
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش
رئیس قوه قضاییه در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی: 

یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است
هشدار سازمان غذا و دارو درباره 
داروهای تلگرامی و اینستاگرامی

مشاور رسانه ای رييس ســازمان غذا و دارو درباره 
مصــرف داروهای غيرمجــازی كــه از كانال های 
تلگرامی و اينســتاگرامی و ســاير مبادی غيرمجاز 

تهيه می شوند، هشدار داد.
دكتر سجاد اسماعيلی در گفت وگو با ايسنا، درباره 
تبليغات برخی داروهايی كــه با عناوينی همچون 
»داروهای موثر هندی و پاكســتانی« در كانال های 
تلگرامی دست به دســت می شوند، گفت: ارائه هر 
نوع دارويی در كانال های تلگرامی و اينســتاگرامی 
و مبادی به جز داروخانه، غيرقانونی و تخلف است.
وی افزود: دارو بايد از مســير رسمی زنجيره تامين 
دارو به دســت مصرف كننده و بيمار برسد كه تنها 
عرضه كننده داروها هم داروخانه ها هستند. تامين 
دارو از هر جايی به غير از داروخانه برای ما رسميت 
نــدارد و غير قانونی اســت. اســماعيلی با تاكيد 
بــر اينکه تنها محل قانونی عرضــه دارو، داروخانه 
اســت، گفت: بايد توجه كرد كــه داروهايی كه از 
طريق مبــادی غيرمجاز عرضه می شــوند، ممکن 
است تقلبی باشند. به طوری كه برچسبی كه روی 
آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشــد و ممکن 
اســت اصال دارو نباشد و ماده ديگری در آن باشد. 
همچنين ممکن اســت دارويی كه به عنوان داروی 
موثر عرضه می شــود، فاقد ماده مؤثره بود يا حتی 

تركيبات خطرناكی در آن استفاده شده باشد.  
وی با بيان اينکه مصرف اين داروها می تواند عوارض 
متعددی برای بيمار داشته باشد، گفت: بيماران به 
هيچ عنوان از كانال های تلگرامی و اينســتاگرامی 
دارو تهيــه نکنند. زيرا توليد و تامين دارو مســير 
مشــخصی دارد. فرايند تامين ماده اوليه، بررســی 
فرموالســيون آن، توليد، انجام تست های پايداری 
و... در فراينــد توليــد و تامين دارو انجام شــده و 
بعــد از آن مجوز توزيع و عرضــه دريافت می كند. 
طی اين مســير مشــخص برای داروها تنها زمانی 
تضمين می شــود كه بيمار دارويش را از داروخانه 
دريافت كند. اسماعيلی گفت: مجددا تاكيد می كنم 
داروهايی كه از طريق فضای مجازی، اعم از تلگرام، 
اينستاگرام و ساير مبادی غيرمجاز عرضه می شود، 
به هيچ عنوان مورد تاييد سازمان غذا و دارو نيست.
اسماعيلی در ادامه صحبت هايش درباره خوددرمانی 
برخی بيماران هنگام ابتال به بيماری های ويروسی 
تنفســی، مانند كرونا، آنفلوآنزا و ... گفت: با ابتال به 
بيماری هايی چون ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و... به 
هيچ عنوان خوددرمانی توصيه نمی شود؛ چراكه به 
عنوان مثال مصــرف نابجای آنتی بيوتيك در زمان 
ابتال به اين بيماری هــا می تواند منجر به مقاومت 
ميکروبــی شــود. در عين حال مصــرف داروهای 
غيرمجاز هم برای درمان ايــن بيماری ها می تواند 
عوارض متعددی بر بيماران داشته باشد.  اسماعيلی 
تاكيد كرد: تضمين كننده اينکه بيمار داروی ايمن 
و بدون عوارض جانبی غيرمعمول مصرف كند، اين 

است كه بيمار دارو را از داروخانه تامين كند.

 کاهش ۶۰ درصدی وقوع 
سرقت مسلحانه از طال فروشی ها

رئيس پليس آگاهــی فراجا از كاهش 60 درصدی 
وقوع ســرقت مسلحانه طال فروشــی ها در سراسر 

كشور طی 3 سال گذشته خبر داد.
ســردار محمد قنبری رئيس پليس آگاهی با تاكيد 
بر اقدامات پيشــگيرانه و ارتقا آموزش ها و اقدامات 
بازدارنــده از جرايــم مختلف به ويژه ســرقت از 
طالفروشــی ها اظهار داشت: طال فروشی ها بايد به 
نکات و آموزش های پليســی و همچنين اقدامات 
امنيتی توجه داشــته باشند چرا كه هر گونه سهل 
انگاری گريبانگير خود آنها خواهد شد. وی در ادامه 
از كاهش 60 درصدی آمار وقوع ســرقت مسلحانه 
طال فروشــی طی 3 سال گذشته خبر داد و افزود: 
در طول ســال 1400 و 6 ماهه سال جاری درصد 
كشــف اين نوع پرونده ها باالتر از شــاخص 100 
درصدی بوده اســت. رئيس پليــس آگاهی فراجا 
ادامه داد: از طرف ديگر افزايش آمار ســرقت های 
نافرجام طالفروشــی در طی اين مدت خود مويد 
اثر بخش بودن حساسيت های ايجاد شده در زمينه 
رعايت تمهيدات و الزامات ايمنی، نظارت و تعامل 
ســازنده رده های تخصصی فراجا در سطح صنوف 

طال فروشی های سراسر كشور بوده است.
وی بــا بيان اينکه از 11 فقره ســرقت مســلحانه 
نافرجام طالفروشی ها كارآگاهان موفق به كشف 6 
پرونده و دستگيری و انهدام باند مجرمان شده اند، 
افزود: 4 فقره از اين ســرقت ها بــه دليل اقدام به 
موقع از سيستم های ايمنی، سارقان موفق به انجام 
سرقت نشده اند. قنبری خاطرنشان كرد: با توجه به 
افزايش قيمت طال در ســال های اخير و همچنين 
تحريك پذيری قيمت های موجود به دليل عملکرد 
مناسب كارآگاهان پليس آگاهی در حوزه برخورد 
و كشــف اين پرونده ها ريسك وقوع اين سرقت ها 
باال می باشــد. وی همچنين گفت: طبق آمارهای 
به دســت آمده ســهم وقوع سرقت مســلحانه از 
طالفروشی ها نســبت به كل سرقت های مسلحانه 
حدود 4 درصد اســت كه با وجود اين سهم ناچيز، 
پی جويی اين پرونده هــا در اولويت مأموريت های 
پليس مبارزه با جرايم جنايی اســت. رئيس پليس 
آگاهی خاطرنشــان كرد: تجربه ثابت كرده تجميع 
طالفروشــی در مجتمع های خاص، افزايش ضريب 
حفاظتــی و فيزيکــی مغازه هــا از طريــق نصب 
شيشه های ضد گلوله، به كارگيری نگهبانان مسلح، 
حضور محسوس عوامل انتظامی در مراكز حساس 
و مهم شــهری از مهمترين روش های كاهش وقوع 

اينگونه از سرقت ها است.

اخبـــــار

رئيس قوه قضائيه با حضور در جمع نمايندگان تشــکل های 
دانشجويی، پاسخگوی پرسش های تشکل های دانشجويی بود.
بــه گــزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، حجت االســالم 
والمســلمين محســنی اژه ای، امروز سه شــنبه )15 آذر( 
در آســتانه روز دانشــجو و در راستای سلسله نشست های 
هم انديشــانه خود با اقشــار مختلف مردمی و نخبگانی با 
نمايندگان تشــکل های مختلف دانشجويی از دانشگاه های 

سراسر كشور ديداری صميمانه برگزار كرد.
رئيــس قوه قضائيه كمتر از يك ماه پيش نيز در دانشــگاه 
بيرجند حاضر شــده بود و در نشستی 3 ساعته به سواالت 

دانشجويان پاسخ گفته بود.
حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای در ابتدای 
اظهارات خود بيان كرد: از زمان های قديم در دوران جوانی 
و طلبگی تا زمان حال كه مســئوليتی برعهده دارم همواره 
ســعی كرده ام كه بيشتر شنونده و مستمع نظرات و نقدها 

باشم تا اينکه بخواهم در مقام ُمتکلم ظاهر شوم.
رئيس دســتگاه قضا در ادامه، ضمن تسليت ايام فاطميه، 
حضرت صديقه طاهره )س( را اســوه و الگويی راستين در 
جهاد تبيين دانســت و گفت: حضــرت فاطمه زهرا )س( 
وقتی مالحظــه فرمودند كه حق در حال تحريف اســت، 
به تنهايی بــرای تبيين حق قيام كردند و در اين مســير 

حق طلبانه پافشاری داشتند.
رئيس عدليه در ادامه با گراميداشــت 16 آذر روز دانشجو، 
اين روز را يادآور حركت و اقدام استکبارستيزانه دانشجويان 
دانســت و گفت: حركت دانشجويان در آن مقطع تاريخی 

برای مقابله با نفوذ اجانب در كشور بود.
محسنی اژه ای با بيان اينکه همواره تاكيد دارم بايد بيش و 
پيش از ديگران به خودمان و مجموعه خودمان بپردازيم و 
ايرادات موجود را رفع و اصالح كنيم، اظهار داشت: يکی از 
معيارهای اساسی برای پيشبرد امور، قانون است؛ دستگاه 
قضائی نيــز بايد به قانون عمل كند؛ در قضيه رســيدگی 
به پرونده اغتشاشــگران كه در ســخنان چند تن از شما 
دانشــجويان مطرح شد، موضوع زمان بر بودن و تعلل نمود 
داشــت؛ در اينجا بايد توجه داشــت كه در مواقع آشوب و 
اغتشاش، ممکن اســت عده ای بی گناه يا كم گناه دستگير 
شــوند و عناصر اصلــی و حرفه ای خــود را مخفی كنند، 
طبيعتاً تفکيك اين عناصر و شناسايی و دستگيری عاملين 

اصلی زمانی را به خود اختصاص می دهد.
قاضی القضات تاكيد كرد: پرونده آن عناصر اغتشاشگر بويژه 
آن عناصر اصلی كــه مرتکب جنايت و اقدامات ضدامنيت 
مردم شــده بودند، به محض دســتگيری، از ناحيه مراجع 
ذيربــط قضائی به ســرعت و دقت و وفــق موازين قانونی 
مورد رســيدگی قرار گرفت و احکام برخــی از آنها نيز به 
تأييد قطعی رســيد. وی ادامــه داد: در قضيه جنايت رخ 
داده در مشهد و شهادت دو شهروند كه در تاريخ 26 آبان 
به وقوع پيوســت؛ پس از آنکه عاملين اين جنايت در 28 
آبان دستگير شــدند، پروند با سرعت و دقت در دادسرا و 
دادگاه مورد رســيدگی قرار گرفت و روز گذشته به ديوان 

عالی كشور ارسال شد.
رئيس قوه قضائيه افزود: در قضيه شهادت شهيد عجميان 
در كرج، عاملين جنايت در صحنه جرم دســتگير نشــدند 
بلکه با گذشــت چند روز و در نتيجــه اقدامات اطالعاتی 
شناسايی و دستگير شدند؛ علی ايحال به محض دستگيری 
آنها روند رسيدگی قضائی به پرونده آغاز شد و ديروز حکم 

آنها در دادگاه بدوی صادر شد.
رئيس عدليه بيان داشــت: همچنين در پرونده جنايت رخ 
داده در اصفهان، از روز دســتگيری عامليــن تا امروز كه 

مراحل نهايی رسيدگی است، 20 روز نگذشته است.
رئيس دســتگاه قضا گفت: در سخنان يکی از دانشجويان 
بحث پرونده های باز در قوه قضائيه مطرح شد و برای نمونه 
از پرونده متروپل آبادان نام بردند كه من تعجب كردم؛ چرا 
كه در پرونده مزبــور پس از وقوع حادثه، اقدامات مربوطه 
اعم از شناســايی متهمان، دســتگيری آنها، كارشناســی 
پرونــده و رســيدگی های تخصصی قضائی به ســرعت در 

دســتور كار قرار گرفت و حکم قطعی اعالم شد و عالوه بر 
آن، به ميــزان 60 ميليارد تومان نيز ديه به حادثه ديدگان 

پرداخت شد.
اژه ای در ادامه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختالفات 
در كارشناســی برخی پرونده ها كه از علل اطاله دادرسی و 
تحميل هزينه به مردم و دادخواهان محســوب می شــود، 
گفت: من با جديت به دنبال رفع مشــکل كارشناســی ها 
در پرونده های قضائی هستم ولی تا كنون موفقيت مؤثری 
نداشتم اما تا رســيدن به نتيجه موضوع دنبال خواهد شد 
و از شما دانشــجويان نيز می خواهيم كه در اين زمينه به 

ما كمك كنيد.
رئيــس قوه قضائيه در ادامه خطاب به دانشــجويان گفت: 
بســياری از نقدهای شــما را قبول دارم؛ تعــداد زيادی از 
نقدهايــی كه در اين جلســه در مورد قــوه قضائيه مطرح 
شد وارد اســت اما بايد به واقعيت ها هم توجه داشت. وی 
همچنين با اشــاره به موضوع مطرح شده در سخنان يکی 
از دانشــجويان در خصوص ســند تحول قضائی گفت: در 
اجرای ســند تحول قضائی، ُكنــدی و تعلل وجود ندارد و 
كار با سرعت به جلو می رود. رئيس دستگاه قضا همچنين 
با اشــاره به عزم جدی جهت توسعه ارتباطات مردمی در 
عدليه بيان داشــت: طی حدود 17 مــاه اخير كه تصدی 
رياست دستگاه قضا را برعهده داشته ام با اقشار و گروه های 
مختلف مردمی نشســت های هم انديشانه مفيد و نافعی را 
برگزار كرده ام و با مســئوالن قــوای مختلف نيز به صورت 
مستمر ديدارهايی داشته ام و اين رويه تعاملی و همفکری 

در دستگاه قضائی ادامه خواهد داشت.
پيــش از ســخنان رئيــس قــوه قضائيــه، نماينــدگان 
تشکل های »بســيج دانشــجويی«، »اتحاديه انجمن های 
اســالمی دانشجويان مســتقل«، »اتحاديه جامعه اسالمی 
دانشجويان«، »دفتر تحکيم وحدت«، »جنبش عدالتخواه 
دانشجويی«، »اتحاديه مجمع اسالمی دانشجويان دانشگاه 
آزاد اســالمی« و »نشريات دانشــجويی سراسر كشور« و 
همچنين نماينده دانشــگاه علوم قضائــی، به مدت بيش 
از يك ســاعت به بيان ديدگاه هــا و نقطه نظرات خود در 

خصوص مسائل مختلف پرداختند.
»سعيد كرمی« نماينده اتحاديه جامعه اسالمی دانشجويان 
ضمــن قرائت فرازهايی از نامــه اميرالمومنين علی )ع( به 
مالك اشتر، اظهار كرد: متأســفانه در قضايای اخير شاهد 
آن بوديم كه آرامش مردم از ســوی اغتشاشگران گروگان 

گرفته شد.
وی با بيــان اينکه زمانی كه قانون جايگاه خود را در ميان 
مردم از دســت بدهد، بی قانونــی وهرج ومرج و بی اخالقی 
رواج پيدا می كند، خواستار آن شد كه دستگاه قضائی برای 
تجزيه طلب هايی كه در قضايای اخير دست به جنايت زدند 
و جامعه را به ناامنی كشــيدند، اشــّد مجــازات را در نظر 

بگيــرد. وی ضمن تاكيد بر اين نکته كه بايد ميان اعتراض 
و اغتشاش تفاوت قائل شد، تصريح كرد: دستگاه قضائی در 
رسيدگی به پرونده های قضايای اخير، بايد به دور از افراط 

و تفريط عمل كند.
»محمد نائيج« نماينده بسيج دانشجويی نيز در اين ديدار، 
دو آرمان بزرگ »عدالــت« و »آزادی« را در گرو عملکرد 
مطلــوب قوه قضائيه دانســت و گفت: ضــرورت دارد كه 
دستگاه قضائی برای حذف فرآيندهای پر پيچ وخم و زائد، 
پايان دادن به برخوردهای بعضاً نامناسب با ارباب رجوع و 

كاهش اطاله دادرسی، تدبير مناسبی اتخاذ كند.
نائيــج ضمن بيان ايــن نکته كه دســتگاه قضائی بايد بر 
عملکرد قضات نظارت جدی داشــته باشد، سرعت اجرای 
ســند تحول قضائی را نامناسب عنوان كرد و گفت: رئيس 
دســتگاه قضا بايــد اصلی ترين مروج اجرای ســند تحول 
قضائی باشد. وی همچنين با اشاره به فقدان سازوكارهای 
شفاف برای بيان اعتراضات مردمی در كشور، گفت: تنظيم 
و تدوين سازوكارها و دســتورالعمل های شفاف برای بيان 
اعتراضات مردمی، موجب گسترش آزادی های مشروع در 

كشور می شود.
نماينده بسيج دانشجويی همچنين اين سوال را مطرح كرد 
كه چرا دستگاه قضائی، برخورد با برخی سلبريتی هايی كه 
در قضايــای اخير اقدام به دروغ افکنــی در فضای مجازی 

كردند را دير شروع كرد؟
»كوثر قاســمی« نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويی نيز 
در اين مراسم با اشاره به برخی شکاف های اجتماعی ايجاد 
شــده در كشــور، بر اين نکته تاكيد كرد كه تمركز اصلی 
حکمرانان نظام بايد اين باشد كه آشوب طلبی های اخير بر 

چه بسترهايی سوار شده اند؟
وی در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به عوامل 
كاهش اعتماد مردم به دســتگاه قضائی گفت: »ناتوانی در 
احيا حقوق عامه«، »عدم اســتقالل«، »ايجاد مانع در برابر 
عدالتخواهی« و »بی طرف نبودن«، از جمله عوامل كاهش 
اعتماد مردم به قوه قضائيه هستند كه ضرورت دارد دستگاه 
عدليه هرچه ســريع تر رويه های موجود در اين زمينه ها را 
اصالح كند. قاســمی همچنين با بيان اينکه جز با حضور و 
همکاری مردم شاهد اجرای عدالت در كشور نخواهيم بود، 
گفت: انتظار ما از دســتگاه قضائی آن است كه آحاد مردم 
را بازوی پرتوان خود برای تحقق عدالت بداند و از نيروهای 
عدالتخواه در كشــور حمايت كند. قاسمی با اشاره به عدم 
تناسب احکام صادره در جريان پرونده های مختلف از سوی 
دستگاه قضائی گفت: سوال ما اين است كه چرا قوه قضائيه 
در برخــی پرونده های خاص، با رأفت اســالمی به موضوع 
می نگرد اما در پرونده های اقشــار مختلف مردم، فاقد اين 
نگاه رافت آميز است؛ اين عملکردهای دوگانه اعتماد مردم 

به قوه قضائيه را كاهش داده است.

»ســيد محمد حســين موسوی  نســب« نماينده اتحاديه 
انجمن های اسالمی دانشجويان مستقل نيز در اين جلسه، 
با بيان اينکه مسئوالن و حکمرانان نظام در شرايط كنونی 
بيش از هر موضوع ديگری نيازمند درايت در امر حکمرانی 
هســتند، گفت: مشــخص نبودن رويکــرد حکمرانان در 
خصــوص برخی چالش های اجتماعی موجب ســردرگمی 

افکار عمومی شده است.
موسوی نسب خاطرنشان كرد: پيشنهاد می كنيم همانطور 
كه رئيس قوه قضائيه با تعــدادی از خانواده های زندانيان 
حوادث آبان 98 ديدار داشــتند، اين ديدار را با جمعی از 
خانواده هــای زندانيان قضايای اخير نيز انجام دهند؛ ضمن 
آنکــه اميدواريم رويه احضار افــرادی كه در قضايای اخير 
بدون ســند و مدرك، اقدام به ارائــه آمار كردند، همچنان 

استمرار داشته باشيم.
»اســدی« نماينده نشريات دانشــجويی نيز در اين جلسه 
طی ســخنانی گفت: چرا در كشور ما برای بيان اعتراضات 
مردمی، يك چهارچوب و دســتورالعمل مشخص و شفاف 
وجود ندارد؟ اسدی همچنين يکی از داليل افزايش قيمت 
مسکن در كشور را شبکه سازی، دست كاری در قيمت ها و 
خريد و فروش ملك توسط سوداگران عرصه مسکن عنوان 
كرد و خواســتار ورود جدی دستگاه قضائی به اين موضوع 
شد. وی با اشــاره به اصل 156 قانون اساسی و مسئوليت 
قوه قضائيه در زمينه نظارت بر ُحســن اجرای قوانين، اين 
سوال را مطرح كرد كه در حال حاضر، چه ميزان بر ُحسن 

اجرای قانون اساسی در كشور نظارت صورت می گيرد؟
»روح اهلل عقيقــی« نماينده دفتر تحکيم وحدت نيز در اين 
مراســم با بيان اينکه همه دانشــجويان حامی قوه قضائيه 
مقتدر هستند، گفت: چنانچه قوه قضائيه نسبت به تکاليف 
و مســئوليت های خود مقتدرانه عمل كنــد، ديگر برخی 
نخواهند توانســت كه خود را به عنــوان مدعی العموم جا 
بزنند. وی با اشاره به جنگ رسانه ای كنونی كه عليه نظام 
جمهوری اســالمی ايران در جريان است، گفت: متأسفانه 
در اين فضا شــاهد روايت هايی قــوی از جانب قوه قضائيه 
نيســتيم در حاليکه آگاهی بخشــی بايد يکی از اصول كار 

دستگاه قضائی باشد.
نماينده دفتــر تحکيم وحدت افزود: چهــره قاطع مبارزه 
و برخورد با آشــوبگران در كشــور بايد شخص رئيس قوه 
قضائيه باشــد. عقيقی ضمــن انتقــاد از بازدارنده نبودن 
برخوردهــای قضائــی، گفت: اعتقاد ما اين اســت كه اگر 
دانشــجو هم مرتکب تخلفی شده باشــد، بايد مانند اقشار 

مختلف جامعه با او برخورد شود.
»سيدمحمد موسوی« نماينده مجمع اسالمی دانشگاه آزاد 
اســالمی نيز طی ســخنانی از عملکرد دستگاه قضائی در 
برخورد با آمران و عامالن جنايت های اخير در كشور انتقاد 
كرد. وی ضمن طرح اين ســوال كه چرا تحريك كنندگان 
مردم در فضای مجازی از ســوی دســتگاه قضائی تعقيب 
نمی شــوند، گفت: آيا نبايد پيش از وقوع حوادث اخير، با 
سلبريتی هايی كه در مقاطع گوناگون اقدام به دروغ افکنی 
در فضای مجازی كــرده بودند برخورد مناســبی صورت 

می گرفت؟
نماينده مجمع اســالمی دانشــگاه آزاد اســالمی در ادامه 
ســخنانی را در خصوص چرايی عدم ارائه مستندات سريع 
در خصوص فوت مرحومه مهسا امينی از سوی دستگاه های 
ذی ربط مطرح كرد. موســوی همچنين بر ضرورت برخورد 
دســتگاه قضائی با مقصران وضعيت معيشتی و اقتصادی 

كنونی مردم تاكيد كرد.
»محمدرضا قلی پور« نماينده دانشــگاه علوم قضائی نيز در 
اين جلسه بر ضرورت حضور بيشــتر مسئوالن قضائی در 
محيط های دانشــگاهی تاكيد كرد و گفت: الزم است قوه 
قضائيه در خصوص رفع محدوديت های جذب دانشــجو در 
دانشگاه علوم قضائی، تدبير مناسبی اتخاذ كند. وی با بيان 
اينکه مقوله شــفاف نبودن سازوكارها در اداره امور، در قوه 
قضائيه نيز به چشــم می خورد، گفت: متأســفانه هنوز هم 

دسترسی كامل به آرا قضات وجود ندارد.

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: جمهوری اسالمی ايران صدور  هدیبذرافشان
قطعنامه را سياسی می داند و آن را كامال رد می كند. حاميان اين قطعنامه خود 

را حامی حقوق بشر می دانند در حالی كه از ناقصان حقوق بشرند. 
مسعود ستايشی در نشست خبری ديروز در پاسخ به سياست روز درباره اقدامات 
قوه قضاييه در خصوص تصويب قطعنامه عليه جمهوری اسالمی ايران در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل گفت: جمهوری اسالمی ايران صدور قطعنامه را سياسی 
مــی داند و آن را كامال رد می كند. حاميــان اين قطعنامه خود را حامی حقوق 
بشر می دانند در حالی كه از ناقصان حقوق بشرند. وی افزود:  آلمان چه چيزی 
دارد بگويد؟ هنوز آثار شــيميايی بر بــدن جانبازان ما وجود دارد. آلمان خودش 
اولين ناقض حقوق بشراست و چه ادعايی دارد كه از حقوق بشر حرف بزند.  ستاد 

حقوق بشر و وزارت  خارجه موضوع را  پيگيری می كنند.
ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه افرادی كه هم اكنون در زندان 
هســتند، معترض هستند يا اغتشاشگر و جرمشــان چيست؟، گفت: معترض با 
آشــوبگر فرق دارد، در چندين مرحله اين مــوارد را تفکيك و بر طبقه بندی ها 
تاكيد كرديم اما آنچه مشخص است اينکه نظام جمهوری اسالمی برای معترضان 
به موجب قانون اساسی كشور، احترام قائل است و شرايطی را در سقف اين قانون 

برای آنها مشخص كرده است.
ستايشــی گفت: كســانی كه معترض هســتند و صرفا برای حرفی كه داشتند 
بازداشت شدند و موجبات آزاديشان فراهم شده است، برخی ها از اين ها نيز بنا 
بر تحقيقات و بررســی هايی كه صورت گرفته، تحت قرارهای تامينی آزاد شده 
اند، فقط اغتشاشگرانی كه به جان، مال و ناموس مردم و اموال عمومی و دولتی 
و خصوصی متعرض شــده و اقدام عليه امنيت كشور كردند، كار داشتيم و اينها 
در شمول افرادی هستند كه قرارهای قانونی شديد در موردشان صادر شده است 
و هم اكنون برخی از اينها مشــمول رحمت نبودند، در بازداشــت هستند و نگاه 
ما در دســتگاه قضايی اين است كه با سرعت و دقت اينها را در مرحله رسيدگی 

تعيين تکليف كنيم.
سخنگوی دستگاه قضا بيان كرد: كسانيکه امنيت مردم و شهروندان را به مخاطره 
می اندازند و به جان و مال مردم تعدی می كنند و دســت به اقدامات خشــونت 
بار غير انسانی و تروريستی با تمسك به سالح گرم و سرد می زنند، و برای برهم 

زدن امنيت، شهروندان ديگر را تشــويق می كنند و اقدام به شرارت عليه مردم 
می كنند از سوی نيروهای امنيت شناسايی و بازداشت می شوند.

ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ســوالی درباره اينکه چه تعداد اتباع خارجی 
در رابطه با اغتشاشــات اخير در كشور، دستگير شده اند و اينکه آيا حکم قضايی 
آن ها صادر شــده اســت؟، گفت: در اين رابطه يك مجموعه در حوزه امور بين 
الملل وجود دارد كه اموری را در اين حوزه به صورت ستادی تمشيت و پيگيری 
ميکنند، همچنين اداره بين الملل دادســتانی كل نيز در دادســتانی كل كشور 
مســتقر اســت كه اين دو مجموعه به اتفاق مجموعه وزارت خانه های كشور و 
اطالعات در اين خصوص اقداماتی را به صورت منســجم و كارشناســی انجام و 
پرونده دســتگيری اتباع خارجی در رابطه با اغتشاشات اخير را در حوزه ستادی 
مورد بررســی و تدبير قرار داده اند همچنين مسائل اين حوزه واجد طبقه بندی 

است كه متعاقباً به سمع و نظر خواهد رسيد.
سخنگوی قوه قضاييه در پاســخ به سوالی مبنی بر اينکه سال گذشته نخستين 
جلسه دادگاه رسيدگی به ترور سپهبد شهيد قاسم سليمانی در شعبه 55 دادگاه 
عمومی و حقوقی تهران برگزار شــد اما تاكنون رأيی در اين رابطه صادر نشــده 
اســت و اينکه چه زمانی رای اين دادگاه صادر خواهد شد، گفت: ضمن احترام و 
ادب به روح پرفتوح شهيد واالمقام سپهبد حاج قاسم سليمانی عزيز، شهادت اين 

شهيد عزيز دو محور حقوقی و كيفری مورد بررسی قرار گرفت.
ستايشــی درباره آخرين وضعيت پرونده تروريستی جمشيد شارمهد گفت: اتهام 
وی افســاد فی االرض از طريق طراحی و هدايت اقدامات تروريســتی از جمله 
بمب گذاری ها در حســينيه شيراز در 24 فروردين 1387 كه منجر به شهادت 
14 شــهيد و 300نفر زخمی شــد و از وقايع فراموش نشــدنی است وهمچنين 
بمب گذاری در ســدی در شيراز و آتش زدن برخی از اماكن در آن مناطق است 

كه بزودی كيفر وی اعالم خواهد شــد ، پرونده نيز در شــرف اتمام و به زودی 
تعيين تکليف خواهد شد.

ستايشــی درباره آخرين وضعيت پرونده شــهيد فخری زاده گفت: پرونده شهيد 
فخری زاده، اين دانشمند هسته ای بزرگ كشورمان 15 نفر متهم دارد كه 9 نفر 
آنها به اتهام مشــاركت در فساد فی االرض از طريق ترور و مشاركت در همکاری 
اطالعاتی و جاسوســی به نفع رژيم صهيونيســتی در دادگاه انقالب اسالمی در 

دست رسيدگی است و به محض حصول نتيجه، مطالب اعالم خواهد شد.
وی دربــاره آخرين وضعيت پرونده حبيب اهلل چعب نيز بيان كرد: اتهام اين فرد 
افساد فی االرض از طريق سركردگی و هدايت گروهك تروريستی حركت النضال 
است و اقدامات مذبوحانه ای صورت داده و اقدامات تروريستی شان در خوزستان 
فراموش نشــدنی اســت و برای اين اقدامات شان من جمله ترورشان در رژه 31 
شهريورماه سال 97 در اهواز كه منجر به شهادت 25 شهيد بزرگوار و 62 زخمی 
شــد و اقدام به انفجار بانك ســامان در سال 84 منجر به شهادت 8 شهيد و 26 

زخمی شده است كه چعب به اعدام محکوم شده است.
ستايشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه قوه قضاييه در خصوص مقوله حجاب 
چه سياســتی را دنبال خواهد كرد، گفت: بحث حجاب موضوع يك قوه نيســت 
و فراقوه ای اســت. در اين رابطه ســه قوه بايد نشست داشته باشند و در جلسات 
تخصصی كارشناســانه در اين خصوص تصميم گيری و موارد را برای اجرا ابالغ 
كنند. وی افزود: در سه قوه اين جلسات تخصصی برقرار شده است و كارشناسان 
قوه قضاييه در كارگروههای مربوطه حضور دارند و در راســتای بررســی اجرای 

راهکارهای حجاب عمل ميکنند.
ســخنگوی قوه قضاييه ئر الره احکام صادر شــده برای ضاربان شهيد عجميان 
اظهار كرد: براساس احکام صادره برای 5 نفر از متهمان كه اقدامات موثر و اصلی 
آن ها از قبيل جرح با چاقو و ضرب و جرح با ســنگ و مشــت و لگد به شهيد و 
كشــيدن بدند برهنه در اسفالت خيابان، منتهی به شهادت روح اهلل عجميان شد 
به اعدام و يازده متهم ديگر از جمله آن سه جوان كمتر از 18 سال، به حبسهای 
طويل المدت محکوم شــدند. احکام صادره غير قطعی اســت و مربوط به دادگاه 
بدوی است و درصورتی كه اعتراضی انجام شود برابر مقررات قابل فرجام خواهی 

در ديوان عالی كشور است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سیاست روز: 

 ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه موضوع 
تصویب قطعنامه علیه ایران را پیگیری می کنند
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