«کیمیا» در دام شیطانپرست
 26تیــر ،خبــری روی خروجــی ســایتهای خبــری
قرارگرفــت 70« .بــار تجاوز بــه دختر  7ســاله»« .کیمیا»
که بهدلیل عفونت داخلی و جراحات شــدید جســمانی
در بیمارســتان بستری بود ،طی مدت  2ماه حدود  70بار
توسط ناپدری معتاد و شیطانپرستش مورد آزار و اذیت
قرار گرفته بود .مادر دخترک معتاد بود و پای بساط مواد
با مرد شیشهای آشنا شده و به عقد موقت او درآمده بود.
او مدعــی بود از هیچ چیز خبر ندارد و شــبها شــوهرش
او را بــا قــرص خوابانــده و دختــرش را آزار و اذیــت کرده
است« .کیمیا» هم که هر روز پس از سنگین شدن خواب
مادر در اتاق کوچک خانه ،با دســت و پای بســته تســلیم
خواسته ناپدری میشــد ،گفتههای مادر را تأیید میکرد
اما آســیب روحی وارد شده به این کودک به قدری شدید
بود کــه بــدون هیچ ترســی جزئیات شــکنجهها را شــرح
میداد .او حتی مدعی بود بارها از ســوی دوســت پدرش
نیــز مورد تجــاوز قرار گرفته اســت .با دســتگیری ناپدری
«کیمیــا» او جــرماش را پذیرفــت و مدعــی شــد عالقــه
زیادی به دختربچهها داشــته و تنها برای تصاحب دختر
 7ســاله با مادرش ازدواج کرده اســت .پــس از این اتفاق
هولنــاک «،کیمیا» و مادرش تحــت درمان قرار گرفتند و
ناپــدری دخترک نیز تا رســیدن زمــان محاکمه به زندان
انتقال یافت.

تراژدی قتل «ملیکا»

 4مهــر؛ ســاعاتی پــس از غــروب
آفتــاب ،دختــر 8ســالهای بــه نام
«ملیــکا» در منطقــه «هــوره»
شهرســتان هفتــکل –اســتان
خوزســتان -گــم شــد .پــدر و مادر
دختــرک چهــار ســال قبــل از هم
جــدا شــده بودنــد و «ملیــکا» در
خانه پدربزرگ مادریاش زندگی
میکــرد.اوهمبازیهایزیادیدر
محلهداشــتوآنشــبنیزبــرایبازیبا
آنهاازخانهبیرونرفت.ساعتاز9گذشته
بود اما خبــری از ملیکا نبــود .خانوادهاش
نگرانبهکوچهرفتنداماهیچاثریازدخترشــانپیدانکردندو
هیچیک ازدوستانشنیز اوراندیدهبود.باگزارشموضوعبه
پلیس ،تحقیقات آغاز شــد و در واپسین ساعات شب دمپایی
دختــرکدرنزدیکیخرابهایدر 100متریخانهمادربزرگش
پیداشــدومأمورانتوانستندجســداورادرگوریکمعمقپیدا
کنند.باتوجهبهاینکهبهنظرمیرسیددخترکقربانیسرقت
شدهباشدکارآگاهانبااینفرضیهبهدنبالقاتلرفتند.سهروز
بعدازکشفجسد،چندمظنوندستگیرشدندامایکیازآنها
بهنام«رضا»کهتنها13ســالو 3ماهداشــت،بیشازدیگران
مشــکوکبــهنظــرمیرســید.تحقیقــاتازاینپســرنوجوان
تخصصیترانجامشــدوســرانجاماواعترافکــرد«ملیکا»را
بهبهانهبازیبهخرابهکشاندهوپسازفریبدخترکوبستن
دستانش،برایاینکهساکتبماند،اوراخفهکردهوبابرداشتن
گوشوارههایش متواری شــده بود .قاتل انگیزهاش از سرقت را
تأمین پول تعمیــر دوچرخهاش عنوان کرد .بــا این اعترافات
«رضا»بهکانوناصالحوتربیتفرستادهشدوخانوادهاشنیز
مجبوربهترکشهرشدند.

ربوده شدن «بنیتا»
 29تیــر؛ خبــر تکاندهنــدهای در شــبکههای مجــازی
دســت به دســت شــد که نشــان میداد کودک هشت
ماهــهای به نام «بنیتــا» از مقابل چشــمان والدینش
بــا خودرو پدرش در مشــیریه ربوده شــده و اثــری از او
نیست .این پیام با صدای مادر دخترک همراه بود که
با گریه و التماس از مردم درخواســت کمک میکرد.
آنطور کــه والدینش تعریف میکردنــد ،قرار بود آن
روز به خانه مادربزرگــش بروند .پدر بنیتا در حالی که
دختــرش را در صندلی عقب نشــانده بــود ،پرایدش
را از پارکینــگ خانهشــان بیــرون آورد اما بــدون اینکه
خــودرو را خاموش کند از آن پیاده شــد تا در پارکینگ
را ببنــدد امــا یــک لحظــه غفلــت ســبب شــد دو مرد
معتــاد که آن اطراف پرســه میزدند بــا دیدن خودرو
روشن وسوســه شــدند که خودرو را بدزدند .آنها ابتدا
نمیدانســتند کودکی در خودرو نشسته است و تصور
نمیکردنــد فریــاد زن و مــرد جوان و تقالیشــان برای
نگه داشتن خودرو به خاطر نجات دختر  8ماههشان
اســت .در میانههــای راه بــود کــه کــودک را در خودرو
دیدند اما نتوانستند تصمیمی برای بازگشت بگیرند
و یکــی از آنها از خودرو پیاده شــد و دیگری پس از یک
ســاعت و نیــم کــودک و پرایــد را در محلــه خلوتی در

رفیق کشی هولناک در مهاباد

8مهــر؛ فیلــم هولناکــی در شــبکههای
اجتماعی دســت به دســت شــد کــه تصاویر
دلخراشــی از قتــل و آتــش زدن پســر جوانی
را نشــان مــیداد .در حالــی که چنــد روز پیش
از انتشــار ایــن فیلــم ،خانواده پســر  19ســالهای
بــه نــام «صــادق برمکــی» در شهرســتان مهابــاد-
آذربایجــان غربی -گــزارش ناپدید شــدن او را به پلیس
داده بودنــد؛ آنطــور کــه گفتــه میشــد این پســر جوان
آخر هفته به خانه دوســتش رفته و هرگز بازنگشــته بود.

پاکدشت رها کرد و به خانه رفت 6 .روز بعد و در حالی
کــه تحقیقــات بــرای یافتــن این کــودک به بنبســت
رســیده بــود ،فــردی در تماس بــا پلیس آگاهــی از راز
ربــودن کودک پرده برداشــت و هر دو متهم دســتگیر
شــدند .متهــم ردیف اول کــه معتاد به شیشــه بود در
جریان تحقیقات ،محل رها کردن خودرو را فاش کرد
و مأموران با یافتن خودرو متوجه جسد متالشی شده
دختــرک  8ماهه درون آن شــدند کــه در فضای داغ و
ســوزان خودرو جان ســپرده بود ...دادگاه رسیدگی به
پرونده مرگ دلخراش «بنیتا»ی  8ماهه  20شــهریور
آغــاز شــد و قضــات بــا توجــه بــه شــواهد و مــدارک و
همچنین درخواســت اولیای دم ،متهم ردیف اول را
به اتهام قتل عمد به قصاص ،در ارتباط با آدم ربایی
به  22ســال و  6مــاه حبس ،رها کردن طفــل به  17ماه
حبس ،مباشــرت به  15ســال حبس 11 ،ضربه شالق،
دیه و دو ســال تبعید به دیواندره و متهم ردیف دوم
را نیز در ارتباط با اتهامات مختلف ،جمعاً به  13سال
حبس 11 ،ضربه شــاق و دو ســال اقامــت اجباری در
یکــی از شهرســتانهای جنوبــی محکــوم کردند .این
حکــم پــس از تأییــد در دیوان عالی کشــور بــرای اجرا
ارسال شد.

در حالــی که تحقیقات بــرای یافتن این پســر جوان آغاز
شــده بود چوپانی در روســتای کهریز از توابع شهرســتان
مهاباد جسد سوختهای را پیدا کرد و موضوع را به پلیس
گــزارش داد .در حالی کــه کارآگاهان احتمــال میدادند
این جســد متعلق به همان پسر گمشــده باشد ،خانواده
او را برای شناســایی احضار کــرده و دایی «صادق» او را از
روی انگشتر و دسته کلیدش شناخت .با ادامه تحقیقات
صمیمیترین دوســت مقتول بهعنــوان مظنون پرونده
دســتگیر شــد و در حالی که ابتدا منکر جنایــت بود اما در
ادامــه بازجوییهــا لب به اعتــراف گشــود و اختالفش با
«صادق»-مقتول -بر ســر یک دختــر را انگیزهاش برای
این جنایت عنوان کرد .او همچنین سه همدستش را نیز
لو داد که مشــخص شــد آنها همان قاتالن نقاب پوشــی
بودنــد کــه در آن فیلمهای تکان دهنده ،پســر جوان را با
ضربات ســاطور و چاقو بشــدت مجروح کــرده و در حال
ســوزاندن پیکــر نیمــه جــان او عکــس ســلفی انداختــه
بودنــد .به این ترتیب ســه نفــر از متهمان
بــه جــرم مشــارکت در قتــل بــا قرار
بازداشــت موقــت و یــک نفــر به
اتهــام معاونــت در جنایــت با
قرار وثیقــه به زنــدان افتادند.
در حالــی که متهــم اصلی این
پرونــده ،علت و انگیــزه قتل را
مســائل ناموســی عنــوان کرده
بود ،با تکمیــل تحقیقات و صدور
نظریه پزشکی قانونی درباره سوزانده
شدن پســر جوان ،قرار مجرمیت و کیفرخواست
متهمــان صــادر شــد تــا در دادگاه کیفــری یــک مهابــاد
محاکمه شوند.
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