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اجرایحکمقصاصیکزندرزندانمرکزیمشهد

حسادت زنانه به حلقه دار گره خورد

سجادپور -زن  32ساله ای که شش سال
قبل شوهر 36ساله اش را با انگیزه حسادت
های زنانه و با ضربه چاقو به قتل رسانده بود
سپیدهدمیکشنبهگذشتهدرزندانمرکزی
مشهدبهدارمجازاتآویختهشد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،قصه تکان
دهندهاینجنایتدربیستودومخردادسال
 93در یک انبار ضایعاتی زمانی به روایت تلخ
رسیدکهمردیبههمراههمسروفرزندهشت
ساله اش و برای تمدید قــرارداد جمع آوری
ضایعات نزد صاحبکارش در خیابان شهید
چراغچی 18رفتوبایکدیگرمشغولگفتو
گوشدند.دراینهنگامزنجواندیگریوارد
انبارضایعاتیشدوازمرد 36ساله(ضایعات
فــروش) خواست همراه او به بیرون از انبار
برود!ولیمهریهمسر 26سالهمردضایعات
فروش که زیرچشمی آن زن جوان را زیرنظر
داشت ناگهان با بروز یک حسادت زنانه به
سمتهمسرشرفتوفریادزد«حقنداریبا
اوبیرونبروی!»امااینکالمبهمذاقامیر(مرد
انباردار) خوش نیامد! او که از شنیدن این
جملهخشمگینشدهبودباعصبانیتبهسوی
همسرش برگشت و فریاد زد« :می خواهم
بــروم تو چه کار داری؟» با این جمله شعله
مشاجرهایوحشتناکزبانهکشید«.مهری»
کهدرحالشستنتیغهیکچاقوبرایبریدن
هندوانه بود به طرف شوهر  36ساله اش
برگشتوبایکدیگردرگیرشدنددراینمیان
ناگهان تیغه چاقو به قفسه سینه مرد جوان
فرو رفت و او تلوتلوخوران روی موتورسیکلت
افتاد که در انبار ضایعات پــارک شده بود.
خریدار ضایعات که از دوستان مرد مجروح
بود بالفاصله با اورژانــس تماس گرفت اما
نتوانستتارسیدننیروهایاورژانسصحنه
خون ریزی دوستش را تحمل کند به همین
خاطر پیکر نیمه جان مرد  36ساله را درون
پراید گذاشت و به سمت بیمارستان شهید
هاشمینژادمشهدحرکتکردهنوزمسافت

زیادیراطینکردهبودکهخودرویاورژانس
ازراهرسیدوبدینترتیبپیکرمجروححادثهبا
آمبوالنسبهبیمارستانانتقالیافتاماتالش
کادر درمانیبهنتیجه نرسید واینمرد جوان
بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو به
قفسهسینهجانسپرد.
گزارشخراسانحاکیاست،بهدنبالاعالم
ماجرایقتلمرد 36سالهازطریقنیروهای
کالنتری شفا به قاضی سیدجواد حسینی
(قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه)
بالفاصله مقام قضایی به همراه گروهی
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی عازم محل درگیری شد و
تحقیقات فنی و تخصصی درباره چگونگی
این جنایت هولناک ادامه یافت .دقایقی بعد
با دستور «قاضی حسینی» همسر مقتول
بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گــزارش خــراســان ،ایــن زن که در همان
مراحل اولیه تحقیقات ،قتل همسرش را به
گردن گرفت هنگام بازسازی صحنه جنایت
در حضور مقام قضایی به تشریح جزئیات
این قصه تلخ پرداخت و گفت :او (مقتول)
وقتی فرد غریبه ای را می دید جوگیر می
شد و می خواست قــدرت مردانگی خود را
اثبات کند .او دوســال قبل هم مرا با چاقو
مجروح کرده بود و مدام کتکم می زد اما با
همه ایــن ها او را دوســت داشتم .همه می
دانند که من تا چه انــدازه به همسرم عشق
می ورزیدم .اگر در این انبار ضایعات زندگی
می کنم ،اگر ماشینم را به خاطر رونق کار
ضایعات فروشی همسرم فروختم ،اگر در
دادگــاه ها و کمپ ها دنبال او بــودم ،فقط
به خاطر عشق و عالقه به زندگی ام بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد
که قتل چگونه اتفاق افتاد ،گفت :آن روز زن
ناشناسیکهمناوراندیدهبودمولیهمسرم
گاهی به صورت تلفنی با او صحبت می کرد،
درانبارآمددرحالیکهکودکشنیزهمراهش

قاتلهنگامبازسازیصحنهجنایتدرحضورقاضیحسینی(قاضیویژهقتلعمددرزمانوقوعحادثه)

بود.همسرمبادیدنآنزنبازهمجوگیرشدو
دربرابراعتراضمنگفت:االنتوراداخلآغل
سگ می اندازم تا ببینم چقدر طاقت داری؟
در آن لحظه آن زن غریبه وارد انبار شده بود و
فرزندش با بچه ها بازی می کرد که شوهرم
به طرف من حمله کرد .من در حال شستن
کاردیبودمکهمیخواستمباآنهندوانهای
را ببرم .در یک لحظه ما با هم درگیر شدیم و
مقنعه ام جلوی چشمانم را گرفت .من کارد
را به صورت کلنگی گرفته بودم که او را هل
دادمولیوقتیمقنعهراازرویچشمانمکنار
زدم دیدم او تلوتلو خوران روی موتورسیکلت
افتاد ،در حالی که خون از بدنش بیرون می
زد ،دستم را روی زخم گذاشتم و فریاد زدم به
اورژانسزنگبزنید.یکیازدوستانشوهرم
که در محل بود با اورژانس تماس گرفت ولی
من نمی توانستم این صحنه را تحمل کنم،
بنابراین او را با خودرو به سمت بیمارستان
بردیم که در بین راه اورژانس رسید و همسرم
رابهمرکزدرمانیرساند.منقصدکشتناورا

نداشتمفقطمیخواستمهمسرمرابترسانم،
چــون می دانستم مــرا داخــل آغــل سگ که
داخل انبار ضایعات بود زندانی می کند .او
قبال خودش را هم با چاقو زده بود .متهم این
پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی ویژه
قتلعمدکهپرسیدزندیگرینیزکهفرزندی
همداردمدعیاستکه«الف»همسراوستو
مدارکی نیز ارائه کرده است ،در این باره چه
میگویی؟گفت:همسرماوراطالقدادهبود
وطالقنامهاشهمدرمنزلمناست.
وی ادامه داد :قبال در یک سانحه تصادف که
همسرم رانندگی خودرو را به عهده داشت،
من به شدت مجروح شدم که پس از گرفتن
دیهخودروییخریدموباآنکارمیکردم.ولی
خودرو را برای این که انبار ضایعات تأسیس
کنیم فروختم ،با همه این ها همسرم نسبت
بهزندگیوروابطخانوادگیخودتعلقخاطر
نداشت و مــدام سر ایــن موضوع با یکدیگر
اختالفداشتیم.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،به دنبال

تکمیل تحقیقات در دادســـرای عمومی و
انقالب مشهد ،این پرونده جنایی به شعبه
پنجم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی
ارسال شد و زن  26ساله پای میز محاکمه
ایستاد .او در جلسات دادگاه نیز به صراحت
بهقتلشوهرشاعترافکردامادرعینحال
گفت :او را دوست داشتم و عاشق شوهرم
بودم!
در ادامــه رسیدگی به ایــن پرونده جنایی،
قضات باتجربه دادگاه کیفری یک خراسان
رضوی،اورابراساسمحتویاتپروندهواقاریر
صریح و همچنین دیگر دالیل و مستندات
موجود به قصاص نفس محکوم کردند اما
رای صادر شده با اعتراض متهم رو به رو شد
و پرونده بــرای رسیدگی دقیق تر به شعبه
 47دیوان عالی کشور ارجاع شد .گزارش
خراسان حاکی اســت ،با این حــال قضات
دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده،
رایصادرهرامطابقباموازینقانونیوشرعی
دانستندورایبهتاییدقطعیآندادند.
با قطعیت یافتن حکم قصاص نفس ،این
پــرونــده ،بــرای اج ــرای حکم بــه دادس ــرای
عمومی و انقالب مشهد بازگشت تا این که
سپیده دم روز یک شنبه گذشته مقدمات
اجرای این حکم با دستور قاضی محمدرضا
دشتبان (معاون اجــرای احکام دادســرای
عمومی و انقالب مشهد) فراهم شد و بدین
ترتیب مهری (قاتل  32ساله) پــای چوبه
دار رفت و با نظارت قضات اجرای احکام و با
حضوردیگرمسئوالنذیربطبهدارمجازات
آویخته شد و بدین ترتیب حسادت زنانه بار
دیگر به حلقه دار گره خورد تا درس عبرتی
برای افــرادی باشد که همچنان با سوءظن
و حسادت های پوچ ،زندگی را به کام خود و
اطرافیانبهگونهایتلخمیکنندکهدرنهایت
همین رفتارهای به ظاهر بی اساس ،ناگهان
شعله های خشم را برمی افــروزد و جنایتی
هولناکرقممیخورد.

9
در امتداد تاریکی

قاچاقچینیستماما...
مننهتنهاقاچاقفروشنیستمبلکهازاینکاربهشدتمتنفرم
ولی یک اشتباه احساسی عاشقانه زندگی مرا نابود کرد و به
اجبارباموادمخدرسنتیوصنعتیآشناشدمتاجاییکه...
زن  22ساله ای که به اتهام همدستی در خرید و فروش مواد
مخدربههمراهشوهرشدریکیازپارکهایمشهددستگیر
شده است ،در حالی که به شدت اشک می ریخت ،با بیان این
که من قاچاق فروش نیستم ،درباره ماجرای زندگی اش به
کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد گفت :فوق دیپلم
گرفتهبودمکهبا«امیرعباس»آشناشدم.اوجوانیخوشبیان
و خنده رو بود ،به همین دلیل من هم با یک لبخند خیابانی به
او دل بستم و بدین ترتیب روابط پنهانی ما آغاز شد .آن قدر
احساسات و هیجانات عشق و عاشقی های دوران جوانی
چشمانمراکورکردهبودکهحتیزشتیهاوپلیدیهایوجود
او را به گل و بلبل تشبیه می کردم و در ذهنم از او یک مرد ایده
آلساختهبودمتاجاییکهوقتیفهمیدم«امیرعباس»سابقه
داراستوقبالبهجرمحملونگهداریموادمخدرمدتیرادر
زندانگذرانده،هیچاهمیتیبهآنندادموخیلیراحتازکنار
این موضوع گذشتم .اگرچه در همین مدت ارتباط پنهانی او
راجوانیشرابخوارورفیقبازیافتماماهمهاینهارازیرپایم
گذاشتم و او را بر بلندای قصر آرزوهایم دیدم .یک سال قبل،
وقتی امیرعباس به خواستگاری ام آمد ،پدرم در همان دیدار
اول او را الیق من ندانست و با این ازدواج مخالفت کرد .مادرم
نیزمعتقدبودخانوادهاودرشأنمانیستندولیمنبهازدواجبا
اواصرارمیکردمزیراباهمینادعاهایپوچوهیجانیدوران
جوانی به خودم ثابت می کردم که من با عشقی آتشین او را
به زندگی عادی باز می گردانم و عشقم را به پایش می ریزم.
اما یک ماه بعد از ازدواج ،تازه فهمیدم که همه این ادعاهای
بی اساس و هیجانی فقط یک مشت حرف های پوچ و بیهوده
استکهبرایرسیدنبههوسردیفمیشوند.درهمانآغاز
زندگی مشترک ،امیرعباس سراغ دوستان ناباب و کارهای
خالف گذشته اش رفت .شب ها دیر به خانه می آمد و پاسخ
اعتراضمرابامشتولگدمیداد.دوستداشتممانندروزهای
اولعاشقیدرکنارشباشموبااوحرفبزنمولیچهرهدرهم
و بی توجهی هایش دلسردم می کرد .امیرعباس مرا مجبور
کرده بود برای فروش مواد مخدر همراهی اش کنم تا پلیس
به او مشکوک نشود .در حالی که حتی نام مواد مخدر را نمی
دانستم ،مجبور بودم برای فریب پلیس ،در کنار شوهرم قرار
بگیرم .تا این که یک روز وقتی با همین شگرد در یکی از پارک
های منطقه قاسم آباد مشهد در حال توزیع مواد مخدر بین
معتادان پارک بودیم ،ناگهان در محاصره نیروهای انتظامی
قرارگرفتیمو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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