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در امتداد تاریکی

قاتلآرشوسیماکوچولو بر دارِمجازات
قاتل در آخرین جلسه محاکمه
به ریاست قاضی علیزاده

ن

چندینجلسهدادگاهکهبهریاستقاضیمجتبی
علیزاده((رئیسباتجربهوقتشعبهپنجمدادگاه
کیفری یک خراسان رضوی) برگزار شد ،این زن
 34ساله به دفاع از خود پرداخت ،او در آخرین
جلسه دادگــاه گفت :به دلیل برخی مشکالتی
که در زندگی داشتم تصمیم به قتل فرزندانم
گرفتم .وقتی فرزندانم با قرص های خواب آوری
که به آن ها خورانده بودم به خواب رفتند با چاقو
به سراغشان رفتم و ابتدا پسرم را کشتم اما وقتی
چاقو را باال بردم تا دختر هشت ساله ام را نیز به
قتلبرسانم،اوچشمانشرابازکردوباالتماساز
من خواست او را نکشم! ولی من تصمیم خودم را
گرفته بودم به همین دلیل زمانی که تیغه چاقو را
به سمت قفسه سینه اش فرود آوردم او با دستان
کوچکش تیغه چاقو را گرفت که دستش نیز
زخمیشدولی...
بنابراین گــزارش ،دادگــاه پس از بررسی های

قاتل هنگام
بازسازی
صحنه
قتل آرش
و سیما در
حضور قاضی
حسینی
(قاضی ویژه
قتل عمد در
زمان حادثه)

کابوس های وحشتناک شبانه رهایم نمی کند!
این زن در پاسخ به سوال دیگر قاضی حسینی
کهپرسیدچراهنگامدستگیریازیکپیرمردنام
بردی؟گفت:میخواستمارتکابقتلرابهگردن
او بیندازم ولی وقتی متوجه شدم که این قصه
باورکردنی نیست حقیقت ماجرا را بیان کردم
درحالی که کامال هنگام جنایت هوشیار بودم و
میدانستمچهمیکنم!
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،بــا تکمیل
تحقیقات در دادسرای عمومی و انقالب مشهد،
این پرونده جنایی در شعبه پنجم کیفری یک
خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت .در

فرار از النه شیطان

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -زن  38ساله ای که مرداد سال  94و
دریکجنایتبیرحمانه،دوفرزندخردسالشرا
به طرز فجیعی به قتل رسانده بود ،سپیده دم روز
گذشته با حضور قضات اجرای احکام دادسرای
عمومیوانقالبمشهدودیگرمسئوالنذیربط
درزندانمرکزیبهدارمجازاتآویختهشد.
به گــزارش اختصاصی خراسان،ماجرای این
جنایتتکاندهندههفتممرداد 94ازآنجاآغاز
شدکهدوکودکخردسالبهطرزفجیعیدریک
واحد آپارتمانی واقع در خیابان دکتر شریعتی
منطقهقاسمآبادبهقتلرسیدند.
با حضور قاضی سیدجواد حسینی (قاضی ویژه
قتل عمد در زمــان حادثه) تحقیقات شبانه در
این باره آغاز شد .اجساد پسر  9ساله و دختری
هشت ساله در حالی که پوششی به تن نداشتند
و آثار ضربات متعدد کارد بر قفسه سینه و گردن
آن ها خودنمایی می کــرد به صــورت طــاق باز
کف اتاق خواب افتاده بود و متکایی خونین نیز
زیرسرشانقرارداشت.بریدگیکهدرکفدست
دخترک نمایان بود نشان می داد که او قصد
داشته با گرفتن تیغه کارد مقاومت کند اما ...
تلویزیون داخل کمد روشن بود و باد سرد کولر
نیز فضای خانه را خنک می کرد .پزشک قانونی
که به دستور مقام قضایی در محل وقوع جنایت
حضور داشت ،پس از انجام معاینات مقدماتی
درحــالــی علت دقیق مــرگ را به بررسی های
بیشتر موکول کرد که بنا به نظر وی حدود 36
ساعتازمرگبرادروخواهرمذکورمیگذشت.
ادامه تحقیقات قاضی با تجربه وقت شعبه 211
دادسرای عمومی و انقالب مشهد بیانگر آن بود
که پدر مقتوالن در سال  1389و در سن جوانی

فوتکردهاستودوکودکمذکورکهآرشوسیما
نام داشتند به همراه مادرشان در طبقه اول این
مجتمعمسکونیزندگیمیکردنداماازمادرآنان
خبرینبودوایناحتمالقوتگرفتکهکودکان
به دست مادرشان کشته شده اند.با این ظن،
«قاضیسیدجوادحسینی»دستوربازرسیدقیق
منزلراصادرکردکهناگهانلباسهایخونآلود
مادر مقتوالن نیز به همراه کاردی بزرگ که هنوز
آثارخونرویآنوجودداشت،کشفشد.
ایــن سرنخ دیگر محلی را بــرای تــردیــد باقی
نگذاشته بــود کــه پــدر ب ــزرگ مقتوالن مــورد
ســـوال مــقــام قضایی قـــرار گــرفــت .او گفت:
دخترم از زمانی که همسرش جان سپرد دچار
افسردگی شــده بــود و بــه صــورت خودسرانه
داروهــــای آرام بخش اســتــفــاده مــی کـــرد...
بنابر گ ــزارش خــراســان ،چند روز بعد از این
ماجرای هولناک ،مــادر دو کــودک خردسال
(مقتوالن)کهبهشمالکشورگریختهبودباتالش
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضویدستگیرشدودرحضورقاضیحسینیبه
بازسازی صحنه قتل پرداخت .این زن  34ساله
در تشریح این جنایت بی رحمانه گفت :سال89
وقتی همسرم فوت کرد ،مسئولیت نگهداری دو
فرزندخردسالمرابهعهدهگرفتموآنهارابزرگ
کردم .پسر 9ساله ام آرش نام داشت و در کالس
سومابتداییتحصیلمیکردوسیمادخترهشت
ساله ام نیز کالس دوم ابتدایی بود.ولی دیگر از
این وضعیت «تنهایی» خسته شده بودم و نمی
توانستم به درستی از فرزندانم نگهداری کنم،
البته از قبل برای کشتن آن ها نقشه ای نداشتم
و روز حادثه به یک باره این تصمیم را گرفتم .در
این هنگام قاضی با تجربه شعبه211دادسرای
عمومیو انقالبمشهدازویپرسید:آیابیماری
خاصیداشتید؟کهمتهمپاسخداد:نه!هیچوقت
بیماریخاصینداشتمودرهیچمرکزدرمانیهم
تاقبلازوقوعجنایتبسترینشدهبودم.
زن جوان سپس دربــاره چگونگی وقوع جنایت
ادامه داد :غروب روز حادثه برای لحظه ای این
فکر به ذهنم رسید که خودم را از دست فرزندانم
راحت کنم به همین دلیل به هر یک از آن ها چند
عدد قرص خواب آور خوراندم که خودم مصرف
میکردم.وقتیآنهاگیجشدندوبهخوابرفتند
به سراغشان آمدم .او در حالی که به طور عملی

صحنه جنایت را شرح می داد ،گفت :ساعت
حدود  23شب بود که کنار پسرم قرار گرفتم او
یکلحظهبیدارشدوچشمانشرابازکردولیمن
تصمیم خودم را گرفته بودم به همین دلیل دیگر
تاملنکردماماوقتیقصدکشتندخترمراداشتم
اوبادستشتیغهچاقوراگرفتولی...
پس از آن هم کولر و تلویزیون منزل را روشن
گذاشتم و فرار کردم .متهم این پرونده جنایی در
پاسخبهسوالقاضیویژهقتلعمدکهدرآنوقت
شبکجارفتی؟گفت:بهآژانستلفنیزنگزدم
و خودرویی را به مقصد شهرهای شمالی کشور
اجــاره کــردم .چند روز را با پیرمردی که راننده
خــودرو بود در شهرهای شمال سپری کــردم و
پس از آن دوبــاره به مشهد بازگشتم که توسط
کارآگاهانادارهجناییدستگیرشدم.
ویادامهداد:منازنظرمالیمشکلینداشتماما
نمیدانمچرادستبهاینکارزدموهماکنوننیز
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قضاییدقیقوباتوجهبهتاییدسالمتروانیمتهم
توسط پزشکی قانونی ،رای به قصاص نفس داد
که رای صادر شده به تایید شعبه 24دیوان عالی
کشور نیز رسید و این حکم برای اجرا به معاونت
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد
ارسال شد .با فراهم شدن مقدمات ،سپیده دم
روز گذشته این زن قاتل در زندان مرکزی مشهد
پایچوبهداررفتوبهمجازاترسید.

«پرهام» با توسل به حیله و نیرنگ و طرح یک نقشه لبخندی شیطانی شکل گرفته بود ادامه یافت تا
حسابشدهمرابهیکسوئیتاجارهایکشاندکه جایی که دیگر هیچ حد و مرزی در این ارتباط های
ناگهانسهمردغریبهچاقوبهدستسراغمآمدندو مخفیانه نمی شناختم و بدون هیچ ترس و نگرانی
در جمع دوستان مبین هم حضور می یافتم و به
قصد آزار و اذیتم را داشتند که ...
دختر  18ساله ای که مدعی بود با گریه و التماس تقلید از دختران غربی با آن ها همنشین بودم
از چنگ سه مــرد شیطان صفت گریخته است حتی در مجالس دوستانه و دورهمی های مبین
درباره ماجرای «النه شیطان» به مشاور و مددکار و دوستانش شرکت می کردم .در این شرایط فقط
اجتماعی کالنتری شهید آستانه پرست مشهد به این محبت های خیابانی دل بسته بودم و خودم
گفت :شش ساله بودم که پدر و مادرم از یکدیگر را دختری آزاد تصور می کردم تا این که روزی
جدا شدند و من بی کس و تنها ماندم در واقع من یکی از دوستان مبین که جوانی متاهل بود با من
یک اسباب بازی بودم که هیچ کس مرا دوست تماس گرفت و در حالی که خود را به شدت نگران
نداشت و توجهی به من نمی کرد .پدر و مادرم مرا نشان می داد ،گفت :مدتی است با همسرم دچار
به یکدیگر تحمیل می کردند اما در نهایت هیچ اختالفات شدیدی شده ایم و او به خاطر همین
کدام از آن ها حضانتم را نپذیرفتند و این گونه اختالفات دست به خودکشی زده است« .پرهام»
سرنوشت من تغییر کرد .باالخره مادربزرگم مرا با گفتن این جمالت از من خواست به همسرش
به خانه اش برد تا از سر دلسوزی از من نگهداری کمک کنم و او را از مرگ نجات بدهم! من هم که
کند.باوجوداینمادرمماهیدوبارنزدمنمیآمد احساسنزدیکیبادوستانمبینداشتمبالفاصله
و ساعتی را با من می گذراند .اما من بیشتر روزها قبول کردم و سر کوچه منتظر پرهام ماندم .چند
و ماه ها را در کنار مادربزرگم سپری می کردم و از دقیقه بعد او به دنبالم آمد و با یکدیگر به طرف
تنهایی رنج می بردم چرا که مادربزرگم زنی پیر و محلی که مدعی بود همسرش خودکشی کرده
ناتوان بود و به زحمت امور شخصی اش را انجام است حرکت کردیم اما در بین راه و در محله ای
می داد .به همین دلیل او هیچ وقت نمی توانست خلوت با حیله و ترفند مرا به داخل خانه ای کشید
خواسته ها و نیازهای مرا برآورده کند و من ناگزیر که بعد فهمیدم یک سوئیت اجاره ای است .وقتی
در خلوت و تنهایی خودم فرو می رفتم و به آینده وارد آن النه شیطانی شدم ناگهان سه مرد غریبه
سیاه و تاریک خودم می اندیشیدم .همواره بغض در حالی که چاقویی در دست داشتند به سمت
عجیبی داشتم و با دیدن دخترانی که با شادمانی من آمدند و قصد آزارم را داشتند .با ناراحتی و
کنارپدرومادرشانراهمیرفتندحسادتعمیقی گریه از پرهام پرسیدم که در این باره توضیح بدهد
سراسر وجــودم را فرامی گرفت .خیلی دوست اما او فقط سکوت کرده بود .باالخره در حالی که
داشتم من هم مانند دیگر دختران کسی را داشتم در چنگ آن مردان غریبه گرفتار شده بودم و هر
که دست نوازش بر سرم می کشید و من از چشمه کدام مرا اذیت می کردند با گریه و التماس موفق
محبتش سیراب می شدم .اما به بیراهه رفتم و شدم از دست آن ها فرار کنم و به کالنتری پناه
محبت را در کوچه و خیابان جست و جو کردم .ببرم .شایان ذکر است ،در پی ادعاهای این دختر
خالصه چند ماه قبل زمانی که برای خرید از منزل جوانوباهماهنگیهایقضایی،تالشنیروهای
مادربزرگم خارج شدم ناگهان نگاه های عاشقانه انتظامی با دستور سرهنگ محمدابراهیم فشایی
«مبین» قلبم را تکان داد .عاشق لبخند زیبایش (رئیس کالنتری آستانه پرست) برای شناسایی
شدم گویی همه محبت های عالم در چشمان او و دستگیری عامالن آزار و اذیت دختر جوان آغاز
موج می زد به همین دلیل در کنارش قرار گرفتم شد و ماموران اطالعات پس از دو روز رصدهای
و این گونه رابطه من و مبین آغاز شد .نمی دانستم اطالعاتی با به کارگیری شیوه های تخصصی
با این عشق خیابانی در مسیری ترسناک قدم موفق شدند همه متهمان این پرونده را دستگیر
گذاشته ام که روزی زندگی و آینده ام را به تباهی کنند .این متهمان برای سیر مراحل قانونی به
می کشاند .خالصه این ارتباط عاشقانه که با مراجع قضایی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

