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مدعی العموم اتمام حجت کرد

ماجرای بنّ ایی که از الی میله های ابد گذشته اش را مرور می کند

ساقی بیچارگی

صدیقی -اسیر زیاده خواهیاش شد و «کمچه» بنایی
را کنار گذاشت و بیل طمع در دســت گرفت .مالت
دیوارش را با طمع و پول بادآورده درست و با آن دیوار
زندگی اش را بنا کرد .تازه داشت از سایه دیوار طمعی
که بنا کرده بود ،بهره می برد که بر سرش آوار شد .بیش
از  8سال است که در زندان تالش می کند خودش را از
زیر آوار طمع بیرون بکشد اما آن چه پیداست باید سال
های زیادی از عمرش را صرف باز کردن قفل سلولش
کند و از شر آوار وسوسه انگیز سوداگری رها شود .در
ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با یک زندانی محکوم به
حبس ابد می خوانید.
به چه جرمی و چند سال است که در زندان
هستی؟
به جرم قاچاق مواد از نوع صنعتی بیش از  8است که
همدم میله های زندان هستم.
شغل ات چه بود  ،آیا متاهل هستی؟
بنّا بودم و از این راه خرج زندگی خودم و  3فرزندم را
درمی آوردم .حیف که دیوار زندگی ام را با سنگ طمع
پایه ریزی کردم و در نهایت این دیوار کج با وزش بادی
روی سر خودم و خانواده ام آوار شد.
چطور شد بنّ ایی را رها کردی و به سمت
سوداگری مرگ رفتی؟
اول از همه طمع و بعد رفــاقــت بــا اف ــراد ناخلف مرا
بــه بیراهه کشاند .مدتی کــه بــه خاطر کــســادی کار
ساختمانی بیکار شده بودم خیلی در تنگنای مالی قرار
گرفتم .از یک طرف مخارج زندگی و اعتیادم و از طرفی
اجاره عقب افتاده خانه بدجور به من فشار وارد می کرد.
روزی یکی از دوستانم که برای یک بساز بفروش کار می
کرد از من خواست وارد جمع آن ها شوم و کِ شتی به گِ ل
نشسته زندگی ام را به حرکت درآورم .بعد از این اتفاق
با قاچاقچی که صاحب کارم بود آشنا و وارد این بازی
دوسر باخت شدم.
اعتیاد و سابقه کیفری داشتی؟
به خاطر شرایط کاری ام بعضی از مواقع مواد مصرف

می کردم و تا به خودم آمدم دیدم در دام اعتیاد گرفتار
شده ام .سابقه زندان نداشتم و اولین بار بود که وارد این
کار خطرناک می شدم.
صاحب کارت در کار خالف بود؟
خبر نداشتم که در کنار ساخت و ساز دست به اعمال
مجرمانه می زند .البته او هیچ وقت نمی گفت که مواد
را برای سودآوری آن می خرد بلکه ادعا می کرد چون
مصرف کننده است هر از گاهی مواد خرید و فروش می
کند .وقتی در مجتمع در دست ساخت صاحب کارم
مشغول بنّایی شدم کارگرها اهل دود و دم نبودند و تنها
مصرف کننده خودم بودم.
صاحب کارم وقتی دید من اهل مواد هستم اعتیادش
را پیش من رو کرد و مدتی که از آشنایی مان گذشت
پیشنهادهای وسوسه انگیزی به من داد .صاحب کارم
روزی در حین مصرف مواد از من خواست مواد مصرفی
اش را فراهم کنم و در واقع ساقی او شوم و در عوض پول
خوبی به من خواهد داد.
بهانه صاحب کارم این بود که چون سرشناس است و
اکثر مردم او را می شناسند خجالت می کشد خودش
مستقیم وارد بحث خرید مواد مصرفی اش که صنعتی
بود ،شود .با همین ترفند و البته با پیشنهاد وسوسه
انگیزش مرا وارد باتالق مواد کرد و باید سال ها عمرم
را پشت میله ها هدر بدهم.
چگونه برای صاحب کارت مواد جا به جا می
کردی؟
زمانی که برای خودم مواد می خریدم برای صاحب کارم
هم فقط به اندازه مصرفش می خریدم .این ماجرا مدتی
ادامه داشت تا این که روزی قصد داشتم برای دیدن
خانواده ام به زادگاهم بروم .صاحب کارم از من خواست
موقع بازگشت مقداری مواد صنعتی برایش بیاورم و در
عوض پول خوبی به من خواهد داد .چون تا آن موقع
وارد ایــن کارها نشده بــودم و خرید مــواد من در حد
مصرف روزانه یا هفتگی بود ابتدا ترسیدم و به فکر فرو
رفتم .صاحب کارم با گذاشتن هندوانه زیر بغل ام و کلی

تشویق و از همه مهم تر با وعده دادن پول دندان گیری
مرا اغفال کرد تا این که پیشنهادش را قبول کردم .وقتی
فکر کردم دستمزد جا به جایی یک نوبت مواد با چندین
ماه بنّایی برابری می کند وسوسه شدم و قبول کردم.
بعد از گذراندن دوران مرخصی ام در روز برگشت به
محل کــارم که شهر دوری بود مقداری مــواد صنعتی
را داخل ساک وسایلم جاسازی کردم و سوار اتوبوس
شدم و به سمت مقصد به راه افتادم .مدام در افکار پوچم
غوطه ور بودم که با پولی که به دست می آورم چنان و
چنین می کنم و خانواده ام را از فقر و فالکت نجات می
دهم .بعد از گذشت چند ساعت ناگهان اتوبوس در یک
ایست و بازرسی توقف کرد .اولین مامور به من شک کرد
و همه چیز لو رفت.
چه حکمی برایت صادر شد؟ آیا صاحب کارت
خبری از تو گرفت؟
به خاطر حمل مواد صنعتی حکم حبس ابد برای من
صادر شد .بعد از آن ماجرا صاحب کارم منکر آشنایی
با من شد و گفت از همه چیز بی خبر است و من به او
تهمت می زنم .البته مدرکی هم نداشتم که پای او را
وسط بکشم چون مواد از ساک من کشف شده بود و
در زمان دستگیری من صاحب کارم در آن جا حضور
نداشت ،من ماندم و یک دنیا حسرت و میله های زندان.
اگر به گذشته برگردی بنّ ایی را انتخاب می کنی
یا سوداگری را؟
معلوم است که بنّایی را انتخاب می کنم .کار سختی
است و در گرما و سرما باید خم و راست شوی اما یک
ریال دستمزدش به پول میلیونی حرام و بی برکت مواد
می ارزد و گذشته از این ها حداقل شب ها راحت و با
وجدانی آسوده سر بر بالش می گذاری نه این که غرق
در پول حرام مواد و از ترس دستگیری خواب راحتی
نداشته باشی .با ندانم کاری و زیاده خواهی خانواده
ام را نه تنها به ساحل آرامش نرساندم بلکه برعکس به
گــرداب انداختم و روزگارشان را مانند روزگــار خودم
سیاه کردم.

یاری ضدکرونایی «یاران»
محمد آگاهی -مدعی العموم با اخالل گران عرصه سالمت در
استان اتمام حجت کرد و هشدار داد که شدیدترین مجازات ها
برای آن ها در نظر گرفته می شود .دادستان عمومی و انقالب
بجنورد با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد
سخت با محتکران و اخالل گران در نظام عرضه کاالهای پزشکی
و مرتبط با سالمت مردم در استان از تشدید نظارت ها در این
خصوص خبر داد.
«مسلم محمد ی ــاران» در گفت و گو با خبرنگار
ما با تأکید بر این که سالمت مردم قابل معامله
و مسامحه نیست ،افزود :همان گونه که رئیس
قــوه قضاییه دســتــور داده اســت بــه احتکار
کنندگان اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید
و دادســتــانــی اســتــان بــر ایــن اســاس
اقدامات نظارتی را در این حوزه
بــرای مقابله با سودجویان با
توجه به شرایط به وجود آمده
پس از ورود بیماری کرونا

به کشور تشدید خواهد کرد .وی تصریح کرد :تعزیرات حکومتی،
سازمان صمت و معاونت غذا و داروی استان برای تشدید نظارت
بر روند توزیع اقالم مورد نیاز مردم در خصوص پیشگیری از شیوع
کرونا در استان مکلف شده اند و بر اقدامات آنان نظارت خواهد
شد .وی خاطرنشان کرد :همچنین شدیدترین مجازات ها برای
افرادی که با سالمت مردم معامله می کنند ،در نظر گرفته شده
است و همان گونه که دادستان کل کشور دستور داده است اخالل
در نظام سالمت مردم اقدام مجرمانه در حد مجازات فساد فی
االرض مد نظر قرار خواهد گرفت.
بــه گفته دادســتــان مرکز اســتــان ،طــی روزهـــای گذشته
بازدیدهایی از سوی دستگاه های متولی در این راستا و
برخوردهایی نیز انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از تعزیرات حکومتی
طی هفته گذشته از  8انبار شرکت های
پخش دارو در استان بازدید به عمل آمد
که منجر به کشف  22هــزار ماسک و
دستکش بهداشتی شد.
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دستبند بر قاچاق «جینسینگ»
صدیقی -تعداد زیادی قرص و پودر «جینسینگ» قاچاق در اسفراین کشف و ضبط شد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی یک
قاچاقچی که قصد جا به جایی هزار و  440عدد قرص و  225قوطی پودر جینسینگ از طریق یک اتوبوس عبوری را داشت توسط پلیس شناسایی
شد« .سیدالموسوی» اعالم کرد :پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات الزم متخلف عالوه بر ضبط کاال به پرداخت
بیش از  54میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

تلنگر
شفاهی بودن شکایت

شکایت کردن

به منظور حمایت از شاکی و حقوق وی ،قانون گذار امکان طرح شکایت در صورت وقوع جرم به صورت شفاهی را پیش بینی کرده است.از همین
رو ماده  ۳۷قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل ضابطان دادگستری را مکلف به پذیرش شکایت شفاهی کرده است .ضابطان دادگستری
موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را در همهوقت قبول کنند .شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضای شاکی میرسد .ضابطان
دادگستری مکلف اند پس از دریافت شکایت ،به شاکی رسید تحویل دهند و پرونده را برای دادستان ارسال کنند.همچنین ماده  ۶۹همین قانون
این تکلیف را برای دادستان مقرر کرده است.مطابق ماده  ۶۹دادستان مکلف است ،شکایت کتبی و شفاهی را در همه وقت قبول کند .شکایت
شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی میرسد.هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ،مراتب در صورتجلسه قید و
انطباق شکایت با مندرجات آن تصدیق میشود.بدیهی است ،این تکلیف در مورد دادیاران نیز وجود دارد.
منبع :میزان


