پارملان

www.ebtekarnews.com

سه شنبه
 24بهمن1396
شماره3927

مشاهده فیلم مرگ سیدامامی در زندان اوین با حضور مطهری
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مشاهده فیلم خودکشی کاووس سیدامامی در جلسه روز دوشنبه با حضور نائب رئیس مجلس خبر داد و گفت :در فیلم مذکور هم نشان میدهد
که کاووس سیدامامی پیراهن خود را در آورده و برای خودکشی آماده میشود .خانواده وی نیز این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست کالبدشکافی هم نکردهاند .به گزارش ایلنا ،عالالدین بروجردی
در خصوص مرگ کاووس سیدامامی در زندان اوین ،گفت :دوشنبه صبح فراتر از کمیسیون امنیت ملی جلسهای با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و با حضور نایب رئیس مجلس ،آقای مطهری
برگزار شد و فیلم وی در زندان اوین را مشاهده کردیم .نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت :کاووس سیدامامی متاسفانه به هر دلیل شرایط زندان را نتوانسته تحمل کند ،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.

«ابتکار» از انتقاد نمایندگان نسبت به اصول بر زمین مانده قانون اساسی گزارش می دهد

اخبار

میثاق فراموش شده

مطهری تاکید کرد

لحظه خودکشی در فیلم مشهود نیست
نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه روز دوشنبه برخی نمایندگان با
کارشناسان اطالعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان،
توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل
اطالعات خود در این زمینه است.
علی مطهری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :روز دوشنبه جلسهای به درخواست
اطالعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایشهای مختلف سیاسی مجلس
برگزار شد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به نمایندگان ارائه شد.
وی افزود:در این جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند.
در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید
امامی) مشغول اقداماتی است که نشان میدهد احتماال قصد خودکشی دارد .در اینجا
کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه
میشده و از این اتفاق جلوگیری میکرده است .به نظر میرسد در این زمینه کوتاهی
شده و خودشان هم قبول دارند.
این نماینده مجلس اضافه کرد :توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد
که به نظرم کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه شود تا جوانب مختلف
قضیه روشن شود.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اتهام وارده به سید امامی در خصوص جاسوسی ،یادآور
شد :مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطالعات است و بهتر است این دو نهاد در
کار یکدیگر دخالت نکنند.
مطهری در پایان با بیان اینکه تمام کسانی که از نزدیک سیدامامی را میشناختند نظر
مثبتی درباره شخصیت وی داشتند ،گفت که مجلس منتظر تکمیل اطالعات خود در
این زمینه و ارائه توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.

بررسی هدفمندی یارانهها
در بودجه  ۹۷به روزهای آینده موکول شد
با اعالم رئیس مجلس ،بررسی هدفمندی یارانهها در بودجه  ۹۷به روزهای
آینده موکول شد.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر روزدوشنبه بررسی
بخش درآمدی تبصره  ۱۴الیحه بودجه در مورد هدفمندی یارانهها را در دستور کار
داشتند که محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در این باره ،گفت :آقای
تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفتند که این تبصره مجددا در کمیسیون
تلفیق در حال بررسی است لذا رسیدگی به آن به روزهای بعد موکول شود.
علی الریجانی رئیس مجلس نیز در همین رابطه ،گفت که بررسی تبصره  ۱۴در
مورد هدفمندی به آینده موکول میشود .بر این اساس نمایندگان بررسی بودجه را
از تبصره  ۱۵ادامه دادند .در تبصره  ۱۴الیحه بودجه در بخش درآمدی به دولت
اجازه داده شده در سال  ۹۷از محل هدفمندی یارانهها تا مبلغ  ۴۴هزار میلیارد
تومان درآمد کسب کند که قرار است این موضوع مجددا در کمیسیون تلفیق مورد
بررسی قرار گیرد .نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی  ۸تبصره  ۱۲الیحه بودجه
را مورد بررسی قرار دادند که در آن به سازمان امور عشایر اجازه داده شده فروشگاهها،
جایگاههای سوخت ،انبارهای ذخیره علوفه و کاال ،اراضی و مستحدثات مربوطه را
که در اختیار شرکتهای تعاونی ،عشایری و اتحادیه مربوطه قرار دارند ،با قیمت
کارشناسی و دریافت  ۱۰درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج
ساله به شرکتها و اتحادیه بهرهبردار واگذار کند .اصل این بند با  ۹۹رای موافق۵۶ ،
رای مخالف و  ۱۰رای ممتنع از مجموع  ۲۰۵نماینده حاضر مورد تصویب قرار نگرفت و
حذف آن از بودجه نیز با  ۸۰رای موافق ۷۵ ،رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع
 ۲۰۴نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت .بر این اساس این بند برای بررسی بیشتر
به کمیسیون تلفیق ارجاع شد .علی الریجانی رئیس مجلس نیز گفت که ماهیت این
بند مخالف اصل  ۴۴قانون اساسی است.

کواکبیان:

وزرای اطالعات و دادگستری
درباره حوادث اخیر در زندان اوین توضیح دهند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار ارائه
توضیحات وزرای اطالعات و دادگستری درباره خودکشی دکتر سیدامامی
در زندان و همچنین اتهام جاسوسی وی شد.
به گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان در پایان جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه
مجلس در اخطاری مستند به اصول  ۳۲ ،۲۲و  ۳۹قانون اساسی گفت :حالوت حضور
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن باید موجب شود که همه مسئوالن بر کارآمدی خود
بیفزایند .نباید تصور کنیم که مردم صددرصد از ما راضی هستند .آنها اصل انقالب را
دوست دارند و در مقابل آمریکا کوتاه نمیآیند اما باید کارآمدیمان را افزایش دهیم.
وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت گفت :چند روز قبل
تعدادی از فعاالن محیط زیست را دستگیر کردند و ما اساساً خبردار نشدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :اخیرا ً با مرگ دکتر سیدامامی که از اساتید
دانشگاه امام صادق بودند گفته شد که پرونده ایشان جاسوسی بوده و موضوع اخیر هم
خودکشی بوده است .وزرای اطالعات و دادگستری باید توضیح دهند که اگر جاسوسی
بوده ایشان با کدام سرویس خارجی در ارتباط بوده است و اگر خودکشی صورت گرفته
چرا مسئولین زندان دقت نمیکنند که این حوادث در زندان اتفاق نیفتد.

گسترش بدنه شهرداری تهران نگران کننده است
عضو مجمع نمایندگان استان تهران ،با تاکید بر اینکه تهران شهری است که
گران اداره میشود ،بر این مهم تاکید کرد که دولت برای عدم فشار بر اقشار
کم درآمد باید بخشی از هزینههای شهری را تقبل کند.
داوود محمدی درگفت وگو با خانه ملت ،افزایش 25درصدی بلیت مترو را امری
طبیعی دانست و گفت :تهران شهری است که گران اداره میشود ،بنابراین این امری
طبیعی است که به منظور تجهیز متروها و ارتقای کیفیت خدمات شهری متناسب
با نیازی که وجود دارد نرخ بلیت مترو نیز افزایش یابد .وی افزود :به غیر از اینکه
هزینههای اداره پایتخت گران است ،گسترش بدنه شهرداری به دلیل افزایش جذب
نیرو هم یکی دیگر از دالیلی است که باعث باال رفتن هزینههای این نهاد شده که این
خود امری نگرانکننده است .این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه شهرداری باید
به غیر از اعتبارات مندرج در الیحه بودجه  97منابع دیگری را برای اداره شهر ایجاد
کند تصریح کرد :این منابع میتواند از محل اخذ مالیات ساخت و سازها و عوارض
از بخشهای مختلف تامین شود چرا که مردم نیز سهمی از اداره شهر را برعهده
دارند .عضو مجمع نمایندگان استان تهران ،در مورد اظهارنظر برخی مسئوالن شهری
که به تالش شهرداری برای عدم شهرفروشی اشاره کردهاند ،تاکید کرد :نمیتوان به
طور ناگهانی این روند را تعطیل کرد ،بلکه باید یک تعادلی بین بخشهای مختلف
ایجاد کرد ،ضمن اینکه دولت هم باید به هر شکل ممکن بستر الزم برای تامین رفاه
شهروندان تهرانی را فراهم کند.
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حسن روحانی ،رئیس جمهوری کشورمان در سی
و نهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی در جمع
راهپیمایان تهران «بزرگترین ثمره انقالب و میراث
امام» را «قانون اساسی» دانست و این معیار را به عنوان
«معیار اساسی برای اتحاد» در جامعه معرفی کرد.
روحانی قانون اساسی را میثاق ملی دانست و هر کسی
که به قانون اساسی اعتقاد دارد را انقالبی خواند .رئیس
دولتهای یازدهم و دوازدهم که طبق قانون مجری قانون
اساسی است در این سخنرانی تاکید کرد« :ما امروز در
سرزمینمان نیاز به اصولگرایی به همه اصالح طلبان
به همه اعتدال گرایان و همه ملتی داریم که به قانون
اساسی اعتقاد دارند .تمام اقوام و مذاهب ،تمام ادیان
از اسالم ،یهودیت ،مسیحیت و زرتشتی و هرکس که
این قانون اساسی را قبول دارد ،انقالبی است و باید به
او احترام بگذاریم ».رئیسجمهوری همچنین در بخش
دیگری از سخنان خود به اصل  59قانون اساسی اشاره
کرد و گفت که قانون اساسی بن بستها را برداشته و
ظرفیت بزرگی دارد و درجایی که مسئوالن با هم بحث
و اختالف نظر دارند ،طبق اصل  59قانون اساسی باید به
آرای مستقیم مردم مراجعه کنند.
روحانی با این اظهارات به برگزاری رفراندوم و همه پرسی
در مسائل طبق اجازه قانون اساسی اشاره کرد و حل اختالف
نظرات بین مسئوالن را به رای و نظر مردم موکول کرد .طبق
این اصل «در مسایل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .در خواست مراجعه
به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان
مجلس برسد ».گفتنی است فلسفه قانون اساسی برای مراجعه
به اصل  59برای زمانی است که شرایط پیچیده ای در کشور
اعمال شده باشد بنابراین قانون اساسی با استناد به این اصل،
راه را برای رفع مشکالت پیش بینی کرده است .در این صورت
با توجه به اختالف نظراتی که گاها بین سران قوا به وجود
میآید ،روحانی برگزاری همه پرسی و ارجاع به نظر و رای
مردم را پیشنهاد داده است .همچنین قانون اساسی را میثاق
ملی دانسته که همه مسئوالن باید به آن بازگردند و طبق آن
و فارغ  از سلیقه و تفسیر به رای به طور کامل به آن عمل
کنند .در این راستا احمد مازنی ،نماینده مردم تهران در مجلس
در گفتوگویی به «ابتکار» گفت« :تنها مبنایی که یک جامعه
دارای فرهنگها ،قومیتها ،ادیان و مذاهب مختلف و نگرش
های متفاوت را می تواند به هم پیوند دهد اصل شرعی و میثاق
ملی است که قانون اساسی نامیده می شود ».او افزود « :اگر
این قانون را رعایت کنیم از نظر شرعی و دینی ،شرعی ترین و
مذهبی ترین حکومت را خواهیم داشت و از نظر انسانی و عرفی
نیز انسانی ترین حکومت وجود دارد ،ولی اگر این میثاق به هر
دلیلی رعایت نشود و کسی معتقد باشد اصلی از این قانون
اساسی ضعیف است و باید باالتر و محکم تر از آن رعایت شود،
این اقدام یعنی آسیب زدن به آن عهد و میثاق .حتی اگر کسی
تصور کند قانون اساسی در یک نکته زیاده روی کرده است و
بخواهد کف آن را رعایت کند ،از قانون عدول کرده است و این
اصال خوب نیست».
بخشی از شعارهای استقالل ،آزادی ،جمهوری و اسالمی
محقق شده است
عبدالرضا هاشمزایی ،نماینده چند دوره مجلس شورای
اسالمی و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس دهم هم با تاکید
بر اینکه «قانون اساسی متشکل از چند بخش است و انقالب هم

شامل بخش هایی از جمله استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی
است» ،به «ابتکار» گفت« :معتقدم در این شعار استقالل کشور
محقق شده است و وابسته به هیچ پیمان بینالمللی نیستیم و
درباره امور مربوط به کشورمان خودمان تصمیم میگیریم .درباره
بحث آزادی و جمهوریت هم یکسری قدرتمندان از کلمه آزادی
نگرانند و آزادی را با بیبندوباری یکی می دانند .اگر در جمهوری
اسالمی مردم شعار آزادی سردادند و به تایید امام راحل رسید،
منظور آزادی های مشروع و حق آزادی بیان و حق اعتراض و
انتقاد به همه حتی باالترین مقام کشور و آزادی های حقوق
شهروندی و حقوق مردم و برگزاری آزاد تجمعات طبق اصل 27
قانون اساسی بود و کسی نمی تواند این آزادی ها را محدود کند».
این چهره اصالح طلب مجلس ادامه داد« :درباره آزادی برگزاری
تجمعات در صورتی که مسلحانه نباشد ،هیچ کسی نمی تواند
مانع از برگزاری آن شود  در حالی که در طول این  39سالی که
از پیروزی انقالب می گذرد ،تا کنون اجازه برگزاری حتی یک
تجمع و راهپیمایی اعتراضی را نداده ایم و تنها راهپیماییهای 22
بهمن که مورد عالقه مردم است و روز قدس که جنبه حمایتی
دارد و هیچ هزینه ای برای کسی ندارد برگزار شده است ».هاشم
زایی در گفت وگو با «ابتکار» با تاکید بر اظهارات روحانی درباره
برگزاری رفراندوم و همه پرسی از مردم درباره اختالف نظراتی که
ممکن است بین مسئوالن به وجود بیاید ،گفت« :باید بعد از 39
سالی که از انقالب میگذرد ،در ساختارهای جمهوری اسالمی
تجدید نظر شود و این هم قاعدتا با برگزاری رفراندوم محقق می
شود و ساختارهای خودش را دارد».
محمد بادامچی ،دیگر نماینده مردم تهران در خانه ملت هم
با اشاره به برخی اتفاقات اخیر درباره بازداشت ها و کشته شدن
برخی افراد در زندان ها این موضوع را نادیده گرفتن قانون از
سوی برخی افراد دانست و به «ابتکار» گفت« :اتفاقاتی که اخیرا
در زندانها رخ داده و توسط مسئوالن شفاف سازی نمی شود
نمونه بی توجهی به قانون است و نگرانی هایی را در جامعه
به وجود آورده است .چون از سوی مسئوالن مربوطه در باره
اتفاقاتی که در حال رخ دادن است شفاف سازی نمی شود و
برابر قانون اساسی عمل نمی شود ،مشکالتی را به وجود آورده
است ».این عضو فراکسیون امید تاکید کرد « :در هر بخشی از
کارمان اگر به قانون عمل نکنیم باعث بروز ایراد و مشکل در

جامعه شده و از توسعه عقب می مانیم ».هاشم زایی ،نماینده
مردم تهران در مجلس در ادامه به نظارت استصوابی شورای
نگهبان اشاره کرد و ضمن نقد نسبت به این موضوع به «ابتکار»
گفت« :مثال در پارلمان چه به عنوان نماینده مجلس انتخاب
بشویم و چه قبل از آن ،زیر تیغ نظارت استصوابی شورای
نگهبان قرار داریم و نماینده مجلس آزادی عمل ندارد .ممکن
است برخی برایشان اهمیتی نداشته باشد و طبق سوگندی
که خورده اند به وظایفشان عمل کنند ،ولی نظارت استصوابی
که هیچ مدرکی هم در قبال ان وجود ندارد و تنها به رای و
نظر چند عضو شورای شورای نگهبان بستگی دارد ،به حقوق
شهروندی خدشه وارد می کند و قانون اساسی به این موضوع
قائل نیست ».اصغر سلیمی ،نماینده مردم سمیرم در خانه ملت
هم با تاکید بر اینکه « قانون اساسی میثاق ملی و انقالبی همه
ما است» ،به «ابتکار» گفت « :قطعا علما و کارگزارانی که اوایل
انقالب قانون اساسی را نوشته اند همه جوانب را در نظر گرفته
اند و شرایط کشور را دیدهاند و در بازنگری آن هم مواردی
که نیاز به اصالح بود را در نظر گرفته اند .بنابراین باید همه
مسئوالن خودرا ملزم به اجرای قانون اساسی بدانند تا مشکالت
کشور کاهش یابد».
قانون اساسی میثاق ملی است و باید کامل رعایت شود
البته برخی نمایندگان از جمله محمد بادامچی ،دیگر نماینده
مردم تهران در مجلس بر این عقیده اند که قانون اساسی به
عنوان میثاق ملی ممکن است در مواقعی برای ما محدودیت
ایجاد کند ولی برای اینکه همه چیز منظم پیش رود باید این
محدودیت ها را رعایت کنیم و همه مسئوالن نسبت به اجرای
کامل آن پایبند و حساس باشیم .او در این باره به «ابتکار» گفت:
« اگر قانون اساسی را پاس بداریم و به آن عمل کنیم بسیاری از
مشکالت فعلی را نخواهیم داشت .ممکن است تبعیت از قانون
در مواقعی برای ما سخت باشد و ما را مهار کند ،ولی قطعا به
صالح کشور است .مثال مشاهده کرده ایم در مسائل اجتماعی و
سیاسی وقتی قانونی عمل نمی شود مشکالت فراوانی به وجود
میآید ».مازنی هم در ادامه گفت وگو با «ابتکار» گفت« :ممکن
است کسی همه قانون اساسی را قبول نداشته باشد و دیگری
برخی اصول آن را نادرست بداند ،ولی مهم است که به قانون
اساسی التزام عملی داشته باشد .التزام عملی چیزی است که

اگر آسیب ببیند جامعه را دچار فروپاشی سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و امنیتی میکند .بنابراین هر نوع باوری که داشته
باشیم باید قانون اساسی را مبنا قرار دهیم ».این عضو فراکسیون
امید تاکید کرد« :با اظهارات رئیس جمهوری در این باره موافقم
و ایشان سوگند یاد کرده اند که نه تنها قانون اساسی را اجرا
کنند بلکه پیگیر اجرای آن باشند .ما نمایندگان مجلس هم
چنین سوگندی خورده ایم ،بنابراین طبق تاکید رئیسجمهوری
ضد انقالب کسی است که قانون اساسی را رعایت نمی کند».
مازنی افزود« :کسی که به اصول قانون اساسی توجه نمی کند
و ضد حرکت های اصالحی قانون اساسی به نفع ملت قدم بر
نمی دارد و التزام عملی به آن ندارد انقالبی نیست .همچنین هر
تحولخواهی هم اگر مستقل باشد و به بیگانه وابستگی نداشته
باشد ،باید قانون اساسی را قبول داشته باشد چرا که هر تغییر و
تحولی زیر سایه قانون اساسی میسر است».
مشروح مذاکرات خبرگان اول را منتشر کنید
هاشم زایی در ادامه اظهارات خود به خبرنگاران و اهالی
رسانه پیشنهاد داد که مشروح مذاکرات در خبرگان اول را برای
مردم منتشر کنید و دلیل اینکه چرا نظارت به شورای نگهبان
واگذار شد را برای جامعه توضیح دهند .او در این باره تاکید
کرد که خودش در جریان مشروح این مذاکرات قرار داشته و
این توضیحات را گوش می داده است .این نماینده چند دوره
مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت:
« یکی از این دالیل این بود که دولت وقت و فرماندار و استاندار
در انتخابات مجلس نظر و خواست خودشان را اعمال نکنند و
تا مجلس دوم و سوم که خودم نماینده مجلس بودم و حضور
داشتم اینطور بود .رد صالحیت را تنها هیات های اجرایی با
استناد به مدارکی که در قانون پیش بینی شده بود انجام می
داد و اگر کسی رد صالحیت می شد به شورای نگهبان شکایت
می کرد و ممکن بود این شورا او را تایید کند».
این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد « :نظارت
استصوابی و احراز صالحیت با این شیوه فعلی را قبول ندارم
و نکاتی که رئیسجمهوری به آنها اشاره کرده و معتقد است
در قانون اساسی مغفول مانده اند ،این موارد هستند ».مازنی
هم با تاکید بر اینکه «قانون اساسی دستخوش اعمال سلیقه
شخصی شده است» ،به «ابتکار» گفت « :در مواردی برخی
ممکن است بر اساس تشخیص فقهی به  قانون اساسی عمل
نکنند و در زمینهای دیگر شخصی با اتکا بر یک اصل ،اصل
دیگری را زیر پا بگذارد .در حالی که قانون اساسی یک کل
منسجم در هم تنیده است که اصل اسالم با اصل والیت فقیه،
اصل حاکمیت ملی ،اصل امر به معروف ،اصل احزاب ،اصل
راهپیمایی و اصل اجتماعات آزاد و اصل رسانه ها و آزادی بیان
همه با هم هستند و اگر همه این کل را با هم ببینیم کمتر دچار
مشکل می شویم».
قانون اساسی تفسیر به رای می شود
این نماینده مجلس همچنین معتقد است که قانون اساسی
در جامعه دچار مظلومیت است و تفسیر به رای می شود که این
خود یک مشکل و عارضه بزرگ است که به کشور و حاکمیت
آسیب می زند .همچنین هاشم زایی هم تاکید دارد که بی
قانونی بد است و قانون اگر نقص هم داشته باشد باز بهتر از عمل
نکردن به آن است.
این نماینده مردم تهران در مجلس باالترین نقص را عمل
نکردن به قانون دانست و تاکید کرد « :رئیس جمهوری مسئول
اجرای قانون اساسی است و در پاسداشت قانون اساسی قسم
خورده است .بنابراین معتقدم هرکسی از مسئوالن اگر نمی تواند
به قانون عمل کند یا منعی سر راه اجرای قانون می بینید باید
برای مردم شفافسازی کند و در صورتی که ناتوان از انجام
کار است باید در خانه اش بنشیند .این نماینده اصالح طلب
مجلس با تاکید بر اینکه نزدیک به  40سال از انقالب گذشته
است ،گفت که با توجه به  سازوکار فعلی کشور باید در ساختار
حاکمیت و کشور تجدیدنظر شود.

کاظمی خبر داد

الریجانی در نطق پیش از دستور:

ارائه درخواست رئیس کمیسیون قضایی مجلس برای بازدید از زندان همدان به آملی الریجانی

بگو و مگوهای مالیخولیایی ،روان عمومی جامعه را آزرده میکند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
با بیان اینکه مسئولیت حفاظت از جان زندانیان
برعهده سازمان زندانها و قوه قضاییه است ،از ارائه
درخواست رئیس هیات بازدید از زندانها برای مالقات
نمایندگان با بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه در
استان همدان خبر داد.
محمد کاظمی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به آخرین
وضعیت پرونده بازداشت فعاالن محیط زیست و خودکشی
یکی از چهرههای دانشگاهی این حوزه در زندان اوین اعالم
کرد :به هر حال قوه قضاییه یک قوای مستقل است و طبیعتاً
مسئوالن این قوه باید پاسخگو باشند .وی در واکنش به این
سوال که آیا مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
قصد پیگیری این مسئله را ندارد ،تاکید کرد :تا به حال
صحبتی در رابطه با ورود مجلس یا کمیسیون قضایی به این
پرونده نشده است؛ به هر حال این یک پرونده قضایی است و
مجلس چندان امکان ورود به آن را ندارد .عضو هیات رئیسه
کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید مجلس در واکنش به
این پرسش که حفاظت از امنیت جانی زندانیان و نظارت بر
رعایت حقوق آنها برعهده چه نهادی است ،گفت :آنچنان
که تاکید کردم ،قوه قضاییه مستقل است و باید پاسخگو باشد .آنچه مسلم است بنابر قانون حفاظت از زندانیان برعهده سازمان
زندانها است و آنها باید جوابگو باشند که علت خودکشی این زندانی چه بوده است .نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم ورود مجلس به این پرونده یادآور شد :ما اخیرا ً کمیتهای به منظور بازدید از زندان اوین تشکیل
دادیم و رئیس کمیسیون قضایی در راس این کمیته ،در این رابطه وظیفه و مسئولیت دارد .نماینده اصالحطلب مالیر در مجلس
در عین حال تاکید کرد :به هر حال سازمان زندانها مسئولیت حفاظت از جان زندانیان را برعهده دارد و باید درمورد خودکشی این
زندانی پاسخگو باشد .عضو هیات بازدید از زندان اوین در پاسخ به سوالی دیگر درمورد آخرین وضعیت بازدید این هیات از برخی
زندانهای شهرستانها و نظارت بر نحوه نگهداری بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر اعالم کرد :درخواست رئیس هیات بازدید از
زندانها برای مالقات بنده با زندانیان استان همدان تقدیم رئیس قوه قضاییه شده و هماکنون منتظر پاسخگویی از جانب دستگاه
قضایی هستیم .گفتنی است؛ الهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از این ضمن تکذیب اخبار منتشر
شده ازسوی برخی اعضای هیات بازدید از زندان اوین مبنی بر تصویب مصوبهای در این هیات برای بازدید از زندانهای شهرستانها،
به ایلنا گفته بود که فع ً
ال بنا به ادامه بازدیدها وجود ندارد و گزارش بازدید از زندان اوین نیز از طریق صداوسیما اعالم شده است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه احزاب و رسانهها
دستاورد حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن را
دستاویز کشمکشهای سیاسی قرار ندهند ،گفت :باید
از بگومگوهای مالیخولیایی و آزاردهنده دور شویم و از
این واقعه ارزشمند استفاده عملیاتی کنیم.
به گزارش ایلنا ،علی الریجانی در نطق پیش از دستور
جلسه روز دوشنبه مجلس با بیان اینکه الزم است از ملت
بزرگ ایران که روز گذشته با حضور خویش حرکتی عظیم،
پرصالبت و استثنایی را رقم زدند ،سپاسگزاری کنیم گفت:
ملت بزرگوار ،متمدن و ریشهدار ما به یکباره دشمنان را
غافلگیر کرد و اصالت انقالب خود را به رخ آنها کشید .لذا این
سرمایه بزرگی برای صیانت از امنیت و شتاب در آبادانی کشور
است و صیانت از این سرمایه بزرگ ضروری است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :از همه صاحبنظران
سیاسی ،احزاب و رسانهها خواهش میکنیم این دستاورد
ملی را دستاویز کشمکشهای سیاسی قرار ندهند چرا که
این حرکت نشان از وحدت بود لذا این سرمایه را با امکانات
خود صرف وفاق کنید که برای توسعه کشور در جهت حل
مشکالت امروز ضروری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن دستوراتی را به مسئوالن کشور صادر کرده
است گفت :از آنجا که دشمنان ملت استراتژی یاس را دنبال میکنند باید از همت عالی در جهت وفاق بهره گرفت .بگو و مگوهای
مالیخولیایی روان عمومی جامعه را آزرده میکند لذا باید از این واقعه ارزشمند استفاده عملیاتی کرد.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید وقت خود را صرف حل مشکالت اقتصادی کشور کنند گفت :مسئوالن باید از امور فرعی گذشته
و از فرصتها برای خدمت صادقانه بهره بگیرند و استراتژی درست در این شرایط گذشت از امور جانبی و نگاه مسالهمحور به مسائل
است که باید همه قوا در این جهت فعاالنه مشارکت کنند و قطعا واگذاری امور به آینده باعث غفلت از پیام حرکت مردم میشود.
الریجانی بیان کرد :مسئوالن باید برنامه زمانبندی شده برای حل مسائل را داشته باشند و کمیسیونها در هنگام بررسی بودجه
نیز باید به حل مشکالت اصلی با نگاه عمیقتر توجه کنند.
رئیس مجلس خطاب به آمریکاییها بیان داشت :آنها باید حضور فراگیر ملت ایران را درک کرده چراکه ملت پاسخ روشنی به رفتار
سبک آنها داده است و آمریکایی ها بی آبروتر از آن هستند که بخواهند برای ملت ایران غمگساری شیادانه کنند و ما اگر اختالفی
داریم در خانواده بزرگ و پرظرفیت ایران آن را حل خواهیم کرد.

