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.شد اعدام عنف به جتاوزگر زاده، تقي ايوب: گفت شهركرد شهرستان انقالب و عمومي دادستان

در بهرامي احمدرضا  -بختياري و چهارمحال منطقه)-ايسنا(ايران دانشجويان خبرنگارخبرگزاري گزارش به
كاركنان از زاده تقي ايوب 13/7/89 تاريخ در: افزود مطبوعات و رسانه اصحاب با خبري نشست

كه داشته زني به بدني صدمات ايراد و عنف به جتاوز به اقدام اي توطئه ريزي طرح با بروجن بيمارستان
طناب با شخص اين براعدام مبني راي صدور به 3/11/89 تاريخ در و شد تكميل پرونده و اجنام حتقيقات

.رسيد دار

عفو درخواست مرحله دو در خاطي فرد كه است درحالي اين رسيد كشور عالي ديوان 31 شعبه تاييد به 22/12/89 تاريخ در حكم اين: داد ادامه وي
.نشد تاييد درخواست اين و شد اومخالفت عفو با كه داشته

.شد اعدام دار طناب با شهركرد مركزي زندان محوطه در زاده تقي ايوب 28/3/90 صبح امروز وي، گفته به

و دانست جامعه در جرامي  وقوع علل ترين مهم را جامعه در اخالقي مباني شدن سست و مذهبي و اسالمي اصيل مباني به ها خانواده توجهي بي بهرامي
و دختر روابط شدن ضداخالقي،عادي هاي داده مبادله در موبايل از صحيح نا استفاده اينترنتي، منحرف هاي شبكه ماهواره، از استفاده: كرد تصريح
.است جامعه در جرامي  وقوع علل ديگر از اداري و آموزشي مراكز در مرد و زن و پسر

شناسايي منزل، از خارج و داخل در فرزندان اجتماعي روابط كنترل با ها خانواده: داشت اظهار فرزندان بر ها خانواده نظارت اهميت بر تاكيد با وي
.كنند پيشگيري جرامي  وقوع از توانند مي فرزندان رفتارهاي به نسبت شدن حساس و فرزندان دوستان

خواهند برخورد متام قدرت با نيستند قائل اخالقي مسائل براي حرميي و نبوده دين به پايبند كه افرادي با قضايي هاي دستگاه: كرد نشان خاطر بهرامي
.كرد

.شد خواهد رسانده عموم اطالع به آنان اخبار مناسب موقع در كه شده صادر نيز عنف به جتاوزات مهم هاي پرونده از برخي راي: افزود وي

.شد خواهد رساني اطالع اجرا زمان در كه است اجرا شرف در و صادر مخدر مواد به مربوط هاي پرونده برخي خصوص در قطعي راي وي، گفته به

استان در نيز سرقت و جمعي دسته نزاع و است اول كشور در جمعيت به نسبت كشي چاقو و جرح و ضرب جرامي  در استان: داشت اظهار بهرامي
.است زياد

پیام انتهاي
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