«اهورا»؛ قربانی هوسهای شیطانی ناپدری

 22مهــر؛ پســر  2ســالهای بــه نــام «اهــورا» نیمــه جــان بــه
بیمارســتانی در رشــت انتقــال یافــت .گفتــه شــده بــود کــه
این پســر خردســال در دستشــویی خانه به زمین افتــاده اما
معاینات پزشــکان آســیب مغزی ،شکســتگی قفسه سینه
و آزار جنســی را نشــان مــیداد .بــا اعالم موضــوع به پلیس
همزمان با آغاز تحقیقات ،تالش زیادی برای نجات کودک
انجــام شــد اما «اهــورا» پــس از ســه روز به علــت خونریزی
مغزی تســلیم مرگ شــد .بــا مرگ ایــن کودک ،ناپــدری او
بهعنوان مظنون پرونده بازداشت شد و در حالی که در چند
روز قبل با داستانســرایی ســعی داشت آســیب وارد شده بر
کــودک را حادثهای عــادی جلوه دهــد اما ســرانجام لب به
اعتراف گشــود و گفــت« :من چند مــاه قبل با مــادر اهورا در
شــبکههای اجتماعی آشنا شــدم و چند هفتهای است عقد
موقــت کردهایــم .روز حادثه ،مــادر اهورا عجله داشــت و با
خــوردن ناهــارش از من خواســت غــذای پســرش را بدهم
و خانــه را تــرک کرد .من مشــغول تماشــای تلویزیون بودم
که دیــدم صدایــی از اهــورا نمیآیــد .وقتی ســراغش رفتم
دیــدم او خــواب و بیدار بود که یک لحظه وسوســه شــدم و او
را مــورد آزار و اذیــت قرار دادم .اما مدام گریــه میکرد دو بار
ســرش را به دیــوار کوبیدم .حــاال هم پشــیمانم ».این قاتل
بیرحم که پیشتر در حضور مادر قربانی 2ســاله ،انگشــتان
دســت کودک را با آتش سیگار سوزانده بود پس از اعترافات
صریحش برای محاکمه به شعبه ســوم دادگاه کیفری یک
استان گیالن انتقال یافت .قضات این شعبه پس از بررسی
شــواهد و مدارک و نظریه پزشــکی قانونی متهم را به اتهام
قتل به قصاص نفس ،برای آزار و اذیت به100ضربه شــاق
و  2ســال تبعیــد ،بــه اتهــام کــودک آزاری به  6مــاه حبس و
پرداخــت ارش و بــه جرم شــرب خمــر به  80ضربه شــاق
محکــوم کردنــد .ایــن احــکام در دیــوان عالی کشــور تأیید و
قطعی شــد و پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و
استیذان از رئیس قوهقضائیه به اجرا درخواهد آمد.
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 12آبان؛ 3نیروی کادر و 5ســرباز وظیفه یکی از پاســگاههای
مرزی در نزدیکی روســتای «دوشان تپه» برای مرخصی به
طرف شــهر چالدران-آذربایجان غربــی -در حرکت بودند
که ناگهان هدف حمله اشــرار تروریست قرار گرفته و راننده
با شــلیک گلوله کشته شد .با شــهادت راننده ،خودرو در لبه
جــاده واژگــون شــد و به دره ســقوط کــرد .پس از ایــن واقعه
هولنــاک ،اشــرار مســلح بــا حضــور در محل ســقوط ،همه
مجروحــان را با رگبار گلوله به شــهادت رساندند.براســاس
اعــام ناجا در این عملیات ،اســتوار دوم حمید حاجیزاده
فرزندمنوچهر(اهلخوی)،استواریکممحبوبنوریاصل
فرزنــد علی (اهل خــوی) ،اســتوار دوم مهدی حســینزاده
فرزند عزیز (اهل پلدشــت) و سربازان وظیفه؛ مهدی کلسر
فرزند حکیم (اهل گمیشــان استان گلســتان) ،امیر قربانی
فرزنــد ســهراب (اهــل میانــه) ،محمــد حســینزاده فرزند
صحبت اهلل (اهل گوهردشــت) ،سعید قالبی فرزند توحید
(اهــل بناب) و عباس قادری فرزنــد فتح اهلل (اهل بناب) به
درجهرفیعشهادتنائلشدند.

شکنجههای پدر شیشه ای
26آذر؛ مــادر «یســنی» کــودک  2ســاله حاجــی آبــاد –
هرمــزگان -برای رســاندن فرزند دیگرش به مدرســه،
دخترکوچولویش را به شــوهرش ســپرد و خانه را ترک
کرد .مرد جوان که شیشه مصرف کرده بود ،دچار توهم
بود .در همیــن لحظات نگاهش به دختر خردســالش
افتــاد و بــا چاقویی ســراغ او رفــت و با وحشــیگری بدن
نحیفش را مجروح کرد .زن جوان وقتی به خانه رســید
سراســیمه دختر نیمــه جانــش را به بیمارســتان برد و
کودک  2ساله بسرعت تحت عمل جراحی قرار گرفت

پرونده «ستایش» بسته شد
 14دی؛ «امیرحسین» تنها پسر یک خانواده بود که پس از
دو ســال زندان و محاکمه به اتهام تجاوز و قتل «ستایش»
دختر  6ســاله افغان بــه دار مجازات آویخته شــد .آنطور
کــه اســناد پرونده نشــان میدهــد ۲۲فروردین ســال،95
«ستایش»کهتنهاسهخانهآنطرفترازخانهپدریقاتل
زندگیمیکردبرایبازیباخواهرزادههای«امیرحسین»
با پای خود به قتلگاهش وارد شــد .دخترک گرم بازی بود
و نمیدانســت«امیرحســین» پــس ازمصرفمشــروب،
چه نقشــه شــومی برایش کشــیده است .پســر نوجوان که
بعــد از چنــد دختر بــه دنیا آمــده بــود همه چیز داشــت.

قتل عام در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه

22دی؛ زن میانســال بــه همــراه 3دختــر جوانش بــرای فاتحه
خوانی بر سر مزار شوهرش در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه
رفتــه بود کــه ناگهــان برادرشــوهرش غافلگیرانه هــر چهار نفر
آنهــا را بــه رگبار گلوله بســت و متواری شــد .مردمــی که صدای
تیراندازی را شنیده بودند به سمت محل دویدند و متوجه فرار
خودرو پرایدی با چند سرنشین و اجساد غرق به خون  4قربانی
در کنــار قبرها شــدند .بــا حضور مأمــوران در محــل ،تحقیقات
میدانــی و بررســی دوربینهــای مداربســته مشــخص شــد زن
میانسال و دخترانش توســط برادرشوهرهایش کشته شدهاند.
کارآگاهــان در ادامه بررســیها بــرای یافتن انگیــزه این جنایت
دریافتنــد تیرماه ســالجاری ،پدر دختران کشــته شــده توســط
دامــادش بر ســر ارث و میراث به قتل رســیده بود ،امــا در حالی
که یک قدم تا قصاص فاصله داشــت ،از ســوی دختران مقتول
و مادرشان بخشیده شد .این بخشــش اما برای برادران مقتول
گران تمام شــده و درصدد انتقام برآمدند .عامالن این جنایت
کــه پس از فرار در مخفیگاهی پنهان شــده بودند پس از هفتهها
جســتوجــو ازســویپلیــسردگیــریشــدهو 8روزبعــد4نفر
دســتگیر شــدند .متهمان در بازجوییها به جرم خــود اعتراف
کرده و در انتظار صدور کیفرخواست و محاکمه قرار دارند.

و بــه کمــا رفــت .پدر شیشــهای که پــس از این شــکنجه
متواری شــده بــود با تالش مأموران دســتگیر شــد و به
پلیس گفت :آن لحظــه نفهمیدم چه کار کردم و وقتی
بــه خــودم آمدم کــه کار از کار گذشــته بــود .در حالی که
پزشــکان مجبور به کوتاه کردن روده «یســنی» کوچولو
شــده و چندیــن عمــل جراحــی روی او انجــام دادهاند
هنوز وضعیت این کودک مشــخص نیســت .رسیدگی
بــه پرونــده ایــن کــودک آزاری خــارج از نوبــت انجــام
خواهد شد.

حتــییــکطبقهخانهپــدریبــه او اختصاص داشــت .او
صــدای خواهرانــش را شــنید کــه از خانه خارج شــدند اما
ســتایش همچنانمشــغول بازی بــود که او را بــه بهانهای
داخل ســاختمان کشــاند و پــس از آزار و اذیت در حالی که
نمیدانســت با او چــه کار کند از ترس لو رفتــن او را به قتل
رســاند و جسدش را داخل جعبه موســیقیاش گذاشت.
لحظاتی نگذشــته بود که مادر ســتایش در جستو جوی
دختــرش جلــوی خانه آمد و زن همســایه را صــدا کرد اما
کســی جــواب نــداد.
«امیرحســین» کــه
نمیدانســت با جســد
چه کار کند به پیشنهاد
یکــی از دوســتانش
اسید خرید تا با ریختن
آن روی بــدن بیجــان
«ســتایش» ،قتــل را
بــرای همیشــه پنهــان
کنــد امــا بــا لــو رفتــن
ماجــرا ،عصــر همــان
روز همــراه پــدر پیــش
پلیس رفت و به قتل اعتراف کرد .با توجه به اینکه قاتل در
زمان ارتکاب جنایت 16سال و 8ماه داشت ،بحث تعیین
مجازات اعدام برای او با اما و اگرهای زیادی همراه بود اما
ســرانجام با تأیید دیوان عالی کشور و استیذان معاون اول
قوه قضائیه« ،امیرحســین» اواخر مهرماه پــای چوبه دار
رفت و آخریــن لحظه به دالیل نامعلوم به ســلول زندان
بازگردانده شــد .در شــرایطی که امید خانواده متهم برای
نجاتفرزندشانبیشترشدهبود،بااصرارخانوادهمقتول
زمــان جدیدی بــرای اجرای حکم تعیین شــد و این بار14
دی متهم پای چوبه دار رفت و اعدام شد.

