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بپایچوبهدار!
قاتل در حال اعتراف به جنایت

در حضور قاضی حسینی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه)

عکس اختصاصی از خراسان

سجادپور -جوان  24ساله ای که با اعتراف به
قتلی دیگر پای چوبه دار ،اجرای حکم قصاص
نفس خود را حدود یک هفته به تاخیر انداخت،
باالخره سپیده دم نوزدهم مــرداد در زندان
مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،هشتم خرداد
سال  ،95نــزاع خونینی در بولوار عمار یاسر
مشهد رخ داد که طی آن مرد  33ساله ای با
ضرباتمهلکچاقوبهقتلرسیدوعاملجنایت
ازصحنهحادثهگریخت.
دقایقی بعد با حضور قاضی سیدجواد حسینی
(قاضی ویــژه قتل عمد مشهد در زمــان وقوع
حادثه) تحقیقات گسترده ای برای شناسایی
و دستگیری ضــارب آغــاز شــد .بررسی های
مقدماتی نشان می داد که جوان  21سالهای
به نــام فرهاد به دلیل خصومت هــای قبلی،
دست به جنایت زده و از محل گریخته است .به
همین دلیل و با دستور قاضی وقت شعبه 211
دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،عملیات
دستگیریمتهمفراریدردستورکارپلیسقرار
گرفت تا این که سه روز بعد یکی از کارآگاهان
اداره جنایی با تماس تلفنی قاتل فراری روبه
رو شد که خودش به افسر پرونده زنگ زده بود!
به گزارش خراسان ،این متهم که نشانی محل
حضورشدرقلهیککوهرابهکارآگاهسلطانیان
(افسر وقت پرونده قتل) داده بود ،دستگیر و
پای میز عدالت ایستاد« .فرهاد» که به سواالت
قاضی حسینی پاسخ می داد در تشریح ماجرا
گفت :منازششسالقبلوزمانیکه۱۵سال
بیشترنداشتم،از«الف»وحشتداشتم.اوچنان
زهرچشمی از من گرفته بود که اکنون حتی
از دیدن جسد او هم می ترسم! آن زمان من در
کالسدومراهنماییدرسمیخواندمکهشبی
«الف» و چند تن از دوستانش به دلیل اختالفی
کهباعموهایمداشتند،بهمنزلماهجومآوردند.
نیمه های شب بود و من به او التماس می کردم
که آینده خواهرانم را خراب نکند ولی گوش او
بدهکار این حرف ها نبود .در طول این سال ها،
مدام از من باج گیری می کرد .من قصاب بودم
و او همیشه پول هایم را می گرفت و تنها مبلغ
اندکی را به من باز می گرداند ،اگرچه تحمل
زورگویی های او برایم سخت بود ولی چاره ای
جز گوش کردن به حرفش نداشتم .روزهــا به
همین ترتیب سپری می شد تا این که چند روز
قبل ،با موتورسیکلت آپاچی سر کوچه ایستاده
بــودم که صــدای «الــف» را از طبقه دوم منزل
«ب» شنیدم .منزل او پاتوق معتادان بود و من

چند بار به او گفته بودم که کسی را به منزلش
راه ندهد ولی او گوش نکرد .آن روز ظهر «الف»
حالطبیعینداشتودرحالیکهچاقوییرادر
دست اش می فشرد ،فریاد می کشید .او شیشه
کشیده بود و در حال و هوای دیگری بود .وقتی
داخل حیاط منزل «ب» چاقو را در دست اش
دیدم ،خیلی ترسیدم .چاقو را از داخل غالف آن
بیرون کشیدم که غالف در دست «الف» ماند.
او مرا گرفته بود که مجبور شدم چند ضربه به

آرامش خاصی یافتم .او مرا دلداری داد ،طوری
که پــدرم تاکنون با من صحبت نکرده بــود .او
گفت :با خودکشی آخرت خودت را هم خراب
می کنی! تو باید محاکمه شوی و قانون درباره
ات تصمیم بگیرد اما در عین حال نباید انسان
امیدش را از دست بدهد .بعد از آن هم از طریق
تلفن مرا به قاضی مرتبط کرد که او نیز با توصیه
هایی سعی در منصرف کردن من از خودکشی
داشت و تاکید کرد :انسان نباید به خاطر رهایی

شکماش بزنم تا مرا رها کند.
متهم در پاسخ به ســوال قاضی حسینی که
پرسید ،توکهازاومیترسیدیچرافرارنکردی؟
نیز گفت :نتوانستم فرار کنم ،از او کینه داشتم،
اعصابم خرد شده بود .پس از آن هم چاقوی
خون آلود را برداشتم و سوار بر موتورسیکلت
فرار کردم ولی قصد کشتن اورا نداشتم .اگر
من او را نمی زدم ،او که آدم خطرناکی بود مرا
با چاقو می زد!
متهم ایــن پــرونــده جنایی دربــــاره مــاجــرای
خودکشی نیز گفت :وقتی فهمیدم که «الف» را
کشته ام ،ناراحت بودم تا این که غروب دوشنبه
نامهاینوشتموبهقصدخودکشیبهقلهیکیاز
کوه های اطراف مشهد رفتم تا خودم را از کوه
پایین بیندازم! اما در آخرین لحظات به یکی
از دوستانم زنگ زدم .او وقتی از قصد من آگاه
شد ،شماره تلفن پلیس آگاهی را به من داد و
گفت ،قبل از این کار با پلیس تماس بگیر .من
هم با پلیس تماس گرفتم  ،کارآگاه سلطانیان
را ندیده بــودم ولی وقتی با اوصحبت کردم،

از گناهی که مرتکب شــده ،گناه بــزرگ تری
مرتکبشود.چراکهخودکشیازگناهانکبیره
است .پس از آن تصمیم گرفتم خودم را تسلیم
قانون کنم .به همین دلیل هم آدرس خودم را
به افسر آگاهی دادم و آن ها مرا در حالی که از
خودکشی منصرف شده بودم ،به اداره جنایی
منتقل کردند.گزارش خراسان حاکی است،
در پی اعترافات صریح متهم به قتل احمد (مرد
 33ساله) وی صحنه جنایت را نیز بازسازی
کرد و بدین ترتیب این پرونده جنایی در شعبه
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد
رسیدگی قرار گرفت .قضات با تجربه این شعبه
نیز پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه ،رای
به قصاص نفس متهم دادند که رای صادر شده
در شعبه  24دیوان عالی کشور نیز تایید و برای
اجــرای حکم به دادس ــرای عمومی و انقالب
مشهد ارسال شد.
بنابراینگزارش،بافراهمشدنمقدماتاجرای
حکم قصاص ،متهم این پرونده جنایی حدود
 10روز قبل پای چوبه دار رفت تا «حکم مرگ»
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درباره وی اجرا شود اما زمانی که ماموران اجرا،
طناب دار را به گردن وی آویختند او ناگهان
فریاد زد دست نگه دارید! من یک قتل دیگر هم
انجام داده ام!
قاضی زرگر(قاضی با تجربه اجــرای احکام)
با شنیدن این اظهارات ،دستور توقف اجرای
حکم را صادر کرد و این گونه طناب دار از گردن
قاتل  24ساله باز شد! او مقابل قاضی زرگر
ایستادوگفت:چندینماهقبلازآنکهدستمبه
خون «احمد» (مرد 33ساله) آلوده شود ،در یک
پروندهدیگرجنایینیزمتهمبهقتلبودمامابعد
از مدتی که در بازداشت به سر می بردم ،اتهام
قتلبهاثباتنرسیدومناززندانآزادشدم!ولی
درآننزاعمرگبارحضورداشتمومندرماجرای
«دعوا سگ» در منطقه جیم آباد مشهد ،صاحب
سگی را که به پلنگ معروف بود ،کشتم!
به گــزارش خراسان ،با آن که قاضی اجرای
احکام از قبل در جریان پرونده معروف به «دعوا
سگ» قرار داشت و می دانست که متهم برای
فرار از مجازات قصاص نفس ،چنین ادعایی
را پای چوبه دار مطرح می کند اما باز هم برای
آن که با احتمال بسیار ضعیف خونی پایمال
نشود ،با هماهنگی قاضی عندلیب (معاون
دادستان مرکز خراسان رضــوی در اجرای
احکام مشهد) اجرای حکم قصاص فرهاد را
به تعویق انداخت تا اظهارات او دوباره مورد
بررسی های دقیق قضایی قرار گیرد .بدین
ترتیب فرهاد باز هم به شعبه  208دادسرای
عمومی وانقالب مشهد اعــزام شد تا قاضی
علی اکبر احمدی نــژاد (بــازپــرس ویــژه قتل
عمد) موضوع را مورد کنکاش های قضایی
قرار دهد اما مقام قضایی پس از مطالعه دوباره
اوراق پرونده معروف به «دعوا سگ» و شنیدن
اظهارات فرهاد (محکوم به قصاص نفس)
متوجه شد که او به خاطر حضورش در نزاع
مرگبار منجر به قتل در این پرونده ،به دروغ
اعترافاتی می کند تا خود را بــرای مدتی از
چنگ مــرگ رهــا کند! در عین حــال قاضی
شعبه  208دادســرای عمومی وانقالب باز
هم او را مــورد بازجویی های تخصصی قرار
داد و اعترافات جدید او را با محتویات پرونده
و اعترافات دیگر متهمان به قتل سنجید که در
نهایت مشخص شد محکوم به قصاص با آن که
در نزاع شرکت داشته است اما قاتل نیست.
این گونه بود که متهم  24ساله این پرونده
برای بار دوم در سپیده دم روز نوزدهم مرداد
جاری پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید.

وقوع یک چهارم فیشینگ ساالنه در تیرماه

کالهبرداریهایاینترنتیدرکشور به مرز هشدار رسید
از ابــــتــــدای تــابــســتــان امــــســــال ،مــیــزان
کالهبرداریهای مربوط به فیشینگ (دریافت
اطــاعــات کــارت بانکی از طریق سایت های
جعلی و خالی کردن حساب) رشد زیادی داشته
است ،به طوری که یک چهارم فیشینگ کل سال
گذشته،درتیرامسالرخدادهاست.پیگیریهای
ایرنا نشان میدهد که در ماههای گذشته ،میزان

فیشینگ رو به افزایش نهاده که اوج آن در تیرماه
بود .نکته جالب این که هنوز علت رشد بیسابقه
فیشینگ در نخستین ماه فصل تابستان مشخص
نشده است .فیشینگ به تالش برای به دست
آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری ،گــذرواژه،
اطالعات حساب بانکی و ...از طریق جعل یک
وبسایت ،پیامک و آدرس ایمیل گفته میشود.
افــراد سودجو پس از دریافت این اطالعات به
راحــتــی میتوانند حسا بهای بانکی افــراد
را خالی کنند .کالهبرداران بــرای فیشینگ
و خالی کــردن حساب مــردم از موضوع های

جذابی مانند کارت سوخت ،قطع یارانه ،سبد
حمایتی خانوار و خرید شــارژ اینترنت رایگان
سوءاستفاده میکنند .آمــار دقیقی از میزان
فیشینگ و کالهبردار یهای اینترنتی وجود
ندارد اما بررسیهای ایرنا نشان میدهد که در

۱۳

یک سال گذشته (منتهی به تیر  )۹۸حدود پنج
هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک
چهارم آن ( ۲۵درصد) مربوط به تیرماه است.
این آمار مربوط به مواردی است که تحت پایش
و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است .پیش
از این ،بانک مرکزی قصد داشت ،استفاده از رمز
دوم پویا را از ابتدای خرداد الزامی کند که این
الزام به تعویق افتاد .بانک مرکزی معتقد است،
استفاده از رمز دوم پویا در کاهش جرایم فیشینگ
و لو رفتن اطالعات حساب ها و کارت های بانکی
اشخاص بسیار موثر است.

ازروزیکهبا«نورالدین»آشناشدهبودم،زندگی ایرانرفعمیشود.آنقدردرافکارمبهآرزوهای
را جور دیگری می دیدم .همواره فکر می کردم دور و دراز خودم می اندیشیدم که هیچ چیزی
نیمه گمشده خودم را یافته ام و بعد از ازدواج با جز نورالدین نمی دیدم .به همین دلیل همواره
یک جوان ایرانی دیگر همه مشکالتم حل می سیر تا پیاز زندگی خودمان را برای او بازگو می
شود و راه سعادت و خوشبختی را در پیش می کــردم تا این که روزی از پول های پدربزرگم
گیرم .اما از روزی که با نقشه های او به سرویس برایش سخن گفتم که در منزلش نگهداری می
هــای طال و میلیون ها تومان پــول پدربزرگم کرد .از آن روز به بعد نورالدین مدام مرا وسوسه
دستبرد زدم ،دیگر آن جوان عاشق پیشه حتی میکردکهبرایسعادتوخوشبختیخودمان
پاسخ تلفن هایم را نداد و  ...دختر  20ساله ای پول های او را به سرقت ببریم .او هر روز برای
کهبهاتهامسرقتدههامیلیونتومانپولوطال این دستبرد نقشه های متفاوتی می کشید و از
توسط نیروهای تجسس کالنتری سپاد مشهد من می خواست نقشه های او را اجرا کنم ولی
دستگیر شده بود ،در حالی که بیان می کرد ،من جرئت این کار را نداشتم .خالصه احساس
هدف «نورالدین» از آن همه ابراز عشق و عالقه می کردم «نورالدین» از من رنجیده خاطر شده
هــای دروغین فقط سوءاستفاده از من بود ،است.باالخرهخودمراقانعکردمکهاینپولها،
دربــاره ماجرای دستبرد به منزل پدربزرگش همان مبالغی است که مادرم طی چند سال به
پدربزرگمبابتاجارهپرداختکردهاست!بااین
به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :حــدود  10ســال قبل وقتی پــدرم در بهانهخودمراآمادهاجراینقشهنورالدینکرده
افغانستان فوت کرد ،مــادرم دست مرا گرفت بودمکهاتفاقدیگریافتاد.آنروزخالهامکهدر
و به مشهد آمدیم .پدربزرگم چندین سال قبل یکی از کشورهای اروپایی زندگی می کند ،به
و همزمان با شدید شدن جنگ در افغانستان همراه دو سرویس طال و مقدار زیادی دالر و یورو
به مشهد مهاجرت کرده بود .او به دلیل این که به مشهد آمد و به دلیل این که بیمار بود طالها و
وضعیت مالی خوبی داشــت ،منزلی دو طبقه دالرهایش را به پدربزرگم سپرد و خودش برای
در حاشیه شهر مشهد خریداری کرده بود که درمان به بیمارستان رفت و پزشکان او را برای
همزمان با حضور ما یک طبقه از منزلش را به ادامه درمان بستری کردند .من هم که با دیدن
مادرم اجاره داد .به همین دلیل مادرم مجبور طالها وسوسه شده بودم با خوشحالی موضوع
بود در بیرون از منزل کار کند تا مخارج زندگی و را به نورالدین اطالع دادم که او هم بالفاصله
مبلغاجارهمنزلرابهپدربزرگمبپردازد.منهم نقشه اش را تغییر داد تا بتوانیم اموال خاله ام را
وقتی می دیدم پدربزرگم که مردی پولدار است نیزسرقتکنیم.طبقنقشهنورالدین،زمانیکه
ازمادرماجارهمیگیرد،ازهماندورانکودکی پدربزرگم به همراه فامیل برای مالقات خاله ام
کینه او را به دل گرفتم تا ایــن که تحصیالتم عازم بیمارستان شدند من به بهانه کار ضروری
در مقطع دبیرستان به پایان رسید .با توجه به درشرکتباآنهانرفتمودریکفرصتمناسب
تبحریکهدررشتهحسابداریداشتم،ازحدود همه طالها و ارزهــای خارجی را به همراه 40
دو سال قبل در یک شرکت خصوصی مشغول میلیون تومان پول های پدربزرگم سرقت کردم
کار شدم .آن جا بود که به نگاه های «نورالدین» و آن ها را داخل یک کیف به نورالدین رساندم.
دل باختم .او نیز در همان شرکت کار می کرد او هم با گرفتن آن ها به مکان نامعلومی رفت و
و توجه خاصی به من داشت .خیلی زود رابطه دیگر رابطه اش را با من قطع کرد ،به طوری که
عاطفیعمیقیبینماشکلگرفتبهطوریکه حتی پاسخ تلفن هایم را نمی دهد .در این میان
دیگرفکرمیکردمنیمهگمشدهامرایافتهامواو پدربزرگم با لو رفتن ماجرا از من شکایت کرده
رانامزدخودممیدانستم«.نورالدین»هممدام است و حاضر به گذشت نیست مگر آن که اموال
با وعده و وعیدهای ازدواج از من سوءاستفاده سرقتیرابهاوبازگردانم.حاالتازهمیفهممکه
می کــرد .ابــراز عالقه و جمالت عاشقانه او به همه آن عشق و عالقه های دروغین فقط برای
حدی بود که خــودم را خوشبخت ترین دختر سوءاستفادهازمنبودهاستو...
روی زمین می دانستم .از سوی دیگر نورالدین شایان ذکر اســت ،به دستور سرهنگ عباس
ایرانی بود و احساس می کردم پس از ازدواج با زمینی (رئیس کالنتری سپاد) این پرونده برای
او دیگر همه مشکالت حضور غیرمجازمان در دستگیرینورالدینبهدایرهتجسسسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

سانحه دلخراش رانندگی درجاده مشهد  ۳قربانی گرفت
سرپرستمعاونتعملیاتسازمانآتشنشانی
مشهد از امدادرسانی گروههای امداد و نجات
آتشنشانیبهسانحهدیدگانتصادفرانندگی
در جاده قدیم مشهد به نیشابور خبر داد که سه
کشته و شش مصدوم به جا گذاشت.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد،
آتشپاد دوم محمد جواد سبحانی افزود :روز
گذشته تصادف شدیدی بین دوخ ــودروی
سواری رخ داد که سه نفر از سرنشینان هر دو

وسیله نقلیه بر اثر شدت جراحات وارد شده در
دم جان باختند و شش تن نیز مصدوم شدند.

