
 

 متجاوز در ورامين 3هاي مراسم اعدام  حاشيه

  
متجــاوز بــه عنــف بــا حضــور مســووالن      3صــبح ديــروز 

ين                       خانواده قربانيـان در محوطـه زنـدان خور قضايي و 
 .ورامين به دار مجازات آويخته شدند

 
فخرالــدين جعفــرزاده، معــاون دادســتان و سرپرســت     

كم               محكـوم   3دادسراي جنايي با اشاره به اجـراي ح
آه در            : گفـت » جـم   جام«به اعدام به      مان  ين محكو ا

پوشش حمل مسافر، زنان و دختران را ربـوده و پـس                  
 بودنـد،   نفر از آنها را به قتــل رسـانده       7از آزار و اذيت،   

 .در ورامين دستگير شدند 84پاييز سال 
 

اين مجرمان با رفتار تبهكارانـه و رهـا              : جعفرزاده افزود  
جاد رعـب و وحشـت                  آردن اجساد قربانيان، موجب اي
يت                       عامالن جنا آه  در منطقه شده بودند؛ به طـوري 

لت                     برادر به نام    3آه متشكل از     نام دو پس از هاي عليرضا، امير، حميدرضا و يـك تبعـه افغـان بـه  خـان بودنـد، 
 .هاي خود عنوان آردند اي را در ارتباط با جنايت دهنده دستگيري، اعترافات تكان

 
مورد آزار و اذيــت قـرار 12پس از دستگيري متهمان،         : جعفرزاده يادآور شد    ها  آه از سـوي آن زن و دختر جوان 

گرفتــه بودنــد، پــس از حضــور در پليــس آگــاهي وراميــن آنهــا را شناســايي آردنــد و تحقيقــات ميــداني پــس از
قرار گرفتــه                                      ند  دستگيري متهمان نيز حاآي از آن بود آه شمار افرادي آه از سوي متهمان مـورد آزار و اذيـت  ا

اند و اين افراد صرفا براي حفظ آبروي خانوادگي خـود بــه دادسـرا بيش از تعدادي است آه اعالم شكايت آرده        
 .اند يا پليس مراجعه نكرده

 
گاه آيفـري اسـتان تهــران و صـدور مجـازات: معاون دادستان تهران تصريح آرد        مه متهمـان در داد پس از محاآ

بار اعدام تاييد و براي اجرا به شعبه 3بار قصاص و      7عالي آشور بررسي و مجازات           براي آنها، پرونده در ديوان        
 .اجراي احكام دادسراي جنايي ارسال شد

 
ها در منطقه ورامين بوده است، تصميم گرفتـه  با توجه به اين آه محل وقوع جنايت        : قاضي جنايي تصريح آرد       

يد و سـاعت                            له اجـرا درآ ين بـه مرح صمت        30/8شد تا حكم محكومان در زندان خـورين ورام اهللا صـبح ديـروز ع
با جابري، داديار شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران پس از حضور در محل و انجـام تشـريفات قـانوني 
جرا و پرونـده هـر سـه محكـوم بـراي هميشـه حضور مسووالن قضايي منطقه و خانواده قربانيان حكم صادره ا

آه در  جم ورامين در محل اجراي احكام محكومان با حاشيه                گزارش خبرنگار جام   . بسته شد  هايي همـراه بــود 
 .آيد پي مي

 
*** 

 
كم                       از ساعات اوليه بامداد، خانواده قربانيـان قتـل             *  جراي ح محكـوم 3هـاي سـريالي بـراي ورود بــه زنـدان و ا

 .آردند شماري مي لحظه
 
به                          3پس از انتقال    *  يه  ين 3محكوم به محل اجراي حكم، تعدادي از افراد خانواده قربانيـان بــا گر محكـوم نفر
 .آردند مي
 
ند و  )برادر محكوم  2(مادر و برادر عليرضا و امير       *  براي مدت آوتاهي قبل از اجراي حكم با يكديگر مالقات آرد

 .آرد فقط يكي از فرزندانش اعدام شود محكوم درخواست مي 2مادر 
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جرمش سـرقت و آدم                            عليرضا عامل قتل  *  ربـايي اسـت و  هاي سريالي در آخرين دقايق به خبرنگار مـا گفـت؛ 

 اتهـامي وي  آسي را به قتل نرسانده است؛ در حالي آه تمام شواهد و مدارك و اعترافـات منـدرج در پرونـده                             
 . تنهايي مرتكب شده است فقره قتل است آه به 7فقره تجاوز و  2حاآي از 

 
اگر به زمان قبل از دستگيري بازگردم، ديگر خالفي مرتكـب: امير، يكي ديگر از محكومان به خبرنگار ما گفت       * 

 .شدم هايم اعدام خواهم شد، هرگز جرمي مرتكب نمي دانستم روزي به خاطر خالف اگر مي. نخواهم شد
 
صت  اي آه طناب دار بر گردنشان حلقه زده بود، اصرار مي                  برادر قاتل حتي تا آخرين لحظه         2*  آردند به آنها فر

يان از ميـان جمـع فريــاد زد، داده شود تا رضايت خانواده قربانيان را جلب آنند و در اين ميان برادر يكي از قربان
 .بخش آنها باشد تواند التيام رضايتي در آار نيست و تنها اعدام مي

 
 .گر مجازات خود بود خان آه يك تبعه افغانستان است تنها با سكوت نظاره سومين محكوم دولت* 
 
خانواده 35/8ساعت  *  ضاي  خي از اع مراه بـا تاسـف بـر چهـره بر ضايت ه پس از اجراي حكم، لبخندي از ر

 .قربانيان نقش بست
 
ضايي و انتظـامي شهرسـتان*  پس از اجراي حكم، خانواده قربانيان به خاطر اجراي اين حكـم از مسـووالن ق

 .ورامين و بخصوص دادستان ورامين قدرداني آردند
 
ني*  دقايقي پس از اجراي حكم، هر سه محكوم به پايين چوبه دار منتقل شدند و پزشك مرآز پزشـكي قانو

 .مرگ هر سه محكوم را تاييد آرد
 
 .محكوم به پزشكي قانوني منتقل شد 3و پس از امضاي صورتجلسه، اجساد  20/9ساعت * 
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