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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حادثه در شهر

عبرت

مردی که از هول حلیم در دیگ افتاد

سارقان اسکلت خودرو را بر جا
گذاشتند
سارق یا سارقان بعد از سرقت یک خودرو و تخلیه محتویات
داخل آن اسکلت آن را در حاشیه شهر رها کردند و پا به فرار
گذاشتند .صاحب یک خــودرو زمانی که سراغ خودروی
پارک شده اش در داخل کوچه رفت نمی دانست که سارق
یا سارقان بعد از سرقت خودرو آن را بدون چرخ در حاشیه
شهر رها کرده و هزینه سنگینی روی دستش گذاشته اند.
مال باخته گفت :وقتی صبح سراغ خودرویم که در کوچه
پــارک شده بود رفتم در کمال حیرت دیــدم خبری از آن
نیست .بعد از این اتفاق سراسیمه در کوچه های نزدیک
خانه مان ،خودرویم را جست و جو کــردم .وقتی اثری از
آن نیافتم پلیس را در جریان گذاشتم .هنوز چند ساعت از
ناپدید شدن خودرویم نگذشته بود که از طریق پلیس باخبر
شدم در گوشه ای از حاشیه شهر به حال خود رها شده
است .وقتی به محل پارک خودرو رسیدم دیدم جز اسکلت
از خودرویم چیزی باقی نمانده است.

تلنگر

رد مال و جبران خسارت
مال باخته
برابر قانون در تمام موارد سرقت و ربودن امــوال ،دادگاه
عـــاوه بــر تعیین مــجــازات ،ســـارق یــا ربــایــنــده را بــه رد
(بازگرداندن) عین مال سرقت شده محکوم می کند و اگر
عین آن وجود نداشته باشد سارق به رد مثل یا قیمت مال
سرقت یا ربــوده شده و جبران خسارت وارد شده محکوم
خواهد شد .برای مثال اگر سارقی فرش نفیس  12متری
آقای «الف» را برده باشد چنان چه عین مال موجود باشد
حتی اگر در دست شخص دیگری باشد ،مال ربوده شده
به آقای «الف» برگردانده می شود .چنان چه فرش مزبور
از بین رفته باشد ،قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی می
شود و باید توسط سارق پرداخت شود .اگر سارق عین مال
را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنان چه مالی از او در
دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده
برداشت می شود در غیر این صورت به تقاضای مال باخته
تا زمان پرداخت آن در حبس باقی خواهد ماند ،حتی اگر
محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد ،به علت عدم باز
پس دادن مال سرقت شده مدتی در بازداشت باقی خواهد
ماند مگر آن که برای دادگاه ثابت شود او معسر است یعنی
دارایی اش برای پرداخت بدهی کافی نیست.الزم به ذکر
است که استرداد مال سرقت شده به طرح دادخواست در
دادگاه مربوط نیاز ندارد و بر حسب قانون ،در کلیه موارد
سرقت و ربودن اموال مذکور در مباحث فوق ،دادگاه عالوه
بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در
صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال سرقت یا ربوده
شده و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد .همین
حکم در خصوص جرم کالهبرداری نیز ساری و جاری است.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی


ماجرای عروسی در زندان
صدیقی
به گفته خودش از ترس مرگ دست به خودکشی زد و طناب
حبس را به گردنش انداخت .خواست گره ای از مشکالتش را
باز کند اما با ندانم کاری و البته طمع و بیراهه رفتن گره
زندگی اش را کورتر و به ته چاه سقوط کرد .برای پرداخت
مهریه همسرش سوار بر غلتک طمع ،از روی زندگی اش رد
شد و طوق حبس را به گردن خود انداخت و عمر و جوانی
اش را بر باد داد .حاال در گوشه زندان به امید روزهای روشن
شب را صبح می کند تا زمان پر کشیدن از قفس زندان فرا
برسد .در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با سوداگر مرگ
می خوانید.
چند وقت است و به چه جرمی در حبس هستی؟
بیش از  7سال است که به جرم قانون شکنی و قاچاق مواد
پشت میله ها در انتظار آزادی هستم.
چند فرزند داری و شغل ات چه بود؟
دو همسر داشتم که یکی را طالق دادم 4 .فرزند دارم ،در
واقع یکی از فرزندانم متعلق به شوهر زن دومم است .بعد از
ترک تحصیل عالقه خاصی به رانندگی در جاده داشتم برای
همین بعد از گرفتن گواهی نامه پایه یک سراغ این شغل رفتم.
چه شد سراغ قاچاق مواد رفتی؟ کمی از ماجرا را
تعریف کن.
همه چیز از اختالفات بین من و همسر اولم شروع شد .همسر
اولم بعد از مدت ها زندگی مشترک سر برخی مسائل ساز
جدایی زد .بعد از شکایت از من مهریه اش را طلب کرد و
چون چیزی در بساط نداشتم و از طرفی از زندانی شدن می
ترسیدم ،به قول معروف از ترس مرگ دست به خودکشی زدم
و خودم را به ته دره پرت کردم .وقتی خودم را در یک قدمی
زندان دیدم به پیشنهاد صاحب کارم برای خالصی از پرداخت
مهریه وارد عرصه قاچاق مواد شدم تا از این طریق بتوانم پول
آن را جور و از حبس نجات پیدا کنم ولی برعکس طوق حبس
را خودم به گردنم انداختم.
چطور شد دستگیر شدی ؟ آیا همدست هم داشتی و
مقدار مواد چقدر بود؟
بعد از قبول کــردن پیشنهاد وسوسه انگیز صاحب کــارم با
همکاری دو برادر او وارد مسیر قاچاق مواد شدیم .نقش دو
برادر صاحب کار و همدستم به نوعی جاده صاف کنی بود؛
جلوتر از من راه می افتادند تا زمان خطر را به من اطالع دهند
و من راهم را کج می کردم تا خودم و محموله قاچاق را از
مهلکه نجات دهم.
بــار اول حــدود  100کیلو تریاک را به سالمت توانستیم
قاچاق کنیم و همین امر باعث شد حرص و طمع مان زیاد

شود و تصمیم بگیریم این کار را تکرار کنیم تا پول درست و
حسابی گیرمان بیاید .در روز حادثه در یک شهر بندری،
حدود  93کیلو تریاک را به طرز ماهرانه ای داخل کامیون
جاسازی کردیم و راه افتادیم .بار اصلی ما گندم و بارنامه به
اسم دو همدستم بود .از چند ایست و بازرسی بدون مشکل
گذشتیم و خطری ما را تهدید نکرد .مدام از طریق پیامک با
دو نفر از همدستانم که جلوتر از من با یک خودروی شخصی
در حرکت بودند در تماس بودم .این ماجرا ادامه داشت تا این
که ماموران در یک ایست و بازرسی کامیون را متوقف و مرا
از ماشین پیاده کردند .بعد از بازرسی داخل کامیون خیلی
زود همه چیز لو رفت و دستم رو شد و بعد از دستگیری متوجه
شدم دو همدستم گیر افتاده و مرا لو داده اند .به خاطر این
اتفاق هر کــدام از ما به  10سال حبس و پرداخت جریمه
محکوم شدیم.
از قاچاق مواد چقدر گیرت آمد ،آیا ارزش زندان رفتن
را داشت؟
قــرار بــود بعد از چند بــار جابه جایی م ــواد ،صاحب کــارم
خودرویش را به طور رایگان به من بدهد ولی بعد از زندانی
شدن من او زیر قول و قرارش زد و قبل از گیر افتادنم آن را
فروخت .عالوه بر خودرو ،صاحب کار چرب زبانم به من قول
پرداخت  3میلیون تومان به ازای هر سرویس را داد که آن را
هم اص ً
ال فرصت نشد حساب و کتاب کنیم.
روی این کار را نداشتم چون قبل از دستگیر شدنم ،روزی
ماشین او را برای انجام کاری امانت گرفتم اما از اقبال بدم
همان روز خودرو واژگون و خسارت زیادی به آن وارد شد .قرار
شد بعد از چند بار قاچاق مواد ،صاحب کارم عالوه بر خودرو

مبلغ اضافه ای به من بدهد که با زندانی شدنم بر باد فنا رفت.
برای این که به علت پرداخت نکردن مهریه همسرم زندانی
نشوم وارد این بازی خطرناک و دو سر باخت شدم .مثل روز
روشن است که یک لحظه آزادی به پول حرام می ارزد و ارزش
ندارد به خاطر یک مشت اسکناس آدم عمر و جوانی اش را
پشت میله ها هدر بدهد.
صاحب کارت بعد از زندانی شدنت سراغی از تو
گرفت؟
نــه ،بعد از زندانی شدنم غیب شد و کـ ً
ا منکر همه چیز و
کامیون توقیف شد .البته بعد از دو سال فهمیدم صاحب کار
حیله گرم به جرم قاچاق مواد دستگیر شده است و مثل من
تاوان خطایش را در زندان پس می دهد.
خانواده ات چگونه با زندانی شدنت کنار آمدند؟
بعد از این که زندانی شدم همسر اولم از من جدا شد و دنبال
زندگی اش رفت و در واقع مسبب همه بدبختی هایم او بود و
اگر مرا برای مهریه اش تحت فشار قرار نمی داد در این چاه
نمی افتادم .خودم هم طمع کردم و مقصر بودم و زندگی ام
را به سوی دره هدایت کردم .بعد از طالق همسر اولم یک روز
در حین مالقات در زندان با همسر دومم که برای دیدن برادر
زندانی اش آمده بود آشنا شدم و با او ازدواج کردم .همسرم
از شوهر اولش جدا شده بود و یک دختر داشت و قبول کرد با
من ازدواج کند .پدر همسرم االن از همسر و فرزندانم حمایت
می کند و اگر کمک او نبود به طور قطع زندگی دومم نیز از هم
می پاشید .چون سابقه ندارم قرار است در آینده ای نزدیک
به حبس ام عفو بخورد و از زندان آزاد شوم و تصمیم درستی
برای آینده و زندگی فرزندانم بگیرم.

عشق کورکورانه
عشق او کــورم کــرده بود و نمی خواستم به
جز او با هیچ دختر دیگری ازدواج کنم .به
گمانم او هم عاشق من بود اما بعدها متوجه
شدم به خاطر فرار از دست خانواده اش مرا
برای ازدواج ،خام خودش کرده بود .مردی
که همسرش به او خیانت کــرد ،ادامــه می
دهد :می گفت دوستم دارد و من هم این را
باور کرده بودم .اعضای خانواده ام هر چه مرا
نصیحت کردند که این دختر مناسبی نیست
و خانواده خوبی ندارد اما فایده ای نداشت
و من چنان عاشق و دلباخته او شده بودم که
گوشم به این حرف ها بدهکار نبود .بعد از
ازدواج با کارگری و بدبختی خرج زندگی ام
را در می آوردم و برای خوشبختی و آرامش
همسرم هر کاری میکردم.
 2سال از زندگی مشترک مان گذشت و هر
روز من بیشتر متوجه نصیحت های خانواده
ام می شدم.هر بار که دستمزدم را به منزل
می آوردم همه را یک جا تقدیم همسرم می
کردم و او هم آن را برای خودش پس انداز می
کرد و حتی توانست با آن پول ها برای خودش
طال بخرد.گفتم زن است و دوست دارد پیش
دیــگــران سربلند باشد .آن قــدر به همسرم
محبت می کردم که حد نداشت ولی او هیچ
وقت قدر خوبی هایم را نمی دانست و نه تنها
به من توجهی نداشت بلکه جلوی دیگران مرا
خوار و ذلیل جلوه می داد.
دایم سرش داخل گوشی بود و پیامک بازی
می کرد .یک بار که نبود ،گوشی اش را چک
کردم ولی خبری از آن پیامک ها نبود و این
باعث شد کمی به او بدبین شوم و به برادرم
ســپــردم کــه در نبود مــن خانمم را زیــر نظر
بگیرد.
مجبور بودم برای کمک به پدرم در کارهای
کشاورزی ،مدتی به روستا بروم و قصد داشتم
همسرم را با خودم ببرم ولی او مخالفت کرد
و گفت که روستا را دوست ندارد و در منزل
پــدرم معذب اســت ،بــرای همین به تنهایی
رفتم.
یک روز که از کار زیاد کشاورزی خسته شده
و به منزل آمــده بــودم ،تلفن ام زنگ خورد.
برادرم پشت خط بود و گفت زودتر خودم را به
شهر برسانم.
سریع راه افتادم .وقتی به منزل مان رسیدم
از دیدن ماشین پلیس و مأمورها تعجب کردم
و قضیه را جویا شدم که بــرادرم گفت داخل
بروم تا خودم متوجه شوم .وقتی وارد منزل
مان شدم فهمیدم همسرم به من خیانت کرده
است و او را با پسر جوانی دستگیر کرده اند.

