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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

باالخره بعــد از 14 ســال قانون 
رســیدگی به امــوال و دارایی های 
مقامات و کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران ابالغ شد؛ قانونی که برای اولین 
بار 14 تیر 84 از ســوی مجلس هفتم 
استارت خورد و دو سال بعد به تصویب 
صحن علنی مجلس رسید. اما این تازه 

خان اول بود. 
مصوبــه مجلس محل مناقشــه 
شــورای نگهبان و بهارســتان شــد 
و چهار ســال را در رفت و برگشــت 
میــان ایــن دو نهاد طی کــرد. خان 
بعدی مجمع تشــخیص بود که قرار 
شد وارد گود شــود و به این مناقشه 
پایــان دهد؛ امــا مصوبــه مذکور در 
مجمع تشــخیص هم چهار ســال  
 خاک خورد و بــه بهانه های مختلف 

معطل ماند. 
درنهایت مجمع تشــخیص بعد از 
چهار سال از ارجاع مصوبه مجلس به 
این نهاد، یعنی در سال 94 آن را تایید 
کرد، اما با یک شرط و آن شرط این بود 
که اطالعات مربوط به دارایی مقامات 
باید محرمانه باشــد. این محرمانگی 
صدای خیلی ها را درآورد و منتقدان 
بسیار داشت اما به هر حال تکلیف آن 
مصوبه خاک خورده مشخص شد. با 
این وجود باز هم »قانون رسیدگی به 
اموال و دارایی مقامات« دســتش از 
اجرا کوتاه ماند. چون در این مرحله  از 
خان های متعدد بر سر راه شفاف سازی 
دارایی مقامــات، مصوبه مربوطه نیاز 
بــه آیین نامه و ابالغ از ســوی رئیس 
دستگاه قضا داشــت که این اتفاق در 
دوران ریاســت آملی الریجانی بر قوه 

قضائیه رخ نداد. 

رنگ مشکی بر تن شفافیت
هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه 
خبر از ابالغ این قانون از سوی رئیس 
جدید قوه قضائیه یعنی ابراهیم رئیسی 
داد و با بیان اینکه معطل ماندن هیچ 
قانونی را نمی پذیریــم، گفت: »این 
قانون معطل آیین نامه بود که در این 
مدت کوتاه آیین نامه تصویب و ابالغ 

شد.«
چنین خبری از ســوی دســتگاه 
قضایی می تواند امید به شفاف سازی 
و افزایش اعتماد عمومی را زنده کند؛ 
همانطور که غالمحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد 
که »این قانون موجب افزایش اعتماد 
مردم به کارگــزاران و خدمتگزاران 
جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی 
به مقام و منصبی می رســد عالوه بر 
پاکدســتی او، سیســتم و نهادهای 
نظارتی برای بررســی و پایش اموال و 
دارایی های او در آغاز دوره مسئولیت 

و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.«
اما آیا واقعا اجرای این قانون خواهد 
توانســت منجر به افزایــش اعتماد 
عمومی و جلب رضایت مردم شــود؟ 
آن بند »محرمانگی« همچنان به قوت 
خود باقی است و باعث شده که پاسخ ها 

به این سوال همراه با تردید باشد. 
چهار سال پیش مجمع تشخیص، 
تشخیص داد که فهرست دارایی های 
افراد مشــمول این قانــون محرمانه 
باشد و »هریک از مسئوالن و کارکنان 
که حســب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، 
ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد 
مشمول یا اســناد و اطالعات مرتبط 
با آن، موضوع این قانون باشــند و یا بر 
حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار 
آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب 

افشا یا انتشــار مندرجات این اسناد 
شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری 
در اختیار دیگران قــرار دهند یا به هر 
نحوی دیگران را از مفــاد آنها مطلع 
سازند، به یکی از مجازات های درجه 
6 مقــرر در ماده 19 قانــون مجازات 
اســالمی مصــوب 1392 محکــوم 

خواهند شد.«
این مجازات ها شامل حبس بیش 
از شش ماه تا دو ســال، جزای نقدی، 
شــالق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت 
از حقوق اجتماعی بیش از شــش ماه 
تا پنج ســال و برخی ممنوعیت های 

شغلی و اقتصادی است.
بدین ترتیــب برای افشــای این 
اطالعات محرمانه نیز کیفر ســختی 
در نظر گرفته شد. اما بسیاری همین 
پیش بینی و سختگیری را قبای تاریکی 
بر تن شفافیت این قانون می دانند. در 
حالی که در بســیاری از کشــورهای 
دنیا چنین اطالعاتی به قدری روشن 
و شــفاف اســت که حتی کار دست 
مسئوالنشان می دهد. شاهد مثالش 
ماجرای حقوق نیکال ســارکوزی در 
فرانســه که طی آن مشــخص شد او 
حقوق خود را تــا 172 درصد افزایش 
داده و همیــن موضوع شــانس او در 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه 

تحت الشعاع خود قرار داد. 
 این قانون اعتمادساز

 نخواهد بود اگر...
در ایران اما نگرانی بسیاری نسبت 
به افشــای چنین اطالعاتــی وجود 
دارد. بهروز بنیادی، عضو فراکسیون 
شفاف سازی و سالم ســازی اقتصاد و 
انضباط مالی مجلــس در این مورد به 
ایسنا گفته است: »محرمانه باقی  ماندن 
اطالعات در این قانون از ســوی مردم 

قابل قبول نخواهد بــود. این موضوع 
باید به صورت شــفاف روی ســامانه 
قوه قضائیه قرار داده شــود. طبق این 
قانون افراد بایــد ثروت خود، فرزندان 
و به صورت کلی دارایی خانواده خود را 
اعالم کنند و به عقیده من این کار باید با 

شفافیت صورت گیرد.«
او معتقد است »اگر قرار باشد این 
اطالعات صرفاً به صورت محرمانه در 
اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند باز 
هم اعتمادساز نخواهد بود و نمی تواند 
به هدف اصلی خود دســت یابد. البته 
انتشار اســامی افراد کفایت می کند. 
برای مثال اگر فــردی قانون را رعایت 
نکرد نام او باید منتشــر شود تا خود 

جامعه قضاوت کند.«
محمــد دهقــان، نایب رئیــس 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
هم بر نداشــتن ضمانت اجرایی این 
قانون دست گذاشــته و به مهر گفته 
اســت: »آقای آملی الریجانی معتقد 
بودند به دلیل اینکــه ضمانت اجرای 

کافی برای این قانون وجود ندارد این 
قانون ناقص است و قابل اجرا نیست، اما 
آقای رئیسی از روز اول اعالم کردند که 
ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال 
مســئوالن دلیل بر عــدم اجرای آن 

نخواهد بود.«
قانونی که یک بالَش نیست

ایــن نماینده مجلــس همچنین 
با بیان اینکه اجرای اصــل 49 قانون 
اساسی آثاری به مراتب باالتر از اجرای 
اصل 142 آن دارد، تاکید کرده قانون 
رسیدگی به اموال مسئوالن به تنهایی 
نمی تواند در راستای مبارزه با فساد و 
ایجاد شفافیت مالی مؤثر باشد، چراکه 
آثار آن از امروز به بعد اســت و شامل 

سال های گذشته نخواهد شد.
اصل 49 قانون اساسی که دهقان 
از آن یاد می کنــد، می گوید: »دولت 
موظف اســت ثروت های ناشي از ربا، 
غصب ، رشوه ، اختالس ، سرقت ، قمار، 
سوء استفاده از موقوفات ، سوءاستفاده 
از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی، 
فروش زمین های  مــوات و مباحات 
اصلي ، دایرکردن اماکن فساد و سایر 
موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب 
حق رد کند و درصورت  معلوم  نبودن 
او به بیت المال بدهد. این حکم باید با 
رسیدگی و تحقیق  و ثبوت شرعی به 

وسیله دولت اجرا شود.«
این اصــل که هــدف اولیــه آن 
تعیین تکلیــف اموال به جــا مانده از 
بازماندگان رژیم پهلــوی در ابتدای 
انقالب بود، متاسفانه در همان »بررسی 
اموال مســئوالن پیــش از انقالب« 
خالصه شد و بعد از آن رو به فراموشی 

رفت. 
نایب رئیــس نماینــدگان والیی 
مجلس معتقد است که بدون اجرای 
اصل 49 قانــون اساســی نمی توان 
صرفــا از طریــق اجــرای قانــون 
 رســیدگی به اموال مســئوالن مانع 

رانت خواری ها شد.
او تاکیــد می کند: »پیشــگیری 
از فســاد، رانت خــواری و ایجاد رژیم 
شــفافیت مالی و ایجــاد اطمینان به 
مســئوالن دو بال دارد که یکی از آنها 
اجرای اصل 142 قانون اساسی مبنی 
بر رســیدگی به اموال مسئوالن و بال 
دیگر اجرای اصل 49 قانون اساســی 
مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئوالن 

است.«
دایره وسیع مشموالن

در قانونی که ابراهیم رئیسی ابالغ 
کرده است، دایره شمول مقاماتی که 
باید به اموالشان رسیدگی شود، بسیار 
گسترده تر از اصل 142 قانون اساسی 
اســت. این اصل قانون اساسی صرفا 
از رهبر، رئیس جمهــوری، معاونان 
رئیس جمهوری، وزیران و همســر و 
فرزندان آنها برای بررسی دارایی ها یاد 
کرده اما قانونی که به تازگی ابالغ شده، 

دایره ای به گستردگی 28 عنوان است. 
نمایندگان و مدیران مجلس شورای 
اســالمی، اعضای مجمع تشخیص، 
مقامــات منصوب از ســوی رهبری، 
اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس 
خبرگان، مقامات دســتگاه قضایی، 
رئیس، قائم مقــام، معاونان و دبیرکل 
بانک مرکــزی، رئیس و دادســتان 
دیوان محاســبات کشــور، معاونان 
آنــان و اعضای هیئت مستشــاری، 
دبیران شــورای عالــی امنیت ملی، 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
هیئت دولت، شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، 
فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح، 
مقامات سازمان بورس، رئیس و اعضای 
هیــأت عامل صندوق توســعه ملی، 
اســتانداران و معاونــان آنها، رئیس 
کل گمــرک و معاونــان و مدیــران 
آن، رئیس ســازمان امــور مالیاتی و 
معاونانش، ســفرا و سرکنســول ها و 
 بســیاری دیگر زیر ذره بین این قانون 

قرار گرفته اند. 
ســازوکار و فرآیند رســیدگی به 
دارایی این تعداد زیاد افراد، همسران 
و فرزندانشــان و چگونگی نظارت بر 
این فرآیند نیز خــود چالش دیگری 
در اجرای قانون رســیدگی به اموال 
کارگزاران نظام است که در نوع خود 

اما و اگرهایی دارد.  
قــرار اســت هیأتی بــا عضویت 
ســه قاضــی عالی رتبه که از ســوی 
رئیس قوه قضائیه تعیین شــده اند، 
این بررســی را انجــام دهنــد و اگر 
تشــکیک کنند می توانند از مقامات 
بخواهند کــه نحوه افزایــش دارایی 
 خــود را کتبا ظــرف مدت یــک ماه 

اعالم کنند. 
با تمام این اما و اگرها، زمان به شکل 
ملموس تری مشــخص خواهد کرد 
که آیا واقعا اجرای این قانون منجر به 
شفافیت مالی مقامات و جلب اعتماد 
عمومی خواهد شــد یــا اینکه صرفا 
نمایشی از شفافیت است و سرنوشتی 
ماننــد قانــون منــع به کارگیــری 

بازنشستگان پیدا خواهد کرد!

»قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات« اعتمادساز خواهد شد؟

اما و اگرهای یک محرمانه

خبر

رئیس جمهوری با اشــاره به اجــرای کامل 
تعهدات ایران در برجام گفت: ایران به صورت یک 
طرفه نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی 
بماند و سایر کشورها نیز الزم است سهم خود را 

برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
حســن روحانی در پنجمین نشست سران 
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا )سیکا( 
که در شــهر دوشنبه تاجیکســتان برگزار شد، 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
نقش آفرین کلیدی در منطقه، بارها آمادگی خود 
را برای تدوین و تصویب سازوکارهای دوجانبه و 
چندجانبه سیاسی و امنیتی، به منظور تضمین 
صلح و امنیت همگانی اعالم کــرده و در این راه از 
هرگونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا 
در خصوص راه های مواجهه با چالش ها و مقابله با 

تهدیدات موجود استقبال کرده است.

روحانی اضافه کرد: به دلیل حساسیت شرایط 
کنونی و ضرورت مقابله با یکجانبه گرایی، شایسته 
است ما کشورهای عضوِ سیکا با اتخاذ سیاست های 
هوشــمندانه، روند چندجانبه گرایی را تقویت و 
زمینه های جدیدی در ســاحت همکاری های 
سیاســی - امنیتی، اقتصادی و تجاری، مستقل 
از رویکردهای یکجانبه گرایانه برخی از کشورها 

کشف و همکاری های خود را گسترش دهیم.
 مخالفت ایران و ترکیه با تحریم 

در روابط بین الملل
همچنین در حاشــیه این کنفرانس، رئیس 
جمهوری کشــورمان و رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. 

روحانی در این دیدار 
همکاری هــای منطقه ای ایــران و ترکیه را 
مؤثر، موفق و با اهمیت دانســت و اظهارداشت: 

همکاری های دو جانبه و ســه جانبه، از جمله با 
روسیه در حوزه مسائل منطقه ای و در روند آستانه، 
مبارزه با تروریسم و فرایند ثبات در سوریه بسیار با 
اهمیت و در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه 
است. رجب طیب اردوغان نیز با بیان اینکه ترکیه 
مصمم است روابط خود را با تهران در همه زمینه ها 
توسعه دهد، گفت: مناسبات ایران و ترکیه در همه 
عرصه ها نزدیک و رو به توسعه بوده و تقویت بیش از 
پیش این روابط در عرصه های دوجانبه و منطقه ای 
برای آنکارا بســیار حائز اهمیت اســت. رؤسای 
جمهوری اســالمی ایران و ترکیه در این دیدار 
همچنین بر مخالفت خود با هرگونه تحریم و یک 
جانبه گرایی در مناسبات بین المللی تاکید کردند.

قطر آماده توسعه روابط با تهران است
دیدار با امیر قطر از دیگر برنامه های حســن 
روحانی در حاشــیه اجالس ســیکا بود.  وی در 

این دیدار نیز بر رایزنــی دوجانبه و چند جانبه و 
همکاری بیشتر به عنوان تنها راه کاهش اختالفات 

منطقه ای تاکید کرد.
وی گســترش روابط با کشورهای همسایه و 
دوست به ویژه قطر را از اولویت های ثابت سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و تاکید 
کرد: ثبات و امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر 
پیوند خورده است و ما خواستار حاکمیت روحیه 
اعتدال، برادری و حکمت و  دوراندیشی در روابط 

میان کشورها هستیم.
روحانی روابط ایران و قطر را برادرانه و دوستانه 

و به نفع مردم منطقه دانست و گفت: ظرفیت های 
فراوانی برای تقویت بیش از پیش روابط اقتصادی 
دو کشــور وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در 

راستای منافع دو ملت استفاده کرد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز در 
این دیدار  گفت: قطر نیز بر این اعتقاد اســت که 
حل تمام اختالفات در منطقه تنها از طریق گفت 
وگو، همکاری جمعی و پیگیری راه های سیاسی 
امکان پذیر است. وی همچنین گفت: دوحه برای 
توسعه روابط خود با تهران در همه حوزه های مورد 

عالقه، آماده است.

روحانی در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا:

ایران نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باشد
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ادعاهای دبیرکل اتحادیه عرب 
علیه ایران

احمد ابوالغیــط، دبیر کل اتحادیــه عرب در 
گفت وگو با »الحدث« مدعی شد که ایران و ترکیه 
به دنبال نفوذ در کشورهای عربی هستند و از تهران 
خواست در سیاست های خود بازنگری کند. وی 
با طرح این ادعا که ایــران و ترکیه به دنبال به انزوا 
کشاندن اتحادیه عرب هستند، گفت: نگران این 
هستم که تداوم تنش ها ما را مجبور به یک درگیری 
کند که خواهان آن نیستیم. ابوالغیط ادامه داد که 
اتحادیه عرب از ایران می خواهد که رفتارهای خود 
را متوقف کند و از شورای امنیت می خواهد موضع 

قاطعی در رابطه با رفتارهای ایران اتخاذ کند.
    

کویت هم ادعای آمریکا درباره 
ایران را نپذیرفت

به گزارش مهــر به نقل از الجزیــره، »منصور 
العتیبی«، نماینده دائم کویت در ســازمان ملل 
متحد ادعای آمریکا علیه ایران در ماجرای حادثه 
دریای عمان را زیر سؤال برد. وی تصریح کرد که 
اثبات اینکه قایق موجود در فیلمی که آمریکایی ها 
منتشر کرده اند، متعلق به ایران باشد سخت است. 
نیروی دریایی آمریکا جمعه )24 خرداد( فیلمی 
منتشر و در آن ادعا کرد یک قایق ایرانی در حال جدا 
کردن یک مین عمل نکرده از بدنه نفتکش ژاپنی به 
نام »کوکوکا« است. پس از آن »یاتاکا کاتادا«، مالک 
یکی از نفتکش های ژاپنی که در دریای عمان دچار 
حادثه شد، گفت که روایت واشنگتن درباره نحوه 

حمله به نفت کش ها در این دریا اشتباه است.
    

 اینها ُقرم ُقرم های 
اول انتخابات است 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشســتی خبری در رابطه با هجمه های اخیر 
اصالح طلبان تندرو مبنی بر اینکه اگر لیستشان 
تأیید نشود در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنند، 
گفت: شورای نگهبان صرفاً به وظیفه قانونی خود 
عمل می کند و از اعالم نظر شرکت کردن یا نکردن 
در انتخابات نگرانی ندارد. مردم گوششان به این 
حرف ها بدهکار نیســت. اینها ُقرم ُقرم های اول 

انتخابات است و مردم پاسخ مشخص می دهند.
    

رد خودکشی عبدالرضا داوری
پس از انتشار خبری در فضای مجازی مبنی 
بر خودکشــی صبح دیــروز عبدالرضا داوری، 
مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و انتقال وی 
به بیمارستان، محمد محمدی، مدیر هماهنگی 
وی ضمن رد این خبر به ایرنــا گفت: داوری به 
دلیل بیماری دیابت بامداد دیروز در بیمارستان 
بستری شــد و هم اکنون به خانه منتقل شده 
است. بهرام مفاخری از دوستان نزدیک داوری 
هم همین اظهارات را بیان کرد. اما مدیر کانالی 
که خبر خودکشی داوری را منتشر کرد، با تایید 
صحت این خبر گفت: صبح امروز خبر خودکشی 
داوری را از یکی دوستان وی دریافت کردم و او 

بود که فرضیه خودکشی را مطرح کرد.
    

 رایزنی اشمید و عراقچی 
در تهران

هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا و معاون فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که در سفری 
منطقه ای به تهران نیز آمده است، دیروز با سید 
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران 
در محل وزارت خارجه کشــورمان به گفت وگو 
نشســت. وی پیش تر درباره اهداف سفرش به 
خبرگزاری کویت گفته بود: »در ایران، که مقصد 
سفر من بعد از امارات عربی متحده، عمان و قطر 
خواهد بــود، من قطعا دربــاره وضعیت اجرای 
برجام، از جمله عملیاتی ســازی اینستکس با 
هدف ایجاد ساز و کاری برای تجارت مشروع با 

ایران، صحبت خواهم کرد.«
    

توئیت معنادار مهاجری خطاب 
به مقامات انگلیس

عطااهلل مهاجرانی در حساب توییتری خود 
نوشــت: مقامات انگلســتان، به ویژه بوریس 
جانسون که شاهین نخســت وزیری را ترامپ 
بر سرش نشــاند! کتاب خاطرات تونی بلر را دو 
بار بخواند. تونــی بلر که  به تونــی بالیر، یعنی 
تونی دروغگو موسوم شــد. کمک به صدام در 
جنگ علیه ایران را اشــتباه استراتژیک آمریکا 
و انگلیــس می داند. تونی بلر نوشــته اســت: 
آنچه را  فکر می کــردم انجام مــی دادم، اما به 
 خدا قســم، آرزو می کنم کــه کاش آن کارها را 

انجام نداده بودم!

عضو فراکسیون 
شفاف سازی و سالم سازی 

اقتصاد مجلس: اگر قرار 
باشد اطالعات مالی صرفاً به 

صورت محرمانه در اختیار 
نهادهای نظارتی باقی بماند، 

اعتمادساز نخواهد بود و 
نمی تواند به هدف اصلی 

خود دست یابد. اگر فردی 
قانون را رعایت نکرد نام 

او باید منتشر شود تا خود 
جامعه قضاوت کند

محمد دهقان، نایب رئیس 
نمایندگان والیی مجلس 

با بیان اینکه اجرای 
اصل ۴۹ قانون اساسی 

آثاری به مراتب باالتر از 
اجرای اصل ۱۴۲ آن دارد، 

می گوید: بدون اجرای 
اصل ۴۹ قانون اساسی 

نمی توان صرفا از طریق 
اجرای قانون رسیدگی 
به اموال مسئوالن مانع 

رانت خواری ها شد


