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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در تمام ســه روزی که از انتشــار 
تصاویر منتســب بــه زنــدان اوین 
می گذشــت؛ عالوه بر مقامــات قوه 
قضائیــه، دولتی هــا و مجلســی ها 
هم ســاکت بودند. دولــت که رئیس 
آن اندکــی پیش تر رئیس قــوه بوده 
است، درگیر تشــکیل کابینه است و 
نمایندگان هم ترجیح می دهند سخت 

مشغول جلسات رأی اعتماد باشند. 
بخشی از این ســکوت به ماهیت 
موضــوع بازمی گــردد، بدین معنی 
که گویــی بحث زندان هــا محدوده 
ممنوعه ای اســت که دیگران سعی 
می کنند تا حد امکان به آن ورود نکنند 
تا جایی که رسانه ها نیز عموما در این سه 
روز در خصوص فیلم های منتشر شده 
ســاکت بودند. یک مورد نادر روزنامه 
همدلی بود که آن هم از منظر امنیتی به 

هک دوربین های اوین پرداخت. 
بخش دیگــری از ایــن انفعال به 
انتظارها برای تکذیب بازمی گردد. مرور 
تجربیات گذشته این احتمال را ایجاد 
می کرد که قوه قضائیه تصاویر مذکور 
را تکذیب کند. مانند تکذیبیه هایی که 
هفت سال پیش در خصوص بند350 

زندان اوین صادر شد.
شکستن روزه سکوت 

این بــار اما توئیت دیــروز رئیس 
سازمان زندان ها، تصاویر منتشر شده 

از زندان اوین را تایید کرد. محمدمهدی 
حاجی محمدی باالخره بعد از چند روز 
سکوت را شکست و با انتشار توئیتی 
نوشت که مسئولیت این رفتارهای به 
گفته وی »غیرقابل قبول« را می پذیرد. 
او در ادامــه افزود که »ضمن تعهد 
به تالش بر عدم تکــرار چنین وقایع 
تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ 
از خداونــد متعال، رهبــر عزیزمان، 
ملت بزرگــوار و زندانبانان شــریف 
که البته زحماتشــان تحت تأثیر این 
خطاها، نادیده گرفته نخواهد شــد، 

عذرخواهم.«
توئیت وی به منزله تایید تصاویری 
شمرده شد که از طریق گروه نامعلومی 
به نام »عدالت علی« منتشر شده است؛ 
هرچند که ساعتی پس از توئیت رئیس 
ســازمان زندان ها، معاون قوه قضائیه 
واکنش متفاوتی نشان داد که حاکی از 
تداوم شک و تردید درباره این تصاویر 

بود. 
محمد مصدق در حاشــیه مراسم 
معارفه معاون حقوقی و امور مجلس 
قوه قضائیه در این ارتباط به خبرنگاران 
گفت که موضوع در حال بررسی است 
و قضیه هنوز خیلی روشن نیست.  او 
همچنین اضافه کــرد که امروز یعنی 
چهارشنبه اطالع رسانی بیشتری در 

این مورد خواهد شد. 
نه قابل دفاع، نه قابل گذشت

اطالع رســانی امروز قوه قضائیه 

هرچه که باشد، توئیت حاجی محمدی 
اما یخ ناظران این تصاویر را شکست و 
کمی فضا را برای ورود به این موضوع باز 
کرد. البته این شکستن یخ همچنان به 
دولت و مجلس و مقامات دیگر نرسیده 
است اما در فضای مجازی واکنش ها به 
آن دست کم به فعاالن سیاسی اصولگرا 

و اصالح طلب رسیده است.
توئیت عبداهلل گنجی، مدیر مسئول 
روزنامــه جوان به عنــوان یک چهره 
اصولگرا قابل توجه بــود. او در توئیت 
خود با بیان اینکه برخی از تصاویر زندان 
اوین نه قابل دفاع است نه قابل گذشت، 
نوشت: »شایسته است ریاست محترم 
قوه تیمی مجرب را مأمور رســیدگی 
کند و نتایج اعالم عمومی شود. ممکن 
است همزمان با محاکمه نوری در اروپا 
سناریویی طراحی شده باشد. شاید آن 
تصاویر و ویدئوها مدیریت شده باشد؛ 

اما اعالم نتیجه قطعی الزم است.«
محمدعلی ابطحی، عضو مجمع 
روحانیون مبارز و چهــره نزدیک به 
محمد خاتمی هــم اصالح طلبی بود 
که در توئیتی کنایه آمیز از قوه قضائیه 
خواســت که دربــاره اتفاقاتی که در 
تصاویر منتشر شــده دیده می شود، 

پاسخ دهد. 
بخش بزرگی از واکنش ها به توئیت 
حاجی محمدی، عذرخواهی نکردن 
او از خــود زندانیان بود که بر اســاس 
تصاویر منتشر شــده، قربانی اصلی 

خشونت هایی بودند که در فیلم ها دیده 
می شد اما رئیس ســازمان زندان ها 
در توئیت خــود از تنها کســانی که 

عذرخواهی نکرد آنها بودند!
یادآوری یک ادعا و یک حکم!

بسیاری دیگر از واکنش ها، یادآوری 
اظهارات ابراهیم رئیسی و حکم اخیر 
سعید مرتضوی بود. هنوز دو هفته از 
خبر تبرئه سعید مرتضوی از معاونت 
در قتل نمی گذرد. پس از وقایع سال 
88 نام او با پرونده کهریزک گره خورد. 
وکیل او اما چند روز پیش خبر داد که 
قاضی شــعبه یک دیوان عالی با این 
اســتدالل که دو نفر دیگر از همکاران 
مرتضوی در اقدامات مورد نظر دخیل 
بوده و حتی مباشــرت در بازداشــت 
داشته اند، او را از اتهام معاونت در قتل 

تبرئه کرده است. 
جالب این بود که ســعید ایوبی در 

توضیحات خود اضافــه کرده بود این 
رأی برای این اســت که از مرتضوی 
اعاده حیثیت و مشخص شــود او در 
اتفاقاتی که در کهریزک افتاده، بی گناه 

بوده است. 
حال با انتشار تصاویر منتشر شده 
از زنــدان اوین،  حکم تبرئه ســعید 
مرتضوی هم از سوی کاربران فضای 
مجازی بیش از پیش با تردید مواجه 

شده است.
مطلب دیگری که پــس از تایید 
تصاویر منتشر شــده از اوین از سوی 
رئیس ســازمان زندان هــا در فضای 
مجازی دســت به دســت می شود، 
اظهارات چند ماه پیش ابراهیم رئیسی 
است. او بهمن پارســال در حالی که 
رئیس قوه قضائیه بود طی اظهاراتی در 
واکنش به ادعاهای حقوق بشری برخی 
کشورهای غربی، تصریح کرد: »آمادگی 
داریم در زندان های خود را باز کنیم تا 
هر زندانی را که می خواهند، ببینند؛ 
مشــروط به اینکه بگذارند ما هم هر 
زندانی را که در کشور آن ها می خواهیم 
ببینیم. اگر این اتفاق بیافتد مشخص 
خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه 
شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته 

می شود.«
او اضافه کــرده بــود: »در قانون 
اساســی و در راس آن شرع انور، توجه 
به حقوق انســان و حقوق بشــر جزو 
مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در 
گوشه ای اتفاق بیافتد، بیش و پیش از 
هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی 
آن خواهد بود.« با انتشــار تصاویر به 
واقع »آزاردهنده« از زندان اوین، افکار 
عمومی منتظر اســت تا ببیند »سازو 
کار اداری کشــور« آنگونه که رئیسی 
پیشتر گفته بود چگونه و چقدر مدعی 

خواهد بود.
دست هکرها چقدر پُر است؟

وجه دیگر موضوع، جنبه امنیتی آن 
است. پیش از آنکه جمهوری اسالمی 
بنا به گفته رئیس ســابق قوه قضائیه، 
بخواهد درهــای زندان های خود را به 
روی دوربین ها بگشــاید، یک گروه 
ناشــناس با هک دوربین ها، درهای 
این زندان را باز کرده است و از آنچه به 
دست آورده تصاویری منتشر کرده که 
در رسانه های خارج از کشور با هشدار 

»آزاردهنده« پخش می شوند. 
این گروه که با نــام »عدالت علی« 
خود را معرفی می کند، اعالم کرده که 

عالوه بر تصاویر منتشر شده، به مدارک 
دیگری هم از داخل زندان اوین دست 
یافته اســت؛ از جمله عکس هایی از 
اتاق کنترل، بندها و اتاق های زندانیان، 
پرونده های زندانیان سیاسی و مدارک 

محرمانه زندان اوین. 
همچنین به نظر می رسد این گروه 
و شبکه پشت ســر آن در حال انتشار 
مرحلــه ای تصاویر و مدارک اســت. 
چراکه روز دوشــنبه عــالوه بر اولین 
فیلم هایی که از اوین منتشر کرده بود، 
فیلم های تازه تری منتشر کرد. بخشی 
از این فیلم ها مربوط به ضرب و جرح 
زندانیان و بخشی دیگر درگیری خود 
زندانیان با یکدیگر بــود که در میان 
آنها فیلم های مربوط به بنــد زنان و 
همینطور خودکشی یک زندانی زن در 
دستشویی زندان جلب توجه می کرد. 

از این رو جنبــه امنیتی ماجرا نیز 
بسیار پررنگ اســت. آخرین حمله 
سایبری خبرساز مربوط به هک سایت 
وزارت راه اســت که همین چند وقت 
پیش رخ داد. کار حمالت سایبری اما 
وقتی به زندان کشیده می شود، خطر 
امنیتی آن نیز دوچندان می شــود و 
بسیاری بیش از آنکه به محتوای تصاویر 
منتشر شده توجه کنند، این سوال را 
مطرح می کنند کــه حجم اطالعات 
به ســرقت رفته و دامنــه اطالعاتی 
که هکرها به دســت آورده اند تا کجا 

گسترده است؟
نکته مهم در این میان آن است که 
دستگاه قضا برای تصاویر  منتشر شده 
از آنچه پشت دیوارهای بلند زندان های 
ایران می گذرد، چــه توضیحی دارد؛ 
زندان هایی که درهای آن باز نشــده، 
بلکه فقط گوشه ای از دوربین های آن 

هک شده است!

قوه قضائیه نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین واکنش نشان داد؛

»هک« و دری که »نیمه باز« شد!

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت 
که محمدباقر قالیباف جلساتی تشکیل و درباره رأی اعتماد یا عدم 

رأی اعتماد به نمایندگان »خط« می دهد.
محمود احمدی بی غش در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در 
تذکری شفاهی اظهار کرد: ما نباید نماینده و نماینده تر داشته 
باشیم تا رویه مجلس و رئیس مجلس گذشته تکرار شود. سید 
ابراهیم رئیسی تعدادی از افراد که مورد وثوقش بوده را معرفی 
کرده است. دو حالت بیشتر ندارد یا با استدالل آنها را رد می کنیم 

و یا آنها را تایید می کنیم.

او اضافه کرد: محمدباقر قالیباف جلساتی را منعقد می کند و از 
بعضی افراد می خواهد که بعضی رأی بیاورند و بعضی رأی نیاورند. 
همه ما می توانیم مخالف یا موافق باشیم. این چه رویه ای است، 
اگر نمی خواهید نظرتان را صریح اعالم کنید، جلسه غیرعلنی 
تشکیل دهید و استدالل کنید و بگویید به این چند نفر رأی ندهید 
یا برعکس. نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: ما باید با مردم 
صحبت کنیم. اینکه عده ای گلچین شوند، به آنها خط دهی شود 
که فالنی یا بهمانی بیفتد و یا فالنی رأی اعتماد بگیرد روا نیست. 
همه نماینده ها اهل فهم هستند. لطفا این موضوع را مدیریت 

کنید. در ادامه نمایندگان با فریــاد »دو دو« به این تذکر انتقاد 
کردند. در این میان، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم با صدای 

بلند گفت: »الکی می گوید، دروغ می گوید.«
نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت 

خطاب به امیرآبادی گفت: چه خبر است چرا عصبانی هستید؟
وی ادامه داد: آقای بیغش از جلســاتی که شما می گویید ما 
خبر نداریم. نمایندگان در بسیاری از جلسات دعوت می شوند اما 
مستقل هستند، فکر دارند، بررسی می کنند و تصمیم می گیرند.
نیکزاد اظهار کرد: جلسات متعددی نیز برگزار می شود و این 

جلسات مانع ]ابراز نظر نمایندگان[ نیست. بعد از اظهارات نیکزاد، 
امیرآبادی با عصبانیت به سمت جایگاه رفت و خطاب به وی گفت: 

»اظهارات بیغش را تایید کردی.«
پس از آن نمایندگان اطراف امیرآبادی و نیکزاد جمع شدند و 

مجتبی ذوالنور نیز خطاب به نیکزاد اعتراض کرد.

جنجال در مجلس بر سر یک ادعا؛

قالیباف در پشت پرده جلسات رأی اعتماد را مهندسی می کند؟ 
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بگویید از سیدمحمدخاتمی 
متنفرید

خبرآنالین در مطلبی با موضوع حواشی جلسه 
دیروز مجلــس درباره بررســی صالحیت وزرای 
پیشنهادی، به اظهارات علی یزدی خواه، نماینده 
تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم اشاره کرد. 
یزدی خواه در نطق خود درباره محمد زلفی گل، وزیر 
پیشنهادی علوم گفت: وی عالقه ویژه ای به خاتمی 
دارد و به عنوان مسئول جمهوری اسالمی باید تبری 
خود را از خاتمی اعالم کند و سیاســت های نظام 
را اعالم کند و بگوید که هیچ نسبتی با اهالی فتنه 
ندارم. یزدی خواه اضافه کرد: با انتخاب ایشان شور و 
ضعف زائدالوصفی در جبهه منحرفین، غربگرایان و 

اصالح طلبان پیچیده است. 
    

تکذیب ربایش هواپیمای 
اوکراینی و انتقالش به ایران

شــبکه الجزیره در خبری فوری از ربایش یک 
هواپیمای اوکراینی از افغانستان و انتقال به ایران 
خبر داد. دقایقی بعد سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری با تکذیب این خبر، گفت: روز گذشته یک 
فروند هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین برای 
سوختگیری به فرودگاه مشهد مقدس آمد و پس 
از ســوختگیری، حرکت خود را به سمت کیف در 
اوکراین ادامه داد. او به باشــگاه خبرنگاران گفت: 
موضوع ربایش هواپیما منتفی است اما در این زمینه 
باید با مقامات حراست سازمان هواپیمایی کشوری و 
مراجع باالدستی هم هماهنگ کنیم تا اطالع رسانی 

قطعی صورت پذیرد.
    

رئیسی به مجلس می رود
به گزارش ایرنا، سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس در مورد روند صالحیت وزیران 
پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: براساس برنامه ریزی 
های صورت گرفته برگزاری نشست های علنی جهت 
بررسی برنامه های وزرای پیشــنهادی در دو نوبت 
صبح و عصر چهارشنبه )سوم شهریور( صورت گرفته 
و پرونده رأی اعتماد به وزرا بسته خواهد شد. وی افزود: 
به احتمال زیاد رئیس جمهور در نشست علنی نوبت 
عصر چهارشنبه صحبت های پایانی خود در دفاع از 

کابینه اش را ایراد می کند.
    

عضو تیم مذاکره کننده جلیلی، 
معاون سیاسی دفتر رئیسی شد

غالمحســین اســماعیلی، رئیس دفتر رئیس 
جمهور با صدور حکمی، دکتر محمد جمشیدی را 
به سمت »معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور« 
منصوب کرد. او یکــی از اعضای تیم مذاکره کننده 
سعید جلیلی بود. در حکم او آمده است: »انتظار دارد با 
هم افزایی و بهره گیری از مجموعه نیرو و امکانات دفتر 
رئیس جمهور و همکاری نزدیک با سایر دستگاه ها از 
جمله وزارت خانه های امور خارجه، اطالعات و کشور 
نسبت به بررســی موضوعات سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی، تنظیم برنامه های مربــوط، ارائه گزارش، 
پیشنهادات و راهکار های مناسب و پیگیری آن ها و 

اجرای امور محوله اقدام نمایید.«
    

با قدرت گرفتن طالبان؛
هند، افغانستان را از مذاکرات 

پیرامون چابهار حذف کرد
 به گزارش ایلنا به نقــل از وزارت خارجه هند، 
مقام های هندی اعــالم کردند که افغانســتان با 
حاکمیت طالبان بخشــی از گروه هنــد، ایران و 
ازبکستان برای بحث در مورد  استفاده از بندر چابهار 
نخواهد بود. یک مقام هندی در این باره گفت: این 
کریدور و بندر همچنان برای هند مهم است. ولی 
در مذاکرات بندر چابهار، افغانستان حضور نخواهد 
داشت. ماه گذشته هند پیشــنهاد تشکیل گروه 
کاری چهارجانبه با حضور ایران، هند، افغانستان 
و ازبکســتان را ارائه کرد تا در مــورد بندر چابهار 
گفت وگو انجام شود. حال اما با قدرت گرفتن طالبان 

در افغانستان نظر خود را تغییر داده است.
    

برنامه آینده ظریف پس از ۴دهه 
فعالیت دیپلماتیک

وزیر امورخارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد 
که پس از چهار دهه فعالیت در عرصه دیپلماسی 
قصد دارد به طور تمام وقت به سراغ تحقیق و تدریس 
برود. محمدجواد ظریف ادامه داد: من به پیگیری 
و ارتقای درک جهانی و تشــویق برای گفت وگوی 
مثبت بر مبنای همدلی، مساوات و احترام متقابل 
ادامه خواهم داد. وی همچنین در پیام خود خاطر 
نشان کرد: منتظر ادامه تبادل نظر و دیدگاه ها هستم. 
ظریف روز یک شنبه نیز در پیامی ویدیوئی با قدردانی 
از »بزرگواری ها و بنده نوازی های  سخاوتمندانه « 
ملت ایران و عذرخواهی به خاطر »تمامی نارسایی ها 

و کاستی ها«، از مردم خداحافظی کرد.

بخش بزرگی از واکنش ها 
به توئیت حاجی محمدی، 

عذرخواهی نکردن او از 
خود زندانیان بود که بر 

اساس تصاویر منتشر شده، 
قربانی اصلی خشونت هایی 

بودند که در فیلم ها دیده 
می شد؛ اما رئیس سازمان 
زندان ها در توئیت خود از 

تنها کسانی که عذرخواهی 
نکرد آنها بودند!

بخشی از سکوت نسبت 
به تصاویر منتشر شده 

از زندان اوین، به ماهیت 
موضوع بازمی گردد، 
بدین معنی که گویی 

بحث زندان ها محدوده 
ممنوعه ای است که دیگران 
سعی می کنند تا حد امکان 

به آن ورود نکنند 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
کنفرانس خبری اش جدیدترین مواضع دولت 
این کشــوررا در قبال تداوم مذاکــرات احیای 
توافق هسته ای در وین و برخی موضوعات دیگر 
پیرامون ایران بیان و تاکید کرد که آمریکا به دنبال 

عملی کردن بازگشت دوجانبه به برجام است.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی 

وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس در کنفرانس 
خبری دوشنبه شــب در پاســخ به این سوال 
که آیا آمریــکا از جانب رئیــس جمهور جدید 
ایران چیزی دربــاره مذاکــرات احیای توافق 
هسته ای در وین شنیده اســت یا نه، گفت: ما 
به وضوح گفته ایم اینکه به دنبال عملی کردن 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام باشیم، 
تا حد زیادی در راســتای منافع ملی ماست. به 
یک دلیل ساده به نفع ماست و آن این است که 
یک بازگشــت دوجانبه به پایبنــدی می تواند 

دوباره ایران را تحت سخت ترین و سرزده ترین 
بازرسی هایی]از تاسیســات هسته ای آن[  قرار 
دهد که تا کنون درباره شان مذاکره شده. به نفع 
ماست که مطمئن شــویم به طور دائمی و قابل 
راستی آزمایی از دست یابی ایران به یک سالح 

هسته ای جلوگیری شده است.
پرایس افزود: می دانم کــه دولت جدید در 
تهران هنوز در حال شکل گیری است. آنها باید 
درباره موضع گیری شان تصمیم گیری کنند، نه 
تنها موضع گیری در قبال جامعه جهانی، بلکه به 

ویژه در قبال دیپلماسی الزم برای آزمودن طرحی 
که می توانیم بر اساس آن یک بازگشت دوجانبه 
به توافق را رقم بزنیم. بنابراین، به خود ایرانی ها 
واگذار می کنم که بگویند در این باره چه موضعی 
دارند. شرکا و متحدان ما در گروه ۱+5 هم آن را به 
وضوح گفته اند. او در پاسخ به این که آیا واکنشی 
نسبت به واردات سوخت از ایران به لبنان توسط 
حزب اهلل دارد یا نه، گفت: تمام تحریم هایی که بر 
ایران اعمال شده اند، پابرجا هستند. این تحریم ها 

درباره نفت خام و مواد نفتی تغییری نکرده اند.

پرایس همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
درباره گزارش های موجود درباره اهداف ســفر 
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
واشنگتن برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا و این که آیا طبــق این گزارش ها، برنامه 
ای که بنت می خواهد درباره ایران به بایدن ارائه 
دهد، می تواند جایگزینی برای تحوالت این چند 
ماه اخیر باشــد، توضیح داد: من این را بر عهده 
نخست وزیر اسرائیل می گذارم که نظراتی که 
ممکن است دولت اسرائیل داشته باشد را در مورد 
ایران با رئیس جمهوری آمریکا شرح دهد. ولی 
فکر می کنم که ایران یکی از محورهای مذاکرات 

خواهد بود.

پرایس: 

به دنبال عملی کردن بازگشت دوجانبه به برجام هستیم


