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از سخنان یک مرجع تقلید، تا خطبه های نماز جمعه

تریبون های مذهبی 
منتقد وضعیت کشور 

همدلی|  وضعیت کشور به مرحله ای رسیده است 
کــه حاال مراجع تقلید هم به صورت مکرر شــروع 
بــه انتقاد صریح کرده اند. آیت اهلل مکارم شــیرازی 
برای بار چندم به صراحت از وضعیت کشور و رفتار 
مســئوالن انتقاد کرده است. این مرجع تقلید این 
بار به شیوه مستقیمی وارد عمل شده است. او اگر 
دفعات قبل در دیدار با مســئولین در باره کشــور 
صحبت می  کرد حاال با انتشــار ویدئویی ســخنان 
انتقــادی خود را مطرح کرده اســت. این در حالی 
است که برخی از اساتید حوزه علمیه قم می  گویند 

مردم بیش از این از مراجع و علما انتظار دارند. در 
همین حال دیروز در نماز جمعه تهران هم سخنان 
انتقادی نسبت به وضعیت کشور مطرح  شده است 
و امام جمعه موقت تهران با ابراز تأسف از وضعیت 
کشور اعالم کرده که در مسیر صحیحی قرار نداریم. 
با این حال همچنان مقامات دولت اصرار دارند که 
دولت عملکرد بسیاری مناسبی داشته و اگر کسری 
در وضعیت ایران امروز وجود دارد ناشــی از ضعف 
عملکرد دولت های ســابق بخصوص دولت حسن 
شرح در صفحه 2 روحانی است.  

الهام یا توهم؟!
منبِع محرِک اقدامات اخیر رئیس جمهور آذربایجان چیست؟

 شلیک ناصر فخرآرایی
 به چه کسانی اصابت کرد؟

 پیامدهای ترور شاه
 برای فضای سیاسی

 گفت وگو با »حدیث صابری«
 بازیگر نمایش »سمندر و شهر کاغذی«

کار با یک گروه پربازیگر 
خیلی سخت است

 از مهمانان ناخوانده
 تا خوانده های نیامده

حاشیه های پررنگ تر از متن در جشنواره فیلم فجر

یادداشت

از شعار آزادی انقالب تا ماده ۵۱۲ مکرر
محسن صنیعی- در ایام دهه فجر و ۴۴ امین 
سالگرد انقالب اسالمی قرار داریم که یادآور روزهای 
پرخاطره ســال ۵۷ است. شــعار اساسی انقالب، 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود. استقالل از 
وابستگی سیاسی به قدرت ها با حفظ رابطه متوازن با 
همه دنیا، آزادی اندیشه و بیان، جمهوریت به معنای 
دخالــت رای واقعی مردم در قدرت و اســالمی که 
سازگار با آزادی، جمهوریت و استقالل است. اسالمی 
که آزادی و جمهوریت را به رسمیت نمی شناسد، با 
جمهوریت قابل جمع نیست، پس نمی تواند تشکیل 
جمهوری اسالمی بدهد. آزادی می توانست در بیان 
آزاد رسانه ها و احزاب و گروه ها و شخصیت ها ظاهر 
شود به طوری که بدون هیچ ترس و واهمه ای افراد 
بتوانند دیدگاه ها و نقد خود را بر قدرت بیان کنند 
و جمهوریت می بایستی در حق رای واقعی مردم و 
تشــکیل مجالس و دولت های کامال منتخب ظاهر 
می شــد. آزادی در شــعار انقالب، در چندین اصل 
قانون اساسی، خود را نشان می دهد. اصل نهم قانون 
اساسی بیان می کند: »در جمهوری اسالمی ایران، 
آزادی و اســتقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور 
از یکدیگر تفکیك  ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت 
و آحاد ملت اســت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق 
ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقالل سیاسی، 
فرهنگی، اقتصــادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران 
کمترین خدشــه ای وارد کنــد و هیچ مقامی حق 
ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور، 
آزادی  های مشــروع را، هر چند بــا وضع قوانین و 

مقررات، سلب کند.«
اصل ۶۷، در سوگندنامه نمایندگان، نمایندگان را 
متعهد به حفظ آزادی های مشروع مردم می کند و 
در این ســوگندنامه ذکر می شود: »از قانون اساسی 
دفاع کنم و در گفته  ها و نوشــته  ها و اظهارنظرها، 
استقالل کشــور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها 
را مدنظر داشته باشــم.« در اصل ۱۲۱ سوگندنامه 
ریاســت جمهوری، ریاست جمهور با ادای سوگند، 
متعهد به حفظ آزادی های مشــروع مردم می شود 
و بیــان می کنــد: »از آزادی و حرمت اشــخاص و 
حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، 
حمایت کنــم«. در اصل ۱۵۶ احیای حقوق عامه و 
گســترش عدل و آزادی های مشروع از وظایف قوه 
قضاییه شمرده شده است و بیان می کند: »در صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر 
افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید 
تأمین گردد.« به این ترتیب، همه دستگاه های نظام، 
مجلس، دولت، قوه قضاییه و صدا و سیما، متعهد و 

موظف به حفظ آزادی های حقه مردم هستند.«
خوب است یك یادآوری بکنیم از شرایط داخلی 
ایران در ســال ۵۷ کــه در آن، خواســتار آزادی و 
جمهوریت بودیم. ایران در سال ۵۷، دارای دو شبکه 
تلویزیونی تلویزیونی بود که هر یك چند ساعتی از 

شبانه روز، برنامه پخش می کردند. مردم امکان رویت 
شبکه های خارجی را نداشتند. چند روزنامه سراسری 
در سطح کشور منتشر می شــد و تعدادی معدود 
روزنامه های محلی در اســتان ها. تعداد دانشجویان 
سراسر کشور به دویست هزار نفر نمی رسید. حتی 
سطح پوشش تلفن خانگی هم همه کشور را پوشش 
نداده بود و البته حکومتی که محدودیت های سیاسی 
فراوان به وجود آورده بود و چه بســیار زندانیانی که 
فقط به خاطر دیدگاه سیاسی، در حبس قرار گرفتند. 
اما متاســفانه، در دورانی که در دنیا، چیزی به نام 
محدودیت رســانه ای وجود نــدارد و مردم می توانند 
پیام صدها رسانه مختلف صوتی- تصویری و مکتوب 
را بشنوند و بخوانند و در زمانه ای که در فضای مجازی، 
امکان گفت وگــوی میان مردم، وجــود دارد و عمال 
شرایط رســانه ای به ترتیبی تغییر کرده است که هر 
کس می تواند رســانه صوتی، تصویری و مکتوب خود 
را داشته باشد، همچنان تنها شبکه صوتی- تصویری 
کشــور، صدا و سیما است و امکان حضور شبکه های 
مســتقل صوتی- تصویری وجود نــدارد و همچنان 
رسانه ها با خودسانسوری به حیات ادامه می دهند و در 
حکومت و نظامی که برآمده از انقالب اســت، به این 
جا رسیده ایم که در مجلس، طرحی آورده می شود که 
عمال به معنای ایجاد محدودیت در بیان آزاد منتقدان 
است. در این طرح که به عنوان ماده ۵۱۲ مکرر قانون 
مجازات اسالمی اســت، چنین بیان کرده اند: »ماده 
۵۱۲ مکرر - هر شــخصی که دارای موقعیت شغلی، 
اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی 
جامعه است در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقاالت، پیام ها 
و یادداشــت های خود در فضای حقیقی یا مجازی در 
مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است 
و هنوز اعالم نظر رسمی نشده است مطالبی را خالف 
واقع بیان کند که بازخورد گســترده داشته باشد و در 
اخالل شدید در نظم عمومی کشــور، ناامنی یا ورود 
خســارت عمده به تمامیت جســمانی افراد یا اموال 
عمومی و خصوصی یا ســبب اشاعه فساد یا فحشا در 
حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی االرض 
موضوع ماده )۲٨۶( قانون مجازات اسالمی ۱/۲/۱۳۹۲ 
نباشــد عالوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به 
مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت 
جســمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم 
می شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می باشد.«

تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده عالوه 
بر مجازات های مذکور به مدت پنج تا ده ســال به 
محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و 
حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم 
می شوند.« سخن آخر: آرمان آزادی و جمهوریت و 
آن چه از آزادی و جمهوریت در قانون اساســی وارد 
شده است، تعهدات مجموعه نظام با مردم است که 
بایســتی این تعهد و التزام همه ارکان حکومت، در 

عمل نشان داده شود.

 واکنش قوه قضاییه
 به خبر اعتصاب غذای 

فرهاد میثمی

انتقاد کارشناسان از عدم شفاف سازی 
صورت های مالی نهادها در الیحه بودجه

 شرکت های دولتی
دور از دسترس نظارت

 ادامه واکنش ها به پیشنهاد
 گرفتن عوارض از قبور در تهران؛

 دست زاکانی
 در جیب اموات

 کارت ملی بی حجاب ها 
 بعد از اخطار مسدود می شود

مجلس روی دور اعمال 
محدودیت بر زنان

 اظهارنظر کارشناسان
 درباره تصمیم اخیر سران سه قوه

مصوبه مولدسازی؛ 
ناقض اصل تفکیک قوا

بیانیه مشترک آمریکا و 
اروپا درباره نیروگاه فردو
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 مصوبه مولدسازی 
و چند سوال قانونی

     علی مندنی پور 
   حقوق دان

 از شعار آزادی انقالب
تا ماده ۵۱۲ مکرر

 محسن صنیعی
مدرس دانشگاه

روشنفکِر »نمی خواهم«
 روشنفکِر »چه  می  خواهم«

 فیض شریفی
نویسنده

 اینجا دهان گربه ها 
بوی کبوتر می دهد

 رامک تابنده
منتقد ادبی

سرمقاله

یادداشت ها

دیر زمانی اســت که شــاهِد آسیب های 
وارده از رهگــذِر آئین نامه هــا ومصّوبه های 
ریز ودرشــِت »شــوراهای عالــی« بر پیکر 
نیمه جاِن این »شــیر بی یال و دم وِ اشکم« 
-که قانونش نامیده اند- هستیم.در روزهایی 
که گذشــت دو رخداد جنجالی سخت افکاِر 
عمومی را به خود مشــغول کــرد تا آنجا که 
صدای برخی از نماینــدگان، صاحب نظران، 
رسانه های مسّتقل، و درنهایت افکار عمومی 

رادرآورده است...
شرح در همین صفحه  

علــی مندنی پور- دیــر زمانی اســت که 
شــاهِد آســیب های وارده از رهگذرِ آئین نامه ها 
ومصّوبه های ریز ودرشــِت »شوراهای عالی« بر 
پیکر نیمه جاِن این »شیر بی یال و دم و ِاشکم« 
-که قانونش نامیده اند- هستیم.در روزهایی که 
گذشت دو رخداد جنجالی سخت افکارِ عمومی 
را به خود مشــغول کرد تا آنجا که صدای برخی 
از نمایندگان، صاحب نظران، رسانه های مسّتقل، 
و درنهایت افکار عمومی رادرآورده اســت؛یکی، 
مصّوبه شــورای عالی هماهنگی ســران قوا زیر 
عنواِن » مّولد سازی اموال دولتی« و دیگری طرح 
در دست بررسی کمیســیون حقوقی- قضایی 
مجلس با عنواِن» مجازاِت اظهار نظِر افراد مشهور 
پیش  از مقامات رســمی« کــه به جز هم زمانی 
و قانون گریــزی در یك چیز دیگر نیز اشــتراک 
دارند و آن  تعییــن مجازات های فراقانونی برای 
شهروندانی است که احتماال از سِراحساس درد و 
یا حتی کنجکاروی با بهره گیری از قانون اساسی، 
به خود اجازه می دهند، به پستوی روابط اجرایی 
و اقتصادی نیمچه َســرکی کشیده و از چرایی و 
چگونگی ماجرا جویا شــوند. نخست از مصّوبه  
سراِن قّوا بگوئیم؛ مصّوبه ای با موضوع واگذاری 
یا مّولد سازی اموال مازاد دولتی«که در سکوِت 
محض خبری و در جلسه ای چند ساعته با حضور 
روسای سه قّوه به َشور گذاشته شد وبه اتّفاق آراء 
به تصویب رسید .براساس این مصّوبه مسئولّیت 
انجام ایــن مّهم به هیاتی ۷ نفــره با ترکیِب ۵ 
عضو کابینه به عالوه یك نماینده مجلس و یك 
نماینده از قّوه قضائّیه به ریاست معاون اّول رئیس 
جمهور تفویض گردیده و در زمره اختیارات این 
هیات»تشخیص مازاد بودن، روِش ارزش گذاری و 
تعیین شــیوه واگذاری« این اموال است. به زبان 
ساده تر این ۷ نفر برای انجام این مّهم جایگزیِن 
»قانون« و در نتیجه نوکیِل تام االختیارم صاحبان 
حّق )شهروندان( خواهند بود. قانونی نانوشته با 

اختیاراِت» خود بُُبر، خود بدوز و خود بپوش!«
مصّوبــه ای که با اّما و اگرهــای فراوان روبه رو 
گردیده، کنجکاوی های زیادی را برانگیخته وبه 
شائبه های فراوانی دامن زده است. دراین مصّوبه 
به هیات یاد شده اختیاراتی تفویض و حمایت های 
بی قیدو شرطی به عمل آمده است که در تاریِخ 

قانونگذاری می توان از آن به بدعتی  نو یاد کرد.
ابهام در باره چگونگــی و  چرایی تصویِب این 
مصّوبــه آن هم بــا قیِد فوریّــت و در این بُرهه 
حّساِس زمانی بسیار اســت که بحث و بررسی 
پیرامون آنها در این یادداشت کوتاه نمی گنجد. 
شــاید ازنگاهِ تصمیم گیرندگاِن این شورا، »نیاز« 
توجیه گر تصویب این مصّوبه بوده باشد. که باید 
گفت؛ ولو با پذیرِش چنین فرضیه ای، چاره کار نه 
در نادیده گرفتن قانون، که دربهره گیری اصولی 

از آن بوده است. چیزی که بیشتر از خوِد صورت 
مسئله حیرت ناظران و تحلیل گران را برانگیخته، 
پیامی معنادار در حاشــیه این مصّوبه است تا با 
»استقالل رای« کامل و بی آنکه پاسخگو باشند، 
با یاری گرفتن از پوششــی، بناِم»مصونیت« و یا 
بهتر بگوئیم، پهن کردن تمام وکماِل چتِر امنّیت 
قضایی بر ســِر این بزرگواران به مّدت دوسال از 
تاریــخ تصویب این مصّوبه اســت، تا به وظائف 
محّوله جامه عمل پوشانده و ازآن بدتر تهدید به 
مجازات سنگین کسانی است که به تجویِز قانون 
به خــود جرئت داده نقدی و نظری و پرسشــی 
پیرامون چرایی و چگونگی، نحوه عملکرد و بیالن 
کاری هیات مورد بحث داشته باشند، بی آنکه از 
یاد ببریم در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی این مصّوبه 
آمده است» در اجرای مفادبند )۶ ( مصّوبه، کلیه 
قوانین و مقّررات مغایر با مصّوبه به مدت دوسال 
موقوف االجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین 
و مقّررات با مصّوبه به عهده هیات) ۷ نفره( خواهد 
بــود.« نگاهی که با قانون اساســی و نیز قوانین 

موضوعه هم خوانی نداشته و ندارد.
در چند روزِ گذشــته پرســش های بی پاسخ 
بســیاری در این باره از نوع آنچــه در زیر دیده 
می شود، خطاب به مســئوالِن رده باال به گوش 
رســیده و می رســد: جایگاه قانونی نمایندگان 
مجلس درتصویب و نظارت بر ُحسن اجرای این 
مصّوبه و مصّوبه هایی از این دست کجاست؟ نقش 
قّوه قضائّیه در این میان چه بوده است ؟ پوشاندن 
َردای مصونّیت بر قامت هیاتی غیرپاســخگو بر 
مبنای کدام قاعده شرعی، قانونی، عرفی و اخالقی 
استوار اســت؟ در حالی که همگان به این اصل 
معتقد و پایبندیم که حق و تکلیف الزم و ملزوم 
یکدیگرند؛  آیا تجربه تلِخ واگذاری های آن چنانِی 
ســازمان خصوصی ســازی به »خصولتی ها« و 
هزینه های ســنگین وارده بر ُگرده مردم از این 
رهگــذر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی را تا 
ایــن زمان به ارزیابی نشســته و از یاد برده ایم؟ 
اصل ِشــفافّیت درتصویــب، نظــارت و اجرای 
ایــن مصّوبه در چارچوب قانــون در قالِب کدام 
راه کارقانونی دیده شده است؟ ساز وکارهای قانونی 
پیش بینی شده برای صیانت از حقوِق حّقه مردم 
در مســیر پُر دست انداز و صد البته پُر مفسده ی 

اجرای این مصّوبه کدامند؟ 
نقِش وجایگاه قانــون - به معنی اعم- به ویژه 
در آنچه به قانون اساسی در تصویِب این مصّوبه 
مربوط می شود، چه بوده است؟!  وپرسش پایانی 
آنکه؛ آیا هزینه های ویرانگر مادی و معنوی، تََبعات 
ناخواسته و توالی فاسدی که  از این رهگذرِ مّتوجه 
مصالح و  منافع عالیه کشوردر آینده ای نه چندان 
دور خواهد گردید، مّد نظِر تصویب کنندگان این 

مصّوبه قرار گرفته است؟!

مصوبه مولدسازی و چند سوال قانونی
سرمقاله
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انتقاد کارشناسان از عدم شفاف سازی صورت های مالی نهادها در الیحه بودجه 

شرکت های دولتی؛ دور از دسترس نظارت
همدلی| چند وقتی از ورود الیحه بودجه به بهارســتان 
می گذرد و حــاال ماجرای حذف انتشــار صورت های مالی 
شــرکت های دولتی انتقادهای جدی کارشناسان را با خود 
همراه کرده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی 
با بیان این که شــرکت های دولتی که دارایی و گردش مالی 
باالتری دارند، نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا می کنند، بر 
این باور هستند که انتشار صورت های مالی همه شرکت های 
دولتی اهمیت دارد و باید صورت مالی آن ها روی سامانه  کدال 
قرار گیرد. ســوالی که رسانه ها را درگیر کرده هم این است؛ 
»سازمان برنامه و بودجه مخالف شفافیت عملکرد شرکت های 
دولتی است؟«. در چنین شرایطی که در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
در کمال تعجب، حکم شــفافیت زا و مهم در زمینه مقابله با 
فســاد و ناکارآمدی از تبصره ۲ الیحه بودجه ۱۴۰۲ توسط 
ســازمان برنامه و بودجه حذف شــده، این امر ســبب شده 
است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم 
در کمیســیون تلفیق اقدام کنند. به گزارش تابناک؛ یکی از 
موضوعات مهم برای تحقق حاکمیت شــرکتی و کارآمدی 
بیشتر شرکت های دولتی، شفاف سازی عملکرد این شرکت ها 
از طریق انتشــار صورت های مالی شرکت های دولتی است؛ 
البته اشاره به این موضوع نیز مهم است که انتشار صورت های 
مالی شــرکت های دولتی به تنهایی موجب کارآمدی بیشتر 
شرکت های دولتی نمی شــود، ولی گام اساسی برای ارتقای 
شــفافیت در حوزه شرکت های دولتی اســت. مردم درباره 
عملکرد شرکت ها پرسش گر می شوند و مدیران شرکت ها و 
تصمیم گیران باید پاسخگو باشند و در این میان با تحلیل و 
بررسی عملکرد مدیران از طریق صورت های مالی منتشر شده، 
امکان بررسی عملکرد و تفکیك مدیران کارآمد از غیرکارآمد 
وجود خواهد داشت. موضوع دیگر در زمینه شفافیت حاصل 
از انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، شناسایی نقاط 

گلوگاهی ناکارآمدی، فســاد و رانت است که از طریق انتشار 
صورت های مالی امکان شناسایی وجود دارد؛ این موضوع در 
سال جاری با انتشار بیش از ۶۰۷ صورت مالی حسابرسی شده 
شــرکت های دولتی، به نقطه خوبی رسیده است و همه این 
موارد، به دلیل وجود حکم شفافیت زا در تبصره ۲ قانون بودجه 
۱۴۰۱ بود که مبتنی بر آن، همه شرکت های دولتی، موظف 
به ارائه اطالعات خود به وزارت اقتصاد و سپس حسابرسی و 
انتشار آن در سامانه کدال بودند. با وجود این در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شــفافیت زا و مهم در زمینه 
مقابله با فســاد و ناکارآمدی از تبصره ۲ الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
توسط ســازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده 
است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم 
در کمیســیون تلفیق اقدام کنند. در همین باره با »لطف اهلل 
سیاهکلی« عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی به گفت وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. 
»لطف اله سیاهکلی« عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم 
شــفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی اظهار داشت: 
برخی شرکت های دولتی صرفاَ هزینه بر هستند و هیچ فایده و 
منفعتی ندارند؛ مانند شرکت ملی گاز ایران که خدمات رسانی 
می کند. سیاهکلی با بیان اینکه بخشی از شرکت های دولتی 
خدماتی هستند، گفت: به طور کلی شرکت های دولتی به دو 
بخش شرکت های خدماتی و شــرکت های سود ده تقسیم 
می شوند؛ شرکت های سود ده باید درآمد و هزینه شان برای 
مردم و مجلس مشخص باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که 
همواره به بودجه وارد می شــود، ساختار غلط بودجه است؛ 
بنابراین، مجلس یازدهم به مردم قول داده بود که ســاختار 
ادامه در صفحه ۵ بودجه را اصالح کند.  

واکنش قوه قضاییه به خبر اعتصاب غذای فرهاد میثمی
همدلی| انتشار تصاویری ناراحت کننده از فرهاد میثمی 
پــس از اعالم خبر اعتصاب غــذای او در زنــدان که از روز 
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شــود؛ در روزهای گذشته سبب ابراز واکنش های 
متفاوتی شد. برخی او را چهره ای استوار که نماد ایستادگی 
اســت، توصیف کرده اند و برخــی نیز با دیــدن تصاویر او 
اســتخوان های بیرون زده، خواستار پایان دادن او به اعتصاب 
غذایش شده اند. فرهاد میثمی؛ پزشك وفعال اجتماعی است 
که  به نوشته ســایت رویداد۲۴ از مخالفان حجاب اجباری 
در ایران اســت که دیدگاه هایش در این باره را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می کرد و به همین دلیل نخستین بار در 
تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در کتابخانه خانگی خود توسط وزارت 
اطالعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او که درحال 
گذراندان محکومیت خود بود گفته شــده که در اعتراض به 
برخی رویه ها، دست به اعتصاب غذا زده است.انتشار گسترده 
تصاویر او با وضعیت جسمی دردناکی سبب شد تا قوه قضاییه 

نیز به این واکنش ها پاسخ دهد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز جمعه در این باره نوشت: از شب 

گذشته انتشار عکس های فرهاد میثمی که از پنج مرداد ماه 
ســال ۱۳۹۷ و در پی قطعی شدن حکمش در زندان به سر 
می برد توجه کاربران را به خود جلب کرده است.فرهاد میثمی 
با اتهام توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت ملی محاکمه و پس از ورود به زندان در سال ۹۷ اقدام 

به اعتصاب غذا در یك بازه زمانی موقت کرد.
با توجه به اینکه او ســابقه بیماری کولیت دارد، در همان 
مقطع زمانی مقداری وزن از دســت می دهد اما با مداخالت 
پزشکان و رایزنی های صورت گرفته از سوی مسئوالن زندان 
سرانجام اعتصاب غذای خود را شکست و تحت درمان پزشکی 
و دارویــی قرار گرفت. بنابر این گزارش؛ پی گیری های روابط 
عمومی ســازمان زندان ها نشــان می دهد فرهاد میثمی در 
این دوره خاص اعتصاب غذا نکرده اســت اما به هم بندی ها 
و مســئولین زندان اعالم کرده است که من کم ترین مقدار 
غذا را مصرف می کنم.اکنــون با توجه به نظارت کادر زندان 
و گزارش های ارسال شــده به مسئولین زندان رجایی شهر، 
وضعیت عمومی نام برده به طور مرتب تحت نظر پزشك مقیم 

زندان بوده و حال عمومی اش مناسب گزارش شده است.


