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2 شيیطانن صفت به دداارر آآوويیخته شدند

دو شيطان صفت كه نيمه هاي شب با هجوم به خانه زن روستايي، او را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند، در زندان

اصفهان اعدام شدند.به گزارش خبرنگار ما، نيمه شب 

25 مهر سال 86 مأموران پليس از دستگيري سارقي در روستاي «دوست آباد» بخش كرون اصفهان باخبر شدند. پس

از اين تماس گروهي از مأموران خود را به روستا رساندند. يكي از اهالي - شاكي - به مأموران گفت: ساعت 12 شب

كه خانه خواهرم رفتم، او را در حال درگيري با مرد غريبه اي ديدم. پس از دستگيري مرد ناشناس، خواهرم گفت: مرد

غريبه براي سرقت و آزار و اذيت وارد خانه شده است.در ادامه، سليمان - متهم - تحت بازجويي قرار گرفت كه اظهار

داشت: با تهديد دو مرد ناشناس مجبور به سرقت از خانه شاكي شده است.همزمان با دستگيري «سليمان» زن جواني

خود را به مأموران رساند و از جنايت سياه مرد شيطان صفت پرده برداشت و گفت: «يك هفته قبل دو مرد نيمه هاي شب

وارد خانه ام شدند. آنها قصد آزار و اذيتم را داشتند كه در برابرشان مقاومت كردم، اما وقتي جان پسرم را در خطر

ديدم، تسليم شدم.مأموران پس از چهره نگاري رايانه اي از دو مرد ناشناس، متوجه شباهت يكي از مجرمان با

«سليمان» شدند. اين شيطان صفت كه هيچ راهي براي فرار از حقيقت نداشت، سرانجام لب به اعتراف گشود و به آزار

18 دادگاه کیفری با توجه به اعتراف متهمان، و اذيت زن جوان با همدستي دوستش «احمد» اقرار كرد.قضات شعبه 

بازسازي صحنه جرم و اظهارت شاكي، دو مرد شيطان صفت را به اعدام محكوم كردند.پس از تأييد نهايي حكم اعدام

41 ديوان عالي كشور، صبح ديروز دو مرد شيطان صفت در زندان مركزي اصفهان به دار از سوي قضات شعبه 

مجازات آويخته شدند.


