ﭘﺎﯾﺎن دوﺋﻞ ﻋﺸﻘﯽ  2دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﮐﺸﻒ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  4:18ﺻﺒﺢ روز  19ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﭘﯿﮑﺮ زن ﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯽ در ﺳﻪ راه ﻣﻬﺪﯾﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼع داده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮی  11در
ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﯿﮑﺮ زن ﺟﻮان را از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ اﻣﺎ زن ﺟﻮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ زن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :در اداﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻣﻮران در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ  31ﺳﺎﻟﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺘﻮل آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم
زﻫﺮا دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ دو ﻣﻈﻨﻮن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﻫﺮا ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﻗﺘﻞ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  24ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ در
اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮدد داﺷﺘﻪ و از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت زن ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن زﻫﺮا 33
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ در اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﺞ زﻫﺮا در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم ﺑﻬﺸﻬﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ زن ﺑﺮ روی دﺳﺖ زﻫﺮا آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ
رﯾﺨﺘﻦ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺶ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﺛﺎری از اﺳﯿﺪ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺧﻮدروی او ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
زﻫﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ او دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺸﻮد و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺘﻞ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺳﯿﺪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .زن ﺟﻮان درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه اش از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ؛ ﻣﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﯿﻞ ازدواج ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ او ﻗﻮل و ﻗﺮار ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ راﺑﻄﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و اﯾﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﯿﻞ داﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻤﺎن ﺳﺮاغ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺣﺮف زدن او را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮت در ﺳﻪ راه ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻨﭽﺮی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت و ﺑﺪن
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪم ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ.
رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﺘﻬﻤﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .زﻫﺮا ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻤﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ اداﻣﻪ دارد.
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