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رئيس كل دادگستري استان تهران در گفت وگو با فارس خبر داد

صدور حكم اعدام براي 3 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات

خبرگزاري فارس: رئيس كل دادگستري استان تهران اعالم كرد: دادگاه براي يك عضو گروهك منافقين و 2 عضو ديگر انجمن
پادشاهي ايران حكم اعدام صادر كرده است.
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سید علیرضا آوايي در گفت وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: مقايسه حكم اعدام اين 3 نفر با ديگر متھمان حوادث پس از انتخابات،
جفا در حق كساني است كه رابطه خوبي با نظام دارند و ھدفشان چیز ديگري بود. وي اظھار داشت: ممكن است جواني به دلیل

نگرش خاص خود و در راستاي عالقمندي به نظام در تجمعات شركت كرده باشد، اين فرد ضد انقالب نیست و نمي توان وي را در كنار
منافقان و ضد انقالب ھا قرار داد، چنین اقدامي معقول نیست. آوايي تأكید كرد: 3 نفر مذكور حتي اگر حوادث پس از انتخابات ھم به وجود

نمي آمد، اقدامات خرابكارانه  علیه نظام مقدس جمھوري اسالمي را انجام مي دادند. به گزارش فارس،  روابط عمومي دادگستري استان
تھران پیش از اين اعالم كرده بود، حكم اعدام صادره براي اين افراد غیر قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواھي در ديوان عالي كشور است.
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پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وب

٪۳۵ تخفیف خرید عطرهای پرطرفدار در دیجی کاال
کدام یک از حرکات دست در دنیا توهین آمیزند؟
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نظرات

 
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد

 
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

فروش ویژه کفش مردانه - فرصتی مناسب برای خرید تابستانه

کفش مخصوص پیاده روی و دویدن تا ۵۰ درصد تخفیف ویژه

منتخب محصوالت ZARA تا ۷۰ درصد تخفیف ویژه به مدت محدود

جدیدترین سبک های دکوراسیون منزل
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پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

آدرس ایمیلنام و نام خانوادگی

نظرتان را بیان کنید

کلید را به چپ بکشید

تنظیمات عالقه مندی های من

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فارس پالس
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(https://telegram.me/farsna) کانال تلگرام

اینستاگرام
(https://instagram.com/fars_news)

تــوئــیــتر
(https://twitter.com/FarsNews_Agency)

شبکه های اجتماعی

پربازد�دترین ها

(newstext.php?nn=13960519000069/) پیونگ یانگ: ترامپ فقط زبان زور را می فهمد/طرح حمله به گوام هفته آینده آماده می شود

(newstext.php?nn=13960518001461/) ایران صاحب نیروهای نظامی پیشرفته و متعهد است/برای آمریکا جنگ با ایران ساده نیست

(newstext.php?nn=13960514001306/) ممنوعیت نصب عکس امام در جنوب لبنان

(newstext.php?nn=13960519000077/) طرح حمله آمریکا به کره شمالی

(newstext.php?nn=13960518001186/) پیشنهاد هنگفت داعشی ها را نپذیرفتم
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