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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

وقتی محمدمهدی حاج محمدی، 
رئیس سازمان زندان ها در توئیتر نوشت 
که مسئولیت تصاویر منتشــر شده از 
خشونت ها در زندان اوین را می پذیرد، 
بسیاری او را ســتودند و اقدامش را از آن 
رفتارهای نادر خواندند که کمتر از سوی 
مسئولی دیده شده است. هرچند که این 
پذیرش مسئولیت و عذرخواهی را ناکافی 
دانستند؛ اما همینکه واکنش او آغشته به 
توجیه و تکذیب نبود، از دید بسیاری قابل 
ستایش می نمود.  سه روز بود که تصاویر 
تکان دهنده با هشــدار »ممکن است 
این تصاویر برای شــما ناراحت کننده 
باشــد« در فضای مجازی و رسانه های 
خارجی پخش می شــد در حالی که در 
ایران سکوتی سنگین بر آن حاکم بود. 
توئیت رئیــس ســازمان زندان ها این 
سکوت را سنگین را شکست و فضا برای 
واکنش های بیشتر برای مطالبه مدنی 
و حقوقی باز شد؛ واکنش هایی که حتی 
تیر ترکششان خود حاج محمدی را هم 
نشانه می رفت.  برای نمونه علی مطهری 
نوشت: »رسوایی ماجرای زندان اوین با 
یک عذرخواهی جبران نمی شــود. اوالً 
مأموران ضارب، رئیــس زندان و رئیس 
ســازمان زندان ها باید مجازات شوند و 
مجازات آنها ظرف مدت کوتاهی به اطالع 
مردم برسد. ثانیاً از کسانی که این ویدیوها 

را منتشر کردند باید تشکر شود که نور بر 
یک تاریکخانه افشاندند.«

در بهارســتان، برخــی نمایندگان 
اظهارتاسف کرده و خواستار نظارت های 
بیشتر و پاسخگویی دستگاه قضا شدند. 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلس 
کمیســیون اصل 90 را مامور کرد که 
با هماهنگی دادســتانی کل به موضوع 
ورود کرده و درباره آن اطالع رسانی کند. 
محســنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه هم 
دستور داد که ماجرا »بدون فوت وقت« 

بررسی و گزارش آن ارائه شود. 
پس آنکه رئیس ســازمان زندان ها 
با پذیرش مسئولیت فیلم های منتشر 
شــده از اوین، تلویحا آنها را تایید کرد و 
خبری از تکذیــب و تهدید نبود، برخی 
دیگر این مجال را یافتند که محتاطانه 
اندکی درخصوص تجربیات خود درباره 
خشونت و بدرفتاری در زندان ها لب به 
سخن بگشــایند. برخی وکال هم اعالم 
کردند که گزارش های موثقی از اعمال 

مجرمانه در زندان ها دارند. 
برخی از تصاویر اصال ربطی به 

قوه قضائیه ندارد
حاج محمدی یک روز بعد از توئیتش 
اعالم کــرد کــه »پرســنل بی تفاوت 
ســازمان زندان ها از خدمت معلق شده 
و پرونده هایی هم به دادســرای نظامی 
ارجاع شد.« مطالبه گری ها اما بیش از این 
بود. افکار عمومی منتظر ماند تا ببیند قوه 

قضائیه چه پاسخی در قبال این فیلم ها 
دارد و درنهایت چه خواهد کرد. پنج روز 
پس از توئیت حاج محمدی اما دو مقام 
مجلس و قوه قضائیه، واکنش متفاوتی 
نسبت به ویدئوهای منتســب به اوین 

نشان دادند که ورق را برمی گرداند. 
واکنش اول مربوط به محمد مصدق، 
معاون اول قوه قضائیه است. او دیروز به 
خبرنگاران گفت که »خیلی از تصاویر 
پخش شده مونتاژ است و اصال ربطی به 
زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر اینها 
را گرفته اند- نمی گویم همه اش- و اصال 

ربطی به قوه قضاییه ندارد.«
او همچنیــن توضیــح داد: »در 
جلســه ای که با رئیس قوه داشــتیم، 
ایشان به دادســتان کل کشور دستور 
دادند که با قید فوریت موضوع را بررسی 
کنند و پاسخ بدهند و هنوز دادستان 
کل کشور موعدش نرسیده که در این 
رابطه پاســخ دهد و فکرکنم تا فردا و 
پس فردا پاســخ دهند.« توضیحات او 
چندان روشن نیست. مشخص نیست 
آن »جاهای دیگــری« که از آنها فیلم 
گرفته شــده و با فیلم زنــدان  مونتاژ 
شده کجاست؟ آیا مربوط به مجموعه 
دیگری خــارج از قوه قضائیه اســت؟ 
مربوط به کشــور دیگری است یا آنها 
هم در داخل مرزهای ایران رخ داده اند؟ 
به طوری کلی اما اظهارات سربســته 
معاون اول قوه قضائیه برخالف توئیت 

رئیس سازمان زندان ها، رنگ و بویی از 
پذیرش مسئولیت ندارد. 

رئیس سازمان زندان ها در صورت 
قصور یا تقصیر باید پاسخگو باشد

واکنش متفاوت دیگر مربوط به حسن 
نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس بود. موسی غضنفرآبادی، رئیس 
کمیســیون قضایی مجلس به عنوان 
کمیسیونی که مســئولیت نظارت بر 
قوه قضائیه را دارد، هفته گذشته درباره 
ویدئوهای منتشر شده از اوین، گفته بود: 
»از آنجا که بنده این روزها درگیر جلسات 
بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی 
در مجلس هستم، از جزئیات این ماجرا 
اطالع دقیقی ندارم اما در صورتی که در 
بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری 
متوجه رئیس سازمان زندان ها باشد، با 
توجه زیر سوال رفتن شان نظام مقدس 

جمهوری اســالمی حتما ایشــان باید 
پاسخگو باشد.«

فیلم منتشر شده  از اوین کار 
صهیونیست هاست

حســن نــوروزی، نایب رئیس این 
کمیســیون اما دیــروز در مصاحبه ای 
مدعی شده است که »فیلم منتشر شده از 
اوین کار صهیونیست هاست.« او توضیح 
داده: »با توجه به شکست های آمریکا و 
اسرائیل در افغانستان و اینکه ارتش اول 
جهان در مقابــل چریک های پابرهنه و 
مظلوم افغانستان شکست خورده است، 
این ها خواستند ذهن مردم را به واسطه 
ایران پرت کنند. برایم مقبول نیســت 
وجدانم نمی پذیرد که چنین اتفاقی در 
زندان ها رخ داده باشد. شکنجه هایی که 
در زندان های آمریکایی و اسرائیل اتفاق 
می افتد انســان ها را آویزان می کنند، 
شــکنجه می دهند، ناخن می کشند و 
زندان هایی مخوفی که در عربســتان و 
افغانستان آمریکایی ها ایجاد کردند آن ها 
زندان است، فکر نمی کنم که ایران چنین 

مهد شکنجه باشد.«
نوروزی برای توضیح بیشتر ادامه 
داده: »به عنوان کســی که دو دوره در 
زمان طاغوت زندانی بوده و در دوران 
جنگ اسیر بوده چه دلیل دارد که در 
جمهوری اســالمی زندانی را شکنجه 
بدهند اصال دلیلی نــدارد. فیلم های 
منتشــر شــده از اوین، فیلمســازی 
صهیونیســت ها اســت و در راستای 
انحراف افکار از شکست های مفتضحانه 
آمریکا و صهیونیست ها در افغانستان 
و زندان های افغانســتان است. دلیلی 
ندارد یــک نفر را که ده ســال حبس 
گرفته شــکنجه بدهیم، شکنجه در 

زندان های ایران را نمی پذیرم.«
این تغییر موضع نسبت به فیلم های 
منتسب به اوین، روز گذشــته بازتاب 
گسترده ای  در شبکه های مجازی داشت. 

وضعیت زندان ها، بازتابی از 
سالمت و مشروعیت یک نظام 

سیاسی است
همزمان امــا شــماری از فعاالن و 
کنشــگران مدنی و سیاسی در نامه ای 
سرگشــاده به مقامات عالی رتبه نظام، 
خواستار تشــکیل »هیاتی مستقل و 
قابل اعتماد مردم« برای بررســی این 
موضوع، احقاق حقــوق زندانیانی که 
حق آنها تضییع شده و معرفی متخلفان 

به دادگاه شدند. در این نامه که لیست 
بلنــدی از امضاکننــدگان را دارد، نام 
محمدصادق آخوندی، محسن آرمین، 
مرتضی الویری، ابوالفضل و عبدالعلی 
بازرگان، ســیدمصطفی تاجزاده، رضا 
حسینی امین، سیدمحمدرضا خاتمی، 
هادی خانیکــی و بســیاری دیگر به 
چشم می خورد. امضاکنندگان در نامه 
مذکور نوشته اند: »مروری بر وضعیت 
نظام های سیاسی جهان نشان می دهد 
که وضعیت زندان های یک نظام سیاسی 
بازتابی از میزان ســالمت و مشروعیت 
آن اســت، و با توجه به این که سازمان 
زندان ها و اقدامــات تأمینی و تربیتی 
کشــور که ناظر بر امور زندان ها است، 
مســتقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه 
انجام وظیفه می کند، ما امضاکنندگان 
این نامه باور داریم رســیدگی مؤثر به 
قانون شــکنی در زندان ها باید توسط 
مرجعی مســتقل انجام شــود.  بر این 
اســاس از جنابعالی به عنوان باالترین 
مقام مسؤل کشور تقاضا داریم هیأتی 
مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور 
احقاق حقوق تضییع شده ی زندانیان 
و شناســایی بدون اغماض متخلفان و 

معرفی آنها به دادگاه تعیین فرمایید.«
بدیــن ترتیــب به نظر می رســد 
موضوع بدرفتاری با زندانیان و مشخصا 
فیلم های منتشر شــده از زندان اوین 
از یک طــرف با مطالبه پاســخگویی 
و جبــران و از طــرف دیگر بــا برخی 
مقاومت هــا از جمله در قــوه قضائیه 
مواجه است. حال باید دید که موضع 
بعدی قوه قضائیه پاســخ به مطالبات 
است یا در پیش گرفتن انکار و مقاومت 

در برابر پاسخگویی.

واکنش های تازه و متفاوت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین؛

تغییر موضع اشتباه از یک سیاست درست

خبر

ســفیر ســابق ایران در لبنان تاکید کرد که بهتر بود خود 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به جای امیرعبداللهیان، وزیر 

خارجه دولت در نشست بغداد شرکت می کرد. 
محمدعلی ســبحانی در گفتگو با »انتخــاب« درباره 
اجالس بغداد و نتایــج احتمالی این نشســت گفت: من 
از ابتکار عراقی ها در مــورد دعوت از تعــدادی از رهبران 
منطقه ای و بین المللی خوشــحال شدم. متاسفانه سال ها 
است مناســبات کشــور ها تحت تاثیر اختالفات، بسیار 
تغییر کرده اســت و از برخی ضرورت ها گذشــته اند؛ به 
عنوان مثال ایــن اتحادیه های منطقه ای اعــم از اتحادیه 
عرب، کنفرانس اســالمی و ابتکار های کشور ها که منجر 
به جمع شدن تعدادی از کشــور ها برای هدف مشخصی، 

 بســیار ضربه زننده بوده و کماکان به عنــوان یک نقیصه 
بزرگی مطرح است.

او افزود: سیاست عراق در حال برجسته شدن است عراقی 
که به شکل دیکتاتوری اداره می شود توانسته تحت عنوان یک 
مشارکت نسبتا دموکراتیک، خودش را نشان دهد. زمانی که 
داعش وضعیت امنیتی عراق را بهم زد عراق توانست با شکست 
داعش به همراه یاران منطقه ای و بین المللی اش پیروز شود، 
امنیت را ایجاد کرد، انتخابات مهمــی را برگزار کرد در نتیجه 
امروزه خودش را پیدا کرده تا جایی که چنین ابتکاری را رقم 
زده است. این اقدام در مجموع خوشــحال کننده است البته 
شــاید از مهمترین ضرورت ها برای کشــور هایی است که در 
داخل با درگیری ها و جنگ های نیابتــی مواجهند و در واقع 

 بیشــتر نیاز دارند به اینکه در منطقه، همگرایی ایجاد شود. 
سبحانی ادامه داد: به هر حال این ابتکاری بود که عراقی ها انجام 
دهند و از نگاه بنده ابتکار بسیار جالب و خوبی بود، اما اینکه از 
حاال بخواهیم درباره نتایج این نشست اظهارنظر کنیم زود است 
هیچ کس نمی تواند ارزیابی دقیقی از اهداف این نشست، البته 
غیر از همگرایی منطقه ای داشته باشد اینکه هر کشور از تعدادی 
از رهبران دعوت کند و دور هم جمع شــوند و درباره منطقه 
گفتگو کنند اقدام خوبی است، اما با چنین ترکیبی در چنین 
شرایطی، این ها صرفا تســهیل کننده است و فقط می توانیم 

اقدام مفید و سازنده ای است.
سبحانی اشاره کرد: در واقع حضور در این اجالس و برگزاری 
جلسات خصوصی در سالن های اطراف آن، می تواند یک سری 

نتایجی را رقم بزند و ما شاهد این نتایج باشیم. اصوال اجالس 
بغداد یک ابتکار و حرکت دیپلماتیک جالب بود که عراقی ها 
انجام دادند. البته ای کاش شــخص آقای رئیسی فرصت پیدا 
می کرد و در این جلسه شرکت می کرد به هر حال دیدار آقای 
رئیسی با تعدادی از رهبران مهم منطقه ای و بین المللی و بیان 
مواضع ایران به عنوان کشوری که به دنبال صلح حل مشکالت 

منطقه است می توانست بسیار مفیدتر واقع شود.

سفیر سابق ایران در لبنان:
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دستیار وزیر امور خارجه:
دیپلماتهایتازهنفسایران

عازمکابلشدند
سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه 
در امور آســیای جنوبی در صفحه شخصی خود 
در توئیتر از ســفر یک روزه خود به افغانســتان 
خبر داد و نوشــت: »امروز صبــح از طریق یک 
پرواز که از تهران به  کابل رفــت همکاران ما در 
سفارت که در روزهای ســخت در آنجا بودند به 
کشور بازگشــتند.« وی اعالم کرد: »همکاران 
تازه نفسی هم به کابل رفتند تا سفیرمان را یاری 
دهند و سفارت کشورمان در این روزها همچنان 

فعال باشد.«
    

وزیرروحانی،رئیسسازمان
انرژیاتمیشد

سید ابراهیم رئیســی طی حکمی مهندس 
محمد اسالمی را به سمت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. محمد 
اســالمی متولد ۱۳۳۵ در شــهر اصفهان و فوق 
لیســانس مهندسی راه و ســاختمان است. وی 
وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم حسن روحانی 
بود. همچنین استانداری مازندران، معاونت امور 
صنعتی و تحقیقاتــی وزارت دفاع و مدیرعاملی 
شرکت صنایع هواپیماســازی ایران را در سوابق 
اجرایی خود دارد. اسالمی در نشست روز شنبه 

دولت جدید ایران با رهبر انقالب حضور داشت.
    

یک نماینده: 
سوختمحورمقاومتتامینشود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما باید 
هر گونه کمکی را که از دســت مان برمی آید به 
محور مقاومت داشته باشــیم تا به لحاظ تامین 
سوخت که جزء نیاز اولیه یک کشور است، دچار 
آسیب نشوند. هادی بیگی نژاد تامین نیاز کشور 
دوســت اســتراتژیک مثل لبنان برای کشور ما 
بسیار مهم دانست و افزود: کشورهایی مثل لبنان، 
ســوریه و ونزوئال برای ایران بسیار اهمیت دارند 
چراکه در زمان ســختی همواره کنار ما بوده اند 
بنابراین ما نیز باید تا حد امکان نســبت به حل 

مشکالت این کشورها اقدام کنیم.
    

مرزبانی: 
روزی۲هزارمهاجرافغانستانی

بهمرزهایایرانمیآیند
سردار جالل ستاره، جانشین فرمانده مرزبانی 
ناجا ستاره، با اشاره به شرایط افغانستان و افزایش 
مهاجرت ساکنان این کشور به کشور های مختلف 
گفت: در مرز های شــرقی هیچ مشــکل خاصی 
وجود ندارد البتــه تعدادی از مردم ســتم دیده 
افغانستان برای ورود به جمهوری اسالمی ایران به 
مرز های شرقی مراجعه می کنند که با کمال تکریم 
و احترام با آنها برخورد می شود. وی با بیان اینکه 
روزی دو هزار مهاجر افغانی بــرای ورود به ایران، 
به مرزها مراجعه می کنند، افزود: از افغانستانی ها 
تقاضا می شود بدون توجه به تبلیغات دیگران، به 
مرز ها مراجعه نکنند و در کشور خودشان بمانند تا 

مشکالتشان برطرف شود.
    

امیرعبداللهیان در دمشق:
روابطایرانباعراقوسوریه

راهبردیاست
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
روز یکشــنبه در بدو ورود به ســوریه در جمع 
خبرنــگاران، روابط جمهوری اســالمی ایران با 
دو کشــور ســوریه و عراق را راهبردی توصیف 
کرد و گفت: مایل هســتیم با کمال افتخار اعالم 
کنم که اولین ســفر دو جانبه خودم را به دمشق 
انجام دادم. وی افزود: معتقد هستیم امروز با اراده 
رهبران دو کشــور، ایران و سوریه در کنار هم در 
مبارزه با تروریسم اقتصادی و کمک به مردم دو 
کشور، گام های بلندی خواهند برداشت. وی پس 
از سفر به عراق برای شرکت در نشست بغداد، به 

سوریه رفت. 
    

کیهان: 
رئیسیمالکاشتراست

حسین شریعتمداری با اشــاره به دیدار روز 
شنبه اعضای دولت با رهبر معظم انقالب، با تشبیه 
ابراهیم رئیســی به مالک اشتر در کیهان نوشت: 
»دیروز انگار همان روزی بود که مالک آرزویش را 
داشت و عمار از آن خبر داده بود.« وی افزود: »در 
حالی که هزار و چندصد ســال از تاریخ عهدنامه 
مکتــوب امیرالمؤمنین علیه الســالم خطاب به 
مالک اشتر نخعی گذشته بود، بار دیگر مفاد آن 
عهدنامه به میان کشیده شد. باز هم علی بود که به 
ژرفای دل از علی )ع( می گفت و باز هم مالک اشتر 

بود که به گوش جان می شنود.«

شماری از فعاالن و 
کنشگران مدنی و سیاسی 

در نامه ای سرگشاده به 
رهبر معظم انقالب اسالمی، 

خواستار تشکیل »هیاتی 
مستقل و قابل اعتماد 

مردم« برای بررسی این 
موضوع، احقاق حقوق 
زندانیانی که حق آنها 
تضییع شده و معرفی 

متخلفان به دادگاه شدند

نایب رئیس کمیسیون 
قضایی: فیلم های منتشر 
شده از اوین، فیلمسازی 
صهیونیست ها است و در 
راستای انحراف افکار از 
شکست های مفتضحانه 
آمریکا و صهیونیست ها 

در افغانستان و زندان های 
افغانستان است

فعــال سیاســی اصالح طلب گفــت: من 
صحبت هــای وزرا را در زمان جلســات رأی 
اعتماد رصــد کردم، برنامه هــای اعالمی آنها 

برنامه های »کپی-پیست« است. 
به گــزارش نامه  نیوز دولت ســیزدهم در 
حالی مستقر شد که بســیاری از کارشناسان 
و سیاســیون دو جناح درباره کارآمدی دولت 

تردید دارند.
مصطفی هاشمی طبا درباره میزان عملیاتی 

بودن برنامه های اعالمی وزرای دولت سیزدهم 
گفت: معلوم اســت که نمی توانند این کارها را 
انجام دهند. به عبارت دیگــر هیچ کدام از این 
برنامه ها نه تحقق پیدا می کنــد و نه فایده ای 
دارند. البته کسان دیگری هم بیایند این کارها 

را نمی توانند انجام دهند.
وی با بیان اینکه برنامه های اعالمی وزرای 
جدید برنامه های »کپی-پیست« است، افزود: 
چهل سال گذشته را ببنیم برنامه وزرای پیشین 

نیز همین ها بود؛ ایــن برنامه ها تنها جمالتی 
قشنگ هستند که با یکسری کلمات زیبا ساخته 
می شــوند، در پایان کار نیز همه یک جمله را 
می گویند »پول نداشتیم، شــرایط هم آماده 

نبود پس نشد.«
این تحلیلگر مســائل سیاسی با بیان اینکه 
وزرا باید اول ظرفیت های واقعی وزراتخانه تحت 
مسئولیت شان را بررسی کنند و سپس تصمیم 
کارشناسانه بگیرند، یادآور شد: بعید می دانم آنها 

حتی توان استفاده از نظرات کارشناسی را هم 
داشته باشند. در مجموع معتقدم وزرای دولت 
سیزدهم کارهای معمولی را شاید نتوانند انجام 
دهند چه رسد به اینکه بخواهند به وعده های 
اعالمی خود رســیدگی کنند چون وعده ها از 

آدم ها بزرگترند.

متأُسفانه خیلی بدبین هستم
وی با بیان اینکه متُأســفانه خیلی بدبین 
هستم، افزود: آقای رئیســی همکاران خوبی 
انتخاب نکرد. واقعا چرا فقــط باید در انتخاب 
وزرا نگاه سیاســی را مدنظر قرار داد؟ در کشور 
افراد قوی هستند که می شــود از آنها استفاده 
کرد، همه وزرا تنها از یک گروه خاص انتخاب 
شدند. در حالی که مملکت پر از نیروهای نخبه 

و حسابی است.
هاشــمی طبا تأکید کرد: اگر می خواهیم 
وضعیت درست شــود باید همه افراد نخبه را 
جمع کنیم نه آنکه تنها جنبه گرایش سیاسی 

افراد را مدنظر قرار دهیم.

هاشمی طبا:

برنامههایوزرایدولتِرئیسی»کپی-پیست«بود


