حوادث

سه شنبه  2۸خرداد  ۱۴. 1398شوال .1440شماره 2012۴

مرگ  8نفر در سدهای خاکی و استخرهای کشاورزی
غیراستاندارد در کرمان

توکلی  -ازابتدای امسال تاکنون هشت نفردرسدهای خاکی ،استخرهای کشاورزی و غیراستانداردغرق شده اند .به گزارش خبرنگارما به نقل ازمرکزمدیریت
حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان ،بیشترین مواردغرق شدگی به ترتیب درشهرستان های رفسنجان و بم گزارش شده است.براساس این
گزارش آخرین موردغرق شدگی،کودک۱۲ساله ای بود که روزگذشته دراستخرآب کشاورزی روستای احمدآباد بخش نوق ازتوابع رفسنجان جان باخت.

...

قتل دلخراش آسنای 2ساله در آغوش مادر رقم خورد

خط زرد

کارتملی،کلیددستگیریسنگپرانمست

هشدارهای پلیس برای پیشگیری
از سرقت لوازم داخل خودرو

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها

عکس اختصاصی از خراسان

* خ ــودروی خــود را به لــوازم ایمنی نظیر
دزد گیر ،سوییچ مخفی ،قفل فرمان ،قفل
سوییچی ،قفل پدال یا دیگر وسایل تاخیری
و بازدارنده مجهز کنید.
* از پــارک کــردن اتومبیل درنقاط خلوت
خودداری و در صورت امکان در پارکینگ یا
در محلی با نور کافی پارک کنید.
* تا حد امکان از حمل پول نقد پرهیز کنید.
* مشخصات کامل ضبط خودرو و شماره
سریال آن رابنویسید و نگهداری کنید.
* ازقراردادن پخش خودرو در زیر صندلی و
داشبورد اتومبیل جد ًا پرهیز کنید .
* در صـــورت مــشــاهــده افــــراد مشکوک
مشخصات ظــاهــری آن هــا را بــه خاطر
بسپارید.
* از گذاشتن کیف دستی و اشیای قیمتی
در جلوی داشــبــورد ،روی صندلی جلو و
عقب خــودرو و در معرض دیــد خــودداری
کنید ؛ زیرا ممکن است سارق در محل حضور
داشته باشد و پس از دور شدن شما به سرقت
اقدام کند.
* هنگام دریافت پول از بانک و حمل اشیای
قیمتی بــاخــودرو ممکن اســت سارقان در
کمین شما باشند .قبل و بعد از حرکت
باخودرو مراقب هرگونه حرکت مشکوک
اطراف خود باشید.
* از رها کردن خودرو ،بدون بستن در آن
حتی بــرای یــک لحظه خـــودداری کنید؛
ســارقــان بــه دلیل حرفه ای بـــودن ،بــرای
سرقت در این لحظات از سرعت عمل باالیی
برخوردارند.
* درصورت پنچر شدن خودرو ،برای خروج
از خودرو و تعویض چرخ ،در خودرو را ببندید
و سپس اقدام به تعویض چرخ کنید.
* چنان چه شیشه و قفل در خودرو معیوب
شد ،در کوتاه ترین وقت ممکن برای رفع
عیب آن اقدام کنید.
* در توقف های کوتاه مدت شیشه خودرو را
باال ببرید و درها را قفل کنید.
* هنگام تــرک خــودرو از بسته بــودن در و
شیشه ها اطمینان حاصل کنید.
* پس ازسرقت از داخل خودرو تارسیدن
پلیس از به هم ریختن صحنه جرم پرهیز
کنید.

متهم در حال اعتراف به ماجرای مرگ آسنا کوچولو

سجادپور -جوان  22ساله ای که با سنگ پرانی
بهسوییکخودرویعبوریدرمشهد،دختربچه
 2سالهایرادرآغوشمادرشبهقتلرساندهاست
پس از فرار به شمال کشور ،در کمتر از  24ساعت
با تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی و صدور دستورات ویژه قاضی
شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد در
چنگقانونگرفتارشد.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،مــاجــرای ای ــن جنایت
وحشتناک از آن جا آغاز شد که جوان  22ساله
ای به نام «سجاد» بستگان و آشنایانش را به جشن
تولدی دعوت کرد که قصد داشت پایان خدمت
ســربــازی اش را نیز جشن بگیرد ،امــا او بعد از
برگزاریجشنودراواخرشبازمنزلپدربزرگش
(محل جشن) بیرون آمد تا نزد دوستش برود! او با
«میالد» در سه راه دانش مشهد قرار گذاشته بود
ولی زمانی که از پل عابر پیاده به آن سوی بزرگراه

عبور کرد تا سر قرار برود به دلیل نامعلومی با یکی
از نگهبانان کارگاه های سنگ بری درگیر شد.
نگهبانان نیز که نمی خواستند کار به نزاع و پلیس
کشیده شــود ،از کــارت ملی آن جــوان با گوشی
تلفنهمراهعکسگرفتندکهاگرحادثهایرخداد
بتواننداورابهپلیسمعرفیکنند.گزارشخراسان
براساس محتویات پرونده حاکی است ،جوان22
ساله که مدعی بود به دلیل نوشیدن مشروبات
الکلی ،مست شده است ،کمی آن سوتر ،ناگهان
تکه آجری را از روی زمین برداشت و به طرف یک
خــودروی عبوری پرت کرد .این تکه آجر فضا را
شکافتتااینکهبهسردختربچه 2سالهایخورد
که در صندلی خودرو و در آغوش مادرش به خواب
ناز رفته بود! مادر که وحشت زده دستان خون
آلودشرادید،باچشمانیمضطربوحیران،جیغ
کشید و این گونه پدر دختر به سوی مرکز درمانی
حرکت کرد اما شدت اصابت تکه آجر به حدی بود
کهدیگرآسنای 2سالهنفسنمیکشیدودارفانی
راوداعگفتهبود!
بنابر گزارش خراسان ،با اعالم این خبر تاسف بار
ازسوینیروهایانتظامیبهقاضیویژهقتلعمد،
بالفاصلهقاضیعلیاکبراحمدینژادشبانهعازم
مرکزدرمانیشدوبهتحقیقدراینبارهپرداخت.
قاضی شعبه  208دادســرای عمومی و انقالب
مشهد با توجه به مرگ دلخراش این کودک در
آغوش مادر ،دستورات محرمانه ویژه ای را صادر
کرد تا این پرونده در اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی مورد پیگیری و رسیدگی قرار
گیرد.
با توجه به اهمیت ماجرا و ناشناس بودن عامل
سنگ پرانی ،با دستور سرهنگ حسین بیات
مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی با نظارت
مستقیم و راهنمایی های سرهنگ غالمی ثانی
(رئیس اداره جنایی) فعالیت های اطالعاتی و

پلیسی خود را در این بــاره آغــاز کردند.عملیات
پوششیوغیرمحسوسکارآگاهانبهمحلسنگ
پرانی در نزدیکی سه راه دانــش مشهد کشید و
گــروه کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ بهرام
زاده (رئیس دایــره قتل عمد پلیس آگاهی) در
بررسی های مقدماتی دریافتند که یک جوان
حدود  22ساله لحظاتی قبل از سنگ پرانی در
محل با نگهبانان سنگ بری درگیر شده است .به
همین دلیل کارآگاهان با استفاده از دوربین های
مداربستهمحلیموفقشدندتصویریازاینجوان
مظنونبهدستآورند.وقتیتصویرمظنونبهسنگ
پرانیدراختیارنگهبانانقرارگرفتآنهانیزتصویر
کارت ملی جوان مظنون را از گوشی تلفن همراه
استخراجکردندوبهکارآگاهاننشاندادند.
اینماجرابیانگرآنبودکهعاملسنگپرانیهمان
جوان22سالهمظنوناستبنابراینباروشنشدن
مشخصات وی ،بالفاصله کارآگاهان با دستور
قاضیاحمدینژادبهمحلسکونتمتهمبهسنگ

پرانی در منطقه قاسم آباد عزیمت کردند ولی او به
همراهمادرشکهآنشببهعنوانمهمانپسرشبه
جشنتولدآمدهبود،ازمحلگریختهبودند.ردیابی
های اطالعاتی کارآگاهان حکایت از آن داشت که
متهم به سوی شهرهای شمالی کشور رفته است
چراکهمادرشنیزپسازطالقازشوهرشدریکی
ازشهرهایشمالیکشورزندگیمیکردبههمین
دلیلکارآگاهانشبانهبادستورقضاییعازمشمال
شدند و از طریق شگردهای تخصصی کارآگاهان
اداره اطالعات جنایی به ردیابی متهم پرداختند
تا این که او را با ترفند خاصی به دام انداختند .این
متهم  22ساله که در مشهد مورد بازجویی های
تخصصی قرار گرفته بود ابتدا سعی کرد همه چیز
را انکار کند و خود را بی خبر از ماجرای قتل دختر
کوچک نشان بدهد اما وقتی کارآگاهان تصاویر او
رامقابلشگذاشتندومدارکوشواهدانکارناپذیر
را روی میز چیدند ،ناگهان لب به اعتراف گشود و
مدعی شد :در شب جشن تولدم داخل اتاق رفتم
و به تنهایی کمی مشروبات الکلی نوشیدم ولی آن
شببامشتبهساعتکوبیدموباحالتعصبانیت
ازخانهبیرونزدمتانزددوستممیالدبرومکهبااودر
سهراهدانشقرارگذاشتهبودمامانمیدانمچگونه
بانگهبانانسنگبریدرگیرشدموتکهآجریپرت
کردمکهبهسرآندختربچهخورد!بعدهمبادوستم
بهسویپارکبنفشهرفتیموتاساعت 4صبحآنجا
بودیمکهخوابمبردوقتیازخواببیدارشدمدیدم
ساعت  6صبح است به خانه رفتم و ماجرا را برای
مادرمبازگوکردموسپسازاوخواستمتاوسایلش
را بردارد که با هم به شمال برویم! چرا که از طریق
یکیدیگرازدوستانمفهمیدهبودمکهسنگپرانی
من موجب مرگ دختر بچه ای شده است که از
بستگانهماندوستمبود!گزارشخراسانحاکی
است :تحقیقات بیشتر در اینبارهبا دستورقاضی
احمدی نــژاد توسط کارآگاه حمیدی فر (افسر
پرونده)همچنانادامهدارد.

جنایت در خیابان خاکستری
سجادپور -جــوان  34ساله ای در خیابان
خاکستری مشهد توسط فرد یا افراد ناشناس
به قتل رسید.
به گزارش خراسان ،ساعت 2:30عصر روز پنج
شنبه گذشته ،بانویی که کارمند بود به منظور
دیدار بستگان و انجام امور شخصی به یکی از
شهرستان های خراسان رضوی سفر کرد .مادر
این بانو ،نیز حدود دو روز قبل از آن به همان

شهرستان رفته بود به همین خاطر جوان 34
ساله ای که مجرد نیز بود در منزل مسکونی تنها
ماند .روز شنبه گذشته وقتی بانوی جوان برادر
دیگرش را به منزل رساند و خودش به خیابان
خاکستری بازگشت با چشمانی وحشت زده،
خــون هایی را دیــد که اطــراف پیکر بــرادرش
ریخته و یک تخته پتو نیز روی برادرش کشیده
شده بود! بانوی جوان با دیدن صحنه دلخراش

پیکر برادرش که با ضربات چاقو به قتل رسیده
بود ،بالفاصله با پلیس تماس گرفت و این گونه
ماموران کالنتری سیدی مشهد عازم خیابان
خاکستری  42شدند .آنــان با حفظ صحنه
حادثه ،مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع
دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی علی اکبر
احمدی نژاد در محل وقوع جنایت ،تحقیقات
قضایی در این باره آغاز شد.

گزارش خراسان حاکی است با انتقال جسد
جــوان  34ساله به پزشکی قانونی ،بررسی
های پلیسی و اطالعاتی توسط کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در حالی
ادامه یافت که کارآگاهان اداره اطالعات جنایی
پلیس آگاهی نیز در کنار دیگر کارآگاهان
قــرار گرفتند تا به سرنخ هایی از این جنایت
وحشتناک دست یابند.

کشف  ۱۳تن انواع مواد مخدر
در یک هفته اخیر
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مبارزه با مواد مخدر از کشف  ۱۳تن انواع
مواد مخدر و روانگردان در کل کشور طی
یک هفته اخیر خبر داد و گفت :مجموع
کشفیات ایــن هفته که طی  ۱۳۴۰فقره
عملیات به دســت آمــد  ۱۳،هــزار و ۱۴۳
کیلوگرم است که در مقایسه با هفته قبل۲۰
درصد کاهش دارد.
به گزارش روز دوشنبه ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،ناصر اصالنی افزود :بیشترین مواد
مکشوفه مربوط به تریاک به میزان  ۱۱هزار
و  ۳۸۵کیلوگرم است و  ۸۶درصد مجموع
کشفیات را شامل میشود.
ایــن مقام مسئول گفت :همچنین از این
میزان هزار و  ۲۹۵کیلوگرم حشیش۵۳ ،
کیلوگرم شیشه ۲۳۶،کیلوگرم مرفین۸۳،
کیلوگرم هروئین ۹ ،هزارو  ۶۴۲عدد قرص
روانگردان ۵۵ ،کیلوگرم مواد پیشساز و
 ۸۸کیلوگرم دیگر مواد کشف شده است.
اصالنی با بیان این که این میزان از کشفیات
طی  ۱۳۴۰فقره عملیات صــورت گرفته
است ،گفت :سرانه کشفیات مواد مخدر در
این دوره  ۹.۸کیلوگرم به ازای هر عملیات
بوده است.
ً
وی اظهار کرد :در هفته اخیر مجموعا هفت
هزار و ۹۹۰متهم در زمینه جرایم مواد مخدر
و خصوص ًا طی طرحهای جمعآوری و سامان
دهی معتادان متجاهر در کشور دستگیر
شدهاند که از این تعداد  ۲۲۷نفر به اتهام
قاچاق مواد مخدر و روان گردان ،دو هزار و
 ۳۶۱نفر خردهفروش و توزیعکننده مواد
مخدر و چهار هزارو  ۳۶۵نفر معتاد متجاهر
دستگیر شدهاند .همچنین هزار و  ۳۷نفر
طی دیگر عملیا تهای مرتبط با موضوع
مواد مخدر دستگیر شدهاند.

رهایی جوان کرمانی از دست آدم ربایان مسلح
توکلی  -جوان کرمانی پس از11روزازدست
آدم ربایان مسلح آزاد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بم درتشریح این
خبراظهارکرد11:روزپیش جوانی23ساله
توسط چهارمردمسلح درشهرکرمان ربوده
شد.
وی گفت:بالفاصله شناسایی ودستگیری
عوامل ایــن آدم ربایی دردستورکارپلیس
استان قرارگرفت.به گــزارش خبرنگارما
ســرهــنــگ نجفی افــزود:مــتــهــمــان بــرای

جلوگیری ازشناسایی نشدن بــه صــورت
مرتب مخفیگاه ومحل نگهداری گروگان را
درشهرستان های جنوبی وشرقی تغییرمی
دادند.
وی خاطرنشان کرد:سرانجام با تالش های
پلیس آگاهی شهرستان بم محل نگهداری
این فرد ربوده شده شناسایی و فردگروگان
آزادشد.این مسئول انتظامی ازدستگیری
چهارگروگان گیردراین باره خبرداد و انگیزه
این آدم ربایی را اخاذی ذکر کرد.

 5نفر زنده زنده در تصادف پژو پارس و نیسان سوختند
بر اثر برخورد شدید یک سواری پژو پارس با
یک وانت نیسان در گردنه "تنگاب" شهرستان
"فیروزآباد" ،پنج نفر در آتش سوختند و سه نفر
نیز مجروح شدند.
رئیس پلیس راه شمالی استان فارس گفت:
صبح روز دوشنبه در پــی اعــام یــک فقره
تصادف فوتی در گردنه "تنگاب" شهرستان
"فیروزآباد" ،بالفاصله مأموران به همراه دیگر
نیروهای امدادی به محل مد نظر اعزام شدند.
وی افــزود :مــامــوران در بررسی هــای اولیه

مشاهده کردند یک ســواری  405با هفت
سرنشین با یک وانت نیسان به شدت برخورد
کــرده و منجر به آتــش گرفتن ســواری شده
است .این مقام انتظامی با بیان این که در این
حادثه راننده نیسان و چهار نفر از سرنشینان
پژو پارس در آتش سوختند ،گفت :سه نفر از
سرنشینان نیز مجروح و راهی بیمارستان
شدند .سرهنگ "عبدالهاشم دهقانی" افزود:
علت وقوع این حادثه تجاوز به چپ از سوی
راننده نیسان اعالم شده است.

دستگیری یکی از متهمانکشتنتوله خرس در سوادکوه
فرد متخلف در صورت محکومیت  50میلیون تومان جریمه می شود

دادس ــت ــان عــمــومــی و انــقــاب ســـوادکـــوه ،از
دستگیری فردی که به کشته شدن یک قالده
توله خرس در این شهرستان متهم است ،خبر
داد.
رسول محمدی با اعالم این که "پرونده قضایی
بــرای ضــاربــان ایــن توله خــرس در دادس ــرای
عمومی و انقالب شهرستان سوادکوه تشکیل
شده است "،به میزان گفت« :با پیگیری عوامل
انتظامی یکی از متهمان شناسایی و دستگیر
شد».
بــه گفته محمدی ،پــرونــده ایــن شخص بــرای
انجام تحقیقات تکمیلی در یکی از شعبات
دادســرای عمومی و انقالب سوادکوه در حال
رسیدگی است .براساس ویدئوی منتشر شده
در شبکههای اجتماعی ،یک توله خرس دو ساله
در منطقه دراسله سوادکوه استان مازندران
شنبه  ۲۵خرداد هنگامی که همراه مادر خود

در حرکت بود از یک تپه به پایین سقوط کرد و از
مادرش جدا افتاد ،سپس توسط برخی اهالی
روستا به طرز بیرحمانهای با ضربات متعدد
سنگ و چوب زخمی شد و به قتل رسید .هرچند
کوهنوردان عابر به محیط بانها اطالع دادند و
آنها به کمک توله خرس شتافتند ،اما به دلیل
شدت جراحات آنها نتوانستند حیوان را نجات
دهند و در نهایت توله خرس کشته شد.
▪قــاتــان بــچــه خ ــرس در س ــوادک ــوه قصد
دزدیدن آن را داشتند

بر اساس تصاویری که از ادامه ماجرای کشتار
بی رحمانه یک توله خرس در منطقه دراسله
سوادکوه به دست دیده بان رسیده است ،افراد
حاضر در صحنه پس از مجروح کردن توله خرس
با ضربات سنگ ،جانور نیمه جان را به زور به
حاشیه جاده کشانده و قصد دزدیدن جسم نیمه
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جان توله خرس به وسیله یک کامیونت را داشته
اند .در این زمان یکی از فعاالن محیط زیست
سوادکوه در محل حاضر می شود و ضمن اطالع
به نیروهای محیط زیست از سرقت توله خرس
جلوگیری میکند.متخلفان پس از طی مسافتی
احساس خطر می کنند و توله خرس مجروح را به
جاده می اندازند و فرار میکنند.
در همین حال به گزارش ایرنا پیش از این رئیس
اداره حیات وحــش محیط زیست مــازنــدران
نیز دیــروز گفت  :دام ــدار متخلفی که باعث
مرگ خرس قهوه ای در منطقه سوادکوه شد،
از ســوی محیط بانان شناسایی و پرونده اش
برای رسیدگی قضایی به دادگستری ارسال
شده است.
کــوروس ربیعی افــزود :عــاوه بر ایــن دامــدار،
کارگرش نیز در تلف شدن خرس قهوه ای مقصر
است که پای این فرد نیز به دادگاه برای برخورد

قضایی کشیده میشود .وی گفت :در صورت
محکومیت طبق مصوبه شــورای عالی محیط
زیست این فرد متخلف باید در قبال تلف کردن
یک قالده خرس قهوه ای حدود  ۵۰۰میلیون
ریال جریمه پرداخت کند .این ششمین قالده
خرس قهوه ای از گونههای تحت حمایت است
که از سال  ۹۶تاکنون در مازندران تلف میشود.
ســال  ۹۶هم پنج قــاده خــرس قهوه ای براثر
گرفتار شدن در تله گرازگیر روستاییان ،طعمه
شکارچیان متخلف و تلف شدند.

...

درامتدادتاریکی
می ترسم شکایت کنم!
اگرچه مادرم از اعتیادم خبر داشت و می
دانست که من مواد مخدر صنعتی مصرف
می کنم اما باز هم تالشم بر این بود تا در
خانه مواد مخدر استعمال نکنم و بیشتر از
این مادرم را در رنج و عذاب قرار ندهم به
همین خاطر از حدود دو ماه قبل به منزل
دوستم می رفتم تا ایــن که چند روز قبل
شوهر دوستم به سوی من حمله ور شد و با
چشمانی هوس آلود و ...
زن  27ساله در حالی که مدعی بود به خاطر
اعتیادم جرئت شکایت از شوهر دوستم
را ندارم درباره داستان تلخ زندگی اش به
کارشناس اجتماعی کالنتری شهید باهنر
مشهد گفت :پــدرم را در دوران کودکی
از دســت دادم و بــه همین دلــیــل مــادرم
سرپرستی من و بــرادر و خواهر کوچکم
را به عهده گرفت .او در یکی از هتل های
مشهد به عنوان کارگر خدماتی و نظافتی
مشغول کار شد تا بتواند هزینه های زندگی
ما را تامین کند .در این میان من هم عهده
دار نگهداری از خواهر و برادر کوچک ترم
بودم .در محله زندگی ما افراد زیادی معتاد
بودند و در واقع استعمال مواد مخدر کار
زشتی محسوب نمی شد باالخره در مقطع
راهنمایی ترک تحصیل کــردم و به دلیل
نبود مــادرم در منزل عهده دار امــور خانه
شدم در همین شرایط بود که بــرای فرار
از تنهایی باب رفت و آمد با همسایگان را
گشودم به طــوری که صمیمیت بیشتری
بین من و «لیال خانم» شکل گرفت او زن
میان سالی بــود و در منزلش مــواد مخدر
سنتی مصرف می کرد تا این که روزی در
 20سالگی لوزه ام متورم شد و چیزی نمی
توانستم بخورم «لیال خانم» وقتی وضعیت
مرا این گونه دید پیشنهاد داد برای بهبودی
بیماری ام در کنار او چند دود شیره تریاک
استفاده کنم .من هم برای اولین بار ابزار
استعمال مواد را به دست گرفتم و احساس
رضایت کردم از آن روز به بعد دیگر همنشین
بساط استعمال مــواد مخدر «لیال خانم»
شده بودم و به بهانه تسکین درد هر روز به
استعمال مواد مخدر می پرداختم .طولی
نکشید که به یک معتاد حرفه ای تبدیل
شــدم و به مصرف مــواد مخدر صنعتی از
نــوع شیشه روی آوردم خالصه  22ساله
بــودم که با «ص ــادق» ازدواج کــردم او هم
مانند من گرفتار مواد مخدر صنعتی بود و
به همین خاطر اعتیاد من برایش اهمیتی
نداشت ولی زندگی من و او چند ماه بیشتر
طول نکشید چرا که صادق روزی در حالت
خماری دچار افسردگی شدید شد و خودش
را در منزل پدرش حلق آویز کرد و مرا تنها
گذاشت .بعد از خودکشی شوهرم دوباره
به منزل مــادرم بازگشتم چرا که از عهده
مخارج اعتیادم برنمی آمــدم .حــدود یک
ســال بعد با جــوان معتاد دیگری ازدواج
کــردم ولــی «مظفر» هم به سختی هزینه
های اعتیادش را تامین می کرد تا این که
او نیز یک سال بعد کارتن خواب شد و مرا
ترک کرد وقتی خبری از او شد دوباره بار و
بندیلم را بستم و باز هم به مادرم پناه بردم
با وجــود ایــن خجالت می کشیدم مقابل
چشمان مادرم به استعمال مواد بپردازم
چرا که همواره نگرانی و تاسف را در چهره
غمگینش احــســاس مــی کــردم بــه همین
خاطر هنگام مصرف به منزل «مرضیه» می
رفتم من واو از مدتی قبل دوست شده بودیم
و او در جریان ماجرای اعتیادم قرار داشت و
اجازه داد تا در منزل او مواد مخدر مصرف
کنم ولی چند روز قبل زمانی که شب هنگام
به منزل «مرضیه» رفتم او در خانه حضور
نداشت و شوهرش مرا به داخل دعوت کرد
هنگامی که در حــال آمــاده ســازی بساط
استعمال مواد بودم او ناگهان با چشمانی
هوس آلود به سوی من حمله ور شد و مرا
مــورد تعرض قــرار داد حالم خیلی بد بود
ولی باالخره خودم را از آن خانه نجات دادم
وقتی به خانه مــادرم رسیدم تازه فهمیدم
که گوشی تلفن همراهم را در خانه مرضیه
جا گذاشته ام ولی به خاطر اعتیادم جرئت
شکایت از شوهر دوستم را نــدارم امــا ای
کاش ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد فتح ا...
سجودی (رئیس کالنتری شهید باهنر
مشهد) این پرونده مورد رسیدگی پلیس
قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

