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سحرگاه دیروز در زندان رجاییشهر کرج اجرا شد

مجازات یک قا تل و 3متجاوز
آرمین بینا

ششمردکهدرجریانپروندههایجداگانهمرتکبقتل
و تعرض شده بودند و احکام مرگشان در دیوان عالی
کشور تأیید شده بود ،س�حرگاه دیروز پای طناب دار
رفتند .یکی از متهمان به قتل ،قصاص شد و سه متجاوز
اعدام و دو متهم دیگر نیز موفق به گرفتن مهلت شدند.

گروگانگيري
راننده كاميون
با آبميوه مسموم
مجرم س�ابقهدار ك�ه پ�س از آزادي از زندان ب�ا كرايه
ك�ردن كامي�ون ب�ار ،رانن�ده را مس�موم ک�رده ب�ود
و قصد اخ�اذي از خانوادهاش را داش�ت ،ب�ه دام افتاد.

به گزارش «جوان» ،چندي قبل زني در تهران سراسيمه به
اداره پليس رفت و از مرد ناشناسي به اتهام گروگان گرفتن
شوهرش شكايت كرد.
شاكي گفت«:ش��وهرم كاميون دارد و به شهرهاي مختلف
بار ميبرد .چند ساعت قبل مردي با تلفنهمراه من تماس
گرفت و گفت ش��وهرم در شهرستان قائمش��هر مازندران
تصادف كرده و در بيمارستان بستري است .او از من خواست
براي درمان شوهرم به شماره كارت شوهرم پول واريز كنم.
در حالي كه خيلي نگران بودم با يكي از بستگانم در قائمشهر
تماس گرفتم و از او خواس��تم موضوع را پيگيري كند ،اما او
ساعتي بعد با من تماس گرفت ،گفت شوهرم در هيچكدام از
بيمارستانهاي شهر بستري نيست».
وي ادامه داد«:تازه متوجه شدم كه مرد ناشناس قصد داشته
از من كالهبرداري كند كه دوباره او ب��ا من تماس گرفت و
درخواس��ت پول كرد ،اما وقتي فهميد دستش پيش من رو
شدهاست ،گفت كه شوهرم را گروگان گرفتهاست و بايد براي
آزادي او پول به حسابش واريز كنم».
با طرح اين ش��كايت ،مأم��وران پليس به دس��تور بازپرس
جنايي براي شناسايي متهم وارد عمل ش��دند و با آموزش
شاكي و گذاشتن قرار ساختگي متهم را هنگام گرفتن پول
بازداشت كردند.
متهم در همان ابتدا به جرم خ��ود اقرار كرد و گفت كاميون
ش��اكي را در اطراف تهران رها ك��رد ه و راننده هم بيهوش
داخل كاميون است .سپس مأموران س��راغ كاميون رفتند
و پس از كش��ف كاميون ،راننده را كه به صورت بيهوش در
قسمت خواب كاميون رها ش��دهبود ،به بيمارستان منتقل
كردند و از مرگ نجات دادند.
مسموميت با آبميوه مسموم
متهم كه چندين سابقه سرقت ،آدمربايي و كالهبرداري از
قبل در پروندهاش ثبت شدهبود ،پس از انتقال به اداره پليس
با اعتراف به جرمش گفت«:مدتي قبل ،از زندان آزاد شدم و
اين بار تصميم گرفتم به بهانه حمل بار كاميون اجاره و پس
از مسموميت رانندهاش اموال او را سرقت كنم.
روز حادثه به گاراژ باربري رفتم و ادعا كردم باري را ميخواهم
به شهرستان آستارا در گيالن ببرم و كاميوني را كرايه كردم.
همراه راننده به راه افتاديم و به او گفتم بار داخل سولهاي در
نزديكي بزرگراه آزادگان است و به اين بهانه او را به بزرگراه
آزادگان كش��اندم و در ميانه راه به او آبميوه مسمومي كه از
قبل تهيه كردم ،تعارف كردم و او هم خورد و بيهوش ش��د.
سپس پيكر نيمهجانش را به قسمت خواب كاميون منتقل و
اموالش را سرقت كردم .من از داخل كارت عابرش  15ميليون
تومان برداشت كردم و بعد وسوس��ه شدم كه از خانوادهاش
اخاذي كنم و به همين خاطر با همسرش تماس گرفتم و به
دروغ گفتم شوهرش تصادف كرده و در بيمارستان بستري
است و نياز به پول دارد ،اما فكر نميكردم راننده در آن شهر
فاميل داشته باشد و دستم رو شود .وقتي متوجه شدم دستم
پيش همسرش رو شدهاست ،اينبار تهديد كردم شوهرش
را گروگان گرفتهام و با اين روش ميخواس��تم اخاذي كنم،
اما دستگير شدم».
شاكي هم كه پس از سه روز به هوش آمدهبود ،گفت«:متهم
خودرو مرا براي بردن باري به آس��تارا كراي��ه كرد كه مرا با
آبميوه مسموم بيهوش كرد .به گفته تيم پزشكي من تا يك
قدمي مرگ رفتهبودم و اگر ديرتر به بيمارستان ميرسيدم،
حتماً فوت ميكردم».
متهم براي ادامه تحقيقات در اختي��ار مأموران پليس قرار
گرفت.

به گزارش جوان ،س��حرگاه دیروز ،سه قاتل و سه متجاوز
که در حادثههای جداگانه مرتکب قتل و تجاوز شده بودند
برای اجرای حکم در زندان رجاییش��هر کرج پای چوبه
دار رفتند که در جریان آن ،سه متجاوز اعدام شدند ،یک
قاتل هم قصاص و دو متهم دیگر که یکی به علت حضور
نداشتن اولیای دم در محل اجرا به صورت موقت حکمش
متوقف شد و دیگری هم پای چوبه دار توانست از اولیای
دم مهلت بگیرد.
قصاص قاتل زن جوان
نخستین قاتلی که قصاص شد ،مردی به نام بهروز بود که
سال 98زنی را به قتل رسانده بود .پاییز سال 98به مأموران
پلیس تهران خبر رس��ید زنی در خانهاش به قتل رسیده
است .وقتی مأموران به محل حادثه رفتند ،مشاهده کردند
مقتول با روسری که به دور گردنش پیچانده شده به قتل
رسیده و طالهایش هم سرقت شده است.
مأموران پلیس در ادامه تحقیقات به ردپای یکی از بستگان
مقتول به نام بهروز رسیدند و وی را بازداشت کردند .متهم
در بازجوییها به قتل اعتراف کرد و مدعی شد که مقتول
پشت سر او بدگویی میکرده ،به همین خاطر او را به قتل
رس��انده اس��ت .متهم پس از اعتراف به قتل در دادگاه به
قصاص محکوم شد تا اینکه سحرگاه دیروز ،حکمش در
زندان رجاییشهر کرج اجرا شد.
اعدام آزارگر پسران دانشآموز
دومین متهمی که حکمش اجرا شد ،مرد شیطانصفتی
بود که س��ال  96در خیابانهای شرقی تهران ،شش پسر

دانشآموز را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
رسیدگی به پرونده مرد متجاوز از دیماه  96همزمان با
شکایت یک پسر  13سال ه در دستور کار مأموران پلیس
آگاهی تهران قرار گرفت .شاکی که همراه پدرش به اداره
پلیس رفته بود ،گفت« :ظهر در حال برگشت از مدرسه
به خانه بودم که در میانه راه ،مرد جوانی که کنار خیابان
ایس��تاده بود مرا صدا زد و خواست کمکش کنم گلدان
چینی را که همراه داشت روی موتورسیکلتش بگذارم .او
گفت ،گلدان چینی قیمتی است و متعلق به مادربزرگش
است و به همین خاطر میخواهد گلدان را سالم به دست
مادربزرگش برساند و از من خواست سوار موتورش شوم
و گلدان را نگه دارم و بعد هم او مرا به خانهمان برساند .من
هم به حرفهایش اعتماد کردم و سوار موتورسیکلتش
ش��دم ،اما او به جای اینکه به خانه مادربزرگش برود به
س��مت روخانهای رفت و مرا به زور و تهدید چاقو داخل
کانال آبی مورد آزار و اذیت قرار داد.
با طرح این شکایت ،پرونده به دستور بازپرس جنایی برای
رس��یدگی در اختیار تیمی از کارآگاه��ان پلیس آگاهی
قرار گرفت .مأموران در ادامه تحقیقات با چند ش��کایت
مشابه روبهرو ش��دند که همگی حکایت از آن داشت مرد
شیطانصفت به همان ش��یوه و به بهانه رساندن گلدان
قیمتی به خانه مادربزرگش ،دانشآموزان را فریب و پس از
ربودن آنها را مورد آزار قرار داده است.
در حالی که ه��ر روز بر تعداد ش��اکیان افزود ه میش��د،
مأموران ،متهم را شناس��ایی و بازداشت کردند .متهم در
بازجوییها به جرم خود اق��رار کرد و با حک��م دادگاه به
اعدام محکوم شد و در نهایت هم سحرگاه دیروز با چوبه
دار اعدام شد.
اعدام مرد متجاوز
سومین متهمی هم که حکم اعدامش اجرا شد ،مرد جوانی
بود که در سال  92به دو زن تجاوز کرده بود.

اعتراض دوباره به آزاد بودن

محبوبه قربانی

عامالنحادثه«سینااطهر»

خان�واده  19قربان�ی حادث�ه کلینی�ک
س�ینا اطهر ب�ا تجم�ع مقابل س�اختمان
مح�ل حادث�ه از دس�تگاه قضای�ی
خواس�تند با گذش�ت دو س�ال از ماجرا،
عاملان آن را به ش�دت مج�ازات کنند.

به گزارش جوان ،دومین سالگرد جانباختگان
حادثه آتشسوزی کلینیک س��ینا اطهر روز
سهش��نبه هفتم تیرماه با حضور  ۱۹خانواده
داغدار مقابل س��اختمان محل حادثه برگزار
ش��د .تصاویر  19قربانی حادثه بین دو بیرق
اباعبداهللالحس��ین(ع) و ابوالفض��ل(ع) روی
دیوار سوخته ساختمان نصب شده بود .صدای
دعای فرج در فضا پیچیده ب��ود و خانوادهها با
چشمهای گریان دستهگلهایی را که در دست
داشتند روی عکس عزیزانشان پرپر میکردند.
مرد جوانی پش��ت تریبونی که در محل قرار
گرفته بود حاضر شد و گفت« :دو سال از زمانی
که این ساختمان غرق در آتش بود ،گذشت.
آتش��ی که از تنور طمع س��یاه و زیادهخواهی
زبانه کش��یده بود و عزیزانمان را در این قفس
به اسارت درآورده بود .دو س��ال از فریادهای
کمکخواهی عزیزانمان ،از نفسهای به شماره
افتاده و از نگاه نگران خانوادهها ،از ناامید شدن
امیدها و پرپر شدن آرزوها گذشت .دو سال از
آخرین گفتوگوها و دیدارها ،دیدارهایی که
برای همیشه روی دیوار خاطراتمان ثبت شد،
گذشت .میگویند خاک سرد است ،ولی آتش
فراغ عزیزانمان از سردی خاک بیشتر است .به
همین خاطر امروز بعد از دو سال اینجا جمع
ش��دهایم تا بعد از همدردی با یکدیگر ،فریاد
دادخواهی و تقاضای اشد مجازات برای عامالن
و مقص��ران این فاجعه ،بهخص��وص مالکان و
مدیران مجموعه درمانی را خواستار شویم».
یکی از اعضای خانوادهقربانیان هم به خبرنگار
ما گفت« :در آن حادثه شوم 19 ،نفر از کادر
درم��ان از جمل��ه 15زن و چهار م��رد میان
ش��علههای آتش جانش��ان را از دست دادند

و عدهای هم مجروح ش��دند .م��ا بعد از وقوع
حادثه از عامالن آن ش��کایت کردیم و انتظار
داشتیم در کمترین زمان ممکن به درخواست
ما رسیدگی شود ،اما حاال دو سال از آن ماجرا
گذشته و هنوز پرونده در دادسرای امور جنایی
در حال بررسی است».
براس��اس این گ��زارش بعد از مطرح ش��دن
ش��کایت ،ابت��دا کمیس��یون  ۱۱نف��ره از
کارشناس��ان ایمنی و آتشنش��انی ،سازه و
س��اختمان ،ب��رق ،الکترونی��ک و مخابرات،
تأسیسات س��اختمانی و مکانیک ،تجهیزات
و مهندسی پزشکی تشکیل شد .طبق گزارش
این کمیسیون ،آتشس��وزی از سقف اتاقک
انبار آغاز و بیتوجهی به الزامات فنی و ایمنی،
منجر به افزایش دم��ای محیط در این محل

قتل مرموز مرد جوان در خانه مجردي

تحقيق�ات پلي�س پايتخ�ت درب�اره م�ردي
ك�ه در خان�ه مج�ردياش در غ�رب ته�ران
ب�ه قت�ل رسيد هاس�ت ،جري�ان دارد.

به گزارش «جوان» ،ساعت 17:30عصر روز سهشنبه
هفتم تير قاضي محمدجواد شفيعي ،بازپرس ويژه
قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني
مأموران كالنتري  140باغ فيض از قتل مرد جواني
در خانهاش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره
دهم پليس آگاهي راهي محل شد.

اولین شاکی متهم ،زن جوانی بود که به اداره پلیس رفت و
از مرد همسایهشان به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد .شاکی
گفت« :در خانه نشسته بودم که مرد همسایه از روی دیوار
به داخل حیاط خانه ما پرید و به زور وارد خانهام شد .او با
تهدید چاقو به من تجاوز کرد و بعد هم تهدید کرد که اگر
شکایت کنم ،مرا میکشد».
پس از این ش��کایت ،مرد همسایه بازداش��ت شد که در
تحقیقات بعدی مشخص ش��د وی مدتی قبل زن جوان
دیگری را که در همان محله زندگی میکرد ،مورد آزار و
اذیت قرار داده است.
متهم پس از اعتراف به آزار و اذیت دو زن در دادگاه کیفری
یک اس��تان تهران محاکمه و به اعدام محکوم ش��د .مرد
متجاوز ،سحرگاه دیروز پس از طی مراحل قانونی حکمش
در زندان رجاییشهر اعدام شد.
اعدام مسافرکش متجاوز
سومین اعدامی هم مرد متجاوزی به نام بابک بود که پنج
سال قبل در پوشش مسافرکش ،زن جوانی را ربوده بود و

پس از تجاوز و سرقت اموالش ،او را رها کرده بود.
روز حادثه شاکی گفت« :برای رفتن به بازار کنار خیابان
ایستاده و منتظر تاکسی بودم که مرد جوان با خودرویش
کنارم توقف کرد و مدعی شد مسافرکش است .وقتی سوار
شدم با تهدید چاقو مرا ربود و پس از اینکه اموالم را سرقت
کرد ،به زور مورد اذیت و آزارم قرار داد».
با طرح این شکایت ،مأموران ،متهم را شناسایی و بازداشت
کردند .متهم پس از اعتراف به جرمش در دادگاه کیفری
یک اس��تان تهران به اعدام محکوم و حکمش س��حرگاه
دیروز اجرا شد.
توقف حکم قاتل پلیس
متهم به قتل دیگری که پای چوبه دار رفت ،اما حکمش
به خاطر حضور نداش��تن اولی��ای دم به ص��ورت موقت
متوقف شد ،مرد جوانی است که شامگاه یکی از روزهای
پایانی مردادماه  99در یکی از خیابانهای ش��رقی تهران
با خودروی پرایدش دو مأم��ور پلیس را در تعقیب و گریز
زیر گرفت که در جریان آن گروهبانیکم حامد ضابط به

تيم جنايي داخل پذيرايي ساختمان مسكوني در
خيابان آيتاهلل كاشاني با جس��د مرد  44سالهاي
روبهرو ش��دند كه ب��ا ضربات متعدد چاق��و به قتل
رسيدهبود.
در بررسيهاي محل حادثه مشخص شد در ورودي
سالم است ،اما وسايل خانه بههم ريختهاست كه اين
فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه به احتمال زياد
عامل قتل آشنا است .از سوي ديگر بررسيها نشان
داد مقتول تنها زندگي ميكردهاست و از مرگ وي

هم حدود سه روزي ميگذرد و همسايهها هم چند
روز قبل صداي درگيري از خانه او شنيدهاند .خواهر
مقتول كه موضوع را به مأموران پليس خبر دادهبود،
گفت « :برادرم تنها زندگي ميكرد و من هرازگاهي به
او سر ميزدم .امروز او تلفن مرا جواب نداد كه نگرانش
شدم و به خانهاش آمدم و با جسد خونينش روبهرو
شدم ».همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني
مأموران در تالشند عامل يا عامالن قتل را شناسايي
و دستگير كنند.

و نشت اکسیژن از اتصاالت مربوط به شبکه
لولهکشی در اتاقک سانترال ش��ده بود .این
موضوع در کنار انباش��ت سیلندرهای یدک
اکسیژن در این فضای نامناسب باعث تشدید
و سرعت یافتن آتشسوزی شد».
براس��اس نظر هیئت کارشناسی ،جرقههای
ناچیز از س��قف اتاقک به داخل آن رسوخ کرد
و در ادامه با انفجار سیلندرهای اکسیژن ،آتش
به دیگر طبقات گس��ترش یافت و در نهایت
حادثه اتفاق افتاد .کارشناس��ان پس از انجام
تحقیقات تخصصی؛ ۱۷س��ازمان ،وزارتخانه
و ش��خص حقیقی و حقوقی از جمله هیئت
مؤسسان کلینیک ،هیئتمدیره و مدیرعامل
کلینیک ،پیمانکاران ،مسئوالن فنی کلینیک،
مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر ،وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
علومپزشکی شهید بهشتی را مقصر شناختند.
کارشناس��ان میزان قصور هر یک از آنها را نیز
اعالم کردند ،اما ۱۲شخص حقیقی و حقوقی
که متهم پرونده بودند بهنظریه کارشناس��ان
درباره میزان قصورش��ان اعت��راض کردند .با
این اعتراض ،موضوع از س��وی هیئت ۱۱نفره
کارشناسان بررسی و سپس همان نظریه قبلی
تأیید شد .اما این نظریه باز مورد اعتراض قرار
گرفت و ای��ن اعتراض اینبار از س��وی هیئت
۱۵نفره کارشناسان بررسی شد .اعضای این
هیئت بعد از حضور در محل حادثه نظر خود را
اعالم کردند .براساس این اعالم نظر ،مؤسسان
و هیئتمدیره ش��رکت خدمات پزش��کی و
جراحی سینامبین شمیرانات۵۲درصد ،وزارت
بهداشت ،دانشگاه شهید بهشتی،شهرداری،
آتشنشانیوسازمانهایمرتبطدیگرمجموعاً
۴۸درصد مقصر شناخته شدند .همزمان این
پرونده در سازمان نظامپزشکی برای رسیدگی
به تخلفات پزش��کان کلینیک پیگیری شد و
براساس آن ،چهار نفر از پزشکان به محرومیت
از مشاغل پزشکی تا سه سال محکوم شدند ،اما
برای دیگر پزشکان قرار منع تعقیب صادر شد .با
اعالمنظرکارشناسان،خانوادههایجانباختگان
در اردیبهش��تماه س��ال جاری با مراجعه به
دادس��رای جنایی اعتراض خود را به صورت
مکتوب اعالم کردند .آنها تقاضای صدور قرار
نظارت قضایی مبنی بر محرومیت از اشتغال به
فعالیتهایپزشکیبرایهیئتمدیرهکلینیک
را خواستار شدند».
محمدرضا زمانیعلویجه ،وکیل خانواده اولیای
دم هم به خبرنگار ما گفت« :با اعتراض تعدادی
از متهمان بهنظریه هیئت 15نفره کارشناسی،
بازپ��رس جنایی تهران با توجه ب��ه اختیارات
قضایی در صورت نیاز به تغییر میزان درصدها،
این تغییرات را اعمال خواه��د کرد .حال قرار
جلب دادرسی صادر و منتظر تصمیم دادستان
امور جنایی هستیم».

بازداشت سارق مسلح در گشت پلیس
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق مسلح در جریان گشتزنی پلیس
خبر داد.

به گزارش جوان ،س��رهنگ جلیل موقوفهای گفت :روز گذش��ته مأموران عملیات کالنتری
134شهرک قدس هنگام گشتزنی به راکب و ترکنشین یک دستگاه موتورسیکلت با پالک
مخدوش مظنون و برای تحقیق به آنها نزدیک شدند .وی ادامه داد :بعد از آن بود که متهمان به
سرعت از محل متواری شدند و مأموران توانستند در جریان تعقیب و گریز یکی از متهمان را
بازداشت کنند .سرهنگ موقوفهای گفت :مأموران در بازرسی از متهم ،یک قبضه کلت کمری
به همراه 15عدد فشنگ جنگی و یک قبضه سالح سرد کشف کردند .وی ادامه داد :متهم 39
ساله در بازجوییها به سرقت از منازل در شمال ش��هر اعتراف کرد .تحقیقات برای بازداشت
همدست متهم جریان دارد.

شهادت رسید و همکارش هم به شدت زخمی شد.
متهم پس از دستگیری به جرم خود اقرار کرد و گفت« :از
یکی از شهرهای شمالی به تهران مسافر آوردم که پس از
پیاده کردن مسافران ،مأموران به من مشکوک شدند و از
آنجایی که مقداری مواد مخدر همراه داش��تم به دستور
مأموران توجهی نکردم و در تعقیب و گریز ،دو مأمور را زیر
گرفتم که یکی از آنها به شهادت رسید».
قاتل دوست مهلت گرفت
آخرین قاتل هم که پای چوبه دار از اولیای دم مهلت گرفت
و به سلولش بازگشت ،مرد جوانی به نام ساسان است .وی
ش��هریورماه  96در درگیری یکی از دوستانش را به قتل
رسانده است .متهم پس از دستگیری با اظهار پشیمانی به
قتل دوستش اعتراف کرد و مدعی شد که روز حادثه پس از
خوردن مشروب ،دوستش را به قتل رسانده است .متهم در
دادگاه به قصاص محکوم شد و سحرگاه دیروز برای اجرای
حکم پای چوبه دار رفت ،اما با گریه و التماس از اولیای دم
مهلت گرفت و به سلولش برگشت.

درخواست قصاص
براي داماد خطاكار

فاطمه صبور

م�رد جواني ك�ه ب�ه خاطر اختلاف با
همس�رش او را به قتل رس�اندهبود ،در
جلس�ه محاكمه با درخواس�ت قصاص
از س�وي اولي�ا يدم ،مدع�ي ش�د
ناخواس�ته مرتك�ب قتل شدهاس�ت.

ب��ه گ��زارش «ج��وان» ،س��ال  99م��رد
س��الخوردهاي به اداره پليس تهران رفت و
مأموران را از ناپديد شدن دخترش باخبر
كرد .او به مأموران گفت«:چند س��ال قبل
دخترم به عقد مرد پولداري به نام سهراب
درآمد .من با ازدواج آنه��ا مخالف بودم ،اما
هر چه با دخترم صحبت كردم ،بيفايدهبود
و ميگفت عاش��ق ش��ده و تصميمش را
گرفتهاس��ت .به ناچار قبول كردم و آنها با
هم ازدواج كردند .حاص��ل اين ازدواج يك
دختر شش ساله است .دخترم و دامادم با
هم اختالف داش��تند ،ولي من در زندگي
آنها دخالتي نميكردم .ديش��ب سهراب
مقابل خانهمان آمد و گفت سارا خانه را ترك
كردهاست .چند بار با تلفن همراهش تماس
گرفتم ،اما پاسخي نش��نيدم .همان موقع
همهجا سراغش را گرفتيم ،اما ردي از او به
دست نيامد .از پليس كمك ميخواهم تا
دخترم را پيدا كند .خيلي بيقرارم ،احتمال
ميدهم اتفاق بدي افتادهباشد».
بعد از اعالم اين گزارش ،تالش براي يافتن
زن جوان آغاز شد ،اما چند روزي گذشت
و ردي از او به دست نيامد .تحقيقات ادامه
داشت كه مأموران با توجه به اظهارات پدر
سارا ،به اختالفات دنبالهدار سارا و شوهرش
پي بردند ،اما اين اختالفات با رابطه شوهر
سارا با دو زن جوان بيشتر شدهبود.
با به دست آمدن اين اطالعات ،شوهر سارا
بارديگرتحتبازجوييقرارگرفتوسرانجام
در روند بازجوييها به قتل همسرش اعتراف
كرد و در شرح ماجرا گفت«:مرد پولداري
هستم و همه امكانات را برای همسرم مهيا
كردهبودم .مدتي بود سارا به من مشكوك
شدهبود و بهانه ميگرفت .سرم به كار خودم
بود و هر چه سعي ميكردم سارا را متقاعد
كنم ،بيفايده بود .مدتي گذشت و از دست
بداخالقيهاي سارا خسته شدهبودم .در اين

ش��رايط بود كه با دو زن جوان آشنا شدم و
بعد از مدتي آنها را به خانهمان دعوت كردم.
سارا وقتي متوجه موضوع شد ،مدام به من
توهين و بياحترامي ميكرد .از رفتارهايش
خسته شدهبودم ،طوري كه ميخواستيم از
هم جدا شويم .روز حادثه من و سارا دوباره
بحثمان شد و او مدام به من فحاشي ميكرد.
اين شد كه طنابي دور گردنش انداختم و از
شدت عصبانيت او را خفه كردم».
با اقرارهاي متهم ،وي بعد از بازسازي صحنه
جرم،راهيزندانشد.پروندهبهشعبههشتم
دادگاه فرستاده شد و متهم در اولين جلسه
مقابل هیئت قضايي آن شعبه قرار گرفت.
ابتداي جلسه اوليايدم كه پدر و مادر مقتول
بودند ،درخواس��ت قصاص كردند .سپس
متهم در جايگاه ايستاد و خالف اظهاراتش
گفت«:قبول دارم مرتكب قتل شدهام ،اما
عمدي نبود .او داستان ديگري تعريف كرد
و در شرح ماجرا گفت«:روز حادثه وقتي از
محل كار به خانه برگشتم ،سارا خواب بود.
او را بيدار ك��ردم و گفتم غذا ميخواهم اما
او عصباني شد و ش��روع به فحاشي كرد .او
ميگفت حق ندارم با او صحبت كنم و گله
داشت چرا او را از خواب بيدار كردهام ».متهم
ادامه داد :من و سارا با هم درگير شديم .سارا
مدام داد و فرياد ميكش��يد و ميخواست
همسايهها صدايش را بشنوند و آبروي مرا
ببرد .براي اينكه او را ساكت كنم از شدت
عصباني��ت طنابي دور گردن��ش انداختم
و كش��يدم .اص ً
ال نفهميدم چطور از نفس
افتاد .باور كنيد قصد كش��تن او را نداشتم
و اين حادثه اتفاق��ي رقم خورد .بعد از قتل
نميدانستم با جسد چكار كنم .براي گمراه
كردن پليس آن را به باغي در ازگل بردم و
شبانه دفن كردم .بعد به خانه پدرزنم رفتم
و گفتم سارا خانه را ترك كردهاست و چند
روزي است از او خبري نيست».
مته مگفت«:پشيمانم.قبولدارمباهمسرم
اختالف داشتم ،اما راضي به مرگش نبودم.
اين حادثه در يك لحظه غفلت اتفاق افتاد و
حاال از اوليايدم درخواست گذشت دارم».
در پايان هیئت قضاي��ي جهت صدور رأي
وارد شور شدند.
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