
  مجازات آويخته شد قاتل معاون دادستان اصفهان به دار
 چهارشنبه در مقابل مجتمع شــماره يـک            قاتل معاون دادستان عمومي و انقالب اصفهان صبح              -اصفهان  

 .  دار مجازات آويخته شددادسراي عمومي و انقالب شهر اصفهان در مال عام به
 

ــزارش ــه گ ــا ، ب ــاران ايرن ــان" خبرنگ  اســفند ســال گذشــته در هنگــام ورود  26ســاله  51" جمشــيد هادي

 . به محل کارش، وي را با شليک گلوله به شهادت رساند" احمدرضا تواليي"

ــل در مجتمــع ادارات    مراســم ــن قات ــير "  اعــدام اي ــان   " اميرکب  درمقابــل  بهمــن اصــفهان و  22واقــع در خياب

 .  شددادسراي عمومي وانقالب اين شهر و محلي که قتل در آن بوقوع پيوسته بود، اجرا

 .  داشتنددر جريان اين مراسم تعدادي از مسئوالن قضايي، مردم و نيروهاي پليس حضور

ست را              قاتـل   :  قرائــت کــرد و گفـت    در اين مراسم داستان عمومي و انقالب استان اصفهان متـن کيفرخوا

  .پيش از اين نيز سابقه هشت فقره محکوميت کيفري داشته است

 مراحــل قــانوني،     بــدنبال پيگــيري قــانوني و تقاضــاي اوليـاي دم و انجــام ســير                      : افــزود " محمدرضا حبيبي "

 نفس محکـوم و راي صـادره          کيفري و تجديد نظر استان اصفهان، به قصاص               17جمشيد هاديان در شعبه        

 . ديوانعالي کشور ارسال شد 28براي تاييد به شعبه 

 نشـد و     ديوان عالي کشور راي صادره تاييد و تقاضاي تجديد نظــر پذيرفتــه                  28در شعبه    :  اظهارداشت    وي

 . استيذان اين راي از سوي رييس قوه قضاييه صادر شد

 به عزم دستگاه قضايي براي برخورد با افراد شرور و مجازات برهم زنندگان امنيــت                         با توجه  : وي ادامه داد  

  و عبرت گرفتن ساير افراد شــرور ،حکــم صــادره در خصــوص قاتــل شــهيد تواليــي اکنــون بــه اجـرا                عمومي

 . درمي آيد

 همنشـين و دوسـت      باهرکسـي  : دادستان عمومـي و انقـالب اســتان اصــفهان خطـاب بــه جوانـان گفــت               

 دســت بـه انقــالب زده و بــا         سال قبل براي اقامه عدل و ايجاد حکومت اســالمي               31نشويد و پدران شما       

 . طاغوت مبارزه کردند

 شــرور، تروريســت هــا و مخليــن نظــم و آرامــش و امنيـت مــردم                     دستگاه قضايي کشور با افــراد      :وي گفت 

 .  وفق قانون برخورد خواهد کردسرشوخي ندارد و با قاطعيت تمام
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