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:شد انجام امروز صبح
اصفهان در کودکان به متعرض یک اعدام

.شد آویخته مجازات دار به اصفهان در امروز صبح کودکان، به متعرض یک: ایمنا خبرگزاری

و منوده معصوم های پسربچه اغفال به اقدام اصفهان شهر مختلف نقاط در کار، جنایت فرد این استان، دادگستری عمومی روابط از نقل به و ایمنا گزارش به
.داد می قرار اذیت و آزاد مورد را آنها

قرار محاکمه مورد و دستگیر صغیر اطفال از نفر ده از بیش به تعرض جرم به 86 سال در است ساله 40 و داشته نام) ج - بیژن (که مجرم گزارش، این بنابر
.است گرفته
پی در 86 سال در که است داده می قرار اذیت و آزاد مورد را آنها و ربوده اصفهان شهر مختلف های محله در را اطفال حیله، و فریب اغفال، با شخص این
10 از بیش را گرفته قرار جنایت مورد اطفال تعداد خود، صریح اقرارهای در دستگیری، از پس و گرفته قرار تعقیب مورد مجرم اطفال، والدین از یکی شکایت
.است کرده اعالم نفر

قانون در موجود مواد اساس بر پرونده، در مندرج قراین سایر و اطفال اولیای شائبه بی های شکوائیه به توجه با استان کیفری دادگاه اطالعات، تکمیل از پس
.درآمد اجرا به امروز صبح کشور، عالی دیوان در آن قانونی مراحل سیر از پس حکم این که منود محکوم اعدام به را شخص این اسالمی، مجازات

می درسر را مجرمانه اعمال فکر و تابند برمنی را قانون که افرادی به خطاب حکم، این اجرای حاشیه در اصفهان انقالب و عمومی دادستان حبیبی، محمدرضا
لذا ندارد اغماضی و تردید کمترین مردم نوامیس مزاحمان جمله از مجرمین با برخورد در قضایی دستگاه شده، داده تذکر بارها همانطورکه: هشدارداد پرورانند،

.داشت نخواهند معدوم فرد این سراجنام از غیر سراجنامی که بدانند افراد این
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