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علی مطهری: اگر  رهبری دستوری برای اصالح بدهند امیدی برای آینده ایجاد می شود
اصالح در نظام حکمرانی، پیشنهاد یا یک ضرورت

 «اگر رهبری ورود کنند و دســتوری برای اصالح بدهند امیدی برای آینده ایجاد 
می شــود، ولی اگر ایشان دخالت نکنند معتقدم شورای نگهبان همان رویه خود را 
ادامه خواهد داد». این ســخنان علی مطهری، نماینده سابق در تحلیل اوضاع این 

روزهای کشور است.
 البته پیش از این رئیس جمهور از مجوز رهبری برای اصالح سیاســت های کلی 
نظام خبر داده بود و رئیس مجلس هم از عزم مجلس برای اصالح در مسیر ایجاد 

حکمرانی نو سخن گفته بود.
قالیباف در همین رابطه گفته بود: همان طو رکه رهبر انقالب در دیدار با اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند «این مسائل حواس شما مسئولین را پرت 
نکند و از کارهای اصلی و اساســی باز نمانید» مجلس آماده است تا بیش از پیش 
هر گونه کمکی به دولت نماید و انتظار داریم که مســئولین، دقت و نظارت بیشتری 

بر قیمت ها و بازار ارز داشته باشند.
رئیس مجلــس افزود: امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشــور به صورت کامل 

تثبیت شــود تــا تغییرات مشــروع و الزم به ســمت حکمرانی نــو در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز 
شــود. وی در ادامه گفت: بر این اساس مرزبندی با خشونت طلبی و براندازی شرط 
ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی 
کشور نیز به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر نوع اصالح و تغییر برای 
تأمین منافع عمومی اســت، البته بخشی از این تغییر نیز اصالح در نظام حکمرانی 
در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اســالمی است که باید به حکمرانی نو منجر 

شود.
حال علی مطهری استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در دوره های هشتم، 
نهــم و دهم، گفته اســت: «اگر رهبری ورود کنند و دســتوری برای اصالح بدهند، 
امیدی برای آینده ایجاد می شــود  ولی اگر ایشــان دخالت نکنند، معتقدم شورای 

نگهبان همان رویه خود را ادامه خواهد داد».
او همچنیــن در آسیب شناســی اعتراضــات اخیر بــه خبرآانالین گفته اســت: 

اگر عذر خواهی می شــد در التیام موضوع بســیار مؤثر بود و از شــدت اعتراضات 
می کاســت. همچنین اگر مجلس استقالل داشــت، در ارتباط با خانم مهسا امینی، 
بالفاصلــه وزیر کشــور را اســتیضاح و برکنار می کــرد، از این طریق تــا ۵۰ درصد 

اعتراضات کاهش می یافت.
مطهری ضمن انتقاد از قطع سخنان معین الدین سعیدی، نماینده چابهار گفت  
او مسائل آنجا(زاهدان) را خیلی خوب مطرح کرد. او در بخش دیگری از سخنانش 
درباره مرگ مهسا امینی گفت: انصافا اگر مردم هیچ اعتراضی نمی کردند ، آن موقع 
ما باید ناراحت می شدیم که چرا در مقابل چنین حادثه ای با اینکه عواطف انسانی 
افراد جریحه دار شده، کسی اعتراض نکرد، بد بود اگر این اتفاق می افتاد. ولی نفس 
اعتراضات کار درســتی بود. هرچند بعد ضد انقالب سوار بر کار شد و سو ءاستفاده 

کرد ولی اصل اعتراض کار مثبتی بوده و قابل ستایش و تمجید است.
او همچنین معتقد است: با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی قیمت ها به شدت 
افزایــش پیدا کرد و بنا بود چهار قلم کاال گران بشــود و تأثیری روی کاالهای دیگر 

نداشــته باشد ولی در همه چیز اثر گذاشت و به مردم شوک وارد شد. باز هم مردم 
تحمل کردند ولی به نظر من چون هیچ افق روشــنی پیش روی مردم و امیدی هم 
بــه آینده نبود و نمی دانســتند باالخره وضعیت حاضر یک امر موقتی اســت  یا به 
گشــایش می رسیم، در ایجاد اعتراضات و تجمعات خیلی مؤثر بود. مطهری ادامه 
داده است: مردم نمی دانستند فلسفه تحمل این همه سختی چیست و چرا باید آن 
را تحمل می کردند، برای مثال چرا در باره توافق برجام این همه تعلل می شــود و 
اساسا انگار میلی به توافق وجود ندارد و هیچ آینده روشنی برای وضع کشور وجود 

ندارد. این امر مردم را عاصی کرده است.
به گفته علی مطهری« احســاس عدم مشــارکت در سرنوشــت خود در ایجاد 
اعتراضات مؤثر بوده اســت. مردم احساس می کنند راه اصالحی وجود ندارد و راه 
اصالح بســته شده اســت. بعد از انتخابات ۱۴۰۰ مردم به این احساس رسیدند که 
دیگر نمی توانند تغییری ایجاد کنند؛ به ویژه از این نظر که مشــارکت پایین از ســوی 

مسئوالن به فال نیک گرفته شد».
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بازتاب 

درمورد با بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس منتشر می شود
واکنش مجلس به گزارش «شرق»

مجلس در واکنش به گزارش دیروز روزنامه «شرق» درباره بیانیه 
۲۲۷ نماینده مجلس که حاشــیه های بسیاری داشــته و در نهایت 
بهارستان جعلی بودن آن را اعالم کرد، جوابیه ای ارسال کرده است.

«شرق» به جهت رعایت اخالق حرفه ای و قانون مطبوعات متن 
جوابیه مجلس را عینا منتشر می کند. «جناب آقای مهدی رحمانیان

مدیر مسئول محترم روزنامه شرق
با ســالم، احتراما به اســتحضار می رســاند در صفحــه اول آن 
روزنامــه به شــماره ۴۴۲۰ مــورخ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳ با عنــوان «واکنش 
مجلس به بیانیه ۲۲۷» در صفحه اول درج شــده اســت. مقتضی 
اســت بر اســاس ماده ۲۳ قانــون مطبوعــات کشــور و به منظور 
روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عینا در اولین شماره و در همان 
صفحه به چاپ برسد. مقدمه این گزارش مملو از عبارت هایی است 
که به صورت غلط و صحیح در هم آمیخته تا این طور بازنمایی شود 
که نمایندگان در بیانیه هفته گذشته خود به دنبال اعدام معترضان 
بودند! درحالی که این ادعا، نســبت دادن یک دروغ بزرگ به مجلس 
شــورای اسالمی و نمایندگان مردم است و درهیچ جای این بیانیه نه 
این عبارت که اساسا چنین مفهومی وجود ندارد. این مفهوم ساخته 
و پرداخته چارچوب سازی رسانه های معاند فارسی زبان بوده و تکرار 
آن از سوی برخی رسانه های داخلی اقدامی عجیب و غیرقابل انتظار 

است. بنابراین؛
۱- در بیانیه ۲۲۷ نماینده به هیچ عنوان به «اعدام» اشــاره نشده  
بلکه امضاکنندگان خواستار «قصاص» کسانی شده اند که دستشان 
به خون دیگران آغشته شده و همچون داعش با سالخی مردم، آنها 
را قتل رســانده و از ایــن اقدام خود تصویر گرفته و بــا افتخار آن را 
منتشر کرده اند. آیا نویسنده این گزارش و مدیران روزنامه شرق انتظار 
دارند که چنین افــرادی آزادانه در خیابان بچرخند؟ انتظار نمی رود 
که روزنامه شــرق، حکم قصاص را با مجــازات اعدام یکی بداند و 

قصاص را نفی کند.
۲- برخالف متن گزارش مذکور که مدعی «صدور حکم محاربه 
برای بازداشت شدگان از طرف نمایندگان مجلس» شده، در هیچ جای 
این بیانیه، برای بازداشت شــدگان نه حکم محاربه صادر شــده و نه 
مجلس در چنین جایگاهی اســت. اساسا هیچ کس حق ندارد همه 
معترضان و بازداشت شــدگان را با یک چوب برانــد و در این زمینه 
اقدام روزنامه شــرق که تالش کرده، دســت کم در دو بخش از متن 
خود، به همه بازداشت شدگان عنوان «محارب» نسبت داده و آن را 
به بیانیه نمایندگان ربط دهد، اقدامی مشکوک و در خوش بینانه ترین 
حالت تعجب برانگیز اســت. انتظار این بود که نویســنده یا مدیران 
روزنامه شــرق پیش از انتشــار این مطلب خالف واقع، الاقل یک بار 
بیانیه نمایندگان را مطالعه می کردند تا چنین عباراتی را به دروغ به 

بیانیه نمایندگان نسبت ندهند.
۳- این روزنامه همچنین به یک نامه جعلی نیز اشــاره کرده که 
منتســب به نمایندگان منتشر شده بود و با وجود آنکه برخی اسامی 
ادعاشــده در این نامه و حتی برخی اعضای هیئت رئیسه که در این 
نامه جعلی به نامشــان اشاره شده اساسا در مجلس فعلی حضور 
ندارد اما روزنامه شرق حاضر نشده عنوان جعلی به این نامه بدهد 
که این مســئله نیز جای تعجــب دارد و برخــالف اصول حرفه ای 

خبررسانی است.
محمد علی قندهاری نیا
مدیر  کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

 رئیس دولت اصالحات گفت: براندازی نه ممکن است نه مطلوب، ولی ادامه وضع 
کنونی زمینه های فروپاشــی اجتماعی را بیشــتر می کند و کم هزینه ترین و پرفایده ترین 
راهکار خوداصالحی نظام اســت. به گزارش ایســنا، ســیدمحمد خاتمی در دیدار با 
جمعی از عالقه مندان به مسائل سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت امروز ایران، 
اظهار کرد: ایران عزیز که در طول تاریخ، تندبادهای سهمگینی را از سر گذرانده است و 
افتان  وخیزان تاریخ پردرد و رنج و البته افتخارآمیز خود را رقم زده است این  روزها حال 
خوشی ندارد و بدخواهان و دشمنان از بیرون و درون پیشرفت و سربلندی آن را مورد 
تهدید قرار داده اند ولی جسم مجروح و روح آزرده آن چشم به آینده بهتر دوخته است.
وی خطاب به جمع حاضر، گفت: از گزارش جامع و آسیب شناسانه شما از حوادث 
سیســتان و بلوچســتان و علل و عوامــل پدیدآمدن آنها و احیانا نمــودن راه درمان و 
برون رفت از بحران تشکر می کنم و تقاضا دارم این مطالب را به اطالع دست اندرکاران 
امور برســانید و بر مسئوالن نیز فرض است که عالوه بر تحلیل ها و گزارش هایی که از 
مجاری رسمی می رسد از طریق مجاری بی طرف و خیرخواه در جریان امور قرار گیرند.
رئیس دولت اصالحات با اشاره به وضعیت امروز سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: 
درمورد سیستان و بلوچستان مظلوم و عزیز و آنچه این روزها بر آن گذشته است، چند 
نکته را عرض می کنم؛ اوال عزل یک مسئول - هرچند بسیار دیر - کار درستی بود و انتظار 

این اســت که در برخورد با کسانی که مقصرند دست کم سرعتی به خرج داده می شد 
که متأســفانه در برخورد با معترضان می شــود. در ثانی همه مسببان و برنامه ریزان و 
تخلف کنندگان مورد بازخواســت و برخورد قرار گیرنــد و ثالثا اینکه در وطن خواهی و 
نجابت مردم بزرگوار استان به خصوص قوم اصیل و محترم بلوچ تردیدی نیست؛ امری 
که در مقاطع مختلف بروز و ظهور کرده اســت و نیز محرومیت هایی که این استان از 
آن رنج می برد بر کســی پوشیده نیســت. خاتمی یادآور شد: در حوادث اخیر نیز بر این 
استان و به خصوص بخش بلوچ آن ستم و جفای مضاعف رفت که الزم است هرچه 
زودتر مردم منطقه که هم رنج محرومیت و هم ستم اشرار را بیش از دیگران احساس 
و تحمل کرده اند مورد استمالت قرار گیرند و نیز آسیبی که به خصوص به لحاظ روحی 

و حیثیتی به این مردم رسیده است تا آنجا که ممکن است جبران شود.
رئیــس  دولت اصالحات با برشــمردن ویژگی های حکمرانی خــوب اظهار کرد: از 
جمله مهم ترین آنها شــناخت یا به رسمیت شناختن حقوق ملت و رعایت آزادی های 
اساسی به ویژه زمینه ســازی اعمال حق شهروندی شــهروندان است که اعضای یک 
ملت اند و ملت از گرایش ها، قومیت ها، ســلیقه ها و حتی مذاهب تشکیل شده است 
و نیز تأمین ثبات و امنیت کشــور با حضور و کمک خود مردم که صاحب اصلی کشور 
و حکومت اند. وی افزود: به ویژه حکمرانی خوب آن اســت که پیشران کشور به سوی 

توســعه همه جانبه توأم با عدالت باشــد. البته بیگانگان و بدخواهان و دشمنان عزت 
ملت و اســتقامت و پیشــرفت کشــور بی کار نمی نشــینند ولی نقش و کار آنها بیشتر 
بهره برداری ســوء از نارضایتی مردم و تالش برای ســوق دادن این اعتراض ها به سوی 
ناآرامی اســت و حتی ابزار قــرار دادن خون و رنج مردم برای نیل به مقاصد شــومی 
اســت که دارند. خاتمی با بیــان اینکه ندیدن یا انکار وضع بدی کــه به نام زندگی بر 
مردم تحمیل می شود نارضایتی را از بین نمی برد، تصریح کرد: اگر چشم اندازی به سوی 
بهبود اوضاع نباشد نارضایتی همراه با یأس و احیانا به آشوب علیه آنچه هست مبّدل 

می شود. اولین گام اصالح نه تنها به رسمیت شناختن حق اعتراض بلکه استقبال از آن 
است. اینکه هر اعتراضی، اغتشاش معرفی  و برخورد خشن و سخت با آن توجیه شود، 
مشــکل را بیشــتر می کند. رئیس دولت اصالحات ادامه داد: از سوی دیگر در جهان و 
فضایی به ســر می بریم که وضع گریزناپذیر ارتباطات در آن زمینه بهره برداری ســوء از 
نارضایتی ها و اســتفاده ابزاری از آن برای رسیدن به مقاصد شوم را آسان کرده است. 
براندازی نه ممکن اســت نــه مطلوب؛ ولی ادامه وضع کنونــی هر لحظه زمینه های 
فروپاشــی اجتماعی را پهن تر و بیشتر می کند. در یک کالم، کم هزینه ترین و پرفایده ترین 
راهکار که نتیجه آن ثبات و پیشــرفت و بازسازی اعتماد از دست رفته بخش مهمی از 
جامعه از حکومت اســت، خوداصالحی نظام است، هم در ساختار، هم رویکرد و هم 

رفتار؛ امری که همواره از سوی خیرخواهان گفته و پیشنهاد شده است.
وی یادآور شــد: اعتراض اگرچه با مرگ ناگوار خانم مهســا امینی دخترخانم کرد 
ســنی آغاز شد ولی خوشبختانه در اثر هوشــیاری مردم و با وجود تالش مذبوحانه ای 
که به خصوص از خارج هدایت می شــد، اعتــراض رنگ و بوی قومی و مذهبی نگرفت 
و صدای تجزیه طلبی که مورد خواســت دشــمنان است، شنیده نشد. ولی بپذیریم که 
محرومیت که همه جا هست در نواحی مرزی که بیشتر سکونت گاه اقوام مختلف است 
و نیز برای زنان و جوانان بیشتر است و از اولویت های حکمرانی خوب تالش مضاعف 
بــرای رفع این محرومیت های مضاعف اســت. خاتمی گفت: نســل جدید که جهان 
ویژه خود را دارد ســرمایه بزرگ امروز و فردای ماســت. اگر نمی خواهیم یا نمی توانیم 
تقاضاهای او را برآورده کنیم دست کم ذهنیت، امید و اعتراض او را بفهمیم. فهمیدن 

گام نخست تفاهم و حرکت به سوی همدلی و اقناع متقابل است.

 معصومه معظمی: اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات 
آزاد را برای شــهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین 
اصل قانونی هرکســی «بدون حمل ســالح» درصورتی که این 
اقدامش «مخل مبانی اسالم نباشد» می تواند از این حق قانونی 
استفاده کند. اما با باالگرفتن اعتراضات خیابانی و تداخل برخی 
مطالبات بحق مردم و به خشــونت کشیده شدن این اعتراضات، 
شرایط به سمتی رفت که مسئوالن مربوطه تأکید کردند باید خط 
معترضان از آشوب طلبان جدا شود. ازاین رو با وجود اینکه همان 
روزهای اول اعتراضات، رئیس جمهور وعده تعیین مکانی برای 
تجمعات آزاد را به معترضــان داده بود و حتی رئیس مجلس 
و نمایندگان بعد از ۴۳ ســال بر لزوم اجراشدن این اصل قانونی 
تأکید داشتند، اما با گذشت هفته ها هنوز این وعده محقق نشده 
است. البته طبق اظهارات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از دو سال پیش طرحی 
با عنوان «حق راهپیمایی آزاد برای معترضان» در این کمیسیون 
در حال پیگیری است و هفته گذشته هم بابک نگهداری، رئیس 
مرکز پژوهش ها، خبر داد این طرح نهایی شــده و به کمیسیون 

شوراها جهت تعیین تکلیف ارسال شده است.  
از  آنجایی که رئیس جمهور مســئول اجرای قانون اساسی است 
و بر حســن اجرای آن سوگند یاد کرده، این انتظار می رفت که در 
۴۳ سال گذشته تا امروز باالخره یکی از رؤسای جمهور این اصل 
مترقی قانون اساســی را به رسمیت بشناسد و دستور به اجرای 
اصل ۲۷ قانون اساســی بدهد. اما همواره طی این سال ها بنا به 
برخورد ســلیقه ای، این اصل مهم نادیده گرفته شده و حتی در 
این روزها که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اجرای آن است، این 
حق نادیده گرفته شده اســت. اگرچه در روزهای اول تجمعات 
و اعتراضات خیابانی رئیســی دراین باره وعده هایی داد اما هنوز 
در این خصوص اقدامی نکرده اســت. پس از آن مجلسی ها از 
جمله آصفری، نایب رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس، به «شــرق» وعده داد که اگر دولت دراین باره الیحه ای 
ندهد، مجلس به شخصه دست به کار شده و طرحی با این عنوان 
تهیه می کند و ارائه می دهد. حتی گفته شــد اگر طرح مجلس 
بــا الیحه دولت هم زمان شــود، آن را در هم ادغام می کنند؛ اما 
با گذشــت مدت هــا از اعتراضات و وعده های داده شــده، نه از 
الیحه دولت خبری شــده، نه از طرح مجلس. اما تنها طرح این 
روزها همان طرحی اســت که جوکار، رئیس کمیسیون شوراها 
درباره آن به «شرق» گفته بود که از دو سال پیش تدوین و تهیه 
کرده انــد و اکنون روزهای نهایی خــود را می گذراند. طرحی که 

گفته شده بود جزئیات آن در حال آماده سازی است.
برگــزاری  و  اجتماعــات  تشــکیل  «نحــوه  طــرح  جزئیــات 

راهپیمایی ها»
پیــش از این، در تشــریح جزئیــات این طرح محمدحســن 
آصفری،  نایب رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی کشور به 
«شــرق» گفته بود: «در بندهایی از این طرح در حال آماده شدن 

مجلس، مکان هایی برای تجمعات تعیین شده است. مثال اجازه 
خواهیم داد در یکی از پارک هــا که مرکزیت دارد این تجمعات 
انجام شــود. حتی اگر یک فرد نه جمع، درخواست و اعتراضی 
به شــرایطی دارد، با تأمین امنیتی که برای او فراهم می شــود و 
تعهداتی که خودش می دهــد، می تواند اعتراضش را در قالب 
دست نوشــته، اطالعیه و بنر اعالم کند؛ اما باید به برخی اصول 

و مبانی پایبند باشد ».
عضو هیئت رئیســه کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور، 
در ادامه بیــان جزئیات طرح فــوق تصریح کــرد: «این اصول، 
مبانــی و تعهدات هم قرار اســت در این طرح گنجانده شــوند. 
مثــال حــق توهین به مبانی اســالم و شــریعت و مذهب مردم 
را نــدارد. اهانت بــه آرمان های انقالب، شــهدا و ... اجازه داده 
نمی شــود. پس حتما محدودیت هایی برای آنها لحاظ می شود 
و این طور نیســت که شــرایط باز باشد و هر کســی هر رقمی که 
خواســت اعتراض و تجمع کند. در هیچ کشوری این اجازه داده 
نمی شــود. در انگلستان هم اگر کسی اعتراضی دارد، حق ندارد 
به ملکه انگلیس توهین کند و از او تعهد می گیرند. در اینجا هم 
همین طور است. باید به یک سری شرایط و چارچوب ها و قواعد 
تعهد بدهند و در این قانون جدید مجلس قرار اســت این موارد 

گنجانده شوند».
ما تافته های جدا بافته ایم کــه در حرف با مردم هم دردیم نه 

عمل!
البتــه محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون شــوراها هم 
در این باره به «شرق» گفته بود که در قالب این طرح، می کوشند 
اصل ۲۷ قانون اساسی را به قانون عادی تبدیل کنند. موضوعی 

که مسعود پزشــکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس 
در گفت وگو با «شــرق» به آن واکنش نشــان داد و گفت امکان 
نــدارد مجلس بتواند اصول قانون اساســی را بــه قانون عادی 
تبدیل کند. او تأکید کرد که اصل قانون اساســی نیازی به قانون 
مجلس و الیحه دولت ندارد و رئیس جمهور به عنوان پاســدار 

قانون اساسی باید این اصل قانونی را کامل اجرا کند.
ایــن نماینده اصالح طلــب که تجربه نایب رئیســی مجلس 
دهم را هم در پرونده خــود دارد، درباره الزمه اجرای اصل ۲۷ 
قانون اساســی و حق تجمعــات آزاد بــرای معترضان آن هم 
در این شــرایط خاص کشور به «شــرق» گفت: «اگر وعده هایی 
کــه مجلس و دولــت در قبال اجرای اصل ۲۷ قانون اساســی 
داده اند، محقق نشــود و قانون زمین بماند، نتیجه این می شــود 
که به صورت کنترل نشده و انفجاری خودش را در جامعه نشان 

می دهد».
او ادامــه داد:  «اگــر راه  را بر معترضان ببندیــم و راه دررو را 
به کســانی که اعتراض و حرفی برای گفتن دارند نشــان ندهیم 
که حرفشــان را در مکانی در چارچوب قانون بزنند، این فشارها 
خودش را به شکل دیگری نشان می دهد. به عبارتی کسانی که 

کل نظام را قبول ندارند از این شرایط سوءاستفاده می کنند».
پزشکیان تأکید کرد: «نباید خالف قانون عمل کنیم. مسئوالن 
ما همه ســوگند یاد کرده اند که به قانون اساســی پایبند باشند. 
پایبندی هم یعنی اجراکردن قانون و این خیلی ساده است و باید 

قانون را اجرا کنند و صدای اعتراضات را هم بشنوند».
این نماینده ادوار مختلف و همچنین نماینده فعلی مجلس 
در پاســخ به این نکته که رئیس کمیســیون شوراها گفته است 

می کوشــند اصل ۲۷ قانون اساســی را در قالب قانون عادی به 
تصویب برسانند، گفت: «کمیسیون شوراها می تواند هر آنچه را 
دوست داشته باشد، تصویب کند، اما دست آنها نیست که قانون 
اساســی را تغییر دهند یا قانون اساسی را تبدیل به قانون عادی 
کنند. این اقدام به خود قانــون برمی گردد که چنین اختیاری به 
نمایندگان مجلس نداده اســت تا قانون باالدســتی را به قانون 

عادی تبدیل کنند».
پزشــکیان همچنین در انتقاد از عــدم تحقق وعده دولت در 
اجرای اصل ۲۷ قانون اساســی بیان کرد: «دولت باید دراین باره 
پاســخ گو باشد و هرچه ســریع تر این کار را انجام دهد. اگر زودتر 
فضایی برای تجمعات اعتراضی ایجاد می کرد، شرایط کشور به 
اینجا نمی رسید. معترضان به این مکان های تعیین شده می رفتند 
و تحت شــرایط تعیین شــده اعتراضشــان را بیان می کردند، اما 
این اتفــاق نیفتاد». این نماینده فعلی مجلس و وزیر بهداشــت 
دولت اصالحات در صحبتی هم بــا معترضان گفت: «البته در 
اعتراضات باید معترضان یک ســری چارچوب ها را رعایت کنند. 
نباید در قالب اعتراض به مقدســات عده ای دیگر فحش دهند. 
اعتراض کردن با فحش دادن فرق دارد. کســانی که می خواهند 
اعتراض کنند باید یک ســری موارد را رعایــت کنند. اگر مراعات 
نکنند باعث می شــوند بین آنها و کســانی که به اعتقاداتشــان 

توهین شده برخورد فیزیکی پیش بیاید و اوضاع را بدتر کند».
این نماینده مردم تبریز در مجلس در پاســخ به این پرســش 
که اگر دولت الیحه مربوطه را به مجلس نفرســتد، آیا مجلس 
دراین باره دســت به کار شــده و طرحی جایگزین ارائه می دهد؟ 
اظهــار کرد: «در صورتی که دولت الیحــه ای برای اجرای اصل 
۲۷ قانون اساسی ندهد، وظیفه کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور اســت که در مجلس چنین طرحی را دنبال کند، اما بعید 
می دانم این مجلس دنبال اجرای چنین طرحی باشــد. پس در 
چارچــوب همان قانونی که وجود دارد باید این حق قانونی را از 

رئیس جمهور مطالبه کرد».
او همچنین تأکید کرد: «قانون خودش کافی اســت و نیازی 
نیســت مجلــس دوباره قانونــی در ایــن رابطه بنویســد. باید 
درخواســت کنیم دولت قانون را اجرا کند. اگر قانون اجرا شود، 
نیازی به نوشتن قانون جدیدی برای اجرای حق قانونی مردم و 

معترضان وجود ندارد».
او در پاســخ به این ســؤال که طی ۴۳ ســال گذشته قانون 
اساســی و این اصل مهم اجرا نشــده اســت، توضیح داد: «این 
اشکال ماســت و این نقد وارد است. همین جریانات باعث شده 
ایــن اتفاقات به این شــکل خودش را بروز دهــد. اکنون هم که 
مشــکالت اقتصادی و فشــارهای خارجی افزایــش پیدا کرده، 

مدیریت چنین کارهایی سخت شده است».
ایــن نماینده اصالح طلب مجلس تأکیــد کرد: «واقعیت این 
است که  مســئوالن و حتی قانون گذاران نه در شعار و گفت وگو 
بلکــه در عمل باید با مردم همدردی کنند. ما حرف می زنیم اما 
در عمــل یک تافتــه  جدابافته از جامعه هســتیم و تا زمانی که 

این گونه عمل می کنیم، مشکالت اجتماعی بدتر می شوند».
به هر حال شرایط کشور به نحوی شده که بخشی از جامعه 
این بار به طور جدی خواســتار احقاق حقوق قانونی خود طبق 
قانون اساســی هســتند؛ یعنی می خواهند طبق اصل ۲۷ قانون 
اساســی و حق شــهروندی خود نســبت به مواردی که انتقاد 
دارند تجمعات آزاد اعتراضی داشــته باشند و بر مسئوالن است 
که برای جلوگیری از به قولی «اغتشاشــات» و در هم آمیختگی 
این حق قانونی با سوءاســتفاده گروهی خاص، این حق را برای 
معترضان به رســمیت بشناسند تا دیگر شــاهد وضعیتی مانند 

ناآرامی های پیش آمده این روزها نباشیم.

«شرق» گزارش می دهد

اصل ۲۷ قانون اساسی
حقی که نباید نادیده گرفت

 خاتمی: براندازی نه ممکن است نه مطلوب
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