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داماد همدست این زورگیری ها بود

سرخط ...

وسوسه
دکتر جعفر رشادتی
همین که ســوار خــودرو شد از راننده خواست
که مستقیم برود و کرایه هرچقدر باشد خواهد
پرداخت .روز بعد و روزهای بعد این عمل تکرار
شد .او منتظر می شد تا سوار خودروی این راننده
بشود و پس از طی مسافتی کرایه را می پرداخت
و پیاده می شد،طوری که کم کم راننده نیز او را
شناخته بود .غروب یک روز پاییزی در آخر مسیر
از راننده خواست لحظاتی توقف کند ،بعد گفت:
ببین آقا ،یکی دوبار سعی کردم آن چه در دل دارم
بگویم ولی نتوانستم اما این بار می گویم من به
شما عالقه مندم ...از روز بعد سر وقت مشخص
آن دو یکدیگر را می بینند .خانم مسافر دیگر کرایه
نمی پردازد .کم کم بحث ازدواج پیش میآید و
راننده قول می دهد که با او ازدواج خواهد کرد...
مدت ها رابطه آن ها ادامه پیدا می کند .مسافر
ناشناس احساس می کند خبری از ازدواج نیست
و در نهایت متوجه میشود که راننده دارای زن و
بچه است .برخالف گذشته یکی دوبار وقتی با
هم مالقات می کنند کار آن دو به مشاجره می
کشد .راننده از او می خواهد که از زندگی اش
کنار بکشد ولی مسافر ناشناس مدعی است که
باید ازدواج صورت گیرد واال موضوع را به زن او
خواهد گفت ...در آخرین دیــدار کنار خیابان
خلوتی در سکوت کامل شب خــودرو متوقف
می شــود ،دختر ناشناس از راننده میخواهد
که تکلیف او را روشن کند و راننده قاطعانه به
او پاسخ می دهد که امکان ازدواج بینآن دو
نیست .دختر اصــرار میکند که من پدرم را در
خواب دیده ام و او گفته که باید با تو ازدواج کنم.
بگو مگو باال میگیرد .مسافر ناشناس داد میزند
که اگر فردا به خواستگاری من نیایی شکایت
میکنم میآیم در خانه ات می نشینم و همه چیز
را به زنت می گویم .در یک آن راننده دو دست
خود را روی گلوی مسافر خود می گذارد و فریاد
می زند «:خفه ات می کنم مرا تهدید می کنی؟»
دقایقی بعداحساس می کند که مسافرش آرام
شده است .دست از گلوی او بر می دارد ولی او
برای همیشه خاموش می ماند .وقتی از راننده
تحقیق می کنم و دستور اعــزام او را به زندان
مینویسم اجازه می خواهد تا دختر چهار ساله
اش را بغل کند .دختر به بغل بابا می پرد ،از نگاه او
پیداست که می خواهد بپرسد«:بابا چرا؟ »...و بابا
در حالی که گریه می کند ناخودآگاه به دخترش
میگوید«:دخترم ،بابات قربانی شد ،قربانی یک
وسوسه ،وسوسه شیطانی».

▪نخستین طعمه

زوج جــوان ابتدا خــود را بی گناه می
دانستند و ادعــا می کردند ترسیده
بودند که فرار کردند اما وقتی ماموران
به بــازرســی خــودرو پرداختند تعداد
زیادی کیف زنانه ،کوله پشتی و گوشی
های موبایل سرقتی به دست آوردند و
مشخص شد این دزدان از سارقان حرفه
ای هستند.
تحقیقات پلیسی ادامـــه داشــت که
ناگهان یکی از گوشی هــای موبایل
سرقتی به صدا در آمد و ماموران در
جــواب دادن به تماس پی بردند که
گــوشــی مــوبــایــل شــب گذشته از زن
جــوانــی در منطقه فــردیــس کــرج به
سرقت رفته اســت و سپس زن جوان
بـــرای شــنــاســایــی دزدان خــشــن به
کالنتری دعوت شد.
زن  30ساله وقتی زوج جــوان را دید
ترس در چهره اش نمایان شد و گفت:

هم شروع به صحبت کردیم
کهمتوجهشدماوقصد
دارد از همسرش
جدا شود و من هم
کــه از رفــتــارهــای
هــمــســرم خسته
شده بودم ،تصمیم
به جدایی داشتم و در
همان روزهـــای نخست
آشنایی تصمیم گرفتیم با جدایی
از همسرانمان با هم ازدواج کنیم.
ایـــن مـــرد گــفــت :دربـــــاره طــاق
با همسرم صحبت کــردم و گفتم
سرمایه و پولی کــه جمع کردیم
نصف ،نصف تقسیم می کنیم اما
همسرم حاضر به جدایی نبود و هر
روز با هم اختالف داشتیم تا این که
همکارم یک روز خواست به دیدنش
در پارک بروم تا تکلیف اش را روشن
کــنــم .وی افــــزود :صبح شنبه با
همکارم در پارک کوچکی که زیر
پل سیدخندان است قرار داشتم
و نمی دانستم همسرم مرا تعقیب
می کند ،همکارم از من خواست
اگر از همسرم جدا نمیشوم به این
رابطه ادامه ندهیم و اگر هم تصمیم
به جدایی دارم تکلیف اش را زودتر
روشن کنم که ناگهان زنم وارد پارک
شد و شروع به جیغ و فریاد کرد و در
ادامــه دعوا به سمت خــودرو رفت
و بــه بچه هایم گفت کــه پدرتان
میخواهد با این زن زندگی کند
و از من طــاق بگیرد .پــدرزنــم تا
قبل از جیغ و فریادهای همسرم از
خودرو پیاده نشده بود و زمانی که
دید دخترش درگیری لفظی پیدا
کــرده است بــرای آرام کردنش از
خودرو پیاده شد که ناگهان حالش
بد شد و همسرم او را به بیمارستان
منتقل کرد و من نیز بچه ها را به
خانه بردم و هیچ درگیری بین من
و پدرزنم صورت نگرفته است .بنا
به این گزارش ،داماد خانواده برای
تحقیقات بیشتر دربازداشت پلیس
قرار دارد و جسد پدرزن این مرد
بانکی به پزشکی قانونی منتقل
شده است تا علت مرگ مشخص
شود.

▪اعترافات زن جوان

شــب گذشته منتظر تاکسی بــودم
کــه مــرد جــوان بــا خـــودروی پرایدش
جلوی پایم توقف کرد و چون یک زن
در صندلی عقب بــود فکر کــردم که
مسافرکش است و به همین دلیل سوار
بر خودرو در صندلی جلو شدم .هنوز
دقایقی نگذشته بود که زن جوان که
در صندلی عقب بود از پشت یک چاقو
زیر گلویم گذاشت و خواست تا ساکت
باشم و گوشی موبایل ،پول و وسایلم را
گرفت و سپس در یک خیابان تاریک و
خلوت مرا از خودرو بیرون انداختند
و نتوانستم شماره پالک خودرویشان
را بردارم.
وی افــزود :از دیشب هرچه زنگ زدم
کسی گوشی موبایلم را جــواب نمی
داد تا ایــن که در آخرین تماس مامور
پلیس جوابم را داد و متوجه شدم آن ها
دستگیر شدند.

تاپ و مدارک یک پسر جوان را به دست
آوردن ــد که در تماس با صاحب کارت
ملی موفق به شناسایی جوان دانشجو
شدند.
پسر جوان با حضور در اداره پلیس و پس
از شناسایی زوج جوان گفت :دانشجوی
دانشگاه قم هستم و قصد رفتن به این
شهر را داشتم که سوار بر خودروی پراید
سفید رنــگ که زن جــوان در صندلی
عقب بــود شــدم و در مسیر بــودم که
ناگهان زن جــوان چاقویی زیــر گلویم
گذاشت و تهدید به مرگم کرد.
وی افــــــزود :ش ــوک ــه شــــده بـــــودم و
نمیتوانستمهیچمقاومتیکنمبههمین
دلیل لپ تاپ ،گوشی موبایل و کیف پولم
را در اختیارشان قرار دادم و سپس آن ها
مرا در یک جاده خاکی در مسیر تهران
به قم از خودرو به بیرون انداختند و فرار
کردند.

ماموران در ادامــه تحقیقات ،یک لپ

تیم پلیسی در گام بعدی مــدارک یک

▪زورگیری از پسر دانشجو

▪سرقت خودرو

محدثه  18ساله که اعتیاد به مواد مخدر
شیشه دارد ،ادعا می کند تحت تاثیر
مواد مخدر و نیاز به پول دست به سرقت
زده است.
زن جوان که راهی جز اعتراف ندارد،
گفت :از چندی قبل اعتیاد به مواد مخدر
شیشه پیدا کردم و از روی کنجکاوی بود
که سراغ این مواد رفتم و بعد از مدتی
با مهرداد آشنا شدم که او نیز مثل من
اعتیاد به مواد مخدر داشت.
وی افزود :چون هر دو اعتیاد داشتیم و
برای تامین هزینه های اعتیاد و زندگی
مان پول الزم بودیم تصمیم به سرقت
گرفتیم و در ابــتــدا نقشه ســرقــت را
طراحی کردیم و من به عنوان مسافر در
صندلی عقب می نشستم و وقتی سوژه
مان که فرقی نمی کرد زن باشد یا مرد،
ســوار خــودرو می شد در یک فرصت
مناسب چاقویی را که همراهم بود زیر
گلویش می گذاشتم و با تهدید ازاو
زورگیری می کردیم.
زن جــوان ادامــه داد :همیشه قبل از
اجــرای نقشه مــان مــواد مخدر شیشه
مصرف می کردیم و همین باعث می شد
که به دنبال هیجان برویم و هیچ وقت از
کاری که می کردم نمی ترسیدم و شجاع
بودم و از مردان هم زورگیری می کردم.
محدثه گفت :در این مدت هر پولی به
دست می آوردیم هزینه اعتیادمان می
کردیم و وقتی پلیس را دیدیم پا به فرار
گذاشتیم اما نتوانستیم فــرار کنیم و
دستگیر شدیم.

سرنوشت های عجیب 2قاتل با رهایی ازمجازات مرگ

کارگر جوان و پیرمرد کفاش که در ماجراهای
جداگانه دست به قتل زده اند از قضات کمک
خواستند.
▪پرتاب مرگبار میلگرد

ازدواج های سیاه

خــودرو را پیدا کردند که در تماس با
صاحب خــودرو مشخص شد ایــن زوج
 20روز قبل اقدام به سرقت پیکان وانت
کــرده و پس از دزدیــدن وسایل داخل
خــودرو و گذشت دو روز ،خــودرو را در
کنار خیابان رها کرده اند.
ماموران در بررسی پی بردند که این زن
 18ساله و مرد  24ساله هر دو اعتیاد به
مواد مخدر شیشه دارند و به انواع 10
سرقت اعتراف کردند .

▪دستور ایست

عقربه ها ساعت  7صبح شنبه  16آذر
امسال را نشان می داد که ماموران
گشت کالنتری  142کن در بولوار کن
به رفتارهای زن و مرد جوانی که سوار
بر خــودروی پراید سفید رنگ بودند،
مشکوک شدند و دســتــور ایست به
آنها دادند.مرد جوان که پشت فرمان
خودرو بود بدون توجه به دستور ایست
پلیس ،پــا روی پــدال گــاز خــودرویــش
گذاشت و همین کافی بود تا تعقیب
و گریز پلیسی آغــاز شــود و ماموران
گشت کالنتری پس از تعقیب و گریز
طوالنی موفق به توقیف خودروی زوج
جوان شدند و قبل از این که راننده و زن
جوان با پای پیاده فرار کنند در عملیات
پلیسی دستگیر شدند.

عاقبتشومعشقمردبانکیبهخانمهمکار

مرد بانکی که قصد داشت با
طالق دادن همسرش
ب ــا زن ج ــوان ــی که
هـــمـــکـــارش ب ــود
ازدواج کــنــد به
دردســــــر شــومــی
افتاد .مرگ پدرزن
ایـــن مـــرد در صحنه
درگــیــری زن و شوهری
آنان کافی بود تا دستور بازداشت
او صــادر شــود .روز شنبه  16آذر
امسال خــانــواده ای با مراجعه به
اداره پلیس از مــرگ پــدرشــان در
بیمارستان رســالــت تــهــران خبر
دادن ــد و تیمی از مــامــوران بــرای
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند.
دختر خانواده به ماموران گفت:
همراه پدر و دو فرزندم به پارک زیر
پل سیدخندان رفتیم تا مچ شوهرم
را که قصد دارد با زن دیگری ازدواج
کند ،بگیرم که در این صحنه بین
مــن و همسرم بحث بــاال گرفت و
شــوهــرم بــا پـــدرم درگــیــر شــد که
ناگهان حال پــدرم بد شد و وقتی
او را به بیمارستان رساندیم سکته
کرد و به کام مرگ فرو رفت .بدین
ترتیب تیمی از ماموران به سراغ
شوهر زن جــوان رفتند و شامگاه
شنبه او را در خانه اش دستگیر
کردند .مرد جوان صبح دیروز در
دادســـرای امــور جنایی تهران به
بــازپــرس پــرونــده گفت 10 :سال
قبل با همسرم ازدواج کردم و در
ایــن ســال ها همسرم به من شک
داشــت امــا با همه اختالفاتی که
داشتیم به زندگی مان ادامه دادیم
تا این که یکی از همکارانم در بانک
از من پول قرض گرفت و همسرم
فیش بانکی را که به نام همکارم که
یک خانم است ،در جیب لباسم پیدا
کرد .وی افزود :همسرم وقتی دید
من برای زن جوان پول واریز کردم
شروع به تهمت زدن کرد و می گفت
که من با این زن در ارتباطم و یک
روز به سراغ همکارم در بانک رفت و
شروع به داد و فریاد کرد .مرد جوان
ادامه داد :بعد از این ماجرا من برای
دلجویی به سراغ همکارم رفتم و با

▪تحلیل کارشناس

چاقویعروس18سالهزیرگلویطعمهها!

عـــروس  18ســالــه بــا چــاقــوکــشــی در
پایتخت به زورگیری های وحشت آفرین
از زنان و مردان مسافر دست می زد.
تازه داماد و عروس مرموز که برای افیون
خود نیاز به پول های بادآورده داشتند
چاره ای جز تبهکاری ندیدند.

نخستین محکوم پسرجوانی به نام عظیم بود
که تابستان سال  95به دنبال باالگرفتن دعوا
میان او و برادر زنش میلگردی را به سمت او
پرتاب کرد اما میلگرد ناخواسته با مهندس
جوان به نام احسان برخورد کرد و موجب مرگ
دلخراش وی شد.
وی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان
تهران در حالی پای میز محاکمه ایستاد که پدر
قربانی که قیم دو نوه خردسالش بود برای وی
حکم قصاص خواست.متهم در دادگاه گفت،
هیچ خصومتی با قربانی نداشته و میلگرد
پرتاب شده بعد از برخورد با دیوار کمانه کرده
و در گردن مقتول نشسته اســت.در پایان آن
جلسه ،قضات با توجه به مــدارک موجود در
پرونده و همچنین اظهارات شاهدان ،عظیم
را از اتهام قتل عمدی تبرئه و وی را به خاطر
قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کردند.
ولی عظیم که توان پرداخت دیه را نداشت در
زندان ماند.وی حاال درخواست اعسار را مطرح
کرده است و از قضات خواسته تا با تقسیط دیه
موافقت کنند .این متهم دیروز در شعبه هشتم
دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد و در
تشریح جزئیات ماجرا گفت :من و برادرزنم به
عنوان کارگر در ساختمانی در لواسان مشغول
کار بودیم .دعوای ما بر سر کار بود .برادر زنم
تنبل بود و همیشه کارهای سخت را گردن من
میانداخت .آن روز من خیلی عصبانی بودم و
می خواستم هر طور شده محمد را ادب کنم اما
همان موقع پیمانکار ساختمانی سر رسید .او
به حرف هایم گوش نداد و فقط می خواست به
دعوا فیصله بدهد .من که کنترل اعصابم را از
دست داده بودم میلگرد را به سمت پیمانکار و
برادرزنم پرت کردم ولی آن ها جا خالی دادند
و میلگرد به ستون خورد و از آن جا کمانه کرد و
به گردن پسر صاحب ملک برخورد کرد .وقتی
دیدم میلگرد 15سانتی متری به گردن پسر
صاحب ملک فرو رفته است شوکه شدم .من
اصال قصد کشتن کسی را نداشتم و فقط به
خاطر عصبانیت میلگرد را پرتاب کردم.
وی ادامه داد :من صاحب ملک و پسرش را که
مهندس بود از قبل می شناختم .پدر و پسر

اولین شاهدان دعوامیان من و محمد بودند.
آن ها سعی کردند به دعــوا پایان دهند ولی
وقتی نتوانستند با پیمانکار تماس گرفتند
تا فورا خودش را به محل ساختمان برساند.
حرف های پیمانکار موجب شد عصبی تر شوم
و میلگرد را به سمت او و برادرزنم پرتاب کنم.
وی گفت :من به پرداخت دیه محکوم شدم اما
توان پرداخت آن را به صورت یک جا ندارم.
حاال سه سال است که در زندان مانده ام .به
همین دلیل از دادگاه تقاضا دارم تا با تقسیط
دیه موافقت کنند .من اگر آزاد شوم کار می کنم
و دیه را قسطی به اولیای دم می پردازم.
▪اشک های پیرمرد کفاش

دومین محکومی که دیــروز در شعبه چهارم
دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست
اعسار از پرداخت دیه را مطرح کرد یک مرد
سالخورده به نام مرتضی بود که فروردین سال
 88پسر مورد عالقه دخترش را با ضربه چاقو به
سفید رانش کشته بود.
پیرمرد در تشریح جزئیات ماجرا گفت :چند
ســال بــود دخــتــرم با پسر جوانی به نــام پیام
آشنا شده بود و آن ها به هم عالقه مند بودند.
بیشتر روزها آن ها برای تفریح از خانه بیرون
میرفتند .من از دخترم خواسته بــودم تا از
پیام بخواهد تکلیف او را روشن کند و زودتر
به خواستگاری اش بیاید اما هر بار پیام بهانه
مــیآورد .وی در حالی که اشــک می ریخت
ادامه داد  :آخرین بار پیام را مقابل خانه مان
دیدم .من او را نصیحت کردم و به او گفتم اگر
به دخترم عالقهمند است بهتر است زودتر
به خواستگاری او بیاید و با هم عقد کنند  .او
حرف های نامربوط زد که از شنیدن حرفهای
او غیرتی شدم .من کفاش هستم و به خاطر
شغلم همیشه چاقو در جیب دارم .در یک لحظه
چاقو را بــرای ترساندن پیام بیرون کشیدم
اما در حالی که با هم گالویز شده بودیم چاقو
ناخواسته به سفید ران او برخورد کرد .من
بالفاصله او را به بیمارستان رساندم اما او به
خاطر شدت خونریزی جان سپرد .مرد کفاش
گفت :من دوبار محاکمه و هر بار به خاطر قتل
شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شدم اما این
حکم در دیوان عالی کشور نقض شد .آخرین
بار پرونده ام در شعبه چهارم رسیدگی شد و به
قصاص محکوم شدم .حکم قصاص در دیوان
عالی کشور تایید شده بود و امیدی به بازگشت

دکتر قربانعلی ابراهیمی
جامعه شناس و استاد دانشگاه
در برخی ازدواج ها و انتخاب همسر برای شروع زندگی
مشترک دیده می شود مــردان  ،زنانی را به همسری
انتخاب می کنند که مثل خود مبتال به اعتیاد ،بزهکاری
یا خالفکار هستند در تحلیل شخصیت این افراد باید
گفت ،شروع یک زندگی سالم اولویت ها و اصولی دارد
کهبایدطبقآنهمسرگزینیصورتبگیردامازوجهایی
که در زندگی مشترک خود دست از بزه و کار خالف
برنمی دارند چون زندگی شان در یک سطح با هم قرار
دارد ،به خاطر وابستگی به جرایم سعی می کنند کسی
را به عنوان همسر انتخاب کنند که هم کفوشان باشد و
به لحاظ موقعیت هایی که دارند درک شوند.
یک مرد خالفکار یا معتاد زنی را انتخاب می کند که
زندگی خانوادگی اش در سطح خود باشد زیــرا او از
جامعه طرد و رانده شده است و کاری جز خالف از دست
اش برنمی آید از این رو به دلیل نداشتن حمایت از سوی
جامعه یا خانواده به فردی پناه می برد تا تکیهگاهش
شود.این گونه افراد چون در جامعه منزوی اند و از سوی
نهادهای اجتماعی به دلیل اعتیاد یا جرم شان پس زده
یا طرد شده اند با کسانی وصلت می کنند که هم مسلک
خود هستند تا بیشتر بتوانند به زندگی ناسالم خود ادامه
دهند از سوی دیگر کودکانی که در این خانواده های بزه
دیده رشد می کنند همان مسیر والدین خود را در پیش
می گیرند که این دور باطل فساد و فحشا سبب میشود
در جامعه شاهد رشــد اتفاقات ناهنجار اجتماعی و
ضداخالقی باشیم .این گونه افراد که درگیر آسیب های
اجتماعی هستند به ناچار برای رفع نیازهای خود به
افرادی مانند خود پناه می برند و با آن ها مجبور به ادامه
زندگی و ازدواج می شوند در حقیقت خود را آخر خط
زندگی تصور می کنند و چون در خالف و بزه و اعتیاد
غوطه ور هستند ،راهی برای نجات خود از منجالب این
زندگی ناسالم نمی بینند بنابراین ترجیح می دهند
سرنوشت و آینده شان را با فردی بسازند که مثل خود
معتاد و آسیب دیده است زیرا یک زن یا یک مرد سالم که
از یک خانواده سطح متوسط یا باالست که تحصیالت و
شان اجتماعی دارد حاضر به زندگی و تشکیل خانواده
با یک فرد آسیب دیده اجتماعی زندان رفته نخواهد بود.
این افراد از روی جبر اجتماعی به تشکیل چنین خانواده
های آسیب دیده ای روی می آورند و اغلب در محله های
جرم خیز زندگی می کنند و زندگی شان در این محله
ها به گونه ای است که بیشتر درگیر مسائل اجتماعی
میشوند و چاره ای جز پناه بردن به هم سطح های خود
برای تشکیل خانواده ندارند.

رانندهتاکسییاثروتمند 350میلیاردتومانی

راننده تاکسی به خاطر یک چک رمزدار  350میلیاردی از سوی چهار مرد
آدم ربا ربوده شد .چندی قبل ،پرونده ای از دادسرای فرودگاه مهرآباد به
دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد که در آن راننده یک تاکسی از نقشه
آدم ربایی عجیب چهار مرد خبر داده بود .بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره
 11پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات پلیسی
وارد عمل شدند و کارآگاهان در گام نخست به سراغ شاکی پرونده رفتند.
راننده تاکسی به ماموران گفت :یک روز چهار مرد به سراغم آمدند و با تهدید
ادعا کردند که من یک چک رمزدار به ارزش  350میلیارد تومان دارم و از
من خواستند تا چک رمزدار را در اختیارشان قرار بدهم و سهم کمی هم به
من پرداخت کنند .وی افزود :هرچه گفتم اگر من این چک رمزدار را داشتم
راننده تاکسی نمی شدم باور نکردند و با تهدیدهایشان مرا به خانهام بردند
و در حالی که برادرم و برادر همسرم در خانه بودند شروع به جست وجو در
داخل خانه کردند و وقتی به چک رمزدار نرسیدند مرا به یک بیمارستان
بردند .مرد جوان ادامه داد :یکی از متهمان اسلحه همراهش بود و وقتی به
بیمارستان رسیدم مرا پیش مرد جوانی که مرتضی نام دارد ،بردند که ادعا
کرد مرا می شناسد اما چک رمزدار دست من نیست و سپس مرا رها کردند.
▪بازداشت آدم رباها

به زندگی نداشتم که در مرحله استیذان
دادستان بار دیگر پرونده ام را بررسی کرد و
خواستار رسیدگی دوباره به آن شد .تا این که
سرانجام از قتل عمد تبرئه و به خاطر قتل شبه
عمد به پرداخت دیه محکوم شدم .وی ادامه
داد :من واقعا قصد کشتن پیام را نداشتم و
نمی دانم چطور شد که چاقو به سفید ران او
برخورد کرد  .من  10سال است که در زندان
مانده ام و توان پرداخت دیه را به صورت یک
جا نــدارم .حــاال با اولیای دم توافق کــرده ام
 ۸۰میلیون تومان به آن ها بدهم و بقیه دیه را
به صورت ماهانه یک میلیون تومان به آن ها
بپردازم  .از قضات دادگاه کمک میخواهم و
تقاضا دارم با تقسیط دیه موافقت کنند تا دیه
را به صورت توافقی که با اولیای دم داشته ام به
آن ها بدهم .در این  10سال همسر و فرزندانم
سختی زیادی کشیدند و تقاضا دارم قضات به
خاطر آن ها مرا ببخشند تا آزاد شوم و کار کنم.
در پــایــان جلسه قــضــات وارد شــور شــدنــد و
درخواست وی را پذیرفتند و قرار شد پیرمرد
کفاش از زنــدان آزاد شود و قسطی دیه را به
اولیای دم بپردازد.

9

همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس برای دستگیری چهار مرد جوان
وارد عمل شوند و با اقدامات فنی و پلیسی خیلی زود موفق به دستگیری
متهمان شدند .یکی از متهمان به مــامــوران گفت :ما از مرتضی که در
بیمارستان است دستور گرفتیم تا راننده تاکسی را که یک چک رمزدار
میلیاردی دارد به گروگان بگیریم و پس از دسترسی به چک رمزدار او را رها
کنیم اما وقتی مرد جوان را به بیمارستان بردیم مرتضی که روز اول دستور
داده بود راننده تاکسی را بدزدیم ادعا کرد که او را می شناسد اما چک رمزدار
در دست او نیست که ما هم مرد جوان را رها کردیم .کارآگاهان به سراغ
مرتضی رفتند و او که روی تخت بیمارستان بود گفت :سال گذشته من در
یک کانال تلگرامی عضو بودم که عکس یک چک رمزدار 350میلیارد تومانی
گذاشتند و بعد از آن درباره این چک رمز دار با پسردایی ام صحبت کردم که او
و دوستانش اصرار داشتند که عکس چک رمزدار را کدام یک از افراد گروه در
کانال تلگرامی گذاشته است که ابتدا حرف هایشان را به تمسخر گرفتم اما
اصرارهای آن ها باعث شد تا بگویم چک رمزدار برای یک راننده تاکسی است.
وی افزود :نمی دانستم آن ها چه تصمیمی دارند و حرف هایشان را جدی
نگرفتم تا این که یک روز در بیمارستان دیدم راننده تاکسی را به بیمارستان
آوردند و گفتند که چک رمزدار دست این مرد است که گفتم نه ،چون واقعا
نمی دانم عکس چک رمزدار دست چه کسی است و صحت دارد یا نه ؟

