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م�رد بيم�ار كه ب�ه اته�ام تع�رض به منش�ي 
دندانپزش�ك تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار 
داش�ت پيش از فرار از كش�ور بازداشت شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، 29 تيرماه امس��ال دختر 
جواني مركز فوريت هاي پلي��س 110 را از حادثه 
سياه در مطب يكي از دندانپزش��كان در شهرك 
غرب با خبر كرد. لحظاتي بع��د تيمي از مأموران 
كالنتري 134 در محل حاضر شدند. منشي جوان 
به پليس گفت لحظاتي قبل مردي بيمار به مطب 
مراجعه كرده و زماني كه متوجه خلوت بودن محل 
شده است به او تعرض و سپس فرار كرده است. بعد 
از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور رئيس 
ش��عبه دوازهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به تيمي از كارآگاهان اداره شانزهم پليس آگاهي 

تهران ارجاع شد. 
منشي جوان در توضيح بيشتر ماجرا گفت: ساعت 
19:00 روز حادثه مشغول كارهاي مطب بودم كه 
مردي 50 ساله وارد مطب ش��د. او گفت كه دچار 
دندان درد شده و خواست كه هر چه زودتر پزشك 
او را درمان كند. به او گفتم كه پزشك فقط صبح ها 
بيماران را ويزي��ت مي كند و من مش��غول انجام 

كارهاي مطب هستم. خواستم محل را ترك كند 
كه ناگهان ديوانه وار حمله كرد و با ضرب و جرح به 

من تعرض كرد و سپس از مطب فرار كرد. 
كارآگاه��ان پلي��س در اولي��ن گام ب��ا بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته محل موفق شدند پالك 
خودروي متهم به شماره انتظامي ايران 22/*** 
ه� 57 را به دست آوردند و مالك آن را كه مردي 
54 س��اله به نام مسعود بود شناس��ايي كنند. در 
تحقيقات ميداني پليس معلوم ش��د كه مس��عود 
مقيم يك��ي از كش��ورهاي اروپايي اس��ت و قصد 
دارد كه به زودي كشور را ترك كند. در اولين گام 
دس��تور ممنوع الخروجي متهم به دستور قاضي 
صادر شد. آنها س��پس محل زندگي مسعود را در 
خيابان زرافشان شهرك قدس شناسايي و سحرگاه 

23 مردادماه او را بازداشت كردند. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گ��ودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: متهم پ��س از مواجهه حضوري با منش��ي 
دندانپزش��ك به جرمش اعتراف ك��رد. با اعتراف 
متهم و انجام تحقيقات تكميل��ي، متهم با صدور 

قرار قانوني روانه زندان شد. 

 ربودن معلم بازنشسته 
 براي اخاذي 

50 ميليون توماني 

سقوط مرگبار عروس و داماد 
به دره

س�ه م�رد ناش�ناس معل�م بازنشس�ته اي را از خان�ه 
ويالي�ي اش در ش�مال ته�ران ربودن�د و پ�س از اخ�اذي 
تحقيق�ات  كردن�د.  ره�ا  را  وي  تومان�ي  50 ميلي�ون 
ب�راي شناس�ايي و دس�تگيري آدم رباي�ان ادام�ه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��د روز قبل مرد 80 س��اله اي به اداره 
پليس رفت و از س��ه مرد ناش��ناس به اته��ام آدم ربايي و اخاذي 

شكايت كرد. 
وي گفت: من معلم بازنشسته هستم و در خانه وياليي ام حوالي 
خيابان گاندي در ش��مال تهران به تنهايي زندگي مي كنم. يكي 
از دخترانم در تهران است و معموالً هر چند روز يك بار به خانه ام 
مي آيد و كارهاي مرا انجام مي دهد. ام��روز صبح وقتي از خواب 
بيدار شدم صدايي از موتور خانه ساختمان كه در زيرزمين خانه ام 
است به گوش��م رس��يد. تصميم گرفتم موضوع را تلفني به اداره 
پليس خبر بدهم كه ناگهان سه مرد ناشناس از دري كه از داخل 
موتور خانه به اتاق من راه دارد وارد اتاقم ش��دند. آنها مس��لح به 
سالح سرد بودند و مرا تهديد به مرگ كردند و دستور دادند تمامي 
كارت هاي عابرم را ازخانه بردارم و همراه آنها به بيرون بروم. من 
تنها كارت عابر بانكم كه مقداري پول داشت برداشتم و همراه دو 
نفر از آنها از خانه ام بيرون آمدم و سوار خودروي پژوي آنها شدم، 
اما يكي از آنها در خانه من ماند. دو مرد ناشناس از من خواستند 
50 ميليون تومان از كارتم بردارم و به آنها بدهم و گرنه همدست 
آنها خانه ام را آتش مي زند. از آنجايي كه چند روز قبل معامله اي 
كرده ب��ودم و پول زيادي داخل كارتم نداش��تم مجبور ش��دم با 
دخترم تماس گرفتم و به دروغ گفتم معامله اي انجام داده ام و از او 
خواستم 50 ميليون تومان به كارتم واريز كند و او هم ساعتي بعد 
واريز كرد. دو مرد آدم ربا دو ساعت مرا داخل خودرو نگهداشتند و 
بعد سه نفري به داخل بانك رفتيم و 50 ميليون تومان از حسابم 
برداش��ت كردم و به آنها دادم. وي ادام��ه داد: زماني كه به بانك 
رفتم با صداي آرام به طوريكه دو مرد همراهم متوجه نش��وند به 
رئيس بانك گفتم كه آن دو مرد مرا رب��وده و به بانك آورده اند تا 
50 ميليون تومان از حسابم برداشت كنم و به آنها بدهم اما رئيس 
بانك خنديد و فكر كرد من ش��وخي مي كن��م. دو مرد در نهايت 
يك س��اعت ديگر مرا داخل خيابان ها با خودروشان چرخاندند و 

بعد مرا در خياباني خلوت رها كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسرا براي شناسايي 

آدم ربايان در اختيار تيمي از مأموران پليس قرار گرفت. 

 پرونده مرد 2 زنه 
در ايستگاه قسامه

سرنوشت مرد دو زنه كه به اتهام قتل همسر اولش در بازداشت به سر مي برد، با مراسم قسامه 
تعيين خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار ما، اوايل شهريور سال 93، مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك زن جواني در 
يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 29 ساله ای به نام راضيه 
بود كه در جريان درگيري با شوهرش مجروح و به بيمارستان منتقل شده بود. برادر آن زن كه در 
محل حضور داشت به مأموران گفت: »شوهر خواهرم همسر دوم داشت. آنها با هم مشكل داشتند، 
اما خواهرم به خاطر دو فرزند دخترش حاضر به جدايي نبود. چند روز قبل همسر صيغه اي او تماس 
گرفت و گفت راضيه با شوهرش درگير شده و شوهرش او را به شدت كتك زده است. خودم را به 
خانه آنها رساندم كه ديدم راضيه روي زمين افتاده است. بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را 
به بيمارستان رسانديم، اما متأسفانه به خاطر شدت جراحت فوت كرد. « با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، مأموران به دستور بازپرس پرونده تحقيقات را براي شناسايي و دستگيري هادي 35 ساله 
آغاز كردند، اما آنها دريافتند وي همراه همسر صيغه اي اش – مينا- متواري شده  است. مأموران 
پليس سرانجام يك ماه بعد از وقوع حادثه متهم را بازداشت كردند. او در بازجويي ها جرمش را انكار 
كرد و گفت: »راضيه روز قبل از حادثه به خانه پدرش رفته بود. قرار بود دنبالش بروم، اما او بدون 
اطالع به خانه برگشت. آن روز مينا در خانه بود كه با آمدن راضيه عصباني شدم و گفتم چرا قبل از 
آمدنش تماس نگرفته است. راضيه مقابل مينا بدرفتاري كرد و مي خواست خانه را ترك كند كه 
مجبور شدم جلوي او را بگيرم.« متهم در ادامه گفت: »از عصبانيت او را كتك زدم و در حاليكه از 
حال رفته بود روي زمين افتاد. ساعتي بعد خانه را ترك كردم تا اينكه سه روز بعد متوجه شدم او فوت 
كرده است.« متهم در خصوص علت فرارش گفت: »وقتي فهميدم او حالش بد شده و به بيمارستان 

رفته است از ترس فرار كردم. چون آنها مرا مقصر مي دانستند.«
بعد از اظهارات متهم، همسر صيغه اي او گفت: »من و راضيه هوو بوديم و او از ديدن من خوشحال 
نمي شد. روز حادثه وقتي مرا در خانه شوهرم ديد پرخاشگري كرد. شوهرم نيز از آمدن ناگهاني او 
عصباني شد و با هم درگير شدند. آنجا بود كه هادي با چوب راضيه را كتك زد و من هم با باال گرفتن 

درگيري خانه را ترك كردم.«
متهم با انكار قتل و توضيحات همسر صيغه اي اش اما بنا به گزارش پزشكي قانوني كه علت مرگ را 
فشار بر عناصر حياتي گردن و اصابت جسم سخت به سر اعالم كرده بود، روانه زندان شد. پرونده به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه، پدر مقتول 
اعالم كرد با دريافت 700 ميليون تومان اعالم گذشت خواهد كرد. سپس دختر بزرگ مقتول اعالم 
گذشت كرد و معاون قوه براي ديگر فرزند دختر صغير مقتول درخواست ديه را مطرح كرد. در آن 
جلسه بعد از آخرين دفاع متهم، هيئت قضايي رسيدگي به پرونده را براي تحقيقات بيشتر به جلسه 
بعد موكول كرد. به اين ترتيب صبح ديروز پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. ابتداي جلسه بعد از اعالم گذشت فرزند مقتول و درخواست 
معاون قوه، پدر مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: »با پرداخت تفاضل ديه و سهم فرزند صغير 
مقتول درخواست قصاص دارم.« سپس متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود بار ديگر جرمش را انكار كرد. 
در ادامه وكيل او در جايگاه قرار گرفت، گفت: »در حاليكه پزشكي قانوني علت مرگ را ضربه مغزي و 
خفگي اعالم كرده بود، اما بعد از بررسي و پيگيري هاي بيشتر مشخص شد در خون مقتول مقداري 

مورفين پيدا شده و احتماالً علت مرگ مصرف مرفين بوده است.«
در آخر هيئت قضايي بعد از اعالم تنفس وارد شور شد و با تشخيص لوث بودن پرونده از اولياي دم 
خواست تا در جلسه بعدي با برگزاري مراسم قسامه 50 نفر از اقوام نسبي خود را براي شهادت عليه 
متهم به دادگاه معرفي كنند. همچنين رياست دادگاه قرار وثيقه متهم را لغو و دستور بازداشت 

وي را صادر كرد. 

ب�ه  دام�اد  و  ع�روس  حام�ل  خ�ودروي  س�قوط 
زد.  رق�م  را  دام�اد  م�رگ  ه�راز  ج�اده  در  دره اي 
اين حادثه ساعت 19:18 شامگاه جمعه اتفاق افتاد كه در جريان آن 
خودروي عروس كه از روستاي نمارستاق شيخ محله خارج شده بود 
در جاده هراز به دره سقوط كرد. وقتي تيم هاي امداد در محل حاضر 
شدند معلوم شد كه داماد به علت شدت جراحت جانش را از دست 
داده اس��ت. عروس و همراه وي هم كه دچار جراحت شده بودند به 
بيمارستان17 ش��هريور در شهرس��تان آمل منتقل ش��دند. زكريا 
اشكپور، سخنگوي اورژانس مازندران گفت: آسيب ها خيلي جدي 

نبوده است و هر دو تحت درمان قرار دارند. 
 

از ربودن مادرش!

داستان سرايی
پسر روان پريش

تحقيقات مأموران پليس نش�ان داد ش�كايت پس�ر 
جواني ك�ه مدع�ي بود س�ه مرد خش�ن م�ادرش را 
ربوده اند و كلي�ه او را پ�س از خارج ك�ردن از بدنش 
ب�ه 100 ميلي�ون توم�ان فروخته ان�د دروغ اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل پسر جواني سراسيمه 
ب��ه اداره پليس رفت و گفت س��ه مرد خش��ن مادرش را 

ربوده اند و يكي از كليه های او را فروخته اند. 
شاكي در شرح ماجرا گفت: برادر و خواهرانم پس از ازدواج 
براي زندگي به شهرس��تان رفتند و من پس از فوت پدرم 
همراه مادرم زندگي مي كنم. خانه ما در يكي از محله هاي 
جنوبي تهران است. چند روز قبل براي خريد از خانه مان 
بيرون رفتم و ساعتي بعد وقتي به خانه برگشتم با صحنه 
عجيبي روبه رو شدم. سه مرد خش��ن دست و پاي مادرم 
را با طناب بسته بودند. قصد داش��تم با آنها درگير شوم و 
مادرم را نجات دهم، اما آنها سه نفر بودند و مسلح به چاقو 
كه به من فرصت حمله ندادند و بالفاصله مرا گرفتند و بعد 

از اينكه به ش��دت كتك زدند دست و پاي  من را با طناب 
بستند. هر چقدر التماس كردم مادرم را رها كنند فايده اي 
نداشت. سه مرد خشن قوي هيكل مادرم را داخل گوني 
بزرگي گذاشتند و به بيرون انتقال دادند و مرا هم داخل 

يكي از اتاق ها حبس كردند. 
وي ادامه داد: دو روز داخل خانه حبس بودم كه متوجه 
ش��دم مادرم در حالي ك��ه وضعيت جس��مي و روحي 
مناسبي نداشت وارد خانه شد و طناب دست و پاي مرا 
باز كرد. مادرم گفت روز حادثه وقت��ي من بيرون بودم 
زنگ خانه نواخته شده است كه فكر كرده من پشت در 
هستم و به همين خاطر در را باز مي كند كه ناگهان سه 
مرد قوي هيكل وارد خانه شده اند و دست و پاي او را با 
طناب بسته اند. مادرم همچنين گفت كه سه مرد خشن، 
او را با خودرويي به س��اختماني در يك��ي از محل هاي 
باالي ش��هر برده اند كه داخل يك��ي از اتاق هايش اتاق 
عمل بوده اس��ت و در آنجا او را بي هوش كرده  اند و يكي 

از كليه هايش را بيرون آورده اند. م��ادرم صداي يكي از 
آنها را بعد از اينكه به قيمت هوش آمده ش��نيده بود كه 
به دوس��تانش گفته بود كليه را ب��ه قيمت 100 ميليون 
تومان فروخته است. در نهايت دو روز بعد آنها مادرم را 
در نزديكي خانه مان رها و او را تهديد كرده بودند چنانچه 
موضوع را به پليس خبر بدهد مادرم را همراه من به قتل 
مي رسانند. به همين دليل مادرم از ترس اجازه نمي داد 
من به اداره پليس بروم و ش��كايت كنم تا اينكه او را به 
شهرستان بردم و خودم به تهران برگشتم و االن از سه 

مرد خشن شكايت دارم. 
با طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 
پايتخت به دستور بازپرس دادسراي ناحيه 34 براي بررسي 

حادثه وارد عمل شدند. 
مأموران در نخستين گام محل زندگي شاكي را شناسايي 
كردند و دريافتند مادر شاكي كه زن ميانسالي است صحيح 

و سالم در خانه اش حضور دارد. 

مادر شاكي وقتي با مأموران روبه رو شد در حالي كه از شكايت 
پسرش شگفت زده شده بود، گفت: پسرم مدتي است دچار 
مشكل روحي و رواني اس��ت . مدتي قبل او را در بيمارستاني 
بستري كرديم تا اينكه حالش بهتر شد و از بيمارستان مرخص 
شد. چند روز قبل متوجه شديم دوباره مشكل روحي رواني اش 
بيشتر شده اس��ت به همين خاطر او را دوباره به بيمارستان 
برديم و بستري كرديم، اما پسرم مدعي بود كه حالش خوب 
است و نيازي به بس��تري ندارد. او يك روز بعد از بيمارستان 
فرار كرده بود و ما در اين چند روز تالش زيادي كرديم تا او را 
پيدا كنيم و به بيمارستان ببريم كه االن متوجه شديم به اداره 

پليس رفته و شكايت دورغين را مطرح كرده است. 
پس از اي��ن مأموران ب��راي پيدا كردن پس��ر ج��وان به 
جس��ت وجو پرداختند و در نهايت او را پي��دا كردند و به 
دس��تور قاضي پرونده در يكي از بيمارس��تان هاي رواني 
بستري كردند. بدين ترتيب پرونده آدم ربايي دروغين و 

فروش كليه 100 ميليوني بسته شد. 

مم�د جيمب�و، سارق س�ابقه دار پ�س از تحم�ل 17 س�ال 
حبس از زندان آغاز ش�د اما اي�ن بار با همدس�تي يكي از 
هم سلولي هايش به نام »رضا س�ياه« سريال سرقت هايش 
را ش�روع ك�رد ت�ا اينك�ه ه�ر دو بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز سه ش��نبه، 23 مردادماه راننده 
يك تاكسي س��مند به مأموران پليس خبر داد كه خودروي او 
در محدوده نازي آباد س��رقت شده اس��ت. بعد از مطرح شدن 
شكايت پالك خودرو در سامانه پليس ثبت شد و تحقيقات براي 
بازداشت سارق به جريان افتاد. بررس��ي ها در اين باره جريان 
داش��ت تا اينكه يك روز بعد از اعالم س��رقت، مأموران گشت 
كالنتري 160 خزانه هنگام گش��ت زني در خياب��ان خودروي 

سمند سرقت ش��ده را هنگام تردد مش��اهده كردند. مأموران 
همچنين متوجه شدند كه مجرم سابقه داري به نام ممدجيمبو 
كه از سارقان سابقه دار است در حال رانندگي با تاكسي سرقت 
شده است، بنابراين به او فرمان ايس��ت دادند. ممد جيمبو اما 
بدون توجه به هشدار پليس پايش را روي پدال گاز فشار داد و 
به سرعت از محل دور شد بنابراين عمليات تعقيب و گريز خيلي 
زود به جريان افتاد، اما ممد جيمبو موفق به فرار از دست پليس 
شد. اين پايان ماجرا نبود؛ چراكه مأموران سرانجام يك ساعت 
بعد موفق شدند مخفيگاه او را حوالي مدرسه اي در شهرك بعثت 
شناسايي كنند. وقتي مأموران گشت نامحسوس قدم به محل 
گذاشتند متوجه شدند كه ممدجيمبو به همراه همدستش رضا 

سياه مشغول اوراق كردن تاكسي و گذاشتن قطعات آن داخل 
خورجين موتورش اس��ت، بنابراين هردو را بازداش��ت كردند. 
ممدجيمبو 40 س��اله گفت: من به مصرف شيشه اعتياد دارم. 
من 17 س��ال از زندگي ام را در زندان س��پري كردم و يك سال 
قبل بع��د از تحمل دوران محكوميتم از حبس آزاد ش��دم. وي 
ادامه داد: در دوران حبس با رضا سياه آشنا شدم و بعد از آزادي 
هر دو مشغول سرقت شديم. او درباره اسم جيمبو هم گفت به 
خاطر سرعت عملش در ارتكاب سرقت اين اسم را براي خودش 

انتخاب كرده است. 
سرهنگ ظهيري، رئيس پليس پيشگيري تهران گفت: تحقيقات 

بيشتر از دو متهم در جريان است. 

م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در ب�زم ش�راب خواري 
اس�ت  رس�انده  قت�ل  ب�ه  را  دوس�تانش  از  يك�ي 
ك�رد.  ان�كار  را  خ�ود  ج�رم  بازجويي ه�ا  در 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از 12 خردادماه 
امسال همزمان با اعالم خبر مرگ مشكوك مرد 32 ساله اي به 

نام آرمان در بيمارستان فارابي از سوي مأموران آغاز شد. 
همسر مرد فوت شده گفت: ش��وهرم 18 فروردين ماه امسال 
همراه سه نفر از دوس��تانش به نام پرويز، وحيد و متين براي 
تفريح بيرون رفته بودند كه پس از بازگش��ت به خانه پرويز به 

خاطر رانندگي بد با پرويز درگير مي شود و او هم با چاقو شوهرم 
را زخمي مي كند. چند روزي شوهرم در بيمارستان بستري شد 
و ما هم شكايت كرديم. امروز شوهرم دوباره حالش بد شد و او 
را به بيمارستان منتقل كردم كه متأسفانه فوت كرد و من هم از 

پرويز شكايت دارم چون او باعث مرگ شوهرم شد. 
در حالي كه پزشكي قانوني در معاينات اوليه علت مرگ آرمان 
را مسموميت اعالم كرده بود مأموران با طرح اين شكايت پرويز 
را بازداشت كردند. صبح ديروز متهم به دادسرای امور جنايي 
تهران منتقل شد. وي با انكار قتل دوستش گفت: روز حادثه 

ما مش��روب خورده بوديم كه آرمان تلويزيون ال  سي دي مرا 
شكست به همين خاطر عصباني شدم و او را با چاقو زدم، اما او 
در بيمارستان مداوا و خوب شد. قرار شد من 5 ميليون بدهي 
او را به دوس��تانش پرداخت كنم و او هم رضايت بدهد. من به 
قولم عمل كردم، اما او رضايت نداده بود. پزشك بيمارستان به 
او گفته بود اگر مشروب بخورد، مي ميرد و روز فوتش مشروب 

خورده بود و فوت كرد. 
تحقيقات درباره اين حادثه تا اعالم علت اصلي مرگ مرد جوان 

از سوي پزشكي قانوني ادامه دارد. 

مردي ك�ه به اته�ام قتل ب�رادرش ب�ه پرداخت ديه 
محكوم شده مدعي است پولي براي پرداخت ندارد. 
به گزارش خبرنگار ما، زمستان سال 85، مأموران 
پلي�س از قتل م�رد 42 س�اله ای به نام حس�ن در 
يافت آب�اد باخب�ر و راهي محل ش�دند. ش�واهد 
نش�ان مي داد مقتول در جريان درگي�ري با برادر 
28 ساله اش نادر به خاطر اختالف مالي بر اثر ضربه 
چاقو به قتل رسيده است. نادر كه در محل حضور 
داش�ت دس�تگير ش�د و با اقرار به جرمش گفت: 
» رابطه من و حسن خوب بود تا اينكه او مدتي قبل 
4ميليون و 500هزار تومان قرض كرد و قرار بود هر 
وقت الزم داشتم آنرا برگرداند. چند ماهي گذشت 
تا اينكه به خاطر نياز مالي از او خواستم قرضش را 
پرداخت كند، اما هر ب�ار طفره مي رفت. « متهم در 
خصوص قتل گفت: »پدرم فوت كرده بود و با مادرم 
زندگي مي كردم. روز حادثه حسن به ديدن مادرم 
آمده ب�ود كه دوب�اره در مورد طلبم ب�ا او صحبت 
كردم ام�ا يكباره عصباني ش�د و گفت ن�دارم هر 
كاري مي خواهي انجام ب�ده! همين باعث درگيري 
ش�د و در آن درگيري با چاقو حمله كرد. آنجا بود 
كه براي دفاع از خودم چاقو را گرفتم و يك ضربه 

به او زدم.«
ب�ا اقرارها مته�م وي روان�ه زندان ش�د و پرونده 
ب�ه ش�عبه دوم دادگاه كيفري يك اس�تان تهران 
فرستاده شد. در اولين جلسه محاكمه مادر مقتول 
اعالم گذشت كرد. سپس معاون قوه قضائيه از طرف 

س�ه فرزند صغير مقتول درخواس�ت ديه كرد. در 
آخر هيئت قضايي بع�د از آخرين دفاع متهم، وي 
را به پرداخت ديه محكوم كرد. اين حكم به ديوان 

عالي كشور فرستاده شد و از سوي يكي از شعبات 
آن تأييد شد. با گذش�ت 12سال از حادثه متهم به 
دليل عدم توانايي در پرداخت ديه در حاليكه متهم 
 هنوز در زندان بود با نوش�تن نامه اي درخواس�ت 

اعسار- ناتواني از پرداخت ديه- كرد. 
به اين ترتيب وي روز گذش�ته در همان ش�عبه به 
رياس�ت قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت 
و در آخرين دفاعش گف�ت: »آن روز برادرم مقابل 
چشمان مادرم دست به چاقو شد. چاره اي جزدفاع 
نداشتم كه ناخواس�ته آن حادثه رقم خورد. حاال 
پشيمانم و درخواست تقس�يط ديه دارم تا هرچه 
زودتر آزاد شوم. من مجرد بودم و 12سال بهترين 
س�ال هاي عمرم در زندان  گذش�ت. حاال 40 ساله 
هستم و اگر آن اتفاق نمي افتاد ازدواج كرده بودم و 
صاحب همسر و فرزند بودم.  من پولي براي پرداخت 
ندارم و درخواست مي كنم آزادم كنيد تا كار كنم و 

ديه را پرداخت كنم.«
سپس صاحب ماشيني كه نادر با آن كار مي كرد به 
عنوان شاهد در جايگاه قرار گرفت و گفت: »چند 
ماشين سنگين داشتم و از آنجائيكه نادر و خانواده 
او را مي ش�ناختم او را به عنوان راننده اس�تخدام 
كردم. وقتي اين حادثه اتفاق افتاد او به زندان افتاد 
و از كار بيكار شد. حاضرم گواهي بدهم او نمي تواند 

ديه را يكجا بپردازد.«
در پاي�ان هيئت قضاي�ي جهت ص�دور رأي وارد 

شور شد. 

بازداشت ممد جيمبو و رضا سياه

قتل يا مسموميت با   الکل؟

ناتواني از پرداخت ديه قتل برادر

 تعرض مرد بيمار 
به منشي دندانپزشك


