ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج دوﻣﺶ ﮐﺮد

ﻣﺮدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ازدواج ﮐﻨﺪ روی ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ
از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮق ،ﺻﺒﺢ روز ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن 35ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ 9ﺳﺎﻟﻪاش در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺠﺮ ﺑﺮازﺟﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﮓ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ .زن ﺟﻮان وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺑﺎ زن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ داﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺑﻮد روی او و
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .دو ﻣﺠﺮوح در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ زن ﺟﻮان دﭼﺎر 25درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
زن ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ «:وﻗﺘﯽ ﺻﺪای زﻧﮓ را ﺷﻨﯿﺪم ﭘﺴﺮم را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدم و ﺟﻠﻮ در رﻓﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮدم زن ﻏﺮﯾﺒﻪای وارد ﺷﺪ او
ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻃﻮری ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .آن زن ﺳﻄﻠﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ آن را روﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد
ﻫﺮ دو ﺑﻪﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و آن زن ﻓﺮار ﮐﺮد».
ﺗﻔﺤﺺﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪای درﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻈﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .او از ﭘﯿﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﯿﻨﻪاش را ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻣﻈﻨﻮن را
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را از وی آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زن در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺟﺮﻣﺶ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ «:زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از
داد و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی آن ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪم».
زن ﺟﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﮑﺎر ﺟﺮم ﭼﻨﺪ روزی را در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮران ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺴﺲﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ زن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻮاﻫﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد وﻗﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺣﻀﻮر داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺎش ﮐﺮد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﺬب ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ «:ﻣﻦ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ
و ﻓﺮزﻧﺪ دارم ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ ﺑﺮﺳﻢ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻢ و وﻗﺘﯽ دﯾﺪم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم زن و ﺑﭽﻪام را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ ﺑﺮﺳﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺸﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﻄﻠﯽ اﺳﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم».
ﻣﺮد ﺟﻮان در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ «:روز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﺮوم از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻣﻦ از ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺴﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن رﻓﺘﻢ و روی ﺻﻮرت زن و
ﺑﭽﻪام اﺳﯿﺪ رﯾﺨﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدم».
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ از اﻓﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ رواﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از وی ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

