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روی موج کوتاه

هادی شریف

بیش از دو ماه از دستگیری مهدی 
محمودیــان، آرش کیخســروی و 
مصطفی نیلــی می گــذرد. از نگاه 
نزدیکان این افــراد، آنان دغدغه ای 
جز کمک و یاری به مردم، کنشگران 
مدنــی و ...در نهایت ســرافرازی و 
ســربلندی ایران و ایرانــی و میهن 

ندارند.
حتی اگــر رونــد کنــش آنان 
برخالف قوانین جاری کشور باشد 
که نیســت، باز نحوه برخورد با این 
سه کنشگر مدنی بر خالف ضوابط و 

مقررات جاری کشور است.
آنــان در ایــن مــدت از حــق 
دسترسی به وکیل و مالقات با آنان 
و خانواده های خود محروم و اساسا 
مجالی برای دفاع از خود نداشته اند. 
از ســوی دیگر تمامی حقوقدانان 
نیک می دانند که نگهداری متهمان 
در ســلول انفرادی نیز مصداق بارز 
شکنجه محسوب می شود و اطالع 
دقیقی هم در دســترس نیست که 
آیا آنان در اعتراض به این روند دست 
به اعتصاب غذا زده اند یا خیر؟ امری 
که دســت کم مهــدی محمودیان 

همواره اعالم کرده بود که در صورت 
دستگیری با چنین شرایطی حتما 
دست به اعتصاب غذا خواهد زد که 
این رفتار نیز در اعتــراض به نقض 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و اصل 
38 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران است.
این سه کنشگر در نامه ای خطاب 
به هیات مرکزی نظارت بر حســن 
اجرای قانون و احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی 

نوشتند که موضوع اصلی آن
اعالم شــکایت و گزارش نقض 
قانون اســت که پیش تر »ســایت 
امتداد« آن را منتشــر کرده که در 
بخش هایی از آن بــه موضوع خرید 
دیرهنگام واکسن کرونا، واریز مبالغ 
هنگفت به حســاب شــرکت ها و 
موسســات غیرتخصصی و ...اشاره 
شده که باعث از دســت دادن جان 
هزاران تن از هموطنان مان شــده 

است.
همین موضوعات ســبب شده تا 
این ســه تن با تنظیم شکوائیه علیه 
مســببان این وضعیت، دســتگیر 
و زندانی شــوند. از نــگاه حقوقی 
شکایت آنان یا وارد است و یا نیست 

و برای شفاف شدن بهتر بود شکایت 
آنان به جریان بیفتد تا ثابت شــود 
اما صرف دســتگیری آنان به دلیل 
این شــکایت نه تنها به شــفافیت 
موضوع کمــک نمی کنــد بلکه به 
 ابهامــات و حقانیــت این ســه تن

 نیز می افزاید.
عدم رعایت حقوق متهمان و 

تفهیم اتهام
در بخشی از این نامه آمده: قبل 
از آنکه فرصت کنیم شکایت مان را 
تکمیل و آن را به ثبت برســانیم ۱۵ 
نفر از ماموریــن حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز 
قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر 
کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت 
جدال بی حاصل برای جلوگیری از 
طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور 
رســیدن دســتور قضایــی ورود، 

بازداشت مان کردند.
در این نامــه با اســتناد به مواد 
۵70، ۵7۵ و ۵76 قانــون مجازات 
اسالمی اشاره شــده که دستگیری 
آنان بر خالف قانون بــوده و آمده: 
صدور دســتور جلــب غیرقانونی 
توسط سرپرســت دادسرای ناحیه 
33 برخالف اوضاع و احوال و قرائن 

مســلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا 
اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه 
اینجانبان موجود باشــد و صرفاً بر 
اســاس گزارش خالف واقع و دروغ 
مامــوران حفاظت اطالعــات قوه 
قضائیه موضــوع مــاده 36 قانون 
آئین دادرســی کیفــری و بند الف 
ماده 6 دســتورالعمل حفظ کرامت 

و ارزش های انسانی.
همچنین در این نامه اشاره شده: 
عدم تفهیم اتهام به سرعت؛ در حالی 
که در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد 
۱۴00 تعطیل رســمی اعالم شده 
بود و بــا توجه به اینکه روز شــنبه 
نسبت به بازداشــت ما اقدام نموده 
بودنــد و فاصله محــل نگهداری تا 
دادســرا با فاصله محل نگهداری تا 
دادســرا با پای پیاده نهایتا ۵ دقیقه 
اســت، بعد از ســاعت اداری جهت 
تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم 
و حتــی اگر بازپرس قــراری غیر از 
بازداشــت موقت نیز صادر می کرد 
طبیعی بود که امــکان توزیع آن تا 
هفته بعد وجود نداشــت و این امر 
می تواند نشــانه ای از این باشد که 
 در پرونــده از قبل تصمیــم گرفته

 شده بود.

آخرین امیدمان؛ وجود قضات 
شریف و با وجدان است

در پایان اگر چه قــوه قضائیه تا 
امروز بــه وظیفه ذاتــی خود عمل 
نکــرده و تــا اینجا چــه در پرونده 
خودمان و چه در پرونده های دیگر 
شاهد آن بوده و هستیم که مقامات 
قوه قضاییــه با پرگویــی، انگ زنی 
نفــرت پراکنــی و دروغگویی های 
فــراوان و با اتــکا بــه زور و تزویر با 
حق دادخواهی ما مــردم و به طور 
کلی بــا عدالت به صــورت تفننی 
برخورد می نمایند و حاضر نشده اند 
تا قدرت شان را مشــروط به قانون 
نمایند اما همچنان به وجود قضاتی 
که در همین وضعیت نابسامان نیز بر 
اساس وجدان و شــرافت رای صادر 
می نمایند دل بسته ایم و انشااهلل که 
بتوانند مردم را در مسیر دادخواهی و 
عدالت طلبی یاری رسانده و به تظلم 

خواهی ما نیز توجهی نمایند.
باســپاس آرش کیخســروی و 

مصطفی نیلی و مهدی محمودیان
مطالبه جامعه مدنی از روسای 

دو قوه مجریه و قضائیه
 روی سخن کنشــگران مدنی، 
روزنامه نــگاران و فعاالن اجتماعی 
در اینجا با »ســید ابراهیم رئیسی« 
ریاســت جمهور و »غالمحســین 
محسنی اژه ای«، رئیس قوه قضائیه 
است که در ابتدای شروع به کار خود 
در این دو قوه، ضمن تماس با بزرگان 
اصحاب رسانه و سایر فعاالن مدنی 
خواســتار برقراری ارتباطی سالم و 
سازنده با آنان شدند  که بسیار باعث 

امیدواری است.
روســای دو قوه در این تماس ها 
خواســتار اظهارنظــر و ارائــه 
راهکارهای ســازنده از این بزرگان 
شــده اند تا بتوانند گــره کوری که 
سال ها در این حوزه ها وجود داشته 
و دارد را بــاز کننــد.از طرفی جای 
بسی خوشــحالی و امیدواری است 
که رئیس جمهور کنونی سال ها در 
قوه قضاییه و در سمت معاون اول و 
ریاست قوه بوده و با تمام پیچ و خم ها 

و ایرادات وارده در آن آشناست.
رئیسی و محسنی اژه ای بی تردید 
بیش از خیلی از فعاالن این حوزه ها 

به اشــکاالت واقف اند و حتما خوب 
می داننــد که وظیفه رســانه ها نیز 
بازنمایی و آشکار کردن ایرادات در 
نهادهای  حکومتی اســت. در واقع 
رسانه ها وظیفه دارند موارد خالف 
قانون را به گوش و عرض مسئوالن 
برسانند، پی گیری کنند و انتظار و 

توقع رسیدگی داشته باشند.
این موضوع نیز قابل درک است 
که هنوز مــدت زیــادی از گرفتن 
فرمــان اداره کشــور نگذشــته و 
منتخبان جدید هنــوز وقت کافی 
برای رسیدگی به تمام مشکالت را 
ندارند و توقع معجزه از آنان نمی رود 
که یک شــبه بتوانند برای رفع این 
مشکالت کمر همت ببندند و آن ها 

را رفع کنند.
اما این انتظار از روســای این دو 
قوه وجــود دارد تــا از همین حاال 
نشــانه هایی از همت شــان بــرای 
رفع این نــا بســامانی ها را ببینند. 
شاید صدور یک دســتور ویژه برای 
رسیدگی ســریع و دقیق به پرونده 
و شکایت این ســه زندانی فتح بابی 
باشد برای نشــان دادن اراده ای که 
روســای این دو قوه اشــاره کردند 
 تا بــه اوضاع نا به ســامان کشــور 

سرو سامان بدهند.
هرچند ممکن اســت از ســوی 
بســیاری منفی نگــران و بدنمایان 
متهم به ساده لوحی و خوش خیالی 
شــویم که تغییری صورت نخواهد 
گرفــت و ایــن مجیزگویی هایمان 
نتیجه نخواهد داشــت اما، منطق و 
اندکی تجربه حکــم می کند که در 
زمان کوتاه انتظــار تغییرات بزرگ 
نداشته باشــیم و با صبر و شکیبایی 
بیشتر منتظر بمانیم تا روسای این 
دو قوه به وعده های خود جامه عمل 

بپوشانند.
ما نیــز امیدواریم تــا گذر زمان 
ثابت کنــد که انتظارمــان بیهوده 
نبوده و مســئوالن جدید کشــور 
بــه وعده های خــود جامــه عمل 
می پوشــانند پس منتظر می مانیم 
تا تغییرات مفید و سازنده را هرچند 
اندک مشــاهده کنیم تا گذر زمان 
 باعث نشود تنها به منتقدانی صرف

مبدل شویم.

در نامه دو وکیل و یک کنشگر مدنی به هیات مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون مطرح شد؛

شکایت از نقض حقوق شهروندی

خبر

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: برخی اظهارات تندی 
که این روزها از مقامات آذربایجانی مطرح می شود را غیرسازنده 
می دانیم و فکر می کنم اگر با حکمت با این مسائل برخورد شود 
می توانیم با دو همسایه خوب آذربایجان و ارمنستان مانند سایر 

همسایگان مسیر رو به جلویی را تجربه کنیم.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت امور خارجه، حســین 
امیرعبداللهیان در گفت وگو با تلویزیون دولتی روسیه تصریح 
کرد: آنچه در حال حاضر در بخش هایی از منطقه شاهد هستیم 
نگران کننده است، در منطقه قفقاز تحریک رژیم صهیونیستی، 
مداخالت خارجی و حضورت تروریست ها فضا را تشدید کرده 
اســت. وی یادآور شــد: از اولویت های سیاست خارجی دولت 
ایران، تمرکز بر همســایگان از جمله همسایگان شمالی است 
و آذربایجان و ارمنســتان دو همسایه خوب جمهوری اسالمی 
ایران هستند. امیرعبداللهیان درباره وضعیت فعلی جنوب قفقاز 

و درگیری ها در جمهوری آذربایجان و ارمنستان و صلح و ثبات 
در این منطقه گفت: از اولویت های سیاست خارجی دولت ایران، 
تمرکز بر همسایگان از جمله همسایگان شمالی است، آذربایجان 
و ارمنستان دو همسایه خوب جمهوری اسالمی ایران هستند. ما 
اوال نمی توانیم با یکی علیه دیگری کار کنیم، همانطور که همکار 
من وزیر خارجه ارمنستان به تهران سفر کرد، این فرصت وجود 
دارد که وزیر خارجه آذربایجان هم به تهران ســفر کند، البته 
من به پایتخت های هر دو کشور در زمان مناسب خودش سفر 

خواهم کرد.
وزیر امور خارجه با اشــاره به دیدارش با همتای آذربایجانی 
خود در نیویورک، یادآور شد: گفت و گوی دوستانه و صریحی 
را با همکاران وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان داشتم، ما 
در ارتباط با منطقه قفقاز جنوبی چند نگرانی داریم، نگرانی اول 
اینکه برخی از مداخالت خارجی منطقه را به سمتی می برد که 

ژئوپلیتیک منطقه و مرزها تغییر کند، گذرگاه های مرزی بسته یا 
جابجا شود. از زمانی که جنگ در قره باغ شروع شد تروریست وارد 
منطقه شدند. این موضوعی است که در مالقات های دیپلماتیک 
بین ما و مقامات جمهوری آذربایجان مطرح شــده و هفته ها 
قبل به ما قول دادند که اقدامات الزم جهت پاکسازی منطقه از 
تروریست ها را به عمل آورند؛ همچنین اقدامات تحریک آمیز 
را رژیم صهیونیســتی در منطقه مــا از طریق خاک جمهوری 

آذربایجان شروع کرده است.
وزیر امور خارجه با تاکید بر این که تمام طرف ها باید تالش 
کنند فضای متشنج در منطقه اشاعه نشود، گفت: منطقه در این 
چند ماه گذشته به اندازه کافی تنش دیده است و در این شرایط 

همه تالش کنند منطقه به آرامش برگردد.
درباره مذاکرات وین به جمع بندی نهایی خیلی نزدیک شدیم
وی در پاسخ به پرسشــی در خصوص گام های ایران برای 

بازگشــت به مذاکرات وین گفت: ما بررسی ها و مطالعات خود 
را بر گفت وگوهای اخیر وین به طور فشــرده انجــام دادیم و به 
جمع بندی نهایی خیلی نزدیک شدیم؛ امیدواریم بتوانیم تاریخی 
را برای بازگشــت به مذاکرات وین تعیین کنیم. در عین حال 
طرف های مقابل وقت دارند با برخی اقدامات عملی، نیت و اراده 
برای بازگشت به تعهدات خود را به ما نشان دهند؛ در هر صورت 
چنانچه تمامی طرف ها به تعهدات خود بازگردند و پایبندی خود 

را نشان دهند، ما نیز سریعا این کار را انجام خواهیم داد.

وزیر امور خارجه: 

اظهاراتتندمقاماتآذربایجانراغیرسازندهمیدانیم
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پیامرهبرانقالبدرپیقهرمانی
کشتیگیرانکشوردرمسابقاتجهانی

  در پی موفقیت ورزشــکاران کشــورمان در 
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پیامی از این پهلوانان و مربی 
آنان تشکر کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی 
آنان که همه بویژه جوانان را شاد کردند. ان شاءاهلل 

موفق باشید.
سیدعلی خامنه ای-  ۱۹ مهر 

    
 آقاتهرانی:

برایطرحصیانت،
۲۰هزارفحشخوردم!

رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: به 
دلیل طرح صیانت در یک روز ۲0 هزار فحش به من 
داده شد! به گزارش ایسنا مرتضی آقاتهرانی افزود: 
من معتقدم باید مجاهدانه کار کنیم برای مثال در 
خصوص همین بحث هشتاد و پنجی شدن طرح 
صیانت از کاربران فضای مجازی در یک روز ۲0 هزار 
فحش به من داده شد، در یک روز ۱۲0 هزار پیج علیه 
ما راه انداختند، اگر ۱00 میلیارد پیج هم ســاخته 

می شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.
    

مرزبانی آذربایجان:
نیروهایخارجیدرمرزهای
آذربایجانحضورندارند

مرزبانی آذربایجان در بیانیــه ای اعالم کرد که 
نیروهای خارجی در مرزهای این کشــور حضور 
ندارند.  به گزارش ایلنا به نقل از آذرنیوز، ســرویس 
مرزبانی آذربایجان در بیانیه ای ادعاهای استفاده از 
خاک این کشور برای اهداف اطالعاتی علیه ایران 
را رد و خاطرنشان کرد: »هیچ گاه نیروی ثالثی در 
مرزهای جمهوری آذربایجان نبوده، نیست و نخواهد 
بود. ... خدمات مرزی دولتی ما، دارای مدرن ترین 
امکانات است و نیازی به حمایت نیروهای خارجی 
برای محافظت از مرزهای جمهــوری آذربایجان 

ندارد.«
    
بنت:

ایراننبایددرسوریهحضور
داشتهباشد

ایلنا به نقل از وای نت نیوز نوشت: نفتالی بنت، 
نخست وزیر اســرائیل در ادامه اظهارات ضدایرانی 
خود؛ در کنفرانسی در مورد حضور ایران در سوریه 
گفت: از نزدیک شــاهد اتفاقات سوریه هستیم و 
تالش می کنیم تا ایران دیگر در آن حضور نداشته 
باشد. ایرانی ها در سوریه کاری ندارند و نباید آنجا 
باشند. اقدامات ایران در نقاط مرزی شمالی ما باید 

تمام شوند.
    

هیاتدوستیپارلمانایران
دراسالمآباد

 هیأتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران و پاکستان روز دوشنبه وارد اسالم آباد 
شدند. گروه دوســتی پارلمانی ایران و پاکستان به 
دعوت نویــد قمر، رئیس گروه دوســتی پارلمانی 
پاکســتان و ایران جهت تبادل نظر درباره تحکیم 
روابط پارلمانی و تقویت همکاری های فیمابین به 

اسالم آباد سفر کرده است.
    

دیداروزیرخارجهعمانبامقام
انگلیسیدربارهتوافقهستهای

وزیر خارجه عمان در دیدار با وزیر مشاور انگلیس 
در امورخاورمیانــه وضعیت افغانســتان و پرونده 
هسته ای ایران را بررسی کردند. سید بدر البوسعیدی 
و جیمز کلیورلی؛ تمایل کشــورهای خود را برای 
حمایت از تالش هایی در راســتای امنیت، ثبات و 
صلح ابراز کردند.  در این مالقات، دو طرف زمینه های 
متعددی از همکاری های موجود در چارچوب توافق 
جامع عمان و انگلیس درباره دوســتی ریشه دار و 
همکاری مشترک بین دو کشور را مورد بررسی قرار 
دادند. عالوه این، بر همکاری در زمینه بهداشــت 

عمومی و غلبه بر آثار همه گیری کرونا تاکید شد.
    

ارسالکمکهایایرانبه
بازماندگانحادثهتروریستیقندوز
سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان از 
ارسال کمک های انسان دوستانه ایران به مجروحین 
و خانواده های شهدای حادثه تروریستی قندوز خبر 
داد. براین اساس،  یک فروند هواپیما حامل کمک های 
انساندوستانه شــامل دارو و اقالم پزشکی جهت 
مجروحین و خانواده های شهدای حادثه تروریستی 
مسجد شیعیان در قندوز از تهران به مقصد قندوز 

پرواز کرد.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام با تاکید بر این که 
طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار 
حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را منتفی 
می کند، گفت: پایبندی باید در برابر پایبندی 
باشد و نمی توان پذیرفت که صرفا آنها از ایران 
توقع اجرای تعهدات برجامی داشته باشند اما 

خودشان آن را اجرا نکنند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف صبح 
دیروز دوشنبه، ۱۹ مهرماه  با »آنداراس اییبی« 
رئیس مجلس شورای ملی ســوئیس دیدار و 

گفت و گو کرد.
وی در این دیدار با اشــاره به حضور برخی 
شرکت های سوئیسی در ایران که فعالیتشان 
به دلیل تحریــم ها کاهش پیدا کرده اســت، 
یادآور شد: مطمئن هستیم ارتباطات پارلمانی 
میان مجالس دو کشــور و گروه های دوستی 

پارلمانی می تواند به افزایش ســطح همکاری 
ها به خصوص در حوزه اقتصادی و کشاورزی 
که شما نیز به آن عالقمند هستید منجر شود 
ضمن این که بخش خصوصی دو کشور نیز باید 

فعال شوند.
قالیباف به نقش ســوئیس در حوزه حافظ 
منافــع آمریکا، کانادا و عربســتان ســعودی 
گفت: برجام یــک توافق بیــن المللی میان 
ایران و سایر کشورها است که به تأیید شورای 

امنیت و ســازمان ملل رســید ولی آمریکایی 
هــا در دوره ترامپ از این توافق خارج شــدند 
و این مایــه تعجب بود که دنیــا عکس العمل 
خوبی مقابل ایــن اقدام آمریکا نشــان نداد و 
واشنگتن پس از خروج یکجانبه از برجام فشار 

 حداکثری و غیرقانونی را به مردم ایران وارد کرد.
رئیس قوه مقننه ادامــه داد: در مقابل خروج 
آمریکا از برجام برخی کشورها ادعای شان این 
بود که ترامپ این تصمیم را گرفته اما این حرف 
برای ما و افکار عمومی ایران پذیرفته شده نبود 
و دیدیدم که در دولت دموکرات آمریکا باز هم 
همان سیاست ترامپ، صرفا با ادبیات متفاوت 

دنبال شد یعنی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
قالیباف در ادامه با اشــاره بــه قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریــم ها گفت: طبق این 
قانون ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا 
فشــار حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را 

منتفی می کند.

رئیس مجلس در دیدار با همتای سوئیسی:

هرتوافقیدربرجامبایدنفعاقتصادیداشتهباشد


