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ضْ٘ذ هج٘ذ رئ٘سٖ دّکزدٕ در چْاردّن فزٍردٗيهاُ ّشار ٍ س٘صذ ٍ سٖ ٍ ًِ در ٗکٖ اس رٍستاّإ ضْزكزد
در خاًَادُإ هذّثٖ دٗذُ تِ جْاى گطَد .پذرش كارضٌاس دادگستزٕ تَد .اٍ دارإ دٍ تزادر تِ ًامّإ
حو٘ذ ٍ سع٘ذ تَد .سع٘ذ تعذّا داًطجَٕ رضتٔ كطاٍرسٕ ٍ حو٘ذ ،داًطجَٕ هٌْذسٖ راُ ٍ ساختواى ضذ .ضْ٘ذ
هج٘ذ رئ٘سٖ دّکزدٕ ،دٍراى دتستاى خَد را در هذرسٔ اتتذاٖٗ ضاّپَر ضْزكزد (كِ تعذّا تِ ًْن آتاى ٍ سپس
تِ سٗزک سادُ هعزٍف ضذ) سپزٕ كزد .پس اس آى ّن دٍراى راٌّواٖٗ را تا هَفقّ٘ت پطت سز گذاضت.
اس آىجا كِ در تواهٖ دٍراى تحص٘ل جشٍ داًصآهَساى تزتز ٍ ضاگزد اٍل تَد ،خاًَادُاش تصو٘ن گزفتٌذ
تزإ گذراًذى دٍراى دت٘زستاى ،در آسهَى ٍرٍدٕ دت٘زستاى داًطگاُ هلّٖ( ،كِ در ضْز تْزاى تَد) ضزكت كٌذ.
تا اٗي كِ تعذاد داٍطلثاى ٍرٍد تِ دت٘زستاى داًطگاُ هلّٖ تْزاى ،چٌذ ّشار ًفز اس داًصآهَساى تْزاى ٍ ساٗز
ضْزستاىّإ سزاسز كطَر تَد ،اهّا تا رتثٔ تاالٖٗ در آسهَى ٍرٍدٕ اٗي دت٘زستاى پذٗزفتِ ضذ.
پذٗزفتِ ضذى ٗک ًَجَاى ضْزستاًٖ در آسهَى ٍرٍدٕ دت٘زستاى داًطگاُ هلّٖ ،تا تَجِّ تِ كوثَد اهکاًات آى
دٍراى در ضْزكزد ٍ ّوچٌ٘ي تا تَجِّ تِ تعذاد سٗاد داٍطلثاى اس سزاسز كطَر ،تس٘ار قاتل تحس٘ي هحسَب
هٖضذ.
هج٘ذ ،دٍراى چْار سالٔ هتَسّطِ را در دت٘زستاى داًطگاُ هلّٖ تْزاى سپزٕ كزد ٍ تالفصلِ در رضتٔ هٌْذسٖ
كطاٍرسٕ داًطگاُ تْزاىٍ ،اقع در كزج پذٗزفتِ ٍ هطغَل تِ تحص٘ل ضذ.

تا آغاس اًقالب فزٌّگٖ ٍ در دٍراى تعط٘لٖ داًطگاُّا ،تِ سادگاُ خَد ،ضْزكزد تاسگطت ٍ در آهَسضگاُ كاخ
ٍ صٌعتٍ ،اقع در اصفْاى ،دٍرٓ آهَسضٖ هکاً٘ک اتَهث٘ل ٍ سپس ،تعو٘زات ٍساٗل الکتزٗکٖ ٍ الکتزًٍ٘کٖ
را فزاگزفت.
در ّو٘ي دٍراى ،در استخز اًقالب اصفْاى ،دٍرُّإ آهَسضٖ رضتٔ ضٌا ٍ غزٗق ًجات را تِ صَرت كاهل
سپزٕ ٍ هذرک خَد را در اٗي رضتِ ،درٗافت كزد.
اس آىجا كِ تِ ٍرسش عالقٔ تس٘ار فزاٍاًٖ داضت ،در رضتٔ رسهٖ جَدٍ ً٘ش آهَسشّإ السم را فزا گزفت ٍ
تَاًست در هساتقات كطَرٕ آى دٍراى ،چٌذ هذال ٍرسضٖ كسة كٌذ.
هج٘ذ رئ٘سٖ دّکزدٕ ،تعذ اس اخذ هذرک كارضٌاسٖ تَاًست در هقطع كارضٌاسٖ ارضذ رضتٔ حطزُ ضٌاسٖ
پشضکٖ داًطگاُ تْزاى پذٗزفتِ ضذُ ،هطغَل تِ تحص٘ل ضَد.
در ّو٘ي دٍراى تَد كِ تزإ گذراًذى تعط٘الت ًَرٍس تِ ضْزكزد رفت ٍ ساعت  22:31رٍس  31اسفٌذ ،2411
در حولٔ جٌگٌذُّإ رصٗن تعثٖ ٍ توثاراى ضْزكزد ،خَدرٍٖٗ كِ داخل آى تَد ،آتص گزفتِ ٍ هَج اًفجار
تاعث تستِ ضذى درّإ آى ضذ ٍ اٗطاى در آتص سَخت ٍ تِ درجٔ رف٘ع ضْادت ًاٗل ضذ.
ضْ٘ذ هج٘ذ رئ٘سٖ دّکزدٕ ،تس٘ار اًساىدٍست ٍ عاضق علن ،داًص ٍ ٍرسش تَد ٍ توام افزادٕ كِ اٗطاى را اس
ًشدٗک هٖضٌاختٌذ،سجاٗإ اخالقٖاش را هٖستَدًذ
خاطزُإ اس ّوکالسٖ ضْ٘ذ (دكتز ٍطي دٍست)
ضة قثل اس ضْادت ،ضْ٘ذ رئ٘سٖ دّکزدٕ ،خَاب دٗذُ تَد كِ چٌذ ًفز جوع ضذُ اًذ ٍ هٖ خَاٌّذ تِ سٍر
خَرض٘ذ را در دّاى اٍ تکٌٌذ .صثح كِ ضذ اٍ اٗي خَاب را تزإ ها تعزٗف كزد ٍ ّوِهاى در تعث٘ز آى هاًذُ
تَدٗن تا آى كِ هج٘ذ تِ ضْادت رس٘ذ ٍ تاسُ هعٌٖ خَاب اٍ را فْو٘ذٗن.

