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۹۴/۷/۱۱ - ۱۳:۳۲

شناسه خبر : ۱۴۷۶۰۷ �قاضی صلواتی� به روا�ت رسانه قوه قضائیه

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی و دادرس علی البدل

دادگاه های عمومی تهران است که در سال های اخیر قاضی دادگاه های

حساس و مهمی بوده است.

به گزارش فرهنگ نیوز ، �ابوالقاسم صلواتی معروف به قاضی صلواتی �کی از

قضات برجسته کشور است که این روزها به پرونده بزرگ متهم نفتی که به

عنوان جنجالی ترین پرونده فساد مالی در سال های اخیر مطرح بوده و روندی

طوالنی را طی کرده است، رسیدگی می کند. حجم پرونده مهتم نفتی بالغ بر ۲۰۹

جلد است که رسیدگی به آن از شنبه ۱۱ مهرماه به ر�است قاضی صلواتی در

شعبه ۱۵ دادگاه انقالب آغاز شد.

 

اتحاد�ه ارو�ا طی تصمیمی در مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ادعا کرد ۳۲ مقام ایرانی از جمله ابوالقاسم صلواتی را به دلیل نقشی که

در نقض گسترده و شد�د حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحاد�ه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در

ارو�ا توقیف خواهد شد.

 

براساس بیانیه اتحاد�ه ارو�ا، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران و از مسئوالن رسیدگی به پرونده های انتخاباتی در تابستان

سال ۱۳۸۸ است. او دو نفر از اعضای گروه های سلطنت طلب را به اعدام محکوم کرد. همچنین بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و

معترض را به تحمل حبس های بلندمدت محکوم کرد.

 

برخی از پرونده ها و احکام قضایی قاضی صلواتی

* قاضی تعیین شده برای پرونده جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن �ست.

 

* قاضی پرونده محسن امیراصالنی که به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن در دوم مهر ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. 

 

* صدور حکم اعدام برای دو زورگیر تهرانی در آذر ۱۳۹۱

 

* در ارد�بهشت ۱۳۹۱، صدور حکم ۱۰ سال زندان برای امید کوکبی دانشجوی نخبه رشته فیز�ک اتمی در آمر�کا و رتبه ۲۹ کنکور سراسری ایران

به اتهام همکاری با کشور متخاصم. کوکبی پیش از آن همکاری با دانشگاه های نظامی ایران را نپذیرفته بود.

 

* صدور حکم ۱۱ سال زندان محمد توسلی رئیس ۷۵ ساله دفتر سیاسی نهضت آزادی. توسلی در آبان ۱۳۹۰ که به اتهام امضای نامه ۱۴۳ نفر به

سیدمحمد خاتمی و مقدمات آن توسط قاضی علی اکبر حیدری فر انجام شد اما �س از زندانی شدن خود حیدری فر به اتهام تیراندازی در �مپ

بنزین، صلواتی رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت و اتهام توسلی به عضو�ت در نهضت آزادی تغییر کرد.
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* قاضی پرونده ویژه نامه خاتون که در آن رنگ چادر سیاه مورد نقد قرار گرفته بود. در این پرونده علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و

مدیر روزنامه ایران به دلیل چاپ مطالب خالف موازین اسالمی به شش ماه و انتشار تصاویر خالف عفت عمومی به شش ماه د�گر و در مجموع

به �ک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.

 

* قاضی پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی. سعید تاجیک و چند نفر د�گر در نزد�کی حرم عبدالعظیم برای فائزه هاشمی ا�جاد مزاحمت کردند و

به او و �درش اهانت کردند. در مورد این حادثه او مصاحبه ای انجام داد و به دلیل همین مصاحبه، به جرم تبلیغ علیه نظام توسط وی به صورت

غیر علنی محاکمه و شش ماه زندانی شد.

 

* قاضی پرونده و صادرکننده حکم اعدام برای مجید جمالی فشی که به ترور مسعود علیمحمدی متهم شد.

 

* قاضی پرونده زندانیان کرد که در نها�ت فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی به حکم وی اعدام شدند.

 

* قاضی پرونده ابراهیم یزدی. وی به اتهام شرکت در نمازجمعه غیرقانونی در سن ۸۰ سالگی از ۹ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ در بازداشت بود.

صلواتی در جر�ان این پرونده از �ذیرش وکیل یزدی خودداری کرد و به او گفت که با�د وکیلش را عوض کند.

 

* قاضی پرونده زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی که در تظاهرات عاشورا دستگیر شده بود و بعدا به قاچاق مواد مخدر متهم و در همین

ارتباط به اعدام محکوم شد. 

 

* قاضی تعیین شده جهت محاکمه سه آمر�کایی بازداشت شده توسط ایران.

 

* قاضی اعضای سابق �ا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که در جر�ان حوادث �س از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند و نها�تا

اعدام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی به حکم وی. 

 

* صدور حکم اعدام برای دو شهروند کرد به نام های زانیا مرادی و لقمان مرادی به اتهام دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان.

 

* قاضی دادگاه معترضان ظهر عاشورا که در آن صلواتی �ک دانشجوی دامغانی را به اعدام محکوم کرد. 

 

* قاضی پرونده حسین درخشان. در ابتدا برای او حکم اعدام درخواست شد و در نها�ت به ۱۹ سال و نیم زندان محکوم شد.

 

* صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی به اتهام همکاری با دولت متخاصم و عضو�ت در سازمان جاسوسی آمر�کا و همچنین تالش برای

متهم سازی ایران به ترور�سم.

 

* قاضی دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی که به حکم وی شماری از سیاستمداران ایران به زندان های طوالنی مدت محکوم شدند.�
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