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گفت و گوی خواندین اب دزد سابقه داری که خوشبخیت را در هتیه مواد مخدر یم داند

دالرکشی» اردک!
ماجرای «
ِ

سجادپور -ساعت  2بامداد بیست و یکم دی
گذشته،مامورانگشتکالنتریشفایمشهد
همزمان با اجرای طرح ویژه ای برای مبارزه با
سرقت های خرد ،سارقی را دستگیر کردند
که به کابل های مخابراتی دستبرد می زد.
این سارق جوان که با صدور دستوری از سوی
سرگرد علی امارلو (رئیس کالنتری) در دایره
تجسس مــورد بازجویی های تخصصی قرار
گرفته بود درحالی به سرقت های متعدد در
مناطق مختلف شهری اعتراف کرد که فقط با
سیمچینویکانبردستکابلهایمخابراتی
را سرقت می کرد و به خریداران ضایعات می
فروخت.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این سارق
جــوان پس از پاسخ به ســواالت فنی ســروان
حسن آریایی (رئیس تجسس کالنتری شفا)
برای انجام مشاوره های روان شناختی نیز به
دایــره مددکاری اجتماعی کالنتری هدایت
شد و زوایــای تاریک گذشته او ،زیر ذره بین
بررسیهایویژهکارشناسانزبدهقرارگرفت.
در همین حال این دزد سابقه دار که با دستور
قاضی سید جواد حسینی (معاون دادستان
مرکزخراسانرضوی)برایکشفدیگرسرقت
هایاحتمالیدراختیارمراکزتخصصیپلیس
قــرار گرفته بــود ،در گفت وگویی خواندنی و
جذاب به بیان گوشه ای از سرگذشت خود و
ریشه های ارتکاب جرم پرداخت .آن چه در پی
میآیدنتیجهاینگفتوگویکوتاهاست.
اسمت چیست؟ ر -ح اما به اردک شهرت
دارم.
چرا به این نام مشهوری؟ به دلیل وضعیت
ظاهری ام نیم تنه بلند و پاهای کوتاهی دارم از
طرفیبهدلیلمشکالتجسمانیوبیماری که
در بچگی به آن مبتال شدم پاهایم کمی مشکل
داردو مثلاردکراهمیروم!
چند سال داری؟۳۴سال
اهــل مشهد هستی؟ بله در حاشیه شهر
(منطقه خواجه ربیع) متولد شــدم و دوران
کودکی،نوجوانیوجوانیامرادرآنجاسپری
کردم.
شغلتچیست؟بیکارم.
چقدر سواد داری؟ تا دوم راهنمایی درس

خواندم پس از آن ترک تحصیل کردم تا به سر
کاربروم.
اعتیاد داری؟ بله قبال شیشه و کریستال
استعمالمیکردماکنوننیزمدتیاستکهبه
مصرفدالررویآوردم!
دالر؟ بله یک نوع ماده مخدر صنعتی
است به عبارتی همان شیشه است اما با
خلوصبیشتر!
اولینبارکیمصرفموادمخدرراآغاز
کردی؟ مادرم اعتیاد داشت و در زمان
بــارداری اش مواد مخدر استعمال می
کرد تصورم این است که از زمانی که در
شکممادرمبودممعتادشدم!
هزینههایاستعمالموادمخدرترا
چگونهتامینمیکنی؟گاهیضایعات
جمعآوری میکنموگاهیهمدستبه
سرقتهایخردمیزنم!
تا به حال سعی در ترک مواد مخدر
داشتی؟ چند بار به اجبار خواهر بزرگ
ترمکهحقمادریبهگردنمداردبهکمپ
رفتم اما وقتی بیرون آمدم پس از مدتی
مجددمصرفموادمخدرراآغازکردم.
چند خواهر و برادر داری؟ 10خواهر
و برادر دارم دو برادر و یک خواهر تنی و
چهاربرادروسهخواهرناتنی.
پدر و مادرت در قید حیات هستند؟
خیرهردوفوتشدند.
رابطه پدر و مادرت با یکدیگر چگونه بود؟
مادرم اعتیاد داشت و بسیار پرخاشگر بود آن
ها مدام با یکدیگر درگیری لفظی و فیزیکی
داشتند.
رابطه ات با دیگر اعضای خانواده چگونه
است؟با خواهر و برادران ناتنی ام که ارتباطی
ندارم و از سرنوشت آن ها بی اطالع م اما اکنون
با خواهر و دو بــرادر تنی ام که مجرد هستند
زندگی می کنم البته همگی جز خواهر بزرگ
ترممعتادهستندو یکیازبرادرانمنیزدرزندان
بهسرمیبرد.
اگر موافقی کمی دربــاره دوران کودکی
ات صحبت کنیم می خواهم بدانم چه
احساساتی را در آن دوران تجربه کردی؟
پدرم در روستایی در یکی از شهرستان های

اطراف مشهد زندگی می کرد همسر اول پدرم
بر اثر بیماری سل از دنیا رفت و پدرم در حالی
با مادرم ازدواج کرد که او اعتیاد به مواد مخدر
داشــت .مــادرم حاضر به پذیرش سه خواهر و
برادرناتنیام نشدوپدرمبهاجبارآنهارابهپدر

ومادرشسپردوبهدلیلبیکاریوخشکسالی
در روستا به شهر مشهد مهاجرت کــرد و در
حاشیهشهرسکنیگزید مننیزسومینفرزند
از همسر دوم پدرم بودم مــادرم همواره من و
خواهر و برادرانم را مورد کتک کاری و اذیت و
آزار قرار می داد پدرم نیز نسبت به سرنوشت ما
کامالبیتفاوت بودبهطوریکهدرحالیکهمن
در سن نوجوانی به سر می بردم مادرم را طالق
داد و مجدد با زن دیگری ازدواج کرد و از او نیز
صاحب سه فرزند شد ! مادرم نیز پس از مدتی
ما را رها کرد و خواهر بزرگ ترم از ما مراقبت
می کرد تصور می کنم احساس خشم ،ترس و
حقارت بیشترین احساساتی بودند که من در
آندورانتجربهکردم.
می توانی بیشتر توضیح بدهی که در چه
مواقعی احساس خشم ،ترس و حقارت را

تجربه می کردی ؟ وقتی مادرم تهدیدم می
کرد و کتکم می زد و وقتی پدرم کوچک ترین
نیازهای مادی ام را تامین نمی کرد خشمگین
می شدم و گاهی که هم سن و ساالنم را می
دیدم کهازمحبتمادریوپدریبهرهمندبودند
احساسحقارتمیکردموبهاینترتیب
بهتدریجپرخاشگروعقدهایشدم!
بــزرگ ترین آرزوی دوران کودکی
ات چه بود و دوست داشتی چه کاره
شوی؟منبهورزشخیلیعالقهداشتم
دوستداشتمروزیمربیشناشوم.
آیا سابقه اخراج از مدرسه داشتی؟
خیر خــودم ترک تحصیل کــردم پس از
طالقپدرومادرمازیکدیگرپدرممارارها
کرد و مجبور شدم سر کار بروم تا مخارج
زندگیواعتیادمتامینشود.
هدفت در زندگی چیست؟ (بعد از
لحظاتیسکوت)نمیدانمهدفیندارم
فقطمیخواهمباکشیدنموادلحظاتی
بدبختیهایمرافراموشکنم.
ازدواج کردی ؟خیر
خوشبختی را چگونه معنا می کنی؟
آن را تجربه نکردم که اکنون بخواهم
معنایشکنمامااکنونخوشبختیبرای
من این است که پول داشته باشم که
موادبخرم!
تصمیمبهترکموادمخدرنداری؟خیر
نگاهتبهآیندهچیست؟زندگیمندیگرتباه
شدهاستوهیچ امیدیبهآیندهندارم.
تصور مــی کنی پنج ســال دیگر در چه
وضعیتی قرار داری؟ اگر زنــده باشم حتما
وضعیتیبدترازوضعیتکنونیدارم.
برابر گزارش ماموران ،شما به اتهام سرقت
سیموکابلدستگیرشدهایدچهتوضیحی
دارید؟بلهسرقت راقبول دارم اموال مکشوفه
نیزمتعلقبهمناستآنهاراازمحدودهشهرک
پردیسوخیابانزمردسرقتکردم.
تاکنون چه سرقت هــای دیگری انجام
دادی؟بیشترسرقتهایخردانجاممیدادم
مانند سرقت سیم و کابل  ،سرقت از ساختمان
های نیمه کاره و سرقت از انباری منزل چون
سرقتهارا درطولشبانجاممیدادمآدرس

دقیقآنهارانمیدانمولیتصورمایناستکه
بیشاز ۲۰فقرهسرقتانجامدادهام.
امـــوال سرقتی را چگونه بــه فــروش می
رساندی؟ به چند ضایعاتی در اسماعیل آباد و
خینعربمیفروختم.
چند سابقه کیفری داری؟بیشازپنجسابقه
کیفریدارم.
انگیزهاتازارتکاباینگونهجرایمچهبود؟
تامینهزینههایاستعمالموادمخدر
دراینچندبارکهراهیزندانشدیآیاهیچ
گاه تصمیم نگرفتی که پس از آزادی دست
از خالف برداری و زندگی جدیدی را آغاز
کنی؟ خیر در زندان تنها به این فکر می کردم
که پس از آزادی اولین کاری که انجام خواهم
داداستعمالموادمخدراست!
در حین ارتکاب جرم یا پس از آن احساس
گناهداشتی؟خیر
آیا قبل از دستگیری از ارتکاب جرم خود
احساسپشیمانیکردهای؟خیر
چه عواملی می توانست شما را از ارتکاب
جرمبازدارد؟اگرهزینههایتامینموادمخدر
راداشتمشایددستبهسرقتنمیزدم!
دوستداریپلیسچهبرخوردیباسارقان
داشته باشد؟ پلیس مجبور است به وظیفه
خودشعملکندوسارقانرادستگیرکند.
اگربهجایقاضیپرونده بودیچهمجازاتی
برای خودت در نظر می گرفتی؟کاش می
شد کمترینمجازاترادرنظربگیرد!
اگــر به جــای مــال باخته اموالی بــودی که
سرقت کردی باز هم همین درخواست را
داشتی؟اشتباهکردهامشرمندهام!
چه کسی را در سرنوشت خــودت مقصر
می دانی؟ اول خودم و دوم پدر و مادرم مقصر
هستند.
اگــر به عقب بــرگــردی چه مسیری را در
زندگی ات انتخاب می کنی؟ مسیری که در
آنآوارهکالنتریوزنداننباشم!
شاید کسی در ابتدای راهی باشد که تو در
انتهایش ایستاده ای چه توصیه ای برای او
داری؟ به او خواهم گفت راه خالف و مواد آخر
و عاقبت ندارد بهتر است از سرگذشت اردک
درسعبرتبگیرد!

9
در امتداد تاریکی

فرار از چنگ مرد شیشه ای!
روزی که با خواستگارم به گفت وگو نشستم ،به او گفتم
که من از بیماری کلیه رنج می برم اما او که به ظاهر مردی
آرام و خوش اخالق به نظر می رسید ،ماجرای بیماری
مرا موضوعی کم اهمیت در ازدواج تلقی کرد اما اکنون
که پیوند کلیه شده ام ...
این ها بخشی از اظهارات زن 48ساله ای است که به
خاطر اعتیاد ،بیکاری و کتک کاری از همسرش شکایت
دارد .ایــن زن دربــاره سرگذشت خــود به کارشناس
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :اگرچه تا مقطع
راهنمایی درس خواندم و پس از آن ترک تحصیل کرده ام
اما خانواده ام مرا به شدت دوست داشتند ،حتی زمانی
که در سنین نوجوانی پزشکان تشخیص دادند که من
به بیماری حاد کلیوی دچار شده ام ،مراقبت خانواده
ام از من دوچندان شد به گونه ای که نمی گذاشتند آب
در دلم تکان بخورد .آن ها همه هزینه های درمانم را
می پرداختند بدون آن که کوچک ترین منتی بر سرم
بگذارند.
روزگار به همین ترتیب سپری می شد تا این که «قدیر» به
خواستگاری ام آمد .آن شب من صادقانه همه چیز را با
او درمیان گذاشتم و درباره بیماری ام نیز توضیح دادم.
او هم که مردی خوش اخالق به نظر می رسید ماجرای
بیماری ام را نادیده گرفت و ما با هم ازدواج کردیم اما
بعد از آغاز زندگی مشترک ناگهان ورق برگشت و رفتار
همسرم به کلی تغییر کرد .او دیگر قدیر دوران نامزدی
نبود و بسیار خشن و بداخالق با من برخورد می کرد.
حتی اجازه رابطه با خانواده ام را هم نمی داد .در این
میان با فرزندم نیز به صورت یک زندانی برخورد می کرد
و اجازه نمی داد با کودکان دیگر بازی کند یا با فرزندان
فامیل بیرون برود .او اعتراض های مرا نیز با کتک پاسخ
می داد تا این که فهمیدم همسرم از مصرف موادمخدر
سنتی فراتر رفته و به مواد مخدر صنعتی آلــوده شده
است .در این شرایط من نیز مجبور به پیوند کلیه شدم،
به همین دلیل با کمک خیران و اطرافیانم در بیمارستان
بستری شدم و بعد از پیوند کلیه اکنون دارو مصرف می
کنم ولی از کتک کاری های همسرم در امان نیستم ،به
گونه ای که او هفت ماه قبل بر اثر توهم ناشی از مصرف
مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی مرا آن قدر کتک
زد که زیر دست و پایش بیهوش شدم .در همین حال
پسرم به کمکم آمد و مرا از زیر دست و پایش نجات داد و
به بیمارستان رساند .با وجود این رفتارهای خطرناک او
تغییری نکرد تا این که مجبور به شکایت شدم و...
شایان ذکر اســت ،به دستور سرهنگ غالم مالداری
(رئیس کالنتری پنجتن) رسیدگی به پرونده این زن
بیمار به کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی
سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

جسد خون آلود در عمق یک چاه!

سجادپور -جسد خون آلود پیرمردی 67ساله از
عمق  40متری یک چاه در حاشیه جاده آسیایی

مشهد بیرون کشیده شد.
گزارش خراسان ،به نقل از معاون
عملیاتآتشنشانیمشهدحاکی
اســت ،امــدادگــران آتــش نشانی
مشهد پنج شنبه گذشته عازم
جــاده آسیایی مشهد_چناران
شــدنــد تــا بــه عملیات امـــدادی
بپردازند .اخبار رسیده از وجود
پیکر یک پیرمرد در عمق چاهی
 40متری حکایت داشت .مهدی
رضــایــی افـــــزود :نــجــات گــران
ایستگاه شــمــاره  7بــا همکاری
آتش نشانی گلبهار در حالی عملیات نفس گیر
را آغاز کردند که در عمق چاه با جسد پیرمرد 67

ساله روبه رو شدند .وی گفت :امدادگران پس
از چند ساعت تالش ،پیکر خون آلود پیرمرد را
از عمق چاه در حالی بیرون کشیدند که چند
روز از مرگ وی می گذشت .به گفته آتشپاد دوم
رضایی ،با حضور مقامات قضایی و انتظامی،
بررسی های ویژه درباره چگونگی مرگ پیرمرد
آغاز شده است.
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