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دیوان عایل کشور حکم قصاص عامل جنایت در جاده خایک را اتیید کرد

باجناق پای چوبهدار!

سجادپور-دیوانعالیکشوربرحکمقصاص
نفسعامل«جنایتدرجادهخاکی»مهرتایید
زد و بدین ترتیب «باجناق قاتل» پای چوبه دار
قرارگرفت.
بهگزارشاختصاصیخراسان،بیستوششم
مرداد سال  97بود که «سعید» پیکر غرق در
خون برادرزنش را روی صندلی جلوی پراید
انداخت و هراسان و نگران به طرف پاسگاه
گلبهار حرکت کرد .او پدال گاز را می فشرد و
درحالی که گاهی چشم به چهره رنگ پریده
برادرزنشمیدوخت،تالشمیکردتامهدی
راکهبراثرضربهچاقومجروحشدهبودازمرگ
نجات دهد .دقایقی بعد سعید در حالی پراید
را مقابل پاسگاه امــام رضا (ع) متوقف کرد
و وحشت زده از نیروهای انتظامی کمک
خواست که مهدی قبل از رسیدن به جاده
آسفالت به کما رفته بود .او در همین هنگام
مقداری آب به سروصورت مهدی پاشید ولی
او هیچ حرکتی نکرد و عکس العملی نشان
نــداد .اگرچه نیروهای انتظامی با اورژانــس
تماس گرفتند اما جای درنگ نبود به همین
دلیل «سعید» دوبــاره پــدال گــاز را به طرف
بیمارستانچنارانفشردتابرادرزنشراهرچه
سریع تر به مرکز درمانی برساند .با این حال
او زمانی به بیمارستان رسید که پزشکان
«مرگ» برادر زنش را تایید کردند .به گزارش
خراسان ،این گونه بود که پرونده ای جنایی
شکل گرفت و تحقیقات نیروهای انتظامی با
صدوردستوراتویژهقضاییآغازشد«.سعید»
که خود یکی از شاهدان عینی این جنایت
هولناک بود به ماموران گفت :من و برادرزنم
ازچنارانبهمقصدروستای«فریزیدوآبی»در
حرکتبودیمکهدرمسیرجادهخاکیناگهان
با پرایدسواران دیگری روبــه رو شدیم که از
طرفمقابلدرحرکتبودند.رانندهپرایدبوق
زد و برادرزنم نیز با دیدن پراید ،خودرو را در
کنار جاده متوقف کرد .وقتی دو نفری پیاده
شدیم،دریکلحظهمجید(باجناقبرادرزنم)

را دیدمکهبهاتفاقفرددیگریپیادهشدندوبه
توهین و فحاشی پرداختند .من که احتمال
درگیری را می دادم بین آن ها قرار گرفتم تا
میانجیگریکنمولیناگهان«مجید»چاقویی
بیرون کشید و ضربه ای را بر پیکر مهدی فرود
آورد .آن ها سپس در حالی که با مشت و لگد
درگیرشدهبودندرویزمینافتادند.هنگامی
که «مجید» از زمین برخاست لباس هایش
خون آلود بود و از شکم مهدی نیز خون بیرون
می زد در این لحظه برادرزنم از من خواست
او را به درمانگاه برسانم من هم که نگران
شده بودم بالفاصله پیکر نیمه جان او را روی
صندلی پراید گذاشتم و خودم پشت فرمان
نشستم تا او را به بیمارستان ببرم ولی هنوز به
جاده آسفالت نرسیده بودم که دیدم مهدی
به کما رفت و دیگر تکان نخورد! با این حال به
طرف پاسگاه انتظامی رفتم تا شاید نیروهای
اورژانس زودتر برسند ولی خودروی اورژانس
در گلمکان بود و من به ناچار به طرف چناران
حرکت کــردم اما او عالیم حیاتی نداشت و
پزشکان «مــرگ» بــرادرزنــم را تایید کردند.
بنابر گــزارش خراسان ،با اظهارات «سعید»
گروهیازنیروهایانتظامیدرحالیعملیات
دستگیریدومتهمپرایدسواررادردستورکار
قراردادندکهمشخصاتخودرویآنانبهکلیه
یگان های انتظامی اعالم شده بود در همین
حال همسر مقتول نیز به نیروهای انتظامی
گفت«:مجید»شوهرخواهرموباجناقهمسرم
است که از مدت ها قبل با یکدیگر اختالف و
درگیری داشتند به طوری که پرونده قضایی
نیزدرگلبهارتشکیلدادهبودندواوحتیباپدر
همسرم خصومت داشت و  ...پدر مقتول نیز با
اشاره به درگیری و اختالفات قبلی با «مجید»
خواستاردستگیریویشدواظهارکردفردی
بهنام«رضا»کهرانندگیخودرویپرایدراعهده
داربوده،همدست«مجید»استومنازآندو
شاکی هستم .این گزارش حاکی است :با به
دست آمدن این اطالعات ،نیروهای انتظامی

روز بعد ( )97.5.27موفق شدند خودروی
پراید را هنگام گشت زنی در بولوار جمهوری
اسالمی در حالی توقیف کنند که «مجید»
رانندگی آن را به عهده داشت .با انتقال وی
به کالنتری ،تحقیقات و بازجویی ها ادامه
یافت و «رضا» نیز با راهنمایی متهم دستگیر

شد« .مجید» که در برابر بازپرس محمودی
قرارگرفتهبود ضمناقراربهدرگیریبامهدی
گفت :من و رضا سوار بر پراید درحرکت بودیم
که مهدی با خودرو جلوی ما پیچید و فحش
داد .وقتی پیاده شدیم «سعید» وسط ما بود تا
درگیرینشودولیاوبهمنمشتولگدزدومن
همبامشتبهاوحملهکردم!مابهدلیلشکایت
پدرمهدیدرخصوصآتشسوزیعمدیباغ
ویالیش اختالف داشتیم تا این که در مسیر
«دوآبی»بهطرفروستایفریزیباهمبرخورد
کردیم .بعد از این ماجرا هم «سعید» او را سوار
پرایدخودشکردوبهطرفگلبهاررفتندومن
هم به سمت روستای فریزی حرکت
کردم و بعد به مشهد رفتم .روز بعد
همبهچنارانآمدمکهتوسطماموران
دستگیر شدم .ولی چاقویی در کار

نبود.اگرمهدیچاقوخورده،احتماالخودش
این کار را کرده است .من فقط با مشت و لگد
با او درگیر شدم« .رضا» (راننده پراید) نیز به
مقام قضایی گفت :آن روز از سر زمین «مجید»
به طرف فریزی حرکت کرده بودیم که در بین
راه «مجید» با دیدن خودروی «مهدی» به من
گفت :دور بزن می خواهم با مهدی صحبت
کنم!منهمدورزدموخودرورامتوقفکردم.
وقتیفحاشیهاشروعشدناگهاندیدممهدی
جلو آمد و با هم گالویز شدند مهدی «مجید»
را روی زمین انداخت در این لحظه دیدم که
«مجید»پرخوناستوازشکممهدیهمخون
بیرونمیزند!«سعید»کههمراهمهدیبوداو
را سوار پراید کرد و به طرف گلبهار رفتند و ما
هم به روستای چنار و از آن جا به مشهد رفتیم
و او مرا مقابل منزلم پیاده کرد ولی نفهمیدم
چاقو را چه کرد!!بنابر گزارش خراسان ،پس
از تکمیل بازجویی ها و اقاریر متهمان ،در
شعبه بازپرسی« ،مجید» با قــرار بازداشت
موقتروانهزندانشدوپروندهرضانیزبهاتهام
فراریدادنمتهمبهقتل،موردرسیدگیقرار
گرفتبعدازصدورکیفرخواستدردادسرای
عمومیوانقالبگلبهار،اینپروندهباتوجهبه
اهمیتموضوع به شعبه ششم دادگاه کیفری
یکخراسانرضویارسالشدوتوسطقضات
زبدهجناییزیرذرهبینقضاوترفت«.مجید»
کهاینباردربرابرقضاتباتجربهدادگاهنشسته
بود باز هم تالش کرد تا خود را بی گناه جلوه
دهد او در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی
«جواد شاکری» و مستشاری قاضی «هادی
دنیادیده»برگزارمیشد،اظهاراتقبلیخود
راتکرارکردومدعیشدکهفقطبامشتولگد
باجناقش را زده است! قضات ورزیده دادگاه
کهبارهاباچنینانکارهاینخنمادررسیدگی
بهپروندههایجناییروبهروشدهاند،باطمأنیه
خاصی در حالی به اظهارات متهم گوش می
دادنــد که دیگر شاهدان عینی این جنایت
هولناک،ازچاقوییسخنمیگفتندکهمتهم
«ضربه مرگ» را با آن بر پیکر باجناقش فرود
آوردهبود!
نظریه پزشکی قانونی ،گزارش های انتظامی
و تحقیقات دادسرا نیز از جمله اسناد محکمه
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تصاصی
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پسندی بود که متهم راه گریزی برای فرار از
مجازات نداشت .با این حال سواالت فنی و
تخصصی قضات «شاکری و دنیادیده» چنان
اورادرتنگنایبیانحقیقتگذاشتهبودکهدر
پاسخ به هر سوال مجبور به سکوت می شد یا
کلماتیبریدهبریدهرابرزبانجاریمیساخت
بهطوریکهگوییبرایفرارازاینسواالت،در
یکگردابهولناکدستوپامیزند!گزارش
اختصاصی خراسان حاکی است ،متهم این
پرونده جنایی که با انکارهای نخ نمایی مانند
«مــن قاتل نیستم!» «همه شــاهــدان دروغ
میگویند!» قصد داشت از مجازات سنگین
قتلباجناقشبگریزداماباپایانیافتنجلسات
محاکمهکهدرحضوروکالیمدافعواولیایدم
برگزارشد،قضاتشعبهششمدادگاهکیفری
یک خراسان رضوی وارد شور شدند و به اتفاق
قاطع آرا« ،مجید» را با استنادات و ادله محکم
قانونی به قصاص نفس محکوم کردند چرا که
محتویات پرونده و سواالت تخصصی قضایی
نیزبرعلمقضاتمهرتاییدمیزد.ازسویدیگر
نیز پزشکان قانونی پس از بررسی ها و انجام
آزمایش های دقیق پزشکی ،سالمت روحی و
روانی متهم هنگام ارتکاب جرم را تایید کرده
و او را مسئول اعمال خویش تشخیص داده
بودند.براساس این گــزارش ،قضات دادگاه
همچنینمتهمرابااستناداتقانونیبهتحمل
یک سال زندان و پرداخت دیه به دلیل ایجاد
جراحت های عمدی دیگر با چاقو محکوم
کردند اما این رای مورد اعتراض متهم قرار
گرفت و برای بررسی دقیق تر به شعبه هفتم
دیوان عالی کشور ارسال شد .در همین حال
قضات باتجربه دیوان عالی کشور نیز پس از
مطالعه دقیق سطور اوراق این پرونده جنایی
ومشاهدهاستداللواستنباطهایقضاییکه
جایهیچخدشهایراباقینگذاشتهبود،عینا
رای صادره از شعبه ششم دادگاه کیفری یک
خراسانرضویراتاییدکردندوآنرامطابقبا
اصولوقواعدقانونیوشرعیتشخیصدادند
که هیچ ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست .به
گزارشخراسان،اینگونهبودکهباتاییدحکم
قصاص نفس ،باجناق قاتل پای چوبه دار قرار
گرفتومنتظراجرایحکماست.
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دزدیکهمهجورنبود!
وقتیاولینسرقتراازخانههمسایهانجامدادمدیگرترسمریخت
وبهکارهایخالفمادامهدادمتاجاییکهمادرمتصورمیکندمن
مهجور هستم و  ...این ها بخشی از اظهارات جوان 23سالهای
استکهبهاتهامسرقتگوشیتلفنودستبردهایشبانهبهمنازل
شهرونداندستگیرشدهبود.اینجوانسابقهدارپسازپاسخبه
سواالت تخصصی افسر تجسس ،در تشریح سرگذشت خود نیز
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت :سال
آخر دبیرستان بودم که با ترغیب دوستانم مصرف مواد مخدر را
آغازکردم.آنزمانفکرمیکردممصرفموادمخدرنوعیتفریح
است اما خیلی زود به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و بعد به
استعمالمخدرهایصنعتیرویآوردم.شیشهوکریستالتاثیر
وحشتناکیرویمغزوافکارمگذاشتهبودبهطوریکهرفتارهای
غیرطبیعی و نامتعارف داشتم یا در توهم زندگی می کردم .این
حرکات و گفتار نامعقول به جایی رسید که مادرم تصور می کرد
من مهجور (دیوانه) شده ام .من هم از این موقعیت سوءاستفاده
میکردم تا پول بیشتری از مادرم بگیرم .با وجود این مخارج
اعتیادمباالبودونمیتوانستماینهزینههاراتامینکنم.ازسوی
دیگر وقتی شب ها به طور پنهانی داخل اتاقم شیشه و کریستال
مصرف می کــردم ،نقشه های زیــادی را برای به دست آوردن
پول می کشیدم تا این که تصمیم به سرقت از منزل همسایگان
گرفتم .با ترفندی که از یکی از دوستان خالفکارم آموخته بودم،
شاه کلیدی ساختم که با آن می توانستم در واحدهای آپارتمانی
را باز کنم .از سوی دیگر می دانستم بسیاری از همسایگان در
ورودی آپارتمان را قفل نمی کنند .بار اول زمانی که تصمیم به
سرقتازمنزلهمسایهگرفتم،خیلیاضطرابداشتموازشدت
ترس می لرزیدم ولی نمی دانستم ورود شبانه به منزل مردم
مجازات سنگینی دارد و حداقل 10سال از عمرم را باید پشت
میله های زندان بگذرانم .خالصه بعد از نیمه شب و در حالی که
شیشه مصرف کرده بودم در واحد آپارتمانی همسایه را گشودم
و سه دستگاه تلفن همراه را از روی اپن منزل سرقت کردم .بعد
از این ماجرا ترسم فرو ریخت و به خانه های همسایگان دیگر هم
دستبرد زدم اما باالخره یکی از همسایگان به من مشکوک شد و
باپلیستماسگرفت.حاالهممیدانمکاریاشتباهوخطرناک
انجام داده ام چرا که اگر در همان حال سرقت به دام صاحبخانه
می افتادم ،خدا می داند چه بالیی بر سرم می آمد .یک بار که به
خاطرموادمخدربهزندانرفتهبودم،سارقانیرادیدمکهبهدلیل
ورود به عنف به منازل به 10سال زندان محکوم شده بودند و از
هیچامتیازیهمبرخوردارنبودند.حاالهمکهمنازماجرایآن
سارقاندرسعبرتنگرفتهامبایدجوانیام رادرزندانبگذرانم
و  ...شایان ذکر است ،در حالی که به دستور سرهنگ ابراهیم
خواجهپورتحقیقاتتخصصیازاینسارقجوانبرایکشفدیگر
سرقتهایش آغاز شده بود ،زنی 50ساله با اضطراب و نگرانی
خودرابهاتاقتجسسرساندوبانشاندادنچنددستنوشتهبه
افسرتجسسگفت:پسرمراکهبهاشتباهوبهاتهامسرقتدستگیر
کردهاید،مهجوراست!و...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

