ﻗﺘﻞ ﻣﺎدر زن وﺧﻮاﻫﺮ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻃﻼ
داﻣﺎدی ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺘﺮود ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت آﭼﺎر ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﺎدر زﻧﺶ را ﮐﺸﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ او را ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن آﭼﺎر ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
داﻣﺎد  45ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرزﻧﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﻼﻫﺎی او را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎورد .او در اﻋﺘﺮافﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎدر
زﻧﻢ ﺑﺎ آﭼﺎر ﺷﻼﻗﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدم و او را از ﭘﺎی درآوردم .وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﻣﺎدر زﻧﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺮزﻧﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده
وی را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت آﭼﺎر ﮐﺸﺘﻢ .داﻣﺎد ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ آن ﺷﺐ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮزن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ  110را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﺷﺎم در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﺷﺎم از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺸﺘﺮود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن درﺗﻬﺮان رﻓﺘﯿﻢ.
ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺖ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﺷﮏ ﮐﺮدم ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر وی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺘﺮود زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎدرم را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن اول ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪم اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺳﮑﻮت
ﮐﺮدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎﺟﺴﺪ وی روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ  .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻢ
ﺷﻮﻫﺮم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .اﯾﻦ زن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﻤﻊ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻃﻼﻫﺎ و ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺎدرم اﻃﻼع داﺷﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ.
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