
تكليف است يا اختيار؟
نامه صادقي به رييس جمهور درباره اعالم صورت اموال وزراي 

پيشنهادي به مجلس
گ�روه سياس�ي| پرويز فتاح اگرچه 
ب��ا وزارتش ب��ر وزارت ني��روي دولت 
احمدي نژاد بود كه بيش��تر شناخته ش��د اما پس از 
پايان دولت او به دسته منتقدان و مخالفان او مبدل 
شد. در اين روزها به يك رقابت انتخاباتي »نه« گفته 
اس��ت و هرچند جزو پنج كانديداي اصلي جمنا بود 
اما در انتخابات رياست جمهوري كانديدا نشد. او اما 
از رفتارهاي اين روزهاي رييس سابقش انتقاد دارد 
و آن را نادرس��ت مي داند. وزير دول��ت نهم و رييس 
فعلي كميته امداد امام خميني با انتقاد از رفتارهاي 
ساختارش��كنانه حلقه نزديكان احمدي نژاد، تاكيد 
دارد: حركت هاي تند افراطي جواب نمي دهد، نظام 
هم نش��ان داده كه قدرتمندتر، صبورتر و جدي تر از 
آن اس��ت كه در مقابل چنين حركاتي هر كسي كه 
باشد،  كوتاه بيايد. جمله هاي كليدي اظهارات فتاح 

را در ادامه به نقل از خبرآنالين بخوانيد: 
  دموكراسي همين است كه يك عده راي مي دهند 
و يك ع��ده هم راي نمي دهند ولي كس��اني كه راي 
نمي دهند بايد تمكين كنند. آنها كه راي مي آورند هم 
بايد به آنها كه راي نداده اند به عنوان هم وطن احترام 
بگذارند و درواقع آقاي رييس جمهور چه آقاي دكتر 
روحاني يا روساي قبل يا بعد از ايشان، رييس جمهور 
همه هستند همان طور كه خودشان هم فرمودند من 
رييس جمهور كساني هستم كه به من راي ندادند و 
رييس جمهور كساني هس��تم كه اصال در انتخابات 

شركت نكردند، اين جمله درست است. 
  با توجه به اينكه در آس��تانه تشكيل دولت دوم آقاي 
روحاني هستيم و خيلي از فضاي انتخابات دور نشده ايم 
ذكر اين نكته را الزم مي دانم كه رفتن آقاي احمدي نژاد 
به وزارت كش��ور و ثبت ن��ام ك��ردن در انتخابات كار 
درستي نبوده چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. 
ما يك اعتقاد واليي داريم ولي برخي ممكن است اين 
اعتقاد را نداش��ته باش��ند. ما معتقديم نظامي كه امام 
راحل پايه ريزي كرده، بر مبناي واليت فقيه است. ولي 
فقيه، جايگاه مديريتي نيست، وجه اعتقادي دارد. ولي 
امر در قرآن ما يك واژه قرآني اس��ت و اطاعت آن الزم و 
واجب است البته براي كساني كه بپذيرند. يك عده هم 
اين منطق و تفك��ر را ندارند كه جور ديگري مي بينند. 
ولي ماها كه اين نگاه را داريم انتظار داش��تيم كه آقاي 
احمدي نژاد و حلقه اطراف ش��ان تمكين مي كردند. به 
نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند. چون رهبري معظم 
بعضا نظراتي كه مي دهند، پدرانه است. يك پدر بعضا به 
فرزند مي گويد نرو، نكن! ولي فرزند ناراحت مي شود اما 
او پدر اس��ت و ما را دوست دارد و از باب دوست داشتن 
است كه مي گويد نكن. اگر عدم تاييد صالحيت ايشان 
مطرح نمي ش��د، االن چه فضايي درباره ايش��ان بود؟ 
فرصتي براي آينده او بود ولي االن ديگر همه فرصت ها 
براي احمدي نژاد از دس��ت رفته است. اين حركت كال 

خيلي خردمندانه و منطقي ارزيابي نمي شود. 
  موافق رفتارهاي آقاي احمدي نژاد پس از بازداش��ت 
بقايي نيستم، حركت هاي تند افراطي جواب نمي دهد، 
نظام هم نشان داده كه قدرتمندتر، صبورتر و جدي تر از 
آن است كه در مقابل چنين حركاتي هر كسي كه باشد، 
 كوتاه بيايد. نظام كوتاه نمي آيد و طرف مقابل است كه 

محكوم به شكست يا قبول بعضي از شرايط مي شود. 
  احساس مي كنم اينكه كانديداي رياست جمهوري 
نشدم اش��تباه نكرده ام، نه تنها ضرري نكرده ام بلكه 
احس��اس مي كنم كه واقعا س��ود بردم ك��ه اين كار 
ش��رافتمندانه و باارزش را ادامه مي دهم. حاال اينكه 
كانديداهاي ديگر رويكرد اشتباهي داشتند را قضاوت 

نمي كنم. 
  هركس كه رييس جمهور مي شد راه سختي در پيش 
داشت و راه همواري از نظر اقتصادي، مسائل منطقه اي 
و بين المللي و چالش هايي كه هس��ت در پيش نيست. 
تنها راه هم اين است كه همه كمك كنند. اعتقادم اين 
است كه واقعا بايد به آقاي دكتر روحاني رييس جمهور 
كشور جمهوري اسالمي ايران كمك كرد. شما خواهيد 
ديد ما از نظر كمك به آقاي روحاني فروگذاري نخواهيم 
كرد. كمااينكه قبال هم اين رويه ما بوده و آقاي روحاني 

هم ابراز رضايت كرده اند. االن هم همين خواهد بود. 
  سنگي هم اگر جلوي پا هست وظيفه داريم كه آن را 
 برداريم. كسي هم نبايد چرخ ماشين را پنچر كند بلكه 
بايد كمك كنيم و حتي اگر همه با هم براي اين مملكت 
هم افزايي كنيم باز كم اس��ت. فرض كنيد همه گروه ها 
متحد پشت سر آقاي روحاني باشند، آيا ما به همه اهداف 
مي رس��يم؟ اگرچه قطعا به همه اهداف نمي رسيم اما 
معلوم اس��ت كه كار راحت تر پي��ش خواهد رفت. اين 
نگاهي است كه من دارم و شما هم همين را دنبال كنيد 

و از االن هم به 1400 فكر نكنيد. 
  واقعا آقاي روحاني راه سختي در پيش دارد. يعني اداره 
كردن اين مملكت با اين اوضاع و احوال س��خت است. 
هر كس كه رييس جمهور مي شد راه سختي در پيش 
داشت و راه همواري از نظر اقتصادي، مسائل منطقه اي 
و بين المللي و چالش هايي كه هس��ت در پيش نيست. 
تنها راه هم اين است كه همه كمك كنند. اعتقادم اين 
است كه واقعا بايد به آقاي دكتر روحاني رييس جمهور 
كشور جمهوري اسالمي ايران كمك كرد. شما خواهيد 
ديد ما از نظر كمك به آقاي روحاني فروگذاري نخواهيم 
كرد؛ كمااينكه قبال هم اين رويه ما بوده و آقاي روحاني 

هم ابراز رضايت كرده اند. االن هم همين خواهد بود. 
  روي��ه مناظ��رات انتخاباتي حتما بايد اصالح ش��ود. 
مخصوصا ما كه ادعاي اخالق مداري داريم و مي گوييم 
جمهوري اسالمي هس��ت و واژه »اسالمي« را پسوند 
نظام كرده ايم. حاال ديگران ادعا ندارند و به قول معروف 
جانماز هم آب نمي كشند. ما كه از خدا و پيغمبر، ائمه، 
شهدا و امام خرج مي كنيم چرا بي اخالقي داريم؟ اينها 

كسي را بزرگ نمي كند. 
  مناظرات يا برنامه هاي انتخاباتي بايد با ارايه برنامه، 
نقد آن و ترسيم چند سال آينده كشور در حوزه هاي 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي باشد تا مردم 
بتوانند از برنامه ه��اي ارايه ش��ده و نقدهاي مطرح 
ش��ده ش��ناخت كافي از رييس جمه��ور آينده خود 
داشته باش��ند، نه اينكه شاهد سيل اتهامات عجيب 
و غريب كاري، ش��خصي و خانوادگي باشند. آيا شما 
فكر مي كنيد فارغ از هيجان��ات زودگذر انتخاباتي، 
بحث هاي مطرح شده در مناظرات به نفع نظام و مردم 

است؟ به نظر من پاسخ منفي است.

    وزارت كش�ور در اطالعي�ه اي اع�الم كرد: در 
حال حاضر در ستاد وزارت كشور و استانداري ها 
تعداد 151 پست سازماني شامل معاون استاندار، 
مشاور وزير، مشاور استاندار، فرماندار، مديركل، 
مدير، معاون مديركل، معاون فرماندار و بخشدار 

به كاركنان زن واگذار شده است. فارس
   آيت اهلل احمد جنتي، رييس شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي با اشاره به تحريم هاي بي سابقه 
اخير امري�كا: تحريم هاي ظالمان�ه امريكا، ملت 
بزرگ ايران را هيچگاه تسليم نخواهد كرد و اين 
نش�انه اوج خصومت و دشمني امريكا عليه ملت 

ايران است. ايسنا
   اكب�ر رنجب�رزاده، عضو هيات رييس�ه مجلس 
ش�وراي اس�المي: ارايه كردن گ�زارش عملكرد 
وزارتخانه ها براي مچ گيري نيس�ت بلكه با هدف 
هم افزايي گزارش دريافت خواهد شد. خانه ملت

فاطمه سعيدي: بيشترين راي اعتماد مجلس به ظريف تعلق خواهد گرفت
فاطمه سعيدي، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد در كانال تلگرامي خود نوشت: محمدجواد ظريف با صبر و آرامش تمامي دغدغه هاي اعضاي فراكسيون اميد را پاسخ داد. احتمال دارد بيشترين راي اعتماد مجلس به 
ظريف تعلق گيرد. اهم موضوعاتي كه در اين جلسه مطرح شد درباره برجام و رويكرد ايران نسبت به كارشكني هاي احتمالي امريكا بود كه ظريف اطمينان داد جمهوري اسالمي با قاطعيت در برابر هر اقدام دشمنانه امريكا 
خواهد ايستاد. همچنين موضوع تغيير در ساختار وزارت امورخارجه نيز مورد بحث قرار گرفت كه وزير پيشنهادي امور خارجه درباره استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي برجام و لزوم توجه به آن در وزارت خارجه صحبت كرد. 

سخنگوي سپاه پاسداران گفت: با وجود خسارت هاي 
س��نگين گروه هاي تروريس��تي، رو ش��دن دس��ت 
دشمنان مهم ترين دستاورد اين جنگ بود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، سردار رمضان شريف، سخنگوي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آينده جبهه مقاومت، اظهار داشت: به 
اعتقاد من آينده بسيار درخش��اني در انتظار جبهه 
مقاومت و حاميان آنها خواهد بود. س��خنگوي سپاه 
پاسداران ادامه داد: زماني كه آتش هيجان درگيري ها 
فروكش كن��د از يك س��و ميزان اقت��دار، صالبت و 
مقاومت اين جبهه و هواداران آن به خصوص مقاومت 
مردم عراق و س��وريه مشخص مي ش��ود و مردم اين 
كشورها ارزش كار خود را مي فهمند و از سوي ديگر 
ظلمي كه گروه هاي تروريستي در حق مردم عراق و 
سوريه روا داشته اند آشكار مي شود. وي تصريح كرد: 
حاميان و جريان هاي تروريستي با همه هزينه هايي 
ك��ه كردند و رويارويي آنها با جبه��ه مقاومت بدانند 
به ه��دف خود مبني بر ايجاد امنيت براي اس��راييل 

نخواهند رسيد. 
سردار رمضان شريف افزود: امروز شاهد اين موضوع 
هس��تيم كه ميان مردم و نيروهاي نظامي س��وريه و 
عراق يك واحد سازمان يافته، مردمي و آموزش ديده 
براي مقابل��ه با اس��راييل، دفاع از س��رزمين خود و 
حراس��ت از جان مردم در اين كشورها به وجود آمده 
است. سخنگوي سپاه پاسداران درباره دستاوردهاي 
مقاوم��ت م��ردم س��وريه و ع��راق، گفت: ب��ا وجود 
خسارت هاي س��نگيني كه گروه هاي تروريستي در 
اين مناطق بر جاي گذاش��ته اند، اما دس��تاوردهاي 
عظيمي براي مردم دو كشور سوريه و عراق به دست 
آمده كه مهم ترين آن رو شدن دست كساني است كه 
دشمنان اصلي مردم منطقه هستند. سردار رمضان 
ش��ريف تصريح كرد: يك اصل پذيرفته ش��ده وجود 
دارد كه ملت ها و دولت ها دشمنان و دوستان خود را 
در جنگ ها بهتر مي شناسند. معتقدم ملت هاي عراق 
و سوريه در طول س��ال هايي كه درگير جنگ بودند 
دوستان و دشمنان واقعي خود را بهتر شناختند و قطعا 
اين ش��ناخت به افزايش پيروزي هاي جبهه مقاومت 
كم��ك مي كن��د كه ان ش��اءاهلل 
نتيجه آن ش��كل گيري يك 
مقاوم��ت همه جانبه عليه 
رژيم صهيونيستي كه باني 
همه اين طراحي ها 
اس��ت، مي شود. 

وكيل دو متهم پرونده مدي��ران كانال هاي تلگرامي 
از برگزاري نخس��تين جلسه رس��يدگي به اتهامات 
متهمان اين پرونده در ش��عبه 1۵ دادگاه انقالب به 
رياس��ت قاضي صلواتي از امروز و به مدت س��ه روز 
خبر داد. به گزارش ايلنا، س��يد علي مجتهدزاده، در 
رابطه با آخرين وضعي��ت پرونده مديران كانال هاي 
تلگرامي گفت: موكالن بنده يعني آقايان كشوري و 
باقري با قرار وثيقه بيرون هس��تند. همچنين آقايان 
جمش��يدي و جعفري كه وكالت آنه��ا را آقاي نعيم 
رضا نظامي چهارمحال��ي برعهده دارد و آقاي نقدي 
كه خواهرش��ان وكيل شان هستند، نيز با توديع قرار 
وثيقه صادر شده، آزاد شده اند. او درباره وضعيت علي 
احمدنيا نيز اظهار داشت: وكالت پرونده ايشان را آقاي 
ميرزازاده برعهده دارد. تا آنجايي كه بنده اطالع دارم، 
براي ايش��ان نيز قرار وثيقه صادر شده بود اما ايشان 
براي فراهم كردن آن با مشكل روبه رو شده و نتوانسته 
بودن��د آن را توديع كنند. با اين ح��ال، من نمي دانم 
مشكل ايش��ان حل شده يا نشده اس��ت. اين وكيل 
دادگستري در پاس��خ به اين سوال كه جلسه دادگاه 
پرونده مديران كانال هاي تلگرامي چه زماني برگزار 
مي شود؟ تصريح كرد: جلسه دادگاه امروز از ساعت 
10 صبح به مدت سه روز در شعبه 1۵ دادگاه انقالب 
برگزار مي ش��ود. مجتهدزاده در پاسخ به اين سوال 
كه آيا كيفرخواس��ت صادر شده را مطالعه كرده ايد؟ 
خاطرنشان كرد: كيفرخواست صادرشده را مطالعه 
كرده ايم. از نظر من به عنوان يك حقوقدان، اتهامات 
وارده به موكالنم و ساير متهمان فاقد وجاهت و مبناي 
قانوني اس��ت ولي در هر ص��ورت تصميم گير اصلي 
رياست دادگاه است. او با بيان اينكه ملجا موكالنم را 
دستگاه قضا مي دانم هرچند كه اتهامات را بي مبنا و 
فاقد وجاهت قلمداد مي كنيم، ابراز داشت: اميد ما به 
عدالت دادگاه و دستگاه قضا است. ما خود را ملزم به 
تمكين به نظر دادگاه مي دانيم ولي اميدواريم رياست 
دادگاه استدالالت و دفاعيات ما را نيز در نظر بگيرد. 

چهره- گفته

دادگاه

سردار شريف: 
نتيجه جنگ عراق و سوريه 

رو شدن دست دشمنان 
واقعي بود

امروز نخستين جلسه دادگاه 
مديران كانال هاي تلگرامي 

گزارش روزجمله هاي كليديسرخط خبرها
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ارايه ليست  اموال 
به رييس  دستگاه 

قضا
درخواس�ت اين نماينده 
از  مجل�س  حقوق�دان 
د  ر م�و ، ر ييس جمهو ر
تاكيد قانون اساس�ي هم 
ق�رار گرفت�ه و در تم�ام 
ادوار، همه مقامات مصرح 
در اي�ن قانون را مكلف به 
ارايه ص�ورت دارايي هاي 
خود به رييس  قوه قضاييه 
مي كن�د. ب�ا اي�ن ح�ال، 
اين درخواس�ت صادقي 
اگرچه براي تقويت اعتماد 
عمومي بوده اما، موضوعي 
است كه ساز  و كار قانوني 
آن هم مش�خص اس�ت و 
به نظر نمي رسد كه بتوان 
اين مقام�ات را مكلف به 
ارايه ليس�ت دارايي هاي 
خود به نهاد ديگري كنند.

در روزهايي كه نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي 
مش��غول بررس��ي برنامه ه��اي وزي��ران 
پيش��نهادي دول��ت دوازده��م هس��تند، 
محمود صادقي در نامه اي از رييس جمهور 
مي خواه��د ك��ه ص��ورت ام��وال وزراي 
پيش��نهادي پيش از زم��ان راي  اعتماد به 
وزرا، ب��ه نماين��دگان مجلس ارايه ش��ود. 
محم��ود صادقي ك��ه رييس فراكس��يون 
شفاف سازي مجلس هم هست، در اين نامه 
هدف از اين درخواس��ت را اين گونه عنوان 
مي كند: »نظر به نقش ش��فافيت وضعيت 
مالي مس��ووالن دولت��ي در ايجاد و تقويت 
اعتماد عمومي و پيشگيري از سوءاستفاده 
احتمالي از امكانات عمومي و موقعيت هاي 
حاكميتي و حسب تكاليف مختلف قانوني، 
از جمله اصول 141 و 142 قانون اساس��ي 
و قان��ون رس��يدگي ب��ه داراي��ي مقامات، 
مس��ووالن و كارگ��زاران نظ��ام جمهوري 
اسالمي مصوب 9 آبان 1394 و نيز فرامين 
موكد رهبر معظم انقالب كه شفاف سازي را 
شرط فسادستيزي دانسته اند، از جنابعالي 
درخواست مي شود به وزراي محترم معرفي 
شده به مجلس شوراي اسالمي »تكليف« 
بفرماييد اطالعات دقيقي از وضعيت مالي و 
فعاليت اقتصادي خود، همسر و فرزندان شان 
به ويژه فعاليت هايي كه زمينه تعارض منافع 
بين فعاليت در بخش خصوصي و موقعيت 
و اختيارات حاكميتي فراهم مي كند را طي 
جدولي به ش��رح زير در اختيار نمايندگان 

مجلس شوراي اسالمي قرار دهند: 
1-  صورت دارايي وزير پيشنهادي و همسر 

و فرزندان او شامل: كليه اموال غير منقول 
و حق��وق داراي ارزش مال��ي، مطالب��ات 
و دي��ون، س��رمايه گذاري و اوراق به��ادار، 
موجودي حساب هاي مختلف در بانك ها، 
موسس��ات مالي و اعتب��اري و نظاير آنها و 
هرگونه منبع درآمدي مستمر، 2-  عضويت 
در هيات مديره شركت هاي خصوصي، 3-  
عضويت در هيات مديره شركت هاي دولتي، 
4-  وضعي��ت اش��تغال وزي��ر در بخ��ش 
خصوص��ي، ۵-  عضوي��ت در هيات مديره 
تش��كل هاي صنفي، 6-  هرگون��ه قرارداد 
مشاوره يا پيمانكاري با دستگاه هاي دولتي 
يا عمومي غيردولتي.« صادقي در پايان نامه 
خود مي گويد: »فراكسيون شفاف سازي و 
سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس 
شوراي اسالمي متشكل از حدود 100 نفر 
از نمايندگان از طيف هاي مختلفي سياسي 
بر آن است تا فارغ از مسائل سياسي از نقطه 
نظر تعهد به شفافيت و سالمت اقتصادي و 
انضباط مالي، برنامه وزراي پيش��نهادي را 
مورد ارزيابي قرار دهد. بديهي اس��ت ارايه 
اطالعات فوق هم به ارزيابي درست وزراي 
پيشنهادي و رفع ش��ايبه هاي احتمالي در 
مرحله كس��ب راي اعتماد كمك مي كند و 
هم ان شاء اهلل در صورت كسب راي اعتماد 
هر يك از وزراي محت��رم، در انجام وظايف 
نظارتي مجلس در طول دوره خدمتگزاري 

وزرا مفيد خواهد بود.« 
اصول قانون اساسي و ايجاد تكليف در 

برابر رييس قوه قضاييه
اما درخواست اين نماينده حقوقدان مجلس 
از رييس جمهور، آن گونه كه خود نيز به آن 
اشارت دارد، چيزي اس��ت كه مورد تاكيد 
قانون اساسي هم قرار گرفته و در تمام ادوار، 

همه مقامات مصرح در اين قانون را مكلف 
به ارايه ص��ورت دارايي هاي خود به رييس  
قوه قضاييه مي كند. طبق اصل 141 قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران »دارايي 
رهب��ر، رييس جمهور، وزيران و همس��ر و 
فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توس��ط 
رييس قوه قضاييه رس��يدگي مي شود كه 
برخالف ح��ق افزاي��ش نيافته باش��د.« با 
اين حال، اين درخواس��ت محمود صادقي 
اگرچ��ه براي تقويت اعتم��اد عمومي بوده 
اما، موضوعي اس��ت كه در قانون اساس��ي 
ش��رايط الزم براي آن در نظر گرفته ش��ده 
و س��از  و كار قانوني آن هم مش��خص است. 
آنجا كه قانون اساس��ي مق��ام »رييس قوه 
قضاييه« را صالح به رسيدگي به دارايي هاي 
رهب��ر، رييس جمه��ور، وزير و همس��ر و 
فرزندان آن مي داند، به نظر نمي رس��د كه 
بتوان اين مقامات را مكلف به ارايه ليس��ت 
دارايي هاي خود به نهاد ديگري كنند. اين 
اتفاقي اس��ت كه يك بار ديگر هم تكرار شد 
و آن زمان مناظرات انتخاباتي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري دوازدهم بود؛ جايي كه 
محمدباق��ر قاليباف در يك��ي از مناظرات 
از س��اير كانديداها مي خواهد كه ليس��ت 
دارايي هاي خ��ود را در مناظ��ره بعدي به 
همراه داش��ته باش��ند و اين درخواست او 
واكنش ه��اي زي��ادي را به همراه داش��ت. 
در واقع هرآنكه نس��بت به آن لب به انتقاد 
گشود، همين اصل 142 را محور قرار داد تا 
اعالم كند كه تنها مرجع قانوني رسيدگي 
ب��ه اموال مس��ووالن، رييس ق��وه قضاييه 
اس��ت و اين قانون نس��بت به كانديداهاي 
رياست جمهوري هم صدق نمي كند. به تبع 
آن در جلسه بعدي اسحاق جهانگيري از اين 

اصل قانوني گفت و تاكيد كرد كه »به عنوان 
مع��اون اول رييس جمه��وري، در روزهاي 
اول تص��دي، ص��ورت ام��وال دارايي هاي 
خود، همس��ر و فرزندانش را به رييس  قوه 
قضاييه ارايه كرده است«. به هرحال اگرچه 
اي��ن درخواس��ت محم��ود صادقي جهت 
شفاف سازي بوده و او چنين پيشنهادي را 
مي دهد تا »از نقطه نظر تعهد به ش��فافيت 
و س��المت اقتصادي و انضباط مالي، برنامه 
وزراي پيش��نهادي را م��ورد ارزياب��ي قرار 
دهد«، اما جزو تكاليفي نيست كه اجراي آن 
را بخواهد به رييس جمهوري پيشنهاد دهد. 
اين نماينده مجل��س در نامه خود به نوعي 
به اص��ل 141 قانون اساس��ي هم اش��اره 
مي كند. آنجا كه در اين اصل آمده اس��ت: 
»رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت 
نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته 
باش��ند و داش��تن هر نوع ش��غل ديگر در 
موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن 
متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت 
دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست 
و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره 
ان��واع مختلف ش��ركت هاي خصوصي جز 
شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي 
آنان ممنوع اس��ت. سمت هاي آموزشي در 
دانش��گاه ها و موسس��ات تحقيقاتي از اين 
حكم مستثنا هستند«، باز هم مورد تاكيد 
محمود صادقي در نام��ه اش قرار مي گيرد 
تا در بررس��ي برنامه وزيران پيشنهادي آن 
را مورد توجه قرار ده��د. با اين حال اگرچه 
اين اصل، تكليفي را در اطالع رس��اني براي 
مقامات اجرايي كشور تعيين نكرده است، 
اما مي تواند مورد درخواس��ت نمايندگان 
در جهت شفاف س��ازي ها باشد. موضوعي 
كه البته در همه ادوار گذش��ته مس��ووالن 
خود را مكلف به انجام آن مي دانستند اما در 
برخي موارد مشكالتي را هم براي آنان رقم 
زد. بودند افرادي كه با وجود پست دولتي در 
يك يا چند موردي كه محمود صادقي به آن 
اش��اره مي كند و اصل 141 هم بر آن تاكيد 
دارد، مشغول به كار شدند و اين امر در ادامه با 
مشكالت و اعتراضاتي روبه رو شد. با اين حال 
اين منع قانوني براي وزيران و درخواس��ت 
محم��ود صادقي براي شفاف س��ازي آنان، 
مي تواند براي تعهد به استعفا از مشاغل دوم 
يا حتي س��وم در صورت كسب راي اعتماد 
از مجلس و پيگيري هاي بعدي نمايندگان 

مفيد واقع شود. 
قانوني كه هنوز آيين نامه اجرايي آن 

ابالغ نشده است
قان��ون رس��يدگي ب��ه داراي��ي مقامات، 
مسووالن و كارگزاران نظام از ديگر مواردي 
اس��ت كه محمود صادق��ي آن را به عنوان 
يكي از قوانين ايجاد تكليف براي نمايندگان 
در اعالم فهرست دارايي ها معرفي كرده و از 
اين طريق از رييس جمهوري مي خواهد كه 
وزيران پيشنهادي، اموال خود را به مجلس 
شوراي اس��المي ارايه كنند. موضوعي كه 
صادقي به آن اش��اره مي كند اگرچه تاريخ 
تصويب آن به آبان ماه سال 94 مي رسد اما، 
يك پاي اجرايي شدن آن مي لنگد. آنجا كه 

در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
عنوان مي ش��ود كه »ق��وه قضاييه موظف 
اس��ت حداكثر ظرف مدت 6 م��اه پس از 
الزم االج��را ش��دن اين قان��ون، آيين نامه 
اجراي��ي آن را تهيه و پ��س از تاييد رييس 
قوه قضاييه ابالغ كند«. در واقع اين وظيفه  
كه به عهده دستگاه قضايي گذاشته شده 
اس��ت، با گذش��ت مدت ه��ا همچنان در 
دس��تور جلسات مس��ووالن عالي قضايي 
باقي مانده و هنوز هم به پايان نرسيده است. 
قانون شش ماده اي رس��يدگي به دارايي 
مقامات، مسووالن و كارگزاران جمهوري 
اس��المي ايران، با ابالغ عل��ي الريجاني به 
رييس جمهوري و همچنين روزنامه رسمي 
جهت انتشار، همه مراحل قانوني شدن را 
سپري كرد تا بتواند تعداد افراد اشاره شده 
در اصل 142 قانون اساس��ي را به عدد 20 
هزار نفر برساند. هرچند در اين مدت بارها 
از سوي برخي نمايندگان مجلس تذكراتي 
براي تاخير رييس  قوه قضاييه داده ش��ده 
است اما آنچه كه مقامات قضايي به عنوان 
دليل اين تاخير ياد مي كنند، اين است كه 
»اين قان��ون به ميزان زي��ادي مبهم بوده 
و مجمع تش��خيص مصلحت نظام خيلي 
كلي و در چند ماده اين قانون را به تصويب 
رس��انده اس��ت«. حال 6 م��اده اي كه در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب 
رسيده است، به تعداد 26 ماده مي رسد اما 
همچنان در انتظار دستور ابالغ آن از سوي 
رييس قوه قضاييه اس��ت. ب��ا اين حال و با 
در نظر گرفتن اجرايي ش��دن اين قانون، 
باز هم مرجع رس��يدگي كننده به دارايي 
اين مقامات كه بس��ط هم پي��دا كرده اند 
و ش��امل مقام��ات عالي قضاي��ي، دبيران 
ش��وراي عالي امنيت مل��ي، هيات دولت، 
اس��تانداران و معاونان آن��ان، فرمانداران، 
شهرداران، مديران عامل بانك ها و بيمه ها 
و... شده اند، شخص »رييس  قوه قضاييه« 
است. آنگونه كه در ماده يك اين قانون آمده 
است: »مقامات تعيين شده در اصل يكصد و 
چهل و دوم )142( قانون اساسي، فهرست 
دارايي هاي خود، همسر و فرزندان شان را 
مطابق آيين نامه اي كه توسط قوه قضاييه 
ذي��ل اين قانون تهيه و ابالغ مي ش��ود، در 
ابت��دا و انتهاي دوره مس��ووليت به رييس 
قوه قضاييه گزارش مي دهند و قوه قضاييه 
نسبت به رس��يدگي به اموال آنان از جهت 
بررس��ي عدم افزايش من غي��ر حق اقدام 
مي نمايد.« در مواد بعدي اين قانون هم از 
عنوان »خوداظهاري« براي ارايه اطالعات 
مس��ووالن و همچنين »محرمانه بودن« 
فهرس��ت دارايي ها اس��تفاده مي ش��ود. 
بنابراي��ن آنگونه ك��ه از مفاد اي��ن قانون 
برمي آيد، در اين م��ورد هم تكليفي براي 
اين مقام��ات در معرفي كردن اموال خود، 
همسران و فرزندان شان به افراد و نهادهاي 
ديگر وجود ندارد، مگر اينكه در اين ميان 
حس��ن روحان��ي بخواهد با هم��ان هدف 
شفاف سازي كه مورد نظر محمود صادقي 
اس��ت، از وزيران پيش��نهادي بخواهد كه 
اموال خود را طبق جداول مورد نظر پيش 
از برگزاري جلسه راي اعتماد، اعالم كنند. 

رضوانه رضايي پور

گروه سياس�ي| وزارت علوم از 
همان اول براي حس��ن روحاني 
وزارتخانه خوش يمني نبود. نخستين وزيرش را 
رد كردند و دومي را به فاصله چند ماه استيضاح. 
بعد از آن هم ليست وزير بود كه او براي وزارتخانه 
علوم مي فرستاد و مجلس اصولگراي وقت آن را رد 
مي كرد تا اينكه حسن روحاني به محمد فرهادي 
كه جامعه دانشگاهي هم از آن رضايتي نداشت، 
رضايت داد. كمتر سابقه داشته است كه در ابتداي 
معرفي كابينه به مجلس، ليست وزراي پيشنهادي 
كامل نباشد. اين اتفاق اما براي دولت دوم حسن 
روحاني افتاد. ليست وزراي پيشنهادي يك اسم 
كم داشت و آن هم نام وزير پيشنهادي علوم بود. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، 
انصراف لحظه آخري خاكي صديق، گزينه وزارت 
علوم را علت اين مس��اله مي دانس��ت اما شخص 
خاكي صديق مي گفت كه انصرافي نداده اس��ت. 
آن سوي ميدان اما چهره هايي همچون مصطفي 
معين هم از عدم معرفي وزير علوم گاليه داشت. 
معي��ن گفته بود: »گفته مي ش��ود ك��ه تاكنون 
9 گزينه پيش��نهادي آقاي رييس جمهور براي 
تصدي وزارت علوم پذيرفت��ه و مورد توافق واقع 
نشده است يا خود افراد در دقيقه 90 از مسووليت 
انصراف داده اند! « در ميان همه رفت و آمدهايي 
كه اين روزها وزراي پيش��نهادي دولت دوازدهم 

به مجلس دارند هنوز تكليف وزير علوم مشخص 
نيست. تا اينجا كه ديروز بهروز نعمتي، سخنگوي 
هيات رييس��ه مجلس از احتم��ال معرفي وزير 
پيشنهادي علوم به مجلس در جلسه علني امروز 
مجلس خبر داد. موضوعي كه البته هنوز از سوي 
دولتي ها تاييد نشده و مشخص نيست كه روحاني 
با معرفي وزير علوم در جلسه علني امروز، روز سه 
شنبه براي دفاع از همه وزرايش به مجلس مي رود 
يا بازهم داستان ادامه دار وزارت علوم به سرانجام 
نخواهد رسيد. با اينكه مجلس از احتمال معرفي 
وزير پيشنهادي علوم در جلسه امروز خبر مي دهد 
اما گمانه زني ه��ا در مورد وزير احتمالي در دولت 
ادامه دارد. گزينه هايي همچون مسعود شفيعي 
رييس دانش��گاه فني و حرفه اي، محمد روش��ن 
معاون حقوقي وزارت علوم و سيد احمد معتمدي 
رييس دانشگاه اميركبير از جمله احتمالي ترين 

گزينه ها براي حضور در وزارت علوم هستند. 
نامه سرگشاده انجمن اسالمي دانشجويان 

به عارف
دانش��جويان هم از عدم معرفي وزير پيشنهادي 
عل��وم ناراضي هس��تند. ديروز اعض��اي انجمن 
اسالمي دانشجويان دانش��كده علوم اجتماعي 
دانش��گاه ته��ران با ارس��ال نام��ه اي خطاب به 
محمدرض��ا ع��ارف، رييس فراكس��يون اميد با 
اش��اره به مطالب��ات دانش��گاهيان از مجلس از 

عدم معرفي وزير علوم ب��ه مجلس انتقاد كردند 
و خواهان توجه بيش��تر به مطالبات دانشجويان 
شدند. در اين نامه آمده است:» راي ما به ليست 
اميد مشروط بوده است و ما نمايندگان را موظف 
به پاس��خگويي ش��فاف در قبال مطالبات خود 
مي دانيم. همچني��ن معتقديم رون��دي كه در 
اين زمينه ت��ا كنون پيش گرفته ش��ده، خالف 
وظايف اساسي نمايندگان مجلس در قبال ملت 
است. آيا از حضور مردم تنها در آستانه انتخابات 
استقبال مي شود و بعد از آن بهتر است ميدان را 
براي بازيگران فرصت طلب صحنه سياست خالي 
بگذارند؟ شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
هم در اين ميان عملكرد ش��فافي نداشته است. 
آيا مطالبات به حق اكثريت م��ردم ايران كه در 
خرداد 92، اسفند 94 و ارديبهشت 96 با صالبت 
به صحنه آمدند در اولويت فراكسيون و شوراي 
متبوع جنابعالي ق��رار دارد؟ « در ادامه اين نامه 
سرگشاده آمده است: »البته به تجربه مي دانيم كه 
وجود اهرم هاي مختلف فشار سياسي در كشور 
و پيچيدگي هاي بسيار پيشبرد اهداف سياسي، 
بهانه خوبي براي ش��انه خالي كردن از پيگيري 
شفاف مسووليت هاي نمايندگي مجلس نيست. 
شاهدمان بر اين مدعي تفاوت معنادار در عملكرد 
نمايندگان فراكس��يون اميد اس��ت. اكنون و در 
آستانه راي اعتماد به وزراي كابينه دوازدهم، لزوم 

التفات نماين��دگان به دغدغه هاي جامعه مدني 
و دانش��گاهيان بيش از پيش احساس مي شود. 
راي به روحاني نيز همچون راي به فراكس��يون 
اميد )و ه��ر راي ديگري(، مش��روط و منوط به 
پيگيري مطالبات بوده اس��ت. كابينه دوازدهم 
بايد ش��رايط الزم را براي برآوردن مطالبات 24 
ميليوني ملت ايران دارا باش��د. هنوز جاي وزير 
علوم در كابينه پيشنهادي رييس جمهور روحاني 
خالي اس��ت. جامعه دانشگاهي كشور همچنان 
اميدوار به تغيير اين گونه رويه هاي غيرشفاف و 
غيرمسووالنه است. شايسته است كه نمايندگان 
مطالبات دانشگاهيان را در راي اعتماد به كابينه 
و علي الخص��وص وزي��ر علوم آين��ده در اولويت 
قراردهند.« اعضاي اين انجمن در ادامه اين نامه 
محورهاي اصلي مطالبات دانشگاهيان را مجددا 
يادآوري كرده اند كه به اين شرح است: » گزينش 
و اخ��راج اعضاي هيات علم��ي در آموزش عالي 
كش��ور امروز به ابزاري براي اعمال نظر سياسي 
در دانشگاه بدل ش��ده است. تمديد قراردادهاي 
اس��اتيد، گزينش اعضاي جديد هيات علمي و 
بازنشستگي اجباري برخي از آنها عالوه بر تاثيرات 
منفي در فضاي فكري-سياسي دانشگاه ها موجب 
افت علمي قابل توجهي شده اس��ت. الزم است 
هرچه سريع تر با اين پديده برخورد الزم صورت 
گيرد. مش��كالت صنفي گس��ترده و عدم توجه 

مسووالن دانشگاه به اين نيازهاي حداقلي، زيست 
دانشجويي را به مخاطره انداخته و شرايط را براي 
تعالي علمي- سياس��ي دانش��گاه سخت كرده 
است. ما رس��يدگي به اين مشكالت را از وظايف 
اصلي وزير علوم آينده مي دانيم. رويكرد امنيتي 
به دانشگاه و دانش��جويان همچنان آفت بزرگ 
آموزش عالي كش��ور باقي مانده است. با نگاهي 
به وعده هاي انتخاباتي ليس��ت اميد، س��كوت و 
بي اعتنايي امروز شما نسبت به اين مساله غيرقابل 
توجيه مي نمايد. اوضاع نامناسب دخالت هاي به 
ظاهر علمي نهادهاي خارج از دانشگاه و تغييرات 
واحدهاي درسي به خصوص در رشته هاي علوم 
انساني كه اصل حيات اين علوم در دانشگاه هاي 
كش��ور را تهديد مي كند، امروز به نقطه هشدار 
رسيده است. با ادامه سكوت خود شرايط را براي 
وارد آمدن آسيب جدي به دانشگاه فراهم نكنيد. 
نكات مذكور بياني مختصر از مشكالت مفصلي 
است كه دانشگاهيان هر روز با آنها روبه رو هستند. 
فراهم كردن ش��رايط براي رفع آنها وظيفه خود 
نمايندگان محترم ليس��ت امي��د و وزير علومي 
خواهد بود ك��ه از نمايندگان راي اعتماد خواهد 
گرفت. ما ش��ما نمايندگان را مسوول نظارت بر 
رفع اين مش��كالت و ارايه گزارش هاي مستمر 
و شفاف از پيش��رفت هاي صورت گرفته در اين 

زمينه مي دانيم.« 

كالف سردرگم وزارت علوم
مجلس: احتماال وزير علوم امروز معرفي مي شود

سوژه روز

گ�روه سياس�ي| كالف 
س��ردرگم وزارت زن��ان در 
دولت هاي ايران هنوز هم باز نش��ده است. 
چشم اميد بخش بزرگي از بدنه راي حسن 
روحاني به او بود تا ب��ا انتخاب يك وزير زن 
ب��ه مطالبه حض��ور نماين��ده 49 درصد از 
جامعه در ميان وزرا پاسخ داده باشد. با اين 
همه اين اتفاق رخ نداد تا انتقادها از كابينه 
انتخابي روحاني ادامه داشته باشد هرچند 
كه ديروز ش��هيندخت موالوردي، دستيار 
ويژه رييس جمهور در حقوق ش��هروندي، 
خبر جدي��دي در مورد تصميمات روحاني 
براي انتخاب وزرا داد. در طول روزهاي اخير 
تقاضاهاي بسياري از سوي بدنه اجتماعي 

دولت روحاني براي انتخاب شدن موالوردي 
به عنوان وزير وجود داشت و بسياري وزارت 
آموزش و پرورش را يك��ي از اين وزارتخانه 
عنوان مي كردند. ديروز ام��ا موالوردي در 
مصاحبه اي ك��ه در مورد دس��توركارهاي 
جديدش در مورد حقوق ش��هروندي كرده 
بود، خبر داده بود كه با او براي قبول پس��ت 
وزارت آموزش و پرورش صحبت شده بوده 
است. مجموعه اين اظهارات نشان مي دهد 
كه با حضور موالوردي در وزارتخانه موافقت 
نشده است. موافقتي كه پيش از اين و البته 
در دولت احمدي نژاد با معرفي سه وزير زن 
به مجلس ديده شده بود كه البته از ميان آن 
سه نفر تنها يك نفر توانست از مجلس راي 

اعتماد بگيرد. دس��تيار ويژه رييس جمهور 
در حقوق ش��هروندي گفت: ت��ا جايي كه 
قوانين و مقررات اجازه بدهد، پيگير حقوق 
زنان و امور خانواده هستم. به گزارش ايلنا، 
شهيندخت موالوردي درباره سمت جديد 
خود در كابينه دوازدهم به عنوان دس��تيار 
ويژه رييس جمهور در حقوق ش��هروندي 
گفت: معاونت امور زنان و خانواده با دستيار 
ويژه در حقوق شهروندي دور از هم نيستند 
و در فصل هاي مشتركي مانند حقوق زنان، 
كودكان و اعض��اي خانواده با يكديگر يكي 
هستند. معاونت سابق امور زنان و خانواده 
نه��اد رياس��ت جمهوري در ادام��ه افزود: 
بخش هايي از حقوق ش��هروندي به حقوق 

زن��ان و خانواده باز مي گردد لذا در س��مت 
تازه ه��م پيگير اين مباح��ث در چارچوب 
ماموريتي كه بر عهده ام نهاده اند، خواهم بود. 
موالوردي در پاسخ به اين سوال كه عده اي 
معتقدند منش��ور حقوق شهروندي بيشتر 
انشا است تا يك مطالبه در جامعه، شما چه 
اقداماتي در اجرايي شدن اين حقوق خواهيد 
كرد، گفت: حقوق شهروندي مجموعه اي از 
قوانين و مقررات موجود اس��ت كه از حالت 
پراكندگي در آمده و يك جا ارايه مي شود. 
او تاكيد كرد: منشور حقوق شهروندي نقش 
بسيار مهمي در آگاهي بخشي جامعه نسبت 
به حق و حقوقي كه دارا هس��تند، دارد. من 
در چارچوب ماموريت خود پيگير اين حقوق 

خواهم بود. بند بند منشور حقوق شهروندي 
بايد بررسي ش��ود تا اگر اليحه، بخشنامه، 
دستور العمل و يا برنامه آموزشي الزم دارد، 
تصويب و يا به آن اضافه شود. او خاطرنشان 
كرد: مهم اين اس��ت كه تغييراتي در حوزه 
دس��تيار وي��ژه رييس جمه��ور در حقوق 
ش��هروندي اتفاق بيفتد تا اي��ن گزاره هاي 
زيبا كه در قوانين مختلف پراكنده ش��ده، 
جمع و در خدمت جامعه باشد. او در پاسخ 
به اين س��وال كه گفته مي شود شما يكي از 
گزينه ه��اي وزارت علوم بوديد، گفت: خير 
چني��ن موضوع��ي مطرح نيس��ت. وزارت 
آموزش و پرورش به من پيشنهاد شده بود 

اما وزارت علوم خير. 

شهيندخت موالوردي: وزارت آموزش و پرورش به من پيشنهاد شده بود
چهره روز

پرويز فتاح: 
همه فرصت ها براي 

احمدي نژاد از دست رفته است


