ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﮐﺸﺖ
ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز در ﺷﻌﺒﻪ دﻫﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻣﺘﻬﻢ در دادﮔﺎه ،ﻗﻀﺎت را در ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺐ ﻫﺸﺘﻢ آذر ﺳﺎل  93اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .آن روز ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ« ﻣﯿﻼد» ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﻼد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اﺟﺴﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
اﺟﺴﺎد ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺪرﺑﺰرگ  80ﺳﺎﻟﻪ در اﺗﺎق ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ« ﻣﯿﻼد »ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺟﺴﺪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ
ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ از ﭘﺎ درآﻣﺪهاﻧﺪ .دوﺳﺖ ﻣﯿﻼد در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ «:ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ،ﻣﯿﻼد در ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف آراماش ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 6ﺻﺒﺢ ﻣﯿﻼد دوﺑﺎره زﻧﮓ زد و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی اﺻﺮار ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﺮوم ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮ
در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن رﺳﯿﺪم ،ﻣﯿﻼد را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ادﻋﺎ ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی رﻓﺘﯿﻢ«.ﻣﯿﻼد »ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ :از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر  60ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺎدر  55ﺳﺎﻟﻪام
اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ.ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن رﻓﺘﻢ و آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ
از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪم.ﺟﺴﺪ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺧﻮدروام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم .ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽام ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف ﻣﻦ و
ﺧﺎﻧﻮادهام ﺧﺒﺮ داﺷﺖ زﻧﮓ زدم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺷﺪ.
در دادﮔﺎه ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
ﻣﯿﻼد ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از زﻧﺪان ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺧﺎﻟﻪ و داﯾﯽاش ﺑﺮای او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﯿﻼد وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﮑﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺒﻠﯽاش ﺷﺪ.او ﮔﻔﺖ «:زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم
و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻢ رﻓﺘﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽام در ﺣﺎل ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺟﯿﻎ ﻣﺎدرم از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﭘﺪرم ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻣﺎدرم اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و ﭼﺎﻗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدم .او از ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﭘﺪرم را ﮐﺸﺘﻢ!وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﯿﺰ در
دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻠﺶ ﮔﻔﺖ «:ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﺨﺪر« ﺷﯿﺸﻪ »ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او
زﻣﺎن وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﺘﻬﻢ در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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