
تشنج قاتل پس از ارتكاب قتل
مردي كه پس از ارتكاب قتل در يكي از روستاهاي همدان دچار تشنج 

شده بود به بيمارستان منتقل شد. 
  سرهنگ جمشيدباقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان گفت: اين حادثه 
ساعت ۲:۱۰ بامداد ديروز اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از حادثه به مأموران پليس 
خبر رسيد كه دعواي خونين در يكي از روستاهاي همدان رقم خورده است. 
در بررسي هاي بعدي معلوم ش��د كه دو مرد 49 و 5۰ ساله كه با هم نسبت 
فاميلي داشتند درگير شده اند كه در جريان آن، يكي از آنها با ضربات چاقو 
مجروح و به بيمارستان منتقل شده و ضارب هم از محل فرار كرده است. بعد از 
آن بود كه مأموران پليس راهي خانه عامل حادثه شدند. در بررسي ها مشخص 
شد كه ضارب پس از وقوع حادثه دچار تشنج شده و به بيمارستان منتقل شده 
است. بررسي ها در اين باره جريان داش��ت تا اينكه از بيمارستان خبر رسيد 
مجروح حادثه به علت شدت جراحت فوت شده است.  سرهنگ باقري گفت: 

پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

م�ردي ك�ه چه�ار س�ال قبل همس�ر 
س�ابقش را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود در 
زن�دان رجاي�ي ش�هر قص�اص ش�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، صبح روز بيس��ت 
و يكم آبان س��ال ۱393 بود ك��ه مأموران 
كالنت��ري ۱۲8 تهران نو ب��ا تماس تلفني 
ش��هروندي از قتل زن جواني در خانه اش 
باخبر و راهي محل شدند.  مأموران پليس 
در محل حادثه كه يك مجتمع مسكوني 
در يكي از خيابان هاي نيروي هوايي بود با 
جسد خونين زني در راه پله هاي اين مجتمع 
روبه رو شدند كه با اصابت ضربات چاقو به 
قتل رسيده بود.  نخستين بررسي ها حكايت 
از اين داشت مقتول لحظاتي قبل در جدال 
با شوهر سابقش به نام ايرج به قتل رسيده 
و قاتل هم پ��س از حادثه از محل گريخته 
است.  يكي از ساكنان مجتمع كه موضوع 
را به مأموران خب��ر داده بود، گفت: مقتول 
مدتي است در اين مجتمع مسكوني تنهايي 
زندگي مي كند. در اين مدت گاهي شوهر 
سابقش ايرج به خانه اش رفت و آمد داشت تا 
اينكه حدود ساعت 8 صبح با صداي درگيري 
از خواب بيدار شدم. صدا از خانه مقتول كه 
همس��ايه ديوار به ديوار ما است به گوشم 
رسيد. وقتي در را باز كردم ايرج را ديدم كه 
چاقوي بزرگي در دست دارد و به سرعت از 
پله ها پايين مي رود . ثانيه هايي بعد صداي 
دلخراش زن همسايه را شنيدم و وقتي به 
پايين پله ها رفتم، ديدم او خونين روي پله ها 
افتاده است. ايرج با ديدن من به سرعت از 
مجتمع فرار كرد كه من موضوع را تلفني به 

مأموران پليس و اورژانس خبر دادم. 
همزمان ب��ا ادام��ه تحقيقات درب��اره اين 
حادثه مأموران به دستور بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران جس��ت وجو 
براي دستگيري قاتل را آغاز كردند تا اينكه 

دريافتند س��اعت ۱۲ ظهر روز حادثه ايرج 
خودش را به مأموران پليس تس��ليم كرده 
اس��ت.  متهم پس از انتقال به اداره پليس 
با اظهار پش��يماني به قتل همسر سابقش 
اعتراف ك��رد. وي گفت: م��ا زندگي خوبي 
داشتيم تا اينكه يكي از دوستان همسرم در 
زندگي ما دخالت كرد و باعث اختالف من 
و همسرم ش��د. اختالفات ما ادامه داشت تا 
اينكه سه سال قبل از هم جدا شديم اما من 
همچنان او را دوست داشتم و عاشقش بودم 
به همين س��بب خيلي تالش كردم او را به 
زندگي مش��تركمان برگردانم اما فايده اي 
نداشت.  وي ادامه داد: امروز ساعت 8 صبح به 
خانه او رفتم تا با هم صحبت كنيم اما او گفت 
قصد دارد با چند نفر از دوستانش كه يكي از 
علت هاي اصلي اختالف ما بودند به مسافرت 
برود كه دوباره مثل هميشه با هم مشاجره 
لفظي كرديم. وقتي مشاجره ما باال گرفت، 
گفت از من متنفر است و به هيچ عنوان قصد 
ندارد با من زندگي كند و از خانه خارج شد. 
در حالي كه به شدت عصباني شده بودم به 
داخل آشپزخانه رفتم يك چاقو برداشتم و 
او را دنبال كردم ت��ا اينكه پايين راه پله ها با 
ضربات چاقو او را به قتل رساندم. پس از اين 
فرار كردم اما چند ساعت بعد از كارم پشيمان 
شدم و به كالنتري رفتم و خودم را معرفي 
كردم.  متهم پ��س از تحقيقات تكميلي در 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و 
به جرم قتل عمد همسر سابقش به قصاص 
محكوم ش��د. حكم دادگاه پس از تأييد در 
يكي از ش��عبه هاي ديوان عالي كشور براي 
اجرا به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده 
شد تا اينكه در نهايت قاتل پس از سير مراحل 
قانوني اجراي حكمش چند روز قبل در زندان 
رجايي شهر قصاص شد. بدين ترتيب پرونده 

قتل همسر سابق براي هميشه بسته شد. 

مرد خشمگین  قصاص شد

چهار مرد فريبكار با تصادف ساختگي اقدام به آدم ربايي براي 
اخاذي 40 ميليارد توماني كرده بودند كه يكي از آنها بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ۲5 بهمن ماه امسال در يكي از 
خيابان هاي شهرستان اهواز اتفاق افتاد. روز حادثه اعضاي يك 
خانواده، پليس را از ماجراي آدم ربايي با خبر كردند. يكي از آنها 
گفت كه مردي ناشناس تماس گرفته و گفته است كه برادرم 
را ربوده و براي رهايي او درخواست 4۰ميليارد تومان پول كرده 
اس��ت. با طرح ش��كايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي وارد 
عمل و بعد از تحقيق موفق شدند عامل آدم ربايي را بازداشت و 
گروگان را در سالمت كامل آزاد كنند. گروگان آزاد شده گفت: 
من با خودروي خ��ودم در حال عبور بودم ك��ه يك خودروي 
عبوري با خودروي من تصادف كرد. وقتي پياده ش��دم ناگهان 
چهار نفر به من حمله كردند و من را داخل خودرويي انداخته و 
با خودشان بردند. آن جا بود كه فهميدم تصادف ساختگي بوده 
و آنها با گروگان گرفتن من قصد اخاذي داشتند كه خوشبختانه 
نجات پيدا كردم.  س��ردار حيدر عباس زاده، فرمانده انتظامي 
استان خوزستان گفت: سه همدست متهم بازداشت و شناسايي 

شدند و دستگيري آنان در دستور كار قرار دارد.

 بازداشت آدم رباي
 40 میلیارد توماني

زن و مرد فريبكار كه با وعده ثبت نام عتبات و عاليات از 
300 نفر در شيراز كالهبرداري كرده اند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمدعلي گودرزي، فرمانده 
انتظامي استان فارس گفت: در پي اخبار واصله مبني بر 
اينكه خانمي با جعل عنوان مددكار اداره كل زندان ها و 
تحت عنوان اعزام كاروان زيارتي به عتبات عاليات با هزينه 
يك س��وم بها و تعهد پرداخت دو، سوم از طريق خيرين، 
اقدام به كالهبرداري كرده كه موضوع شناس��ايي شد و 
دستگيري به صورت ويژه در دستور كار مأموران پليس 
اطالعات قرار گرفت. مأموران پليس پس از تحقيق موفق 
شدند مخفيگاه متهمان را شناس��ايي و آنها را بازداشت 
كنند. متهمان در بازجويي ها به 3۰۰ فقره كالهبرداري 

به مبلغ 6۰۰ ميليون تومان اقرار كردند.

 كالهبرداري به بهانه
 ثبت نام عتبات عالیات

واژگوني اتوبوس مسافربري در استان خوزستان 
ي�ك كش�ته و ش�ش مجروح برج�اي گذاش�ت. 
اين حادثه بام��داد روز گذش��ته در كيلومتر 65 محور 
هنديجان به ماهشهر در استان خوزستان اتفاق افتاد 
و مأموران پليس و امدادگران بع��د از حضور در محل 
متوجه ش��دند يكي از هفت سرنش��ين به علت شدت 
جراحت فوت شده و شش نفر ديگر كه دچار جراحت 
شده بودند به بيماس��تان منتقل شدند.  سرهنگ نادر 
رحماني، رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا علت حادثه را خس��تگي و خ��واب آلودگي 
راننده اعالم كرد. اتوبوس متعلق به تعاوني تك س��فر 
ايرانيان آبادان بود كه از بندرلنگه به س��مت آبادان در 

حال حركت بود كه دچار اين حادثه شد.

واژگوني مرگبار 
اتوبوس مسافربري

سرقت در پوش�ش نظافت منازل يكي از شيوه هاي مرس�ومي است كه همواره 
شاهد تكرار آن هستيم. بسياري از شهروندان به جاي درخواست كردن كارگران 
خدماتي از مؤسسه هاي مجاز به آگهي هايي كه در كوچه و خيابان رها شده اعتماد 
مي كنند و به پيامدهاي ناگوار آن هم مبتال مي شوند. در يكي از پرونده هايي كه در 
پليس آگاهي تهران تشكيل شده  است دو برادر افغان در پوشش نظافت منازل به 

خانه هاي مردم دستبرد مي زدند كه بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سريال سرقت هاي اين دو برادر از اوايل آبان ماه امسال به مأموران 
پليس تهران گزارش شد. يكي از شاكيان به مأموران كالنتري ۱۲7 نارمك خبر داد كه 
مقدار زيادي پول و طال از خانه اش در مجيديه سرقت شده و سارقان طناب گره زده شان 
را در ساختمان جا گذاشته اند.  پس از اينكه پرونده به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران 
فرستاده شد، سرقت هاي مشابهي به مأموران گزارش شد. در شاخه ديگري از بررسي ها 
۱7 دي ماه مأموران پليس موفق شدند با رد يابي يكي از گوشي هاي سرقت شده مردي 
افغان به نام قادر را بازداش��ت كنند. مرد 35 ساله گفت كه در كار نظافت منازل فعاليت 
مي كند و گوشي را هم از مردي دستفروش خريده اس��ت و درباره سرقتي بودن آن هم 
اطالعي ندارد. او در تحقيقات بعد حرف هايش را تغيير داد و گفت كه گوشي را از مردي 
افغان كه حاكم نام دارد خريده است اما از محل زندگي و كار او خبر ندارد. متهم اما چند 
ساعت بعد اطالعات بيشتري درباره حاكم در اختيار مأموران پليس گذاشت. متهم گفت: 
حاكم برادر من است و همه سرقت ها را او انجام داده است. با اطالعاتي كه متهم در اختيار 
پليس گذاشت برادر ۲۱ ساله او هم بازداشت شد. در بررسي سوابق حاكم مشخص شد كه 
او يك بار به اتهام تعرض به پسري جوان بازداشت شده  و به زندان افتاده است. او گفت: قادر 
در كار نظافت منازل فعاليت مي كند و من هم به او كمك مي كنم. هنگام نظافت منازل 
محل نگهداري پول و اشياي قيمتي را تحت نظر مي گرفتيم و گاهي هم در غفلت صاحبان 
خانه كليدهايشان را س��رقت مي كرديم. همچنين با اهالي ساختمان حرف مي زديم و 
متوجه مي شديم كه كدام يك از همسايه ها در سفر هس��تند. با اطالعاتي كه به دست 
مي آورديم گاهي با كليد هاي سرقت شده و گاهي هم با يك طناب گره زده وارد خانه ها 
مي شديم و دست به سرقت مي زديم. متهم گفت: طالهاي سرقت شده را به مالخري در 
شهرستان بروجرد مي فروختيم كه او هم طالها را به افغانستان قاچاق مي كرد. دو متهم 
در بازجويي هاي اوليه به بيش از 7۰ فقره سرقت اعتراف كردند.  سرهنگ مرتضي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه مالخر پرونده هم بازداشت شده 

است، گفت: تحقيقات از متهمان در پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران در جريان است.

دستبرد به خانه ها پس از نظافت!
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 توضیح پلیس 
درباره شلیک گشت ارشاد

 نجات زن خانه دار 
از گودال عمیق

ريزش ناگهاني كف حياط مسكوني منجر به سقوط زن 
خانه دار به گودال عميق شد. 

به گزارش خبرنگار م��ا، نيروهاي عمليات ايس��تگاه يك 
آتش نش��اني س��اعت 9 صبح روز جمعه از وقوع حادثه در 
خيابان ۱5 خرداد غربي، خيابان اكبر نژاد، كوچه شيشه گران 
با خبر شده و در محل حاضر شدند. عليرضا حسني، افسر 
آتش نشاني تهران گفت: كف حياط منزل مسكوني دچار 
ريزش شده و يك گودال به عمق 5 متر ايجاد و زن 35 ساله 
در اعماق آن گرفتار شده بود. آتش نشانان پس از ايمن سازي 
محل حادثه، با استفاده از تجهيزات نجات، خود را به عمق 
گودال رس��اندند و وي را با رعايت اصول ايمني به بيرون از 

گودال انتقال و او را به امدادگران اورژانس تحويل دادند.

 كشف عتیقه 
از خودروي عبوري

فرمانده انتظامي پاسارگاد در استان فارس از كشف 42 قطعه 
عتيقه 500 ميليون تومانی از يك خودروي عبوري خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محم��د نيكبخت گفت: 
مأموران پليس آگاهي شهرس��تان پاسارگاد هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دس��تگاه وانت نيسان مشكوك 
ش��ده و آن را متوقف كردن��د. وي با بيان اينك��ه مأموران 
در بازرس��ي از اين خودرو، 4۲ قطعه عتيقه قاچاق كش��ف 
كردند، گفت: برابر نظر كارشناسان ميراث فرهنگي، ارزش 
عتيقه جات كشف شده 5۰۰ ميليون تومان برآورد شده است.  
سرهنگ نيكبخت با اشاره به اينكه در اين خصوص يك نفر 
دستگير و تحويل مراجع قضايي شد، خاطر نشان كرد: پليس 

با اقتدار كامل با قاچاقچيان برخورد قاطع و قانوني مي كند.

حمله چند نفر از هنجارشكنان به خودروي پليس امنيت 
اخالقي در ميدان نبوت با شليك گلوله هوايی خاتمه يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، از روز گذشته كليپي در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست شد كه حكايت از درگير شدن چند 
نفر از شهروندان با مأموران پليس تهران داشت. سرهنگ 
بابك نمك شناس، رئيس مركز اطالع رساني پليس پايتخت 
در توضيح حادثه به خبرنگار ما گفت: ساعت ۱8 روز جمعه، 
مأم��وران پليس امنيت اخالق��ي به دو نفر از بان��وان كه با 
پوش��ش خود، هنجارهاي جامعه را رعاي��ت نكرده بودند، 
تذكر مي دهند كه آنان اقدام به جوسازي، هياهو و فحاشي 
نسبت به پليس مي كنند. پس از آن بود كه مأموران پليس 
قصد انتقال آنان به مقر پليس را داش��تند كه آنان با رفتار 
و گفتارهاي زننده خود، از دس��تور پليس تم��رد كرده و با 
همدستي چند نفر از رهگذران، به سمت خودروي پليس 
يورش برده و با شكستن شيشه، قصد چپ كردن خودروی 
پليس را داشتند كه يكي از مأموران با شليك تير هوايي مانع 
اين اقدام اخالل گران مي شود. سرهنگ نمك شناس گفت: 
پليس براساس وظيفه ذاتي خود، با افرادي كه بخواهند از 
دستور پليس سرپيچي كنند، با اقتدار برخورد خواهد كرد و 

اسير جوسازي ها نخواهد شد. 

سارقان طايفه فيوج كه معموالً در باند هاي 
خانوادگ�ي اقدام ب�ه س�رقت مي كنند، 
مدت هاست به بهانه كمك به افراد نيازمند 
طعمه هاي خود را از بين زنان س�الخورده 
انتخاب مي كنند و ب�ا ترفندهاي مختلف 
طالهاي آنها را سرقت مي كنند. مأموران 
پليس به تازگي دو برادر و يك خواهر را كه 
به همين ش�يوه طالهاي زنان سالخورده 
را س�رقت مي كردند، بازداشت كرده اند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، چن��دي قبل زن 
س��الخورده اي به اداره پليس رف��ت و از دو 
مرد و زن جوان شيك پوشي به اتهام سرقت 

طالهايش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: خانه ام در يكي 
از خيابان هاي مركزي تهران است. معموالً 
براي نماز و مراسمات ديني به مسجد محل 
مي روم. ساعتي قبل از مسجد بيرون آمدم و 
در راه خانه ام بودم كه خودروي شاسي بلند 
مدل بااليي جلوي من توقف كرد. زن جواني 
از داخل خودرو مرا صدا زد و درخواست كمك 
كرد. زن جوان گفت در كشور ايتاليا زندگي 
مي كند و وض��ع مالي خيلي خوب��ي دارد و 
تصميم دارد مبلغ 5 ميليون تومان به خانواده 
نيازمندي كمك كند. او دسته اي چك پول 
مس��افرتي داخل نايلون مشكي كه به گفته 
خودش تع��دادي هم لباس داخ��ل آن بود، 
انداخت و به من داد و گفت دختر خردسالي 
دارد كه مدتي است از بيماري رنج مي برد و 
از من خواست طالهايم را لحظه اي در اختيار 
او قرار دهم تا داخل ليوان آب بيندازد و آب 
طال را براي شفا به بچه بيمارش بخوراند. من 
كه فكر مي كردم او زن خيري است طالهايم 

را در اختي��ار او ق��رار دادم و ثانيه هايي بعد 
او طالهاي مرا داخل همان نايلون مش��كي 
انداخت و ب��ه من داد. وقتي ب��ه خانه رفتم، 
ديدم داخل نايلون س��وراخ تعدادي لباس 
كهنه اس��ت و تعدادي هم پول هاي تقلبي و 
خبري از طالهايم نيست كه فهميدم آنها به 
اين بهانه طالهاي مرا سرقت كرده اند.  پس 
از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
بهشتي، بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 
34 در اختي��ار تيم��ي از كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت.  همزمان با ادامه تحقيقات 
مأموران با شكايت هاي مش��ابه اي در نقاط 
مختلف تهران روبه رو ش��دند كه حكايت از 

اين داش��ت دو مرد و زن جواني با خودروي 
شاس��ي بلند گرانقيمتي ب��ه بهانه كمك به 
افراد نيازمند و به شيوه مشابه طالهاي زنان 
سالخورده را س��رقت مي كنند.  در حالي كه 
تحقيقات براي دس��تگيري س��ارقان ادامه 
داش��ت مأموران دريافتند متهمان از سوي 
پير زن زيركي در يكي از خيابان هاي شمال 
تهران هنگام سرقت به دام افتاده اند.  شاكي 
گفت: آنها خودش��ان را اف��راد خير معرفي 
كردند و بعد به بهان��ه اينكه مي خواهند آب 
طال به فرزند بيمارشان بدهند طالهاي مرا 
گرفتند. وقتي كيس��ه پول را ب��ه من دادند 
متوجه شدم طالهايم داخل آن نيست كه زن 

جوان را از داخل خودرو به پايين كشاندم و از 
رهگذران درخواست كمك كردم كه به دام 
افتادند.  متهمان پس از انتقال به اداره پليس 

به جرم خود اقرار كردند. 
يك��ي از متهمان گفت: چند س��الي اس��ت 
من و ب��رادر و خواهرم به اين ش��يوه از زنان 
سالخورده سرقت مي كنيم. چند سال قبل 
دستگير ش��ديم و به زندان افتاديم تا اينكه 
اوايل سال 96 هر سه نفر از زندان آزاد شديم 
و دوباره شروع به سرقت كرديم.  متهمان در 
ادامه براي شناسايي ش��اكيان و تحقيقات 
بيشتر به دستور قاضي بهش��تي در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

اعتياد يكي از مهم ترين دروازه هاي ورود به دنياي 
تبهكاران اس�ت. بس�ياري از پرونده هايي كه در 
دادسراها تش�كيل مي ش�ود حكايت از اين دارد 
مرتكبان به مصرف مواد مخ�در اعتياد دارند. در 
پرونده اي كه صبح دي�روز در دادگاه كيفري يك 
اس�تان تهران رس�يدگي ش�د، پدر معتاد بعد از 
درگيري با پسرش با ضربات چاقو به قتل مي رسد. 
پس�ر خطاكار هم بعد از اعالم گذش�ت از س�وي 
اولي�اي دم از جنب�ه عمومي جرم محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��هريور  س��ال 96 مأموران 
پليس ورامين از قتل مرد ميانسالي در منزلش باخبر 
و راهي محل شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد 
ايرج 5۰ س��اله در جريان درگيري با پس��رش بر اثر 
اصابت چاقو به قتل رسيده اس��ت. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني پس��ر مقتول،  مهرداد ۲6 ساله كه در 
محل حضور داشت دستگير شد. مرد جوان در همان 
بازجويي هاي اوليه با اقرار ب��ه جرمش گفت: »پدرم 
اعتياد داشت و مرا هم معتاد كرده بود. ما هميشه با 
هم درگير بوديم تا اينكه روز حادثه مجبور شدم براي 
دفاع از خودم دست به چاقو شوم كه ناخواسته باعث 
مرگ پدرم شد.« با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه 
جرم، وي روانه زندان شد و پرونده بعد از اعالم گذشت 
از سوي اولياي دم و صدور كيفرخواست به شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده شد.  به 
اين ترتيب صبح ديروز پرونده از جنبه عمومي جرم 
روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي 
زالي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه و اعالم 
گذشت از سوي اولياي دم، همسر مقتول در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »در يكي از شهرهاي مرزي ايران 
زندگي مي كرديم تا اينكه بع��د از انقالب بازار عراق 
رونق گرفت و به آن كشور مهاجرت كرديم. با شروع 

جنگ ايران و عراق اما اوضاع آن كش��ور به هم خورد 
و مجبور به گرفتن اصالت عراقي شديم. همان سالها 
دوباره به ايران برگشتيم اما ش��وهرم آدم بي خيالي 
بود و پيگير گرفتن شناس��نامه ايراني نشد. اين شد 
كه اصالت ما همچنان عراقي مان��د. « وي ادامه داد: 
»در اين سالها شوهرم معتاد شد. من صاحب دو پسر 
و يك دختر بودم كه يكي از پسرانم به اصرار پدرش 
دنبال مواد رفت كه در يك حادثه تصادف كشته شد، 
به همين خاطر فقط مهرداد ماند و يك دختر. شوهرم 
اهل كار نبود و درآمد كمي داشت كه آن را هم خرج 
مواد مي كرد به همين خاطر بيشتر هزينه هاي زندگي 
روي دوش مهرداد بود. در اين حادثه شوهرم مقصر 
بود. او خيلي ما را اذيت مي كرد و آن روز هم پس��رم 

چاره اي جز دفاع نداشت.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش 
در شرح ماجرا گفت: »من و پدرم در يك غذاخوري 
كار مي كرديم. او شيشه مصرف مي كرد و مرا هم معتاد 
كرده بود به همين خاطر خيلي رابطه خوبي نداشتيم 
و او هميشه مرا كتك مي زد. روز حادثه نيز در محل 
كار با هم درگير شديم به همين دليل وقتي به خانه 
آمديم او مرا كتك زد، سپس پاهايش را روي گردنم 
گذاشت و شروع كرد به فشار دادن طوري كه داشتم 
خفه مي ش��دم. آنجا بود كه مجبور شدم با چاقو يك 
ضربه به پاي پدرم بزنم تا م��را رها كند اما باور كنيد، 
نمي دانستم ضربه به پا باعث كشتن او مي شود. حاال 
پشيمانم و اول از خدا و بعد از خانواده ام طلب بخشش 
و حالليت دارم. همچني��ن در زن��دان اراده كردم و 
اعتيادم را ترك كرده ام. حاال از دادگاه نيز تقاضا دارم 
در مجازاتم تخفيف قائل ش��وند تا هر چه زودتر آزاد 
شوم. مادرم و خواهرم تا وقتي در زندان باشم زندگي 
سختي دارند.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.
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