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نمایندگان مجلس :ســازمان زندانها باید پاسخگو باشد  /چهار تشکل علمی خواستار پی گیری و رفع ابهامات شدند
جلسه نمایندگان مجلس با کارشناسان اطالعات سپاه

برش

رئیس کمیسـ ــیون امنیـ ــت ملی مجلـ ــس از برگزاری جلس ـ ـهای بـ ــا حضور
نایب رئیس مجلـ ــس درباره مرگ کاووس سـ ــیدامامی در زندان اوین خبر
داد .عالءالدین بروجردی در گفتوگو با خانه ملت ،گفت :دیروز صبح فراتر
از کمیسـ ــیون امنیت ملی و سیاسـ ــت خارجی مجلس ،جلس ـ ـهای با حضور
تعدادی از نمایندگان مجلس و با حضور نایب رئیس مجلس ،جناب آقای
مطهری برگزار شـ ــد و فیلم وی در زندان اوین را مشاهده کردیم .وی افزود:
کاووسسیدامامیمتأسفانهبههردلیلشرایطزندانرانتوانستهتحملکند،
هرچند وی در سلول عادی نگهداری نشده است ،در واقع کاووس سیدامامی
با توجه به اینکه استاد دانشگاه بوده ،در سلول مناسب نگهداری شده است.
بروجردی ادامه داد :در فیلم مذکور هم نشان میدهد که کاووس سیدامامی
پیراهـ ــن خود را درآورده و برای خودکشـ ــی آماده میشـ ــود .خانواده وی نیز
این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواسـ ــت کالبدشـ ــکافی هم نکردهاند .به گفته
وی ،خودکشـ ــی کاووس سیدامامی در زندان اوین در این جلسه که با حضور
تعدادی از نمایندگان و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،برگزار شد نیز
تأیید گردید .با این حال علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه
دیروز برخی نمایندگان با کارشناسان اطالعات سپاه درباره فوت کاووس سید
امامی در زندان ،توضیحات ارائه شـ ــده را کافی ندانست و گفت که مجلس
منتظر تکمیل اطالعات خود در این زمینه است .به گفته مطهری ،این جلسه
به درخواسـ ــت اطالعات سـ ــپاه برگزار شده اسـ ــت .وی افزود:در این جلسه
همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند .در این فیلم

بعضی نمایندگان مطرح شـ ــده است که
نشان از نگرانی جدی آنان دارد ».به گفته
این عضو کمیسـ ــیون امنیت ملی« ،نکته
قابل توجه اینجاسـ ــت که اگرچه زندانها
فی نفسه ظرفیت الزم برای ورود نظارتی
مجلس و نماینـ ــدگان را دارد ،اما چرا باید
مرگی در زندان رخ دهد و موجی از نگرانی
و سـ ــؤال در افکار عمومی ایجاد شود بعد
نمایندگانتحقیقوتفحصراکلیدبزنند؟
موارد مشـ ــابه را در همیـ ــن مجلس دهم
داشـ ــتهایم که فاجعهای عیان شـ ــده بعد
تحقیق و تفحصی آغاز شـ ــده و در نهایت
نیـ ــز بجـ ــز قرائـ ــت گـ ــزارش آن در صحن
تحولی اصالحی در بیـ ــرون اتفاق نیفتاده
اسـ ــت ».وی ضمـ ــن تأکیـ ــد بر ضـ ــرورت
پاسخگویی دسـ ــتگاههای مسئول به افکار
عمومـ ــی و مجلـ ــس در مرگ این اسـ ــتاد،
بویـ ــژه درباره علت اطالع رسـ ــانی نکردن

مسـ ــتقیم ،از رئیس مجلس نیز خواست
دربـ ــاره این واقعه تلخ با اقدامات نظارتی
نمایندگان همراهی مؤثر داشـ ــته باشـ ــد.
محمدجواد فتحی ،عضو کمیته مجلس
بـ ــرای بازدیـ ــد از زندانهـ ــا نیز از بررسـ ــی
خودکشیدکترامامیدرکمیسیونحقوقی
قضاییمجلسخبرداد.
محمدکاظمی،نایبرئیسکمیسیون
حقوقـ ــی و قضایی مجلس نیـ ــز که عضو
هیأت بازدید از زندان اوین بود ،به «ایلنا»
گفت«:بنابـ ــر قانون حفاظـ ــت از زندانیان
برعهـ ــده سـ ــازمان زندانها اسـ ــت و آنان
بایـ ــد جوابگو باشـ ــند که علت خودکشـ ــی
این زندانی چه بوده اسـ ــت ».محمدرضا
تابش رئیس فراکسـ ــیون محیط زیسـ ــت
مجلس هم دسـ ــتگیری عدهای از فعاالن
تالشـ ــگر زیسـ ــت محیطی و اطالعرسانی
نکردن متجاوز از  ۲۰روز درباره این موضوع

وزیر دادگستری :برخی منادیان حقوق بشر ابتداییترین حقوق انسانی را نادیده میگیرند
وزیر دادگســـتری گفت :برخی منادیان
حقـــوق بشـــر ،ابتداییتریـــن حقـــوق
انســـانی بویژه کودکان را در عرصههای
جنگ و جنایتهای تروریســـتی نادیده
میگیرند .به گزارش ایلنا ،سیدعلیرضا
آوایـــی وزیـــر دادگســـتری که دیـــروز در
همایـــش دســـتاوردهای جمهـــوری
اســـامی ایـــران در حـــوزه حقوق بشـــر
در جمـــع ســـفرای کشـــورهای خارجی
ســـخنرانی میکرد ،گزارش جامعی از
وضعیت حقوق کـــودکان در جمهوری
اســـامی ایـــران ارائـــه کـــرد .وی افزود:
شـــرط رســـیدن به توســـعه مطلوب در
همه ابعـــاد از نظر اســـام ،دســـتیابی
بشـــر به حیات معقول یـــا حیات طیبه
اســـت .حیاتی که در آن نیازهای مادی
و معنوی انسان به گونهای تأمین شود
کـــه زمینه رشـــد و تعالـــی معنویاش
و رســـیدن به مقام واالیی کـــه خداوند
متعال بشـــر را برای آن آفریده ،فراهم
شود .لذا از نظر اســـام ،انسان هدف و

محور توسعه محسوب میشود و برای
زندگـــی اجتماعـــی خویـــش ،نیازمنـــد
امنیت جســـمی ،روحی ،اقتصادی و...
اســـت ،کـــودکان نیز کـــه پایه و اســـاس
رشد جســـمی ،عقلی و اجتماعی آنان
از همان سالهای نخست زندگی آغاز
میشـــود ،با توجه بـــه وضعیت خاص
آنـــان به لحاظ جســـمی و روحـــی ،نیاز
بـــه حمایتها و مراقبتهـــای ویژهای
دارند .به گفته آوایـــی ،توجه به حقوق
کـــودک ،فقط بحـــث جوامـــع امروزی
نیســـت ،بلکـــه در دیـــن مبین اســـام
هـــم نســـبت به حقـــوق کـــودک توجه
خاص شـــده اســـت که احترام و تکریم
کودک ،پرهیز از خشـــونت و بدرفتاری
با کـــودکان ،رعایت عدالـــت و پرهیز از
تبعیض از جمله آنهاست.
وی ادامه داد :در جمهوری اسالمی
ایران ،کودکان زیر  ۱۸سال  ۳۰درصد از
جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند
و این آمـــار اهمیت پرداختن به حقوق

بررسی هدفمندی یارانهها در بودجه  ۹۷بالتکیلف ماند
دیروز بررسـ ــی الیحه بودجه  97در جلسه
عصر مجلـ ــس ادامه یافـ ــت .جایی که در
مجموع  10بنـ ــد از تبصرههـ ــای مختلف
این الیحه بررسی شد و در نهایت  3مورد
آن بـ ــه کمیسـ ــیون ارجاع گردیـ ــد 4 ،مورد
تصویب شد ،دو مورد بالتکلیف باقی ماند
و در نهایت با یک مورد هم مخالفت شد.
اما قسمت مهم الیحه بودجه که به نظر
میرسید در جلسه دیروز مجلس مطرح
شـ ــود ،با اعالم رئیس مجلس به جلسـ ــه
امروز و روزهای آینده موکول شـ ــد .بر این
اساس بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴
که بـ ــه موضوع هدفمنـ ــدی یارانهها ربط
دارد ،بـ ــا نظـ ــر مجلس بالتکلیـ ــف ماند.
درخصوصاینبالتکلیفی،محمدحسین
فرهنگی ،عضو هیأت رئیسـ ــه مجلس در
جلسه دیروز توضیح داد :آقای تاجگردون
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفتند که
این تبصره مجدداً در کمیسیون تلفیق در
حال بررسی اسـ ــت لذا رسیدگی به آن به
روزهای بعد موکول شود.
در تصمیـ ــم مهم دیگـ ــری هم بحث
واریـ ــز سـ ــود حسـ ــابهای قوای س ـ ـهگانه
بـ ــه کمیسـ ــیون تلفیـ ــق ارجاع شـ ــد .علی
الریجانـ ــی پیش از تصمیمگیـ ــری درباره
این بند از الیحه گفت :در جریان بررسـ ــی
اینبند الحاقی کمیسیون تلفیق ،صندوق

توسعه ملی ،صندوق شکوفایی و نوآوری
و نهادهای شامل اصل  110قانون اساسی
و دانشگاهها را باید مورد استثنا قرار دهد.
براسـ ــاس بخش درآمدی بنـ ــد الحاقی4
تبصره  12الیحـ ــه بودجه سـ ــال  97که به
کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاههای
مشـ ــمول ماده ( )29قانون برنامه ششـ ــم
توسـ ــعه جمهوری اسـ ــامی ایران و ماده
( )5قانـ ــون مدیریـ ــت خدمات کشـ ــوری،
بهاسـ ــتثنای بانکها و شـ ــرکتهای بیمه
دولتی سـ ــود حسـ ــابهایی کـ ــه تحت هر
عنوان قبل از تصویب ایـ ــن قانون افتتاح
گردیـ ــده ،بایـ ــد به حسـ ــاب خاصـ ــی نزد
خزانهداری کل کشور واریز کنند.
نماینـ ــدگان مجلـ ــس همچنیـ ــن در
ادامه رسـ ــیدگی به بخش درآمدی الیحه
بودجه  ،۹۷به دستگاههای اجرایی اجازه
دادند از محل فروش اموال و داراییهای
غیرمنقـ ــول خـ ــود درآمد کسـ ــب کنند .با
تصویب بند «ب» تبصره  ۱۲الیحه بودجه
 ،۹۷دستگاههای اجرایی مجازند از محل
فـ ــروش امـ ــوال و داراییهـ ــای غیرمنقول
مـ ــازاد در اختیار خود به اسـ ــتثنای انفال و
اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم
رهبری و موارد مصـ ــداق مندرج در اصل
 ۸۳قانون اساسی را به حساب درآمدهای
عمومی کشور واریز کنند.

کودکان را نشـــان می دهد .خوشبختانه
جمهوری اســـامی در همان سالهای
اولیـــه تصویـــب پیمـــان نامـــه حقوق
کودک ،به ایـــن معاهده بیـــن المللی
ملحق شد و اقدامات متعددی جهت
اجـــرای آن به کار بســـت ،گرچه الحاق
جمهوری اسالمی با رعایت حق شرط
همراه بـــود لیکن به علـــت همخوانی
عمده مـــواد پیمـــان نامه بـــا قوانین و
مقررات تعارضهـــای معدودی پیش
آمده و سمت وســـوی تصویب قوانین
داخلـــی هم در ســـالهای اخیر تطبیق
بیشتر با کنوانسیون بوده است.
به گفتـــه وی ،تصویـــب نهاد مرجع
ملـــی کنوانســـیون حقـــوق کـــودک در
اواخـــر ســـال  ۱۳۸۸توســـط دولـــت
جمهوری اســـامی ایران تحول و قدم
بزرگی بـــرای تمرکز نهادهـــای مرتبط
بـــا کودکان بـــا اجرای پیمـــان نامه و در
حقیقت ارتقای حقوق کودک در کشور
بوده گرچـــه متأســـفانه آالم و دردهای

مربـــوط بـــه کـــودکان در دنیـــای امروز
به شـــکل غیـــر قابـــل قبولی گســـترش
یافتـــه اســـت و برخی منادیـــان حقوق
بشـــر ابتدایی تریـــن حقوق انســـانی به
ویژه کـــودکان را در عرصـــه های جنگ
و جنایت هـــای تروریســـتی نادیده می
گیرند ،امروز یمن ،سوریه ،میانمار ،غزه
تابلوی زشـــتی از نقض فاحش حقوق
کودک را به جهانیان نشـــان می دهد و
متأسفانه اقدام خاصی هم برای التیام
این دردها صورت نمیگیرد.
وزیـــر دادگســـتری گفـــت :برنامـــه
ده ســـاله جامـــع عمـــل مشـــترک
حقوق کـــودک و نوجوان ،با مشـــارکت
دســـتگاه های دولتی و سمن ها تهیه و
از ابتدای ســـال  ۹۵به تمامی استانها و
مراکز دولتی مرتبط ابالغ شـــده اســـت
و گرچـــه اجرای آن در ســـال های اولیه
برنامه با کندی همراه اســـت اما اصرار
بر تالش در چارچوب این برنامه جامع
وجود دارد.

پیام تبریک رئیس جمهوری آلمان به حسن روحانی
فرانک والتر اشـــتاینمایر رئیس
جمهـــوری آلمـــان ،به مناســـب ۲۲
بهمـــن  ،۱۳۹۶پیـــام تبریکی خطاب
به حســـن روحانی ،رئیس جمهوری
اسالمی ایران ارسال کرد.
بهگـــزارش «ایـــران» در این پیام
خطـــاب بـــه روحانـــی آمده اســـت:
از طـــرف خـــود و هموطنانـــم روز
ملی جمهوری اســـامی ایـــران را به
حضورتـــان صمیمانه تبریک عرض
ی کنم .دیر زمانیســـت که در پهنه
مـــ 
روابـــط گوناگـــون ،ایـــران و آلمان با
یکدیگـــر پیونـــد خوردهانـــد .روابـــط
دوجانبه ما بهصورت مثبت در حال
شـــکلگیری اســـت و در حوزههـــای
سیاســـی ،اقتصادی و فرهنگی زمینه
همکاری های جدیدی فراهم شـــده
است.
آلمان همچنان همه تالش خود
مبنی بر حراســـت از برجـــام را بهکار
خواهـــد بســـت و از تمامـــی طرفها
تالش در راه تحقق تعهداتشـــان را
خواستار است.
بـــا توجه بـــه منازعـــات فـــراوان
منطقـــهای و چالشهـــای جهانـــی،
گفتمان فشرده میان ایران و آلمان و
نیز شرکای اروپایی از اهمیت زیادی

برخوردار اســـت .غلبه بر بحرانها و
تنشها تنها از طریق تالش مشترک
و سازنده همه طرفین میسر است.
مایلم فرصت را مغتنم شـــمرده
و در جهـــت تقویـــت نقطهنظـــر
حضرتعالـــی درخواســـت نمایـــم
تا با کســـانی کـــه در محـــدوده زمان
تحویل ســـال میـــادی در ایران لب
به اعتـــراض گشـــودند ،درخصوص
توگویی جدی و
خواستههایشان گف 
واقعی را پیش ببرید و به خواستهها
و نگرانیهـــای بجای آنها رســـیدگی
کنید.
برای شما و هموطنانتان آرزوی
سالمتی و موفقیت در شکل دادن به
آیندهای سرشـــار از صلح و سعادت
برای کشورتان آرزومندم.

کاووس سیدامامی AP /

ماجرایخودکشیدکترکاووسسیدامامی
همچنـ ــان بـ ــرای نماینـ ــدگان مجلـ ــس،
جامعه علمی کشـ ــور و حقوقدانان مبهم
اسـ ــت .نمایندگان خواسـ ــتار پاسـ ــخگویی
مسـ ــئوالن ذی ربـ ــط شـ ــده و از تحقیـ ــق و
تفحص از سازمان زندانها سخن گفتهاند.
انجمنهـ ــای علمی نیـ ــز در نامههایی به
رئیـ ــس جمهـ ــوری ،خواسـ ــتار ورود او بـ ــه
این مسـ ــأله شـ ــدهاند .حقوقدانـ ــان هم بر
مسئولیت سـ ــازمان زندانها در صیانت از
جان زندانیان تأکید دارند .علت واکنشها،
هم زندگی و شخصیت علمی و اجتماعی
دکتـ ــر سـ ــیدامامی اسـ ــت ،هـ ــم سـ ــابقه
خودکش ـ ـیها در اوین و دیگـ ــر زندانهای
کشور که بعد از اعتراضهای اخیر به وقوع
پیوستهاست.
ëëواکنشمقامهایقضایی
اظهارنظـ ــر مقامهای قضایـ ــی درباره
پرونده جاسوسـ ــی فعاالن محیط زیست
و خودکشی سـ ــیدامامی ،همچنان شامل
کلیاتاست.
از جمله حجتاالسالم محسنی اژهای،
سـ ــخنگوی قوه قضائیـ ــه در این خصوص
گفـ ــت« :افرادی به اتهـ ــام دادن اطالعات
طبقهبنـ ــدی شـ ــده از مراکـ ــز حسـ ــاس به
سـ ــرویسهای اطالعاتی بیگانـ ــه از جمله
رژیم صهیونیسـ ــتی اسـ ــرائیل و امریکا در
روزهای گذشـ ــته دستگیر شـ ــده و بعضی
از آنان در بازداشـ ــت هسـ ــتند ».به گزارش
انتخاب ،وی درباره خودکشـ ــی سیدامامی
در سـ ــلول انفرادی هم گفـ ــت« :فرد مورد
نظر شـ ــما جزو همـ ــان بازداشتشـ ــدگان
بوده اسـ ــت ،اما اینکه برای چه کسانی و به
چه میزانی اتهامشان اثبات میشود باید تا
پایان بررسیها و دادگاه صبر کرد».
معاون اول قوه قضائیـ ــه درباره علت
درگذشـ ــت کاووس سـ ــیدامامی هـ ــم
اظهارکـ ــرد« :مـ ــن هم شـ ــنیدهام ایشـ ــان
خودکشی کردهاند ،اما هنوز از جزئیات آن
اطالع ندارم ».محسنی اژهای در پاسخ به
اینکه با توجه به خودکشی سیدامامی و دو
نفـ ــر دیگر در زمان اعتراضات ،این سـ ــؤال

ایجاد شـ ــده است که چرا سازمان زندانها
مراقبتینسبتبهبازداشتشدگانندارد؟
تصریح کـ ــرد« :مراقبت میشـ ــود اما این
موضوع اخیر نیز در حال بررسی است که
ببینیمچگونهاتفاقافتادهاست».
موسـ ــی غضنفرآبادی ،رئیـ ــس دادگاه
انقـ ــاب هـ ــم اتهـ ــام دستگیرشـ ــدگان را
جاسوسـ ــی اعالم کرد و گفت :پرونده افراد
دستگیر شـ ــده فعالً در دادسـ ــرای امنیت
مطرح اسـ ــت و پـ ــس از رسـ ــیدگی در این
دادسرا به دادگاه انقالب ارسال میشود.
ëëجدیشدنتحقیقوتفحص
ازسازمانزندانها
نماینـ ــدگان مجلـ ــس کـ ــه اغلـ ــب از
فراکسیون امید هستند ،در اظهارنظرهای
خود خواسـ ــتار روشـ ــن شـ ــدن همه ابعاد
ماجرا ،از چیسـ ــتی پرونده بازداشـ ــتیها تا
دالیل خودکشی دکتر سیدامامی شدهاند.
علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی با انتشار یادداشتی در کانال «تلگرام»
خود ،با بیـ ــان اینکه خبر خودکشـ ــی دکتر
کاووس سـ ــیدامامی در زنـ ــدان ،موجبات
تحیر و نگرانی نماینـ ــدگان مجلس را نیز
رقمزد،اظهارکرد«:همزمانیحدودیاین
خبر تلخ و رازآلود با دیدار هیأت نمایندگان
مجلس از زندان اوین و بررسی مرگ سینا
قنبری و نیز تأخیر غیرقابل قبول مسئوالن
ذیربط برای بازدید اخیر نمایندگان از اوین
و از سوی دیگر خبررسانی از سوی خانواده
آن فقیـ ــد به جای اطالعرسـ ــانی از سـ ــوی
دسـ ــتگاه مسـ ــئول ،موضوع ایـ ــن حادثه را
حساستر کرده است».
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه بررسـ ــی احتمـ ــال
جم ـ ـعآوری امضـ ــا در صحـ ــن مجلـ ــس
برای روشـ ــن شـ ــدن ابهامات این اتفاق و
پاسـ ــخگو بودن نهادهای ذی ربط از سوی
نماینـ ــدگان ،اضافه کـ ــرد« :نمایندگانی از
فراکسـ ــیون امید بویژه بهدنبال ارائه تذکر،
طرح سـ ــؤال از وزیر دادگستری و مکاتبه با
رؤسای قوا هستند .در این هنگام موضوع
تحقیـ ــق و تفحص از سـ ــازمان زندانها در
گروههـ ــای تلگرامی نیز از روز گذشـ ــته بین

لحظه خودکشـ ــی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید
امامی) مشغول اقداماتی اسـ ــت که نشان میدهد احتماالً قصد خودکشی
دارد .در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالی
که باید زودتر متوجه میشده و از این اتفاق جلوگیری میکرده است .به نظر
میرسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند .نایب رئیس
مجلس با اشـ ــاره به اتهام وارده به سیدامامی درخصوص جاسوسی ،یادآور
شد :مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطالعات است و بهتر است این
دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.

را «شـ ــبهه برانگیـ ــز» و مـ ــرگ این اسـ ــتاد
جامعه شناسی دکتر سیدامامی در زندان
را «تأس ـ ـفآور» توصیـ ــف کرد کـ ــه باعث
میشود ابهامات درباره اتهامات وارده به
دستگیرشـ ــدگان افزایش یابد .به گزارش
جمـ ــاران ،وی از قـ ــوه قضائیـ ــه خواسـ ــتار
پاسـ ــخگویی صریـ ــح شـ ــد و از دولـ ــت نیز
تقاضای پیگیری عاجل و قاطع کرد.
ëëدرخواسـ ــت  4انجمن علمی اسـ ــتادان
دانشگاهازرئیسجمهوری
عالوه بـ ــر نمایندگان مجلـ ــس ،چهار
انجمـ ــن علمـ ــی علـ ــوم سیاسـ ــی ایـ ــران،
جامعـ ــه شناسـ ــی ایـ ــران ،مطالعـ ــات
صلح ایـ ــران و انجمن ایرانـ ــی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات در نامه مشـ ــترکی به
رئیس جمهوری خواسـ ــتار پیگیری مرگ
کاووس سـ ــیدامامی شـ ــدند .نویسندگان،
اخبار و شایعات منتشرشده درباره دالیل
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دسـ ــتگیری و مـ ــرگ ایشـ ــان را غیرقابـ ــل
بـ ــاور توصیف و تأکید کردنـ ــد که این اخبار
ابهامات و سـ ــؤاالت زیـ ــادی را پدید آورده
اسـ ــت .آنان ،رئیس جمهوری را بهعنوان
مسـ ــئول اجرای قانون اساسـ ــی که همواره
نسـ ــبت به تدویـ ــن و اجرای کامل منشـ ــور
حقوق شـ ــهروندی نیز حساسـ ــیت داشته
مسـ ــئول ایضاح و رفـ ــع رنجهـ ــای ناگوار و
متوالـ ــی جامعه علمـ ــی دانسـ ــته و تأکید
کردنـ ــد :حداقل انتظار ما این اسـ ــت که بر
اساس این مسئولیت ،برای بررسی جدی
و پیگیری مؤثر و پاسـ ــخگوکردن نهادهای
درگیر در این ضایعه دردناک اقدام عاجل
و مؤثر به عمل آورید.
فرزند سیدامامی اعالم کرد که مراسم
خاک سپاری وی امروز در آرامگاه روستای
«امامـ ــه» در 40کیلومتری شـ ــمال تهران
برگزار می شود.
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نیمی از متقاضیان سؤال از
رئیس جمهوری امضایشان را پس گرفتند

عضو کمیسـ ــیون اقتصـ ــادی مجلس بـ ــا بیان اینکـ ــه حدود
 ۵۰درصد نماینـ ــدگان متقاضی سـ ــؤال از رئیسجمهوری
امضایشان را پس گرفتهاند ،گفت :سـ ــؤال از رئیسجمهوری در شرایط حساس
داخلی و خارجی پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است .به گزارش ایلنا ،معصومه
آقاپور علیشاهی افزود :سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری بهمرور پولشان را
پس گرفتهاند و با این حساب ،عمالً جای سؤال از رئیسجمهوری باقی نمیماند.
به گفته وی ،بهجای آنکه هر روز به بهانهای دولتمردان را مجبور کنیم که به مجلس
بیاینـ ــد ،باید به آنها کمـ ــک کنیم و با تقویـ ــت بعد نظارتی مجلس ،مانـ ــع از بروز
مشکالت شویم .آقاپور تأکید کرد :قطعاً هدف تمامی نمایندگان از طرح این سؤال
حل مشکالت مردم بوده که خوشبختانه با خطوط اعتباری که ازسوی بانک مرکزی
درنظر گرفته شد و تدابیر رؤسای  ۳قوه ،این مشکل در آستانه مرتفع شدن است و
با توجه به سـ ــیر پس گرفتن امضاها توسط نمایندگان ،احتماالً این طرح سؤال در
کمیسیون اقتصادی هم مطرح نشود.

«خلیج فارس» در بحرین حاشیه ساز شد
خبرگـ ــزاری دولتـ ــی بحرین گـ ــزارش داد مقامهای این کشـ ــور دسـ ــتور
جمعآوری بالغ بر  17هزار نسخه از کتب درسی زبان انگلیسی بهخاطر
استفاده از نام خلیجفارس به زبان انگلیسی ( )Persian Gulfداد هاند.
به گزارش ایسـ ــنا ،به نقـ ــل از خبرگزاری رویترز ،این در حالی اسـ ــت که
مقامهـ ــای بحرین بـ ــه کار بردن نـ ــام خلیجفارس را به هر شـ ــکل تابو
میداند.هم بحرین و هم دیگر کشورهای عرب حوزه خلیجفارس نام
ی زبانها عمدتاً از این نام
خلیجفارس را مذموم دانسـ ــته اما انگلیس ـ ـ 
خلیجفارساستفادهمیکنند.

ارجاع پرونده خاوری به دادسرا
رئیس کل دادگسـ ــتری اسـ ــتان تهران درباره جزئیات پرونده محمودرضا خاوری،
مدیرعامل سـ ــابق بانک ملی گفـ ــت :با توجه به محکومیت این فـ ــرد ،اقداماتی از
سوی دادستانی کل و اجرای احکام دادسرای تهران به صورت جدیتر در ارتباط با
پیگیری از طریق پلیس بینالملل برای بازگشت وی در حال انجام است .به گزارش
میزان ،غالمحسین اسماعیلی افزود :پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا
ارجاع شـ ــده اسـ ــت و اقدامات قضایی و اجرایی که وظیفه مراجع قضایی است به
نحو اتم و اکمل در حوزه اجرا پیگیری میشـ ــود .خاوری یکی از مفسدان اقتصادی
در جریان پرونده فسـ ــاد  3هزار میلیاردی بود که به کانادا گریخت .جلسه رسیدگی
به پرونده وی  ۳۰آبان به صورت غیابی در دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد.

مذاکره با امریکا درباره زندانیان
نیازمند تأیید رهبری است
محمد جمالـ ــی ،عضو کمیسـ ــیون امنیت ملی مجلـ ــس درخصوص
درخواسـ ــت کاخ سـ ــفید از ایران مبنی بر ایجاد خط ارتباطی مسـ ــتقیم
برای مذاکره در موضوع آزادی زندانیان دو طرف به خانه ملت گفت:
امریکاییها در رابطه با برجام بدعهدی کردند ،از این رو مذاکره پیرامون
موضوعـ ــات دیگر چـ ــون آزادی زندانیان دو طرف بـ ــه تصمیمگیری از
سوی حاکمیت جمهوری اسالمی و تأیید رهبر معظم انقالب نیاز دارد.

