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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد


مرخصی
موج دوم
به زندانیان در راه است

تأیید حکم اعدام برای  3نفر مرتبط
با اعتراضهای آبان ماه

ســخنگوی قــوه قضائیــه خبــر داد دســتورالعمل دادگاه فیلمبرداری شــد و حضور وکال و اقاریر آنها موجود اســت و
مجــددی بــرای اعطــای مرخصــی بــه زندانیــان صــادر مســتندات وجــود دارد ،نهایتــاً رســیدگی انجــام و حکــم صادر شــد.
سیاست شــده اســت .به گزارش ایســنا ،غالمحســین اســماعیلی وی افــزود :ایــن آقایــی کــه ایــن روزهــا زیــاد در رســانهها و شــبکهها
امــروز در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران گفــت :میگویــد موکلیــن حــق دفــاع نداشــتند یــک وکیــل خودخوانــده
براســاس تصمیــم قــوه قضائیه چهارشــنبه گذشــته دســتورالعمل اســت و هنــوز فــرم وکالــت روی پرونــده ارائــه نکــرده .وکالــت ســایر
مجــددی بــرای اعطــای مرخصــی بــه زندانیــان صــادر و بــه وکال موجــود اســت .ایشــان اصــاً مراجعــه نکــرده اســت و بعــد از
تأییــد حکــم نام ـهای بــه اجــرای احــکام داده کــه مــن وکیــل آنهــا
واحدهــای قضایــی و زندانهــا ابــاغ شــد.
اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه «آیــا خبــر تأییــد هســتم .اســماعیلی در بخــش دیگــری از ســخنانش در پاســخ بــه
حکــم اعــدام ســه نفــر در ارتبــاط بــا حــوادث آبــان  ۹۸صحیــح ســؤالی دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده مهــدی جهانگیــری،
اســت و آیــا حکــم ایــن افــراد اجــرا خواهــد شــد یــا نــه؟» گفــت :بلــه؛ گفــت :دادگاه بــه اتمــام رســیده و حکــم صــادر شــده اســت.
آنچــه کــه از ناحیــه همــکاران بــه مــا اعــام شــده ایــن اســت کــه ایــن محکومیتهایــی مطــرح شــده اســت کــه در برخــی از اتهامــات،
حکــم در دیــوان عالــی بعــد از فرجــام خواهی که متهمــان و وکالی غیرقطعــی اســت و اعــام نتیجــه و جزئیــات اتهامــات را بایــد بــه
آنهــا داده بودنــد بــه تأییــد دیــوان عالــی رســیده و بــه دادســرا اعــاده قطعیــت حکــم موکــول کــرد .ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ
بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه آیــا حکــم اعــدام «موســوی مجــد»
شــده اســت.
ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه «تأییــد حکــم در دیــوان اجــرا شــده یــا خیــر ،گفــت :اجــرای حکــم فرآینــدی دارد و اینگونــه
عالــی صحــت دارد» ادامــه داد :شــاید بــرای اولیــن بــار اســت نیســت کــه زمانــی کــه حکــم قطعی شــد ،بالفاصله اجــرا شــود .در
کــه گفتــه میشــود ایــن پرونــده را خــدای متعــال کمــک کــرد فرآینــد اجراســت و تــا امــروز اجــرا نشــده امــا جــزو احــکام قطعــی
کــه جنایــات اینهــا برمــا شــود .ایــن افــراد جــزو عناصــر اصلــی الزم االجــرای ماســت .مــا کاری بــه فضاســازیها نداریــم .وی
اغتشاشــات بودنــد ،امــا در صحنــه دســتگیر نشــدند و پرونــده دیگر افــزود :مــا حکــم اعــدام یکــی از جاسوســانی کــه کارمند بازنشســته
و اتهــام دیگــر داشــتند .دو نفــر در ســرقت مســلحانه دســتگیر هوافضــای وزارت دفــاع کشــور بــود و ســالها در ایــن وزارتخانــه
شــدند؛ زیــرا بــرای ربــودن امــوال یــک خانــم مجهــز بــه ســاح کار کــرده و بــا بازنشســتگی پیــش از موعــد در ســال  ۹۵بازنشســته
ســرد و اســلحه بودنــد .خــدا بــه ایــن خواهــر و جامعــه کمــک کــرد شــده بــود را اجــرا کردیــم .او در ســالهای پایانــی خدمــت و بعــد از
و برخــی بســتگانش رســیدند و باعــث دســتگیری افــراد شــدند .بازنشســتگی بــه ســرویس ســیا وصــل شــده بــود و بــه جهــت اینکــه
مشــخص شــد کــه در گوشــی افــراد صحنههایــی کــه بانــک ،اماکــن آشــنایی بــا فعالیتهــای موشــکی مــا داشــت ،برخــی اطالعــات را
عمومــی و اتوبوسهــای مربــوط بــه شــهرداری را آتــش میزننــد ،بــه ســازمان ســیا فروخــت و پــول گرفــت کــه شناســایی و بازداشــت
وجــود داشــت .ایــن افــراد بــا جســارت از اعمــال مجرمانــه خــود و محاکمــه و محکــوم بــه اعدام شــد و هفته گذشــته حکمــش اجرا
فیلمبــرداری کــرده و بــرای برخــی خبرگزاریهــای خــارج از کشــور شــد .او آقــای رضــا عســگری بــود؛ لــذا مــا بــا کســی تعــارف نداریــم
و بــا امنیــت کشــورمان معاملــه
ارســال کردنــد .ایــن تصاویــر در
حافظــه موبایــل آنهــا بــود و شایعات درباره نرگس محمدی را تأیید نمیکنیم نمیکنیــم.
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
اینگونــه مشــخص شــد کــه از
آخریــن وضعیــت پروندههــای
اراذل و اوباشــی بودنــد کــه در
اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره نامــه «نرگــس
«ســیف» و «عراقچــی» گفــت:
اغتشاشــات دســت بــه جنایت
محمــدی» بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و انتقــال وی بــه
ایــن پرونــده کمــاکان در
زدنــد.
بیمارســتانی دیگــر و اینکــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد،
دادسراســت و بــه لحــاظ نیــازی
ســخنگوی قــوه قضائیــه
گفــت :شــایعات در ایــن زمینــه را تأییــد نمیکنیــم.
کــه بــه تحقیقــات تکمیلــی
گفــت :در ایــن پرونــده  ۴نفــر
ســامت زندانیــان جــزو اولویتهــای اصلــی ماســت.
داشــته و بــا توجــه بــه گزارشــی
در فرآینــد دادرســی اعــام
ســامت یکایــک زندانیــان فــارغ از نــوع جــرم و میــزان
کــه دیــوان محاســبات از طریــق
وکالــت کردنــد؛ بویــژه یکــی
مجــازات و شــخصیت فــردی و اجتماعــی آنهــا جــزو
مجلــس بــرای مــا ارســال کــرده،
از وکال کــه نســبت فامیلــی بــا
برنامــه ماســت .مــا ســامت را بــرای تمــام زندانیــان
ایــن موضوع بــا موضوعــات ارزی
احــدی از محکومیــن داشــت
میخواهیــم و تبعیضــی بیــن زندانیــان قائــل نیســتیم.
ناشــی از مدیــران ارشــد بانــک
هــم بــه لحــاظ حرفــه وکالــت
همــه زندانیــان حتــی آنهایــی کــه در ســرقت مســلحانه و
مرکــزی پیونــد خــورده اســت
و هــم تعصــب خانوادگــی،
قتــل عمــد و آدم ربایــی هــم مرتکــب جــرم شــدهاند ،برای
و منتظــر تکمیــل تحقیقــات
دفاعیــات الزم را انجــام داد.
مــا مهــم هســتند حتــی اگــر مشــکوک شــویم کســی مبتــا
هســتیم .هیــچ کــدام از ایــن افــراد
وکالی دیگــر نیــز بــه همیــن
بــه کروناســت هــم اقدامــات الزم را انجــام میدهیــم و در
بازداشــت نیســتند.
شــکل دفــاع کردنــد .جلســات
زنــدان زنجــان هــم ایــن اقدامــات انجــام شــده اســت.
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کــوتاه 
از
کــــرونا

ایــرج حریرچــی معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی خبــر داد :حــدود نیمــی
از مبتالیــان بــه کرونــا در همــدان خانمهــای
خانــه دار هســتند کــه بــه دو علــت حضــور در
دورهمــی یــا از طریــق ســایر اعضــای خانــواده
بــا ایــن ویــروس درگیــر شــدهاند .در مــواردی
شــاهد ابتــای  ۲۰۰نفــر در یــک مراســم عروســی
و یــک هــزار نفــر مبتــا در یــک مراســم ترحیــم
بودهایــم /.ایرنــا

قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان وزیــر
بهداشــت بــا بیــان اینکــه ابتــا بــه کرونــا در
تهــران ،خراســانرضوی ،مازنــدران و فــارس
صعودیتــر شــده ،گفــت :شــرایط در خوزســتان
و کرمانشــاه رو بــه بهبــودی اســت /.تســنیم

ســازمان ملــل هشــدار داد کــه شــیوع کرونــا
ممکــن اســت باعــث گرســنگی بیــش از ۱۳۲
میلیــون نفــر در جهــان تــا پایــان ســال ۲۰۲۰
شــود .بیشــترین شــمار گرســنگیها میــان افــراد
در آســیا گــزارش شــده اســت /.ایرنــا
فدراســیون کوهنــوردی ایــران طــی اطالعیــهای
از کوهنــوردان درخواســت کــرده اســت بهدلیــل
شــیوع کرونــا تــا پایــان هفتــه از صعــود بــه دماوند
بپرهیزنــد /.ایســنا

ســیدعباس موســوی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران خبــر داد :در  ۲۴ســاعت
گذشــته تعــداد  ۲۲۴بیمــار مشــکوک بــه کرونــا
در بیمارســتانهای اســتان بســتری شــدند.
هماکنــون  ۸۸۴نفــر بیمــار مشــکوک بــه کرونــا
بــا عالئــم تنفســی حــاد و بــر اســاس تشــخیص
بالینــی در ایــن مراکــز بســتری هســتند/.
عصرایــران

ارتــش رژیــم صهیونیســتی اعــام کــرد بیــش از
 ۱۲هــزار ســرباز مشــکوک بــه ویــروس کرونــا در
قرنطینــه قــرار دارنــد /.خبرگــزاری آناتولــی
دانشــگاه «جانــز هاپکینــز» امــروز سهشــنبه در
گزارشــی اعــام کــرد کــه طــی  ۲۴ســاعت گذشــته
در امریــکا  ۶۰هــزار و  ۳۶۱نفــر بــه ویــروس کرونــا
مبتــا شــدهاند /.الجزیــره

پیمــان قاســم خانــی ،نویســنده و کارگــردان
ســینما بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــد /.انتخــاب
سیماســادات الری ،ســخنگوی وزارت بهداشــت
خبــر داد  88درصــد از مــرگ و میرهــای ناشــی
از کرونــا بــرای افــرادی اســت کــه بــه یــک بیمــاری
غیرواگیــردار از جملــه بیماریهــای قلبــی و
عروقــی ،تنفســی ،ســرطان و دیابــت مبتــا
بودهانــد /.ایســنا

