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ددوو جواانن متجاووزز به عنف ددرر نيیشابورر به دداارر مكافاتت آآوويیخته شدند
 

نيیشابورر - ددوو جواانن مجرمم متجاووزز به عنف ددرر نيیشابورر ساعت شش وو 30
ددقيیقه صبح ررووزز پنجشنبه با حضورر جمعي اازز مرددمم وو جمعي اازز ااعضايي شورراايي

تأميین اايین شهرستانن به دداارر آآوويیخته شدند.
 

رئيس دادگستري نيشابور در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ايرنا گفت : در
ابتداي سال گذشته دو نفر به نام هاي ' محمد. م ' معروف به ' ميثم ' و ' مختار.
ع ' تحت پوشش مـأمور انتظامي به درب منزلي در شهرك فيروزه مراجعه كردند

و با گذاشb چاقو زير گلوي مرد خانواده با تهديد وارده منزل شدند. 
' محمود رفسنجاني ' افزود: اين افراد، مرد صاحبخانه را در اتاقي محبوس و
همسرش را با زور و تهديد سوار موتور سيكلت كردند و به منزلي در روستاي

اطراف شهر نيشابور انتقال و عمل شنيع زنا را با وي انجام دادند. 
وي گفت : مجرمان پس از عمل تعدي، اين زن را سوار اتومبيل كرده ، در جاده

رها نمودند. 
رييس دادگستري نيشابور با اشاره به شكايت زن و خانواده اش به دستگاه
قضايي ، اظهار داشت : مأموران انتظامي نيشابور اقدام به شناسايي و
دستگيري يكي از متجاوزان كردند و فرد ديگر نيز كه به اتهام قاچاق مواد مخدر

در زندان بود، شناسايي شد. 
وي افزود : كار بازجويي و امور قضايي مجرمان با سرعت انجام شده و شعبه

42 كيفري مستقر در استان رأي اعدام در مr عام را صادر كرد. 

رفسنجاني گفت : به دنبال اعتراض وكيل پرونده، ديوان عالي كشور رأي شعبه
42 را تأييد كرد كه محكومان تقاضاي عفو كردند كه تقاضايشان در كميسيون

عضو و بخشودگي نيز رد شد. 
وي افزود: اين پرونده سپس در مرحله استيذان قرار گرفت كه رييس قوه قضاييه

آن را رد و با اجراي اعدام موافقت كرد. 
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