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سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به انتشار فیلم های زندان اوین گفت: 
دادستان کل کشــور یک اکیپی را مامور کردند و حدود سه روز در زندان 
اوین بودند که ۶ نفر شناسایی شدند و ۴ نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به 
دادسرای عمومی معرفی شدند و دستور احضار برای دو نفر دیگر صادر شده 

و با برخی از متخلفان نیز در زمان خود برخورد شده است
 به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح اهلل خداییان در نخستین نشست خبری 
خود با اصحاب رســانه، افزود: در خصوص صحنه هایی که در فیلم های 
منتشره مشاهده می شود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل 
توجیه نیست بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و 

دادستان کل کشور مامور پیگیری این موضوع هستند. 
در هر قشری متخلف پیدا می شود

وی اضافه کرد: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه را به پای همه کارکنان 
زحمتکش این سازمان بنویســیم. در هر حال در هر قشری افراد متخلف 

پیدا می شوند که قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از افرادی که در زندان هستند، 
شاید کسانی باشند که حتی یک نفر آنها را نتوان حتی در یک شهر تحمل 
کرد. عالوه بر آنکه افراد شرافتمند نیز در زندان حضور دارند افراد خطرناک 
هم حضور دارند. این فیلم ها پشت سر هم پخش شدند و ممکن است افراد 
فکر کنند هر روز شاهد این موارد هستیم اما این موضوع صحیح نیست؛ 
افرادی که این فیلم ها را پخش کرده اند، اقدام به مونتاژ کرده اند و فیلم های 
سال ها و ماه های قبل را کنار هم گذاشته اند و نباید تصور شود که هر روز 

در زندان ها شاهد اینگونه موارد هستیم.
 فردی که محکوم به زندان می شود فقط

 باید حبس خود را بگذراند
خداییان تأکیــد کرد: برخی بی انصافی کردند و گفتند مســئوالن به 
حقوق زندانیان توجه ندارند آقای محســنی اژه ای حدود ۲ ماه است که 
ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفته است. اگر مروری بر اقدامات داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شد که او به حقوق مردم توجه دارد؛ اولین مالقات 
خود را با زندانیان و خانواده آنها انجام داد. آقای اژه ای در اولین سفر استانی 
خود در زندان ایالم حضور پیدا کرد و از نزدیک با زندانیان مالقات کرد و با 
دستوراتی که صادر کرد و پیگیری هایی که رئیس کل دادگستری داشت 
حدود ۹۰ درصد آن زندان با آزادی مشروط  و تعلیق مجازات مواجه شدند.

وی اضافه کرد: فقط در استان تهران دادستان تهران ۵ مرحله به همراه 
۴۰۰ قاضی به زندان ها رفتند و بیش از ۲۸ هزار نفر مالقات داشتند و بر اثر 
همین مالقات ها حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو شدند، 
۵۷۷ نفر با آزادی مشروط مواجه شدند، ۴۲۷ نفر تعلیق مجازات گرفتند 

و حدود ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین رئیس کل دادگستری استان 

تهران چندین مرتبه به زندان رفت و همین موضوع زمینه آزادی بسیاری 
از زندانیان را فراهم کرد اما رئیس قوه قضائیه صرفاً به صدور دستور اکتفا 
نکرد و خود شخصاً وارد عمل شد طی دو ماه گذشته وی دو بار از زندان های 
تهران مخصوصاً بند زندانیان امنیتی بازدید داشته است. در سراسر کشور 
روسای دادگســتری ها موظف به ارائه گزارش شدند و ما معتقدیم فردی 
که محکوم به زندان می شود فقط باید حبس خود را بگذراند و اگر کسی در  

خصوص او تخلفی کند با مرتکب آن به شدت برخورد می شود.
انتصاب های جدید در قوه قضائیه

وی در مورد انتصابــات جدید در قوه قضائیه گفــت: محمدباقر الفت 
به عنوان رئیس منابع انســانی و امــور فرهنگی قــوه قضاییه منصوب 
شدند که ایشان سابقه دادســتانی مرکز استان و رییس کلی دادگستری 
استان خوزستان و معاونت اجتماعی قوه قضاییه را در کارنامه خود دارند 

.همچنین محمد کاظمی فرد به عنوان رییس 
مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه منصوب شدند 

که قبل از این معاون این مرکز بودند.
  در بیان اخبار از چارچوب قانون 

خارج نمی شویم
خدائیان با اشاره به اولویت های سخنگوی 
قوه قضائیه گفت: در مقام ســخنگویی سعی 
می کنم ُمر قانون را رعایــت کنم، قوه قضائیه 
حافظ مال، جان و آبروی مردم است و نظارت 
بر قانون وظیفه این قوه اســت و باید بیش از 
ســایر قوا قانون را اجرا کند، لذا در بیان اخبار 

از چارجوب قانون خارج نمی شویم. گاهی ممکن است سواالتی شود که 
مربوط به تحقیقات اولیه پرونده است و اطالع رسانی در این هنگام ممنوع 

است، مطرح شود که باید موازین رعایت شود.
باید در اخذ هزینه دادرسی به حداقل ها اکتفا شود

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سعی می کنم مطالبی که می گویم 
منطبق بر قانون باشد، گفت: مردم باید در جریان تمام امور باشند و بر این 
اساس کار می کنیم و با اصحاب رسانه ارتباط تنگاتنگی خواهیم داشت تا 

نسبت به رفع مشکالت اقدام کنیم.
وی در خصوص هزینه دادرسی، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه معتقد 
است که باید در اخذ هزینه به حداقل ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود 
که برای مردم مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که مردم توانایی پرداخت 

ندارند، مراجع قضایی باید با سرعت تصمیم بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هزینه دادرسی را دستگاه قضا تعیین 
نمی کند بلکه در بودجه مشخص می شود و اگر مجلس آن را افزایش ندهد، 

قوه قضائیه نمی تواند هزینه بیشتری اخذ کند.

بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع در پرونده فایل صوتی ظریف 
احضار شدند

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و نقش 
حسام الدین آشــنا در این پرونده نیز گفت: پرونده در دادسرای عمومی و 
انقالب تهران تشکیل شده است و جهت مستندسازی پرونده و جمع آوری 
دالیل و مدارک مبنی بر توجه اتهام به متهم یــا متهمان تعداد زیادی از 
افرادی که به طور مستقیم یا غیرمســتقیم به این فایل صوتی دسترسی 
داشتند؛ شاید بیش از ۲۰ نفر بودند که به عنوان مطلع احضار شدند. پرونده 
در مرحله احضار متهم یا متهمان اســت و طی روزهای آینده نســبت به 
احضار متهم آن اقدام می شود و باید منتظر باشیم تا بعد از نتیجه متوجه 

شویم که چه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مردم با تخلفات دولتی مواجه 
شــوند، چگونه می توانند آن را به قوه قضائیه 
اطالع دهند، گفت: ممکن اســت برخی افراد 
متوجه تخلفات کارکنــان دولت یا کارکنان 
دستگاه قضایی شوند و بخواهند آن را به مرجع 
قضایی اعــالم کنند و هویت آنها مشــخص 
نشــود، برای این کار می توانند به ســازمان 
بازرسی کل کشــور گزارش دهند که یکی از 
روش ها سامانه رسیدگی به شکایت های این 
سازمان اســت و دیگری تلفن ۱۳۶ سازمان 

بازرسی است.
وی افــزود: از طریــق تلفــن ۱۲۹ مرکز 
ارتباطات مردمی قوه قضاییه امکان اعالم تخلــف وجود دارد همچنین 
تماس ۱۵۸۰ مرکز حفاظت قوه قضاییه می تــوان تخلفات را اعالم کرد 

همچنین به صورت حضوری هم می توان شکایت کرد.
ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص اتمام مهلت اســتجازه در پایان 
شــهریور ماه و آخرین وضعیت پرونــده این دادگاه ها گفــت: با توجه به 
اینکه مقام معظم رهبری فرموده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را به تصویب برســاند بر این اساس قوه قضائیه 
با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصالح قانون مبارزه با اخاللگران در 
نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده اســت. این طرح در کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس در حال رســیدگی اســت و اگر انشااهلل رئیس 
کمیســیون ترتیبی اتخاذ کند تا سریع تر به این ها رســیدگی شود و در 
دستور مجلس قرار گیرد ممکن است بتوانیم در مدت باقیمانده تا پایان 
مهلت اســتجازه با اســتفاده از قانون ادامه کار دادگاه های اقتصادی را 
 داشته باشیم در غیر در این صورت باید دوباره از مقام معظم رهبری اذن 

این کار گرفته شود.

 تشکیل ۳ پرونده در خصوص تخلفات 
واردکنندگان واکسن  و سرم  

خداییان در پاســخ به ســوالی درباره برخورد قضایی با مســببان و 
محتکران و تخلفات واردکنندگان ســرم و واکســن نیــز اظهار کرد: در 
خصوص تهیه و توزیع واکســن های تقلبی در دادسرای عمومی و انقالب 
تهران سه پرونده تشکیل شده است که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب 
قرار گرفتند و اعتراف کرده اند که با تهیه و توزیع واکســن های تقلبی به 
حدود ۳۰ نفر تزریق انجام شده است. در پرونده دیگری دو نفر تحت تعقیب 
قرار گرفتند و در پرونده دیگر یک نفر تحت تعقیب است، روش کار تمام 
این افراد هم اینگونه بوده که پوکه های واکسن را به کمک بعضی از پرسنل 
مراکز درمانی تهیه می کردند و به ازای هــر تزریق حدود ۲ الی ۳ میلیون 

تومن از مردم دریافت می کردند.
خداییان گفت : در دادسرای عمومی و انقالب البرز هم پرونده تشکیل 
شده که حدود ۴۹ نفر شــاکی دارد و حدود ۴۷۰ میلیون تومان از طریق 
تزریق واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده اند و هم اکنون پرونده ها در حال 

تحقیقات ابتدایی هستند.
  صرف تهیه یک سریال تلویزیونی نمی توان افراد را 

تحت تعقیب قرار داد
وی در پاســخ به ســوالی درباره ســریال تلویزیونی گاندو و تشکیل 
پرونــده ای در خصوص آن موضــوع، گفت: به صرف تهیه یک ســریال 
تلویزیونی نمی توان افراد را تحت تعقیب قــرار داد و حتماً باید از طریق 
ضابطین دالیل و مدارک به دســتگاه قضا ارجاع شــود. درباره برخی از 
اشخاص این فیلم پرونده تشکیل داده ایم و یکی از آنهایی که فساد مالی 
داشــته به حبس، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده 
یا شخص دیگری به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده پرونده 
برخی از افراد باز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی 

است و هنوز به نتیجه نرسیده اند.
وی افزود: اگر از طریق ضابطان دالیل و مدارکی علیه کسانی که هنوز 

محکوم نشده اند به دستگاه قضا ارجاع شود، رسیدگی ها انجام می شوند.
 آخرین وضعیت پرونده وکالی بازداشتی

خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده وکالی بازداشتی نیز بیان کرد: 
پرونده در دادسرای عمومی و انقالب تهران تشکیل شده است و حدود ۹ 
نفر در این پرونده به مراجع قضایی معرفی می شوند که چهار نفر آنها همان 
روز اول آزاد شدند و پنج نفر با قرار تامین بازداشت شدند و دو نفر از آنها با 
قرار تامین آزاد شدند و اتهام مربوط به آن ها اخالل در نظم و جرائم علیه 
امنیت است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این افراد در همان 
ابتدای دستگیری با خانواده های خود ارتباط داشتند و خانواده هایشان را 

در جریان امور خود قرار داده اند.

خبر

خداییان در اولین نشست خبری به عنوان سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد؛ 

 شناسایی ۶ نفر و احضار ۲ فرد در رابطه با تصاویر زندان اوین

»واکسن گریزی« در کشور رو به گسترش و در قم نگران کننده است

 ضرورت معکوس کردن 
یک تلقی وارونه

سياست 2

شهرنوشت 6

معاون پارلمانی دولت جدید استارت زد؛

 باز هم 
»اوصیکم به صبر«!

معاون امــور مجلس ابراهیم رئیســی، 
یعنی محمد حســینی که در دولت محمود 
احمدی نژاد هم وزیر فرهنگ و ارشــاد بود 

گفته است مردم »صبر« کنند.
او دوشنبه شب در مراسم گرامیداشت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرده که »حل 
معضالت اقتصادی و سالمت زمانبر است و هر 
چند نباید در ایــن خصوص تعلل کرد ولی از 
مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر پیشه 

کنند.«
معاون رئیس جمهــوری همچنین ادامه 
داده که »مردم نباید از نظام و انقالب دلسرد 
شوند چون با مقاومت و پایبندی به ارزش های 

نظام می توان در مسیر پیشرفت قرار گرفت.«
خیلی ها از گفته او تعجب کرده اند. برخی 
رســانه ها هم جمله »مردم صبر کنند« را از 
قول او با عالمت تعجب تیتر کردند. چراکه در 
جریان سیزدهمین رقابت های انتخاباتی بر 
سر پاستور حرفی از صبر نبود، همانطور که 
در رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم هم 
ســخنی از صبر نبود و هرچه بود وعده بود و 
ادعای تحقق سریع آنها با شیوه  انقالبی گری.

منطقا اما اظهارات ســیدمحمد حسینی 
هیچ جای شگفتی و تعجب ندارد. او نه نظری 
خلق الساعه داده، نه از خطوط قرمز رد شده 

و نه خواسته جدیدی را مطرح کرده است...

روز هفتم و دو تاریخ سازي پارالمپیکي ها
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