
 
 

 شدقاتل معاون دادستان اصفهان اعدام > 88بهمن  > آرشيو > صفحه اصلی

  معاون دادستان اصفهان اعدام شدقاتل

   مردم در مقابل مجتمع قضایی شهيد توالیی به دار مجازات آویخته شدجمشيد هادیان ، ساعتی پيش و در ميان حضور وسيع اقشار مختلف

 دادستان اصفهان حضور یافته بودند  ،صبح امروز و در حاليکه عده زیادی از شهروندان اصفهان در محل وقوع ترور معاون پيشينساله 52به گزارش اختصاصی پایگاه خبررسانی عبرت ،جشميد هادیان 
  قصاص شدو پس از طی تشریفات قانونی و توسط پدر شهيد توالیی

  یادش می افتيم  پاک بود و بزرگترین افسوس ما یادگارهای او هستند که هر وقت انها را می بينيم بهاحمد رضا جوانی: پدر شهيد توالیی در گفتگویی اختصاصی به عبرت گفت 

  نخورد را پيدا کرد که از وی گله ای داشته باشد و اکنون برای فقدانش گریه نکند و افسوساو فردی خانواده دوست ، مهربان و صبور بود و کمتر ميتوان کسی

 عزیزی باید اینگونه بهار را  از او دست نوشته های زیبایی به یادگار مانده و خودمان هم مانده ایم که چگونه چنيناحمد رضا خط خوشی داشت و از نوجوانی می نوشت و: پدر شهيد توالیی گفت 
 نبيند و ما را ترک کند 

  دست داده اند  برای من دشوار شده است ، نگاه کردن به چهره دو طفل معصومی است که پدر عزیزشان را ازمجازات در خصوص قاتل اجرا شد اما آنچه از مدتها پيش:  گفتگویی کوتاه با عبرت گفتهمسر شهيد توالیی نيز در

 

  استبا ذکر منبع بالمانع انتشار تصویر اختصاصی عبرت

  مدتهاست که از من می پرسند ، چرا قاتل پدرمان مجازات نمی شودفرزندانم حتی حاضر نبودند قاتل پدرشان را ببيند و لی

 سراغش را می گيرند و پاسخ من چيزی نيست بسيار نایاب است ، او انسانی به تمام معنا و صادق و مهربان بود و بچه ها هميشهنمونه ای مانند توالیی:  توالیی در حالی که بشدت می گریست و در اندوهی فراوان گفت همسر شهيد
  استپدر به بهشت رفته: مگر اینکه 

  توالیی امروز هم مظلوم بود

 بيان کنند و در البه الی حرفهایشان به  انسانی شرور در زیر چوبه دار قرار می گيرد ،حاضرین آه بکشند و این اندوه رقت بار را مردم در هنگامی برگزاری مراسم اعدام افراد اشک بریزند ، بسيار اندک رخ داده که وقتیکمتر رخ می دهد که
  خشمگينانه کنندقاتل نفرین کنند و او را آماج فریادهای

  امکانات رفاهی و حفاظتی و بدور از بسياری از رابطه های جاری در ميان مردم و صرفا بهقضات شجاع ، پاکدامن ، دلير، و مستقلی که بدون کمترین  مورد حمله قرار داده واما امروز و در اصفهان و در شرایطی که برخی دستگاه قضایی را
 را احمد رضا توالیی را به شهادت رساند و دو دسته گل عزیزش اجرا شد که  سنگدلی،عدالت پس از گذشت یکسال در خصوص قاتل در روز جاری  گردندمنظور دوری از هرگونه شائبه آلودگی ساده می روند و آرام و آسوده به خانه باز می

   این مردم حق داشتبه گردن ، مرد رشيدی که از نعمت داشتن پدری صبور و مهربان محروم ساخت

 پيوست و  متدین زندگی را پشت سر گذاشت و در حاليکه جوانی بيش نبود به دستگاه قضایی کشور کوچه های یکی از محالت فقير اصفهان بدنيا آمد و با هزاران دغدغه و در خانواده ایتوالیی از جنس مردم بود ، مردی که در کوچه پس 
آن مسئوليت را به   برای خدمت بيشتر ، بسياری از امتيازات مدارج باالتری نيز دست یابد و سر انجام پس از مدتها مسئوليت دادگستری شاهين شهر وبه) ع(دیری نپایيد که موفق شد با پيشه کردن راه بزرگ مرد عرصه عدالت علی 

 کرده و با این اعتقاد که  و همزمان نيز با جمع کردن تيمی مجرب ستاد پيشگيری و حفاظت اجتماعی اصفهان را احيابهمن به وی سپرده شد 22 به جمع معاونين دادستان اصفهان پيوست و مسئوليت مجتمع قضایی نهاد و گوشه ای
  بود که بعضی ساده لوحانه و برخی رندانه گرفتار افراد پليد شده بودند مختلفی را آغاز کرد که سر انجام آن ،کمک به بسياری از جوانان و نوجوانان شهر اصفهانپيشگيری و آموزش مقدم بر برخورد است کار در حوزه های

  او بودو گشاده رویی و خوش پوشی و سيمایی تاثير گذار از ویژگی های شخصی  او هميشه بازدرب اتاق

  لحظه ای درنگ نمی کرد شکنان و همچنين افرادی که با رابطه و رفاقت قصد سو استفاده به اتاقش پای می گذاشتنداو در گرفتن حق و برخورد با متخلفين و مجرمين و متجاوزین و قانون

 وجود دریافتند که قاضی بخاطر او و برای او و با یاد او گریستند ، چرا که با تمام  قرار داده بود ، حاضرین در مراسم اعدام فردی که صرفا بدليل زیاده خواهی او را هدف گلوله های آتشينو این راز مظلوميت این شهيد بزرگوار بود ، مردم و
 باید فریاد زد که چرا باید این سرمایه های ملی به این سادگی بدست فردی  اکنون که حتی قادر نبود فریاد بر آورد ، آماج گلوله فردی ددمنش و جنایت پيشه قرار گرفت وتوالیی شریف بود ، شریف زیست و در اوج ناباوری و در شرایطی

 معتاد ، الابالی ، سابقه دار و پليد کشته شوند

  توالیی مظلوم بودو باز

 داستان یک مرد و  مجازات و قصاص نيز همه چيز بر اساس مشی و تفکر و ایده او به اجرا در آید و این آخر یکسال پس از این جنایت در زندان بماند و عدالت بدقت اجرا شود و حتی در هنگامهتوالیی مظلوم بود ، چون قاتلش فرصت یافت تا
   یک نامرد بود و جنایت و مکافات

 : های مراسم اعدام امروز از نگاه عبرتحاشيه

   قاتل او باید در همان محل قصاص شده و پاسخگوی اقدام جنایتکارانه اش باشد محلی می نگرد که یکسال پيش فرزندش در آنجا با شليک گلوله به شهادت رسيد و امروزپدر شهيد توالیی با آرامش به
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 با ذکر منبع بالمانع است  عبرتانتشار تصویر اختصاصی

  اطراف مجتمعی که بنام وی نامگذاری شده تجمع کردند  امروز و بصورت بی سابقه ای مردم و کسانی که شهيد توالیی را می شناختند در خيابانهایاز نخستين ساعات صبح*

  مردم حاضر پيوستند  دادستان اصفهان و رئسای مجتمع های قضایی شهر اصفهان در زمان مجازات قاتل به جمع قضایی شهيد توالیی در زمان اجرای مجازات پر رنگ و قابل توجه بود و کليه معاونانحضور همکاران و دوستان*

  مردم او را قاتل مردی شریف فریاد می زدند و در مقابل طناب دار قرار گرفت داشت از خودروی ون نيروی انتظامی پياده شد و شعارهای مردم عليه وی آغاز گردید وجمشيد هادیان در حاليکه لباسی مشکی به تن 30/8ساعت * 

 

 با ذکر منبع بالمانع است  عبرتانتشار تصویر اختصاصی

  نيز در صحنه حضور یافتند اغازین ساعات مراسم و در جایگاه مخصوص قرار گرفتند و همسر و پدر و مادر شهيد توالییخانواده شهيد توالیی از*
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   مراسم قصاصپدر و مادر و همسر شهيد توالیی در انتظار اجرای

  برای اجرای مراسم قصاص ایجاد کردندماموران انتظامی بخوبی مردم را هدایت و نظم خاصی را*

  تقاضای حالليت کردليکن از خانواده شهيد توالیی اما او حاضر نشد با کسی سخن بگوید  کردند زندان به سوی طناب دار هدایت شد و خبرنگاران متعددی از وی تصویر تهيهجمشيد هادیان توسط ماموران 30/8در ساعت *

  صدایشان را بشنود تالش کردند تا تمام آنچه این مرد شرور به آنها تحميل کرده بگویند تا در اخرین لحظاتهمسر و خانواده شهيد توالیی در مقابل وی با شيون و فریاد* 

 تمام توان و با فریاد اهللا و اکبر قصاص را صورت داده و در حاليکه بشدت می  سکوی مخصوص قرار گرفت و اجرای قصاص به پدر پير و شجاع توالیی سپرده شد و او نيز باطناب دار به گردن این قاتل آویزان شد و وی روی 45/8ساعت * 
   صحنه دور شدگریست از

 

  استبا ذکر منبع بالمانع انتشار تصویر اختصاصی عبرت

  اجرای قصاص در مقابل قاتل فرزندشپدر شهيد توالیی لحظه ای قبل از تصویر 

  چوبه دار جان داد تا جامعه از لوث وجود چنين عنصر نامطلوبی رها یابد و دقایقی بعد جمشيد هادیان بر*

 و از مردم خواست همچنان به همکاری خود با  پرداخت و به مسائل موجود پس از انتخابات و برخی اقدامات اغتشاشگرانه نيز اشاره کرددادستان اصفهان در ابتدای مراسم و در نطقی مفصل به سير پرونده و همچنين جریان ماوقع *
  در جامعه ادامه بدهنددستگاههای انتظامی و امنيتی برای حفظ نظم

 قاتل پيش از اين نيز سابقه هشت فقره محکوميت کيفري داشته است: ادامه داد شهيد توالیی سال گذشته و در همن مکان و بصورت ناجوانمردانه ای به شهادت رسيد و :در اين مراسم داستان عمومي و انقالب استان اصفهان گفت

  استهمين حضور مایه دلگرمی ما:  با سپاس از مردم و حاضرین به جهت اجتماع در محل قصاص گفتوی

 
ديوانعالي  28 به قصاص نفس محکوم و راي صادره براي تاييد به شعبه کيفري و تجديد نظر استان اصفهان، 17 انجام سير مراحل قانوني، جمشيد هاديان در شعبه بدنبال پيگيري قانوني و تقاضاي اولياي دم و: افزود" محمدرضا حبيبي"

 . شدکشور ارسال
 

 . شد تجديد نظر پذيرفته نشد و استيذان اين راي از سوي رييس قوه قضاييه صادرديوان عالي کشور راي صادره تاييد و تقاضاي 28در شعبه : وي اظهارداشت
 

 . قاتل شهيد تواليي اکنون به اجرا درمي آيد مجازات برهم زنندگان امنيت عمومي و عبرت گرفتن ساير افراد شرور ،حکم صادره در خصوصبا توجه به عزم دستگاه قضايي براي برخورد با افراد شرور و: وي ادامه داد
 

 . کردند براي اقامه عدل و ايجاد حکومت اسالمي دست به انقالب زده و با طاغوت مبارزهسال قبل 31باهرکسي همنشين و دوست نشويد و پدران شما :  اصفهان خطاب به جوانان گفتدادستان عمومي و انقالب استان
 

  کرد آرامش و امنيت مردم سرشوخي ندارد و با قاطعيت تمام وفق قانون برخورد خواهددستگاه قضايي کشور با افراد شرور، تروريست ها و مخلين نظم و:وي گفت
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