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جنایتکاریکه 14نفر

یکیازهولناکترینجنایتهایســال95پرونــدهایبودکهدومدی
ماهرخداد.درآنحادثهمرد 26ســالهایبهنام«شــهروز»درروستای
جهــانآبــادشهرســتان«فهرج»کرمــان14تــنازاعضــایخانواده
همســرشرابهرگبارگلولهبســت.اوکهپسازبــهراهانداختنحمام
خونگریختهبود،وقتیپسازسهروزدرحلقهمحاصرهپلیسگرفتار
شدبااصرارفراوانازمأمورانخواستاورابکشند.
دامـــــاد جنایتـــکار در بازجــــــوییهـــــایش اعتــــــراف کرد
میخواســته کشته شــود به همین خاطر موقع دستگیریاش
در ایرانشــهر ،مأموران را تحریک و حتــی تهدید کرده بود تا او
را بــه رگبار گلوله ببندند .اما فقــط ازناحیه پا هدف قرارگرفت
ودستگیرشد .بررسیها نیزنشان داد ،عامل کشتارخانوادگی،
یک سال و نیم پیش دخترخاله  23سالهاش را بدون برگزاری

رابهگلولهبست

مراســم عروســی و فقط با مهریه یک شــاخه گل به عقد خود
درآورده اما پس از چند ماه پس از زندگی مشــترک ،زن جوان
با بیان مشکالت شدید شوهرش درخواست طالق داده بود.
تــا اینکــه شــهروز در اوج خشــم ،بــا در دســت داشــتن یک
ســاح خــودکار بــه خانــه پدرزنــش رفت و بــه بهانــه دخالت
آنهــا در زندگــی زناشــویی و تصمیــم بــه جدایی دخترشــان،
همــه اعضــای خانــواده خالــهاش و چنــد زن همســایه را
در برابــر چشــمان بهــتزده همســرش بــه رگبــار گلولــه
بست .قاتل جوان در بازجوییها گفته بود که از کشتن خانواده
همســرش پشیمان نیســت .اما از کشــته شــدن چند بیگناه از
جمله همسایگانی که در خانه پدرزنش حضور داشتند اظهار
پشیمانی میکرد.
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دی مــاه ســال  95یکــی از ماههــای پــر حادثه ســال گذشــته
بود،چــرا کــه جنایتهــای تــکان دهنــدهای دراین مــاه رخ داد
کــه یکــی ازآنها ،قتــل  8عضــو یک خانــواده روســتایی بــود که
مــرد جــوان و دوهمدســتش درانتقامی کــور ،نیمههای شــب
 8زن و مــرد وکــودک را درخــواب بــه گلولــه بســته وگریختنــد.
رســیدگی به این پرونــده از صبح دوشــنبه  20دی و زمانی آغاز
شد که کارشناس اداره بهداشــت برای تزریق واکسن به مقابل
خانهای در روســتای «نصرآباد» درحوالی ایرانشــهر رســید .او
وقتی متوجه شــد درخانه بازاست و هیچکس جواب نمیدهد
مشــکوک شــد و به داخل خانه رفت اما ناگهان با صحنه فجیع
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کشتارخانوادگی روبهرو شد.
همزمــان با اعالم خبــر این جنایت تکان دهنــده به پلیس،
کارآگاهــان جنایــی اســتان سیســتان و بلوچســتان و بازپــرس
کشــیک دادسرا ،وارد عمل شــده و تحقیقات ویژه برای افشای
معمای جنایت آغاز شــد .بررسیها نشــان میداد زن و شوهر
جــوان و دوفرزندشــان بــه همــراه خواهــر صاحب خانه و ســه
فرزنــد خردســالش ،قربانیــان جنایــت هســتند.کارآگاهان که
احتمــال میدادند این جنایــت با انگیزه انتقامجویی از ســوی
اهالــی روســتا رخ داده باشــد به تحقیقــات میدانــی پرداختند
تــا اینکه مشــخص شــد دونفــر از جوانــان روســتا که پســر خاله

هســتند ،همزمان بــا جنایت شــبانه ،بــه طورمرمــوزی ناپدید
شــدهاند .بدیــن ترتیــب فرضیــه دســت داشـــــــتن آنهــا در
قتــل عــام خانوادگی پررنگ ترشــد و با بهدســت آمدن هویت
کامــل دو جوان متواری ،تالش برای دســتگیری آنها آغازشــد.
کارآگاهان در شــاخه دیگری از تحقیقات دریافتند یکی از اقوام
دور پســرخالهها به نام ســیروس نیــز از چند روز قبــل  -به طور
مرموزی -با آنها دیده شده است،سپس رازاختالف سیروس با
خانواده قربانیها فاش شــد.کارآگاهان که درجریان عملیات
نفســگیراحتمال میدادنــد هرســه تبهــکار درتــاش بــرای
خروج ازکشورهســتند ،ابتدا با تجســسهای ویژه ،مخفیگاه دو
پســر خالــه را در شهرســتان ایرانشــهر شناســایی کردنــد و در
عملیاتی ویژه دو متهم  26و  27ساله را ساعت  5صبح  24دی
دســتگیر کردنــد .در ادامــه تحقیقات ،ســیروس-عامل اصلی
جنایــت -نیــز قبــل ازفــرار به خــارج ازکشــور درمنطقــه مرزی
میرجاوه دستگیرشد.
وی دربازجوییهــا گفــت« :ســال  94برادر و پدرم با شــلیک
گلولــه فــرد یا افــراد ناشناســی به قتــل رســیدند که بــا توجه به
اینکه خانــوادهام با شــوهر مینا-خواهرصاحبخانــه -اختالف
داشــتند ،احتمال دادم که او عامل قتل پدر وبرادرم باشد،چرا
که ردی از قاتالن در دست نداشتیم .میخواستم انتقام بگیرم
و بــه همین خاطــر موضوع را بــا دو نفر دیگر از اهالی روســتا که
باهــم پســر خالــه بودنــد در میــان گذاشــتم .زمانی کــه متوجه
شــدم مینا وفرزندانش بــه خانه برادرش رفتهاند ،نیمه شــب
راهی آنجا شــدم وهمــه را به رگبار گلوله بســتم .بعــد از قتل با
کمک دوســتانم به میرجاوه رفتم تا از مرز به پاکســتان بروم که
دستگیر شدم».
این درحالی اســت که عالوه بر متهمان اصلی پرونده ،ســه
نفــر دیگر کــه به مرد جــوان در فــرار و مخفی کــردن رازجنایت
کمک کرده بودند نیز بازداشت شدند.

