
مردي كه متهم اس�ت پس از 16 س�ال زندگي 
مشترك، همسرش را به خاطر وسواس به قتل 
رسانده است، در گفت وگو با خبرنگار ما جزئيات 
بيشتري از حادثه را شرح داد. خبر وقوع حادثه 
روز گذش�ته در اي�ن صفحه به چاپ رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، گاه��ي يك درگيري 
س��اده يا درمان نكردن يك بيماري كوچك 
و س��اده با حادثه هاي خونيني پايان مي يابد. 
معموالً عامالن اين حادثه هاي خونين خيلي 
زود احس��اس پش��يماني مي كنند و دوست 
دارند زمان��ه كمي به عقب برگردد تا اش��تباه 
خود را جبران كنند. م��ردي كه به اتهام قتل 
همسر وسواسش دستگير شده در بازجويي ها 
مدعي اس��ت كه او را دوست داش��ته اما يك 
لحظه عصبانيت اي��ن حادثه مرگب��ار را رقم 
اسفند سال قبل همسرش  زده است.  متهم 5  
را در خانه شان در ش��هرک مسعوديه  به قتل 

رساند و جس��د او را در حوالي امامزاده هاشم 
در جاده هراز رها ك��رد. پس از اين حادثه وي 
قتل همس��رش را مخفي كرد و ب��ه خانواده 
همس��رش به دروغ گفته بود، براي زندگي به 
تركيه سفر كرده اند تا اينكه پس از دو ماه يكي 
از دوستان صميمي اش راز قتل را بر مال كرد.  
وي صبح ديروز براي تحقيق به شعبه چهارم 
دادس��راي امور جنايي تهران منتقل شد و با 
اظهار پشيماني به قتل همسرش اعتراف كرد. 
در ادامه متهم براي ادامه تحقيقات در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت 
و قرار ش��د همراه مأموران براي كشف جسد 
راهي محل رها كردن جسد شود.  پس از اين 
متهم براي ادامه تحقيقات فني و نشان دادن 
محل رها كردن جسد به دس��تور بازپرس در 
اختي��ار كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت از كشف 99 كيلو 
و 350گرم حشيش خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد بخشنده گفت: مأموران 
پليس در جريان تحقيقات خود از فعاليت يكي از س��وداگران 
مرگ با خبر و متوجه ش��دند او با همدس��تي پسرش محموله 
حشيش را از شهري در جنوب به تهران منتقل مي كند كه روز 
گذشته خودروي وي را در بزرگراه آزادگان متوقف و در بازرسي 
از خودرو 99 كيلو و 350 گرم حشيش كشف كردند. وي ادامه 

داد: پدر و پسر بازداشت و به مقام قضايي تحويل داده شدند.

 بازداشت پدر وپسر 
با 99 كيلو حشيش

مرد شيشه اي كه متهم است پس از قتل 
مادرش در كرمانشاه به تهران گريخته 

است، بازداشت شد. 
چندي قبل به مأموران پليس كرمانشاه 
خبر رسيد زن 54 ساله اي در خانه اش به 
قتل رسيده اس��ت. با حضور مأموران در 
محل، جسد به پزش��كي قانوني منتقل 
شده و پسر 39 ساله او كه اعتياد شديدي 
به مصرف شيشه داشت به عنوان مظنون 

تح��ت تعقيب ق��رار گرف��ت. در جريان 
تحقيقات پليس مش��خص شد كه متهم 
به تهران گريخته اس��ت كه مخفيگاه او 

شناسايي و بازداشت شد.  
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه گفت: 
متهم در بازجويي ها گفت به خاطر توهم 
ناشي ازمصرف شيشه با مادرش درگير شده 

و او را با روسري به قتل رسانده است.

اقرار پسر شيشه اي  به قتل مادر

م�رد ج�وان ك�ه ب�راي نج�ات پس�ر 9 س�اله اش 
وارد اس�تخر ش�ده بود هم�راه طفل خود غرق ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دو روز قبل به مأموران پليس شهرستان 
ميناب خبر رسيد پدر و پسري در اس��تخر غرق شده اند. با 
حضور پليس مشخص شد كه اجساد از آب خارج و مرگ آنها 
از سوي امدادگران اورژانس تأييد شده است. در بررسي هاي 
بيشتر مشخص شد كه پسر 9 ساله براي آب تني خود را به آب 
زده بود، اما به علت نداشتن مهارت شنا در آستانه غرق شدن 
قرار گرفته بود كه پدرش هم خود را به آب مي زند اما هر دو 
غرق مي شوند.  سرهنگ محمد رستمي، فرمانده انتظامي 
شهرستان ميناب گفت: همزمان با انتقال اجساد به پزشكي 

قانوني تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

مرگ غم انگيز پدر و پسر مرگ مشكوك خانم دكتر بررسي مي شود 
م�رگ پزش�ك فوق تخص�ص و عض�و هيئ�ت علم�ي دانش�گاه ك�ه 
در مطب�ش ب�ه ط�رز مرم�وزي ف�وت ك�رده اس�ت، بررس�ي مي ش�ود .

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت22:20 شامگاه س��ي و يكم فروردين ماه مأموران 
پليس پايتخت از مرگ مشكوک خانم دكتر ميانسالي در مطبش در خيابان فرشته 
با خبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 46 ساله اي بود كه به طرز مرموزي به 
كام مرگ رفته بود. با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 

بررسي ها در محل حادثه نشان داد پزشك ميانسال در حالي كه سرمي به بدنش 
وصل بوده فوت كرده است. مأموران دريافتند منيژه كه عالوه بر داشتن تخصص 
زنان و زايمان فوق تخصص آنكولوژي از آلمان است. همچنين مشخص شد پزشك 
متخصص سهام دار بيمارستان خصوصي و عضو هيئت علمي دانشگاه هم است. 
معاينات اوليه تيم پزشكي قانوني حكايت از اين داشت كه وي حدود پنج ساعت 
قبل فوت كرده اس��ت.  زني كه موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: من از 
دوستان صميمي او هستم و ساعتي قبل تماس گرفت و خواست براي كار مهمي به 
مطبش بروم كه وقتي وارد شدم با جسدش مواجه شدم. وي در پايان گفت: منيژه 
يك فرزند بزرگ هم دارد و شوهرش پزشك است. همزمان با ادامه تحقيقات درباره 
اين حادثه جسد زن ميانسال براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت 

اصلي مرگ به دستور بازپرس جنايي به پزشكي قانوني فرستاده شد. 
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 مخفيگاه قاتل فراري را 
به پليس نشان دهيد

تالش ه�اي پلي�س تهران ب�راي بازداش�ت ش�اگرد 
مغازه پتوفروش�ي ك�ه از دو س�ال قبل به اته�ام قتل 
تح�ت تعقيب ق�رار دارد همچن�ان در جريان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم 31 س��اله كه حمي��د. ق نام دارد 
شاگرد مغازه پتوفروش��ي در خيابان مصطفي خميني است 
كه از 12 دي ماه دو س��ال قبل تحت تعقيب پليس تهران قرار 
دارد. او روز حادثه داخل مغازه نشسته بود كه يكي از مشتريان 
كه مردي 30 ساله به نام ناصر. م بود وارد مغازه شد و به خاطر 
اختالف حساب با حميد درگير شد و در جريان درگيري با ضربه 
چاقوي حميد به قتل رسيد. همزمان با وقوع حادثه مأموران 
پليس راهي خانه مجردي حميد در خيابان 17 شهريور شدند، 
اما متوجه شدند كه وي از محل متواري شده است. به زعم انتشار 
چندباره تصوير متهم در رسانه ها تالش ها براي بازداشت وي 
همچنان ناكام مانده است. سرهنگ علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ از كساني كه 
از مخفيگاه متهم اطالع دارند درخواست كرد اطالعات خود را 
از طريق شماره تماس 51055437 در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. 

كشف عتيقه هاي 3 هزار ساله
فرمانده انتظامي شهرس�تان مشگين ش�هر از كشف 
عتيقه هاي دوره عصر آهن با قدمت 3 هزار سال خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ كيوان زرين كاله گفت: 
مأموران پليس در بازرسي از خانه اي در روستاي ميرک اين 
شهرستان دو قطعه سفال عتيقه كشف و مرد صاحبخانه را 
بازداشت كردند. وي قدمت عتيقه هاي كشف شده را متعلق 

به دوران عصر آهن با قدمت 3 هزار سال اعالم كرد.

معاون اجتماعي فرمانده 
انتظامي ته�ران بزرگ 
از برگ�زاري نخس�تين 
جش�نواره مل�ي فيلم 
110 ثاني�ه اي پليس در 
ارديبهشت ماه امسال 
با مشاركت ستاد مبارزه 

با مواد مخدر، شهرداري تهران، پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه خبر داد. 
س��رهنگ مراد م��رادي در توضيح برگ��زاري جش��نواره ملي 
فيلم 110 ثانيه اي »ما« )مردم و امنيت( با موضوع پيش��گيري از 
اعتياد به خبرنگار ما گفت كه اين جشنواره در سه قالب انيميشن، 
مس��تند و داس��تاني طرح ريزي شده است. س��رهنگ مرادي با 
اش��اره به تمديد مهلت ارس��ال آثار تا 30  ارديبهشت ماه گفت: 
شركت كنندگان مي توانند با در نظر گرفتن مضامين جشنواره 
حداكثر پنج فيلم 110 ثانيه اي را به نام يك فرد و با درج كد ملي و 
شماره تلفن به نشاني festival110. tebyan.  net ارسال كنند. 
وي با اشاره به اينكه به برگزيدگان هر يك از بخش هاي مختلف 
اين جشنواره عالوه بر لوح افتخار، به نفرات يكم تا سوم به ترتيب 
۸0، 70 و 50 ميليون ريال وجه نقد پرداخت خواهد ش��د، افزود: 
متقاضيان شركت در اين جشنواره مي توانند در روز هاي اداري از 

ساعت 9تا12 با شماره تلفن ۸1۸23709 تماس حاصل كنند. 

مردم و امنيت در 110 ثانيه

خودت را معرفي كن ؟ 
پيمان هستم 39 ساله.

با همسرت چطور آشنا شدي ؟
16سال قبل يكي از بستگانم او را براي ازدواج به 

خانواده ام معرفي كرد و با هم ازدواج كرديم. 
به چه كاري مشغولي ؟

چند سالي در مخابرات كار مي كردم تا اينكه به 
خاطر بيماري همسرم كارم را از دست دادم و بعد 

از آن پيك موتوري كار مي كردم. 
همسرت چه بيماري داشت ؟ 

همسرم سواس داش��ت و از سال ۸7 وسواسش 
شديد شد به طوريكه قابل تحمل نبود. 

چرا او را درمان نكردي ؟ 
خيلي تالش كردم او را پيش پزش��ك ببرم، اما 
خودش قبول نمي كرد كه بيمار است و مي گفت 
من سالم هستم شما بيماريد. حتي خواهرانش هم 
خيلي تالش كردند او را براي درمان پيش پزشك 
ببرند، اما موفق نشدند. به خاطر همين بيماري 
ما با هيچ كسي رفت و آمد نداشتيم. او هميشه 
تمامي وسايل خانه را مي شست و حتي ليواني كه 
خودش شسته بود وقتي مي خواستم با آن به او آب 

بدهم دوباره جلوي چشمانش مي شستم. 
فرزند داريد ؟ 

بله، دختر 4 و نيم ساله دارم. فكر مي كردم بچه 
كه به دنيا بيايد وسواس همسرم كمتر مي شود، 
اما در اين مدت هيچ تغييري نكرد بلكه وسواس 

او بدتر هم ش��د. به طوريكه دخترمان را كتك 
مي زد و همين وسواس تا جايي پيش رفت كه 
همسرم غذا هم درست نمي كرد و من مجبور 
ش��دم از كارم بيرون بيايم تا بيشتر به دخترم 

برسم و شام و ناهار درست كنم. 
يعني به خاطر وسواس همسرت را به 

قتل رساندي ؟
هر چند ما اختالف داشتيم اما به خاطر وسواس او 

را نكشتم و آن شب اتفاقي او به قتل رسيد. 
توضيح بده ؟ 

شامگاه 5 اسفند سال قبل بود كه طبق معمول 
با هم مشاجره كرديم . نيمه هاي شب در خواب 
بودم كه ناگهان احساس خفگي كردم كه ديدم 
همسرم گلويم را گرفته و فشار مي دهد. خيلي 
عصباني شدم و دستانش را باز كردم و بعد گلويش 

را گرفتم كه ديدم نفس نمي كشد. 
دخترت متوجه نشد ؟ 

نه او خواب بود. 
قتل همسرت را از قبل طراحي نكرده 

بودي ؟ 
نه 

پس چرا خ�ودروي ب�رادرت را قبل از 
حادثه امانت گرفته بودي و با خودروي 
او هم جسد را به بيرون منتقل كردي ؟ 

مادر زنم س��كته كرده بود و قرار بود همسرم را 
به خانه آنها ببرم. از آنجايي كه همس��رم خيلي 
وسواس بود س��وار خودروهاي غريبه نمي شد. 
به همين خاطر خودروي برادرم را امانت گرفتم 
و داخل آن را شستم تا همسرم را به خانه مادرش 

برسانم، اما در نهايت جسدش را با خودروي او به 
بيرون منتقل كردم. 

بعد از قتل چه كار كردي ؟ 
تصميم گرفتم با اورژانس تماس بگيرم، اما ديدم كار 
تمام شده است و از ترس تماس نگرفتم و تصميم 
گرفتم جسدش را به بيرون از شهر منتقل كنم و در 
مكاني دور رها كنم. جسد را آرام از طبقه اول خانه ام 
به صندوق عقب خودروي برادرم منتقل كردم به 
طوريكه همسايه ها متوجه نشدند و بعد دخترم را 
كه خواب بود روي صندلي عقب گذاشتم و به طرف 
امامزاده هاشم به راه افتادم. حوالي امامزاده هاشم 
جسد را رها كردم و به تهران برگشتم كه در ميانه 

راه دخترم از خواب بيدار شد. 
دخترت در اين م�دت بهانه مادرش را 

نگرفت ؟ 
نه، اما پس از اين حادثه دخترم را هميشه پيش 

خواهرم مي بردم. 
به خواهرت چه گفتي ؟ 

به خواهرم گفتم همسرم به خانه مادرش رفته تا 
از او پرستاري كند و دخترم در خانه تنها بوده كه 

او را به خانه آنها آورده ام. 
از 5 اسفند سال قبل خانواده همسرت 

جوياي حال دخترشان نشدند ؟
گفتم كه بستگان من و همسرم به خانه ما رفت و 
آمد نداشتند، اما من به خاطر اينكه كسي متوجه 
نشود به آنها از طريق واتساپ پيام دادم و به دروغ 
گفتم كه ما به ص��ورت قاچاق به تركيه رفته ايم 
و قرار اس��ت از آنجا هم ب��راي زندگي به يكي از 
كشورهاي اروپايي برويم. از طرفي هم گاهي با 

تلفن همراه همسرم به خانواده اش پيام مي دادم 
و از طرف او مي نوشتم كه در تركيه زندگي خوبي 
داريم تا اينكه يكي از دوستانم دست مرا رو كرد. 

چطوري ؟ 
يكي از دوس��تانم به نام احمد دوست مشترک 
من و برادر زنم ب��ود. او چند روزي با من تماس 
مي گرفت و من جوابش را نمي دادم تا اينكه يك 
روز قبل از اينكه اعتراف كنم به تلفنش جواب 
دادم. خيلي عصباني بودم كه علتش را س��ؤال 
كرد كه از دهانم پريد و گفتم همسرم مرده است 
و حالم خوب نيس��ت. او به من تسليت گفت و 
تلفن را قطع كرد. پس از اين احمد با برادر زنم 
تماس مي گيرد و به او تسليت مي گويد. كه برادر 

زنم مشكوک شده بود و به در خانه ما آمد. 
وقتي متوجه ش�دند تهران هس�تي 

موضوع را به آنها گفتي ؟ 
ابتدا نه. ب��ه آنها دروغ گفتم كه همس��رم را در 
بيمارستاني براي درمان بستري كرده ام كه از 
من آدرس بيمارستان را خواس��تند و من هم 
آدرس دروغي دادم و در نهايت دستم رو شد و 
آنها با پليس تماس گرفتند و من هم به پليس 

حادثه را توضيح دادم. 
چرا دراين مدت�ي كه با ه�م اختالف 

داشتيد او را طالق ندادي ؟ 
باور كن خيلي دوستش داشتم و گفتم كه اين 

حادثه اتفاقي بود اصالً قصد قتل نداشتم. 
آخرين حرف ؟ 

دوست دارم زمان به عقب برگردد تا اشتباهم را 
جبران كنم.

گفت وگو با متهم

دس�تفروش دوره گرد كه با دس�تگاه 
اس�كيمر كارت عابربانك مشتريان را 
كپي و حس�اب آنها را خال�ي مي كرد، 

بازداشت شد. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا، چن��دي قبل 
ش��كايت  هاي مش��ابهي درباره برداشت 
از حس��اب ش��هروندان به مأموران پليس 
فتای تهران گزارش ش��د. يكي از شاكيان 
گفت: در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
از دوره گردي مق��داري خريد كردم و پول 
آن را از طريق دس��تگاه كارتخوان سياري 
كه داشت پرداخت كردم. چند ساعت بعد 
كه به خانه رس��يدم متوجه شدم كه چند 
ميليون تومان از حس��ابم برداش��ت شده 
است. بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان 
داد مشخصاتي كه شاكيان از دستفروش 
دوره گرد در اختيار پليس گذاشته اند با هم 
مطابقت دارد، بنابراين وي به عنوان مظنون 
تحت تعقيب قرار گرفت. در شاخه ديگري 
از تحقيقات مشخص شد كه شكايت هاي 
مشابهي عليه اين متهم در شهرهاي كرج، 

قم، دماوند و چند ش��هر ديگر مطرح شده 
است. مأموران پليس سرانجام در جريان 
تحقيقات بيشتر موفق ش��دند مخفيگاه 
متهم را در شهرستان گرگان شناسايي و 
21 فروردين ماه او را بازداشت كنند. مأموران 
پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم تعداد 
زيادي كارت هاي خام، دستگاه اسكيمر و 
كارت هاي كپي شده بس��ياري از شاكيان 
را كش��ف كردند. متهم در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گف��ت: با خودروي 
وانت براي دستفروشي به تهران مي آمدم 
و شب ها را در مسافرخانه مي ماندم. هنگام 
روز هم عمدتاً در خيابان هاي غربي تهران 
دستفروش��ي مي كردم و كارت عابربانك 
مش��تريان را كپي و در فرصت مناس��ب 
حسابش��ان را خالي مي كردم.  س��رهنگ 
تورج كاظمي، رئي��س پليس فتاي تهران 
بزرگ گفت: در حال حاضر بيش از 200 نفر 
از شاكيان متهم را شناسايي كردند و ارزش 
پرونده در حال حاضر 300 ميليون تومان 

است كه در حال افزايش است.

 دستفروش دوره گرد 
حساب مشتريان را خالي مي كرد

رئيس پليس پايتخت از عملياتي شدن طرح»امنيت و انضباط اجتماعي« با 
رويكرد  ارتقاي نظم و امنيت در بوستان ها، تفرجگاه ها و محله هاي تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما سردار حسين رحيمي، صبح ديروز در مراسم آغاز طرح در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: اين طرح به درخواست شهروندان براي ارتقاي 
امنيت و انضباط اجتماعي از امروز در محله هاي مختلف تهران و با حضور مأموران 
گشت ضربت سركالنتري هاي پليس پيشگيري پايتخت در 3۸4 محله و 2 هزار 
پارک و بوستان اجرايي شده است.  وي با اشاره به اينكه پليس تالش دارد با انجام 
اين طرح امنيت و احساس آن را براي ش��هروندان ارتقا دهد، ادامه داد: اين طرح 
به ويژه در 2 هزار بوستان و تفرجگاه شهر تهران به صورت شبانه روزي و تا زماني 
كه شهروندان در محل حضور داشته باشند، اجرا مي شود.  وي با بيان اينكه شعار 
امسال پليس پايتخت، پاک سازي شهر تهران از لوث وجود معتادان متجاهر است، 
گفت: در اين طرح برخورد قاطع با خرده فروشان موادمخدر، معتادان متجاهر و 
خصوصاً سارقان خرد مد نظر است؛ همچنين برخورد با اراذل و اوباشي كه اقدام به 
ايجاد مزاحمت براي شهروندان مي كنند، تا بتوانيم وضعيتي مطلوب در محالت و 
بوستان ها براي شهروندان و خانواده ها ايجاد كنيم.  سردار رحيمي گفت: در پايان 
سال گذش��ته با افزايش 17 درصدي جرائم خرد روبه رو بوديم كه خوشبختانه با 
انجام طرح هاي امنيت و انضباط اجتماعي در سال جديد موفق شده ايم نه تنها اين 
روند را به صفر برسانيم، بلكه در حال حاضر با كاهش 3 درصدي وقوع جرائم خرد 
در شهر تهران روبه رو هستيم.  سردار رحيمي رويكرد اين طرح را ارتقاي امنيت در 
محله ها و بوستان هاي شهر تهران اعالم كرد و افزود: در حال حاضر تهران نسبت به 
ساير شهرها وضعيت مناسب تري در موضوع امنيت دارد و اميدواريم با اجراي اين 
طرح فضاي مطلوبي را براي آرامش شهروندان به ارمغان بياوريم. وي به استفاده 
از فناوري هايي مثل دوربين در مأموريت هاي پليس پايتخت اشاره كرد و گفت: 
استفاده از دوربين هاي آفالين و آنالين در مأموريت هاي پليس، باعث تأثير مثبت 

در فضا سازي به ويژه در ايجاد و ارتقاي آرامش شهروندان مي شود.

 عملياتي شدن طرح انضباط اجتماعي 
در تفرجگاه ها و بوستان هاي تهران

مرد بوكسور كه به اتهام قتل چهار عضو 
خانواده اش در بازداشت به سر مي برد به 
زودي در ش�عبه دهم دادگاه كيفري يك 

استان تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش خبرن��گار ما، پرون��ده قتل هاي 
خانوادگي با انگيزه هاي متف��اوت مدام در 
حال تش��كيل شدن هس��تند، بدون اينكه 
س��اختارهاي قانوني انگيزه هاي مورد نظر 
را بازكاوي و تالش خود را براي پيش��گيري 
از وقوع حوادث مش��ابه ب��ه كار گيرند.   در 
پرونده اي كه بيست و چهارم مهر سال 97، 
بعد از تماس مردي ب��ا كالنتري 132 نبرد 
تشكيل شد، حادثه يك جنايت خانوادگي 
اعالم شد. مرد تماس گيرنده گفت: »برادرم 
حسن 47 س��اله، سالهاس��ت با همسرش 
اختالف دارد. دي��روز چندبار ب��ا او تماس 
گرفتم، اما خيلي خ��وب حرف نمي زد. آخر 
ش��ب بار ديگر با او تم��اس گرفتم كه ديگر 
جوابم را نداد به همين دليل نگران ش��دم و 
به خانه اش رفتم، اما با صحنه وحش��تناكي 
روبه رو ش��دم كه برادرم مرتكب ش��ده بود. 
او، دو دختر خود و پدر و مادر همس��رش را 
كشته بود و سپس دست به خودكشي زده 
بود.« بع��د از اين تماس مأم��وران به محل 
حادثه رفتند و بعد از ورود به خانه با اجساد 
دو دختر حسن به نام هاي سولماز و ساناز و 
پدرزن و مادرزن وي به نام هاي سبز علي79 
و بماني70ساله روبه رو شدند كه گلوي آنها 
بريده شده بود.  با انتقال اجساد به پزشكي 
قانوني، حسن كه ورزشكار در رشته بوكس 
ب��ود، در حاليكه رگ دس��تش را بريده بود 
به بيمارستان منتقل ش��د و بعد از بهبودي 
به قتل چهارعضو خان��واده  اش اعتراف كرد 

و در ش��رح ماجرا گفت: »24 س��ال قبل با 
همس��رم در مطب يك پزشك آشنا شدم و 
بعد از ازدواج زندگي خوبي داشتيم. حاصل 
زندگي مان دو دختر بود كه دختر بزرگم در 
رشته حقوق تحصيل مي كرد. اختالف من و 
همسرم از چهار سال قبل شروع شد و همين 
باعث شد از هم طالق بگيريم، اما به خاطر 
فرزندانمان تصميم گرفتيم بار ديگر زندگي 
را از نو شروع كنيم به همين خاطر همسرم را 
صيغه كردم، اما همسرم دست از ناسازگاري 
برنمي داشت. او مدام سرگرم گوشي اش بود 
و مي گفت در حال بازي كامپيوتري است. « 
متهم در ادامه گفت: »چن��د روز قبل چند 
ش��اخه گل خريدم و به خانه رفتم. همسرم 
وقتي مرا ديد مس��خره كرد و با بي اعتنايي 
جوابم را داد. ناراحت ش��دم اما حرفي نزدم. 

فرداي آن روز همس��رم از خانه بيرون رفت 
اما ديگر بازنگشت. چند بار پيامك فرستادم 
و بارها تماس گرفتم اما جوابم را نمي داد به 
همين دليل سراغش را از پدر و مادرش گرفتم 
اما آنها هم جواب س��رباال دادند.« متهم در 
خصوص روز حادثه گفت: »آخرين بار به بهانه 
اينكه براي كاري به شمال بروم از پدر و مادر 
همسرم خواس��تم براي اينكه دخترانم تنها 
نباشند به خانه مان بيايند. آن روز حال خوبي 
نداشتم به همين دليل از پدر و مادر همسرم 
خواهش كردم از همسرم خبري بدهند، اما 
آنها دوباره جواب سرباال دادند. نسبت به آنها 
حس خوبي نداش��تم و آنها را عامل اختالف 
خودم و همسرم مي دانستم به همين خاطر 
از خانه بي��رون رفتم و مقداري ش��ير و موز 
خريدم و بعد از تهيه شيرموز تعدادي قرص 

خواب آور داخل آنها ريختم. سپس دخترانم 
و پدر و مادر همسرم از آن شيرموز خوردند 
و خوابش��ان برد. كمي  گذشت تا اينكه ابتدا 
سراغ دختر بزرگترم – سولماز - رفتم. قصد 
داشتم او را خفه كنم اما نشد به همين خاطر 
چاقوي آشپزخانه را برداش��تم و گلوي او را 
بريدم. سپس سراغ ساناز رفتم و با مشت به 
گيجگاه او زدم. ساناز نيمه هوش بود كه گلوي 
او را هم بريدم. بعد از كشتن دو دخترم سراغ 
پدر و مادرهمس��رم كه در پذيرايي خوابيده 
بودند، رفتم و ابتدا گل��وي پدرزنم را بريدم 
و سپس با چاقو به گلو و شكم مادر همسرم 
زدم. آن شب تعداد زيادي قرص خورده بودم. 
مي خواستم خودكشي كنم به همين دليل 
رگ دستم را زدم. همان موقع برادرم تماس 
گرفت كه به دروغ گفتم براي سفر به شمال 
رفته ام اما او از نگران��ي مقابل خانه مان آمد 
كه ما را در آن وضعيت ديد.« متهم در آخر 
گفت: »25 سال بوكسور بودم و زندگي خوبي 
داشتم اما ناسازگاري هاي همسرم باعث شد 
مرتكب قتل شوم چون نمي خواستم دخترانم 
سرنوشتي مانند مادرشان داشته باشند.« با 
اعتراف هاي تكان دهنده مرد بوكسور، وي به 
پزشكي قانوني معرفي ش��د اما كارشناسان 
پزشكي قانوني در گزارش��ي اعالم كردند او 
مشكل اختالالت رواني و سابقه بيماري رواني 
نداشته و دليلي مبني بر فقدان قوه تميز يا 
اراده نيز براي او به دست نيامده است. به اين 
ترتيب پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات 
و درخواست قصاص از س��وي اولياي دم، به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. به اين ترتيب متهم به زودي در 

آن شعبه محاكمه خواهد شد. 

مسافرت دروغين 
به تركيه پس از قتل 

همسر وسواسی

مرد بوكسور  به ميز محاكمه رسيد


