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تبهکار 5 گردن بر دار طناب

.شدند آويخته مجازات دار به ديروز صبح مخدر مواد قاچاقچي يك و صفتشيطان چهار حوادث گروه

ë اعدامي نخستين

شكايتش در شاكي. گرفت قرار قضايي تعقيب تحت ايساله 17 پسر شكايت با كه بود ايساله 33 مرد اعدامي، نخستين

سايه مثل تاريكي در كه ديدم را سوارموتوسيكلت مرد سه خانه به برگشت مسير در شب 10 ساعت: گفت قم دادستان به

اذيتم و زارآ به و كشانده شهر اطراف در بريچوب كارخانه يك به و ربوده چاقو تهديد با مرا آنها. كردندمي تعقيبم

خواهد پخش شهر در را فيلم شكايت، صوــرت در كرد تهديدم سياه، فيلم تهيه با شبكه سردسته موقع همان. پرداختند

پسر كه حالي در و شد صادر دادسرا سوم شعبه بازپرس سوي از فراري تبهكار 3 دستگيري دستور ترتيب بدين.كرد

با سرانجام داشت، شكايت اذيت و آزار و رباييآدم اتهام به شبكه سردسته از مشابه شكايتي طرح با نيز ديگري نوجوان

ران ماه، دو گذشت و آزار به اقرار با» مهدي. «كردند دستگيرش ضربتي عملياتي در و شناسايي را وي مخفيگاه مأموــ

دادگاه 8 شعبه به صtحيت عدم قرار با سپس سياه پرونده اين. كرد معرفي نيز را ديگرش همدست دو ها،شاكي اذيت

سردسته شرور، سه دفاعيات دريافت و محاكمه جلسات برگزاري از پس پرونده قاضي 5. شد فرستاده استان تجديدنظر

با نيز او همدست دو. شد اجرا ديروز و تأييد كشور عالي ديوان 27 شعبه در اعدام حكم كه كردند محكوم مرگ به را شبكه

.شدند محكوم زندان به جزايي دادگاه 110 شعبه حكم

ë سياه جنايت قرباني مانده،عقب دختر

رد متروكه هايقلعه در و ربوده را ماندهعقب ساله 22 دختر 87 آبان 25 شامگاه كه ايساله 21 پسر قرار اذيت و آزار موــ

كار دستور در 30 كtنتري به ايساله 70 مرد شكايت با پرونده اين به رسيدگي. بود ديروز اعدامي دومين بود، داده

ران دو: گفت بود، داده خبر دخترش شدن ناپديد از و كرده مراجعه پليس به مضطرب ايچهره با كه وي. گرفت قرار مأموــ
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موقع همان از اما برود خانه نزديكي در عمويش خانه به تا شد خارج خانه از است، ذهني ماندهعقب كه دخترم قبل ساعت

پرونده انقtب، و عمومي دادستان به موضوع اعtم با ترتيب بدين. ندارد او سرنوشت از اطtعي هم كس هيچ و شد ناپديد

ران. گرفت قرار جنايي كارآگاهان اختيار در پليسي پيگيري براي بر سوار» سارا «دريافتند تحقيقات در نيز مأموــ

روز سه اينكه تا شد، صادر پرونده مظنون تنها شناسايي دستور بنابراين. است شده ديده دارسابقه شرور يك موتوسيكلت

ران بعد وي. افتاد دام به شهر اطراف هايبيابان در نيز تعقيب تحت متهم. يافتند خيابان در سرگردان را جوان دختر مأموــ

.ندارد هم درستي حواس و هوش و است جنون دچار» سارا «دانستممي: گفت تلخش اعترافات در دستگيري از پس

رد و ربوده را او حادثه شب بنابراين ياد به را امچهره هم شاكي و شوم شناسايي كردمنمي فكر اما دادم، قرار آزار موــ

كه شد محكوم اعدام به قاضي 5 حكم با و آرا اتفاق به استان نظرتجديد دادگاه 8 شعبه در دارسابقه شرور اين.بياورد

.رسيد نيز كشور عالي ديوان 27 شعبه تأييد به حكم اين

ë سياه هايسايه

رد زور به را صاحبخانه زن و كرده غافلگير خواب در را جواني زوج 87 بهمن 8 شب نيمه كه تبهكار دو اذيت و آزار موــ

و رباييآدم فقره چندين داراي كه متهمان. شدند آويخته دار به ديروز سحرگاه كه بودند ديگر اعدامي دو بودند، داده قرار

پيشنهاد به كه بوديم هم دور نشينيشب براي دوستانمان با شب آن: «گفتند دستگيري از پس بودند، عفت منافي اعمال

با�تر كوچه چند اتفاقي طوربه. بترسانيم را صاحبخانه و شويم ايخانه وارد قدرتنمايي براي گرفتيم تصميم آنها از يكي

وارد هايمانصوــرت پوشاندن با دادند،مي كشيك نفر 2 كه حالي در بنابراين. است باز خانه يك حياط در شديم متوجه

هم بعد. كرديم زنداني اشخانه حمام در را او و بسته را صاحبخانه مرد پاهاي و دست مناسب فرصتي در هم بعد. شديم

رد را جوان زن چاقو تهديد با نظرتجديد دادگاه 8 شعبه در نيز جنايتكار دو اين اعدام حكم.داديم قرار اذيت و آزار موــ

.شد تأييد كشور عالي ديوان 27 شعبه در و صادر استان

ë هروئين قاچاقچي اعدام

8 دادن قرار فروش معرض در و نگهداري حمل، اتهام به وي. داشت نام - ساله 33 - مسعود هم ديروز اعدامي آخرين

دادستاني در تأييد از پس دارسابقه قاچاقچي مرگ حكم. شد محكوم اعدام به و محاكمه انقtب دادگاه در هروئين كيلوگرم

.شد اجرا متهم مجازات تخفيف و عفو درخواست رد و كشور كل
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