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تازه های مطبوعات

••شرق -این روزنامه با تیتر «شکست میرسلیم یا
مؤتلفه؟»مینویسد«:حضورمیرسلیمدرمجلسهم
بهمددسهمیهایبودکهجریاناصولگراییبهحزب
مؤتلفهداد؛اماآنجاکهپایانتخابغیرسهمیهایو
واقعیبهمیانآمد،وزنوجایگاهاینجریانسیاسی
مشخصشد.میرسلیمدرانتخاباتسال 96کمتر
از یک درصد آرا را کسب کرد .در انتخابات ریاست
مجلس سال گذشته با قالیباف رقیب شد؛ اما 12
رأیآورد.واردرقابتبرایریاستکمیسیوناصل
 90شد؛ اما وقتی دید شانسی برای بردن ندارد با
دلخوریوانتشاریکبیانیهانصرافدادوریاستبه
جبههپایداریرسید».
••آفتاب یزد – این روزنامه با تیتر «باز هم تعطیلی
نصفه و نیمه» مینویسد« :طبق گفته کارشناسان،
تعطیلیهای اخیر راهگشا نیست و باعث فروکش
کردن بیماری نمیشود و حتی امکان دارد با باال
بــردن شانس مسافرت امــکــان گــردش ویــروس
نیز در کشور افزایش یابد .در سوی دیگر ،نحوه
اطالعرسانی این خبر اصال مناسب نبوده است.
همچنین در شرایطی که کل ایران درگیر ویروس
دلتاستچراتنهاتهرانوالبرزتعطیلشدهاندوحتی
تعطیلیدرتهرانفقطمختصبخشدولتیاست؟
بهنظرمیرسدمردمعادیوبخشخصوصیدربدن
خودآنتیبادیدارندودرگیربیمارینمیشوند».
••اعتماد -این روزنامه نوشت :فراموش نكنیم
اگرچه از  14روز دیگر ،روحانی رئیس جمهوری
ایران نیست اما به عنوان رئیس جمهوری پیشین
مملكت ،از جایگاه سیاسی قابلتاملی برخوردار
اســت و مــیتــوانــد نقطه اتــكــایــی بــاشــد بــرای
كنشگری سیاسی خود ،اعتدالیون همراهش و
البته شاید اصالحطلبان و دیگر حامیانش در این
هشت سالی كه گذشت.

انعکاس
••اعتمادآنالینمدعیشد:یکمنبعآگاهبااشاره
بهبرگزاریمراسمتحلیفرئیسیپیشازنیمهمرداد
گفت :ایران از عربستان برای حضور در این مراسم
دعوتکردهاست.باتوجهبهحلوفصلتمامیموارد
اختالفیدوجانبههرلحظهامکاناعالمبهبودروابط
تهرانوریاضوبازگشاییسفارتخانههاوجوددارد.
••فــرارو نوشت :نیروی دریایی دانــمــارک از
مشاهده ناوبندر مکران ،بزرگترین ناو نیروی
دریایی ایران و ناوچه سهند در آبهای دریای
بالتیک خبر داده است .این دو ناو که پیشتر تصور
میشد راهی ونزوئال هستند ،به سوی بندر سن
پترزبورگ روسیه در حرکت هستند.
••تابناک نوشت :دادســتــان عمومی و انقالب
اصفهانگفت:ازدختراننوجوانیکهفیلمدرگیری
آنهادرفضایمجازیمنتشرشدهبودوخانوادههای
آنــان ،در حــوزه دادســرای عمومی و انقالب برای
شرکت در مصاحبه روان شناختی دعوت شد .علی
اصفهانی افزود :برای این نوجوانان و خانواده های
آنان عالوه بر تبیین مباحث ساختاری ،قانونی و
تربیتیدستوراتالزمصادرشدتاضمنتعهددادن،
دورههایآموزشیوتربیتیرابهمنظورجلوگیریاز
آسیبهایاجتماعیومخاطراتبعدیبگذرانند.
••دیــده بــان ای ــران مدعی شــد :ســـردار رستم
قاسمی وزیر سابق نفت ،اسب خود را برای حضور
در ساختمان بهشت زین کرده است .قاسمی به
اطرافیان خود سفارش کــرده؛ برنامه وی را برای
تصدیشهرداریتهرانآمادهکنند».
••اقتصاد سالم مدعی شد :بعد از مشخص شدن
تیم اصلی اقتصادی دولــت جدید (فرهاد رهبر،
محمدرضا فرزین ،سیدرضا فاطمی امین) به عنوان
متولیانسازمانبرنامهوبودجهکشور،وزارتاقتصاد
ِ
ووزارتصمت؛تعداددیگریازاعضایکابینهدولت
سیزدهم مشخص شدند .یک منبع آگاه نزدیک به
دفتر رئیس جمهور منتخب در گفت وگو با پایگاه
خبری «اقتصاد سالم» اظهار کرد :مهرداد بذرباش
فعال گزینه وزارت کار است .البته بحث هایی درباره
حضورویدرشهرداریتهراننیزوجوددارد.

گزارشها از آرامش نسبی در خوزستان

همزمان با دستور شمخانی برای آزادی بازداشت شدگان فاقد عمل مجرمانه ،کمک رسانی برای حل مشکالت آبی هم
گسترده تر و با اقدامات مسئوالن محلی ،استاندار و علما فضا آرام تر شده است
گـــروه سیاسی -برخی شــهــرهــای استان
خــوزســتــان چند روزی اســت کــه بــه خاطر
مشکالت بی  آبی شاهد اعتراضات و بعضا
اغــتــشــاشــات بـــوده کــه متاسفانه تــعــدادی
از هموطنان جان خود را در این اتفاقات از
دســت داده انــد و همچنین یکی از پرسنل
نیروی انتظامی به شهادت رسیده است .در
عین حال براساس گزارش ایرنا ،شامگاه پنج
شنبه ،این استان شب آرام و بدون تجمعی را
سپری کرد .همزمان سردار اشتری فرمانده
نیروی انتظامی در ارتباط ویدئوکنفرانسی
با قرارگاه انتظامی امــام علی(ع) در استان
خوزستان با اشاره به وقایع اخیر در این استان
تاکید کرد :مردم صف خود را از آشوبگران
جدا کردند و ما هم اجازه نمیدهیم عد های
فرصتطلب فضا را ناامن و موج سواری کنند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به این
که «متاسفانه در یک هفته اخیر چند شهروند
ع ــادی یــا پرسنل نــیــروی انتظامی در این
درگیریها بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته
و زخمی شدند» ،افزود« :براساس مشاهدات
عینی خبرنگاران ،هم اکنون با مشاهده موج
اقدامات در استان خوزستان در زمینه حل
مشکل تنشآبی این استان و روشنگری مردم،
بزرگان عشایر ،علما و مسئوالن؛ آرامــش به
شهرهای اســتــان بازگشته و تــا حــد زیــادی
وضعیت آرامتر شده است».
خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز گزارش داد:
طی روزهای اخیر که آب رسانی در خوزستان به
صورت گسترده درحال انجام است ،به جز چند
تجمع پراکنده محدود در ماهشهر و شادگان،
شامگاه پنج شنبه تمام شهرهای خوزستان
آرام و بدون تنش بود .بر اساس این گزارش،

استاندار خوزستان و فرمانده سپاه استان روز
پنج شنبه به ایذه رفتند و پس از دیدار با بزرگان
این شهرستان قول دادند که مشکالت آبی آن
ها را پیگیری کنند و همین کار در آرام کردن
مــردم ایــذه که دو شب پیاپی نــاآرام بود نقشی
موثر داشــت .همچنین استاندار خوزستان با
جمعی از بزرگان و شیوخ عرب شهرهای غرب
استان دیدار کرد و همین موضوع در آرام کردن
مردم تاثیر گذار بود .برخی شهرهای استان
خوزستان نظیر خرمشهر ،آبــادان ،ماهشهر،
شادگان ،دشت آزادگان ،هویزه ،شوش و ایذه
و در مواردی هم دزفول و اندیمشک در روزهای
گذشته شاهد اعتراضات مردمی بود .در جریان
این اعتراضات ،ستوان دوم «ضرغام پرست»
حین انجام ماموریت به شهادت رسید و یک
مأمور دیگر مجروح شد .این دو مأمور برادر بودند
که یکی به شهادت رسید و دیگری از ناحیه پا
مجروح و بــرای مــداوا به مرکز درمانی منتقل
شد .صبح دیروز نیز پیکر شهید ضرغام پرست
از مدافعان امنیت در مصالی امام خمینی بندر
ماهشهر تشییع شد .در حالی که برخی رسانه
های معاند و خارجی تعداد کشته ها را چند نفر
اعالم می کنند ،خبرگزاری فارس اعالم کرد:
تاکنون یک نفر شهید شده است و دو نفر کشته
و  14نفر از ماموران ناجا در خوزستان زخمی
شده اند .در این بین ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی در حساب توئیتری خود نوشت :به نیروهای
امنیتی دستور داده شد ،بازداشتیهای حوادث
اخیر که عمل مجرمانهای نداشته اند ،به سرعت
آزاد شوند .او ضمن تاکید بر این که اعتراض حق
طبیعی مردم است ،تصریح کرد :مردم اجازه
نمیدهند مشکالت داخلی بستر سوء استفاده
معاندین شود .همزمان ،کانون وکالی استان

مجادله برسر وین

در حالی که ربیعی گفت کمیته ای در شورای عالی امنیت ملی« ،تفاهم
اولیه ای» را که در جریان مذاکرات وین به دست آمده ،رد کرد ،سخنگوی
دبیرخانه این شورا اظهارات وی را مردود دانست
هادی محمدی – ماجراهای مذاکرات وین
و راه هــای احیای برجام آن چنان که تصور
می شود یا بهتر بود فقط بین ایران و آمریکا یا
ایــران  4+1باشد ،نبوده و نیست و در همین
روزهــای اخیر یک پــرده از اختالف نظرهای
داخلی این پرونده حساس و تاریخی هم که بین
مجلس و دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی بــود ،بــاال زده شــد .سخنگوی دولــت در
روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم ،تصمیمات
کمیته تطبیق توافق ویــن با مصوبه مجلس
در خصوص برجام را دلیل توقف مذاکرات
وین و به نتیجه نرسیدن پروژه رفع تحریم ها
بیان کرد .این ادعــای علی ربیعی با واکنش
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
روبــه رو شد و کیوان خسروی نیز ضمن رد
این ادعا مدعی شد ،آن چه مذاکرات را به بن
بست کشاند ،رفتار غلط آمریکا بود ،نه مصوبه
مجلس یا نهادهای باالدستی و کمیته تطبیق.

به گــزارش خراسان ،علی ربیعی سخنگوی
دولــت که نشست خبری اخیر خود با رسانه
ها را به دلیل شرایط حاد کرونایی به صورت
مکتوب برگزار کرد ،در پاسخ به سوالی مبنی
بر ایــن که ایــن روزهــا و همزمان با پایان کار
دولــت دوازدهـــم ،گمانهزنیهای متعددی
درباره دالیل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر
بازگشت به برجام مطرح میشود؛ علت اصلی
این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر
تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد :تا
جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم
مربوط بــوده ،بخش اصلی مــذاکــرات انجام
شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده
تحریم ها صورت گرفته است .وی ادامه داد :با
این حال ،کمیته شکل گرفته در شورای عالی
امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم
شده با قانون مجلس شورای اسالمی مصوب
آذر  ۱۳۹۹را دارد ،این تفاهم را ناسازگار با

خوزستان با صدور بیانیهای از مراجع قضایی
خواست معترضان به تنش آبی در خوزستان را
تحت پیگرد قرار ندهند.
▪تصمیم رئیسی برای انتخاب استاندار ویژه

آیت ا...سید ابراهیم رئیسی نیز روز پنجشنبه
در نشست ویـــژه بــررســی مــســائــل اســتــان
خوزستان ،معضالت استان در زمینههای
گوناگون به ویــژه کمآبی را مــورد رسیدگی
قرار داد .رئیسجمهور منتخب با بیان اینکه
مدیرعالی استان در استا نهایی که شرایط
خــاص دارن ــد در دولــت مــورد توجه خواهد
بود ،گفت :در استا نهایی که مشکل خاص
دارند ،استانداران ویژه انتخاب خواهند شد
تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبهای
مسائل استان را در زمانهای کوتاه با حضور
در هیئت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع
محرومیت در استانهایی مانند خوزستان و
سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه
دولتمردان خواهد بود.همزمان دیــروز نیز
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوربا
حضور در سد کرخه با توضیحات وزیــر نیرو
و مدیر ایــن سد از وضعیت ذخیره ســازی و
چگونگی رها سازی آب برای تامین آب مورد
نیاز پایین دست این سد مطلع شد .در این
میان طی روزهای گذشته با رهاسازی بیشتر
آب کرخه مشکل برخی مناطق حل شده است.
▪یک کشته و 7مجروح در الیگودرز

در ایــن مــیــان پنج شنبه شــب الــیــگــودرز در
اســتــان لرستان نیز نـــاآرام بــود .در ایــن بــاره
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی لرستان از
دستگیری لیدرها و عوامل حوادث پنج شنبه
آن تشخیص داده است .به این ترتیب ،با نظر
نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر
تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته
های مطرح شده در این قانون ،مذاکرات به بعد
از انتقال کامل دولت موکول شده و مسئولیت
آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.
ربیعی تاکید کرد :مواضع اصولی جمهوری
اسالمی ایران در خصوص برجام ،همواره بر
اساس دستورالعمل های نهادهای باالدستی
تهیه و پیگیری شده است .از سوی دیگر حسن
روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز در سخنان
روز پنج شنبه خود بار دیگر قانون راهبردی
مجلس در خصوص برجام را عامل رفع نشدن
تحریم های آمریکا برشمرد و با بیان این که
دولت دوازدهــم برای رفع تحریم ها همه کار
انجام داد ،اظهار کرد :اگر قانون مجلس جلوی
ما را نگرفته بود ،تقریب ًا قبل از عید نوروز تحریم
را برداشته بودیم ،بنابراین دولت همه کارهای
الزم را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و
گامهای خودش را برداشته است .در گزارش
وزیر امور خارجه که برای نمایندگان مجلس
ارسال شده نیز روشن است به چه توفیقاتی
دست یافتیم.
▪تکذیب اظهارات ربیعی توسط خسروی

اما همه ماجرا به این جا ختم نشد و اظهارات
علیربیعیباواکنشصریحسخنگویدبیرخانه
شــورای عالی امنیت ملی روبه رو شد .کیوان
خسروی ساعاتی بعد از انتشار اظهارات علی
ربیعی ،در واکــنــش بــه اظــهــارات وی دربــاره
تصمیمات کمیته تطبیق مذاکرات هستهای
گفت :اظهارات منتسب به سخنگوی محترم
دولــت در خصوص جمع بــنــد یهــای هیئت
(کمیته)تطبیقراکهازسویرسانههایگروهی
منتشر شده است ،تکذیب میکنم .وی افزود:
بر خالف آن چه اظهار شــده ،هیئت (کمیته)
مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته
که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه
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شب الیگودرز خبر داد .سرهنگ علی گاللی در
گفت وگو با مهر در خصوص حوادث شهرستان
الیگودرز اظهار کرد :ابتدا تعدادی از افراد به راه
بندان جاده کمربندی الیگودرز اقدام و بعد به
سمت خودروهای عبوری سنگ پرانی و در عبور
و مرور مردم مشکل ایجاد کردند .وی با بیان
این که به دنبال این اتفاقات فرمانده انتظامی
شهرستان ورود کــرد ،افــزود :افــراد مذکور با
سناریوی از قبل طراحی شده به تیراندازی به
سمت مأموران انتظامی و مردم اقدام میکنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان با
تاکید بر این که سالح افراد مسلح در این حادثه
«ساچمه زن» بوده است ،افزود :به دنبال این
حــوادث هفت نفر مجروح شدهاند و یک نفر
هم کشته شده است .سرهنگ گاللی با اشاره
به این که تعدادی از عامالن این ناآرامیها را
دستگیر کردهایم ،خاطرنشان کرد :لیدرها و
عامالن این حادثه دستگیر شده اند .وی با بیان
این که قطع به یقین طراحی این سناریو از قبل
بوده و برنامهریزی شده است و در این خصوص
شک نداریم ،تصریح کرد :هم اکنون مشکلی در
شهر الیگودرز نیست ،سناریوسازی این افراد
به گونهای بوده که طی شب باشد و از تاریکی
استفاده و کشته سازی کنند .سرهنگ گاللی
در خصوص هویت فرد جانباخته ،ضمن رد
تیراندازی از سوی پلیس به مردم گفت :فرد
کشتهشدهنیزباپلیسهمراهبودهوخانوادهوی
به این امر اذعان دارند .ایرنا نیز نوشت :شامگاه
پنج شنبه تعدادی از مردم الیگودرز با هدف
حمایت از مردم خوزستان در بحث مشکالت
کم آبی تجمع مسالمت آمیز انجام دادند اما در
ادامه عوامل ضد انقالب این تجمع را به سمت
هنجار شکنی پیش بردند .دیــروز نیزمعاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر
گفت :ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی
مبنیبرآتشسوزیوناآرامیدرشهرستانهای
گناوه و دشتستان صحت ندارد .در این میان،
معزی معاون اطالعرسانی و ارتباطات دفتر
رئیس جمهوری ،با بازنشر صحبتهای اخیر
روحانی دربــاره خوزستان نوشت :روحانی،
اعتراض مدنی و حتی به خیابان آمدن را حق
شهروندان خوزستان دانست ،شهروندانی که
در کاهش بارندگی ،خشکسالی شدید ،گرمای
طاقتفرسای  ۵۰درجه و بیآبی قرار دارند.
شهروندی آن هاست و نباید
این حق مسلم
ِ
معترضان را به گروههای کوچک امنیتستیز
تقلیل داد .همه این ها در حالی است که رسانه
نزدیک به شورای عالی امنیت ملی خواستار
برخوردقضاییبااستاندارسابقخوزستانشد.
نورنیوز نوشت :سخنان رهبر انقالب کمترین
شکی درب ــاره مقصر بــودن مسئوالن استان
خوزستان باقی نمیگذارد .قوه قضاییه نقدا
باید برای رسیدگی به ترک فعلهای صورت
گرفته به ویژه از سوی استاندار سابق اقدام کند.
طرف آمریکایی و بعضا طر فهای اروپایی در
خصوص آن ها به نتیجه نرسیده و از توافق دور
بوده و بدیهی است صحبت از انطباق داشتن
یا نداشتن چیزی که واقعیت خارجی ندارد،
نمیتواند موضوعیت داشته باشد .همزمان
به گزارش خانه ملت ،ابوالفضل عمویی ،عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در خصوص اظــهــارات رئیس جمهور
دربــاره قانون اقــدام راهبردی مجلس گفت:
برخالف ادعای رئیس جمهور ،طبق گزارش
ظریف ،مذاکرات وین از فروردین به صورت
رسمی آغاز شد .محمود عباس زاده ،سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی نیز گفت :ایــن قانون
در آذر سال گذشته به تصویب رسید ،بنابراین
ایشان باید پاسخ دهد به چه دلیل از سال  92تا
سال  ،99تحریم ها لغو نشد در حالی که ایشان
هنگام اجرای برجام بیان کردند که تحریم ها
بالمره برداشته خواهد شد .سیدنظام الدین
موسوی هم در واکنش به اظهارات علی ربیعی
سخنگوی دولت مبنی بر این که مصوبه مجلس
موجب ایجاد مشکل در رونــد مذاکرات و لغو
تحریمها شده ،تاکید کرد :بررسی های هیئت
تطبیقنشاندادمذاکراتویناساساقادربهلغو
موثر تحریم ها به گونه ای که به انتفاع اقتصادی
برای کشور منجر شود ،نبوده و دولت در لغو
تحریم ها شکست خورده است .وی افزود :هم
آقای ربیعی و هم آقای روحانی در حال ارائه
روایت های کامال غیرواقعی از نتیجه مذاکرات
هستند و البته مردم به خالف گویی های آقایان
عادت کرده اند و کمتر کسی این اظهارات را
جدی می گیرد .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
با بیان این که واقعیت با اظهارات مقام های
دولت فاصله فــراوان دارد ،اظهار کرد :قانون
مجلس مهم ترین دارایی تیم مذاکره کننده در
مذاکرات ماه های اخیر بوده و مراجعه به متن
مذاکرات که در اختیار مجلس هست ،نشان می
دهد اگر قانون مجلس نبود اساسا تیم مذاکره
کننده چیزی برای چانه زنی نداشت.
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قضایی

در بازدید سرزده از زندان رجایی شهر
صادر شد

 7دستورقاضیالقضاتبرایبهبود
وضعیتزندانها
حــجـتاالســام والمسلمین محسنی اژ های
در دومین بازدید از زندانهای کشور در کمتر
از یک ماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا،
بدون اعالم قبلی به زندان رجاییشهر کرج در
مرکز استان البرز رفت .رئیس دستگاه قضا در
بازدید از بخشهای مختلف زندان از جمله بند
زندانیان امنیتی و همچنین بند جرایم خشن،
ضمن گفت وگــوی چهر هبهچهره با زندانیان،
از نزدیک از وضعیت ،مشکالت و کمبو دها و
خواستههای آنها مطلع شد .به گزارش میزان،
رئیس دستگاه قضا به مسئولیت سنگین سازمان
زندانها در مراقبت ،تأمین نیازهای بهداشتی
و رفاهی زندانیان و بازاجتماعی کــردن آ نها
اشاره کرد و به بیان توصیههایی برای کاهش
جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگا هها
پرداخت و اول از همه از مسئوالن دادسراها و
قضات خواست که در اجرای دستورالعملهای
صادر شده ،تا حد امکان از صدور قرار بازداشت
موقت پرهیز کنند« .استفاده از مجازا تهای
جایگزین حبس» دومین توصیه حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای بود که تصریح کرد:
هرقدر امکانات زندا نها افزایش یابد ،باز هم
پاسخ گوی افزایش جمعیت کیفری نخواهد بود
و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که
امکان دارد ،مجازات حبس ندهیم .رئیس قوه
قضاییه به صدور آرای خالف شرع و قانون هم
اشــاره کرد و گفت :اگر بر اساس ماده  ۴۷۷به
حکمی برخوردیم که خالف َب ّین شرع و قانون
بود ،باید ضمن بررسی علت این که چرا بازپرس و
قاضی چنین رأیی دادهاند ،به صورت ریشهای از
صدور آرای خالف شرع و قانون جلوگیری کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژ های بر
جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت
از زندانیان نیز تأکید کــرد و افــزود :در برخی
زنــدانهــا افــرادی که برایشان قــرار بازداشت
موقت صادر میشود ،از زندانیان جدا نگهداری
میشوند ،امــا ایــن رویــه باید در همه زندا نها
اجرا شود .رئیس دستگاه قضا با اشاره به تنوع
زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند،
بر «تفکیک زندانیان» تأکید کرد و گفت :باید
زندانیان دستهبندی و تفکیکشده نگهداری
شوند تا در ایام حبس نه امکان آمــوزش خالف
به همدیگر را داشته باشند و نه آن که برخی از
آ نهــا بهصورت باندی به دیگران ظلم کنند.
اژ های برای حل مشکل کمبود قاضی ناظر در
زندانها نیز پیشنهاد داد برای بررسی مسائل
زنــدان از ظرفیت حقو قدانان و دانشجویان
رشته حقوق و قضا استفاده شود و برای نمونه،
چهار حقوقدان همراه با یک قاضی بر یک زندان
نظارت کنند .رئیس قوه قضاییه به مشموالن
قصاص در ندامتگاههای استان تهران هم اشاره
کرد و از مسئوالن سازمان زندانها خواست با
کمک دادستانی تیمی را بــرای جلب رضایت
اولیای دم تعیین کنند و تأکید کرد ،هر چند نفر
از منتظران قصاص مشمول عفو و بخشودگی
قــرار گیرند ،این اقــدام ارزشمند خواهد بود.
گفتنی اســت ،در بازدید رئیس قوه قضاییه از
زندان رجایی شهر ۲۰۰ ،درخواست از ناحیه
زندانیان به حجت االسالم والمسلمین محسنی
اژهای رسید که به دستور قاضی القضات مقرر شد
ضمن استخراج سریع پروندههای این زندانیان
بالفاصله تیمی قضایی به صورت فوری و در ایام
تعطیالت همه موارد را بررسی کنند.
▪اژه ای در بند محکومان تکفیری!

اما حضور رئیس قوه قضاییه در بند محکومان
تکفیری موجب تعجب زندانیان داعشی نیز
شد .محکوم تکفیری خطاب به اژه ای گفت :از
حضور شما در زندان شوکه شدیم ،باور نکردنی
است .اژهای نیز در پاسخ گفت :درخواستهای
خود را بنویسید و تحویل بدهید .کاربری در
این باره نوشت« :رئیس قوه قضاییه رفته از بند
تکفیر یهای داعشی بازدید می کنه و حرف
هاشون رو می شنوه ،جوری که خودشون هم
تعجب کــردن ،اژ های خــوب درک کــرده که با
نشستن روی صندلی و پاراف کردن درخواست
ها ،تحولی توی دستگاه قضایی اتفاق نمی افته،
خودش مستقیم وارد میدان شده».

