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حادثه

سه شــنبه 14 آبان  1398 |  ســال هفتم |  شماره 1829

 پسر 18 ساله به خاطر حسادت
 خانواده اش را کشت

شهروند| پسر 18 ساله که تصور مى کرد پدر و مادرش، برادر 
کوچکش را بیشتر از او دوست دارند، در اقدامى جنون آمیز تمام 
اعضاى خانواده اش را به قتل رساند. این پسر که احساس مى کرد 
در خانواده تحقیر مى شود، کینه خود را به طرز هولناکى نشان 
داد و برادر، پدر و مادرش را کشت. او بعد از جنایت خودزنى کرد 

و این جنایت را گردن فردى خیالى انداخت. 
سوم آبان ماه امسال، نوجوانى 18 ساله با دستانى خون آلود 
و زخمى به کالنترى شاهدشهر در شــهریار مراجعه کرد و در 
صحبت هایش مدعى شد مردى نقابدار خانواده اش را به قتل 
رسانده است. این پسر درباره جزییات حادثه به ماموران گفت: 
«مرد نقاب دار ناگهان به زور وارد خانه مان شد و اقدام به قتل پدر، 
مادر و برادر کوچکترم کرد. او با چاقو همه آنها را کشت، بعد از آن 
سراغ من آمد و مرا هم زخمى کرد، اما توانستم از دستش فرار 

کنم. او در این درگیرى انگشتان دستم را هم قطع کرد.» 
با اعالم این شــکایت، در همین راستا تیمى ویژه از ماموران 
رسیدگى به موضوع را در دستورکار خود قرار داده و با حضور در 

محل، تحقیقات خود را آغاز کردند.
با تشکیل اولیه پرونده، رسیدگى به موضوع با دستور قضائى 
به ماموران پلیس آگاهى واگذار شد. با حضور ماموران در محل 
مشاهده شد اجساد پسر 13 ساله، پدر 45 ساله و مادر 44 ساله 
در بخش هاى مختلــف خانه قرار داشــت و همگى با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده بودند، به همین دلیل براى تشخیص 
علت قطعى مرگ با دستور مقام قضائى اجساد به پزشکى قانونى 
منتقل شدند.با انتقال اجساد ماموران اقدام به تحقیق از تنها 
بازمانده خانواده کردند و این فرد در شرایطى که بسیار مضطرب 
به نظر مى رسید باز همان ادعاى قبلى خود را تکرار کرد و گفت 
مردى نقابدار دست به این کشــتار خانوادگى زده و فرار کرده 
اســت. این درحالى بود که پسر نوجوان به هیچ فردى مظنون 
نبود.با این حال، اظهارات ضدونقیض پسر نوجوان شک ماموران 
را برانگیخت و تیم تحقیق به این پسر مشکوك شد. او مضطرب 
بود و جواب هاى درســتى به ماموران نمى داد. این فرد تحت 
تحقیقات تکمیلى قرار گرفت و همزمان تیم هاى روانشناسى 
پلیس، رفتار او را تحت نظر قــرار دادند، در نهایت این نوجوان 
پرده از راز جنایت هولناك خود برداشت و اقرار کرد خانواده اش 

را خودش به قتل رسانده است.
متهم در بازجویى هایش درباره جزییات این جنایت هولناك 
چنین گفت: «از مدت ها قبل چندین ســناریو براى کشتن 
خانواده ام در ذهن داشتم. روز سوم آبان ماه نیز وقتى وارد خانه 
شدم، برادرم تنها در خانه بود، به همین دلیل با او درگیر شدم و با 
ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساندم، سپس منتظر آمدن پدر 
و مادرم شدم. ابتدا پدرم از سرکار به خانه آمد، او را هم با چاقو به 
قتل رساندم. دقایقى بعد مادرم آمد، به محض ورودش به خانه به 
او حمله کردم و او را هم به قتل رساندم. پس از جنایت ضرباتى 
را با چاقو به دستم وارد کردم و با دورانداختن چاقو به کالنترى 

رفتم و ادعاى اولیه خود در مورد علت قتل را مطرح کردم.»
متهم دستگیرشده درباره انگیزه اش از این قتل عام خانوادگى 
به ماموران پلیــس گفت: «چون والدینم برادر 13 ســاله ام را 
بیشتر از من دوست داشتند و در رفتارشان با من تبعیض قایل 
مى شدند، اقدام به قتل آنها کردم. آنها همیشه برادرم را دوست 
داشتند و براى او هرکارى مى کردند، اما من هرچه مى خواستم 
قبول نمى کردند و رفتار بدى با من داشتند. همین مسائل باعث 
شــد از خانواده ام، همچنین برادرم کینه به دل بگیرم و نقشه 
قتل شان را بکشم.»سرهنگ مهدى سرپناه، معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى ویژه غرب استان تهران با بیان این که متهم 
تحت انجام تست هاى ســالمت روان قرار گرفته است، گفت: 
«برخى از شواهد حاکى از اختالل شخصیت در این فرد است 

که البته باید منتظر نظر نهایى پزشکى قانونى بود.»
به گفته او براى این فرد پرونده اى تشکیل شده و هم اکنون 

براى رسیدگى بیشتر در اختیار دادسرا قرار دارد.

ذره بین

6
استنشاق گاز موجب فوت سه برادر و مسموم شدن برادر چهارم در کشتی صيادی شد. در تماس با سامانه ۱۲۵ 
آتش نشانی بندرعباس، گزارشی مبنی بر گازگرفتگی چهار نفر در کشتی صيادی ساعت ٥٨ :١٧روز يکشنبه اطالع 
داده شد. پس از اعالم، بالفاصله تيم های امدادی آتش نشانان از ايستگاه های شماره يک و هشت به محل حادثه اعزام 
شدند. از آن جا که اطالع رسانی از طريق بی سيم صورت پذيرفته بود، موتورخانه های ۶ کشتی صيادی را که در کنار 
هم واقع شده بودند، بررسی کردند و سرانجام در يکی از کشتی ها به محل حادثه رسيدند. در اين حادثه، چهار برادر در 
موتورخانه کشتی صيادی حضور داشتند که سه نفر از آنها در اثر استنشاق گاز جان خود را از دست دادند و يک نفر از 

آنها که به مسموميت گازی دچار شده بود، نيروهای امدادی آتش نشانان او را نجات دادند و به بيمارستان منتقل شد.

مسمومیت  
مرگبار  3 برادر  در 
موتورخانه کشتى 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

آگهى مفقودى

التحصیلى  فارغ  ارشد  کارشناسى  مدرك 
یداله  فرزند  بیگلو  شاهعلى  روحى  رضا  اینجانب 
از  صادره   5040075243 شناسنامه  شماره  به 
رشته  ارشد  کارشناسى  مقطع  در  آباد  پارس 
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  از  صادره  حسابدارى 
و  گردیده  مفقود   179521801017 شماره  به  میانه 
فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل 
مدرك را به آدرس میانه، جاده ترانزیت دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد میانه ارسال نماید.
________________________________

مفقودى
به  ماکسیما  نیسان  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
موتور  شماره  به  193ل82  ایران   99 پالك  شماره 
VQ30592388B به شماره شاسی 309122 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
________________________________

مفقودى
بدینوسیله آقاى دارا چلبیانى فرزند رمضان داراى 
متولد  تبریز  از  صادره   35333 شماره  شناسنامه 
 – شماره  دائم  دانشنامه  که  دارد  مى  اظهار   1326
موجب  به  لذا  است؛  گردیده  مفقود  ایشان   - تاریخ 
این آگهى گواهینامه مذکور ابطال مى شود. از یابنده 
خواهشمند است مدارك فوق را به اداره کل آموزشى 

دانشگاه تبریز تسلیم نماید.
________________________________

مفقودى
برگ سبز کامیون کشنده ولوو به شماره پالك 25 
ایران639 ع 83 به شماره موتور 440737 به شماره 
شاسی YV2A4CEA14T849141 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

امیرحسین خواجوى| «ولى» و همســرش به اندازه یک 
عمر در این چند هفته پیر شدند. آنها هنوز رفتن دخترشان را 
باور ندارند. چهل روز اســت که خانواده خدرى سوگوار است؛ 
سردى خاك هم نتوانسته این داغ را کمتر کند. مادر این خانواده 
عشایرى هر روز کیف و کتاب دخترش را مرتب مى کند و با اشک 
و بغض با عکس شهین صحبت مى کند. شهین دختر کوچولوى 
هفت ساله قرار بود امسال به کالس اول برود. والدین این دختر 
با این که خودشان درس نخوانده اند اما آرزوهاى بزرگى براى تنها 
دخترشان داشتند. آنها براى درس و مشق شهین و برادرش رنج 
سفر را به خوزستان به جان خریدند ولى همه خواسته هاى این 
پدر و مادر براى شهین و آینده او با حمله چند سارق مسلح بر باد 
رفت. خانواده خدرى آخرین روزهاى شهریور مثل همه عشایر 
بختیارى راهى مناطق جنوبى شــدند، مقصد آنها امیدیه بود؛ 
شهرى که پدر شهین به سختى توانسته بود خانه اى در آن اجاره 
کند تا بچه هایش راحت بتوانند به مدرسه بروند. آنها بار و بنه شان 
را بستند و به رسم عشایر راهى قشالق شدند اما حمله راهزنان 
مسلح این قشالق را براى خانواده خدرى تلخ کرد. در تیراندازى 
دزدان، شهین به شدت زخمى شــد؛ تا این دختربچه روز اول 
مهر به جاى مدرسه روانه تخت بیمارستان شود. اما تالش کادر 
پزشکى بى نتیجه ماند، درواقع بدن نحیف شهین تاب تحمل 
گلوله و خونریزى را نداشت. شهین چند روز بعد در اهواز جان 
سپرد تا پرونده قتل دختربچه هفت ساله به جریان بیفتد. حاال 
آن طور که عموى این دختربچه به «شهروند» مى گوید، دو نفر 
از سارقان با تالش پلیس آگاهى دستگیر شده اند و تالش براى 
دستگیرى نفر ســوم که ظاهرا ضارب اصلى هم او است، ادامه 

دارد:  
  چطور این اتفاق افتاد؟

هنوز خودمان هم باورمان نمى شود؛ چطور دختر طفل معصوم 
با یک گلوله کشته شد آن هم براى دزدیدن چند گوسفند. آنها 
که گوسفندها را بردند، چرا تیراندازى کردند تا این دختربچه 

بى گناه کشته شود. 
  یعنى به خاطر سرقت چند گوسفند این اتفاق افتاد؟

بله، اصل قضیه سرقت بود اما تیراندازى هم شده است. درواقع 
سارقان با هدف گیرى به طرف ماشینى که شهین و مادرش در 

آن بودند، شلیک کردند. 
  این اتفاق کجا افتاد؟

جاده مسجدسلیمان به هفتکل؛ جاده خلوت و ناامنى است. 
اتفاقات زیادى در این جاده افتاده است. خیلى ها در این مسیر 
قربانى حمله راهزنان شــده اند؛ به خصوص عشایرى که از این 

مسیر کوچ مى کنند. 
  شما هم از عشایر هستید؟

بله، خانواده ما از عشایر بختیارى است. حوالى بازفت زندگى 
مى کنیم اما «ولــى» براى این که بچه هایش بتوانند شــرایط 
بهترى داشته باشند و راحت تر درس بخوانند، خانه اى در امیدیه 
اجاره کرد. البته جورکــردن این پول هم برایش راحت نبود، به 
همین دلیل هم با برادر کوچکترش آن خانه را اجاره کرد تا پول 
اجاره خانه نصف شــود. آن روز هم «ولى» با برادر کوچکش از 

بازفت به طرف خوزستان حرکت کرد. 
  چه روزى این اتفاق افتاد؟

بیست و هفتم شهریور بود که از بازفت به طرف مسجد سلیمان 
رفتند. «ولى» همراه محمد پسرش ســوار پیکان وانت بودند. 
گوسفندها هم بار همین ماشین بود. نورالدین برادر «ولى» هم 
زن ها و بچه ها را سوار ماشــینش کرد و با هم به طرف مسجد 
سلیمان حرکت کردند. ماشــین نورالدین پراید است. «ولى» 
وقتى به مسجد سلیمان رســید، مى خواست گوسفندهایش 
را بفروشد اما ظاهرا با خریدار به توافق نرسیدند. او هم تصمیم 
گرفت تا گوسفندهایش را به امیدیه ببرد تا آنجا به قیمت باالترى 
بفروشد. بعد هم از  آنجا به طرف هفتکل حرکت کردند. «ولى» 
با وانت گوســفندها چند دقیقه اى جلوتر بود. در همان جاده 

راهزن ها به خودروى آنها حمله کردند.
  پس چطور شــهین که در خودروى عمویش بود، 

کشته شد؟
راهزن ها پژوى نوك مدادى داشــتند. در جــاده «ولى» را با 
اســلحه تهدید کردند. راهزن ها گوســفندها را مى خواستند. 
«ولى» هم که مى بیند آنها اسلحه دارند، سوییچ ماشین را به آنها 
مى دهد، اما راهزن ها از او مى خواهند گوسفندها را از عقب وانت 
پیاده کند. دزدها اسلحه را به طرف محمد گرفته بودند و «ولى» 
را تهدید مى کردند که پســرت را مى کشیم. در همین هنگام 
«نورالدین» هم مى رسد و چند مترى جلوتر توقف مى کند. مادر 
محمد وقتى اسلحه را مى بیند داد و فریاد راه مى اندازد. راهزن ها 
هم براى این که نورالدین با ماشین فرار نکند و به پلیس اطالع 
ندهد به طرف پراید او از سمت شاگرد شلیک مى کنند. بعد هم 
گوسفندها را با خودشــان مى برند. شهین پشت سر عمویش 
نشســته بود که یکى از گلوله ها به او خورد. بعد از فرار راهزن ها 
پلیس مى رســد. از شــهین خون زیادى رفته بود. آنها منتظر 

آمبوالنس نشــدند، چون آن منطقه خیلى پرت و بى امکانات 
است. آنها خودشان شــهین را به رامهرمز بردند. آن جا جراحى 
اورژانسى انجام شد، اما نتوانستند گلوله را خارج کنند. کمبود 
امکانات درمانى رامهرمز آنها را مجبور کرد شــهین را به اهواز 
ببرند، اما عفونت کل بدن این دختربچه را گرفته بود. بعد از چند 

روز هم شهین در همان بیمارستان اهواز فوت کرد.
  شهین امسال به کالس اول مى رفت؟

بله، قرار بود اول مهر به مدرسه برود. بچه هاى «ولى» درس و 
مدرسه را خیلى دوست دارند. همه فامیل این را مى دانند. این 
دختر معصوم هم خیلى ذوق و شوق مدرسه رفتن داشت. «ولى» 
و همســرش به درس بچه ها خیلى اهمیت مى دهند. با این که 
خودشان درس نخوانده اند، براى تحصیل بچه هایشان همه کار 
مى کنند. اصال رفتن به امیدیه براى این بود که دختر و پسرش 
بهتر درس بخوانند. وقتى به «ولى» مى گفتم تو که پول ندارى 
چرا این کارها را مى کنى؟ در جواب مى گفت: «مى خواهم محمد 
و شهین براى خودشان کسى بشوند.» همسر «ولى» هم دوست 
داشت بچه هایش درس  بخوانند. از چند هفته قبل خریدهایش 
را انجام داده بود؛ کیف و کتاب و دفتر. همه اینها را براى شهین 

خریده بود. حاال زن بیچاره روزها با کیف و کتاب دخترش حرف 
مى زند، وسایلش را در دست مى گیرد و گریه مى کند. برادرم و 

همسرش بعد از این اتفاق حال روحى خیلى بدى پیدا کرده اند.
  سارق ها چطور شناسایى شدند؟

«ولى» و پســرش «محمد» چهره آنها را شناسایى کردند. 
پلیس آگاهى چند تصویر به آنها نشــان داد. یکى از راهزنان به 
همین طریق شناسایى شد. راهزنان سه نفر بودند. نفر اولى که 
شناسایى و دستگیر شد، اهل مسجدسلیمان است. درواقع همان 
موقع که «ولى» براى فروش گوسفندهایش در مسجدسلیمان 
توقف کرده بود، راهزنان رد او را زدند. بعد از اعتراف نخســتین 
نفر، نفر بعدى هم شناسایى شد. او و همدست سوم شان ساکن 
روستاهاى اطراف خرم آباد هستند. یکى از این دو نفر را هم پلیس 

دستگیر کرد، اما نفر اصلى که اسلحه متعلق به اوست همچنان 
فرارى اســت. آنها ســابقه دارند. آن طور که پلیس آگاهى به ما 
گفته چندبار به جرم هاى مختلف زندانى شده اند. در کرمانشاه 

و لرستان هم چند سرقت مسلحانه انجام داده اند. 
  یعنى هر دو متهم دستگیرشده اعتراف کرده اند؟

بله، حتى بازســازى صحنه جرم هم انجام شد، اما نفر سوم 
هنوز دستگیر نشده اســت. البته اداره آگاهى همه چیز را به ما 
نمى گوید، براى این که ســرنخ ها لو نرود. تا جایى که خبر دارم، 
نفر سوم از اشرار مسلح است و پلیس چندبار هم تله گذاشته تا 
دستگیرش کند، اما او فرار کرده است. پلیس آگاهى و بازپرس 
پرونده پیگیر ماجرا هستند. مطمئنم نفر سوم هم دستگیر  و 

مجازات مى شود.

ماجراى راهزنان جاده اى که دو خانواده عشایرى را 
در جاده هفتکل هدف گلوله قرار دادند
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