
تالش رانندگان متخلف براي ورود به محدوده 
زوج و فرد و طرح ترافي�ك در حالي جريان 
دارد كه طرح برخورد با اين دسته از رانندگان 
به صورت الكترونيكي به جريان افتاده است. 
هر چند بسياري از كارشناسان، كمبود حمل 
و نقل عمومي را يكي از انگيزه هاي مهم براي 
استفاده از خودروهاي شخصي اعالم مي كنند. 
س�ردار محمدرضا مهمان�دار، رئيس پليس 
راهور تهران هم در پاسخ به اين پرسش جوان 
همزمان با افزايش منطقه زوج و فرد مي گويد: 
»توان شهرداري امروز پاسخگوي نيازهاي 
ش�هر در حوزه حمل و نقل عمومي نيس�ت 
كه انتظار م�ي رود اين ت�وان افزايش يابد.«

به گزارش خبرنگار ما، رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ در اج��راي دومين طرح طاه��ر كه روز 
گذش��ته در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: 
» مخدوش كردن پالك تخلف نيست بلكه جرم 
محسوب مي شود. در اين طرح كاربران پليس 
راهنماي��ي رانندگي تمام افرادي ك��ه اقدام به 
پوشش پالك كرده بودند را با دوربين رصد كرده 
و بعد از گرفتن عكس با استفاده از دوربين هاي 

ديجيتال، بيش از ۳ هزار خودرو را در اين سه ماهه 
شناسايي و توقيف كردند. همچنين بيش از هزار 
خودرويي كه پالكش��ان مخدوش بود با حكم 
قضايي توقيف شد.« س��ردار مهماندار درباره 
حكم قضايي اين نوع جرائم گفت: »دس��تگاه 
قضايي براي افرادي كه پالك خودروي شان را 
جعل كرده اند شش ماه تا يكسال حبس در نظر 
مي گيرد. همچنين صاحب خودرو بايد جريمه 
متعلق به پالك خودروي ديگر را كه جعل كرده 

است، پرداخت كند. 
  شناس�ايي پالك ه�اي مخ�دوش ب�ا 

دوربين هاي ديجيتالي
سردار مهماندار با اشاره به اينكه تخلف مخدوش 
پالك بيش��تر در مناطق ورودي زوج و فرد و 
طرح ترافيك رخ مي دهد، گفت: »با استفاده از 
فناوري هاي نوين به سمت ديجيتال شدن پيش 
رفته ايم و ديگر احتياج به حضور مأموران نيست. 
كاربر پليس مشخصاتي كه در عكس ثبت شده 

است را با مشخصات ش��ماره گذاري تطبيق 
مي دهد، اگر اين مش��خصات با مش��خصات 
ظاهري خودرو يكي نباشد آن خودرو جريمه 
نمي شود. در اين خصوص اگر خطاي چشم از 
سوي كاربران ما باشد، فرد جريمه شده مي تواند 
از طريق دفاتر پليس +۱۰ اعت��راض كند و به 

اعتراض وي رسيدگي خواهد شد. 
  تشكيل بانك اطالعاتي 

رئيس پلي��س راهنماي��ي و رانندگي تهران 
بزرگ از تشكيل بانك اطالعاتي خودروهاي 
پالك مخ��دوش در پليس راه��ور خبر داد و 
گفت: »با ثبت اطالعات خودروهاي توقيفي، 
اگر صاحب خودرو بار ديگر دس��ت به چنين 
اقدامي بزند با استفاده از اين اطالعات مجازات 
بيشتري در انتظارش��ان خواهد بود.« سردار 
مهماندار در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ما در 
رابطه با هم��كاري ش��هرداري در خصوص 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي با توجه به 
افزايش محدوده طرح ترافيك نيز گفت: »توان 
شهرداري امروز پاسخگوي نيازهاي شهر در 
حوزه حمل و نقل عمومي نيس��ت كه انتظار 

مي رود اين توان افزايش يابد. « 

قتل همسر به خاطر نازايي 
مردي كه متهم است همسرش را به خاطر نازايي به قتل 

رسانده است به جرم خودش اعتراف كرد. 
چندي قبل مأموران پليس آگاهي شهرس��تان تويس��ركان 
از مرگ مشكوك زني 26 س��اله در بيمارستان شهر با خبر و 
در محل حاضر ش��دند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه 
زن جوان ساكن يكي از روس��تاهاي اطراف است كه مادر و 
خواهر ش��وهرش، او را به بيمارس��تان منتقل كرده اند. آنها 
وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند، گفتند كه عروس آنها داراي 
عالئم بيماري قلبي و تنفسي بود و صبح آن روز او را با بروز اين 
عالئم به بيمارستان منتقل كرده اند، اما وي در راه انتقال به 
بيمارستان جانش را از دست داده است.  بعد از آن بود كه جسد 
براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 
در حالي كه بررسي ها در جريان بود گزارش رسيده حكايت 
از اين داشت كه عروس 26 ساله با انسداد مجاري تنفسي به 
كام مرگ رفته است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود 
كه شوهر وي به عنوان مظنون بازداش��ت شد. وي در اولين 
تحقيقات گفت كه در مرگ همسرش نقش نداشته است. مرد 
۳2 ساله اما در تحقيقات فني به قتل اعتراف كرد و در شرح 
ماجرا گفت: شش سال قبل بود كه با همسرم ازدواج كردم و از 
آن زمان هميشه در انتظار فرزند بوديم، اما بچه دار نمي شديم. 
وقتي براي بررسي علت آن به پزشك مراجعه كرديم پزشكان 
گفتند كه همسرم به بيماري نازايي مبتال است. بعد از آن بود 
كه سر اين موضوع با همسرم مشاجره كردم. يك روز قبل از 
حادثه وقتي مشاجره من و همسرم باال گرفت او من را از خانه 
بيرون كرد و در را به رويم بست. چند ساعت بعد در حالي كه 
شب از راه رسيده بود و فكر مي كردم او ناراحتي اش كم شده 
خواستم وارد خانه شوم كه من را راه نداد براي همين به خانه 
پدرم كه در همسايگي مان بود، رفتم. متهم در توضيح قتل هم 
گفت: سحرگاه از روي ديوار خودم را به خانه ام رساندم. وقتي 
وارد اتاق شدم همسرم در خواب عميق بود كه او را در خواب 
خفه كردم و از خانه خارج شدم. بعد از آن با طرح نقشه از مادر 
و خواهرم خواستم با ادعاي بيماري قلبي همسرم، پليس را 

فريب دهند كه راز آن بر مال شد.  
سرهنگ محمد معصومي، فرمانده انتظامي تويسركان گفت: 
با حضور قاتل، مادر و خواهرش صحنه قتل بازس��ازي شد و 

متهم با تشكيل پرونده راهي زندان شد.

مرد ميانسالي كه همسرش مدتي قبل مهريه 20 سكه اي اش 
را ب�ه اجرا گذاش�ته بود وقتي ب�ا مأموران ك�ه حكم جلب 
او را داشتند روبه رو ش�د س�كته كرد و به كام مرگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱5:۱۳ بعد از ظهر سه شنبه هفتم 
اس��فند ماه قاضي ش��عباني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأم��وران كالنتري ۱۰8 نواب از 
مرگ مشكوك مرد ميانس��الي در بيمارس��تان اقبال با خبر و 
همراه كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل ش��د. مأموران در 
بيمارستان با جسد مرد 48 س��اله اي به نام امير روبه رو شدند 
كه پزشكان اعالم كردند بر اثر س��كته به كام مرگ رفته است. 
بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد امير مدتي قبل با همسرش 
اختالف پيدا مي كند و ب��ه همين دليل همس��رش به دادگاه 
مي رود و مهريه اش را كه 2۰ عدد س��كه تمام بهار  آزادي است 
به اجر مي گذارد و در ادامه حكم جلب ش��وهرش را مي گيرد. 
ساعتي قبل مأموران با حكم جلب امير به در خانه او مي روند كه 
مرد ميانسال وقتي در را باز مي كند و با مأموران كه حكم جلب 
او را در دست دارند روبه رو مي شود ناگهان سكته و پس از انتقال 
به بيمارستان فوت مي كند.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم مأموران تحقيقات خود را 

درباره اين حادثه ادامه دادند. 

 اجراي مهريه 20 سكه اي 
مرگ مرد ميانسال را رقم زد 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل متحد در سال 2018، 
سطح زير كشت خشخاش در افغانستان 
كمي كاهش داشته است كه ما معتقديم 
اي�ن كاه�ش، ناش�ي از خشكس�الي 
بوده اس�ت نه اقدام ه�اي بين المللي. 
 اس��كندر مؤمني، در مالقات با الكساندر 
فدولوف، نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل متحد در تهران گفت: 

عدم اجراي مؤث��ر و اثربخش برنامه هاي 
معيشتي جايگزين در افغانستان موجب 
شده است كه همچنان ش��اهد توليدات 
بس��يار باال و ف��راوان م��واد مخ��در در 

افغانستان باشيم.  
مؤمني ادامه داد: بازار و مقصد نهايي توليدات 
مواد مخدر اروپا است و اين در حالي است كه 
جمهوري اسالمي ايران هزينه هاي انساني 
و مالي بسياري را در مبارزه با مواد مخدر و 

ترانزيت آن، متحمل مي  شود.

كاهش كشت خشخاش در افغانستان 
ناشي از خشكسالي است

فرمان�ده ي�گان حفاظ�ت ش�هرداري از 
س�اماندهي دستفروش�ان پايتخت براي 
افزايش امنيت و پيشگيري از جرائم خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار محمد كريم 
بيات گفت: در خصوص فعاليت دستفروشان 
در مناطق مختلف ته��ران به ويژه مناطق 
مرك��زي اظهار ك��رد: »پيرو درخواس��ت 
شهروندان به ويژه كسبه و ساكنان مناطق 
مركزي تهران در حال حاضر در دو منطقه 6 
و ۱۱ اجرا شد و از روز گذشته در محدوده 
چهارراه وليعصر، پارك دانش��جو، سه راه 
جمهوري، چهارراه امير اكرم طرح ساماندهي 
دستفروشان اجرا ش��د. اين طرح به منزله 
جمع  آوري و مقابله با دستفروشان نيست 
بلكه طرح در شوراي تأمين مطرح شده و 
با دستور شهردار تهران به اجرا درآمد و بر 
اساس آن دستفروشان در دو نقطه از همين 
محدوده در غرفه ها و فضاهاي فروشگاهي 
س��اماندهي ش��ده اند. «  وي با بيان اينكه 
اجراي اين طرح تا اي��ام نوروز ادامه خواهد 
داشت، گفت: »حدود 8۰۰ دستفروش كه 
از قبل شناسايي ش��ده بودند در اين طرح 

ساماندهي شده و به اين دو منطقه هدايت 
شده اند كه با پرداخت هزينه اي بسيار كم 
مي توانند به فعاليت در اين فضاها بپردازند.« 
سردار بيات درباره وضعيت دستفروشي در 
مترو نيز اظهار ك��رد: »با هماهنگي پليس 
مترو مقرر شد تا دستفروشان ساماندهي 
و از حضور و فعاليت آنان در ايس��تگاه هاي 
مترو و داخل واگن ها ممانعت ش��ود تا بعد 
از فراهم شدن بسترهاي الزم در مكان هاي 
مناسب ساماندهي شوند.«  مشاور شهردار 
تهران در امور انتظامي با بيان اينكه طبق 
برنامه ريزي ه��ا از دستفروش��ان واقعي و 
بي بضاعت نيز حمايت خواهد ش��د، گفت: 
»اجراي اين طرح تا آغاز سال نو ادامه خواهد 
داش��ت و ما نمي پذيريم تا افرادي از ديگر 
شهرها براي دستفروشي به تهران بيايند. 
طرح س��اماندهي بر اين موارد نظارت دارد 
و افرادي س��اماندهي و اجازه دستفروشي 
دارند كه از قبل سابقه حضور در منطقه را 
داشته باشند نه اينكه از شهري ديگر بيايند و 
بخواهند دستفروشي كنند. اين افراد بايد در 

شهرهاي خودشان ساماندهي شوند.«

 ساماندهي دستفروشان 
جرائم را كاهش مي دهد

تحقيقات پلي�س براي بررس�ي علت 
مرگ مردي ميانس�ال كه در تصادف با 
قطار جان باخته است در جريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱2 ظهر روز 
دوشنبه ششم اس��فندماه مأموران پليس 
راه آهن با جس��د مرد ميانسالي در حوالي 
قلعه مرغي در جنوب تهران روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داش��ت بر اثر برخورد با 
قطار بندرعباس- تهران به كام مرگ رفته 
اس��ت. با اعالم اين خبر قاضي ش��عباني، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاهان پليس 
آگاهي راهي محل ش��دند. تيم جنايي در 
محل حادثه با جس��د مرد 44 ساله اي به 
نام احمد روبه رو ش��دند كه بررسي اوراق 
هويتي او نشان مي داد وي راننده كاميون 
است كه مدتي قبل براي كار از شهرستان به 

تهران آمده است. راننده قطار درباره حادثه 
گفت: در نزديكي ايستگاه پاياني بودم كه 
ناگهان ش��ي ای به جلوي قطار پرتاب شد 
كه بعد از توقف ديدم مرد ميانسالي با قطار 
برخورد كرده و جان باخته است. مأموران 
در بررسي هاي محل حادثه متوجه شدند 
كه كفش هاي مرد فوت شده در فاصله 8 و 
۱5 متري از نقطه حادثه روي زمين افتاده 
است. همچنين مأموران تلفن همراه احمد 
را در فاصله اي دورت��ر پيدا كردند كه همه 
آنها حكايت از مرگ مشكوك مرد ميانسال 
داشت. بنابراين مأموران در اين حادثه سه 
فرضيه قتل، خودكشي و سانحه را مطرح 
كردند و بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني تحقيقات خود را به دستور 
قاضي شعباني براي روشن شدن زوايايي 

پنهان اين حادثه آغاز كردند. 

تصادف مرگبار با قطار

جانش�ين فرمان�ده انتظام�ي اس�تان هرم�زگان از كش�ف هفت قطعه مجس�مه 
داد.  رودان خب�ر  در شهرس�تان  دوره هخامنش�ي  ب�ه  مرب�وط  عتيق�ه 
 به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ عباسعلي بهداني فرد  گفت: مأموران پليس اين شهرستان 
در جريان تحقيقات خود از فعاليت دو قاچاقچي عتيقه با خبر شدند، آنها را در حالي كه 
سوار بر خودرو بودند، بازداشت كردند. وي گفت: در بازرسي از خودروی متهمان هفت عدد 
مجسمه عتيقه كشف شد كه كارشناسان قدمت عتيقه ها را متعلق به دوران هخامنشيان 

و قيمت آن را 7۰۰ ميليون تومان اعالم كردند. 

كشف عتيقه هاي هخامنشي

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان 
از كش�ف محمول�ه 8 تن�ي م�واد مخ�در در جري�ان 
يك درگيري مس�لحانه در ش�رق كش�ور خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار محمد قنبري گفت: تيم هاي 
اطالعات و عمليات پليس مبارزه با موادمخدر استان سيستان 
و بلوچستان از ورود كاروان مسلحانه مواد مخدر از مرز شرقي 
به شهرستان مهرستان با خبر شده و عصر روز دوشنبه كاروان 
را در يكي از روستا هاي منطقه آشار اين شهرستان شناسايي 
كردند.  وي ادام��ه داد: پس از طي مس��افتي در محور هاي 
كوهستاني اعضاي كاروان مسلح در محاصره تكاوران پليس 
گرفتار و درگيري مسلحانه آغاز شد. سردار قنبري با اشاره 
به هالكت يكي از سوداگران مرگ گفت: در اين عمليات كه 
تا پاسي از شب ادامه داش��ت پس از پاكسازي منطقه بيش 
از 8 تن ترياك، هفت دستگاه خودرو و مقدار زيادي سالح و 
مهمات كشف شد. وي با اشاره به اينكه اين محموله بزرگترين 
محموله كشف شده كشور در سال جاري است، گفت: تالش 

بي امان پليس با سوداگران مرگ ادامه دارد. 

 كشف محموله 8 تني
 مواد مخدر در شرق كشور
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9عضو يك شبكه سرقت كه پس از شناسايي خانه هاي خالي به محل دستبرد 
مي زدند در خانه مجردي شان حوالي ميدان امام حسين تهران بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل ساكنان كوچه اي حوالي ميدان امام حسين به پليس 
خبر دادند كه به رفتار 9 مرد كه در خانه اي مجردي زندگي مي كنند، مظنون هستند. 
آنها گفتند كه مردان تنها شبانه از خانه خارج شده و سحرگاه در حالي كه وسايل زيادي 
به همراه دارند وارد مخفيگاهشان مي شوند. كارآگاهان اداره ۱7 پليس آگاهي تهران 
كه مأمور رسيدگي به پرونده شده بودند بعد از بررسي ماجرا متوجه شدند كه آن  9 مرد 
كه ۳۰ تا 5۰ ساله هستند از شهري در غرب كشور به تهران آمده اند و شروع به سرقت 
از خانه هاي مردم و كابل هاي برق مي كنند، بنابراين هر 9 متهم را بازداش��ت كردند. 
در بررسي سوابق آنها مشخص ش��د كه چند نفر از اعضاي باند از مجرمان سابقه دار 
هستند كه قباًل به اتهام جرا ئم مختلف بازداشت شده بودند. مأموران پليس همچنين 
از مخفيگاه متهمان مقدار زيادي لوازم سرقتي كشف كردند. يكي از اعضاي باند گفت: 
ما در تيم هاي جداگانه پس از شناسايي خانه هاي خالي در شمال و شمال شرق تهران 
اقدام به س��رقت پول و طال از آنجا مي كرديم و پس از فروش اموال سرقت شده به دو 
مالخر حوالي ميدان امام حسين پول هاي سرقت شده را بين خودمان تقسيم مي كرديم. 
وي همچنين گفت: تيم هايي از سرقت هم مأمور سرقت كابل هاي برق از خيابان ها و 
پارك ها بودند.  سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: متهمان در بازجويي ها به بيش از 6۰ فقره سرقت منزل و 
اماكن اعتراف كرده اند و تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيشتر متهمان به دستور 

بازپرس شعبه 5 بازپرسي ناحيه ۳4 در اداره ۱7 پليس آگاهي تهران در جريان است.

دستگيري باند سرقت از خانه هاي خالي

شناسايي خودروهای پالك مخدوش با دوربين و مشخصات شماره گذاري

م�رد شيش�ه اي ك�ه ب�ه اته�ام دار زدن 
همس�ر س�ابقش در زن�دان به س�ر مي برد 
روز گذش�ته مدعي ش�د ك�ه مقت�ول را به 
درخواس�ت خودش به قتل رس�انده است!

به گزارش خبرنگار ما، هر روز كه مي گذرد مصرف 
مواد مخدر افراد بيش��تري را به پرتگاه نابودي 
مي كشاند. هر چند مبارزه بي امان با مواد مخدر 
در جريان است، اما پرونده هاي تشكيل شده در 
محاكم قضايي حكاي��ت از ناكامي اين تالش ها 
دارد. در پرون��ده اي كه چهارم مرداد  س��ال 97 
تشكيل شد زني هراس��ان مأموران پليس را از 
قتل همسر س��ابق برادرش باخبر كرد و گفت: 
»امروز صبح برادرم تماس گرفت و گفت ساعتي 
قبل همسر س��ابقش به ديدن فرزندانش آمده 
بود كه او را حلق آويز كرده اس��ت. « با اعالم اين 
گزارش مأموران ب��ه آدرس مورد نظر رفتند و با 
جسد زن 2۳ س��اله به نام زيبا روبه رو شدند كه 
از طناب آويزان بود.   با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، شوهر 29 ساله آن زن به نام نيما تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. او كه معتاد به 
شيشه بود به قتل همسرش اعتراف كرد و گفت: 
»او مستحق مرگ بود و خودش نيز قبول داشت. 
به همين خاطر او را دار زدم.« متهم بعد از اقرار 

به جرمش روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل 
شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز پرونده 
روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست 
قاضي زالي قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم 
درخواست قصاص كردند و در ادامه مادر مقتول 
گفت: »نيما به خاطر مصرف شيشه توهم داشت، 

به همين خاطر دخترم را كشت. او به دروغ مدعي 
شده است كه به درخواست زيبا اين كار را كرده 

است. براي او درخواست قصاص دارم.«
 در ادامه نيما در جايگاه قرار گرفت و گفت: »من 
و زيبا با هم اختالف داش��تيم به همين دليل با 
داشتن دو فرزند از هم جدا شديم. فرزندانم نزد 
من بودند به همين بهانه همسرم هفته اي يك بار 

به ديدن آنها مي آمد. روز حادثه او به خانه من آمده 
بود. كنارش نشستم و در مورد علت جدايي مان 
با او صحبت كردم و گفتم او را به خاطر خيانتي 
كه به من كرده بود طالق دادم. زيبا قبول كرد به 
همين دليل به او گفتم مستحق مرگ است و بايد 
اعدام شود. زيبا حرفم را تأييد كرد و گفت اشتباه 

كرده و بايد تاوان آن را پس دهد.« 
متهم در ادامه گفت: »واحد كن��اري آپارتمان 
هم براي خودم بود به همي��ن خاطر من و زيبا 
فرزندانمان را به آنجا برديم و آنها خوابيدند. سپس 
دو نفري به واحد خودمان برگشتيم. او گفت از 
اين زندگي خسته ش��ده و مي خواهد بميرد. تا 
اذان صبح بيدار بوديم و در اينترنت مي گشتيم 
تا نحوه ساخت طناب دار را ياد بگيريم. سرانجام 
يك طناب تهيه كردم و آنرا گره زدم و از چارچوب 
در آويزان كردم. سپس دست و پا و دهان زيبا را 
بستم. او از چهار پايه باال رفت و در يك لحظه آن 
را از زير پاي او كشيدم و به زمين انداختم. دقايقي 
بعد جس��د را پايين آوردم و ب��ا خواهرم تماس 
گرفتم.«  او در آخر گفت: »قبول دارم شيش��ه 
مصرف مي كردم اما آن روز حال طبيعي داشتم 
و با درخواست خود زيبا بود كه اين كار را كردم.« 

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

متهم: همسر سابقم از من خواست او را دار بزنم!

درگيري مسلحانه بر سر يك جعبه ابزار

خودت را معرفي كن ؟ 
شفيق هستم ۳۰  سال سن دارم. 

متأهلي ؟ 
بله، هفت سال قبل در افغانستان ازدواج كردم 

و در حال حاضر سه پسر و دو دختر دارم. 
چند س�ال در ايران مشغول به كار 

هستي ؟ 
من از ۱5 سال قبل به ايران رفت و آمد دارم 

و كار مي كنم. 
يعني به خاطر قتلي كه در افغانستان 

انجام دادي به ايران فرار نكردي ؟ 
 حادثه قتل س��ال 94 بود و من قبل از آن در 

ايران كار مي كردم. 
چرا مرتكب قتل شدي ؟

مقتول با ش��ليك گلوله دوس��تانش به قتل 
رسيد و من دخالتي نداشتم. 

درگيري مسلحانه بود  ؟ 
بله. 

علت درگيري چه بود ؟ 
به خاطر خريد و فروش ماش��ين با دو برادر 
اختالف پيدا ك��ردم و در نهايت به درگيري 

مسلحانه و قتل يكي از آنها پايان يافت. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

سال 9۳ تصميم گرفتم همسر و فرزندانم را به 
ايران بياورم و براي هميش��ه در ايران زندگي 
كنيم. به همين خاطر به افغانستان رفتم و دو 
دس��تگاه خودروي تويوتا و فوردي كه داشتم 
به قيمت ۳۳5۰ و ۳۱۰۰ دالر ب��ه دو برادر به 
نام هاي لطيف و بشير فروختم. خودروي فورد 

را به لطيف فروختم و قرار شد چنانچه خودرو 
مشكلي داشت تا شش ماه بعد مي تواند به من 
برگرداند. پس از يك ماه لطيف خودرو را پس داد 
و گفت موتورش ايراد دارد و من هم طبق توافقي 
كرده بودم ماشين را پس گرفتم اما مدتي بعد 
او ادعا كرد جعبه ابزار خودش را داخل خودرو 

جا گذاش��ته اس��ت. به او گفتم كه ماشين را 
فروخته ام و جعبه ابزار داخل خودرو نبوده اما او 
اصرار مي كرد كه كم كم به تهديد رسيد و همين 

موضوع باعث درگيري روز حادثه شد. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

فروردين  س��ال 94 بود كه از ايران براي ديدن 

خانواده ام به افغانستان رفتم. آن روز در خانه 
پدري ام بودم كه صداي شليك از داخل كوچه 
به گوشمان رسيد. وقتي به بيرون نگاه كرديم، 
ديديم لطيف و ب��رادرش همراه تع��دادي از 
بستگانش به داخل كوچه ما آمده اند و با اسلحه 
كالشنيكف در حال تيراندازي هستند. آنها ما 
را تهديد كردند اگر از خانه بيرون نياييم خانه را 
به رگبار مي ببندند و همه اعضاي خانواده ما را 
مي كشند كه من و برادر و پدرم به داخل كوچه 
رفتيم. آنها ما را به رگبار بستند و من و برادر و 
پدرم خودمان را روي زمين انداختيم كه دو تير 
آنها به در خانه ما برخورد كرد و پس از كمانه 

كردن به لطيف و برادرش اصابت كرد. 
بعد چه شد ؟ 

بس��تگانش دو برادر زخمي را براي درمان به 
شهر بردند و ما هم همگي از ترس خانه مان را 
از روستا بار كرديم و به روستاي ديگري رفتيم 
كه فهميديم لطيف فوت ك��رده و به همين 
دليل پدرم مرا فراري داد كه مجبور ش��دم با 
هويت جعلي به ايران بيايم تا شناسايي نشوم. 

چطور در ايران شناسايي شدي ؟ 
بستگان و دوستان مقتول، مرا ديده بودند و به 

آنها در افغانستان اطالع داده بودند. 
برادر مقتول در شكايتش و شاهدان 
عيني گفته بودند كه شما با اسلحه 

آنها را هدف قرار دادي ؟
دروغ مي گويند. آنها با همه درگيري مسلحانه 
دارند و مقتول قبل از اينكه فوت كند به اتهام 

قتل تحت تعقيب مأموران پليس بود.

گفت وگو با متهم

مرد جواني كه در جريان درگيري مسلحانه بر 
سر يك جعبه ابزار مرتكب قتل در افغانستان 
شده و به ايران گريخته بود، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، يكي از مشكالت اساسي 
پليس هنگام مواجهه با اتباع افغان اين است 
كه اين افراد به راحتي و با تغيير هويت خود 
وارد ايران مي شوند كه پليس براي دستگيري 
و شناسايي آنها با مشكل روبه رو مي شود. مرد 
افغاني كه سه  سال قبل در افغانستان مرتكب 
قتل ش��ده بود با هويت جعلي ب��ه ايران فرار 

مي كند كه در نهايت چند روز قبل شناسايي 
و دس��تگير مي ش��ود.  چندي قبل مأموران 
پليس آگاهي تهران از طريق پليس اينترپل 
كشور افغانستان با خبر ش��دند مردي به نام 
شفيق كه سه سال قبل در افغانستان مرتكب 
قتل شده اس��ت به ايران گريخته و در تهران 
مشغول به كار اس��ت. بدين ترتيب مأموران 
پليس به دستور قاضي رضواني، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران تحقيقات 
براي شناس��ايي مخفيگاه قاتل فراري را آغاز 

كردند. بررس��ي هاي مأموران نشان داد قاتل 
ف��راري در اين م��دت چند باري به كش��ور 
افغانس��تان رفته و دوباره به تهران برگشته و 
در ح��ال حاضر در كارگاه توليد قفس��ه هاي 
آهني در جنوب تهران مشغول به كار است. 
دو روز قبل مأموران پلي��س مخفيگاه متهم 
را كه اتاقكي در كارگاه توليدي قفس��ه هاي 
آهني بود شناسايي و قاتل فراري را بازداشت 
كردند.  صب��ح ديروز متهم ب��راي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد.  وي 

در بازجويي ها به درگيري با مقتول و برادرش 
اعتراف ك��رد، اما ادعا كرد ك��ه مقتول در آن 
درگيري مسلحانه با اصابت گلوله دوستانش به 
قتل رسيده است. پس از اين متهم به دستور 
قاضي رضواني، بازپرس ش��عبه هشتم براي 
تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي قرار گرفت. همچنين قاضي 
پرونده دس��تور داد متهم پس از تحقيقات از 
طريق پليس اينترپل تحويل مأموران پليس 

كشور افغانستان شود. 


