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عامل جنایت تگزایس درمهشد به چوبه دار سرپده شد

سیدخلیل سجادپور -پژوسوار نقابداری
که با شلیک شیطانی در مشهد ،جان مرد
بی گناهی را گرفت تا به خواسته پلیدش
بــرســد ،در حــالــی سپیده دم چهارشنبه
گذشته به چوبه دار سپرده شد که همدست
او در طراحی این نقشه شوم نیز باید 15سال
زندان و  99ضربه شالق را تحمل کند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،مدت ها
بود که به اختالفات خانوادگی دامن می زد
تا از شوهرش طالق بگیرد او قبل از آن که با
پسرعمه اش ازدواج کند با یکی از جوانان
هم روستایی اش ارتباط داشت ولی زمانی
که مرتضی به خواستگاری آمد پای سفره
عقد نشست و زندگی مشترک خــود را با
پسرعمه اش آغاز کرد.این درحالی بود که
مصطفی دست بردار نبود و همچنان سعی
داشــت به ارتباط شیطانی خود با او ادامه
دهد تا این که سکینه و شوهرش برای ادامه
زندگی مشترک به مشهد مهاجرت کردند
اما ارتباط مصطفی با او به فضای مجازی
تلگرام کشید در حالی که سکینه صاحب
فرزندپسرینیزشدهبودبهبهانههایمختلف
با مصطفی قرار می گذاشت و در مشهد یا
روستای محل اقامت پدر و مادرش به دیدار او
می رفت تا این که مرتضی متوجه ماجرا شد.
او بـــرای آن کــه از آب ــروری ــزی خــانــوادگــی
جلوگیری کند تالش کرد تا بدون درگیری
و رســوایــی همسر  20ساله اش را طالق
بدهد اما شرط کرد که به هیچ وجه حضانت
پسر کوچک را به همسرش نخواهد داد.
همین مــوضــوع بــه اختالفات خانوادگی
شدت بخشید چرا که سکینه هم ادعــا می
کرد فرزندش را دوست دارد و باید سرپرستی
اورابهعهدهبگیرد!گزارشخراسانبراساس
محتویات این پرونده جنایی حاکی است:
سکینه بــرای آن که به خواسته شــوم خود
برسد بــه هــر حیله و ترفندی متوسل می
شد تا این که ماجرای قتل همسرش را با
«مصطفی – خ» درمــیــان گــذاشــت .افکار
پلیدی ذهن او را درگیر کرده بود .چندین
نقشه شیطانی را برای قتل بی سروصدای
شوهرش به همراه مصطفی (ج ــوان 23

فرجامشلیکشیطانی!

ساله) طرح کرد اما موفق به اجرای آن نشدند
تا این که روزی «قتل مسلحانه» در ذهن او
نقش بست! سکینه با ترغیب های شیطانی
جوان 23ساله وارد ماجرای خطرناکی شده
بود که قصد داشتند با شیوه ای بی رحمانه
جان مرد بی گناهی را بگیرند و کودکی را
از داشتن پدر محروم کنند .باالخره طراحی
این نقشه هولناک به پایان رسید و مصطفی
برای خرید سالح به گالیکش رفت چرا که از
طریق تلگرام با
فروشنده سالح
در شــهــرهــای
شمالی کشور
قـــرار گذاشته
بــــــود .طــولــی
ن ــک ــش ــی ــد کــه
مـــــقـــــدمـــــات
ایـــــن جــنــایــت
وح ــش ــت ــن ــاک
تگزاسی فراهم
شد .به گزارش
خــــــراســــــان،
دوازدهـــم آذر ســال  98بــود کــه مصطفی
به بهانه شرکت در مجلس عروسی یکی
از دوستانش به ســراغ بــرادرش در یکی از
روستاهایخراسانشمالیرفتوخودروپژو
پارس او را به امانت گرفت تا به سبزوار برود اما
او طبق نقشه سالح وینچستر را برداشت و به
طرف مشهد حرکت کرد .مستقیم به بولوار
شهید فکوری (محل اقامت زوج جوان) رفت
تا یک بار مسیر شلیک و فرار را طبق نقشه
بررسی کند .وقتی همه چیز را آمــاده دید،
اجرای جنایت تگزاسی را آغاز کرد .حدود
ساعت  19:30بــود که دوبــاره به خیابان
شقایق در بولوار شهید فکوری رسید .پالک
پژو پــارس را مخدوش کــرده بود و نقاب به
چهره داشت تا شناسایی نشود.
از سوی دیگر طبق نقشه شیطانی ،سکینه
برخی از اطرافیانش را که آن شب مهمان
اوبودند به بهانه دیــدار از مراکز تفریحی و
زیارتی به بیرون از خانه کشاند تا زمانی که
همسر  25ساله اش به منزل باز می گردد،

کوتاه از حوادث
*ایرنا /دانشگاه گیالن اعالم کرد :صبح جمعه
حریق در طبقه چهارم خوابگاه دانشجویی
دخترانه دانشگاه گیالن در فلکه گاز رشت به
دلیل اتصاالت پریز برق در همان لحظات اولیه
مهار شد و همه دانشجویان در سالمت هستند.
*ایرنا /عصر پنج شنبه گذشته حادثه سقوط
در چاه ،جان تبعه کشور افغانستانی را در شرق
تهران گرفت.
*مهر /بهروز فرج الهی فرماندار باغملک گفت:
سهگردشگرآلمانیبههمراهیکگردشگرایرانی
در محور باغملک به رامهرمز حد فاصل دوراهی
اسالم آباد در حال حرکت با موتورسیکلت بودند
که یکی از گردشگران آلمانی با از دست دادن
تعادل خود به زمین برخورد کرد و جان خود را
از دست داد.
*ایرنا/سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری دو سارق
زورگیر مسلح که با تهدید سالح گرم اقــدام به
زورگیری و سرقت می کردند خبر داد و گفت :از
سارقان یک قبضه سالح کمری کشف شد و آن
ها در تحقیقات اولیه به  ۱۰فقره سرقت به روش
زورگیری و تهدید با سالح گرم معترف شدند.
*پلیس /سرهنگ محمد جلینی سرکالنتر
ششمپلیسپیشگیریتهرانبزرگازدستگیری
اعضای باند  ۵نفره که انواع ظروف آشپزخانه
تقلبی را با برند های معتبر و اصلی در شهر تهران
توزیع می کردند ،خبر داد.

توکلی /سرهنگ کرمشاهی فرمانده انتظامی
شهرستان عنبرآباد گفت :در پی تیراندازی
منجر به جرح از سوی فردی دارای سابقه شرارت
وچندینموردنزاعوچاقوکشی،حملونگهداری
سالح و مهمات،متهم دستگیر به مرجع قضایی
معرفی شد.
*تسنیم /سرهنگ رامــیــن پاشایی معاون
اجتماعی پلیس فتا گفت:در پی انتشار تصاویر
دروغین به آتش کشیدن پمپ بنزین در استان
خوزستان و انتشار خبر مذکور توسط یکی از
شبکههای تلویزیونی معاند ،برابر بررسیهای
صــــورت گــرفــتــه ایــــن خــبــر صــحــت نــــدارد.
*ایسنا /گارد ساحلی آمریکا اعــام کرد که
بر اثــر واژگــونــی یک قایق در آبهــای ساحلی
پورتوریکو ،دست کم ۱۱نفر جان باخته و ۳۱نفر
از سرنشینان این قایق نیز نجات یافتهاند.
*ایسنا /صبح پنج شنبه گذشته در پی خروج
یک هواپیمای مسافربری از باند فرودگاهی
در «چونگ کینگ» واقع در جنوب غربی چین،
 ۲۵تن زخمی شدند .مقامات محلی اعالم
کردند که این هواپیمای مسافربری متعلق به
شرکت هواپیمایی تبت و حامل  ۱۱۳مسافر و
 ۹خدمه بوده است.

کسیدرآنجانباشد.دقایقبهکندیسپری
میشدومهاجمنقابداردرافکارخودفرورفته
بود که ناگهان مرتضی را در حالی دید که با
کلید در خانه را گشود و قبل از آن که او بتواند
از خــودرو پیاده شود به داخل منزل رفت و
در حیاط را بست «مرتضی – ش» هراسان با
سکینه تماس گرفت و باز هم از عقیم ماندن
نقشه قتل مسلحانه خبر داد .با وجود این از
سکینهخواستهرطورشدهدوبارهشوهرش

را به بیرون از منزل بکشاند .در این هنگام
فکر پلید دیگری به ذهن زن 20ساله رسید
او بالفاصله گوشی تلفن را برداشت و با
شوهرش تماس گرفت او مدعی شد برای
تهیه شام مهمانان و صبحانه آنان نیاز به
خرید شیر و سیب زمینی و پیاز دارد و از
همسرش درخواست کرد هرچه سریع تر
به خرید برود تا قبل از آن که با مهمانان به
خانه برسد!
مرتضی هم بی خبر از حادثه تلخی که
انتظارش را می کشد ،بی درنگ از خانه
بیرون زد و به آن سوی خیابان رفت و از
خواربارفروشی محله خرید کرد .در این
لحظه مهاجم مسلح که او را زیر نظر داشت
از خــودرو پیاده شد و در حالی که اسلحه
وینچستر را در دست می فشرد به سمت
مرتضی رفت که به چند قدمی خانه اش
رسیده بود .او فریاد زد «وایستا ،وایستا!» و
به محض این که مرتضی به عقب بازگشت
ناگهان صدای شلیک های هولناک در فضا

پیچید و جوان  25ساله نقش بر زمین شد.
گــزارش خراسان حاکی اســت :دقایقی
بعد در حالی نیروهای امــدادی و پلیسی
با تماس اهالی به محل حادثه رسیدند که
حوضچه ای از خون تشکیل شد و جوان
 25ساله دیگر نفس نمی کشید .با گزارش
این جنایت وحشتناک به مقام قضایی،
بالفاصله قاضی کاظم میرزایی (قاضی
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) عازم
محل شــد و به
تحقیق در این
بــاره پرداخت.
قـــاضـــی وقــت
شــعــبــه 211
دادســــــــــرای
عــــمــــومــــی و
انقالب مشهد
بــــــراســــــاس
تـــجـــربـــیـــات
قـــــضـــــایـــــی،
دستورات ویژه
ای را بـــرای
شناسایی مهاجم نقابدار صادر کرد و بدین
ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی با
هدایت سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی)
ماموریت یافتند تا بررسی های گسترده ای
را در این باره آغاز کنند  .آنان پس از حدود
یک ماه فعالیت های اطالعاتی و تحقیقات
محرمانه بــه سرنخ هایی از یــک ارتباط
شیطانی رسیدند و بررسی های خود را
در این خصوص متمرکز کردند .از سوی
دیگر نیز بازبینی دوربین های ترافیکی
ردی از یک خودرو پژو پارس سفید رنگ را
نمایان ساخت که روز وقوع جنایت با پالک
دستکاری شده در محل حادثه پارک بود.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت :بــا این
بررسی های پنهانی ،همسر 20ساله متهم
نیز به طور غیرمحسوس تحت نظر پلیس
قرار گرفت و مشخص شد که بعد از جنایت،
به منزل پدری خود در یکی از روستاهای

در امتداد تاریکی

ختصاصی خراسان

ا

خراسان شمالی رفته است .از طرف دیگر با
لو رفتن پالک اصلی پژو پارس هم مشخص
شد که مالک آن در همان روستا حضور
دارد.بنابراین کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خــراســان رضــوی با انجام
یکسری تحقیقات و رصدهای اطالعاتی
متوجه شدند که برادر مالک خودرو همان
فردی است که در فضای مجازی با سکینه
ارتباط دارد به همین دلیل و بــا دستور
قاضی میرزایی ،کارآگاهان به خراسان
شمالی رفتند و «مصطفی – خ» را در یک
کارگاه بلوکه سازی دستگیر کردند.
آنان دقایقی بعد هم حلقه های قانون را
بر دستان سکینه گره زدنــد که در منزل
پدرش به سر می برد .به گزارش اختصاصی
خــراســان بــا انتقال متهمان بــه مشهد،
مصطفی به قتل مسلحانه «مرتضی – ش»
با انگیزه ارتــبــاط شیطانی با همسر وی
اعــتــراف کــرد و بدین ترتیب ایــن پرونده
جنایی با صــدور کیفرخواست ،به شعبه
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
ارسال شد .قضات دادگاه پس از چندین
جلسه محاکمه که به ریاست یکی از قضات
با تجربه دادگستری خراسان رضوی برگزار
شد .با استناد به دالیل محکمه پسند و انکار
ناپذیر رای به قصاص نفس «مصطفی – خ»
دادند و او را به جرم ارتباط نامشروع نیز به
تحمل  99ضربه شالق محکوم کردند.
همچنین براساس رای دادگــاه ،سکینه
متهم ردیــف دوم نیز به تحمل  15سال
زندان و  99ضربه شالق محکوم شد که این
رای به تایید دیوان عالی کشور هم رسید.
بنابر گزارش خراسان با ارسال پرونده به
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب
مشهد و با فراهم شدن مقدمات اجرای
حکم قصاص نفس ،متهم ردیف اول این
پرونده سپیده دم روز چهارشنبه گذشته در
زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و
در حضور قاضی اجرای احکام ،به مجازات
رسید تا فرجام شلیک شیطانی او بار دیگر
درس عبرتی برای افرادی باشد که نقشه
های شومی را در سر می پرورانند.

عاملکالهربداریابوعدهفروشادواتکشاورزیدردیواردستگیرشد
توکلی    /عــامــل کــاهــبــرداری با
ترفند فروش تراکتور از یک کشاورز
روستایی در سایت دیوار به دام افتاد.
بــه گـــزارش خــراســان،رئــیــس پلیس
فتای شهرستان قلعه گنج در این
باره بیان کرد:به دنبال شکایت یک
کشاورز اهل یکی از مناطق روستایی
شهرستان قلعه گنج از فــردی که با
وعده فروش تراکتور در سایت دیوار،
مبلغ دو میلیارد و ۹۲۰میلیون ریال از
او دریافت کرده بود اما دیگر پاسخ گوی
تلفن اش نبود ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
سروان سجاد ساالری مقدم افزود :در
بررسی های اولیه مشخص شد این

کشاورز در پی مشاهده آگهی فروش
تراکتور در سایت دیوار بدون تحقیقات
الزم ،اقدام به واریز کل مبلغ خواسته
شده کرده است.
وی ادامــه داد :اما با گذشت چند روز
بارنامه جعلی بــرای ایــن فــرد ارســال
شــده و طــرف مقابل هــم دیگر پاسخ
گوی تلفن همراه خود نبوده است.این
مسئول انتظامی گفت  :در این زمینه
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات
تخصصی و رصــد هــای اطــاعــاتــی ،
درب ــاره موقعیت متهم مدنظر موفق
شدند این فرد کالهبردار را در یکی از
استان های شمالی کشور شناسایی و
او را با دستور نیابت قضایی دستگیر

کنند.وی خاطرنشان کرد:این متهم
پس از انتقال به مقر پلیس شهرستان
قلعه گنج به انجام این کالهبرداری با
فریب این کشاورز و دیگر افــرادی که
آشنایی کمتری با محیط کسب و کار
در فضای مجازی دارند ،اعتراف کرد
و با صدور قرار تامین ،روانه زندان شد.
این مسئول انتظامی در پایان درباره این
گونه موارد به مردم هشدار داد :درباره
آگهی های فریبنده با عناوینی همچون
قیمت بسیار پایین ،تخفیفات بــاال و
دیگر موارد خارج از عرف بازار هوشیار
باشند و تــا زمــانــی کــه از اصــالــت کاال
مطمئن نشدند و آن را دریافت نکردند
از پرداخت وجه خودداری کنند.

فقط به خاطر پول!
بعد از  24سال زندگی مشترک که رنج و سختی های زیادی کشیدم
اکنون همسرم زن دیگری را به عقد موقت خودش درآورده و ادعا
می کند فقط به خاطر پول با من ازدواج کرده است و ...
به گزارش خراسان زن  50ساله با بیان این که سال ها با بیکاری و
خالفکاری های همسرم ساختم تا زندگی ام متالشی نشود درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی
شمالی مشهد توضیح داد :در خانواده ای متوسط به دنیا آمدم و پس
از پایان تحصیالتم در آموزش و پرورش استخدام شدم چرا که مادرم
فرهنگی بود و من هم به تدریس و دبیری عالقه مند شدم به همین
خاطر برادر و خواهرم نیز به تحصیالت عالیه رسیدند و از موقعیت
اجتماعی خوبی برخوردار هستند .خالصه زمانی که دانشجو بودم
خواستگاران زیادی داشتم اما هرکدام از آن ها را به بهانه ای رد می
کردم تا این که در  26سالگی «حمید» به خواستگاری ام آمد .او از
یک خانواده پرجمعیت بود و  2برادر بزرگ ترش که معتاد بودند از
طریق سرقت امرار معاش می کردند با وجوداین من به خواستگاری
او پاسخ مثبت دادم چرا که آن زمان در یکی از روستاهای دور افتاده
خدمت می کردم و به قول مادرم سنم در حال عبور از مرز ازدواج بود.
ازسویدیگرنیزحمیدخودرادلباختهوعاشقمننشانمیدادوبا
چربزبانیادعامیکردشغلمناسبیپیدامیکندومراخوشبخت
خواهد کرد .باالخره با همه این فراز و نشیب ها به وعده های حمید
دلبستموپایسفرهعقدنشستم.بعدازآغاززندگیمشترکحمید
به امید یافتن شغل مناسب با دوستانش به تفریح می رفت و مدعی
بود هم اکنون حقوق تو کفاف زندگی  2نفره ما را می دهد! از سوی
دیگر نیز پدرم یا یکی از آشنایانمان وقتی شغل مناسبی پیدا می کرد
حمید یا آن کار را نمی پسندید یا با بیان این که آن شغل در شأن من
نیستازرفتنبهسرکارخودداریمیکرداگرهمبهناچارمجبورمی
شد در جایی کار کند بیشتر از یک ماه دوام نمی آورد و از آن جا اخراج
میشدباهمهاینسختیهامندرپایانهرماههمهحقوقودرآمدم
را به حساب او می ریختم تا مبادا غرور نداشته اش جریحه دار شود از
طرف دیگر نیز چرب زبانی های عاشقانه او را باور می کردم که می
گفت حتی ثانیه ای نمی تواند دوری مرا تحمل کند! او حساب همه
پول های مرا داشت و من هم تمام رفتارهایش را به حساب عالقه اش
می گذاشتم تا این که وقتی فرزند اولم را باردار بودم او به بهانه این
که قصد دارد لوازم ارزان قیمت را از جنوب کشور برای فروش به
مشهد بیاورد به سفر رفت و بعد از 2ماه زمانی دست از پا درازتر آمد
و مدعی شد پول هایش را دزدیده اند که من هم در این مدت فرزندم
را سقط کرده بودم بعد از این ماجرا حمید مرا تحت فشار گذاشت تا
برای جبران این خسارت ها وام بانکی بگیرم وقتی با مخالفت من
روبه رو شد به شدت کتکم زد و از خانه بیرون انداخت من هم لوازم
شخصی ام را برداشتم و به خانه پدرم رفتم اما هنوز شب نشده بود
که برای عذرخواهی به خانه پدرم آمد و دوباره با چرب زبانی هایش
مرا خام کرد .خالصه مجبور بودم برای حفظ آبروی خانوادگی ام
همه مخارج زندگی را بپردازم .چند سال بعد و در حالی که پسرم به
سن  3سالگی رسیده بود همسرم ادعا کرد برای رفاه و آسایش من و
پسرم قصد خرید منزلی را دارد من هم که از این کار خوشحال بودم
با پیشنهاد و اصرار او چند وام سنگین برداشتم ولی حمید خانه را به
نام خودش سند زد و مدعی شد همه پول های مرا پس می دهد .من
هم برای حفظ زندگی ام سکوت می کردم تا این که فهمیدم او به
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده شده است .در این میان
فرزنددوممنیزبهدنیاآمدهبودوآنهاهرروزقدمیکشیدندولیمن
همچنان با رنج و سختی های روزگار درگیر بودم .باالخره حدود 5
سال قبل بود که روزی حمید به خانه آمد و گفت :در یکی از بازارهای
شبانه مشهد شغلی پیدا کرده است و قصد فروش کاال در این بازار
را دارد .با این بهانه از من خواست برای آخرین بار تسهیالت بانکی
بگیرم من هم که خیلی خوشحال شده بودم این وام را برایش گرفتم
ولی مدتی بعد متوجه شدم او با این پول به خرید و فروش مواد مخدر
روی آورده است و در همان بازار شبانه با زن جوانی که مانند خودش
خالفکار است ارتباط دارد وقتی این موضوع را پیگیری کردم تازه
فهمیدم همسرم همان زن را به عقد موقت خودش درآورده است و
شب ها را در کنار او زندگی می کند .زمانی که این ماجرا را برایش
بازگو کردم مرا زیر مشت و لگد گرفت و گفت :فقط به خاطر پول با تو
ازدواج کرده ام وگرنه ...
گزارش خراسان حاکی است با ادعاهای این زن بازنشسته بررسی
هــای کارشناسی مــشــاوران دایــره مــددکــاری اجتماعی با صدور
دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی
شمالی) در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

