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این مرد ۹دختر و پسر خردسال را به دام شومش کشاند

بازجویی

 ۲۵سالزندانبرایدزدعروسکهایتهران

خودکشی برادر

امیرحسین جان
شعبه ویژه قتل پلیس آگاهی تهران  ،در
پــرونــده سقوط مرموز یک مــرد از طبقه
چهارم یک آپارتمان وجود جراحات روی
بدن قربانی نشان می داد او قبل از سقوط
هدف ضرب و شتم قرار گرفته و در نظریه
پزشکی قانونی علت مرگ خفگی اعالم
شده است.
برادر معتاد قربانی از سوی افسر پرونده
به پلیس آگاهی احضار شد و هدف تحقیق
قرار گرفت :

مجرم به۱۱۱۰ضربه شالق هم محکوم شد

م ــرد شیطان صفت ک ــه هفت دخــتــر و دو
پــســرخــردســال را بــه دام شــومــش کشانده
بود به  ۲۵سال زنــدان محکوم شد .این مرد
جوگندمی پس از ربودن عروسک های شهر
آن ها را آزار داده بود.
▪یک تراژدی دردناک

 ۱۷مرداد سال  ۹۳به دنبال شکایت یک مرد
جوان،یکتراژدیتلخپیشرویمامورانپلیس
آگاهی قرار گرفت .وی که با پسر خردسالش به
پلیس آگاهی رفته بود ،گفت :دیروز جمعه بود
و پسرم را به سوپر مارکت سر خیابان فرستادم
تا برای ما نان بخرد .اما چند دقیقه بعد وقتی به
خانهبرگشتحالیآشفتهداشت.پسر10ساله
ام بهنامآریا گفتیکمردمیانسالکهخودش
راپلیس مخفیمعرفیکردهبوداورابهخرابهای
بردهوآزاردادهاست .بااینشکایت،پلیسپیگیر
ماجراشدوآریا بهپزشکیقانونیمعرفیشداما
کارشناسان در گزارشی اعالم کردند آثاری از
آزارواذیتدرویمشاهدهنشدهاست.

▪بگو ببینم چی مصرف می کنی؟

هرچی گیرم بیاد تریاک ،هروئین و ...
▪از چه زمانی معتاد شدی؟

سه سالی میشه!

▪ اخــــتــــافــــی هـــــم بـــــا یــکــدیــگــر
داشتید؟

نه بابا ،داداش حمید آدم خیلی خوبی بود
چرا باید باهاش اختالف داشته باشم !
▪روز حادثه کجا بودی؟

من صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم،
خیلی خمار بــودم به خاطر همین توی
حموم بساط تریاک کشی راه انداختم
بعد چون گرسنه بودم بیرون رفتم تا نون و
صبحانه بخرم.

▪ادعایی مشابه

روز دوم آذر همان سال مرد جوانی همراه دختر
 10سالهاشبهنامنسرینبهپلیسآگاهیرفت
وگفت:دخترشازسوییکمردموجوگندمی
مــورد آزار قــرار گرفته اســت  .ایــن دختر به
ماموران گفت :برای خرید پوشک برای برادر
کوچکم از خانه بیرون رفتم که یک مرد که سوار
یک پراید تیره رنگ بود راهم را بست و خودش
را پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد .او
گفت دنبال چند دختر و پسر جوان می گردد
که معامله مواد مخدر می کنند و از من خواست
تا برای شناسایی دختر و پسرهای مواد فروش
سوار ماشین او شوم .می خواستم فرار کنم
اما تهدیدم کرد اگر به حرفش گوش نکنم مرا
تحویل کالنتری می دهد .او در حوالی پارک
ایثار در داخل ماشین می خواست لباس هایم
را در بیاورد که مقاومت کردم ،او مرا اذیت کرد

▪می دونی داداشت کشته شده ؟

نخیر ،من وقتی از خرید برگشتم همسایه
ها رو دیدم که دور چیزی جمع شده بودند
به اونا توجهی نکردم ،رفتم داخل خونه!
توی آشپزخونه بودم که همسایه ها زنگ
زدند و گفتند برادرم خودکشی کرده !

▪ یعنی تــو و داداش صبحانه باهم
نخوردید؟

نه من اون روز رفتم بیرون بــرای خودم
شیر خریدم تا صبحانه بخورم بعد تنهایی
ســر سفره نشستم و ایــن زمــانــی بــود که
نمی دانستم داداش حمید تــوی اتاق
خواب نیست !
▪پس تواونونکشتی ؟

چرا من  ،مگه میشه آدم برادرشو بکشه !

▪اگه بریم توی محله خودتون می تونی
ثابت کنی اون روز صبح شیر خریده
بودی؟

چطور! شیرخریدن من مگه ربطی به مرگ
داداشم داره !

▪بله که ربط داره تو چند ساله که شیر
نخوردی ؟

من شیر دوست دارم و همیشه می خورم !

▪اما بعد از تریاک کشی می دونی که
معتادا به خاطر خاصیت شیر اون رو
مصرف نمیکنن؟

جوان معتاد سری از تاسف تکان داد:
نمیدونمچیشدبرادرمروکشتم،شبقبل
سر ارث و میراث من واو با هم درگیر شدیم
و کتک مفصلی به هم زدیــم .می خواستم
با گرفتن پول هایم برم یک خونه بگیرم و
راحت باشم .صبح که از خواب بیدار شدم
رفتم سراغ داداش حمید ،او خوابیده بود
یک لحظه بالش رو گذاشتم روی صورتش و
فشار دادم وقتی دست و پا زدنش تموم شد،
اونو کنار پنجره کشوندم و ازاون باال انداختم
پایین! چون هر روز به خاطر داداشم شیر می
خریدم برای صحنه سازی رفتم بقالی باز
شیرخریدموبرگشتمخونه.تصورنمیکردم
لو برم البته بگویم داداش حمید همیشه به
منظور می گفت می دانست شیر نمی خورم
اما دستور می داد تا هر روز براش شیر بخرم!

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اعتماد پسری وحشت زده به یک جوان ناشناس
کافی بود تا نامزدش در دام شیاطین شرق پایتخت
گرفتار شود .اوایل مرداد امسال بود  ،دختر و پسر
جوان که به تازگی نامزد شده بودند دست در دست
هم به یک بوستان در منطقه مسعودیه رفتند و
روی یک نیمکت نشستند تا دقایقی با هم صحبت
کنند .زوج جوان درباره آینده و مراسمی که پیش
رو داشتند حرف میزدند و از این که بعد از مدتی
دوستی توانسته بودند به مرحله ازدواج برسند
خوشحال بودند که ناگهان دو پسر جوان از انتهای
بوستان به سمت آن ها رفتند.
▪سرقت عجیب

دختر و پسر جوان سرگرم حرف زدن بودند که دو
پسر جوان با چاقویی که در دست داشتند پیش
روی آن ها قــرار گرفتند ،پسر جــوان که در کنار
نامزدش نشسته بود از ترس این که دو جوان چاقو
به دست برای دختر جوان ایجاد مزاحمت نکنند
در برابر آن ها ایستادگی کرد و دو جوان او را به
باد کتک گرفتند و بعد از زخمی کردن او با تهدید
چاقو اقدام به سرقت گوشی موبایل دختر و پسر
جوان کردند .دختر جوان ترسیده بود و التماس
می کرد تا دزدان دست از سر شوهرش بردارند که
با سر و صداهای این دختر ،دزدان خشن در حالی
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ناچار لب به اعتراف گشود و گفت :می دانم
اشتباه کرده ام من وقتی بچه ها را می دیدم ،
وسوسه می شدم تا آن ها را اذیت کنم .من از
حدود شش سال قبل حدود  ۱۳یا  ۱۴دختر و
پسر را به دام انداختم اما گمان میکنم بعضی
از آن ها یا حرفی به خانواده هایشان نزدند یا
پدر و مادرشان از شکایت صرف نظر کردند.
من شرمنده خانواده آن ها هستم.

ولی نتوانست آزارم بدهد.
▪شکارهای سریالی

در حالی که تحقیقات پلیس بــرای ردیابی
شیطان پراید سوار آغاز شده بود ،چند شکایت
مشابه دیگر به پلیس رسید .پنجم فروردین
سال  ۹۴دو دختر  9و 11ساله در پارکینگ
خانه شان در دام شیطانی مردی گرفتار شده
بودند  .پدر یکی از آن ها به پلیس گفت :دخترم
به همراه دختر عمه اش برای خرید بستنی از
خانه بیرون رفتند اما آن ها می گویند یک مرد
که خودش را مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر
معرفی کرده بود آن ها را به دام انداخته و در
پارکینگ خانه آن ها را آزار داده است .

▪رسیدگی فوق العاده

▪یک سرنخ

این مرد گفت :دوربین مداربسته پارکینگ
نیز فیلم سیاه را ضبط کرده است .با ارائه این
مــدرک ،تصویر شیطان میان سال به دست
آمد .دختر  9ساله به ماموران گفت :مرد میان
سال لباس پلیس به تن داشت .او گفت باید
به سواالت او پاسخ بدهیم .می گفت باید ما را
بازرسی بدنی کند تا مطمئن شود مواد مخدر
همراه نداریم .او ما را داخل پارکینگ خانه مان
آورد و اذیت کرد.چون پدرم شغل نظامی دارد
من درجه ها را به خوبی می شناسم او درجه
استوار یکم داشت  .درحالی که شواهد نشان
میداد قربانیان کوچولو احتماال در دام سیاه
یک مرد گرفتار شدهاند پلیس به جمع آوری
اطالعات پرداخت .عصر بیست و هفتم بهمن
سال  ۹۵مشخص شد شیطان پراید سوار بار
دیگر یک دختر خردسال را به دام انداخته و به
بهانهبازرسیبدنی او رابهداخلپرایدسبزتیره
در نزدیکی دادسرای محالتی کشانده و پس
از نشان دادن چندین عکس او را اذیت کرده
است .پلیس به بررسی دوربین های مدار بسته
این خیابان پرداخت و سرانجام توانست پالک
ارابــه شیطانی را به دست بیاورد .این سرنخ

کافی بود تا تحقیقات وارد مرحله تازهای شود .
▪بازداشت شیطان

در بررسیها روشن شد این خودرو دو سال
قبل قولنامه ای فروخته شــده امــا مالک آن
اقدامی برای تعویض پالک انجام نداده بود.
در حالی که شمار قربانی ها به هفت دختر
و دو پسر بچه رســیــده بــود ،آخــریــن صاحب
خودرویپراید کهیکمرد ۴۹سالهبودردیابی
و بازداشت شد و همه قربانیان کوچولو در
مواجهه حضوری ،وی را شناسایی کردند اما او
ادعا کرد بی گناه است .
▪اعتراف

وی که دو سابقه رابطه پنهانی و توهین و تهدید
در پــرونــده اش داشــت وقتی فیلم دوربین
مداربسته پارکینگ خانه یکی از قربانیان را
دید به ناچار لب به اعتراف گشود وگفت  :من
فقط بچه ها را سوار ماشین می کردم و با آن
ها صحبت میکردم اما آن ها را آزار نــدادم .
وقتی پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرد
DNAبــه دست آمــده از روی لباس قربانیان
کوچولو با  DNAاین مرد مطابقت دارد وی به

با اعتراف های این مــرد ،پرونده به صورت
خارج از نوبت برای رسیدگی به شعبه پنجم
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد
و شیطان موجوگندمی به اتهام  9بار آدمربایی
وغصبعنوانمأمورمبارزهباموادمخدر،هفت
بار زنا و دوبار لواط پای میز محاکمه ایستاد .در
آن جلسه خانواده قربانیان کوچولو برای وی
اشد مجازات خواستند  .وقتی متهم به دفاع
پرداخت  ،درباره زندگی شخصی اش گفت:
سال ها قبل ازدواج کردم اما چون همسرم بچه
دار نمی شد از او جدا شدم و زن دوم گرفتم .من
صاحبیکفرزندهستمامامنوهمسرمرابطه
خوبی با هم نداشتیم  .قب ً
ال در یکی از سازمان
های دولتی کار میکردم اما اخراج شدم .با
ماشین در خیابان ها پرسه می زدم تا طعمه ای
تازه پیدا کنم .خودم را مامور مخفی معرفی می
کردم و بعد از سوار کردن بچه ها داخل ماشین
آن ها را اذیت میکردم اما باور کنید به آن ها
تعرض نکرده بودم .در پایان جلسه ،قضات وارد
شورشدندوباتوجهبهمدارکموجوددرپرونده
وی را به خاطر  9بار آدم ربایی به  ۲۲سال و
نیم زندان و به خاطر غصب عنوان به سه سال
زندان محکوم کردند  .وی از اتهام هفت بار زنا
تبرئه و به خاطر هر کدام به ۱۳۰ضربه شالق
محکوم شد .قضات دادگاه همچنین وی را از
اتهام دو بار پسر آزاری تبرئه و وی را به خاطر
هر کدام به  ۱۰۰ضربه شالق محکوم کردند.
این حکم در شعبه  ۴۲دیوان عالی کشور تحت
رسیدگی قرار گرفت و تایید شد.

▪تحلیل کارشناس

تاثیر سبک تربیتی
در هوشیاری کودکان
دکترابراهیم اندرخورا
جامعه شناس وآسیب شناس اجتماعی
کــودک آزاری یا تجاوز نکاتی دارد که می تواند
زندگی حال و آینده کودکان را در شرایط روانی
بسیار بدی قرار دهد .کودک آزاری در بیشتر موارد
توسط افرادی اتفاق می افتد که به شکلی با نظام
خانواده ارتباط دارند  .اعضای خانواده درجه یک
و دو و آشنایان خانوادگی از جمله کسانی هستند
که این اتفاق ممکن است توسط آن ها شکل بگیرد
اما آسیب خطرناک تر آن جاست که در کنار این
تعرض آدم ربایی نیز اتفاق بیفتد یعنی فردی غریبه
کودک یا نوجوان را می رباید و در عین حال تجاوز
نیز اتفاق می افتد که در آن صورت آسیب چند برابر
خواهد بود.
آمارها نشان می دهد بیشتر کودکانی که مورد
تجاوز قرار می گیرند در خانواده هایی رشد کرده
اند که به واسطه آسیب ها و چالش ها از سبک تربیتی
استبدادی  ،آزادگــذار یا رها استفاده کردند .این
مسئله بدان معناست که هر چه نظام ارتباطی و
تربیتی در خانواده بیشتر مورد توجه قرار گیرد
مجموعه آسیب ها از جمله این حوادث وحشتناک
کمتر برای فرزندان اتفاق می افتد  .رابطه صمیمانه
بین والدین در محیط خانواده ای آرام و بدون تنش
و اعتماد به نفس کودکان می تواند بهترین عوامل
پیشگیری از شکل گیری وقــوع ایــن اتفاقات در
زندگی باشد .این که چه آموزش هایی را به فرزندان
انتقال دهیم مربوط به چند عامل اصلی از جمله سن
کودک ،سبک تربیتی  ،سطح آگاهی و ...می شود که
در تربیت جنسی کودکان باید مورد توجه قرار گیرد
به هر حال در یک نظام اخالقی یعنی محور تربیتی
نظام خانواده اخالقیات است  ،فرزندان کمتر آسیب
می بینند و دچار چالش می شوند باید پذیرفت
کودک آزاری  ،تجاوز و  ...از جمله این آسیب های
جنسی و یک واقعیت انکار ناپذیر است که باید برای
مقابله با آن سطح دانش و آگاهی و مهارت خانواده را
باال برد و با آموزش مهارت های الزم فرزندان را در
برابر این حوادث مقاوم کرد.
نکته آخر این که مجموعه مهارت ها به خصوص
مهارت های جنسی در سن مربوط به فرد باید به
فرزندان انتقال داده شود.

راز همدست شیطان در سرنوشت سیاه دختر تهرانی

که گوشی موبایل زوج جوان را در دست داشتند به
سرعت پا به فرار گذاشتند و از پارک خارج شدند.
▪دست شیطان

دختر جوان اشک میریخت و این در حالی بود که
نامزدش از ناحیه دست زخمی شده بود و سعی
داشــت همسرش را آرام کند .آن ها ترس از آن
داشتند که اگر بخواهند از بوستان خارج شوند
با دو جوان خشن روبه رو می شوند و درگیری آن
ها دوباره از سر گرفته می شود .در همین لحظه
بود که جــوان  30سالهای نزدیک پسر و دختر
جوان شد و از آن ها خواست که آرام باشند و یک
پیشنهاد عجیب پیش روی زوج جوان قرار داد.
پسر فریبکار ادعا کرد که دختر جوان از در عقب
پارک خارج شود و پسر جوان نیز از در جلو که اگر دو
جوان خواستند بار دیگر به سراغ پسر جوان بروند
بتواند به راحتی فرار کند و قول داد تا زمان خروج
دختر جوان از پارک همراه او بماند تا کسی برای او
ایجاد مزاحمت نکند .دختر و پسر جوان پیشنهاد
او را پذیرفتند ومونا  18ساله همراه جوان فریبکار
به سمت انتهای پارک رفتند که دختر جوان دید
یک خــودروی پراید که دو مرد جوان سوار بر آن
هستند در خیابان پارک کرده و نگاههایشان به
سمت جوان  30ساله و اوست .مونا احساس خطر

و قدمهایش را آهسته کرد و به سمت بیرون پارک
رفت و این در حالی بود که پسر جوان سایه به سایه و
هم قدم با مونا بود و وقتی دختر جوان قصد داشت
از کنار پراید عبور کند ناگهان پسر جوان دست او
را گرفت و با تهدید و با توجه به قوی هیکل بودنش
توانست مونا را سوار بر پراید نقرهای رنگ کند.
▪التماسهای بی جواب

مونا شوکه شده و زبانش بند آمــده بود که پراید
شروعبهحرکتکرد،دخترجوانسعیداشتخود
را از پراید به بیرون پرت کند اما پسرشیطان صفت
مانع کار او شد و با زور و تهدید سر دختر جوان را به
زیر صندلی فرو برد تا کسی متوجه حضور مونا در
داخل خودرو نشود .پراید به سرعت در خیابانهای
جنوب تهران حرکت کرد و به بیابانهای اطراف
تهران رفت و مونا در مسیر گریه می کرد تا دست از
سرش بردارند و او را رها کنند اما التماس های او
بی جواب ماند .سه پسر جوان پس از توقف خودرو
در بیابانهای اطراف تهران ،نقشه شومی را که در
ذهن داشتند ،یکی پس از دیگری به اجرا رساندند
و این در حالی بود که مونا حاضر بود او را به قتل
برسانند و زندگی و آیندهاش را به سیاهی نکشند
اما التماس ها و مقاومتهای او نتیجه ای نداشت.
شیاطین پس از اجرای نقشهشان ،مونا را سوار بر

خودرو به یکی از خیابانهای جنوب تهران بردند و
در خیابانی خلوت او را از پراید به بیرون پرت کردند
و با سرعت پا به فرار گذاشتند.
▪شکایت در دادسرا

مونا با رهایی از اسارت سه جوان شیطان صفت به
دادسرای امور جنایی تهران رفت و در حالی که
اشک میریخت از سرنوشت شومی که سه پسر
جوان برای او رقم زده بودند پرده برداشت .بدین
ترتیب تیمی از ماموران اداره  16پلیس آگاهی
تهران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند
و کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات نامزد مونا
را هدف تحقیق قرار دادند .اشکان به ماموران
گفت :با نامزدم در پارک بودیم که دو جوان چاقو
به دست مرا به باد کتک گرفتند و زخمی کردند و
سپس گوشی موبایلمان را سرقت کردند سپس
یک پسر جوان به سراغمان آمد و ادعا کرد که قصد
کمک به ما را دارد و نامزدم همراه او از در عقب
پارک خارج شدند اما بعد از آن وقتی مونا را دیدم
متوجه نقشه شوم آن ها شدم.
▪دستگیری  2سارق خشن
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کارآگاهان به کمک زوج جوان ،تصویر چهرهنگاری
دو ســارق خشن و سه جــوان شیطان صفت را به
دست آوردنــد و با همین تصاویر تجسسها برای

دستگیری متهمان آغاز شد .تیم پلیسی در این
مرحلهبهبوستانیکهسرقتخشندرآنجاصورت
گرفته بود رفت و با توجه به تصویر چهر هنگاری
متهمان خیلی زود دو ســارق جــوان در پــارک
شناسایی و در عملیات پلیسی دستگیر شدند.
▪لو رفتن شیاطین

متهمان پس از دستگیری به سرقت گوشی
موبایل زوج جــوان اعتراف کردند اما آن ها از
سرنوشت شوم مونا بی اطالع بودند .ماموران
احتمال دادند دو سارق خشن با توجه به تصویر
چهر هنگاری شــده سه جــوان شیطان صفت و
بچه محل بودن شان ،آن ها را بشناسند  .یکی از
دزدان وقتی تصاویر چهرهنگاری شده را دید ادعا
کرد که یکی از این تصاویر عمویش است و همین
سرنخکافیبودتامامورانبرایدستگیرییکیاز
متهمان پرونده سیاه وارد عمل شوند .تیم پلیسی
با اطالعات به دست آمــده به مخفیگاه منصور
رفتند که مشخص شد او همراه دو همدست
شیطان صفتش پس از اجرای نقشه شومشان پا
به فرار گذاشته و ناپدید شده اند.
بنا بــر ایــن گـــزارش ،تحقیقات پلیسی بــرای
دستگیری سه جوان شیطان صفت در دستور
کار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

