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دردسر انار شب یلدا
سیدیحیی هاشمی

کارشناس اورژانس

گروه حوادث  /مرد شــیاد که با جعل ســند ،ملک متعلق به ســتاد
اجرایــی فرمــان امام را به ارزش  20میلیــارد تومان فروخته بود از
سوی پلیس دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،مدتــی قبل مــردی با
مراجعــه به پلیس از یک کالهبرداری  20میلیارد تومانی خبر داد
و گفــت :قصــد خرید یک قطعــه پالک ثبتی در محــدوده خیابان
هاشــمی در جنوب غرب تهران را داشــتم بههمین خاطر به چند
مشاور امالک مراجعه کردم.
در جریان همین جســتوجوها یکی از مشاورین امالک ملکی
را بــه من پیشــنهاد داد و گفــت که فردی قصد فــروش یک پالک
ثبتی را دارد که قیمتش بســیار مناســب و پایینتر از معیار منطقه
اســت بنابراین پساز انجام بازدیــد و اقدامهای اولیه ملک را 20
میلیارد تومان خریدم.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی ،رئیــس پلیس امنیت اقتصادی
پایتخــت در تشــریح ایــن خبــر گفــت :در ادامــه شــاکی اقــدام به
مشــاهده اســناد مالکیت فروشــنده کرد و متصدی مشــاور امالک
نیز مبایعهنامهای را میان این دو نفر تنظیم کرد .شــاکی نیز مبلغ
ملــک را بهطــور کامــل پرداخت کرده امــا زمانی که بــرای تنظیم
ســند به دفترخانه ای که از قبل معین شــده بود ،رفتند در جریان
استعالمهای انجام شده متوجه شدند که سند ملک جعلی بوده
و ملک متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است.
بدیــن ترتیــب پرونــدهای تشــکیل شــد و دســتگیری متهــم در
دســتور کار پلیس قرار گرفت .کارآگاهــان پلیس امنیت اقتصادی
در رصدهای اطالعاتی پیچیده خود موفق شــدند مخفیگاه متهم
را در محــدوده جنوب غرب تهران شناســایی کننــد و با هماهنگی
مقــام قضایــی تیمــی از کارآگاهــان بــه مخفیــگاه او رفتــه و در
عملیاتــی متهم را دســتگیر و به مقر پلیس منتقــل کردند .متهم
در بازجوییهای اولیه به جرم خود اعتراف کرد و برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

فروش طالی آب شده ترفند تازه
کالهبرداران

گروه حوادث  /مرد شیاد که به بهانه خرید و فروش طالی آب شده
 100میلیون تومان از مردی کالهبرداری کرده بود ،به دام افتاد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز قبل شــخصی با
در دســت داشتن پروندهای از دادســرای مبارزه با جرایم رایانهای
«ناحیــه  31تهــران» به پلیس فتا مراجعه کــرد و گفت :در فضای
مجازی با شــخصی ناشناس آشنا شــدم که با ترفندهای زیرکانه و
با این عنوان که از راه خرید طالی آب شده بدون اجرت و کارمزد؛
ســود فراوانــی نصیــب من میشــود بنــده را فریــب داده و بعد از
اینکــه بیش از یــک میلیارد ریــال کالهبرداری کــرد و هیچ طالیی
نیز برایم ارسال نکرد من را از داخل کانال بیرون انداخت و دیگر
پاسخگویم نبود.
پس از این شــکایت در تحقیقات اولیه مشخص شد دو کانال و
یــک گــروه تلگرامی با بیش از  80هــزار نفر عضو در این خصوص
فعالیــت دارد و روزانه تعداد زیــادی از کاربران فضای مجازی به
این کانالها و گروهها مراجعه میکنند.
ســرهنگ گــودرزی ،رئیس پلیس فتا ابراز داشــت :بــا اقدامات
تخصصی افســران ســایبری پلیس فتا ادمین اصلــی این کانالها
و گروههــا در فضــای مجــازی شناســایی شــدند و بــا بهکارگیــری
فنون پلیســی ،پــس از احراز هویــت متهم ،مخفیــگاه وی در یکی
از محلههــای شــرق اســتان تهــران شناســایی و بــا هماهنگیهای
قضایــی متهــم در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه همــراه تجهیزات
الکترونیک به پلیس فتا انتقال یافت.
متهــم پــس از انتقــال بــه پلیس فتا عــاوه بر اعتــراف به جرم
ارتکابی به چند جرم مشابه دیگر اعتراف کرد.
سرهنگ گودرزی به شهروندان توصیه کرد :بررسی پروندههای
سایبری نشان میدهد خرید و فروش طال و ارز در فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی مورد توجه کالهبرداران سایبری قرار دارد
و این مجرمان به بهانه خرید یا فروش با شهروندان ارتباط برقرار
کرده و با شگردهای مختلف سعی در فریب و کالهبرداری از آنان
دارند ،بنابراین شــهروندان بدون تحویل گرفتن کاال و اطمینان از
اصالت آن از پرداخت بیعانه خودداری کنند.

اخبار

کالهبرداری با ملک ستاد فرمان
اجرایی امام

خاطره

شب یلدا بود ،تیک تاک عقربههای ساعت  9شب را نشان میداد
کــه با مرکــز فوریتهــای اورژانــس تمــاس گرفتند و اعالم شــد که
دختربچهای دچار انســداد تنفســی شــده اســت ،خیلی سریع سوار
آمبوالنس شــدیم و با عبور ازخیابان های پر ترافیک پایتخت خود
را به محل حادثه رســاندیم .مقابل در خانه که رســیدیم جمعیت
زیادی جلوی در ایستاده بودند وصدای گریه و شیون از طبقه پنجم
یک آپارتمان به گوش میرسید.
آنقــدر جمعیت زیاد بود که اصــاً متوجه حضور ما نبودند تا اینکه
با صدای بلند از همســایهها خواســتیم کنار برونــد و راه را باز کنند.
وقتــی باالی ســرکودک کــه یک دختر شــش ســاله به نام نیــکا بود
رســیدیم متوجه شــدیم که هنگام خوردن انار یک دانه به گلویش
پریده و باعث انسداد مجاری تنفسی اش شده.
کــودک در آغوش مادرش بود و رنگش به ســیاهی میزد .لحظات
ســخت و پــر اضطرابی بــود ظاهر دخترک نشــان مــیداد که زمان
زیادی برای امدادرســانی نداریــم او را از مادرش گرفتم و عملیات
نجات برای باز کردن راه تنفسی و بیرون کشیدن دانه انار از گلویش
را آغاز کردیم.
در کمتر از چند ثانیه و با چند حرکت ناگهان دانه انار بیرون پرید و
دخترک شروع به سرفه و نفس کشیدن کرد .پدر و مادرش با دیدن
این صحنه از خوشحالی به گریه افتادند و خدا را به خاطر بازگشت
دوباره دخترشان به زندگی شکر کردند.
بعد پدر و مادرش تعریف کردند که دخترشــان درحال خوردن
انار بوده که به یک باره یکی از دانههای انار به گلویش پریده است
امــا اعضــای خانــواده که بــا کمکهای اولیه آشــنا نبودنــد به جای
اینکــه او را وادار بــه ســرفه کننــد چند ضربه به پشــت و کمــر او زده
بودند که دانه انار بیشــتر وارد مجاری تنفسی شده بود و او را تا یک
قدمی خفگی پیش برده بود.
این عملیات در آن شــب ســرد با نجات دختــرک به خاطرهای
تبدیل شد که همیشه در ذهنم باقی میماند.

گروه حوادث /دو مرد تبهکار که
به دختری جوان تعرض کرده
بودند از سوی قضات دادگاه
کیفری به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،حدود  2سال قبل
دختری با شکایت به پلیس
مدعی شد از سوی یک دایی و
خواهرزاده مورد تعرض قرار
گرفته است .با توجه به شرایط
جسمی این دختر بالفاصله
بازپرس کشیک او را به پزشکی
قانونی معرفی کرد و در همین
حین نیز پرونده با توجه به
مطرح شدن جرم تجاوز به
دادگاه کیفری استان تهران
فرستاده شد.
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مجازات اعدام برای

 2دوست تبهکار

در ادامه کارشناســان پزشکی قانونی
بــا توجه بــه جراحاتــی کــه روی بدن
ایــن دختــر جــوان وجــود داشــت
احتمــال وقوع تجاوز را تأیید کردند و
با توجه به ایــن نظریه بود که قضات
شــعبه  7دادگاه کیفــری به تحقیق از
لیال پرداختند .وی در تشــریح حادثه
گفــت :مدتی قبــل در فضای مجازی
بــا ســینا آشــنا شــدم ،چنــد روزی که
گذشــت او از من خواست تا همدیگر
را مالقــات کنیم من هم قبول کردم.
وقتــی بــا خــودرواش دنبالــم آمــد
بیــن راه گفــت دایــیاش ســعید هم
میخواهــد مــرا ببیند و از مــن اجازه
گرفت تا دنبــال داییاش برویم .من
قبــول کردم و ســینا داییاش را ســوار
کــرد تا به رســتوران برویم اما ســعید

گفــت بایــد بــه خانــه بــرود و لبــاس
عــوض کنــد .وقتــی بــه مقابــل خانه
سعید رسیدیم در پارکینگ را باز کرد
و داخل ساختمان شد.
بــا نگرانــی و ناراحتــی به ســینا گفتم
چرا وارد ســاختمان شدی که او گفت
نتــرس به مــن اعتماد کــن .اما وقتی
خودرو را متوقــف کرد آنها به زور مرا
از خودرو بیرون کشــیدند و با خود به
داخل خانه بردند.
بعــد هــم بــه طــرز وحشــیانهای اول
ســعید و بعــد ســینا بــه مــن تعرض
کردند .خیلی تالش کــردم مقاومت
کنــم و خــودم را نجــات دهــم امــا
بیفایده بود.
آنهــا تهدیــد کردند اگر شــکایت کنم
مــن را میکشــند و بــه خانــوادهام

آســیب میزننــد .همــان لحظــه
تصمیــم گرفتم شــکایت کنــم چون
دیگر برایم مهم نبود که کشــته شوم.
فقط میخواســتم شکایت کنم و این
دو نفر مجازات شوند.
بدین ترتیب با توجــه به اظهارات
لیــا و نشــانی خانــهای کــه داده بــود
مأموران پلیس به ســراغ سینا رفتند و
او را دستگیر کردند اما وی منکر اتهام
خــود شــد .در ادامــه وقتــی مأمــوران
بررســی بیشــتری کردنــد متوجــه
شــدند نام واقعی او ســیامک اســت و
مشخصاتی که از خودش به لیال گفته
دروغ بوده است.
بعــد از یــک هفتــه بازجویــی
ســرانجام ایــن پســر  21ســاله لــب به
اعتــراف گشــود و گفــت :ســعید دایی

من نیست ،دوستم است او  20سال از
من بزرگتر اســت اما چند سالی است
که با هم دوست هستیم.
متهــم گفــت :ســعید به مــن گفته
بــود برایــش یک دختــر ببــرم .او آدم
خالفکاری است و اگر کاری را که گفته
بــود انجــام نمــیدادم به من آســیب
میرســاند .بــه همیــن خاطــر وقتــی
گفــت لیال را برایش ببــرم چارهای جز
اطاعت نداشتم.
ســیامک درباره اینکه چرا خودش
نیــز به دختر جــوان تجاوز کــرد گفت:
مــن نمیخواســتم ایــن کار را بکنــم.
ســعید بــا شمشــیر بــه ســراغم آمد و
گفــت نمیخواهد اگر گرفتار شــد تنها
باشــد و مــن را هم وادار کــرد به دختر
جوان تعرض کنم.

بدیــن ترتیــب بــا اطالعاتــی کــه
ســیامک بــه پلیس داد چنــد روز بعد
ســعید نیز شناســایی و دســتگیر شــد.
مأمــوران در بازرســی از خانــه وی
مدارکــی بــه دســت آوردند که نشــان
مــیداد او یــک خالفــکار و مجــرم
حرفهای است.
همچنین مشــخص شــد ســعید با
یکی از مدارک شناســایی مســروقهای
کــه در خانــهاش بــود حســاب بانکــی
هم باز کــرده و کارهای خالف را با آن
حساب بانکی انجام میدهد.
وقتــی متهــم مــورد بازجویــی قرار
گرفــت گفــت :مــن در کار جعل بودم
و بــا مــدارک شناســایی مــردم کار
میکــردم و این مــدارک را هم از یک
زندانــی خریــداری کــردم آن زندانــی

رهایی از چوبه دار به شرط درختکاری
گروه حــوادث  /خانــواده پســر جوانی کــه در جریان یک
درگیری به قتل رســیده بود بــه خاطر روز میالد حضرت
زینــب و بــا گذاشــتن دو شــرط از خــون قاتــل پسرشــان
گذشت کردند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،ایــن جنایت
ساعت  4صبح  27شهریور سال  92در منطقه نسیمشهر
رباطکریــم رخ داده بــود .وقتــی مأمــوران کالنتــری 12
نسیمشــهر به محل حادثه رفتند مشخص شد که  2پسر
نوجوان ســوار بر خودروی پژو با  4پسر درگیر شده و یکی
از پژوسواران در این درگیری به قتل رسیده است.
جســد مقتول  19ساله به پزشــکی قانونی منتقل و در
ادامه تحقیقات هویت قاتل  16ساله نیز برمال شد.
تحقیقات برای دســتگیری پسر نوجوان به نام اشکان
ادامــه یافت و تیم جنایی ابتدا راهــی خانه متهم فراری
شدند اما از آنجا نیز فرار کرده بود.
ëëمخفی شدن در کمد
در ادامــه بررســیها مشــخص شــد کــه اشــکان بــه
خانــه خواهرش پناه برده و در آنجا مخفی شــده اســت.

راز قتلی

مأموران با هماهنگی قضایی راهی خانه خواهر اشــکان
شــدند امــا او را پیدا نکردنــد از آنجایی کــه آنها مطمئن
بودند اشــکان داخل خانه است شروع به بازرسی کردند
و در نهایت متهم نوجوان را داخل کمد دیواری و پشــت
رختخوابها پیدا کردند.
اشکان در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و گفت:
آن شــب حال خوبی نداشــتم و مشــروب خورده بودیم.
دوســتانم پیشــنهاد پیــادهروی شــبانه دادنــد و مــن هم
اســتقبال کردم .اما با سرنشینان پژو دعوایمان شد و من
ناخواســته چاقویی که همراه داشتم پرتاب کردم و قصد
کشــتن نداشتم .فقط چون دعوا شــده بود به هواخواهی
دوستانم این کار را انجام دادم.
بــا اعتــراف متهــم نوجوان بــه قتــل ،پرونــده او برای
صــدور حکــم بــه دادگاه کیفــری اســتان تهــران رفــت و
محکوم به قصاص شــد .در حالی که حکم اشــکان برای
قصــاص اعالم شــده بــود اما او بــه حکم خــود اعتراض
کرد و مدعی شــد که در زمان جنایت زیر  18ســال داشته
است.

بــا اعتــراض متهــم ،پرونــده او برای محاکمــه مجدد
بــه شــعبه همعرض رفــت و اینبــار نیز قضــات دادگاه
حکــم بر قصــاص دادنــد .چرا کــه متهم میدانســته که
چاقو کشــنده است .با تأیید این حکم از سوی دیوانعالی
کشــور ،پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران
ارجاع شد.
ëëشرط برای رضایت
با جلســات متعدد صلح و سازشی که از سوی محمد
شــهریاری سرپرســت دادســرای امــور جنایــی تهــران و
محســن اختیــاری سرپرســت اجــرای احکام برگزار شــد
ســرانجام روز گذشــته ،خانــواده مقتــول بــه احتــرام روز
میــاد حضــرت زینــب و بــه دو شــرط از قصــاص قاتــل
فرزندشان گذشت کردند.
اولیــن شــرط آنهــا ایــن بــود کــه قاتــل باید بــه مدت
30ســال در روز جنایت که  27شــهریور بوده و همچنین
در روز عاشورا 3 ،نهال درخت در کانون اصالح و تربیت
بکارد و شــرط دوم خانواده نیز نقل مکان از شــهر محل
حادثه بود تا دیگر او را نبینند.

که بعد از  2سال فاش شد
گروه حوادث /کمیســیون  7نفره پزشــکی قانونی بعد از دو
سال راز قتل مرد مواد فروش را در حالی فاش کرد که وی با
فرضیه مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر دفن شده بود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» 30 ،مهر ســال
 ،97کشــف جســد مرد جوانی در نزدیکــی ترمینال جنوب
به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعالم و در بررســیهای
صورت گرفته مشخص شد مرد جوان به نام جمشید در کار
خرید و فروش مواد مخدر بوده و اعتیاد نیز داشــته اســت.
آثــار کبــودی و جراحــت روی بــدن وی و مــرگ مشــکوک
او باعث شــد کــه به دســتور بازپــرس جنایی ،جســد برای
مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود.
در تحقیقــات اولیه علت مرگ مصرف بیش از حد مواد
اعالم شد .شــاهدان نیز در تحقیقات اعالم کردند ،جمشید
محلی را به پاتوق فروش مواد مخدر اختصاص داده و روز
حادثــه با دو برادر معتاد و مواد فروش بر ســر مالکیت این
پاتوق درگیر شده بود.
در ادامه این دو برادر بازداشــت شــدند ،امــا آنها منکر
جنایت بوده و برادر بزرگتر در تحقیقات گفت :با جمشــید
سر محل فروش مواد مخدر درگیر شدیم و من او را زدم اما
او به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر ،حالش بد شده
و فوت کرده اســت .با توجه به اینکــه مدارکی درخصوص
قتل وجود نداشت و دو برادر نیز منکر جنایت بودند ،آنها
با قرار وثیقه آزاد شدند.
نظریه کمیسیون پزشکی قانونی
در حالــی کــه به نظر میرســید جمشــید بر اثــر مصرف
بیش از حــد مواد فــوت کرده باشــد اما خانــواده او مدعی
شــدند که پسرشــان کشته شــده اســت .بنابراین به دستور
بازپرس جنایی ،کمیســیون ســه نفــره و پنج نفره پزشــکی
قانونی نیز تشــکیل شد و کارشناســان اعالم کردند جمشید
بر اثر مصرف بیش از حد مواد فوت کرده است.
اما نظریه کمیســیون پنــج نفره نیز خانــواده مرد معتاد

را راضــی نکــرد و آنهــا دوبــاره به ایــن نظریه
اعتــراض زدنــد و گفتنــد پســرمان بــه خاطــر
درگیری و صدمه فوت کرده و بیشــک به قتل
رسیده است.

تأیید قتل
بــا اعتراض خانواده جمشــید ،کمیســیون
 7نفره پزشــکی قانونی تشــکیل شــد و این بار
نظریه پزشــکی قانونی متفاوت با دفعات قبل
بود .آنها اعالم کردند که علت مرگ جمشــید
اصابت جسم سخت به سرش بوده است.
بــا اعــام نظریــه جدیــد پزشــکی قانونی،
بازپــرس محمدجــواد شــفیعی دســتور
بازداشــت مرد جوانی را که با جمشــید درگیر
شده بود صادر کرد.
بــرادر بزرگتــر بــه نــام کیــوان در همــان
تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد .به دســتور
بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امــور جنایی
تهــران ،متهــم در اختیــار کارآگاهــان اداره
دهــم پلیس آگاهــی پایتخــت قــرار گرفت و
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفتوگو با متهم
چه شد که دست به قتل زدی؟
به خاطر کینهای که از او داشــتم ،دست به
قتل زدم .او به برادر کوچکترم فحاشی کرده
و او را زده بــود ،من هــم وقتی با او درگیر شــدم ،پاره آجری
را که در آن اطراف بود برداشــتم و چندین ضربه به ســرش
زدم.
اختالف و درگیری برادرت با جمشید سر چه بود؟
یــک محلی بود که مــا آنجا مــواد میفروختیــم و مواد
مصــرف میکردیــم .بــرادرم روز حادثــه رفتــه بود تــا مواد

بفروشــد که جمشــید به او میگوید اینجا پاتوق من است
و تو حــق فروش مــواد را نــداری .ســر همین مســأله باهم
درگیر شــدند .جمشــید حتی بــه معتادانــی که آنجــا مواد
میکشــیدند ،میگفت باید به من حق حســاب بدید ،چرا
کــه اینجا پاتوق من اســت .وقتی من رســیدم ،او داشــت
به برادرم فحاشــی میکرد و من به حمایــت از برادرم با او
درگیر شدم و با پاره آجر به سرش زدم.

بعدها در زندان فوت کرد.
پلیــس متوجــه شــد ســعید
ســابقهدار اســت و بارهــا بــه اتهــام
ســرقت و کالهبرداری و شــرارت به
زندان افتاده و حبس کشیده است.
امــا ســعید موضــوع تجــاوز را انکار
کرد و گفت :من چنین کاری نکردم
و ســیامک و دختر جوان درباره من
دروغ میگویند.
اما مأموران با بررســی تماسها
و پیامکهــای ســعید و ســیامک
دریافتنــد وی از ســیامک خواســته
بود تا لیال را به خانهاش ببرد .بدین
ترتیب مدارک علیه وی کامل شــد
و پرونده ســیامک و سعید به اتهام
آدم ربایــی ،تجــاوز به عنــف و اکراه
و ســرقت بــه شــعبه هفتــم دادگاه
کیفــری رفت تــا متهمــان محاکمه
شوند.
در جلســه دادگاه باز هم ســعید
اتهــام تجاوز را انکار کرد و ســیامک
هــم مدعی شــد اگر بــه لیــا تجاوز
نمیکــرد بــه دســت ســعید کشــته
میشــد امــا دادگاه هــر دو متهم را
مجــرم تشــخیص داد و بــه جــرم
تجــاوز به عنــف به اعدام بــا طناب
دار محکوم کرد.
دربــاره اتهــام آدم ربایــی نیــز
هــر دو متهــم مجــرم شــناخته و
بــه  8ســال حبــس محکوم شــدند.
همچنیــن ســعید بــه خاطــر وارد
کردن آســیب بدنی بــه دختر جوان
حین تعــرض به پرداخــت دیه نیز
محکوم شــد .بدین ترتیــب با ابالغ
حکم به متهمــان پرونده در انتظار
ادامه روند رسیدگی است.

قصاص نامادری
برای قتل شوهر
گــروه حــوادث  /زنــی کــه مدعــی اســت
همســرش را بــه خاطــر بدرفتــاری بــا دختر
کوچکــش بــه قتــل رســانده از ســوی شــعبه
 7دادگاه کیفــری اســتان تهــران بــه قصاص
محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رسیدگی به این پرونده از سال  97با گزارش
مــرگ مــردی بهنام اکبــر در خانه آغاز شــد.
مأموران بالفاصلــه به محل مراجعه کردند
و همسر و دختر وی که در خانه بودند مدعی
شــدند او خودکشی کرده است .اما بررسیها
و تحقیقــات پلیــس مشــخص کــرد کــه اکبر
بــه قتــل رســیده و موضــوع خودکشــی فقط
بــرای انحــراف مســیر تحقیــق مطرح شــده
اســت .پــس از آن همســر او بازداشــت شــد
و در بازجوییهــا بــه قتل شــوهرش اعتراف
کرد .بدیــن ترتیب فخری  -همســرمقتول-
بــه اتهــام قتل عمد بازداشــت شــد و پس از
تحقیقــات تکمیلــی کیفرخواســت صــادر و
پرونــده بــه شــعبه  7دادگاه کیفــری اســتان
تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه ،دو دختر کوچک مقتول
نســبت به مادرشــان اعــام گذشــت کردند
ولی دختر بزرگ اکبر که از همسر اولش بود،
درخواست قصاص کرد.
در ادامــه متهــم ردیــف اول بــه جایــگاه
رفــت و گفت :شــوهرم از همســر اولش جدا
شــد ه بود که به خواســتگاری مــن آمد .او 18
ســال از من بزرگتــر بود ،امــا بهدلیل اینکه
مــن شــرایط خوبــی نداشــتم ،پذیرفتــم بــا
او ازدواج کنــم .مــا در ســالهایی کــه بــا هم
زندگــی کردیم صاحــب  2دختر شــدیم .در
زمان حادثــه دختر کوچکم  8ســاله و دختر
بزرگم  14ساله بودند .اکبر مرد بدخلقی بود
و مــدام مــا را اذیت میکرد و بــا هر بهانهای
کتکمــان مــیزد .مــن در تمــام طــول ایــن
سالها ســعی کردم صبوری کنم اما تحمل
کتک خــوردن دخترانم را نداشــتم .همســر
اولش هــم بهخاطر همین بد رفتاریهایش
از او جدا شدهبود.
وی دربــاره جزئیــات روز حادثــه گفــت:
روز حادثــه اکبــر در حــال درس پرســیدن از
دختــر کوچکــم بــود که بــه یکبــاره عصبانی
شــد و دختــرم را کتــک زد و بعــد هــم بــه او
فحش داد .خیلی از رفتارش ناراحت شدم،
بــه او اعتــراض کردم کــه عصبانی شــد و به
ســمت مــن هم حمله کــرد .بعد دوبــاره به
ســراغ دخترم رفــت و او را کتــک زد .آنقدر
عصبانی شــدم که اصالً نفهمیدم چه کاری
انجــام میدهــم .بــا او درگیــر شــدم .وقتــی
روی زمین افتاد ،او را به قتل رســاندم ،البته
قصدم کشــتن شــوهرم نبود وقتی اشــکها
و نالههــای دختــرم را دیدم دیگر نتوانســتم
خودم را کنترل کنم.
پــس از پایــان اظهــارات متهــم قضــات
شــعبه  7دادگاه کیفــری اســتان تهــران وارد
شور شــدند و همســر مقتول را به اتهام قتل
عمــدی و بــا توجــه بــه درخواســت یکــی از
اولیای دم به قصاص محکوم کردند.

