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قاتل موبايیل فرووشش مشهديي به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد
17874 خراسان - مورخ دوشنبه 1390/04/13 شماره انتشار 

۲۳ساله اي که موبايل فروش مشهدي را در منطقه آزاد شهر به قتل رسانده بود صبح روز گذشته با حضور اولياي دم، مقامات قضايي و پزشک قانوني در زندان مرکزي مشهد سيد خليل سجادپور- جوان 
به دار مجازات آويخته شد. به گزارش خراسان، اوايل صبح سي و يکم شهريورماه سال ۸۶ ماموران انتظامي از طريق مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در جريان کشف جسد يک جوان در بولوار امامت مشهد
قرار گرفتند و براي بررسي موضوع به محل عزيمت کردند. ماموران پس از تاييد درستي خبر، مراتب را به قاضي پرسا (قاضي ويژه قتل عمد در زمان حادثه) اطjع دادند. با حضور مقام قضايي در محل
۲۶ساله به نام مهدي بود که عامل جنايت او را داخل جوي آب انداخته و آثار ضربات کارد نيز بر روي بدنش نمايان بود. با انتقال جسد به کشف جسد بررسي هاي قضايي آغاز شد. جسد مربوط به جواني 
پزشکي قانوني، تحقيقات قضايي و پليسي براي دستگيري عامل يا عامjن اين جنايت هولناک آغاز شد. بررسي هاي بيشتر درباره هويت مقتول نشان داد که وي داراي مغازه موبايل فروشي بود و مغازه اش
نيز در شب جنايت مورد دستبرد قرار گرفته است؛ بنابراين اين احتمال قوت گرفت که وي به دست سارق يا سارقان کشته شده باشد. به دستور قاضي پرسا، ماموران انتظامي تحقيقات گسترده اي را در
۲۲ساله دوست بوده و با يکديگر رفت و آمد داشته اند. با پيداشدن اين سرنخ، کارآگاهان موفق شدند منزل اين جوان را که در نزديکي محل کشف اين باره آغاز کردند و دريافتند که مقتول با جواني حدود 
جسد بود شناسايي کنند. در بازرسي از منزل وي که حسن نام داشت تعدادي لباس که به تازگي شسته شده بود توجه مقام قضايي را جلب کرد و اين موضوع موجب شد تا ظن کارآگاهان و قاضي ويژه قتل
عمد به وي بيشتر شود. بررسي هاي بيشتر نشان داد که جوان مذکور با زني که گفته مي شود زن صيغه اي اوست ارتباط دارد بنابراين کارآگاهان موفق شدنداين فرد را هنگامي که همراه زن مذکور در حال
حرکت به سمت يکي از شهرهاي شمال خراسان رضوي بود دستگير کنند.بنابر گزارش خراسان، متهم اصلي اين پرونده دقايقي بعد به مشهد بازگردانده شد و بjفاصله در حضور مقام قضايي صحنه جنايت
خود را بازسازي کرد. وي گفت: به دليل اختjفاتي که با خانواده ام داشتم، آن ها مرا از خانه بيرون کردند که مشکjت مالي برايم به وجود آمد، به هم� دليل تصميم به سرقت از مغازه مهدي گرفتم. وي
افزود: من معمو� او را دعوت مي کردم و ديشب (شب قبل از جنايت) ساعت ۳۰: ۲۰ او را در خيابان ديدم و خواستم تا به خانه  ما بيايد و ما با هم پياده به راه افتاديم. در نزديکي منزل او را با ضربات کارد
از پاي در آوردم و بعد هم زير پل جوي آب کليدهاي مغازه و گاوصندوق را از جيبش بيرون آوردم تا اين که ساعت يک بامداد به داخل مغازه رفتم و پس از سرقت تلفن همراه، وجوه نقد و چک هاي مسافرتي
را داخل يک ساک و پjستيک ريختم و به خانه رفتم. در آن جا برخي از لباس هايم را که خوني شده بود معدوم کردم اما بعضي ديگر را شستم. متهم اين پرونده اضافه کرد: سپس چند گوشي تلفن همراه را
فروختم و با خودروي همسر صيغه اي ام به طرف قوچان به راه افتاديم که در نزديکي پاسگاه سلطان آباد دستگير شديم.گزارش خراسان حاکي است، متهم اين پرونده پس از صدور کيفرخواست و چندين
جلسه محاکمه در دادگاه، به صراحت ارتکاب جنايت را پذيرفت و با توجه به محتويات پرونده، نظريه پزشکي قانوني و تحقيقات انجام شده، به اعدام با طناب دار محکوم شد. در پي اعتراض متهم به راي
صادره، پرونده وي به يکي از شعبات ديوان عالي کشور ارجاع شد اما قضات ديوان عالي نيز راي صادره را تاييد کردند. اين متهم سپيده دم روز گذشته در زندان مرکزي مشهد پاي چوبه دار رفت و در حالي
که از پدر مقتول تقاضاي بخشش مي کرد، طناب دار بر گردنش آويخته شد. اما اين جوان وقتي از اعjم گذشت توسط خانواده داغدار که چندين سال آرزوي چن� لحظه اي را داشتند نااميد شد خطاب به
اولياي دم گفت: اگر مرا نمي بخشيد �اقل حjلم کنيد! و با گف� اين جمله بود که برادر مقتول طناب دار را کشيد و او که ۴ سال قبل جواني بي گناه را فقط براي سرقت چند گوشي تلفن همراه به قتل رسانده
بود، به مجازات رسيد. پس از آن که مرگ قاتل از سوي دکتر ناصر غروبي (پزشک قانوني مشهد) مورد تاييد قرار گرفت، جسد وي به بستگانش تحويل داده شد. يکي از برادران مقتول در اين باره به خبرنگار

خراسان گفت: او (قاتل) گرچه به زبان عذرخواهي مي کرد اما هيچ گاه در چشمانش احساس ندامت را نديديم و به هم� دليل هم نتوانستيم از خون برادر خود بگذريم.


