6

ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  20ﺗﯿﺮ 1397

محمد بستهنگار از فعاالن ملي مذهبي درگذشت

آﯾﻨﻪ

ضرورت اصالح اصالحات
 رئیــس دولــت اصالحــات روز شــنبه در دیدار
جمعــی از جوانان اصالحطلب کــه پیشتر نامهای
در راســتای اصــالح اصالحــات نوشــته بودند ،بر
اصالحپذیری اصالحات مثل همــه امور دیگر تاکید
کرد .خاتمی درباره وضعیت کشور و پایگاه اجتماعی
اصالحطلبــان و ضعفهــای موجود ،با اشــاره به
چگونگی شــکلگیری شــورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان گفت» :باید در کارکرد درونی اصالحات
تغییراتی ایجاد کنیم .چارهای نداریم که متناســب با
شرایط روز کشــور و دنیا ،تصمیماتی بگیریم و کار را
جلو ببریم ...اصالحات ،جریانی اســت که کسی آن
را خلق نکرده و مشــاهده میشود در سیر سرنوشت
جامعــه در  ۱٥۰ســال گذشــته -کــه جریانهــای
مختلفی وجود داشــته -جریانی در روند امور ظهور
و بروز پیدا کرده که اسم آن را اصالحات میگذارم و
آن جریانی است که میکوشد خواست تاریخی ملت
را با هویت تاریخی آن همسو کند .در نقد اصالحات،
باید به این خاســتگاه تاریخی توجه داشــته باشیم.
اینگونه نیســت کــه هرآنکه مدعــی اصالحطلبی
اســت را بتوان اصالحطلب نامیــد .نقد اصالحات و
نقد اصالحطلبی را باید از هم تفکیک کرد« .خاتمی
اســالم مدنظر در جمهوری اسالمی را اسالم سازگار
با دموکراســی و دعوتکننده به عدالت ،آزادی بیان
و اندیشــه و اجتماعات دانســت و ابراز تأســف کرد
که در صد ســال پیــش ،روحانــی عالیقدر آیتاﷲ
نایینــی از حضور مســیحی و زرتشــتی و یهودی در
مجلس شــورای ملی و حقوق شهروندی آنان دفاع
میکند اما امروز به عقب برگشتهایم و از حضور یک
غیرمسلمان در شورای شهر به نام جمهوری اسالمی
ممانعت میشود .نباید شرایط بهگونهای رقم بخورد
که مردم از اصالحپذیربودن سیستم ناامید شوند.

وعده غذای  ۶۰۰هزارتومانی مدیر منطقه آزاد!
 یکشنبهشــب در یکــی از برنامههــای رســانه
ملی کمپینــی با عنوان »هزینه اضافی کجاســت؟«
تشکیل شــد و از مردم خواســت هزینههای اضافی
مجموعههایــی را که به نوعی از بودجه کل کشــور
و بیتالمــال دریافتی دارند معرفی کننــد ...در این
برنامــه مدارکــی از ریختوپاشهــا و هزینههــای
اضافی مدیران منطقه آزاد اروند منتشر شد و مجری
برنامه از مرتضی بانک رئیس ســازمان مناطق آزاد
و سردار شــمخانی که عضو هیئتمدیره این منطقه
آزاد است ،خواست این هزینههای اضافی را بررسی
و با مدیران متخلف برخورد کند .تعدادی از اســناد
منتشــره مربوط بــه بلیتهــای پرواز مدیــر حوزه
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد اروند اســت ،این
شــخص فقط در ســال  ۹۶بالغ بر  ۲۰۰میلیون ریال
هزینه رفتوبرگشــت خــود از خوزســتان به تهران
را از این ســازمان گرفته اســت .این رفتوبرگشتها
بهخاطر پروازیبودن این مدیر اســت ...دولت ژاپن با
جمعیتی  ۱۱۰میلیوننفــری تنها با  ۳۰۰هزار کارمند
اداره میشــود ...حدود  ۳۰۰هزار مدیر در واحدهای
عملیاتی و ســتادی در دولت حضور دارند که تعداد
این مدیــران معادل تعداد کل کارکنــان دولت ژاپن
است ...اخیرا مســعود نیلی به صراحت از وضعیت
صندوقهــای بازنشســتگی بــا دریافتــی  ۶۰هزار
میلیاردتومانی از بودجه عمومی دولت ابراز نگرانی
کرده است ،اما نکته تعجببرانگیز آن است که چرا
دولت یازدهم که از ســال  ۹۲این مطالب و واقعیت
را میدانست نســبت به اصالح سیســتم و مالیه و
دیوان اداری کشور هیچ اقدامی انجام نداد .بسیاری
از کارشناســان اقتصادی معتقدند کــه نظام دیوانی
کشــور بســیار حجیم ،پرهزینه ،فربه و پیچیده شده
اســت ،بهطوریکه هم تأمین مخارجش به جامعه
فشار میآورد و هم اینکه کار در آن به خوبی انجام
نمیگیرد و مقرراتزدایی و تسهیل امور مدتهاست
که مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
politics@sharghdaily.ir

روزﻧﻪ

روایتي از روزگار یار آیتاﷲ طالقاني
این اواخر روي تختي در گوشــه یکي از اتاقهاي
مشــرف به ســالن پذیرایــي خوابیده بــود .کنارش
معموال روزنامــهاي بود و وقتهــاي بیداري کمتر
حرف ميزد .دست روي پیشاني ميگذاشت و گاهي
به اطراف و گاهي هم به ســقف خیــره ميماند .در
هجدهــم تیرماه درگذشــت؛ درحاليکه  ۷۷ســال
داشــت و این روایت این یکي ،دو سال آخر است که
محمد بســتهنگار را درگیر بیمــاري کرده بود .فعال
سیاســي که نامش بیش از پیش بــا زندگي آیتاﷲ
طالقاني گره خورده بود.
ایــن همزیســتي آنقدر ادامــه پیدا کــرد که به
وصلت با دختر مرحوم آیتاﷲ انجامید .در سال ۵۰
با طاهره یکي از دختران آیتاﷲ ازدواج کرد .طاهره
طالقاني ازدواجش با بســتهنگار را اینگونه مختصر
شــرح داده بود» :مثال همسر من )محمد بستهنگار(
بســیار به دیدن پــدر ميرفت؛ زیرا پایه آشــنایي ما،
ارتبــاط و رفتوآمد همســرم به مســجد هدایت و
بعد هم زندان بود«.شــروع آشنایي محمد بستهنگار
با آیتاﷲ طالقاني و فعالیتهاي سیاســياش مثل
تقریبــا عموم چهرههاي سیاســي دیگر ،در مســجد
هدایت بــود .بعد هم مثل همه ملي مذهبيها قبل
از انقالب بهواســطه فعالیتهاي سیاسياش بارها
طعم زندان را چشــیده بود و در تناوب سالهایي که
در زندان ســپري کرده بود ،حضور آیتاﷲ طالقاني،
نهضت آزاديها و مجاهدین خلق را درک کرده بود.
شرح سالهاي زندان
»بستهنگار« را اگرچه بیشــتر بهواسطه پژوهش
تاریخ در حوزه اســالم ميشناســند اما تحصیالتش
را در رشــته حقوق دانشگاه تهران گذرانده است .او
پس از ورود به دانشــکده حقوق دانشگاه تهران در
همان گامهاي نخســت به عضویت انجمن اسالمي
دانشجویان و جبهه ملي درآمد .همچنین بستهنگار
در  ۱۳۳۹به عضویت نهضت آزادي درآمد و سه ماه
بعد به همین دلیل زنداني شد.
بستهنگار پس از ماجراي  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲مجددا
به زندان رفت .اما فشــار افکار عمومي بعد از اولین
دادگاه نهضــت آزادي ،باعث شــد تا دولت وقت ،او
را به همراه گروهــي دیگر از زندانیان نهضت آزادي
آزاد کنــد .این آزادي دیري نپاییــد ،فعالیت او ادامه
داشــت و همین موضوع باعث شد براي سومین بار
دستگیرشده و این بار ازســوی دادگاه به چهار سال
زندان محکوم شود.
او در روایتــش از ایــن زندان به »تاریــخ ایراني«
گفته بود» :خرداد ســال  ۴۳وقتي براي ســومین بار
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جابهجایی حاشیه و متن
 عباس عبــدی :پخــش مســتندگونهای درباره
شــبکههای اجتماعی که طــی آن دختر نوجوانی را
در جلــوی دوربین بــه اعتراف و گریــه وادار کردند،
بازتاب بســیار بدی داشــت .بهطوریکه نزدیکان به
این رســانه نیز از این سیاســت تبری جستند .بهنظر
میرســد که بیان مخالفتها و نقدها در این مورد و
نیز نمونههای دیگر تا حدودی دچار مجادالت حادی
شده است .یکی از دوستان روحانی در نقد این رفتار،
سؤال کرده بود که رقصیدن گناه بزرگ است یا غارت
منافع ملــی؟ یا گفتهاند تاکنون چنــد اختالسگر را
بــه صداوســیما آورده و از آنان اعتــراف گرفتهاند؟
بهنظرم این نــوع مواجهه مشــکل را حل نمیکند.
خــب از فردا چندتا اختالسکننــده را هم بیاورند در
ســیما و یک دست ســیر گریه کنند و توبه نمایند ،آیا
مخالفت با این برنامهای که از این دخترخانم پخش
شد ،منتفی میشــود؟ اصوال مقایسه میان اختالس
و رقص مقایســهای نامفید اســت .زیــرا این طرف،
رقص خــود را فیلمبرداری و خودش منتشــر کرده
و هیچ پنهانکاری از خود نشــان نــداده ،درحالیکه
اختالسکننده میداند عملش جرم اســت و با هزار
ترفند آن را پنهان نگه میدارد ،درحالیکه این دختر
جوان اصوال کار خود را بد نمیداند.
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دستگیر شدم ،همراه آقاي مصطفي مفیدي و عباس
رادنیــا ،ما را بردنــد زندان قزلقلعــه و  ۴۰روز آنجا
بودیــم .اواخر تیر ما را بردند زندان شــهرباني ،چند
ســاعتي آنجا بودیم و از آنجا ما را بردند زندان قصر
شماره  ۴که اتفاقا ورودم مصادف بود با ماه محرم و
سخنراني آقاي طالقاني در بند«.
همنشیني با طالقاني و بازرگان و سحابي
او درباره نحوه گذران روزها در زندان با همراهي
آیتاﷲ طالقاني و مهدي بــازرگان چنین گفته بود:
» ...بعد از اینکه در مرداد ماه حکم دادگاه تجدیدنظر
اعضاي اصلي نهضت آزادي تأیید و مشــخص شــد
که چند سالي را باید در زندان بگذرانند ،ما شروع به
برنامهریزي کردیم.هر دو ماه یک بار یک هیئتمدیره
انتخــاب ميکردیم و برنامهریزي با آنها بود .ما براي
هر کاري یک نماینده داشــتیم و برخــالف زندانیان
عادي به صــورت تکتک براي پیگیــري کارهایمان
به زیر هشــت مراجعه نميکردیم .زیر هشت محلي
بــود که بعــد از آن خروجي زندان و اتــاق مأموران
و رئیــس و معاونان زنــدان بود .هــر روز دو نفر را
انتخاب ميکردیم که کارهاي بنــد را انجام دهند...
آقاي طالقاني مســئول ســبزي پاککردن و مهندس
بازرگان مســئول تقســیم میوه بود .میوههایي که در
مالقاتهــا از بیرون ميآمد یکجا جمع ميشــد و
ایشان به تناسب بین ما تقســیم ميکرد .هر روز سر
ســاعت هفت صبحانه خورده ميشد و سر ساعت
هشــت همه در حیاط جمع ميشــدند و سرود اي
ایــران را ميخواندیم .بعد از ســاعت هشــت تا ۱۰

صبح ســکوت و مطالعه اجباري داشتیم .ساعت ۱۰
هم یک پذیرایي مختصر داشــتیم ،شــیریني و چاي
یا میــوهاي که مهندس بازرگان تقســیم کرده بود را
ميخوردیم .بعد کالس درس شــروع ميشــد .من
نزد دکتر شــیباني فرانســه و نزد آقاي طالقاني فقه
و اصــول ميخوانــدم .مهندس بازرگان در ســطح
باالتري درس فرانسه ميداد .در این بین ورزش هم
ميکردیــم ،حتي تیم والیبــال و پینگپنگ و دمبل و
هارتل هم داشــتیم .ظهر نماز جماعت ميخواندیم
که برخي زندانیان عادي هم حضور داشــتند .بعد از
نماز غذا ميخوردیم و سپس سکوت و خواب بعد از
ظهر را داشــتیم .بعد دوباره کالسهاي درس شروع
ميشد تا پنج و شــش عصر .حتي کساني بودند که
ســواد نداشتند ،دکتر سحابي ســواد یا قرآن یادشان
ميداد .بعد از نماز مغرب و عشــا جلســات شبانه
شــروع ميشد .دو شــب آقاي طالقاني تفسیر قرآن
ميگفت ،یک شب مهندس بازرگان سخنراني داشت
و یک شــب دکتر ســحابي .یک شــب هم آزاد بود،
هر یک از دوســتان برنامه یا مقالهاي داشــت ،ارائه
ميکرد .شــب جمعه هم آقاي طالقاني ســخنراني
عمومي داشــت که عالوه بر خود ما زندانیان عادي
هم شرکت ميکردند.«...
روایت تبعید
ســاواک بعــدا تعــداد  ۱۷نفر از جملــه محمد
بستهنگار را به زندان دورافتاده برازجان که شرایطي
سخت داشت ،تبعید کرد .بستهنگار روایت خود را از
نوروز ســال  ۴۵در زندان برازجــان در گفتوگویي با

مجله »چشــمانداز ایران« چنین تعریف کرده است:
»در تبعیدگاه برازجان عالوه بر سران نهضت آزادي،
افســران حزب توده هم حضور داشتند .یادم ميآید
که روز عید در یک سفره مشترک ناهار خوردیم .عصر
روز عید از مقامات فرمانداري و شــهرداري برازجان
به دیــدن زندانیان آمدند ،روحیه همه بســیار خوب
بــود .در همین زندان بود که مهندس بازرگان درباره
کتابهاي بعثت و ایدئولوژي و نیکنیازي سخنراني
کرد و آنگاه به نوشــته درآورد .عید سال  ۴۶را همراه
سران نهضت آزادي که آزاد نشــده بودند در زندان
شــماره  ۴قصر گذراندیم .هم سال  ۴۴و هم سال ۴۶
زندانبانــان ترتیبي دادند بــا خانوادههایمان مالقات
حضوري داشته باشــیم و دید و بازدیدهاي زندانیان
از اتاقهاي همدیگر در زندان شــکل جالبي داشت؛
البتــه در برازجان هم کــه بودیم تمــام روز عید را
مالقات حضوري داشتیم« .او در سال  ۱۳۴۶از زندان
آزاد شــد ،اما از ادامه تحصیل در دانشــگاه محروم
شــد .ظاهرا دولت به دانشجویان دستگیرشده گفته
بود که اگر ندامتنامهاي بنویســند یــا به همکاري
با ســاواک بپردازند و از امــام خمیني و دکتر مصدق
ابراز انزجــار کنند ،ميتوانند به دانشــگاه برگردند و
بــه تحصیل ادامه دهند .بســتهنگار این شــرایط را
نپذیرفت ،به همین دلیل نتوانست به تحصیالتش در
دانشــگاه ادامه دهد و تنها پس از بهمن  ۱۳۵۷بود
که تحصیالت دانشگاهي را ادامه داد.
با انقالب ،از ورود به عرصه قدرت کناره گرفت و
به فعالیتهایش در شوراي ملي مذهبي ادامه داد.
در کنار فعالیتهاي پژوهشــي-تاریخي ،البته چهره
منتقد خود را حفظ کرده بود.
بــه طوري که او هم در کنار دیگر ملي مذهبيها
و نهضــت آزاديهــا از جمله امضاکننــدگان نامه
۹۰امضایــي بود ،به تاریــخ اردیبشــهت  ۶۹که در
آن بــه سیاســتهاي اقتصــادي و سیاســي دولت
هاشميرفسنجاني انتقاد کرده بودند.
بستهنگار یک بار هم به سال  ،۸۶قصد داشت در
هنرستان کارآموز به همراه سایر ملي مذهبيها نماز
عیــد فطر را برگزار کند که قبــل از برگزاري آن جمع
دستگیر شــدند .او براي بزرگداشت مراسم شریعتي
از سال  ۱۳۷۳فعالیتي را در حسینیه ارشاد آغاز کرد
که این برنامه از آن ســال تا به امروز اگر با ممانعتي
مواجه نبوده ،برگزار شده است.
بســتهنگار دوشنبهشــب در حالي درگذشت که
درواقع فعال سیاســي بود و چشم طمعي به قدرت
نداشت.

عباسعلي کدخدایي ،سخنگوي شوراي نگهبان ،مطرح کرد

ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﯿﺎن ﻧﻈﺎم را ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺷﻮراى ﻧﮕﻬﺒﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد
شــرق :ســخنگوي شــوراي نگهبان در تازهترین اظهار نظر خود سخنان
عجیبي بر زبان آورده اســت .سخناني که به نظر ميرسد ارتباطي با حیطه
وظایــف شــوراي نگهبان ندارد .بنابــر گفته او حدود و ثغــور وظایف یك
رئیسجمهور هم به شوراي نگهبان مربوط ميشود و اگر رئیسجمهوري
به نظر شــوراي نگهبان پا از حیطه وظایفش بیــرون بگذارد ،احتماال باید
منتظر رد صالحیت در دور بعدي انتخابات باشــد! عباســعلي کدخدایي
در گفتوگو با »عصر ایران« و در پاســخ به شــایعات ردصالحیت حســن
روحاني در ســال  ۹۶گفته اســت» :درباره آقاي روحاني چنین بحثهایي
وجود داشــت ،ولي در نهایت رأي آوردند .شــوراي نگهبان به این مسائل
بیهوده واکنشــي نشان نميدهد اما اگر بهدنبال این باشند که کیان نظام را
بر هم بزنند ،قطعا وارد عمل شده و در اینجا دیگر او رئیسجمهور نیست و
خالف سوگند خود عمل کرده است .مثال تصمیم به مذاکره با آمریکا گرفته
شده اما شوراي نگهبان ميبیند که این تصمیم برخالف سیاستهاي کالن
نظام است و در این صورت دخالت خواهد کرد«.
میرحسین میرمحمدصادقي ،حقوقدان و سخنگوي سابق قوه قضائیه،
درباره حیطه وظایف شوراي نگهبان به »شرق« گفت» :عمال رویه شوراي
نگهبان این شده که در تصمیمات خود سیاستهاي کلي نظام را هم لحاظ
ميکند این در حالي است که بر اساس قانون اساسي ،شوراي نگهبان فقط
باید قوانین مصوب مجلس را از نظر مغایرتداشــتن یا نداشــتن با شرع یا
قانون اساسي بررســي کند ،اما تفسیرشان این است که چون سیاستهاي
کلي نظام در مجمع تشــخیص مصلحت تصویب و از سوي رهبري ابالغ
ميشــود ،پس رعایت آن نیز حکم شــرعي دارد و اگــر مصوبهاي خالف
سیاستهاي کلي نظام باشــد ،آن مصوبه خالف شرع است« .او در پاسخ
به این پرســش که مگر ممنوعیت مذاکره با آمریکا ذیل سیاستهاي کلي
نظام به صورت مشخص مدون شده اســت که ورود یك رئیسجمهوري
به آن باعث ردصالحیتش شود ،گفت» :خیر و به نظرم چنین مسئلهاي در
بحث تأیید یا ردصالحیت مؤثر نیست«.
نعمت احمدي ،حقوقدان ،به »شــرق« گفت» :بر اســاس اصل ۹۹
قانون اساسي ،نظارت بر انتخابات مجلس ،ریاستجمهوري ،خبرگان و...
بر عهده شوراي نگهبان است .وقتي صحت انتخابات تأیید شد ،به لحاظ
عقلي و منطقي وظیفه شــوراي نگهبان خاتمهیافته تلقي شده و پرونده
انتخابات آن دوره بسته ميشود .از روزي که فرد منتخب سوگند ميخورد
و حکم ریاســتجمهوري او به تنفیذ مقام معظم رهبري ميرسد ،دیگر
آن فرد نه نامزد ریاســتجمهوري اســت و نه انتخاباتي پیشرو دارد که
بررســي عملکردش در حوزه نظارتي شــوراي نگهبان قــرار گیرد .نحوه
نظارت بر عملکــرد رئیسجمهوري به قوانین و نهادها و ســازمانهاي
خاصي بازميگردد که در هیچ متن قانونيای وظیفهاي بر عهده شوراي
نگهبان گذاشته نشــده است .منتهاي مراتب ،شــوراي نگهبان ميتواند
پروندهاي براي رئیسجمهور در حوزههاي نظارتي خود داشته باشد تا اگر
بعد از اتمام دوره ریاســتجمهوري و شرکت مجدد در انتخابات بعدي
خواســت ،از آن پرونده اســتفاده کند .البد چنین پروندهاي براي مرحوم
هاشميرفسنجاني در شوراي نگهبان بوده است که در سال  ۹۲با وجود
اینکه ایشــان با تأیید شــوراي نگهبان و رأي مردم عضو خبرگان رهبري
بــود و با حکم مقــام معظم رهبري رئیس مجمع تشــخیص مصلحت
نظام بودند ،شــوراي نگهبان ایشــان را بهعنوان نامزد ریاستجمهوري
ردصالحیت کرد .آنچه آقاي کدخدایي گفتهاند ،ظاهرا برداشت شخصي

ایشــان از جو و فضاي حاکم بر شــوراي نگهبان اســت؛ نه قوانین حاکم
بر آن .ميدانیم بر اســاس اصل  ۱۱۰قانون اساســي ،تعیین سیاستهاي
کالن بر عهده مقام معظم رهبري است که با مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام آن را تعیین ميکنند .حال اگر تصمیم به مذاکره با آمریکا
یا هر تصمیم کالن دیگري گرفته شود ،طبیعي است این تصمیم در رأس
نظام و ضمن مشــورت با بزرگان و در حوزه وظایف آنان صورت ميگیرد.
ســوابق نزدیك به چهار دهه ر ابطه ایران و آمریکا ،از آن دست سوابقي
نیســت که با اراده یك نفر غیر از مجموعه تصمیمگیرنده سیاســتهاي
کالن کشــور تغییر کند واال آقاي احمدينژاد در دوره ریاســتجمهوري
خود چند نامه خطاب به بوش و اوباما ،رؤسايجمهوري آمریکا ،نوشت؛
درحاليکــه در آن تاریخ ،رئیسجمهور بود و بر اســاس اصل  ۱۱۳قانون
اساســي ،دومین شــخص اجرائي مملکت بعد از مقام معظم رهبري و
مسئول اجراي قانون اساسي بود .بهتازگی نیز نامهاي به ترامپ نوشته و
آن را از طرف مردم ایران امضا کرده اســت؛ اما نه آمریکا در دوره جورج
بوش و نه االن آقاي ترامپ که همه هنر خود را مذاکره با رهبر کرهشمالي
ميداند ،هیچ وقع و پاســخي به نامه احمدينژاد ندادند .طبیعي است
که آقاي حســن روحاني بهعنوان شــیخ دیپلمات و کسي که در  ۴۰سال
گذشته در حساسترین پستهاي سیاسي ،امنیتي و اجرائي قرار داشته و
همینطور بهعنوان یك حقوقدان ،آنچه را مدنظر کدخدایي است ،انجام
نميدهد و حتي اگر خودسرانه هم چنین کند ،باز هم در حوزه صالحیت
شــوراي نگهبان نیست که با او برخورد کند .قانون اساسي بهصراحت در
حــوزه اختیارات نمایندگان مجلس ،نحوه برخــورد با رئیسجمهور را از
سؤال ،تذکر ،استیضاح و طرح عدم کفایت پیشبیني کرده است و در این
مسیر ،هیچ نامي از شوراي نگهبان نبرده است .انشاءاﷲ گفتههاي آقاي
کدخدایي همانطور که گفتم ،برگرفته از فضاي حاکم بر شوراي نگهبان
است نه حوزه اختیارات و وظایف این شورا«.
نظر اعضاي جدید مبناي تأیید یا رد صالحیت
کدخدایي در ادامه گفتوگوي خود در پاســخ به این سؤال که خیليها
معتقدند در انتخابات  ۹۲آقاي روحاني هم رد صالحیت شــدند اما چون
آقاي هاشمي رد شــدند ،آقاي روحاني مطرح نشد ،گفته است» :نه واقعا
اینگونه نبوده .اگر آقاي روحاني هم رأي نداشــت حتما شــوراي نگهبان
اعالم ميکرد« .کدخدایي همان هفتههاي بعد از انتخابات  ۹۲در گفتوگو
با »شــرق« گفته بــود »روحاني و عــارف رأي الزم را در شــوراي نگهبان
نداشتند و با وساطت آیتاﷲ احمد جنتي تأیید صالحیت شدند«.
کدخدایي درباره علت تأیید صالحیت یك نامزد انتخاباتي در یك دوره
و رد صالحیتــش در دوره بعد به تغییر اعضاي شــوراي نگهبان و تفاوت
نظرات آنها در هر دوره اشــاره کرده و گفته اســت ۱۲» :نفر کارشــناس به
اعتبار شــخص حقیقي خود در شــوراي نگهبان هســتند و اینها هر کدام
براســاس برداشت از قوانین شرعي نظر ميدهند .رأي همه افراد منوط به
مباني اســتداللي که در پي آن آمده است که آیا این رأي مستدل به سوابق
اســت یا خیر که منوط بر این ممکن اســت رأي داده شود یا نه .«...مثال او
درباره ردصالحیت غرضي در انتخابات ریاســتجمهوري  ۹۶گفته است:
»آقایان از قدیم ایشــان را بــه عنوان وزیر قوي ميشــناختند و }علت{ رد
صالحیت اخیر ایشــان }این بود که{ اعضاي جدیدي آمده بودند و نظریات
جدیدي را به همراه خود آوردند«.
کدخدایــي گفته اســت» :اعتبــار تأییــد صالحیت افــراد در مجلس،

ریاســتجمهوري و خبــرگان فقط و فقــط مربوط به همان دوره اســت.
در دوره بعــد مجددا از نو بررســي صالحیت صورت ميگیرد .شــورا ابزار
اندازهگیــري ندارد .مثال فردي ميآید کــه در دوره اول خوب عمل ميکند
و در دوره دوم اینطور نیســت و اینها دیگر دســت شوراي نگهبان نیست.
صالحیت افراد در هر دورهاي در صورت صالحیتداشتن یا نداشتن مجددا
مورد بررسي قرار ميگیرد .سوابق را بررسي کرده و ممکن است سوابق ما
را به همان نظر قبليمان یعني عدم تأیید یا تأیید برساند اما باید بدانیم که
بررسي صورت ميگیرد«.
موسويالري برود توبه کند
کدخدایــي در واکنش به این ســخن اخیر حجاریان کــه گفته بود »اگر
شــوراي نگهبان به رفتار خودش مبني بــر رد صالحیتها ادامه دهد ،ما
دیگر در انتخابات شــرکت نميکنیم« ،گفته است» :شوراي نگهبان منتظر
نظرات افراد نخواهد نشســت .آنها خودشــان ميدانند که شــرکت کنند
یا نــه .ما یک وظیفه قانونــي داریم که طبعا آن را انجــام خواهیم داد و
مالحظه این را نخواهیم داشــت که گروهي در انتخابات شــرکت ميکنند
یا نميکنند .بنابراین اگر اشــاره به این اســت که شوراي نگهبان از وظایف
قانونــي خود کوتاه بیاید ،خیر و به عقیده بنده افرادي هم که این عقیده را
دارند ،باید خودشــان را اصالح کنند .نتیجه انتخابات هم در ادوار گذشته
چه در مجلس و چه در بحث ریاســتجمهوري نشاندهنده این بوده که
شوراي نگهبان برخورد سیاسي نداشــته و فقط وظیفه قانوني خودش را
انجام داده است«.
کدخدایــي درباره دالیــل رد صالحیــت چهرههــاي اصالحطلب در
انتخابــات بهویژه بعد از رخدادهاي ســال  ۸۸گفته اســت» :الزم اســت
تفکیکــي بین اقداماتي که مجرمانه اســت و اقدامات سیاســي ،در مورد
فعالیتهاي یک فعال سیاســي صورت گیرد .جایي که اقدامات مجرمانه
صورت گیرد ،وظیفه شــوراي نگهبان این است که منطبق بر قوانین اعمال
نظر کند ولي اگر فعالیتي صرفا سیاســي باشد ،هیچ منعي از سوي شوراي
نگهبان وجود ندارد که بخواهد مثل گذشــته عليالسویه مانند گروههاي
سیاسي عمل کند«.
او در پاســخ به این گفته موســويالري وزیر کشور دولت اصالحات که
هرگاه دولت و شــوراي نگهبان از نظر سیاسي همسو نیستند ،کار انتخابات
به مشکل ميخورد ،گفته اســت» :ایشان باید بروند از این حرف توبه کنند
چراکه خودشــان وزیر کشــور بودند و اینگونه نیســت .در هــر انتخاباتي
تخلفاتي وجود دارد و الزم اســت که بررسيهاي بیشــتري صورت گیرد.
تنهــا انتخاباتي کــه تأخیر در آن صــورت گرفت ،انتخابــات  ۸۸و آن هم
بــا مجوز والیت فقیه بود .شــوراي نگهبان باید در برابر تخلفات مســئول
باشــد و آنجایي که الزم است به قوه قضائیه رجوع کند« .کدخدایي درباره
تخلفــات انتخاباتي هــم گفته اســت» :از جهت گزارشهایــي که به ما
ميرســد ،بین انتخابات  ۹۶و انتخابــات  ۸۸برابري بوده حتي در مصادیق
هم مشــابهتهاي زیادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي داشته باشد که
روي انتخابات و سرنوشــت انتخابات تأثیر دارد معموال در حوزه انتخابات
مجلس داریم اما در ریاســتجمهوري بین  ۸۸تــا  ۹۶تعداد گزارشهای
تخلفات زیاد بوده و بیشــتر هــم در حوزه قوه مجریه بوده اســت چراکه
وزارت کشــور و قــوه مجریه خود برگزارکننده هســتند« .او همچنین گفته
است» :بسیاري از نمایندگان علیه شوراي نگهبان صحبت ميکنند و شورا
هم آگاه است بنابراین نمایندگان نباید از شوراي نگهبان بترسند«.

مهر تأیید مهدی کروبی بر مصوبات
اعتماد ملی
 بــا وجــود امــا و اگرهایی که حجتاالســالم
منتجبنیا درباره تصمیمات اخیر جلســه شورای
مرکزی حــزب اعتماد ملــی و قائممقامی الیاس
حضرتی مطرح کرده بود ،مهدی کروبی در نامهای
بر مصوبات جلسه شورای مرکزی مهر تأیید زد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم مهدی کروبی در
احکام جداگانهای و بر اساس رأی اعضای شورای
مرکزی ،رؤسای دفتر و قائممقام حزب اعتماد ملی
را منصوب کرد.
بــر این اســاس دبیرکل حزب اعتمــاد ملی در
نامهای با اشاره به امضای  ۳۰عضو شورای مرکزی
اعتماد ملی ،الیاس حضرتی را به مدت دو ســال
به عنــوان قائممقام این حزب تأییــد و از زحمات
حجتاالسالم منتجبنیا تقدیر کرد.
همچنین حســب رأی اعضای شــورای مرکزی
انتصاب رؤســای دفاتر حزب اعتماد ملی به مدت
دو سال مورد تأیید دبیرکل این حزب قرار گرفت.
بر این اســاس رضا نوروززاده به عنوان رئیس
دفتر اقتصادی ،محمد جلیلیــان به عنوان رئیس
دفتر حقوقی ،ســعداﷲ نصیریقیداری به عنوان
رئیس دفتر فرهنگی ،رحیم ابوالحســنی به عنوان
رئیس دفتر سیاسی ،محمدرئوف قادری به عنوان
رئیس دفتر اجتماعی و اســماعیل گرامیمقدم به
عنوان سخنگوی حزب اعتماد منصوب شدند .تأیید
مهــدی کروبی در حقیقت تأیید مصوبات جلســه
شــورای مرکزی این حزب به تاریخ پانزدهم تیرماه
اســت که در آن وظایف دبیرکل به شورای مرکزی
منتقل و الیاس حضرتی به عنوان قائممقام حزب
انتخاب شد .این انتصابات در شرایطی انجام شده
که رسول منتجبنیا در نامهای به الیاس حضرتی،
به جلسه هفته گذشته شــورای مرکزی این حزب
اعتــراض کــرده و انتخــاب الیــاس حضرتی به
قائممقامی حزب اعتماد ملی را از جمله کودتاهای
انجامشــده در حزب اعتماد ملی عنوان کرده بود.
این نامه در حقیقت جوابیهای به مصاحبه الیاس
حضرتی درباره جلسه هفته گذشته شورای مرکزی
حزب بوده اســت .منتجبنیا البته در این نامه به
فرمانپذیــری حلقهای خــاص در اعتماد ملی از
آنچه احــزاب تندرو اصالحطلب خوانده ،اشــاره
و ادعا کــرده» :حضرتعالی به موفقیت حزب در
انتخاب شــهردار تهران اشــاره کرده و آن را دلیل
اثرگذاری و توفیق این حزب دانســتید! ایکاش به
معامــالت و قرارومدارهای پشــت صحنه با افراد
و احزاب تندرو برای رســیدن بــه این پیروزی و نیز
ستاد تقسیم غنائم مســئولیتهای شهرداری بین
دوستان و همفکران ...اشاره میکردید«.
هفته گذشته شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
تشکیل جلســه داد .در آن جلســه ،اوال اختیارات
دبیرکل محصور این حزب به شورای مرکزی منتقل
شد و بعد در همین راستا ،الیاس حضرتی بهعنوان
قائممقام حزب انتخاب شد .اسماعیل گرامیمقدم،
اعالم کرده بود که جلسه با  ۳۳نفر تشکیل شده و
رسمیت داشته است .این در حالی است که یکی از
اعضای احزاب اعالم کرده بود این جلسه رسمیت
نداشــته و قرار بوده جلسهای با دستور منتجبنیا
که قبل از حضرتی قائممقــام حزب بود ،به تاریخ
بیستودوم تیرماه تشکیل شود ،اما گروه دیگری در
حزب ،برای اعمال تغییرات مدنظرشان دستبهکار
شــده و جلســه ترتیب دادهاند .گــروه مقابل اما
معتقدند که »منتجبنیــا همچنان معتقد بود که
او مســئول برگزاری جلسه شــورای مرکزی است،
درحالیکــه وظایف دبیرکلی در غیــاب دبیرکل از
قائممقام به هیئت اجرائی واگذار شده و به همین
دلیل علیالقاعده حضرتی ،بهعنوان رئیس هیئت
اجرائی ،مســئول تشکیل جلسه شــورای مرکزی
بوده اســت« .همه این دعواهــا به ماجرای کنگره
چهارم خرداد حزب اعتماد ملی بازمیگردد .حزب
اعتماد ملی جمعه ،چهــارم خرداد ،برای اصالح
اساســنامه و بعد از  ۱۰ســال دومیــن کنگره خود
را در شــرایطی برگزار کرد که به درگیری کشــیده
شــد .درگیری پیشآمده درباره نحوه رأیگیری در
انتخابات شــورای مرکزی بود که به شــیوه قیام و
قعود برای ابقای شورای مرکزی فعلی انجام شده
بــود؛ اما گویا موضوع فراتر از نحوه رأیگیری بوده
و به دودســتگی در جریان حــزب بازمیگردد که
منتجبنیا نیز به آن اشاره کرده بود.
منتجبنیــا و شــیخ مهــدی کروبــی بعــد از
برگزاری دومین کنگره حزب ،درخواســت استعفا
داده بودند .اســتعفای کروبی با مخالفت اعضای
شورای مرکزی روبهرو شد .اگرچه او در نامه خود
درخواســت کرده بــود وظایــف و اختیاراتش به
شــورای اجرائی منتقل شود؛ شــورایی که ترکیب
آن در نامه تعیین شده و از زحمات منتجبنیا هم
تشکر شده بود .شورای اجرائی در عمل موفق نبود
و به همین دلیل ،وظایف در جلســه مورخ  ۱۵تیر
گذشته به شورای مرکزی حزب منتقل شد.
الیاس حضرتی اما روز گذشته در پاسخ به نامه
منتجبنیا نوشته بود ..» :این نامه یا بیانیه منتسب
به دفتر ایشــان اســت و البته من شخصا نویسنده
نامــه را که به اعتباری مســئول دفتر ایشــان هم
هست ،نمیشناســم .آنچه میدانم این است که
ایــن ادبیات و این نــگاه نمیتواند متعلق به آقای
منتجبنیا باشــد ...باالخره آنچــه در حزب اتفاق
افتاده ،قانونی اســت و اســناد و مــدارک آن هم
موجود است و ما چیزی برای پنهانکردن نداریم«.

