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دستگیری عامل تخریب تصویر سردار سلیمانی
رئیس پلیس پایتخت با اش ـ ـ ــاره به دستگیری  ۶۴۹س ـ ـ ــارق و مالخر در طرح رعد
پلیس گفت :پس ـ ـ ــر نوجوان كه اقدام به پاره كردن عكس سپهبد سلیمانی كرده
بود نیز از سوی پلیس دستگیر شد.
به گزارش جامجم ،سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای سی و دومین مرحله از

طرح رعد اظهار كرد :در اجرای این مرحله از طرح رعد  ۶۴۹سارق دستگیر شدند كه
از این تعداد  ۱۱۱نفرشان سابقه دار بوده و بقیه برای نخستین بار دستگیر شدند.
این سارقان در قالب  43باند فعالیت داشتند و  70نفر از آنها حرفهای بودند.
رئیس پلیس پایتخت در ادامه از دس ـ ـ ــتگیری فردی كه اقدام به پاره كردن تصویر

سردار شهید سپهبد قاس ـ ـ ــم س ـ ـ ــلیمانی كرده بود خبر داد و گفت :این فرد كمتر
از ۱۸سال س ـ ـ ــن داش ـ ـ ــت و در عرض كمتر از  ۲۴ساعت از س ـ ـ ــوی مأموران پلیس
دستگیر شد و ادعا كرد تحت تأثیر تبلیغات و القائات فضای مجازی دست به این
كار زده است .با ابراز پشیمانی از اقدام خود ،با قرار وثیقه آزاد شده است.

تلنگر

گفت و گو با مردی که با ادعای عجیبی همسرش را به قتل رساند

پشت صحنه       یک جنایت

همسركشی به سبک فیلم جنگیر
معصومه ملکی
گروه حوادث

تصورات ذهنی برای یك قتل

مــرد بنگاهــدار كــه همســر
جوانــش را خفــه كــرده بــود ،در
جریــان تحقیقــات قضایــی

یكــی از مهمتریــن قتلهای خانوادگی همسركشــی اســت .ایــن جنایتهــا انگیزههای
ساسان غالمی
خاص خود را دارد كــه از مهمتریــن انگیزههــا میتوان به اختــاف رفتاری میــان زوجین،
اعتیاد مرد یــا زن خانواده ،مســائل اخالقی یكــی از زوجین ،ســوءظن رفتاری كه ناشــی از
بازپرس دادسرای
جنایی تهران
ارتباط نامتعارف یكــی از زوجین با فرد غریبهای خارج از چارچوب خانواده اســت ،اشــاره
كرد .دخالتهای دیگران از جمله خانوادههای زن و شوهر در زندگی آنها و حتی مسائل
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و مشــكالت روحــی و روانی یكی از طرفین نیز در همسركشــی بیتاثیر نیســت .در
این پرونــده مرد میانســالی در جر یــان درگیــری همســرش را خفه كــرده و به قتل رســانده اســت .آنها  12ســال از
زندگی مشتركشــان میگذشــت و صاحب دو فرزند بودند .در بررســی این پرونده معلوم شــد كــه عامل جنایت
18ســال ســابقه مصرف حشــیش داشــته و یك ماه قبل از جنایت آن را ترك كرده بــود .یكی از اختالفهــای او با
همســرش همین اعتیاد او بوده كه باعث شــده بود زن خانواده چند بــار قهر كند و نزد خانــوادهاش برود .حتی
15روز قبل از اینكه كشــته شــود دوباره با شــوهرش دعوا كرده و به حالت قهر نزد خانوادهاش رفته و زمانی كه
بازگشته مرد خانواده عصبانی شده ،نتوانسته برخشم خود غلبه كند كه همین باعث شده قتل آنی را رقم بزند
و همســرش را خفه كند .متهم در تحقیقات قضایی ـ پلیســی اظهارات متفاوتی را درباره انگیزهاش از قتل اعالم
كرده ازجمله اینكه مدعی شده اجنه در وجود او رخنه كرده و با دستور آنها قتل را انجام داده است .حتی متهم
مدعی بود كه بیمار روانی اســت و در زمان قتل به او جنون دســت داده اســت .این گفتهها ساخته ذهن متهم
اســت ،چرا كه او مداركی دال براینكه بیمار روحی و روانی اســت و در بیمارســتان بســتری بوده یا نزد روانپزشك
مراجعه كرده به محكمه قضایی ارائه نداده است .برای پیشــگیری از همسركشی ،باید زوجین اگر مشكالتی در
زندگی دارند از افراد با تجربه در خانوادههایشان برای حل مشــكالت خود كمك بگیرند یا نزد مشاوران خانواده
بروند تا مشكالتشــان حل شــود .آنها باید برای تحكیم زندگی خانوادگــی خود تالش كنند و این طور نباشــد كه
هر بار به مشــكل برخورد كرده زندگی را به پایان خط رســیده بدانند .همچنین اگر یكی از زوجین در یك خانواده
مبتال به اعتیاد هستند باید برای درمان و ترك اعتیاد خود اقدام كنندو در كمپهای ترك اعتیاد بستری شوند.
گاهی دیده میشــود كــه فرد معتــاد اقدام به تــرك خودســرانه اعتیاد میكنــد كه برایش دردســرهای بیشــتری را
ایجاد میكندكه بهتر است فرد زیر نظر پزشك و مراجع مناســب اقدام به ترك اعتیاد كند ،چراكه اگر این اقدام را
انجام ندهد ،تعادل روحی و جسمی الزم را ندارد.

ادعاهای عجیبی را مطرح كرد .او
مدعی بود با دستور اجنه ،زنش

را كشــته تــا زنــده بمانــد .ایــن هفتــه در پشــت صحنه یك
جنایت ،پــای صحبتهــای این قاتــل نشســته و بازپرس
جنایی به ریشه یابی این جنایت پرداخته است.

بــه گــزارش خبر نــگار جنا یــی جا مجــم ،شــهروز مــرد
میانســال بنگاهــداری اســت كــه صبــح  26آذر امســال
همســرش را در خانهاش در محله ونك به قتل رساند.
او پــس از بازداشــت در جر یــان تحقیقات اولیــه انگیزه
خــود را از جنایــت اختــاف خانوادگــی اعــام كــرد؛ امــا
در تحقیقــات بعــدی و زمانــی كــه نــزد ساســان غالمــی،
بازپرس شعبه ســوم بازپرسی دادســرای جنایی تهران
منتقــل شــد و مــورد تحقیقــات قــرار گر فــت ،اد عــای
عجیبــی را مطــر ح كــرد و مد عــی شــد اجن ـه در روح و
جســمش رخنه كردهاند كه باعث شــده او فــرد دیگری
شــود و بــدون اینكــه بــر اعمــال و رفتــار خــود آگاهــی
داشــته باشد،دســت بــه قتل زنــش زده و باعث شــده
مهر قاتل بر پیشانیاش حك شود.
با اعترافهــای عجیــب متهم بازپــرس جنایی دســتور
تحقیقات بیشــتری را از وی در اداره دهم پلیس آگاهی
تهــران در حالــی دادكــه قرار شــد ایــن مرد همســركش
بــرای بررســی ســامت روان ـیاش بــه پزشــكی قانونــی
معرفی شود.

اجنه دستور قتل را دادند!
شــهروز بــه پهنــای صــورت اشــك میریخــت و فریاد
میزد مــن خــودم ،بچههایــم و زنــم را بدبخــت كردم.
بــاور كنیــد انــگار دیوانــه شــدهام ،زن بیگناهــم را
كشــتم ،اجن ه در روح و جســمم رخنه كرده و دســتور
اینجنایترابهمندادند.
از آشنایی با مقتول بگو.

او از اقــوام دورمــان بــود و  12ســال قبــل از طریــق
خانوادهام با وی آشــنا شــدم و ازدواج كــردم و ثمره
زندگیمان دو فرزند خردسال است.
با هم اختالف داشتید؟

در این سالها با هم اختالف و درگیری نداشتیم و
زندگیمان زبانزد كل فامیل بود .اختالف ما دو نفر
از چند ماه پیش شــروع شــد ،از زمانی كــه اجنه در
وجودم رخنــه كردند و جســم و روحم را به تســخیر
درآوردنــد .صداهــای عجیــب و غریب م یشــنیدم.
اجنه مقابلم ظاهر میشدند .وسایل خانه به هم
میریخت و شــیر آب بیخودی بازو بسته میشد.
اجنــه حتــی خــواب را بــه مــن حــرام كــرده بودنــد.
ســاعت  12شــب كه میخوابیــدم ،ســاعت 3صبح
یشــدم و تا ســاعت 12شب بعد
با آزار اجنه بیدار م 
نمیتوانستمبخوابم.

بعد چه شد؟

اجنــه میگفتنــد بایــد زنت را بكشــی چــون او تــو را
میخواهد بكشــد .اجنه به مــن میگفتندكه زنت
در غــذای تــو قــرص میریــزد .ماجــرا را بــه همســرم
گفتم كه میگفت اشتباه میكنم و دچار مشكالت
روحــی شــدهام و بایــد درمــان شــوم كــه توجهی به
حرفهایش نمیكردم .حتی زنم برای اثبات اینكه
در غذا چیزی نمیریزد ابتدا خــودش غذا میخورد
و بعــد مــن غــذا را میخــوردم .همیــن درگیریهــا
باعث شــد زنم دو بار قهر كند و بــه خانه پدریاش
بــرود .یكــی از قهرهایــش  15روز طــول كشــید كــه
باعث شد در آن مدت از دو فرزندم نگهداری كنم.
اجنــه روح و جســم مــرا تســخیر كــرده بودنــد و زیر
بارحرفهای زنم نمیرفتم كه نزد روانپزشك بروم.
از روز جنایت بگو.

ســاعت  5صبــح بــود كــه دوبــاره اجنــه
ســراغم آمدنــد .بیــدارم كــرده و مقابــل
چشــمانم ظهــور كردنــد .میگفتنــد اگــر امــروز
صبحانــه ای کــه زنــت آمــاده کــرده را بخــوری
یشــوی پــس او را بكــش تــا زنــده بمانی.
كشــته م 
آنها بــه من دســتور قتل زنــم را دادنــد .زنــم را بیدار

درگیری مرگبار قاچاقچی حرفهای
مرد قاچاقچی بعــد از گرفتن مرخصی از زندان همراه ســه
نفر از برادرانش بــه مقابل خانه مــرد جوانی رفتــه و او را با
ضربه چاقو كشتند.
بــه گــزارش خبر نــگار جنا یــی جا مجــم ،ســاعت یــك و
30دقیقــه بامــداد چهارشــنبه دوم بهمــن امســال یكی از
ماموران كالنتری خانی آباد نو با ساســان غالمی ،بازپرس
كشــیك قتل دادســرای جنایــی تهــران تماس گرفــت و از
مرگ مشكوك پسر جوانی در بیمارستان امیرالمومنین
پایتخت خبــرداد .زمانی كــه او و تیم جنایــی پلیس آگاهی
در آنجــا حاضــر شــدند ،معلــوم شــد پســر جــوان بــر اثــر
ضرب ـهای كه با چاقــو به قلبــش اصابت كرده ،فوت شــده
و درگیــری مرگبــار در یكــی از كوچههای محلــه نعمتآباد
بوده است.
مامــوران از خانــواده او تحقیــق كردنــد كــه معلــوم شــد
پسرشــان اختالف حســاب مالی با مردی داشــته اســت.
آن مــرد پســرش را تلفنــی و تلگرامــی تهدیــد كــرده و یــك
ســاعت قبل از مرگ پسرشــان ،متهم و ســه بــرادرش به
مقابل خانه آنهــا آمدهاند و این درگیری مرگبــار را رقم زده
و متواری شدند.
در ادامــه مامــوران بــه تحقیقــات محلــی دســت زدند كه
معلوم شــد مقتــول از خردهفروشــان موادمخــدر بوده و
عامالن درگیــری مرگبار كــه با هم بــرادر و از افــراد خالفكار

دستگیری جمال مطرب

و از قاچاقچیــان عمده فــروش موادمخدر بودنــد ،بعد از
قتل به مكان نامعلوم رفتهاند .همچنین معلوم شد دو
نفر در ماجرای فراری دادن آنها نقش داشته و راز جنایت
را میدانســتند كــه بازداشــت و بــرای تحقیقات دیــروز به
شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران منتقــل
شــدند .یكــی از آنها نــزد بازپــرس جنایــی گفــت :متهم به
قتل و برادرانش از قاچاقچیان ســابقهدار بوده و بارها به
زندان رفته بودند .شهروز كه همســایهها دیده بودند در
دعوا مــرد جوان را به قتل رســانده تــازه از زنــدان مرخصی
گرفته و دوباره مخفیانه جرایمش را از سر گرفته بود.
وی افزود :شهروز با مقتول اختالف حساب مالی داشتند
كه همین باعث درگیری میان آنها شده بود .من خودم در
دعوا نبودم ،اما بعــد از آن كه با شــهروز و برادرانش روبهرو
شــدم بــه مــن گفتندكــه در دعــوا ،شــهروز فــردی را زخمی
كرده است ،اما نگفتند آن جوان را به قتل رساندهاند .بعد
تهدیدم كردند كــه نباید ماجــرا را برای كســی تعریف كنم و
فرار كردند ،بعــد كه برای ســرگوش آب دادن به محل رفتم
متوجه شدم شهروز دست به قتل زده است.
با ثبــت اظهــارات وی ،دیگر متهــم پرونده نیــز گفتههای
مشــابهی را بیان كــرد .آنها در بازداشــت به ســر میبرند و
تحقیقات برای دســتگیری قاتل و همدســتان فراریاش
ادامه دارد.

كردم كه ناراحت شد چرا بیدارش كردم .اختیاری از
خودم نداشتم و با دســتور اجنه لباس سورمهای
زنــم را برداشــتم و بــا انداختــن آن دور گردنــش او
راخفــه كــردم .وقتــی بــه خــودم آمــدم اجنــه را دیگر
یشــنیدم .اما زنــم مرده
ندیــدم و صدایشــان را نم 
بود و پشــیمان شــده و دچار عذاب وجدان بودم.
ســاعتها كنار جســدش نشســتم و گریــه كردم.
بــاور جنایت برایم ســخت بــود .بچ ههــا را بــه خانه
پــدرم در طبقــه فوقانــی بــردم و بــه او گفتــم زنــم را
كشــتهام .بعدازظهر كــه ســیگار خریدم و بــه خانه
بازگشــتم مامــوران آنجــا بودنــد و مــرا بازداشــت
كردند.
بعداز جنایتقصدخودكشیداشتی؟

بله .عــذاب وجــدان رهایــم نمیكرد ،میخواســتم
قــرص بخــورم و بــه زندگــی خــودم هــم بعــداز قتل
همســرم پایان دهــم ،اما دلــم به حــال بچههایم و
خانوادهام سوخت .بنابراین از تصمیم خودكشی
منصرف شــدم ،امــا ای كاش خودم را میكشــتم تا
بمیــرم و به همســرم برســم .االن كــه زندهماندهام
انگارهر لحظه بابت جنایتی كه انجام دادهام ،بارها
میمیرم.

اگر زمانبهعقببازمیگشت؟

شــاید به حرفهای زنم گوش م ـیدادم و میرفتم
نزد روانپزشك و مشــكالتی كه برایم رخ داده بود را
درمان میكردم تا حالم خوب شود .ای كاش قاتل
یشــدم و اكنــون همســرم زنده بــودو مــن ،او و
نم 
بچه دوباره كنار هم زندگی میكردیم.
زندگیتومثلچهفیلمیاست؟

فیلم جنگیــر .چون مثــل همــان اشــباح و اجنهای
كه در وجــود شــخصیتهای آن فیلم رخنــه كرده و
اختیــار را از دســت آنهــا میگرفــت من هــم آن گونه
شــده بــودم و اختیــار اعمــال خــودم را نداشــتم و
اینچنیــن تلــخ جــان همســرم را گرفتــم و بچههایم
را بــدون مــادر گذاشــتم و حــاال آنهــا باید ســالهای
ز یــادی را در غــم از دســت دادن مادرشــان ســپری
كنند.
پشیمانی؟

یشــود زنم را كشــتم.
خیلی پشــیمانم و بــاورم نم 
ای كاش بــه حــرف زنــم گــوش م ـیدادم و نــزد
یشــدم ،نه با توهم
روانپزشــك میرفتم و درمان م 
اجیر شدن از سوی اجن ه ناخواسته دست به قتل
بزنم .زودتر مرا قصاص كنید.

جزئیات شهادت فرمانده بسیج دارخوین

تحقیقــات پلیســی بــرای شناســایی و دســتگیری عامــان شــهادت فرمانــده
بسیج دارخوین آغاز شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جامجم ،شــامگاه شــنبه یكــم بهمن مــاه صدای شــلیك
چهار گلوله ســكوت محلهای را در شــادگان خوزســتان شكســت .اهالی وقتی
از خانههــای خــود بیــرون آمدنــد ،بــا پیكــر غــرق در خــون یكــی از همســایهها
ر وبهرو شــدند كه مقابل در خانهشــان افتــاده بود .بــا گزارش ماجــرا به پلیس
و تحقیقات مقدماتی مشــخص شــد در این تیراندازی عبدالحســین مجدمی،
فرمانده بســیج دارخویــن هدف گلولــه قــرار گرفته و بر اثــر شــدت جراحات به
درجه رفیع شهادت نایل آمده است.
فرماندار شادگان در تشــریح ماجرا گفت :فرمانده بســیج دارخوین ساعت 22
و  30دقیقه شــنبه به خانهاش در شــادگان مراجعــت كرده و خــودرو را بیرون از
خانه پارك كرده بــود .او  45دقیقه بعــد از اینكه خــودرو را به داخــل خانه آورد،
بیرون آمــده و پــس از پارك خــودرو قصــد داشــته در را ببندد كه هدف شــلیك
گلوله قرار گرفت.
ســعید حاجیان افــزود :ضاربــان دو موتورســوار بودند كــه در حوالی خانــه این فرمانــده كمین كرده و با دو ســاح شــكاری و
كالشینكف ،چهار گلوله شــلیك كردند .بررسیها در این زمینه در حال انجام است كه مشــخص شود این اقدام مسلحانه
توسط چه عوامل ،گروه و شخصی انجام شده است.
ســپاه حضرت ولیعصر(عج) دیروز با صدور بیانیهای اعالم كرد :شــهادت هنر مردان خداست به این وســیله به اطالع امت
شهید پرور خوزستان میرساند سروان پاسدار عبدالحسین مجدمی مقدم از پاسداران مجاهد و تالشگر ناحیه مقاومت
بسیج شادگان سهشنبهشب به فیض شهادت نایل گردید.
خبرگزاری ایرنا نیز دیروز اعالم كرد ،عبدالحســین مجدمی از مدافعان حرم و یاران ســپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی نیز
بود.

ساعت  5صبح
بود كه دوباره اجنه
سراغم آمدند.
بیدارم كرده و
مقابل چشمانم
ظهور كردند.
میگفتند اگر امروز
صبحانه ای که
زنت آماده کرده را
بخوری
كشته میشوی
پس او را بكش
تا زنده بمانی

دزد حرف ـهای خان ههــای پایتخــت كــه بعــد از آزادی از
زندان ،ســرقتهای خود را آغــاز كرده بــود ،دوباره در
دام پلیس گرفتار شد.
به گزارش خبرنگار جامجم ،پانزدهم مرداد امســال
رسیدگی به پروندهای مبنی بر سرقت طال ،وجه نقد
و اشــیای قیمتی از خانهای در خیابان سیمتری جی
به ارزش  50میلیون تومان در دستور كار كارآگاهان
پایــگاه هشــتم پلیس آگاهــی تهــران قــرار گرفت.در
گام نخست تحقیقات ،ماموران با مراجعه به محل
ســرقت موفق شــدند تصاویــر واضحی از ســارق به
دســت آورنــد و در ادامــه بــا بررســی آلبــوم مجرمــان
حرفهای هویت سارق شناسایی شــد .متهم به نام
جمال مطرب ،پیش از این چند بار به اتهام ســرقت
دســتگیر شــده بــود و آخریــن بــار خــرداد امســال از
زندان آزاد شده و سرقتهایش را آغاز كرده بود.
با مشخص شــدن هویت متهم ،دســتگیری وی در
دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت و مخفیگاه جمال
در حوالــی خیابــان  16متری امیــری شناســایی و طی
یك عملیات غافگیرانه دستگیر شد.
جمال ابتدای دســتگیری به ســرقت از خانه شــاكی
و  14فقــره ســرقت مشــابه بــه ارزش  20میلیــارد
ریــال اعتــراف و اظهــار كــرد ،وقتــی متوجه م یشــدم
صاحبخانــه منــزل نیســت ،از دیــوار بــاال میرفتــم و
اشــیای باارزش مثل طال ،فرش ،تلویزیون ،لپتاپ
و  ...را دزدیــده و بــه دو نفــر از دوســتانم بــه نا مهــای
محمود  56ساله و ابوالفضل  48ساله میفروختم.
ســرهنگ عزیزخانــی ،رئیــس پایگاه هشــتم پلیس
آگاهی تهــران در این بــاره گفت :با اعترافــات جمال،
دو مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

كشف تریاك از داخل قابلمه
رئیــس كالنتــری  173امیــن آبــاد از دســتگیری
فروشنده مواد مخدر در باقرشهر خبر داد .
به گــزارش خبرنــگار جا مجــم ،ســرگرد محمــد یازرلو
تهــا بــود اخبــار متعــددی در رابطه
اظهــار كــرد :مد 
با خریــد و فــروش مــواد مخدر توســط فــردی حدود
35ســاله در محلــه امیــن آبــاد بــه كالنتــری گــزارش
میشد .با شناسایی هویت مرد قاچاقچی ،ماموران
وارد عمل شــده و راهی خانه او در باقرشــهر شدند.
در بازرســی از مخفیگاه ایــن فرد یكــی از موضوعاتی
كه خیلی جلب توجه میكرد ،بوی نامطبوعی بود كه
از داخل یخچال به مشام میرسید .به همین خاطر
ماموران یخچال را بررســی كرده و از داخل قابلمهای
ده كیلو و  500گرم تریاك كشف كردند.

بخشش  2اعدامی
تهــای جداگانه
دو زندانی كه بــه اتهام ارتكاب جنای 
بــه اعــدام محكــوم شــده بودنــد از ســوی خانــواده
مقتوالن بعداز پنج سال بخشیده شدند.
احمــد جعفــری ،رئیــس شــوراهای حــل اختــاف
گلســتان بــه جامجــم گفت:یكــی ازایــن افــراد
اعدامی كه بخشــیده شــده ،پنج ســال پیش زمانی
كــه ۳۳ســاله بــود در مراســم عروســی پــس از یــك
دعــوای لفظــی ،مــرگ دوســت  ۳۲ســالهاش را رقــم
زد .حكــم قصاص او بعــد از صدور و تاییــد در دیوان
عالی كشــور به اجرای احكام ارســال شــده بــود .وی
قراربــود بعــد از پنج ســال بــه پای چوبــه دار بــرود كه
یهــای ریــش ســفیدان و واحــد صلــح و
میانجیگیر 
ســازش شــورای حل اختــاف نتیجــه داد و خانواده
مقتول بــه حرمت ایام فاطمیــه طنــاب دار را از گردن
قاتل فرزندشان برداشتند و او را بخشیدند.
وی افــزود :دومیــن مــرد اعدامی كه بخشــیده شــد،
جوانی بــود كه ســال  ۹۳درپــی اختالفــات خانوادگی
و مصــرف مــواد مخــدر روانگــردان ،همســرش را به
قتل رســانده بــود پــس از پنج ســال از ایــن جنایت،
اعضای شــعبه ســازش ویژه قتــل و زندان گــرگان با
توجه بــه اینكه مــرد اعدامی ابــراز ندامت كــرده بود
بــه گفتوگو بــا خانــواده مقتــول پرداختنــد و بعد از
برگــزاری چند جلســه با خانــواده داغدیده توانســت
رضایت آنها راجلب كند.

بازداشت قاتل کودک ربا
مردی که درپی اختالف با خانواده ای ،پســر  11ســاله
آنها را ربوده و به قتل رسانده بود بازداشت شد.
ســرهنگ کریمــی ،فرمانــده انتظامــی رفســنجان به
باشــگاه خبرنگاران جوان گفت :بیســت و ششــم
دی امســال خانواده یک پســر  11ســاله تبعه افغان
با حضــور نــزد پلیــس از ناپدید شــدن مرمــوز او خبر
دادنــد .مامــوران پلیــس تحقیقــات را آغاز کردنــد تا
اینکــه معلوم شــد این کــودک ربوده شــده اســت.
جســتجو هــا ادامــه داشــت تــا اینکــه متهــم بــه
کودکربایی دو روزپیش بازداشت شد.
وی افزود :او در بازجویی پلیســی اعتــراف کردکه در
پــی اختالفــی که بــا خانواده شــاکی داشــته بــه قصد
تســویه حســاب شــخصی فرزنــد آنهــا را ربــوده ودر
ادامه پسر  11ساله را به قتل رسانده است.

