ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ)ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎزﭘﺮس وﻳﮋه ﻗﺘﻞ ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه(
:ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ و ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از اداره ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻢ زﻧﮓ ﺧﻮرد ،ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ از ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ زﻧﯽ در ﻣﻨﺰﻟﯽ واﻗﻊ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺷﻬﺮ – ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده – را داد .دﺳﺘﻮر ﺣﻔﻆ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ رﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﻞ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﻼﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎل ﻣﻨﺰل و در ﮐﻒ اﺗﺎق ﺟﺴﺪ زﻧﯽ ﺣﺪوداً  30ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﯽ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻓﻮت زﻣﺎن
زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﺑﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﻮد روﺳﺮی ﺷﺎﻟﯽ دور ﮔﺮدن
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺮه زده ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﺪ دﻓﺘﺮی دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه آن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﺳﻼﻣﺖ
روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮدم و ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﺪ ﻣﻬﺮ و ﺟﺎﻧﻤﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده و ﺑﺎز ﺷﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﯿﻒ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﺪ و در ﻫﺎل ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﻗﺮان ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺒﺰ و ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮد .روﺳﺮی را از دور ﮔﺮدن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺮاﺣﺖ در
اﻃﺮاف ﮔﺮدن ﺑﺨﺼﻮص زﯾﺮ ﮔﺮدن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﻏﺬای آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﻇﻬﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﻇﺮوف اﺳﺘﮑﺎن
ﭼﺎی ،زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﮕﺎر و … ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی در ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻨﺰل داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺗﻬﺮان
ﻗﺮار دارد و ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮده ،ﭘﺴﺮی  11ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺷﻮﻫﺮش ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﯿﺎد دارد .ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل(
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺴﺪ ،ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ..ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ رخ داده اﺳﺖ و ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ را در ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از دو زن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﻘﺘﻮل( ﺑﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ در ذﻫﻨﻢ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮﯾﻌﺎً دﺳﺘﻮر
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻮﻫﺮ،ﺒﺮادران ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﻘﺘﻮل( را دادم ،ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاری
ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا و ﻓﺸﺮده ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن:
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻗﺎرﯾﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ :ﻣﺘﻮﻓﯽ ـ ﮐﻪ زﻧﯽ  30ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و دارای ﭘﺴﺮی  11ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﺣﺪود  2ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺖ ﺧﻮد)زن دوم در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ( ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻏﺮﯾﺒﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط دارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳﺖ ﺧﻮد)زن دوم در ﻓﯿﻠﻢ( و دو ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺧﻠﻮﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ  4ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ در آن اﻃﺮاف ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ
دﺳﺖ و ﭘﺎی دو ﻣﺮد را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻮﻓﯽ و دوﺳﺘﺶ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻟﺨﺖ ﺷﺪن ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺣﺪود  2ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﺑﺴﺘﮕﺎن وی از وﺟﻮد و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﻘﺘﻮل( ﺣﺴﺐ اﻇﻬﺎرات ﺷﻮﻫﺮش از ﮔﻨﺎﻫﺎن و
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪ دارد از ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه وی ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
دورﺷﺪن از ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺮدم و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮادران زن)ﻣﻘﺘﻮل( ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻓﻘﺎی ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺷﺐ ﻗﺘﻞ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮدرو او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﯿﻦ راه و ﻗﺒﻞ از

ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﺻﺮار از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ :ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺼﯿﺖ
دﯾﮕﺮ)ﺧﻮدﮐﺸﯽ( ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺮش و ﭘﺲ از اﺧﺬ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای
از وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺘﻮﻓﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ او را ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻇﻬﺎرات
ﻣﺘﻬﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اذان ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ( رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ وی داده ﻧﺸﺪ..
ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ:
ﻗﺘﻞ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﻗﺎﺗﻞ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن وی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺘﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزان واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ:
-۱آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ و ﻗﺘﻞ را از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در دام اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده را از دﺳﺖ داده
وﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ زن ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺶ زن ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ و ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
-۲ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ را ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎب ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ و ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺮﺣﻮم ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺸﺮوع داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
-۳ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺼﺪو ﻧﯿﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺗﮑﺜﯿﺮ آن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻗﺘﻞ
و ﺟﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
-۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻋﺘﻘﺎدات و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم )اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰه ای و ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻔﻆ اﺑﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪا
ﺗﻮﺑﻪ ی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه در وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
-۵ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﻘﺘﻮل( ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن“ ﺑﺰه دﯾﺪه ”ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﺳﯿﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ؟ و….
ﻣﻨﺒﻊ http://mostafaabasi.blogfa.com/post-12.aspx :

