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معمای پیچیده قتل سریالی با تیر و كمان
به دنبال باز شــدن پروندهای عجیب در ایالت بایرن آلمان و كشــف ســه جســد
بههمــراه دو تیركمــان «كراســبو» در اتاق یــك هتل ،هماكنــون دو جســد دیگر در
خانه یكی از قربانیان قبلی كشف شده تا معما پیچیده شود.
به گزارش ایســنا ،روز شنبه جســد مرد  ۵۳ساله و دو زن  ۳۳و  ۳۰ســاله آلمانی در

یك هتل در شــهر پاســاو در ایالــت بایرن آلمــان از ســوی پلیس در حالی كشــف
شد كه زخمهای ناشی از تیرهای نوعی تیركمان به نام كراسبو روی بدن قربانیان
وجود داشــت .ماموران اتاقهای هتل را مورد بررســی قرار دادند كــه دو تیركمان
كراسبو را در كیســهای پیدا كردند .این در حالی بود كه پلیس آلمان روز دوشنبه

و دو روز بعد از كشف اجساد آن سه قربانی ،اجساد دو زن دیگر را در آپارتمانی كه
متعلق به یكی از قربانیان قبلی این پرونده بوده ،كشف كرد.
طبق اعــام پلیس آلمــان ،هویــت دو زن قربانی جدیــد و هرگونه ارتبــاط احتمالی
آنها با سه قربانی قبلی هنوز مشخص نشده است.

تلنگر

پیرمرد شیطانصفت به اتهام قتل پسربچه محاكمه شد

ادعای«گرگپیر »
برایرهاییاز چوبهدار

پیرمرد متجاوز ،معروف بــه گرگ پیر كه یكی از قربانیــان خود را به
قتل رسانده بود ،پای میز محاكمه قرار گرفت .مرد  61ساله وقتی
با مقاومت آخرین طعمهاش روبهرو شد ،او را كشت.
بــه گــزارش خبرنــگار جا مجــم ،ایــن مــرد كــه چنــد نــوه هــم دارد،
دوازدهم بهمن ســال گذشــته كــودك  ۱۱ســالهای به نــام مرتضی
را بــا انگیــزه آزار و اذیــت به بــاغ مخــوف خود كشــاند امــا هنگامی
كه بــا مقاومــت وی روبهرو شــد ،دســت به جنایتــی هولنــاك زد و
پسربچه را كشت .قاتل سپس جســد كودك را به كوهپایهای در
چندكیلومتری روســتای رباط خاكســتری در جاده قدیم نیشابور
برد و درون آبراههای دفن كرد.
با گــزارش ناپدید شــدن مرتضــی ،مامــوران تحقیقات خــود را آغاز

كــرده و متوجه شــدند او آخریــن بــار در بــاغ پیرمردی دیده شــده
اســت .پیرمرد با دستور قضایی دســتگیر شــد و در نهایت به آزار
و قتل كودك  ۱۱ساله در حالی اعتراف كرد كه كودكان دیگری را نیز
به باغ مخوف خود كشــانده بود .پیرمرد قاتل بــه ماموران گفت:
به بهانه خریــد س ـگهای ولگــرد ،پســربچهها را به باغ كشــاندم.
وقتی «مرتضی» به من گفــت كه موضوع آزار را بــه پدرش میگوید
خیلــی ترســیدم و او را هــل دادم كــه ســرش به لبــه اســتخر خورد
و بیهــوش شــد .دیگــر چیــزی نمیفهمیــدم ،كمربنــدش را از دور
شلوارش برداشتم و حدود پنج دقیقه گردنش را با كمربند فشار
دادم تا این كه فوت كرد.
متهم در ادامه صحنه قتل را بازســازی كرد و پرونــدهاش با صدور

پیدا کردن طعمه

سه دوســت كه در مهمانی شبانه نقشــه دزدی از صرافیها
را طراحــی و اجرا كــرده بودند ،هنگام شــكار چهارمین طعمه
خود دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جا مجــم ،اوایــل اســفند ســال
گذشــته كارمند یك صرافی با حضوردر شــعبه نهم بازپرسی
دادســرای جنایــی تهــران از ســه مــرد بــه اتهــام آدمربایــی و
سرقت كیف پر از سكهاش شكایت كرد .
پس از این شــكایت با دستور بازپرس ســهرابی ،تحقیقات

قاچاقچیان 400تن مخدر وارد ایران كرد

حكم مرگ
برای تمساح خلیج فارس
تمساح خلیج فارس و یكی از همدســتانش كه از طریق
دریا موادمخدر قاچاق میكردنــد ،با حكم دادگاه انقالب
بندرعباسبهاعداممحكومشدند.
بــه گــزارش خبرنــگار جامجــم ،رئیــس كل دادگســتری
اســتان هرمــزگان دیــروز در جمع خبرنــگاران در تشــریح
فعالیت این شــبكه موادمخدر گفت :این باند در عرض
دو ســال فعالیت خود موفق شــده بــود بیــش از  400تن
موادمخــدر بــه كشــور وارد كنــد كــه خوشــبختانه در پی
هوشــیاری دســتگاههای نظارتــی و امنیتــی ،بســیاری از
این محمولهها كشف و ضبط شــد .این باند بینالمللی
بــا اســتفاده از راهكارهــای پولشــویی ،بســیاری از وجوه
درآمــدی حاصــل از معامــات مــواد مخــدر را بــه اراضــی،
امــاك و مســتغالت در اقصی نقاط كشــور تبدیــل كرده
بــود .بیــش از  60منــزل مســكونی ،چنــد فرونــد شــناور
صیــادی و بیــش از  2/5میلیــارد تومــان پــول نقــد از این
باند كشف و ضبط شد.سرباند این شبكه سازمان یافته
قاچاق مــواد مخدر كه به تمســاح خلیج فــارس معروف
شــده ،یكی از بزرگتریــن ســوداگران مــرگ و قاچاقچیان
مــواد مخــدر از طریــق در یــا بــود .تمســاح خلیــج فــارس
توانســته بــود یكــی از بزرگتر یــن شــبكههای قاچــاق و
توزیــع مــواد مخــدر در ایــران ،افغانســتان و پاكســتان را
راهاندازی كند و خود نیز به عنوان ســركرده این ســازمان
و شــبكه پیچیده در چهرههای مختلف و پوش ـشهای
گوناگوندر این كشورهافعالیتمیكرد.
حجت االســام اكبــری دربــاره حكــم دادگاه بــرای اعضای
این باند هــم گفــت :از ســوی دادگاه انقــاب بندرعباس
بــرای دو نفــر از ســركردگان باندتمســاح خلیج فــارس به
علت مدیریت و سردســتگی باند قاچاق ســازمان یافته
واردكننده مواد مخدر به كشــور ،حكم اعدام صادر شده
اســت .همچنیــن  16نفــر از متهمــان دیگــر ایــن پرونــده
نیز در مجمــوع به تحمل حبــس و جزای نقــدی محكوم
شدهاند.

مامــوران اداره پنجم پلیــس آگاهی تهران برای شناســایی و
دستگیری سارقان آغاز شد .
شاكی به افســر تحقیق گفت :مردی خودش را تاجر معرفی
نكــه میخواهــد از ایران بــرود چند بــار به
كــرد و بــه بهانــه ای 
صراف ـیام آمــد و دالر خرید .یــك روز به صرافــی آمــد و ده هزار
دالر خواســت و ســه میلیــون تومــان بیعانــه داد .ترســیدم
ســرم كاله برود ،به همین خاطر به جای دالرها هشت سكه
طــا بــردم .قــرار مالقــات در شــمال تهــران بــود .وقتی ســوار

كیفرخواست به دادگاه كیفری خراسان رضوی ارسال شد.
دیــروز جلســه دادگاه در دو بخــش علنــی و غیرعلنــی برگزار شــد.
در بخش علنی به اتهام قتــل و آدمربایــی و در بخش غیرعلنی به
اتهــام تجاوز بــه عنف رســیدگی شــد .در ابتدای جلســه محاكمه،
رئیس دادگاه گفت :بهدلیل رسانهای شــدن این ماجرا ،تصمیم
گرفتیم كه نتایج آن به طور دقیق اطالعرســانی شود .یكقسمت

خــودروی پژواش شــدم ،دو مــرد جوان كــه چاقــو و چوب به
دست داشتند سمتمان آمدند .مرا به مرگ تهدید كردند و
كتكم زدند .آنها میگفتند كه من مزاحم خواهرشان شدهام
و بعد از چند روز تعقیب مرا یافتهانــد و میخواهند تنبیهم
كنند كه دیگر مزاحم خواهرشان نشــوم .آنها كیف سكهها
را دزدیدند و مرا از خــودرو بیرون انداختند .بعــد از رفتن آنها
تازه متوجه همدستی خریدار دالر با سارقان شدم.
نكــه چند هفته
پلیس در جس ـتوجوی ســارقان بود تــا ای 
بعــد ،دو مــرد كــه كارمنــدان دو صرافــی بودنــد بــا حضــور در
پلیس آگاهی از ســه سارق شــكایت كردند .با تحقیق از آنها
معلوم شد این دو نفر هم مثل شاكی نخست مورد سرقت
قــرار گرفتهانــد .ســارقان از هــر كــدام ده هــزار دالر ســرقت
كرده بودنــد .ماموران كــه احتمال میدادند ســارقان ســراغ
یهــای دیگر هــم بروند مشــخصات و عكسهای آنها
صراف 
را در اختیار مدیران صرافیها قرار داده و از آنها خواستند اگر
دزدان بــه مغازه شــان آمدنــد به پلیــس خبر دهند .ســه روز
پیش ،مــرد صرافــی باپلیس تمــاس گرفــت و خبــر از حضور
یكی از ســارقان در صرافیاش داد .ماموران برای دستگیری
ســارق به آنجــا رفتند كه متهم با شــك كــردن به مــرد صراف
از مغازه فرار كــرد .مامــوران او را تعقیب كرده و دســتگیرش
كردنــد .متهــم در بازجویــی پلیســی منكــر جرایم شــد اما در
مواجهه حضــوری با شــاكیان گفــت :بــا همدســتانم در یك
مهمانی شــبانه آشــنا شــده و نقشــه ســرقت از صرافیها را
فهــا را جلب كــرده و بعد از
طراحی كردیم .ابتــدا اعتماد صرا 
آنها سرقت میكردیم.
بــا اعتــراف متهــم ،همدســتانش هــم دســتگیر شــده و به
جرایم خود اعتراف كردند.

دختر جوان پس از آزار جنسی ،خودکشی کرد

خودکشی از ترس آبرو
دختر جوان زمانی كه برای مالقات با مادرشــوهر آیندهاش
پــا در خان ـهای در غــرب تهــران میگذاشــت ،نمیدانســت
ســناریوی شــومی برای او طراحی شــده است .پســر جوان
با قفــل كــردن در خانــه ،دختــر  20ســاله را مــورد آزار و اذیت
قرار داد.
بــه گــزارش جامجــم ،چنــدی پیــش پرونــدهای از شــعبه
ششــم دادگاه كیفــری یك اســتان تهــران به پلیــس آگاهی
ارجاع شــد كه در آن دختر  20ســالهای قربانی جنایت ســیاه
پســر  27ســاله شــده بــود .خانــواده دختر جــوان بــا حضور
در پلیــس آ گا هــی ا عــام كرد نــد ،دختر شــان بــا خــوردن
نوشیدنی مسموم خودكشی كرده كه با انتقال سریع او به
بیمارستان از مرگ نجات پیدا كرده است.
كارآگاهان برای آغاز تحقیقات راهی بیمارســتان شــده و به
تحقیــق از دختر جــوان پرداختنــد كــه او اظهار كــرد :بهمن
ســال گذشــته از طر یــق فضــای مجــازی بــا علیرضــا آشــنا
شــدم .ابتدا ارتباط مــا در حد چند پیــام كوتاه بــود تا اینكه
این ارتباط هر روز بیشــتر شــد و بــرای اولین بــار در پاركی با
یكدیگــر مالقــات كردیــم .مدتــی از آشــنایی مــن و علیرضــا
گذشــت و مــن در ایــن مــدت عالقــه شــدیدی بــه او پیــدا
كردم تا اینكه یك روز علیرضا مدعی شــد قصــد دارد با من
ازدواج كنــد .مدتــی بعد بــه من گفــت كه قصــد دارد مــرا به
خانوادهاش معرفی كند و با این ترفند مرا به خانهشــان در
محدوده فلكــه دوم صادقیه برد .به علیرضــا اعتماد كامل
داشــتم و بــه هیــچ عنــوان فكــر نمیكــردم او یــك روز قصد
فریب مرا داشــته باشــد .زمانی كه وارد خانه شدیم متوجه
شــدم كــه علیرضــا بــه دروغ مــرا بــه داخل خانــه كشــانده و
خانــوادهاش آنجــا نیســتند .قصــد داشــتم از خانــه خــارج
شوم ،اما علیرضا در خانه را قفل كرده بود و به زور مرا مورد
آزار و اذیت قرار داد.
مریم درباره اقدام به خودكشــی هم گفت :پس از آن ماجرا
چنــد بار بــا علیرضــا صحبــت كــرده و از او درخواســت كردم
تــا بــه قــول خــودش بــرای ازدواج عمــل كنــد ،امــا او هــر بار
بهانهای میآورد تا اینكه تلفن همراهش خاموش شــد و

دیگر پاســخ تماسهای مرا نداد .از یك سو همه چیز برایم
تمام شــده بود و از ســوی دیگر نیز نمیتوانستم واقعیت
را با پدر و مــادرم در میان بگذارم و بــه همین خاطر تصمیم
گرفتم به زندگیام پایان دهم.
كارآگاهــان بــا شناســایی محل ســكونت علیرضــا در فلكه
دوم صادقیــه بــه ا یــن محــل رفتــه و روز دو شــنبه او را
دســتگیر و بــه اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ
منتقــل كردنــد .پســر جــوان با مشــاهده شــاكی و شــواهد
موجود ،به فریب شاكی اقرار كرد.
تحقیقــات از متهــم در دادگاه كیفــری اســتان تهــران ادامه
دارد.

پرونده مربــوط بــه اتهاماتی اســت كه با كیفرخواســت بــه دادگاه
اعالم شده كه شامل قتل عمد و آدمربایی است و قسمت دیگر
مربوط به اعمال منافی عفت است.
در ادامــه نماینــده دادســتان مشــهد بــه تشــریح كیفرخواســت
پرداخــت و گفــت :پــس از اعــام مفقــودی ایــن كــودك از ســوی
خانــوادهاش ،مامــوران تحقیقــات خــود را آغــاز كــرده و  21بهمــن
متهــم به قتــل بــا ردیابی تلفــن همــراه مقتول بازداشــت شــد .با
توجه به شكایت شــاكی خصوصی و شرح معاینه جسد كه علت
تامه قتل را فشار جسم نواریشكل بر عناصر حیاتی گردن اعالم
كرده ،برای متهم درخواســت تعیین مجازات و اجــرای مجازات در
مآل عام را دارم.
رئیــس دادگاه ســپس بــا تفهیــم اتهــام بــه متهــم بــه قتــل از او
خواســت دربرابــر اتهام قتــل عمــد و آدمربایــی از خود دفــاع كند.
متهم با رداتهــام آدم ربایی گفت :من قتل را ب هگــردن میگیرم ،اما
علت قتل برخورد سر مقتول به اســتخر بوده است ،نه كشیدن
كمربنــد بــه دور گردنــش ،همچنیــن آدمربایــی اتفــاق نیفتــاده و
كودك با میل خودش سوار ماشینم شد.
پــس از دفاعیــات متهم و وكیــل مدافعــش ،رئیــس دادگاه ختم
رســیدگی بــه بخــش نخســت پرونــده را اعــام كــرد و در بخــش
غیرعلنی به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی شد.
قضات بعد از آخرین دفــاع متهم برای تصمیمگیــری و صدور رای
وارد شور شدند.

بازگشت پیرزن از دروازه مرگ

متهم در دو جلسه
علنی و غیرعلنی
در برابر اتهام قتل
آدمربایی و تجاوز
به عنف از خود
دفاع کرد

پیرزنی كه به گمان مردم روستای بردپهن مرده بود،
هنگام غســل جنــازهاش ،دســتانش را تــكان داد و
زنده شد.
احســان كریمیزاده ،مســؤول مركز جامع ســامت
موشــمی زیالیــی بخــش مارگــون شهرســتان
بویراحمد بــه ایرنا گفت :روز دوشــنبه یكــی از اهالی
روســتای بردپهــن زیالیــی بــا مركــز جامــع ســامت
موشــمی زیالیــی تمــاس گرفــت و خبــر داد كــه زن
ســالخوردهای كــه بــه گمــان خانــواده فــوت كــرده و
مردم روســتا برای شــركت در آیین غســل و سپس
تشــییع او جمــع شــده بودنــد ناگهــان انگشــتان
دســت خــود را تــكان داده و زنــده شــده اســت .تیم
ســامت مركــز موشــمی زیالیــی بــه محــل اعــزام و
موضوع را بررســی كردند .با بررس ـیهای انجا م شده
توســط پزشــك مركــز ،وجــود عالئــم حیاتــی و البتــه
وضعیت عمومی نامناسب بیمار تایید شد.

ضربات چاقو
پاسخ خونین اعتراض به س 
گ

قتل هولناك همكالسی
با ادعای آزار و اذیت

پســر جوان كه همكالسی ســابقش را كشــته و جنازه
ســوخته او را دفن كرده دیروز در دادگاه گفــت از آزار و
اذیتهای او خســته شــده بودم به همین خاطــر او را
كشتم.
به گــزارش حبرنــگار جا مجــم ،عصــر نهم خرداد ســال
گذشــته مرد جوانی به پلیــس آگاهی رفــت و از ناپدید
شــدن پســر  ۲4ســاله اش بــه نــام كیــوان خبــر داد.
این مرد گفــت :دیروز پســرم همــراه یكی از دوســتان
قدیم ـیاش بــه نــام آرش از خانه بیــرون رفــت و دیگر
بازنگشت .گوشــی تلفن همراهش خاموش است و
میترسم بالیی سرش آمده باشد .
تالش برای به دست آمدن ســرنخی از كیوان آغاز شد
اما پلیس نشــانی از وی پیــدا نكرد تا اینكه بــا ردیابی
گوشی موبایل كیوان دریافت این پســر آخرین بار به
حوالــی فــرودگاه امــام رفته بــود .پلیــس در تحقیقات
اولیه آرش را بازداشــت كــرد امــا وی ادعا كرد كیــوان را
ندیده بود امــا در بازجوییهای بعدی گفــت :كیوان از
ســالها پیش مرا آزار م ـیداد من کــه از این وضعیت
خسته شده بودم به همین خاطر او را كشتم .
به دنبــال بازســازی صحنــه جــرم ،بــرای آرش بــه اتهام
قتل،جنایــت بــر میــت و ســرقت امــوال قربانــی
كیفرخواســت صــادر شــد و او دیــروز در شــعبه دهم
دادگاه كیفــری یــك اســتان تهــران بــه ریاســت قاضی
قربانــزاده و بــا حضــور یــك قاضــی مستشــار پــای میز
محاكمه ایستاد .
در ابتــدای ایــن جلســه پــدر و مــادر قربانی بــرای آرش
حكم قصاص خواستند .سپس آرش كه حاال 25سال
دارد در جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت :مــن و آرش از
دوران مدرســه با هم دوســت بودیــم .او قابل اعتماد
ناظم مدرســه بود به همین خاطر ناظم مدرسه كلید
دفتــر را بــه او داده بــود و اوهــم ســواالت امتحانــی را
برداشــته و به من هم میداد .از همان ســالها رفاقت
ما با هم بیشتر شد .من همیشــه به خانه آنها رفت و
آمد داشتم .یك بار مرا در خانه شان مورد آزار قرار داد.
بعد از آن هــم مرا تهدیــد م یكــرد  .آخرین بــار تصمیم
گرفتم بــا او صحبــت كنم .بــه همین خاطر با ماشــین
دنبالــش رفتــم و گفتــم بهتــر اســت دســت از ســرم
بــردارد امــا او قبــول نم یكــرد  .مــن كــه عصبانی شــده
بودم با مشــت به صورتش ضربه زدم.وقتی دستش
را روبــه روی صورتش گرفتــه بود یك ضربــه چاقو به او
زدم .چون نیمه شب بود از ترســم جنازه را در حاشیه
فرودگاه امام خمینی از ماشین بیرون انداختم .ازباك
ماشــین بنزین بیرون آوردن و آن را آتش زدم .سپس
جنــازه ســوخته را داخــل یــك گــودال دفن كــردم .من
برای این كه پلیــس را گمراه كنم كیف پول و انگشــتر
او را برداشتم.
وی در پاســخ به ســوال قاضــی دربــاره اینكه چــرا از او
شكایت نكرده بودی گفت :من غرور بیجا داشتم .به
همین خاطر به پلیس شكایت نكردم.
در پایــان جلســه قضــات دادگاه وی را بــه پزشــكی
قانونــی معرفــی كردنــد تــا دربــاره وی اظهار نظــر كنند.
همچنین قرار شــد از یكی از دوســتان او نیز به عنوان
مطلع بازجویی و تحقیقات تكمیل شود.

دو برادر كه برای افطار ماه رمضان ،به پاركی در تهران
رفتــه بودنــد ،وقتی بــه مــردی بابــت همراه داشــتن
ســگش اعتــراض كردند ،بــا ضربــه چاقــوی او زخمی
شدند.
به گــزارش تســنیم ،شــامگاه هفدهم اردیبهشــت
امســال همزمــان بــا نخســتین روز مــاه رمضــان
امیرمحمد رشــیدیپور به همراه برادر بزرگش برای
افطار بــه پاركــی در خیابان ســتارخان رفتــه بودندكه
ســگ عظیمالجث ـهای بــه طــرف آنهــا آمــد و منجر به
واكنش این دو برادر شد.
در ادامــه صاحــب ســگ كــه مــرد جوانــی بــود
بــه مشــاجره بــا آن دو پرداخــت امــا بــا میانجیگــری
رهگــذران ،ماجــرا پایــان یافــت و آن دو بــرادر از پارك
بیــرون رفتنــد .در ادامــه صاحــب ســگ بــا چاقــو به
ســمت این دو برادر حملهور شــد و ضربهای به كمر
امیرمحمد زد و از محل فرار كرد .پسر زخمی از سوی
بــرادرش بــه بیمارســتان رســول اكــرم (ص) منتقل
شــد و تحت عمل جراحــی قرار گرفــت .با وقــوع این
حادثــه آنها شــكایت كردنــد و متهم تحــت تعقیب
پلیس قرار گرفت.

متهم به قتل
مدعی است
به خاطر آزار
و اذیتهای
دوستش آن را به
قتل رسانده است

سرقت خودروی رفیق
بهخاطر كلكل

دزد سابقهدار بهخاطر كلكل با دوستش ،خودروی
جك او را ســرقت كــرد .متهم همچنین در پوشــش
مسافربر از پسر جوانی زورگیری كرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جامجــم ،شــانزدهم
فروردین امسال پسر  19سالهای با حضور در شعبه
ششــم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران از ســه
مرد بــه اتهــام آدمربایــی ،ســرقت پول و گوش ـیاش
شكایت كرد.
با دســتور بازپرس احســان زمانی ،شــاكی به پلیس
آگاهی رفت و به افســر تحقیق گفت :روز گذشته در
میدان هروی سوار خودروی تاكسی سمندی شدم
كه دو نفر دیگر عالوه بر راننده سرنشین آن بودند.
در میانــه راه راننــده تغییــر مســیر داد ،چاقویــی زیــر
گلویم گذاشــتند .با زور و تهدید پولهایم و گوشــی
گرانقیمتــم را ســرقت كردنــد .وقتی فهمیــدم قصد
قتل مرا دارند ،خودم را از ماشین بیرون انداختم.
بــا گذشــت یــك مــاه از ایــن ماجــرا رد راننــده ســارق
در محلــه نارمــك بهدســت آمــد و او روز دوشــنبه
در خان ـهاش بازداشــت شــد .در بازرســی از خانــه او
یــك خــودروی جك كــه پــاك ســرقتی روی آن نصب
شــده بود نیــز كشــف شــد .مامــوران در اســتعالم از
نكــه پالك
پلیس راهــور متوجه شــدند عــاوه بر ای 
ســرقتی اســت ،خــودروی جــك هــم بیســت ویكــم
اردیبهشــت امســال از مقابــل خان ـهای در محلــه
دولتآباد شــهرری سرقت شده اســت .متهم برای
تحقیقــات بــه شــعبه ششــم بازپرســی دادســرای
جنایی تهران منتقل شد و به بازپرس جنایی گفت:
مدتی معتاد بهشیشه بودم و اكنون چند ماه است
كه ترك كردم و فقط قرص متــادون مصرف میكنم.
ســال  92زمانی كه شیش ـهای بودم به خاطر ســرقت
لوازم داخــل خودرو بــه زنــدان افتــادم .بعــد از آزادی
شاكی را سوار كرده و به تنهایی از او سرقت كردم .دو
سرنشــین خودرو ،مسافرم بودند .ســرقت خوروی
جــك را هــم قبــول دارم .بــا دوســتم كل كل كردیم و
بعد دعوایمان شــد .بــرای انتقام خودروی جــك او را
سرقت كردم.
متهــم بــرای ادامــه تحقیقــات و رازگشــایی از دیگــر
سرقتهایش تحویل پلیس آگاهی شد.

