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ادعای عجیب مرد برادرکش
مرد شیشهای که به اتهام قتل برادرش بازداشت شده ،مدعی شد روح سرگردانی که
همراه اوست ،برادرش را کشته است .به گزارش خبرنگار جنایی جامجم ،ساعت 10
صبح بیستم آذر امسال زنی با کالنتری نواب تماس گرفت و از درگیری خونین میان
دوپسرش خبرداد .پلیس و اورژانس در خانه قدیمی حاضر شدند و پیکر مرد زخمی

33ساله به بیمارستان منتقل شد  .تحقیقات نشان داد ،مرد 40ساله شیشهای برادرش
را با چاقو زخمی کرده و بعد با تاکسی خود از محل فرار کرده است .تحقیقات در محل
ادامه داشت که از بیمارستان خبر رسید مرد زخمی فوت کرده است .این جنایت به
محمدجواد شفیعی ،بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد و یک روز
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بعد خودروی متهم متوقف و او دستگیر شد .متهم در تحقیقات مدعی شد 15 :سال
است معتاد به شیشه و الکل هستم .به خاطر همین اعتیادم سه بار ازدواج کرده و
همسرانم طالق گرفتند .در این سالها روحی سرگردان همراهم بود .روز درگیری برادرم
را نکشتم و آن روح خودش را به شکل من درآورد و برادرم را کشت.

تلنگر

ناكامی اعضای باند هرمی
در قتل گروگان

پایان گروگانگیری قاتل فراری در قم با رهایی  6گروگان

 240دقیقه دلهره در اتوبوس
مرد شرور که به

گروه حوادث

خاطر قتل تحت
تعقیب پلیس قم
بود ،عصر دیروز با
گـ ــروگـ ــان گــرفـتــن

مسافران اتوبوسی در شهرک فاطمیه،
لــحــظــات دلــهــره آوری را رق ــم زد .پــس از
دستگیری مرد شرور و رهایی گروگانها رد
پـ ــای او در قــتــل دو زن در ت ــه ــران و قم
به دست آمد.

بــه گـ ــزارش خـبــرنـگــار ج ــامج ــم ،حــوالــی
ساعت 12دیــروز مرد جوانی که سالح و

چــاقــو در دســت داش ــت وارد ا تــوبــوس
س ـف ـیــدرنــگ شــرکــت واحـ ــد شــد و پنج
سرنشین آن را به گروگان گرفت .او مدام
گروگانها را تهدید میکرد که اگر حرکت
اشتباهی انجام دهند ،آنها را هدف گلوله
قرار میدهد .سرنشینان اتوبوس شوکه
شده و سعی میکردند برای حفظ جان
خود مقاومتی نکنند.
ماجرای این گروگانگیری خیلی زود به
پلیس گــزارش داده شد و دقایقی بعد
تیم رهــایــی گــروگــان پلیس قــم ،اطــراف
اتوبوس در شهرک فاطمیه را محاصره

کردند.ماموراندر مرحلهاولسعیکردند
هویت گروگانگیر را شناسایی کنند.

بریدن گوش پسر نوجوان

مرد جوان از مجرمان سابقهدار و تحت
تعقیب پلیس بود .او اردیبهشت  97به
خواستگاریدختر جوانیرفت،اماباجواب
ردخانوادهایندختر روبهروشد.مردشرور
چندروز بعدوقتیشنیدایندختر بهعقد
مرددیگریدرآمدهاست،تصمیمبهانتقام
گرفت .او ابتدا برادر 12ساله دختر را ربوده
و بــه یکی از بوستانهای قلعه کامکار

بــرد .بعد گوشهای او را برید و از ناحیه
صورت و کتف نیز پسر نوجوان را مجروح
و سپس از محل فرار کرد ،اما دو ساعت
بعد دستگیر شد.
متهمباشکایتخانوادهپسر نوجوانراهی
زندان شد ،اما بعد از آزادی به جرایمش
ادامهدادواینبار همسر برادرشرابهقتل
رساند .پس از گزارش قتل این زن ،پلیس
تحقیقاتبرایدستگیریقاتلفراریراآغاز
کرد .زمان گروگانگیری هم قاتل با تصور
اینکه پلیس رد او را به دست آورده اقدام
به این کار کرد.

درخواستقاتلخشن

ماموران ،عملیاتروانکاویرابرایرهایی
پنج گروگان و دستگیری گروگانگیر آغاز
کــردنــد .ســرهـنــگ ح ــاجـ ـیزاده ،مـعــاون
اجتماعی نیروی انتظامی قم در اینباره
به جــام جم گفت :مــرد گروگانگیر برای

قتل همسر با قرص برنج برای ازدواج دوباره
مردجوان کهبرایازدواجبادختر  24ساله،همسرش
را با قرص برنج کشته بود در جلسه دادگاه به تشریح
جنایت پرداخت .اولیایدم برای قاتل دخترشان
درخواست قصاص کردهاند.
به گزارش جامجم ،تحقیقات جنایی در این پرونده از
 29آذر سال گذشته و با مرگ مشکوک زن جوانی در
بیمارستان بهارلوی تهران آغاز شد .همسر نیلوفر
در جریان تحقیقات گفت :همسرم بعد از خوردن
قرصگیاهیدچار مسمومیتشدهودر بیمارستان
جان باخت.
این در حالی بود که خانواده نیلوفر از دامادشان
شکایت کردهوعنوان کردند؛دخترمانباهمسرش
اختالف داشــت و هیچ دارویــی مصرف نمیکرد.
مطمئن هستیم او را کشته است .این در حالی
است که بررسیها نشان داد ،زن جوان به خاطر
مسمومیتباقرصبرنججانباختهاست.تحقیقات
ادامه داشت تا اینکه ماموران متوجه ارتباط همسر
نیلوفر با دختر جوانی شده و همین شک ماموران
را به او بیشتر کرد.
بعد از یک ماه از مرگ زن جوان ،ماموران همسر او را
دستگیر کردهوبهتحقیقاز اوپرداختند کهاینبار به
قتلاعتراف کردو گفت:منوهمسرمباهممشکل
داشتیم و هر چه زمان میگذشت این مشکالت و
اختالفات بیشتر میشد .ویزیتور آب معدنی بودم و
هنگامفروشآبمعدنیاز صندوقدار یکفروشگاه

خوشم آمد و از او خواستگاری کردم .او نمیدانست
منمتاهلهستم.از همسرممیخواستماز همجدا
شویم اما او قبول نمیکرد .به همین خاطر تصمیم
به قتل او گرفتم .یکبار خواستم لوله بخاری را جدا
کرده و او را دچار گازگرفتگی کنم که نشد .دفعه
بعد خواستم با نیسان او را زیر بگیرم که راننده جا
زد .در پایان هم به فکر قرص برنج افتادم .قرص
برنج را داخل کپسول قرص گیاهی درمان میگرن
ریخته و به همسرم دادم که با خوردن آن مسموم
شد و جان باخت .با تکمیل تحقیقات در دادسرا،
پروندهباصدور کیفرخواستبهاتهامقتلعمدیبه

مرگ قاچاقچی با شلیک پلیس
مرد قاچاقچی که با برادرزن نوجوانش اقدام به فروش مواد مخدر میکرد،
در جریان تعقیب و گریز ،با شلیک پلیس کشته شد.
به گزارش خبرنگار جامجم ،ساعت  7و  30دقیقه صبح نوزدهم آذر امسال
ماموران کالنتری پایانه غرب تهران در میدان آزادی متوجه راننده 30ساله
خودروی پژو 405شدند که مواد میفروخت .او همراه پسری 15ساله بود
که با دیدن پلیس فرار کرد .ماموران تعقیبش کردند و برای متوقفکردن

دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم
در شعبه دوم پای میز محاکمه قرار گرفت .در این
جلسهاولیایدمبرایدامادخوددرخواستقصاص
کردند .متهم هم وقتی در جایگاه قرار گرفت به قتل
اعتراف کرد و مدعی شد به خاطر اعتیاد مرتکب قتل
همسرش شده و حاال پشیمان است.
متهم به قتل درباره انگیزه قتل گفت :من و همسرم
باهماختالفداشتیماماایناختالفهادرحدینبود
کهبخواهمبهخاطر آنهمسرمرابهقتلبرسانم.روز
قتل او از من خواست برایش داروی گیاهی درمان
میگرن بگیرم .من هم قرص برنج خریدم و داخل آن
ریختم .وقتی قرص را خورد ،پشیمان شدم و تالش
کردم استفراغ کند .بعد هم با اورژانس تماس گرفتم
او را به بیمارستان بردیم .در بیمارستان حالش
خوب بود اما وقتی معدهاش را شستوشو دادند
حالش بد شد و بعد مرد.
متهم درباره رابطه اش با دختر جوان هم گفت :من
فقط کارهای اشتباه می کنم و در حالی که متاهل
بــودم به دروغ خــودم را مجرد معرفی کــرده و از او
خواستگاری کــردم .می دانستم ماجرای متاهل
بودنم فاش می شود اما با این وجود این اشتباه
را تکرار کردم .من هیچ انگیزه ای برای قتل همسرم
نداشتم و از اولیای دم درخواست بخشش دارم.
پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش  ،قضات
برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

وی سمت خــودرو شلیک کردند که باعث زخمی شدن مرد قاچاقچی و
مرگ او شد.
با تحقیق از پسر نوجوان مشخص شد مرد 30ساله دامادشان بوده و برای
فروش مواد همراهش بوده است .با دستور ساسان غالمی ،بازپرس شعبه
سوم دادسرای جنایی تهران تحقیقات آغاز و معلوم شد مرد فوتشده
قاچاقچی سابقهدار بوده و بعد از آزادی از زندان جرایمش را از سر گرفته
است .همچنین تحقیق از مامور تیرانداز آغاز شده تا معلوم شود او در
جریان این ماجرا قانون بهکارگیری سالح را رعایت کرده یا نه؟

رسیدن به خواسته خود ،چهارمرد و یک
زن را در داخل اتوبوس گروگان گرفته بود
کهپلیسبرایحفظجان گروگانهاسعی
کرد با متهم گفتوگو کند تا راضی به رها
کــردن گروگانها شــود .متهم در ابتدا
درخواست کرد چند نفر از بستگانش
از جمله بـ ــرادرش کــه بــه خــاطــر جــرایــم
دیگر در زنــدان هستند  ،آزاد شوند .به
او گفتیم این خواسته قابل اجرا نیست
 .این بار درخواست کرد که بستگانش
از زنــدان به محل گروگانگیری منتقل
شــونــد تــا آ نـهــا ببیند .ب ــرای حفظ جان
گــروگــان هــا بــا ایــن خــواسـتــه موافقت
شد و بستگانش از زنــدان به آن محل
انتقال یافتند که با دیدن آنها آرام شد و
ماموران با آموزشهای الزم به بستگان
او و در عملیاتی ضربتی مرد گروگانگیر را
دستگیر کردند و گروگان ها آزاد شدند.
ویدربارهطوالنیشدنزمان گروگانگیری

اظهار داشت:در اینعملیاتسعی کردیم
از روشاقناعگریاستفادهکنیموبههمین
خاطر با او شروع به صحبت کردیم تا غائله
بدون خونریزی تمام شود .حتی ماموران
آموزش دیده می توانستند او را هدف قرار
دهند که به خاطر حفظ جان گروگان ها از
این روش استفاده نکردیم.
حاجیزادهدربارهقتلارتکابیافتهاز سوی
مرد گروگانگیر نیز گفت :او چند روز قبل
همسر برادرش را در یکی از محله های قم
با شلیک گلوله از پا درآورده و به این اتهام
تحت تعقیب پلیس بود.

ردپای گروگانگیر در قتل دو زن

دادستان قم دیروز بعد از دستگیری مرد
گروگانگیر گفت:در بررسیهامشخصشد
گروگانگیر مدتی قبل اقدام به قتل همسر
برادر خود کرده و در تهران نیز یک خانم را به
قتل رسانده و تاکنون متواری بود.

اعضایشركتهرمیوقتیمتوجهقصدمهندس
جوان برای فرار از خانه شدند ،او را از پنجره طبقه
پنجم به پایین پرت كردند.
به گزارش خبرنگار جنایی جامجم ،چندروز پیش
مردی باحضور نزد مصطفی واحدی ،بازپرس شعبه
یازدهم دادســرای جنایی تهران شكایت كرد كه
پسرش از سوی افرادی ربوده شده است .این مرد
در شكایتش عنوان كرد؛ پسرش مهندس رایانه
بوده و روز چهاردهم آذر امسال بعد از تماس تلفنی
با دوستش ،برای كار در یك شركت به تهران آمده
كه ناپدید شده است .او پاسخگوی تلفنش نیست
و فقط به خواهرش در یك پیام كوتاه اطالع داده كه
اعضای باند هرمی او را به قصد اخاذی ربودهاند.
جستوجوها ادامه داشت تا اینكه دو روز پیش
خانواده شاكی به پلیس اطالع دادند كه پسرشان،
لوكیشن یك خانه در غرب تهران را برای خواهرش
ارسال كرده كه پلیس رد خانه را به دست آورد .وقتی
به آنجا رفتند ،پسر ربودهشده را در حالی یافتند که
زخمی شده بود و امدادگران اورژانس در حال انتقال
او به بیمارستان بودند.
تحقیقات از همسایهها نشان داد ده نفری كه در
این خانه بودهاند ،قبل از حضور پلیس آنجا را ترك
كردهاند .مرد زخمی پس از بهیود نسبی حالش به
ماموران گفت :دوستم به من وعده كار داد و برای
پیدا كردن كار به تهران آمدم ،اما اعضای یك باند
هرمی مرا به گروگان گرفتند تا از خانوادهام اخاذی
كنند .امروز قصد فرار داشتم كه متوجه شدند و مرا
از پنجره طبقه پنجم به پایین پرت كردند .تحقیقات
پلیسی برای دستگیری آدمرباهای فراری ادامه دارد.

