
منوچهر متأهلي يا مجرد هستی ؟ 
متأهل هستم و پنج فرزند دارم. 

چه شد كه سارق شدي ؟ 
خانواده درست و حسابي نداشتم و تا پنجم ابتدايي هم 
بيشتر درس نخواندم و پس از آن در كوچه و خيابان 
بودم و با افراد خالفكار آش��نا ش��دم و كم كم روي به 

سرقت آورديم. 
چند بار سابقه سرقت داري ؟ 

من دو بار س��ابقه س��رقت از منزل دارم كه آخرين بار سه سال 
حبس كشيدم كه پس از آزادي دوباره با تشكيل اين باند شروع 

به سرقت كرديم. 
چرا دوباره تصميم به سرقت گرفتي ؟ 

ما سابقه داريم و كاري هم كه نداريم و از طرفي هم با سرقت از 
منازل پول خوبي گيرمان مي آمد كه همين موضوع ما را وسوسه 

مي كرد و دوباره شروع به سرقت گرفتيم. 
برادرت هم سابقه دار است ؟ 

بله، او هم سابقه زندان دارد. 
همدست فراري شما چطور  ؟ 

فريبرز هم سارق حرفه اي و سابقه دار است. اتفاقاً بار آخر كه به 
زندان افتادم با او هم س��لولي بودم كه نقشه سرقت را در زندان 

طراحي و پس از آزادي اجرا كرديم. 
درباره ايست و بازرسي هنگام سرقت توضيح بده ؟ 
پس از شناسايي منازل فريبرز وارد خانه مي شد و من و برادرم كه 
تجهيزات پليسي مانند بي سيم و چراغ گردان داشتيم در نزديكي 
محل سرقت كش��يك مي داديم و افرادي را كه به محل نزديك 
مي شدند به عنوان پليس دستور ايست مي داديم و از آنها سؤال 
جواب مي كرديم. مثاًل آدرس خانه شان را مي پرسيديم و چنانچه 
مي فهميديم صاحبخانه محل سرقت است به صورت بي سيم كه 
فريبرز هم يكي همراه داشت به او اطالع مي داديم تا زودتر محل 
را تخليه كند، بعد به بهانه هاي بازرسي و سؤال و جواب هاي ديگر 

او را معطل مي كرديم تا فريبرز از خانه خارج شود. 
چه شد كه براي سرقت به اصفهان كوچ كرديد ؟ 

از ترس اينكه شناس��ايي نش��ويم ب��ه اصفهان رفتي��م و آنجا 
سرقت هاي سريالي خودمان را ادامه داديم. 

چطور دستگير شديد ؟ 
ما خانه اي اجاره كرده بوديم كه پس��ر صاحبخانه متوجه ش��ده 
بود ما نيمه هاي شب با وسايل س��رقتي به خانه مان مي آييم و 
بعد به ما مشكوك ش��ده بود و موضوع را به پليس خبر داده بود 
و مأموران هم من و برادرم را دس��تگير كردند اما همدست ما از 

محل گريخت. 
با پول هاي سرقتي چه كار كرديد ؟ 

من خانه ويالي��ي در كرج خريدم كه خان��واده ام در آن زندگي 
مي كنند و قسمتي را هم هزينه خوشگذراني هايم مي كردم. 
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چه�ار پس�ر ج�وان ك�ه مته�م هس�تند يك�ي از دوستانش�ان 
در  رس�انده اند  قت�ل  ب�ه  مصرف شيش�ه  هن�گام  را 
انداختن�د.  ه�م  گ�ردن  ب�ه  را  قت�ل  دادگاه  جلس�ه 
به گزارش جوان، 28 اسفند سال ۹۵، مرد سالخورده اي مأموران پليس جنوب 
تهران را از ناپديد شدن پسر 28 ساله اش به نام رحيم باخبر كرد. او به مأموران 
گفت: »رحيم ساعتي قبل آژانس گرفت و به خانه دوستش رفت. اما هر چه 

منتظرش شديم برنگشت. نگرانم اتفاق بدي براي او افتاده باشد.«
با اظهارات مرد سالخورده تالش براي يافتن پسر جوان آغاز شد تا اينكه 
در روند تحقيقات مش��خص شد خودروي 2۰۶ رحيم س��رقت شده و از 
كارت عابر بانك وي نيز در چند نوبت برداشت شده است. با رديابي پالك 
خودروي رحيم يكي از دوستان وي به نام مجيد بازداشت شد، اما مدعي 

شد از سرنوشت دوستش اطالعي ندارد. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه در رديابي تلفن همراه رحيم 
يكي ديگر از دوس��تان وي به نام محمد بازداش��ت ش��د. محمد در روند 
بازجويي ها به قتل با همدستي مجيد، شهاب و فرهاد اعتراف كرد و در شرح 
ماجرا گفت: »رحيم وضع مالي خوبي داشت. آن روز مجيد با او تماس گرفت 
تا برايش پول بياورد. ساعتي بعد رحيم با آژانس به خانه مجيد كه نزديك 
راه آهن تهران بود، آمد. شهاب و فرهاد هم براي بازديد كابينت و كارهاي 
برقي به خانه مجيد آمده بودند. رحيم و مجيد با هم شيشه كشيدند و بعد از 
آن رحيم از من درخواست نامربوطي كرد به همين دليل عصباني شدم و با 
او درگير شدم. سپس از دوستانم كمك خواستم. در آن درگيري با چاقويي 
كه همراه داشتم يك ضربه به او زدم سپس مجيد با يك پارچه دهان مقتول 
را گرفت تا از نفس افتاد.« وي ادامه داد: »بعد از قتل كارت عابر بانك و تلفن 
همراه مقتول را برداش��تيم و از خانه بيرون رفتيم و ساعتي بعد تصميم 
گرفتيم، جسد را مخفي كنيم كه شهاب و فرهاد مقابل خانه پدر مقتول 
رفتند و خودروي 2۰۶ او را سرقت كردند، سپس با همان خودرو جسد را 
به بيابان هاي سلطان آباد برديم و كنار كانال آبي دفن كرديم. دو روز بعد به 
محل دفن جسد رفتيم كه ديديم دست مقتول بيرون مانده و سگ هاي 
زيادي دور قبر پرسه مي زنند.« با اقرارهاي متهم دو همدست او شهاب و 
فرهاد نيز دستگير شدند اما جرمشان را انكار كردند.  به اين ترتيب مجيد 
و محمد به اتهام مباشرت در قتل، سرقت و اخفاي جسد و شهاب و فرهاد 
نيز به اتهام معاونت در قتل و سرقت و مباشرت در اخفاي جسد روانه زندان 
شدند. پرونده نيز در حاليكه هنوز ردي از جسد مقتول به دست نيامده بود، 
بعد از صدور كيفرخواست به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد.  صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي بابايي قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس مادر مقتول در حاليكه به ش��دت اشك مي ريخت، گفت: 
»من براي مجيد مادري كردم و پس��رم از نظر مالي خيلي به او رسيدگي 
مي كرد اما او اينگونه جواب ما را داد.« در ادامه محمد در جايگاه ايستاد و 
خالف اظهاراتش در دادسرا گفت: »همه اظهاراتم تحت فشارهاي بازجويي 
بوده است. قاتل مجيد است. وقتي مقتول از من درخواست نامربوطي كرد 
عصباني شدم و از دوستانم كمك خواستم. خودم نيز با چاقو به مقتول ضربه 
زدم اما فقط سر مقتول زخمي شد. اين مجيد بود كه با كمك شهاب و فرهاد، 
مقتول را روي زمين انداخت و با يك پارچه او را خفه كرد. بعد از قتل جسد را 
در بيابان هاي سلطان آباد دفن كرديم اما نمي دانم چرا جسد كشف نشد.«

متهم در خصوص اتهام س��رقت نيز گفت: »بعد از قتل گوشي مقتول را 
برداشتم و از كارت عابر او تنها 4۵ هزار تومان خريد كردم. اما مجيد با كارت 
مقتول مقداري طال خريد و شهاب و فرهاد نيز هر كدام يك النگو و يك سكه 
خريدند.« بعد از توضيحات محمد، مجيد در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش 
گفت: »در آن درگيري با قمه يك ضربه خوردم، به همين دليل كنار رفتم. 

نديدم چه كسي مقتول را به قتل رساند.«
در ادامه شهاب و فرهاد كه با قرار وثيقه آزاد بودند در جايگاه قرار گرفتند اما 
جرمشان را انكار كردند و گفتند:   » قبل از درگيري از خانه بيرون آمديم به 

همين دليل از قتل و سرقت اطالعي نداريم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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سارقان منازل 
ايستگاه ايست و بازرسي   می گذاشتند! 

م�رد ميانس�الي وقت�ي پس�ر شيش�ه اش از 
او يك ميلي�ون تومان پ�ول خواس�ت او را در 
بيابان ه�اي اطراف ش�هرك خليج ف�ارس در 
جنوب ته�ران ب�ه قتل رس�اند و جس�د او را 
همانجا ره�ا كرد. مته�م يك روز پ�س از قتل 
بازداشت ش�د و به قتل پس�رش اعتراف كرد. 
به گزارش جوان، س��اعت 11 صبح روز دوش��نبه 
هجدهم آذرم��اه قاضي دش��تبان، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران باتماس تلفني 
مأموران كالنت��ري  17۹ خليج فارس از كش��ف 
جس��د مرد جواني در بيابان هاي حوالي شهرك 
خليج فارس با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس  آگاهي راهي محل حادثه شد. تيم 

جنايي در محل با جس��د خونين پسر 24 ساله اي 
روبه رو ش��دند كه با ضربات چاقو به بدن و گردن 
به قتل رسيده بود. پزش��كي قانوني در نخستين 
معاينات اعالم كرد پسر جوان حوالي غروب ديروز 
به قتل رسيده است. در حالي كه پسر جوان هيچ 
مدارك هويتي همراه نداش��ت يك��ي از مأموران 
كالنتري خليج فارس هويت مقتول را فاش كرد. 
وي گفت: دو روز قبل پدر اين پسر به كالنتري آمد 
و از پسرش كه بهروز نام دارد به اتهام مزاحمت و 

كتك كاري شكايت كرد. پس از اين مأموران پسر 
جوان را كه االن به قتل رسيده دستگير كردند، اما 
ساعتي بعد خانواده اش رضايت دادند و او آزاد شد. 
همزمان ب��ا انتقال جس��د ب��ه پزش��كي قانوني 
تيم جنايي احتم��ال دادند مقتول ك��ه از قبل با 
خانواده اش اختالف داشته اس��ت، در درگيري با 
پدرش به قتل رسيده اس��ت. بنابراين مأموران به 
دستور بازپرس راهي خانه پدري مقتول كه در آن 
نزديكي بود، شدند و از خانواده وي تحقيق كردند. 

پدر مقتول مدعي بود از قتل پسرش خبري ندارد، 
اما بررسي هاي مأموران نشان داد عصر روز حادثه 
وي همراه مقتول در آن نزديكي ها ديده شده است 
و قرار بوده همراه او به خانه يكي از بستگانش برود. 
بنابراين مأموران به پدر مقتول مشكوك شدند و 

وي را به عنوان مظنون به قتل بازداشت كردند. 
مرد ۵۶ ساله در بازجويي هاي ابتدايي منكر قتل 
پسرش شد، اما صبح ديروز وقتي به دادسراي امور 
جنايي منتقل شد در مقابل بازپرس جنايي با اظهار 

پشيماني به قتل بهروز اعتراف كرد. 
 متهم در ادامه به دس��تور قاضي دش��تبان براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

پشیما نی  پدر    ا ز  قتل فر ز ند  معتاد 

چرا گريه مي كني ؟ 
از اينكه پسرم را به قتل رساندم، پشيمانم و االن دلم براي 

پسرم تنگ شده است. 
شما كه او را دوست داشتي چرا پس�رت را به قتل 

رساندي ؟ 
بله، همه پدر و مادر ها فرزندانشان را دوست دارند، اما گاهي اتفاقات 

ناگواري رخ مي دهد كه دست ما نيست. 
يعني قصد قتل پسرت را نداشتي ؟ 

نه، هيچ پدري قصد قتل فرزندش را ندارد. 
پسرت معتاد بود ؟ 

بله،  سه سال بود كه از طريق دوستان نابابش به شيشه معتاد شده 
بود و در اين سه سال عمر من و مادرش را هم در شيشه كرده بود. 

شما را اذيت مي كرد ؟ 
بله، ما خيلي سعي كرديم او را ترك دهيم كه زندگي سالمي را آغاز 

كند، اما فايده اي نداشت. او هميشه ما را اذيت مي كرد و از ما پول 
مي گرفت و مواد مخدر مي خريد و مص��رف مي كرد. روزي كه به او 
پول نمي داديم يا اينكه پولي نداشتيم به او بدهيم با ما درگير مي شد 

و در بين همسايه ها و بستگان آبرو ريزي مي كرد. 
دو روز قبل از درگيري هم در كالنتري از او ش�كايت 

كرده بودي ؟ 
بله، او خيلي ما را اذيت مي ك��رد و دو روز قبل هم ما را تهديد كرد 
و گفت اگر به او پول ندهيم كتك مي زند ك��ه پس از درگيري با او 
به كالنتري خليج فارس رفتم و از او شكايت كردم، اما بعد رضايت 

دادم و آزاد شد. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

روز حادثه او از من يك ميليون تومان پول خواست كه پس از داد 
و بيداد 7۰۰ هزار تومان كه در حسابم داشتم به او دادم اما بهروز 
اصرار داش��ت بايد يك ميليون تومان به او بدهم. هر چقدر گفتم 

بيشتر از اين ندارم فايده اي نداشت تا اينكه به او گفتم همراه هم 
به خانه باجناقم برويم و از او 3۰۰ هزار توم��ان قرض بگيرم و به 
او بدهم. دو نفري پياده راهي خانه باجناقم شديم. از بيابان هاي 
اطراف ميان بر زديم كه در ميانه راه به او گفتم آبروي مرا پيش با 
جناقم نبرد كه عصباني شد و چاقويي از جيبش بيرون آورد و زير 
گلويم گذاش��ت و ثانيه هايي بعد با چاقو ضربه اي به گلويش زد و 
من هم كه عصباني بودم چاقو را از او گرفتم و ضربه اي به پهلويش 

زدم كه فوت كرد. 
بعد چه كار كردي ؟ 

در حالي كه خيلي پش��يمان و ناراحت بودم ب��ه خانه مان رفتم. 
همسرم از من پرس��يد كه لباس ها ی چرا گلي است كه به دروغ 
گفتم زمين خورده ام و بعد س��ؤال كرد كه بهروز كجاست كه به 
دروغ گفتم همراه دوس��تانش رفت و بعد به اتاق رفتم و تا صبح 

نخوابيدم و گريه كردم. 

  متهم: قتل عمد را 
  قبول ندارم 

مرگ آتشين 3 كارگر 
در ميان زباله ها 

آتش س�وزي در يك كارگاه جم�ع آوري ضايع�ات حوالي 
كهريزك در جنوب تهران سه كارگر را به كام مرگ كشاند 
و چه�ار كارگر ديگ�ر را زخم�ي و روانه بيمارس�تان كرد . 
به گزارش جوان، س��اعت 2۰:3۰ ش��امگاه دوش��نبه هجدهم 
آذرم��اه مأموران پليس ته��ران با تماس تلفني ش��هروندي از 
حادثه آتش سوزي در يك كارگاه جمع آوري ضايعات در محله 
مجيد آباد كهريزك با خبر و راهي محل ش��دند. بررس��ي هاي 
مأموران در محل حادثه نشان داد محل استراحت كارگران در 
اين كارگاه دچار حريق شده كه تعدادي كارگر داخل آن گرفتار 
شده اند. همچنين مشخص شد پس از اطفاي آتش سه كارگر در 
اين حادثه جان خود را از دست دادند و چهار كارگر ديگر نيز به 

شدت دچار سوختگي شده اند. 
سرهنگ سعيدآقاياري، رئيس مركز فرماندهي و كنترل پليس 
پيش��گيري تهران بزرگ با اعالم اين خبر گف��ت: صاحب اين 
كارگاه به دستور مقام قضايي بازداشت شد و علت وقوع حادثه 
مرگبار توسط كارشناسان آتش نشاني در دست بررسي است. 

دو ب�رادر ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از 
دوستانش�ان در پوش�ش پلي�س ب�ا 
برپاي�ي ايس�تگاه ايس�ت و بازرس�ي 
س�ريالي  س�رقت هاي  ب�ه  دس�ت 
از من�ازل مي زدن�د پ�س از ف�رار از 
ته�ران در اصفهان بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، اسفند س��ال قبل بود كه 
مردي ب��ه اداره پليس رفت و از دس��تبرد 
سارقان ناشناسي به خانه اش شكايت كرد. 

ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: خانه ام در 
طبق��ه اول آپارتمان مس��كوني در يكي از 
خيابان ه��اي ش��مال غربي تهران اس��ت. 
چند روز قبل همراه خانواده ام به مسافرت 
رفتم و وقتي امروز به خانه مان برگشتيم با 
صحنه عجيبي روبه رو شديم كه مشخص 
بود س��ارقاني به خانه مان دستبرد زده اند. 
پس از اينكه لوازم خانه را بررس��ي كرديم 
متوجه شديم سارقان حدود 7۵۰ ميليون 

تومان طال، س��كه و دالر و لوازم گرانقيمت 
سبك را سرقت كرده اند.  با طرح اين شكايت 
پرونده به دس��تور قاضي ميثم حسين پور، 
داديار ش��عبه دوم دادس��راي ويژه سرقت 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت. 
مأموران در نخستين بررسي ها با شكايت هاي 
مش��ابه ديگري روبه رو ش��دند كه همگي 
حكايت از اين داشت سارقان كه به صورت 
باندي عمل مي كنند و با شناسايي خانه هايي 
در خيابان هاي ش��مال غرب كه مطمئن 
مي ش��وند اعضاي خانواده در مس��افرت يا 
مهماني هستند با تخريب قفل در خانه وارد 
شده و اموال قيمتي كه شامل طال، سكه و 

پول است، سرقت مي كنند. 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده 
مي شد، مأموران دريافتند سارقان در نزديكي 
محل هاي سرقت، ايستگاه ايست و بازرسي 

مي زنن��د و بدين ترتيب از نزديك ش��دن 
صاحبخانه ها به محل زندگي ش��ان مطلع 
و قب��ل از اينكه گرفتار ش��وند از محل دور 
مي ش��وند.  مأموران در گام بعدي با كمك 
ش��اكيان از مأموران قالبي چه��ره نگاري 
كردند و موفق ش��دند دو متهم سابقه دار 
را به نام ه��اي منوچهر و اردش��ير كه برادر 
هستند، شناسايي كنند.  پس از اين مأموران 
براي شناسايي مخفيگاه سارقان دست به 
تحقيقات تخصصي زدند تا اينكه به آنها خبر 
رسيد دو برادر سارق در شهرستان اصفهان 

به جرم سرقت منزل دستگير شده اند. 
بنابراين دو متهم به تهران منتقل شدند و در 
بازجويي ها به سرقت هاي سريالي در تهران 
و اصفهان با همدس��تي سارق س��ابقه دار 
ديگري به نام فريبرز اعتراف كردند. مأموران 
به دستور قاضي حس��ين پور در تالشند تا 

فريبرز را دستگير كنند. 
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قاتالن  پسر جوان 
قتل را  به گردن
 هم انداختند 

پس�ر جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در تفري�ح ش�بانه دخت�ري را 
در  رسانده اس�ت  قت�ل  ب�ه  خ�ودش  خ�ودروي 206  داخ�ل 
جلس�ه دادگاه مدع�ي ش�د ك�ه قص�د قت�ل نداش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، اين پرونده صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. بعد از 
اعالم رسميت جلس��ه نماينده دادس��تان در قرائت كيفرخواست گفت: » 
28 مرداد سال۹۵ ميالد 2۹ ساله و دوس��تش فرهاد براي تفريح به خيابان 
اندرزگو رفته بودند كه فرهاد با دختر جواني به نام پريس��ا 28 س��اله آشنا 
مي شود. آنها داخل ماشين ميالد مي روند و ساعتي در ماشين نشسته بودند 
كه ميالد به خاطر طوالني ش��دن صحبت آنها اعتراض مي كند. با اعتراض 
ميالد، دوست او از ماشين پياده مي شود اما دختر جوان همچنان در ماشين 
مي نشيند. ميالد به طرف ماشين مي رود و پشت فرمان مي نشيند تا به منزل 
برگردد كه با ديدن پريسا از او مي خواهد از ماشين پياده شود اما آن دختر 
مقاومت مي كند و همين باعث درگيري آنها مي شود. « نماينده دادستان ادامه 
داد: »در آن درگيري ميالد با چاقو يك ضربه به پاي مقتول مي زند كه مقتول 
با ديدن خون از ماشين پياده مي شود سپس شروع به داد و فرياد مي كند. با 
فريادهاي مقتول يكي از ساكنان آن محل شماره پالك خودروي 2۰۶ متهم 
را يادداشت مي كند و بالفاصله با اورژانس تماس مي گيرد اما مقتول در راه 
بيمارستان به دليل شدت خونريزي فوت مي كند. با قتل دختر جوان، متهم با 
رديابي پالك خودرو دستگير و با اقرار به جرمش روانه زندان مي شود. با توجه 

به اعترافات متهم براي وي درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه مادر پريس��ا كه در امريكا زندگي مي كن��د در دادگاه براي متهم 
درخواست قصاص كرد. سپس متهم در جايگاه ايستاد و گفت: قتل عمد را 
قبول ندارم چون انگيزه اي براي قتل نداشتم. او در شرح ماجرا گفت: آن شب 
دنبال فرهاد رفتم و قرار شد براي تفريح و خوردن شام از ورامين به سمت 
شمال تهران برويم. به خيابان اندرزگو كه رسيديم براي خريد از ماشين پياده 
شدم اما وقتي برگشتم متوجه شدم فرهاد در ماشين نيست. سرم را چرخاندم 
ديدم آن طرف خيابان مشغول صحبت با دختري است. وقتي صدايش كردم 
به طرفم آمد و از من سوئيچ ماشين را گرفت تا با هم در ماشين صحبت كنند. 
آنها ساعتي در ماشين بودند كه خسته شدم و فرهاد را صدا كردم. او از من 
خواست دقايقي را صبر كنم اما ساعتي ديگر گذشت و آنها همچنان در ماشين 
بودند. اين شد كه عصباني شدم و دوستم را با صداي بلند صدا كردم. متهم 
ادامه داد: وقتي فرهاد از ماشين پياده شد ظاهر آشفته اي داشت. به او اعتنايي 
نكردم و رفتم پشت فرمان نشستم اما دختر جوان همچنان در صندلي جلوي 
ماشين نشسته بود. از او خواستم از ماشين پياده شود اما او مدعي شد از فرهاد 
طلب دارد و بايد او را براي رفتن به يك مهماني شبانه به خيابان مالصدرا ببرم. 
دوباره از او خواستم از ماشين پياده شود كه او به طرفم حمله كرد. آنجا بود 
كه كارد ميوه خوري كه در ماشين بود را برداشتم اما تيزي چاقو دستم بود. 
مقتول دستم را كشيد به همين دليل دستم زخمي شد. در آن كشمكش ها 
بود كه نفهميدم چطور تيزي چاقو به پاي مقتول خورد! مقتول با ديدن خون 
از ماشين پياده شد و ش��روع به داد و فرياد كرد. همان لحظه در حاليكه در 
ماشين باز بود فرار كردم اما چند روز بعد دستگير شدم. آنجا بود كه متوجه 

شدم چاقو به سفيدران مقتول خورده و باعث مرگ او شده است. 
متهم در پاسخ به سؤال هيئت قضايي درباره نظريه پزشكي قانوني كه آثار 
جراحات روي دست و پاي مقتول نشان از مقاومت او داشته است چون شما 
قصد كشتن او را داشتيد، گفت: فقط مي خواستم او را بترسانم و باور كنيد 

قصد قتل نداشتم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 


