روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گذری در ستاد دیه

دخالت خانواده ها راهم را به زندان باز کرد
فکر نمی کردم روزی زندان را تجربه کنم ،گرچه
من در بند جرایم غیر عمد هستم اما باز هم برای من
سخت است .غالم  35ساله می گوید :می دانستم
سپری کردن حتی یک شب در زندان خیلی سخت
است اما در یک چشم برهم زدن خودم را پشت
میله های زندان دیدم .او می گوید :در یک خانواده
کارگری بزرگ شدم و در سال هایی که باید پشت
میز کالس درس می نشستم با پدرم به کشاورزی
و دامداری مشغول بودم و پدرم برای مردم هم کار
می کرد .حدود  10سال پیش پدرم فوت کرد و من
و مادرم نان آور خانه شدیم .زندگی ام به خوبی پیش می رفت تا این که با پا درمیانی
بزرگان فامیل قرار بر این شد برای من آستین باال بزنند .زیر لب می گوید چه آستینی
شد ...او می افزاید :روند خواستگاری توسط بزرگان انجام شد تا جایی که خودشان
دوختند و تنم کردند و دختر یکی از همسایه های محل سکونت ما به عقدم درآمد.
او هم مثل من سوادی نداشت .حدود دو ماه عقد بودیم که اختالف های ما شروع شد
و به جای این که بزرگان ،مسئله را حل کنند صورت مسئله را پاک کردند و به هر دو
خانواده فشار آوردند که زودتر زندگی مشترک ما شروع شود در حالی که این خودش
بزرگ ترین اشتباه بود.
غالم می گوید :در منزل پدری خودم دو اتاق را آماده کردم و زندگی مشترک ما با
برگزاری یک مجلس ساده شروع شد .بدبختی من از زمانی آغاز شد که خانواده خودم
و همسرم در زندگی ما شروع به دخالت کردند تا این که روزی مادرم همسرم را از منزل
بیرون کرد و خانواده او هم که منتظر این جرقه بودند از دست من شکایت کردند.
او که بیش از شش ماه زندان را تجربه کرده است اظهار می کند :جلسات دادگاه
در حالی برگزار شد که من باید تنها راهی دادگاه می شدم و از بزرگان و افرادی که
زندگی مرا به فنا کشیده بودند خبری نبود و چون برای پرداخت مهریه  25میلیون
تومانی همسرم ناتوان بودم روانه زندان شدم.
بیرون زندان هم چون اصطکاک بین خانواده ها وجود داشت کسی دنبال کارم نبود
اما به همت مددکار زندان و ستاد دیه پرونده من تشکیل و رسیدگی شد اما از نتیجه آن
اطالع ندارم .مدیر نمایندگی ستاد دیه استان درباره پرونده غالم به خبرنگار ما گفت:
با گفت وگوی هایی که با شاکی (همسر زندانی) انجام شد وی پنج میلیون تومان
رضایت خود را تسلیم کرد که برای پرونده این زندانی  15میلیون تومان از ستاد دیه
کشور اعتبار درخواست می شود .به گفته «خویی» در زمان تشکیل پرونده پنج میلیون
تومان موجودی حساب زندانی به نفع شاکی مسدود شده است که در مجموع با 20
میلیون تومان این زندانی جرایم غیر عمد به زودی آزاد می شود.

قانون قضا

مجازات خرید مال دزدی
مطابق ماده  ۶۶٢قانون مجازات اسالمی هر فردی با علم و اطالع یا با وجود قراین
اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است ،آن را به نحوی
از انحا تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه
سال و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم ،معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد ،به حداکثر
مجازات در این ماده محکوم می شود.
بنابراین عالوه بر شرعی نبودن خرید از سارقان ،قانون نیز با کسانی که اجناس دزدی
را خریداری می کنند برخورد می کند.
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سرقت هایشبانهبراینشئگی
علیرضا رضایی – چند سال است که در
خماری مواد زندگی سیاه خود را می گذرانند.
فارغ از آن چه در اطرافشان می گذرد فقط
به فکر تامین هزینه های چند ساعت نشئگی
هستند .غروب که می شد و خورشید که نقاب
تاریکی بر چهره می زد مانند خفاش از النه
بیرون می آمدند تا در غفلت شخصی ،به هدف
خود برسند .آخرین بار یک پیامک زمینه جرمی
دیگر در پرونده آن ها شد.
«پارس سفید  -کیف روی داشبورد دل منو
برده»  .ارسال این پیامک از طرف سردسته
باند کافی بود تا دو همدست دیگرش خود را
در چشم به هم زدنی از دیگر نقطه شهر به محل
مورد نظر برسانند و بر اساس برنامه به کشیک
دادن در اطراف پژو مشغول شوند.
ترددهای ابتدای شب خیابان را تقریبا شلوغ
کرده بود اما آن ها مترصد فرصت مناسب،
عبور رهگذران را از زیر نگاه خود می گذراندند
تا سردسته باند از شیشه نیمه باز خودرو کیف
روی داشبورد را به سرقت برد و ...
خماری مصرف مواد دست از سرشان بر نمی
داشت ،دوباره سوار بر آن چه داشتند راهی یک

کوچه تاریک می شوند ،سردسته خودرویی
را زیر نظر می گیرد و به وارسی آن می پردازد.
درهای خودرو قفل است اما وسوسه کیف
دستی روی صندلی دست از سرش بر نمی
دارد ،دقایقی نمی گذرد که شکستن شیشه
خودرو صدای سیستم ایمنی آن را بلند می کند
و لحظه ای بعد خودرویی در تاریکی کوچه گم
می شود تا بعد بساط دود و دم آن ها در خانه
ای مجردی پهن شود و آن ها در هیاهوی شهر
گم شوند و ...
این داستان سه سارق جوانی است که با سرقت
های متعدد محتویات داخل خودرو اقدام به
خرید مواد مخدر صنعتی می کردند و در دو
خانه مجردی در شمال و جنوب شهر شب هایی
را پای بساط مواد می نشستند تا به اصطالح
خودشان خوش بگذرانند و حاال باید تاوان
کارهایشان را با حکم قانون پس دهند.
فرمانده انتظامی استان درباره این پرونده به
«خراسان جنوبی» گفت :سرقت محتویات
داخل خودرو از ابتدای امسال روبه افزایش
است البته شاکیان برای بعضی از اقالم
سرقتی ،طرح شکایتی را مطرح نمی کردند

فریب خورده ظاهر

مادرم هم می گفت :فرزانه وقتی پدرت ،رضا
را تایید كرده حتما بی دلیل نیست ،پس تو
هم جواب مثبت بده.
نمی دانستم باید چكار كنم .مثل هر دختر
دیگری در این شرایط حسابی فكرم مشغول
شده بود ،كسی هم نبود تا راهنمایی ام كند.
یكی دو روز فرصت خواستم و باالخره بله را
گفتم ،ما با یك دنیا آرزوهای قشنگ مراسم
عروسی مان را برگزار كردیم و در خانه ای
اجاره ای ساكن شدیم.
وقتی پا از خانه پدرم بیرون می گذاشتم
مادرم دستم را گرفت و گفت :دخترم سعی
كن در زندگی به حرف شوهرت گوش كنی،
به او احترام بگذاری تا خوشبخت شوی.
زن جوان پس از چند ثانیه سكوت در راهروی
دادگاه ادامه داد :یك هفته از برگزاری
مجلس عروسیمان نگذشته بود كه با چهره
واقعی رضا آشنا شدم.
او آدم بی مسئولیتی بود و سركار هم نمی

رضا كه نمی فهمید دارد چكار می كند
مقداری از وسایل خانه را شكست و بعد سراغ
پدرم رفت و آبروی او را جلوی در و همسایه
برد .در این شرایط فهمیدم كه دیگر صبر
كردن هیچ فایده ای ندارد بنابراین دست
پسرم را گرفتم و به خانه پدرم رفتم و تقاضای
طالق دادم و ...
زندگی آرامی داشتیم ،پدرم سرش به كار
خودش و رتق و فتق امور خانواده گرم بود.
روزی که رضا و خانواده اش در خانه ما را
زدند و از من خواستگاری کردند تصور
چنین روزهایی را نمی کردم و بعد از مراسم
خواستگاری ،پدرم گفت :به نظر من پسر
خوبی است و خانواده خوبی هم دارد اما تو
خودت هم نظرت را بگو و اگر دوست داری به
آن ها جواب بده.

و به نظر آنان سرقت یک عدد فلش با عینک
آفتابی چندان مهم نبود اما پیگیری موضوع
برای پلیس مهم بود چون ممکن بود به سرنخ
های مهمی ختم شود.
به گفته سردار «شجاع» برنامه ای منسجم
برای شناسایی باند سارقان داخل خودرو در
پلیس آگاهی تشکیل شد که یکی از سارقان
هنگام فروش اموال مسروقه توسط تیم گشت
کالنتری  11بیرجند شناسایی شد که پس از
تعقیب و مراقبت نامبرده در یک منزل مجردی
در جنوب شهر دستگیر شد.
وی ادامه داد :متهم در بازجویی های اولیه هر
گونه سرقت را رد کرد اما وقتی با مدارک کافی
روبه رو شد دو همدست دیگر خود را معرفی کرد
که با هماهنگی قضایی یکی از همدستان وی
در خانه مجردی شمال شهر دستگیر و دیگری
در یکی از کمپ های ترک اعتیاد شناسایی شد.

• •اعتراف به  50فقره دزدی

سردار«شجاع» با اشاره به این که متهمان در
بازجویی های فنی از سرقت های شبانه خود
پرده برداشتند افزود :این سه متهم که دو نفر

رفت و از همه بدتر این كه فهمیدم اعتیاد به
مواد مخدر دارد و چون متوجه شده بود كه من
پی به اعتیادش برده ام برای همین هر وقت
دنبال فرصتی می گشتم تا چند كلمه با هم
صحبت كنیم بداخالقی می كرد.
یك ماه به خاطر آبرویم به كسی چیزی نگفتم
تا این كه یك روز كه خانه را جمع و جور می
كردم متوجه شدم شوهرم مقداری مواد
مخدر را در اتاق پنهان كرده است.
دیگر طاقت نیاوردم و وقتی او به خانه برگشت
تهدیدش كردم كه قصد جدایی از او را دارم.
رضا شوكه شده بود ضمن این كه خیلی هم
می ترسید مبادا كسی بویی ببرد ،او چیزی
نگفت ،پالستیك را برداشت و بیرون رفت.
دلواپس شده بودم تا این كه سر شب با یك
جعبه شیرینی و دسته گل به خانه برگشت،
او پس از عذرخواهی قول داد كه دیگر
اشتباهش را تكرار نكند ،باز هم صبر كردم
و چیزی نگفتم.

 25ساله و یک نفر  26ساله است به  50فقره
سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.
وی تصریح کرد :متهمان هنگام پرسه زدن
جداگانه در شهر هر گونه طعمه ای را که پیدا
می کردند بالفاصله به طور پیامکی همدیگر را
به محل سرقت فرا می خواندند و سرقت را انجام
می دادند.وی با اشاره به این که در اعتراف های
این سه متهم معتاد به شیشه و کریستال آمده
است که بیشتر خودروهای دارای ضریب ایمنی
بسیار پایین و بدون دزدگیر را در کوچه های
تاریکبرایسرقتمحتویاتانتخابمیکردند

بعد از مدتی من باردار شدم و خدا به ما فرزند
پسری داد ،در این شرایط رضا به جای این
كه بیشتر به فكر زندگی اش باشد دوباره
خودش را در چاه اعتیاد انداخت و روز به روز
هم حالش بدتر می شد.
پدرشوهرمفكرمیكرداگربهماپولوخرجی

گفت :آن ها اگر نمی توانستند در خودرویی را
باز کنند اقدام به تخریب شیشه آن می کردند.
همچنین در دیگر روش سرقت های خود
مالباختگانی را انتخاب می کردند که شیشه
های خودروی آن ها نیمه باز و حتی درهای
خودروقفلنبودهاستوسپسمحتویاتیمانند
فلش ،ضبط پخش ،کیف دستی ،وجه نقد،
زاپاس و ...را سرقت می کردند.وی خاطرنشان
کرد :با اعتراف سه متهم یک مالخر هم دستگیر
شد و پرونده سارقان در اختیار مراجع قضایی
قرار گرفت.

بدهد كاردرست خواهد شد ،در این حال و
روز پدرم خودش را مسبب بدبختی من می
دانست و می گفت :طالقت را بگیر اما من به
خاطر پسرم قبول نكردم و گفتم صبر می كنم
همه چیز درست می شود.
یك روز كه خمار شده بود از من پول خواست
و من گفتم پول ندارم ،او كه نمی فهمید
دارد چكار می كند مقداری از وسایل خانه
را شكست و بعد به سراغ پدرم رفت و آبروی
او را جلوی در و همسایه برد .با این شرایط
فهمیدم كه صبر كردن هیچ فایده ای ندارد
برای همین با پسرم به خانه پدرم رفتم و
تقاضای طالق دادم.
زن جوان اشك هایش را پاك كرد و گفت:
ازدواج من و مشكالتی كه برایم به وجود آمد
باعث شد تا پدر و مادرم برای ازدواج خواهرم
تحقیقات كاملی انجام دهند و او االن زندگی
خوبی دارد ،چه خوب است كه آدم فریب
ظاهر كسی را نخورد.

