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 صادق الریجانی به منتقدان هشدار داد 

 شهریور  ۵۲, چهارشنبه

طلبان هشدار داد که  صادق الریجانی رییس قوه قضاییه ایران در آخرین سخنان خود ضمن اتنقاد از اصالح

 «.ماند در مقابل قانون شکنی ساکت نمی»دستگاه قضایی 

خیر و با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله های نمازجمعه ا الریجانی با اشاره به سخنان رهبری در خطبه

تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر به سمت : شکنی در نظام جمهوری اسالمی ایران گفت با هرگونه قانون

شکنی و زیر سئوال بردن اصل نظام رفتند در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی در مقابل قانون  قانون

 .اندم شكنی ساكت نمی

دستگاه قضایی به تمام کسانی که در مسیر : گفت افزود الریجانی که در جلسه مسووالن عالی قضایی سخن می

کنند  حرمت نظام حرکت می اشاعه کذب و حتی اظهار کذب با هدف تشویش افکار عمومی و باالتر از آن هتک

 .اهد ایستادکند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خو اعالم می

اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسالمی مورد هتک قرار گرفت »رئیس قوه قضاییه اظهار نظری چون 

همانگونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است نظام : را رد و اضافه کرد« نظام نباید از حق خود دفاع کند

 .شکن نسبت به آن واکنش نشان دهد ای قانون عدهتواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی  نیز می

 «اند اغتشاشگران طلبکار شده»
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های خود برسند و  خواستند به خواسته متاسفانه بعداز انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می: الریجانی تاکید کرد

دن به اهداف خود را همان افراد که با کشاندن مردم به خیابانها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسی

اند و نظام جمهوری اسالمی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه  داشتند اکنون طلبکار شده

 .دهند شده است بدهکار جلوه می

هایی نیز  معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی افراط و تفریط: رئیس قوه قضاییه تصریح کرد

گرفته است اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خالف کرده است قطعا  صورت

 .با او نیز مقابله خواهد شد

تمام افراد درون خانواده نظام اسالمی بتوانند با تدبیر و سعه »الریجانی در عین حال ابراز امیدواری کرد که 

 «.صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند

امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسالمی : الریجانی با تشکراز زحمات هیات سه نفره قضایی و گفت

 .تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسایل اخیر گام بردارندبتوانند با 

برخی افراد و گروهها به دنبال : رییس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر گفت

اند که قوه قضاییه تحت فشار چنین  گیری درخصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعالم کرده تصمیم

کنم که این مسئله نص صریح قانون است و قوه قضاییه موظف است  ت اینجانب اعالم میتصمیمی گرفته اس

خواهند درخصوص تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه اظهارنظر کنند نیز  مطابق قانون عمل کند و کسانی که می

 .موظفند مطابق قانون و کامال مستند صحبت کنند

منظور از علنی »: مورد علنی بودن محاکمات است ذکر کردهآئین دادرسی کیفری که در  ۱۱۱ماده  ۱تبصره 

بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد، لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل 

 «.از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود

روز قدس : تر روز قدس شد و گفت دامه سخنان خود خواستار برگزاری هرچه باشکوهرئیس قوه قضاییه در ا

عالوه براینکه نماد وحدت و انسجام جهان اسالم علیه ظلم و تجاوز صهیونیستها و استکبار است محکی برای 

بینیم  و میثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیستها و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است 

که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلم ها و فجایع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار 

 .پردازند اند و به حمایت از این فجایع نیز می کرده
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قانون اصالح قانون تشکیل  81الزم به ذکر است در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 

 .اههای عمومی و انقالب بحث و تبادل نظر شددادگ

  

 

 

 

 

 

 

 


