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واکنش تند به پیشنهاد رفراندوم
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الریجاني:

»قانون اساسي بنبســتها را برداشته و ظرفیت
بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داریم ،باید
بــه اصل  ٥۹مراجعه کنیم که طبــق آن باید به آراي
مردم مراجعه کرد« .این عباراتي بود که حسن روحاني
در راهپیمایي روز  ۲۲بهمن امسال بر زبان جاري و یک
بار دیگر توجهــات را به موضوع اصل  ۵۹جلب کرد.
او گفــت »اگر جناحها اختالفــي دارند ،صندوق آرا را
بیاوریم و هرچه مردم گفتند ،عمل کنیم .اسالم ،ایران
و ملت ایران براي ما اصل است«.
اصل۵۹
اصل  ۵۹قانون اساســي چه ميگوید؟ بر اســاس
این اصل» ،در مســائل بسیار مهم اقتصادي ،سیاسي،
اجتماعي و فرهنگي ممکن اســت اعمال قوه مقننه
از راه همهپرســي و مراجعه مســتقیم به آراي مردم
صورت گیرد .درخواست مراجعه به آراي عمومي باید
به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد«.
حسن روحاني مشخص نکرد که احیانا موضوع مورد
اشــارهاش چیست که در آن بتوان به اصل  ۵۹استناد
کرد ،اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم ،خود نکته
مهمي بود کــه بازخواني و تأکید مؤکدش از ســوي
رئیسجمهوري قابل توجه است.
رفراندومهدفمنديیارانهها
با این حال نگاهي به گذشــته نه چندان دور نشان
ميدهد کــه تقریبا آخرین باري که اجراي رفراندوم از
زبان رئیسجمهوري مطرح شد ،برخوردها به گونهاي
صورت گرفــت که عمال تحقق آن را بــه محاق برد.
اسفند ماه  ۸۸محمود احمدينژاد در یک برنامه زنده
تلویزیونــي رو به دوربین و مجــري برنامه گفت :بنده
بارها توضیح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ این
الیحه )هدفمندي( را از  ۴۰هزار میلیارد کمتر نکنند و
با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیســت؛ با شرایط
موجود پیشــنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن
یارانهها کســب نظر مردم از طریق همهپرسي است
و اگر طرح هدفمندکــردن یارانهها به رفراندوم مردم
گذاشــته شــود ،خود مردم تصمیمشــان را در مورد
طــرح و چگونگي آن اعالم خواهنــد کرد .بعد از آن
بود که موج گســتردهاي در مجلس علیه این ســخن
احمدينژاد ایجاد شد .در رأس آنها محمدرضا باهنر
بود که گفته بود» :گرهي را که با دست باز ميشود ،با
دندان باز نميکنند« .در سال  ۸۹اما به تدریج مواضع
مجلس نســبت بــه دولــت ،نرمتر شــد و اختیاراتي
به دولت داده شــد تا بتواند مرحلــه اول هدفمندي
یارانهها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا کند.
رفراندومهايبعدازپیروزيانقالب
صرفنظر از سخنان احمدينژاد و بررسي نیت او
در طرح موضــوع رفراندوم ،اما حافظه تاریخي مردم
ایران تنها رفراندومهایي را به یاد ميآورند که مربوط
به دهه اول پیروزي انقالب اســت و بعد از آن سخني
از رفرانــدوم به میــان نیامد و هرگاه هــم که مطرح
شــد با موجي از انتقادها مواجه شد .اولین رفراندوم،
رفراندوم نوع نظام تازهتأســیس بعد از ســقوط نظام
شاهنشــاهي در ایران بود .مردم با رأي آري و نه نظر
خود را درباره نظام جمهوري اسالمي اعالم کردند که
بر آن اساس  ۹۸٫۲درصد مردم به جمهوري اسالمي
آري گفتند.
رفراندومهايمربوطبهقانوناساسي
بعــد از انتخاب نوع حکومت ،نوبت به بازنگري و
تدوین قانون اساسي رسید که این کار هم در مجلس
خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در
آذر  ۵۸براي رفراندوم پیشروي مردم گذاشته شد و با
رأي ۷۵درصدي مردم به تأیید رسید.
رفراندوممناقشهبرانگیز
ابوالحسن بنيصدر ،نخستین رئیسجمهور ایران،
در پي شدتگرفتن اختالفاتش با نخستوزیر رجایي،
گفتــه بود که ســالمترین راه بدون بحران این اســت
که همــه موافقت کنند به مــردم مراجعه کنیم و با
آراي عمومي آنچه باید بشــود ،اتفاق بیفتد .بنيصدر
در پي تشــدید اختالفش درباره نخستوزیر رجایي و
مجلس همچنان در مصاحبههاي گوناگون بر موضوع
رفرانــدوم تأکید ميکنــد .اما این تأکیــدات به جایي
نميرسد و اصالتا رفراندومي برگزار نميشود.
ادامه در صفحه ۱۵

روﯾﺪاد

برنامه ملي اقدام حقوق شهروندي
تا پایان امسال آماده ميشود
 پایگاه اطالعرساني دولت :شهیندخت موالوردي،
دستیار ویژه رئیسجمهوري در امور حقوق شهروندي،
در همایش دســتاوردهاي جمهوري اسالمي ایران در
حوزه حقوق بشــر وزارت امــور خارجه ،گفت :برنامه
و خطمشــي اجراي کامل منشــور حقوق شهروندي
یا همان برنامه ملي اقــدام ،همچنین مجموعهاي از
بررسيها و پژوهشهاي راهبردي حقوق شهروندي
در دســت انجام است که پیشبیني ميشود اکثر آنها
تا پایان سال  ۱۳۹۶آماده شود .دولت تدبیر و امید عزم
جزم ،تعهد ،مسئولیتپذیري و اراده سیاسي خود را در
پیگیري آرمانهاي آزاديخواهي و عدالتطلبي ملت
و عملیاتيشدن حقوق شهروندي  -یکي از مهمترین
وعدههــاي رئیسجمهــوري  -به نمایش گذاشــت.
او افزود :اجراي منشــور حقوق شــهروندي ،نیازمند
آییننامههــاي اجرائي ،اجراي تکالیف دســتگاههاي
دولتــي در قبال هــر بند منشــور و رایزنــي و جلب
مشارکت سایر قوا و دستگاههاي حاکمیتي است.
politics@sharghdaily.ir

میزان :آیتاﷲ آمليالریجاني در جلســه مســئوالن عالي قضائي ،راهپیمایي
ملت ایران در سالروز پیروزي انقالب اسالمي را باشکوه ،مثالزدني و چشمگیر
توصیف کرد و گفت» :این حضور عظیم براي همه جهانیان در این برهه خاص
شــگفتي آفرید .همه باید خدا را بــراي نعمت بصیرت ،عزم و همت مردم در
ایســتادگي پاي ارزشهاي انقالب شاکر باشــیم« .آیتاﷲ آمليالریجاني در
ادامه با اشاره به تالش براي ایجاد جو بياعتمادي در کشور از سوي دشمنان
افزود» :ما نباید در این زمینه به دشمن کمک کنیم .دشمن سالهاست در پي
این است که بگوید فساد گسترده در کشور وجود دارد .ما براي مقابله با چنین
توطئهاي ،به دور از هرگونه افراط و تفریط ،باید برخورد جزمي مؤثر با فســاد
داشته باشیم و بدانیم که برخورد با فساد نیازمند عمل است«.
همهدولتهايپسازانقالبخدماتعظیميداشتهاند
رئیــس قوه قضائیه ادامه داد» :از ســوي دیگر بایــد خدمات انقالب به
مردم تبیین شود .در ســالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمي ،دولتهایي

با گرایشهاي گوناگون و اشــتباهات مختلف ســکان اجرائي کشــور را در
دســت داشتهاند که با وجود انتقاداتي که به سیاستها یا عملکرد هرکدام

از آنها وجود داشــته اســت ،اما خدمات عظیمي هم داشــتهاند« .آیتاﷲ
آمليالریجاني با اشــاره به اقدامات عمراني گســترده در چهار دهه اخیر و
خدماترساني به نقاط مختلف کشــور گفت» :برقرسانيها ،آبرسانيها،
گازرســانيها ،توسعه خطوط ارتباطي و راههاي مواصالتي و احداث سدها
بــه همراه هزاران خدمــت دیگر ،با تالش دولتها تحقــق یافته و البته از
سرمایههاي خود مردم بوده است ،لذا منتي بر مردم نیست؛ اما باید نیمه پر
لیوان هم دیده شود و انصاف و عقل اقتضا ميکند که حقایق را آنگونه که
هست ببینیم« .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخي تبعیضها همچنان در
خدماترساني به مردم کشور وجود دارد ،افزود» :ما وجود فساد یا مشکالت
معیشــتي را انکار نميکنیم؛ اما قیاس منصفانه با بسیاري از کشورها نشان
ميدهد که وضع کشــور ما آنچنان نیست که دشــمنان وانمود ميکنند؛
گرچه باید »وجود مشــکالت« همواره در مقابل چشــمان مسئوالن باشد و
به آنان گوشزد شود«.

نمایش دقایق آخر زندگی سیدامامی
شرق ،آمنه شیرافکن :نمایي از سلول انفرادي کاووس
ســیدامامي در صفحههــاي مانیتور پخش ميشــود.
رؤســاي فراکســیونهاي مجلس و برخي کمیسیونها
حاضرند .چشــمها خیره به مانیتور اســت .نمایندگاني
از ســپاه خواســتهاند تا فیلم ســلول ســیدامامي را به
نمایندگان نشــان دهند .فیلم نیم ساعتي طول ميکشد
و با آغاز صحن علني نمایندگان راهي صحن ميشــوند؛
اما فیلم هنوز به پایان نرســیده .محمدرضا عارف ،کاظم
جاللي ،حمید حاجيبابایي ،محمدرضا تابش ،عالءالدین
بروجردي ،حســین نقويحسیني و چند نماینده دیگر در
این جلســه حاضر هســتند؛ اما روایتها از این فیلم در
بهارستان بســیار متفاوت است .برخي توضیحاتي را که
در حاشیه فیلم شنیدهاند ،طوري به خبرگزاريها گفتهاند
که گویي برخي توضیحــات را در فیلم دیدهاند .نمایش
فیلم خودکشــي کاووس ســیدامامي از ساعت ۱۲ونیم
آغاز ميشود .ابتداي جلســه کارشناسان اطالعات سپاه
توضیحاتي درباره خودکشــي سیدامامي ارائه ميدهند.
آنها همچنین تأکید دارند که اگر فراکسیون یا کمیسیوني
توضیحات بیشتري بخواهند ،در اختیارشان قرار خواهند
داد .بحــث از روایــت ســکانسهاي فیلم خودکشــي
سیدامامي پا را فراتر گذاشــته و به مسئله کالبدشکافي
پیکر آن مرحوم رســیده .درحاليکه رئیس و سخنگوي
کمیســیون قضائي تأکید دارند که خانواده ســیدامامي
اصال درخواست کالبدشــکافي ندادهاند ،وکیل خانواده
سیدامامي به »شرق« خبر داده که کالبدشکافي صورت
گرفته است.
توبیخ برخي افراد از سوي سپاه
فیلم پخش ميشــود .به روایــت محمدرضا عارف،
رئیس فراکســیون امید» ،چون کاووس سیدامامي استاد
دانشــگاه بود ،سوئیت خوبي در اختیارش قرار دادند .در
این فیلم ایشان با پرتاب یک شيء تالش داشت المپ را
بشــکند و پیراهنش را درآورد و تالش کرد از آن بهعنوان
ابزاري براي دارزدن خود استفاده کند .قرار شد اگر فیلم
دقیقتري وجود دارد ،در اختیار نمایندگان قرار گیرد«.
نمایندگان ســپاه همان ابتداي جلســه گفتهاند که
از قضا آنهایي که پشــت مانیتور دســتگاه فیلمبرداري
بودهاند ،توبیخ شدهاند.
نماینده دیگري به »شــرق« ميگویــد »تصویر فیلم
نشــان از آن دارد که سیدامامي دســتکم  ۱۵دقیقه با
حالتي آشــفته در اتاق این سو و آن سو ميرفته .چرا در
این  ۱۰دقیقه هیچکس هیچ واکنشي نشان نداده؟«.
محســنياژهاي ،ســخنگوي قوه قضائیه ،نیز درباره
پرونده کاووس سیدامامي به ایلنا گفته »من هم شنیدهام
ایشان خودکشــي کردهاند؛ اما هنوز از جزئیات آن اطالع
ندارم«.
لحظه خودکشي مشهود نیست
علي مطهري ،نایبرئیس مجلس ،ازجمله حاضران
در جلســه با نمایندگان ســپاه اســت .دربــاره جزئیات
این دیدار به ایســنا گفته »فیلمي از داخل ســلول آقاي
ســیدامامي نشــان دادند .در این فیلم لحظه خودکشي
مشهود نیســت؛ اما حدود هفت ،هشــت دقیقه ایشان
)سیدامامي( مشــغول اقداماتي است که نشان ميدهد
احتماال قصد خودکشــي دارد .در اینجــا کوتاهي اپراتور
روشــن است که متوجه این اتفاق نشده؛ درحاليکه باید
زودتر متوجه ميشده و از این اتفاق جلوگیري ميکرده.
به نظر ميرســد در این زمینه کوتاهي شــده و خودشان
هم قبول دارند«.
البتــه روایت اعضاي کمیســیون امنیــت مجلس با
روایت علي مطهري تفــاوت دارد .عالءالدین بروجردي،
رئیس کمیســیون امنیت برخالف مطهري از خودکشي
ســیدامامي مطمئــن اســت .او درباره مــرگ کاووس
ســیدامامي در زندان اوین به خانه ملت گفته »فیلم وي
}کاووس ســیدامامي{ را در زندان اوین مشاهده کردیم.
کاووس سیدامامي متأسفانه به هر دلیل شرایط زندان را
نتوانسته تحمل کند .هرچند او در سلول عادي نگهداري
نشده .کاووس سیدامامي با توجه به اینکه استاد دانشگاه
بوده ،در سلول مناسب نگهداري شده«.
کالبدشکافي؛ آري یا نه؟
روایت بروجردي از فیلم پخششــده در بهارســتان
این اســت »فیلم نشــان ميدهد که کاووس سیدامامي
پیراهن خود را درآورده و براي خودکشي آماده ميشود.
خانواده او نیز این اتفاق را پذیرفتند؛ بنابراین درخواســت
کالبدشکافي هم نکردهاند«.
آرش کیخسروي ،یکي از وکالي خانواده سیدامامي،
به »شــرق« ميگوید »خانواده درخواست کالبدشکافي
دادند؛ اما آقاي شــهریاري معاون دادستان و سرپرست
دادســراي ناحیه  ۲۷گفتند که پزشــکيقانوني به طور
روال درخواســت کالبدشــکافي خواهد داد .ســخنان

آقاي بروجــردي را مبني بر اینکه خانواده درخواســت
کالبدشکافي نداشته ،تأیید نميکنم« .بهاینترتیب اگرچه
رئیس کمیســیون امنیت ملــي خبر داده کــه خانواده
ســیدامامي درخواست کالبدشکافي نداشــتهاند ،وکیل
خانواده از کالبدشکافي پیکر سیدامامي خبر داده است.
رئیــس کمیســیون امنیت ملي مجلــس همچنین
درباره جلسه روز گذشته نمایندگان سپاه و مجلس گفته
»خودکشــي کاووس ســیدامامي در زنــدان اوین در این
جلســه که با حضور تعدادي از نمایندگان و نایبرئیس
مجلس برگزار شد ،نیز تأیید شد«.
کیخســروي تأکیــد دارد »فیلــم به خانــواده آقاي
ســیدامامي نیز نشان داده شــده .در فیلم نشانهاي دال
بر خودکشــي نیســت .در این پرونده مســتحضریم که
ابعاد پیچیده قضائي مطرح است .کالبدشکافي صورت
گرفته و نماینــدگان عزیز نباید در جمعبنديهايشــان
عجله کنند .اجازه بدهید پرونده مسیر قانونياش را طي

کند .درباره پرونده مرگ آقاي ســیدامامي به درخواست
خانواده ایشــان پرونده قضائي ثبت شده و این مسئله در
مراجع قضائي رسیدگي خواهد شد.
اما وکیل خانواده سیدامامي درباره اینکه نظر خانواده
ســیدامامي درباره فیلم نمایش دادهشــده چیست نیز
گفته» :صحنههایي از آقاي سیدامامي در سلول انفرادي
به نمایش درآمد .اتاق یک دستشویي دارد .گویا تصور بر
این بوده که جناب سیدامامي در آنجا اقدام به خودکشي
کردهاند اما ادله و مستندات کافي نیست«.
سیدحســین نقويحســیني ،ســخنگوي کمیسیون
امنیــت ملي مجلس نیز با بیان اینکه عدم درخواســت
کالبدشکافي از ســوي خانواده کاووس ســیدامامي به
دلیل شفاف و روشنبودن مسئله است ،به فارس گفته:
»متوفــي پیراهن خود را بهصورت حلقه آماده ميکند و
خودکشي را صورت ميدهد«.
روایت نقويحسیني اما بسیار متناقض است .روایت

کاظم جاللي ،رئیس مرکز پژوهشهاي مجلس در گفتوگو با »شرق«

پزشکي قانوني تأیید کرده اثري از ضربوشتم نیست
 آقاي جاللی درباره فیلم »خودکشــي« کاووس ســیدامامي ،نمایندگان روایتهــاي متعددي گفتهاند،
ميخواستیم روایت شما را هم از فیلم داشته باشم .بهویژه که شنیدهایم ایشان استاد راهنماي شما هم بود؟
آشنایي من با ایشان به دانشگاه امام صادق برميگردد .ایشان استاد ما بودند و در رساله فوقلیسانسم ایشان
اســتاد مشاور بودند .البته بعد از اینکه نماینده شدم -در  ۱۵ ،۱۴سال اخیر -ایشان را شاید یکي ،دو بار دیده باشم.
بعد از نمایندهشدن من مراوده زیادي نداشتم؛ اما قبلش در زمان دانشگاه هم با ایشان کالس داشتم و هم استاد
مشاور رساله فوقلیسانس من بودند.
 با توجه به شناختي که از ایشان بهعنوان دانشجو داشتید ،آیا احتمال ميدادید خودکشي کنند؟
عرض کردم من در ســالهاي اخیر دیگر ارتباطي با ایشان نداشــتم؛ اما قبل از آن ،ما چیز بدي از ایشان ندیده
بودیــم .خیلــي آدم اهل جنجالی نبود و فردي بود که کار علمي خودش را انجام ميداد .من چیز سیاســياي از
ایشان ندیدم که مثال در جریانهاي سیاسي کشور باشند؛ چنین چیزي هم نبود .معموال آدم خویشتنداري بودند و
خیلي اهل صریح صحبتکردن نبودند.
 درباره فیلم بفرمایید که چه دیدید؟
ابتدا دوستان توضیحاتي دادند که موضوع اساسا چه بوده است .در فیلم ،ما سلول را دیدیم که ایشان چند بار
سعي کردند المپ باالي سرخودشان را بشکنند.
 شاید نور اذیتشان ميکرد؟
بعید ميدانم نور اذیتشــان کرده باشــد؛ چون اگر چنیــن چیزي بود ،در زماني که بودند ،باید چنین شــکایتي
ميکردند .آنچه در تصویر دیده ميشــود ،بهنوعي تالشــي اســت براي شکســتن آن المپي که در آنجا است .ما
نميتوانیم نیتخواني کنیم که ایشان ميخواسته بعد چه کند .ایشان بعد از آن لباس خود را از تن درميآورند و
یک بار هم مثال آن را به گردن خودشان ميبندند؛ اما چون تصویر سرویس بهداشتي را نداریم...
 یعني تصویر اینجا قطع ميشود؟
نه؛ عرض کردم هر اتفاقي که ميافتد در سرویس بهداشتي ميافتد و تصویر در سرویس بهداشتي نیست.
 خب نیروهای امنیتي چطور با جنازه ایشان روبهرو شدند؟
البته یکخورده هم تقصیر همکاران ما بود .زنگ مجلس خورده بود ،ســاعت نزدیک دو بود و دیگر دوستان
نرسیدند تا آخر فیلم را رؤیت شود .البته دوستاني که توضیح دادند ،گفتند این اتفاق در سرویس بهداشتي افتاده
و موضع تصویري مربوط به سلول است و سرویس بهداشتي قابل رؤیت نیست .آن چیزي که توضیح دادند ،این
است که ایشان پتوي خودشان را به حالتي درست کرده بودند که گویي کسي ]زیر آن[ خوابیده است؛ اما این را ما
در تصویر ندیدیم و توضیح آنها بود .وقتي خواستند ایشان را براي صبحانه یا چیز دیگري بیدار کنند ،ميبینند ایشان
بلند نميشــوند .در را باز ميکنند و وارد دستشــویي ميشوند و مشاهده ميکنند ایشان خودشان را در دستشویي
حلقآویز کردهاند.
 فردي که طبیعتگرد بوده ،جامعهشــناس بوده و در حوزه دیــن کار میکرده ،چطور اقدام به این کار کرده
است؟
چیزي که در فیلم نشــان داده شــده ،چیز خاصي نبود .عليالظاهر پزشکي قانوني هم تأیید کرده که اثري از
ضربوشتم وجود نداشته است .این را که در ذهن ایشان چه گذشته است و چه شده ،نميتوان قضاوت کرد.
 خبر دیگري که آمد ،این بود که افرادي که پشت مانیتور زندان بودند به علت کمکارياي که کردهاند توبیخ
شدهاند .دراینباره هم توضیح ميدهید؟
این هم موردي است که باید بررسي شود .اگر مانیتور کنترل ميشد ،کامال معلوم بود ایشان کامال ناآرام است
و ميخواهد اقدامي انجام دهد و قاعدتا میتوانستند پیشگیري کنند .خود دوستان هم قبول دارند .دراینباره هم
توبیخ کردهاند و هم در حال پیگیري مسئله هستند.
 به نظر شما توبیخ در این پرونده کفایت ميکند؟
االن نميتوانیم قضاوت صددرصدی داشــته باشــیم .همانطور که عرض کردم ،باید بررسي شود و حتما اگر
قصور و تقصیر وجود داشته باشد ،افراد و حتي نهادها باید پاسخگو باشند.
 آقاي جاللي این خودکشي در زندان اوین بوده یا در بازداشتگاه دیگري اتفاق افتاده است؟
نميدانم؛ یعني از دوســتان ســؤال نپرســیدم .چون ما بعد از آن رفتیم داخل مجلس و االن هم که داریم با
شما صحبت ميکنیم.

هیــچ نماینده دیگري دال بر نمایش صحنه خودکشــي
ســیدامامي در آن فیلم نیســت .وکیل هــم موضوع را
تکذیب کرده اســت .از سوي دیگر گویا نقويحسیني در
جریان درخواست خانواده سیدامامي براي کالبدشکافي
نبوده و اینکه پیشتر از درخواســت آنها گویا طبق روال
پزشکي قانوني کالبدشکافي انجام شده است.
نقويحســیني نیز مشــابه بروجردي بــه نگهداري
ســیدامامي در یک ســلول خــاص با توجه بــه مدارج
استادي او اشاره دارد.
نمایش نماي سلول سیدامامي
او همچنین گفته» :ســیدامامي در فیلم تخت خود
را بهگونــهاي با بالش و پتو آمــاده ميکند که همه فکر
کنند کسي روي تخت خوابیده است .مأموران وقتي اتاق
او را بررســي ميکنند ،فکر ميکنند ســیدامامي در حال
استراحت است« .البته روایت کاظم جاللي ،رئیس مرکز
پژوهشهــاي مجلس نیز با این روایت متفاوت اســت.
جاللي نیز به »شــرق« خبر داده که در تصویر ،فیلم این
صحنه بهدرســتي نمایش داده نشده و در قالب توضیح
بیان شــده اســت .نکته عجیب دیگر در میان ســخنان
نقويحســیني این است که با وجود تأکید علي مطهري
بر مشــهودنبودن صحنــه خودکشــي در فیلم نمایش
دادهشــده او تأکید کرده که» :در جلســه هیئترئیسه با
حضور نایبرئیــس مجلس همه بهاتفاق خودکشــي
کاوس سیدامامي را در زندان تأیید کردند«.
نقويحســیني همچنیــن گفته» :آقاي ســیدامامي
پیراهن خود را بهصورت حلقه آماده ميکند و خودکشي
را صورت ميدهد .در فیلم همهچیز شفاف و گویاست«.
اما علي مطهري ،نایبرئیس مجلس با اشاره به جلسه
روز گذشــته با کارشناســان اطالعات ســپاه درباره فوت
کاووس ســیدامامي در زندان ،توضیحات ارائهشــده را
کافــي نميداند و ميگویــد» :مجلــس منتظر تکمیل
اطالعات خود در این زمینه است«.
منتظر گزارش قوه قضائیه هستیم
محمدرضا عــارف ،رئیس فراکســیون امیــد نیز به
»فام نیوز« گفته» :خودکشــي یک بازداشتي ،آن هم یک
اســتاد دانشگاه اتفاق بسیار ناگواري بود؛ بهخصوص که
این اتفاق در شــرایطي رخ داد که ما در آستانه برگزاري
جشــن انقالب بودیم .دو روز گذشــته فراکســیون امید
پیگیريهایي در این زمینــه انجام داد و پیگیريها ادامه
دارد .ابهامي در این زمینه وجود داشته که اگر خودکشي
قطعي اســت ،باید عواملي که قصور داشــتند ،معرفي
شوند .فردي که بازداشت ميشود ،باید تحت مراقبت و
نظارت باشد .اگر عواملي که ناظر بودندقصور کردند ،باید
با آنها برخورد شود«.
آنطور که عارف خبر داده اعضاي فراکســیون امید
تابهحال با خانواده ســیدامامي جلســههایي داشتند و
در جریان برخي مســائل قرار گرفتنــد» .در مجلس نیز
جلسههایي داشتیم و یکي از مسئوالن نهادهاي امنیتي
گزارشي به نمایندگان ارائه کرد «.رئیس فراکسیون امید
مجلس نیز با ابراز تأسف از درگذشت کاووس سیدامامي
در زندان خواستار بررسي این موضوع از سوي دادستان و
نهادهاي نظارتي در قوه قضائیه و همچنین ارائه هرچه
سریعتر گزارشي دراینباره شد.
عبدالرضا هاشــمزایي نیز به »شــرق« گفتــه» :نباید
اقالم خودکشــي در اختیار زنداني باشد .مسئولیت مرگ
زنداني با مراجع ذيربط است و افراد در باالترین سطوح
قضائي باید درباره دالیل خودکشي کاووس سیدامامي به
افکارعمومي توضیح دهند .جلسه امروز نبودم«.
لواسان ،آرامگاهي در »امامه«
رامیــن ســیدامامي ،فرزنــد کاووس ســیدامامي در
صفحه توییترش توضیحاتي درباره مراســم خاکسپاري
پدرش ارائه کرده اســت .بنا بر اطالع رامین سیدامامي،
مراســم بزرگداشت کاووس ســیدامامي ،ظهر امروز در
آرامگاه روستاي امامه لواسان و در  ۴۰کیلومتري شمال
تهران برگزار خواهد شد .سیدامامي به روایت دوستان و
شاگردانش مردي پرکار ،بيسروصدا و به دور از حاشیهها
بوده است .همیشه سر در کتاب و تحقیق داشته و کمتر
وارد مسائل سیاسي و سوگیريهاي جناحي شده است.
فردي که عاشق کوه بوده و طبیعت گردي.
عليرضا رحیمي ،به »شــرق« خبــر داده که رئیس
فراکســیون محیط زیســت مجلس اینبار بــه نیابت از
فراکسیون امید پیگیر مسئله خواهد بود .در همین زمینه
محمدرضا تابش با مســئوالني از سپاه ،وزارت اطالعات
و وزارت دادگستري و برخي نمایندگان از نهادهاي دیگر
دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
نمایندگان مجلس نیز – اغلب فراکســیون امیديها
– دیروز پاي نامهاي امضا زدند که در قالب اخطار قانون
اساسي به وزیر دادگستري و اطالعات تذکر ميداد.

بگومگوهاي مالیخولیایي روح و
روان عمومي جامعه را آزرده کرده
 ایســنا :علي الریجاني در نطق پیش از دستور
خود در جریان جلســه دیروز مجلس گفت :الزم
اســت از ملت بزرگ ایران که  ۲۲بهمن با حضور
خویش حرکتي عظیم ،پرصالبت و استثنایي را رقم
زدند ،سپاســگزاري کنیم .رئیس مجلس شوراي
اسالمي افزود :حرکت مردم حکایت از هوشمندي،
وقتشناسي و دقت نظر در شرایط انقالب داشت.
در شرایطي که غوغاســاالران هفتههاست که در
تخریب انقالب ســرمایهگذاري کردنــد تا ملت را
از بازشناسي انقالب و دســتاوردهاي آن منصرف
کننــد ،ملت بزرگوار ،متمدن و ریشــهدار ما یکباره
آنــان را غافلگیر کردند و اصالــت انقالب خود را
مجددا به رخ آنها کشــیدند .این ســرمایه بزرگي
براي صیانت از امنیت و شــتاب در آباداني کشور
اســت .الریجاني تأکید کرد :ازآنجاکه دشمنان این
ملت اســتراتژي یأس عمومــي را دنبال ميکنند،
بایــد از همت عالــي ملت در جهــت وفاق ملي
بهــره گرفت .ماجراهاي غمانگیــز اختالفافکني
و بگومگوهــاي مالیخولیایي روح و روان عمومي
جامعــه را آزرده کرده ،بنابرایــن باید از این واقعه
ارزشمند استفاده درست و عملیاتي کرد.
پارسایي:

تبعیض در دریافت عوارض خروج
از کشور درست نیست
 ایسنا :یک عضو فراکسیون امید مجلس نسبت
به مصوبه مجلس در الیحه بودجه درباره تعیین
عوارض خروج از کشور انتقاد کرد .بهرام پارسایي
در جریان رســیدگي مجلس به ادامه بخشهاي
درآمــدي الیحه بودجه با اســتناد به اصل ســوم
قانــون اساســي در اخطــاري گفــت :از اینکه در
بنــد الحاقي به الیحه بودجه  ۹۷افزایشــي براي
ســفرهاي عتبات عالیات براي خروج از کشور به
تصویب نرســاندیم ،تصمیم خوبي بود ،اما ســایر
عوارض خروج را رها کردیــم .این یعني عوارض
 ۴۰۰ ،۳۰۰و  ۵۰۰درصــدي خروج از کشــور براي
ســایر مردم ،درحاليکه در هیچجــاي دنیا چنین
افزایشهایي دیده نميشود .نماینده مردم شیراز
در مجلس در پیشــنهادي گفــت :ميتوانیم این
مســئله را در ردیفهاي بودجــه اصالح کنیم .او
افزود :نباید عوامفریبي کرد و جامعه را بهوســیله
عوارض خروج از کشور به دو دسته تقسیم کنیم.
کارمندان با پسانداز دو ،ســه میلیــون تومان در
ســال به خارج از کشــور ســفر ميکنند ،بهخاطر
اینکه ســفر آنها ارزانتر از ســفر بــه کیش تمام
ميشود .پارسایي ادامه داد :اگر نميتوانیم کمکي
براي ســفر مردم باشــیم ،نباید آنان را با عوارض
 ۴۰۰ ،۳۰۰و  ۵۰۰درصدي جریمه کنیم.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

سرپل بیم و امید
بــا وجود مراتب نگرانکننــده پیشگفته که از
کمبودها و کاســتیها و مصادیقی از سوءمدیریت
و توزیع نامناســب امکانات و حتــی بیعملیها
و بدعهدیهــا حکایــت میکنــد ،چیــزی کــه
امیدوارکننده و درسآموز اســت صبر و شکیبایی
مردم اســت که به گمانــم از نجابــت ذاتی آنها
نشــئت میگیرد .این مردم صبور و حلیم به دلیل
قرارگرفتــن در منطقهای مرزنشــین کــه از جنگ
هشتساله هم آســیب فراوانی دیده ،مانند فوالد
آبدیده شــدهاند .آنها توقع زیــادی ندارند و خود
را تا ســرحد امکان با شــرایط نامناســب موجود
تطبیق دادهاند ،طوریکــه بهعنوانمثال ،با وجود
کاســتیهای زیاد بهداشــتی ،خیلی تمیز و نظیف
ظاهر میشوند.
خالصه کالم؛ آنچه تاکنون گذشــته و مصداق
فعل ماضی شده است را باید از آن گذشت و آنچه
که در پیش اســت را باید غنیمت داشت و برایش
طرحی نو درانداخــت .عجالتا آنکه دمای هوا در
منطقه سرپل ذهاب معموال از اردیبهشتماه رو به
افزایش میگذارد و در تابستان به حدود  ۵۰درجه
سانتیگراد میرسد .در این دما زندگی در کانکس
هم طاقتفرســا میشــود ،مگر آنکه به امکانات
سرمایشــی مجهز شــوند .با توجه بــه وضعیت
موجود و آهنگ آرام کمکرسانی و اسکان موقت
زلزلــهزدگان ،بیم آن میرود که تحویل باقیمانده
کانکسها و تجهیز آنها به وسایل سرمایشی وقتی
جامه عمل بپوشد که گرمازدگی و مشکالت دیگر
به ســراغ عزیزانمان بیاید و خدایناکرده موجب
جانباختــن آحــادی از آنهــا ،بهویژه کــودکان و
سالمندان شود .راقم این سطور ضمن ارجنهادن
به زحمات و خدمات مســئوالن ذیربط محلی و
کشــوری با وجود ضعفها و کاستیهای مندرج
در این نوشــتار گزارشگونه ،امیدوار اســت ایشان
اهتمام و تالش بیشــتری در جهت کاستن از درد
جانکاه مردم مظلوم این منطقه مرزنشین به خرج
دهند تا این عزیزان ضمن برخوردارشدن از مسکن
موقت مناســب و امکانات خدماتی و رفاهی الزم،
شاهد ساختهشدن مسکن دائمی خود در حداقل
زمان ممکن و استقرار در آن باشند.

