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گفت وگوی «شرق» با محمد جوان، وکیل روژین یوسف زاده

در انتظار قبول وثیقه

دکتر محمود امامی نائینی: ســازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد 
تعریف موجزی از ســالمت ارائه داده اســت که در این تعریف برای اینکه فردی 

بگوید از سالمت کامل برخوردار است سه شرط یا سه عامل عنوان شده است:
۱-سالمت جسمی

۲- سالمت روانی فرد: از سالمت روحی و روانی برخوردار باشد.
۳-سالمت محیط: محیط زندگی و اجتماعی فرد با آرامش توأم باشد و در جامعه ای 

که او زندگی می کند تنش، ناآرامی و اغتشاش وجود نداشته باشد.
در صورتی که این سه شرط وجود داشــته باشد، فرد می تواند ادعا کند که از سالمت 
کامل برخوردار است. متأسفانه ما مردم این سرزمین اغلب بیماریم  زیرا جامعه ما  با آنچه 
می بینیم و می شنویم و احساس می کنیم جامعه ای نا آرام و گرفتار است. آنچه مالحظه 
می کنیم یا می شنویم ناخودآگاه روان ما را آشفته و پریشان می کند، خواب را از چشممان 
می رباید و اگر آرامشی وجود داشته باشد، آن را به هم می ریزد. خبرهای ناخوشی از قبیل 
بریدن ســر یک زن در عربســتان یا انفجار بمب در مسجد کابل یا حمله طالبان به جمع 

زنان افغان یا گرسنگی کودکان بی پناه یا غرق شدن مهاجران آواره که برای امید به زندگی 
بهتر خانه و کاشــانه خود را رها می کنند و خود را به دســت حوادث ناشناخته و تقدیر 
می ســپارند و صدها نامالیمی دیگر محیط زندگی را برایمان تلخ و تحمل ناپذیر می کند. 
با خاطر پریشــان به بســتر می رویم و خواب های آشفته می بینیم. اگر در کشوری محیط 
زندگی آرام و بی تشنج باشد و مشوش نباشد، مردم آن کشور طبق تعریف سازمان جهانی 
بهداشت از سالمت برخوردارند. در پاره ای از کشورها وقتی حادثه  ناگواری برای یک فرد 
یا افراد خانواده ای پیش می آید، دولت بالفاصله کانون های روان شناسی درست می کند 
و روان شناسان و مددکاران را به خانواده یا فرد صدمه دیده می رساند تا آنها با روش های 
علمی مصیبت دیدگان را آرام کنند و از آالم آنها بکاهند. این از وظایف دولت هاســت که 
موجبات آرامش مردم خود را فراهم ســازند و از آالم آنها بکاهند، نه اینکه خود یکی از 
عوامل بر هم زدن ثبات و آرامش روحی آنها شــوند. نگارنده مدت هاســت آب خوش از 

گلویم پایین نرفته و ناخودآگاه همه روز منتظر شنیدن یک خبر ناخوشایند دیگر هستم.
بــه قول حافظ: «دل غم دیده ما بود که هم بر غــم زد»؛ غمی که امروز بر غم دیروز 

می افزاید بیش از ۸۰ ســال اســت که این کابوس ناامنی و ترس آور دســت از سر راقم 
این ســطور بر نمی دارد، در کودکی که اتحاد جماهیر شــوروی ســابق (روســیه) کشور 
مــا را جوالنگاه خود قرار داده بود، من که کودک سه ســاله ای بودم هر شــب با کابوس 
و ترس دســت به گریبان بودم، موجوداتی چون غول ســیاه می خواستند از آغوش مادر 
بربایندم و من خود را به مادرم می چســباندم که غول های ســیاه مرا ندزدند، بزرگ تر که 
شــدم جریان ملی شدن نفت پیش آمد و حضور ناوگان جنگی انگلیس در خلیج فارس 
و مشاهده جوانان خانواده ام که برای دفاع به خوزستان زرخیز روانه می شدند، دل نگرانم 
می ساخت. همان وقت ها توده ای ها برای فروش روزنامه مردم در خیابان شاه آباد سابق 
،جمهوری فعلی ناامنی ایجاد می کردند و مغازه ها هر چند دقیقه یک بار کرکره هایشان را 
از ترس هجوم این جوانان هیجان زده پایین می کشیدند و از سوی دیگر پان ایرانیست ها که 
روزنامه آنها را پاره می کردند، اوضاع نا امنی به وجود آمده بود، بعد از آن انقالب اسالمی 
شکل گرفت و خیابان ها هر روز  و بام ها هر شب جوالنگاه جوانان پرشور و انقالبی بود که 
با نیروهای انتظامی برخورد می کردند. هنوز هیجانات انقالبی فرو ننشسته بود که صفیر 

موشک های عراقی ما را به زیرزمین ها می کشید و هر لحظه انتظار مرگ را می کشیدیم.
مادر ناتوانم روزی چند  بار با جسم خسته و پای ناتوان پله ها را از باال تا زیرزمین زیر پا 
می گذاشت و خسته و کوفته کنار دیواری تکیه می داد تا آژیر خطر قطع شود. هشت سال 
این ماجرا طول کشــید و ما یک روز خوش ندیدیم. فرزندان برومندمان شــهید می شدند 
و بر ســر هر کوی و برزن داغ شهید را زنده می داشــتیم. سفارت آمریکا اشغال شد و در 

سه سال و نیم آمریکا دلهره در دلمان می پرورید.
حال نیز چندی است هیجانات جوانان، آرامش زندگی را به هم ریخته و دلهره و رنج، 
جانمان را می لرزاند و داغ جوانان قلبمان را خونین می ســازد و تعریف سازمان جهانی 
بهداشــت تحقق می یابد. ما بیمارانی هســتیم که نیاز به حمایت و مراقبت روانکاوان و 
روان شناســان داریم. همان طور که در کشورهای پیشــرفته به هنگام مصیبت  دولت ها 
گروهی روان شــناس را برای تخفیف آالم انسان های مصیبت دیده نزد آنها می فرستند تا 
روانشان را تسکین دهند و تحمل رنج و درد را برایشان آسان سازند . باید دست دعا بلند 

کنیم و ازگناهان خود استغفار، شاید لطف خداوندی شامل حالمان شود.

چهارشنبه
۱۴ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۳

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به دست آوردن ۱۰- درخت زبان گنجشک- شهرستانی در 
اســتان  قزوین- فیلمی ســاخته آیدا پناهنده با بازی الناز 
شاکردوســت ۱۱- کتاب مقدس یهــود- رخوت- دیدنی 
فوتبال ۱۲- متین- واســطه و میانجــی- نظم ۱۳- واحد 

پول اتیوپی- لباس محلی زنان هند- نوعی از نژاد ســگ 
۱۴- پزشکی که دوره تخصصی را می گذراند- اثری به قلم  
اشتفان تسوایک نویسنده اتریشــی ۱۵- فرمانده اصحاب 

فیل- آسیاب آشپزخانه- رشد افقی: 
 ۱- بیان رســمی مخصوص نامه هــای اداری برای 
اول شخص- ماه یازدهم فرنگی ۲- مهره ای در شطرنج 
کــه فقط افقی و عمودی حرکت می کند- گدا- روادید 
۳- با ... نگویید اسرار عشق و مستی- جاروکش اماکن 
متبرکــه- نزدیک کــردن ۴- پیام آوری- شــاهزاده تروا 
که با آشــیل جنگید- مروارید ۵- از بازی های قدیمی 
دورهمی هــای خانوادگی- گذرانــدن و صرف کردن- 
ســال ۶- حیرت- حوت- ورزشی رزمی ۷- غوزه پنبه- 
هنرمند- پوشــاننده ۸- گرفتن- معاینه پزشکی- کنام 
۹- بشــارت دهنده- قسمت های میانی هر چیز- حرف 
همراهی ۱۰- معادل فارسی وبسایت- همدم- وثیقه 
۱۱- مهم ترین قســمت گزاره جمله- دفتر حساب های 
دیوانی- نوعی پارچه نخی ظریف ۱۲-کدوتنبل- زیبا و 
دلپسند- تاریکی ۱۳- مجرای تهویه هوا- زاپاس- دیگ 
گرمابه های قدیم ۱۴- عهده دار نظم در کالس- لزوم- 
دریا ۱۵- نوعی اسلحه کمری- از شهرهای مهم اسپانیا 

عمودی: 
۱- بــاغ دیدنی شــیراز- گــرز آهنــی- اصل مهم 
زناشــویی ۲- نوشــیدنی دلچسب تابســتانی- باعث 
شــگفتی دیگران ۳- تنگدســتی- پهلوان افســانه ای 
آذری- وزیــر حضــرت ســلیمان(ع) ۴- حرکت ماده 
سیال- نوعی شیرینی شکالتی- اندیشه ۵- یک ویک- 
پیشــوای دین بودایی- عمل شــمردن ۶- گوشه ای در 
دســتگاه نوا- خدایی- پیشوند سلب ۷- پارچه نوشته 
تبلیغاتی- از جنس آهن- میراب ۸- از اساتید موسیقی 
لــری که به او لقــب مروارید اقیانــوس داده اند ۹- از 
گیاهان تک لپه ای- از تیم های فوتبال باشگاهی ایتالیا- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۰۶      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۴۰۲

 سودوکو ساده ۳۴۰۲

درآمد شهرداری و چالش عدالت شهری
بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم: شورای ششم شهر تهران با 
وضع تخفیف ۴۰ درصدی، برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه فرصتی برای پرداخت عوارض 
شهرسازی و بدهی ها را با استفاده از مشوق پرداختی هم تراز با نرخ رسمی تورم و بیش از سود 
سپرده های بانکی برای مؤدیانش که عمدتا بساز و بفروش ها هستند، فراهم کرد. شورای ششمی 
که اعضایش در تذکرها و نطق های پیش از دستورشان، خود را دلواپس رعایت عدالت در شهر 
نشــان می دادند، اما در تصویب این تخفیف چندان بر مســیر عدالت عمل نکردند و به بهای 
پرکردن خزانه شهرداری تهران، تخفیف بی سابقه ای را وضع کردند که حتی در دوران کرونا هم 
شورای پنجم تن به وضع آن نداد. شورای شهر در حالی به شهرداری اجازه اعمال تخفیف در 
پرداخت نقدی را داده اســت که مأموران معبربان شهرداری با گرفتن بساط یک دست فروش 
در خیابان یا وســایل یک دست فروش در مترو، بنیان معیشت یک زن سرپرست خانوار را دچار 
چالش می کنند که این شهروند دست فروش تمام دارایی هایش به اندازه تخفیفی که شورای 
ششــم برای پرداخت نقدی یک میلیارد تومان در نظر گرفته است، نمی رسد! مطابق مصوبه 
شورا، اگر یک میلیارد تومان بدهی به شهرداری داشته باشید و بخواهید آن را در فاصله زمانی 
بیســتم آبان تا بیستم آذر به صورت نقد به شهرداری بپردازید، شــانس آن را دارید که از ۴۰۰ 
میلیون تومان تخفیف استفاده کنید. بر اساس این مصوبه، در ازای پرداخت ۲۵ میلیارد تومان 
می توان از تخفیف ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی استفاده کرد و اگر بدهی ۵۰ میلیارد تومانی 
در این فرصت زمانی پرداخت شــود، آورده تخفیفش ۱۸ میلیارد تومان خواهد بود و سر آخر 
اگر کسی بدهی اش صد میلیارد تومان باشد، فرصت استفاده از تخفیف ۳۴ میلیارد تومانی را 

دارد. کمترین رقم این تخفیف ها خیلی بیشــتر از ارزش کل زندگی زن دست فروشی است که 
پول یک میلیون تومان بســاطش را با قرض گرفتن جور کرد و مأمور شــهرداری هم بساطش 
را برد! در جدال آن مأمور و زن دســت فروش بر ســر بساط، هیچ کدامشان به عدم النفع شان از 
آخرین تصمیم و سیاست گذاری بهشت نشینان فکر نمی کردند؛ یکی به دنبال انجام وظیفه بود 
و دیگری برای حفظ دارایی اش تقال می کرد. در اجرای هر تصمیم و پیاده سازی هر سیاستی ما 
با مجموعه ای از منافع، انتفاع ها و عدم النفع ها مواجه هستیم. در پی این تصمیم شورای ششم 
نیز شاهد فرصت استفاده از عدم پرداخت ۴۰۰ میلیون تومانی تا ۳۴ میلیارد تومانی به خزانه 
شهرداری در ازای پرداخت بدهی به شهرداری مواجه هستیم؛ فرصتی که در کنار ارزش افزوده 
ناشی از ساخت، تورم بخش مسکن در بخش دارایی ها، امکان استفاده از ارزش افزوده ای بیش 
از ســود سپرده بانکی را برای مؤدیان شــهرداری فراهم می کند. در نقطه مقابل اما عدم النفع 
اقشــار شــهروندان دهک های پایین درآمدی قرار دارد؛ عدم النفعی که بخشی از آن ناشی از 
فقر حاکم بر زندگی این شهروندان شریف است که در بازار ساخت وساز و عرضه مسکن هیچ 
نقشــی ندارند و از دیگر سو، عدم النفع شان در نتیجه عدم دریافت این مبالغ تخفیف   کرد، پیدا 
می کند؛ چرا که شورای شهر به نمایندگی از همه شهروندان به شهرداری اجازه داده است این 
مبالغ را به جای وصول و واریز به خزانه شهر، از اصل بدهی کسر و به جای واریز به خزانه به 
پرداخت کننده عودت دهد. مبالغی که اگر وصول می شد، با اجرای طرح های عمرانی، توسعه 
زیرساخت ها و... زمینه بهبود کیفیت زندگی عمومی در شهر را فراهم می کرد، اما حاال اعمال 
این تخفیف نفعش فقط نصیب همان مؤدی و عدم النفعش نصیب همه شهروندان تهرانی 

می شود. البته در این عدم النفع کفه بی نصیبی اقشار فرودست بیشتر است.
اگر شهرداری تهران فقط یک مورد از هر تخفیف را در فاصله زمانی آبان تا آذر اعمال کند، 
مجموعا رقمی بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را مطابق مصوبه شورای ششم از خزانه 
شهرداری به مؤدیان تخفیف داده است. همچنین مطابق داده های نقشه رفاهی شهر تهران که 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، در شهر تهران شش میلیون و ۵۱ 
هزار نفر از شهروندان یارانه می گیرند، تعداد خانوارهای سه دهک پایین برابر با ۱۶۷ هزار خانوار 
اســت و ۷۵ هزار خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی قرار 
دارند. حال اگر بر مبنای این داده ها بخواهیم عدم النفع های ناشی از اعمال این رقم تخفیف را 

محاسبه کنیم، با نتایج زیر مواجه می شویم:
- عدم النفع هر شــهروند تهرانی که در زمره یارانه بگیران به شمار می رود، برابر با ۱۰ هزار و 

۲۲۹ تومان خواهد بود.
- عدم النفع هر خانوار تهرانی که در زمره ســه دهک پایین اقتصادی اســت، برابر با ۳۶۹ 

هزار تومان است.
- عدم النفع هر خانوار تهرانی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی برابر با ۸۲۲ 

هزار تومان است.
این ارقام مجموع عدم النفع ناشی از اعمال مجموع اعمال تخفیف ۴۰۰ میلیون تومانی تا 
۳۴ میلیارد تومانی در شرایطی است که شهرداری فقط یک مورد از هر تخفیف را و نه بیشتر در 
دوره زمانی نخست اجرای مصوبه اعمال کند. مطمئنا در واقعیت عدم النفع های محاسبه شده 

سامان موحدی راد: روژین یوسف زاده یکی از اولین بازداشتی های حوادث اخیر در ایران 
است. او در ۲۷ شهریور امسال و دو روز پس از مرگ مهسا امینی در خیابان ولیعصر و با 
در دست داشتن پالکاردی به اسم مهسا امینی به همراه دوستانش بازداشت شده و هنوز 
در بازداشت به سر می برد؛ یکی از طوالنی ترین بازداشت ها در جریان اعتراضات اخیر در 
ایران؛ دختر مهابادی که صحبت کمی از وضعیتش در بازداشت، دسترسی اش به وکیل 
و روند دادرسی اش در رسانه ها منتشر شده است. تنها مادر روژین بعد از اعالم حکم در 
گفت وگو با یکی از رسانه ها از عدم توانایی تأمین میزان وثیقه دخترش خبر داد. برخی از 
هم بندی های روژین که اکنون آزاد شده اند نیز در گفت وگو با خبرنگار «شرق» از وضعیت 
حســاس این دختر و نیاز او به مراقبت   ســخن گفته اند و اینکه حضور طوالنی مدت در 
زندان شاید چندان برای او مناسب نباشد. با پیگیری های «شرق» مشخص شده که روژین 
یوسف زاده بدون وکیل تعیینی مراحل ابتدایی دادرسی را پشت  سر گذاشته است و وکیل 
تعیینی بعد از صدور حکم اولیه به پرونده اضافه شــده اســت. عدم دسترسی روژین از 

زندان به وکیل یا کسی که پیگیر کارهایش باشد و دوری خانواده ای که در مهاباد زندگی 
می کنند، موجب شــد تا محمد جوان، بعد از صدور حکــم دادگاه بدوی به عنوان وکیل 

تعیینی روژین یوسف زاده به پرونده اضافه شود.
 شما وکیل تعیینی روژین یوسف زاده هستید؟  .

بله. از طریــق خانواده روژین هماهنگی هایی صورت گرفت تا من وکالت ایشــان را 
قبول کنم.

 از کی به پرونده اضافه شدید؟  .
زمانی که من به پرونده اضافه شدم، رأی بدوی خانم یوسف زاده در شعبه ۲۹ دادگاه 
انقالب صادر شــده بود. در این حکم خانم روژین یوسف زاده بابت اتهام اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده بودند. همچنین بابت اتهام تبلیغ علیه 
نظام نیز یک ســال محکومیت دیگر برای ایشــان در نظر گرفته شده بود که در مجموع 
همان پنج ســال محکومیت قابل اجراست. من بعد از صدور این حکم وکالت ایشان را 

قبول کردم و فعال در گام نخســت درخواســت تجدیدنظر برای این حکم را ثبت کرده ام 
و پیگیر کارهای دادگاه تجدیدنظر خانم یوســف زاده هســتم تا ببینم دادگاه چه حکمی 

صادر می کند.
 رأی دادگاه بدوی بدون وکیل برای خانم یوسف زاده صادر شده است؟  .

بله. در آن مراحل خانم یوسف زاده وکیلی نداشتند.
 اگر متهمی در دادگاه وکیل نداشته باشد و دادگاه منجر به صدور حکم شود، آیا می توان   .

برای نقض حکم اقدام کرد؟
خانــم یوســف زاده در همان زمان هم می توانســتند پیگیری کنند تا وکیلی داشــته 

بیشتر از این ارقام خواهد بود و الزم است شورای شهر برای حرکت از سطح گفتار برخی اعضای 
شــورا به عمل و رعایت عدالت در شــهر، آثار مالی این سیاست گذاری، به ویژه عدم النفع های 
ناشی از اجرای این مصوبه را مورد سنجش قرار دهد و نتایج حاصل از آن را با پایبندی به اصل 
شفافیت در دسترس عموم قرار دهد تا پایبندی شورای ششم به مسئله عدالت در شهر و ابعاد 
آن روشــن شود. در برابر اظهارات گاه و بیگاه بهشت نشینان دوره ششم در نقد عملکرد شورای 
پنجم، ما با این واقعیت مواجه هستیم که شورای پنجم در سال ۱۳۹۹ و اوج همه گیری کرونا 
و اعمال قرنطینه های ناشــی از آن، تن به اعمال تخفیف ۴۰ درصدی نداد و توانست شهر را با 
اعمال تخفیف ۲۵ درصدی برای پرداخت های نقدی اداره کند؛ تخفیفی که همسو و هم جهت 
با شرایط ناشــی از همه گیری کرونا و عدم النفعی همپای سود سپرده های بانکی داشت و اگر 
با عدم النفع های تخفیف های اعطایی شورای ششم مقایسه شود، مشخص می کند چه کسی 
دلواپس عدالت است و چه کسی به رعایت عدالت پایبندی داشته است. فارغ از این هیاهوهای 
سیاسی، آنچه در واقعیت اهمیت دارد اثرات اقتصادی و اجتماعی این عدم النفع ها بر زندگی 
شــهروندانی است که از این تخفیف ها استفاده نمی کنند و در پیچ و خم زندگی روزمره گاه یک 
گرفتاری شان با داشتن همان عدم النفع محاسبه شده ۸۲۲ هزار تومانی حل می شود. در طرف 
مقابل اما با مؤدی مواجه هســتیم که در کنار انتفاع از این تخفیف ناشــی از سیاســت گذاری 
شورای ششم، با ارزش افزوده دارایی هایش هم مواجه است. نقطه پایان این چرخه اما تشدید 
نابرابری و افزایش شکاف های اقتصادی و درآمدی در سطح شهر است. سیاست گذاری ای که 
در پس تالش برای پرکردن خزانه شهرداری به بهانه ایجاد رونق در ساخت وساز در شهر توسط 
سیاســت گذارانی که خود را دلواپس عدالت و نگران شــرعی بودن اخذ تأخیر در تأدیه نشان 
می دهند، اتخاذ می شود، نتیجه اش چیزی جز ذبح عدالت در شهر پیش پای درآمد شهرداری 
برای پرکردن خزانه نیست. پرکردنی که زمینه ساز تشدید آسیب های ناشی از شکاف دسترسی و 

نابرابری ها می شود و نتیجه اش هر چه باشد با عدالت تناسبی ندارد.

باشند، ولی در آن زمان کسی نبود که پیگیر کارهای ایشان باشد و به کسی هم دسترسی 
نداشــتند؛ وگرنه شعبه ۲۹ از آن شعباتی اســت که وکیل را می پذیرند و و اگر ایشان به 
وکیلی دسترســی داشتند، می شد پرونده در اختیار وکیل قرار بگیرد و مطالعه شود و در 
جلســه دادگاه هم همراه وی حضور یابد. به هر حال شرایط طوری پیش رفت که خانم 

یوسف زاده بدون وکیل در دادگاه حضور پیدا کردند.
 روژین یوسف زاده جزء اولین بازداشتی های وقایع اخیر هستند؟  .

بله، فکر می کنم ۲۷ یا ۲۸ شهریور امسال بازداشت شدند.
 برای خانم یوسف زاده قرار وثیقه صادر نشده است؟  .

در مرحله دادســرا یک قرار یک میلیاردی صادر شــده بود، اما مشــکل تودیع وثیقه 
داشــتند. به هر ترتیب در مرحله دادگاه بدوی وثیقه شــان آماده نبوده و خانواده شــان 
نتوانسته بودند وثیقه را تأمین کنند. حاال یکی از دوستان خانم یوسف زاده سندی را آماده 
کرده اند که به عنوان وثیقه برایشــان بگذارند. منتها در مرحله تجدیدنظر پذیرش وثیقه 

کمی سخت است. 
پیگیری های شما در چه مرحله ای قرار دارد؟  .

در حال حاضر ما پیگیر هســتیم تا ببینیم از طریق دادگاه تجدیدنظر می توانیم کاری 
کنیم که وثیقه را بپذیرنــد و پیش از قطعیت حکمش بیرون بیاید یا نه. در ابتدا امیدوار 
هســتیم که در مرحله تجدیدنظر وثیقه را بپذیرند و خانم یوســف زاده تا قبل از قطعیت 
حکمش از زندان بیرون بیاید. در مرحله بعدی هم تالش می کنیم و امیدواریم در دادگاه 
تجدیدنظر حکم خانم یوسف زاده را کمتر کنیم؛ چون در حال حاضر اشد مجازات جرمی 

را که به ایشان نسبت داده شده، در نظر گرفته اند.


