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شد اعدام قزوين در عنف به تجاوز عامل

.شد اعدام قزوين در عنف به تجاوز عامل امروز بامداد: فارس خبرگزاري

از پس و شد دستگير عنف به تجاوز پي در گذشته سال ماه آبان كه است فردي خ - يوسف قزوين، از فارس خبرگزاري گزارش به

رسي .شد محكوم اعدام به قضايي برــ

5 حدود در (آبادشريف شهر به قزوين اطراف مناطق از يكي از تازگي به جواني زوج كه بود قرار اين از پرونده اين ماجراي

.است بوده كار به اشتغال محل دليل به مهاجرت اين كه كنندمي مهاجرت) قزوين كيلومتري

شركت مأمور عنوان تحت نيز فردي رود،مي كار محل به خانم اين همسر و شوندمي ساكن خود منزل در آنها كه روزي نخستين در

.دارد را گاز كنتور تعمير قصد كه كندمي ادعا و كندمي مراجعه آنها منزل به گاز

اثاثيه و اسباب و اندآمده منزل اين به تازگي به كه داردمي اظهار گوشتيپيچ آوردن براي فرد اين درخواست پي در خانه خانم

مراجعه از ادامه در و ماندمي نتيجهبي خانه به ورود براي مختلف هايبهانه به مرد اين تnش نتيجه در اندنكرده باز هنوز را خود

.دهدمي خبر خود مجدد

اجاق كه خواهدمي وي از خانه داخل به خانم فرستادن براي و كندمي مراجعه منزل اين به ظهر هنگام دوباره بعد روز سه مرد اين

را منزل درب نيز فرد اين آشپزخانه، به خانم اين رفتن محض به كه كند حاصل اطمينان گاز نشتي عدم از تا كند روشن را گاز

گاز شركت مأمور فرد اين كه است بوده باور اين بر خانه خانم هنوز نيز هنگام اين در شودمي آشپزخانه وارد سرعت به و بنددمي

.بدهد وي به را خود قيمتگران اشياي و طnها كه كندمي مجبور را خانم اين فرد، اين ادامه در ولي است

با خانم اين پاي و دست بستن از پس و بردمي سرقت به را خانم اين النگوي 12 و گوشواره ريز،سينه مجموع در زور با فرد اين

در داشته اختnف شوهرش با كه بنويسد ايبرگه در تا خواهدمي خانم اين از ادامه در و كندمي تعرض وي به زياد مقاومت وجود

را خانم اين تيغ با طناب يافتن از ناكامي پي در ولي گرددمي وي كشتن براي طناب دنبال به و است زده خودكشي به دست نتيجه

.كند فوت خونريزي اثر بر تا كندمي مجروح پشت و دست ناحيه از

خانه از هادرب بستن از پس طnها همراه به و داردبرمي را ثابت تلفن و همراه تلفن گوشي منزل از شدن خارج هنگام فرد اين

بيهوشي از پس و شده قطع خونش خانم اين است شده ياد معجزه به شبيه پزشكان سوي از كه ايحادثه در ولي شودمي خارج

.كند باز را خود پاي و دست شودمي موفق و آيدمي هوش به ساعته دو حدود

كمك درخواست با و گيردمي تماس خواهرش با بوده دور به مرد آن چشم از و بوده كشويي در كه خود همراه گوشي با خانم اين

آغاز ~زم تحقيقات ماجرا، از پليس و دادستاني اطnع و بيمارستان به خانم اين انتقال از پس نتيجه در كه گويدمي را ماجرا

.شودمي

چهار حدود ايفاصله به بوده موجود البرز شهرستان در كه اطnعاتي بانك از استفاده با استان پليس و قضايي دستگاه مجموعه

.كنندمي دستگير ارتباط اين در را ساله 35 فردي ساعت

ادامه در ولي است بوده منزل در جرم وقوع ساعت در كرد ادعا و بود چيزي هر منكر ابتدا است، خمسه يوسف همان كه فرد اين

Fars News Agency : شد اعدام قزوين در عنف به تجاوز عامل http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8905061555

1 of 2 8/2/10 8:49 PM



.كرد اعتراف سرقت به تنها نهايت در و شده گفتار در تناقض دچار بازجويي

نداشته قصدي چنين ابتدا از كه داردمي اظهار و كندمي اعتراف نيز عنف به تجاوز به موجود شواهد به توجه با متهم ادامه در

.است شده وسوسه باره يك بلكه

.شد محكوم اعدام به قضايي مراحل طي و شد محاكمه سرقت و قتل به اقدام عنف، به تجاوز اتهام به خمسه ادامه در
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