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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻣﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل
 1394ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  1394ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ  21ﮐﻮدک و ﯾﮏ ﺟﻨﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ 29
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ  29اﺳﻔﻨﺪ 1394اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  21ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت  22ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ  10ﭘﺴﺮ و  11دﺧﺘﺮ و ﻧﻮزادی ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﻮده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  21ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺎﭘﺪری رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ
وﺟﻮد راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ داغ  123ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻮدﮐﺎن را از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارده از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در
اﻣﺎن داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ آﻣﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻫﯿﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮم در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
آﻣﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ رﯾﯿﺲ
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮم آذرﻣﺎه  1394در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻼ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎری وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮدار ﻣﻘﯿﻤﯽ آﻣﺎری از ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﮐﺪام
ﻧﻬﺎد و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو
دارﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ  18ﻫﺰار و  68ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی واژه« ﻗﺘﻞ »ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم
اﺧﺒﺎر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮور ﺷﺪ .از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد زﯾﺮا  18ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ واژه« ﺟﻨﺎﯾﺖ »ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺴﺘﺠﻮی واژه« ﻗﺘﻞ »ﺑﺮرﺳﯽ و اﺧﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﯿﺎن آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ در ﻗﺘﻞ ﻫﺎ
در ﺑﺮرﺳﯽ  20ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪوﻟﯽ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ  11ﮐﻮدک ﺑﻪ دﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ 8 .ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ و  3ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻢ دﯾﻤﺎه در
ﮔﭽﺴﺎران واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ روی داد ﮐﻪ ﻣﺎدری  37ﺳﺎﻟﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ ﻣﺎدر
ذﮐﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
ﺗﮑﺮار ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺎدری دو ﻓﺮزﻧﺪ  4و  7ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﺴﺎل و ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﭽﺴﺎران ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدی  2ﮐﻮدک ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻗﺪام او ﮐﻪ روز 6ﻣﻬﺮﻣﺎه  1393رخ داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮ  5ﺳﺎﻟﻪ اش ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  1394ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮک ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﭽﺴﺎران زﻧﯽ  37ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ 4ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮ  7ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد
زد .ﮐﺎﻣﺮوز اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ دو ﮐﻮدک ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ  20ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎل  1394ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯽ دﻓﺎع ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻬﺎر  1394ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﯽ ﺳﺮد ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻼﭼﺎی در ﮔﯿﻼن ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻼﭼﺎی ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن
ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﻋﺮﺷﯿﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﭘﺮﺻﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻣﺎه از واﻗﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻼﭼﺎی از ﻋﺪم ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از داﻣﺎد
ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﯿﭻ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪر در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺛﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم او را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ  10ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺗﮑﺒﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدی اﻫﻞ ﺑﺮوﺟﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺎ ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮد .ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺟﺎن ﺑﺨﺖ و ﭘﺴﺮش ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  14ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ
ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺟﺪول آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  23آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﻣﺮدی ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮ و دو ﭘﺴﺮش را ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ  10روز ﺑﻌﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﻣﻼﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ از ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻨﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺸﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﮓ زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﭘﺮده از ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن زﻧﯽ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮان  20روزه
و 2ﺳﺎﻟﻪ اش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﺨﺮاش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮ  12ﺳﺎﻟﻪاش ﭘﻮل ﺗﺮﻗﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺮد ﻣﻐﺎزهدار ﻧﺪاده ،ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪش را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  17ﺳﺎﻟﻪاش را ﻫﻢ زﺧﻤﯽ ﮐﺮد .ﻣﺪﺗﯽ دﺧﺘﺮ  17ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد در ﮐﻤﺎ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺒﺮ و ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎرﻓﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺟﺎن دو ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .او
ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ،در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭘﺴﺮم ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻪ ﺧﺮﯾﺪه و ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﺪاده ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و
ﺑﻪ ﺟﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎدم.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ،ﮐﻮدک ﮐﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۹اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛
ردﯾﻒﺗﺎرﯾﺦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ﺷﺮح

ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ
اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

 14ﻓﺮوردﯾﻦ ﺟﺴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻧﻈﺮﯾﺎن  4ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی اﯾﻨﭽﻪ
ﺑﺮون اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ
 19ﻓﺮوردﯾﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ
ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮدي راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع داﺷﺖ در ﭘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
 19ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺴﺮي  ۸ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﻲ ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺮ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ اش را ﻛﺸﺖ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
 15اردﯾﺒﻬﺸﺖرﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻼﭼﺎی ﻫﻤﺴﺮ و دو ﭘﺴﺮ  ٥و ٨ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼﭼﺎی
ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮ
 ۸۲اردﻳﺒﻬﺸﺖﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮان ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻮل ﺑﻪ ﻗﺪري ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را زاﺑﻞ
ازدﺳﺖ داد
ﻣﻬﺮ
در آﺑﺎدان ﻣﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺪرت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺮ دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﻪ آﻫﻦ ﻛﻮﺑﻴﺪ اوآﺑﺎدان
 6ﺗﯿﺮ
را ﻛﺸﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن
اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻗﺎﺗﻞ  21ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از آزار وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ  6ﺳﺎﻟﻪ و رﺑﻮدن ﻃﻼﻫﺎی وی او را ﺧﻔﻪ –
ﮐﺮد.
ﻣﻬﺮ
ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ
در ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ﻣﺮدي در ﭘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺸﻪ دﺧﺘﺮ  ۵ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
 14ﺗﯿﺮ
ﻣﻬﺮ
ﺳﺒﺰوار
اواﯾﻞ ﻣﺮداد آﻗﺎی« م »دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای  5ﺳﺎﻟﻪ را در ﺳﺒﺰوار ﭘﺲ از ﻫﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﺎم ﺟﻢ
–
ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ دﺧﺘﺮ  5ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮش را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد.
 4ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﻫﻤﺸﻬﺮی
 10ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ و ﭘﺴﺮ  4ﺳﺎﻟﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ –
ﺧﻮد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻬﺮ
ﺗﻬﺮان
 13ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﭙﻬﺮ  10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ اش واﻗﻊ در … ﺧﺎرج ﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان
ﺗﻬﺮان
ﺟﺴﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ  9ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ای در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
 2ﻣﻬﺮ
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺎﭘﺪری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﺳﺖ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی دﺧﺘﺮﺧﻮاﻧﺪهاش راﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖﮐﯿﺎﻧﻤﻬﺮ ﮐﺮج روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
 2ﻣﻬﺮ
ﺳﺎﻟﻪ راﮐﺘﮏ زد و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ آﺟﺮ وی را ازﭘﺎی درآورد.
اﯾﺮان
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
دﺧﺘﺮ  10ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﻣﺎدر ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
 21آﺑﺎن
ﻣﻬﺮ
ﻣﺮد ﺷﯿﺸﻪ ای  24ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ  20روز ﻧﻌﻤﺖآﺑﺎد
 23آﺑﺎن
ﺗﻬﺮان
و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ  2ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

17

 4آذر

18
19
20

 7دی
اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ
 4ﺑﻬﻤﻦ

21

 17اﺳﻔﻨﺪ

ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺮد  36ﺳﺎﻟﻪ ای ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  14ﻣﺎﻫﻪ اش اﺳﺖ.او زن را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﺷﯽ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و ﮐﻮدک در اﺛﺮ ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺴﺮ 4ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮ  7ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر  37ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎن در ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻣﺮد ﺟﻮان ﺷﯿﺸﻪ ای دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ  2ﺳﺎﻟﻪ ای را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮد ﺷﯿﺸﻪ ای ﭘﺴﺮ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﺎ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺧﻔﻪ ﮐﺮد
ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮ  12ﺳﺎﻟﻪاش ﭘﻮل ﺗﺮﻗﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﻐﺎزهدار ﻧﺪاده،
ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪش را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  17ﺳﺎﻟﻪاش را ﻫﻢ زﺧﻤﯽ ﮐﺮد.

–

ﺧﺮاﺳﺎن

ﮔﭽﺴﺎران
–
ﺗﻬﺮان

ﻣﻬﺮ
ﺷﺮق
ﻣﻬﺮ
ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان

ﺷﻬﺮﯾﺎر

