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ااعداامم قاتل ددووچرخه سواارر

در آبادان و خرمشهر به قتل رسانده است، به دار آویخته می شود. قاتل دوچرخه سوار که 16 دختربچه و زن را 

به دار آویخته می شود. وی خاطرنشان کرد: با 7 صبح در محل زندان اهواز  شاپور محرابی در این باره اظهار کرد: قاتل سریالی زنان آبادان شنبه ساعت 

و انقRب آبادان افزود: این توجه به تقاضاهای ما برای اعدام این قاتل در آبادان و در مRعام، متاسفانه با این مساله موافقت نشد. دادستان عمومی 

تصریح آغاز کرده است. وی درباره چگونگی دستگیری این قاتل حرفه ای نیز  سال 83 قتل های سريالی خود را  قاتل40 ساله، «فرید بغRنی» نام دارد و از 

که مردی با حمله به سوی من با ضربه کرد: در مهر سال 87 زنی با مراجعه به پلیس به ماموران گفت: در کنار رودخانه بهمنشیر در حال قدم زدن بودم 

شده در طول این مدت با اظهارات این زن، فرضیه سرقت کرد. محرابی ادامه داد: با توجه به شباهت قتل های انجام  مشت مرا بیهوش و طRهایم را 

مرد یا گروه برای کارآگاهان و ماموران ویژه رسیدگی به این پرونده شکل گرفت و سرانجام با همکاری این زن و سریالی بودن این قتل ها توسط یک 

شد. وی اضافه کرد: در ابتدا قاتل عملیات ضربتی و غافلگیرانه این قاتل جانی دستگیر و تحویل مراجع قانونی  هوشیاری ماموران پلیس در یک 

و انقRب دوچرخه سوار منکر هرگونه قتل یا ضرب و شتم شد، ولی در ادامه بازجویی های فنی- پلیسی کارآگاهان به 16 قتل اعتراف کرد. دادستان عمومی 

عنوان کرد و افزود: متهم سرقت اموال و طR و جواهرات آنها  زنان و همچنین  ارتکاب این اعمال وحشیانه بیزاری وی از  از  آبادان انگیزه این قاتل را 

در مکان های خلوت با مشت ضربه محکمی به جمجمه بودند، شناسایی می کرد و با نزدیک شدن به آنها  که زنان دارای جواهرات زیاد  طعمه های خود را 

محل متواری می شد. به سرعت از  سرقت طR و جواهرات آنها  به قتل می رساند و پس از  را  و آنها  می آورد  آنان وارد 


