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بیراه نیست اگر سال  96را سال پروندههای جنجالی
بنامیــم .برای اثبــات این ادعا کافی اســت ســری به
صفحات حوادث روزنامههــا و خبرگزاریها بزنیم و
مروری بر وقایع تلخ آن داشته باشیم .نکته تأسفبار
افزایش قربانیان خردســال در این پروندهها اســت
کــه میتوانــد هشــداری جــدی به شــمار بــرود .قتل
«آتنا اصالنی» ،جنایت در مهابــاد ،مرگ دلخراش
«بنیتا» در خودرو به ســرقت رفته پــدرش ،آزارهای
شــیطانی «کیمیا» ،شــکنجه مرگبار «اهورا» ،کشتن
«ملیــکا» به خاطــر یــک جفــت گوشــواره و ...تنها
نمونههایی از مهمترین اخباری است که در  12ماهه
سال  96رقم خورده است.

مرگ «شاه مازندران» در زندان
 25اردیبهشــت؛ «محمــود طالبــی» معــروف بــه شــاه
خودخوانــده مازنــدران که در ســال  94بــا انتشــار فیلمی از
شــکنجه پســر جوانی از اوباش منطقه جویبــار و تهدید او با
قمه دســتگیر و پس از محاکمــه در دادگاه به اتهام  15مورد
ســابقه کیفری ،شــرارت و ایجاد رعب و وحشــت به  16سال
حبس محکوم شــد و پشــت میلههای زندان افتــاد  ،پس از
مدتــی به علت ایســت قلبی در ســن  34ســالگی در زندان
«متی کال»ی بابل جان باخت.
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نخســتین روزهای اردیبهشــت؛ پلیس آگاهی استان گیالن
از دســتگیری قاتــل ســریالی زنــان اســتان پــرده برداشــت.
مرد  40ســاله با شــیوه خفاش شــب عمل میکــرد و با پراید
خاکســتری رنگش از ســال  ،87زنان تنها را سوار کرده و پس
از طرح دوســتی با آنها ،طالهایشــان را ربوده و اجســاد مثله
شــده آنها را در حاشیه شهر رها میکرد .راز این جنایتهای
ســریالی از17اردیبهشــت ســال گذشــته و تکههایی از جسد
یک زن میانســال داخل رودخانه سیاهکل کشف شد و پس
از تطبیق جسد با مشخصات زنان گمشده و انجام آزمایش
دی انای هویت قربانی روشــن شــد .در حالی که تحقیقات
برای ردیابی قاتل ادامه داشت ،جنایتهای مشابه دیگری
در قزوین و شــهرهای شمالی به پلیس اعالم شد .از آنجا که
همه زنان ربوده شــده به شــیوه مشابهی کشته شده و اشیای
آنهابهسرقترفتهبود،کارآگاهاندریافتندباقاتلیسریالی
روبــهرو هســتند .در ادامــه تحقیقات راننده مسافرکشــی در
مسیر شهرســتان رشــت و امامزاده هاشــم(ع) که در محله
«گل ســرک» رفــت و آمــد داشــت بهعنوان مظنــون تحت
تعقیــب قــرار گرفــت و روز  20فروردین دســتگیر شــد که به
قتل 7زن اعتراف کرد .در تحقیقات مشــخص شد این قاتل
مخوف بهدنبال جدایی از همسر اولش ،ازدواج مجدد کرده
و فرزنــد چهــار ســالهای دارد و چنــد قتل را نیز با همدســتی
همسردومشانجامدادهاست؛سرنخیکهقاتلبشدتآن
را رد میکــرد .تعــدادی از قتلها در فاصله ســالهای  87تا
 88انجام شــده بود و قاتل پس از سالها از سال  95بار دیگر
جنایاتش را از ســر گرفته بود .همه قربانیان زنان میانســالی
بودنــد که طالهــای زیــادی به همراه داشــتند .قاتل ،جســد
یکــی از زنــان را در خانه پدرش دفــن کرده بــود و در اردبیل،
قزوین و کرج نیز جنایاتی مرتکب شــده بــود .او در اعترافات
تکاندهندهاش مدعی شــده بود بواســطه شــغل آشــپزی
در بندرعبــاس براحتی اجســاد زنــان را مثله کــرده و بقایای
تعدادی از زنان را نیز ســوزانده است .متهم پیش از تکمیل
تحقیقــات بــه هشــتمین جنایتــش در جــاده طــارم زنجان
اعترافکردوپروندهاینقاتلسریالیباصدورکیفرخواست
به دادگاه کیفری یک استان گیالن ارسال شد.

سرنوشت تلخ «دختر پارس آباد»
 28خرداد؛«آتنا»ی 7سالهکههرروزکناربساط دستفروشی پدرشجستوخیزمیکرد،نزدیک ظهربه
سمت خانه رفت اما در کارگاه رنگرز محله گیر افتاد و برای همیشه خاموش شد .پدر «آتنا» آن روز سرش
حســابی شــلوغ بود و مادرش نیز تصور میکرد دختر شیرین زبانش در خیابان پزشکیان پیش پدر مانده
اســت .غروب بود که همه فهمیدند آتنا گم شده است .اهل محل ،اقوام و حتی «اسماعیل» رنگرز محله
بــرای جســت و جو به خیابان آمده بودند امــا هیچ اثری از «آتنا» نبود .با آغــاز تحقیقات پلیس ،تعدادی
مظنون دســتگیر شــدند و در پنجمین روز ،رنگرز کم حرف محله پزشــکیان نیز بازداشت شــد .او در همه
بازجوییها از سرنوشــت دخترک  7ســاله ابراز بیاطالعی میکرد اما تماســی که با همســرش گرفت راز
هولناکشرافاشکرد.آنروز«اسماعیل»ازهمسرشخواستدربشکهپالستیکیپارکینگآپارتمانش
کیســه آبی رنگی را برداشــته و ناپدید کند .او گفته بود آن کیسه
مواد اســت و اگر دســت پلیس بیفتد برایش دردســر میشــود
اما همسر اســماعیل که به موضوع مشکوک شــده بود همراه
برادرشــوهرش بــه پارکینگ رفــت وبدین ترتیــب 22روز پس
از گم شــدن دخترک ،جسد متالشی شــده او پیدا شد .با کشف
جسد« ،اسماعیل»  41ســاله چارهای جز اعتراف ندید.او ابتدا
بــه قتل بــا انگیزه ســرقت طالهای کــودک اعتراف کــرد ،اما با
تکمیل تحقیقات ،گزارش پزشــکی قانونی و بازســازی صحنه
قتل و اعترافات صریح قاتل مشخص شد «اسماعیل» رنگرز
از دو روز پیش از گم شــدن دخترک نقشــه ربودن او را کشــیده و
پــس از اجــرای نقشــه شــیطانی اش ،در نیمه شــب از خلوتی
خیابان اســتفاده کرده و ساک حامل جســد را به پارکینگ خانهاش در کوچه پشتی کارگاه انتقال داده بود.
قاتل حتی برای اینکه بوی تعفن جســد بیرون نیاید ســاک را داخل کیسهای پر از سرکه گذاشته و در بشکه
پالســتیکی گوشــه پارکینگ پنهان کــرده بود .با توجه به حساســیت این پرونده ،رســیدگی بــه آن در همه
مراحل به صورت ویژه انجام شد و با وجودی که قاتل در بازجویی به قتل دو زن دیگر نیز اعتراف کرده بود
و تحقیقات ادامه داشــت 19،شــهریور به اتهام قتل آتنا به دادگاه کیفری یک استان اردبیل انتقال یافت و
دادگاه با توجه به شــواهد و مدارک و اقرار صریح متهم در بازجوییها به قتل و آزار کودک  7ســاله ،او را به
جرمتجاوزبهاعدام،بهاتهامقتلبهقصاصوبهخاطرسرقتبهشالق،حبسوردمالمحکومشد.این
حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور سحرگاه 29شهریور به اجرا درآمد.

