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تسکین و تفریح با اشک و آه دیگران

مزاحمت از پشت دیوار همسایه
صدیقی
نمک خورد و نمکدان شکست ،صاحبخانه
اش به او پناه داد اما با اعمال مجرمانه اش
قصد داشت آشیانه گرم شان را ویران کند.
می گوید شغل اش ایجاد مزاحمت برای زنان
خانه دار بود تا از این طریق خشم نــداری و
بیکاری اش را فرو نشاند .با تلفن های گاه و
بیگاهش زندگی زوج های جوان را تا آستانه
فروپاشی پیش می برد.
اشک در چشمان شاکیان نشاند تا لبخند
خیالی زودگذری را بر لبان خود بکارد غافل
از ایــن که لبخندش خیلی زود با دستبند
قانون به گریه تبدیل خواهد شد .در ادامه
گفت و گوی خبرنگار ما را با زندانی مزاحمت
تلفنی می خوانید.
چه شد سر از زندان درآوردی؟
به خاطر وسوسه شیطانی و ایجاد مزاحمت
تلفنی برای زنان خانه دار و التهاب آفرینی در
زندگی مشترک شان به زندان افتادم.
متاهل هستی؟ شغل ات چیست؟
شغل ،زن و فرزند ندارم.
به خاطر بیکاری و مجرد بــودن ،فکرهای
احمقانه به سرم می زد تا با ایجاد مزاحمت
تلفنی زنــدگــی زنــاشــویــی ع ــده ای را در
سراشیبی سقوط قرار دهم.
سیم کارتی که با آن برای مردم
مزاحمت ایجاد می کردی متعلق به
خودت بود؟
سیم کارت متعلق به پسر همسایه مان بود.
می دانستم اگــر سیم کــارت به نامم باشد
خیلی زود گیر می افتم .روزی از غفلت پسر
همسایه مان استفاده کردم و سیم کارت او را
به سرقت بردم.
مگر پسر همسایه تان چند سیم
کارت داشت که متوجه سرقت نشد؟
صاحب سیم کــارت فقط بــرای استفاده از
اینترنتش آن را خــریــداری کــرده بــود .پسر
همسایه مان هر بار یک سیم کارت اعتباری
مــی خرید و بعد از استفاده از اینترنت و
مکالمه رایگان آن ،سیم کــارت را کنار می
گذاشت و سراغ سیم کارت دیگری می رفت.
روزی که به خانه همسایه مــان رفته بودم
وقتی سیم کــارت هــای بــدون استفاده را

داخل یک قوطی دیدم وسوسه شدم و یکی را
سرقت و مزاحمت هایم را شروع کردم.
افرادی را که به شکل تلفنی برای آن
ها مزاحمت ایجاد می کردی چگونه
انتخاب می کردی؟
اکثر افـــراد از آشــنــایــان مــان بــودنــد .چون
خصوصیات ریز و درشت اخالقی و خانوادگی
آن ها را می دانستم ،از طریق تغییر صدایم
مزاحم زنــان خانه دار می شدم تا به نوعی
با این کارم کمی سرگرم شوم و تفریح کنم.
البته با این کارم هم آینده خودم و هم زندگی
مشترک تــعــدادی زوج جـــوان را بــه خطر
انداختم.
آخرین فردی که برایش مزاحمت
ایجاد کردی چه کسی بود؟
زن صاحبخانه مان بود.
من به همراه مــادرم در خانه یکی از اقوام
اجاره نشین بودیم .چون از صبح تا شب بیکار
و از همه چیز شاکی بودم ،تصمیم گرفتم با
ایجاد مزاحمت و دردســر برای برخی زنان
خودم را سرگرم کنم.
از رفت و آمدهای زن صاحبخانه ام اطالع
داشتم و در واقع می دیدم حتی با چه لباسی
و برای چه کاری بیرون می رود و بعد از آن با
تلفن همراهش تماس می گرفتم و مدام روی
اعصابش راه می رفتم.
بعضی از مــواقــع از او درخــواســت اعمال
ناشایست می کردم که او نیز بدون توجه به
ماجرا تلفن را قطع می کرد.

چه مدتی برای زن صاحبخانه ات
مزاحمت ایجاد کردی؟
چند مــاه طــول کشید به طــوری که رفتار و
اخالق زن صاحبخانه ام تغییر کرد و ناراحتی
اعصاب گرفت.
نــمــی دانـــم چ ــرا بــا ای ــن کــه مــی دیـــدم زن
صاحبخانه ام به خاطر مزاحمت تلفنی ام
خیلی در عذاب و از ترس لو رفتن تلفن های
مشکوکش در هراس بود اما باز به کارهای
زشتم ادامه می دادم.
هر بار که زن صاحبخانه ام بیرون می رفت
زمان دقیق خارج شدنش را ثبت می کردم
و موقع بازگشت به خانه با تلفن اش تماس
می گرفتم و دلیل دیر آمدنش به خانه را جویا
می شدم که او نیز به شدت از این که اطالع
دقیقی از رفت و آمد و حتی نوع پوشش او
دارم وحشت می کــرد و از من درخواست
می کرد هنوز ماجرا بیخ پیدا نکرده دست از
مزاحمت برای او بردارم چون اگر شوهرش به
تلفن های مشکوک گاه و بیگاهش پی ببرد
به او سوء ظن پیدا خواهد کرد و بعد از آن
کارشان به جدایی و حتی کارهای خطرناک
دیگر می رسد.
چطور شد ماجرا لو رفت؟
بعد از این که زن صاحبخانه ام دید دیگر نمی
تواند مزاحمت های تلفنی گاه و بیگاه فرد
غریبه را تحمل کند شوهرش را در جریان
گذاشت و بعد از آن نیز آن ها از دست فرد
مزاحم که من باشم شکایت کردند .وقتی

پلیس ماجرا را پیگیری کرد صاحب اصلی
سیم کارت که پسر همسایه مان بود احضار
شد.
پسر همسایه مان از شکایت زن صاحبخانه
مان که همسایه خودشان نیز بود شوکه شده
بود اما همه مــدارک علیه او بــود .بابت این
موضوع رابطه بین دو همسایه مدتی شکراب
شد و مدام صاحبخانه ام علیه پسر همسایه
مان که بی خبر از ماجرا بود ،خط و نشان می
کشید تا این که پسر همسایه مان نیز برای
اعاده حیثیت شکایت کرد.
چطور شد دستگیر شدی؟
پسر همسایه مان وقتی دید بی جهت و البته
در اثر سهل انگاری آبرویش رفته و از طرفی
زنــدان در بیخ گوشش اســت ،به پلیس فتا
شکایت کرد و خیلی زود دست من رو شد.
بعد از گذشت چند روز از شکایت صاحب
اصلی سیم کــارت با ردزنــی پلیس دستگیر
شدم و همه از دیدن چهره واقعی فرد مزاحم
که آشنا از کار درآمد ،غافلگیر شدند.
صاحبخانه ات با دیدن تو چه واکنشی
نشان داد؟
آن لحظه فقط دلم می خواست زمین دهان
باز کند و من را ببلعد تا با زن صاحبخانه ام
که زنی شریف بود رو به رو نشوم چون با این
کارم چند ماهی او را عذاب دادم و زندگی
زناشویی و از همه مهم تر آبرویش را به خطر
انداختم.
حرف آخر؟
مجرد و بیکار بودم و پشیمانم .می دانم که
پشیمانی ام عذر بدتر از گناه است و حاال باید
چند سال پشت میله های زندان با از دست
دادن جوانی و همچنین آبرویم تاوانش را پس
بدهم.
با این کار احمقانه ام آبروی مادرم را جلوی
فامیل و دوستان بردم و صاحبخانه مان نیز به
خاطر این رفتار زشتم عذر مادرم را خواسته
است تا هر چه زودتر خانه را خالی کند .من
نمک نشناسی کردم چون صاحبخانه مان
چند سال بود که بــدون اضافه کــردن حتی
یک ریال به اجاره بها به ما پناه داده بود اما
من در عوض با پلیدی ام می خواستم پناهگاه
و آشیانه گرم خانواده شان را ویران کنم و این
موضوع نیز عذابم می دهد.

دادستان گرمه خبر داد:

عینکهای نظارتی
علیه زمین خواری

پرونده قضایی برای بررسی تصرف
 5هزار و  414مترمربع از اراضی ملی
دادستان عمومی و انقالب گرمه از تشکیل گشت های مشترک
نظارتی و مراقبتی و انجام اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این
حوزه قضایی خبر داد« .منیری» با مثبت ارزیابی کردن نتایج و
آثار اجتماعی و فرهنگی اقدامات پیشگیرانه در راستای صیانت
و پاسداری از حقوق عمومی و بیت المال ،گفت :دادستانی
گرمه در راستای صیانت از حقوق عامه و بیت المال اخیر ًا
طرحی را اجرایی کرده است که به موجب آن دستگاه های
اجرایی ذی ربط تحت مدیریت و نظارت مدعی العموم ،مبادرت
به جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم
روستاها و اراضی ملی و دولتی می کنند .وی منابع طبیعی
و امور اراضی جهاد کشاورزی ،راه و شهرسازی و فرماندهی
انتظامی این شهرستان را ادارات و دستگاه های اجرایی ذی
ربط در این طرح برشمرد و گفت :متعاقب برقراری گشت های
مشترک ،این دستگاه ها به طور میدانی وارد عرصه می شوند و
مراتب نیز طی صورت جلسه ای به متصرفان فعلی ابالغ شده
اســت.وی با بیان این که در این خصوص پرونده قضایی نیز
تشکیل شده است ،با تأکید بر تداوم اجرای طرح جلوگیری از
تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد :در یکی از
مصادیق این موضوع حسب شکایت و طرح دعوی از سوی اداره
راه و شهرسازی ،در خصوص تصرف  5هزار و  414مترمربع از
اراضی ملی توسط یک فرد ،پرونده ای در شعبه دادیاری این
شهرستان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
«منیری» با اشاره به ادعای مالکیت متصرف فعلی اظهار کرد:
صحت و سقم ادعاهای مطرح شده طی فرایند دادرسی در حال
بررسی است و به محض کشف حقیقت مراتب اطالع رسانی
خواهد شد.

کشفیکدستگاهفلزیابدرجاجرم
فرمانده انتظامی جاجرم از کشف یک دستگاه فلزیاب در این
شهرستان خبر داد.سرهنگ «رضــا قندی» با اعــام جزئیات
این خبر گفت :در پی اعالم خبری مبنی بر این که افرادی به
نگهداری از یک دستگاه فلزیاب اقــدام کــرده انــد ،بالفاصله
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به این که
ماموران با تحقیقات انجام شده موفق شدند محل نگهداری
این فلزیاب را شناسایی کنند ،افزود :با هماهنگی مقام قضایی،
ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان
یک دستگاه فلزیاب و تعداد زیادی اقالم ممنوعه کشف و ضبط
شد.این مقام انتظامی با اشاره به این که در این خصوص  2نفر
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند ،تصریح کرد :متهمان در
نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضایی تحویل داده شدند.

اخبار
در اسفراین رخ داد؛

یک قربانی در پی
برخورد  2خودرو
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از
برخورد یک دستگاه خودروی پژو  405با
یک دستگاه خودروی پژو  206در محور
فرعی روستای چهاربرج این شهرستان
خبر داد که منجر به فوت یک نفر و مصدوم
شدن یک نفر دیگر شد.سرهنگ «جاوید
مهری» گفت :در پی اعــام مرکز فوریت
هــای پلیسی  110مبنی بــر وق ــوع یک
فقره تصادف در محور جاده ای روستای
چهاربرج ،ماموران پاسگاه سارمران به
هــمــراه عــوامــل امـــدادی در محل حادثه
حاضر شدند.
وی با اعالم این که در این حادثه راننده
خـــــودروی پـــژو  405ب ــه دلــیــل شــدت
جراحات وارد شده در بیمارستان فوت
کرد ،ادامه داد :برابر اعالم کارشناسان،
علت وقوع این تصادف رعایت نکردن حق
تقدم توسط رانــنــده خ ــودروی پــژو 405
تشخیص داده شد.

محکومیت فروشنده
مرغ غیر مجاز

متصدی متخلف یک واحد عرضه فراورده
های خام دامــی به پرداخت  36میلیون
ريال جزای نقدی بدل از  6ماه حبس در
دادگاه کیفری  2بجنورد محکوم شد.
بنا بــر اعــام رواب ــط عمومی شبکه دام
پزشکی بجنورد ،در پی شکایت این شبکه
از متصدی یک واحد عرضه فراورده های
خام دامــی که به عرضه گوشت مرغ به
طور غیرمجاز و همچنین رعایت نکردن
دستورالعمل هــای دام پزشکی اقــدام
کرده بود ،پرونده ای در دادگــاه کیفری
ایــن شهرستان تشکیل و پــس از طی
مراحل قانونی ،فرد مذکور به پرداخت
 36میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6
ماه حبس محکوم شد.
دکتر «رضــا رحیمی» رئیس شبکه دام
پزشکی بجنورد ضمن تاکید بــر لــزوم
رعایت موازین بهداشتی و دستورالعمل
هــای دام پزشکی توسط مراکز تولید،
نگهداری و عرضه فـــراورده هــای خام
دامـــی ،بــه شــهــرونــدان توصیه کــرد که
مایحتاج پروتئینی خود را از مراکز مجاز
تهیه کنند.

