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 یک حقوق دان:

 افرادی که اعتراضشان 
 منجر به اغتشاش نشده 
باید آزاد شوند

سياست 2

 نجفی در گفت وگو با ایلنا:

 هيأت رئيسه ابزار 
 استيضاح را  از 

کار انداخته است

با ايلنا همراه شويد
 خبرگزاري 

كار ایران »ایلنا«
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یک حقوق دان درباره ضــرورت آزادی معترضان بی گناه گفت: باید 
ببینند یک فرد بــه عنوان معترض آیا تخریب انجــام داده ؟ آیا منجر به 
صدمه زدن به اموال عمومی شــده ؟ آیا منجر به صدمه زدن به ماموران 
کشور شده ؟ باید مشــخص شــود که آیا اقدامات یک معترض چنین 

نتیجه ای داشته یا نه.
مهرداد قربانی سرابی در گفت  وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به 
این پرسش که چگونه می توان با کمترین میزان خطا بازداشت شدگان 
ناشی از حوادث اخیر را شناســایی و غربالگری کرد، گفت: می توان یک 
سری فاکتورهایی را در نظر گرفت. حرکات خشونت آمیز و تعرض آمیز 
نسبت به اموال عمومی می تواند فاکتور باشد چراکه این اقدامات اعتراض 

خشن است و جرم تلقی می شود.
این حقوق دان تصریح کرد: اگر بخواهیم بین اقدامات مختلف تفکیک 
قائل شویم، باید بدانیم که حضور و اعتراض مردم به قیمت بنزین و اینکه 
چرا قیمت بنزین به صورت آنی و بدون گذر از کانال های اصلی به میزان 
۳۰۰ درصد افزایش یافته، این اعتراض شنیدنی است و دولت باید جواب 
دهد. مسئوالن تکلیف دارند به ازای هر کاری که انجام می دهند پاسخگو 
باشند. از طرف دیگر مطرح می شود که حمالتی صورت گرفته و مراکزی 

آتش گرفته که این اعمال، جرم است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:  این اتهامات باید مستند باشد 
و فردی که مرتکب بزه شــده باید گواهانی برای آنان وجود داشته باشد، 
این گواهان هم نباید افراد درگیر در محل وقوع حادثه باشند چراکه این ها 
نمی توانند گواهی دهند. بلکه برای این کار باید دوربین ها را بازبینی کنند 
تا ببینند یک فرد به عنوان معترض آیــا تخریب انجام داده ؟ آیا منجر به 
صدمه زدن به اموال عمومی شــده ؟ آیا منجر به صدمه زدن به ماموران 
کشور  شده ؟ باید مشــخص شــود که آیا اقدامات یک معترض چنین 

نتیجه ای داشته یا نه.
قربانی گفت: وقتی این موارد کشف شد می توان گفت که آن فرد متهم 
است و آنگاه می توان او را تحت تعقیب قرار داد و پیگیری کرد؛ ولی یک 

نشست ساده همراه با ســکوت به جهت اینکه چرا قیمت بنزین افزایش 
پیدا کرده، دولت و حاکمیت باید نســبت به آن پاســخگو باشند. وقتی 
رئیس جمهور به عنوان رئیس  دولت چنین اعالمی می کند باید به مردم 

پاسخگو باشد. در این حالت این اقدام یک اعتراض ساده است.
این حقوق دان یادآور شــد: شناســایی هم باید خیلی سریع انجام 
شود. علیه افرادی که نسبت به آن ها مستنداتی در جهت تخریب گری 
و ضرب و شــتم وجود دارد پرونده ای تشکیل می شــود و باید رسیدگی 
شود ولی آن افرادی که اقدام شــان منجر به این وقایع نشده باید سریعا 

آزاد شوند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا پخش اعترافات 
تلویزیونی متهمانی که هنوز در دادگاه محکوم نشده اند راه مناسبی برای 
آگاهی رسانی به مردم است؟ گفت: فکر نمی کنم کار مناسبی باشد ولی 
ما گاهی یک اقدامات خاصی را در اینگونه مواقع از صداوسیما دیده ایم که 

هیچ کدام مبتنی بر کار حقوقی و قضایی نبوده است.
وی ادامه داد: بــه عنوان مثال هنوز تعقیب شــخص خاتمه نیافته و 
هنوز حتی منجر به کیفرخواست نشــده اما در صحنه تلویزیون حاضر 
می شود و می گوید من این کارها را کرده ام. این کار غیرمتعارفی از جانب 

صداوسیما است.
قربانی در پاسخ به این پرسش که چه مجازاتی برای جرم هایی که در 
این سبک اتفاق می افتد پیش بینی شده اســت؟ گفت: قانون تعزیرات 
برای تخریب اموال حبس را پیش بینی کرده اســت. برای ضرب و شتم 
هم همچنین. اما هرکدام از این ها باید هرکــدام در مراحل خاص خود 
رسیدگی و در دادگاه ثابت شود و به نتیجه گیری برسد. االن نمی توانیم 
بگوییم کسی که متهم به این اقدامات است، حتما مجرم هم هست بلکه 
در مظان اتهام است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخریب گران اموال 
عمومی طبق قانون باید خســارات وارده را از محل دارایی خود جبران 
کنند؟ گفت: بله آن کسی که مســبب بروز خسارت است باید خسارت 

وارده را پرداخت کند.

گفتوگو

یک حقوق دان: 

افرادی كه اعتراضشان منجر به اغتشاش نشده باید آزاد شوند 

 گزارش »توسعه ایرانی« از ابعاد 
جدیدترین درگیری ها در عراق 

سابوتاژ    در 
تشیع  و  قلمر

جهان 5

آتش درگیری ها در بغداد تمام نشــده که یکباره صدای شــلیک 
گلوله، زبانه های چند متری آتش، خون و دود در نجف نمایان می شود. 
حصارهای کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در این شهر تاریخی و 
البته مذهبی که اســرار زیادی را در خود پنهان کرده، توسط عده ای 
نقابدار به آتش کشــیده می شــود. طبق معمول ویدئوها و تصاویر در 
رسانه های اجتماعی دســت به دست می شــوند و پس از مدتی خبر 
می آید که 1۰ تا 15 کشته و حدود 5۰۰ زخمی به جای مانده است. البته 
این آمار مربوط به بامداد روز پنجشنبه یا به عبارتی آخرین دقایق شِب 
چهارشنبه نیست بلکه پس از آتش زدن حریم و دیوارهای کنسولگری 
کشورمان در شــهر شیعه نشــین نجف،  غائله به پایان نرسید؛ بلکه بر 
اساس مســتندات اعتراض ها نه تنها به قوت خود ادامه داشت، حتی 
شاهد به وجود آمدن وقایع، اظهارات و مواضعی بودیم که در نوبه خود 
کم نظیر و حیرت آور است. لذا آماری که پیش تر ذکر شده، تنها مربوط 
به دقایق اولیه اعتراض های چهارشنبه شب در نجف نبوده بلکه بر اساس 
آماری که رسانه های عراق و سایر آژانس های خبری در منطقه اعالم 

کردند، این رقم مخابره شده است.
به موازات همین وضعیت اســتان ذی قار به مرکزیت ناصریه که در 
جنوب شرق عراق واقع شده و اکثریت جمعیت آن از شیعیان تشکیل 
شده است، یکباره به صحنه اعتراض های گســترده تبدیل شد. روند 
تقابل اگرچه بر اساس گفته شــاهدان و اخبار به صورت عادی شروع 

شده بود اما مساله فقراتی و مهم این است که...

در تماس تلفنی با ظریف؛

وزير خارجه عراق بابت تعرض به سرکنسولگری ايران عذرخواهی کرد
سياست 2

سياست 2

از سوی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست؛

 خبر اعدام یک محیط بان  
در كرمان تایید شد


