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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺛﻼث:

ﺛﻼث در ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد
رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﻼث ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ :ﺛﻼث در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و از اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﻧﺪه و اﻋﺪام ﺛﻼث اراﺋﻪ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎل  ،۶۰ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و در
آن ﺳﺎل ﺗﺮور ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت آﯾﺖ ﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ را داﺷﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ادﻋﺎﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺟﺎ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان داﺧﻠﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺟﺎی ﻣﻈﻠﻮم و ﺟﻼد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و وﮐﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﻣﺸﻮش ﮐﺮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ رخ داده
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﺮای ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺛﻼث ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻇﻬﺎراﺗﺶ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد ﻋﺎﻣﺪا و ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان
ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و او ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻗﺮار وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺘﻮب،
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در دادﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﺎر ﻫﺎ وی ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺨﻨﺎن وﮐﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺛﻼث ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮد از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ در زﻧﺪان ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ادﻋﺎی واﻫﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﻓﻀﺎﺳﺎزی دروﻏﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺘﻬﻢ از روی ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺮار ،ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺷﻬﻮد را
داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺣﻀﻮرش در ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ در دادﮔﺎه
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺟﻠﺴﻪ دوم ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪی از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در دادﮔﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﺨﺶ
ﻣﺴﺘﻨﺪات در دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﺤﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن زﯾﺎدی در ﺻﺤﻨﻪ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺣﺘﯽ زﯾﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﮔﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ دارای ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻧﺸﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺛﻼث در ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
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وی در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎزﭘﺮس و ﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﺎﺟﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﮐﺎذﯾﺐ ﻫﺴﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ورود ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص وﯾﻼی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ وﯾﻼی ﻟﻮاﺳﺎن ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺷﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮف اداﻣﻪ دارد ،ﮐﺬب اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻮﮐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮد و ذی ﻧﻔﻊ .ﺳﺎﻋﺖ ۲و
ﻧﯿﻢ اﻣﺮوز دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﻬﺎد ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از ﺳﻮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﻮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺑﺮود.
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﺣﮑﺎم داﺷﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت دی ﻣﺎه ﻋﺪه ای ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت در ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺮف داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه زاﻏﺮی
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺒﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﮔﻔﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎزﻧﯿﻦ زاﻏﺮی ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺒﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺰﯾﯿﺎت را ﮔﻔﺖ.
اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺎﻣﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :دادﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮد و  ۳۶۰ﺷﺎﮐﯽ دارد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺻﻨﺪﻟﯽ دارد ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دادﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺒﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
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