
    گروه حوادث - فرقی ندارد یک جرم چقدر فجیع باشد، همیشه 
یک توجیه توسط مجرم ارائه می شود.

گاهی قاتلی از صحنه جنایت بیرون می آید و دالیلی کامال عجیب 
را اظهار می کند. در متن زیر داســتان ۶ قاتل با توجیه های عجیب و 

غریب آورده شده است.
۱- رابرت لیونز، بزرگترین و کشنده ترین طرفدار آوریل الوین

برای رفتن به کنسرت خواننده محبوبتان چه مقدار راه می پیمایید؟ در 
سال ۲۰۱۱، رابرت لیونز ۳۹ ساله مادرش را هنگامی که با تهیه بلیط برای 
برنامه  آوریل الوین مخالفت کرد، با ضربات چاقو کشت. او در نهایت 
عصبانیت زن ۶۱ ساله را با کتک زدن و با شیشه شکسته نوشیدنی و ۹ بار 
ضربه زدن به پشتش کشته است. این حمله چنان خشونت آمیز بود که 
تیغه  شیشه شکست و قاتل تیغه ای دیگر برداشت و سپس مواد شوینده  
مختلفی به منظور تحقیر وی روی جسد ریخت. وی چندی بعد در 
یک رستوران محلی در هورتز دستگیر و به۴۰ سال حبس محکوم شد.

۲- برندا آن اسپنسر، او دوشنبه ها را دوست نداشت
آهنگ محبوب گروه باب گلدوف به نام او دوشــنبه ها را دوســت 
نداشــت، یک ماه جایگاه اول جدول سینگل موسیقی انگلیس را 
داشت. این آهنگ بر اساس یک قتل معروف بود که توسط برند آن 
اسپنسر ۱۶ ساله در یک مدرسه در سن دیگو انجام شد. دختر جوان 
آشفته در مقابل دبستان کلیولند زندگی می کرد. در ۹ ژانویه سال ۱۹۷۹ 
روز دوشنبه او شروع به شلیک از سمت خانه اش به طرف برخی از 

دانش آموزان درحال ورود به مدرسه کرد.
مدیر مدرسه، برتون راگ در تالش برای کمک به برخی از کودکان 
آسیب دیده کشته شد و مایک سوچار، خادم مدرسه نیز هنگام تالش 
برای کمک به مدیر، مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد. با رسیدن 

پلیس به صحنه، قاتل جوان شروع به شلیک به سمت آن ها کرد.
اسپنسر هنگامی که ۷ ساعت در خانه اش محاصره شده بود، با یک 
روزنامــه نگار تلفنی مصاحبه کرد. وی ســرانجام خود را به پلیس 

تحویل داد و به حبس ابد محکوم شد.
چرا او این کار را انجام داده اســت؟ وی به روزنامه نگار در حالی که 

درگیر جنگ با پلیس بود گفت: من دوشنبه ها را دوست ندارم.
۳- کریگ والتر، ماهیگیر ناخشنود

در ســال ۲۰۰۵، دو دوست از شرق لندن تصمیم گرفتند که به یک 
آبراه در نزدیکی جزیره ســگ های لندن برای ماهیگیری بروند. به 
نظر کریگ والتر ۳۴ ساله و موریس ویلسون ۴۸ ساله فقط دو چیز 
می توانست ماهیگیری را لذت بخش تر کند: مواد مخدر و مشروبات 
الکلی. با مصــرف این مواد، برخی از افراد دنیا را از دریچه ای مبهم 
می بینند و برخی دچار پارانوئید می شوند. والتر که چاقو همراهش 
داشت، دچار پارانویا شده بود. ویلسون بیشتر وقت خود را صرف 
حمایت از شگفتی های موجود در جهان و لذت بردن از زندگی کرده 
بود که تأثیر منفی روی والتر می گذاشت. سرانجام، پس از فریاد "من 
زندگی را دوســت دارم"، والتر به ویلسون حمله ای وحشیانه کرد. 

ویلسون ۱۷ بار مورد اصابت چاقو قرار گرفت.
۴- والتر سیفرت، از پزشکان متنفر باش، کودکان را بکش.

برگرفته از نامه ای به شرکت های دارویی، پزشکان و اورژانس های 
پزشــکی نوشته شده توسط والتر سیفرت، عامل "قتل عام مدرسه 

کلن".

این کلمات هولناک توسط شخصی نوشته شده است که به دلیل بی 
عدالتی های گوناگونی که از سوی جامعه پزشکی و تا حدی دولت 
علیه او انجام شده بود، تعادل نداشت. وی به اسکیزوفرنی مبتال شده 
بود. او فکر می کرد پزشــکان برای فریب او درمان بیماری سل اش 
را تایید کردند تا از مســتمری جنگی اش محروم شــود. همچنین 
همســرش در هنگام زایمان فوت کرده است. او طرفدار پزشکان 
نبود. وی ۸ دانش آموز بین ۸ تا ۱۲ سال و دو معلم را کشت. او قبل 

از محاکمه قضایی درگذشت.
۵- آرمین میوز، نامه آدم خوار

اصرار غیرقابل کنترل به قصاب برای مصرف گوشت انسان معموالً 
نشانه مطمئنی از دیوانگی است. با این حال، این فرد رویای کودکی اش 

در مورد کشتن و خوردن افراد بوده است.
میوز در وب سایت کافه آدم خوار در جستجوی یک قربانی داوطلب 
بــود و او را پیــدا کرد. بعد از اینکه چند نفر پاســخ دادند، اما عقب 
نشینی کردند )زیرا فهمیدند که میوز بسیار جدی است(، مهندس برلند 
یورگن آرماندو براندس پاســخ او را داد. آن دو با هم روبرو شدند و 
میوز او را خورد. اما آیا این قتل محسوب می شد؟ پس از دادگاه، میوز 

مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
کاری که میوز انجام داد غیراخالقی بود. حتی خود او نیز موافق بود. 
وی از آن زمان درخواست کرده است که افرادی که در مورد تخیالت 
آدم خواری با چنین مشــکلی روبرو هستند، قبل از ارتکاب جرم از 

متخصصان کمک بگیرند. او اکنون یک گیاه خوار نیز هست.
۶- فرگوس گلن، دو کلمه کوچک

همه ما باید بیشتر اوقات به رفتار خود توجه کنیم. از راننده اتوبوس 
هنگام رسیدن به ایستگاه خود تشکر کنیم، کلمه  "لطفا" را به پایان 
درخواست هایمان اضافه کنیم و از یک عزیز که به تازگی یک غذای 

خوشمزه برایمان درست کرده است، تشکر کنیم.
در ســال ۲۰۰۳، فرگوس گلن، ۳۶ ســاله از وینویوماتای نیوزیلند، 
برای برادر کوچکترش کریگ یک شــام آماده کرده بود. کریگ، ۳۳ 
ساله، آخرین لقمه خود را با خوش حالی بدون تشکر کردن خورد. 
این مسئله آشپز مغرور را خشمگین کرد. فرگوس برادرش را با تبر 
کشت و گفت: او مرا آزار داد و من این کار را کردم. افتخار نمی کنم، 

اما این کار را کردم.

اصل کارت کیشوندی به شماره
01 / 151432به نام شهروز وفایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره01/ 133397
به نام آزاده کریمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره01/ 145389
به نام نفیسه نیکو کالم میرزایی  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

 

مفقودی

آقا 38 ساله در انجام امور نگهبانی حمل بار و اثاثیه و 

کارگر ساده به صورت دائمی و موقت و شبانه روزی 

آماده همکاری می باشد. تلفن 09923975414 

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی  با 30 
سال سابقه تدریس و اجرای عمومی  

9124129747

چهار شنبه 18 فروردین 1400، 24 شعبان 1442 ،7 آوریل 2021، شماره 3706 ، صفحه

آموزشگاه رانندگی جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به 

تعدادی مربی خانم و آقا با 
ماشین دنده ای و یک نفر کادر 
اداری و یک نفر نیروی خدماتی 

نیاز دارد. 09127691233

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات  
مفقودی                          خـرید و فـروش و ...     

 

استخدام
 

جویای کار

 

آموزش

 

استخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

پرستار - مربی کودک
4 ساله در منزل

شماره تماس:   09347682955

کانکس دست دوم خریداریم 
 09376660237

    گــروه حوادث -  در این گزارش یک پرونده قضایی هولناک 
را بازخوانی می کنیم که مرد جوان، دو فرزند خردسال خود و یک 

خواهر و برادر غریبه را به طرز فجیعی به قتل رساند.
اواسط سال ۸۲ رسیدگی به پرونده قتل دو طفل بی گناه به نام عماد 
و امیررضا در حالی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت که پدر 

آنها به عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقیب قرار گرفت.
مادر بچه ها که جســد دو پســر خردســالش را در حمام خانه 
پدرشوهرش دیده بود در اولین اظهارات به ماموران گفت: »وقتی 
داشتم وارد خانه می شدم شوهرم اسماعیل به من گفت بچه ها نزد 
زن عمویشان هستند و از خانه رفت.بعد هم دیگر او را ندیدم.وارد 
خانه که شدم جاری ام را دیدم که از بچه ها بی اطالع بود و یکدفعه 

اجساد آنها را در در حمام خانه پیدا کردیم.«
قاتل، پدر بچه ها بود

در بررسی های به عمل آمده از سوی ماموران پلیس مشخص شد، 
پدر بچه ها به نام اسماعیل بعد از وقوع جنایت از محل حادثه یعنی 
ورامین به فیروزکوه گریخته است.اما زمانی که پلیس مخفیگاه او را 
پیدا کرد،دوست او اعتراف کرد که اسماعیل قبل از رسیدن ماموران 

از آنجا فرار کرده است.
در بازجویی هایی که از دوســت اســماعیل به نام جعفر به عمل 
آمد،وی پرده از راز جنایتی هولناک برداشــت و گفت:»اسماعیل 
دو کودک خود را ســالخی کرده بود اما قبل از آن با همدستی من 
و همسرش و یکی از دوستانمان به نام غالمحسین،یک خواهر و 

برادر را هم به قتل رساندیم.«
یک زن هم زمان دو شوهر داشت

با اعترافات جعفر، همسر اسماعیل به نام معصومه بازداشت شد و 
لب به اعتراف گشود:»حدود یک سال قبل در حالی که برای تهیه 

داروی کم خونی امیررضا عازم تهران بودم سوار ماشین مردی به 
نام ابراهیم شدم.

با او هم کالم شــدم و خودم را مجرد معرفی کردم و گفتم عماد و 
امیررضا بچه های برادرم هستند. بعدا به آنها یاد دادم که من را جلوی 
ابراهیم عمه صدا بزنند.ارتباط من و ابراهیم زیاد شــد و هر روز به 
من عالقه بیشتری پیدا می کرد.تا اینکه یک روز وقتی ترک موتور 
او سوار شده بودم، اسماعیل من را دید. شب برای او توضیح دادم 
که ارتباط خاصی با ابراهیم ندارم اما او باور نکرد و نقشــه انتقام از 

ابراهیم را کشید.«
به این ترتیب اسماعیل، برای همسر خود شناسنامه ای جعلی درست 
کرد و مقدمات خواستگاری ابراهیم از او را فراهم کرد و خودش 
را برادر معصومه معرفی کرد:»من با شناسنامه جعلی و با نام قالبی 
هانیه، همســر ابراهیم شدم و به عنوان عروس در خانه پدری اش 
زندگی می کردم. جشن عروسی و حنابندان هم گرفتیم و اسماعیل 
۶۰۰ نفر مهمان دعوت کرد. دو ماه که گذشت،اســماعیل خواهر 
ابراهیم به نام فاطمه را از او خواستگاری کرد و آنها هم مدتی بعد به 

عقد همدیگر در آمدند.«
قتل نوعروس برای انتقام از برادرش

اسماعیل بعد از اینکه فاطمه را عقد کرده بود،او را به همراه جهیزیه 
راهی خانه بخت کرده بود.اما برای انتقام از ابراهیم،خواهر او یعنی 
فاطمه را در همان خانه بخت با چاقو به قتل رساند و جهیزیه اش 

را سر به نیست کرد.
هر تکه جسد ابراهیم را گوشه ای انداختم

اسماعیل مدتی بعد با ردیابی پلیس به دام افتاد و در اعتراف به قتل 
ها،ماجرای به قتل رساندن ابراهیم را اینطور تعریف کرد:»بعد از اینکه 
فاطمه را کشتم، با ابراهیم تماس گرفتم و به بهانه پیدا کردن گنج او 

را به بیابان های اطراف فیروز کوه کشاندم. بعد با کمک دو دوستم 
به نام های جعفر و غالمحسین؛ ابراهیم را کشتیم و جسدش را تکه 

تکه کردم و هر تکه اش را به یک سمت انداختم.«
قتل دو طفل بی گناه به بهانه خرید ساندویچ

اســماعیل در مورد انگیزه خود از قتل دو فرزندش گفت:»پسرانم 
شاهد به قتل رسیدن فاطمه بودند.وقتی فاطمه را کشتم، جسدش 
را در یک گونی انداختم و خارج از شهر بردم. بچه ها این صحنه ها 
را دیده بودند و چند بار از زبانشان شنیدم که می گفتند بابا فاطمه 

را کشت!
ترســیدم که آنها راز قتل را فاش کنند.برای همین شــب حادثه به 
آنها گفتم می خواهم برایتان ساندویچ بخرم چون خیلی ساندویچ 
دوست داشتند. بعد آنها را از خانه خودم بیرون برده و به خانه پدرم 

بردم و در حمام خانه بچه هایم را کشتم.«
بعد از اعترافات هولناک متهمان به این جنایت سیاه، آنها در دادگاه 
از خود دفاع کردند و زمســتان ســال ۸۴ اسماعیل به دار مجازات 

آویخته شد.

    گروه حوادث - زن جوان در مشهد گرفتار زورگیران خشن شده 
بود و با ترس و وحشت حادثه را تعریف کرد.

ترس و وحشت زبانش را قفل کرده بود. نمی توانست آنچه بر او 
گذشته بود را به درستی بازگو کند.او اسیر زورگیران خشنی شده بود 
که با تهدید و توسل به زور، طالهایش را از سر و گردنش کشیده 

و دزدیده بودند.
زن جوان در حال قدم زدن در یکی از خیابان های خلوت در محدوده 
احمدآباد مشــهد، اسیر زورگیران شده بود و برای شکایت از این 

زورگیران خشن به پلیس آگاهی هدایت شده بود.
زن جوان در توضیح جزئیات این سرقت خشن به کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراســان رضوی، گفت که هنگام پیاده روی مردی جوان 
جلویلو را گرفتــه و با تهدید چاقو، طالهایش را ربوده و متواری 

شده است.
احتمال تکرار این جرم از ســوی متهم، منجر به صدور دســتور 
تخصصی از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی 

خراسان رضوی شد.
این عملیات در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت های 
خیابانی، در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران 
با توجه به اظهارات مال باخته در پرونده سرقت طال، به سرنخ هایی 

دست یافتند که در گره گشایی از پرونده مؤثر بود. کارآگاهان مبارزه 
با سرقت های خشن پلیس آگاهی خراسان رضوی، در بررسی های 
اولیه خود موفق به ردزنی متهم اصلی این پرونده شــدند. در ادامه 
پس از شناســایی هویت فرد زورگیر، تحقیقاتی جامع به منظور 
شناسایی محل اختفای این فرد آغاز شد. کارآگاهان پس از کنترل 
و مراقبت های پوششی، توانستند متهم را در اقدامی غافل  گیرانه در 

یکی از خیابان های مشهد دستگیر کنند.
با انتقال متهم به پلیس آگاهی، بازجویی های تخصصی از متهم آغاز 
شد. هر چند متهم به سرقت های خشن مدعی بود که بی گناه است، 
اما شواهد و ادله موجود در پرونده و رویارویی زن جوان با متهم، 

ادعاهای او را باطل کرد.
اعتراف سارقان زورگیر به ۸ فقره سرقت طالی زنانه

متهم با توجه به شواهد موجود لب به اعتراف گشود و سرقت از زن 
جوان را پذیرفت، اما اینکه این فرد تنها مرتکب یک سرقت شده 
باشــد، چندان مورد قبول کارآگاهان مبارزه با سرقت های خشن 
پلیس آگاهی اســتان نبود. متهم در ادامه با توجه به بازجویی های 

تخصصی به ۸فقره زورگیری خیابانی دیگر نیز اعتراف کرد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی، تحقیقات درباره 
شناسایی مال باختگان آغاز شده است. سرهنگ شفیع زاده ادامه داد: 

متهم با معرفی مالخر اموال مسروقه که همه لوازم سرقتی را از این فرد 
به بهای کمی می خریده، زمینه دستگیری این متهم را نیز فراهم کرد.

وی ادامه داد: هم زمان با دستگیری مال خر، به دستور مقام قضایی، 
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی از شهروندان به خصوص 
بانوان خواســت تا هنگام پیاده روی و تــردد در خیابان، کاالهای 
ارزشــمندی همچون طال را با خود همــراه نکنند و حداقل این 
زیورآالت را در معرض دید افراد قرار ندهند، تا اســیر زورگیران 

و شیادان نشوند

قاتالنی که با 
عجیب ترین انگیزه ها 

جان افراد را گرفتند

قاتل، آشنا بود
بازخوانی پرونده عجیب و وحشتناک یک قتل عام در ورامین؛

زن با دیدن این مرد زبانش بند آمد
در خیابان خلوت چه گذشت؟

به دو نفر ساالد زن
 و یک نفر حسابدار و 
صندوق دار نیازمندیم.
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