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ســال 96هم جنایــات هولناکــی اتفــاق افتاد که انتشــار
جزئیاتهریک،انعکاسگســتردهایدرجامعهداشت
از میــان پروندههــای ایــن محکومــان اعدامــی ،شــرح
جنایــاتیکشــیطانصفتحیلهگررابهیــادداریمکه
بهعنوانپستچیواردساختمانهایمسکونیمیشدو
زنانودخترانرادرآسانســورعمومیغافلگیرمیکردو
بهآنهاتعرضمیکرد.ویامردجوانیکهدرآستانهاعدام
قــرارگرفتهکهدریکحمامخون5کــودک،دوزنویک
مردرابهرگبارگلولهبستهاست.

اعدام شرور کرمان

اتهام:قتلوآدمربایی
زماناجرایحکماعدامقاتل1:شهریور96
یک شــرور در کرمان معروف به ســردار به اتهــام محاربه از
طریــق سردســتگی یک گروه مســلح ،به خاطــر برهم زدن
امنیت عمومی ،ایجاد رعب و وحشــت ،قتلعمد ،سرقت
مســلحانه ،راهزنــی ،آدم ربایی مســلحانه بعــد از مدتها
شــرارت در دادگاه محاکمــه و بــه اعــدام محکوم شــد .این
حکــم پــساز تأییــد در دیوانعالــی کشــور به مرحلــه اجرا
درآمد و عامل جنایت به دار آویخته شد.

 قتل عام در اراک

تعدادقربانیان6:نفر
زمانوقوع22:دیسال95
زماناجرایحکماعدامقاتل26:فروردین96
صبــح 22دی ،متهم جوانی کــه 10روز قبل با وثیقه از زندان
آزاد شــده بود ،ابتدا بــه خانه یکی از مأمــوران پلیس حمله
کــرد و او و ســه عضــو خانــوادهاش را بــا رگبار کالشــنیکف به
قتل رســاند .ســپس بــه خانــه اولیای دم یــک پرونــده نزاع
منجــر به قتل رفــت و پدر و مادر مقتول را نیز به رگبار بســت
تــا انتقامجویی او 6،کشــته و 3مجروح برجــای بگذارد .این
قاتل پــس از ارتکاب جنایاتش متواری شــد ،امــا خیلی زود
توسطپلیسدستگیرشدودردادگاهبهاتهام 6قتلپایمیز
محاکمه ایســتاد که با صدور حکم قصــاص ،این مرد جوان
 26فروردین ماه در مأل عام به دار مجازات آویخته شد.

پستچی متجاوز

تعدادقربانیانتعرض40:زنودخترکهشکارپستچی
قالبیشدند
زمانوقوعجنایتهایسیاه:ازسال91

تعدادقربانیان:یکنفر
زمانوقوعجنایت:مرداد95
زماناجرایحکم:دومبهمن96
«حســین» عامــل اصلــی جنایــت ،مــرداد ســال  95بــا
همدســتی دو پســر جــوان دیگــر بــرای قــدرت نمایــی ،با
تبــر مرد بیگناهــی را در نزاعــی خیابانی به قتل رســانده و
متواری شــد ه بود .پس از انتشــار تصاویــری از این جنایت
در شــبکههای مجــازی ،تحقیقات درباره ایــن ماجرا آغاز
شــد و با دســتگیری هر ســه متهــم ،پرونده در شــعبه اول
دادگاه کیفــری اســتان فــارس مطرح شــد و حســین پس
از محکومیــت در دادگاه دوم بهمــن امســال در زنــدان
عادل آباد شیراز به دار مجازات آویخته شد.

جنایت در گالبدره

تعدادقربانیان7:نفر
زمانوقوع27:اردیبهشت96
زماناجرایحکم23:دی96
جنایــت بامــداد  27اردیبهشــت امســال اتفاق افتــاد که طی
آن تمــام اعضــای خانــوادهای در ســلماس توســط دامــاد
خانواده به قتل رســیدند .قاتل پساز  20ســاعت جستوجو
ســرانجام با ردیابیهای گســتردهای توســط پلیس دســتگیر
شــد .عامل جنایــت که جوانی معتاد به شیشــه بــود بهخاطر
اختالفهــای مالــی بــا یک کلت دســت به قتلعــام اعضای
خانوادههمسرشزدهبودکهزنوفرزندخردسالشهمجزو
قربانیــان بودنــد .او در دادگاه بــه 5بار قصاص محکوم شــد و
ی امسال در مأل عام به دار مجازات آویخته شد.
سحرگاه 21د 

تعدادقربانیان3:نفر
زماناجرایحکماعدام8:آذر96
 20بهمــن ســال  93صــدای انفجــار مهیــب در یــک
ســاختمان  9واحدی در منطقه گالبدره تهران ،به گوش
رســید و بهدنبال این حادثه آتشنشــانان هنگام اطفای
حریــق بــا جســد دو زن و یک پســربچه مواجه شــدند .با
آنکه اجســاد ســوخته بــود اما آثــار چاقو روی بــدن آنها
دیــده میشــد و بدیــن ترتیــب تیــم جنایــی وارد عمــل
شــدند و به رازگشــایی این جنایــت پرداختنــد .در ادامه
تحقیقــات یکی از آشــنایان این خانواده دســتگیر شــد و
بــه قتل اعتــراف کــرد .او در بازجویی گفت :من با شــوهر
مینــا -یکــی از مقتوالن -دوســت بــودم و آن روز به خانه
آنهــا رفتم و از او خواســتم دیگــر به من و همســرم زنگ
نزند ســر این موضوع با مینا دعوایم شــد و ناخواســته او
را بــه قتل رســاندم .قصد خارج شــدن از خانه را داشــتم
که مادرشــوهر مینا ســر رســید و به ناچــار او را هم به قتل
رســاندم و هنگامــی کــه قصد خــروج از خانه را داشــتم،
پسر کوچک مینا وارد خانه شد و چون شاهد قتل بود او را
هم کشــتم و برای از بین بردن سرنخها ،خانه را به آتش
کشــیدم .این مرد که به سه بار قصاص محکوم شده بود
 8آذرمــاه امســال در محوطــه زندان رجایی شــهر به دار
آویخته شد.

پرونــده بــرای تعیین زمــان اجــرای حکم اعــدام در
دادســرای جنایی تهران مطرح اســت .از مرداد سال
 91شکایتهایی از سوی زنان و دختران جوان تهرانی
بــه پلیس میرســید که نشــان میداد مرد ناشناســی
تحت عنوان پستچی وارد ســاختمانهای آپارتمانی
شــده و پــس از بــه دام انداختــن زنــان و دختــران ،بــا
تهدید چاقــو به آنها تعرض میکرد و پس از ســرقت
طالهایشان متواری میشــد .جستوجوهای پلیس
برای دســتگیری مــرد شــیطان صفت ادامه داشــت
تــا اینکــه ســرانجام تصویــر ایــن پســتچی قالبــی در
رســانهها منتشر شد .با انتشار این تصویر ،زن جوانی،
پســتچیقالبی را شناســایی کــرد و مدعی شــد که این
مــرد جوان قصد آزار و اذیتش را داشــته اما از چنگش
گریختــه اســت .بــا ســرنخی کــه زن جــوان در اختیــار
کارآگاهان قرار داده بود ،آنها به بررســی دوربینهای

مداربســته محل حادثــه پرداختند و تصویــر متهم را
بهدست آوردند.
با مشــخص شــدن هویت تبهــکار فراری ،او دســتگیر
شــد و در دادگاه انقــاب بــه اتهــام افســاد فیاالرض
پای میز محاکمه ایســتاد وســرانجام بهعنوان مفسد
فــیاالرض به اعدام محکوم شــد .پرونده با اعتراض
این مرد به حکم صادره به دیوانعالی کشــور ارســال
شد اما قضات عالی رتبه پساز بررسی ،حکم صادره
را نقــض کردنــد و پرونــده را برای محاکمــه مجدد به
شــعبه دیگــری از دادگاه انقالب ارجــاع کردند که در
نهایــت مجــازات اعــدام پســتچی قالبی متجــاوز بار
دیگــر تأیید شــد .حکم اعــدام پســتچی متجاوز پس
از تأییــد در دیوانعالــی کشــور بــرای اجرا به دادســرا
بازگردانده شــد و دادســرا باید فرآیند اجرای حکم را
پیگیری کند.

قتلعام در ایرانشهر

تعدادقربانیان8:نفر
زمانوقوعجنایت20:دیسالگذشته
 20دی سال گذشته پلیس در جریان وقوع جنایتی خونین
در روســتای نصیرآباد ایرانشــهر قرار گرفــت و مأموران با
حضور در محل با جسد خونین  5کودک ،دو زن و یک مرد
روبهرو شدند و در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد
که مرد جوانــی به همراه دو همدســتش عامالن این قتل
عام بودهانــد .متهم اصلی این پرونده پس از دســتگیری
در رابطه با انگیزهاش گفت« :شوهر خواهر صاحبخانهام
در قتل پدر و برادرم دســت داشت و برای اینکه از او انتقام
بگیرم همه اعضای خانوادهاش را به رگبار بســتم .ولی دو
همدســتم نقشــی در جنایت نداشــتند و فقط شــاهد قتل
بودند ».بــا تکمیل تحقیقــات و بازســازی صحنه جنایت
از ســوی متهمان پرونده ،کیفرخواســت علیه عامالن این
قتل صادر شد.

قاتل تبر بهدست

 قتل عام در سلماس
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