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او گوش بریده یک زن را به همسرش هدیه داد

خاطرات خبرنگار جنایی

بازسازی قتل توسط بیجه

مهدی ابراهیمی
پرونده بسیار تلخ بیجه و ماجرای قتل 25
کو دک در جنوب شرق پایتخت و پاکدشت
هیچ گاه فراموش شدنی نیست.
از روز نخست پیگیری این پرونده با خطوط
قرمز و محدودیتهای زیادی مواجه بودیم.
هر روز سوار بر خودروی روزنامه به پاکدشت
میرفتم ،هیچ خیابان یا محلهای نبود که به
آن سرک نکشیده باشم؛ از معدن متروکه که
محل تجمع معتادان بود و بیجه که در آن جا
یک زن و مر د را به قتل رسانده بو د تا کورههای
آجرپزی که اجساد کودکان در آن جا همراه
تلی از آتش پودر میشدند.
از سوی دیگر ،تحقیقات از بیجه به صورت
سری انجام میگرفت و خبرنگاران اجازه
نداشتند با آن ها روب ـهرو شوند ،به هر دری
زدیم با بنبست رو به رو شدیم تا این که هیئتی
از قوه قضاییه ماموریت یافت وار د عمل شو د و
با شناسایی عامالن کوتاهی در این پرونده و
تحقیق از بیجه و علی باغی پرده از جزئیات
جنایات تلخ آنان بردارد.
انگار بخت با ما یار بو د ،اعضای این هیئت
از دادســرای امــور جنایی و دادگــاه کیفری
استان تهران که هر دو حوزه خبری متعلق
به من بــو د ،انتخاب شدند  .باید فرصت را
مغتنم میشمر دیم ،با سماجت بسیاری با
رئیس هیئت تماس گرفتم و خواستم نه تنها
از روند تحقیقاتشان مطلع شوم بلکه بتوانم
عکسهای جدیدی از بیجه و علی باغی
تهیه کنم.
ابتدا نپذیرفت ،دوباره اصرار کردم و شنیدم
قرار است به همراه دو متهم به محل وقوع
جنایات بروند.
مــن بــا دوربــیــن عــکــاســی ام هــمــراه یکی
از رانــن ـدههــا راه ــی شــدم ،در مسیر کنار
کیوسکهای تلفن کارتی توقف میکر دیم
و با کارت تلفن با تلفن همراه رئیس هیئت
تماس میگرفتم ،چندبار احساس کر دم
ســر کــار هستم ،البته بــیــراه هــم نــبــو د ،به
نشانیهایی که در اختیارم قرار میگرفت،
میرفتم و میشنیدم یک ساعت پیش دو
متهمومامورانآنجابودند.بادلخوریبسیار
به روزنامه برگشتم ،ظهر بو د که با ناامیدی به
دبیر گروه حوادث اطالع دادم هیچ همکاری
با ما صورت نگرفته است ،بزرگ ترین حسن
دبیرمان امیدواری در عین ناامیدی بود ،از
من خواست دست از تالش برندارم و دوباره
با اعضای هیئت تماس بگیرم.
این که در یک روز دو بار به پاکدشت بروم
بسیارخستهکنندهبو داماهدفاصلیماارائه
بهترین اخبار و عکسها از ماجرای بیجه بود،
دوباره تماس گرفتم این بار با عضو دیگری
از هیئت صحبت کر دم ،قول دا د با اعضای
دیگر مــشــورت و سعی کند هماهنگیها
صورت بگیرد.
رئیس هیئت نیز وقتی شنید من با تکیه
بــه دا دههــــای او ساعتها در پاکدشت و
قیامدشت سرگردان بودم مقداری نرمتر شد
تا این که مجوز گرفتیم در صحنه بازسازی
جنایات حاضر باشیم .اعضای هیئت اعالم
کر دند تا  20دقیقه دیگر بــرای بازسازی
جنایت از ساختمان دا دگستری پاکدشت
خارج خواهند شد ،زمان بسیار کم بود .این
موضوع را به دبیر گروه اطالع دادم مطمئن
بودیم راننده بخش نقلیه روزنامه حساسیت
زمان را کمتر از ما احساس خواهد کرد ،به
همین دلیل دبیرمان از من و حسین خانی
خواست دوربینها را برداریم و همراه او به
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پاکدشت برویم.
دبیر گــروه خــودش پشت فرمان خــودروی
پرایدش نشست و به راه افتا د ،از مصالی
تــهــران تــا پــاک ـدشــت مــن و حسین خانی
دودستیبهصندلیهاچسبیدهبودیم،دیوانه
وار رانندگی میکرد ،چارهای نبود حرکات
از حالت زیگزاگی و مارپیچ هم گذشته بود،
گاهی از شانه خاکی جاده سبقت میگرفتیم
و گاهی احساس میکردیم فاصلهای با گارد
ریلهای بولوار بزرگراه ها نداریم .خوشحال
بودم که در صندلی عقب نشستهام و چهره
وحشت زده حسین ،در تمام مسیر برایم یک
صحنه جالب و خاطره انگیز بو د اما دبیر گروه
با خنده پا روی پدال گاز می فشرد و مرتب از
چگونگیاستفادهازعکسهادرصفحهسخن
می گفت .واقع ًا نمیدانم چگونه در کمتر از
 25دقیقه به پاکدشت رسیدیم ،انگار اعضای
هیئت نیز باور نمیکر دند در این مدت کم
خودمان را به آن جا برسانیم اما هدف داشتیم
و موفق شدیم.
به داخل ساختمان دادگستری رفتم ،بیجه
و علی باغی در حال پاسخ دادن به سواالت
بازجو بو دند ،از آن جا چند عکس گرفتم.
بعد شنیدم ماموران در حالت آمــا ده باش
هستند تا با محافظت از بیجه وعلی باغی آن
ها را به کورههای آجرپزی ببرند .من سریع
از ساختمان خارج شدم باید سایه به سایه
خودروهای اعضای هیئت و ماموران زندان
را تعقیب میکردیم ،نمیشد حدس زد ابتدا
د رفت نباید صحنهای را از دست
کجا خواهن 
میدادیم .در مسیر سوار شدن بیجه و علی
باغی داخــل خـــودروی زنــدان عکسهای
خوبی از آن ها گرفتم ،بیجه خیلی آرام بود و
یداد ،چهره اش با
مقاومتی از خو د نشان نم 
روز اول دستگیری که خاک گرفته و کثیف
بود تفاوت زیادی داشت و مقداری چاقتر
بــود .ح ـدود  10خــودرو سیل آسا در جاده
خاوران حرکت میکردند و ما نیز در تعقیب
آنان بودیم چندبار دور خودشان چرخیدند
تا این که در برابر خانه بیجه و کوره آجرپزی
توقف کردند ،دبیر گروه به همراه ما از خودرو
د و خواست با دقت عکاسی کنیم ،من
پیاده ش 
و حسین خانی به تکاپو افتادیم و در لحظات
نخستدبیرمانبهکارگردانیچگونگیتهیه
عکسها پرداخت تا این که خودش نیز دست
به کار شد ،دوربینی به دست گرفت و شروع
به عکاسی کرد.
از همه زوایــا عکسبر داری میکر دیم ،من
روی پشت بام بــو دم و بیجه النه کبوترانش
را که دوســت ب ــرا درش را در آن جا به قتل
رساندهبو دبهاعضایهیئتقوهقضاییهنشان
یداد ،دو متهم را جدا از هم به این طرف و آن
م 
د و ما مرتب عکس میگرفتیم و
طرف میبردن 
من چگونگی بازسازی صحنههای جنایات
را به خاطر میسپر دم .عکسهای زیا دی
تهیه کردیم که منحصر به فرد بودند ،وقتی
بازسازی صحنه جنایات تمام شد ما سوار بر
خو درو به سمت تهران حرکت کر دیم هنوز
چهره شا د و هیجان ز ده حسین خانی را به
یا د دارم که چگونه با مشت کــر دن دستش
و حرکتی ورزشی ابراز خوشحالی کرد .در
مسیر به دلیل این که زمــان کمی تا بستن
صفحه داشتیم و باید گزارش را مینوشتم
همه جزییات را نوشتم.
فردای آن روز عکسهای اختصاصی از بیجه
دو
و علی باغی در صفحه حوادث به چاپ رسی 
گزارش تکان دهنده ای در اختیار خوانندگان
قرار گرفت.

اعدامخونسردترینقاتلسریالیتهران

خونسردترین قاتل سریالی پایتخت که در سه
سناریوی متفاوت دو مرد و یک زن را به قتل
رسانده بود برای اثبات وفاداری به همسرش،
بینی و دو گوش زن کشته شده را به او هدیه
داد .این قاتل که پس از دستگیری ادعا کرد
نمی دانسته حکم قتل ،قصاص است پس از
سال ها زندان با دستور مقام قضایی به طناب
دار آویخته شد.
▪نخستین قتل

 4مرداد  93بود که مرد کشاورز در تماس
بــا پلیس از پیدا شــدن جسد خونین یک
جوان  25ساله در زمین کشاورزیاش خبر
داد .به دنبال این خبر تیمی از ماموران به
سرعت برای تحقیقات در محل حاضر شدند
و در بررسیهای ابتدایی مشخص شد که
این جوان هدف ضربات زیاد چاقو قرار گرفته
اســت .تجسسها ادام ــه داشــت تا ایــن که
یک پراید بدون سرنشین در نزدیکی اتوبان
خلیج فــارس پیدا شد و ماموران پی بردند
که صاحب پراید همان جوان به قتل رسیده
است و با توجه به مــدارک شناسایی داخل
خودرو خانواده احسان  25ساله شناسایی
شدند و در ادامه ماموران اطالع یافتند که
احسان در یک آژانــس کار میکرده و هیچ
خصومتی با کسی نداشته است .ردیابیها
ادامه داشت تا این که کارآگاهان با خبر شدند
که احسان از چندی قبل با مرد جوانی به نام
«مجید» اختالف حساب مالی داشته است و
به این ترتیب ردیابیها برای دستگیری تنها
مظنون این پرونده آغاز شد اما هیچ سرنخی
از مرد جوان به دست نیامد.
▪دومین جنایت

تحقیقات ادامه داشت تا این که روز  3آذر ماه
جسد زنی جوان که به طرز هولناکی به قتل
رسیده بود پیدا شد و ماموران با حضور در
منطقه یافت آباد مشاهده کردند که گوش
و بینی زن جوان بریده شده و عامل جنایت
با ضربات زیاد چاقو دست به قتل زن جوان
زده اســت .مشخصات زن جــوان شناسایی
شد و تیم جنایی در این شاخه از کاوشگریها
شماره تلفن زن جوان را مورد بررسی قرار
دادند و مشخص شد این زن بارها با شماره
تلفن هــمــراهــی در تــمــاس بـــوده اســت که
تحقیقات در این مرحله حاکی بود که صاحب
تلفن همراه مرد جوانی به نام مجید است.
فرضیه دومین قتل از سوی مجید پررنگ شد
و ردیابیها به صورت ویژه و اطالعاتی آغاز
شد تا این که روز  24آذر  93مجید سوار بر
پراید سفید رنگ شناسایی و در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر شد.
▪گوش های بریده یک زن

کارآگاهاندراینبخشخانهمجیددرشهرک
اندیشه را مورد بررسی قرار دادند که با یک
قوطی الکل که داخل آن دو گوش بریده شده
بود روبه رو شدند و همین کافی بود تا مجید
که اصرار بر بی گناهی داشت پرده از جنایت
هولناک بردارد .مجید در اعتراف به نخستین
قتل گفت :مدتی با احسان دوست بودم و هیچ

قتلکینهجویانه
دربرجشمالتهران

اختالفی با هم نداشتیم تا این که چندی قبل
احسان به من بدهکار شد و پولم را نمیداد و
چندبار از او خواستم تا پولم را پس بدهد اما
او چنین نکرد به همین دلیل او را در اتوبان
خلیج فارس با چاقو به قتل رساندم و گوشی
تلفن همراه و پو لهایش را به سرقت بردم
تا همه فکر کنند احسان به خاطر سرقت،
هدف قتل قرار گرفته است .مرد خشن درباره
جزئیات قتل زن جوان نیز گفت :چندی قبل
قصد داشتم خودرویم را به فروش برسانم و
شمارهتلفنمراپشتشیشهآنچسباندمتااین
که زن جوانی به نام نازنین با من تماس گرفت
و از همان روز با هم آشنا و دوست شدیم و چند
ماهی با هم در ارتباط بودیم تا این که همسرم
متوجه دوستیمان شد .وی افزود :همسرم
باردار بود وقتی متوجه خیانتم شد با من قهر
کرد و به خانه پــدرش رفت به همین خاطر
من عصبانی شدم و با نازنین قرار گذاشتم
و از او خواستم تا به دوستیمان پایان دهیم
اما او نپذیرفت و وقتی دیدم اصــرار دارد به
دوستیمان ادامه دهیم با ضربات چاقو او را به
قتل رساندم و برای اثبات وفاداری به همسرم
گوش و بینی نازنین را بریدم و داخل قوطی
الکل گذاشتم و به خانه بردم و به همسرم دادم
و اثبات کردم که دیگر به او خیانت نمیکنم.
▪سومین جنایت

در حالی که تحقیقات از مرد خشن ادامه
داشت زن پای در اداره پلیس گذاشت و از
جنایت دیگر همسرش پرده برداشت .زن
جــوان گفت :چندی قبل همسرم وسایل
داخل خودرو و دو گوشی تلفن همراه به خانه
آورد و ادعا کرد این وسایل متعلق به یکی از
دوستانش است و او به صورت امانت آن ها
را به خانه آورده است تا این که تصویر پسر
جوانی را روی صفحه یکی از گوشیهای
تلفن همراه دیدم .وی افــزود :به یاد آوردم
که عکس پسر جوان را چندی قبل وقتی از
خیابان عبور می کردم روی یک حجله دیدم
و از اهالی محل شنیدم این پسر جــوان به
قتل رسیده و وسایلش به سرقت رفته است.
در این مدت سکوت کردم و با کسی حرفی
نزدم تا این که فهمیدم همسرم مرتکب دو
قتل شده است و احتمال میدهم این پسر
جوان را هم به قتل رسانده باشد .مجید بار
دیگر هدف بازجویی قرار گرفت و وقتی خود
را در برابر مدارک پلیسی دید به ناچار پرده از
سومین جنایت اش برداشت .قاتل سریالی
در این مرحله به ماموران گفت :با اصغر هم
اختالف مالی داشتم و به همین دلیل او را
به قتل رساندم و وسایل داخل خودرو و تلفن
همراهش را به سرقت بردم و فکر نمیکردم
این جنایتها فاش شود.
▪دادگاه کیفری

اعترافات هولناک این قاتل خونسرد کافی
بود تا او روز 23بهمن 95در شعبه 10دادگاه
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی
محمدباقر قــربــا نزاده مــورد محاکمه قرار
گیرد .در ابتدا خانواده سه قربانی این جنایت

جوان جوشکار در کینه ای بچهگانه در ساختمان نیمه
کاره با یک میلگرد دست به قتل کارگر بنا زد .شامگاه
یک شنبه  20مرداد امسال ماجرای قتل پسر جوانی
در یک برج نیمهساز در شمال تهران به پلیس تهران
مخابره شد .با توجه به ناپدید شدن یکی از کارگران
برج نیمه کار مشخص شد که جوان  24ساله ای که
جوشکار ساختمان است پس از قتل کارگر بنا ناپدید

هولناک درخــواســت قصاص بــرای مجید
داشتند و سپس مجید در جایگاه قرار گرفت
و به قتل دو مرد و یک زن اعتراف کرد .این
قاتل خونسرد گفت 3 :مرداد بود که دیدم
احسان پولم را پس نمیدهد با ضربات چاقو
او را به قتل رساندم و پول و ضبط خودرویش را
دزدیدم و روز  27مهر بود که با اصغر به اتوبان
خلیج فارس رفتیم .اصغر که شیشه مصرف
کرده بود شروع به فحاشی به من کرد که با
هم درگیر شدیم و با چاقو او را به قتل رساندم
و گوشی تلفن همراهش را هم دزدیدم .مجید
ادامه داد :نازنین هم قصد نداشت از من جدا
شودوبههمیندلیلباتوجهبهاینکههمسرم
با من قهر کرده بود او را با ضربات زیاد چاقو به
قتل رساندم و سپس بینی و گوشهایش را
بریدم و به عنوان هدیه برای همسرم بردم.
این قاتل سریالی آن قدر خونسرد و راحت
درباره قتلها صحبت میکرد که گویا کاری
انجام نــداده است و جالب این که در پایان
دادگاه از قضات و خانواده اولیای دم خواست
که او را به خاطر فرزند دو سالهاش ببخشند
تا فرزندش بدون پدر بزرگ نشود و در ادامه
ادعای عجیبی را پیش روی قضات قرار داد
و گفت :نمی دانستم مجازت قتل ،قصاص
اســت .در پایان این دادگــاه قاضی پرونده،
مجید را که زمان جنایت  25سال داشت و
بارها به دلیل درگیری ،موادمخدر و تجاوز به
زندان رفته بود در این سه پرونده قتل به سه
بار قصاص ،سه سال زندان 74 ،ضربه شالق
به خاطر سرقت از احسان و  74ضربه شالق
به دلیل سرقت از اصغر  99 ،ضربه شالق به
دلیل رابطه پنهانی با نازنین و پرداخت دیه به
خاطر جنایت بر میت محکوم کرد و این حکم
در شعبه  47دیوان عالی کشور مورد تایید
قرار گرفت و مجید در صف انتظار ماند.
▪اجرای حکم

مجید پس از سال ها انتظار که در زندان بود
سحرگاه روز چهارشنبه  23مرداد پای چوبه
دار رفت و مقام قضایی که همراه اولیای دم
در زندان حضور داشت پس از خواندن حکم
صــادر شده از سوی دادگــاه کیفری دستور
اجرای حکم را صادر کرد و پرونده این قاتل
سریالی با طناب دار بسته شد.

شــده اســت .ردیابیها بــرای دستگیری ایــن جوان
متمرکز شد تا این که روز جمعه  25مرداد قاتل 24
ساله دستگیر شد .عامل این جنایت به ماموران گفت:
پنج ماه قبل از افغانستان به تهران آمدم و در ساختمان
نیمهکاره شروع به جوشکاری کردم و شبها در همان
جا می خوابیدم که چندی قبل یکی از دوستانم که در
ساختمان بنایی می کرد گفت که من زیرآبش را پیش

تحلیل کارشناس

تربیت خشونت

دکتر کاظم قجاوند
جامعه شناس و استاد دانشگاه
قتل به عنوان خشن ترین رفتار اجتماعی
در سال های اخیر در همه کشورها روند رو
به افزایشی داشته است متاسفانه به دلیل
کاهش تحمل و صبوری افراد ،خشن ترین
رفتار ممکن در مواجهه با خصومت ها و
انتقام گیری به شکل قتل دیده می شود
اغلب این افراد به گروه سنی  20تا  40سال
تعلق دارند و متاسفانه به دلیل ناآشنایی با
مهارت های زندگی و مدیریت خشم ،رفتار
انتقام جویانه خود را فقط در قالب از بین
بردن آن فرد در نظر می گیرند.
اغلب قاتالن اظهار می کنند که از قبل برنامه
ای برای کشتن آن فرد نداشته اند و فقط
قصدشان ترساندن یا تهدید مقتول بوده
است اما به دلیل باال رفتن آستانه خشم و
کاهش تحمل و تاب آوری این افراد ،معموال
نــزاع و درگــیــری شــدیــدی رخ مــی دهــد و
ناخواسته فرد به قتل می رسد.
این افراد معموال در دوران کودکی تنبیه
بدنی شدید شده اند حس انتقام گیری از
جامعه همواره با این افراد بوده است و روشی
غیر از انتقام گرفتن را نیاموخته اند .این
افراد خیلی زود دچار خشم آنی می شوند
و نمی توانند روش دیگری را برای اصالح
روابــط شان با فرد مقتول به کار گیرند در
چنین شرایطی معموال با استفاده از اسلحه
سرد اغلب درگیر می شوند و فرد را از پای
درمی آورند و در اغلب موارد حس ناموس
پرستی و احساس غیرت به ناموس ،یکی از
دالیل و انگیزه های اصلی قاتالن به شمار
می رود.
عمدتا این افراد در خانواده هایی رشد یافته
اند که توجه عاطفی کمی دریافت کرده اند
و همواره برای برآورده شدن خواسته های
شان با جــواب های منفی مواجه شده اند
آن ها اغلب در دوران تحصیل ناموفق بوده
اند و دچار طرد اجتماعی شده اند این افراد
الگوی مناسبی برای حل مشکالت خود جز
درگیری و خشونت تجربه نکرده و عمدتا
شاهد درگیری شدید اعضای خانواده در
دوران کودکی بوده اند مجموعه این عوامل
وضعیت دشــواری را از نظر تربیتی برای
قاتالن فراهم کرده است که سبب می شود
به راحتی در بزرگ سالی رفتارهای خشن از
خود بروز دهند و قتل را تجربه کنند.

مهندس ساختمان زدم و همین ادعای دروغین باعث
شد از او کینه به دل بگیرم .وی افــزود :شامگاه یک
شنبه ساعت  12بود که او را از خواب بیدار کردم و سه
ضربه با میلگردی که در دستم بود به سرش زدم و پا به
فرار گذاشتم .قاتل جوان ادامه داد :پس از قتل به رباط
کریم رفتم و در یک کارخانه ذوب میلگرد مشغول کار
شدم تا این که محل کارم را پیدا کردند و دستگیر شدم.

تراژدیوحشتدختروپسرنوجواندرمسافرخانه

دختر و پسرنوجوانی در اتاق اجاره ای مسافرخانه به استقبال مرگ رفتند.
صاحب یک مسافرخانه که اتاقی را به دختر و پسر نوجوانی اجاره داده بود
دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دختر و پسر نوجوان در اتاق اجاره
ای با خوردن قرص برنج به استقبال مرگ رفته بودند اما معجزه آسا زنده
ماندند.
▪خودکشی دختر و پسر نوجوان

رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان امسال به دنبال شکایت پدر و مادر
یک دختر  ۱۳ساله به نام آویسا آغاز شد.
آن ها که به پلیس آگاهی رفته بودند از پسر ۱۵ساله ای که دخترشان را در یک
مسافرخانه در حوالی میدان شوش آزار داده بود شکایت کردند.
با این شکایت پلیس ماجرا را پیگیری کرد و آویسا به پزشکی قانونی معرفی
شد .در حالی که پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرده بود این دختر مورد
آزار قرار گرفته است مادر وی به ماموران پلیس گفت :مدتی بود به رفتارهای
دخترم مشکوک شده بودم .او زمان زیادی را در فضای مجازی میگذراند
.چند بار به او تذکر داده بودم اما گوشش بدهکار نبود .حتی دخترم چند بار
به بهانه رفتن به خانه دوستانش دیر از مدرسه به خانه برگشت .تا این که به
رابطه پنهانی او با یک پسر  ۱۵ساله به نام امین پی بردم.من چند بار از دخترم
خواستم تا رابطه اش را با امین تمام کند اما آویسا میگفت آن ها فقط در
فضای مجازی با هم در ارتباط هستند.
وی ادامه داد :چند روز پیش دخترم از یک مسافرخانه در حوالی میدان شوش

با من تماس گرفت و گفت با امین به آن جا رفته است و قصد دارد با خوردن
قرص برنج به زندگی اش پایان دهد .من که از شنیدن این حرف شوکه شده
بودم ماجرا را به همسرم گفتم و بالفاصله به آدرس مسافرخانه ای که آویسا
داده بود رفتیم .دخترم و امین در اتاق اجاره ای قرص برنج خورده بودند.
ما بالفاصله آن ها را به بیمارستان رساندیم که خیلی زود تحت درمان قرار
گرفتند و معجزهآسا زنده ماندند  .حاال از امین که دخترم را اغفال کرده و آزار
داده است و همچنین از صاحب مسافرخانه ای که اتاقی را به آن ها اجاره داده
بود شکایت دارم.
▪بازداشت مرد مسافرخانه دار

به دنبال این شکایت امین  ۱۵ساله که به تازگی از بیمارستان ترخیص شده
بود بازداشت شد اما ادعا کرد آویسا با میل خودش همراه او به مسافرخانه رفته
بود .صاحب مسافرخانه نیز که مردی  ۴۰ساله به نام امیر بود بازداشت شد و
آن ها دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه
ایستادند .
در ابتدای جلسه پدر آویسا به تشریح شکایت اش پرداخت و برای امین به
اتهام آزار دخترش و برای صاحب مسافرخانه به اتهام معاونت در زنا مجازات
خواست.
سپس دختر 13ساله در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :یک روز که از مدرسه به
خانه بر می گشتم امین را دیدم .او شماره تلفن اش را به من داد و از من خواست
تا با او تماس بگیرم و این شروع آشنایی ما با هم بود .بعد از آن امین مدام در

تلگرام برایم پیام می فرستاد و به من ابراز عالقه میکرد .او با حرف هایش مرا
فریب داد و از من خواست تا با هم رابطه برقرار کنیم اما قبول نکردم تا این که
او مرا به مسافر خانه ای کشاند و آن جا مرا آزار داد .سپس از من خواست تا با
هم قرص برنج بخوریم و خانواده هایمان را تهدید به خودکشی کنیم تا برای
ازدواج ما با هم راضی شوند .
سپس پسر  ۱۵ساله به دفاع پرداخت و گفت :من در راه مدرسه با آویسا آشنا
شدم و با هم تلگرامی در ارتباط بودیم .من مسافر خانه ای را می شناختم
که اتاق هایش را اجاره میداد اما پولی برای اجاره اتاق نداشتم .به همین
دلیل یک هفته بعد از آشنایی ما موضوع را به آویسا گفتم و او کارت عابر بانک
مادرش را برداشت و همراه من آمد .ما مبلغ  ۱۳۰هزار تومان در ازای اجاره
اتاق به صاحب مسافرخانه دادیم .من آویسا را آزار ندادم و او با میل خودش با
من رابطه برقرار کرد .چون می دانستیم خانواده هایمان به ازدواج ما با هم
راضی نمی شوند تصمیم گرفتیم قرص برنج بخوریم.ما با خانوادههایمان
تماس گرفتیم و سپس قرصی را که از قبل تهیه کرده بودیم خوردیم.
سپس صاحب مسافرخانه به دفاع پرداخت و منکر اتهام معاونت در زنا شد .وی
گفت  :قبول دارم اتاقی را به دختر و پسر نوجوان اجاره دادم اما نمی دانستم
آن ها با هم محرم نیستند.
وی ادامه داد :دختر نوجوان حاال ادعا می کند امین او را آزار داده است اما من
شاهد بودم او با رضایت خودش به مسافر خانه ام آمد و حتی پول اجاره اتاق را
نیز از کارت عابر بانکی که همراه داشت به من پرداخت .
بنابر این گزارش ،در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

