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طنابدارفرجامغروردرکوچهمرگ!
فنامناسبخودرودرمشهدقصاصشد

عاملجنایتبهخاطرتوق

سجادپور -جوان  28ساله ای که پس از مشاجره
با موتورسواران به دلیل توقف نامناسب خودرواش
در کوچه باریک ،دست به قتلی هولناک زده بود ،در
حالی سحرگاه یک شنبه گذشته در زندان مرکزی
مشهد به دار مجازات آویخته شد که اظهار می کرد:
آتشغرورزندگیاشراسوزاند!
به گزارش اختصاصی خراسان ،عقربه های ساعت
به نیمه شب بیست و هشتم مرداد  ۱۳۹۵نزدیک
می شد که زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا
درآمــد و ماموران کالنتری خواجه ربیع مشهد از
وقوع نزاع خونینی خبر دادند که طی آن جوان 30
ساله ای به نام رضا به قتل رسیده و جوان دیگری
به نام حجت مجروح شده است .در پی دریافت این
خبر بالفاصله قاضی سید جواد حسینی(قاضی
ویژهقتلعمددرزمانوقوعحادثه) بههمراهعوامل
بررسیصحنهجرموکارآگاهانادارهجنایی،شبانه
عازم مرکز درمانی شدند .بررسی های مقدماتی
در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بیانگر آن بود که
جوان  30ساله با واردآمدن دو ضربه چاقو به قفسه
سینه جان خود را از دست داده اما مجروح دیگر که
از ناحیه گردن مصدوم شده بود از مرگ نجات یافته
است.دقایقیبعددرحالیتحقیقاتمقامقضاییو
کارآگاهان به محل وقوع نزاع در بولوار بهمن کشید
که اظهارات شاهدان عینی و بررسی های میدانی
نشان می داد حدود ساعت  19:10شب فردی به
نام رضا (مقتول) به همراه یکی از دوستانش به نام
حجتسواربرموتورسیکلتقصدعبورازکوچهبهمن
16.20راداشتنداماناگهانخودرویپژوییداخل
کوچه توقف کرد تا دو زن جوان از صندلی عقب آن
پیاده شوند .این درحالی بود که موتورسواران برای
بازکردنمسیرعبوربهرانندهپژواعتراضمیکردند
امادوزنمذکوردرحالخداحافظیبارانندهبودند
و در عقب خودرو نیز بازمانده بود! همین موضوع به
مشاجره لفظی و درگیری جزئی بین آن ها انجامید
اما راننده پژو درحالی پــدال گاز را می فشرد که
فریاد زد «من برمی گردم!» گزارش خراسان حاکی
است ،پس از این ماجرا ،موتورسواران به خیابان
بهمن 4بازگشتندجاییکهرضادرآنمغازهخواربار
فروشی داشــت ساعتی بعد ناگهان یک دستگاه
پراید نوک مــدادی در نزدیکی مغازه رضا متوقف
شد و جوان  28ساله به همراه دو نفر دیگر از پراید
پیاده شدند .او همان «جــواد» پژو ســواری بود که
ساعتیقبلباموتورسواراندرگیرشدهبود«.جواد»
درحالی که چاقویی نیز در دست داشت به شیشه
های خواربارفروشی حمله ور شد و شیشه مغازه را
تخریبکرد«.رضا»مغازهدارکهوضعیترااینگونه
دید با دوستش به داخل تعمیرگاه موتورسیکلت
رفتندوهرکدامدرحالیکهقطعهایفلزیدردست
داشتندازمغازهبیرونآمدندوبدینترتیبدرگیری
بین آن ها شدت گرفت .در میان درگیری ناگهان
رضا با وارد آمدن دو ضربه چاقو به قفسه سینه اش

نقشبرزمینوحجتهمازناحیهگردنزخمیشد.
دومصدومبالفاصلهبهمرکزدرمانیمنتقلشدندو
تحقیقاتقضاییدرحالیتاسپیدهدمروزبعدبهطول
انجامیدکهمتهمانمذکورمتواریشدهبودندبدین
ترتیب بررسی های کارآگاهان با صدور دستورات
ویژه قضایی برای دستگیری آنان ادامه یافت تا این
که «جواد» و دو متهم دیگر در عملیات های جداگانه
کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند« .جواد»
متهم به قتل در بازجویی ها ضمن اقرار به جنایت
گفت :یک لحظه عصبانیت و غرور بی جا زندگی ام
را به تباهی کشید ،امروز هم در حالی از کرده خود

ا

ختصاص

اعتراض گشود که مسیر را بسته ام! من هم به او
گفتمازآنطرفخودروعبورکندولیاوکهبهشدت
عصبانی بود به همراه دوستش از موتورسیکلت
پیادهشدندوبایکدیگردرگیرشدیم.درمیانهمین
درگیری دکمه های پیراهن دوســت موتورسوار
کنده شد اما با دخالت مردم از یکدیگر جدا شدیم.
«جــواد» در ادامــه اعترافات خود گفت :پس از این
حادثه احساس یک غرور نابه جا به من دست داد
و تصمیم گرفتم تا از موتورسوار انتقام بگیرم .این
بود که به یکی از دوستانم به نام امیر زنگ زدم و
در حالی که ســوار بر پراید یکی دیگر از دوستانم

متهمپروندهدرحالتشریحصحنهجنایتدرحضورقاضیحسینی(قاضیویژهقتلعمددرزمانحادثه)

پشیمانمکهدیگردیرشدهاست.
گزارش خراسان حاکی است ،متهم  28ساله این
پرونده که در پی مشاجره بر سر «پــارک نامناسب
خودرو در کوچه باریک» دست به چاقو برد و رشته
زندگی جوان دیگری را برید ،شهریور سال ، 95
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به محل وقوع قتل
هدایت شد و مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت
تاجزئیاتاینحادثهخونینرادرحضورقاضیویژه
قتلعمدتشریحکند.
قاضی سید جواد حسینی در آغاز بازسازی صحنه
قتل و با تفهیم مواد قانونی به متهم از وی خواست
مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان
کند.
این متهم پس از معرفی کامل خود و در حالی که
گریه می کــرد گفت :فقط یک لحظه عصبانیت
از مــن قــاتــل ســاخــت .در واقـــع آت ــش غـــرور بود
کــه زنــدگــی ام را ســوزانــد و بــه خاکستر تبدیل
کــرد .کــاش آن لحظه خــودم را کنترل می کردم
و بـــدون درگــیــری بــه مسیرم ادامــــه مــی دادم.
متهم  28ساله سپس به تشریح جزئیات چگونگی
وقوعحادثهپرداختوگفت:آنشب،خودرویپژوام
را در یکی از کوچه های فرعی خیابان بهمن متوقف
کردمتاهمسرصیغهایامراپیادهکنم.
وی ادامه داد :در این هنگام همسرم در عقب خودرو
را باز نگه داشته بود تا لوازمی را که خریده بودیم
از داخــل خــودرو بــردارد اما ناگهان موتورسواری
که پشت سر خــودروی من توقف کــرده بود لب به

بودیم به سوی مغازه موتورسوار واقع در بهمن 4
حرکت کردیم چرا که او پس از مشاجره و درگیری
به من گفته بود که اگر راست می گویی بیا بهمن!4
من هم که می دانستم او در آن منطقه مغازه دارد
برای گرفتن انتقام به سوی مغازه او حرکت کردم.
وی افــزود :وقتی دوستم پراید را مقابل مغازه رضا
(مقتول) متوقف کرد من در حالی که دو قبضه کارد
و چاقو در دست داشتم پیاده شدم و شیشه های
خواربار فروشی او را شکستم .در این هنگام رضا و
دوستش که در آن سوی خیابان داخل تعمیرگاه
موتورسیکلت نشسته بودند به طرف ما آمدند.من
هم با چاقویی که در دست داشتم به سمت آن ها
حملهورشدموآنهاازداخلتعمیرگاهدوقطعهفلزی
برداشتهبودندکهمنابتدادوضربهبهسینهرضاوارد
کردموسپسضربهایهمبهگردندوستشزدماما
دراینهنگامدوستمامیرنگذاشتضربهدیگررابزنم
ودرحالیکهمیگفتاوراکشتی!مرامحکمگرفت.
این متهم گفت :پس از این ماجرا هم سوار بر یک
دستگاهموتورسیکلتعبوریشدموازآنجاگریختم
که بعد از آن توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهیخراسانرضویدستگیرشدم.
دومتهمدیگراینپروندهنیزکهبهاتهامشرکتدرنزاع
دستهجمعیمنجربهقتلدستگیرشدهبودنداظهار
کردندکهآنانازقصدونیتجواداطالعینداشتندو
هنگامنزاعنیزدخالتینکردند!
بنابراینگزارش،درابتدایبازسازیصحنهقتلنیز
کارآگاهحمیدفر(افسرپرونده)بهتشریحخالصهای

ی
خراسان

ازمحتویاتاینپروندهجناییپرداختوتوضیحاتی
رادربارهچگونگیوقوعحادثهواعترافاتمتهماندر
مراحلبازجوییبیانکرد.
بعدازاعترافاتواظهاراتمتهمان،قاضی«حسینی»
دستورپایانبازسازیصحنهقتلراصادرکردوبدین
ترتیبمتهماناینپروندهجناییباصدورقرارقانونی
ازسویقاضیوقتشعبه 211دادسرایعمومیو
انقالبمشهدروانهزندانشدند.
این گزارش حاکی است ،پس از تکمیل تحقیقات
در شعبه ویژه جنایی مشهد ،این پرونده با صدور
کیفرخواست به شعبه پنجم دادگــاه کیفری یک
خراسان رضــوی ارســال شد و سه متهم پــای میز
محاکمهنشستند.
درچندینجلسهدادگاهکهبهریاستقاضیمجتبی
علیزاده(رئیسوقتشعبهپنجمدادگاهکیفرییک
خراسانرضوی)برگزارشدمتهماندرحالیبهدفاع
ازخودپرداختندکهجواد(متهمبهقتل) همچنانبا
ابراز ندامت از ماجرای غرور بی جا ،به صراحت قتل
«رضا-غ»رابهگردنگرفت.
قضات با تجربه دادگاه کیفری یک  ،پس از شنیدن
اظهارات متهمان و با توجه به محتویات پرونده و
همچنین گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات دقیق
در مرحله دادســرا« ،جــواد» را به اتهام قتل عمدی
به قصاص نفس و دیگر متهمان را به تحمل زندان
محکوم کردند! اما رای دادگاه مورد اعتراض وکیل
مدافع متهم قرار گرفت و این پرونده برای بررسی
دقیق تر به شعبه  7دیوان عالی کشور ارجاع شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،با وجود
اینقضاتزبدهدیوانعالیکشورنیزبامطالعهاوراق
پروندهواسنادومدارکانکارناپذیر،رایصادرشده
ازدادگاهکیفرییکرابهطورکاملتاییدکردنداین
گونه بود که با قطعیت یافتن حکم صادر شده ،این
پروندهبرایاجرایحکمبهیکیازشعبههایاجرای
احکام دادســرای عمومی و انقالب مشهد ارسال
شد.تا این که سحرگاه یک شنبه گذشته« ،جواد-
الف» (قاتلی که مدعی بود آتش غرور زندگی اش را
سوزاند) پای چوبه دار رفت و درحالی که اولیای دم
همچنانبراجرایحکمقصاصنفساصرارداشتند،
این جوان  31ساله با حضور قاضی زرگر(قاضی
با تجربه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب
مشهد) و دیگر مسئوالن ذی ربط به دار مجازات
آویخته شد و این گونه ماجرای تلخ توقف خودرو در
کوچهمرگبهپایانرسید.

۱۳

در امتداد تاریکی

سرگذشت قاتل سریالی

آن قدر در زندان های استان خراسان رضوی اما باز هم به دلیل جرایم دیگری که مرتکب
و به جرم های گوناگون زندانی بودم که تقریبا شدم مدت زندانی ام افزایش یافت و مرا به
همه زندانبان ها و زندانیان با سابقه مرا زندان وکیل آباد مشهد فرستادند .خالصه
میشناختند از سوی دیگر به دلیل جرایمی هنوز چند ماه از آزادی ام در سال  78نمی
که در زندان مرتکب می شدم مسئوالن وقت گذشت که دوبــاره به جرم آزار و اذیت دختر
زندان ها در شهرهای مختلف سعی می کردند  10ساله ای دستگیر و به تحمل  15سال
به بهانه ای مرا به زندان دیگری منتقل کنند تا زندان محکوم شدم .با وجود این بعد از سپری
این که  16سال از جوانی ام را پشت میله های کردن  10سال از مجازاتم در حالی از زندان
رها شدم که دیگر سال های جوانیام سپری
زندان گذراندم و این بار نیز ...
این ها بخشی از اظهارات جوان  38ساله ای شده بود در همین مدت اندکی که در بیرون از
است که به دلیل ارتکاب سه جنایت هولناک زندان به سر می بردم باز هم برای خودنمایی
در مشهد ،لقب «قاتل سریالی» به خود گرفت .به دنبال خالف می رفتم و در گــرداب مواد
ایــن جــوان تایبادی کــه مدعی اســت هفت افیونی غرق شده بودم.
ســابــقــه کــیــفــری در زنــــدان هـــای تــایــبــاد ،دیگر برای تامین هزینه های اعتیاد و مخارج
تربتحیدریه ،مشهد و چــنــاران دارد پس زندگی دست به خرده فروشی مواد مخدر هم
از آن که به ســواالت تخصصی قاضی کاظم می زدم و این گونه چند سال دیگر هم به دلیل
میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) درباره نگهداری و فروش مواد مخدر پشت میله های
جنایتهای وحشتناک خود پاسخ داد ،به زنــدان افتادم که آخرین بار حدود یک سال
تشریح سرگذشت اسفبارش پرداخت و با و نیم قبل از زنــدان آزاد شدم ولی نه شغلی
داشتم و نه درآمدی که با آن روزگار بگذرانم.
بیان این که همواره توسط اعضای خانوادهاش
مــورد بــی مهری قــرار مــی گــرفــت ،گفت :از در این شرایط به یاد منزل ویالیی ارثیه ای
همان دوران کــودکــی بسیار پرشر و شور افتادم که پدرم در یکی از شهرک های حاشیه
بــودم .آن قــدر دانــش آمــوزان را در مدرسه مشهد خریده بود و برادر بزرگ ترم بعد از مرگ
اذیــت میکردم و آن ها را کتک می زدم که مادرم آن جا را اجاره می داد .تصمیم گرفتم در
باالخره پرونده ام را زیر بغلم دادند و مرا اخراج یکی از اتاق های همان منزل زندگی کنم ولی
کردند .دیگر هیچ مدرسه ای مــرا ثبت نام با برادرم اختالف پیدا کردیم.
نکرد وقتی مدیران مدارس راهنمایی به نمره او می خواست خــودش به طــور مجردی در
انضباط و درس هایم نگاهی می انداختند آن خانه زندگی کند چــرا که او هم زندگی
بدون آن که حرفی بزنم مرا از دفتر مدرسه آشفته ای داشت و از همسرش طالق گرفته
بیرون میکردند .از طرف دیگر هم پدر و مادرم بود .باالخره به منزل ارثیه ای آمدم و دوستان
توجهی به من نداشتند و همه فکر و ذهنشان برادرم را که در حال مصرف مواد بودند از آن
جا بیرون کردم این بود که برادرم نقشه قتل
برادران بزرگ تر از من بود.
من هم که دوست داشتم خودی نشان بدهم مرا کشید و یک بار خانه را آتش زد تا چنین
به دنبال رفیق بازی افتادم و از سن  12سالگی وانمود کند که من هنگام مصرف مواد مخدر
کشیدن سیگار و بنگ را آغاز کردم .در واقع دچار آتش سوزی شده ام اما من به نقشه او
می خواستم به دیگران ثابت کنم که من هم پی بردم و زمستان سال قبل در یک فرصت
مناسب برادرم را کشتم و جسدش را در حیاط
بزرگ شده ام.
پــدرم کفاش بود و من با پول هایی که از او همان منزل دفن کردم تا این که مدتی بعد
میگرفتم سیگار مــی خــریــدم و بــه همراه یکی از دوستان برادرم زن میان سالی را به آن
دوستانم در دورهمی ها مصرف میکردم .خانه آورد که من آن زن را نیز به خاطر سرقت
همه تالشم ایــن بــود کــه بــا خودنمایی نزد مقداری از مواد مخدرم به قتل رساندم بعد
دوستانم خودم را با ابهت و نترس جلوه دهم از آن هم وقتی فهمیدم دوست برادرم به گم
شدن آن زن و برادرم مشکوک شده است ،او را
و این گونه احساس غرور می کردم.
تا این که در سال  74به دلیل عمل منافی نیز به همان شیوه کشتم و جسدش را در بخش
عفت با یک پسر نوجوان به مدت سه سال روانه دیگری از حیاط دفن کردم و ...
حاال هم پشیمانم اما کاش...
کانون اصالح و تربیت شدم.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

