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دستگیری عامل شهادت 2مامور پلیس
بــا اقــدام بهموقــع پلیــس آگاهــی ،پلیــس امنیــت عمومــی و انتظامــی شهرســتان
درهشهر ضارب شــهدای مدافع وطن دستگیر شــد .فرمانده انتظامی استان ایالم
گفت :با اقدام بهموقع پلیس آگاهی اســتان ایالم ،ضارب شــهدای مدافع وطن که
چند روز گذشته دونفر از ماموران پلیس را به شهادت رسانده بود ،دستگیر شد.

ســرهنگ دالور القاصیمهر اظهار کرد :در پی شــهادت دو نفر از مامــوران انتظامی
شهرســتان درهشــهر موضوع دســتگیری شــرور مســلح و فراری به صورت ویژه در
دســتور کار پلیس قرار گرفت .شــرور مســلح پس از به شــهادت رســاندن ســروان
سیدروحا ...باسره و ســرباز وظیفه محمدمهدی دیرکوند ،از محل وقوع جرم فرار و

گفتوگو با پسر معتادی که دختر موردعالقهاش را کشت

در کوههای شهرستان درهشهر مخفی شده بود.
فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام خاطرنشــان کــرد :با تــاش پلیــس آگاهــی ،پلیس
امنیت و انتظامی شهرستان درهشهر  ،این شرور مسلح در کوههای صعبالعبور
شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

پشت صحنه
یک جنایت

قصد ازدواج داشت ،کشتمش
محمد غمخوار
حوادث

گــزارش پزشــکیقانونی کافی بود تــا راز قتــل بعد از چنــد ماه فاش شــود و
یشــد بــر اثر مصــرف موادمخــدر اوردوز کــرده ،قربانی
دختر جوان که تصور م 
یکــرد همــه چیــز
خیانــت پســر مــورد عالق ـهاش شــده بــود .قاتــل کــه فکــر م 
یکــرد که خــون دختر
تما مشــده خــود را بــرای ازدواج بــا دختــر دیگری آمــاده م 

مرا ببخشند ،اعتیادم را ترک میکنم
خمــار اســت و نــای حــرفزدن نــدارد .خیلــی دوســت دارد زودتــر
مصاحبه تمام شــود و به همین دلیل به پرس ـشها جوابهای
کو تــاه مید هــد .بــه بخشــش اولیــا یدم امیــد دارد و بــرای
زندگیاش بعد از آزادی برنامهریزی کرده است.
به چه اتهامی دستگیر شدی؟

یکــرد از بیــان حقیقت فــرار کند اما
جوان گرفتــارش کرد و دســتگیر شــد .وی در بازجوییها ســعی م 
وقتی با دالیل پلیسی روبهرو شــد ،زبان به اعتراف باز کرد و گفت« :نمیخواستم به ارتباطم با مقتول
ادامه دهم امــا او مرا رها نمیکرد به همین دلیل مجبور به قتل او شــدم ».این هفته در پش ـتصحنه
یک جنایت این پرونده را در گفتوگو با قاتل و رئیس پلیس آگاهی استان البرز بررسی کردیم.

قوزباالقــوز و بایــد خــرج مــواد او را هــم بدهــی .اینطــوری آویزان
همدیگر میشدیم.
هزینه مواد مقتول را تو میدادی؟

نــه اغلــب او مــواد میخر یــد و بــه خا ن ـهام میآ مــد و بــا هــم
میکشــیدیم .میدانســتم ایــن ولخرجــی او تــا وقتــی اســت کــه
ازدواج نکردهایم.
چطور با هم آشنا شدید؟

قتل دختر موردعالقهام.
چرا او را کشتی؟

چون ول کن من نبود.
یعنی چه؟

مــن بــه او عالقــه نداشــتم امــا او اصــرار داشــت که بــا هــم ادامه
بدهیم .میگفت باید به قولت عمل کنی و با هم ازدواج کنیم.
اگر به او عالقه نداشتی ،چرا به او قول ازدواج دادی؟

اولش دوستش داشتم اما بعدا از او بدم آمد.
چرا؟

چون معتاد بود.

در خیابــان او را دیــدم ،شــماره رد و بــدل کردیــم و بــا هــم دوســت
شــدیم و بعد از مدتی به هم عالقهمند شــدیم .خیلــی مهربان بود
و همه کمبود محبتهایــم را در زندگی پر میکــرد .برایم جالب بود
میدانست معتادم و ترکم نمیکرد .ســرانجام یک روز گفت او هم
معتاد اســت .از آن روز هر چه پیــش میرفتیم عالقهام بــه او کمتر
میشــد تا اینکه یک روز دعوایمان شــد و بــه او گفتم دیگر ســراغ
من نیاید و فراموشــم کند .بعــد درگیر شــدیم و او به حالــت قهر از
خانه رفــت اما فــردا دوبــاره برگشــت و گفــت نمیتواند بــدون من
باشد و هر کاری میکردم از زندگیام نمیرفت.
اما در تحقیقات مشخص شــده به دلیل رابطه با دختر دیگری

به نظر میرسد خودت هم معتاد باشی.

بله من هم معتادم.

و افشای آن ،دختر جوان را کشتهای.

فکر میکرد به او خیانت کرده و با دختر دیگری دوســت شــدهام
و سر این موضوع هم هر روز درگیری داشتیم.

پس مشکلت کجا بود؟

وقتــی معتــاد باشــی و بــا زن معتــاد هــم ازدواج کنــی میشــود

یعنی با دختر دیگری دوست نشده بودی؟

دوســت شــده بودم امــا خیانــت نکــرده بــودم .قبــل از اینکه با
این دختر دوســت شــوم به رابطــهام با مقتــول پایــان داده بودم
اما او قبول نمیکرد .این مشــکل خودش بود .عشــق یکرابطه
دوطرفه است و نمیتوان با اجبار با کسی بود.
چطور او را کشتی؟

یــک روز به خان ـهام آمــد و با هــم درگیــر شــدیم .عصبانی شــده و
خفهاش کــردم .بعد بــرای اینکــه ردی از خــودم به جا نگــذارم به
او مواد تزریق کــرده و با اورژانــس تماس گرفتــم و ادعا کردم
اوردوز کرده است.
راز قتل چطور فاش شد؟

بعد از چند ماه پزشکیقانونی علت مرگ را مشخص
کرد و ماموران دســتگیرم کردند .این بار دیگر راهی
برای فرار نداشتم و مجبور شدم اعتراف کنم.
پشیمانی؟

در ایــن مــدت همیشــه عذابوجدان داشــتم و
چند بار خوابش را دیدم.
چرا خودت را معرفی نکردی؟

از مرگ میترسم.
حرف آخر؟

امیــدوارم اولیــایدم مرا ببخشــند .قــول میدهــم دیگر
سمت مواد نروم و زندگیام را از نو بسازم.

آ تشسوزی در شیرخوارگاه به خیر گذشت

وحشت در خانه فرشتهها

حریق صبح دیروز شیرخوارگاه آمنه که میرفت تبدیل به یک حادثه تراژیک و
غمبار شود ،با واکنش سریع مسؤوالن شیرخوارگاه ختم به خیر شد.

بــه گــزارش خبر نــگار جا مجــم ،در حالیکــه بــه نظــر میر ســید صبــح روز
چهارشــنبه  13اســفندماه بــرای ســاکنان کوچــک شــیرخوارگاه آمنــه روز
د لانگیــزی با شــد ،مشــاهده دود ســیا هرنگی کــه از یکــی از اتا قهــای
شــیرخوارگاه به آســمان برخاســته بود ،ناگهان جو آرام آنجا را بههم ریخت.
ســاعت  8و  35دقیقــه صبــح بــود .در یــک آن ،همــه بــه تکاپــو افتادنــد تــا
منبــع و منشــأ آتشســوزی را پیــدا کننــد .محــل حر یــق ،اتــاق متعلــق بــه
روابطعمومی بود.
جالل ملکی ،ســخنگوی سازمان آتشنشــانی درباره این حادثه به جامجم
گفت«:ســاعت  8و  38دقیقــه صبــح  13اســفندماه ،وقــوع آتشســوزی در
یک مرکز نگهداری کــودکان در خیابــان ولیعصــر ،حوالی خیابــان میرداماد
بــه ســامانه  125ســازمان آتشنشــانی تهــران گــزارش شــد .پــس از اعــام
حادثه و در همان لحظات اولیه ،ســه ایســتگاه آتشنشــانی به محل اعزام
شــدند .محل حریق ،یک اتــاق کوچک  10متــری در یک ســاختمان دوطبقه
بود کــه در آن لــوازم بهداشــتی نگهداری میشــد .حریــق ایجاد شــده جزئی
بود کــه بیشــتر حالــت دودزدگــی داشــت و بــه محــل نگهــداری کــودکان و
بخشهای دیگر ســرایت نکرده بود .پرسنل شــیرخوارگاه به محض وقوع
حادثه و پیــش از رســیدن نیروهای آتشنشــانی ،بــا اســتفاده از تجهیزات
خاموشکننده ،آتش را در چند دقیقه خاموش کردند».

مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانسکشور در مورد حادثهدیدگان احتمالی
این حادثه اظهــار کرد «:پــس از گزارش حادثــه ،با توجه بــه موقعیت خاص
ایــن مــکان ،بالفاصلــه ســه دســتگاه آمبوالنــس و یــک دســتگاه اتوبوس
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد و بیمارســتانهای اطراف شیرخوارگاه
نیز برای امدادرســانی ســریع بــه حالــت آمادهبــاش درآمدند .خوشــبختانه
حریــق ایجــاد شــده مختصــر بــود کــه اطفــاء شــد .دو نفــر از پرســنل دچــار
مشــکالت تنفســی شــدند که توســط عوامل اورژانــس به صورت ســرپایی
درمان شده و کودکان شیرخوارگاه نیز سالم هستند».
علیرضا عمادی ،مدیر بهزیســتی شهرستان شــمیرانات نیز ساعتی پس از
وقوع آتشســوزی درخصوص علت احتمالــی این حادثه گفت «:قســمتی
که دچار آتشســوزی شــد ،انبار روابطعمومی بود که در آنجــا پارچه و پرچم
و ...نگهــداری میشــد .بــه محض وقــوع ایــن حادثه ،پرســنل شــیرخوارگاه
بهســرعت وارد عمل شــده و بــا تجهیزاتــی کــه در اختیار داشــتند اقــدام به
اطفای حریــق کردنــد و در دقایــق ابتدایــی دود حاصــل از آتشســوزی هم
کنتــرل شــد .خوشــبختانه آ تــش بــه بخشهــای دیگــر و بخش نگهــداری
کودکان کــه البته در ســاختمان دیگــری از شــیرخوارگاه قــرار دارد ،ســرایت
نکرد و همه بچهها سالم هستند .با توجه به اینکه آتشسوزی در بخش
اداری رخ داده بود ،بنابراین نیازی به انتقال بچهها به شیرخوارگاه جدید یا
ســاختمان جدید نیســت .احتماال علــت این آتشســوزی ناشــی از اتصال
برق بوده و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند».

تلنگر

به من گفت «دهاتی»

نقش مخدرهای صنعتی
در جنایتهای خشن
اعتیاد به موادمخدر
سرهنگ
بهخصوص مخدرهای
محمدنادربیگی
صنعتی یکی از دالیل و
رئیس پلیس
آ گاهی البرز
ریشههای وقوع جرایم
بـ ـهخ ــص ــوص ج ــرای ــم
خشن در کشور است .این موادمخدر خطرناک
گاهی باعث ایجاد توهم و قدرت کاذب در فرد
شده و جنایتهایی هولناک را رقم میزند که
قربانیان در برخی پروندهها از بستگان نزدیک
قاتل هستند .برای کاهش این جرایم درمان
معتادان و ترک آنها یکی از راهکارهای کاهش
آســیــبه ــای اج ـت ـمــاعــی در جــامــعــه اس ــت.
متاسفانه در این قتل اعتیاد نقش پررنگی در
وقوع آن دارد و دو جوان که باید با حمایتهای
خــانــوادههــای ـشــان بــه سـمــت ت ــرک اعــتــیــاد و
بازگشت بــه زنــدگــی ســالــم میرفتند ،هــر روز
بیشتر در بــاتــاق اعـتـیــاد گــرفـتــار میشدند.
خانوادهها باید توجه بیشتری به رفتار فرزندان
نوجوان و جوان خود داشته و هر تغییر رفتاری
از ســوی آنـهــا را جــدی بگیرند .افت
کارکرد ،رفتار تکانهای و ناگهانی،
رفـ ـ ـت ـ ــار اج ـ ـ ـبـ ـ ــاری و تـ ـ ـک ـ ــراری،
پرخاشگری و بیقراری ،نوسانات
عاطفی و خلقی ،بدبینی شدید
بهخصوص به خانواده ،توهم و
هذیان و گوشهگیری از عــوارض
مـ ـخ ــدره ــای ص ـن ـع ـتــی اسـ ــت که
خ ــان ــوادهه ــا بــایــد ب ــه ای ــن تغییر
رفتارها در فرزندان حساس بوده
و آن را جدی بگیرند.

حکم مرگ برای
قاتل شیشهای و برادر اسیدپاش
دو مــرد کــه در جنایتهای جداگانه مرتکب
قـتــل ش ــده بــودن ـد ،پــس از محاکمه در دادگ ــاه
کیفری یک استان تهران با حکم قضات جنایی به
قصاص محکوم شدند.
به گــزارش خبرنگار جا مجم ،نخستین محکوم به
مرگ ،مردی معتاد به شیشه بود که خرداد امسال
در درگیری بر سر موادمخدر دوستش را کشت.
متهم در حــالــی کــه دوس ـتــش بــا ضــربــه چــاقــوی او
مجروح بود ،از محل درگیری فرار کرد .مرد مجروح با
انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان
باخت .متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد
و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان
تهران ارسال شد.
در ج ـل ـســه رسـ ـی ــدگـ ـی ،اول ـ ـیـ ــایدم ب ـ ــرای قــاتــل
فــرزنــدشــان درخــواســت قصاص کــردنــد .سپس
متهم در جایگاه قــرار گرفت و با قبول اتهامش
گفت :من و سعید معتاد بودیم و روز حادثه بر
ســر مــوادمـخــدر بــا هــم درگـیــر شــدیــم .او بــا چاقو
به من حمله کــر د .چاقو را از دستش گرفتم اما
دوبـ ــاره بــه مــن حمله کــرد کــه ای ـنبــار ب ــرای دفــاع
از خــودم بــا چاقو ضــربـهای بــه سینهاش زدم و از
محل فــرار ک ــردم .دوسـتــانــم او را بــه بیمارستان
رساندند که چند ساعت بعد خبر رسید سعید
مرده است .از ترس در خانه مخفی شده بودم که
پلیس دستگیرم کرد .باور کنید من قصد کشتن
او را نداشتم و ناخواسته مرتکب قتل شدم.
پس از دفاعیات متهم ،قضات وارد شور شدند و
او را به قصاص محکوم کردند.

قتل برادر با اسید

دوم ـیــن مـحــکــوم بــه مـ ــرگ ،مـ ــردی اس ــت کــه به
اتهام اسیدپاشی مرگبار روی برادرش به قصاص
محکوم شد .رسیدگی به این پرونده از سال 98
و به دنبال مــرگ مــردی بر اثــر سوختگی با اسید
در جــنــوب ت ـهــران آغ ــاز ش ــد .همسر مــقــتــول در
تحقیقات گفت :برادرشوهرم عامل اسیدپاشی
ا ســت .او و شوهرم مدتی بــود که با هم اختالف
داشتند و چند روز قبل او روی همسرم اسید
ریخت .ابتدا شکایتی مطر ح نکردم امــا حــاال که
شوهرم مــرده ا ســت به اتهام قتل از او شکایت
دارم.
پ ــس از دس ـت ـگ ـیــری ،مـتـهــم ب ــه اســیــدپــاشــی در
تحقیقات منکر قتل شــد ا مــا باتوجه بــه دالیــل
مــوجــود ،پــرونــدهاش بــه دادگـ ــاه ارس ــال شــد .در
جلسه مـحــا کـمـه ،ر ئـیــس ق ــوه قضاییه از طــرف
ف ــرزن ــد ص ـغ ـیــر قــربــانــی درخـ ــواسـ ــت ق ــص ــاص را
مطرح کرد.
متهم هــم در دف ــاع از خــود گـفــت :قــبــول دارم با
ب ــرادرم درگــیــری داشتم و او را تهدید کــرده بودم
ا مــا روی او اســیــد نریختم .بـ ــرادرم میخواست
محتویات ظــرف اسید را روی مــن بــریــزد کــه من
بــرای دفــاع ظــرف را گرفتم امــا محتویات آن روی
ب ــرادرم ر یـخــت .مــن قـصــدی ب ــرای کشتن ب ــرادرم
نداشتم.
قـضــات داد گـ ــاه کیفری ت ـهــران بعد از دفاعیات
متهم وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم
کردند.

پسر جــوان کــه بــه اتــهــام قتل زنــی در پارکینگ
دریاچه چیتگر بازداشت شده بود سکوتش را
شکست و به قتل اعتراف کرد.
بـ ــه گ ـ ـ ــزارش خ ــب ــرن ــگ ــار جـ ــامجـ ــم ،ب ـی ـســت و
پــنــجــم شــهــریــور ام ــس ــال زن  28س ــالـ ـهای در
یکی از بــیــمــارســتــانهــای تــهــران فــوت شــد .در
بــررس ـیهــای اولــیــه مــعــلــوم شــد او در مقابل
دریاچه چیتگر هدف ضربههای مرگبار چاقوی
مــرد جــوانــی قــرار گرفته کــه بــراســاس گفتههای
خ ــان ــواده مــقــتــول مــعــلــوم شــد خــواسـتـگــار وی
بوده است .بعد از پنج ماه وقتی قاتل فــراری از
وان ترکیه به خانه ویالیی پدرش در شهرستان
دماوند بازگشت از سوی پلیس بازداشت شد.
متهم بعد از ضدونقیضگوییهای متفاوت
دیـ ــروز در جــریــان تحقیقات در شـعـبــه ســوم
ب ــازپ ــرس ــی دادس ـ ـ ــرای جــنــایــی ت ــه ــران ب ــه ایــن
جنایت اعتراف کــرد و گفت :در کانال تلگرامی
بــا هــم دوس ــت شــدیــم ،مـیخــواســتـیــم ازدواج
کنیم اما او طالق گرفته و بچه داشت .مشکالت
نــمـیگــذاشــت شــرایــط ازدواج داشــتــه باشیم.
بــه همین دلــیــل تصمیم بــه جــدایــی گرفتیم.
شــب جنایت ب ــرای آخــریــن بــار ق ــرار گذاشتیم.
از دم ــاون ــد ب ــه سـ ـهراه ــی تــهــرانــپــارس آمـ ــده و
چاقویی به قیمت  50هزار تومان خریدم .وقتی
به محل قــرار رســیــدم ،دوب ــاره بحثمان شد و
او بــه مــن گفت؛ دهــاتــی .از ایــن کلمه عصبانی
شده و با چاقو پنج ضربه به او زدم و فرار کردم.
وقتی در روزنامهها خبر قتل زن جــوان را دیدم
مخفیانه بــه ترکیه گریختم .پنج مــاه در آنجا
کــار ک ــردم و زنــدگــی مخفیانه داشــتــم .چند بار
خواستم تسلیم شوم اما نتوانستم .دلم برای
خانوادهام تنگ شده بود .به خانه که بازگشتم
دستگیر شدم.
بــازپــرس شعبه ســوم دادس ــرای جنایی تهران
درایــن بــاره گفت :مــرد جــوان پس از اعتراف به
ایــن قــتــل ،بــه اتــهــام مــبــاشــرت در قتل عمدی
روان ــه بــازداشــتــگــاه اداره دهــم پلیس آ گاهی
تهران شد.

توطئه مادر و پسر برای قتل پدر
زنی به دلیل اختالف خانوادگی و با همدستی
پسرش ،پدر خانواده را به قتل رساند.
به گــزارش جام جم ،بیست و پنجم آذر امسال
كشف جسد مــردی  ۴۵ساله در حاشیه جاده
روستایی در گنبد كــاووس به به پلیس آ گاهی
گ ــزارش شــد .بعد از كشف جــســد ،تحقیقات
ادام ــه یــافــت و معلوم شــد او ف ــردی اســت كه
خـ ــانـ ــوادهاش نــاپــدیــد ش ــدن وی را بــه پلیس
اط ــاع دادهان ـ ــد .تحقیقات نــشــان م ـ ـیداد كه
مقتول و همسرش با هم اختالف داشتهاند.
از زن او تحقیق كــردنــد كــه مــنــكــر ا خ ـتــاف با
مقتول شد.
ســرانــجــام بعد از ســه مــاه از ایــن جنایت ،چند
روز پیش او به قتل اعتراف كرد و گفت« :چند
ســال بــود كه با هم اختالف داشتیم .آن شب
دع ــوایم ــان ش ــد ،عــصــبــانــی ش ــدم و بــا داروی
خ ــواب آور او را بــیــهــوش ك ــرده و بــعــد كشتم.
سپس بــه كمك پسرم جسد را داخــل خــودرو
گذاشته و به یكی از جادههای روستایی اطراف
شهرستان منتقل كردیم .با اعتراف وی ،پسر 19
سالهاش نیز بازداشت شد.

