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دادستان تهران:

جعفری دولت آبادی خطاب به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر

تهد�دها روی می آورند، گفت: این اقدامات، اموری شکست خورده

است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در هما�ش علمی

کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: داد�اران و قضات با�د

از بندهای زندان بازد�د داشته باشند و نبا�د ما زندانی را پیش خود بیاور�م

بلکه با�د نزد آنها برو�م و زندانی نبا�د به حال خود رها شود. 

وی با اشاره به ا�نکه همه معاونان، قضات و داد�اران را به سرکشی از زندانها ملزم کرده ا�م گفت: هم اکنون در همه زندان های استان تهران

دایره نظارت دار�م و همه زندان ها قاضی مقیم دارند که در همکاری میان مسئوالن زندانها و داد�اران بسیار موثر است. 

دادستان تهران گفت: در بخشی از زندانیان بالتکلیف، با مشکالتی مواجه هستیم و در مواردی بسیار نادر مشاهده کرد�م که �ک زندانی با

تاخیر آزاد شده و با�د قاضی پرونده حتماً متوجه زندانی شدن غیر موجه برخی زندانیان باشد.

جعفری دولت آبادی از تصو�ب آیین نامه نظارت بر بازداشتگاه ها خبر داد و افزود: حتما با�د قضات و داد�اران بر بازداشتگاه ها نظارت کنند تا

حوادثی پیش نیا�د که شأن نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرند. 

وی بر ا�جاد رو�ه های واحد در اعطای مرخصی به زندانیان تاکید کرد و گفت: برخی زندانیان به بیماری های مسری و صعب العالج مبتال

هستند که حتما با�د امور این زندانیان پیگیری شود. 

دادستان تهران در بخش د�گری از سخنانش به آیین نامه استقرار معاونت اجرای احکام زندانیان اشاره کرد و افزود: ما آمادگی کامل برای

اجرای این آیین نامه را دار�م و معتقد�م بخش هایی از اجرای احکام زندانیان با�د در داخل زندان انجام شود که با تحقق این امر از رفت و

آمدهای مکرر زندانیان و خانواده های آنان پیشگیری می شود.

اعتصاب غذا امری شکست خورده است

جعفری دولت آبادی ادامه داد: به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهد�دها روی می آورند اعالم می کنیم که این اقدامات، اموری

شکست خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود. مجازات زندانیان با�د به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر

برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیر�م. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وی در بخش د�گری از سخنانش پیشنهاد داد: �ک روز صبح تا عصر همه معاونان دادستانی در طرحی با

عنوان ��ک روز - �ک زندان� شرکت کنند و در زندان ها به گونه ای حاضر شوند که بتوانند با همه زندانیان مالقات کنند. 

تسلیم اعتصاب غذای برخی از زندانیان نمی شو�م/ اجرای کامل مجازات ها

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/service/Society
http://www.mehrnews.com/service/Society/Justice
http://www.mehrnews.com/


10/31/2017 Mehr News Agency | ���� ���� ��پ - ����� ا����ب ��ای ���� از ز��ا���ن ��� ����/ ا��ای ���� ���زات �� - �����اری ��� | ا���ر ا��ان و ���ن

http://www.mehrnews.com/print/4067366/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B… 2/2

دادستان تهران گفت: وقتی برخی داد�اران و قضات مسائل زندان ها را ببینند حتما د�دگاه ها�شان تغییر می کند و در زمان صدور حکم برای

کسانی که جرم های سبک تر داشته باشند می توانند کمک بیشتری کنند.

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


