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روز گذشته در زندان مرکزي مشهد

عامل تجاووزز به نوجواانن ١۱۶ ساله ددرر مشهد ااعداامم شد
17897 خراسان - مورخ دوشنبه 1390/05/10 شماره انتشار 

سيدخليل سجادپور:جوان موتورسواري که با همدستي يکي از دوستانش به پسر ۱۶ ساله اي تجاوز کرده بود سپيده دم روز گذشته در زندان مرکزي مشهد به دار مجازات آويخته شد.به گزارش خراسان،
اواخر سال ۸۷ پسر ۱۶ ساله اي از يک باشگاه بدن سازي در مشهد خارج شد اما در هم[ هنگام ۲ جوان که سوار بر موتور سيکلت بودند به آرامي او را تعقيب کردند. هنگامي که نوجوان مذکور به مکان
خلوتي رسيد ناگهان موتورسواران در کنار او توقف کردند و يکي از آنان چاقويي را زير گلوي نوجوان گذاشت و با تهديد به مرگ او را سوار موتور سيکلت کرد. موتور سواران پس از کشيدن يک کcه بر سر
طعمه خود او را به داخل منزلي بردند که يکي از آنان با توسل به زور به وي تجاوز کرد اما همدستش اين نوجوان را مورد آزار قرار داد. اين نوجوان پس از رهايي از چنگ موتور سواران شيطان صفت
موضوع را به خانواده اش اطcع داد و با اعcم شکايت آنان، پرونده اي در اين باره تشکيل شد. ۲ متهم اين پرونده در شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي به رياست قاضي صدرزاده محاکمه

شدند. دادگاه پس از برگزاري چند جلسه و استماع دفاعيات متهمان و وکيل مدافع آنان، با توجه به محتويات پرونده، گزارش مأموران انتظامي و اسناد و مدارک مستند، يکي از متهمان را که جوان 
ساله اي بود به اعدام و متهم ديگر را به تحمل شcق محکوم کرد. رأي صادره از سوي دادگاه مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و به ديوان عالي کشور ارسال شد اما قضات با تجربه شعبه 

کشور پس از بررسي دقيق پرونده، حکم صادره از سوي دادگاه را تأييد کردند. سپيده دم روز گذشته متهم رديف اول اين پرونده به دار مجازات آويخته شد.


