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صبح ديروز در دو نقطه از مشھد اجرا شد / اعدام 7 مرد در مالء عام به اتھام تجاوز به عنف 

 
 
 
 

    گروه حوادث: ھفت جواني که به اتھام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند صبح

 
ديروز در دو نقطه از مشھد در مالء عام به دار آويخته شدند.

 
    

    به گزارش خبرنگار ما اين اعدام ھا در حالي اجرا شد که قرار است صبح امروز نیز دو
متھم اصلي قتل قاضي مقدس در خیابان احمد قصیر تھران در مالء عام به دار آويخته شوند.
در شرايطي که اجراي احکام مرگ در مالء عام براي مدتي متوقف شده بود اين روند از 23
خرداد ماه سال جاري بار ديگر از سرگرفته شد و در اين روز دو قاچاقچي موادمخدر در
حصارک و فرديس کرج در حضور مردم اعدام شدند. درست يک ماه بعد در روز شنبه 23
تیرماه دو مرد و يک زن به اتھام قتل چھار عضو يک خانواده در محله ماراالن تبريز باالي چوبه
دار رفتند و فرداي ھمان روز يک قاتل اراکي در میدان ھپکو اين شھرستان در مالء عام

 
قصاص شد.

 
    

    حکم 7 مرد اعدامي ديروز که به اتھام تجاوز به عنف به تايید ديوان عالي کشور رسیده

 
بود در بلوار امامت و کوي رضائیه به اجرا درآمد.

 
    

 
    باند 100 متري

 
    

 
    4 تن از اعدامیان ديروز اعضاي يک شبکه ملقب به باند 100 متري بودند.

 
    

    اوايل سال 85 ماموران نیروي انتظامي مشھد از طريق شکايت زن جواني مطلع شدند
سه سرنشین يک خودرو اين زن را ربوده و در جاده گلمکان به وي تعرض کرده و پول و
وسايل ھمراھش را به سرقت برده اند.در حالي که تحقیقات براي شناسايي سه متجاوز
آغاز شده بود چند زن ديگر نیز با طرح شکايات مشابه خواستار دستگیري متھمان شدند و
سرانجام چندي بعد اتومبیل پسران جوان شناسايي شد و سه متھم به دام افتادند. پس از
چاپ خبر دستگیري اعضاي اين باند در روزنامه ھا تعداد شاکیان آنھا افزايش يافت و در
مجموع 11 زن علیه متھمان اعالم شکايت کردند. در ھمین حین تحقیقات پلیس براي
دستگیري ھمدستان سه متھم ادامه يافت و سرانجام 8 تن ديگر نیز بازداشت شدند.با آغاز
تحقیقات قضايي از اين متھمان که عضو باند 100 متري بودند مشخص شد آنھا در بیشتر
موارد پس از ربودن طعمه ھاي خود به خاطر مقاومت آنان موفق به آزار و اذيت نشده و به
سرقت اکتفا کرده اند، اما تعدادي از قربانیان اين گروه از سوي چھار عضو اصلي باند مورد
تعرض قرار گرفته اند.يکي از اعضاي اين باند در بخشي از اعترافات خود گفت: سه زن بیمار
را ھنگامي که از داروخانه خارج شده بودند ربوديم و مورد آزار قرار داديم.در نھايت با محاکمه
اعضاي باند «100 متري» چھار تن از آنان به جرم تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند و

 
براي 7 نفر ديگر به خاطر آدم ربايي و سرقت، مجازات حبس و شالق در نظر گرفته شد.

 
    

    حکم چھار متھم اصلي باند 100 متري صبح روز گذشته در بلوار امامت مشھد به اجرا

 
درآمد.

 
    

 
    سه اعدامي ديگر

 
    

    ھمزمان با اعدام اين محکومان به مرگ، جوان ديگري که به ھمراه پسرعمويش پس از
ربودن زني در چھارراه آزاد شھر مشھد او را به خارج از شھر منتقل کرده و مورد آزار قرار

 
داده بود نیز به دار آويخته شد.

 
    

    اتھام دو مرد ديگر که صبح ديروز در کوي رضائیه منطقه طالب مشھد باالي چوبه دار
رفتند، تجاوز به عنف، آدم ربايي و اخالل در نظم اعالم شد. اين دو که 23 ساله بودند
«محمد ب.» و «عبدالغفور خ.» نام داشتند.قاضي زرگراني - مسوول رسیدگي به پرونده اين
دو متھم - پس از اجراي حکم اعدام گفت:«علت اصلي اجراي اين حکم تجاوز به عنف بوده
است، جرم اين افراد در دادگاه ثابت و حکم اعدام براي آنھا صادر شد ضمن اينکه اين حکم
توسط ديوان عالي کشور نیز به تايید رسید.»وي افزود:«براساس نظر دادگاه چون محل
وقوع جرم در اين منطقه بود تصمیم گرفته شد که اجراي حکم ھم در اين منطقه انجام
شود. اين دو مجرم در منطقه رضائیه دختري را به زور سوار اتومبیل کردند و به مناطق
خلوت اطراف مشھد بردند و به زور وي را مورد تعرض قرار دادند.»قاضي زرگراني خاطرنشان
کرد: «اين دو نفر براي اولین بار مرتکب چنین جرمي شده بودند.»در ھمین حال غالمحسین
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اسماعیلي دادستان مشھد پیش از اجراي حکم اعدام در بلوار امامت مشھد گفت: مردم
بدانند در صورت خبررساني صحیح، در مورد وقوع جرايم در مورد موضوع به صورت قطعي
تحقیق خواھد شد و اين انسان ھا بسیار خوارتر و پوشالي تر از آن ھستند که بتوانند از
نظر دستگاه قضايي و نیروي انتظامي پنھان بمانند.وي خاطرنشان کرد: امید است اين
احکام براي فريب خوردگان درس عبرتي باشد تا به زندگي شرافتمندانه روي آورند و در
جامعه اسالمي مشکلي را براي مردم ايجاد نکنند. اسماعیلي در توصیه به زنان جوان براي
پیشگیري از وقوع چنین اتفاقاتي گفت: توصیه اين است که بانوان در ساعت رفت و آمد
خود دقت داشته و از وسايل عمومي و مطمئن براي جابه جايي استفاده کنند. دادستان
عمومي و انقالب مشھد در خصوص اجراي حکم اعدام در مالءعام گفت: اين اجراي علني
نوعي بازدارندگي در خصوص افراد فرصت طلب خواھد بود. دادستان عمومي و انقالب
مشھد گفت: مردم در صورت مواجھه با اعمال مجرمانه اراذل و اوباش سريعاً به ما خبر
دھند و بدانند که اقتدار نظام و حاکمیت به مراتب بیشتر از قدرت اين شیطان صفتان
است.از سويي رئیس دادگستري استان سیستان و بلوچستان روز گذشته از اعدام دو
مجرم خبرداد و گفت: در راستاي اجراي حدود الھي خصوصاً حد، محاربه و افساد في االرض
اين دو تن که از اشرار باسابقه بودند و دو مامور را نیز به شھادت رسانده بودند به دار

 
آويخته شدند. 

 
    

 
    

 
    

     

 
□
 

 روزنامه اعتماد، شماره 1457 به تاريخ 11/5/86، صفحه 15 (حوادث) 
 

 magiran.com/n1456370 لینک کوتاه به اين مطلب:    
 
 
 

    دفعات مطالعه اين مطلب: 470 بار

     

 
 
 
  سايت را به دوستان خود معرفی کنید

 
 1380-1397 کلیه حقوق متعلق به سايت بانک اطالعات نشريات کشور است.

اطالعات مندرج در اين پايگاه فقط جھت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعالم شده است.  کپی
برداري و بازنشر اطالعات به ھر روش و با ھر ھدفی ممنوع و پیگیرد قانوني دارد.

 
 
پشتیبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021

 
تھران، صندوق پستی 15655-111

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگیريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر

 
شده در مجالت و روزنامه ھا اطالعی نداريم!

 
 

 
توجه:

magiran.com پايگاھی مرجع است که با ھدف اطالع رسانی و دسترسی به ھمه مجالت
کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. ھمکاری نشريات عضو تنھا
مشارکت در تکمیل و توسعه سايت است و مسئولیت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عھده

ايشان نمی باشد.

 
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزھاي الزم از مراجع مربوطه

 
مي باشند و فعالیت ھاي اين سايت تابع قوانین و مقررات جمھوري اسالمي ايران است 
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