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۳۰/۰۴/۱۳۸۷ در ساعت 24 : 10 ارسال گردیده این خبر توسط: در تاریخ: 

دو سارق كه در سال 1383 به قصد سرقت وارد منزل پيرمرد و پيرزني به نامهاي سيدمنير عبدالهي 82 ساله و فاطمه بيگم عبدالهي 74 ساله اهل

شهرستان دامنه از توابع شهرستان فريدن اصفهان شده و آنها را به قتل رسانده بودند در محوطه زندان مركزي اصفهان به دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش روابط عمومي دادگستري اصفهان ساعت 19:45 مورخ 8/9/1383 كcنتري 12 فريدن پس از حصول اطcع از وقوع قتل، مأمورين خود را به

محل اعزام و در يكي از اطاقهاي محل جنايت با اجساد مقتولj در حاليكه دست و پاهاي آنها از پشت بسته و رو به زمj خوابانده شده بودند مواجه

مي شوند.

مشاهدات اوليه حكايت از آن داشت كه به جز آشپزخانه، تمام اطاقها، كمد و بوفه ها، چمدانها و رخت خوابها كامcً به هم ريخته شده اند و گزارش معاينه

اجساد نيز نشان از خفگي آنها دارد و به همj دليل وقوع قتل با انگيزه سرقت براي مأمورين قوت يافت.

اقدامات وسيعي در جهت شناسايي ودستگيري متهم يا متهمj احتمالي انجاممي شود اما نتيجه حاصل نمي گردد تا اينكه در تاريخ 23/1/84 مأمورين

اداره آگاهي اطcع مي يابند، كه شخصي، اطcعاتي در رابطهبا چگونگي قتل و متهمj آن ارائه كرده است.

مطلع دعوت به تحقيق مي شود و اظهار مي دارد من در تهران خدمت سربازي بودم براي مراسم عقدي به دامنه دعوت شدم در اين زمان بود كه قتل دامنه

اتفاق افتاده بود.

يكي از دوستانم را ديدم كه ناراحت و پريشان است علت را جويا شدم، گفت قول بده بj خودمان باشد سپس اعcم كرد كه علي و محمد ج قاتل هستند.

 سپس يك ماه بعد يكي از قاتلj (محمد) به مcقاتم به پادگان آمد وقتي ماجرا را از او جويا شدم جريان قتل را تأييد كرد.

بر همj اساس اقدامات {زم جهت دستگيري متهمj آغاز و مشخص گرديد كه قاتلj پس از ارتكاب به قتل به دزفول فرار كرده اند كه با اعطاي نيابت

قضائي به دادگستري دزفول قاتلj دستگير و به اصفهان منتقل شدند و در همان بازجوئيهاي اوليه به قتل اعتراف  كرده ومحمد (يكي از قاتلj) اعcم

مي دارد علي كه مدتها چوپان وكارگر منزل مقتولj بوده شب حادثه به من گفت كه حاج منير امروز مبلغ 60 ميليون پول به خانه آورده و خواست كه در

سرقت آن با اوهمكاري كنم،به همj دليل طبق نقشه اي كه از قبل طراحي كرده بود شب حادثه از پشت بام وارد منزل آنها شديم.  ابتدا سراغ پيرمرد و

پيرزن صاحب خانه كه هر دو خواب بودند رفتيم و هريك از پشت به آنها حمله كرديم و ابتدا دهان آنها راكه فرياد مي زدند و ما را نيز شناسايي كرده

بودند بسته و سپس دست و پاي آنها را از پشت بستيم و تعداد زيادي پتو و رختخواب بر روي آنها انداختيم و به بازرسي منزل پرداختيم اما اثري از

پولها نيافتيم.

 بعد كه دوباره به سراغشان آمديم ديديم نفس نمي كشند و علي پولهاي جيب حاج منير را كه مبلغ 38هزار تومان بيشتر نبود برداشت و من هم طcهاي

پيرزن را باز كردم و هر دو از محل حادثه فرار كرديم.

 با اعترافات تكان دهنده متهمj، بازپرس پرونده ضمن صدور قرار مجرميت هر دو نفر را روانه زندان كرد و پرونده را جهت تصميم گيري نهايي به دادگاه

كيفري استان ارسال نمود.

17 دادگاه كيفري استان اصفهان نيز به رياست قاضي هاشم رضايي با توجه به محتويات پرونده و اقارير صريح متهمj در كليه مراحل قضات شعبه 

تحقيقات و همچنj تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص آنها به استناد مواد مربوطه قانونيدر قانون مجازات اسcمي حكم به قصاص نفس اين

جنايت كاران صادر و پس از تائيدشعبه 27 ديوان عالي كشور و استيذان ازرياست قوه قضائيه و پرداخت نصف ديه ازسوي اولياي دم به قاتل مرحومه

فاطمه بيگم عبدالهي اين حكم صبح روز بيست و سوم ماه جاري در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا درآمد.
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