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نشســت ســخنگوی قوه قضائیه
ماننــده همیشــه پــر خبــر بــود؛
سیاست از تأییــد خبــر آزادی نــزار زاکا
گرفتــه تا کــم و کیــف رســیدگی به
پرونــده محمــد علــی نجفــی متهــم بــه قتــل
همســر دوم خــود .غالمحســین اســماعیلی
در چهارمیــن نشســت خبــری خــود بــا
خبرنــگاران ،در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر
اینکــه «تحقیقــات پرونــده مربــوط به محمد
علــی نجفــی و قتــل میتــرا اســتاد در مــدت
کمتــر از ده روز تکمیــل شــده و ایــن ســرعت
عمــل بــرای وکال و حقوقدانــان شــائبهای
ایجــاد کــرده» اســت ،گفت«:مــا بــه هــر
پرونــدهای کــه بازتاب عمومی داشــته و افکار
عمومی را جریحه دار کند ،ســریعاًرســیدگی
میکنیــم کــه بــه ایــن پرونــده هم بســرعت و
بهصــورتویــژهرســیدگیمیکنیــم.پرونــده
قتــل خانــم اســتاد در ایــن رده قــرار داشــت
و عــاوه بــر آن پرونــده از منظــر قضایــی
پرونــده قتــل جناحــی خانوادگــی بــود و بــا
هیــچ ابهامــی هــم در مرحلــه تحقیقــات
و دادســرا بــا آن مواجــه نشــد و تحقیقــات
انجــام شــد».
ســخنگوی قــوه قضائیــه اضافــه کــرد:

نمیتوانیم برای پرونده قتل
میترا استاد شاهد بتراشیم

«وضعیــتقتــل،اقاریــرمتهــموتحقیقــات
پزشــکی قانونــی و تحقیقاتــی کــه در دادســرا
بایــد انجــام میگرفــت شــفاف بــود و ایــن
مســأله اختصــاص بــه ایــن پرونــده نــدارد».
اســماعیلی بــا اشــاره بــه ســرعت عمــل
دســتگاه قضایــی در پروندههایــی چــون
پرونــده بنیتــا ،قتــل ســعادت آبــاد و حادثــه
قتــل امــام جمعــه کازرون ،اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر هــم پرونــده نجفــی بــه دادگاه
کیفــری یــک ارســال شــده و در آنجــا بــه آن
رســیدگی خواهــد شــد تقاضــا دارم کســانی
کــه بــه رســانه دسترســی دارنــد و همچنیــن
رســانهها از فضاســازی در مــورد ایــن
پروندههــا پرهیــز کننــد.
وی از تمــاس یکــی از نماینــدگان مجلــس
در ایــن بــاره خبــر داد و گفــت« :در مــورد
ایــن پرونــده یکــی از نماینــدگان مجلــس
کــه تحصیــات حقوقــی هــم دارنــد بــه مــن
زنــگ زد و گفــت کــه در ایــن پرونده از شــاهد
تحقیــق نشــده کــه گفتــم آیــا احــدی غیــر از
قاتــل و مقتــول از ایــن قضیــه اطــاع داشــته
یــا به هنــگام قتــل آنجــا بــوده اســت و بــه آن
نماینــده اعــام کــردم نبایــد وقتــی شــاهدی
نیســت شــاهد بســازیم و بتراشــیم».

آییننامــه قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات و مســئوالن و
کارگــزاران نظــام جمهــوری اســامی ابــاغ شــد.
پرونــده متهمــان حادثــه تروریســتی کــه ســال گذشــته رخ داد،
هنــوز در مرجــع قضایــی در دادســرای نظامــی اســت.
دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد.
اکثــر قریــب بــه اتفاق بازداشــت شــدگان در روز کارگــر آزاد
شــدند؛  ۵نفــر در بازداشــتند؛ بــرای  2نفر آنها کیفرخواســت
صــادر و بــه دادگاه ارســال شــده و دادســرا تــا پایــان هفتــه
بــرای 3نفــر دیگــر تصمیــم نهایــی را میگیــرد.
تعــداد قابــل توجهــی از زندانیان مهریــه آزاد
شــدهاند.
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در ادامــه خبرنــگاری دربــاره شــایعاتی کــه
دربــاره میتــرا اســتاد مطرح میشــود پرســید
کــه «آیــا قــوه قضائیــه برنامــهای بــرای
برخــورد بــا ایــن افــراد دارد» کــه اســماعیلی
در پاســخ گفت:مــا بــه ایــن پرونــده از ســه
طــرف رســیدگی میکنیــم؛ یکــی رســیدگی
بــه پرونــده قتــل ،دوم رســیدگی بــه شــایعات
اســت ،امــا بــرای رســیدگی بــه این شــایعات
نیــاز بــه شــکایت شــاکی خصوصــی دارد و
اگــر مــواردی باشــد کــه نیــاز بــه شــاکی نباشــد
دادســتانی بهعنــوان مدعــی العمــوم
خــودش ورود پیــدا میکنــد.
ســخنگوی دســتگاه قضــا در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه در پرونــده میتــرا اســتاد چقــدر
احتمــال پرســتو بــودن ایــن فــرد وجــود
دارد ،اظهــار کــرد« :بیــان برخــی موضوعات
کــه جنبــه قضایــی و قانونــی نــدارد بویــژه
مــواردی کــه بــا شــئونات اســامی تطابــق
نــدارد درســت نیســت و نبایــد اســرائیلی
رفتــار کنیــم .مــا مبنــای اخالقــی داریــم و
مــواردی کــه جنبــه اخالقــی و شــرعی نــدارد
را بــدون دلیــل بــه افــراد و اشــخاص نســبت
ندهیــم».
او همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره

وارد
موضوع
اعطای طرح
ترافیک به
خبرنگاران
نمیشویم.

قتــل امــام جمعــه کازرون و اینکــه پلیــس
در هنــگام بازجویــی پرونــده فایــل را پخــش
کــرده و چــرا بازجوییهــای مقدماتــی کــه
محرمانــه اســت در ایــن پروندههــا و نیــز
پرونــده نجفــی پخــش میشــود؟ گفــت:
«متأســفانه در رونــد اطالعرســانی ایــن
پرونــده اشــتباهاتی رخ داد و بــه کســانی کــه
مرتکــب اشــتباه شــدند تذکــر داده شــد و
اتفــاق رخ داده را تأییــد نمیکنیــم و گفتنــد
اشــتباهی در فرآینــد اطالعرســانی رخ داد».
ســخنگوی قوه قضائیــه همچنین در پاســخ
بــه ســؤالی درباره فــردی که در ســد ســوادکوه
امــر بــه معــروف کــرده ولــی خــود ایــن فــرد
بازداشــت شــده اســت ،گفــت :انتشــار ایــن
تصاویــر در فضــای مجــازی را هیچکــس
تأییــد نمیکنــد .اگــر مــا فیلمــی ،عکســی
و تصویــری داریــم میتواننــد افــراد مــورد
وثــوق و اعتمــاد بــه مراجــع ذیربــط تحویــل
دهنــد .قطعــاًانتشــار ایــن تصاویــر در فضای
مجــازی انطباقــی بــا موازیــن قانونی نــدارد.
اگر ایشــان هم ماننــد راننده تاکســی اقدامی
را انجــام م ـیداد قطعــاًمــورد حمایــت مــا
بــود کمــا اینکــه آن بخــش از اقــدام وی مورد
حمایــت ماســت.

ممکــن اســت (در ارســال پیامکهــای کشــف حجــاب) در
پــاک ،واگذاریهــای خــط تلفــن و اشــتباهاتی کــه ســامانههای
مخابراتــی مــا میدهنــد اشــتباهی رخ دهــد و مــا تأکیــد کــرده
و خواهیــم کــرد کــه ایــن اشــتباهات بایــد بــه حداقــل برســد.
پرونــده محیــط زیســتیها کمــاکان در دادگاه اســت و مقــرر
شــده اظهارنظرهــای کارشناســی تکمیلــی ،وصــول شــود و بــه
محــض وصــول آن ادامــه رســیدگی انجــام خواهــد شــد.
پرونــده حســین فریــدون بــا درخواســت تجدیدنظــر خواهــی
اخیــرًا بــه دادگاه تجدیدنظــر ارســال و در نوبــت اســت و بخشــی
هــم از پرونــده کمــاکان در دادســرا مفتــوح اســت.
پرونده احمدعراقچی با نقص مجدد به دادسرا برگشت.

