دخترکانی که قربانی جنایتکاران شدند

ماجرای تلخ و تکان دهنده 5دختر زیر 8سال
مرجان همایونی
خبرنگار

زمانقتل:
چهارشنبه26خرداد95
مجازات:
دوشنبه4مرداد95
زمان اجرای حکم:
40روزپسازجنایت

در میان پروندههای جنایی ،شاید تلخترین و دردناکترین ماجراها مربوط به قتلهای کودکان است.آنها که در اوج بیگناهی وبی دفاعی در
دام جنایتکاران شیطان صفت گرفتار شده و پرونده زندگیشان به طورهولناکی بسته میشود .تلخی مرگ آنان ،باعث میشود تا این قبیل
پروندهها در فهرســت رسیدگی ویژه قرار بگیرند و عامالنشان هم خیلی زود به دار مجازات آویخته شوند .گزارشی که میخوانید ،مربوط به
دختران زیر 8سالی است که طی سال 95در نهایت قساوت قلب به قتل رسیده وقاتالنشان هم خیلی زود دستگیر شدهاند.

قربانی وسوسههای شیطانی

«حنانــه» -پنــج ســاله -یکــی ازقربانیــان همیــن پروندهها
بــود .ســال 95بــود کــه بــرای بــازی از خانهشــان در شــهرک
ولیعصرواقــع در شهرســتان ســنقر و کلیایــی -اســتان
کردستان -خارج شد و هرگز به خانه برنگشت .ناپدید شدن
دختــرک بــه پلیس گزارش شــد و مأمــوران روز بعد ،جســد
دســت و پا بســتهاش را زیر پل ورودی کمربندی جدید شــهر
پیداکردند.
دخترک به قتل رســیده بود و پزشــکی قانونی تشخیص داد
کــه چنــد ســاعتی از مرگش گذشــته اســت .تحقیقــات برای
رازگشــایی ایــن جنایــت ادامــه داشــت تــا اینکــه زن جوانی
درتماس با پلیس ،راز قتل شــوهر  32سالهاش را فاش کرد.
« شوهرم علی ،دختر همسایهمان را به قتل رسانده است».
بدیــن ترتیب مأمــوران پلیس که ســایه به ســایه درتعقیب
عامل جنایت بودند بالفاصله مرد جوان را دســتگیرکردند.
او ابتــدا منکــر قتل بــود و اظهارات ضد و نقیضی داشــت.اما
زمانیکهمتوجهشدهمسرشرازقتلرابرمالکردهاستچارهایبهغیرازاعترافندید«.روزحادثه
حنانــه را دیدم که بســتنی به دســت در حال رفتن به ســمت گلهای پایین محله بــود .به او نزدیک
شــدم و محکم دســتش را گرفتــم وبعد هم او را به بهانــه دیدن دخترم به داخل حیــاط خانه بردم
تا نقشــهام را عملی کنم که ناگهان ســر و صدایی ازکوچه شــنیدم .اهالی در جست و جویش بودند.
اگــر او را رهــا میکــردم ،رازم برمال میشــد.به همین خاطرازتــرس ابتدا ضربهای بــه او زدم .بعد با
پارچــهای خفهاش کردم .همســر و بچه هایم در خانه نبودند .هوا که تاریک شــد ،جســد دخترک را
داخل نایلونی گذاشــتم و کیســه را روی موتورم انداخته و به طرف پل رفتم و همانجا رهایش کردم.
برای اینکه کســی به من شک نکند حتی همراه سایر اهالی به دنبال دخترک میگشتم.اما چند روز
بعدخیلی اتفاقیماجرارابرایهمسرمتعریفکردم.
قاتــل حنانــه پس ازمحاکمه فوری وتأیید حکــم اعدامش ،چند روز بعد در مأل عــام به دار مجازات
آویختهشد.
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زمانقتل:
چهارشنبه24شهریور95
مجازات:
جمعه9مهر95
زمان اجرای حکم:
16روزپسازجنایت

اعدام 16 ،روز پس از قتل

«دخترم -کیانا -در خانــه مادربزرگش خواب بود ،اما صبح
وقتــی بیــدار شــدیم از دختــرم خبــری نبــود ».ایــن بخشــی
ازاظهــارات زن جوانــی بــود کــه  24شــهریور از ناپدید شــدن
دخترشدرشهرستاننیشابورخبردادهبود.
دو روز بعــد از این ماجرا هم مــردی نزد پلیس رفت ومدعی
شــد بــرادر 37ســالهاش بــه نــام مهــدی ،قاتــل کیاناســت.
اطالعاتی که مرد جــوان در اختیار کارآگاهان قرار داد ،باعث
شدمهدیکهسابقهکیفرینیزداشتبازداشتشود.اوابتدا
منکر قتل کیانا بود اما با مشاهده مدارک ومستندات پلیس،
ســرانجام قفل ســکوتاش شکســت و راز ناپدید شدن کیانا
برمالشد.
عامــل جنایت-شــوهرعمه  -دربــاره انگیــزهاش گفت:بــا
مادرزنم اختالف داشتم .وسیلهای از خانهاش سرقت شده
بــود و او تصــور میکــرد مــن آن را دزدیــدهام .تهمتهایش
باعث شد تصمیم به انتقام بگیرم .او به نوهاش کیانا بشدت
عالقه داشت .به همین خاطر شب حادثه دخترک را در خواب ربوده و به خانه خودم بردم وپس از
آزار و اذیت ،او را خفه کردم .بعد هم جســد را به باغ پدرش برده و زیر گچهای پیشســاخته مخفی
کردم .دو روز بعد از قتل دچار عذاب وجدان شده و موضوع را به برادرم گفتم که او ماجرا را به پلیس
اطالع داد.
پرونده این جنایت هولناک ،پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری اســتان ارجاع شــد و قضات
پس از شــنیدن دفاعیات مرد 37ســاله او را به اتهام قتل به قصاص ،به اتهام آدمربایی به 15ســال
حبس و به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم کردند.
صبح جمعه  9مهر 95نیز ،قاتل که درخواست کرده بود با اولیایدم روبهرو نشود ،در حضور حدود
 10هزارتن از اهالی منطقه به دار مجازات آویخته شد.

قتل دخترک در مدرسه

زمانقتل:
چهارشنبه31مرداد94
مجازات:
شنبه22آبان95
زمان اجرای حکم:
448روزپسازجنایت

زمــان قتــل دختر  8ســاله به ســال گذشــته بازمی گشــت .او
قربانــی جنایتــی هولنــاک در ســرویس مدرســه شــده بــود.
عامــل این جنایت یکی از اهالی روســتا بود ،امــا در زمانی که
معصومه ناپدید شــد ،نه کســی حــدس میزد کــه او به قتل
رســیده و نه کســی فکرش را میکرد که قاتل ،ازاهالی روســتا
باشــد .زمانی که معصومه ناپدید شــد ،تمام اهالی روستای
«تلمه ســنگ »در نزدیکی مشــهد برای یافتن ردی ازاو وارد
عمل شــدند .معصومه مثل هر روز برای بازی از خانه خارج
شــده بود اما دوستانش هم او را ندیده بودند .جست و جوها
ادامه داشــت تا اینکه ســاعت  11شــب دو تن از اهالی روستا،
خبر کشف جســد معصومه را در سرویس بهداشتی مدرسه
روستا دادند.
با کشــف جسد دختر 8ساله تحقیقات ویژه جنایی آغاز شد.
بررســیها نشــان داد دخترک پس از آزار و اذیت با شــال زرد
رنگ به قتل رسیده است.
مأمــوران جنایــی در تحقیقات به یکی از دو پســر جوان که جســد را پیدا کرده بود ،مشــکوک شــدند.
بالفاصله کریم بازداشت شد تا اینکه در تحقیقات صورت گرفته به قتل دختر بچه اعتراف کرد.
کریم درباره انگیزهاش گفت« :روز حادثه وقتی معصومه را در کوچه دیدم دچار وسوســه شــیطانی
شــده و تصمیــم گرفتم با ربودن دختــرک ،او را مــورد آزار و اذیت قرار دهم.بعد هــم به بهانه بازی
او را بــه داخــل مدرســه بــردم .از بــاالی دیــوار وارد مدرســه شــدیم .معصومــه وقتــی متوجــه شــد
دانشآموز دیگری در مدرســه نیســت ،وحشــتزده شــد و خواســت فرار کند .اما او را با زور و تهدید به
ســرویس بهداشتی مدرسه بردم .دختر هشــت ساله با سروصدا کمک میخواست اما صدایش به
جایی نمیرســید .بعدهم شــالاش را دور گردنش انداختــه و او را خفه کردم .بعــد از تجاوز و قتل،
گوشوارههایش را برداشته و آنها را زیر فرش خانه مخفی کردم.اما خیلی سریع پشیمان شدم.ولی
افسوسکهخیلیدیرشدهبود.
کریــم دروقــت فوقالعــاده در دادگاه کیفــری اســتان خراســان رضوی محاکمــه و به اتهــام قتل به
قصاص ،به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به خاطر ســرقت و آدم ربایی به  25سال حبس محکوم
شد.سرانجام صبح پنجشنبه 22آبان 95به دار مجازات آویخته شد.

قتل «ستایش»

زمانقتل:
یکشنبه21فروردین
مجازات:
درانتظارحکم
زمان اجرای حکم:
حکماجرانشده

یکــی از کودکانــی که امســال قربانی جنایتی شــوم شــد،
دختری بــه نام ســتایش بود کــه  21فروردیــن ازنزدیکی
خانهشان دریکی ازمحلههای اطراف ورامین ربوده شد.
دختر  6ساله برای خرید بستنی به مغازه محلشان رفته
بود که به طرز مرموزی ناپدید شــد.پس ازاعالم ماجرای
گمشدن دخترک افغانستانی تبار ،تحقیقات آغاز شد تا
اینکه عامل قتل که پســر 17ساله همســایه بود شناسایی
ودستگیرشد.
متهــم پــس ازدســتگیری واعتــراف بــه قتــل گفــت:
«ســتایش دختــر همســایهمان بــود و بــه بهانــه بــازی با
بچههــای خواهرم او را به خانه کشــاندم .تازه از مدرســه
آمــده بــودم .حــدود  4لیــوان مشــروب کــه خــوردم او را
بــه بهانــه نشــان دادن یک قنــاری بــه اتاق خــودم بردم
و بعدهــم بــه او تجــاوز کردم.پــس از یــک ســاعت وقتی
صــدای پــدر و مادر ســتایش را شــنیدم که بــه دنبالاش
بــه در خانه ما آمده بودند ،ســتایش را به آشــپزخانه بــردم و با کاردی کــه روی آبگرمکن بود،
او را کشتم و...
قاتــل ســتایش پس ازمحاکمــه در دادگاه کیفری یک اســتان تهــران به خاطر ارتــکاب قتل به
قصاص ،به اتهام تجاوز بهعنف به اعدام و به دلیل جنایت بر میت به دیه محکوم شد.
حکــم نوجــوان جنایتــکار در دیوانعالی کشــور تأیید شــد واودرصــورت درخواســت خانواده
ستایش مبنی برقصاص ،به دارمجازات آویخته خواهد شد.

