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�د�ا�ر ������ت ٬،���ا����م �د�و ���� �د�ر �ا�������ن 

۱۵/۰۵/۱۳۸۷ در ساعت 8 : 10 ارسال گردیده این خبر توسط: در تاریخ: 

دو قاتل محكوم به قصاص در محوطه زندان مركز ي اصفهان به دار مجازات آويخته شدند

به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان محكوم نخست جواني 22 ساله به نام ياسر.ك مجرد و داراي سابقه كيفري و اهل اشترجان بود

كه در سال 1385 شوهر خواهر خود را به نام مهدي كياني 25ساله به ضرب چاقو به قتل رسانده بود.

گزارشات و تحقيقات به عمل آمده از شاهدان عيني واقعه، حكايت از آن دارد كه شب حادثه مقتول براي گفتگو با همسرش پيرامون اختgفات پيش آمده

مابينشان به درب منزل پدر وي مراجعه كرده و با همسرش به مشاجره لفظي پرداخته است، ياسر كه در منزل بوده به طرفداري از خواهرش بيرون آمده

و با مهدي درگير مي شود مقتول نيز با چاقويي كه به همراه داشته به سمت ياسر حمله مي كند كه پس از زد و خورد، ياسر با همان چاقو ضربه اي به

ناحيه شكم مهدي وارد آورده و او را به قتل رسانده و از صحنه متواري شده و به ايرانشهر مي گريزد.

بر همv اساس پرونده اي در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقgب فgورجان تشكيل شده و اقدامات مأمورين جهت دستگيري قاتل به نتيجه اي

نمي رسد تا اينكه پس از گذشت 2 ماه سرانجام اين قاتل در تاريخ20/5/85 در پارك ساحلي زرين شهر توسط مأمورين آگاهي دستگير و به جرم خود

اعتراف مي كند.

بازپرس پرونده نيز وي را با صدور قرار مجرميت روانه زندان كرده و با تنظيم كيفر خواست پرونده را به دادگاه كيفري استان اصفهان ارسال مي كند.

v17 دادگاه كيفري استان نيز به رياست قاضي هاشم رضايي با عنايت به شهادت شهود، اقارير صريح متهم در مراحل بازپرسي و همچن  قضات شعبه 

تقاضاي اولياي دم وي را به قصاص نفس محكوم مي نمايند.

قاتل دوم جواني 23 ساله به نام محمود.م اهل و ساكن خميني شهر اصفهان بود كه در سال 85 يكي از دوستانش به نام علي عابدي 31ساله را بر سر

پاره اي اختgفات مالي به ضرب چاقو به قتل رسانده بود.

اين قاتل نيز به صراحت در كليه جلسات بازپرسي و در دادگاه كيفري استان به ارتكاب قتل عمدي اقرار نموده است و شرح ماجرا را اين گونه بيان كرد:

در منزل خواب بودم كه مادرم آمد وگفت علي عابدي درب منزل با تو كار دارد وي را به داخل دعوت كرديم و در حv مذاكره در خصوص اختgفات ايجاد

شده پيرامون گوشي همراه فروخته شده به مقتول و چك مبادله شده في مابv بوديم كه مشاجره با{ گرفت. مقتول كه هيكل قوي داشت به سوي من حمله

كرد من كه ترسيده بودم به سمت آشپزخانه رفته و چاقوي آشپزخانه را برداشتم و ضربه اي به سينه او زدم و فرار كردم.

اين قاتل نيز با تgش مأمورين اداره آگاهي خميني شهر پس از مدت زمان كوتاهي دستگير و پس از طي مراحل قانوني برابر دادنامه صادره از سوي

شعبه 17دادگاه كيفري استان به قصاص نفس محكوم گرديد كه هر دو حكم پس از تائيد ديوان عالي كشور و استيذان رياست محترم قوه قضائيه در

حضور اولياي دم مقتولv در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا درآمد تا درس عبرتي باشد براي افرادي كه در رويارويي با مشكgت و اختgفات، به

جاي حاكم كردن عقل و تدبير و تسلط بر اعصاب و رفتار به راحتي دست به چنv جناياتي مي زنند.
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