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درپي محكوميت به تجاوز به عنف و قتل عمد؛

چهارر متجاووزز ددرر مالء  عامم وو ددرر بندررعباسس به دداارر آآوويیخته شدند
اجتماعي  2/2/1390  13:37:34

كد خبر 902-314-5

RSS :: پرینت

������ر ��� �����م �� ����و�ز �� ��� �و ��� ���٬، ��� �ر�و�ز ������� (�ا�و�ل
�ا�ر�د������� ���ه) �د�ر ����ر����س �و �د�ر ��ء ���م �� �د�ا�ر ����ز�ا�ت �آ�و���� ����.

ـ  منطقه خليج فارس و به نقل از روابط عمومي به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) 
دادگستري هرمزگان، با حکم شعبه اول دادگاه کيفري استان هرمزگان و تأييد آن توسط ديوان عالي
کشور و تنفيذ حکم توسط رييس قوه قضاييه، عام5ن جنايت در حوالي پارک دولت بندرعباس به حکم

قصاص محکوم و به دار آويخته شدند.
اين قتل که در حوالي پارک دولت رخ داده بود، با پيگيري بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و
مأموران پر ت5ش براي يافr قات5ن شروع شد که سرانجام عام5ن اين جنايت دستگير شده و در

اعترافات اوليه خود در دادگاه، پرده از جنايت خود برداشتند.
قات5ن اين پرونده در بازجويي هاي اوليه به بزه ارتکابي اعتراف کرده که مقتول به نام «م.ز» را همراه متهم رديف 2 به حوالي پارک دولت برده و با
شرب خمر و انجام عمل شنيع لواط وي را به وسيله کمربند بي حال كرده، سپس او را خفه کرده و به قتل رساندند و در دريا انداختند که پس از

مدتي جسد بي جان مقتول پيدا شد.
بنابر گزارش دادگستري هرمزگان، پس از صدور حکم در دادگاه کيفري استان و تأييديه ديوان عالي کشور، اجراي حکم اعدام در مy عام به تنفيذ
رييس قوه قضاييه رسيد و قاتل~ روز پنج شنبه صبح اول ارديبهشت در محل پارک غدير، در جمع مردم حزب ا} بندرعباس به دار مجازات آويخته

شدند.
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