سياست روز

www.ebtekarnews.com

چهارشنبه
 25بهمن1396
شماره3928

خبر

برای برگزاری «همه پرسی» نباید حساسیتی وجود داشته باشد
«علیرضا خامسیان» ،فعال سیاسی اصالح طلب درباره پیشنهاد رئیس جمهوری مبنی بر برگزاری همه پرسی درباره موضوعات اختالفی گفت :زمانی که سخن از عمل به قانون اساسی به میان
میآید ،نمیتوان بخشی را اجرا و بخش دیگر را نادیده گرفت .رجوع به آرای مردمی از همان ابتدای انقالب جزو آرمانها بوده که باید امروز هم به آن التزام داشته باشیم .او  ،در گفتوگو با
خبرگزاری برنا درباره احتمال حساسیت برخی گروههای سیاسی به برگزاری همه پرسی افزود :اصل  59قانون اساسی و رجوع مستقیم به آرای مردم از جمله مواردی است که در بعد جمهوریت
نظام نهفته است .از این رو ،نباید برای همه پرسی درباره موضوعاتی که نهادهای قانونی درخصوص آن به بن بست رسیده اند ،حساسیتی وجود داشته باشد .از سوی دیگر تجربه نشان داده هرگاه
نظر مردم را درباره موضوعی جویا شدیم ،بهترین نتیجه را گرفتهایم.

کارشناسان سیاسی و حقوقی چالش های پیشنهاد تشکیل کمیته شناسايی افراد منتسب به چهرههای سياسی را بررسی میکنند

گلوگاه جدید استخدام در وزارتخانهها

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان
سیستان و بلوچستان:

شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین
میدانها کنار یکدیگرند
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای
استان سیستانوبلوچستان که در تاریخ  ۱۶بهمن  ۹۶برگزار شده بود ،در
محل این همایش در زاهدان منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای در این دیدار با اشاره به عالقه عمیق خود به مردم سیستان
و بلوچستان ،مردم بلوچ را گرم ،صمیمی ،با صفا و با استعداد ،و مردم سیستان را از
لحاظ گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی ،کمنظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان
کردند :با وجود این استعدادهای سرشار ،در دوران قاجار و پهلوی به مردم سیستان و
بلوچستان بیاعتنایی میشد و همین موجب شد که استعدادهای مردم بروز نکند.
ایشان ،خدمات انجامشده در این منطقه در سالهای پس از انقالب را نشانه محبت
دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای مطرحشده از جانب استاندار در این
دیدار افزودند :نیازهای مردم استان همچون آبشیرینکن و خط آهن را باید از طریق
مسئوالن ارشد دولتی بهطور جدی دنبال کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی،
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکانپذیر خواهد شد .رهبر انقالب اسالمی،
سیستانوبلوچستان را همچون استانهای کردستان و گلستان مظهر وحدت اسالمی و
الگوی همکاری و زندگی برادرانه شیعه و س ّنی برای دنیا دانستند و با تأکید بر هوشیاری
در مقابل تفرقهافکنی دشمن گفتند :شهادت یک نوجوان س ّنی در دفاع مقدس و یا
شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع از انقالب اسالمی بهدست ضدانقالب،
نشان میدهد برادران شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدانها در
کنار یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی را
مجسم و نمایان کرد .حضرت آیت اهلل خامنهای ،ایستادگی جمهوری اسالمی در مقابل
جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئههای نظامی و فرهنگی دشمنان را مرهون
قدرت ایمان و فداکاری مردم خواندند و گفتند :مظهر کامل ایمان راسخ در زنجیرهی
بسیار مهم ایمان و مقاومت ،شهیدان و ایثارگران هستند ،بنابراین نظام اسالمی به تعظیم
و تکریم شهدا نیازمند است.

سرمقاله
امضای انقالب کجاست؟
ادامه از صفحه یک
نوک پیکان انتقادها از دولت موقت در آن روزها ،بر غیرانقالبی بودن نیروهای
ملی ـ مذهبی ساکن در دولت تمرکز داشت .گفته میشد یاران بازرگان که بخش
قابل توجهی از آنها ،یاران دیرین دکتر مصدق هم بودند ،شرایط انقالبی و مطالبات
انقالبیون را درک نمیکنند و نمیتوانند در راستای این خواستهها اقدام کنند.
گرچه گذر زمان و روند تحوالت ،بسیاری از قضاوتها را تغییر داد و جوانان پرشور
آن روزها ،زمانی که به مردان پخته عرصه سیاستورزی تبدیل شدند ،دریافتند که
اقدام رادیکال ،تندروی و عدم توجه به مبانی دیپلماتیک و دیوانساالری رهآوردی
جز آنارشی ،رانت و فرصتطلبی را به همراه نخواهد داشت.
با این همه اما پرسش اصلی اینجاست که شعارها ،مطالبات و خواستههای
انقالبیون چه بود و حاال پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب  ،57چند درصد
از این شعارها محقق شده است .در حقیقت باید پرسیده شود که جمهوری اسالمی
تا چه اندازه توانسته است به شعارهای نخستین خود جامه عمل بپوشاند؟ یا حتی
باید دانست که آیا گفتمان انقالب هنوز هم کارکرد اصلی خود را دارا است و میتواند
به مثابه موتور محرک نیروهای باورمند و معتقد به خود عمل کند؟
برای پاسخ به این پرسشها نخست باید شعارها و خواستهها را شناخت و در گام
بعدی نسبت به درک درست ،حقیقی و واقعی از پارادایم حاکم بر جامعه اقدام کرد.
انقالبیون دهه  50ایران ،نقطه تمرکز خود را بر سه اصل عدم وابستگی به بیگانگان
(استقالل) ،ایجاد امکان و فرصت مشارکت نهادهای مدنی و مردمی (آزادی) و توجه
به خواسته و اراده اکثریت جامعه (جمهوری اسالمی) استوار کرده بودند .در این
رهگذر توجه به پابرهنگان و مستضعفان ،رفع تبعیض طبقاتی ،درخواست مشارکت
سیاسی ،ساماندهی فرهنگی و ...تحت پوشش همین اصول سهگانه قابل تعریف و
تفسیر بود .البته نباید فراموش کرد که این مطالبات نزد همه گروههای فعال در
انقالب برآیند ثابتی نداشت .برخی بر دموکراسی تأکید بیشتری داشتند و بعضی
دیگر بر قطع وابستگی به غرب؛ اما هر چه بود شعارهای اصلی انقالب ایران در این
سه اصل خالصه میشد .رفتارها و کنشهای فعاالن انقالبی آن دوران در چنین
روندی شکل گرفت و توانست دگردیسی سترگی را در ساختارهای حاکمیتی ایران
پدید آورد.
مشاهده و ارزیابی راهپیماییها و مانورهای خیابانی و عمومی طرفداران انقالب
در دهه  60نیز این نکته را تأیید میکند .در آن روزگار بسیاری از حاضران در
صحنه راهپیماییها ـ بخصوص راهپیماییهای  22بهمن ـ مبتنی بر همین اصول
ـ البته با گرایشهای اسالمی بسیار پررنگتر از روزهای نخستین پیروزی انقالب
ـ در آنها شرکت میکردند .در آن دوره ناامنی ناشی از بمبارانهای گا ه و بیگاه
شهرهای ایران ،عملیات تروریستی بعضی گروههای مخالف نظام و ...حضور در چنین
مناسبتهایی را بسیار خطرناک کرده و شرکتکنندگان با باوری عمیق و ژرف
نسبت به اعتقاداتشان در آنها شرکت میکردند .در راهپیماییهای آن دوران هیچ
اثری از برنامههای تفریحی و سرگرمکننده ،بادکنکهای رنگی ،پرچمهای جذاب،
شعارهای سطحی و ...نبود .به طور معمول مردم پالکاردهایی با گزیده گفتارهایی از
علی شریعتی ،محمود طالقانی ،محمدحسین بهشتی ،مرتضی مطهری و ...را با خود
حمل میکردند .بسیاریشان قبل از حضور در راهپیمایی غسل شهادت میکردند
و امید بازگشت نداشتند .فارغ از چیستی و چگونگی شعارها ،آنها به واقع در پی
تحقق اهداف انقالب و شعارهای خود بودند.
اما در ایران امروز وضعیت به طور کلی متفاوت شده است .دیگر هیچ رد و نشانی از
بهشتی و مطهری و طالقانی و شریعتی در این راهپیماییها نیست .بلکه جای آنها را
شومنهای تلویزیونی و مجریان نامآشنای برنامههای بزرگسال و کودک گرفتهاند.
ی انواع موارد سرگرمکننده در نظر گرفته شده است .در
در تمام مسیر راهپیمای 
برخی نقاط راهپیمایی هیچ تفاوتی میان تظاهرکنندگان  22بهمن و تیفوسیهای
طرفدار فوتبال وجود ندارد .عکسنوشتهها و پالکاردهای دست حاضران عمدتا با
جمالت طنز و گاهی هجو ،تزئین شده است .خطری هم تظاهرکنندگان را تهدید
نمیکنند .فضایی آرام و نشاطآور که میتواند به یک سرگرمی کم هزینه برای
بعضی تبدیل شود.
در سوی دیگر این ماجرا باید به ارجاعات تاریخی دولتمردان و اصحاب سیاست
انقالب اسالمی اشاره کرد .ارجاعاتی که حجم و گستره بسیار وسیعی داشته و ابعاد
مختلفی را در بر میگیرد .در حوزههای گوناگون از سیاست تا فرهنگ ،از ورزش تا
اقتصاد و از اجتماع تا خانواده ،بسیاری از مباحث به وسیله ارجاعات متعدد تاریخی
پیگیری میشوند .گویی مسئوالن کشور تصور میکنند انقالب همین دیروز به
پیروزی رسیده است و به منظور تحلیل هر پدیدهای باید موضوع را از نقطه اولیه
بررسی کنند .با بروز این وضعیت گویی امضاء انقالب در پای هیچ یک از این
پدیدهها نیست و کشور حتی گامی هم به پیش نگذاشته است .رویدادی که البته
بسیار بعید و دور از ذهن به نظر میرسد و مسئوالن باید از این بار تاریخی خود را
خالص کنند تا بتوانند بار دیگر و اینبار با رویکردی جدی ،روزآمد و تجربهشده به
اصول سهگانه انقالب ـ استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ـ بازگردند.
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رابطهمداری و سوءاستفاده از نفوذ و تکیه بر ارتباط با
اشخاص یکی از نشانههای فساد در دستگاههای دولتی به
شمار میآید .این مسئله شاید در مرحله نخست در گروه
مفاسد قرار نگیرد اما میتواند بسترهای الزم برای ایجاد آن و
ناکارآمدی سیستم را فراهم کند .برهمین اساس ،هر ازگاهی
صحبتی در رابطه با مسئله رابطهمداری از سوی مسئوالن
مطرح میشود اما تا به امروز نتیجه قابل لمسی نداشته است.
در همین راستا ،علی ربیعی وزیر کار ،رفاه و تامین اجتماعی
هم در این خصوص اظهار نظر کرد و این معضل را بزرگترين
مانع در سر راه پيشرفت جوامع دانست.
براساس اظهارات بسیاری از کارشناسان پارتی بازی یا استخدام بر
اساس رابطه یکی از مفاسد اصلی ادارات دولتی محسوب میشود.
در سالهای گذشته هم براساس نظرسنجی «طرح پیمایش ملی
ارزشها و نگرشهای ایرانیان» نزدیک به  87درصد مردم ،وجود
پارتیبازی در جامعه را یک معضل جدی میدانند .نگرش جامعه به
نوعی است که جوانان ارتباط مستقیمی میان بیکاری و نبود پارتی
یا روابط در سازمانها میدانند .این مسئله یکی از نمونههای بارز
تبعیض میان اشخاص قلمداد میشود .تا به امروز شاید صحبتهایی
در این خصوص در سطوح باالی مدیریتی کشور مطرح شده باشد
اما عملی که بتوان از آن در راستای رفع این معضل باشد ،دیده نشده
است .در چنین شرایطی ،علي ربيعي ،وزير كار ،رفاه و تامين اجتماعي
اخيرا با صدور بخشنامه مهم و كم سابقهای از مديرانش خواست تا از
ارتباطات غيررسمي با افراد ذي نفوذ سياسي در ساير قوا خودداری
كنند .وزير كار با اشاره به اينكه برخي از مديران سلسل ه مراتب موجود
را دور میزنند و با پيدا كردن افرادی كه در اليه های قدرت سهم
دارند در صدد حفظ جايگاه خود هستند ،نوشت« :فساد اداری و مالی
در هر جامعهای يك معضل فرهنگی ،اجتماعی و سياسي بوده و به
عنوان مهمترين عامل شكاف بين دولت  -ملتها و بزرگترين مانع
در سر راه پيشرفت جوامع ،صدمات جبرانناپذيری را بر روند توسعه
همهجانبه كشورها وارد میكند ».این اتفاق واکنشهای بسیاری را در
پی داشت و مورد حمایت برخی چهره های سیاسی نیز قرار گرفت.
به عنوان مثال ،سهيال جلودارزاده ،نايب رئيس كميسيون اجتماعی
ضمن استقبال از این اقدام پیشنهاد گسترش و تعمیم این نگاه به
سایر وزارتخانه را مطرح کرد و گفت «:همه وزارتخانهها كميتهاي
براي شناسايي افراد منتسب به چهرههای سياسی تشكيل دهند
كه شايستگي اين افراد را هم مشخص كنند تا در نهايت محيط
فعاليتشان حرفهای و مطلوب شود».
معضل پارتی بازی
با این اوصاف میتوان چنین برداشت کرد که اگر این طرح مورد
استقبال قرار گیرد ،مرحلهای جدید در فرآینده استخدامهای دولتی
اضافه میشود ،اما آیا این طرح حقیقتا میتواند جلوی پارتی بازی
در این زمینه را بگیرد؟ سیدکمال سجادی فعال سیاسی اصولگرا
در گفتوگو با «ابتکار» در این خصوص عنوان کرد «:این مسئله
بسیار حساس است و حلقه مفقود مدیریت در کشور ما انتخاب

افراد بر اساس شایستگی در ابعاد مختلف است و این قضیه مواردی
مانند دانش و قدرت مدیریتی را هم در بر میگیرد ».وی در ادامه
افزود« :افراد در جای خود قرار نگرفتهاند و بر اساس رانت و رابطه
و انتصاب به چهرههای سیاسی در جایگاهی قرار گرفتهاند که
شایسته آن نبودهاند .من فکر میکنم بسیاری از مشکالت ،فسادها و
سوءمدیریتها به همین امر باز میگردد .در حال حاضر ،اگر ایران را
با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که در سایرکشورها
ضوابطی وجود دارد که انتخاب مدیران کلیدی بر اساس آن صورت
میگیرد ».این فعال سیاسی با اشاره اینکه معضل پارتی بازی در
ادارات همهگیر است ،بیان کرد « :اگر مرکز و سازمانهای نظارتی
ساختاری را تشکیل دهند که این افراد را رصد کند و افراد وابسته
به چهرههای خاص را پیداکنند و در این گروه افرادی که شایستگی
جایگاه خود را دارند ،از افرادی که فاقد این ویژگی هستند جدا کنند،
امری پسندیده است ».سجادی خاطر نشان کرد« :البته سازمان
مدیریت آیین نامهای تدوین کرده بود که بر اساس آن مدیران تعیین
شوند که نتیجهای در بر نداشت .این معضل در نهاد ریاست جمهوری
هم دیده میشود ،هر رئیس جمهوری میآید ،انتخاب همکارانش
چارچوب خاصی ندارد و بیشتر بر اساس سفارشهای افراد و رابطه
مدیران تعیین میشوند ».وی با تاکید بر اهمیت تدوین آیین نامهای
برای این طرح اظهار کرد« :از طریق مجلس میتوان قوانین آن را
تعیین کرد و باید مشخص کرد که مدیران شایسته چه کسانی
هستند و اعالم کنند که چه فیلترهایی را باید در نظر داشت .حتی
در وزارت خارجه شخصا مشاهده کردهام که فردی به رغم رشته
تحصیلیاش که مکانیک است سفیر شده است .این دو چه ارتباطی
دارند؟ البته وزارت امور خارجه آیین نامهای دارد و من فکر میکنم
که اگر به این بحث بیشتر توجه داشته باشد ،نتایج مطلوبی را خواهد
داشت ».بهمن کشاورز حقوقدان برجسته نیز در گفتوگو با «ابتکار»
در رابطه با این معضل اظهار کرد « :به طور کلی ورود به خدمت دولت

باید در هر سطح برمبنای تواناییها و آمادگیهای افراد باشد .در آغاز
فرد با قبولی در آزمون و امتحانی از نظر علمی و فنی مورد تایید قرار
میگیرد و متعاقبا از جهات گوناگون ممیزی میشود و وقتی همه
مراحل را طی کرد کارمند دولت میشود و ارتقا و پیشرفت بعدی او
برمبنای ضوابط تعریف شده روشن صورت میگیرد (یا باید صورت
گیرد) ».وی در ادامه افزود «:در قوانین و آیین نامههایی دیدهام که
پس از تعریف مراتب و درجات و اینکه افراد چگونه باید فعالیت کنند
و چه شرایطی باید داشته باشند و نحوه ارتقا بعدی آن ها چیست،
نهایتا نوعی مزیت برای مقام یا مقاماتی قائل شده اند که بر مبنای آن
میتوانند افراد را بدون رعایت شرایط به سازمان وارد کنند .اگر اینگونه
ضوابط هنوز باقی باشد ،باعث تاسف است».
تفتیش روابط خالف قانون است
گفتنی است که در نگاهی کالن به این مسئله شاید صرفا توجه به
پدیده پارتی بازی در ادارات اتفاق خوبی باشد اما این نکته را هم نباید
از یاد ببریم که در سالهای گذشته ورود به ادارات و سازمانهای
دولتی به دلیل مراحل گزینشی ،سخت بوده است و اضافه کردن
کمیتهای که روابط شخصی افراد را زیر ذره بین قرار میدهد ،شاید
تنها ورود به آن را برای گروه خاصی سخت تر کند .کشاورز با بیان
اینکه قوانین جدید در این موارد کم نقص تر و بهتر است ،عنوان کرد:
«اما اگر آنچه را که منتسب به وزیر محترم کار و تعاون است و گویا
مورد تایید برخی هم قرار گرفته است و توسعه و اشاعه آن را توصیه
فرمودهاند درست شنیده و درست فهمیده باشند باید عرض کنم با
این روش موافق نیستم ».این حقوقدان تصریح کرد« :افراد ارتباطاتی
دارند و با یکدیگر همکالس ،دوست یا نسبت فامیلی ممکن است،
داشته باشند و یا گرایشات سیاسی مشابهی دارند .آنچه مهم است این
است که اینگونه ارتباطها و وابستگیها در زمان گزینشها یا ارتقا یا
دادن منصبهای جدید مورد توجه و مبنای تصمیمگیری قرار نگیرد.
این را باید از مقام برگزیننده یا ارتقا دهنده مطالبه کرد ».کشاورز

خاطرنشان کرد« :آنچه گفته شده احتماال -و شاید حتما -در مواردی
به تجسس و تفتیش عقاید منتهی خواهد شد که طبق قانون اساسی
ممنوع و به موجب قانون مجازات اسالمی قابل مجازات و در تحلیل
نهایی باعث برقراری نظام پلیسی و امنیتی در ادارات خواهد شد که
گمان میرود در حال حاضر ،به اندازه کافی چنین ماجراهایی داریم
و نیازی نیست به آنچه عمال وجود دارد جنبه رسمیتر و آشکارتر
بدهیم.هرکسی که مردم را از آزادیهای اساسی محروم کند به حبس
محکوم میشود».
مجلس مسئول نظارت باشد
ورود به این قضیه شرایط و لوازم خاصی خود را میطلبد،
برهمین اساس باید این مسئله را در نظر داشت که چگونه می
توان به صورت قانونی به این قضیه ورود پیدا کرد؟ سجادی در
این خصوص گفت« :در قدم نخست برای تشکیل این کمیته باید
گروه یا اتاق فکری ار درنظر داشت که راههای آن را بررسی کند.
اول صورت مسئله را در نظر بگیرند .این طرح نباید به مرحلهای
برسد که اشخاص زیر فشار قرار گیرند .منظور این است که به
دنبال این باشیم که انتخاب مدیران دیمی و بر اساس سفارش
افراد نباشد ،در مجموع قدم بر داشتن در این مسیر به هر شیوهای
در سطح کالن امری مطلوب است ».وی در ادامه افزود«:مجلس
دو حوزه فعالیتی دارد؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است و
این مسئله هم جنبه نظارتی دارد .با این اوصاف مجلس از طریقی
یکی از کمیسیونهای خود می تواند در این قضیه ورود پیدا کند و
نباید این طرح را محدود به قوه مجریه کنیم و قوه قضائیه و حتی
مجلس هم باید مورد بررسی قرار گیرد».
ارتباط فامیلی خالف قانون نیست
پیشنهاد تشکیل کمیته برای بررسی روابط فامیلی میان افراد و
یا نسبت با چهرههای سیاسی این سوال را به ذهن متبادر میکند
که آیا صرفا داشتن ارتباط فامیلی میان دو فرد که در یک سازمان
دولتی فعالیت میکنند ،خالف قوانین است؟ کشاورز در پاسخ به
این سوال گفت« :اینکه صرفا دو نفر در سازمانی فعالیت دارند ،باهم
نسبت داشته باشند هم به تنهایی خالف محسوب نمیشود ،البته
در کانون وکال شخصا ترجیح میدادیم که اگر کسی در این کانون
استخدام میشود تا جایی که ممکن است افرادی که با هم نسبت
دارند وارد نشوند ،چراکه ممکن است مفاسدی را در پی داشته باشد».
وی در ادامه افزود« :در وزارتخانهها هم همین اتفاق ممکن است اما به
دلیل اینکه ورود افراد از همان ابتدای امر از طریق آزمونهای ورودی
است چنین اتفاقاتی منتفی است و افرد بر اساس شایستگی وارد آن
میشوند.من گمان میکنم اگر آزمونهای ورودی ادارات دولتی و
موسسات وابسته به دولت به طور جدی انجام شود بهترین راه مبارزه
با اینکه رانتها خواهد بود ».وی خاطر نشان کرد« :بدیهی است
سازمانهای بازرسی ادارات مختلف و بازرسی کل کشور باید در زمینه
سالمت و صحت ورود افراد به خدمت نقش مهمی بازی کنند».
با توجه به مصاحبههای صورت گرفته میتوان به این نتیجه رسید
که معضل پارتی بازی به ویژه در سطوح باالی ادارات دولتی امری
است که باید مورد توجه قرار گیرد و شاید یکی از راههای مبارز با
فساد اداری نیز توجه به همین امر باشد ،اما در خصوص چگونگی آن
نمی توان به صراحت اظهار کرد که بررسی روابط شخصی افراد که
ممکن است رنگ و بوی تفتیش را به خود بگیرد بهترین راه حل آن
است .با این اوصاف بهتر است پیش از هرگونه اقدامی این معضل را از
جهات گوناگون بررسی کنیم.

دادستان تهران و نمایندگان مجلس جزئیات جدیدی از ماجرای مرگ فعال محیط زیستی در زندان ارائه کردند

همه شواهد خودکشی سید امامی
ادامه از صفحه یک
در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسهای با حضور نمایندگانی از زندان
و قوه قضائیه و سپاه پاسداران سواالتی را مطرح کردند و فیلم لحظه خودکشی سید امامی را
مشاهده کردند .در این باره محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس گفت :آن مقداری که
ما از فیلمی که موجود بود دیدیم ،گویا آقای سیدامامی از جلسهای برگشته بود .پریشان خاطر
بود و تالش می کرد که المپ سقف را بشکند و بعد از شکستن المپ نیز پیراهنش را از تنش
درآورد و به گردنش گره زد  .نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفتوگو با عصر ایران ادامه
داد :چون در محوطه سلول دوربین وجود داشت کارهای که وی انجام می داد پیدا بود ولی
وقتی از محوطه سلول خارج شد و دستشویی رفت دیگر دوربین نبود .عضو فراکسیون امید
خاطر نشان کرد :برداشت دوستان اطالعات سپاه این بود که وی با شکستن المپ میخواست
رگش را بزند و با گره زدن پیراهن بر گردنش می خواست خودش را بکشد که البته ما تا
اینجایی این فیلم را دیدیم و فیلم هنوز ادامه داشت که جلسه صحن علنی آغاز شد .لذا قرار
شد در جلسه ای دیگر ادامه فیلم را ببینیم و ابعاد مختلف قضیه را مورد بررسی قرار دهیم .وی
با بیان اینکه در این جلسه ترکیبی از نمایندگان فراکسیون های مختلف وجود داشت تاکید
کرد :مجلس تا شفاف سازی کامل در این زمینه موضوع را پیگیری و نتایج بررسی ها را اعالم
می کند .این عضو فراکسیون امید در مورد اینکه آیا می توان در این مرحله به طور قطع
و یقین اعالم کرد که علت مرگ وی خودکشی بوده است گفت :کارهایی که وی در سلول
انجام می داد برای خودکشی بود .ما حتی فیلم مربوط به سینا قنبری را نیز که دیدیم وقتی
وی به سراغ دستشویی می رود چون در دستشوییهای زندان دوربین نیست لذا از لحظه
خودکشی وی فیلمی نبود و در مورد سید امامی نیز اینگونه بود که وقتی وی دستشویی می
رود فیلمی نیست  .وکیلی در پاسخ به این سوال که آیا دوربینهای که در زندان ها وجود
دارد برای حفظ امنیت و سالمت زندانیان نیست گفت :آقایان توضیح دادند که کل تالشی که
وی برای خودکشی انجام داده است سه دقیقه بیشتر طول نکشیده است که البته باید این
موضوع کارشناسی شود ولی در هر صورت این ضعف دادستانی است چراکه دادستانی مسئول
جان کسانی است که در زندان ها نگهداری می شوند و اینکه زندانی خودش را می کشد رافع
مسئولیت دستگاه مربوطه در ارتباط با حفظ جان افراد نیست .این نماینده مردم تهران خاطر
نشان کرد :این فیلم شکل مرگ را نشان می دهد که وی با دگرکشی نمرده است و یا علت
مرگش طبیعی نیست بلکه خودکشی کرده است اما خودکشی کردن رافع مسئولیت دستگاه
مربوطه در ارتباط با حفظ جان افراد نیست.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت ماجرا دادستان تهران نیز توضیحاتی در این باره مطرح
کرد .جعفری دولت آبادی اعالم کرد :در نوزده دی ماه سال جاری حسب گزارش کتبی یکی
از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است ،به موجب دستورات قضایی
و با آغاز تحقیقات انجام شده ،مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و
موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات زیست محیطی ،نفوذ در جامعه علمی
ایران و جمع آوری اطالعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی
کشور ،دنبال میکردهاند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد
به سرزمینهای اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر
اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده ،اقرار و اذعان کردند که هدف کلی پروژه
مشترک سازمان سیا و موساد ،ایجاد بحران در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده
و اطالعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می یافته و در همین راستا

دو نفر از افسران سازمان اطالعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های مختلف به ایران و
برخی از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آنها ،ایجاد موسسه ای در قالب
فعالیت های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود ،این موسسه در حدود یک دهه قبل
در ایران با طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطالعاتی سازمان سیا
و موساد و جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد
شده است .وی افزود :حسب محتویات پرونده ،یکی از متهمان اصلی ،با مشخصات اختصاری
م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی ،آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی
حیات وحش بوده ،و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای
تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسراطالعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این
افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته است .این شبکه
در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطالعات مورد نیاز
اقدام میکردند .وی ادامه داد :طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق
استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند
که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات ثبت شده
را برای بیگانگان ارسال میکردند .دادستان تهران افزود :پس از بازداشت کاووس سیدامامی و
ارائه اسناد و اطالعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات ،از بازجوی خود برای پاسخ به سواالت،
فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل
نگهداری خود در بازداشتگاه ،با تدارک مقدمات ،در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.
وی در این خصوص اعالم داشت :به محض اطالع دادستان ،قاضی ویژه امور جنایی به زندان
اعزام و ضمن بررسی موضوع ،پرونده قضایی تشکیل و مقرر گردید در انجام تحقیقات از کلیه
مطلعین موضوع تسریع شود .همچنین به خانواده متوفی اطالع رسانی شده و پس از مشاهده
جسد توسط همسر و برادر متوفی ،علی رغم عدم درخواست ایشان برای کالبدشکافی ،با تاکید
دادستان تهران کالبدشکافی انجام و مقرر شد جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی
قرار گیرد .اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.
اما این ماجرا به اینجا خالصه نشد و سردار سرلشکر فیروز آبادی (مشاور عالی نظامی
فرمانده کل قوا) در واکنش به خبر دستگیری برخی از فعاالن محیط زیست و معاون رئیس
این سازمان به اتهام جاسوسی گفت :من از آنجایی که در سیستم اجرایی کشور نیستم ،در
جریان مساله قرار ندارم ،اما از آنجایی که  40سال در میدان امنیت و دفاع کشور کار کردهام،
باید این نکته را بگویم که غربیها بعد از هر تجربهای که با ایران کردند ،دچار شکست شدند.
در سه سال گذشته در اروپا جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که جنگ با ایران نمیتواند
جنگ نظامی ،جنگ فرهنگی یا جنگ سیاسی باشد به همین دلیل گفتند که باید با هر چیزی
که داریم با ایران بجنگیم و اسمش را هم گذاشتند «جنگ هیبریدی» .سردار فیروزآبادی در
تشریح جزئیات جنگ هیبریدی افزود :در جنگ هیبریدی ممکن است ،ایرانگرد بفرستند که
جاسوس باشد .ممکن است فعال محیط زیستی بفرستند که جاسوس باشد ،ممکن است
دانشمند فعال در تحقیقات کشاورزی بفرستند که جاسوس باشد .در دورانی که من خدمت
میکردم همه این موارد با دلیل و مدرک پیدا میشد .سردار فیروزآبادی به نمونه از موارد
جاسوسی اشاره و تصریح کرد :برای مثال افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت برای
جمعآوری کمک به فلسطین به ایران آمدند از تهران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از
آنجا به سمت نایین و یزد راه افتادند .ما به مسیری که انتخاب کرده بودند شک کردیم اگر
کسی میخواهد برای فلسطین کمک جمع کند باید به تهران و اصفهان بیاید جایی که مردم

هستند و پول دارند نه وسط کویر راه بیفتند .آنها این مسیر را ادامه دادند و تا جیرفت کرمان
رفتند ،زمانی که به تهران رسیدند ،خودشان را اجازه دادیم از کشور خارج شوند ،اما اموال
همراهانشان را نگه داشتیم .او ادامه داد :در اموالشان انواع جانوران صحرایی را خریده بودند
مثل سوسمار ،مارمولک و آفتابپرست .سپس بررسی کردیم که این موارد به چه دردشان
میخورد ،بعد متوجه شدیم که پوست آنها امواج اتمی را جذب میکند و اینها جاسوس اتمی
بودند که میخواستند با این بهانه در داخل جمهوری اسالمی از طریق پوست این جانوران
صحرایی به این نتیجه برسند که ما در چه مکانهایی معدن اورانیوم داریم و کجا در حال
کار اتمی کردن هستیم .البته اظهار نظرها و توضیحات به مسئوالن خالصه نمیشود .پیام
درفشان وکیل خانوه کاووس سید امامی در رابطه با مرگ این استاد دانشگاه در زندان اوین
گفت :در تمام مواردی که مرگ مشکوک رخ میدهد کالبد شکافی انجام میشود در این
مورد هم کالبد شکافی صورت گرفت و بعد جنازه تحویل خانواده شد .این وکیل دادگستری با
اشاره به اینکه قاضی شهریاری بسیار پیگیر بود که فیلم از بازداشتگاه اوین ارسال شود ،افزود:
فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکالی دیگر پرونده دیدیم اما بخاطر اینکه
دید خوبی به سرویس بهداشتی این سلول ندارد عمل خودکشی ایشان مشخص نیست اما
در فیلم مشخص است که وی با پیراهنی بر تن به دستشویی رفته است .این حقوقدان ادامه
داد :صبح که مامور زندان برای وی صبحانه میآورد بعد مدتی متوجه میشود او صبحانه را
برداشته است به همین دلیل وارد سلول شده و از دیدن جنازه او در دستشویی شوکه میشود.
وی با بیان اینکه به دلیل اینکه مامور زندان چندین ساعت بعد از فوت کاووس سید امامی او
را دیده که دچار جمود نعشی شده بود گفت :چون زندانبانان از زمان فوت او خبر نداشتند
در بدو ورود و پیدا کردن او عملیات احیای قلبی را انجام میدهند .درفشان با رد نظریههایی
که عنوان میدارد که سید امامی در زندان کشته شده است گفت :این که چرا ایشان مجبور
به خودکشی کردن شده است بسیار حایز اهمیت است و باید دلیل این کار مشخص شود.
دادسرای امور جنایی هم بدنبال این موضوع است .با همه این تفاسیر همچنان موضوع کاوس
سیدامامی بحث روز در افکار عمومی است .ضمن اینکه باید در نظر داشت که تا کنون در
این پرونده  ۷نفر بازداشت شده و اکنون بنده وکالت  ۵نفر از این افراد یعنی هومن جوکار،
حمیده کاشانیدوست ،امیرحسین خالقی ،طاهر قدیریان و سام رجبی را بر عهده دارم .این
وکیل دادگستری گفت :با مراجعهای که داشتم قرار شد وکالتنامهها به بند  ۲الف ارسال شود
تا توسط این افراد امضا شود .وی افزود :طبق اعالم دادیار اینکه وکالت بنده در پرونده قبول
شود یا نه با نظر بازپرس پرونده است زیرا ممکن است به استناد تبصره ماده  ۴۸آیین دادرسی
کیفری وکالت من را قبول نکنند .وی تاکید کرد :طبق اعالم دادیار ناظر زندان این افراد حداقل
یکبار با خانوادههایشان در ارتباط بودند و آنها را از احوال خود مطلع کردند.
تسنیم نیز به نقل از برادرکاووس سیدامامی آورده است که خودکشی وی در زندان از
سوی خانواده سیدامامی تایید شده و این خانواده مایل به کالبدشکافی مجدد نیستند .کامران
سیدامامی از رسانه ها خواسته که موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند و گفته است :بنده
و همسر مرحوم جنازه را دیده ایم و به جز آثار حلق آویز شدن که روی جنازه معلوم است و
این موضوع در فیلم زندان هم کامال مشخص است ،هیچ مساله دیگری وجود ندارد .خودکشی
از طریق حلق آویز کردن کامال مشهود است.
به هر ترتیب جسد کاووس سیدامامی دیروز تشییع و تدفین شد و حال تنها می توان
منتظر نتایج بررسی های نهایی مجلس در این باره و نیز اخبار جدید از سرنوشت  6فعال
محیط زیست دیگر ماند.

