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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

حجت االسالم کریمی تبار نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
ایالم شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور حکمی حجت 
االسالم اهلل نور کریمی تبار را به عنوان نماینده  ولی فقیه در استان و امام 

جمعه  شهر ایالم منصوب کردند.
به گزارش ایسنا، متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ اهلل نور کریمی تبار دامت افاضاته

در پی استعفای جناب حجت االسالم آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت جمعه ی 
ایالم، با قدردانی و تشکر از خدمات چندین ساله ی ایشان، جنابعالی را که از میان 
مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال 
داشته و بحمداهلل از صالحیت الزم برخوردار میباشید، به امامت جمعه و نمایندگی 

خود منصوب می کنم.
مردم عزیز آن استان مرزی، دوران های دشواری را در سال های دفاع مقدس و 
پس از آن گذرانیده و با همه ی مشکالت، وفاداری خود به نظام اسالمی را حقاً 
به اثبات رسانیده اند. اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول 
وظیفه ی سنگینی مفتخر گشته اید. انتظار میرود با همه ی توان در خدمتگزاری به 
آنان کوشیده و با تقویت مجموعه های دلسوز و انقالبی به مجاهدات فکری و عملی در 
زمینه های گوناگون مدد رسانید. ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی 
با همگان و بهره گیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه می کنم و مزید توفیقات 

الهی را برای جنابعالی مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۷ مهرماه ۱۳۹۷

 دو مصوبه مرتبط با FATFبرای بررسی نظرات مجمع 
به مجلس اعاده شد

سخنگوی شورای نگهبان از برطرف شدن ایرادات دو مصوبه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو خبر داد و گفت: این دو مصوبه با 

عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس اعاده شد.
به گزارش ایرنا، »عباسعلی کدخدایی« امروز چهارشنبه در توئیتر خود نوشت: 
ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصالح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو 
برطرف شد. همچنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد 

این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: مصوبه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( امروز در دستور کار شورای نگهبان نبوده و 

هنوز این شورا اعالم نظر نکرده است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه الیحه الحاق ایران 

به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.
گروه ویژه اقدام مالیFATF قرار است در نشست آتی خود در ماه اکتبر درباره 

اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور :

شریعتمداری با هماهنگی به کمیسیون صنایع نرفت
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وزیر صنعت ، معدن و تجارت به دلیل 
سرکشی به صنایع آسیب دیده در شمال کشور به کمیسیون صنایع نرفت.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری  در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به سوالی 
در خصوص دلیل عدم حضور شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس  اظهار 
کرد:  شریعتمداری به این دلیل در جلسه کمیسیون صنایع حضور نیافت که برای 
رسیدگی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در شمال کشور باید به این صنایع سر 

می زد، عدم حضور در جلسه کمیسیون با هماهنگی  مجلس بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا روز گذشته وزرای پیشنهادی دولت به مجلس 
معرفی نشدند بیان کرد: قانون اساسی به رئیس جمهور این اجازه را می دهد که هر 
وزارت خانه ای که وزیر ندارد حداکثر به مدت ۳ ماه با سرپرست اداره شود و ما اکنون 

در این فرصت قانونی به سر می بریم.
امیری ادامه داد: مجلس هفته ی آینده جلسه ای ندارد و نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه خود می روند. آیین نامه داخلی مجلس هم صراحت دارد که معرفی وزرا باید 
در جلسه علنی اعالم وصول شده و در راس یک هفته رسیدگی به رای اعتماد وزرا 
در دستور کار مجلس قرار بگیرد. در فرصت قانونی که ما اکنون در آن قرار داریم و 
وقتی که نمایندگان به مجلس بازگشتند، اسامی وزرای پیشنهادی در جلسه علنی 

بیان می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که چند وزیر به مجلس 
معرفی خواهد شد خاطر نشان کرد: دو وزارت خانه که با سرپرست اداره می شود، 
وزرای آنها معرفی می شوند و ممکن است رئیس جمهور برای دو وزارت خانه ی دیگر 

هم تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
امیری درباره ی استعفای دو وزیر جدید در دولت گفت: استعفای موردی در کار 
نیست، اما از همان ابتدا اعضای دولت به رئیس جمهور بیان کردند هر تصمیمی که 

به صالح کشور است می تواند درباره ی اعضای دولت اتخاذ کند.

اخبار
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نوبخت: نامه اقتصاددانان دیده شد
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دریافت نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان اظهار کرد: ان شاءاهلل از نظرات و پیشنهاداتی که جنبه اجرایی داشته باشند، استفاده خواهیم کرد. به  گزارش  ایسنا، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و 
بودجه ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان کشور به دولت، اظهار کرد: نامه اخیر اقتصاددانان دیده شد. پیشنهاد آنها نیز منعکس گردید. ان شاء اهلل از نظراتی که جنبه 

اجرایی دارند، استفاده خواهیم کرد. وی همچنین به ارائه گزارشی از بازدید اخیر خود از مناطق سیل زده شمال کشور پرداخت و گفت : سیل اخیر دو ویژگی داشت.

عبداهلل ناصری تحلیل کرد:

 آیا حسن روحانی و اصالح طلبان هم سرنوشت اند؟

 پزشکیان: 

 با احیا کارت سوخت از قاچاق بنزین جلوگیری می کنیم

 یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »اگر آقای روحانی 
این جلسات را با هر دو جریان سیاسی به صورت پیوسته 
برگزار می کردند می توانستیم امیدوار باشیم که ایشان به 
دنبال جبران اشتباهات و اصالح امور هستند. زیرا به هر 
حال افرادی که در این جلسات شرکت می کنند عمدتا از 
دولتمردان قدیمی هستند که ایشان می توانند از تجربیات 
آن ها استفاده کنند؛ بنابراین زمانی می توانیم بگوییم که 
آقای روحانی عزم خود را جزم کرده است تحوالتی ایجاد 
کند که این قبیل جلسات ادامه پیدا کند. نه اینکه یک 
جلسه برگزار شود بعد چند سال دیگر یک جلسه دیگر 
تشکیل شود و صرفا برای بهره برداری رسانه ای و سیاسی 

انجام شود.« 
همچنان صحبت از جلسه حسن روحانی با اصالح طلبان از 
موضوعات مورد توجه شبکه های اجتماعی و فعاالن سیاسی است. 
برخی این دیدار را نوعی بازی رسانه ای می دانند و برخی دیگر 
بر این باورند که بسیار با تاخیر برگزار شده است. آن ها معتقدند 
پنج سال میان فعاالن جریان اصالحات و حسن روحانی جلسه ای 
برگزار نشده است و این در حالی است که ان ها بیشترین تاثیر را 
در پیروزی وی در انتخابات داشته اند. اما آیا حاال روحانی بعد از 
بروز مشکالت طی یک سال گذشته تغییر رویکرد داده است؟   
بیشتر بخوانید: در دیدار روحانی و اصالح طلبان چه گذشت؟ در 
همین خصوص عبداهلل ناصری عضو شورای مشورتی سیدمحمد 
خاتمی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »با توجه به اطالعاتی که 
دارم، مسبب اصلی دیدار آقای روحانی با اصالح طلبان، شخص 
آقای جهانگیری بوده است. ماجرا این گونه بود که آقای روحانی در 
خصوص رویکرد اصالح طلبان نسبت به دولت و روند انتقادی این 
جریان طی یک سال گذشته، صحبت هایی را با آقای جهانگیری 
مطرح می کنند که آقای جهانگیری عنوان می کنند که این روند از 
همان ابتدا هم رویکرد اصالح طلبان بود و اگر این روز ها بیشتر شده 
به دلیل آن است که شما وعده هایی در انتخابات دادید، اما نسبت 
به آن ها کمی بی توجهی کردید. این گفتگو منجر شد به اینکه آقای 
روحانی جلسه ای با اصالح طلبان برگزار کنند.« روحانی و اصالح 
طلبان هم سرنوشت نیستند! وی افزود: »در این جلسه حدودا 
بیست نفر صحبت کردند و دوستان انتظاراتی که در سطح جامعه 
و میان اصالح طلبان وجود دارد عنوان کردند و آقای روحانی هم 
مسائلی را مطرح کرده اند. در مجموع صحبت های خوبی به ویژه از 
سوی آقایان موسوی الری و مجید انصاری گفته شده است. اما با 
این حال به نظر من اتفاق خاصی در روند رویکردی و عملی آقای 
روحانی ایجاد نخواهد شد. حتی ایشان در این جلسه گفتند که در 
جریان رسانه ها هستند و می دانند که برخی رسانه ها معتقدند که 
ایشان و اصالح طلبان هم سرنوشت هستند. اما این به نظر برخی 
صرفا فرار رو به جلو است.« او تصریح کرد: »اگر آقای روحانی از 
سال ۹۲ از تجربه هشت ساله اصالح طلبان در مدیریت کشور و 
حضورشان در قوه مجریه استفاده می کردند و به پیشنهادهایی 
که داده می شد توجه می کردند، قطعا امروز شرایط متفاوت تری 
داشتند. متاسفانه آقای روحانی به تمام آنچه که در ایام انتخابات 
انجام شد و وعده داده شد بی توجهی کردند و نه تنها تالش و 
تاثیرگذاری اصالح طلبان را در پیروزی خود نادیده گرفت بلکه 

بی توجهی به وعده های انتخاباتی موجب شد که پایگاه اجتماعی 
ایشان نیز آسیب ببیند؛ بنابراین اصال نباید این گونه تصور شود که 
آقای روحانی و اصالح طلبان هم سرنوشت هستند.« این تحلیلگر 
مطالبات  به  زمانی  روحانی  »آقای  کرد:  اظهار  مسائل سیاسی 
اجتماعی بی توجهی کردند که آقای جهانگیری را بنا به دالیل 
مختلف که قبال هم درباره آن ها صحبت شده است، محدود کردند. 
از سوی دیگر هرجا هم که دولت دستاوردی داشتند به دلیل 
بی توجهی به رسانه ها و افکار عمومی و عدم عملکرد مناسب در 
بخش هایی مثل سخنگویی و تیم رسانه ای دولت، نادیده گرفته 
شد. نمونه آن پیروزی تیم ایران در دادگاه الهه است که به نظر من 
به اندازه برجام اهمیت داشت، ولی دولت به دلیل ضعف رسانه ای 
و سخنگویی نتوانست به میزان کافی روی آن مانور دهد.« وی 
افزود: »بنابراین باید آقای روحانی باور کنند که دولت ایشان و 
اصالح طلبان اصال هم سرنوشت نیستند و ما همچنان با توجه به 
محدودیت هایی که آقای روحانی دارد در مواقع الزم انتقاد های 
خود را مطرح می کنیم. واقعیت این است که اکثر نخبگان جریان 
اصالح طلب با توجه به اینکه تجربه حضور در دولت را دارند به 
خوبی می دانند که آقای روحانی چه محدودیت هایی دارند و به 
همین دلیل این گونه نیست که در خالء و یک فضای غیرواقعی 
انتقاد های خود را مطرح کنند. با همه این صحبت ها من همچنان 
امیدوارم که آقای روحانی تغییر رویه دهند و این قبیل جلسات را 
پیوسته ادامه دهند.« این استاد دانشگاه با بیان اینکه روحانی بعد از 

پنج سال یک جلسه با اصالح طلبان برگزار کرده اند و به هیچ عنوان 
کافی نیست، گفت: »من اصال احساس نمی کنم که بعد از همه این 
افت و خیز ها که در کشور رخ داده است، باز هم آقای روحانی تغییر 
کرده باشند. زیرا هنوز هم می بینیم که با وجود تمامی مشکالتی 
که طی این سال ها از حوزه تحت نظر آقای نوبخت ایجاد شده 
است، هنوز هم آقای روحانی نه تنها اصرار دارند که ایشان در 
دولت باقی بمانند بلکه االن وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد 

هم معاون سابق ایشان هستند. 
یعنی باز هم اعمال نظر آقای نوبخت در این مسئله وجود داشته 
است و دیدگاه ها و رویکرد آقای نوبخت در مسائل اقتصادی دولت 
و کشور باز هم بیشتر از گذشته می شود.« او در پاسخ به این 
سوال که آیا ترتیب دادن چنین جلساتی با اصالح طلبان با هدف 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت گرفته است، عنوان کرد: »من 
قصد ندارم نیت خوانی کنم، اما واقعیت این است که اگر آقای 
روحانی این جلسات را با هر دو جریان سیاسی به صورت پیوسته 
برگزار می کردند می توانستیم امیدوار باشیم که ایشان به دنبال 
جبران اشتباهات و اصالح امور هستند. زیرا به هر حال افرادی 
که در این جلسات شرکت می کنند عمدتا از دولتمردان قدیمی 
هستند که ایشان می توانند از تجربیات آن ها استفاده کنند؛ بنابراین 
زمانی می توانیم بگوییم که آقای روحانی عزم خود را جزم کرده 
است تحوالتی ایجاد کند که این قبیل جلسات ادامه پیدا کند. نه 
اینکه یک جلسه برگزار شود بعد چند سال دیگر یک جلسه دیگر 

تشکیل شود و صرفا برای بهره برداری رسانه ای و سیاسی انجام 
شود.« ناصری در خصوص اینکه برخی در شبکه های اجتماعی 
عنوان کرده بودند که بهتر بود در این جلسه از افرادی مانند 
سیدمحمد خاتمی هم دعوت به عمل می آمد، آیا چنین انتظاری 
میان اصالح طلبان هم وجود داشت، گفت: »این درخواست اصال 
منطقی نیست. زیرا هم آقای روحانی می دانند و هم جامعه مدنی 
که در چنین جلسات عمومی و گسترده ای درست هم نیست آقای 

خاتمی دعوت شوند. 
طی این چند سال دو یا سه بار آقای روحانی و آقای خاتمی 
دیدار داشتند که کامال هم به صورت محدود بوده است؛ بنابراین 
آقای  که  نداشت  وجود  انتظار  این  اصالح طلبان  میان  حداقل 
خاتمی در این جلسه حضور داشته باشند. ضمن اینکه در این دو 
سه جلسه ای که آقای روحانی و آقای خاتمی داشتند، به بخش 
عمده از مشاوره ها و پیشنهادهای آقای خاتمی توجهی نشده است. 
نمونه آن هم توصیه عدم استفاده از آقای رحمانی فضلی در وزارت 
کشور بود که آقای روحانی در نهایت، ایشان را به عنوان وزیر 
انتخاب کردند. ضمن اینکه در چنین جلسات عمومی که معموال 
بخش عمده به کلی گویی و تشریفات می گذرد لزومی ندارد آقای 
خاتمی در آن حضور داشته باشد، اما با این حال آقای خاتمی از 
دیدار و جلسه با آقای روحانی در صورت تمایل ایشان هیچ ابایی 
ندارند و اگر آقای روحانی الزم بدانند، ایشان هم قطعا با آغوش 

باز می پذیرند.«

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: قاچاق بنزین 
برای  فروش  قیمت  برابر   10 همسایه  کشورهای  به 
برای  ابزاری  سوخت  کارت  و  دارد  سود  قاچاقچیان 

مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است.
افزود:  پزشکیان  مسعود  ایرنا،  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
مدیریت مصرف سوخت دستور رهبری بوده و استفاده از کارت 
سوخت تکلیف قانونی است، چرا که در شرایط کنونی قاچاق 
بنزین در شهرهای مرزی به صرفه است و ۱0 برابر برای هر 

فرد سود دارد.
با بیان اینکه اگر هر فردی بخواهد بنزین را به نصف  وی 
قیمت خارج از مرزها به فروش برساند، می تواند 5 برابر سود 
برای خود کسب کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی یکی از 
راه های کنترل سوخت استفاده مجدد از سامانه کارت سوخت 

است.
ایران  شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
کشور  این  برابر  دو  و  داشته  خودرو  ترکیه  کشور  از  کمتر 

قاچاق  کنونی  شرایط  در  البته  کند،  می  مصرف  سوخت 
برای  برابر   ۱0 و  است  به صرفه  مرزی  در شهرهای  بنزین 

هر فرد سود دارد.
پزشکیان با اشاره به احتمال استفاده مجدد از کارت سوخت، 
ادامه داد: مقام معظم رهبری در جلسه با اعضای هیات دولت 
به وزارت نفت برای بهینه کردن مصرف سوخت گوشزدهایی 
بین  بنزین در کشور  داشتند، چراکه در حال حاضر مصرف 
۱00 تا ۱۲0 میلیون لیتر در روز است، در حالی که کشور 

همسایه ایران که بیش از ما وسایل نقلیه دارند، نصف ایران 
مصرف سوخت ندارد.

اینکه کنترل  بیان  با  نایب رییس مجلس شورای اسالمی، 
مصرف سوخت در شرایط کنونی ضروری است، اضافه کرد: 
قرار نیست در شرایط اقتصادی کنونی کمتر از کشور ترکیه 
خودرو داشته و دو برابر این کشور سوخت مصرف کنیم، لذا 
مدیریت این موضوع با ابزاری همانند کارت سوخت انجام می 

شود.

زیباکالم: بن بست هست، اما برای تندرو ها نه برای کشور/ عباس عبدی: این بار موافقم/ سلیمی نمین: بن بستی نیست که بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم

 همه پرسی؛ آری یا خیر
همه پرسی یا رفراندوم با وجود آنکه بار ها درباره موضوعات سیاسی کشور 
مطرح شده، اما هیچ گاه عملی نشده است. این پیشنهاد در بین جریانات 
بین  در  گاهی  از  هر  اما  شده  روبه رو  استقبال  با  اصالح طلب  سیاسی 
اصالح طلبان نیز افرادی پیدا شدند که در مخالفت با رفراندوم سخن گفتند. 

عباس عبدی از جمله این افراد است.
 او اواخر شهریور یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و در آنجا گفته بود: "کلمه 
رفراندوم و همه پرسی برای بخشی از اصول گرایان گویی که تبدیل به ناسزا شده است 
و با شنیدن آن از کوره در می روند و اعصاب شان به هم می ریزد. اصالح طلبان و 
منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آن ها را 
در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم می دهند!" این روزنامه نگار اصالح طلب 
در یادداشت خود، عملی شدن همه پرسی در ایران را منتفی می داند و می نویسد: 
"تنها موضوعی که می تواند و باید به همه پرسی گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت 
مثال استصوابی شورای نگهبان در رد و تایید صالحیت ها است. هیچ موضوع دیگری 
در وضع موجود ظرفیت همه پرسی را ندارد، ولی در این مورد نیز نتیجه از پیش 
روشن است که پذیرش همه پرسی از سوی صاحبان قدرت در این باره تناقض دارد. 
زیرا اگر طرفداران این نوع حذف استصوابی بپذیرند که مردم صاحب صالحیت نهایی 
هستند و حق دارند درباره نظارت استصوابی نظر دهند، در این صورت و پیشاپیش 
منطق این گونه تایید و رد صالحیت ها را رد کرده اند و رفتار خود را اصالح می کنند 
طبعا نیازی هم به همه پرسی نخواهد شد و اگر همچنان اصل حاکمیت مردم را 
نپذیرند زیر بار همه پرسی هم نخواهند رفت."   بیشتر بخوانید: عباس عبدی: رفراندوم 
برای اصولگرایان به "ناسزا" تبدیل شده است عباس عبدی: این بار موافقم عبدی، 
اما در یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشته این بار و در ارتباط با FATF موافق 
رفراندوم است. عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: "پیشنهاد می شود که موضوع 
کلی الحاق به کنوانسیون های بین المللی به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه هر 
دو طرف گمان می کنند که اکثریت مردم ایران حامی نظرات آنان هستند. این روز ها 
مخالفان FATF بار ها و بار ها بر این ادعا تاکید کردند که مردم مخالف الحاق شدن 
هستند؛ بنابراین چه اشکالی دارد که اصل پذیرفتن و ملحق شدن به کنوانسیون های 
بین المللی )با حفظ تحفظات ممکن( به همه پرسی بگذاریم تا یک بار برای همیشه 
از این مجادالت تکراری و بیهوده خالص شویم. ما باید در فرآیند شکل گیری این 
کنوانسیون ها نیز فعال باشیم."   او در دفاع از ایده همه پرسی بر سر FATF می گوید 
در این مورد برای ایران یک دوراهی ایجاد شده است. به بیان عبدی "ایران در خصوص 

نظام جهانی در وضعیت خوف و رجا قرار دارد. نه می تواند از آن ها دوری کند و نه 
می خواهد به آن ها تن دهد. دوری را به نفع کشور نمی دانند، حضور را مترادف با 
انقالب نمی بینند؛ لذا در یک وضعیت دوگانه قرار دارند. تنها راه برای حل این وضعیت، 
رجوع به مردم و همه پرسی است که آیا مردم اصوال الحاق به این کنوانسیون ها را با 
شرط تحفظ تایید می کنند یا خیر؟ هر نتیجه ای حاصل شد، حداقل از این مجادالت 
بی حاصل مثل آنچه که در جلسه یکشنبه و پیش از آن گذشت خالص خواهیم شد." 
اما بن بست چه زمانی ایجاد می شود و چه زمانی به برگزاری همه پرسی نیاز است؟ دو 
تحلیل گر سیاسی اصالح طلب و اصول گرا معتقدند اساسا کشور در بن بست قرار ندارد 
که نیازی به برگزاری رفراندوم باشد.   بیشتر بخوانید: پیشنهاد عباس عبدی برای 
همه پرسی بن بستی نیست که بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم عباس سلیمی نمین، 
تحلیل گر سیاسی اصولگرا به فرارو می گوید: "درباره FATF اصال بن بستی وجود ندارد 
که بخواهیم برای برون رفت از آن همه پرسی برگزار کنیم. شاید آقایان خیلی کم تحمل 
هستند که احساس به بن بست رسیدن می کنند. برای بررسی CFT روال و ساختار 
قانونی وجود داشت. هیچ کس هم این ساختار را نفی نمی کند که ما به بن بست برسیم. 
اینکه درباره موضوعی بحث هایی جدی وجود داشته باشد به معنای بن بست نیست. ما 
زمانی به بن بست می رسیم که روالی و ساختاری قانونی برای حل و فصل یک موضوع 
وجود نداشته باشد. البته رای عمومی هم خودش جزئی از ساختار است. حتی اگر 
بررسی CFT در مجلس راه به جایی نمی برد باز هم ساختار های قانونی مثل مجمع 
 CFT تشخیص مصلحت برای دنبال کردن موضوع وجود داشت."   رای مجلس به
یعنی رای ملت این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه الریجانی در دو سه روز گذشته 
ترور شخصیت شده است می گوید: "اگر همه پرسی رخ می داد این توهین ها اتفاق 
نمی افتاد؟ در همه پرسی هم افراد نظر موافق یا مخالف می دهند. اینکه امروز به رئیس 
مجلس حمله می شود به کم تحملی و نداشتن سعه صدر ما برمی گردد که ممکن است 
در هر شرایطی انجام شود. مجلس نماینده مردم است. نمایندگان ملت یعنی عصاره 
ملت. وقتی مجلس به پیوستن به CFT رای می دهد یعنی از سوی ملت رای آورده 
است. اگر ما افکار عمومی را راه حل مسائل جزئی در نظر بگیریم رای مجلس همان 
رای افکار عمومی است." طرح رفراندوم یک خبط سیاسی است سلیمی نمین با طرح 
این پرسش که آیا برای عبور از چراغ قرمز که برای آن قانون وجود دارد همه پرسی 
می کنیم، می گوید: "طبق قانون روال پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی این است 
که موضوع آن در مجلس بحث شود، نماینده دولت هم باید درباره آن نظر بدهد. در 
آخر هم نمایندگان به آن رای می دهند یا نمی دهند. حتی اگر شورای نگهبان هم به 

این کنوانسیون ان قلت داشته باشد، باز هم ساختاری قانونی به نام مجمع تشخیص 
نظام برای آن وجود دارد. به این ترتیب طرح رفراندوم یک خبط سیاسی است."     
بیشتر بخوانید: پارسایی: چهل سال ما تصمیم گرفتیم یکبار ملت در همه پرسی تصمیم  
بگیرند زیباکالم: بن بست هست، اما برای تندرو ها نه برای کشور صادق زیباکالم، تحلیل 
گر سیاسی اصالح طلب نیز معتقد است کشور با بن بستی روبه رو نیست که به خاطر 
آن بخواهیم همه پرسی برگزار کنیم. او به فرارو می گوید: "این تندرو ها هستند که به 
بن بست رسیده اند. اما مشکل این است که نمی خواهند به آخر خط رسیدن خود را 
قبول کنند. ما به جای رفراندوم که به نظر من نشدنی است، می توانیم نظرسنجی 
کنیم." با نظرسنجی یا تجمع هم می شود نظر دیگران را پرسید این استاد دانشگاه 
با اشاره به نامه قبلی خود به وزارت کشور برای برگزاری تجمع در مخالفت با شعار 
"مرگ بر آمریکا" ادامه می دهد: "من ادیبهشت ماه از وزارت کشور نامه نوشتم و برای 
تجمع در مخالفت با شعار مرگ بر آمریکا درخواست مجوز کردم. در آن نامه خواستم 
این تجمع در مقابل درب شرقی بهشت زهرا )کنار جاده( قم و در جمعه بعد از ظهر 
برگزار شود که باعث ترافیک و خلل در زندگی مردم نشود. به این نامه پاسخی داده 
نشد. با یک تجمع یا یک نظرسنجی ساده می شود به دیدگاه مردم پی برد." تندرو ها 
نظر اکثریت مردم را قبول دارند؟ زیباکالم می گوید: "این موارد بن بست هستند، اما نه 
برای کشور؛ مردم که دنبال ادامه دشمنی با جهان نیستند. وقتی تندرو ها نمی خواهند 
نظر اکثریت مردم را بپذیرند هر چیزی می تواند به بن بست تبدیل شود؛ لذا سوال مهم 
و اساسی این نیست که ما بحران داریم یا نه؛ سوال اصلی این است که "تندرو ها نظر 
اکثریت مردم را قبول دارند یا نه؟ " تا این مساله روشن نشود هر چیزی می تواند به 
بحران بدل شود. من معتقدم که کشور با بحران روبه رو نیست. بلکه تنها مشکلی که 

وجود دارد این است که تندرو ها نظر اکثریت را برنمی تابند."


