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رسیدگی ویژه به پرونده قتل در خانه پدری

پدر رومینا اعتیاد ندارد
معــاون پیشــگیری از وقــوع
جــرم دادگســتری گیــان از
حادثه رســیدگی ویــژه بــه پرونــده
قتــل دختــر  ١۴ســاله تالشــی
خبــر داد .بهگــزارش مرکــز رســانه قــوه
قضائیــه ،جــان احمــد آقایــی در ایــن بــاره
گفــت :روز  ۲۸اردیبهشــت امســال پــدر
رومینــا بــا مراجعــه بــه پلیــس و دســتگاه
قضایــی از ربــوده شــدن دختــرش از ســوی
پســری  30ســاله خبــر داد و شــکایتی بــا
عنــوان آدمربایــی در دادســرای شهرســتان
آســتارا مطــرح کــرد .پرونــده بــرای بررســی
در دســتور کار دادســرا قــرار گرفــت .آقایــی
افــزود :پــس از دســتگیری پســر جــوان از
ســوی پلیــس ،پــدر و مادر و بســتگان دختر
 14ســاله بــه دادســرا مراجعــه کردنــد و
بازپــرس بــا مشــاهده اینکــه پــدر از روی
مهربانــی و گذشــت از اشــتباه دختــرش

چشــم پوشــی کــرده اســت ،وی را تحویــل
خانــوادهاش داد .وی اظهــار داشــت :پــدر
دختــر بــا مالطفــت و مهربانــی کــه بــه
خــرج میدهــد اعتمــاد بازپــرس را جلــب
میکنــد و بههمیــن دلیــل بازپــرس از
تحویــل وی بــه خانــواده اطمینــان خاطــر
داشــته اســت و بــا توجــه بــه بررســی جمیع
شــرایط علتــی بــرای تحویــل نــدادن
دختــر بــه خانــوادهاش در آن زمــان وجــود
نداشــته اســت .وی همچنیــن برخــی
شــایعات مطــرح شــده در فضــای مجــازی
مبنــی بــر اعتیاد پــدر دختــر به مــواد مخدر
را رد کــرد و گفــت :اینکــه گفتــه میشــود
ایــن فــرد بــه مــواد مخــدر اعتیــاد داشــته
اســت ،صحــت نــدارد همچنیــن پــدر فاقد
هرگونــه ســابقه کیفــری بــوده اســت.
معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم
دادگســتری گیــان در تشــریح چگونگــی

قتــل افــزود :پــس از اینکــه فرزنــد تحویــل
خانــواده میشــود آنهــا شــب را در
منــزل یکــی از بســتگان در آســتارا ســاکن
میشــوند و شــرایط کامــاً معمولــی و
طبیعی بوده اســت ولــی فــردای آن روز به
روســتای خــود بــر میگردنــد و مشــخص
نیســت آنجــا چــه اتفــاق غیــر عــادی رخ
داده اســت کــه در هنــگام غــروب و وقتــی
دختــر در خــواب بــوده ،پــدر ،دختــر خــود را
بــه قتــل میرســاند.
وی اضافــه کــرد :پــدر ایــن دختــر پــس از
قتــل رومینــا بالفاصلــه از خانــه بیــرون
میآیــد و تقاضــای کمــک میکنــد کــه
بیفایــده اســت .آقایــی اضافــه کــرد :پــدر
دختــر اکنــون بازداشــت اســت و تحقیقات
تکمیلــی دربــاره انگیــزه و علــت قتــل
ادامــه دارد .معــاون پیشــگیری از وقــوع
جــرم دادگســتری گیــان بــا بیــان اینکــه

ایــن دختــر ،قربانــی خشــونت خانوادگــی
شــده اســت ،افــزود :فــارغ از انگیــزه پــدر
در بــه قتــل رســاندن دختــر خــود ،چنیــن
جنایتــی بههیــچ عنــوان از نظــر قانــون
قابــل پذیــرش نیســت و ایــن پرونــده
بهصــورت ویــژه رســیدگی خواهــد شــد و
حکــم ،مطابــق ضوابــط قانونــی صــادر و
بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید .رومینــا
 14ســاله عصــر روز اول خــرداد در خانــه
پــدری اش واقــع در روســتای حویــق
تالــش بــه دســت پــدرش بــا داس بــه قتــل
رســید .پــدر  40ســاله رومینــا علــت ایــن
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جنایــت را مخالفــت بــا ازدواج دختــرش
و مزاحمتهــای پســر جــوان بــرای
خانــوادهاش عنــوان کــرده اســت.
در ایــن ماجــرا بهمــن  -پســر جوانــی کــه
مدعــی عشــق رومینــا و عامــل فــرار او بــوده
اســت  -دربــاره ایــن ماجــرا گفــت :رومینــا را
از پدرش خواســتگاری کــردم اما پدر رومینا
بــه بهانــه اینکــه مــا ســنی مذهب هســتیم و
اختــاف ســنی مــا زیــاد اســت ،مخالفــت
کــرد و مــن و رومینــا هــم فرارکردیــم و بــه
خانــه خواهــرم رفتیــم و  6روز آنجــا بودیــم.
قــرار بــود بــه عقــد هــم دربیاییــم امــا روز
مراســم پلیــس مــا را دســتگیر کــرد .رومینــا
بــه پلیــس گفت کــه بــا میــل و اراده خودش
بــا مــن آمده اســت و قاضی دادگاه هــم او را
باوجــود مخالفــت شــدید خــودش تحویــل
خانــوادهاش داد .دو روز بعــد هــم ایــن
اتفــاق رخ داد .رومینــا خــودش میگفــت
آن چنــد روزی کــه در خانــه خواهــرم بودیم
بهتریــن روزهــای زندگــی اش بــوده اســت و
آرامــش و امنیــت داشــته اســت .رومینــا در
خانــه پــدرش همیشــه کتــک میخــورد و
احســاس امنیــت نمیکــرد.
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