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زنان »رجل سياسي« مي شوند؟
»اعتماد« بررسي مي كند ؛ آيا زمان تغيير تفسير »رجل سياسي« رسيده تا زنان 

كانديداي رياست جمهوري شوند؟

رستم قاسمي، وزير نفت احمدي نژاد: 
 برجام در فروش نفت

تاثير داشته است
گروه سياسي| رستم قاسمي، وزير 
نفت دولت احمدي نژاد كه از قضا در 
س��خت ترين روزهاي اقتصادي ايران و در بحبوحه 
دور زدن تحريم ها بر صدر اين وزارتخانه نشسته بود 
توضيح داده كه هيچ عالقه اي براي رفتن از قرارگاه 
خاتم ب��ه وزارت نفت نداش��ته و چهارماه براي وزير 
نش��دن البي كرده اس��ت! اما در نهايت پذيرفته كه 
راهي وزارت نفت ش��ود. او در گفت وگوي مبس��وط 
خودش ب��ا خبرگزاري ف��ارس از تحريم ه��ا و دور 
زدن آنها تا دكل هاي نفتي گمش��ده و حتي موضوع 
كانديداتوري اش در انتخابات سخن گفته است. در 

ادامه اهم اظهارات او را بخوانيد: 
   واقع��ا در اين جن��گ اقتصادي ما پيروز ش��ديم. 
دش��من ب��ا هم��ه ابزاره��اي پيچيده اقتص��ادي و 
بسترهايي كه در اختيار داشت به جنگ آمده بود و 
لش��كرهايش را براي اين كار بسيج كرده بود. اينكه 
گفته ش��ده در تاريخ بي سابقه اس��ت تاكنون بانك 
مركزي هيچ كش��ور تحريم نشده است، بايد بگويم 
وزارت نف��ت نق��ش اول در عبور از تحريم داش��ت. 
اينكه مي گفتن��د فقط تحريم نفتي و بانكي اس��ت 
يك دروغ بزرگي است، وقتي نمي شد صدهزار دالر 
جابه جا شود چگونه مي شد دارو بخريم، چگونه مواد 
غذاي��ي بخريم، تحريم  همه جانب��ه عليه ملت ايران 
بود. خوب تحريم چيز خوبي نيس��ت، پديده شومي 
اس��ت و هيچ كس از آن استقبال نمي كند و روزهاي 
اوليه تحريم بس��يار سخت بود، راه هاي دور زدن آن 
را بلد نبوديم، اما خيلي زود راه هاي آن پيدا شد: دنيا 

بزرگ است و راه ها فراوان. 
   اساسا هس��ته اي بهانه تحريم بود و حتما بزرگان 
نظام، تش��خيص دادند كه بايد مقابل��ه كنيم... اگر 
مقابله اقتصادي ايران نبود بايد طور ديگري پش��ت 
ميز مذاكره مي نشس��تيم. واقعا ب��راي عبور تحريم 
ريس��ك هاي زيادي شد. كش��ور در هر سال حدود 
100 ميليارد دالر واردات و صادرات دارد و اگر كشور 
بخواهد بچرخد براي مبادالت مالي بايد تصميماتي 
خارج از روال جاري گرفته شود. اقدامات زيادي در 
دوره عبور از تحريم انجام ش��د كه منافع ملي اجازه 
نمي دهد گفته شود، ولي به هرحال هزينه هايي هم 
داش��ت. مگر دوران جنگ با ع��راق همه عمليات ها 
موفق بود؟ مگر هزينه جاني و مالي كمي داش��تيم؟ 
به هرحال در اي��ن پيروزي اقتص��ادي هزينه هايي 

هم داشتيم. 
   بدعهدي شديد امريكا و غربي ها نمي گذارد برجام 

به نتيجه برسد. 
  )در پاس��خ به اينكه گفته مي شود در دوره وزارت 
رس��تمي در وزارت نفت حقوق ه��اي نجومي وجود 
داش��ت(: فكر نمي كنم در وزارت نفت كسي بيشتر 
از بيست ميليون حقوق دريافت كرده باشد و من از 
وزارت نفت هيچگونه حقوق��ي و هيچ نوع دريافتي 
نداشتم. آخرين حقوق من يعني مرداد 92 به عنوان 
وزير نفت 7 ميليون و دويست هزار تومان بوده كه از 

وزارت نبوده است. 
   در اواي��ل ش��كل گيري تحريم ها اوايل س��ال 90 
مق��ام معظم رهبري به عس��لويه تش��ريف آوردند. 
در جلس��ه اي كه در خدمت ايشان بوديم مسووالن 
شركت نفت اعالم كردند كه مشكل اصلي، نداشتن 
دكل حف��اري اس��ت و دكل هاي اج��اره اي هم كه 
تعدادش��ان خيل��ي كم اس��ت در تحري��م  مي روند 
قرار ش��د اقداماتي انجام ش��ود. پارس جنوبي براي 
رس��يدن به برنام��ه زمان بندي 25 دس��تگاه دكل 
حفاري الزم داش��ت كه ح��دود 5 دكل اجاره اي در 
آن تاري��خ كار مي كردند. در ش��رايط تحريم فروش 
دكل ب��ه ش��ركت هاي ايران��ي به كلي ممن��وع بود 
و كس��ي جرات نمي ك��رد دكل به ايران بفروش��د. 
وزارت نفت ني��ز به دليل اج��راي اصل 44 خودش 
دكل خري��داري نمي كرد و ضرورتي هم نداش��ت. 
شركت هاي پيمانكاران ايراني ازجمله خاتم، اوپك 
و... را جمع كرديم و از آنها خواستيم دكل خريداري 
و به ايران بياورند؛ قطعا بايد با واسطه هاي مختلفي 
خريداري مي ش��د تا مرداد 92، 20 دكل حفاري در 
پارس جنوبي وارد ش��د و انصافا كار بزرگ و تاريخي 
شد، بخش عمده آنها را شركت هاي ايراني خريدند. 
   درباره دكلي كه گفته ش��د گم شده است، مربوط 
به شركت تاسيس��ات دريايي بوده و به وزارت نفت 
ارتباطي نداشت، بعد از دوران وزارتخانه بنده متوجه 
شدم كه در خريد، مشكالتي داشته اند و گويا واسطه 
خريد كه معلوم است چه كس��اني بوده اند، تخلف و 
خيانت كرده  و بخشي از پول را به حساب خودشان 
واريز كرده اند كه خوش��بختانه قوه قضاييه به موقع 
وارد شد و ضمانت هايي نيز از اموال و امكانات آنها در 

اختيار گرفته است. 
   به هرحال برجام در فروش نفت تاثير داشته است. 
فروش نفت با مش��كالتي مواجه ب��ود و در مقطعي 
صادرات ما كم ش��د، اما با مس��افرت به كشورهاي 
خري��دار و نيز با مالق��ات با روس��اي جمهوري آن 

كشورها، فروش نفت خيلي زود افزايش يافت. 
   قرارگاه، تعامل بسيار خوبي با بخش خصوصي دارد 
و هيچگاه جاي بخش خصوصي را تنگ نكرده است، 
بلكه مكمل بخش خصوصي بوده است و سال هاست 
قرارگاه در پروژه هاي كوچك و متوس��ط بوده است، 
ان شاءاهلل در اين خصوص هم موقع مناسب صحبت 

خواهم كرد. 
  )در پاس��خ به س��رانجام ائتالف اصولگرايان براي 
انتخابات 96(: تا آنجا كه مطلع هس��تم اصولگرايان 
تالش مي كنند كه ائتالف و انس��جام خود را تقويت 
كنند به زودي معلوم خواهد شد. جبهه يكتا هم هنوز 

به جمع بندي نرسيده اند، چند نفر مطرح هستند. 
   مطرح شدن نام من به عنوان يكي از كانديداهاي 
جبهه يكتا و اصولگرايان شايعه و گمانه زني رسانه اي 

است. 

  جلس�ه هماهنگی برگزاری س�ی و هش�تمين 
سالگرد پيروزی انقالب اس�المی صبح ديروز در 

حرم مطهر امام خمينی )س( برگزار شد.فارس
 رييس جمهور در اجرای اصل ۱۲3 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران و در نامه های جداگانه ای 
به وزارتخانه های كش�ور و نيرو، ۲ قانون مصوب 

مجلس را برای اجرا، ابالغ كرد.مهر
 ارايه چهارمين گزارش 3 ماهه وزارت خارجه از 
اجرايی شدن برجام به مجلس در روز ۲7 دی ماه. 

باشگاه خبرنگاران
 شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان: قبل 
از اجرايی ش�دن برجام اگر به كس�ی چشم زخم 
می زدن�د، براي�ش تخم مرغ می شكس�تند ولی 
چنانچه دولت همچنان چشم انتظار دستاوردهای 
برجام بماند، اين نگرانی وجود دارد كه اگر كسی 

تخم مرغ بخورد چشمش بزنند.فارس

كشف »تجهيزات خاص 
رايانه اي و تصويربرداري« در 
تهران توسط وزارت اطالعات

يك محموله بزرگ حاوي 5 كانتينر از تجهيزات خاص 
رايانه اي و تصويربرداري توسط س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( در شهر تهران كش��ف شد؛ در اين عمليات 
تعدادي س��رورهاي پرقدرت شناس��ايي شد كه براي 
مصارف خاصي همچون پشتيباني سامانه هاي بزرگ 
استفاده مي شود. به گزارش تسنيم، قاسم خورشيدي 
با اشاره به كشف 5 كانتينر از تجهيزات خاص رايانه اي 
توسط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در شهر تهران 
اظهار داش��ت: با همكاري گمرك جمهوري اس��المي 
ايران، سربازان گمنام امام زمان )عج( يك محموله بزرگ 
تجهيزات خاص رايانه اي را كه ش��امل 5 كانتينر بود از 
يكي از گمركات مرزي مورد رصد نامحسوس خود قرار 
دادند و عصر روز چهارش��نبه پس از شناسايي 2 مالك 
اين محموله بزرگ، در عملياتي، اين 5 كانتينر را توقيف 
كردند. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان 
اينكه اين محموله با اظهارنامه خالف واقع وارد كشور 
شده بود، گفت: پس از شناسايي اين محموله با همكاري 
گمرك و پ��س از توقيف 5 كانتين��ر محموله مذكور، 
ماموران وزارت اطالعات جمهوري اس��المي موفق به 
كشف مقادير بسياري »ميني كامپيوتر«، »دوربين هاي 
تصويربرداري س��ينمايي« كه ارزش هريك بين 80 تا 
100 ميليون تومان برآورد ش��د و تعدادي سرورهاي 
عظيم و بسيار پرقدرت ش��دند كه ارزش ريالي هريك 
از اين س��رورها بالغ بر 10 ميليارد تومان برآورد ش��ده 
است. وي ادامه داد: سرورهاي عظيم كشف شده در اين 
محموله به قدري پرقدرت هستند كه گفته مي شود براي 
مصارف خاص همچون پش��تيباني سامانه هاي بزرگ 
ازجمله سامانه هاي بانكي پرترافيك استفاده مي شود. 
خورشيدي با ابراز اينكه صورت برداري از كاالهاي قاچاق 
مكشوفه اين 5 كانتينر ادامه دارد، افزود: با توجه به حجم 
انبوه كاالهاي اين محموله، صورت برداري از كاالهاي 
قاچاق كشف ش��ده در اي��ن عمليات ادام��ه دارد ولي 
برآوردهاي اوليه از ارزش ريالي كاالهاي صورت برداري 

شده، بالغ بر 300 ميليارد ريال را نشان مي دهد. 

كاهش تصادفات در برنامه 
ششم

اگر تع��داد تلفات جاده اي كش��ور در اين 5 س��ال 
26 درص��د افزايش پي��دا كند، به معناي آن اس��ت 
كه تغييري در نس��بت تلفات ب��ه ازاي هر 10 هزار 

دستگاه نكرده است. 
ف��رض كنيم كه تعداد تلفات ناش��ي از تصادفات در 
پايان امس��ال برابر 16000 و تع��داد خودروها 19 
ميليون باشد، در اين صورت شاخص مذكور حدود 
8/5 مرگ ومير به ازاي ه��ر 10 هزار خودرو خواهد 
بود. مطابق برنامه اين رقم در پايان برنامه ششم بايد 
به عدد 5/9 برس��د، كه با فرض وج��ود 25 ميليون 
خودرو در آن زم��ان تعداد تلفات س��االنه در پايان 
1400، حدود 14750 نفر خواهد ش��د كه س��االنه 
مع��ادل 2 درصد كاه��ش در تعداد مطل��ق تلفات 

خواهد بود. 
البته به شرطي كه تعداد خودروها مطابق سال هاي 
گذشته افزايش پيدا كند و اگر سرعت افزايش تعداد 
خودرو بيشتر شود، بدون ترديد، رقم كاهش تعيين 

شده نيز كمتر از 2 درصد خواهد شد. 
در اين برنامه ولي به جاي كاهش تعداد مطلق تلفات، 
كاهش نسبت تلفات به 10 هزار خودرو را قرار داده 
شده است، كه به نظر مي رسد ميزان كاهش تعيين 
شده قابل قبول نيست و بايد بيش از اين كاهش داده 
شود ولي چون محاس��بات و ارقام يادداشت حاضر 
در اليحه برنامه انجام يا ارايه نش��ده و مس��اله براي 
نمايندگان و حتي تصويب كنندگان قضيه روش��ن 
نيس��ت چنين رقمي را در برنام��ه درنظر گرفته اند. 
توصيه مي ش��ود كه به جاي كاهش ساالنه رقم 10 
درصد خال��ص تلفات كه خيلي زياد اس��ت و نيز به 
جاي كاهش رقم 31 درصد نسبت تلفات به خودرو 
در طول برنامه شش��م، كه كمتر از انتظار است، رقم 
5 درصد كاهش ساالنه تعداد مطلق تلفات را در نظر 
بگيرند كه در پايان برنامه معادل 23 درصد كاهش 
نس��بت به تعداد آغاز برنامه خواهد ش��د. به عبارت 
ديگر در سال 1400 حداكثر تلفات جاده اي كشور 
بايد 11200 مورد باش��د كه كاه��ش 4800 نفري 

تلفات محسوب مي شود. 
نكته ديگري كه مهم بوده و در برنامه فراموش شده 
اس��ت، منحصر كردن برنامه ه��اي كاهش تلفات به 
مسائلي عموما س��خت افزاري و نظارتي و آموزشي 
است. در حالي كه مقررات بيمه اي نقش بسيار مهمي 
در كاه��ش تصادفات و مرگ ومي��ر دارند. وقتي كه 
تعداد تلفات پرايد فقط به دليل اينكه جنس خودرو 
پرايد است، حداقل 1000 نفر افزايش پيدا مي كند. 
به ناچار بايد بيمه اين خودروها افزايش پيدا كند، تا 
خريدار عالقه اش به خريد اين خودروها كمتر شود 
و اگر همچنان اصرار دارد كه آن را بخرد، بايد هزينه 
آن را پرداخت كن��د. همچنين ويژگي هاي راننده و 
ميزان رفت وآمد، بايد در مبلغ بيمه تاثيرگذار باشد 
كه متاس��فانه در برنامه به اصالحات بيمه اي اشاره 

نشده است. 

پيد ا و پنهان

ادامه از صفحه اول

سرخط خبرها جمله هاي كليدي گزارش روز

عرفان خوشخو/ اعتماد

كارسخت تعريف 
» رجل سياسي«

اصل ۱۱5 قانون اساسي با 
گذشت 37 سال اگرچه 
با رويه ش�وراي نگهبان، 
همه دوره هاي انتخابات 
ي  ر س�ت جمهو يا ر
را س�پري ك�رد ام�ا، در 
دوازدهمي�ن دور آن ب�ا 
ابالغ سياست هاي كلي 
انتخابات دنبال رسيدن 
به ي�ك نتيجه روش�ن و 
مشخص اس�ت. هرچند 
براي هر يك از ش�رايط 
ديگر مندرج در اين اصل 
نيز جاي بحث و بررس�ي 
وج�ود دارد اما ب�ه نظر 
مي رس�د تعريف از رجل 
كار چن�دان  سياس�ي 

آساني نباشد. 

گروه سياس�ي| نجات اهلل 
ابراهيميان هرچند كه اين 
روزها عضو حقوقدان شوراي نگهبان است 
اما مدت زماني كه او س��خنگويي ش��وراي 
نگهبان را برعهده داش��ت، زمان متفاوتي 
بود. او در اين دوره انتقادات و اظهارنظرهاي 
متف��اوت و جدي��دي را در مورد ش��وراي 
نگهب��ان و وظايف ذاتي اش مط��رح كرد و 
در دوره جديد ش��ورا ترجيح داد، سخنگو 
نباشد. ديروز او اما حرف هاي مهمي داشت. 
به گ��زارش جماران، ابراهيمي��ان در مورد 
الكترونيكي ش��دن انتخابات گفته اس��ت: 
»در جريان جزيي��ات عمليات اجرايي اين 
سيستم نيس��تم ولي اين را مي دانم كه در 
صحن ش��وراي نگهبان ب��ه صورت مفصل 
هنوز راجع به اين موضوع بحث نشده است، 
ولي اس��تنباط ش��خصي من اين است كه 
اگر ش��وراي نگهبان و وزارت كش��ور با هم 
همكاري هاي ش��ان همين طور ادامه پيدا 
كند احتمال اين اتفاق هست كه انتخابات 
س��ال آينده به ص��ورت الكترونيكي برگزار 
شود. هم اعضاي شوراي نگهبان ميل دارند 
اي��ن اتفاق بيفتد و هم وزارت كش��ور، حاال 
بايد مقدمات��ش را فراهم كرد. يك س��ري 

بررس��ي هايي الزم اس��ت ب��راي ايمني و 
امنيت آن سيستم كه شرايط بايد از طرف 
هم��كاران مجري در وزارت كش��ور فراهم 
شود، اگر اجابت بشود فكر مي كنم تحوالتي 
در انتخابات س��ال آينده داش��ته باشيم و 
بهتر هس��ت هرچه زودتر وزارت كشور آن 
مقدماتي كه الزم اس��ت را ش��روع كند.« 
او در ارتباط با احتم��ال الكترونيكي بودن 
انتخابات س��ال آينده نيز گفت: »بستگي 
دارد به وزارت كشور كه پيگيري هاي خود 
را آغاز كند و بخواهد تاييدها و بررسي هاي 
مربوط به ايمني سيس��تم را اخذ كنند. اگر 
قرار است اين اقدام را انجام بدهند بايد هرچه 
زودتر از سوي عزيزان ما در وزارت كشور كه 
در امر انتخابات امور اجرايي را بر عهده دارند 
هرچه زودتر مقدمات اجرايي آن را ببينند 
كه چه تاييدهايي و از چه مراجع فني مورد 
نظرشان بايد بگيرند و االن بايد به فكر باشند. 
نبايد بگذارند در روزهاي آخر كاري تا شوراي 
نگهبان بتواند امكان انتخابات الكترونيكي 
را تاييد كند. متاسفانه كارهاي ما در كشور 
در دقيقه 90 اس��ت. حاال چ��ه ايرادي دارد 
كه وزارت كش��ور تجهي��زات را ارايه و همه 
ايرادهايي كه انتخاب��ات الكترونيكي دارد 

تا آخر امس��ال بگي��رد و براي س��ال آينده 
نگذارد.« حقوقدان شوراي نگهبان در مورد 
مباحثي در مورد نظارت شوراي نگهبان بر 
نمايندگان نيز گفت: »من نديدم و نشنيدم 
كه آقاي كدخدايي يا آقاي اسماعيلي يا آقاي 
سوادكوهي و حقوقدان هاي ديگر درباره اين 
موضوع صحبت كرده باشند يا اظهارنظري 
داشته باش��ند پس حاال اگر هم يك وقتي 
بنده يا دوس��تان، اس��تنباط خودمان را از 
قانون اساس��ي گفتيم اين به معناي اينكه 
ما تعارضي داريم يا اخت��الف نظري داريم 
نيست. من از آقاي كدخدايي چنين چيزي 
در آن صحبت شان نش��نيدم ظاهرا بحث 
اصل نظارت با توجه به سياس��ت هاي كلي 
مقام معظم رهبري مورد اشاره ايشان قرار 
گرفت، اينكه شيوه اين نظارت چگونه باشد و 
چه شخصي وارد بشود، بايد در آينده با توجه 
به اصول قانون اساسي ما به آن بپردازيم.« 
وي در ادام��ه گفت: »ش��اه بيت حر ف هاي 
بنده اين بود كه در قانون اساس��ي، شوراي 
نگهبان اصوال كار نظارت بر انتخابات را دارد 
و من تاكيد مي كنم سوء برداشت و استفاده 
ابزاري از حرف من نبايد بشود. طبق تفسير 
شوراي نگهبان اين نظارت استصوابي است 

كه شامل همه مراحل است از جمله مرحله 
بررس��ي صالحيت ها ولي بي��ش از نظارت 
بر انتخابات بايد در قانون اساس��ي تصريح 
بش��ود. يك جاهايي در قانون اساسي مثال 
در مورد رياس��ت جمهوري استثنائا گفتند 
كه ش��ما صالحيت ها را بررس��ي كنيد آن 
هم بايد به نحو مضيق تفس��ير بشود.« وي 
افزود: »بنابراين در قانون اساس��ي شوراي 
نگهبان در خص��وص نظارت بر نمايندگان 
وظيفه اي ندارد. حاال اين نظر شخصي من 
اس��ت ممكن اس��ت بعدا در جلسه اي من 
داليل بهتري بشنوم و نظرم تغيير پيدا كند 
اما فعال قرائت من از قانون اساسي اين است 
ما هنوز وارد مباحثات در اين زمينه نشديم. 
بهتر است با همه صاحب نظران بحث كنيم 
و به يك نتيجه اي برسيم. چرا كه اين دغدغه 
در سياست هاي كلي هست كه نمايندگان 
خداي نكرده از اين جايگاه شان سوءاستفاده 
نكنند كه يك مس��اله مهمي است. كسي 
كه مي خواهد امانت دار مردم باش��د برود و 
خيانت در امانت كند و خداي نكرده از اين 
موقعيت سوءاستفاده كند بايد در مورد آن 
فكري كرد، اما اينكه آيا شوراي نگهبان ناظر 
بر عملكرد نمايندگان باشد من شخصا هنوز 

از قانون اساسي قانع نشدم كه اين استفاده 
را بش��ود كرد يا خير؟ بنابراي��ن درباره اين 
قضيه باي��د در مجامع علمي در مجله هاي 
تخصصي بحث كني��م.  وي تاكيد كرد: اگر 
قرار باش��د من خودم را صحيح و درس��ت 
بدان��م و در رفتارم و اعتقادات��م غير از خدا 
عامل ديگري را دخي��ل بدانم، براي اينكه 
رضايت او را كسب كنم، معلوم مي شود يك 
جاي كار مي لنگد و نماينده خوبي نمي توانم 
بشوم. آنهايي كه سالمت هستند چه از نظر 
عقيده چه حيث عم��ل پرونده پاكي دارند 
علي القاعده نه از وزارت كشور ترس دارند نه 

از هيات اجرايي نه از شوراي نگهبان 
مي ترسند؛ نهايتا خداي نكرده 
اگر يكي از اينها اش��تباهي 

كرد فرصتي داده مي شود 
تا من كانديدا خودم را در 

جايي ديگر عرضه كنم. 

گروه سياسي| اظهارات 
اخير عباسعلي كدخدايي، 
س��خنگوي ش��وراي نگهب��ان در م��ورد 
بررسي صالحيت روس��اي جمهور براي 
انتخابات ب��ا واكنش هاي متفاوتي روبه رو 
ش��د. از جمله آنكه برخي اي��ن تحليل را 
داش��تند كه ش��وراي نگهب��ان از حاال در 
مورد حسن روحاني فكرهايي دارد. با اين 
حال ديروز كدخدايي در مورد اظهاراتش 
توضيح و تاكي��د كرد كه اين موضوع رويه 
هميشگي اين شورا بوده است. به گزارش 
ايلنا، عباسعلي كدخدايي گفت: مديريت 

حض��رت امام ب��ر مبناي آگاهي بخش��ي 
به م��ردم در ضرورت تش��كيل حكومت 
اس��المي و پايمردي در تحقق آن ش��كل 
گرفت كه نهايت��ا نتيجه اي جز پيروزي بر 
حكومت طاغوت نداشت. متاسفانه برخي 
س��اده لوحان اي��ن وضعيت را ي��ا متوجه 
نشدند يا به هر دليلي از آنها تبعيت كردند 
و شعار كميته صيانت از آرا و تشكيل هياتي 
فراقانوني و بدون دخالت شوراي نگهبان را 
مطرح كردند. هيات و كميته اي كه مجوز 
و مصوبه  قانوني براي آن پيش بيني نشده 
بود. اگر سازوكار انتخابات را قبول نداشتند 

چرا موقعي كه صالحيت ش��ان تاييد شد، 
حرفي نزدند؟! شوراي نگهبان هيچ نگراني 
در آينده ندارد و هر كس��ي كه از صندوق 
بي��رون بيايد را به عن��وان برنده انتخابات 
اعالم مي كند اما در مقابل خواس��ته هاي 
غيرقانون��ي مقاومت مي كند ب��راي آنكه 
نظام با كس��ي شوخي ندارد و از هيچ كس 
هم نمي ترسد. يادمان نمي رود، آن آقايي 
كه االن وزير است نزد مقام معظم رهبري 
در س��ال 88 اعالم كرد؛ تقلب امكان پذير 
نيس��ت اما ما در صالحيت فالن كانديدا 
ترديد داريم. خب، اين ديگر در صالحيت 

ش��ما نيس��ت. اگر با آن داوطلب مشكل 
شخصي داريد، ربطي به نظام و انتخابات 
ندارد. نمي ش��ود كه يك بام  و دو  هوا عمل 
كنيد. يك جايي قبول بكنيد و يك جايي 
كناره گيري بكنيد. كدخدايي در پاس��خ 
به س��والي درباره مشورت شوراي نگهبان 
با رهبر معظم انقالب در فرآيند بررس��ي 
صالحيت ها، اظهار داشت: شوراي نگهبان 
يك نهاد قانوني اس��ت كه مس��ير خود را 
مي رود. البته اگر ايشان فرمايشي داشته 
باش��ند مثل زماني كه دو نفر از كانديدا ها 
)معي��ن و مهرعلي��زاده( را در قالب حكم 

حكومت��ي تاييد كردن��د، به طور عمومي 
اع��الم مي ش��ود. او در توضي��ح مصاحبه 
اخي��ر خود مبن��ي بر بررس��ي صالحيت 
رييس جمهور مستقر، تصريح كرد: بحث 
ارزيابي كار دولت، بحث ديگري است. من 
يكي دو نكته در مصاحبه ها گفته بودم كه 
ممكن اس��ت برخي تعابير ديگري داشته 
باش��ند. عرض من اين ب��ود كه صالحيت 
همه روساي جمهور و نمايندگان مجلس 
در همه ادوار بررس��ي خواهد ش��د و اين 
مطلب جديدي نيس��ت و رويه هميشگي 

شوراي نگهبان مطابق قانون بوده است. 

شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر نمايندگان وظيفه اي ندارد

بررسي صالحيت همه روساي جمهور رويه هميشگي شوراي نگهبان بوده است

ابراهيميان: 

سخنگوي شوراي نگهبان: 

چهره روز

سوژه روز

گروه سياس�ي| س��ه ماه 
از ابالغ سياس��ت هاي كلي 
انتخابات از سوي رهبري انقالب مي گذرد. 
سياس��ت هايي كه در بن��د 5 از ماده 10 
آن، ب��ر تعريف و اعالم معيارها و ش��رايط 
الزم ب��راي تش��خيص رج��ل سياس��ي، 
مذهب��ي و مدير و مدبر ب��ودن نامزدهاي 
رياست جمهوري توس��ط شوراي نگهبان 
تاكي��د داش��ته اس��ت، راه را ب��راي حل 
مشكلي 37 ساله هموار مي سازد. مشكلي 
كه از همان جلس��ات مذاك��رات خبرگان 
قانون اساس��ي دردسرساز مي ش��ود و با 
تدبير ش��هيد بهش��تي براي مدت زمان 
زيادي تا رس��يدن به نتيجه اي مش��خص 
به تاخي��ر مي افتد، همچن��ان وبال نظام 
انتخابات رياست جمهوري ايران است. در 
مجلس��ي كه وظيفه تدوين قانون اساسي 
اي��ران را پس از پيروزي انق��الب برعهده 
داش��ت، ش��ايد تنها حضور يك زن در آن 
بود كه تا حدودي م��ردان عضو خبرگان 
قانون اساسي را در تدوين اصول قانوني با 
ترديد روبه رو ساخت. آنان وقتي به شرايط 
كانديداي رياست جمهوري مي رسند روي 
صفت »م��رد بودن« آنقدر اصرار دارند كه 
با مخالفت هايي از سوي برخي نمايندگان 
از جمل��ه مني��ره گرجي، تنه��ا زن عضو 
خبرگان رهبري روبه رو مي ش��وند. حال 
چگونه مي ش��ود در روزهايي كه همواره 
بر نقش زن��ان در پي��روزي انقالب تاكيد 
مي ش��ده، نمايندگان به راحت��ي بتوانند 
نمايندگي نيمي از جمعيت كشور را حذف 
كنند؟ نمايندگان خبرگان قانون اساسي 
اما ب��راي تالش هاي خ��ود در ممانعت از 
كانديداتوري بانوان اين سرزمين، داليل 

فقهي را به ميان آورده و موضوع »وكالتي« 
يا »واليت��ي« بودن رياس��ت جمهوري را 
پيش كش��يدند. عده اي كه معتقد بودند 
رييس جمهور به »وكالت« از ملت رياست 
قوه اجرايي كش��ور را عهده دار مي ش��ود، 
ممانعتي براي حضور زنان نمي ديدند اما 
در مقابل كس��اني كه رياست جمهوري را 
امري واليي مي دانستند، تاكيد داشتند كه 
زنان به هيچ وجه حق حكومت  ندارند. به هر 
حال تالش هاي هر دو گروه اعضاي مجلس 
خبرگان قانون اساسي به جايي نرسيد تا 
اصل 115 فعلي قانون اساسي با قيد »رجل 
سياس��ي« مورد تصويب قرار بگيرد. اين 
شرط البته از نتيجه س��ومين راي گيري 
براي تصويب اين اصل حاصل مي ش��ود و 
در آن شهيد بهش��تي در برابر كساني كه 
تاكيد داش��تند در اس��الم حكومت به زن 
نمي رس��د، اين گون��ه پيش بيني مي كند 
كه: »ش��ايد روزي خانمي، واجد شرايط 
رياست جمهوري در كش��ور شود؛ فردي 
كه به درد كش��ور بخورد، پ��س ما نبايد با 
محدودكردن قان��ون، خود را از خدمت او 
محروم كنيم« تا همچنان ش��انس حضور 
زنان در انتخابات رياست جمهوري را باال 

نگه دارد. 
سرنخ كالف سر درگم »رجل سياسي« 

در دستان نهاد نظارتي انتخابات
با هم��ه دردس��رهايي كه همي��ن كلمه 
رجل سياس��ي براي جا شدن در دل اصل 
115 قان��ون اساس��ي از س��ر گذراند، در 
نهايت به اين ش��كل به تصوي��ب درآمد: 
»رييس جمه��ور باي��د از مي��ان »رجال 
مذهبي و سياس��ي« كه واجد شرايط زير 
باش��د انتخاب ش��ود: ايراني االصل، تابع 

ايران، مدير و مدبر، داراي حس��ن سابقه 
و امان��ت و تقوا، موم��ن و معتقد به مباني 
جمهوري اس��المي ايران و مذهب رسمي 
كش��ور باش��د« تا همچنان با گذشت 11 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري س��وژه 
خوب��ي براي بحث و بررس��ي باش��د. اين 
اصل با گذش��ت 37 س��ال اگرچه با رويه 
شوراي نگهبان، همه دوره هاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري را بدون حض��ور زنان 
س��پري كرد اما، در دوازدهمين دور آن با 
ابالغ سياس��ت هاي كلي انتخابات دنبال 
رس��يدن به يك نتيجه روشن و مشخص 
اس��ت. هرچند ب��راي هر يك از ش��رايط 
ديگر مندرج در اي��ن اصل نيز جاي بحث 
و بررس��ي وجود دارد اما به نظر مي رس��د 
تعريف از رجل سياسي كار چندان آساني 
نباشد. آنجا كه همواره گفته شده »رجل 
سياسي« به معناي »شخصيت سياسي« 
اس��ت و در عم��ل به معني »م��ردان« در 
نظر گرفته ش��د تا در برابر واژه »نسا« قرار 
بگيرد، هيچگاه زنان را از مرحله ثبت نام به 
مرحله باالتري حركت نداده است. اكنون 
كالف س��ر درگم معني رجل سياسي در 
دس��تان نهادي قرار مي گي��رد، كه هيچ 
زن��ي از زير نظ��ارت آنان ب��ه رقابت هاي 
انتخابات��ي ورود نكرده اس��ت. ش��وراي 
نگهبان كه با سياست هاي ابالغي رهبري 
نخستين نهادي بود آمادگي خود را براي 
تبيين رجل سياسي اعالم كرد، البته اين 
وظيفه را تنها بر عهده جمع 12 نفره خود 
ندانست. س��خنگوي ش��وراي نگهبان از 
نظرخواهي از صاحبان فكر و انديشه براي 
تعريف رجل سياسي خبر داد و اعالم كرد 
كه همه مباحث را در جلسه شوراي نگهبان 

مورد بررس��ي قرار مي دهد ت��ا به نتيجه  
نهايي ختم شود. 

آيا شوراي نگهبان واقعا موافق حضور 
زنان است؟

در تاري��خ پس از پي��روزي انق��الب تنها 
مجلس شوراي اس��المي بوده كه جايگاه 
وي��ژه اي ب��راي حض��ور زن��ان در عرصه 
سياس��ت بازكرده اس��ت. مجلس��ي كه از 
تش��كيل همان دوره اول، پذي��راي زناني 
البته تنها از شهر تهران، به عنوان نماينده 
ملت بود، به نظر نمي رس��يد ك��ه در ادامه 
راه به تنها مكان حضور زنان سياس��تمدار 
ايراني تبديل شود. اما اين گونه شد. زناني 
كه در انتخابات مختل��ف آمادگي خود را 
براي در مع��رض راي عموم ق��رار گرفتن 
اعالم مي كردند، همواره با رويه هاي ثابتي 
از گردونه رقابت ها خارج ش��دند. اما به هر 
دوره انتخابات رياست جمهوري و خبرگان 
رهبري كه نگاه بيندازي��م اثري از حضور 
زنان يافت نمي ش��ود. البت��ه تحركاتي از 
س��وي نه��اد نظارت��ي انتخاب��ات صورت 
گرفت تا نش��ان دهد ك��ه اعضاي آن هيچ 
محدوديتي براي حضور زنان در انتخابات 
قايل نيستند و آن پنجمين دوره انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري ب��ود؛ انتخاباتي 
كه اس��فند سال گذش��ته برگزار شد و در 
آن آزموني ب��راي ورود به رقابت انتخاباتي 
تعيين ش��د، نام چند نفر از بان��وان نيز در 
ليست  هيات مركزي انتخابات قرار گرفت. 
برگزار كنندگان اين انتخابات از زنان دعوت 
كرده  بودند تا به ش��رط قبول��ي در آزمون 
ورودي بتوانند وارد رقابت ش��وند. اگرچه 
اين آزم��ون توفيقي براي زن��ان به همراه 
نداش��ت اما تا حدودي اميدواري  هايي را 
به دل زنان سياستمدار كشور راه داد. آنان 
به اين امر اطمينان يافتن��د كه حداقل از 
منظر اعضاي شوراي نگهبان مانعي براي 
حضور در انتخاب��ات ندارند پس مي توانند 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري خود را 
آماده كنند. اما با همه اين اقدامات مشكل 
ديگ��ري وجود داش��ت و آن اينكه »رجل 
سياس��ي« تنه��ا از ش��رايط كانديداهاي 
رياست جمهوري بود نه خبرگان رهبري. 

 كاربرد 37 ساله معناي لغوي
 رجل سياسي 

اعضاي شوراي نگهبان وقتي در اصل 115 
قانون اساس��ي با واژه »رجل سياس��ي« 
روبه رو مي شوند، خود هم به شك مي افتند 
ك��ه آن را چگونه معنا كنند. تجربياتي كه 
از يازده دوره انتخابات رياس��ت جمهوري 
ايران حاصل ش��ده، نش��ان مي دهد آنچه 
مدنظ��ر اعض��اي ش��ورا ق��رار مي گيرد، 
همان معناي لغوي رجل سياس��ي، يعني 
»مردان« اس��ت. اگرچه تاكنون ش��وراي 
نگهبان دست به تفسير اين اصل از قانون 
اساسي نزده اما مي توان اين شكل از تبيين 
را بر مبناي مصلحت انديشي هايي دانست 
كه از س��وي آن��ان براي ع��دم ممانعت از 
حضور زنان ص��ورت مي گي��رد. واقعيت 
اين است كه آنان به حضور زنان بر مسند 
رياست جمهوري اعتقاد ندارند تا همچون 

تمام دوره هاي انتخابات تنها بر حق مسلم 
بانوان براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي 
تاكيد كنند و عمال راهي براي حضور آنان 

هموار نسازند. 
مرجع صالح براي تعريف رجل سياسي 

كدام است؟
به هر حال ابالغ سياست هاي كلي انتخابات 
خواهد توانست براي يك بار هم شده به اين 
مشكل پايان ببخش��د و بيش از اين زنان 
سياستمدار را با تداوم رويه حذف آنان در 
انتخابات رياست جمهوري روبه رو نسازد. 
اما آنچه از سوي سياس��ت هاي ابالغي بر 
عهده ش��وراي نگهبان قرار داده شده هم، 
محل بحث اس��ت. سياس��ت هاي ابالغي 
به همين صورت و ب��دون تصويب قانوني 
كه تمام��ي م��واد آن را م��ورد توجه قرار 
دهد، قابليت اجرايي ن��دارد. در اين ميان 
با ورود ش��وراي نگهبان، عمال كار از عهده 
نهاد تقنيني خارج ش��ده ت��ا نهاد نظارتي 
انتخابات، تعريف جامعي از رجل سياسي 
ارايه كند. اگرچه اين روزها مجلس شوراي 
اسالمي درگير بررسي لوايح برنامه ششم 
توس��عه و پس از آن برنامه و بودجه است 
اما چه خ��وب بود كه قوه تقنيني كش��ور 
اقدام به تعريف رجل سياس��ي مي كرد نه 
نهاد نظارت��ي. آنگونه كه از اصل 99 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران بر مي آيد، 
وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي، خبرگان قانون 
اساسي، رياس��ت جمهوري و همه پرسي 
است و صراحتا وظايف ديگري را جز نظارت 
براي آن در نظر نگرفته است. پس مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه هر تعريفي از رجل 
سياس��ي به معناي تفسير شوراي نگهبان 
از اصل 115 قانون اساس��ي اس��ت كه در 
اين صورت هم اگر قي��دي به اين تعاريف 
اضافه شود در زمره قانون جديد محسوب 
مي ش��ود نه تفس��ير. پس بهتر بود كه قوه 
قانونگذاري كشور وارد گود شده و تعريفي 
از اين اصل ارايه كند. در اين بين روش بهتر 
ديگري هم وجود داشت و آن تقديم اليحه 
جامع انتخابات از س��وي دولت به مجلس 
 بود؛ موضوعي كه اگرچه در همه دولت ها 
ك��م و بيش ص��ورت گرفت��ه و هيچكدام 
به توفيقي دس��ت نيافته، مي توانس��ت در 
اين دولت به پايان برس��د و در آن تعريف 
مش��خصي هم از رجل سياسي ارايه شود. 
تعريفي كه اگر با متصورات اعضاي شوراي 
نگهبان همخواني نداشت مي توانست خود 
را با ايرادات آن وفق داده و براي هميش��ه 
به يك قانون الزم الرعايه تبديل ش��ود. به 
هر حال آنچه مورد نظر جامعه زنان ايران 
اس��ت، تغيير تركيب رقابت هاي انتخابات 
رياست جمهوري است. رقابتي كه در 11 
دوره خود تنه��ا عرصه را ب��ه روي مردان 
سياس��تمدار فراهم كرده، در دوازدهمين 
دوره خود چگونه خواهد توانس��ت زنان را 
هم در ليست نهايي كانديداهاي انتخاباتي 
قرار دهد. اين موضوع در يكي از جلس��ات 
روز چهارش��نبه ش��وراي نگهبان به پايان 

خواهد رسيد. 


