
شهروند| از چند روز گذشته که خبر خودکشی 
»کاووس ســیدامامی« فعــال محیط زیســت، 
جامعه شناس و اســتاد علوم سیاسی دانشگاه امام 
صادق در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین و بازداشت 
تعدادی از فعاالن حوزه محیط زیست منتشر شده، 
واکنش کاربران فضای مجازی، بعضی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی و چهره های سیاسی 
همچنان به ایــن موضوع ادامه دار اســت. پیش از 
این از سوی مقامات قضائی اعام شده بود که افراد 
بازداشت شده و فردی که خودکشی کرده به اتهام 
دادن اطاعات طبقه بندی شده و از مراکز حساس 
به سرویس های اطاعاتی بیگانه دستگیر شده اند 
امــا حاال بعد از اعــام خبر خودکشــی »کاووس 
ســیدامامی« به نگرانی ها در مورد خودکشی های 
اخیر که از زمان اعتراضات خیابانی به این ســو در 
چندین زندان، ازجمله زندان اوین، صورت گرفته 
بود، هم دامن زده شــده اســت؛ تا جایــی که این 
موضوع به بهارســتان هم کشیده شده و در دستور 
کار کمیســیون قضائــی و حقوقــی مجلس قرار 
گرفته است. چند نماینده مجلس ازجمله اعضای 
کمیســیون قضائی مجلس هم قول پیگیری این 
خبر و موضوع های مشــابه اخیــر را داده اند. یک 
عضو فراکسیون امید هم اظهار کرده که مجلس با 
طرح سوال از وزرای اطاعات، دادگستری و کشور 
قصد دارد تــا ابعاد و چرایی این موضوع را روشــن 
کند. همزمان محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون 
محیط زیســت مجلس نیز ضمن پاسخگودانستن 
ســازمان زندان ها در مــورد چگونگی بــروز این 
حادثه اعام کرده که ســپاه برای ارایه مستنداتی 
درباره مرگ ســیدامامی اعام آمادگی کرده است. 
ساعاتی بعد از انتشار این خبر بود که علی مطهری، 
نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه دیروز برخی 
نمایندگان با کارشناسان اطاعات سپاه درباره فوت 
کاووس سید امامی در زندان توضیحات ارایه شده 
را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل 
اطاعات خود در این زمینه اســت.علی مطهری 
گفت: امروز )دوشــنبه( جلســه ای به درخواست 
اطاعات ســپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از 
گرایش های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد و 
توضیحاتی درباره فوت ســید امامی به نمایندگان 
ارایه شــد.  در این جلسه همچنین فیلمی از داخل 
سلول آقای سید امامی نشــان دادند. در این فیلم 
لحظه خودکشی مشهود نیســت اما حدود هفت 
هشت دقیقه ایشان )سیدامامی( مشغول اقداماتی 
است که نشــان می دهد احتماال قصد خودکشی 
دارد. در این جا کوتاهی اپراتور روشــن اســت که 
متوجه این اتفاق نشــده در حالی  کــه باید زودتر 
متوجه می شده و از این اتفاق جلوگیری می کرده 
است. به نظر می رسد در این زمینه کوتاهی شده و 
خودشان هم قبول دارند.نایب رئیس مجلس با اشاره 

به اتهام وارده به سیدامامی در خصوص جاسوسی 
یادآور شد: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت 
اطاعات و بهتر اســت این دو نهاد در کار یکدیگر 
دخالت نکنند. مطهری در پایان با بیان این که تمام 
کسانی که از نزدیک ســیدامامی را می شناختند 
و نظر مثبتی درباره شــخصیت وی داشتند، گفت 
که مجلس منتظر تکمیل اطاعــات خود در این 
زمینــه و ارایه توضیحات کافی دربــاره فوت آقای 
سیدامامی در زندان اســت.علی مطهری در حالی 
این اطاعات را داده است که عاءالدین بروجردی، 
رئیس کمیســیون امنیت  ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورا هم که در این جلسه  حضور داشته 
خبر خودکشی کاووس ســید امامی را تأیید کرده 
و به خانه ملت گفته که ســید امامی متاســفانه به 
هر دلیل شرایط زندان را نتوانسته تحمل کند، هر 
چند در سلول عادی نگهداری نشده است و با توجه 
به این که استاد دانشــگاه بوده، در سلول مناسب 
نگهداری شــده اســت. او ادامه داده کــه در فیلم 
مذکور کاووس سیدامامی پیراهن خود را در آورده 
و برای خودکشی آماده می شــود. خانواده وی نیز 
این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست کالبدشکافی 
هم نکرده اند.این در حالی است که علیرضا رحیمی، 
عضو فراکسیون امید مجلس هم دیروز در یادداشت 
تلگرامی نوشــت که موضوع تحقیــق و تفحص از 
سازمان زندان ها در گروه های تلگرامی نیز از دو روز 
گذشته بین بعضی نمایندگان مطرح شده است که 

نشان از نگرانی جدی آنها دارد.
واکنش مقامات قضائی

اما تنهــا نمایندگان مجلس نبودنــد که به این 
موضوع واکنش نشــان دادند، چند تن از مقامات 
ارشد قضائی نیز به این موضوع ورود کرده اند؛ عباس 
جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران، در حاشیه 
راهپیمایی ۲۲ بهمن به ایلنا گفته بود که این فرد 

یکی از همان متهمان )فعال محیط زیست( بوده و با 
توجه به این که می دانسته  اعترافات زیادی هم علیه 
وی شــده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در 
زندان دست به خودکشی زده  است؛ اما عاوه بر او 
دیروز غامحسین محســنی اژه ای، سخنگوی قوه 
قضائیه، نیز درباره خودکشی سیدامامی در زندان 
گفته که فرد مورد نظر جزو همان بازداشت شدگان 
بوده  است اما این که برای چه کسانی و به چه میزانی 
اتهامشان اثبات می شــود، باید تا پایان بررسی ها 
و دادگاه صبر کرد. ســخنگوی قوه قضائیه درباره 
بازداشت شدگان اخیر گفت: افرادی به اتهام دادن 
اطاعــات طبقه بندی شــده و از مراکز حســاس 
به ســرویس های اطاعاتی بیگانــه ازجمله رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر 
شده و بعضی از آنها در بازداشت هستند. معاون اول 
قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که علت درگذشت 
سیدکاووس سیدامامی چه بوده است؟ اظهار کرد: 

هنوز از جزییات آن اطاع ندارم. 
رئیس دادگاه انقاب نیز بــه این موضوع واکنش 
نشان داد و گفت که پرونده افراد دستگیر شده مرتبط 
با جاسوسی در دادسرای امنیت مطرح است و هنوز 
به دادگاه انقاب نیامده است. حجت االسام موسی 
غضنفرآبادی در گفت وگو با ایسنا درباره دستگیری 
چند نفر مرتبط با یک پرونده جاسوســی بیان کرد: 
غضنفرآبادی از تعداد این افراد اظهار بی اطاعی کرد 

و گفت: اتهامات این افراد جاسوسی است. 
بدسلیقگی محض 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش 
به دستگیری عده ای از فعاالن محیط زیست و مرگ 
سیدامامی در زندان خواستار پاسخگویی صریح قوه 
قضائیه و پیگیری دولت در این رابطه شد. محمدرضا 
تابش در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: دستگیری 
عده ای از فعاالن تاشــگر زیســت محیطی و عدم 

اطاع رسانی متجاوز از ۲۰ روز پیرامون این موضوع، 
شبهه برانگیز و مرگ استاد خوشنام جامعه شناسی 
دکتر سیدامامی در زندان تأسف آور است و ابهامات 
درخصوص اتهامــات وارده به دستگیرشــدگان را 
افزایش می دهد. وی افزود: ایــن قبیل اقدامات آن  
هم در مقطع حساســی که جامعه ملتهب اســت 
و معضات زیســت محیطی در کانون توجه افکار 
عمومی قرار دارد و بدخواهان این ملت مترصد بهانه 
هستند تا علیه کشورمان پرونده سازی کنند، به دور 
از تدبیر و بدســلیقگی محض است و هزینه های آن 
را ملتی باید بپردازند که علیرغم نارضایتی از برخی 
رویه ها و عملکردها، امروز با حضور شکوهمند خویش 
در راهپیمایی، دشمنان این ملت و ایران عزیز را در 
اجرای توطئه هایشان به تردید وا داشتند. وی افزود: 
دستگیرشدگان سیاســی نبوده اند و دسترسی به 

اطاعات طبقه بندی شده نداشته اند.
ورود کمیسیون قضائی مجلس 

عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس نیز 
درباره تکرار خودکشــی های بازداشت شدگان در 
روزهای اخیر تأکید کرد: دادستان تهران به عنوان 
مسئول اصلی این قضایا باید پیگیر و پاسخگو باشد. 
محمدجواد فتحی، عضو کمیته مجلس برای بازدید 
از زندان ها درباره خودکشــی کاووس سیدامامی 
استاد جامعه شناســی به اعتمادآناین گفت: این 
خودکشی به لحاظ وظیفه ذاتی کمیسیون حقوقی 
قضائی باید در این کمیســیون مورد بررسی قرار 
گیرد. فتحی در پاســخ به این ســوال که با توجه 
به اتفاق رخ داده آیا درخواســت برگزاری جلســه 
اضطراری نمی شود، تأکید کرد: با توجه به صراحت 
آیین نامه درباره بررســی بودجه ســاالنه برگزاری 
جلســه اضطراری به این معنا امکان پذیر نیست؛ 
اما به طور غیررسمی اعضای کمیسیون در صحن 
موضوع را مطرح می کنند تا مورد مشاوره قرار گیرد 
و تصمیم الزم درباره آن اتخاذ شود. عضو کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس شــورای اسامی درباره 
تکرار خودکشی ها تأکید کرد: طبق ماده ۳۲ آیین 
دادرسی کیفری نظارت بر ضابطین دادگستری به 

عهده دادستان حوزه قضائی است.
خشک و  تر با هم نسوزند 

عاوه بر این کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش 
سازمان حفاظت محیط زیســت که خبر بازداشت 
او هم دو روز پیش منتشــر و بعد از سوی سازمان 
محیط زیست تکذیب شــد، در توییتی نسبت به 
بازداشت برخی فعاالن زیســت محیطی واکنش 
نشان داد و نوشت: امیدوارم مشکل دوستان واقعی 
محیط زیست حل شود. کاوه مدنی دیروز همچنین 
در ویدیویی در اینســتاگرام خود با اشاره به این که 
حســاب کاربری توییتر، تلگــرام و ایمیلش قطع 
شده است، گفت: امیدوارم مشکل دوستان واقعی 

محیط زیست حل شود و خشک و  تر با هم نسوزند.

واکنش ها به مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت تعدادی از فعاالن محیط زیست ادامه داردروی خط خبر

اژه ای: خودکشی سیدامامی در حال بررسی است
  علی مطهری: لحظه خودکشی سیدامامی در فیلم مشهود نیست
 رئیس دادگاه انقالب: اتهامات بازداشت شدگان جاسوسی است

رئیس قوه قضائیه: 

وجود فساد یا مشکالت معیشتی را انکار 
نمی کنیم

میزان|  آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضائی با بیان این که برخی تبعیض ها همچنان 
در خدمات رسانی به مردم کشور وجود دارد، گفت: ما 
وجود فساد یا مشکات معیشتی را انکار نمی کنیم اما 
قیاس منصفانه با بسیاری از کشورها نشان می دهد 
که وضع کشور ما آنچنان نیست که دشمنان وانمود 
می کنند؛ گر چه باید »وجود مشکات« همواره در 
مقابل چشمان مسئوالن باشد و به آنان گوشزد شود. 

آملی الریجانی بــا بیان این که نبایــد واقعیات را 
بپوشانیم، بر لزوم قضاوت های منصفانه تأکید کرد و 
گفت: نه ادعای وضع ایده آل و نه ادعای نفی خدمات 
هیچ کدام صحیح نیست. این شیوه قضاوت منصفانه 
نیست. مشکات و خدمات باید در کنار یکدیگر دیده 
شوند و از سوی دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید 
در مقابل تاش برای ایجاد جو بی اعتمادی از سوی 
دشمن ایســتادگی کرد. مبارزه با فساد نیز وظیفه 
همه قوا و دستگاه هاســت و نباید اجازه داد که فساد 
شکل بگیرد. رسیدگی به پرونده های مفاسد وظیفه 
ذاتی دستگاه قضائی است؛ اما می بینیم که گاه وقتی 
قوه قضائیه بــه این قبیل پرونده هــا ورود می کند، 
انگ سیاســی کاری می خــورد در حالی  که وظیفه 
ما رســیدگی و صدور حکم است.رئیس قوه قضائیه 
در بخش پایانی ســخنان خود اشاره کوتاهی هم به 
تحرکات جدید دولت آمریکا و به ویژه شخص ترامپ 
علیه ایران کرد و افزود: آمریکا باز هم با بهانه تراشی و 
ادعاهای مضحک مبنی بر ارسال موشک توسط ایران 
به یمن سعی دارد اقدامات ایذایی انجام دهد. این در 
حالی اســت که یمن در محاصره است و حتی اجازه 
ورود دارو را هم به آن نمی دهند پس چگونه جمهوری 

اسامی می تواند به این کشور موشک ارسال کند؟

علی الریجانی: 

بگومگوهای مالیخولیایی روان جامعه 
را آزرده می کند

ایرنا|  رئیس مجلس شــورای اسامی در ابتدای 
جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسامی گفت: 
ملت ایران اجازه دخالت در امور کشور را به هیچ کس 
نمی دهد و اگر اختاف و مشــکلی داشته باشند در 
خانواده بزرگ و پرظرفیت ایران بــا اراده ملت، آن را 
حل خواهند کرد؛ چرا که آمریکایی ها بی آبروتر از آن 
هستند که برای ملت ایران غمگساری شیادانه کنند. 
علــی الریجانی گفت: حضور مــردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن حرکتی بود که حکایت از هوشــمندی، 
وقت شناسی و دقت نظر در شــرایط انقاب داشت. 
ماجراهای غم انگیز اختاف افکنــی و بگومگوهای 
مالیخولیایی روح و روان عمومی جامعه را آزرده کرده 
اســت، پس از این واقعه ارزشــمند استفاده درست 
و عملیاتی کنیم. حضور حماســی ملت در این روز 
دستوراتی را برای مسئوالن نیز صادر می کند که وقت 
خود را به نحو مطلوب صرف حل مشکات اقتصادی 
کشور کنند؛ زیرا آسیب اصلی کشــور در این حوزه 
اســت و باید از امور فرعی بگذرند، همچنین باید از 

فرصت ها برای خدمت صادقانه بهره جویند.

کمالی پور تشریح کرد: 

تسهیل شرایط توقیف اموال خاوری 
خانه ملت|  عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس گفت: با وجود ارسال پرونده خاوری به 
دادسرا برای مرحله اجرا اموال وی توقیف و به محض 
دسترسی بازداشت و به کشور بازگردانده خواهد شد. 
یحیی کمالی پــور در توضیح وضــع حقوقی پرونده 
خاوری در شرایط کنونی که برای مرحله اجرا به دادسرا 
ارجاع شده است، گفت: ســازوکار الزم برای اقدامات 
قانونی وجود دارد اما خاوری در کشــوری حضور دارد 
که جمهوری اســامی ایران با آن قرارداد اســترداد 
مجرمین را ندارد؛ لذا دسترسی به شکل عملی و قانونی 
امکان پذیر نیست.او با بیان این که حکم خاوری ضمانت 
اجرایی را برای دستگیری وی به محض دسترسی دارد، 
تصریح کرد: با وجود حکم صادره می توان اموال قابل 
دسترس خاوری را توقیف کرد؛ ضمن آن که به محض 
دسترسی به وی بدون هیچ وقفه ای می توان نسبت به 

دستگیری و بازداشت وی اقدام کرد.

سید علی خمینی در همایش »روحانیت و 
انقالب«

مردم هم از ما توقع ندارند دروغ را 
تبلیغ کنیم

جماران|  حجت االســام ســیدعلی 
خمینی در همایش »روحانیت و انقاب« 
گفت: شــکی نداریم که نسبت به پیش از 
انقاب وظیفه روحانیت بسیار گسترده تر 
شده اســت و باری که برعهده ما به عنوان 
کســانی که در ســیر روحانیت هستیم، 
گذاشته شــده بسیار ســنگین تر از قبل 
انقاب شــده اســت؛ به  طوری که واقعا 

تحمل این بار بسیار دشوار است.
نوه امام خمینــی)ره( گفت: فردی از ما 
انتقاد خوبــی کرد و می گفت ما از شــما 
توقع نداریم که بگویید این مسأله درست 
است یا درست نیست؛ شما راستای آن را 

استخراج کنید و به ما بگویید. 
ما برخــی از اوقات که به بــاالی منبر 
می رویم فقط بلد هســتیم بگوییم این در 
اسام نیست و دروغ است یا فان واقعه در 
اسام واقع نشده است. این که ما به مردم 
بگوییم این طور نیست و دروغ است باعث 
تذلل آنها در تمام ارکان دین می شــود. 
گاهی روی منبر با مــردم صحبت و یک 
مسأله انکار می شود؛ ممکن است خیلی از 

مسائل در دل مردم انکار شود. 
ما نمی گوییم روی منبر دروغ بگویید و 
وقایع جعلی را تبلیــغ و ترویج کنید، اما 
مردم هــم از ما توقع ندارنــد که دروغ را 
تبلیغ کنیم؛ توقع دارند که شــما دین را 

بشناسید و وقایع را بازگو کنید.
 این راه درست، تبلیغ است؛ »من الشک 
الی الیقین« که ایجاد شــک و تشــکیک 
نکنیم. اگر هنری داریم سعی کنیم مردم 
را نســبت به محکمات جمهوری اسامی 
»من الشــک الی الیقین« رهنمون کنیم. 
اگر فردی اعتقادی به این مســیر و نظام 
نــدارد حکم آن جدا اســت؛ خطاب ما به 
افرادی اســت که معتقدین به جمهوری 

اسامی، امام و انقاب هستند.
عضو بیــت گرامــی امام خمینی گفت: 
تفــاوت انقابیــون و حــزب الهی هــا و 
طرفداران نظام جمهوری اســامی با ضد 
انقاب ها در چه چیزی اســت؟ اگر فرض 
کنیــم هیچ گونه مشــکلی در جمهوری 
اســامی نداریم و اگر کوتاهی نهادهای 
مختلف هــا را به نفع جمهوری اســامی 

نگوییم، قطعا کار درستی نیست. 
ما تک تک وظیفه داریم که جست وجو 
کنیم؛ وظیفــه ای که امام بــر دوش تک 
تک مردم قرار داده اســت این اســت که 

جست وجو کنیم. 
امام هم فرموده بودند اگر من هم پایم را 
کج گذاشــتم، فریاد بزنید؛ اما تفاوت ما با 
ضد انقاب ها عداوت و نصیحت است. ضد 
انقاب ها حقیقتا از انحرافات ما خوشحال 
هستند. اگر کسی فریاد می زند و انحرافات 
را بزرگ می کند، قطعا خوشحال است که 
جمهوری اسامی دچار مشکل شده و هر 
چه از دستش برآید برای ایجاد اختاف و 

مشکل کوتاهی نخواهد کرد.
وی ادامــه داد: اما انقابی هــای ما نقد 
می کنند و فریــاد می زننــد، دلگیری و 
ناراحتی هــای خود را بیــان می کنند اما 
اگر قلبشــان را نگاه کنیــد از انحرافات 
ناراحت هســتند و خون دل می خورند. از 
انحراف و مشکل در جمهوری اسامی که 
خون های پاک چندصد هزار شهید است، 

ناراحت می شوند. 
اگر مشکلی باشــد ما به عنوان کسانی 
کــه خودمــان را طرفــدار نظریــه امام 
می دانیم باید جامعه را از عداوت به سمت 
نصیحت هدایت کنیــم.او بیان کرد: من 
زمانی از رهبــر انقاب ســوال کردم که 
شــما به ذهنتان می رســید این انقاب 
پیروز و موفق شــود؟ فرمودند که ما جزو 
خوش بین ها بودیم و به نظرمان می رسید 
که باالخره پیروز خواهیم شــد؛ اما اصا 
فکر نمی کردیم به این سرعت اتفاق افتد؛ 

زیرا ۱۰ تا ۲۰ سال طول می کشید.   
یکی از ناراحتی هایی که برای ســاخت 
موزه امام دارند، این است که امام وسایل 
شــخصی ندارد تا بتوانند از آن اســتفاده 
کنند؛ جز چند عبــا و دمپایی که متعلق 

به امام است. 
وقتی سراســر زندگی امــام را قبل از 
انقــاب و بعد از انقاب مشــاهده کنید، 
باالخره بعد از انقاب امام و رهبر شــدند 
و باید تفاوتی باشد. زمانی که حکومت را 
به دست گرفت نسبت به خوراک و خرید 
منزل هم هیچ رغبتی به دنیا نداشــت و 
کاما هم مراقب بود که زیاده روی نشود. 
در 8۰سالگی هم خرج منزلشان به دست 
خودشــان بود؛ این زندگــی رهبران ما 

است.
او گفت: زندگی روحانیــت ما در طول 
تاریخ هم به همین شــیوه بوده اســت و 
مردم هم از ما همین توقع را داشــته اند. 
شاید برای ما عادی شــود اما برای مردم 
قابل هضم نیست که ببینند یک روحانی 
برای مســائل مــادی قدمی بــردارد و یا 

دعوایی کند.
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مردم از بعضی انتصاب ها به ستوه آمده اند
نامه نیوز نوشــت: علي ربیعي، وزیــر کار، رفاه و 
تأمین اجتماعــي اخیرا با صدور بخشــنامه مهم و 
کم ســابقه اي از مدیرانش خواســت تا از ارتباطات 
غیررســمي با افراد ذي نفوذ سیاســي در سایر قوا 
خودداري کنند. در همین راستا سهیا جلودارزاده، 
نایب رئیس کمیســیون اجتماعي گفت: »اگر افراد 
منتسب به سیاسیون در وزارتخانه  اي حضور دارند 
که پیش از تصدي ایشــان در وزارتخانه استخدام 
شده اند باید به سرعت مورد بررســي قرار گیرد. در 
این میان باید توجه کرد که ممکن اســت فردي به 
چهره اي سیاسي منسوب باشد اما در زمینه  اي که 
به او محول شده اســت، گزینه اي شایســته باشد. 
نمي توان هــر کس را به این جهت کــه با چهره اي 
سیاسي نســبت و ارتباطي دارد از کار برکنار کرد؛ 
ضمن اینکه نمي توان از این موضوع چشــم  پوشید 
که ممکن است فردي در مسیر رسیدن به پست با 
وجود شایستگي هاي الزم اما در مسیر گزینش قرار 
نگرفته و صرفا با داشتن توصیه به پستي دست یافته 
باشد.« وي همچنین گفت: »اگر وزیر کار بخواهند 
واقعا اقدامات عملیاتي انجام دهد، حرکت شایسته 
و قابل تحسیني است و مي تواند مفید باشد. ضمن 
اینکه بررسي حضور چنین افرادي در تمامي نهادها 
و وزارتخانه ها یک ضرورت محسوب مي شود. مردم 
از این گونه انتصاب ها به ستوه آمده اند اما اگر وزیر کار 
بخواهد این بخشنامه ها به واقع عملي شود باید پاي 

کار بایستد.« 
برای شنیدن صدای مردم حذف جناحی را 

متوقف کنید
رویداد ۲۴ نوشــت: اسماعیل گرامی مقدم، فعال 
سیاســی اصاح طلب، معتقد اســت که آیت اهلل 
جنتی به عنوان دبیر شــورای نگهبان برای این که 
بتواند صدای مردم را بشــنود، باید دست از حذف 
یک جریان خاص بردارد و در انتخابات آتی در  سال 
۹8، با عدم رد صاحیت نخبگان سیاسی فضا را برای 
انتخاب آزادانه مردم باز بگذارد. آیت اهلل احمد جنتی 
در نشســت هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی گفته بود: »ما باید هر 
چه می توانیم به مردم برسیم و صدای آنان را بشنویم. 
ما نباید خودمان را از مردم جدا کنیم، همان گونه که 
آنان نیز در این سال ها از نظام جدا نشده اند و امروز 
مهمترین مســأله جامعه ما معیشــت است. افراد 

زیادی مشکات معیشتی دارند که باید به مشکات 
آنان رسیدگی شود و برای حل آنها اقدامات الزم را 
انجام داد.«او  با اشاره به سخنان اخیر آیت اهلل احمد 
جنتی در خصــوص این که »صدای مــردم را باید 
شنید« گفت: اعتراضاتی که در ماه گذشته و در اکثر 
شــهرهای ایران رخ داد، حتما برای دلسوزان نظام 
نگران کننده بوده اســت، زیرا به  هر حال واقعیت ها 
را باید پذیرفت. شاید بیش از ۶۰ میلیون از جمعیت 
کنونی کشــور ما انقاب را ندیده انــد یا به صورت 
ملموس آن را درک نکرده اند و با هزینه های بسیاری 
که ایران به ویژه در جنگ تحمیلی 8 ساله متحمل 
شد، ناآشنا هســتند. در کنار همه این مسائل، این 
نیازها و مطالبات مردم است که به هم پیوسته شده 
و انباشته شدن آنها و عدم پاسخگویی به این نیازها به 

 طور طبیعی باعث بروز اعتراضات خواهد شد.
تابوی رفراندوم شکسته می شود؟

عصر ایران در یادداشتی نوشــت: سه  سال و ۳8 
روز بعد از نخستین باری که روحانی بحث رفراندوم 
را پیش کشید، در سخنرانی رسمی راهپیمایی ۲۲ 
بهمن بار دیگر به این راه حل اشــاره کرد. درســت 
ســه  ســال و ۳8 روز پیش بود که حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران در نخستین کنفرانس اقتصاد 
که در محل سالن اجاس تهران )حافظیه( برگزار 
شد، ایده برگزاری »همه پرسی« و »مراجعه به آرای 
عمومی« بر پایه قانون اساسی را برای حل مشکات و 
اخذ تصمیمات کان مطرح کرد. در حالی  که تأکید 
مقام ارشد مجری قانون اساسی بر اجرای یک اصل از 
اصول قانون اساسی نباید تا این اندازه مناقشه برانگیز 
و سوءتفاهم خیز باشــد اما رفراندوم یا همه پرسی 
همچنان »تابو« اســت و تا مطرح می شود کسانی 
برمی آشوبند و موضع می گیرند. این تابو شاید ناشی 
از این تصور باشد که رفراندوم در یک موضوع خاص 
امکان پذیر نیست و متوجه اصل می شود. همه پرسی 
اما الزاما درباره تعیین حکومت و تغییر و اصاح قانون 
اساسی نیست. درباره خیلی موضوعات می توان همه 
پرسی برگزار شود. رئیس جمهوری روحانی می تواند 
با موضوعات مهم اما کمتر مناقشه برانگیز مانند ادامه 
یا قطع پرداخت یارانه نقدی همه پرسی برگزار کند. 
این که دوســوم نمایندگان بایــد موافقت و فرمان 
همه پرســی را رهبری صادر کنند نیــز امر محالی 
نیســت که اگر بود در قانون اساسی نمی آمد. سه و  
سال و ۳8 روز دیگر البته روحانی به قاعده و اگر اتفاق 

غیرمترقبه ای رخ ندهد همچنان رئیس جمهوری 
است اما برای برگزاری همه پرسی دیر شده است. در 

گام نخست تابوی رفراندوم باید شکسته شود.
دولت نباید در کار احزاب دخالت کند

خبرآناین نوشت: اشرف بروجردی فعال سیاسی 
اصاح  طلب می گوید: با شــکل گیری شورایی که 
بتواند اجماعــی را بین احزاب برقــرار کند خیلی 
موافقم و نظــرم در مورد تعامل آنها مثبت اســت. 
امــا در مورد این که چه کســی احــزاب را دور هم 
جمع بکند، معتقدم که متولی این کار نباید دولت 
باشــد. بروجردی گفت: تجربه گذشته این را نشان 
می دهد که اگر احزاب بخواهند در برخی مســائل 
به راحتی اظهارنظر و تعامل کنند و از آن نتیجه ای 
بدســت بیاورند، دولت نباید هیچ گونه مداخله ای 
در آن داشته باشــد. او تأکید کرد: دولت باید اجازه 

دهد که خود احزاب با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
بروجردی البته با مخالفت با دخالت دولت در امور 
احزاب راهکار هم پیشــنهاد داد و گفــت: احزاب 
شورایی بنام هماهنگی دارند که می تواند امور را به 
خوبی مدیریت کند. دولت هم اگر قصد کمک دارد؛ 
می تواند از شورای هماهنگی بخواهد که موضوعی را 
به عنوان دستورکار جلسه به بحث بگذارند و در مورد 
آن به نتیجه برسند. این فعال سیاسی اصاح طلب 
ادامه داد: دولت می تواند مسائل مختلف کشور را اعم 
از مسائل و مشکات داخلی و بین المللی به احزاب 
اعام کند و از آنها بخواهد کــه گفت وگو کرده و به 
تصمیماتی در مورد آنها دســت پیدا کنند. اما یک 
شرط دارد و آن این که کاربست این نتایج در دولت 
مشهود باشد. یعنی این گونه نباشد که احزاب بحث 

کنند و بعد بروند به سامت.


