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مروری بر ماجراهای معروفترین قتلهای زنجیرهای در کشورمان
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نسیم سهیلی| روزنامهنگار
قتلهای زنجیرهای یا سریالی یکی از وحشتناکترین جنایاتی است که
پرونده
ممکناستدرهرجامعهایاتفاقبیفتد.اینقتلها،ذهنافکارعمومیراتا
مدتهامشغولنگهمیدارد،ترسرادردلجامعهرواجمیدهدورسانههارا
مجبورمیکندتادربارهاصلماجرا،ریشههایآناتفاقو...حرفبزنند.طبق
تعریفجهانیازقتل،اگرقاتلیاقاتالنیسهباریابیشتردستبهقتلبزنندودرتمامیآنهااز
یکروشاستفادهکردهباشند،قاتلسریالییاقاتلزنجیرهایلقبمیگیرند.اینقتلهاطی
بازهزمانیبیشازیکماهوکمترازیکسالاتفاقمیافتد.قاتالنزنجیرهایمعمو ً
الازسالمت
روانیبرخوردارنیستند،جالباینجاستکهمعموالکسبرضایتروانی،انگیزهمعمولبرای
قتلهای زنجیرهای است! معموال افرادی که دست به چنین جنایاتی میزنند دوران کودکی
خوبینداشتهاندوبیشترآنهادرمحیطهایخانوادگیمتشنجوپرآشوبیپرورشیافتهاند.در
ایران هم مانند سایر کشورها همواره افرادی بودهاند که قربانی
شرایط بد اجتماعی و خانوادگی خود شده و دست به جنایات
متاثر کنندهای زدهاند .البته زمینه های اجتماعی ،خانوادگی و
روانیشاملهمهآن هانمیشودواصلجنایتراهمتوجیهنمی
کند .در پرونده امروز زندگیسالم به سراغ معروفترین قاتالن
زنجیرهایایرانرفتیمودربارهماجرایقتلهایشاننوشتیم.

آیاانقالبیدیجیتالیدرراهاست؟
خفاششبوسوزاندنجسدها

شکارچی کودکان
چه سالی اعدام شد؟ 1383
محمد بیجه ،قاتل دهه 80کودکان پاکدشت ،کودکی بسیار بدی
داشت .مادرش را در چهار سالگی از دست داد و پدرش کارگر
کورهپزخانه ،مرد بسیار بداخالق و مستبدی بود .
بیجه در دوران کودکی مورد بیمهریهای بسیاری قرار گرفته
بود .او در دادگاه به تجاوز و قتل  17کودک و سه بزرگ سال اعتراف کرد
و انگیزهاش را از ارتکاب این جنایات ،انتقام خواند و گفت به دلیل کمبود
توجه در کودکی و دو بار مورد تجاوز واقع شدن دست به چنین عمل
وقیحانه و وحشیانهای زده است.

این قاتل گفته بود اگر دستگیر نمیشد تا قتل  100کودک پیش میرفت.
بیجه در سال 1383اعدام شد .فیلم مستندی به نام «بیجه» به کارگردانی
میکائیل دیانی در این خصوص و درباره زندگی این قاتل زنجیرهای ساخته
شده است.

اولین قاتلزنجیرهای

تنها زن قاتل سریالی ایران

چه سالی اعدام شد؟ 1313

چه سالی اعدام شد؟ 1389
مهین قدیری ،با قتل پنج زن میان سال و یک مرد ،نخستین قاتل
سریالیزنایراننامگرفتهاست.جثهبزرگاینزنوورزشکاربودنش،
در انجام قتلها و جابهجایی اجساد به کمکش آمده است! این قاتل با
پرسه در اطراف مکانهای شلوغ قزوین ،زنان مسنی را که در دست و سر
وگردنشانزیورآالتطالداشتند،شناساییوبهبهانهرساندنشانبهخانه،
آنهاراسواررنویزردشمیکردوبعدآنهاراباآبمیوهمسموموخفهشانمیکرد.مهیندرزمان
اعترافاتش ،شخصیتی پیچیده و باهوش از خود نشان داد و همین او را برایبررسی ،خاصتر کرد.
اودلیلقتلهایشرافقرونیازمالیبرایدرمانیکیازدوفرزندشاعالمکردهوگفتهبود«تازمانی
کهچکهایمپاسشود،قتلهاراادامهمیدادمومنتظربودمتایکجوریازاینمخمصهنجاتپیدا
کنم!»اوسال 89قصاصشد .مستندمهینبهکارگردانیمحمدحسینحیدریدرسال 1397به
منظورواکاویشخصیتمهینوانگیزههایقتلاوبابازسازیصحنههایقتلساختهشدهاست.

منابع این پرونده :رکنا ،مهر ،تسنیم ،عصر ایران ،همشهریآنالین ،انتخاب ،خبرآنالین

عـــــلـــــیاصـــــغـــــر
بـــــــــروجـــــــــردی
مــعــروف بــه اصغر
قاتل ،اولین قاتل
زنــجــیــرهای ایــران
بود که  25کودک
ع ــراق ــی و هشت
کـــودک ایــرانــی و
در مــجــمــوع 33
کـــودک بــه دســت
او تا قبل از سال  1313به قتل رسیدند .او در
خانواده متزلزلی به دنیا آمد که از بدنا مترین و
شرورترین خانوادهها بودند .این قاتل مخوف از
طریق فروش تنقالت با کودکان ارتباط برقرار
میکرد ،قربانیان را فریب می داد ،به آنها تجاوز
میکرد و برای این که ردی از خود باقی نگذارد،
آنان را به قتل میرساند.
جنایات وی در عراق شروع شد تا این که برای فرار
از دست پلیس به ایران گریخت .در ایران هم به
دستفروشی جلوی مدارس مشغول شد و دوباره
به اغفال کودکان و نوجوانان پرداخت و بعد از قتل
آنها ،اجسادشان را در کوره پزخانهها و قناتهای
جنوب تهران رها میکرد .او در ایران هفت فقره
قتل و تجاوز مرتکب شد.
در  10اسفند  1312در حوالی چاههای قنات
امین آباد ،پلیس آگاهی به حضور مرد میان سالی
که یک پیت حلبی و پشته حمالی به همراه داشت،
مظنون شد .بعد از تفتیش و یافتن لباس و چاقوی
خونین در بساطش ،او دستگیر و زندانی و مشخص
شد که آن لباس خونین متعلق به نوجوانی است
که وی ادعا میکرده بــرادرش است .او در سال
 1313اعدام شد.
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قاتلعنکبوتی

چه سالی اعدام شد؟ 1381
شاید یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای جنایی معاصر کشورمان
مربوطبهسعیدحناییمعروفبهقاتلعنکبوتیاست.اوطییکسال،
۱۶زنرادرمشهدبهقتلرساند.اینقاتلادعامیکردبرایازبینبردن
فحشا دست به قتل زنان بدکاره میزده است .حنایی که میبیند نمی
تواند با مردان مزاحم و بدکاره مقابله کند تصمیم میگیرد از زنان انتقام
بگیرد.قربانیانضعیفتریکهسادهگولمیخوردند،قدرتکمتریداشتند
و راحتتر به قتل میرسیدند! جالب این جاست او ادعا میکرد هدفش پاک سازی شهر مشهد از
وجودافرادفاسدبودهاست.سعیدحناییمقتوالنرابعدازخفهکردنباروسرییادست،درونپارچه
سیاهیمیپیچیدودرنقاطمختلفشهررهامیکرد.حناییگفتهبوداگردستگیرنشدهبودم،بازهم
اینکارراادامهمیدادمتاتعدادمقتوالنبه 150نفربرسد.اودرسال 81درمحوطهزندانمرکزی
مشهدبهدارمجازاتآویختهشد.

قاتل پیرزنان بعد از سرقت طالهایشان
چه سالی اعدام شد؟ 1393
«فرزاد.ن» قاتل سریالی هشت زن مسن گیالنی به هشت فقره قتل عمد و سرقت طالی مقتوالن،
متهمبود.اوپسازقتلبهکمکهمسرشاجسادرامثلهمیکرد!اینقاتلبیرحمدرسال1399
درزندانرشتاعدامشد.

باورهایاشتباهدربارهباهوشبودنقاتالنزنجیرهای
شاید بعد از خواندن پروندههای قاتالنزنجیرهای و پیچیدگیهای هر کدام از آنها ،این سوال
برایتانمطرحشودکهآیاقاتالنزنجیرهایباهوشهستند؟درتحقیقیکهدردودانشگاهآمریکابا
هدفبهروزرسانیدادههایقاتالنزنجیرهایودرخصوص 4743پروندهقتلزنجیرهایصورت
گرفت ،به این نتیجه رسیدند که ضریب هوشی قاتالن زنجیرهای 94.5و میانگین آن ۸۶است.
ایننتایجنشاندادقاتالنزنجیرهایبهطورکلی،پایینترازحدمتوسطضریبهوشیقراردارند.
حالاینسوالپیشمیآیدکهآیامغزقاتالنبامغزمحکومانسایرجرایمیاحتیافرادعادیمتفاوت
است؟ یکی از محققان برجسته علوم اعصاب دانشگاه شیکاگو در تحقیقی ،اسکنهای مغزی
بیشاز ۸۰۰مردزندانیراکهمرتکبقتلشدهبودند،بررسیکردند.اینمحققدریافتکهماده
خاکستریمغزافرادیکهمرتکبقتلشدهاندیااقدامبهقتلکردهاند،درمقایسهبامحکومانسایر
جرایمکاهشیافتهاست.اینکاهشهابهویژهدرناحیهایازمغزکهانگیزههایاحساسیراکنترل
میکند ،ناحیهای که احساسات ما از آن نشئت میگیرند ،مشهود بود .این ناحیه از مغز ،با کنترل
رفتاریوشناختاجتماعیمامرتبطاست.نتیجهاینپژوهشنشاندادتفاوتمغزقاتالنبادیگران،
درنحوهپردازشهمدلیواخالقآنهاست.اینیکتصورغلطاستکهقاتالنزنجیرهای،همهنابغه
وازهوشسرشاریبرخوردارند.بیشترآنهاداراییکنبوغشیطانیهستندتانبوغیپویاوسازنده.
قاتالنزنجیرهای،اغلببیانگیزههستندچونیکعملشیطانییاغیرصادقانهوقتیچندباراز
سوییکنفرتکرارمیشود،سببخواهدشدآنشخصدرعملمدنظرتبحرپیداوراههایبیشتری
رابرایسرپوشگذاشتنجنایتخودامتحانوبهخالقیتمربوطبهآنکاردستپیداکندکهاینامر
درتناقضبانبوغوخالقیتفردیاستچراکهیکفردخالقبهشمامیگویدهزارانراهبرایجلب
منبع:برگرفتهازسالمتنیوز
عشقومحبتوجوددارد.

چه سالی اعدام شد؟ 1376
غالمرضاخوشرومعروفبهخفاششب،قتلهایسریالیاشراازسال
 1371آغازکرد.اینقاتلبایکخودرویسرقتیاقدامبهمسافرکشی
زنانودخترانجوانمیکرد.خوشروبعدازسوارکردنمسافران،آنها
رابهمکانخلوتیمیکشاندوطالهاواموالشانرابهسرقتمیبردودر
برخیمواردبعدازتجاوز،جسدآنهارامیسوزاند.ویدرتمامقتلهای
خودلباسسیاهبهتنداشتوبهایندلیلتاقبلازشناساییهویتشبه
خفاش شب معروف شد .او تمام  9فقره قتلش را انکار کرد و گفت همه
آن جنایات را همدستش «ح.ر» مرتکب شده و جرم او تنها سرقت بوده
است.اماسرانجامحکماعداماینقاتلسیاهپوش،درسال 76اجراشد.

نخستینقاتلسریالیزنانباطنابسفید
چه سالی اعدام شد؟ 1365
مجید سالک محمودی
رانخستینقاتلسریالی
زنان در ایران میدانند.
اینقاتلمخوف،خیانت
همسرش را دلیل اصلی
انجام قتلهایش بیان
کــرده بــود .او به محض
اطـــاع از خیانت زنی
بــه شــوهــرش ،آن زن را
پیدا مــی کند و بــه قتل
میرساند.تماممقتوالن
به شیوه مشابه هم و با
طناب سفیدرنگ یک
متری خفه شده بودند .مجید سالک طی سالهای  59تا  64به 30
تا  49فقره قتل متهم شد .اظهارات خواهر یکی از قربانیان این قاتل
زنجیرهای ،سرنخی برای دستگیری این قاتل بود .این زن خبر داد که
آخرینبارخواهرشراسواریکشورولترویالسبزرنگباپالکارومیه
دیده است .این اظهارات شاهد ،سرنخی شد برای پلیس تا به دنبال
خودرویی با این مشخصات باشد که دست آخر در میدان بهارستان
خودرویی با این مشخصات که در صندوق آن تعداد زیادی لباس زنانه و
طنابسفیدرنگیکمتریوجودداشت،موردسوءظنپلیسقرارگرفت
وبهدامافتاد.اودرسال 1365قبلازاینکهبهطنابدارآویختهشوددر
زندانقصرخودکشیکرد.

قاتل دوچرخهسوار
چه سالی اعدام شد؟ 1387
فرید بغالنی قاتل دوچرخه سواری بود که به محض تنها یافتن زنان،
بوشتم و کتککاری آنان میپرداخت.
وارد خانه آنها می شد و به ضر 
 13زن و دختر و یک پسر در آبادان و دو زن دیگر در خرمشهر ،مجموع
قتلهای او از اسفند  1383تا خرداد  1387بود .طبق اعترافاتش
در دادگاه ،بغالنی بعد از اتمام کارش ،با دوچرخه در اطراف شهر پرسه
میزد و به محض رویت زن یا دختر تنهایی ،با ضربه آهنی که همیشه
به همراه داشت به سرش ،او را به قتل میرساند و جسد را درمیان انبوه
خاروخاشاکمخفیمیکرد.

سفر به روان قاتالن سریالی
سریالشکارچیانذهن()Mindhunterمحصولسال 2017نتفلیکس،براساسداستانواقعیدومتخصصروانشناسیجنایی
همکارباافبیآیدرسال 1979درآمریکاستکهابتدابهکارآموزشپلیسدراینزمینهمشغولبودندامابهصورتاتفاقیعالقهمندبه
مصاحبهبایکقاتلسریالیمیشوند.بعدازآغازمصاحبهبااینقاتل،آنهاعالقهبیشتریبهموضوعمییابندوتغییراتیدرکارخودایجاد
میکنندتابتوانندباقاتالنسریالیبیشتریمصاحبهوشناختبهتریازاینطبقهازمجرمانپیداکنند.دراینسریالمشخصمیشود
یکیازشناختهشدهترینکاربردهایروانشناسیدرکارهایپلیس،نیمرخسازیاست؛منظورازنیمرخسازیهمتوصیفدقیقدالیل
وانگیزههایدرگیردرانجامعملمجرمانهاست،بهشکلیکهبتوانبرمبنایآن،شخصیتفردمجرمراتحلیلوبررسیموشکافانهکرد.
انگشتنگاریمغزبرایبررسیروانقاتالن
به طور کلی روانشناسان از ابزارهای متفاوتی برای ارزیابی و سنجش وضعیت روانی افراد به خصوص مجرمان استفاده میکنند.
یکیازمعروفترینتکنیکهادراینباره«انگشتنگاریمغز»()Brainfingerprintاست.دراینروش،افراددرمعرضیکسری
محرکهایتصویریقرارمیگیرندوهمزمانامواجمغزیآنهاثبتمیشود.اینمحرکهایتصویریشاملتصاویریخنثیمانند
تصاویریازطبیعتبههمراهتصاویریازصحنهوقوعجرم،ادواتمورداستفادهیانشانههایمرتبطباقربانیاستکهمجرمازآناطالع
دارد.بررسیهانشاندادهاست،واکنشمغزفردیبیگناهبامجرمدر
قبالاینتصاویرمتفاوتاست ومجرمبهرغمهمهتالشهایشبرای
بیتفاوت ماندن نمیتواند امواج مغزی خود را کنترل کند
بنابراین زمانی که تصاویر مرتبط با جرم در میان تصاویر
خنثیبرایاوبهنمایشگذاشتهمیشود،الگویامواج
مغزیاوتغییراتیرانشانمیدهد.روانشناسانجنایی
و کارآگاهان پلیس از این روش بــرای صحتسنجی
حرفهایقاتالناستفادهمیکنند.

آشنایی با ویژگیهای عینکی که محصول مشترک فیسبوک و ریبن
استومیتوانددستاوردتازهایدردنیایفناوریباشد
مهسا کسنوی | روزنامهنگار

آیا قرار است جهان تغییر کند و شبیه یکی از قسمتهای سریال «آینه سیاه»
شود؟در«آینهسیاه»فناوریهایعجیبیرامیبینیمکهدنیایروابطانسانی
راتغییردادهاند.شایدهمهما روزیمثلبازیگرانسریالهایعلمیتخیلی،
آنقدردرگیردنیایفناوریشویموازجهانامروزخودمانفاصلهبگیریمکه
زندگی کردن بدون گجتها برایمان غیر ممکن شود .باید گفت تاکنون
وسایل زیادی در حوزه فناوری برای راحت کردن زندگی انسانها معرفی
شده اما چه میزان از این وسایل به صورت همهگیر درآمده و عموم مردم دنیا
به آن دسترسی دارند؟ دیروز فیسبوک با انتشار خبری مبنی بر همکاری
ک سازی ریبن و ساخت عینک هوشمند جدیدش،
اش با غول دنیای عین 
دنیای فناوری را تکان داد و انتظارات مردم جهان را از تغییر سبکزندگی
همگام با فناوری باال برد .حال سوال این جاست که آیا این عینک هوشمند
هم مثل بسیاری دیگر از رقبایش مهمان دو روزه خواهد بود یا قرار است با
همهگیریاش دنیا را متحول کند؟ در ادامه به معرفی این عینک هوشمند
جدیدوبقیهرقبایناکامشدرسالهایقبلخواهیمپرداخت.

امکاناتعینکجدیدفیسبوکوریبن
فیسبوککهچندیپیشبهافشایاطالعاتکاربرانشمتهمشدهبود،حاال
باهمکاریکمپانیریبنیکوسیلهجدیدرابهبازارمعرفیکردهاست.فرض
کنیدشمادرحالپیادهرویدریکروزسردپاییزیهستیدوباصحنهزیبایی
روبهروخواهیدشد.دیگرنیازینیستدنبالتلفنهمراهخودبگردیدتاعکس
بگیرید ،کافی است دستتان را به گوشه عینک آفتابی خودتان ببرید و از
صحنهمقابلخودعکسیافیلمبگیرید!البتهاینعینکقابلیتهایدیگری
همدارد،میتواندفیلمضبطکند،بهتماسهایتلفنیپاسخدهدوپادکست
وموسیقیهمپخشکند.قیمتاینعینک299دالراستوقابآندارایدو
دوربین،دوبلندگویمیکرو،سهمیکروفونویکتراشهپردازندهکامپیوتری
اسنپدراگوناست.اینعینکهوشمندازطریقکابل USB-Cبههررایانه
ای متصل میشود و با یک بار شارژ کامل ،میتوان از آن به مدت تقریب ًا شش
ساعتاستفادهکرد.اینعینکمیتواندتا 35فیلم 30ثانیهایضبطکندیا
 500عکسبگیرد.افرادمیتوانندمحتوایعینکخودرابهصورتبیسیم
درتلفنهمراهخودذخیرهکنندیابهصورتآنالینمحتوایخود رادرشبکه
های اجتماعی به اشتراک بگذارند .فیسبوک میگوید برای جلوگیری از
نگرانیهایمربوطبهحریمخصوصیافرادیکچراغنشانگرکوچکهنگام
ثبتعینک،چشمکمیزندوبهمردماطالعمیدهدکهازآنهاعکسگرفته
یافیلمبرداریشدهاست.
ازواقعیتمجازیتاعینکهوشمندگوگل
در سال  2013گوگل با معرفی اولین عینک هوشمندش و سپس چند
سالبعدباساخت جعبههایمقواییواقعیتمجازیوبعدهاآکیولس،قرار
بود دنیای بازیهای رایانه ای و فناوری را دگرگون کند .آن زمان همه فکر
میکردند تا سال  2021واقعیت مجازی جزئی از زندگی روزانه مردم می
شودامااینپروژهطبقپیشبینیسازندگانشپیشنرفتوهیچکدامازاین
محصوالتپرفروشنشدند.شایدبرایهمیناستکهگوگلباساختعینک
هوشمندجدیدشسعیدرجبرانگذشتهداردودرکنارشمیخواهدرقابت
را به فیس بوک و ریبن در عرضه اولین عینک هوشمند نبازد .عینکهای
گوگل توانایی ضبط و پخش زنده ویدئو و اطالعات را روی نمایشگری دارند
کهدرباالیچشمراستتعبیهشدهاست.جستوجودروبومشاهدهایمیل
و عکس روی این عینک امکانپذیر است و شرکت گوگل اعالم کرده قصد
دارد تا امکانات بیشتری را به آن بیفزاید .بر اساس قطعه فیلمی که
گوگل روی شبکه اجتماعی گوگلپالس منتشر کرده ،عینک
گوگل امــکــان نمایش پیام
هــای دریافتی ،جلسات
گفت و گــوی اینترنتی
(چــت) ،برنامه مالقات،
آبوهواونقشههایراهنما
رادرمیداندیدکاربرخواهد
داشــت .حاال باید دید کدام
یک از این دو غول فناوری
در این راه موفقتر خواهند
بودومیتوانندگجتهای
پوشیدنی را وارد زندگی
روزانهمردمکنند؟

