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3 متجاووزز به عنف ددرر كرمانشاهه ااعداامم شدند

خبرگزاارريي فاررسس: سه تن اازز متجاووززاانن به عنف ددرر ميیداانن آآززاادديي كرمانشاهه ددرر مأل عامم ااعداامم شدند.

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه به نقل از روابط عمومي دادگستري كرمانشاه، در پي تاكيدات قاطعانه مقامات ارشد

قوه قضائيه مخصوصا آيت ا... آملي Wريجاني و نيز تأسي جدي مديريت دستگاه قضائي استان در برخورد عاجل و بدون

3 تن از متجاوزان به اغماض با اخaلگران امنيت عمومي و آسايش اجتماعي مقارن ساعت 10 صبح سه شنبه 28 تير ماه 

عنف در ميدان آزادي كرمانشاه و در مd عام به دار مجازات آويخته شدند. 

بر اساس اين گزارش؛ سه شنبه 6 ارديبهشت ماه امسال3 جوان بنام هاي جواد. الف ؛  ميaد.ق و جواد. الف كه يكي از آنها

داراي سو سوابق كيفري است؛ اقدام به ربايش يك دختر دبيرستاني مي كنند و پس از اينكه او را از حوزه شهري گيaنغرب به

سمت يكي از مسير هاي فرعي خارج مي كنند؛ مورد اذيت و آزار جنسي قرار مي دهند. 

اين گزارش مي افزايد: حجت اWسaم واxسلمw مظفري رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه پس از اطaع از موضوع با قيد

فوريت شخصاً درآن حوزه قضائي حاضر شد و با تأكيد جدي بر سرعت رسيدگي به اين موضوع با تعيw ضرب اyجل يك روزه

دستور دستگيري اشخاص متواري را دارد. 

اين گزارش تصريح مي كند: اين پرونده كه به گفته رئيس كل دادگستري استان به لحاظ روند و تسريع در رسيدگي در تاريخ

قضائي ايران كم سابقه بوده است، 18 روز پس از حادثه يعني در تاريخ 24 ارديبهشت آخرين جلسه رسيدگي آن در دادگاه

كيفري استان مستقر در اسaم آباد غرب برگزار شد  و حكم اوليه براي تاييد به ديوان عالي كشور ارسال شد كه ظرف مدت يك

هفته حكم دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور تاييد و مجوز اجراي آن در مورخ19 تير توسط رياست قوه قضائيه صادر شد. 

مجتبي ملكي دادستان عمومي و انقaب كرمانشاه در حاشيه اجراي اين احكام در سخناني با مردم اظهار داشت: چنw عاقبتي

در انتظار هر كسي است كه چنw افكار و اعمال سبوعانه و شنيعي را در سر دارند و دنبال مي كنند. 

وي افزود: نمي توان تصور كرد كه مردم توقعي جز اين از ما داشته باشند و توقعي به حق و بجاست كه ما هم تمام توان خود

راصرف بر آوردن اين توقعات كرده ايم و به مردم شريف اين اطمينان را مي دهيم كه هرگز امنيت و آسايش آنها را با هيچ كس و

هيچ چيزي معامله نمي كنيم. 

اين گزارش ادامه مي دهد: دادستان عمومي و انقaب كرمانشاه همچنw درباره انعكاس بw اxللي اين گونه اخبار گفت : ما

نمي توانيم به بهانه هاي واهي مدعيان دروغw حقوق بشر كه دستشان آلوده به خون ميليون ها انسان بي گناه در اكناف عالم است

فرامw شرع انور و قانون خود را معطل بگذاريم و مگر آنها كه اين نقاب كذابانه را به صورت كريه خود گذاشته اند از مواضع

غير اصولي و غير اخaقي خود كه آلوده زياده خواهي تجاوز و تعدي است آن هم در مقابل اين همه اعتراض بw اxللي و

فريادهاي خشم آگw ملت هاي مظلوم عدول مي كنند كه حاW ما بخواهيم از مواضع الهي خود منصرف شويم. 
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