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كاووس سيدامامي استاد جامعه شناس و فعال محيط 
زيس��ت كه چهارم بهمن به اتهام جاسوسي دستگير و 
نوزدهم بهمن ماه فوت كرد، ديروز در روس��تاي امامه از 
توابع شهرستان ش��ميرانات به خاك سپرده شد. دفن 
او اما پايان ماجرا نيست. از يك سو ش��يوه فوت او كه با 
وجود رفع ابهامات هنوز ذهن كانادايي ها را درگير كرده 
است و از س��وي ديگر وضعيت همكاران بازداشت شده 
سيدامامي. زير ذره بين قرار گرفتن عملكرد دستگاه قضا 
و سازمان زندان ها در حفاظت از جان زندانيان را نيز بايد 

به آن افزود. 

تاييد خودكشي 
آخري��ن فيلم موج��ود از س��لول س��يدامامي صحنه 
خودكشي را نش��ان نمي دهد اما از تالش هاي او براي 
شكس��تن الم��پ و درآوردن پيراهن قب��ل از ورود به 
سرويس بهداش��تي اين طور استنباط ش��ده كه قصد 
خودكش��ي دارد. گويا  خان��واده  او نيز ب��ا ديدن همين 
فيلم قانع شده اند. كامران سيدامامي برادر او ديروز در 
مصاحبه اي با تسنيم تاييد كرد برادرش خود را حلق آويز 
كرده است. او گفته است: »بنده و همسر مرحوم با اصرار 
معاون دادستان كه »جنازه را نگاه كنيد و همه موارد را 
بررسي كنيد« اين كار را كرده ايم و به جز آثار حلق آويز 
شدن كه روي جنازه معلوم است و اين موضوع در فيلم 
زندان هم كامال مش��خص اس��ت، هيچ مساله ديگري 
وجود ندارد و خودكشي از طريق حلق آويز كردن كامال 

مشهود است.«

روايت وكيل خانواده سيدامامي
پيام درفش��ان وكيل خانواده سيدامامي نيز ضمن تاييد 
خودكشي جزيياتي را بازگو كرده اس��ت. او در گفت وگو 
با جماران گفته است: »ايشان در ابتدا با پيراهن خود ور 
مي رود و بعد از اينكه داخل سرويس بهداشتي مي شوند 
ديگر در فيلم ديده نمي ش��وند. بعد از 7 س��اعت فردي 
براي زنداني صبحانه مي آورد، كمي بعد متوجه مي شود 
كه صبحانه برداشته نمي شود. درب سلول را باز مي كند 
و به داخل مي رود. با باز كردن درب س��رويس بهداشتي 
كامال مش��خص اس��ت كه اين فرد با صحن��ه اي مواجه 
مي شود كه جا مي خورد؛ بالفاصله به ساير پرسنل خبر 
مي دهد و چند نفري مي آيند و وي را از داخل س��رويس 
بهداش��تي به صورتي ك��ه در مقابل دي��د دوربين قرار 
مي گيرد، خارج مي كنند. در فيلم مش��خص اس��ت كه 
جمود نعش��ي به بدن دست داده اس��ت و پيراهن هم به 
دور گردن بسته ش��ده اس��ت.« وي افزوده است: »آقاي 
شهرياري، معاون دادستان امور جنايي، بعد از اين اتفاق 
با توجه به حساسيت مساله، ش��خصا خودشان به اوين 
رجوع مي كنند. ايشان مي گويند: من هم از صحنه فيلم 
گرفته ام و حاضرم اي��ن فيلم را هم در اختيار ش��ما قرار 
دهم. مي گويند در فيلمي كه گرفته ام مشخص است كه 
سرويس بهداشتي پنجره اي دارد. تنها راهش اين است 
كه متوفي به باالي روشويي رفته و با گره زدن يك طرف 
پيراهن به پنجره و طرف ديگر پيراهن ب��ه گردن خود، 
خودش را از باالي روشويي در اين وضعيت به پايين پرت 

كرده باشد.«

جزييات گزارش پزشكي قانوني
محمد شهرياري، معاون دادستان امور جنايي اما اطالعات 
بيشتري در اين باره به »اعتماد« نمي دهد و تنها مي گويد: 
» من نه فيلم بردارم و نه مي دانم وكيل ايش��ان چه چيزي 
گفته است«. او حتي پيرامون روند قانوني كه پرونده بايد 
طي كند نيز اظهارنظر نكرده و در پاس��خ به همه سواالت 
مي گويد: »از آنجايي كه پرونده خيلي حساس است خود 

آقاي دادستان اطالع رساني مي كنند.«
جعفري دولت آبادي دادستان تهران نيز در اين باره گفت: 
»به خانواده متوفي اطالع رساني ش��ده و پس از مشاهده 
جسد توسط همسر و برادر متوفي، با وجود عدم درخواست 
ايش��ان براي كالبدش��كافي، ب��ا تاكيد دادس��تان تهران 
كالبدشكافي انجام و مقرر گرديد جسد جهت تدفين در 

اختيار خانواده متوفي قرار گيرد.« 
مسعود قادي پاشا مديركل پزشكي قانوني استان تهران 
با تاكيد بر اينكه از نظر قانوني اجازه بيان جزييات گزارش 
پزشكي قانوني را ندارد از گفت وگو با »اعتماد« خودداري 
كرد اما احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور 
با اش��اره به اينكه »يك بار كالبد شكافي انجام شد و اعالم 
كرديم كه در صورت ارايه درخواس��ت آماده كالبدشكافي 
مجدد نيز هس��تيم« به »اعتماد« مي گويد: »درخواستي 
براي كالبد ش��كافي مجدد ارايه نش��د و عل��ت مرگ نيز 
خودكشي توسط حلق آويز كردن تشخيص داده شد«. وي 
حواشي مطرح شده در مورد اينكه علت مرگ ايست قلبي 

بوده است را نيز رد كرد. 
ش��جاعي همچنين گفت: »كبودي هايي در بدن متوفي 
مشاهده شده كه ناشي از تشنج اس��ت«. به گفته وي اين 

تشنج بعد از حلق آويز كردن صورت گرفته است. 

مداخله كانادا
بر اساس گزارش پزش��كي قانوني و فيلم موجود از سلول 
س��يدامامي علت مرگ وي خودكش��ي اس��ت و ابهامي 
باقي نمانده است. خانواده او و وكيل خانواده نيز اين امر را 
پذيرفته اند اما مقام هاي كانادايي ب��ه اين راحتي ها كوتاه 
نمي آيند. آنها خواستار كالبدش��كافي سيدامامي شدند 
و اكنون با توجه به اين كه پيكر وي دفن ش��ده و كانادا نيز 
در ايران س��فارت ندارد براي پيگيري پرونده راه دشواري 
در پيش دارن��د. به گزارش گلوب اند مي��ل، دولت كانادا از 
ايران خواسته است كه درباره مرگ »كاووس سيدامامي« 
پژوهش��گر محيط زيس��ت و استاد دانش��گاه كه تابعيت 
كانادايي دارد تحقيقات الزم انجام شود. گلوب اند ميل در 
ادامه با ادعاي اينكه خانواده سيدامامي موضوع خودكشي 
وي را رد كرده اند، نوشته اس��ت كه زمان دقيق مرگ وي 

مشخص نيست. 

نگراني روحاني از قصور در سازمان زندان ها
خودكش��ي س��يدامامي به فاصل��ه كوتاه��ي از فاصله 
خودكشي س��ينا قنبري خاطره خودكشي هاي قبلي در 
زندان را زنده كرد و سبب ش��د قصور سازمان زندان ها در 
محافظت از جان زندانيان مورد توجه قرار بگيرد. چنانكه 
حتي حسن روحاني، رييس جمهور نيز از اين بابت نگران 
ش��ود. از همين رو محمدباقر نوبخت، س��خنگوي دولت 
و عضو ش��وراي عالي امنيت ملي كشور ديروز در نشست 
خبري خود به وضعيت زندانيان و خودكشي ها پرداخت 
و در مورد سياست هاي دولت در اين  زمينه گفت: »دولت 
دو رويكرد دارد؛ نخس��ت عدم دخالت در كار قوه قضاييه 
كه بايد اين نوع رخدادها را نظارت كند و مس��ووليت آن 
بر عهده قوه قضاييه است. دوم اينكه آقاي رييس جمهور 
نس��بت به برخي رخدادهاي اجتماع��ي و قضايي نگران 
است و در چارچوب فعاليت هاي قانوني اساسي به وظايف 
خود ادامه مي دهد.« وي خاطرنشان كرد: »بايد بپذيريم 
كه كش��ور با خطرات مختلف مواجه اس��ت، وقتي يك 
زنداني در اختيار قوه قضاييه قرار مي گيرد، امانت ما است. 
دشمنان از اين حوادث سوءاس��تفاده مي كنند خودمان 
بايد بدانيم وقتي ي��ك زنداني در اختيار م��ا قرار گرفته  
است، مراقبت و صيانت كنيم. اگر واقعا تقصير و قصوري 
صورت گرفته اس��ت انتظار مي رود اين پيگيري صورت 
بگيرد و آقاي روحاني پيگير اس��ت.«  حسام الدين آشنا، 
مشاور رييس جمهور نيز پيش تر به اين رويداد تلخ واكنش 
نش��ان داده و توييت كرده بود: »قاضي ها و دادستان ها و 
ضابط ها و بازپرس ه��ا و بازجوها نه معصومند، نه بي خطا 
و نه خالي از ح��ب و بغض. همان گونه كه نظ��ارت بر قوه 

مجريه ضروري اس��ت، اعمال نظارت بر رفتار با متهمان 
ومحكومان هم ضروري اس��ت. مصيب��ت يك مرتضوي 
براي يك كشور كافي بود؛ او را تكثير نكنيم.« حفاظت از 
جان زندانيان به عهده سازمان زندان ها و دستگاه قضايي 
است و اين موضوع مطالبه برخي نمايندگان مجلس است. 
بسياري از نمايندگان مجلس بعد از فوت سيدامامي به اين 
مساله پرداخته و از قوه قضاييه خواسته اند كه در اين باره 
پاسخگو باشد. آنها همچنين قصد دارند كه از ابزار نظارتي 
خود همچون سوال از وزرا و بازديدهاي بيشتر از زندان ها 
اس��تفاده كرده و مانع تكرار اينگونه اتفاقات تلخ ش��وند. 
در همين راستا قاس��م ميرزايي نكو، نماينده دماوند و 42 
نماينده ديگر به وزراي اطالعات و دادگس��تري تذكر داده 
و بر اساس اصول 32 و 39 قانون اساسي خواستار توجه به 
حقوق زندانيان شدند. محمدرضا تابش، رييس فراكسيون 
محيط زيست مجلس همان س��ه روز پيش در واكنش به 
دس��تگيري عده اي از فعاالن محيط زيست و مرگ دكتر 
س��يدامامي در زندان، خواستار پاس��خگويي صريح قوه 

قضاييه و پيگيري دولت در اين رابطه شد. 

پرونده باز فعاالن محيط زيست
خودكش��ي س��يدامامي در زندان موجب توجه بيشتر به 
نحوه رسيدگي به وضعيت زندانيان ش��د اما اين ضرورت 
سبب نمي شود كه ديگر فعاالن محيط زيستي بازداشت 
شده فراموش شوند. اسپانسر دوتابعيتي موسسه »حيات 
وحش ميراث پارس��يان« و 6 نفر از اعضاي اين موسسه به 
اتهام جاسوسي بازداشت هستند و غالمحسين اسماعيلي، 
رييس دادگستري استان تهران در حاشيه راهپيمايي 22 
بهمن از احتمال بازداشت عده اي ديگر خبر داده بود. حرف 
و حديث ها در مورد بازداشت كاوه مدني، معاون آموزش و 
پژوهش سازمان حفاظت از محيط زيست نيز هنوز ادامه 
دارد. گويا فيلمي كه او در اينستاگرام خود منتشر كرده بود 
تا مشخص شود كه دستگير نشده به قدر كافي اقناع كننده 
نبوده و برخي رس��انه هاي خارجي مدعي هستند كه وي 
بعد از انتش��ار آن ويديو به زندان منتقل شده است. به هر 
حال رس��يدگي به پرونده اين گروه فعال محيط زيستي 

متهم به جاسوسي ادامه دارد. 

افسر امريكايي در خانه سيدامامي مي ماند
جعفري دولت آب��ادي، دادس��تان تهران دي��روز در مورد 
پرونده فع��االن محي��ط زيس��ت متهم به جاسوس��ي 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: »در تحقيقات انجام ش��ده 
برخي متهمان به انجام سفرهاي متعدد به سرزمين هاي 
اشغالي از جمله به منظور شركت در كنفرانس مناريد كه با 
حضور افسر اطالعاتي موساد در رژيم صهيونيستي برگزار 
شده، اقرار و اذعان كرده اند كه هدف كلي پروژه مشترك 
سازمان سيا و موساد، ايجاد بحران در برخي از حوزه هاي 
زيس��ت محيطي ايران بوده و اطالعات جمع آوري شده 
از طري��ق عوامل پنهان ب��ه امريكا انتق��ال مي يافته و در 
همين راستا دو نفر از افسران س��ازمان اطالعات امريكا با 
هويت معلوم در پوش��ش هاي مختلف به ايران و برخي از 
استان هاي كشور س��فر كرده اند كه از جمله اهداف آنها، 
ايجاد موسس��ه اي در قالب فعاليت هاي زيست محيطي 
بوده و طبق اسناد موجود، اين موسسه در حدود يك دهه 
قبل در ايران با طراحي امريكايي ها ب��راي تحقق اهداف 
مدنظر سرويس هاي اطالعاتي سازمان س��يا و موساد و 
جمع آوري اطالعات طبقه بندي شده در حوزه هاي دفاعي 
و موشكي كش��ور ايجاد شده است.  حس��ب محتويات 
پرونده يكي از متهمان اصلي با مش��خصات اختصاري م. 
ط داراي تابعيت س��ه گانه ايراني، امريكايي و انگليسي و 
عضو و پشتيبان مالي موسس��ه ايراني حيات وحش بوده 
و همچنين ديگر عضو موثر و مدير اين موسس��ه كاووس 
س��يدامامي داراي تابعيت مضاعف كان��ادا و از مرتبطان 
اصلي افس��ر اطالعاتي امريكا در ايران بوده به نحوي كه 
اين افس��ر اطالعاتي در س��فر به ايران در منزل كاووس 
سيدامامي استقرار مي يافته است. اين شبكه در پوشش 
اج��راي پروژه هاي علمي و زيس��ت محيطي نس��بت به 
جمع آوري اطالعات مورد نياز اقدام مي كرده است.  طبق 
تحقيقات انجام شده اعضاي اين شبكه در برخي از مناطق 
استراتژيك كشور تعدادي دوربين در ظاهر براي رصد امور 
زيس��ت محيطي نصب كرده بودند كه در واقع پوششي 
براي رصد فعاليت هاي موشكي كش��ور بوده و تصاوير و 

اطالعات ثبت شده را براي بيگانگان ارسال مي كرده اند«. 

فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران با گاليه از عملكرد 
س��ازمان بنادر در اعمال حاكميت در درياها گفت: اخيرا 
قوه قضاييه از سپاه پاس��داران درخواس��ت داشت كه با 
كش��تي هاي مصري در آب هاي ايران برخورد ش��ود. ما 
هم به آنها اعالم كردي��م كه »مجيد جان دلبندم« اعمال 
حاكميت در اين حوزه وظيفه ما نيست و سازمان بنادر و 
دريانوردي بايد در اين حوزه ورود پيدا كند. سردار فدوي 
در بيست و پنجمين همايش ارگان هاي دريايي با اشاره 
به چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با بيان اينكه 
يكي از اين بركات توس��عه دريامحور است، اظهار داشت: 
نبايد بگذاريم كه موانع و مشكالت كشور توسعه دريامحور 
را تحت تاثير ق��رار دهد. ما يك كش��ور بس��يار بزرگ و 
قدرتمند هستيم و در بسياري از حوزه ها تاثيرگذار بوده ايم 

و مي توانيم در حوزه هاي ديگر هم تاثيرگذار باشيم. 

يقينا يكي از مس��ووليت هاي مدعي العموم يا دادس��تان 
اين اس��ت كه به موض��وع ورود كند ولو اينك��ه خانواده  
شخص متوفي شكايتي از هيچ نهاد،  سازمان يا شخصي 
نداشته باش��ند. دادس��تان بايد موضوع را بررسي كرده و 
ميزان قصور را مشخص كند. پس از آن در صورت صدور 
كيفرخواست پرونده به دادگاه مي رود. اگر تخلف جزايي 
اتفاق افتاده  باش��د پرونده براي بررسي به دادگاه كيفري 
ارجاع مي ش��ود. اگر هم تخلف اداري و انضباطي صورت 
گرفته   باش��د به نهاد يا اداره مربوطه گزارش مي ش��ود تا 

تصميم گيري شده و تنبيه انضباطي صورت گيرد. 
برخي از اتفاقات فقط تخل��ف اداري و برخ��ي ديگر هم 
تخلف اداري هس��تند و هم عنوان مجرمانه دارند و قانون 
براي آن مجازات تعيين كرده اس��ت. در چنين شرايطي 
موضوع بايد در دادگاه بررسي ش��ود. در اين مورد به نظر 
مي رسد كه حداقل تخلف،  تخلف اداري و انضباطي اپراتور 
است اما اگر مباحث كالن تر را بررسي كنيم، ممكن است 
موضوعات ديگري نيز پيش بيايد.  اگر ثابت ش��ود فرد به 
دست خودش باعث مرگ شده و اين مرگ بدون دخالت 
هيچ عامل بيروني و خارج��ي رخ داده در اصطالح فقهي 
خونش »هدر« است و بنابراين ديه اي هم بابت اين اتفاق 
پرداخت نمي شود، اما اگر در راستاي انجام وظايف سازمان 
زندان ها يا نهاد ذي ربط مسوول نگه دارنده قصوري صورت 
گرفته و شرايط به گونه اي بوده كه فرد دست به خودكشي 
بزند، ممكن است بر اساس راي دادگاه ديه  هم به خانواده 
متوفي تعلق بگيرد. متهماني اينچنيني كه بدون حضور 
وكيل تحت تعقي��ب و بازجويي قرار مي گيرند مس��لما 
تحت فشار بااليي قرار دارند. قانونگذار در ماده 48 قانون 
كيفري پيش بيني چنين شرايطي را كرده است. بر اساس 
اين قانون بالفاصله بع��د از تحت تعقيب قرار گرفتن بايد 
حقوق متهم در نظر گرفته شود تا بتواند با وكيل صحبت 
كند. اين فعاالن محيط زيس��تي قريب به 20 روز پس از 
دستگيري همچنان وكيل دسترسي نداشته اند كه همين 
موضوع فشار روحي و رواني براي متهم به همراه دارد. اگر 
آقاي سيدامامي به وكيل دسترس��ي داشت، ممكن بود 
وكيل حقوقي را به ايش��ان يادآوري كند و مشاوره هايي 
به او بدهد تا ب��ه لحاظ روح��ي و رواني آس��يب نديده و 
دست به خودكشي نزند. دسترس��ي به وكيل در شرايط 
خاص متاسفانه به تفس��يرهاي مختلف مقامات قضايي 

بازمي گردد و آنها در اين زمينه مسووليت دارند. 
وكيلفعاالنمحيطزيستبازداشتشده

مزاح فرمانده نيروي دريايي سپاه 
با قوه قضاييه
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1
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5وسيله)استخرتوپ،هليکوپتر،
ترامبولينگ،قلعهبادی،کشتیصبا(

بهمتراژ236مترمربع
33/040/000396/480/00019/824/000

9

اجارهعرصهجهتنصب
وسايلبازیکودکاندر
پارکسومخردادبلوار
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6وسيله)ترامبولينگ،قلعه
بادی،کشتیصبا،تابکودک،
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6/000/00072/000/0003/600/000آفتابمهتاب

نوبتاول

بيان��ات رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در دي��دار 
اس��تان  ش��هداي  كنگ��ره  دس��ت اندر كاران 
سيستان وبلوچس��تان كه در تاريخ 16 بهم��ن 96 برگزار 
ش��ده بود، صبح امروز در محل اين هماي��ش در زاهدان 
منتش��ر ش��د.  حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با 
اشاره به عالقه عميق خود به مردم سيستان و بلوچستان، 
مردم بلوچ را گ��رم، صميمي، با صفا و با اس��تعداد و مردم 
سيس��تان را از لحاظ گذش��ته تاريخي در بين همه اقوام 
ايراني، كم نظير و درخشان توصيف و خاطرنشان كردند: با 
وجود اين استعدادهاي سرش��ار، در دوران قاجار و پهلوي 
به مردم سيستان و بلوچستان بي اعتنايي مي شد و همين 
موجب ش��د كه اس��تعدادهاي مردم بروز نكند.  ايشان، 
خدمات انجام ش��ده در اين منطقه در س��ال هاي پس از 
انقالب را نشانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با 
اشاره به نيازهاي مطرح شده از جانب استاندار در اين ديدار 
افزودند: نيازهاي مردم اس��تان همچون آب ش��يرين كن 
و خط آهن را بايد از طريق مس��ووالن ارشد دولتي به طور 
جدي دنبال كنيد و ب��ا مي��دان آوردن بخش خصوصي 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز امكان پذير خواهد 
شد.  رهبر انقالب اسالمي، سيستان وبلوچستان را همچون 
استان هاي كردستان و گلستان مظهر وحدت اسالمي و 
الگوي همكاري و زندگي برادرانه شيعه و سّني براي دنيا 
دانس��تند و با تاكيد بر هوش��ياري در مقابل تفرقه افكني 
دشمن گفتند: شهادت يك نوجوان سّني در دفاع مقدس 
يا شهادت يك مولوي اهل س��نت به علت دفاع از انقالب 
اسالمي به دست ضدانقالب، نشان مي دهد برادران شيعه 
و سني در جمهوري اسالمي در دش��وارترين ميدان ها در 
كنار يكديگر حاضرند و بايد ب��ا كارهاي فرهنگي و هنري 
اين حقايق و وحدت واقعي را مجسم و نمايان كرد.  حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، ايستادگي جمهوري اسالمي در مقابل 
جاهليت مدرن با وجود تحريم و همه توطئه هاي نظامي 
و فرهنگي دشمنان را مرهون قدرت ايمان و فداكاري مردم 
خواندند و گفتند: مظهر كامل ايمان راسخ در زنجيره بسيار 
مهم ايمان و مقاومت، شهيدان و ايثارگران هستند، بنابراين 

نظام اسالمي به تعظيم و تكريم شهدا نيازمند است. 

موافقت با عفو تعدادي از محكومان
به مناسبت س��الروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با عفو و تخفيف مجازات 565 
نفر از محكوماِن محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
آيت اهلل آملي الريجاني، رييس قوه قضاييه به مناس��بت 
سالروز پيروزي انقالب اسالمي در نامه اي به رهبر معظم 
انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 
565 نفر از محكومان را كه در كميس��يون مربوط واجد 
شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارايه كرده بود كه مورد 

موافقت حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت. 

رهبر انقالب در ديدار دست اندر كاران كنگره 
شهداي سيستان و بلوچستان: 

شيعه و سني در دشوارترين 
ميدان ها كنار يكديگرند

نوبخت:  رييس جمهور نگران است و وظيفه اش را انجام مي دهد

تاييد خودكشي و دفن سيدامامي

خبر

ادامهازصفحهاول

هر مرگي نياز به گواهي فوت دارد. 
اگر فردي فوت شود تا گواهي فوت 
صادر نش��ود هيچ مكاني جس��د 
را ب��راي دفن پذي��رش نمي كند. 
در گواهي فوت عل��ت مرگ قيد 
مي ش��ود. اگر در علت فوت نكته 
و اش��كالي وجود داش��ته باش��د، 
پرونده براي بررسي بيشتر به دادس��را ارجاع مي شود. در 
اين شرايط دادسرا با دستور قضايي به پرونده ورود كرده 
و علت مرگ را بررسي مي كند و در مواردي كه نياز باشد 
دستور كالبد شكافي صادر مي شود. در پرونده سيد امامي 
عنوان شده است كه ايشان خودكشي كرده است. انفرادي 
يك اتاق معين با ابعاد و وسايل مشخص است كه متهم در 
آن استقرار مي يابد. خودكشي در انفرادي نياز به تجهيزات 
خاص دارد. سوالي كه مطرح است چه ابزار خودكشي در 
اختيار سيدامامي قرار داشته؟ تعقيب فرد خاطي و مقصر 
بر عهده اولياي دم است اما اين موضوع دليل بر آن نيست 
كه در صورت عدم درخواس��ت اولياي دم، دادس��تاني به 
پرونده ورود نكند. در پرونده كاووس س��يد امامي گواهي 
فوت و اج��ازه دفن صادر ش��د اما درباره اي��ن موضوع كه 
چه كس��اني مقصر بوده اند، درباره عم��دي و غير عمدي 
خود كشي و حتي قصور مامورين حفاظتي، دادستاني بايد 
ورود كند. در اين پرونده دو مجموعه بايد پاسخگو باشند. 
نخست س��ازمان زندان ها و دوم ضابطيني كه در مرحله 
تحقيقات مقدماتي حضور داشته اند. بر فرض درست بودن 
موضوع خودكشي بايد بررسي ش��ود كه چرا يك استاد 
دانشگاه تصميم به خود كش��ي مي گيرد؟ چه اتفاقي رخ 
داده است كه يك استاد دانشگاه كه در دانشگاه امام صادق 
تدريس داشته و از فيلتر هاي اين دانشگاه عبور كرده است 
تصميم به خود كشي گرفته است؟  مسووليت زنداني بر 
عهده سازمان زندان هاست. اين سازمان سلسله مراتبي 
دارد كه عبارتند از: رييس سازمان زندان ها، رييس زندان 
اوين، رييس بند و... كه به ترتيب تقسيم بندي مي شوند و 
تمامي اين مجموعه در برابر اين اتفاق بايد پاسخگو باشند. 
در اين پرونده آبروي دستگاه قضايي به ميان آمده است به 
همين دليل بايد كميته اي براي تحقيق و تفحص از پرونده 
شكل گيرد تا ابعاد مختلف پرونده مورد بررسي قرار گرفته 

و نكات تاريك آن روشن شود. 
حقوقدان

مسووليت زنداني بر عهده سازمان 
زندان ها است 

نعمتاحمدي


