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گفت و گو با یک محکوم به حبس ابد

صدیقی

تنهاتر از گذشته روی خاکستر زندگی اش نشسته
است ،ناامیدی در نگاهش موج می زند و با آن
که از رفتن باالی دار نجات یافته اما دچار مرگ
زودرس شده اســت .در بین همه ادیــان ،اسالم
دینی است که بیشترین تأکید را روی امید به
زندگی و آینده حتی تا لحظه مــرگ دارد و به
همین دلیل خودکشی در میان مسلمانان بسیار
کمتر از پیروان دیگر ادیان است.در تاریخ اسالم
افــراد بسیاری هستند که در لحظه آخــر تمام
گذشته سیاه شان را پاک کرده اند و اگر فردی
پیرو اســام باشد هیچ گاه دچــار مرگ زودرس
نمی شود و با امید می تواند تولدی دوباره داشته
باشد.در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با مرد
زندانی می خوانید.
به چه جرمی در حبس هستی؟ سابقه
کیفری هم داشتی؟
بــه علت قــاچــاق م ــواد از نــوع صنعتی 8ســال
است که پشت میله ها حسرت آزادی را می کشم
و عمرم را تباه کرده ام.

جریمه یک فروشنده گوشی های تلفن
همراه قاچاق

بعضی مواقع به خاطر خماری و تهیه هزینه مواد
کارگری می کردم .به خاطر اعتیادم هیچ جا بند
نمی شدم و با هیچ کس نمی ساختم چون مواد از
من یک چوب خشک بی اراده ساخته بود و مدام
از این شاخه به آن شاخه می پریدم.
چرا هر بار از زندان آزاد می شدی دوباره
سراغ خالف می رفتی؟
چون درآمد مشخصی نداشتم .بعد از آزادی از
زندان بیکار و آس و پاس بودم و به ناچار بعد از
مدتی دوباره سراغ خرید و فروش مواد می رفتم
چون به آدم معتاد و سابقه دار اعتماد نمی کنند.
البته حق هم دارند و شاید اگر من هم جای آن ها
بودم به یک آدم خالفکار و قاچاقچی سابقه دار
اعتماد نمی کردم.
چطور مواد قاچاق می کردی؟
هر بار با وسیله نقلیه شخصی به یکی از شهرهای
شرقی کشور می رفتم و به خاطر دوستانی که در
آن شهر ها داشتم راحت مواد را تهیه و با جاسازی
در داخــل ماشین آن را قاچاق می کــردم .البته
زیاد طول نمی کشید که دستگیر می شدم و همه
آن پولی را که از این راه به دست آورده بودم از

صدیقی -یک فروشنده گوشی های تلفن همراه قاچاق محکوم
به پــرداخــت جریمه شــد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی ،در پی گزارش پلیس آگاهی شهرستان مانه و
سملقان مبنی بر کشف  173دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق
از یک واحد صنفی ،پرونده ای در این باره در تعزیرات حکومتی
تشکیل شد« .سیدالموسوی» افــزود :پس از بررسی پرونده در
شعب ویژه و احراز تخلف صورت گرفته ،متهم عالوه بر ضبط کاال
به پرداخت  84میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

دست می دادم و دوبــاره کاسه گدایی در دست
می گرفتم.
متاهلی و فرزند هم داری؟
5فرزند دارم .البته بعد از دستگیری و زندانی
شدنم همسرم راهش را از من جدا کرد و با گرفتن
حضانت بچه هایم طالقش را گرفت و به دنبال
زندگی خودش رفت.
خانواده ات بعد از هر بار زندانی شدنت
چه کار می کردند؟
خانواده ام بعد از زندانی شدن من ،آن هم برای
چندمین بار از دست من خسته شدند .همسرم
وقتی دید که سر به راه نمی شوم و هر بار بعد
از آزاد شدن از زنــدان به جای این که از کارم و
گذشته ام عبرت بگیرم و توبه کنم دوباره به خاطر

تن پروری و طمع ام سراغ دوستان ناخلف ام می
روم دیگر حاضر نشد پای من بنشیند و طالقش را
گرفت.
کسی را در بیرون از زندان داری که
کارهایت را پیگیری کند؟
هیچ کــس را نـــدارم؛ تنها اعــضــای خــانــواده ام
پشت ام بودند که آن ها هم از من سیر شدند و
دیگر سراغی از من نگرفتند .زندان خانه اول و
آخرم شده است .زمان مرخصی رفتن به خاطر
این که جا و مکانی ندارم در داخل ماشین یکی
از آشنایان دور شب ها را صبح می کنم .اص ً
ال
رغبتی به مرخصی رفتن نــدارم چون در بیرون
کسی منتظر من نیست و تنها مانده ام .خانواده
ام با بیراهه رفتن های پی در پی من از هم پاشید.

سراشیبی یک زندگی مشترک با دخالت های مادرشوهر
صدیقی -دخالت هــای بی رویــه و بی جــای مــادر شوهر
زندگی یک زوج جوان را در سراشیبی قرار داد؛ مادری که
اجازه کوچک ترین کار و اظهارنظری را به پسرش نمی داد
و حتی کار را به جایی رساند که در روز خرید کت و شلوار
دامادی حق انتخاب را به پسرش نداد و با ادامه این روند
دوران جنگ و جدل بین زوج جــوان شــروع و کارشان به
دادگاه کشیده شد.
پسر افتاده در مخمصه رفتار کودکانه مادرش از حال و روز
ناخوش دوران نامزدی اش می گوید :در یک خانواده بسیار
عاطفی بزرگ شدم و مادرم به من خیلی وابسته بود و حتی
سعی می کرد کارهای شخصی مرا انجام دهد .این ماجرا
ادامه داشت تا این که با یکی از دخترهای فامیل ازدواج
کردم.
فکر می کردم دیگر پدر و مادرم دست از نظارت های بچگانه
شان بر می دارند اما با ازدواجم برعکس این رفتار عود کرد.

مـــادرم از همان ابــتــدای مراسم
عقد اجــازه انجام کوچک ترین
کاری را به من نداد و حتی کت
و شلوار دامــادی ام را با سلیقه
خودش انتخاب کرد و جز تحمل
ای ــن شــرایــط بــه امــیــد بهتر شــدن
اوضاع چاره ای نداشتم .از ابتدای
مراسم عقدمان از نگاه نامزدم
مــتــوجــه شـــدم کــه بــه خاطر
دخــالــت هـــای خــانــواده
ام بــه خــصــوص م ــادرم
عصبانی اس ــت و من
هم با لبخند مصنوعی
سعی می کــردم نگاهش
را به سمت خودم جلب کنم

حوادث

اخبار

مرگ زودرس
چه حکمی برایت صادر شد؟
ابتدا حکم اعدام برایم صادر شد چون مقدار مواد
قابل توجه بود اما بعد از چند سال حبس کشیدن
و به خاطر متنبه شدن ،حکم ام حبس ابد شد.
هر بار چه مقدار مواد قاچاق می کردی؟
همدستداشتی؟
بار اول چون تازه وارد بازی دو سر باخت قاچاق
شده بودم چند کیلو بیشتر مواد قاچاق نمی کردم
اما مدت زیــادی طول نکشید که در دام قانون
افتادم .بار دوم 15کیلو مواد قاچاق کردم که
البته بیشتر به خاطر شدت اعتیادم سراغ قاچاق
رفتم و هر بار بعد از مدتی دوبــاره دستگیر می
شــدم .اوایــل کــار قاچاق تنها بــودم چــون مقدار
مواد کم بود اما نوبت های بعدی که مقدار مواد
باال رفت با چند دوست قاچاقچی دیگرم شریک
شدم و به خرید و فروش مواد اقدام کردیم تا این
که مثل دفعات قبل روزی در حین خرید و فروش
مواد دستگیر و روانه زندان شدیم.
شغل ات چه بود؟
شغل بــه درد بخور و ثابتی نداشتم .کارهای
متفرقه و البته بیهوده زیــادی انجام می دادم.
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تا مراسم به اتمام برسد .حتی مادرم در دوران نامزدی مان
شــروع به دخالت و تصمیم گیری
برای نامزدم کرد و اجازه انجام
کوچک ترین کــاری را بــه او
نمی داد.
نــامــزدم مــرا تهدید کــرد اگر
جلوی رفتارهای مادرم را
نگیرم خــودش جلویش
قد علم خواهد کــرد و
ایــن بــرای همه گــران
تمام خواهد شد .بعد
از آن هرچه به مادرم
تذکر دادم در کارهای
مــا بــه خصوص نامزدم
دخالت نکند فایده ای

نداشت و برعکس شروع به لجبازی کرد چون فکر می کرد
نامزدم می خواهد مرا از او بگیرد .این ماجرا مدتی ادامه
پیدا کرد تا این که به جز نامزدم صدای خانواده همسرم هم
درآمد و بعد از گذشت مدتی از نامزدی مان بین خانواده ها
شکراب شد و هر کدام سعی می کردند نظر خودشان را به
دیگری تحمیل کنند .با شعله ور شدن آتش اختالفات مان با
وجود این که من و نامزدم به یکدیگر عالقه داشتیم اما کاسه
صبر او لبریز شد و رابطه اش را با من قطع کرد و از همه بدتر
تقاضای طالق داد.
بعد از ایــن اتفاق هر چه تــاش کــردم مــادرم از موضعش
کوتاه بیاید اما مرغش یک پا داشت و مدام به من می گفت
که عروس باید مطیع خانواده شوهرش باشد .وقتی دیدم
زندگی مشترک مــان در سراشیبی قــرار گرفته اســت به
دادگــاه خانواده آمدم تا راه حلی برای این معضل بیابم و
نامزدم را از درخواستش منصرف کنم.

 300مورد حیوان گزیدگی در فاروج
طی  6ماه
میم پــرور -در نیمه نخست امسال حــدود  300مــورد حیوان
گزیدگی در فاروج رخ داده است.
کارشناس واحد بیماری های مرکز بهداشت فاروج با بیان این
مطلب افزود :علت این موضوع نگهداری بی رویه سگ در نقاط
مختلف شهر و روستاهای منطقه است« .براتی» افزود :در مجموع
در این شهرستان  1.5برابر آمار استانی ،حیوان گزیدگی وجود
دارد .وی با اشاره به فعال شدن ستاد اتالف سگ های ولگرد
اظهارکرد :در سال جدید تحصیلی برای کاهش حیوان گزیدگی،
برنامه هــای آموزشی در مــدارس ایــن شهرستان در خصوص
جلوگیری از حیوان آزاری اجرا خواهد شد.

خبر

کشف  2جسد
در چادر مسافرتی
قاتل خاموش ،متهم نخست

نجفیان -جسد یک مرد و یک زن در چادر مسافرتی در پارک
دانشجوی اسفراین کشف شد و بررسی های اولیه تا عصر روز
گذشته حاکی از آن اســت که ایــن دو نفر بر اثــر استنشاق گاز
مونوکسید کربن حاصل از وسایل گرمایشی که از آن به عنوان
قاتل خاموش یاد می شود ،جان باخته اند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین این خبر را تأیید
کرد.به گفته «امین کشوری» ،این حادثه حوالی ساعت  ۱۶سه
شنبه (روز گذشته) به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین اطالع داده شد .زن و مرد جان
باخته در این حادثه  27و  30سال داشتند و نتیجه قطعی علت
فوت آن ها پس از بررسی پزشکی قانونی اعالم می شود.

