خبر

حمایت وقیحانه شبه رسانه
ضدایرانی از تروریست ها

دس��تگاه تبلیغاتی – امنیتی بی بی سی فارس��ی در تازهترین اقدام
ضدایرانی خود با هدف تفرقه افکنی در ایران ،در پوشش خبر مربوط
به مجازات سه تروریست که اقدام به تهدید امنیت مردم عزیز غرب
کشورمان کرده بودند ،از یک تیتر انحرافی و تحریک آمیز استفاده
کرد و نوشت که «سه زندانی کرد در ایران اعدام شدند!»
این ش��به رس��انه ضدایرانی که این روزها به کانون عملیات روانی
معان��دان و ضدانقالب علیه مردم ایران تبدیل ش��ده اس��ت ،برای
پیشبرد پروژه ضدامنیتی خود علیه کشور ما ،به جعل گسترده اخبار
روی میآورد.
به گزارش میزان ،نکته قابل تأمل آنکه عالوه بر بیبیسی فارسی،
سایت وابسته به گروهک تروریستی منافقین ،شبکه سلطنت طلب
م��ن و تو ،مزدوران مج��ازی و اکانتهای فیک توییت��ری ،نیز در
پوشش خبر مجازات قانونی سه تروریست در ایران از همان روش
و شیوه تبلیغاتی رسانهای استفاده کردند.
بی بی سی فارس��ی و ش��بکه همراهان داخلیاش در پوشش خبر
مج��ازات س��ه تروریس��ت در ایران،همان خط خب��ری گروهک
تروریس��تی منافقین را پی گرفتند و بر آن شدند تا این تروریستها
که دستانش��ان به خون پاس��داران حافظ امنیت کشور و مردم ُکرد
عزیز ،آلوده است را تطهیر کنند .گروهک تروریستی منافقین نیز که
سردمدار جنایت علیه مردم ایران است ،مبلغ هر فرد ترویستی است
که علیه امنیت مردم ایران اقدام کند؛ بی بی س��ی فارسی نیز نشان
داده که پیرو همین رویه تروریست پرورانه است.
توهین بیبیسی فارسی به مردم ُکرد ایران اسالمی
البته مردمان ُکرد غیور و عزیز ایران اس�لامی در طول سالیان اخیر
ثابت کردهاند که تحت تاثیر جنگ روانی رذیالنه بیبیسی فارسی
و سایر شبه رسانههای ضدانقالب ،قرار نمیگیرندُ .کردهای غیور و
عزیز ایران اسالمی ،با تروریستها نسبتی ندارند و خبرسازیهایی
از جنس مطلب وارونه اخیر بیبیسی را توهین به خود میدانند.
اس��تراتژی ایجاد تفرقه ،رویه ثابت بیبیس��ی فارس��ی اس��ت و
این شبه رس��انه به تاس��ی از دولت متبوع خود یعنی انگلیس ،این
اس��تراتژی را به صورت همه جانبه علیه مردم ایران و همینطور در
ارتباط با مردم ایران و همس��ایگانش به پیش میبرد .چندی پیش،
بی بی سی فارسی برای تحریف اتفاقات دوران دفاع مقدس و مقابله
با روحیه حماسی جوانان ایران اسالمی ،مستندی وارونه و سرشار از
گزاره های جعلی و کذب را منتشر کرد .بی بی سی فارسی در مستند
تحریف شده با مجریگری کوهنورد ،خط ایجاد تفرقه میان مردم
ایران و عراق را پی گرفت و قابل تامل آنکه همراهان بی بی س��ی
فارسی در داخل و ش��بکه رونامهنگاران نزدیک به این شبه رسانه
ضدایرانی نیز همان خط را در نش��ریات و س��ایت های زنجیرهای
پیاده کردند و به دروغ تهمتهای زش��تی را به زوار عراقی امام رضا
علیه السالم نسبت دادند .بعد از این پروژه شوم بی بی سی فارسی و
شبکه همراهان داخلی نزدیک به این شبه رسانه ضدایرانی بود که
اتفاقات بصره با کارگردانی کنسولگری آمریکا در این شهر رخ داد.
درواقع بی بی سی فارس��ی به عنوان مرکزیت ستاد عملیات روانی
شکل گرفته علیه مردم ایران ،با مزدوری شبکه همکاران داخلیاش
و همچنین نظارت آمریکاییها ،تالش دارد تا با نزدیک ش��دن به
اجتماع اربعین حس��ینی و حماس��ه آفرینی وحدت بخش شیعیان
جهان به ویژه ایرانیها و عراقیها ،خط تفرقهافکنی را شدت بخشد.
تبلیغ تروریستهای شناسنامهدار در رسانه ملکه
اما ستاد عملیات روانی ش��کل گرفته علیه مردم ایران با محوریت
بی بی سی فارسی ،برای پمپاژ اخبار جعلی و ایجاد فضای رعبانگیز
در بین مردم ایران و همچنین انتشار مطالب تفرقه افکنانه ،یکی از
دستورکارهای خود را تبلیغ تروریستهای شناسنامهدار تعریف کرده
است .خبر وارونه اخیر بی بی سی در رابطه با مجازات سه تروریست
نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
بی بی سی فارسی در پوش��ش خبر مجازات قانونی سه تروریست
در ایران ،برای پیش��برد پروژه ضدامنیتی خ��ود علیه مردم ایران و
تحریک قومیتی در کش��ورمان ،تعمدا از لغت « ُکرد» استفاده کرد،
اما در نهایت بیشرمی و وقاحت از جنایات صورت گرفته توسط این
سه تروریست ،سخن نگفت .شبکه همراهان بی بی سی فارسی در
داخ��ل نیز از جمله مزدوران توئیتری ،همین ش��یوه وارونه را اتخاذ
کردند و به تبعیت از بیبی سی فارسی صرفا به احکام مجازات این
سه تروریست اشاره کردند؛ بدون آنکه توضیح دهند این جنایتکاران
چه اعمال ضدانسانی و ضدامنیتی را در داخل کشور علیه مردم انجام
دادند .بیبیسی فارسی و شبکه همراهان داخلیاش در پوشش خبر
مجازات قانونی سه تروریس��ت در ایران ،تعمدا نگفتند که دو تن از
آنها از یک تروریست شناس��نامهدار بینالمللی پول گرفته بودند
ت��ا در ایران مردم ُکرد عزیز بیگناه را ت��رور کنند و یکی دیگر از این
تروریستهای مجازات شده ،بنا بر اقاریر خود یک خشاب  ۳۰تیری
را به سوی نیروهای حافظ امنیت مردم شلیک کرده بود و میخواسته
برای انجام ماموریت در منطقه دهگالن به روستای قروچای برود و
در طول مسیر حرکت ،اسلحه وی مدام مسلح و آماده بکار بوده است.
البته خبرس��ازی و قلب واقعیت از سوی بی بی سی فارسی ،اقدامی
تعجب برانگیز نیس��ت .این دس��تگاه تبلیغاتی  -امنیتی این روزها
مش��خصا با توجه به ماموریت تفویض ش��ده از جانب کانونهای
مرتبط با مثلث آمریکایی ،صهیونیستی و سعودی ،در جهت تهدید
امنی��ت مردم ایران اقدام میکند و در این پروژه ش��وم با فرقههای
ضدایرانی و گروهکهای تروریستی از منافقین تا سلطنت طلبان و
عناصر فرقه ضاله بهاییت و حتی تجزیهطلبان که دستانشان به خون
هموطنان مرزنشین کشور آغشته است ،همراستا و موتلف است.
پیگیری خ��ط ایجاد تفرقه در ایران ،ماموریت تفویضش��ده به بی
بی س��ی فارسی و امثالهم اس��ت .این شبه رس��انه در دو مقطع در
جریان فتن��ه  ۸۸و فتنه دیماه  ۹۶این خ��ط را پی گرفت که ناکام
ماند؛ بنابراین بیبیسی فارس��ی این روزها علنا به ترویج خشونت
و تروریسم مبادرت میورزد تا اهداف شکست خورده سابق محوله
به خود را محقق سازد.
سابقه خراب رسانه ملکه
اما جعل و وارونه نمایی اخیر بیبیسی فارسی در پوشش خبر مربوط
به مجازات قانونی س��ه تروریست در ایران ،امری مسبوق به سابقه
است و این شبه رسانه به کرات نشان داده که برای ناامن سازی ایران
و تحریک قومیتی در کش��ور ما ،حاضر به انجام هرگونه خبرسازی
و تحریفی هست .در دی ماه سال گذشته در ماجرای مرگ «سارو
قهرمانی» تروریس��ت عضو گروهک کومله که اق��دام به تهدید و
ترساندن هموطنان ُکرد با سالح گرم کرده بود ،بی بی سی فارسی
با مانور بر مرگ وی سعی بر ایجاد فضایی ملتهب بعد از اغتشاشات
آن هم با تکیه بر مس��ائل قومی داش��ت و برای این منظور به دروغ
گویی آشکار روی آورد و به نقل از پدر سارو قهرمانی ،مطالب کذبی را
منتشر کرد که با مصاحبه پدر سارو قهرمانی و اعتراف او به عضویت
پسرش در گروهک تروریس��تی کومله ،خبرسازی و دروغ پردازی
بی بی س��ی فارس��ی رنگ باخت .بی بی س��ی فارس��ی همچنین
یدطوالیی در حمایت از تروریستهای شناسنامهدار دارد .مردم ایران
هیچگاه حمایت این رسانه انگلیسی از سرکرده گروهک تروریستی
جندالش��یطان ،یعنی «عبدالمالک ریگ��ی» را فراموش نمیکنند.
ارادت بی بی سی فارسی به تروریست شناسنامهداری نظیر ریگی
به حدی شده بود که برای او رپورتاژ آگهی سفارشی پخش میکرد!
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رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات ق وهقضاییه خبر داد

صرفهجویی  400میلیارد تومانی
با اجرای ابالغ الکترونیکی قضایی
تولید هزار پابند الکترونیکی تا پایان مهر ماه

رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه ،گفت:
دس�تورالعمل طرح پابند الکترونیکی توس�ط ریاست
قوهقضایی�ه امضا ش�ده اس�ت و بخ�ش خصوصی با
قرارداد جدیدی که خواهد داش�ت یک هزار پابند را تا
پایان مهرماه تولید خواهد کرد.
حجتاالسالم و المسلمین حمید ش��هریاری در نشست خبری با
اصحابرسانه با اشاره به گزارش عملکرد سال  ،96اظهارکرد :بالغ بر
 16میلیون و  321هزار و  325پرونده در سال  96به دستگاه قضایی
به صورت تکراری وارد شده که از این میزان  5میلیون و  828هزار
و  136پرونده غیرتکراری محاسبه شده است.
وی افزود :از بین آمار وارده س��ال  96مقداری که رسیدگی شده و
به مرحله بعد رفته یا ختم شده  16میلیون و  212هزار و  80پرونده
است و آمار وارده ما از سال  96نسبت به سال  ،95یک میلیون پرونده
افزایش داشته است .معاون رییس قوهقضاییه تصریحکرد :از بین
این پروندهها ،پرونده غیرتکراری حدود  250هزار افزایش داش��ته
که این آمار سال  96نسبت به سال  95است.
ش��هریاری افزود :از موارد ذکر ش��ده  210هزار م��ورد مربوط به
دادگستری و دیوان عدالت اداری است که شاهد حدود  7/5درصد
افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضا هستیم که غیر از افزایش
هزینهها دست اندرکاران بودجه حتما باید به این توجه داشته باشند
که  7/5درصد افزایش عملیات داشتهایم.
افزای�ش  4/5درص�دی ورودی پروندهه�ای یکتا
در سال
به گزارش خبرگ��زاری ها ،وی با بیان اینکه پروندههای یکتا4/5 ،
درصد افزایش داشته است ،افزود :دیوان عالی یکی از موفقترین
نهادهای دادگستری در سال اخیر بوده است .شهریاری عنوانکرد:
در دیوان عالی کشور حدود  4هزار و  500پرونده نسبت به سال قبل
افزایش داشته اما رس��یدگی در حدود صددرصد بوده است .معاون
رییس قوهقضاییه تصریحکرد :بال��غ بر  5هزار و  500پرونده بیش
از س��ال گذشته رسیدگی شده و  53هزار و  312پرونده در سال 96
وارد بوده که از این تعداد  53هزار و  81پرونده مختومه شده است.
ش��هریاری ادام��ه داد :عملک��رد بخشه��ای مختل��ف از جمله
دیوانعدالتاداری نش��اندهنده تالش مضاعف همکاران است.
علیرغم اینکه حدود  40هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان
عدالت اداری ش��ده است و واردههای این دستگاه را به  179هزار و
 579پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری بالغ بر  181هزار
و  583پرونده را رس��یدگی کرده است که میزان آن بالغ بر  5هزار و
 300پرونده بیش از سال گذشته است.
وی افزود :نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از  100درصد
بوده اس��ت البته باید اذعان کنیم تعداد پروندههای مانده در دیوان
عدالت اداری بالغ بر  93هزار پرونده است که تعداد قابل مالحظهای
است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طوالنیمدت کرده
است ،متاسفانه امکانات الزم در اختیار آنها نیست و الزم است دولت
با عنایت به احقاق حقوق نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله
دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.
شهریاری گفت :در  5س��ال اخیر تعداد واردههای پرونده در حوزه
دادگاههای تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است و امسال به 823
هزار و  611پرونده میرس��د .این در حالی است که به  824هزار و
 287پرونده رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی بالغ بر  100درصد
اس��ت .علیرغم اینکه ورودی پروندهها افزایش داش��ته است .وی
تصریحکرد :همین وضعیت را ما در دادگاههای عمومی کشور شاهد
هستیم به طوریکه بالغ بر  4میلیون و  842هزار و  684پرونده وارد
این دادگاهها شده که از این تعداد  4میلیون و  819هزار و  660پرونده
رسیدگی شده است .همچنین از رشد مانده پروندهها نیز جلوگیری
ش��ده اس��ت .رییس مرکز آمار و فناوری اطالع��ات قوهقضاییه
اضافهکرد :در حوزه دادگاه خانواده مراجعات افزایش داشته است و
امس��ال وارده پرونده در این حوزه  534هزار و  341پرونده بوده که
از این میزان  539هزار و  361پرونده مختومه شده است و ما شاهد
کاهش  2هزار و  300پرونده هس��تیم .از طرفی مانده پروندهها نیز
در این دادگاهها کاهش پیدا کرده اس��ت .معاون رییس قوهقضاییه
خاطرنش��ان کرد :تعداد پروندههای وارده در حوزه دادگاه انقالب
 268هزار و  898پرونده بوده ک��ه  269هزار و  93پرونده مختومه
بوده است .شهریاری تصریح کرد :در حوزه اجرای احکام هر سال
شاهد رشد هس��تیم و میزان وارده این حوزه افزایش داشته است،
 828هزار و  741پرونده به اجرای احکام مدنی وارد ش��ده است که
تعداد  811هزار و  818پرونده اجرا ش��ده است و  16هزار پرونده به
مانده ما افزایش داش��ته است.به طوری که مانده پروندهها در حال
افزایش نسبی است و باید امکانات الزم در این حوزه افزایش یابد.
وی گفت :تعداد ماندههای پرونده در حوزه اجرای احکام کیفری از
حدود سال  92به  96در حال کاهش است که نشان از عملکرد خوب
این بخش است .در حوزه دادسرا تعداد پروندههای وارده  4میلیون
و  342ه��زار و  163پرونده بوده که از این مق��دار  4میلیون و 277
هزار و  793پرونده را مورد رسیدگی و به دادگاهها ارسال کردهاند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه خاطرنش��انکرد:
میزان پروندههای وارده در حوزه شوراهای حل اختالف  3میلیون
و  500ه��زار پرونده بوده که به میزان  3میلیون و  481هزار پرونده
رسیدگی شده است .متاس��فانه در این حوزه در سنوات اخیر مانده
پروندهها روند افزایش��ی داشته است این در حالی است که در سال
 94شاهد روند کاهش��ی در این بخش بودهایم ،که بخشی از آن به
دلیل تغییرات قانونیای بوده که در شوراهای حل اختالف رخ داده
است و صالحیت شوراهای حل اختالف از سال  95از  5میلیون به
 20میلیون افزایش پیدا کرده است .انشااهلل با اتخاذ تدابیر مناسب
از این روند افزایش ماندگی جلوگیری شود.

شماره 4291

قضـایی
گزارش

دو جلس��ه دادگاه رحیممشایی سوم شهریور و یازدهم شهریور به صورت
علنی و با حضور نمایندگان رسانهها در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی
به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد.
تیرهایی که یکی پس از دیگری به سنگ خورد!
رسانههای جریان خاص هرچه داشتند گذاشتند تا این دادگاه را زیر سوال
ببرن��د؛ در ابتدا گفتند تنها خبرگزاری میزان در این دادگاه حضور داش��ته
است؛ به حدی این ادعا مضحک بود که مشاور رسانهای احمدینژاد حضور
حداقل  ۵رسانه در این دادگاه را تایید کرد؛ در مرحله بعد به «قد و هیکل»
حاضرین در جلسه دادگاه انتقاد کردند که چرا برخی از حاضرین اضافه وزن
دارند و قد کوتاه نیستند!؛ اندازه طنز این ادعاها هر مرحله نسبت به مرحله
قبل بیشتر میشد؛ تا جایی که در تالش آخر خود گفتند چرا رحیممشایی
با محافظ در دادگاه حضور پیدا کرده اس��ت؟! جملهای که موجب ش��د تا
همطیفان آنها نیز به آنها هجمه کنند که در کدام کش��ور زندانی بدون
مراقب در دادگاه حضور پیدا میکند!
معاون رییس قوهقضاییه تأکیدکرد :با توجه به اینکه شوراهای حل
اختالف بار گستردهای از دوش دس��تگاههای قضایی بر میدارند
انتظ��ار میرود دولت بودجه این قس��مت را افزایش دهد و حداقل
س��هم درآمد خودشان را به آنها اختصاص دهد تا مشکالت در این
حوزه کاهش پیدا کند.
موفقیت در زمینه استفاده از مجازاتهای جایگزین
حبس
شهریاری با اش��اره به اس��تفاده قضات از مجازاتهای جایگزین
حبس گفت :خوش��بختانه دس��تورالعمل کاهش جمعیت کیفری
زندانها ،قوانین و مقررات مصوب و قانون آیین دادرس��ی کیفری
ش��اهد کاهش میزان تعداد محکومین به حب��س بودیم با توجه به
مش��کالتی که محکومیت حبس برای زندانی و خانوادههای آنها
دارد در زمینه کاهش محکومیت حبس و استفاده از مجازات های
جایگزین توفیق داشتهایم .در حالی که در سال  92تا  94محکومیت
حبس در حال افزایش بود اما از س��ال  95و با تصویب قانون آیین
دادرسی کیفری محکومیتهای حبس نیز رو به کاهش نهاده شد
به طوریکه در سال  21/4 ،95درصد محکومیت حبس داشتیم که
این عدد در سال  ،96به  20/9درصد کاهش یافته است.
دس�تورالعمل طرح پابندهای الکترونیکی از س�وی
قوهقضاییه امضا شد
وی تصریحکرد :طرحی تحت عنوان پابند الکترونیکی با همکاری
سازمان زندانها در حال اجرا اس��ت که حدود  300پابند در داخل
کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده
است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمان
دارای محکومیت درجه  5تا  8و یامجرمانی که قانون آیین دادرسی
کیفری اجازه داده این طرح اجراش��ود .دستورالعمل طرح مربوطه
توسط ریاس��ت قوهقضاییه امضا شده اس��ت و بخش خصوصی با
قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید
خواهد کرد و قضات میتوانند در صورتیکه امکانات و آموزش الزم
در استانهایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
رییس مرک��ز آمار و فن��اوری اطالعات قوهقضایی��ه ادامه داد :در
حال حاضر حدود  10اس��تان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک
انجام دادهاند و ما نیز پیش��نهاد دادهایم در م��ورد برخی جرایم که
درجه  4هس��تند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند
بررسیهایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود .در نتیجه
تعداد زندانیانی که شامل این طرح میشوند افزایش خواهد یافت
بنابراین در صدد تغییر قانون هستیم و گفتهایم که فهرست جرایم
درجه  4را که صالح نیس��ت مشمول این طرح شوند استثنا کنند و
فهرست جرایم درجه  4را که شامل طرح میشوند نیز بررسی شود
و درصددیم مجوزهای قانونی را از مجلس بگیریم.
ده اتهام اول کشور
وی در ارتباط با  10اتهام اول کشور تصریح کرد :سرقت مستوجب
تعزیر،ضرب و جرح عمدی ،توهین به اشخاص عادی ،ایراد صدمه
بدنی بر اثر رانندگی ،تهدید ،تخریب ،کالهبرداری ،رانندگی بدون
پروانه ،خیانت در امان��ت ،نگهداری و مالکیت موادمخدر ،ده اتهام
نخست آماری در کشور است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه اظهارکرد :مطالبه
وجه بابت انواع مختلف درخواس��تها از جمله مطالبه وجه چک،
اعسار از محکوم به ،طالق توافقی ،مطالبه مهریه ،مطالبه خسارت،
الزام به تمکی��ن ،درخواس��ت اجراییه مربوط ب��ه اختالف کارگر
و کارفرم��ا ،طالق به درخواس��ت زوجه والزام به تنظیم س��ند10 ،
خواستهای است که باالترین خواستهها در کشور به شمار میرود.
وی بیان کرد :به دلیل افزای��ش یک میلیونی پروندهها افزایش در
این موارد نیز طبیعی است اما آمارها نشان میدهد مطالبه مهریه از
 130هزار به  128هزار کاهش داشته است.
ش��هریاری تصریحکرد :منظ��ور از مطالبه مهری��ه مطالبه عادی
خانوادگی نیست بلکه مواردی است که به دادگاه مراجعه می کنند
و از سال  93مرتب این آمار کاهش پیدا کرده است.
ریی��س مرکز آم��ار و فن��اوری اطالع��ات قوهقضایی��ه در ادامه
تصریحک��رد :یکی از توفقیات دس��تگاه قضا در س��ال  ،96اجرای

موفقیت آمیز ابالغ الکترونیک و س��امانه ثبتنام الکترونیک بوده
است که برای آن حتما الزم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت
شبکهای راهاندازی شود که س��امانه ثنا برای این مورد از ابتکارات
قوهقضاییه ب��ود .وی بیان کرد :در حوزه دول��ت الکترونیک احراز
هویت ش��بکهای برای اولین بار در قوهقضاییه راه اندازی شد و بعد
از آن موفق ش��دیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم
و از این طریق ابالغ و موارد مختلف را به آنها برس��انیم .شهریاری
اف��زود :از ابتدای راه اندازی س��امانه اب�لاغ الکترونیک ( مهر 95
تاکن��ون) بیش از  10میلیون و  377هزار نفر از ش��هروندان به این
س��امانه اعتماد و ثبت نام کردهاند که در پی آن پیامهای ما به تلفن
همراه شهروندان ارسال میشود .معاون رییس قوهقضاییه عنوان
کرد :در مدتی که س��امانه ابالغ بر اساس سامانه ثنا راهاندازی شده
اس��ت  40میلیون و  205هزار ابالغ الکترونیکی صادر کردیم که
در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابالغ به طور میانگین
 10هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش  400میلیارد و 205
میلیون تومان صرفهجویی اقتصادی داشته است .رییس مرکز آمار
و فناوری اطالعات قوهقضاییه با تأکید بر اینکه شهروندان اعتماد
خوبی به سامانه ثنا داشتند ،ادامه داد :در هر ساعت به طور میانگین
 601نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبتنام کردند و هر ساعت 2
هزار و  330ابالغ الکترونیکی صادر کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  70درصد از ابالغهای دستگاه قضا
را ب��ه صورت الکترونیکی صادر میکنی��م ،اظهارکرد :این خدمت
عالوه بر فواید اقتص��ادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ
حریم خصوصی می شود.
س�امانه احراز هویت از طریق اثرانگش�ت در حال
راهاندازی
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار بانک مجرمان و بانک
ژنتیک چگونه است ،بیانکرد :سامانه سجل کیفری را در این راستا
راهاندازی کردیم که اکنون در اختی��ار قضات قرار دارد و قضات از
طریق سامانه  CMSنسبت به سوابق مجرمان میتوانند استعالم
کنند .بانک ژنتیک نیز در س��امانه پزش��کی قانونی در حال انجام
است که اطالعات دقیقی نداریم .معاون رییس قوهقضاییه ضمن
بیان اینکه طرحی در دست داریم که بتوانیم سامانه احراز هویت از
طریق اثرانگشت را در حوزه خدمات انجام دهیم ،خاطرنشان کرد:
در این باره برخی از ش��رکتها اعالم آمادگی کردند و امید است با
رایزنی بتوانیم با همکاری س��ازمان ثبت اسناد یا در سامانه ثنا این
خدمت را به مردم ارائه بدهیم .وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر
اطاله ثبت دادخواس��ت الکترونیکی از نظر فن��ی گفت :در این باره
مشکالتی داشتیم که در حوزه زیرس��اخت در ماه گذشته برطرف
کردیم اما اگر حمایت های مالی در این باره انجام نشود در آینده دچار
چالش میشویم .شهریاری ضمن توصیه به شهروندان افزود :برای
کاهش زمان رسیدگی بهتر است ش��هروندان با مراجعه به سامانه
 adliran.irدر منزل اطالعات خود را دراین سامانه وارد کنند و
ثبت دادخواست انجام بدهند تا در دفاتر کار آنها سریعتر انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا ادله پرونده همچنان کاغذی است ،افزود:
دراین باره س��ه گانه سازی و صدور حکم را به صورت الکترونیکی
داریم اما به دلیل چرخش پرونده همچنان کاغذ هم تولید می شود
البته فرآیندهای الکترونیکی درحال انجام اس��ت .شهریاری بیان
کرد :طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات گسترده است و امیدواریم با
راه اندازی خدمات شکوائیه به صورت گستردهتر وارد این نوع خدمت
شویم و این نوید را می دهم که تا پایان سال بتوانیم  80الی  90درصد
از پروندههای کاغذی بی نیاز باشیم .معاون رئیس قوه قضاییه گفت:
درحال حاضر ثبت دادخواس��ت ،رأی  ،احکام  ،فرآیندها  ،ثبت سه
گانه سازیها و ابالغ الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و
شکوائیه هم در این سال الکترونیکی شود تا کاغذ آن منتفی گردد.
وی با اشاره به اینکه نسبت به دفاتر بازرسی داریم ،افزود :اداره کل
خدمات الکترونیکی ،بازرسی انجام می دهند که این دفاتر خدمات
الکترونیکی هم کانونهایی دارند و اگر تخلفی ثابت ش��ود در ابتدا
هیئت بدوی رس��یدگی می کند و در مرحله بعد تجدید نظرخواهی
می شود که تاکنون دو دفتر به علت تخلفات صورت گرفته تعلیق
شدهاند و به همه همکاران در سراسر کشور در حوزه خدمات دفاتر
الکترونیک توصیه می شود به قوانین احترام بگذارند.

عدهای نمیگذارند دستور قضایی فیلتر تلگرام بهدرستی اجرا شود

عبدالصمد خرمآبادی ،معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی
در کانال خود در شبکه اجتماعی س��روش نوشت :در عصر اطالعات،
دادههای عظیم ( )Big Datاز اهمیت فوق العادهای برخوردارند .اهمیت
دادههای عظیم یک کشور ،کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات
آن کشور نیست .وی ادامه داد :اگر دادههای عظیم یک کشور در اختیار
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سناریوی وارونه نمایی جریان خاص
رنگ باخته است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی:

معاون دادستان کل کش�ور در امور فضای مجازی ،گفت:
متأس�فانه عدهای با پش�تیبانی و تجهیز فیلترشکنهای
داخلی(هاتگرام و تلگرام طالیی) دسترس�ی دشمنان به
دادههای عظیم کش�ور را فراهم ک�رده و نمیگذارند این
دستور بهدرستی اجرا شود.
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بیگانگان قرار گیرد ،دشمنان به راحتی میتوانند با داده کاوی و تحلیل
و به کارگیری اطالعات حساس ،بر امور فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران
ناپذیری را وارد کنند .معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی
بیان کرد :اکنون بیش از چهار ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام
گذشته است ،اما متأسفانه عدهای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکنهای
داخلی (هاتگرام و تلگرام طالیی) دسترسی دشمنان به دادههای عظیم
کشور را فراهم کرده و نمیگذارند این دستور بهدرستی اجرا شود .در طول
تاریخ کش��ور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و
بی اعتنایی نشده است .وی افزود :مردم مدام سوال میکنند ،اگر الزم
نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و

اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمیکنید .مردم میگویند وقتی که با
دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد
میش��ود ،چه تضمینی وجود دارد که در اج��رای احکام قضایی مربوط
به «مفاس��د اقتصادی» کارشکنی نشود .این سیاست یک بام و دو هوا
مردم و فعاالن و سرمایهگذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است.
خرمآبادی اظهارکرد :از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نس��خههای
فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئوالن ذیربط حضور داشتهاند
بیان کردهام ولی تأثیرگذار نبوده است ،لذا در اجرای وظیفه شرعی( نهی
از منکر) و به منظور بازداشتن مسئوالن امر از راه اشتباهی که در پیش
گرفته اند ،نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع
قرار دارد در میان میگذارم انشااهلل که مؤثر واقع شود.

اسامی که برده شد و پاسخی که داده نشد!
به گزارش میزان ،در دو جلس��ه دادگاه مشایی ،اسامی افرادی آورده شد و
قاضی از رییس دفتر رییسجمهور پیشین درباره ارتباطش با آنها پرسید.
از ارتباط با پریوش سطوتی گرفته تا ارتباط با «پلین گرام»« ،زن تیمسار
رحیمی»« ،زن تیمسار جهانبانی»« ،زن تیمسار پاکروان» و ...این سواالت
و بسیاری از سواالت دیگر قاضی همگی بدون پاسخ ماند و مشایی حتی
برای یکی از این سوالها هم پاسخی نداشت.
بعد از این جلسه ،رسانههای وابسته به یک جریان خاص برخی از اسامی
را که در این دادگاه از آنها نام برده شده بود در رسانههای داخلی جستجو
کردند و گفتند اگر فالن فرد خائن امنیتی است چرا پس رسانههای داخلی
خبری را درباره آنها منتشر کردند!
ذکر چند نکته در مورد این نگاه س��طحی ضروری است :اول اینکه مگر
خبرنگاران و مدیران رسانهها کاش��ف پروندههای امنیتی هستند (!) و یا
خیانتکاران امنیتی شکل ظاهری خاصی دارند که رسانهها متوجه شوند
فالنی خیانت کرده است و نباید با او مصاحبه کرد؟!
در ادامه نظر مخاطبان را به پرونده فردی که از قضا معاون وزارت خارجه
دولت احمدینژاد از او در فرودگاه با دسته گل و با لقب قهرمان هستهای
استقبال کرد ،اما بعد از مدتی اعدام شد ،جلب میکنیم.
«شهرام امیری اعدام شد ».حتما این تیتر را پیشتر دیدهاید؛ اعدام فردی
که تیرماه س��ال  ۸۹با استقبال وارد کشور شد و عالوه بر این در آن دوران
برخی حتی از او به عنوان قهرمان هستهای هم یاد کردند!
«ش��هرام امیری» ،پژوهشگری بود که در سفر حج عمره به عربستان در
خرداد سال  ۱۳۸۸ناپدید و حدود یک سال بعد از آنکه چند کلیپ ویدئویی
با سخنان متناقض از او منتشر شد ،سرانجام  ۲۲تیر  ۱۳۸۹به دفتر حافظ
منافع ایران در آمریکا رفت و سپس به ایران بازگشت .هنگام بازگشت به
ایران ،از او استقبال شد .مقاماتی که در فرودگاه به استقبال امیری رفتند،
حلقه گل به گردن او انداختند و برخی حتی او را قهرمان هس��تهای لقب
دادند؛ جالب اینکه بعد از این استقبال گسترده هوشمندی امنیتی سرنوشت
تلخی را برای دشمن به جای گذاشت.
«تص��ورش را هم نمیکردند ک��ه ایران از ارتباط این ف��رد با آنها مطلع
باشد» یکصدمین نشست خبری س��خنگوی قوهقضاییه نشست خبری
متفاوتی بود؛ حجتاالسالم والمس��لمین محسنی اژهای در این نشست
با اش��اره به اجرای حکم اعدام ش��هرام امیری گفت :این شخص با توجه
به دسترس��یهای اطالعات سری و بکلی س��ری نظام با آمریکا ارتباط
برقرار کرده بود.
او عالوه بر این در آن نشست خبری که در نیمه مرداد سال  ۹۵برگزار شد
افزود :آمریکا در این پرونده از سیستم اطالعاتی ایران رو دست خورد و به
هیچ وجه تصور نمیکرد که ایران از ارتباط این فرد با آنها مطلع باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :آنها با برنامه خاص وی را به کشور
عربستان بردند و به شکل خاص از این کشور خارج کردند و تصور میکردند
که همه اینها از چش��م سیستم اطالعاتی ایران پوشیده است؛ درحالیکه
همه این اتفاقات زیر ذرهبین اطالعات جمهوری اسالمی ایران بود.
خائنین شاخ و دم ندارند
نکته بعدی اینکه خیانت امنیتی مانند قتل یا مابقی جرایم نیست که بشود
بعد از وقوع ،با بررسی صحنه جرم قاتل را پیدا کرد؛ جرایم امنیتی ممکن
است سالها و سالها مورد بررسی قرار گیرند تا عالوه بر اینکه جرم فرد
محرز شود ،زنجیرههای ارتباطی او نیز کشف شود و برای همین مهم شاید
فرد مجرم س��الها زیر نظر زندگی کند تا تحقیقات کامل شود؛ مواردی
وجود داش��ته اس��ت که حتی مجرم ممنوعالخروج هم نشده و به خارج از
کشور هم سفر کرده است بدون آنکه ماموران امنیتی مانع سفر او شوند.
س��وم در م��واردی برای اینک��ه بخش��ی از پروندههای امنیت��ی لو برود
و نقش��ههای مام��وران اطالعاتی ب��رای پیدا کردن مابقی س��رنخهای
پروندهها ناکام بماند برخی از افراد مرتبط به قوهقضاییه فش��ار میآورند
و به رسانههایش��ان ابالغ میکنند تا این نهاد را مورد هجمه قرار دهند تا
این دستگاه قضا مجبور ش��ود اطالعات محرمانه پرونده را منتشر کند تا
بدانند که دستگاههای امنیتی به چه سرنخهای دیگری در موضوع پرونده
رسیدهاند؛ این افراد باید آگاه باشند که قوهقضاییه حتما در این تله رسانهای
قرار نمیگیرد.
در آخر اینکه جریان خاص وابسته به رییسجمهور پیشین به قول شخصیت
اصلی س��ریال مرد هزارچهره «هرکاری میکند هی نمیشود ».و به هر
کاری برای هجمه به قوهقضاییه متوسل میشوند در آخر مایه خنده اهالی
رس��انه و مردم میشوند؛ با این اوصاف بهتر است که برای بار اول هم که
شده تسلیم قانون شوند.
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بزرگ آزاد شدند

در راس��تای کاهش جمعیت کیفری و به منظور رس��یدگی به مشکالت
قضایی مددجویان ۴۶ ،مددجوی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ آزاد شدند.
به گزارش روابطعمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ ،در راستای کاهش
جمعیت کیفری و به منظور رس��یدگی به مش��کالت قضایی مددجویان،
حسینی رییس دادگستری شهریار ،حسین زاده دادستان شهریار و رشید
زاده رییس دادگس��تری رباط کریم با حض��ور در مجتمع با مددجویان به
صورت چهره به چهره دیدار کردند.
در این بازدید مقامات قضایی شهریار و رباط کریم با حضور در اندرزگاهها
ضمن مالقات چهره به چهره با مددجویان ،پس از بررس��ی پروندههای
قضایی تعداد  ۳۰مددجو توسط دادستان شهریار و  ۱۶مددجو توسط رئیس
دادگستری رباط کریم به مرخصی پایان حبس اعزام و از زندان آزاد شدند.
عالوه بر این ،تعدادی از درخواستهای مددجویان نیز جهت رسیدگیهای
بعدی تقدیم مسئوالن قضایی شد.

