین ب��ه 2ت��ن اف��زای��ش ی��اف��ت.ب��ه گ��زارش
ایسنا ،سه شنبه انفجاری در یک کارخانه در استان
آن هویی رخ داد که بر اثر آن دو تن جان خود را از دست
داده و  10تن دیگر مفقود شدند.بنابر اعالم نیرو های
امداد و نجات استان آن هویی تا صبح چهارشنبه5نفر
نجات پیدا کردند که  2تن از آن ها در بیمارستان جان
خود را از دست دادند و همچنین  3نفر دیگر تحت درمان
هستند.به گفته نیرو های ام��داد ،همچنان  10نفر از
کارگران ناپدید هستند و تالش ها برای یافتن آنان ادامه
دارد .نیرو های پلیس ،آتش نشانان ،پزشکان و مقامات
محلی با حضور در محل حادثه در حال امدادرسانی
هستند.به گزارش خبرگزاری شینهوا ،علت وقوع این
انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای کشف عامل
حادثه ادامه دارد.

 /٩٥٢٤٦٩٩٤ف

 /٩٥٢٥١١٢٣ق

 /٩٥٢٠٩٠٣٦ل
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