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مردی با چشمهای حادثه ساز  -قسمت چهارم

ضمانت برای آزادی

در حاشیه

کدخدا و یارانش به پای تپهای رســیده بودند که
یــک قلعه قدیمی با برج و بــاروی فرو ریختهای
بر فراز آن به چشــم میآمد ،قلعهای که سالها
محل استقرار امنیهها بود و با گذر زمان ،در باد و
محمدبلوری
باران که بر شکافهای قامت بلندش علفهای
روزنامه نگار
انبــوه پوشــانده و درختچههــای انجیــر وحشــی
روییده بود.
یــک تفنگچی کــه بر فراز برج نگهبانی مــیداد .با دیدن جمعــی در پای تپه،
تفنگ برنواش را از روی دوشش رهاند و آماده شلیک در دست گرفت .در نور
تند آفتاب که چشمهایش را میزد ،ابرو در هم کشید و فریاد زد:
 -شماها کیهستید؟ جلوتر نیایید ببینم.
کداخدا پیشاپیش جمع قرار گرفت ،یک دستش را ب ه نشانه آشنایی باال برد و
با صدای بلندی گفت :غریبه نیستیم .تفنگچی ،من کدخدا با ریش سفیدان
م بدشگون را ببریم که زندانی در این قلعه است .کالنتر
آبادی آمدهایم ،کاظ 
خبر داره که آمدهایم به دیدنش تا مرد بدشگون را تحویل بگیریم .من پیش
کالنتر ،ضامنش شدم .نگهبان تفنگش را پایین آورد و گفت:
 -ها ...بله ...خبر دارم .کالنتر منتظر کدخداست ،بقیه همانجا منتظر بمانند.
فقط کدخدا اجازه دارد وارد قلعه بشود که ضامن زندانی شده.
کدخدا گفت :شــاکی خود ما هســتیم .اما همه اهل آبادی رضایت دادهاند که
آزادش کنیــم و بــا خودمان ببریمش و تفنگچی نگهبــان رضایت داد کدخدا
وارد قلعه شود که کالنتر را ببیند و مرد «شورچشم» را با خودش ببرد که لباس
شمر بر تناش کنند تا طلسم بشکند و باران ببارد!...
پس از انتظاری خستگیآور ،یک لنگه دروازه بازداشتگاه با صدای قژقژ لوالی
زنــگزدهای بــه روی کدخــدا باز شــد و قراول مســلحی کــه بــه روی بام قلعه
قدیمی نگهبانی میداد ،سر به پایین خم کرد و فریاد زد:
 کدخدا بیایید تو؛ کالنتر منتظره.یک نگهبان که یونیفورم کهنه و رنگ و رو رفته امنیهها را بر تن داشت ،از الی
دو لنگه دروازه سر بیرون آورد و گفت :کدخدا بیایید تو.
یــک لنگــه دروازه که پس رفــت ،کدخدا قدم در داالن نمنــاک و نیمه تاریکی
گذاشــت و قراول ،تفنگش را روی شــانهاش جابهجا کرد و با اشــاره به در یک
اتاق در ته داالن نیمه تاریک گفت:
 اتاق کالنتر اونجاست ،منتظر شماست .مواظب باشید زمین نخورید کدخدا.در نیمه راه داالن یک فانوس که به سینه دیوار نصب شده بود ،نور زرد یرقانی
و لرزانش را به روی آجرهای قزاقی کف داالن میتاباند و بر ســینه سقف پرپر
ط آمیز در فضای نیمه تاریک
میزد.کدخدای پیر که با نگاهی بیمناک و احتیا 
قدم برمیداشــت ،یک دســت را بــه طرف دیــوار دراز کرده بود تــا در صورت
لغزیدن پایش ،زمین نخورد .به آخر داالن که رسید ،با تردید یک پایش را به
درون اتاق گذاشــت و نفسی به آسودگی کشــید .کالنتر خودخوانده به احترام
کدخدا پشت میزش بپا خاست و با لبخندی گفت:
 خوش آمدی کدخدا ،چه خوب شــد یادی از ما کردی؟ این مرد خپله که خودرا کالنتر معرفی میکرد ،قدی کوتاه و شکمی برآمده ،صورتی تیره و گوشتآلود
داشــت یــک چراغ نفتی باالی ســرش بر دیــوار نصب شــده بود که نور لــرزان و
یرقانیاش حالت خوفناکی به چهرهاش میداد .کدخدا را کنارش نشاند و گفت:
 میبینی کدخدا! من با دو تفنگچی مزدور ،با تفنگهای قراضهآن ،جای یکگروهــان امنیه شــب و روز داریم امنیت این آبــادی را تأمین میکنیم .آن هم
با مواجب ناچیزی که هیچ کس حاضر نمیشــد انجام خدمت کند .میبینی
کدخدا جان حتی ســهمیه نفتمان آنقدر نیســت که همه جــای این قلعه را
روشــن نگه داریم .خوب است که دو ســه زندانی بیشتر نداریم وگرنه کالهمان
ی فشنگ چنان زهرچشمی از دزدها
پس معرکه بود .با این وضع دو تفنگچی ب 
و قاچاقچیهای اشــیای زیرخاکی گرفتهایم که جــرأت نمیکنند پا توی آبادی
مــا بگذارند .کدخدا گفت :خب شــکر خــدا .اما با ریش ســفیدهای آبادیمان
صحبت میکنم که سهمیه نقدی بیشتری برای شما در نظر بگیرند .از مردم
آبادی مخصوصاً آنهایی که دستشــان به دهانشــان میرســه ،میخواهیم
کمکبیشتریبکنند.
کالنتــر خودخوانده گفت :ما هم دعا به جانتان میکنیم کدخدا .میدانید ما
که حقوقبگیر دولتی نیســتیم تــا مواجب ماهانهای مثــل امنیهها بگیریم .ما
اجیر شــده مردم این آبادی هســتیم و دستمان به طرف شــما و مردم درازه.
اگر این کمکها قطع بشه ،باید این قلعه را تخلیه کنیم برویم پی کار خودمان.
آن وقت هر شــب قاچاقچیها قبرســتان قدیمی این آبادی را زیر و رو میکنند
تــا پی اشــیای عتیقــه بگردند .کدخدا بــا تواضع گردن کج کرد و گفت :چشــم،
خاطرجمع باشــید از معتمدان ریش ســفید خواهم خواســت مقرری ماهانه
بیشتریبرایشماوتفنگچیهایتاندرنظربگیرند.انصافاًاهلآبادیمیدانند
امنیتی که نصیبشان شــده ،از دالوریهای شماست .اگر از مردم درخواست
مقرری بیشتری کنیم ،حتماًقبول خواهند کرد.
میدانند از مجاهدات شماست که شبها سر آسوده بر بالش میگذارند .اما
غرض از آمدن ما ریشسفیدها به اینجا به خاطر این است که از شکایتمان
علیه آقا کاظم چشم شیطانی بگذریم تا آزاد بشود .ببریمش به آبادی .چون
حــاال میرزا کاظم رمالباشــی توصیه کرده ،برای باطل شــدن طلســم شــور و
نحســش ،باید به ســنت قدیمیها مجبورش کنیم رخت سرخ بر تن کند و با
کالهخود پردار ،سوار اسبش کنیم تا طلسمش باطل شود و باران ببارد.
ëëادامه دارد
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کالهبرداران خانه سناتور

جنایت

در انتظار محاکمه
گــروه حــوادث  /اعضــای یــک بانــد بــزرگ
کالهبرداری که با جعل ســند و مدارک اموال
افــراد ثروتمنــد از جملــه یکی از ســناتورهای
رژیــم ســابق را تصاحب کــرده بودنــد ،صبح
دیروز در شعبه  12دادگاه کیفری استان تهران
محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
بــه ایــن پرونده از ســال  82با شــکایت یکی از
ســناتورهای رژیم ســابق کــه در ایــران زندگی
میکرد ،آغاز شــد .او که اموال بسیاری داشت
و مــرد ثروتمندی بــود به خاطر کهولت ســن
پرســتاری به نام مهین را برای انجام کارهای
خانه اســتخدام کــرده بود .اما پــس از چندی
متوجه شد که برخی از اسناد و مدارک مربوط
به امالک و داراییهایش از خانه سرقت شده
اســت و به همین خاطر از او به عنوان مظنون
به سرقت اسنادش شکایت کرد.
اما این مرد کهنســال در ادامه مسیر رسیدگی
به پروندهاش فوت کرد و پیگیری رسیدگی به
پرونده برعهده وراث وی افتاد.
در حالــی کــه تــاش بــرای دســتگیری مهین
ادامه داشــت ،در ســال  85پلیس متوجه شد
یکــی از امــاک ایــن ســناتور در معاملهای در
حــال فــروش اســت .بدیــن ترتیــب متهمان
دســتگیر شدند و مأموران اداره آگاهی مرحله

به مرحله پیش رفتند و در مســیر رسیدگی به
متهــم اصلــی  20نفر را دســتگیر کردنــد و راز
فعالیت مجرمانه این باند بزرگ کالهبرداری
لو رفت.
مهین کــه متهم اصلــی این پرونده اســت ،با
اعتراف بــه اعمال مجرمانهشــان عنوان کرد:
مــا  20نفر بودیم که از ســالها قبــل به دنبال
افــراد ســالخورده و کهنســال و متمــول تنهــا
میگشــتیم تا پس از حضور در خانههای آنها

در مغازه ضایعات فروشی

بــا عنوان مســتخدم و کارگر در زمان مناســب
اســناد و مدارکشــان را ســرقت کنیــم و پس
از جعــل امضــا بــه صــورت غیرقانونــی آن را
بــه دیگــران منتقــل میکردیــم و پــول آنها را
تصاحب میکردیم.
رســیدگی بــه پرونــده متهمــان ایــن پرونــده
کــه بیــش از  100میلیــارد تومــان کالهبرداری
کردهانــد ،در شــعبه  12دادگاه کیفری اســتان
تهران ادامه دارد.

گروه حــوادث /همزمان با کشــف جســد
راننده لیفتراک در یــک مغازه ضایعات
فروشــی ،تحقیقــات تیــم جنایــی بــرای
رمزگشایی از این قتل آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جنایی ایران ،ساعت
 10:30شــنبه  20اردیبهشــت ،مأمــوران
کالنتــری  151یافــت آبــاد از قتــل مــرد
میانسالی باخبر شدند.
محــل جنایت مغــازه ضایعات فروشــی
در بازار آهن بــود و تیم جنایی بالفاصله
راهــی محــل حادثــه شــدند .بــا ورود بــه
مغــازه تیــم تحقیــق بــا جســد مــرد 40
ســالهای مواجــه شــدند کــه بــا ضربــات
جسم نوک تیز مانند چاقو به قتل رسیده
بود.
بررســی متخصصان پزشــکی قانونی در
محــل ،این احتمــال را مطرح کــرد که از
زمان جنایت  15ساعت گذشته باشد.
کارگــر جوانــی کــه جســد را پیــدا کــرده و
گــزارش آن را بــه پلیــس داده بــود در
تحقیقــات گفــت :ساســان  -مقتــول-
تنهــا زندگــی میکــرد و چون جــا و مکان
نداشــت ،صاحب این مغــازه به او اجازه
داده بود که شــبها داخل همین مغازه

ربودن پدر بهخاطر بدهی
500میلیونتومانیپسر
گــروه حــوادث  /چهــار مــرد تبهکار
وقتــی از دریافــت طلــب  500میلیون
تومانی خــود از مرد مغــازهدار ناامید
شدند ،پدر او را گروگان گرفتند.
به گــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
دوشــنبه گذشــته مــرد جوانی بــه نام
شــاهرخ در تمــاس با پلیــس از ربوده
شدن پدرش خبر داد .او در تحقیقات
گفــت :پــدرم امــروز بــرای خریــد از
خانهاش در شــمال تهران خارج شــد
و دیگر برنگشــت .گوشی تلفن همراه
پدرم نیز خاموش بود.
ایــن مرد بــه پلیس گفت :مــن مغازه
لوازم خانگی دارم و به خاطر شــرایط
اقتصــادی کشــور و کســادی بــازار
بــه چنــد نفــر از همکارانــم بدهــکار

شــدم .آنهــا مــرا تهدیــد کــرده بودند
کــه اگر طلبشــان را ندهــم ،اتفاقات
بدی بــرای مــن میافتد .امــا توجهی
نمیکردم ،تا اینکه پدرم ناپدید شــد.
همــان لحظــه حــدس زدم کــه پدرم
را ربودهانــد تــا به بدهــی  500میلیون
تومانیشان برسند .اما شک داشتم.
شــاهرخ ادامه داد :این حدس زمانی
بــه یقیــن تبدیل شــد که چند ســاعت
بعــد از ناپدیــد شــدن پــدرم یکــی از
طلبکارهــا بــا مــن تمــاس گرفــت.
او گفــت کــه پــدرم را ربودهانــد و اگــر
میخواهــم او را دوبــاره ببینــم ،بایــد
بدهیام را تسویه کنم .اما من توانایی
پرداخت بدهی را ندارم.
ëëدستگیری نخستین متهم

بــه دنبــال شــکایت مــرد جــوان،
تحقیقــات بــرای آزادی گــروگان 70
ســاله به دســتور بازپرس شــعبه نهم
دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد.
کارآگاهــان اداره آگاهــی در نخســتین
گام بــه ســراغ مــرد تمــاس گیرنده به
نــام ســروش رفتنــد و او را دســتگیر
کردند.
ëëآزادی گروگان
در حالــی کــه بررســیهای کارآگاهــان
جنایی ادامه داشــت 48 ،ساعت بعد
مرد میانســال در تماسی که با پسرش
داشــت گفــت :مردانــی که مــرا ربوده
بودند ساعتی قبل دست و پا بسته در
محلــهای خلوت در یکی از شــهرهای
غربی کشور رهایم کردند.

موضــوع رهایــی گــروگان  70ســاله
بالفاصله به پلیــس و بازپرس جنایی
اعالم شد و اوبه تهران برگردانده شد.
 2ëëروز حبس
مــرد میانســال پــس از آزادی در

پدربزرگ برای نو هاش قصاص خواست

گروه حوادث /پســر نوجوان که با همدستی
دوســتش پدر و مادر خود را به قتل رســانده
بــود ،صبــح دیــروز بــار دیگــر در دادگاه بــا
درخواســت قصــاص از ســوی پدربزرگــش
روبهرو شد.
به گــزارش خبرنگار «ایران» ،این حادثه
حــدود  4ســال قبــل در منطقــه بــاغ فیض
تهران رخ داد .پس از کشــف اجساد یک زن
و شوهر در خانهشان پلیس به پسر  17ساله
این خانواده ظنین شد و او را مورد بازجویی
قــرار داد کــه وی بــه قتــل پــدر و مــادرش
اعتراف کرد.
پســر نوجــوان در تشــریح ایــن جنایــت
گفــت :من با پســری به نام مهدی دوســت
صمیمــی بودیــم امــا از وقتی پــدر و مادرم
فهمیدنــد مهدی ســیگار و قلیان میکشــد،
از مــن خواســتند تا دوســتیام را بــا او قطع
کنــم اما قبول نکردم .بعد از آن هم بیشــتر
بــا مهدی بیرون میرفتــم و همین موضوع
باعــث درگیــری بیــن ما شــده بود تــا اینکه
به پیشــنهاد دوســتم تصمیم بــه قتل پدر و
مادرم گرفتم .قرص خوابآور تهیه کردیم
و آن را داخــل آبمیــوه ریختم .مــادرم بعد
از خــوردن آبمیوه مســموم به خــواب رفته
بــود کــه مــا او را با یک شــال خفــه کردیم و
جنازهاش را به اتاق طبقه باال بردیم.
محمــد گفــت :وقتــی پــدرم بــه خانــه
برگشــت ،آبمیــوه مســموم را بــه پــدرم
خورانــدم .پــدرم بــه خــواب رفــت و مــن و
مهــدی پدرم را هم خفــه کردیم .صبح زود
خواهــرم را بیــدار کردم تا بــه همراه مهدی
به تفریــح برویم .وقتی برگشــتیم ،به دروغ
گفتــم پــدر و مــادرم بــه خاطــر گاز گرفتگی
جان سپردهاند.
بــه دنبال اعترافهای تکان دهنده پســر
نوجــوان مهــدی نیــز تحــت بازجویــی قرار
گرفت .وی به همدســتی در قتلها اعتراف

کــرد و گفت :محمــد به من گفــت اگر پدر و
مادرش را بکشــد ،ارثیه خوبی به او میرسد
که بخشی از آن را به من هم میدهد.
محمــد و مهــدی هــر دو بــه اتهــام قتل
و معاونــت در قتــل پروندهشــان به شــعبه
هفتــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران
کــه ویژه رســیدگی بــه جرایم اطفال اســت،
فرســتاده شــد .دو متهم نوجوان به ریاست
قاضی کیخواه و با حضور یک مستشار پای
میز محاکمه ایستادند .
در ابتــدای آن جلســه که اواخر ســال 96
برگــزار شــد ،خواهر 13ســاله محمــد که در
بهزیســتی نگهــداری میشــود ،در حالی که
اشــک میریخــت ،گفــت :از بــرادرم هیــچ
شــکایتی نــدارم و گذشــت میکنــم .ولی از
مهــدی دیــه میخواهم .اگر تــوان پرداخت
دیه را ندارد ،برایش تقاضای قصاص دارم.
امــا پدربــزرگ مــادری محمــد وقتــی
روبــهروی قضــات ایســتاد ،گفــت بــرای دو
پســر نوجوان قصــاص میخواهم و به هیچ
قیمتی گذشت نمیکنم.
در پایان جلســه هیأت قضایی وارد شــور
شــد و بــا توجه بــه ماده  91قانــون مجازات

اسالمی جدید دو پسر نوجوان را از قصاص
معــاف و هر یک از آنها را به  5ســال زندان
و پرداخــت دیــه محکــوم کردنــد امــا حکم
صادره با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی
کشور رفت و حکم نقض شد.
بدیــن ترتیــب پرونــده بــرای رســیدگی
دوباره به شــعبه همعرض فرســتاده شــد و
صبــح دیروز هــر دو متهم در شــعبه پنجم
دادگاه کیفری محاکمه شدند .متهم اصلی
که از مرگ پدر و مادرش به شدت پشیمان
بــود ،گفت :من خیلی شــرمنده و پشــیمان
هســتم امــا موضوعــی کــه بســیار ناراحتــم
میکند ،این است که هر شب خواب مادرم
را میبینم.
ســپس پســر جــوان بــه گریــه افتــاد و
وکیلش از قاضی خواســت تا اجــازه دهد او
دفاعیاتش را بنویسد که قاضی اجازه داد.
ســپس پدربــزرگ متهــم بــا حضــور در
جایــگاه برای نــوهاش در خواســت قصاص
کــرد .اما خواهر کوچکتر متهم همچنان از
قصاص برادرش گذشت کرد و او را بخشید.
بدیــن ترتیب قضات بــرای صدور حکم
برای این دو متهم وارد شور شدند.

تحقیقات گفت :روز حادثه برای خرید
از خانه خارج شدم که چهار مرد سوار
بــر خــودروی پــژو راهم را ســد کردند.
آنها خودشان را مأمور پلیس معرفی
کردنــد و از من خواســتند همراهشــان

ضایعات فروشی بخوابد .ساسان راننده
لیفتراک بود و خرج و مخارج زندگیاش
را از این راه تأمین میکرد.
پنجشــنبه گذشــته صاحــب مغــازه از
ساســان خواســت کاری برایــش انجــام
دهــد کــه قــرار شــد وی روز جمعــه هــم
بــرای ادامــه کار بیاید ،ولــی وقتی خبری
از ساســان نشــد نگران شدیم و به مغازه
آمدیم .در مغازه باز بود و جســد ساسان
داخل مغازه افتاده بود.
ëëدوربینهای مداربسته
در ادامــه تحقیقــات تیــم جنایــی بــه
بازبینی دوربینهای مداربســته اطراف
محــل حادثــه پرداختنــد .دوربینهــا
نشــان مــیداد کــه دو مــرد جــوان وارد
مغازه شــدهاند اما باتوجــه به اینکه هوا
رو به تاریکی بود ،خروج آنها مشــخص
نبود.
تصویــر دو مــرد جــوان بــه عنــوان تنهــا
مظنونین پرونده به دست آمد و بازپرس
غالمــی از شــعبه ســوم دادســرای امــور
جنایی دســتور شناسایی و دستگیری آنها
و همچنین شناســایی خانــواده مقتول را
صادر کرد.

بروم .اما مــن مقاومت کردم که آنها
با زور مرا سوار خودروشان کرده و پس
از بستن دست و پایم ،مرا زیر صندلی
عقــب قرار دادند .از صحبتهایشــان
و مســیر زیادی که طی کردیم معلوم
بود از تهران خارج شــدهایم .اما چون
چشــمهایم بســته بود ،نمیتوانستم
ببینم که کجا هســتیم .آنهــا وارد یک
خانــه باغی شــدند و در این مدت مرا
آنجــا حبــس کردنــد .در دو روزی کــه
گــروگان مردان ناشــناس بــودم ،آنها
کاری بــه مــن نداشــتند .امــا تهدیــد
میکردنــد که اگر پســرم پولــی به آنها
ندهــد ،اتفاقــات بــدی بــرای من رقم
میخــورد.او ادامــه داد :بعــد از 48
ســاعت و زمانــی کــه متوجــه شــدند
یکی از همدستانشان بازداشت شده
اســت ،دوباره مرا ســوار خــودروی پژو
کردنــد و در محلــی خلــوت از خــودرو
بیرون انداختند.
بــا آزادی مــرد میانســال و شناســایی
هویــت ســه متهــم دیگر ایــن پرونده،
بازپــرس ســهرابی از شــعبه نهــم
دادســرای امــور جنایی تهران دســتور
بازداشت آنها را صادر کرد.

محاکمه غیابی پسری که
نامزدش را به آتش کشید
گروه حوادث  /پســر جوانی که پس از اختالف با
نامــزدش در اقدامــی جنون آمیــز او را به آتش
کشــیده بــود ،صبــح دیــروز در شــعبه  2دادگاه
کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی
بــه ایــن پرونــده از روز دهــم اردیبهشــت ســال
گذشــته با اعالم خبر آتش گرفتن یک خودروی
 206در منطقــه تهرانپــارس بــه جریــان افتاد و
مأموران آتشنشــانی پــس از حضــور در محل
متوجــه حضــور دختــر و پســر جوانــی در داخل
خودرو شــدند که دقایقی بعد با خاموش کردن
آتش هر دو جوان به بیمارســتان منتقل شدند.
امــا  ۹روز بعد دختر جــوان با نام طناز فوت کرد
و پرونده وارد مرحله تازهای شــد و کار رســیدگی
به آن به شــعبه چهارم دادسرای جنایی تهران
ارجاع شد.
به دستور بازپرس ،رســیدگی برای روشن شدن
ابعــاد پنهان پرونده مرگ دختر  28ســاله آغاز
شــد و پیمان  30ســاله که او هم دچار سوختگی
شــدید شــده بــود و تحقیقــات میدانــی نشــان
مــیداد کــه او عامــل وقــوع حادثــه بــوده مورد
بازجویی قرار گرفت .وی با قبول اینکه او خودرو
را آتــش زده ،گفــت :مــن و طناز یکســال قبل با
هم آشــنا شــدیم و قصد داشــتیم با هم ازدواج
کنیم .او در یک دفتر مشــاور امالک کار میکرد.
بــه تازگی تصمیــم گرفتــه بودیم که با ســفر به
کشــور ترکیه ســرمایهگذاری کنیم بــرای همین
همــه داراییام را برداشــتم و به پول نقد تبدیل
کــردم و بــا خودم به ترکیه بردم ،اما به مشــکل
برخوردیم و نتوانستیم در کارمان موفق شویم و
در نهایت مجبور شدیم به ایران برگردیم و من
چون پولی نداشــتم مدتی در خانه طناز زندگی

کــردم ،ولی بعد از مدتی متوجــه تغییر رفتار او
شدم ،برای همین به یک پانسیون رفتم .من به
خاطر اتفاقاتی که افتاده بود بسیار ناامید شده
بــودم .صبــح روز حادثه بــه پمپبنزین رفتم و
یک بطری بنزین خریدم.
بعد هم از ساعت  ۷تا  ۹صبح جلوی خانه طناز
منتظرش ماندم تا از خانه خارج شــود .بعد به
بهانه صحبت کردن و حل مشــکالتمان سوار
خودرواش شــدم که در میانه راه مشاجره ما سر
موضوعات قبلی شروع شد و گفت که دیگر مرا
ن موقع بــود که من از عصبانیت
نمیخواهد .آ 
بنزیــن را روی او ریختــم و فنــدک را روشــن
کــردم که ناگهان آتش زبانه کشــید و او در آتش
ســوخت ،البته خودم هم به بنزین آغشته شده
بودم و آتش گرفتم.
پــس از اظهارات متهم رســیدگی بــه پرونده در
شــعبه دوم دادگاه کیفــری آغــاز شــد امــا چون
متهم در جلســه حاضــر نبود وکیلــش به دفاع
از او پرداخت.در ابتدای جلســه مشــخص شــد
کــه خانواده مقتــول رضایت خودشــان را اعالم
کردهانــد و از حــق خود مبنی بــر قصاص متهم
گذشــتهاند .بــا ایــن حال قاضــی عنــوان کرد که
رضایــت خانــواده مقتــول تغییــری در ماهیت
اتهام قتل عمد او ایجاد نمیکند.
در ادامــه هــم وکیــل مدافــع متهــم بــه قاضی
گفت :پیمان به عنوان متهم قصد کشتن دختر
مــورد عالقــهاش را نداشــته و در یــک تصمیــم
آنی دســت به این کار زده است و تنها قصدش
ترساندن مقتول بوده است.
پــس از اظهــارات وکیل مدافع متهــم و مدارک
موجود در پرونده قضات برای صدور حکم وارد
شور شدند.

