
قوه قضاییه اعالم کرد:
آغاز روند آزادی زندانیان 

در سراسر کشور
روند آزادی زندانیان در سراســر کشور آغاز شد. 
به گزارش ایسنا مرکز رسانه قوه قضاییه، اعالم کرد: 
بعد از اعالم خبر عفو گسترده رهبر انقالب؛ با دستور 
رئیس قوه قضاییه، روسای دادگستری استان های 
کشور به همراه تیم های متشکل از قضات و مقام های 
قضایی  کار بررسی و رصد پرونده محکومان و متهمان 
را آغاز کرده اند. بر اســاس اخبار رسیده مسئوالن 
قضایی استان های تهران، البرز، سمنان، آذربایجان 
غربی، قزوین و سیستان و بلوچستان کار رصد پرونده 
محکومان و متهمان را آغاز کرده اند، همچنین اخبار 
واصله نشان می دهد سایر اســتان نیز کار تشکیل 
هیات های قضایی به منظور عفــو زندانیان را آغاز 
کرده و موضوع آزادی زندانیان واجد شــرایط تا حد 

قابل قبولی پیش رفته و تسریع شده است.
    

اسالمی در جمع خبرنگاران:
انتظار داریم آژانس بخشی از 
جریان فشار علیه ایران نباشد

رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان گفت: 
جمهوری اسالمی ایران همواره از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انتظار دارد که بخشی از جریان سیاسی و 
فشار علیه جمهوری اسالمی نباشد. به گزارش ایلنا، 
محمد اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت دیروز، 
افزود: از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
ویژه این انتظار را داریم که رفتار حرفه ای را همچنان 

حفظ کند
    

مجوز پاناما به عبور ناوهای ایرانی
هم زمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر حرکت 
ناوگروه نیروی دریایی ایران به ســمت کانال پاناما، 
مقام های پاناما اعالم کردند که به ناوهای ایرانی اجازه 
عبور از این آبراه استراتژیک را خواهند داد. به گزارش 
ایلنا، مقام های پاناما با  اشاره به معاهده بین المللی 
سال ۱۹۷۷ که کنترل این آبراه را به پاناما می سپارد و 
آن را بی طرف اعالم می کند، اعالم کرده اند که ناوهای 
ایرانی تا زمانی که به هنجارهای بین المللی پایبند 
باشــند، اجازه عبور از این آبراه را خواهند داشــت.  
واشنگتن طی هفته های اخیر چندین بار به حضور 
احتمالی ایران در تنگه پاناما واکنش نشان داده است.

    
حجتی کرمانی: 

 »الله« انقالب را »خار« کرده ایم
به پای مردم

جماران نوشت: محمدجواد حجتی کرمانی در 
مراسم نکوداشــت خود در موسسه اطالعات گفت: 
وحدت اولیه را فقط ما می دانیم که برای من خاطرات 
حسرت بار است. ما این الله را خار کرده ایم و به پای 
مردم دارد خار می رود. وی افزود: میراث امام بسیار 
عظیم است، قدرش را بدانیم؛ جگرم خون است که 
این میراث دارد پاره پاره می شــود. به گفته حجتی 
کرمانی ، این روز ها معنی همه چیز عوض شده و اصال 
معنای انقالب عوض شــده و چیزی که در خیابان 

می بینید، انقالب نیست.
    

کنعانی: 
کنسولگری جمهوری آذربایجان 

در تبریز تعطیل نمی شود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که برنامه ای 
از طرف ایران برای تعطیلی کنسولگری باکو در تبریز 
وجود ندارد. به گزارش میزان، ناصر کنعانی، درباره 
فعالیت کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز در 
پی حادثه اخیر در سفارت این کشور در تهران، گفت: 
سیاست رسمی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
مناسبات با کشور های همســایه، مبتنی بر حفظ و 

توسعه روابط است.
    

عضو شورای شهر گرگان بازداشت شد
فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان گرگان 
خبر دستگیری یکی از اعضای شورای اسالمی شهر 
گرگان را تایید کرد. به گزارش مهر، عیسی پایین محلی 
افزود: جزئیات بیشــتر از دالیل دستگیری این عضو 
شورا پس از برگزاری جلسه شــورای تأمین و وصول 

گزارش از نهادهای زیربط به آگاهی مردم می رسد.
    

فائزه هاشمی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه: 
تعهد می  دهم در صورت آزادی

به فعالیت هایم ادامه دهم
فائزه هاشمی، زندانی سیاسی در پیامی از بند زناِن 
زندان اوین خطاب به محسنی اژه ای گفت که »تعهد« 
می دهد »در صورت آزادی« هم چنان به فعالیت های 
خود ادامه دهد.  او از »مسئولین خواسته است که »به 
ترک فعل و یا تخطی از قانون« اعتراف و  »این روند 

ضد انسانی و ضد قانونی را متوقف کنند«.
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مریم آروین وکیل بــود و از پی بروز 
اعتراضات پاییز امســال در ســیرجان 
بازداشت شده بود. خبرهای رسمی در 
این باره سکوت محض بود و هرچه بود در 
صفحه ی اینستاگرام بچه های سیرجان 

و کرمان منتشر می شد. 
گفته می شد در صحن دادگستری 
سیرجان این اتفاق افتاده وقتی او برای 
دفاع از موکالنش -که معترضان دستگیر 
شده در سیرجان بوده اند- حاضر شده 
است. حتی شنیده شد که مادر او نیز که 
دبیر بازنشسته ادبیات فارسی بوده همراه 

او بازداشت شده است. 
به دلیل ســکوت مقامات رســمی 
شهرستان، از سوی رسانه های رسمی نیز 
در این باره خبری اعالم نشد. نه تاییدی 

و نه تکذیبی!

اما واکنش های غیررسمی در فضای 
مجازی زیاد بود و انتقاد به این موضوع که 
چرا در ایران با وکیل متهمان سیاسی نیز 
مانند مجرم برخورد می شود و اگر روند 
چنین است چطور است رشته ی حقوق و 
وکالت از دانشگاه های داخلی حذف شود 
وقتی در تصور مسئوالن؛ دفاع از متهم 

مساوی با همدستی با اوست!
۲۱ آذر؛ خبرهای غیررسمی از آزادی 
این وکیل زن در سیرجان حکایت داشت. 
یعنی سه هفته از خبر بازداشتش گذشته 
بود که اعالم شد وی به قید کفالت آزاد 

شده است. 
امــا در نهایــت روز گذشــته خبر 
درگذشت آروین منتشر شــد، کانون 
وکالی کرمــان آن را تایید کــرد و به 
خانواده اش تســلیت گفــت و در میان 
رسانه های داخلی، وبسایت بهار نیز آن 

را پوشش خبری داد.

روابط عمومی کانون وکالی کرمان 
و همچنین ســایت خبری وکالپرس، 
اشاره ای به علت مرگ این وکیل جوان 

نکرده اند.

مریم آروین در ۲۵ سالگی به وکالت 
رســیده و در ۲۸ ســالگی از دانشگاه 
فردوسی مشهد دکترای حقوق گرفته 

بود.
گویا دلیل مرگ هنوز از سوی مراجع 
رسمی و پزشکی قانونی درحال بررسی 
اســت؛ اما در هر حال ایــن تنها مرگ 
مبهم در میان آزادشــدگان اعتراضات 

اخیر نیست. 

موارد مشابه بسیار
پیش از ایــن و در هفته های اخیر 

نام های دیگری هم گزارش شده است.
عباس منصوری، یلــدا آقافضلی، 
ارشیا امامقلی زاده علمداری، سیاوش 
بهرامی، عاطفه نعامــی، مینا یعقوبی 
و محســن جعفری راد از دیگر افرادی 
هستند که همگی در جریان اعتراضات 
پاییز امسال در شهرهای مختلف ایران 
بازداشت شــده بودند و چندی پس از 

آزادی فوت شده اند.
همین چنــد هفته پیــش نیز در 
واکنش به تکرار این نــوع مرگ ها در 
میان آزادشــدگان اعتراضــات اخیر؛ 
پروانه سلحشــوری، فعال سیاســی 
اصالح طلب، از انسیه خزعلی معاون امور 
زنان رئیس جمهــور انتقاد کرد که چرا 
حامی بازداشت شدگان نیست و بررسی 
نمی کند که چرا برخی از این دختران که 
در بازداشت بوده اند مدتی پس از آزادی، 

خودکشی کرده اند. 
سلحشوری پرسیده بود: »در زندان 
چه اتفاقی رخ می دهــد که فرزندان ما 

پس از آزادی باید خودکشی کنند؟«

سکوت مراجع رسمی و شدت 
گرفتن گمانه زنی ها و شایعات

سکوت مراجع رســمی داخلی در 
این زمینه به گمانه زنی ها و شایعات در 
این زمینه دامن زده اســت. فقط آبان 

امسال در خصوص مرگ یلدا آقافضلی 
رسانه های داخلی به نقل از سرپرست 
دادسرای جنایی استان تهران از مصرف 
بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشــه 

توسط وی سخن گفته اند.
حاال در ســکوت مراجع رســمی 
گمانه زنی هــای رســانه ها در این باره 
باال گرفته اســت. برخی رسانه ها تکرار 
این اتفاق را نتیجه داروهای خوراکی و 
تزریقی به زندانیان و یا حاصل فشارهای 
روحی روانــی آنها دانســته اند. حتی 
ویکی پدیا صفحه ای ایجاد کرده است 
برای آزادشدگان اعتراضات اخیر ایران 

که پس از آزادی مرده اند!
برخی مدعی تزریــق دوزهای کم 
پتاسیوم در زندان به زندانیان شده اند 
که میل به خودکشی را در افراد افزایش 
می دهــد. برخی دیگر نیز بــدون ارائه 
مستندات و با نقل خاطره از افراد بی نام و 
نشان؛ مدعی خوراندن اجباری تریاک و 

قرص به زندانیان در ایران هستند.
اســتفاده از قرص های روانگردان 
گمانه  دیگری است که برخی رسانه ها 
خودکشی ها یا مرگ بازداشت شدگان 

پس از آزادی را نتیجه آن دانسته اند. 
خبرگزاری هرانا ارگان خبری فعاالن 
حقوق بشر در ایران نیز در انتشار خبر 
درگذشــت هرکدام از افراد یاد شــده 
همین حدس و گمان ها را تکرار کرده 

است.
البتــه تاکنون برخی رســانه های 
رســمی داخلی از قول پزشکی قانونی 
به نتایج آزمایش سم شناســی برخی 
موارد خودکشی اشــاره کرده اند. برای 
مثال دلیل مرگ یلدا آقافضلی مصرف 
باالی مواد مخدر اعالم شــده است.  اما 
یک فایل صوتی منتسب به یلدا آقافضلی 
نیز در فضای مجازی منتشر شده که در 
آن از شرایط نامناسبش در بازداشتگاه 

سخن می گوید.
کار به جایی رســیده کــه برخی 
روانشناسان در فضای مجازی توصیه 
می کنند خانواده های زندانیان پس از 
آزادی عضو خانواده شان مراقب آن ها 
باشند و تنهایشان نگذارند و در فضای 
مجازی از احتمال خودکشــی پس از 

زندان به دلیل مصــرف برخی داروها 
و عوارضی چون افســردگی شــدید، 
ناامیدی، آشفتگی فکری و توهم ) پارانویا 

(، فراوان سخن به میان آمده است.

 عدم امکان راستی آزمایی 
در کنار ســکوت مراجع رســمی و 
مشخص نکردن چرایی این اتفاقات و 
مرگ های مشــکوک زندانیان پس از 
آزادی، اگر انواع محدودیت ها برای انتشار 
گزارش تحقیقی توســط رسانه های 
منصف داخلی مطرح نبود؛ شــاید از 
میــزان باورپذیــری گمانه زنی های 
یادشده نزد افکار عمومی کاسته می شد. 
این شــرایط را بگذاریــد در کنار 
برخی تندروی های گروه های فشار که 
در میانه  التهــاب از واجب القتل بودن 

اغتشاشگران حرف می زنند.
در همیــن بــاره روز گذشــته 
حجت االســالم محمدعلی آهنگران، 
فرزند صادق آهنگران مشهور در توییتر 
به تندروی یک شیخ روحانی درباره ی 
برخورد خشن با معترضان انتقاد کرد 
و از تفاوت رفتــار و افکار این فرد مدعی 
والیتمــداری با رفتــار رحیمانه  خود 
رهبری و عفو عمومیای که صادر شد، 

نوشت.

مسأله ای که باید در پی عفو عمومی زندانیان از سوی رهبر انقالب؛ مورد توجه قرار گیرد

مرگ های پس از آزادی
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حسام الدین اسالملو

روی موج کوتاه

برخی روانشناسان توصیه 
می کنند خانواده های 

زندانیان پس از آزادی عضو 
خانواده شان مراقب آن ها 

باشند و تنهایشان نگذارند 
و در فضای مجازی از احتمال 

خودکشی پس از زندان به 
دلیل مصرف برخی داروها 
و عوارضی چون افسردگی 
شدید، ناامیدی، آشفتگی 

فکری و توهم ) پارانویا (، 
فراوان حرف زده شده است

 عالوه بر مریم آروین که روز 
گذشته خبر فوتش پس از 
آزادی از زندان، رسانه ای 

شد؛ عباس منصوری، 
یلدا آقافضلی، ارشیا 

امامقلی زاده علمداری، 
سیاوش بهرامی، عاطفه 

نعامی، مینا یعقوبی و 
محسن جعفری راد از دیگر 
افرادی هستند که همگی 
در جریان اعتراضات پاییز 

امسال در شهرهای مختلف 
ایران بازداشت شده بودند 
و چندی پس از آزادی فوت 
شده  یا خودکشی کرده اند

دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به روند رو 
به رشد همکاری های ایران و روسیه در حوزه های مختلف، بر 
تقویت همگرایی و هم افزایی تهران - مسکو  به ویژه در برخورد 

با تهدیدات مشترک تاکید کرد.
 به گزارش ایلنا، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در 
حاشیه پنجمین اجالس گفت وگوهای امنیت منطقه ای در 
مســکو، بعد از ظهر دیروز با نیکالی پاتروشف دبیر شورای 

امنیت ملی روسیه دیدار و رایزنی کرد.
علی شمخانی در این دیدار با قدردانی از میزبانی شایسته 
روسیه برای برگزاری پنجمین نشست گفتگوهای امنیت 
منطقه ای اظهار داشت: سازوکار ایجاد شده پس از گذشت 

حدود ۵ ســال به بلوغ و تأثیرگذاری قابــل قبولی در ایجاد 
همفکری میان کشورهای منطقه رسیده است

 وی تســریع در اجرای توافقات میان دو کشور به ویژه در 
حوزه اقتصادی را حائز اهمیت ذکر کرد و اجرای سریع و دقیق 
توافقات شانزدهمین نشست کمسیون همکاری های ایران و 
روسیه  را موجب جهش در روابط اقتصادی دو کشور دانست.

شمخانی، مهار مولفه های ناامنی در منطقه که با هدایت و 
مداخالت آشکار و پنهان کشورهای فرامنطقه ای رو به افزایش 
است را ضروری دانست و گفت: باید با تشریک مساعی همه 
کشورهای منطقه راهکارهای مناسبی را برای مقابله با عوامل 

بی ثباتی اتخاذ و عملیاتی شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین ضرورت 
افزایش هماهنگی میان دو کشور در سازمان ها و مجامع جهانی 
و تقویت همکاری های چندجانبــه در پیمان ها و معاهدات 
بین المللی همچون شانگهای و بریکس را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه این نشست مشــترک، نیکالی پاتروشف دبیر 
شورای امنیت ملی روسیه نیز با ابراز خرسندی از سفر دریابان 
شمخانی به مسکو گفت: پیشــرفت مناسب توافقات میان 
روسای جمهور دو کشور،حاصل تالش و هماهنگی نهادهای 
امنیت ملی ایران و روسیه و پیگیری های منظم انجام شده در 

این خصوص است.
پاتروشف گفت: تسریع در فعال سازی پروژه های مشترک 

مهم بویژه در حوزه ترانزیت و نفت و گاز می تواند نقش موتور 
محرکه در سایر حوزه های همکاری را ایفا کند

دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه ابراز امیدواری 
کرد سفر دریابان شمخانی به مسکو عالوه بر افزایش سطح 
تعامالت و همکاری دو کشور به تقویت همگرایی کشورهای 
منطقه برای ثبات بخشی به اوضاع افغانستان و سایر کانون 

های بحرانی در منطقه کمک کند.

شمخانی در دیدار با نیکالی پاتروشف تاکید کرد؛

تقویت همگرایی و هم افزایی تهران - مسکو در برخورد با تهدیدات مشترک

گزارش

نماینده مردم تبریز با اشاره به مناظره ناتمام خود با رئیس 
سازمان خصوصی ســازی درباره مصوبه مولدسازی عنوان 
کرد: از بنیان بنا نبود که این موضوع به اطالع مردم برســد، 
فشار رسانه ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس 
آیین نامه آن منتشر شود. یعنی تماماً از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ 
که مصوبه تاییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی 
دو ماهی که آیین نامه تنظیم شــد، همه چیز در اندرونی و 
در محرمانگی سپری شــد. همین هم ایجاد سوال و نگرانی 
می کند که کار به این بزرگی و با این وسعت که درخصوص 
ده ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه ۷ نفره ای 
قرار می گیرد که آن ها بنا ندارند بگویند که می خواهند چه کار 
کنند. احمد علیرضابیگی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه 
با مناظره سه شنبه شب خود با حسین قربانزاده رئیس سازمان 
خصوصی سازی در برنامه پایش پیرامون مصوبه مولدسازی 

که در میانه برنامه قربانزاده اقدام به ترک برنامه کرد، گفت: 
آقای قربانزاده وقتی با سواالتی که از جانب من مطرح می شد 
مواجه شد که علی القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری 
این کمیته ۷ نفره را برعهده دارد و باید این کار را به سرانجام 
برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ ها را هم حواله 
می کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فالنی را بدهد 
که خیلی در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته 
جواب ناجوانمردانه ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه 
را ترک کرد. وی افزود: به واقع پاسخی نداشت که بیان کند، 
وگرنه منطق اقتضا می کرد که بنشیند، حرف ها را بشنود، 
جواب هم بدهد و بعد هم یک قول هایی بدهد که اگر نواقصی 
وجود دارد، برطرف خواهد شــد. نماینده مردم تبریز اظهار 
داشت: من از ایشان سوال کردم که شناسایی اموال، ارزیابی، 
قیمت گذاری و ارزش افزایی چطور قرار اســت انجام شود؟ 
که ایشان گفت ما یک گروه مشاوران ۲۰-۳۰ نفره داریم که 
این ها این کارها را انجام می دهند. من گفتم خب این ۲۰ تا ۳۰ 
نفر در هر استان یعنی یک تشکیالت جدید بناست ایجاد شود 
و بعد این مصونیت به آن ها هم تعمیم داده شود. یعنی آن ها 
هم مصون از تحقیق، تفحص، سوال و پاسخگویی خواهند 
بود، این چه منطقی اســت؟ علیرضابیگی اضافه کرد: برای 
این سوال ها جوابی نداشت، سوال دیگر من این بود که حقوق 

ملت چه خواهد شد؟

کامبیز نوروزی، نویسنده و حقوقدان در تحلیل خود از طرح 
مجازات اظهار نظر افــراد می گوید: مجلس قصد دارد صدای 
منتقدان را خفه کند. این وکیل دادگستری در واکنش به طرح 
مجلس برای »مجازات افراد مشهود برای اظهار نظر پیش از 
مقامات رسمی«، به رویداد۲۴ می گوید: به طور کلی آزادی 
بیان شــامل مواردی همچون نقد، تحلیل و اظهارنظر است. 
تحلیل و نقد و بیان و ... ممکن است از طرف افراد مشهور مانند 
نویسندگان، صاحب نظران، هنرمندان، ورزشکاران، استادان 
دانشــگاه، روزنامه نگاران و ... باشد و ممکن است توسط افراد 
غیرمشهور هم مطرح شود و این یعنی آزادی بیان، ربطی به 
شهرت افراد ندارد. نوروزی می افزاید: آنچه نمایندگان در الحاق 
ماده ۵۱۲ مکلف به قانون مجازات اسالمی، پیش بینی کرده اند، 
به طور کلی نقض گسترده حق آزادی بیان است و درصدد این 
هستند تا کاری را انجام دهند که صاحب نظران، منتقدان و هر 

کس دیگری، از اظهار نظر کردن بترسد و به این ترتیب به آزادی 
بیان خدشه بسیار گســترده ای وارد می شود. این حقوقدان 
خاطرنشان می کند: نمایندگان در طرحشان یک گروه بسیار 
مهم از نخبگان جامعه را جدا کرده اند و می گویند این ها قبل 
از اظهارنظر مقامات رسمی اگر چیزی بگویند، ممکن است 
مجازات شوند. این یعنی نمایندگان در این طرح چنان قصد 
ارعاب دارند که مجازات اعدام هم ممکن است در انتظار این 
قبیل افراد باشد. چنین طرحی به جهت آنکه با حقوق مشروع 
ملت در تضاد کامل است، اساسا نمی تواند در مجلس تصویب 
شود و مجلس موجب قســمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی، 
نمی تواند قانونی وضع کند که با آزادی های مشروع ملت در 
تضاد باشد. وی ادامه می دهد: چه مجلس و چه مقامات رسمی، 
نمی توانند پاسخ تحلیلی به انتقادات بدهند لذا تالش می کنند 
باب انتقاد و نظر را ببندند و در حقیقت صدای منتقدان را خفه 
کنند. در واقع به این شکل، مانع از این شوند که هر شخصی در 
سطح جامعه اظهار نظر کند. نوروزی با بیان اینکه این طرح نه 
مبنای حقوقی دارد و نه مبنای عقالیی، تصریح می کند: مقام 
رسمی هر زمان که دلش خواست می تواند حرفش را بزند، مقام 
غیررسمی هم هر زمان که مایل بود می تواند حرفش را بزند. این 
به نوعی از بین بردن مبادله فکری در جامعه است و این شرط 
که در این طرح آمده، متاسفانه هیچ پایه حقوقی ندارد و با مبانی 

حقوق سازگار نیست.

قربانزاده پاسخی به سوال های علیرضا بیگی نداشت؛

جزئیات مناظره ناتمام نماینده مجلس با رئیس سازمان خصوصی سازی
کامبیز نوروزی:

مجلس قصد دارد صدای منتقدان را خفه کند


