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دادستان تهران  :جلوگیری از خودکشی سیدامامی امکانپذیر بود

تحقیقات الزم انجام و با هرگونه مسامحه یا قصور مأمورین زندان در این پرونده برخورد شود

دادســتان تهــران از محمــد شــهریاری،
سرپرســت دادســرای جنایی خواست در
پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام
تحقیقــات الزم و تســریع در جمــعآوری
ادلــه و تحقیق از افــراد مرتبط با زندانی،
نســبت به هرگونــه مســامحه و قصور در
نظــارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر
اقدام نماید.
بــه گــزارش میــزان ،جعفــری
دولتآبادی روز گذشته در جلسه شورای
معاونــان دادســرای تهــران ،بــا تأکید بر
ضــرورت نظــارت بــر بازداشــتگاهها و
زندانها ،به دو مورد خودکشــی که اخیراً
در زندان اوین رخ داد ،اشاره کرد و اظهار
داشــت :بــا عنایت بــه هزینههایــی که از
چنین رخدادهایی بر جمهوری اســامی
وارد میشــود ،الزم است به طور مستمر
نظارتها بــر زندانیها مــورد توجه قرار
گیــرد و زندانبانی به گونهای باشــد که در
عین نگهداری زندانــی ،حقوق متهمان
زندانی نیز حفظ شــود .دادستان تهران،
به سرکشــی از ســوی قضــات دادســرا به
ایــن مراکــز تأکید نمــود و اظهار داشــت:
سرکشــی قضات بــه زندانهــا واجد این
پیغام اســت که به حقوق زندانیان توجه
میشــود؛ حتی اگر زندانی متهم به قتل،
سرقت یا جاسوسی ،باشد؛ چرا که زندانی
حتی اگر مرتکب مهمترین جرایم شــده
باشد ،دارای حقوقی است.
دادســتان تهران با تأکید بر دور کردن
وســایل خطرنــاک از محــل نگهــداری
زندانیان از وضعیت برخــی زندانها که
بــا تعبیه آشــپزخانه در نزدیــک بندهای
محــل نگهــداری افراد ،زمینه دسترســی
زندانی به وســایل خطرنــاک مانند چاقو
را فراهــم میســازد ،انتقــاد کــرد و افزود:
این سیاســت در زندانبانی مذموم است؛
چرا کــه زندانی در ورطههای احساســی،
چــون عصبانیت ،اســترس ،افســردگی،
شــنیدن خبر ناگوار و ماننــد آن قرار دارد
و هــر آن ممکــن اســت بــه ایــن وســایل

روی آورد و اســتفاده خطرنــاک از آن
بنمایــد .وی بــا اشــاره بــه خودکشــی دو
متهــم اخیــر در زندان اوین که هــر دو در
معرض دوربین بودهاند ،اظهار داشــت:
ایــن نکتــه نشــانگر آن اســت که وســایل
نظــارت الکترونیک موجود بــوده ،اما به
نحو کامل از آن اســتفاده نشــده اســت و
بــا پیگیری به عمل آمده مشــخص شــد
در زنــدان تعــداد زیــادی دوربیــن صرفاً
تحت نظر یک کاربر میباشــد؛ در حالی
که الزم اســت اوالً بندها را با توجه به نوع
متهمانی که در آن نگهداری میشــوند،
اولویتبنــدی نمــود و در ایــن راســتا
بندهای محل نگهداری زندانیان جرایم
علیه امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی
کالن و همچنیــن زندانیــان مرتبــط بــا
پروندههای مهــم در اولویت قرار گیرند؛
ثانیــاً از امکانــات الکترونیکــی موجــود
استفاده اکمل شــود و این گونه نباشد که
زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی
که امکان نصب دوربین در آن نیست ،از
حــوزه مراقبتی خارج شــود؛ بلکه وظیفه
زندانبــان اســت کــه بــا رصــد دوربیــن،
چنانچــه مــدت حضور زندانــی در مکان
فاقــد دوربیــن بیــش از انــدازه متعــارف
بــه طــول انجامید ،علــت را پیگیر شــود.
بــه عنــوان مثــال حســب فیلــم موجود،
کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی
خــارج شــده و بــا در آوردن پیراهن خود
و پرتاب شــیء به ســوی المپ ،ســعی در
شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور
از طریق دوربین توجه بیشــتری میکرد،
با مشــاهده حرکات غیرمتعــارف متهم
میتوانســت از خودکشــی وی جلوگیری
نماید.
وی افــزود :پــس از اطــاع دادســتان،
قاضــی ویــژه دادســرای جنایــی به محل
حادثــه مراجعــه کرد و ضمــن تحقیق از
پزشــک بهداری زندان به عنــوان مطلع
و همچنیــن از مأمــوران مراقــب ،پرونده
قضایــی تشــکیل شــد؛ اظهــارات اولیای

قاضی زاده :خانواده بازداشتشدگان میتوانند به شورای نظارت بر صداو سیما شکایت کنند

برش

ماجرای فوت کاووس ســید امامی و گزارش ســیما علیه بازداشــت شدگان
پرونده فعاالن محیط زیســت به اتهام جاسوســی همچنان در مجلس داغ
است .دیروز محمود صادقی ،نماینده تهران در تذکری در صحن علنی به
گزارش پخش شــده صدا و ســیما واکنش نشــان داد و گفت :به صدا و سیما
تذکــر میدهم که به جای نقض حریم خصوصی شــهروندان و ایراد اتهام
و نقض اصول مختلف قانون اساســی از جمله اصل  22قانون اساســی یک
بار هم که شــده از حقوق حقه مردم دفاع کند .وی افزود :باید توضیح داده
شــود چرا کســی که سالم بازداشت میشــود ،جنازه او را تحویل خانوادهاش
میدهند.
در همین حال دیروز یک عضو شورای نظارت بر صدا و سیما هم درباره
گــزارش پخش شــده از ســوابق کاووس ســید امامی به «ایــران» گفت :هنوز
شــورای نظارت بر صدا و ســیما به ایــن موضوع ورود نکرده امــا اگر خانواده
فرد متوفی یا کســانی که از بابت پخش این گزارش متضرر شــدهاند ،تمایل
داشــته باشند میتوانند بابت این موضوع از سازمان صدا و سیما به شورای
نظارت شــکایت کنند و ما این را در جلســات خود بررسی میکنیم .احسان
قاضیزاده هاشــمی درباره محتــوای گزارش یاد شــده و تصاویر به نمایش
درآمــده در آن هــم توضیــح داد :مطمئناً تصاویر و اســنادی کــه در گزارش

دم نیز استماع شــده و تحقیقات پرونده
ادامه دارد.
جعفــری دولتآبــادی در بخــش
دیگــری از ســخنانش بــا تأکیــد بــر اینکه
«نگهــداری زندانــی فراتــر از ایــام مقــرر
در حکــم تضییع حقــوق متهــم زندانی
محسوب میشود» ،از قضات ناظر زندان
خواست وضعیت زندانیان بالتکلیف را
پیگیری نماینــد و افزود :خانــواده متهم
باید از بازداشــت وی مطلع باشــند تا در
کالنتریهــا و بازداشــتگاهها ســرگردان
نشــوند و چنانچــه ضابــط در فراهــم
نمــودن زمینه تمــاس تلفنــی زندانی با
خانــوادهاش کوتاهــی نمود ،سرپرســتان
نواحی دادســرا یا قضات ناظــر زندان در
این راستا رأساً اقدام نمایند.
دادستان تهران راهاندازی شعب ویژه
محکومــان زندانــی در نواحی دادســرای
تهــران را ناشــی از اهمیــت امــر نظــارت
بــر زندانیــان دانســت و با تأکید بــر اینکه

مهمتریــن وظیفــه سرپرســتان نواحــی
دادســرا ،نظارت بــر وضعیــت زندانیان
آن ناحیــه اعم از متهم و محکوم اســت،
افزود :دادســتان بر زندانیــان ناحیه خود
اشــراف داشــته باشــد و صرفاً به گزارش
مسئوالن زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.
دادســتان تهران همچنیــن از تنظیم
بخشنامهای خطاب به رؤسای کالنتریها
و ضابطان خبــر داد که موضوع آن افراد
تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار
داشــت :ایــن بخشــنامه بــزودی ابــاغ و
اجرایی میشود.
موضــوع دیگــری کــه دادســتان
تهــران بــه آن پرداخــت ،امــر تحقیقات
در پروندههــای مهــم از جملــه جرایــم
اقتصــادی و امنیتــی و ضــرورت مراقبت
بازپرســان در انجــام تحقیقــات و
نظارت بیشــتر سرپرســتان نواحی بر امر
تحقیقات پروندهها بود که در این راســتا
اظهــار داشــت :هرگونه مســامحه در امر

صدا و ســیما به نمایش درآمد توســط نهادهای مسئول اطالعاتی و امنیتی
به رسانه ملی داده شده بود و گرنه خود صدا و سیما قطعاً دسترسی الزم را
به چنین تصاویر و اســنادی ندارد که حاوی اطالعات مرتبط با امنیت کشور
هســتند .وی افزود :از اینکه آیا صدا و سیما خودش متقاضی ساخت چنین
گزارشــی بوده یا اینکه نهادهایی از صدا و ســیما چنین خواســتهای داشتند،
اطالع نداریم .اما طبیعی اســت که برای پخش چنین گزارشی ،رسانه ملی
موافقت نهاد امنیتی و اطالعاتی مربوطه را هم جلب کرده باشد و با موافقت
آنهاســت که این دســت برنامهها میتوانند پخش شوند و گرنه چون صدا و
ســیما مرجع تشــخیص در حوزه کارهای امنیتی و اطالعاتی نیســت ،رأســاً
نمیتواند وارد چنین موضوعاتی بشود .به گفته قاضیزاده هاشمی «مرجع
تصمیمگیرنده در این دست مسائل نهادهای امنیتی و اطالعاتی هستند و
این گزارش هم بعد از فوت آقای سید امامی پخش شده است ،بنابراین من
شک ندارم که این برنامه تأییدیه دستگاه امنیتی را داشته ».نماینده فریمان
درباره تبعات این گزارش هم گفت :من بازخوردهای این گزارش را دیدهام
امــا برای قضاوت نمیتوانیم تنها بازخوردهای منفــی و مثبت آن را مالک
قرار دهیم چون این موضوع در حیطه تخصصی مربوط به کارهای امنیتی
و اطالعاتی است.

تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی
دادســتان بــه بازپــرس ،صدور قــرار رفع
نقــص یا حکــم برائــت از ناحیــه دادگاه
را در پــی دارد که موجب اطاله دادرســی
است.
جعفــری دولتآبادی از سرپرســتان
نواحی مربوطه خواست تا در پروندههای
تخصصــی بویــژه پروندههــای راجــع به
زمین خواری ،قتل ،حفظ حقوق عمومی
و ...بــر امر تحقیقــات بازپرســان نظارت
بیشتری نمایند و افزود :مالک تشخیص
پروندههــای مهــم ،توجه به شــخصیت
متهــم ،نوع جرم و بزه انتســابی و ارتباط
پرونده با امنیت کشور است.
ëëبازداشــت  ۲۷نفــر در رابطــه بــا ارز
طیهفتهاخیر
دادســتان تهــران همچنیــن پیرامون
مســأله ارز و ســیر صعــودی بهــای ارز در
روزهای اخیر ،با اشــاره بــه ورود دولت به
موضوع ،اظهار داشــت :مــا به رغم آنکه

معتقدیــم مســائل ارزی چنــد بعــدی
و پیچیــده اســت و نمیتــوان بــه صــرف
دســتگیری متهمــان ارزی بهــای ارز را
مهــار نمــود ،اما از سرپرســت دادســرای
پولــی  -بانکــی خواســتهایم کــه بــه ایــن
موضوع ورود کند .جعفری دولتآبادی
از بازداشــت  ۲۷نفــر در ایــن رابطــه طی
روزهــای اخیر خبــر داد و اثربخش بودن
چنین اقداماتی از ســوی دادسرا را منوط
بــه تعطیلــی صرافیهــای غیرمجــاز
دانست.
جعفــری دولتآبــادی خطــاب بــه
مسئوالن دولتی ،بحران ارز در سال ۱۳۹۱
را یــادآور شــد و با اشــاره به صــدور حکم
برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان
در ایــن برهــه زمانی در ارتبــاط با جرایم
ارزی ،اظهــار داشــت :دادســتانی تهــران
در اجــرای قانون مبــارزه با جرایــم ارزی
بــا مجرمــان حرفــهای حــوزه ارز برخورد
قاطعانه خواهد داشت.
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ëëگفتوگو/نوبخت:پشتگردانندگان
مؤسساتاعتباریگرمبود
دگرخوان
رقبایانتخاباتیماهنوزانتخاباتاردیبهشتماهبرایشان
تمام نشده و در فضای مجازی فعالیت میکنند ...مردم
فهیم هستند و به درستی محدودیتها و غفلتهای ما
را تشخیص میدهند ،هم ه چیز ما را میدانند و به همین
دلیل فکر میکنیم که به جای روشنگری درباره عملکرد
غیرمنصفانــه رقبایمــان بهتر اســت وقتمان را صــرف خدمت به مــردم کنیم...
مؤسسات اعتباری منحله هر کدامشان باالخره به یک نهاد و قوهای وصل بودند.
منظور من تشکیالت دولتی یا حکومتی نیست .باالخره اشخاصی بودند که از این
افراد پشتیبانی میکردند و به پشتوانه آنها توانستند از این فرصتها استفاده بکنند
و پول مردم را جمع کنند ...بعضی از آنها هم امروز آزاد هستند ...از ضابطان خود
چــه در نیروی انتظامی و چه وزارت اطالعات انتظار داریم نتیجه را به قوهقضائیه
منعکس کنند و قوه محترم قضائیه نیز قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
ëëسرمقاله«:دولتروحانیلیبرالنیست»؛محمدقوچانی
چ دولتی در ایــران جرأت ایــن را ندارد که بهــای ارز را
هیــ 
واقعــی کنــد ...ســازمان برنامــه و بودجه اگر لیبــرال بود،
ســاالنه بایــد اندکی به قیمــت ارز و دالر میافــزود ،بهای
بنزیــن را در حــد معقــول افزایش مــیداد ،یارانه چند دهــک را حذف
میکــرد و تعدادی از کارمنــدان دولت را کم میکرد کــه البته برای این
همــه نیازمند یــاری و همراهی کل حاکمیت ،ملت و نیز روشــنفکرانی
بود که متأســفانه از اصولگرایان هم پوپولیســتترند .با وجود این هنوز
هم دیر نیست و شخص رئیس جمهوری روحانی که از لحاظ گفتمانی
به اقتصاد آزاد باور دارد ،میتواند بهنام مبارزه با فساد و فقر و تبعیضی
که این اقتصاد دولتی بر سر کشور آوار کرده است ،با یک تغییر استراتژی
در سازمان برنامه و بودجه و حمایت حاکمیت بر مبنای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی که مقام رهبری ابالغ کردهاند ،این انقالب
اقتصادی را شروع کند؛ انقالبی که بیش از هر انقالب چپگرا و چپزده
اتفاقاًبه سود محرومان است.
ëëتیتــر یــک« :غفلــت از جنــگ اقتصــادی دشــمن پــروژه مشــترک خــط نفــوذ
ومدیرانناکارآمد»
اکنون سه سال از برجام گذشته اما نه تنها هیچ تحریمی
لغو نشــده ...دولتمردان به جای توجه به این نبرد تمام
نشــدنی ،غافالنه به حواشی سرگرمند! یک گروه افرادی هستند که هیچ برنامهای
برای اداره کشور ندارند! ...اما گروه دوم بدتر و خطرناکترند و آنها کسانی هستند که
جادهصافکن دشــمن در دل ایرانند! گروهی که پای هرچه جاســوس و نفوذی و...
هست را به ایران باز کردهاند و آنها را به پستوها و پنهانگاههای ایران بردهاند ...نتیجه
این دو جریان درون دولت ...چیزی نیســت جز فلج شــدن امور ،گره خوردن بیش
از پیش زندگی مردم و به خطر افتادن همه مبانی اقتصادی و تولیدی کشور! اما با
همه اینها دولت هنوز هم ...صدای توپ و خمپاره دشــمن را نشــنیده! در روزهایی
س جمهــوری برای کنترل بازار
کــه دالر  5هزار تومان شــد ،خبری از کمیته ویژه رئی 
نبود و فقط وعده و وعده بود که تحویل مردم میشد! اما با خودکشی یک جاسوس
س جمهوری برخــاف اختیارات قانونیاش ،کمیتــهای مرکب از 3
در زنــدان ،رئی 
وزیر و یک معاونش تشکیل داد تا در کار قوه قضائیه دخالت کنند و علت مرگ را
بیابند! اینهمه توجه رئیسجمهوری به سرنوشت یک جاسوس و بیتوجهی او به
سرنوشتیکملتعجیبنیست؟!

