ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎﺑﻮس ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ
آرﯾﺸﮕﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ  14ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺮش را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻘﺘﻮل ،از ﭼﻮﺑﻪدار رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
زن ﺟﻮان ﺳﺤﺮﮔﺎه  28ﺧﺮداد ﺳﺎل  81در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش -ﻣﺤﻤﺪ -ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺧﺒﺮ داد
ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ ﻗﺘﻞ در ﻣﺤﻞ ﻗﺘﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺟﺴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺄﻣﻮران اداره آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش او را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ ﻣﺮد آراﯾﺸﮕﺮ در دادﮔﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ و ﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎی دم،
او را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺟﻨﺎﯾﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺘﻮل داﻣﺎدﺷﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دﺧﺘﺮ  14ﺳﺎﻟﻪاش ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺘﻞ 6
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮد ﺟﻮان از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ و ﻗﺎﺿﯽ زاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ از
او ﭘﺮداﺧﺖ:
در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدی؟  20ﺳﺎﻟﻪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ  14ﺳﺎل ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدی ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی؟ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪام آﯾﻨﺪه دﺧﺘﺮم اﺳﺖ.
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺑﻠﻪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زﻧﻢ را ﺑﮑﺸﻢ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و زﻧﺪﮔﯽام را ﺳﯿﺎه ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ دﺧﺘﺮت ﺗﻮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪرش ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﻣﺎ از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدم دوﺳﺘﺶ دارم و ﺑﺮای آزاد ﺷﺪﻧﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ دﺧﺘﺮم را ﺑﺒﯿﻨﻢ .دﺧﺘﺮم  6ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻢ و از  5ﺳﺎﻟﮕﯽاش ﺗﺎ اﻵن او را ﻧﺪﯾﺪهام .اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم و دﺧﺘﺮم
ﻣﺮا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪﻧﯽام ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل  14ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺪان ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام .ﻫﺮ روز از ﺧﺪا و روح ﻫﻤﺴﺮم ﻃﻠﺐ
ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮده ام .اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ!
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ﻗﻀﺎت ﺑﺮای ﺻﺪور رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ وارد ﺷﻮر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ  14ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ
آزادیاش را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
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