ﻣﺮگ دﻟﺨﺮاش؛ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺘﺮاض ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻼق
از ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻘﻮط ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﻮدک  8ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﯿﺪان ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺎش ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺳﻨﮕﺪل اﯾﻦ ﮐﻮدک در ﺣﻀﻮر
ﻗﺎﺿﯽ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺮت ﮐﺮدن وی از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﺪ ﭘﺴﺮ  8ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﭘﻞ ﮐﺎﺑﻠﯽ
)ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(( ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ وﯾﮋه
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﺴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻠﻮار ﻟﯽ آﺑﯽ و ﺑﻠﻮز ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻮرﻣﻪ ای
ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری از روی ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎن وی ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺟﺴﺪ ﮐﻮدک ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻼش ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺮای رازﮔﺸﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه« ﺳﻘﻮط ﻣﺮﮔﺒﺎر »آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻮدک ﻣﺬﮐﻮر در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮد
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درج ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻤﺸﺪه وی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ« ﻣﺮﺗﻀﯽ »ﺟﺴﺪ ﭘﺴﺮش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﮐﻮدک از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻞ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪری ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻧﻮه اش از ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﺳﺨﻦ راﻧﺪه و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ او را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ!!
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﺣﺎﻟﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮی« ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدک »ﺳﻮق ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره زواﯾﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و ﮔﺮه ﻫﺎی ﮐﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل« ﺧﻮدﮐﺸﯽ»
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدک  8ﺳﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﺑﺮق ﻣﺸﻬﺪ راﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎن ذﻫﻦ ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎدر ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ و از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن
ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﭘﺎزل ﺳﻘﻮط ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ای ﮔﻢ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺟﻨﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ و ﭘﺪر
ﮐﻮدک را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻇﻬﺎرات ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮑﺒﺎرش ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮا را در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ  208دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﻮال اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺮد  31ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ ،او ﮐﻪ دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ «:ﺧﻮدم او را از ﺑﺎﻻی ﭘﻞ ﭘﺮت
ﮐﺮدم! »ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭘﺪر ﺳﻨﮕﺪل اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮم را ﻃﻼق دادم وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪم
ﻫﻤﻮاره از ﻣﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﻣﺎدرم را ﻃﻼق دادی؟ اﯾﻦ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدی؟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدی و … او ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻣﺮا آزار ﻣﯽ داد .دﯾﮕﺮ ﮐﻼﻓﻪ ام ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﮔﺮﻓﺘﻢ .آن روز ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ 8
ﺳﺎﻟﻪ ام را ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﮐﺮدم و از ﺑﻮﻟﻮار داﻧﺸﺠﻮ وارد ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﻓﺠﺮ ﺷﺪم .ﻣﻦ ﺣﺪود  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم و ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﻞ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ
ارﺗﻔﺎع زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی آن ﭘﺮت ﻣﯽ ﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪاﺷﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺮد  31ﺳﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻞ رﺳﯿﺪم ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﻮت ﺑﻮد او را از ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻧﺮده ﻫﺎ
ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﻫﺎی زﯾﺮﮔﺬر و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
وﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدم ﮐﻪ
«ﻋﻠﯽ »ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻢ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﻪ ﭘﺪرم اﻃﻼع دادم! اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﺬاب وﺟﺪان داﺷﺘﻢ و ﻫﻢ از
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دروغ ﻫﺎﯾﯽ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻧﺰد ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ!

ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :روز ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪم ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ آﺑﯽ رﻧﮕﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮاه ﺑﺮدم و آن را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﭼﻮن از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدم!! اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎﯾﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ
و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮم را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ .او ﺑﭽﻪ ﻃﻼق ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﺪود  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﮔﺮﻓﺘﻢ و…

ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺮد  31ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﻟﺨﺮاش ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ،وی ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ« اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد »در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ زواﯾﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ

