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زندگی

آن روی سکه
تصادفات ساختگی

فاطمه ایزدی
به جیب زدن پول های بی زبان ،آن هم در یک چشم به هم زدن
خیلی هنر نمی خواهد ،نمونه اش همین تصادف هایی است که
رانندگان ،بی خبر از دامی که برایشان پهن شده با دلسوزی و
برای جبران مافات به سراغ حادثه دیدگان می روند ،غافل از این
کردن
که همین حادثه دیده ها سارقانی هستند که در آرزوی تور
ِ
پول های مفت ،نقشه ای حرفه ای طراحی کرده اند.
وجه اشتراک همه تصادف های ساختگی به چاک زدن پول هایی
است که به آسانی به دست نیامده اما به ثانیه نکشیده به یغما
رفته است .از تصادف برای سرقت خودرو گرفته تا نقشه های شوم
برای گرفتن دیه های میلیونی ،شگردهایی است که سارقان به
کار می بندند تا دیگران را تیغ بزنند.
تا همین چند سال پیش دزدها از در و دیوار خانه مردم باال می
رفتند اما حاال با چند کلیک یا حسابشان را خالی می کنند یا با
یک تصادف ساختگی ،آن ها را مدت ها به دردسر می اندازند.
از چند وقت پیش شکایتهایی در دستور کار ماموران پلیس
ی داد افرادی با تصادفهای
آگاهی تهران قرار گرفت که نشان م 
ساختگی و سرقت خودروها ،لوازم داخل آن را دزدیده و متواری
شده اند.

گر چه بعضی از آن ها هیچ وقت سر و کارشان برای پس دادن
حساب و کتاب به قانون نیفتاد اما خیلی هایشان هم دستگیر
شدند و به سرقت های خود اعتراف کردند .یک ترمز ناگهانی و
البته از پیش تعیین شده ،گاهی کل ماجرای این نوع سرقت ها
را کلید می زند به طوری که به قول خودشان ،با موتور یا ماشین
سرقتی ،جلوی یک خودرو حرکت کرده و ناگهان پایشان را روی
ترمز میگذارند .اینجاست که راننده بخت برگشته تا بخواهد
پیاده شود و ببیند ماجرا از چه قرار است سارقان خودرو ،موتور
سرقتی را گذاشته و سوار بر خودروی راننده می شوند و فرار
می کنند البته داستان اینجا تمام نمی شود چنانچه با افتادن
در یک چرخه ،مجددا به همین شیوه ،خودروی دیگری سرقت
کرده و خودروی قبلی را در محل تصادف رها می کنند و روز از
نو ،روزی از نو.
آن روی سکه تصادفات ساختگی ،تصادف سارقان با خودروهاست؛
سارقان با این شگرد یا ماشین را سرقت می کنند و یا خیلی
تخصصی تر به عمد ،خود را جلوی خودروها می اندازند تا دیه
های میلیونی به جیب بزنند.
در سبک اول ،راننده وقتی دستپاچه از اتفاقی که افتاده از خودرو
پیاده می شود ،سارقان پشت ُرل می نشینند و راننده را با یک
سرقت طراحی شده در بُهت فرو می برند .سبک دوم که کمی
بیشتر برای طراحی نقشه اش زحمت کشیده اند ،از انداختن
خود جلوی ماشین ها و گرفتن دیه ،آب می خورد به طوری که
گاهی قبل از تصادف ،خود را زخم و زیلی می کنند و حتی دست
و پای خود را می شکنند تا دیه سنگین تری از صاحب خودرو
تلکه کنند البته یک سبک شیک و مجلسی اش هم این است که
سارقان ،مژدگانی می گیرند و خیلی محترمانه ،دست در جیب
مالباختگان می کنند تا از پیدا شدن ماشینی که سرقتش زیر س ِر
خودشان بوده خبر دهند.
ی گیرند و
آن ها خودروها را می دزدند و بعد با مالباخته تماس م 
با پیشنهاد مژدگانی ،محل پارک خودرو را اعالم میکنند .صاحب
خودرو هم که معموال حال و حوصله پیگیری پرونده سرقت را
ی کند و با
ندارد بدون مقاومت با درخواست مژدگانی ،موافقت م 
واریز پول به حساب سارقان ،آدرس محل پارک خودرو را دریافت
مبهم سرقت ،همین جا تمام می شود.
داستان
کرده و
ِ
ِ
البته بخش غم انگیز ماجرا آن جاست که سارقان گاهی به بهانه
کمک ،روح و روان مردم را به بازی می گیرند و آش و جایش را
با هم می برند .همین چند وقت پیش فرمانده انتظامی شهرستان
اسالمشهر غرب استان تهران از دستگیری افرادی خبر داده بود
که با ایجاد تصادفات ساختگی و حمله به قربانیان ،خودرو و
محموله آن را به سرقت برده بودند.
در واقع مالباخته با خودروی نیسان در حال انتقال فرش بوده
که ناگهان سرنشین یک خودروی سمند به بهانه باز شدن باربند
خودرو به او نزدیک شده و با تهدید چاقو ،خودرو و فرش ها را
به سرقت می برد البته گر چه ماموران انتظامی ،سارقان را بعد از
چند روز دستگیر می کنند اما به قول خودشان در همین مدت با
تصادف های ساختگی ۱۶ ،خودرو که اغلب هم مدل باال بوده اند
دزدیده و لوازم داخل حداقل  ۳۰خودرو را در سطح شهر تهران
سرقت کرده بودند .این ها فقط تعداد انگشت شماری از اعضای
باندی هستند که در پوشش تصادف ساختگی ،خودروهای مدل
باال را سرقت و از مالکان ،اخاذی کرده اند.
داستان هر کدامشان ،جالب و شنیدنی است ،مثال یکی از
مالباختگان تهرانی با پژو  405در مسیر جنوب به شمال اتوبان
نواب در حرکت بوده که یک خودرو شاسی بلند سفید رنگ از
پشت سر با ماشینش تصادف می کند .راننده پژو ،همین طور که
ماشینش روشن بوده پیاده می شود تا میزان خسارت ناشی از
تصادف را برآورد کند که ناگهان یکی از سرنشین های خودروی
شاسی بلند ،پشت فرمان پژو می نشیند و هر دو ماشین از محل،
متواری می شوند.
ماجرای سرقت مسلحانه در یک عصر زمستانی در جاده تهران
 زنجان هم که جای خود دارد؛ مردی بعد از برگشت از محلکارش در تهران ،راهی زنجان می شود اما در مسیر ،یک پژو از
پشت به ماشینش می زند و تا پیاده می شود که ببیند داستان
از چه قرار است سرنشینان پژو با پاشیدن گاز اشک آور به او
حمله ور می شوند و خودرویش را به سرقت می برند البته
این تراژدی به همین جا ختم نمی شود چرا که استفاده از
زنان برای جلب اعتماد طعمه ها ،بخش جذابِ ماجراست که
پرداختن به جزئیاتش در گروی واکاوی پرونده های عجیب و
غریب است.

{اجتماعی}
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پلیس در تعقیب قاتل همسرکش
بخش اجتماعی -مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ از ادامه
رسیدگی به پرونده قتل خانمی جوان در منطقه مرزداران خبر داد که با وجود
اطالع رسانی این خبر و انتشار تصویر متهم آن در مردادماه سال گذشته
تاکنون مخفیگاه این شخص شناسایی نشده و اقدامات کارآگاهان اداره دهم
ویژه پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت دستگیری قاتل متواری کماکان ادامه
دارد .
به گزارش خبرآنالین ،مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد:
ساعت  ۰۸:۰۰روز شنبه شانزدهم بهمن ماه سال  95از طریق مرکز فوریت
های پلیسی  ۱۱۰وقوع یک فقره قتل در خیابان مرزداران  -خیابان ابراهیمی
به کالنتری  ۱۳۹مرزداران اعالم شد .با حضور مأمورین در محل و انجام
بررسی های اولیه مشخص شد خانمی  ۳۰ساله بنام آمنه در داخل منزلش با
ضربات متعدد جسم تیز به قتل رسیده است.
اظهارات پدر مقتول
پدر مقتول که با حضور در محل جنایت با جسد دخترش مواجه شده و
موضوع را به پلیس اطالع داده بود  ،پس از حضور کارآگاهان در صحنه جنایت
به آنها گفت  :طبق روال هر روز برای بردن دخترم به محل کارش  ،به دنبال
او رفتم اما او از خانهاش بیرون نیامد؛ چندین بار زنگ خانه را زدم اما او در را
باز نکرد؛ چندین بار با گوشی تلفن همراهش تماس گرفتم اما باز هم پاسخگو
نبود؛ به همسرش (دامادم) زنگ زدم اما او نیز تلفن همراهش را پاسخگو نبود؛
سریعا به نشانی مدرسه نوهام هلیا رفتم و کلید منزلشان را تحویل گرفتم؛ هلیا
اظهارکرد؛ پدرش او را طبق روال هر روز به مدرسه رسانده؛ به سرعت خودم را

به منزل دخترم رسانده و وارد خانه شدم؛ پس از ورود به خانه ،دخترم را داخل
اتاق خواب در حالیکه یک قبضه چاقوی آشپزخانه هنوز داخل سینهاش قرار
داشت ،در داخل اتاق خواب پیدا کردم؛ دخترم مرده بود و نفس نمیکشید ؛
از همسایگان کمک خواستم و .« ...

(  ۳۳ساله ) دارای سابقه قبلی بوده و حتی در چندین مورد نیز به علت
شدت درگیریهایشان از سوی همسایگان مورد اعتراض قرار گرفتهاند ؛ بنا بر
اظهارات صریح همسایگان همسر مقتول چندین بار در اظهاراتش عنوان کرده
بود که سرانجام یک روز همسرش (مقتول) را به قتل میرساند.

اظهارات هلیا دختر مقتول
هلیا نیز پس از حضور در خانه و اطالع از مرگ مادرش  ،در خصوص آخرین
باری که با مادرش خداحافظ کرد به کارآگاهان گفت  :امروز ساعت ۰۷:۰۰
صبح از خواب بیدار شدم ؛ پدرم برایم صبحانه درست کرد و آنرا داخل کیفم
گذاشت و به من گفت « :برو پائین تا من هم بیایم» و سوئیچ خودرو پژو پارس
سفید خودش را به من داد تا سوار [ ماشین ] شوم و گفت من  ۵دقیقه دیگر
میآیم ؛ یادم افتاد که توپ تنیس خودم را بر نداشتم؛ برگشتم باال ( خانه ) ؛
مادرم در پذیرایی نشسته بود و داشت گوشی تلفن همراهش را چک میکرد ؛
با مادرم به دنبال توپ تنیس گشتیم اما [ آنرا ] پیدا نکردیم ؛ من پائین رفتم
و پدرم  ۵دقیقه بعد آمد ؛ در مسیر مدرسه پدرم مرتبا میگفت « :مواظب
خودت باش» و چندین بار این جمله را تکرار کرد! کاری که پیش از این
هیچگاه از پدرم ندیده بودم ؛ پدر و مادرم روز جمعه با هم دعوا کرده بودند و
من صدای مشاجره آنها را از داخل اتاق می شنیدم؛ .« ....

پلیس در جستجوی همسر متواری مقتول
با توجه به شواهد و دالیل بدست آمده مبنی بر ارتکاب جنایت توسط همسر
مقتول ،کارآگاهان به قصد انجام تحقیقات به محل کار ابوالفضل در شهرستان
شهریار اعزام شدند؛ ابوالفضل مالک یک کارگاه بتونریزی در شهریار است
اما بنا بر اظهارات کارگران کارگاه او از روز جنایت هیچ مراجعتی به کارگاه
خود نداشته است .در ادامه  ،تحقیقات از خانواده ی ابوالفضل در دستور
کار کارآگاهان قرار گرفت اما آنها نیز در اظهاراتی مشابه مدعی شدند که از
ابوالفضل هیچگونه اطالعی ندارند.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبـر اعالم کرد:
در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری همسر مقتول
به عنوان تنها مظنون و متهم پرونده  ،هماهنگی الزم با بازپرس محترم
شعبه سوم دادسرای ناحیه  ۲۷تهران جهت انتشار دوباره تصویر بدون پوشش
«ابوالفضل  .ش» انجام شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق
به شناسایی تصویر این شخص به عنوان قاتل متواری شده و اطالعاتی در
خصوص نشانی و محل مخفیگاه و یا محلهای تردد وی دارند درخواست می
شود تا هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره تماس  ۵۱۰۵۵۴۲۶در اختیار
کارآگاهان اداره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهنـد.

تحقیقات از همسایگان
کارآگاهان در ادامه و با تحقیقات از همسایگان و اهالی مجتمع مسکونی
اطالع پیدا کردند که نزاع و درگیری مقتول با همسرش بنام ابوالفضل  .ش

حمل «جان» در صندوق عقب
بخش اجتماعی  -قاچاق انسان یکی از معضالت دنباله دار در سیستان
و بلوچستان است که به دلیل همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان
و حمل و نقل نامناسب این افراد ،حوادثی دردناک و پاره ای مشکالت
اجتماعی را رقم می زند.
به گزارش ایرنا ،در میان کوه های سر به فلک کشیده،
در دل تاریکی شب و نیز در خس و خاشاک خشکیده
سیستان ،صدای همهمه ای به گوش می رسد؛ دهها
نفر البه الی صخره ها و درختچه ها مخفی شده اند؛
پاهایشان از خستگی رمق ندارد و دلهره تمام وجودشان
را فرا گرفته است.
میان آنان افراد مختلف با سن و سال متفاوتی وجود
دارد؛ از نوجوانان دوازده ساله گرفته تا افراد پنجاه ساله و
بیشتر؛ که همه به دنبال زندگی بهتری با مشقت فراوان
از مسیرهای صعب العبور مرزی گذشته و خود را به خاک
ایران رسانده اند.
گاهی حدود  2تا  3روز پیاده روی می کنند تا بتوانند از
راههای کوهستانی آن سوی مرز وارد خاک ایران شوند؛
با وجود آنکه افرادی به عنوان راهنما دارند ،اما گاهی در
مسیر گم می شوند.
قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی افراد از جمله
مشکالتی است که از دیرباز در سیستان و بلوچستان
وجود داشته است؛ با توجه به نبود ثبات کافی در
کشورهای همجوار و نیز مشکالت کاری و درآمدی در
این کشورها ،افراد بسیاری قصد ورود غیر قانونی به ایران
و زندگی در سایه آرامش موجود حتی با حداقل دستمزد
را دارند.
در این میان ،افرادی نیز هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند و با
آشنایی که به برخی مناطق مرزی دارند ،این قبیل اتباع خارجی را به
صورت غیر قانونی وارد خاک ایران می کنند.
برخی افراد سودجو فعال در قاچاق انسان ،پس از انتقال اتباع بیگانه
غیرمجاز به داخل کشور ،آنان را با خودروهای تیزرو سواری و وانت به
استانهای داخلی انتقال می دهند که در این میان برخی رانندگان برای فرار
از چنگ قانون با سرعت زیاد در جاده های اصلی و فرعی حرکت می کنند
که در نهایت ،منجر به حوادث جبران ناپذیری می شود.
برخی از این رانندگان در هر خودروی سواری گاهی تا  20نفر را سوار کرده
و در جاده ها به حرکت در می آیند.
تاکنون حوادث زیادی در جاده های سیستان و بلوچستان به ویژه
شهرستانهای سراوان ،سیب سوران ،مهرستان ،ایرانشهر ،خاش و زاهدان
اتفاق افتاده که عامل بیشتر آنها رانندگان خودروهای حامل اتباع بیگانه
غیرمجاز و یا قاچاقچیان سوخت بودهاند.
** «بدوکی» یا حمل و نقل مهاجران غیر قانونی
میان قاچاقچیان انسان و کاال عبارت های خاصی وجود دارد که یکی از آنها
«بدوکی یا کوله بری» بوده و به معنای حمل و نقل کاال ،اجناس و انسان به
صورت غیر قانونی است.
مسیر قاچاق انسان از بخش های مختلف سیستان و بلوچستان متفاوت است؛
معموالً مهاجرانی که به صورت غیر قانونی از شمال استان وارد می شوند،
مقصدشان بیشتر زاهدان و مشهد است و مهاجرانی که از مرزهای پاکستان

وارد بلوچستان می شوند ،بیشتر به سمت هرمزگان ،یزد و کرمان می روند.
قاچاقچیان انسان پس از ورود این افراد مهاجر با خودروهای مختلف  -که قب ً
ال
بیشتر وانت بود و اینک خودروهای سواری -آنان را منتقل می کنند و کرایه

های بسیار باالیی نیز می گیرند.
یکی از افرادی که پیش تر در کار قاچاق انسان بوده ،به خبرنگار ایرنا گفت:
مهاجران غیر قانونی در برخی مکان های مشخص تجمع می کردند و ما با
تعداد زیادی خودرو برای حمل آنان می رفتیم.
م.ص ادامه داد :صندلی های خودروی سواری را باز کرده و حدود  15تا 20
نفر از مهاجران غیرقانونی را سوار می کردیم؛ به طوری که تعدادی از آنان
در صندوق عقب خودرو جا می گرفتند.
وی افزود :برخی از آنان سفارشی بودند؛ به طور مثال فالن صاحب کار در
یزد هزینه رفت و آمد وی را به شرط تحویل در محل کار پرداخت می کرد.
این راننده خودروی قاچاق انسان ،تصریح کرد :مسیرهای عبور خودرو به
گونه ای بود که پاسگاه ها و ایست های انتظامی را دور می زدیم و بسیار
خطرناک بود.
وی خاطرنشان کرد :خودروها با سرعت بسیار زیادی حرکت می کنند؛ به
طوری که هر گاه خودرویی منحرف شود ،حتماً تعدادی از سرنشینان آن
فوت می کنند.
یکی از ساکنان شهرستان سراوان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:
در مرزهای این منطقه ،به رغم تمام تدابیری که اندیشیده شده ،مسیرهای
صعب العبوری وجود دارد و بیشتر مهاجران از این مناطق عبور می کنند.
«نعیم رحمانی» ادامه داد :همیشه اخبار تصادف خودروهای «بدوکی» در
این منطقه به گوش می رسد و معموالً در هر تصادف ،تعدادی کشته و
زخمی می شوند.
وی افزود :خودروهای بدوکی معموالً کرایه ای چند برابر از مهاجران می
گیرند و حتی آنان را کتک می زنند.

این شهروند سراوانی خاطرنشان کرد :برخی قاچاقچیان به مهاجران غیر
قانونی فشارهای زیادی می آورند و گاهی نه تنها آنان را به مقصد نمی
رسانند ،بلکه از آنها اخاذی کرده و رهایشان می کنند.
بیشتر بدوکی ها یا قاچاقچیان نیز مدعی اند که چون
شغل و کار مناسبی در شهر و روستایشان نیست ،به
اجبار به این کار غیر قانونی رو آورده اند و برخی
از آنان نیز فقط راننده هستند و دستمزد ناچیزی
می گیرند اما در نهایت کار آنان سبب معضالت و
مخاطرات بسیاری می شود که هم به جامعه ضرر
می رساند و هم جان خودشان را به خطر می اندازد.
** تصادف ،قطع عضو و حبس
در صندوق عقب
«شیر محمد بدخشان» مهاجر جوان پاکستانی به
خبرنگار ایرنا گفت :شبانه از کوه های جالق به همراه
گروهی چهل نفره و با راهنمای ایرانی وارد خاک
ایران شدیم.
وی که در کمپ نگهداری مهاجران غیر قانونی
حضور داشت ،درباره نحوه مهاجرت به ایران افزود:
بیش از  48ساعت پیاده روی کردیم تا به جایی که
از قبل برایمان مشخص کرده بودند رسیدیم؛ بچه
های کوچک و افراد مسن نیز در گروه بودند و برخی
از آنان دیگر توان راه رفتن نداشتند.
این مهاجر پاکستانی ادامه داد :وقتی به مکان مورد
نظر رسیدیم تنها یک تویوتا وانت و یک پژو منتظر
ما بودند که به دلیل کمبود جا و اجبار ،من و سه نفر دیگر وارد صندوق
عقب پژو شدیم؛ خودرو حدود دو یا سه ساعت در حرکت بود و من نمی
توانستم دیگر نفس بکشم که ناگهان ضربه شدید به خودرو وارد آمد و من
برای چند لحظه بیهوش شدم.
بدخشان اظهار کرد :گرمای آتش درون خودرو را حس کردم و به هوش
آمدم؛ تمام افراد درون صندوق عقب فوت کرده بودند و تنها من زنده ماندم
اما نمی توانستم خودم را از میان اجساد رها کنم تا اینکه مردم در صندوق
را باز کردند و من جان سالم به در بردم.
وی افزود :پس از آن ،چند روزی بیمارستان بودم و حدود یک ماه است که
در کمپ اقامت دارم تا به پاکستان برگردم.
این مهاجر پاکستانی ادامه داد :من برای کار به ایران آمده بودم و تمام
سرمایه زندگی خودم و پدرم را خرج کردم تا بتوانم در اینجا کار کنم و برای
خانواده ام پول بفرستم اما نشد.
او تصریح کرد :شاید بتوانم روزی به صورت قانونی به ایران بیایم و کار کنم
اما دیگر هرگز به صورت قاچاقی وارد ایران نمی شوم.
یک تبعه افغان نیز تعریف می کرد؛ هنگامی که سوار یک وانت بوده و پلیس
آنها را تعقیب می کرده ،خود را از وانت به بیرون پرت کرده که این امر سبب
قطع دست چپش شده بود.
این مهاجران غیر قانونی به دنبال یافتن فردایی بهتر برای خود و خانواده
شان عازم سفر مرگ می شوند و از محبوس شدن در صندوق عقب و یا هر
بالیی که سرشان بیاید نمی هراسند ،آنان نیز می خواهند روزگار خوشی
داشته باشند اما فراموش می کنند که ممکن است در این راه زندگی و جان
خود را به هیچ و پوچ از دست بدهند.

سناریوی هولناک داماد کینهجو برای قتل زوج جوان

بخش اجتماعی  -داماد کینهجو که زوج جوانی را قربانی انتقامی کور کرده
بود ،در عملیات کارآگاهان پلیس شناسایی و دستگیر شد .متهم این زوج
را در یک روز و در فاصله سه کیلومتری از هم کشت .به گزارش جامجم،
رسیدگی به این پرونده از هفته گذشته و به دنبال کشف جسد مردی در
بخش چندار شهر ساوجبالغ در دستور کار پلیس قرار گرفت .ماموران پلیس
آگاهی ساواجبالغ پس از حضور در محل با جسد مرد جوانی روبهرو شدند
که بر اثر اصابت ضربههای سنگین به سرش و ضربههای چاقو به بدنش به
قتل رسیده بود .در بازرسی لباس مقتول و بررسی کارت شناسایی او هویتش
به نام یوسف 27 ،ساله شناسایی شد .تیم جنایی برای کشف سرنخی از این
جنایت به بررسی اطراف محل کشف جسد پرداختند که جسد زن جوانی در
فاصله سه کیلومتری این مرد پیدا شد .مقتول به نام حدیثه هم با ضربات
چاقو به قتل رسیده بود .در ادامه تحقیقات مشخص شد ،مقتوالن زن و شوهر
هستند که قربانی انتقامی کور شدهاند .خودروی وانت مجید نیز در فاصله پنج
کیلومتری محل دو جنایت پیدا شد.
آغاز تحقیقات
با بررسی صحنه دو جنایت ،اجساد با دستور بازپرس جنایی ساوجبالغ به
پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تحقیقات

برای کشف راز قتل را آغازکردند .با شناسایی خانواده قربانیان آنها به پلیس
آگاهی احضار شدند که در تحقیقات عنوان کردند به کسی مشکوک نیستند
و نمیدانند این جنایت با چه انگیزهای رخ داده است .تحقیقات محلی نیز به
نتیجه نرسید و اهالی قاتل را ندیده بودند.
شناسایی یک مظنون
کارآگاهان برای کشف سرنخی از قاتل به بررسی تماسهای مقتوالن پرداخته
و متوجه شدند روز جنایت ،یوسف با دامادشان به نام حمید 42ساله چند بار
تماس داشته که بعد از قتل این تماسها قطع شده بود.
حمید مورد بازجویی قرار گرفت و منکر حضور در محل قتل و اطالع از ماجرا
شد .این در حالی بود که ردیابیهای پلیسی نشان داد او روز حادثه چند بار
به محل کشف اجساد رفته بود .با کشف این سرنخ حمید با دستور قضایی
بازداشت و برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.
اعتراف به جنایت
حمید در تحقیقات همچنان منکر جنایت بود تا اینکه دیروز لب به اعتراف
گشود و جزئیات قتل زوج جوان را فاش کرد.
مرد جوشکار درباره انگیزهاش از قتل گفت :مشکالتی در زندگیام پیش
آمده بود که تصور میکردم به خاطر دخالتهای حدیثه است .به همین

خاطر تصمیم به انتقام از زن جوان گرفتم .روز جنایت از گوشی همسرم،
پیامکی به زن جوان فرستادم و از او خواستم ساعت ده به خانهمان بیاید تا به
خرید برویم .قبل از ساعت ده صبح هم خانوادهام را به بهانهای به خانه پدرم
فرستادم .حدود ساعت ده صبح ،حدیثه همراه شوهرش به مقابل خانهام در
کمال آباد آمدند و یوسف بعد از پیاده کردن همسرش رفت .بعد از ورود زن
جوان به خانه ،به سمتش حمله کرده و گلویش را گرفتم تا بیهوش شد .او را
داخل صندوقعقب ماشینم گذاشتم و به محل کشف جسد بردم .در آنجا با
چاقویی که از خانه برداشته بودم او را به قتل رساندم .متهم به قتل درباره قتل
یوسف هم اظهار کرد :به خاطر اینکه یوسف صبح زود همسرش را مقابل خانه
ما پیاده کرده بود ،خیلی زود راز جنایت فاش میشد .به همین خاطر باید او
را هم میکشتم .براساس نقشهام با او تماس گرفته و ادعا کردم ماشینم خراب
شده است .او را به محل جنایت کشاندم .با حضور یوسف در حوالی روستای
سیباندره ،در یک لحظه او را از پشتسر غافلگیر کرده و با سنگ ضربههایی
به سرش زدم و بعد با چاقو چند ضربه به بدنش زدم .سرهنگ جواد صفائی
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به این خبر به جامجم گفت :متهم
پس از اعتراف به دو جنایت به محل ارتکاب قتلها منتقل شد و صحنه جنایت
را بازسازی کرد .تحقیقات از او درباره ادعایش برای قتل این زوج ادامه دارد.

