ﻣﺮد ﻣﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﻋﮑﺲ :ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻫﻤﺴﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ او ﺷﺪه ﺑﻮد در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻗﺎﻧﻮن ،در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺻﺮ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش زﯾﻨﺐ ،زن ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺘﮏ زده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وی
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ زﯾﻨﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻣﺘﻬﻢ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ
ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﻢ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮ دوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ
داﺷﺖ ۷ .ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ درﮔﯿﺮی ﻟﻔﻈﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و درﮔﯿﺮی ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﺮوﺑﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ او زدم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﻌﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ او ﺿﺮﺑﻪ زدم .ﻣﺸﺮوب ﺧﻮرده ﺑﻮدم و ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع از دﺳﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺘﮑﺶ زدم و او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺰن ﺣﻖ داری .ﺣﺎﻟﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ اﺻﻼ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ
او ﺷﻮد .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽاش ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ .ﺑﻪ اورژاﻧﺲ زﻧﮓ زدم و ﺳﺮﯾﻊ او
را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎی دم در ﺧﺼﻮص ﻗﺼﺎص ﻣﺘﻬﻢ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ۳۱۱دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی
ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺮب ﺧﻤﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺘﻬﻢ
از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﻣﺮد ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در ﺷﻌﺒﻪ  ۳۱۱دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ اﺻﻐﺮزاده ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای داﻣﺎد ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﮐﺮد .او در ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ؛ ﻧﺎﺻﺮ او را ﮐﺘﮏ زده و دﭼﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﻨﺐ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ در را ﺑﺎز ﻧﮑﺮد.
رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و
زﯾﻨﺐ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﮐﺎرم ﻣﻠﮑﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ آﻧﺠﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﻤﺴﺮم در ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ دادن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و او را ﮐﺘﮏ زدم .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺻﺒﺢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮگ او ﺷﺪم .ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ زﯾﻨﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ وارد ﺷﻮر
ﺷﺪﻧﺪ.
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