دﯾﺪار رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤــﺎﻣﯽ زﻧــﺪاﻧﯿﺎن ﻧــﺪاﻣﺘﮕﺎه
ﺷﻬﺮری /ﺑﻪ زودی اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﺘﻬﻤـﺎن در ﺗﻤـﺎم اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ راه
اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری ﮐﻪ
در روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد.
ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎت ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان ،ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎی
اداری ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن وارد
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت در دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ،اﻣﻮر
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری ﺷﺪ ﺗﺎ
و زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن اﺳﺘﺎن

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار ،دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ وﯾﮋه
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از ﻣﺮدان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه زﻣﯿﻨﻪ
آزادی ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﺳﺘﺎد دﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﻧﺒﻮده
و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ردﻣﺎل در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﻮراﻫﺎی
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪدﮐﺎران و ﮐﻤﮏ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ اداﻣﻪ داد:
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ
ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ را دارد و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ اراﺋﻪ
زﻣﯿﻨﻪ آزادی ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد واﺟﺪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪات و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ زودی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎم

اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﻮدﯾﻊ
وﺛﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻃﯽ ﻣﻬﻠﺘﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ای در
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ﺑﺮای آﻧﺎن درج ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و
دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه در ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،از ورود ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن زن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
دﭼﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﻏﻔﺎل از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﻏﻠﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ﺧﺎﻧﻪ دار و ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ورود ﺑﻪ زﻧﺪان ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻫﻢ آﺳﯿﺐ زاﺳﺖ ودر
ﺧﺼﻮص زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان زﻧﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﯿﺮ را در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد ﻓﺮدا آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
در اداﻣﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه
اﻧﺪرزﮔﺎه زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه دﯾﺪار و
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ/.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/.

آﯾﺖ اﻟﻪ رﺋﯿﺴﯽ :ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری
ﺟﺰء زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری ﺟﺰء زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺸﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺣﻀﺮت
و روز زن ،رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﻧﯿﺰ اداره اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی
ﺷﻬﺮری ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
آﯾﺖ

اﻟﻪ

رﺋﯿﺴﯽ

در

ﺟﺮﯾﺎن

اﯾﻦ

ﺑﺎزدﯾﺪ

ﮐﻪ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

زﻫﺮا )س(
اﺑﺘﺪا از
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه
در ﺟﺮﯾﺎن

ﺳﺨﻨﮕﻮی

ﻗﻮه

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﯿﺎت اﻟﻐﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان و ﺟﻤﻌـﯽ از ﻗﻀـﺎت و
دادﯾﺎران ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر داد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری،
ﺿﻤــﻦ ﭘــﺎﻻﯾﺶ زﻧــﺪاﻧﯿﺎن ،وﺿﻌﯿــﺖ
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒﻫﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزادی ﻣﺸﺮوط
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
اﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد ﻫﯿﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺶ در ﻣﺤﻞ
ﻧـﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿﻌﯿـﺖ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺴـﺘﺤﻘﺎن ﺗﺨﻔﯿـﻒ و ﻋﻔـﻮ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﮔﺰارش آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ ﻗﻀﺎت ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪان دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻼ وﺟﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش وﺛﺎﯾﻖ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻼح ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن را وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯽ زﻧﺪان داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪانﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﻣﺪدﮐﺎران ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،اداﻣﻪ داد:
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری ﺟﺰء زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺸﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ و زﻧﺪان ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮادی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ دار ﺑﻮده ،اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد
ﮔﻼﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی زﻧﺪان و
ﻃـﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ ﻣـﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادی ﻣﺸﺮوط ،اﻋﺴﺎر،
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﮑﺎت در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺌﻮاﻻت و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ را
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ داد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺪدﺟﻮ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻀﻮر
در زﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دو زﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﻨﺪ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و ﻧﺤﻮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ را از ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدران و
ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ،رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص
ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی و در اﺟﺮای
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻌﺪاد ۶۰
ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎنِ زن ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ
)زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺒﺲ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﻣﺎه اﺳﺖ( آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﮐﻪ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺗﻌﺪاد  ۵۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﻨﺪ
روزه اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.

در آﺳـﺘﺎﻧﻪ روز زن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ:
ﺑﺎزدﯾـﺪ رﺋﯿـﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ از
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا
)س( و روز زن ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ از ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری
)زﻧﺎن( ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ در ﺑﺪو ورود در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﻣﻌﺮق ﮐﺎری و
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﻗﻀﺎت و
دادﯾﺎران زﻧﺪان دﺳﺘﻮر داد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﺿﻤﻦ
ﭘﺎﻻﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒﻫﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزادی ﻣﺸﺮوط و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮری آورده ﺑﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ و
در ﻣﺤﻞ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﻋﻔﻮ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﮔﺰارش ان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ ﻗﻀﺎت ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪان دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻼ وﺟﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮش وﺛﺎﯾﻖ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻼح ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن را وﻇﯿﻔﻪ

اﺻﻠﯽ زﻧﺪان داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪانﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺟﺮاﯾﻢ و اﺗﻬﺎﻣﺎت آنﻫﺎ
را ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻤﺎع ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ،از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﻔﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدن
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﮔﻼﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﺎﻟﯽ از
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﻦ
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در زﻧﺪان اﺳﺖ
و ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی زﻧﺪان ،ﺑﻪ
اﻧﺪرزﮔﺎه رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ،از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻣﺸﮑﻼت اﻏﻠﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادی ﻣﺸﺮوط ،اﻋﺴﺎر ،ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﮑﺎت در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ

دﺳﺘﻮراﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺪدﺟﻮ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻀﻮر
در زﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دو زﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ،از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب
اراﯾﻪ ﮐﺮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﻨﺪ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و ﻧﺤﻮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ را از ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدران و
ﻓﺮزﻧﺪان انﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی و در اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻌﺪاد  ۶۰ﻧﻔﺮ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎنِ زن ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ )زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺒﺲ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﻣﺎه اﺳﺖ( آزاد ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ
دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﯿﺴﺖ آنﻫﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ۵۰
ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﻨﺪ روزه اﻋﺰام
ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.

دورﺑﯿـﻦ ﻫـﺎی ﻣﺪارﺑﺴـﺘﻪ زﻧـﺪان
رﺟـﺎﯾﯽ ﺷﻬـﺮ راز ﻓـﻮت زﻧـﺪاﻧﯽ را
آﺷﮑﺎر ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ
ﻗﺘﻞ ،راز ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،روز دوازدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
زﻧﺪاﻧﯽ م.ع ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ آزار و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ
ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﻤﻞ
ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺘﺎب در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻮاﺧﻮری،
ﺗﻌﺎدﻟﺶ را از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ اﻋﺰام ﻓﻮری اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺪان و
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ وی در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻓﻮت اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ ﻗﺘﻞ ،وی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در
زﻧﺪان ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و اﺧﺬ اﻇﻬﺎرات زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ،
دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺟﺴﺪ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﺮدﯾﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ،
اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/.

ﺑﺎزدﯾـﺪ رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن زﻧـﺪان ﻫـﺎ
از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮﺷﻬﺮ
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در دوﻣﯿﻦ روز ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺪاری و
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اراده ﺧﻮد ﻣﺎ
را در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼح و ﺟﺒﺮان
ﺧﻄﺎﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن
از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ آزادی ﺷﻤﺎ را
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ :ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﻮﺷﻬﺮی از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ  ۴ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﮔﺬﺷﺖ از
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ  ۴زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اوﻟﯿﺎی دم از ﻗﺼﺎص رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی واﻻی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ و ﮔﺬﺷﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدن
آن ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ اﻣﺎ آن را اﺟﺮا ﮐﺮدن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻮﯾﮋه از
ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر
اﯾﻦ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از آرزوﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی در زﻧﺪان
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ
و ﮔﺬﺷﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻼش
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
آزادی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮی ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی
اﻟﻬﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻗﻄﻌﺎ اﺟﺮا آن را در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﯾﻮن
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎﻣﻪ آزادی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﺪدﮐﺎری زﻧﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻫﺪا ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ۱۶ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﻪ آزادی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/.

ﺑﺎزدﯾـﺪ رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن زﻧـﺪان ﻫـﺎ
از زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز اول ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻏﺪﯾﺮ
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺪاری ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮل دور ﺷﺪن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻓﺰود :زﻧﺪان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻀﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﺑﺎزﺳﺎزی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در اداﻣﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ و
ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن
ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اردوﮔﺎه ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزی و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪار و ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد.
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ـﺎت
ـﻊ ﻗﻀـ
ـﺎﻧﮕﯿﺮ در ﺟﻤـ
ـﺮ ﺟﻬـ
دﮐﺘـ
دﺷﺘﺴـﺘﺎن :روﯾﮑـﺮد ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺠـﺎزات ﺣﺒـﺲ
اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﻀﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺮدم و اﺣﻘﺎق آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن و در ﺟﻤﻊ
ﻗﻀﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم :ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﯿﺪ
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪور
اﺣﮑﺎم ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻮاردی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وﺛﯿﻘﻪ و ﯾﺎ
ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺑﻪ زﻧﺪان وﻟﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ اﻓﺰود :زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد وﻟﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رو
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ

ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﺷﺘﺴـﺘﺎن و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ را ﺑـﻪ اﻃﻼع
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد:
ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﻧـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﯿﻔـﺮی
در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از اﻋﺰام ۱۶
ﮔﺮوه ﺑﻪ  ۱۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺒﺮ داد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺪردان
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪان ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ۹۸درﺻﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻣﺮدان و ۲درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻪ ﺟﺮم اول اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺳﺮﻗﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع
ﺟﺮاﺋﻢ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ و
ﺳﺎزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و رﯾﺶ
ﺳﻔﯿﺪان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ
وﯾﮋه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی دارﯾﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ،دادﺳﺘﺎن،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺷﻬﺮدار دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

