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چهره   روزپيشخوان گفت وگوي روز

اصل 59 قانون اساس�ي اين امكان را مي دهد تا از 
رفراندوم و همه پرس�ي به عنوان بن بست ش�كن 
تصميم گيري ها اس�تفاده ش�ود. حاال كه حس�ن 
روحاني در سخنراني اخيرش بر اين قابليت قانون 
اساسي تاكيد كرده، اين پرس�ش مطرح مي شود 
كه اساسا چه موضوعاتي را مي توان به همه پرسي 
گذاش�ت. عبدالواحد موس�وي الري، وزير كشور 
دولت اصالحات معتقد است كه در حوزه اقتصادي 
و مسائل مربوط به معيشت مردم بايد به رفراندوم 
رجوع ك�رد. او همچني�ن بيان مي كند ك�ه قانون 
انتخابات نيز از جمله مسائلي است كه اختالف نظر 
زيادي در دهه هاي اخير در مورد آن وجود داشته و 

رفراندوم مي تواند گره از اين مشكل باز كند. 

  طب�ق صحبتي كه آق�اي رييس جمه�ور در روز 
سالگرد انقالب اسالمي در مورد استفاده از اصل 59 
قانون اساسي و مس�اله رفراندوم داشت، امكان ها 
و ضرورت هاي اس�تفاده از اين ظرفيت در كش�ور 
توسط كنشگران سياسي مورد بحث قرار گرفت. 
آيا ش�ما فكر مي كنيد در ش�رايط كنوني كش�ور 
بن بس�تي وجود دارد كه ضرورت اس�تفاده از اين 

اصل را ايجاد كند؟ 

به نظر من آنچه آقاي رييس جمه��ور مطرح كرد، يعني 
بهره گيري از يك��ي از ظرفيت هاي قانون اساس��ي براي 
مراجعه به اف��كار عمومي و دريافت نظرات مردم بس��يار 
مثبت است. طبق قانون اساسي كل نظام و مديران كشور 
بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و معتقد هستيم كه 
جمهوري اسالمي متكي بر آراي مردم است، جاهايي مردم 
به صورتي غير مستقيم نمايندگاني را انتخاب مي كنند 
تا آنها قانونگذاري كنند. در مواردي نياز اس��ت كه مردم 
به صورت مستقيم نظرش��ان را در مورد مسائل مختلف 
بگويند كه نامش را رفراندوم و مراجع��ه به آراي عمومي 
مي گذاريم. اينچنين اس��ت كه قانون اساس��ي براي راي 
و نظر و خواس��ت مردم جايگاهي را قائل مي شود كه يا از 
طريق نمايندگان شان محقق مي شود يا از طريق مراجعه 
مستقيم به راي مردم. متاس��فانه اين موضوع در گذشته 

مورد بي مهري قرار گرفته است. 
  اين اصل در چه مواردي مي تواند استفاده شود؟

هيچ اش��كالي ندارد ك��ه موضوعات��ي را ب��ه راي مردم 
بگذاريم. آيت اهلل نوري همداني گفته است كه مسائلي در 
خصوص وضعيت معيشتي مردم را به رفراندوم بگذاريم. 
به هر حال مرجع تقليدي به نكته اي اشاره كرده است و 
خواسته تا معيشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه 
چيزي را در اين خص��وص بايد به رفراندوم گذاش��ت؟ 
پاسخ اين اس��ت كه بايد عوامل منفي در معيشت مردم 
به همه پرسي گذاشته شود. اينكه چه چيزي سبب شده 

تا قدرت خريد مردم پايين بيايد و معيشت مردم با مشكل 
روبه رو شود. موازي كاري هاي درون حكومت، بنگاه هاي 
اقتصادي غيرمس��وول، نهادهاي عموم��ي غيردولتي، 
تصميم گيري هاي خام و نپخته مديران دولت در بانك 
مركزي، س��ازمان برنامه و بودجه و ديگر نهادها از جمله 
مسائل چالش برانگيز اس��ت. اينكه از مردم بپرسيم چه 
عواملي در پايين آمدن قدرت خريد مردم و دشوار شدن 
وضعيت معيشت موثر بوده است، حرف درستي است. 
مرجع تقليدي هم آن را مطرح كرده اس��ت. خوب است 
اين مساله را به ش��يوه اي عملياتي به راي مردم بگذارند 
و عوامل آن را از نظ��ر مردم پيدا كنن��د. گرچه معموال 
س��وال هاي مربوط به رفراندوم نمي تواند چندپاسخي 
باشد ولي به هر حال يك موضوعي است كه يك نفر آن را 
مطرح كرده و مي توان به طريقي عملي آن را به رفراندوم 
گذاشت. اصل رفراندوم پذيرفته شده است و در جاهايي 
حكومت بايد به آراي مردم رجوع كند. اين مساله را بايد 
به فال نيك گرفت. آقاي رييس جمهور هم به همين نكته 
اشاره كرده است. اين امر نشان مي دهد كه اين ظرفيت 
قانون اساس��ي از نظر باالترين مرجع اجرايي كش��ور و 
همچنين از نظر يكي از ش��خصيت هاي ح��وزوي بايد 
مورد بهره برداري قرار بگيرد. اين حرف روشن بوده و در 
چارچوب قانون اساسي مي گنجد. اميدواريم كه همه به 

آن توجه كنند. 
  آيا شما معتقديد اختالفات كه بر سر يك مساله 

ضيا نبوي، ديروز از زندان س��منان آزاد شد. وي كه 
از ۲۵ خرداد ۸۸ زنداني است در دادگاه بدوي به ۱۵ 
سال زندان و در دادگاه تجديدنظر به ۱۰ سال حبس 

در تبعيد محكوم شده بود. اعتماد آنالين 

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي روز 
گذش��ته در ديدار با هيات پارلمان��ي اتحاديه اروپا 
بيان كرد كه رواب��ط بانكي با اروپا ب��ه خوبي طبق 
برجام پيش نرفته است.   الريجاني با بيان اينكه در 
مورد ايجاد دفتر اتحاديه اروپايي در ايران مشكلي 
نداري��م، تصريح ك��رد: خان��م موگرين��ي و آقاي 
ظريف در اين مورد مذاكرات��ي كرده اند، ولي خانم 
موگريني در اين باره گفته است كه پول كافي براي 
ايجاد دفتر در ايران را ندارند و پول را جاي ديگري 
خرج كرده اند و پولي براي سال بعدي باقي نمانده 
است، اما با اين ش��رايط باز هم به وزارت خارجه در 
اين زمينه توصيه ه��اي الزم را مي كني��م.  رييس 
قوه مقننه كش��ورمان بيان كرد: ن��گاه ايران براي 

همكاري تجاري با اروپا مثبت است. ايلنا

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجل��س در واكنش به 
اظه��ارات برخي نماين��دگان مبني ب��ر پس گرفتن 
تعدادي از امضاهاي اين طرح سوال از رييس جمهور 
گفت: بناب��ر پيگيري هايي كه داش��تم، تع��دادي از 
س��وال كنندگان امضاي خود را پس گرفته اند و اين 
مساله صحت دارد. البته هنوز تعدادي از نمايندگان 
متقاضي س��وال از رييس جمهور بر لزوم طرح سوال 
اصرار دارن��د اما تع��دادي از متقاضيان ني��ز باتوجه 
به اقدامات دولت در اين راس��تا، امضاي خود را پس 

گرفتند.   ايلنا

محس��ن مهرعليزاده در پاس��خ به س��والي مبني 
ب��ر اينكه آي��ا بعد از اس��تاندار ش��دن ب��ه پرونده 
اسيد پاشي ها در اس��تان اصفهان ورود كرده است 
يا خير، گف��ت: تا اين لحظ��ه به اين مس��اله ورود 
نكرده ام. اس��تاندار اصفهان تاكيد كرد: ما مس��ائل 
بس��يار داريم، آب، اش��تغال، محيط زيست و ساير 
مس��ائل و معض��الت از موضوعاتي اس��ت كه بايد 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ايلنا

ضيا نبوي آزاد شد

براي ايجاد دفتر اتحاديه اروپايي 
در ايران مشكلي نداريم

برخي متقاضيان سوال از روحاني 
امضاي شان را پس گرفته اند 

هنوز به پرونده اسيدپاشي هاي 
اصفهان ورود نكرده ام 

مريم  وحيديان

جزاير سه گانه جزو جدايي ناپذير 
ايران است

محمود صادقي، نماينده اصالح طلب مردم تهران با اشاره 
به انتقادات شديدي كه طي روزهاي گذشته در واكنش 
به يكي از توييت هاي اين نماينده مجلس صورت گرفته 
و با هجمه انتقادي شديداللحن برخي چهره هاي اصولگرا 
و كانال هاي تلگرامي نزديك به طيف ه��اي افراطي اين 
جريان مواجه شد، گفت: واقعيت اين است كه توييتي كه 
اخيرا در برخي كانال هاي تلگرامي بازنشر شده و به شدت 
نيز مورد انتقاد قرار گرفته، مربوط ب��ه حدود ۱۰ ماه قبل 
است.  وي افزود: آقاي قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي 
انتخاباتي درجريان انتخابات اخير رياس��ت جمهوري با 
طرح برخي شعارها و وعده هاي غيرقابل اجرا، مسائلي را با 
كليدواژه »ما مي توانيم« مطرح مي كرد و توييت من نيز كه 
همان زمان در ارديبهشت ماه منتشر شد، صرفا واكنشي 

طنزآميز به اين شعارها بود. 
نماينده اصالح طلب مردم تهران در مجلس با بيان اينكه 
بازنش��ر يك توييت طنزآميز قديمي در ش��رايط كنوني 
و طرح انتقاداتي عليه وي به بهان��ه موضوعي كه ۱۰ ماه 
پيش به اقتضاي فضاي سياسي آن زمان بيان شده محل 
شگفتي است، گفت: به نظر مي رسد اين اقدامات به نوعي 

واكنش به فعاليت هاي اخير بنده بوده است. 
صادقي در عين ح��ال يادآور ش��د: اين اقدامات نش��ان 
مي دهد كفگير دوس��تان به ته ديگ خورده اس��ت؛ چرا 
كه براي پيشبرد پروژه ها و فضاس��ازي هاي شان به سراغ 
توييتي مي روند كه حداق��ل ۱۰ ماه از زمان انتش��ارش 
گذشته اس��ت. البته من حق ش��كايت از اين فرد را براي 
خود محفوظ دانسته و قطعا به خاطر نسبت هاي ناروايي 
كه داده اند، از ايشان شكايت خواهم كرد. حفظ تماميت 
ارضي ايران و دف��اع از وجب به وج��ب اين خاك مقدس 
است و جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك 
جزو جدايي ناپذي��ر ايران اس��ت و ما همان گون��ه كه در 
دفاع مقدس جان خود را براي دف��اع از اين مرز و بوم كف 
دس��ت گرفتيم و دش��من متجاوز بعثي را از خاك خود 
بيرون رانديم، امروز هم در برابر كوچك ترين طمع ورزي 
بيگانگان به اين مرز و بوم قاطعانه خواهيم ايستاد.  صادقي 
در پايان خاطرنشان كرد: قطعا عموم افراد جامعه، اين افراد 
و اقدامات شان را به خوبي شناخته و فريب اين روش هاي 
منسوخ را نمي خورند اما به هر حال ممكن است برخي از 
هواداران اين افراد، تحت تاثير اين مس��ائل قرار گيرند كه 
اميدوارم با روشنگري در اين رابطه آنها نيز آگاه شوند.  ايلنا

وجود دارد كه مش�خصا به مس�اله معيشت اشاره 
كردي�د، بايد به رفراندوم گذاش�ته ش�ود؟ در اين 
صورت قوه مجريه براي اجراي مساله به رفراندوم 
گذاش�ته ش�ده، ق�درت و اوتوريت�ه الزم را پيدا 
مي كند؟ اصال مساله معيشت قابليت به رفراندوم 

گذاشته شدن را دارد؟ 
اصال بحث من اختالفات نيس��ت. باالخ��ره در رابطه با 
پرداخت يارانه ها دو نظر وج��ود دارد؛ يك نظر مي گويد 
كه اين پرداخت باعث آش��فتگي در اقتصاد كشور شده 
اس��ت. همان يارانه بگيران به خاط��ر افزايش هزينه ها 
متضرر شده اند و يارانه به اين شكل نبايد پرداخت شود. 
يك نظر هم مي گويد در شرايطي كه وضعيت معيشتي 
مردم خوب نيست و عده اي از مردم زير خط فقر زندگي 
مي كنند، يارانه كمكي به آنها مي تواند باشد. براي اينكه 
بدانيم كدام نظر مورد اقبال مردم است، مي توان مساله 
را به رفراندوم گذاش��ت. اگ��ر مردم پاي صن��دوق راي 
آمدند و گفتند ك��ه يارانه را با همي��ن وضعيت كنوني 
ادامه دهيد، تبعات آن را نيز خودش��ان مي پذيرند. بايد 
افزايش قيمت ها و آشفتگي به وجود آمده از حوزه هاي 
تصميم س��ازي و مديريت اقتصادي كش��ور را بپذيرند. 
اگر هم مردم نظر منفي دادند، دس��ت دولت باز مي شود 
تا مقوله يارانه را منطقي تر كند. يعني يارانه به كس��اني 
اختصاص پيدا كند كه زير خط فقر هستند. به خصوص 
افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند 
مورد حمايت قرار مي گيرند. يارانه اين افراد را نه تنها نبايد 
حذف كرد بلكه بيش��تر نيز بايد پرداخت. طبقات ديگر 
الزم نيس��ت كه يارانه بگيرند. منشأ بخشي از مشكالت 

اقتصادي همين پرداخت يارانه است. 
  اين بن بستي كه از آن صحبت مي كنيد، بن بست 
در تصميم گيري است. براي جلوگيري از عواقب و 

اعتراض مردم شما اين راهكار را مي دهيد؟ 
بله. دولت ما برخاس��ته از راي مردم اس��ت. ب��راي اينكه 
بداند كدام تصميمش مورد اقبال مردم است، چه ايرادي 
دارد كه موضوعي را به راي مردم بگ��ذارد. در مورد قانون 
انتخابات روالي كه در سه دهه اخير دنبال كرديم اشكاالت 
زيادي داشته اس��ت. موردي را مجلس تصويب مي كند؛ 
شوراي نگهبان رد مي كند. مس��اله اي را شوراي نگهبان 
قبول دارد اما مجمع تشخيص قبول ندارد. اينجا مي توان 
به افكار عمومي مراجعه كرد. وقتي مردم نظر بدهند براي 
همه الزام آور خواهد بود. مي توان موضوعات مختلف را در 
حوزه مختلف اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي 
رديف كرده و به راي مردم رجوع كرد. مي توان در اجرايي 
شدن يا نشدن از مردم كمك گرفت. خالصه سخن اينكه 
آقاي رييس جمهور در روز ۲۲ بهمن به اين اصل اش��اره 
مي كند و يك مرجع تقلي��د مي گويد ك��ه در خصوص 
معيشت از مردم نظرخواهي كنيد؛ جداي از مصاديقش، 
اين امر نشانگر اين اس��ت كه اين ظرفيت قانون اساسي 
يعني مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقيم در 
اصل ۵9 مورد اهميت است و رييس جمهور و چهره هاي 

حوزوي به اين مساله عالقه نشان داده اند. 

احسان نادري پور/ ايرنا

عبدالواحد موسوي الري در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد 

ظرفيت هاي رفراندوم در حوزه معيشت مردم


