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»قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي 
دارد و اگر در موضوعي با هم بح��ث داريم، بايد به اصل 
٥٩ مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه 
كرد.« همين يك جمل��ه رييس جمه��وري كافي بود 
تا تفس��يرها و واكنش ها به درس��ت يا نادرس��ت بودن 
پيشنهاد حسن روحاني آغاز ش��ود؛ پيشنهاد رفراندوم. 
تابويي ك��ه هر از چند گاهي از س��وي رييس جمهوري 
يا سياس��تمداري مطرح مي ش��ود و بعد از آن تقبيح ها 
و تمجيدها را در پي دارد.  منتق��دان رييس جمهور اما 
اين بار مش��ي و روش هاي متفاوت��ي در پيش گرفتند.

محمد نبي حبيبي،  دبيركل حزب موتلفه اسالمي روز 
سه ش��نبه در جمع برخي اعضا و ه��واداران اين حزب 
نسبت به س��خنان حس��ن روحاني در روز 22 بهمن و 
در مورد برگزاري رفراندوم واكنش نش��ان داد. حبيبي 
درخواس��ت مناظره زن��ده با رييس جمهوري داش��ت 
و حس��ن روحاني را مته��م كرد كه تصوي��ري ناقص از 

وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ارايه مي كند. 
سيد ابراهيم رييسي، توليت آس��تان قدس هم با كنايه 
از س��خنان روحاني در روز 22 بهمن ياد كرد. رييس��ي 
معتقد است كه پيشنهاد برگزاري رفراندوم دميدن در 

آتش تفرقه ميان جريان ها و جناح ها است. 
اما واكنش ها نس��بت به اين پيش��نهاد كه تنها بخشي 
از قانون اساسي اس��ت، تندتر ش��د. احمد خاتمي، امام 
جمعه موق��ت ته��ران در گفت وگو با ف��ارس همچون 
دوس��تان اصولگرايش در پارلمان منتقد اين بود كه چرا 

رييس جمهوري در روز 22 بهمن صحب��ت از رفراندوم 
به ميان آورده است؟  اما سخنان تند خاتمي به همين جا 
ختم نش��د. خاتم��ي بي بي س��ي را ش��بكه  دولتي ضد 
اس��المي، ضد ايراني و ضدانقالب ف��راري خواند و گفت 
كه گرچه دلخوش به برخي اظهارنظرها شده اند اما آنها 
هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم و همه پرسي عمومي 
نخواهند رس��يد.  تحليل خاتمي از اه��داف جرياني كه 
برگزاري رفراندوم را پيش��نهاد مي دهند برچيدن سفره 
اس��الم و واليت فقيه اس��ت؛ آنچه او روي��اي ضدانقالب 
مي خواند و معتقد اس��ت هيچگاه محقق نخواهد ش��د.  
آي��ت اهلل نوري همداني ه��م از ديگر منتقدان س��خنان 
رييس جمهوري بود. او در انته��اي درس خارج فقه خود 
در مس��جد اعظم خطاب به روحاني گف��ت »اگر هوس 
برگزاري رفران��دوم داريد، در خصوص معيش��ت مردم 
رفراندوم برگزار كنيد... به جاي حاشيه سازي، بانك ها را 
درست كنيد و اقتصاد كشور را سامان دهيد؛ اگر عاجز از 
درست كردن بيكاري و گراني هستيد با صداقت بگوييد 

نمي توانيد انجام دهيد، چرا حاشيه سازي مي كنيد؟«
او البت��ه معتقد اس��ت »جمه��وري اس��المي يك بار 
رفراندوم را انجام داد و مردم با آراي بسيار باال اين نظام 
را قبول كردند و همان مردم ك��ه به اين نظام راي دادند 
روز 22 بهمن حضور يافتن��د. همين حضور براي تاييد 
نظام كافي اس��ت.« البته انتقادات از پيشنهاد رفراندوم 
تنها از س��وي اصولگرايان مطرح نش��د. غالمحس��ين 
كرباس��چي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي گرچه 

چندان با اين پيش��نهاد موافق نيس��ت اما به نامه نيوز 
گفته اس��ت نمي توان ايرادي به اي��ن اظهارنظر گرفت 
اما بايد گفته ش��ود كه چه موقع و كجا مي ت��وان و بايد 
از اين ابزار اس��تفاده كرد.  كرباس��چي گفته اس��ت كه 
رييس جمهوري اختي��ارات بس��ياري دارد و  مي تواند 
تصميمات موثري بگيرد. او حتي فرمان 8 ماده اي امام 
را پيشنهاد مي دهد كه روحاني مي تواند با صدور و ابالغ 

بخشنامه اي،  زمينه اجرايي شدن آن را فراهم كند. 
دبيركل حزب كارگزاران سازندگي حرف هاي روحاني 
را مصداق »آنچه خود داش��ت ز بيگان��ه تمنا مي كرد« 
دانس��ت و گفت: »درس��ت است كه ايش��ان هم تحت 
فشارهاي بسيار سياس��ي و تبليغاتي قرار دارد اما بايد 
رودربايستي ها را كنار گذاشته و با توجه به اختياراتش 

عمل كند.«
البته در اين ميان نج��ات اهلل ابراهيميان، عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان نسبت به پيشنهاد رييس جمهوري البته 
از منظر حقوقي واكنش مثبتي داشته است. ابراهيميان در 
گفت وگو با اعتمادآنالين تاكيد دارد همه پرسي ظرفيتي 
است كه در قانون اساس��ي پيش بيني شده و از اين منظر 
اشكال حقوقي به پيش��نهاد رييس جمهوري نمي گيرد 
اما مي گويد بايد روشن شود منظور از همه پرسي در چه 
موردي است. او تاكيد دارد در قانون اساسي استثنايي براي 
همه پرس��ي قيد نش��ده و درباره همه مسائل مهم كشور 
مي توان از ظرفيت همه پرس��ي استفاده كرد.  البته پيش 
از اظهارنظر ابراهيميان، عباس��علي كدخدايي،  هرچند 

اس��تقرار نظام جمهوري اس��المي ايران پ��س از انقالب 
اسالمي 57 با رفراندومي در 12 فروردين سال 58 ميسر 
ش��د با اين حال پس از اين همه پرسي سال 58، تنها يك 
بار ديگر و در جريان بازنگري قانون اساس��ي در سال 68 
اتفاق افتاد و پس از آن به يك تابو تبديل ش��د.  بر اساس 
اصل 59 قانون اساسي در مس��ائل بسيار مهم اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اعمال قوه مقننه مي توان 
از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم اقدام كرد 
البته در شرايطي كه در خواست مراجعه به آراي عمومي 
به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. عالوه 
بر اين اص��ل 177 نيز براي بازنگري در قانون اساس��ي به 
آراي مردمي مراجعه كرد كه البته در اين اصل هم شرايط 
ويژه اي براي برگزاري رفراندوم در نظر گرفته شده است.  
به هر روي برخي منتقدان معتقدند حس��ن روحاني به 
واسطه فشار سياسي و تنگناهايي كه با آن در دولتداري 
مواجه شده براي چندمين بار اس��ت كه پاي اين دو اصل 
قانون اساسي را به ميان مي كشد اين درحالي است كه به 
زعم اين مخالفان، رييس جمهوري پيش از اينكه پيشنهاد 
رفراندوم بدهد، مي تواند و بايد از مجموعه اختياراتش تمام 
و كمال در جهت كنترل شرايط استفاده كند؛ موضوعي كه 
سعيد حجاريان در يادداشت اخير خود به آن اشاره كرده  
و معتقد است سوال سياسي جواب حقوقي دارد و استفاده 
از حربه همه پرسي در شرايط كنوني امري خطرناك است. 
يادداشت سعيد حجاريان كه در جماران منتشر شده است 

را در زير مي خوانيد: 

حجت االس�ام حس�ن روحاني چند روز پيش در 
مراسم راهپيمايي 22 بهمن ماه امسال  به اصل 59 
قانون اساس�ي درمورد برگزاري همه پرسي اشاره 
كرد و گفت كه »قانون اساسي بن بست ها را برداشته 
و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث 
داريم، بايد به اصل 59 مراجعه كنيم كه طبق آن بايد 
به آراي مردم مراجعه ك�رد.« اظهاراتي كه حال اگر 
نگوييم خود به بن بستي در فضاي سياسي كشور 
تبديل ش�ده، الاقل با انتقاداتي اساس�ي ازس�وي 
مخالفان دولت روبه رو ش�ده كه براي بررسي ابعاد 
مختلف اين ماجرا به سراغ جال ميرزايي، نماينده 
اصاح طلب م�ردم ايام و رييس كميته سياس�ي 
فراكس�يون اميد مجلس شوراي اس�امي رفته و 

نظرات او را در اين مورد جويا شديم. 

  همزم�ان با ط�رح موضوع همه پرس�ي ازس�وي 
رييس جمهور شاهد هجمه انتقادي شديد ازسوي 
اصولگرايان عليه دولت و ش�خص آق�اي روحاني 
بوديم. نكته حايز اهميت اما در اين مخالف خواني ها، 
كليدواژه هاي مشترك و ادبيات يكسان مخالفان و 
منتقدان بود. چه اتفاقي مي افتد كه مخالفان دولت 
فارغ از طرح مخالفت با پيش�نهاد رييس جمهور با 

ادبياتي يكسان به بيان مخالفت مي پردازند؟
اين اتفاق جديدي نيس��ت و برخي تريبون ها و نهادهاي 
خاص همچون روزنامه »كيهان« ب��ه اين افراد خط دهي 
مي كنند. ما ب��ه كرات ش��اهد بودي��م كه وقت��ي آقاي 
ش��ريعتمداري در روزنامه كيهان يادداشتي مي نويسد، 

تيتر و سرخط يادداش��ت هاي اين روزنامه به قول عموم 
اصولگرايان تندرو تبديل شده و تا چند روز پس از انتشار 
آن مطلب، ناگهان همه چهره هاي بزرگ و كوچك در اين 

اردوگاه، همان مطالب را تكرار مي كنند. 
  به نظر ش�ما چ�را رييس جمهور به اين مس�اله 

پرداخته است؟
به نظر مي رس��د از دو جنبه مي توان اين مس��اله را مورد 
بررس��ي و كنكاش ق��رار داد. رويكرد نخس��ت كه ازقضا 
ازسوي شخص رييس جمهور نيز تشريح شد، اين بود كه 
به هر حال مقام رياست جمهوري مس��وول اجراي قانون 
اساسي است و بر اين اس��اس، آقاي روحاني به درستي به 
اين ظرفيت مترقي قانون اساسي جمهوري اسالمي اشاره 
كرده و نه تنها ايرادي به آن نيست، بلكه بايد به خاطر اينكه 
رييس جمهور در راس��تاي اجراي وظايفش اقدام كرده، 
از ايش��ان حمايت كنيم.  نكته ديگر اينكه طرح موضوع 
رفراندوم با اس��تناد به م��اده 59 قانون اساس��ي تلويحا 
نشان دهنده اختالف نظر رييس جمهور با برخي از ديگر 
مراكز تصميم گيري درخصوص نحوه اداره كش��ور است. 

به نظر مي رس��د آقاي رييس جمهور از طري��ق مذاكره و 
گفت وگو به نتيجه نرس��يده و درنتيجه بحث رفراندوم و 
رجوع به آراي عمومي را طرح كرده است. به هر حال بايد 
زمينه اي فراهم باش��د كه ضرورت طرح اين ايده مطرح 
شود. رييس جمهور فعال در حد طرح موضوع به اين مساله 
ورود كرده و احتماال در آينده به مصاديق و موضوعاتي كه 
مي تواند مورد همه پرس��ي قرار گيرند، خواهد پرداخت و 
تشريح خواهد كرد كه در چه موضوعاتي مي توانيم از اين 
ظرفيت قانون اساسي استفاده كنيم. به نظرم جا داشت 
دوستان اصولگرا به جاي تخريب و تخطئه، به موضوعات 
مي پرداختن��د. به هر حال كس��ي نمي توان��د منكر اين 

ظرفيت كليدي در قانون اساسي باشد. 
  با اين حال س�خنگوي فراكس�يون نمايندگان 
واليي مجلس »همه پرسي« را »كليدواژه دشمن« 
دانس�ته و حجت االس�ام احمد خاتمي نيز گفته 
»هرگ�ز ب�ه آرزوي خود ب�راي انجام همه پرس�ي 

عمومي نخواهيد رسيد.«
متاسفانه شاهديم اين دوستان هر كاري كه باب ميل شان 
نيست را بازي در زمين دشمن مي دانند. اما واقعيت اين 
است كه رفراندوم ابزاري قانوني اس��ت كه مي توان از آن 
به طور محدود در مواردي خاص اس��تفاده كرد.   مواردي 
ك��ه در ميان جناح هاي سياس��ي محل اختالف اس��ت. 
درواقع وقتي در موردي خاص ميان جناح هاي سياس��ي 
اختالف نظر وجود داشته باشد و هيچ كدام از جناح ها نيز 
آمادگي پذيرش مسووليت را در آن موارد نداشته باشند، 
مي توان به اصل 59 قانون اساسي براي انجام همه پرسي 
رجوع كرد. ام��روز در جامع��ه با مطالب��ات و موضوعات 

انباشت شده بسياري روبه رو هستيم كه بايد براي حل شان 
فكري اساسي شود و به نظر مي رس��د برگزاري رفراندوم 
مي تواند در برخي از اين موارد راهگش��ا باش��د. ازجمله 
اين موارد مي توان به بحث هدفمن��دي يارانه ها، اصالح 
قيمت ها و حتي مس��ائل سياس��ي و اجتماعي همچون 
ورود زنان به ورزشگاه ها كه متاسفانه به معضلي اساسي 
در كشور تبديل شده، اشاره كرد. با اين حال براي استفاده 
از اين ظرفيت قانوني بايد مقدمات الزم با دقت طي شود 
كه احيانا منجر به ازهم گسيختگي ساختارهاي موجود 
نشود. متاس��فانه س��اختارهاي موجود در برخي موارد 
توانايي تطبيق خود را با مقتضي��ات و تحوالت روز ندارند 
و به تدريج به موانعي بر س��ر راه اين تحوالت تبديل شده 
و عمال هزينه هايي را به نظام تحميل مي كنند؛ امروز در 
بعضي حوزه ها تكليف مان مشخص نيست و نمي توانيم 

جامعه را توجيه كنيم. 
  در چنين ش�رايطي راه حل خروج از اين وضعيت 

چيست؟
ب��ه نظ��رم، باتوجه ب��ه ط��رح اص��ل موضوع ازس��وي 
رييس جمهور بايد صاحبنظران ورود كارشناسانه داشته 
باش��ند و با احصا و تعيين مواردي براي انجام و برگزاري 
همه پرس��ي، به تش��ريح ضرورت انجام اين كار بپردازند. 
بايد هوشيار باش��يم كه احيانا همين موضوع همه پرسي 
كه مي تواند وحدت آفرين بوده و منج��ر به جلب اعتماد 
بيش��تر افكار عمومي نسبت به حاكميت ش��ود، خود به 
محل اختالف نظر تبديل ش��ده و خدايي ناكرده به نحوي 
عمل كنند كه اين مساله نيز به محملي براي ايجاد تقابل 

در جامعه تبديل شود. 

جالل ميرزايي در گفت وگو با »اعتماد«: 

روحاني با »همه پرسي« به دنبال خروج دولت از بن بست در مسير گفت وگو است

زهير موسوي|  روز گذشته چهارمين جلسه دادگاه 
تجديدنظر حميد بقايي، مع��اون اجرايي رييس دولت 
دهم برگزار ش��د. اما اين بار بقايي تنه��ا نبود و محمود 
احمدي ن��ژاد، رييس دولت ه��اي نهم و دهم ني��ز او را 
همراهي مي كرد. احمدي نژاد كه قصد داشت در جلسه 
دادگاه تجديدنظر حضور پيدا كند، با ممانعت مسووالن 
شعبه 68 دادگاه تجديدنظر روبه رو ش��د و از حضور در 
جلسه دادگاه بازماند. پس از اين ممانعت، احمدي نژاد 
بر پله هاي س��اختمان دادگاه ايس��تاد و براي همراهان 
خود ايراد سخنراني كرد. انتقادات سخنان احمدي نژاد 
مانند نطق هاي قبلي او دس��تگاه قض��ا را هدف گرفت 
اما اين بار موضوعي به روز تر داش��ت. احمدي نژاد كه تا 
مدت ها پس از اتفاقات دي ماه سكوت اختيار كرده بود، 
روز گذشته به نحوه برخورد با افراد بازداشت شده انتقاد 
كرد. احمدي نژاد نسبت به اتفاقات رخ داده در زندان ها 
بي تفاوت نبود و خواس��تار روشن شدن علل خودكشي 
افراد در زندان شد. صحبت هاي اخير احمدي نژاد مدتي 
است سروصداي زيادي به پا كرده و حتي مي توان گفت 

او اين روز ها لباس اپوزيسيون بر تن دارد. 

حكمتي است كه برخورد نمي كنيم
احمدي نژاد صحبت هايي را مطرح مي كند كه ش��ايد 
اگر اين س��خنان از زبان يك فرد عادي مطرح شود، با او 
برخورد مي شود. محسني اژه اي در نشست خبري خود 
در تاريخ 3دي ماه 96 در سوالي به چرايي عدم برخورد 
دستگاه قضايي كشور با ياران احمدي نژاد گفت: »اين 
س��رو صدا و فريادها با هر نيتي كه ص��ورت مي گيرد، 
جلوي ما را نخواهد گرفت. اينكه مي بينيد اقدامي فعال 

نشده از من بپذيريد حكمتي است.«

فاجعه كهريزك
احمدي نژاد در حالي اين روز ها به منتقد اول مشكالت 
كشور تبديل ش��ده است كه او 8 س��ال سكان رياست 
قوه مجريه كشور را در دس��ت داشت. 8 سالي كه خالي 
از اش��كال، ايراد و چالش نبود. او امروز منتقد ش��رايط 
نگهداري متهمان در زندان اس��ت در حالي كه فاجعه 
كهريزك در س��الي رخ داد ك��ه او رييس جمهور ايران 
بود. فاجع��ه اي كه واكن��ش مقام معظم رهب��ري را به 
همراه داشت و ايشان در تاريخ 5 شهريور 88 با اشاره به 
سخنان دانشجويان درباره لزوم پيگيري دستور رهبري 
در برخورد با حادثه كوي دانش��گاه و مس��اله كهريزك 
گفتند: »در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتي 
صورت گرفته است كه به طور قطع با آنها برخورد خواهد 
شد.« سعيد مرتضوي در سال 88 دادستان تهران بود و 
بعد ها به جرم معاونت در قتل در بازداش��تگاه كهريزك 
محاكمه شد. حكم دادستاني مرتضوي پس از آن فاجعه 
در شهريور 1389 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از 
قضاوت تعليق ش��د. اما او مدت زيادي خانه نشين نشد 
و مدتي بعد با حكم رييس دولت دهم به رياس��ت ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و س��پس به رياس��ت 
سازمان تامين اجتماعي منصوب ش��د. حال سوال اين 
است كه چرا محمود احمدي نژاد در آن زمان به مسائلي 

از اين دست اعتراض نداشت. 

اپوزيسيون نظام 
رهبر معظم انقالب به اين موضوع واكنش نش��ان داده 
و فرمودند: »كس��اني ك��ه ديروز همه امكانات كش��ور 
در اختي��ار آنها بود و كس��اني كه امروز هم��ه امكانات 
مديريتي كش��ور را در اختيار دارند، ح��ق ندارند نقش 
اپوزيسيون بازي كنند و عليه كشور سخن بگويند بلكه 
بايد پاسخگو باشند.« ايش��ان همچنين افزود: »اينكه 
فردي مكرر، دستگاه ها يا قواي مختلف را مورد حمله و 
تهمت قرار دهد، هنر نيست زيرا هر كودكي مي تواند با 
يك سنگ، شيشه اي را بشكند. نمي شود كه انسان در 
يك دهه همه كاره كشور باشد و در دهه بعد، تبديل به 
مخالف خوان كش��ور ش��ود.« محمود احمدي نژاد اين 
روز ها در محافل مختلف بدون هيچ ابايي ش��ديد ترين 
حمالت را عليه قواي س��ه گانه انجام مي دهد در حالي 
كه خود نيز 8 س��ال نفر اول اجرايي كشور بود. 8 سالي 
كه خالي از اش��كال نبود اما او به هر دليلي نخواست يا 
نتوانس��ت مش��كالت را ببيند و براي رف��ع و رجوع آن 
اقدامي انجام دهد. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم 
حسن روحاني از مش��كالت بي ش��ماري كه در دوران 
هشت ساله احمدي نژاد شكل گرفته بود، پرده برداري 
كرد و اين مهم يكي از جدي ترين مس��ائلي اس��ت كه 
احمدي ن��ژاد را اين روز ها به چه��ره اي منتقد و عصبي 

تبديل كرده است.
 

چرا احمدي نژاد شاكي است
پ��س از پايان دوران هشت س��اله احمدي ن��ژاد، پرونده 
رس��يدگي به فس��اد نزديكان رييس دولت دهم در قوه 
قضاييه مفت��وح ش��د. محمدرضا رحيمي مع��اون اول 
احمدي نژاد نخس��تين ف��رد نزديك به ريي��س دولت 
دهم بود كه قوه قضاييه به پرون��ده او ورود كرد. پرونده 
محمدرضا رحيمي ب��دوا در ش��عبه 76 دادگاه كيفري 
استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او 
را به 15 سال حبس، پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون 
تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم 
كرده بودند ولي ب��ا اعتراضي كه به راي ش��د پرونده به 
شعبه 11 ديوان عالي كش��ور رفت و اين شعبه با تاييد 
مجازات هاي رد مال و جزاي نقدي، 10 سال از مجازات 
حبس معاون اول دولت احمدي نژاد را كاهش داد. پس از 
رحيمي نوبت به داوري و بقايي رسيد. پرونده بقايي نقطه 
عطف اعتراضات احمدي نژاد بود و او بي پروا به حمايت از 
معاون خود پرداخت. حمايتي كه سبب شد احمدي نژاد 
به منتقد اصلي دستگاه قضايي كش��ور تبديل شود كه 
بنا بر حكمتي ب��ا وي برخورد صورت نگرفت. بس��ياري 
از موضوعاتي ك��ه احمدي نژاد به آن معترض اس��ت در 
سال هاي رياست او نيز وجود داشت اما چرا در آن دوران 
كه قدرت اجرايي داشت به اين موضوعات نمي پرداخت؟ 
به نظر مي رس��د همان طور كه او در گذشته اذعان كرده 
بود كه اطرافيانش خط قرمز او هستند، حال كه پرونده 
اتهامات اين افراد در دس��تگاه قضايي ب��ه جريان افتاده 

است احمدي نژاد را عصباني كرده است. 

باوجود خاكس��پاري س��يدكاووس س��يدامامي، استاد 
دانش��گاه و فعال محيط زيس��ت كه اخيرا در بازداش��ت 
درگذش��ت، هنوز ابع��اد مختلف اي��ن پرون��ده و البته 
پرونده چند فعال محيط زيس��ت ديگر كه طي روزهاي 
گذشته بازداش��ت ش��دند، مختومه نش��ده و روي ميز 
مس��ووالن مفتوح اس��ت. پرونده اي كه ط��ي روزهاي 
گذش��ته واكنش هاي بس��ياري ازس��وي قوه قضاييه ،  
مجلس و دولت به همراه داش��ت.  س��رانجام به دستور 
روحاني كميت��ه چهارنف��ره اي از اعضاي دول��ت مامور 
رس��يدگي و پيگيري حوادث ناخوش��ايند در برخي از 
بازداشتگاه ها شد. وزراي كش��ور، اطالعات، دادگستري 
و معاون حقوق��ي رييس جمهوري ماموري��ت يافتند تا 
جزييات امر را رسيدگي و پيگيري دقيق كنند و گزارش 
بررس��ي هاي خود، از جمله قصور يا تقصي��ر احتمالي را 
به رييس جمهوري گزارش دهن��د. محمدباقر نوبخت، 
س��خنگوي دولت نيز درميانه هفته جاري به اين پرونده 
پرحاش��يه اش��اره كرده و با بيان اينكه رييس جمهوري 
نگران وضعيت پي��ش آم��ده در زندان ه��ا و چند مورد 
خودكشي زندانيان در مدت اخير است، از پيگيري هاي 
دولت در اين رابطه خبر داده بود. در يك چنين شرايطي 
بود كه اعضاي فراكسيون محيط زيست مجلس، ساعتي 
پيش از آغاز نشست علني روز گذشته كه به روال هميشه 
از حدود ساعت 8 صبح آغاز مي شود، با دعوت از مسووالن 
مختلف و معاونان پارلماني قوه قضاييه، وزارت اطالعات، 
سازمان محيط زيست و سازمان اطالعات سپاه نسبت به 
بررسي ابعاد پرونده اقدام كردند؛ جلسه اي كه درنهايت 
به دليل ساعت برگزاري آن كه 7 صبح عنوان شد، با تاخير 
مدعوين آغاز ش��د و درنتيجه آنچنان كه فاطمه ذوالقدر 
از جمله نمايندگان حاضر در اين جلسه به ايلنا خبر داد، 
بخشي از مباحث اصلي به جلسه بعد كه صبح پنجشنبه 
)امروز( برگزار مي ش��ود، موكول شد.  محمدرضا تابش، 
رييس فراكسيون محيط زيست نيز در اين رابطه به ايسنا 
گفت: »در اين جلسه مطرح شد كه سپاه به عنوان ضابط 
قضايي با حكم دادستان به پرونده ورودكرده درحالي كه 
با توجه به موضوع اتهام علي القاعده بايد وزارت اطالعات 
در پرونده ورود مي كرد.« مس��اله اي كه ازقضا ازس��وي 
فاطمه ذوالقدر نيز موردتاكيد ق��رار گرفته بود.  به گفته 
تابش، معاون قوه قضاييه تاكيد كرده همه بازداشتگاه ها 
ازجمله بازداشتگاهي كه مرحوم س��يدامامي آنجا فوت 
كرده، زيرنظر س��ازمان زندان هاس��ت؛ بنابراين سازمان 
زندان ها بايد مس��ووليت حادثه را بپذي��رد و در قبال آن 
پاسخگو باش��د. نايب رييس فراكس��يون اميد ادامه داد: 
مسووالن وزارت اطالعات گفتند اين پرونده از طرف قوه 
قضاييه به آنها ارجاع نش��ده و آنها در اين موضوع ورودي 
نداشتند. ضمن اينكه گفتند معموال وزارت اطالعات بنابر 
فرمتي كه وجود دارد، درجريان ماموريت ها و سفرهاي 
خارجي قرار مي گيرد. همچنين معاون سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت تاكيد كرد ورود و اطالع��ي از اين پرونده 
نداشته و خواستار اين شدند كه اين موضوع باعث نشود 
فعاليت سازمان هاي مردم نهاد تحت الشعاع قرار گيرد و 
به حيثيت آنها خدشه وارد شود.  تابش همچنين با انتقاد 
از ورود يكجانبه برخي رسانه ها ازجمله صداوسيما به اين 
پرونده اعالم كرد: جاي تعجب از دادستان تهران است كه 
قبل از محاكمه و صدور حكم به اظهارنظر پرداخته است؛ 
درحالي كه براس��اس مقررات آيين دادرسي كيفري تا 
زماني كه فردي در دادگاه محكوم نشده و حكم در مرحله 
تجديدنظر و فرجام خواهي قطعي نش��ده به هيچ عنوان 
نمي توان درم��ورد اتهامات صحبت ك��رد؛ چراكه بحث 
حيثيت افراد مطرح است در حالي كه دادستان محترم 
در اظهارات خود مس��تقيما به فرد متوفي اتهاماتي وارد 
كرده، درحالي ك��ه هنوز مقدمات رس��يدگي به پرونده 
فراهم نبوده و متهم هنوز براي كش��ف ج��رم در اختيار 
ضابط قضايي بوده است. رييس فراكسيون محيط زيست 
مجلس همچنين از ارايه گزارش اين جلس��ه به رييس 
مجلس خبر داد و گف��ت كه الريجاني خواس��تار تداوم 
جلسات رسيدگي شده اس��ت. همزمان عباس جعفري 
دولت آبادي، دادس��تان عمومي و انقالب ته��ران نيز در 
ارتباط با آخرين پرونده فعاالن محيط زيست اظهار كرد: 
اينكه عده اي گالي��ه مي كنند كه مس��وول حفظ جان 
متهمان و زندانيان چه كسي اس��ت، اين در حالي است 
كه دادس��تان تهران در تمام زندان ها، قاضي مقيم دارد. 
وي افزود: خودكش��ي يا فوت متهم در ساير زندان هاي 
دنيا نيز وجود دارد؛ اما اينكه ما بگوييم دس��تگاه قضايي 
در اين زمينه نظارت نكرده كه اين فرد خودكشي كرده، 
خير، اينگونه نبوده است.  جعفري دولت آبادي نحوه مرگ 
سيدامامي را خودكشي عنوان كرد و در توضيح علت آن 
گفت: چون اين فرد مالحظه كرده كه اسناد و اطالعات 
زيادي در اختيار سيس��تم تحقيق كننده ق��رار گرفته، 
تصميم به خودكشي گرفته است و اين امر ناشي از عدم 

نظارت نبوده است.

سرلشگر فيروز آبادي، رييس س��ابق ستادكل نيروهاي 
مسلح به روزهاي انتخابات 88 اش��اره كرده و گفت: آقاي 
احمدي نژاد اجتماع ميدان وليعصر را تشكيل داد و مردم 
را جمع كرد و خودش هم ميان آنها رفت و ش��ال سبز به 
گ��ردن انداخت و حرف ه��اي بدي زد و جمل��ه »خس و 
خاشاك« را گفت. در جلسه شوراي عالي امنيت ملي من 
محكم به آقاي احمدي نژاد اعتراض كردم كه چرا ش��ما 
رفتيد و اجتماع مي��دان وليعصر را تش��كيل داديد و آن 
حرف ها را زديد؟ او ادامه داد: شما كه رييس جمهور شده 
بوديد، مي رفتي مي نشس��تي و كارتان را مي كرديد. چرا 
مردم را تحريك مي كنيد؟ اين موضوع در ش��وراي عالي 
امنيت ملي هم مطرح شد اما ببينيد هر دو طرف آمدند و 
عداوت را به درون ملت تزريق كردند و اين مصيبت كمي 
نبود.  وي افزود: يكي از اينها نخست وزير بود و ديگري هم 
رييس مجلس و ديگري هم رييس جمهور. اين س��ه نفر 
قبال كلي با ما حرف زده بودند و اعتقاداتي داشتند. از اينها 

شعار عليه اصل واليت فقيه درنمي آمد. انتخاب

به دستور روحاني تشكيل شدرييس دولت ديروز؛ شاكي امروز
كميته 4 نفره دولت براي پيگيري 

حوادث بازداشتگاه ها

به احمدي نژاد اعتراض كردم 
كه چرا گفتيد خس و خاشاك

گپ و گفت

آيا رفراندوم خطرناك  است؟

اخي��را آق��اي رييس جمه��ور 
با ط��رح مس��اله همه پرس��ي 
فرمودن��د: »اص��ل 59 قان��ون 
اساسي مي گويد در برخي موارد 
قانونگذاري و اعمال قوه مقننه 
در مس��ائل مه��م اجتماع��ي، 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي، 
مراجعه به آراي مستقيم مردم است. اگر در دو تا مساله 
اختالف نظر داريم، جناح ها اختالف دارند، دعوا و شعار 
ن��دارد، صن��دوق آرا را بياوريم و طبق اص��ل 59 قانون 
اساس��ي هر چه مردم گفتند، به آن عم��ل كنيم، اين 
ظرفيت قانون اساسي ما است و بايد به ظرفيت هاي قانون 
اساسي مان عمل كنيم.« اين گفته ايشان نزد نيروهاي 
سياس��ي اصولگرا و اصالح طلب مناقش��ه انگيز ش��د و 

بحث هايي را به  دنبال داشت. 
اگ��ر مقص��ود ايش��ان اخت��الف جناح ه��ا ب��ر س��ر 
سياست هاست، طبيعتا قوه مقننه بنا به كاركردش اين 

اختالفات را حل مي كند و اگر مجلس در اين امر ناموفق 
بود، مجمع تش��خيص مصلحت نظام به موضوع ورود 

كرده و حل اختالف مي كند. 
وانگهي، در بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي 
آمده اس��ت: »حل  معض��الت  نظام  كه  از ط��رق  عادي  
]مجمع تشخيص مصلحت نظام[ قابل  حل  نيست، بر 
عهده رهبري اس��ت« لذا بايد اين پرسش را مطرح كرد 
كه اساس��ا اصل پنجاه و نهم قانون اساس��ي به چه كار 
آقاي روحاني مي آيد؟اصلي كه پي��چ و خم هاي زيادي 
دارد؛ اوال رهبري يا دو س��وم نماين��دگان بايد موضوع 
همه پرسي را تاييد كنند، ثانيا شوراي نگهبان چون آن 
را مصوبه مجلس مي داند، براي خود حق وتو قائل است. 
البد در ذهن آقاي روحاني مس��اله اي باالتر از اختالف 
جناح ها بوده است كه اصل پنجاه و نهم را پيش كشيده 
است.  واقعيت اين است كه ايش��ان به عنوان حقوقدان 
مي خواهند مساله اي سياس��ي را از طريق حقوقي حل 
كنند كه طريقي است صعب و دشوار. گمان دارم اصل 

مذكور، در صورتي ك��ه اركان قدرت اراده كنند صرفا  به 
كار تغيير نظام رياستي به پارلماني يا تبديل جمهوري 
اسالمي به حكومت اس��المي –چنانكه مدنظر يكي از 

احزاب اصولگرا بود   مي آيد. 
به هر تقدير، من معتقدم استفاده از حربه همه پرسي 
در شرايط كنوني و با توجه به تجربيات پيشين، امري 
خطرناك اس��ت چرا كه به تناقضات موجود در قانون 
اساس��ي دامن زده و ما را چندين گام از مردم ساالري 
دور خواه��د كرد.  رييس جمهور ما ف��ردي حقوقدان 
اس��ت و الجرم بر اصول قانون اساسي تسلط دارد؛ لذا 
بهتر اس��ت به جاي اصل پنجاه و نهم بر اصل يكصد و 
س��يزدهم قانون اساس��ي تمركز كند و مكانيزم هاي 
الزمه را براي ايفاي نقش خود به عنوان مجري قانون 
اساسي به وجود بياورد و مطابق سوگندي كه به قصد 
انشا در مجلس ياد كرده اند از آزادي  و حرمت  اشخاص  
و حقوقي  كه  قانون  اساسي  براي  ملت  شناخته  است ، 

حمايت  كنند. 

رييس جمهور براي ايفاي اين نقش خود بايد نهاد ايجاد 
كند؛ نهادي ك��ه در دوره اصالحات وجود داش��ت ولي 
رييس دولت اعتدال تاكنون اهتمامي به آن نورزيده و به 

منشور حقوق شهروندي بسنده كرده است. 
در همين برهه زماني، جمع ش��انزده نف��ره اي كه چند 
حقوقدان نيز در آن حاضر بودند، متن حقوقي سياسي 
را انتشار دادند و از انجام همه پرسي براي تغيير ماهيت 

نظام -زيرنظر سازمان ملل  سخن گفتند. 
فارغ از محتواي متن مذكور بايد گفت خمير اين قبيل 
خواست انديشي ها كه مايه سياسي ندارند، فطير است و 
به تنور نمي چسبد. اساسا هر طرحي دقيق مطرح نشود 
جز سرگشتگي دستاوردي به همراه ندارد و در بايگاني 
طرح هاي ناكام خ��اك خواهد خورد. پ��س در اينجا 
مجددا بايد يادآور شد كه سوال سياسي پاسخ حقوقي 
ندارد؛ سوال سياسي را جواب سياس��ي الزم است. در 
اين مجال نياز به تكرار بحث هاي پيشين در باب تمايز 

ميان »قدرت حقيقي« و »قدرت حقوقي« نيست. 

مساله سياسي، راه حل سياسي مي خواهد

سعيد حجاريان

خبر

پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري

نقد سخن روحاني از دو جبهه راست و چپ


