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مرخصی سه روزه عبدالفتاح سلطانی
مرخصی رضا شهابی

آزادی وحيد لنجان زاده ،دانشجوی دانشگاه تهران

یک مرگ مشکوک دیگر در زندان اوین
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■ مرگهای مشکوک در زندان اوین که
تاکنونجانهایبسیاریراگرفته،اینباربانام
یک استاد دانشگاه گره خورده است :کاووس
سیدامامی،استادجامعهشناسیدانشگاهامام
صادق(ع)،کنشگرفعالانجمنجامعهشناسی
ایرانوعضوکمیتهروابطبینالمللکه 4بهمن
ماه بازداشت شده و حاال ادعا میشود که در
زنداناوینخودکشیکردهاست.
■ پسرش اعالم کرد مسئوالن  روز  ۱۹بهمن
مرگ او را به خانواده اطالع داده و آن را  
"خودکشی"اعالمکردهاند.اینادعاتردیدهای
بسیاری به همراه داشته و حتی حسامالدین
آشنا ،مشاور رئیس جمهور را با ابراز تردید
همراهساختهکهدربارهعلتمرگسیدامامی
نوشتهاست:نهجامعهشناساندینخودکشی
میکنند،نهحامیانحیاتوحش
■ محمود صادقی ،نماینده تهران در مجلس
هم نوشته علت را از مسئوالن ذیربط جویا
شدم؛..اطالعیبدستنیاوردیم!

دستهای آلوده یک حکومت
حسین زمان :امروز حاکمیت ایران آلوده
است به اختالسهای بزرگ ،غارت ،زندان و
حصر و قتل انسانهای بیگناه .امروز فقر و
بیعدالتی گریبان مردم مظلوم ایران را گرفته
است .قصه کاخهای سر به آسمان ساییده و
کوخها و کپرهای ترکبرداشته ،قصه فربهان
و لپسرخان فخرفروش بر تهیدستان
ویرانهنشین قصههای تکراری این مرز و
بومند .چرا نمیخواهید باور کنید که بازنده
این میدان هستید؟ امروز اکثریت مردم شما
و وعدههایتان را دروغی بزرگ میدانند .چرا
اصرار میکنید خود را به مردم تحمیل نمایید؟
رئیسجمهور توضیح دهد
چهار انجمن علمی در نامهای خطاب به رییس
جمهور در ارتباط با مرگ مشکوک کاووس
سید امامی در زندان نامه نوشته و خواسته اند
مسئوالن امر درباره این رویداد تلخ و جبران
ناپذیر پاسخگوی نگرانی های افکار عمومی ،به
ویژهاجتماععلمیکشور،باشند.

◄بازداشت گسترده فعاالن محیط زیست

همزمان با خبر فوت مشکوک کاووس سیدامامی در
زندان ،اخبار بازداشت گسترده فعاالن محیط زیست
رسانهای شد.هومن جوکار ،نیلوفر بیانی مراد طاهباز
از جمله بازداشت شدگان در سکوت خبری طی دو ماه
اخیر هستند.

◄لحظهخودکشیمشهودنیست

روایت علی مطهری از فیلم فوت سیدامامی در زندان  :
لحظه خودکشی در فیلم مشهود نیست توضیحات  
ارائه شده   در جلسه نمایندگان با کارشناسان سپاه
کافی نیست و مجلس منتظر تکمیل اطالعات است

◄تحقیق و تفحص از سازمان زندانها

علیرضارحیمی ،نماینده مجلس ،از جمع آوری امضا
در جلسه عصر مجلس برای روشن شدن ابهامات فوت
کاووس سیدامامی و همچنین جدی شدن تحقیق
وتفحص از سازمان زندانها خبر داده است.

