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جــــــنایت مرد شیشهای

گروه عقاب ،دشمن کبوتربازان

گروه حوادث /پیدا شدن سر یک انسان روی علمک گاز مقابل یک خانه
درشمال تهران زن جوان و فرزندانش را به وحشت انداخت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــد روز قبــل زن جوانــی
بههمــراه دو فرزنــدش از خانــه خارج شــدند تــا به میهمانــی بروند اما
ناگهان با مشــاهده ســر یک انســان کــه روی علمک گاز گذاشــته بودند
وحشتزده با پلیس تماس گرفت.
وقتی مأموران پلیس به محل رســیدند با مشــاهده ســر یک مرد که
شــکل عجیبی داشت آن را به دســتور بازپرس جنایی تهران به پزشکی
قانونی منتقل کردند .نخستین بررسیها نشان میداد  30سال از مرگ
این مرد گذشته است .بنابراین تحقیقات برای اینکه مشخص شود این
سر چگونه به آن محل منتقل شده ادامه یافت .تا اینکه شوهر زن جوان
به مأموران گفت :من صبح روز حادثه از خانه خارج شدم که ناگهان در
میان زبالههایی که ســرکوچه گذاشته بودند این سر را مشاهده کردم که
کنار جوی آب افتاده بود و به تصور اینکه عروســک یا مجسمه است آن
را برداشتم و بهعنوان تزئین باالی علمک گاز خانهام قرار دادم و هرگز
تصور نمیکردم متعلق به یک انسان واقعی باشد.
در ادامــه تحقیقــات نیــز مشــخص شــد ایــن ســر مدتهــا در یــک
آزمایشــگاه بهعنوان نمونه آزمایش داخل مواد نگهدارنده قرار داشــته
و کارشناســان آزمایشــگاه روی آن آزمایــش میکردهانــد اما مدتی قبل
پــس از اتمام کارشــان آن را داخل زبالهها به بیــرون منتقل کرده بودند
اما مشخص نیست چگونه از داخل کیسههای زباله بیرون افتاده است.
بدین ترتیب با مشخص شدن این ماجرا پرونده مختومه شد.

داستان

باالی علمک گاز

سرقت از زنان
گروه حــوادث /مرد ســارق که بــه بهانــه کمک به
همســر باردارش زنان را فریب داده و طالهایشان
را میدزدید از سوی پلیس دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چندی
قبل زن میانســالی با مراجعه به پلیس از ســرقت
زنجیــر طالیش خبر داد و گفــت :در صف نانوایی
ایستاده بودم که مردی جوان هراسان وارد نانوایی
شــد و رو به زنانی که در صف ایستاده بودند گفت
بــا همســر بــاردارش در حــال قــدم زدن بــوده اما
یک پســربچه که نقابی ترســناک به چهره داشــته
ناگهــان مقابــل همســرش پریده و زن جــوان هم
با دیدن او شــوکه شــده و روی زمین افتاده اســت.
بعد هم از ما خواســت اگر کسی طالی زرد همراه
دارد بــه او بدهــد تــا داخل لیوان آب بینــدازد و به
همسرش آب طال بدهد شاید حالش بهتر شود.
شــاکی ادامه داد :من کــه حرفهای مرد جوان
را بــاور کرده بــودم دلــم برایش ســوخت و زنجیر
طالیم را به او دادم بعد هم خودم پشــت ســرش
از نانوایــی بیــرون آمــدم تا ببینم حال همســرش
چگونــه اســت ،اما مــرد جــوان به محــض گرفتن
طــای من بــا عجله بیــرون دویــد و قبــل از اینکه
مــن بتوانــم بــه او برســم ســر کوچــه ســوار یــک
موتورسیکلت شد و فرار کرد.
پــس از ایــن شــکایت پرونــدهای در دادســرای
مبارزه با ســرقت تشــکیل شــد و کارآگاهان پلیس

مرد همسرکش

در یک قدمی محاکمه

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی
قبــل دو زن کــه بــا ضربههــای چاقو مجروح شــده
بودنــد بــه بیمارســتانی در تهران منتقل شــدند که
بالفاصلــه کار درمــان آغــاز شــد امــا یکــی از زنها
بــر اثر شــدت جراحــات وارده جــان باخــت .وقتی
مأمــوران حراســت بیمارســتان بــا پلیــس تمــاس
گرفتند دقایقــی بعد مأموران برای بررســی ماجرا
بــه بیمارســتان رفتنــد .نخســتین تحقیقات نشــان
میداد که این دو زن مادر و دختر بودهاند که دختر
جان باخت و مادرش نیز حال وخیمی داشت و به
کما رفته بود .در حالی که تحقیقات برای شناسایی
عامــل قتل و ضرب و جرح ایــن مادر و دختر ادامه
داشت ،زن میانسال به شــکل معجزه آسایی زنده
ماند و به ســختی لب به ســخن باز کــرد .وی گفت:
دامادم مراد ما را با چاقو زد.
بنابرایــن بالفاصله مــرد جوان که افغانســتانی
بــود تحــت تعقیــب قــرار گرفــت و چنــد روز بعــد
دستگیر شد .مراد ضمن اعتراف به قتل همسرش
گفت :چند ســال قبــل برای کار به ایــران آمدم و با
همســرم آشنا شده و ازدواج کردم .در این مدت ما
صاحب یک دختر و پسر شدیم .من کارگر بودم اما

آگاهــی نیــز تحقیقــات خــود را بــرای شناســایی و
دســتگیری مــرد ســارق آغــاز کردنــد اما با شــروع
بررسیها مشــخص شد چند شکایت مشابه دیگر
نیــز بــا همیــن شــگرد از زنــان مشــتری نانوایــی و
سوپرمارکتها در تهران ثبت شده است .بنابراین
کارآگاهان فرضیه سریالی بودن سرقتها را مورد
بررسی قرار دادند.
در ادامــه نیــز پــس از بازبینــی دوربینهــای
مداربســته محــل ســرقتها ســرانجام توانســتند
شــماره پــاک موتورســیکلت مــرد ســارق را بــه
دســت بیاورند .وقتی مالک موتور شناســایی شــد
کارآگاهــان به ســراغ وی رفتند؛ اما مرد میانســال
مدعــی شــد چنــدی قبــل موتــورش را بهصــورت
قولنامهای به مردی جوان فروخته است.
بدیــن ترتیــب پــس از ردیابیهــای گســترده
پلیســی ســرانجام متهم اصلی پرونده شناسایی و
دستگیر شد .مرد جوان که نخست منکر سرقتها
بود وقتی با شــاکیها رو به رو شــد به ناچار لب به
اعتراف گشــود و گفت :من به خاطر همســرم این
کار را کــردم .چنــد مــاه قبل همســرم بــرای خرید
بــه نانوایــی رفتــه بــود اما مــردی با همین شــگرد
و بــه بهانه اینکه مــادرش ترســیده و در خیابان از
حال رفته اســت و باید بــه او آب طال بدهد طالی
همســرم را دزدید .ما وضع مالی خوبی نداشــتیم
و ســرقت طالی همســرم ضربه خیلی بدی به ما

به خاطر

حمایت از پدر

زد؛ نه پول داشــتم که دوباره برایش طال بخرم نه
میتوانستم کاری برای خوشحالی همسرم انجام
دهــم بههمین خاطر تصمیم گرفتم خودم نیز با
همین شــگرد از زنان ســرقت کنم .بارها این کار را
انجام دادم اما فقط توانســتم چند زن سالخورده
و میانسال را با این شیوه فریب دهم و طالیشان را
سرقت کنم .خیلیها به حرفم اعتماد نمیکردند
یا میگفتند طالیی همراهشان نیست.
با اعترافات متهم وی برای تحقیقات بیشــتر و
شناسایی ســایر شاکیها در اختیار کارآگاهان اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

گروه حوادث /مرد افغانستانی که همسرش را کشته و مادرزنش را نیز تا یک قدمی مرگ برده
بود در اعترافاتش مدعی شد بهخاطر حمایت از بچههایش این کار را کرده است.
همیشه کار نداشتم و گاهی بیکاربودم ،وضع مالی
خوبی نداشتیم و به همین خاطر خانواده همسرم
بــا من بدرفتــاری میکردند .آنها مدام همســرم را
علیه من تحریک میکردند .آنقدر از من بد گفتند
که همسرم نیز بچهها را برداشت و با حالت قهر به
خانــه پدرش رفت .من دلم بــرای بچه هایم تنگ
شــده بود به همین دلیل برای آشــتی با همســرم و
برگردانــدن آنها به خانه پدرزنــم رفتم اما او اجازه
نــداد آنها برگردند .گفت تو پول نداری و به دختر و
نوه هایم نمیرســی بهتر است بچهها اینجا بمانند
تو برو و هر وقت پول داشتی برگرد.
متهم گفت :به زنم گفتم وســایلت را جمع کن
به خانه برگردیم .گفتم برمی گردیم افغانســتان و
آنجــا زندگی میکنیم اما زنم عصبانی شــد و گفت
بــه افغانســتان برنمی گــردد .خیلــی عصبانی بود
گفت خودت و بچه هایت به افغانســتان برگردید،
مــن همین جــا میمانم .بعــد ناگهان شــروع کرد
بــه کتک زدن پســرم حتــی میخواســت دخترم را
از بــاالی پلهها بــه پایین پرت کند کــه من مانعش
شــدم از همه بدتــر اینکه مادرزنم هــم از دخترش
حمایــت کــرد از ایــن کارش عصبانــی شــدم و

در ایــن پرونــده ،ردپــای اعتیاد در وقــوع جنایت
بهخوبــی دیــده میشــود .در خانوادههایــی کــه
یکــی از زوجیــن به شیشــه اعتیــاد دارند ،شــاهد
اتفاقات تلخی هســتیم و فرجامی هولناک مانند
کارتنخوابــی ،قتــل یــا موضوعــات غیراخالقی
بــرای آنهــا رقــم میخــورد .در چند ســال اخیر با
افزایــش مصــرف مــواد مخدرصنعتــی ،شــاهد
وقــوع جنایتهــای هولناکی تحــت تأثیر توهم
مصــرف آن هســتیم؛ جنایتهایی کــه قاتل بعد
از خــارج شــدن از توهم شیشــه ،بــاور نمیکند او
مرتکب این جنایت شــده باشــد .در این پرونده
نیز متهم فردی  35ساله و متأهل است که اعتیاد
شــدید به مصــرف شیشــه دارد و همیــن موضوع
منجر به مشــکالت متعددی برایش شد .از جمله
همســرش را دلســرد و بــه ســمت مــرد دیگــری
ســوق داده و بهواســطه مصــرف بیــش از اندازه،
حالت روانی متعادل نداشــته دائماً با اطرافیان
بخصــوص خانواده در حال نــزاع و درگیری بوده
و توهــم ناشــی از مصرف شیشــه زمینه ســاز بروز
ناهنجاریهــای رفتاری در خانواده این فرد شــده
است که در نتیجه هم زندگی و آینده خودش هم
همسر و فرزندانش و هم یک جوان را نابود کرد.

برادرکشی

به بهانه آب طال

خـــــــبر

کشف سر انسان

گروه حــوادث /مرد معتاد کــه به خاطر
سوءظن به همسرش مرتکب قتل شده
بــود پس از یک ماه فرار از ســوی پلیس
دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
رســیدگی بــه ایــن جنایــت از ســاعت
 23:20چهاردهم اردیبهشت به دنبال
وقــوع قتلــی در غــرب تهــران از ســوی

مأمــوران کالنتری آغاز شــد .نخســتین
بررسیها در محل حادثه نشان میداد
مرد جوانی بر اثر ضربات چاقو از ناحیه
گــردن و پشــت دچــار خونریزی شــده و
فوت کرده و جسدش در پیادهرو مقابل
خانهاش افتاده است.
یکی از همسایهها به مأموران گفت:
تازه وارد خانهام شــده بــودم که ناگهان

صــدای عجیبــی شــنیدم و بعــد هــم
صــدای یــک موتورســیکلت آمــد که با
سرعت زیادی حرکت کرد .وقتی بیرون
آمدم با جسد مرد جوان روبهرو شدم.
بدین ترتیب قاضی حسینی از شعبه
دوم دادســرای جنایی مالرد خیلی زود
در محل جنایت حضور یافت و دســتور
داد عوامل تشــخیص هویت در صحنه
حاضــر و تنپیمایــی انجــام و جســد
تحویــل عوامــل بهشــت رضوان شــود.
با توجه به حساســیت موضــوع مراتب
در دســتور کار عوامــل دایــره مبــارزه بــا
جرایــم جنایی قــرار گرفت ،در بررســی
گوشــی تلفن همراه مقتول شماره یک
زن به نام شــراره پیدا شد که در روز قتل
بــا مقتول تماس گرفته بــود ،همچنین
مشــخص شــد چندی قبل نیــز مقتول
مبلغــی پول بــه حســاب ایــن زن واریز
کرده اســت .بدین ترتیب محل زندگی
زن جــوان شناســایی شــد و کارآگاهــان
سراغ وی رفتند.
زن  29ساله در بازجوییهای پلیسی
مدعی شد همسرش عامل قتل بوده و
در بیــان ماجرا گفت :من  10ســال قبل
ازدواج کــردهام و دو فرزنــد داریــم ،در

ایــن مدت همســرم ســیروس بــه انواع
مــواد مخدر اعتیاد داشــت و بیــکار بود
و من مجبور بودم بــرای تأمین مخارج
زندگــی در یک خیاطخانــه کار کنم .در
همانجــا با مــرد جوانــی بهنــام کیوان
 25ســاله آشــنا شــدم ،او چند ســالی از
مــن کوچکتر بود اما گاهی با او درددل
میکردم و از مشکالتم و بدرفتاریهای
شوهرم میگفتم .کیوان از من خواست
که از شوهرم طالق بگیرم تا با او ازدواج
کنــم اما مدتی بعد شــوهرم بــه ارتباط
من و او پی برد و درگیری ما بیشــتر شــد
بعد هم با تهدید چاقو از من خواســت
او را مقابل خانه کیوان ببرم ،وقتی زنگ
خانــه را زدم و او بیــرون آمد شــوهرم با
چاقو او را زد و بالفاصله فرار کردیم.
بهدنبــال اظهــارات زن جــوان،
ســیروس تحــت تعقیــب پلیــس قــرار
گرفت .براساس این گزارش ،متهم بعد
از یک ماه شناســایی و دستگیر شد .این
مــرد جوان در همان بازجوییهای اولیه
بــه قتلی که مرتکب شــده بــود ،اعتراف
کرد .پس از اعتراف متهم ،وی بازداشت
شــد و پــس از تکمیــل پرونده بــه زندان
رفت و در انتظار محاکمه قرار دارد.

فهیمه محمدیان

کارشناس مشاوره معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

نگاه کارشناس

محمد بلوری /فرودگاه قلعهمرغی نخســتین فرودگاه تهران در جنوب شهر
احداث شد .اواخر دهه 30و در جریان مسابقه دو کفترباز ،دستهای از کبوتران
در برخورد با یک هواپیما باعث ســقوط آن شدند و امنیت پرواز هواپیماها
را فرمانداری نظامی برعهده گرفت و کبوتربازی جرم شــناخته شد و استوار
نایبمبارزهباکبوتربازیرابرعهدهگرفتو...
عشقبازهایی که کبوتران گرانقیمتی داشتند ،آنها را تحویل مسافرانی
در گاراژ میدادند تا به روســتاها و شــهرهای دیگر ببرند و به آشنایانشــان
بسپارند.
شاگرد شوفر یک اتوبوس تهرانی ،گونیهای پر از کبوتر را از عشقبازها
تحویل میگرفت تا روی سقف اتوبوس باربندی کند.
عشــقبازها از هــر طــرف با فریــاد از او خواهــش میکردند هــر طور که
هست ،کبوترانشان را روی باربند اتوبوس جا بدهد.
غلومی این چند تا کفتر را هم جاش بده قربونت وگرنه فردا تو پاسگاهاین پرندههای زبونبسته را سالخی میکنند.
جان من! فقط این دو تا کفتر را جا بده و شــاگرد شــوفر که از آنهمهخواهش و تمنا کالفه شده بود ،فریاد میزد:
اینهمه قفس و کیس ه گونی پر از کفتر رو هم چیدم ،دیگه جا نموندهو آنهایی که کبوتران سفارشیشان روی باربند جا گرفته بود ،از الی شیشه
اتوبوس به مسافران ســفارش میکردند کبوترانشان را به آشنایان مورد
نظرشانبرسانند.
اصغر قربونت ،جون تو و جون کفترام مثل تخم چشــمام دوستشــون
داشــتم .تحویلشــون که میدی ،بگو دوای شپشک برای کفترها یادشون
نره.
دیگری سفارش میکرد تا رسیدی به آبادی ببر تحویل مش صفر بده
و آن یکــی میگفت :دیگه ســفارش نمیکنم .به مرتضــی بگو آبها که از
آسیاب افتاد ،خودم میام ده میبرمشون.
اتوبــوس کــه بــهراه افتاد ،مــردی که لبه شیشــه پنجــره اتوبوس چنگ
انداختــه بــود و همــراه بــا آن میدویــد ،پاکتــی را تــوی دامن یک مســافر
انداخت و لیلی کنان گفت:
اینهــم پــول ارزن کفترا ،دوای شپشــک هم توش هســت .اما بگو بهقاعده قاتی آب کند وگرنه تن کفترای زبونبسته ناسور میشود.
راننــده بــا خنــدهای از ســر کیــف ،تــوی آینــهبغلــی نگاهــی بــه جمع
کفتربازهای پراکنده و سرگشته توی گاراژ کرد و با ادای جاهلی خواند  -ای
کاروان آهســته ران ،آرام جانــم میرود...و آنگاه با غشغش مســتانهای،
مشتش را روی فرمان کوبید و گفت :جمع عزاداران را سیاحت کن!
تنــگ غروب که تک گرمــا در هوای دم کرده و خفقــانآور قلعهمرغی
میشکســت ،دســتهای از غوغائیــان ولگــرد بــا هلهلــه و فریــاد از دهانــه
بازارچه به میدان ریختند که علیه کبوتربازان شعار میدادند .جلودارشان
یکــی از التهای عربدهکش بود که مشــتهای گرهکردهاش را باالی ســر
میچرخاند و رو به جمع تظاهرکنندگان نعره میزد :مرگ بر کفترباز!
و در جــواب او ،یکبــاره بازوهــا در هــوا مــوج مــیزد ،عضــات صــورت
برافروختهشان کج و کوله میشد ،رگهای گردنشان ورم میکرد.
حفره دهانها از هم میدرید و همگی نعره میزدند.
مرگ بر کفترباز ...ننگ بر خطرساز.یک پســر لندوک که صورت زردنبو و درازی چون چهره اســب داشت،
پــاکاردی را باالی ســرش میچرخاند و با پیچ و تابــی که به کلهگندهاش
مــیداد ،از شــوق زوزه میکشــید و آب دهانــش از زیــر چانــه درازش کش
میآمد.
روی پالکارد پارچهای با خط درشــتی زیر کله یک عقاب که چشمهای
شــررباری داشت ،نوشــته بودند :گروه عقاب خصم جان کبوتربازان و زیر
سایهبان قهوهخانه پیرمردهایی بهت زده و گنگ نشسته بودند این صحنه
تظاهــرات را تماشــا میکردند .پیرمردی که در میــان این جمع پلکهای
چشــمهای کــم ســویش را تنگ کــرده بود ،بــه جلــودار گــردن دراز جمع
تظاهرکنندگان خیره ماند ،از بغل دستیاش پرسید:
این حرومزاده کریم سگکش نیست که دسته راه انداخت؟جوان چهارشانه که سینه فراخی داشت ،پوزخندی زد و گفت:
 -خود حرومزاد ه شه .دوره سگکشی گذشته ،حاال میخواد کفترکشی
راه بندازه.
و رو کــرد بــهعشــقباز ســالخوردهای که به دیــوار یل ه داده بــود و قلیان
میکشید.
 ببین حاج کاظم ،کیها دســته راه انداختن .چاقوکشهای شــعبونقصاب و الت و لوتهای یک القبا،حاج کاظم آهی کشید و گفت:
بلــه میبینــم ،از فــردا همیــن الت و لوتهــا برامــون شــاخ و شــونهیکشن.
م 
تظاهرکننــدگان چوبدســتهایی را بــاالی سرشــان ب ه رقــص درآورده
بودند .تهدیدکنان پیش میرفتند .کریم سگکش وارد پرنده فروشی شد
و حتی به پیشخوان زد قفس دو مرغ عشق را به کناری پرت کرد و رودرروی
پرندهفروش ایستاد ،دستها را دالورانه بهکمرش زد و فریاد کشید:
پیرمرد چراداری به مملکت خیانت میکنی؟پرنده فروش وا رفت ،گردن کج کرد و نفسزنان گفت:
ط کنم دســت به خیانت بزنــم کریم آقاجــان .اصالً من کی
 مــن غل ادامه مطلب پنجشنبه آینده
باشم که از این غلطها کنم؟

نتوانســتم خودم را کنترل کنم و با چاقو به همسرم
حملــه کردم .مادرزنم جلو آمد که مجبور شــدم او
را هم بزنم.
بعــد از گفتههــای متهم ،مأموران بــه تحقیق از
مادرزن وی پرداختند .زن میانســال گفت :دامادم
همیشــه بیــکار بــود .ما بــه خاطر حمایــت از دختر
و نــوه هایمــان و برای اینکه ســختی نکشــند ،خرج
زندگــی آنها را میدادیــم .روز حادثه وقتی دامادم
گفــت کــه میخواهد بــه افغانســتان بــرود دخترم
ناراحــت شــد و درگیــری آنهــا بــاال گرفــت .مــراد
میخواست دخترم را بکشــد ،من واسطه شدم که
ایــن اتفاق نیفتــد اما هم مــن را زد و هم دخترم را
به قتل رساند.
ëëمن و همسرم درخواست قصاص داریم
با توجــه به اینکــه متهم دو کــودک صغیر دارد
کــه قیمی هم در ایران ندارند به این ترتیب رئیس
قــوه قضائیــه از ســوی آنهــا بــرای قتــل مادرشــان
درخواست دیه را مطرح کرد.
بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور کیفرخواســت
متهــم ،پرونــده این مرد برای رســیدگی بــه دادگاه
کیفری فرستاده شد تا بزودی محاکمه شود.

گــروه حــوادث /مــرد جــوان کــه بــه خاطــر
بدرفتاریهــای برادربزرگش با پدر خانــواده از او
کینه به دل گرفته و در یک درگیری مرتکب قتل او
شده بود ،بهزودی محاکمه خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،اواخر
شــهریور سال گذشته مرد  ۴۰ســالهای به نام میالد
در خانهاش واقع در جنوب تهران به قتل رســید.
نخستین بررسیها نشــان میداد برادرش بهنام
عامل قتل است .وقتی بهنام دستگیر شد ،گفت:
بــرادرم همه اموال پــدرم را تصاحب کــرده بود؛
پدرم یــک زمین کشــاورزی داشــت کــه میالد به
بهانه اجاره و کار روی زمیــن آن را از پدرم گرفت
اما هیــچ پولــی بابت اجــاره پرداخــت نمیکرد
مدام هــم پدرم را اذیت میکرد .تنها منبع درآمد
پــدرم همین زمین بــود اما میــاد کاری کرده بود
کــه پدر و مــادرم به نان شــب محتاج باشــند فکر
میکرد چون پسر بزرگ خانواده است ،حق دارد
هر کاری بکنــد .من وقتــی میدیدم چقــدر پدرم
از دســت او ناراحت اســت ،عصبانی میشدم.
تــا اینکــه یــک روز بــرادرم را بــه همــراه همســر و
فرزندش بــه خانهام دعــوت کردم تــا در این باره
بــا او صحبت کنم امــا او نیامد .بعــد پدرم گفت
میــاد او را کتــک زده اســت .من از شــنیدن این
ماجــرا بشــدت عصبانی شــدم و بــه ســراغ برادر
بزرگم رفتم .میخواســتم با او صحبــت کنم اما
او حاضــر به صحبت نشــد و من بــه رویش چاقو
کشیدم .در آن درگیری چاقو ناخواسته به سینه او
خورد که کشته شد.
وی در حالی که ابراز پشــیمانی میکرد ،گفت:
رفتارهای برادرم باعث شد مادرم از غصه بمیرد.
او حتی پدرم را تهدیــد به قتل کرده بود .به همین
خاطر بــه رویــش چاقو کشــیدم .من فقــط قصد
ترساندن برادرم را داشتم نه کشتن او را.
متهــم ادامــه داد :بچههــای برادرم بــرای من
درخواســت قصــاص کردهانــد من بــه آنها حق
میدهــم کــه ناراحــت باشــند خــودم از اینکــه
چنین اتفاقی افتاده اســت ،بســیار ناراحتم .من
درخواســت بخشــش دارم و حاضرم هر طور که
آنها میگویند ،این اشــتباه بزرگــم را جبران کنم.
البتــه آنهــا خودشــان میداننــد که پدرشــان چه
کارهایی میکــرد و اختالفــی که بین مــا و برادرم
بــود ،بســیار قدیمی بــود .حتــی چندبار ســر این
موضوع با همســر برادرم هم صحبت کردم ولی
کارهای برادرم قابل کنترل نبود.
پــس از اعترافــات متهــم و تکمیــل تحقیقات
پرونده به شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک اســتان
تهران فرستاده شد تا پای میز محاکمه بایستد.

