۷

حوادث
چهارشنبه  5اردیبهشت  8 . ۱۳۹۷شعبان  .۱۴۳۹شماره ۲۶۹8

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

قاتل پیک نیکی پشت میزمحاکمه

سیاه ،سفید ،خاکستری

رازجنایت درسحرگاه

علیرضا رضایی – روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده
متهمی که با استفاده از پیک نیک  ،دختر و مادری را به قتل
رسانده و بعد از آن هم دست به ارتکاب چندین فقره سرقت
خودرو زده بود در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شد .به
گزارش خبرنگار ما در این جلسه ابتدا قاضی رمضانی طرفین
پرونده را به حفظ آرامش دعوت کرد.سپس معاون دادستان
مرکز استان کیفرخواست را به طور خالصه قرائت کرد و گفت :
چهارم آذر سال  1395فردی از اهالی محله هنگام عزیمت به
مسجد برای اقامه نماز صبح با بلند شدن دود غلیظی از یک خانه
مواجه می شود و موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110
اطالع می دهد که با توجه به آتش سوزی در منزل مسکونی
ماموران آتش نشانی در محل حاضر می شوند و آتش را مهار
می کنند« .اعراب شیبانی» ادامه داد :قبل از رسیدن ماموران
انتظامی و آتش نشانی با کمک اهالی کوچه شهید برگی ،مرد
خانه توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل می شود اما پس از
مهار آتش ماموران با دو جسد شامل یک خانم  35ساله و دختر
بچه  12ساله مواجه می شوند .به گفته وی کارآگاهان اداره
جنایی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و پس از بررسی
آثار به جا مانده از آتش سوزی و خون ریزی از سر زن  35ساله و
دختر  12ساله دریافتند موضوع غیر عمدی نیست .وی تصریح
کرد :در تحقیقات کارآگاهان دختر دیگر صاحب خانه که تا
ساعت  20:30در منزل پدرش حضور داشته اظهار کرده است
که وقتی در محل بودم چند تن دیگر هم حضور داشتند که سر
یک گوشی تلفن همراه با همدیگر بحث داشتند .همچنین روند
تحقیقات نشان داد که خودروی صاحب خانه در روز حادثه دیده
نشده است که با تحقیقات از افرادی که شب در منزل او حضور
داشتند سر نخ هایی از متهم به قتل به دست آمد و دستگیر
شد.در ادامه رسیدگی به پرونده ،قاضی «رمضانی» گفت :شب

حادثه ،متهم در منزل شاکی به مصرف مواد مخدر مشغول بود
که آخر شب همان جا می خوابد و نیمه های شب با پیک نیک
اقدام به ضربه زدن به مرد خانواده می کند که با درگیری بین
آن ها زن  35ساله بیدار می شود و قصد جدا کردنشان را داشته
است اما متهم با وارد کردن ضرباتی او را به قتل می رساند و در
همین هنگام دختر بچه آن ها که قصد داشته است با ایجاد سر
و صدا همسایه ها را با خبر کند با استفاده از پیک نیک توسط
متهم به قتل می رسد .وی ادامه داد :بعد از آن متهم با سرقت
خودروی صاحب خانه به سمت نهبندان فرار می کند و در آن
جا خودروی سرقتی را با خودروی پی کی معامله کرده است و
سپس به زاهدان می گریزد و در زاهدان خودروی زانتیایی به
امانت می گیرد و به بیرجند عزیمت می کند .زانتیا را در آن جا
به  405تبدیل می کند که هنگام فرار به سمت مشهد در فیض
آباد خراسان رضوی دستگیر می شود.به گفته وی متهم در
زاهدان با کرایه کردن ماشین از آژانس ،سعی می کند راننده را
با استفاده از مواد بیهوش کند که با مقاومت او رو به رو می شود
اما باز هم راننده پراید را زیر می گیرد و خودروی پراید را در یکی
از شهرستان های کرمان به فروش می رساند.در ادامه شاکی
پرونده (ع-ه) گفت 9 :ماه بیهوش بودم و از این ماجرا جان سالم
به در بردم  ،خواب بودم که او به من حمله کرد و زن و بچه ام را
کشت حاال هم تقاضای قصاص او را دارم .در ادامه مادر و پدر
زن  35ساله هم خواستار قصاص قاتل دخترشان شدند.سپس
پسر نوجوانی در جایگاه ایستاد و خودش را فرزند زن  35ساله
پرونده معرفی کرد که مادر بعد از فوت پدرش او را نزد پدربزرگ
پدری اش برده است و خواستار قصاص قاتل مادرش شد.قاضی
رمضانی در ادامه پسر و پدری که متهم خودروی آن ها را کرایه
کرده است به جایگاه فرا خواند«.روح ا »...گفت :در آژانس کار
می کردم که فردی تماس گرفت و من به آدرس اعالمی رفتم .او
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خودرو را دربست در اختیار گرفت و چندین جا با او رفتم .ساعت
 14بود ،به متهم گفتم که کالس دارم که ناراحت شد و با صدای
بلندتری گفت هنوز چند معامله دارم که به ناچار با پدرم تماس
گرفتم تا او ادامه کار را بر عهده گیرد.در ادامه «غالمحسین» پدر
وی اظهار کرد :خودرو را از پسرم تحویل گرفتم و چند مسیر را
رفتم که موقع نماز شد و از او خواستم تا نماز بخوانم .در محلی
نگه داشتم که کافی شاپ بود و وقتی نماز خواندم و برگشتم
او برای من قهوه ریخته بود ،وقتی آن را خوردم دیگر چیزی
نفهمیدم و به هوش که آمدم در شهرک کارگاهی بودم در حالی
که پاهایم شکسته بود و از ناحیه سر مصدوم شده بودم.در ادامه
متهم  24ساله (م-ک) به درخواست قاضی در جایگاه ایستاد
و گفت :اتهام ها را قبول دارم ،ساعت حدود  17:30چهارم
آذر  95بود که به اتفاق چند نفر دیگر برای مصرف مواد مخدر
به منزل (ع-ه) رفتیم و حوالی ساعت  20:30دختر صاحب
خانه را به مدرس رساندیم و دوباره برگشتیم و شروع به مصرف
کردیم .آخر شب در خانه صاحب خانه ماندم .سند و سوئیچ
خودروی صاحب خانه چشمم را گرفته بود .آن شب تا جایی که
توانستم مواد کشیدم به طوری که حالت دیوانگی به من دست
داد .آقای قاضی ،قصد کشتن آن ها را نداشتم .ساعت پنج
صبح بود که سند و سوئیچ را برداشتم که ناگهان مرد خانواده
بیدار شد و بین ما درگیری رخ داد و با پیک نیک دو ضربه به او
زدم .در همین هنگام خانمش بیدار شده بود که دو یا سه ضربه
هم به او زدم .در این میان دختر بچه آن ها سر و صدا می کرد که
دیگر ذهنم فرمان نمی داد و نمی خواستم ردی از خودم به جا
بگذارم بنابراین با پیک نیک سه ضربه به او زدم و پیک نیکی را که
خودم مشغول استعمال بودم واژگون کردم تا خانه آتش بگیرد
و ردی از من نماند.
قاضی  :علت درگیری شما چه بود؟

متهم  :یادم نیست

قاضی :بــا صاحب خانه یــا این خانواده ســابقه دوســتی
داشتید؟

متهم :خیر ،دو یا سه مرتبه برای مصرف مواد به آن جا رفته بودم.
قاضی :به چه انگیزه ای دست به چنین جنایتی زدید؟

متهم :توهم مصرف شیشه

قاضی :اگر توهم مصرف شیشه بوده است که خودتان هم
باید آسیب دیده باشید؟

متهم  :فقط دستم شکست.

قاضی :بعداز آتش زدن منزل به کجا رفتید؟

متهم :خودروی صاحب خانه را برداشتم اما وقتی یادم آمد کیف
دستی ام را فراموش کرده ام به خانه برگشتم و وقتی دود را دیدم
ترسیدموبهسمتنهبندانمتواریشدم.درچهارراهغفاریفردی
را سوار خودرو کردم تا در بین راه کسی شک نکند .در نهبندان
خودرویمقتولراباپیکیمعاملهکردموبهزاهدانرفتم.درادامه
قاضی اظهار کرد که تمام گفته های شما نقشه بوده است .کسی
که توهم مصرف شیشه داشته باشد به یک باره چنین تصمیم هایی
نمی گیرد بنابراین واقعیت انگیزه قتل این دو نفر را بیان کنید.
متهم با سکوتی کوتاه گفت که قصد کشتن آن ها را نداشتم.
قاضی :در زاهدان چرا خودروی راننده آژانس را ســرقت
کردید؟

در زاهدان چند جا کار داشتم که خودرویی از آژانس به صورت
در اختیار ،کرایه کردم که تا بعد از ظهر با پسر مالک خودرو بودم
و وقتی او به دانشگاه رفت پدرش در ادامه با من بود اما من او را
بیهوش نکردم .سر قراری رفتم که مالک خودرو پیاده شد و در را
کوبید .از مقابل ،گشت انتظامی می آمد که پشت فرمان نشستم
و فرار کردم و در حال دور زدن بودم که به مالک خودرو برخورد
کردم .خودرو را در حوالی کرمان فروختم و دوباره به زاهدان
برگشتم که خودروی زانتیایی را در تلگرام پیدا کردم و با مالک
آن قرار گذاشتم و خودرو را گرفتم تا دور بزنم و با همان زانتیا به
بیرجند آمدم .خودرو را با پژو  405معامله کردم و قصد داشتم به
مشهد بروم که در فیض آباد دستگیر شدم .اعتیاد و مصرف شیشه
تمام زندگی مرا تباه کرد .زنم از من طالق گرفت 9 .سال با اعتیاد
دستوپنجهنرمکردمکهعاقبتبهجرمقتلپشتمیلههایزندان
افتادم حاال از اولیای دم تقاضا دارم مرا مورد عفو قرار دهند.پس از
نمایشفیلمبازسازیصحنهجرم«،دانشدوست»وکیلتسخیری
متهم در جایگاه ایستاد و گفت :دلیل ارتکاب این همه جرم اعتیاد
به مواد مخدر است که موکلم آن ها را مرتکب شده است و حاال از
اولیای دم تقاضای عفو و بخشش متهم را دارم .در ادامه رسیدگی
به پرونده دو جلدی قاتل پیک نیکی ،متهم برای طرح آخرین
دفاعیات در جایگاه ایستاد و گفت :قصد کشتن آن ها را نداشتم و
این مواد مخدر بود که همه چیز را تحت ثاتیر قرار داد .وی افزود:
دفاع خاصی ندارم  ،مواد مرا بیچاره کرد از شکات می خواهم برای
من خیلی سخت نگیرند حداقل از اشد مجازات گذشت کنند.به
گزارش «خراسان جنوبی» پس از ختم رسیدگی به پرونده اعالم
شد که رای دادگاه در مهلت مقرر اعالم خواهد شد.

صدرا-سال اول ورود به دانشگاه با بهرام آشنا شدم ،پسر خوبی
به نظر میرسید .کم حرف می زد و ساکت بود؛ برعکس من
که پر شر و شور بودم .اواسط سال اول تحصیلی از طریق یکی
از همکالسیهایم متوجه عالقه او به خودم شدم و این موضوع
برایم غیرمنتظره بود؛ چرا كه هیچ اطالعاتی درباره خصوصیات
رفتاری او نداشتم؛ به همین دلیل ،روزی که برای اولین بار از من
خواستگاری کرد ،به او جواب منفی دادم؛ اما او آن قدر اصرار کرد
که جواب مثبت را از من گرفت .بعد از گذشت دو ماه از آشنایی،
خانواده بهرام برای خواستگاری آمدند و ما با هم نامزد شدیم.
قرار شد بعد از اتمام درس مراسم ازدواج را برگزار کنیم .چند ماه
از نامزدی من و بهرامگذشت و در این مدت ،وابستگی شدیدی به
او پیدا کرده بودم؛ به طوری که اگر یک روز او را نمیدیدم ،عصبی
میشدم .نامزدم اخالق به خصوصی داشت؛ گاهی به طرز پوشش
من ایراد میگرفت و بعضی مواقع در این مورد بحث میکردیم اما
در آخر به دلیل عالقه زیادم به او ،کوتاه میآمدم.
با گذشت مدتی از نامزدی رفتارش تغییر کرد و حتی نمیخواست
با دوستانم رفت و آمد زیادی داشته باشم ،اجازه صحبت با
همکالسیهای پسر را نداشتم و اگر در خیابان با یکی از آن ها
مواجه می شدم و مجبور به احوا لپرسی بودم ،چند روز با من
حرف نمیزد و به دیدنم نمیآمد .بهرام متوجه عالقه شدید من
به خودش شده بود و از همین موضوع سوء استفاده میکرد و مرا
در موقعیتهایی که خودش دوست داشت ،قرار میداد .یک ترم
مانده بود تا هر دو دانش آموخته شویم .بهرام در شرکتی مشغول به
کارشد؛بههمیندلیلبعضیروزهانمیتوانستسرکالسحاضر
شود و این بزرگ ترین مشکل من شده بود؛ زیرا در طول ساعت
های کالسی ،بارها پیام میداد و مرا چک میکرد!
کنترل زندگی من توسط بهرام از حد گذشته بود و کمکم خانوادهام
نیز نگران این موضوع شدند؛ چند بار پدرم با او صحبت کرد و از او
خواست تا کمتر حساسیت نشان دهد ،بهرام هم مدتی رفتارش
خوب میشد و چند روز بعد ،دوباره کنترل کردن را شروع میکرد.
با وجود عالقه زیاد به او ،از رفتارهایش خسته شده بودم و بعد از
چند جلسه مشاوره ،از او خواستم تا به مشاور مراجعه کند؛ اما زیر
بار نمیرفت و هر دفعه به دالیلی که فقط برای خودش منطقی
بود ،طفره می رفت و من هم چون از رفتارهایش خسته شده بودم،
تصمیم گرفتم برای همیشه از او جدا شوم.
روزهای اول خودم را سرزنش میکردم و بارها خواستم که
برگردم؛ اما خودم را متقاعد کردم که بدون او هم میتوانم زندگی
کنم .بعد از دانش آموختگی در موسسهای مشغول به کار شدم.
یک سال از به هم خوردن نامزدی من و بهرام میگذشت که
امیر به خواستگاری من آمد .قرار ازدواج را گذاشتیم ،ولی یک
روز برافروخته وارد اتاق کارم شد و صفحه گوشیاش را جلویم
گرفت؛ از چیزی که میدیدم متعجب شدم! بهرام در فضای
مجازی ،صفحه ای با نام و عکس من ایجاد کرده و همه عکسهای
خصوصیام را به اشتراک گذاشته بود!
چند روز از این ماجرا میگذشت و هر روز یکی از عکسهای من در
صفحه قرار میگرفت؛ امیر از من خواست که به پلیس فتا مراجعه
و از طریق قانون اقدام کنم كه این كار را انجام دادم و خیلی زود
نتیجه داد و پس از مدت کوتاهی ،بهرام دستگیر شد و انتقامجویی
و تسویه حساب شخصی را علت این عمل مجرمانه بیان کرد.

