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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اصل 142 قانون اساســی، مانند 
بســیاری دیگر از اصول قانون اساسی 
چهار دهه اســت که معطل اجراست 
و اکنون بــه تازگی در آســتانه اجرا 
قرار گرفته اســت. این اصل می گوید: 
»دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان 
رئیس جمهــور، وزیران و همســر و 
فرزنــدان آنان قبل و بعــد از خدمت، 
توســط رئیس قوة قضائیه رسیدگی 
می شــود که برخالف حــق افزایش 

نیافته باشد.«
این اصل مترقی مهجور باقی مانده 
بود تا اینکــه نهم آبــان 1394، قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران به 
تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز، دهم 
دی ماه همان ســال ابالغ شد.  اما طی 
شــدن این فرایند قانونی نیز چیزی از 
مهجوریت اصل 142 کم نکرد؛ چراکه 
همچنان خبری از اجرای این قانون نبود. 
درنهایت امسال ابراهیم رئیسی، رئیس 
جدید قوه قضائیه ســعی کرد تا با ورود 
خود به این حوزه، به این قانون نیز ســر 
و سامان دهد؛ به دنبال آن سامانه ثبت 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
نظام راه اندازی شد و ابتدای ماه جاری، 
حجت االسالم شهریاری، رییس مرکز 
آمار و فناوری اطالعــات قوه قضاییه، 
اعالم کرد که »از امروز به مدت یک ماه 
یعنی تا یکم آبان ماه 9۸ مسئوالن مهلت 

اعالم اموال خود را دارند.«

 چه کسانی باید اموال خود 
را اعالم کنند

کسانی که باید اموال خود را در این 
ســامانه ثبت کنند، لیست بلندباالیی 

دارند؛ 
1- نمایندگان مجلــس خبرگان 
رهبری2ـ اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام3ـ مقامــات منصوب 
از ســوی رهبری4- اعضای شــورای 
نگهبان٥ـ نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی و معاونان رئیــس مجلس و 
مدیران کل مجلس٦ـ معاونان رئیس 
قوه قضائیه و رؤســای ســازمان ها و 
دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان 
ـ دادستان کل کشور،  و مدیران کل آنان٧
رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان 
عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری 
اســتان ها و معاونان همه آنها و ســایر 
دارندگان پایه قضائی۸ـ مشاوران سران 
سه قوه9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس 
خبرگان رهبری1٠ـ دســتیار ارشد 
رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل 
و هم ترازان آنها11ـ دبیران شورای عالی 
امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، هیــأت دولت، شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی12ـ رئیس و دادســتان دیوان 
محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای 
هیأت مستشاری13ـ رئیس، قائم مقام، 
معاونــان و دبیــر کل بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران14- رؤسا و 
معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، 
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 

و مدیــران کل آنهــا1٥ـ فرماندهان و 
مســئوالن نیروهای مســلح از درجه 
سرتیپ تمام و باالتر و هم ترازان آنها و 
رؤسای کالنتری ها 1٦ـ مدیران عامل، 
اعضای هیأت مدیــره بیمه ها، بانک ها 
و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و 
شرکت ها و مؤسســات وابسته به آنها، 
رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و 
ویژه و سرپرست های مناطق1٧ـ رئیس 
ســازمان بورس اوراق بهادار و معاونان 
وی، رؤســای بورس هــای تخصصی، 
مناطق و فرابورس1۸ـ رئیس و اعضای 
هیأت عامل صندوق توسعه ملی19ـ 
استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، 
شهرداران و اعضای شورای شهر تمام 
شهرها و شهرداران مناطق کالن شهرها 
و معاونان آنها 2٠ـ ســفرا و کارداران، 
سرکنسول ها و مسئوالن حفاظت منافع 
و رؤســای نمایندگی های جمهوری 
اســالمی ایران در خارج از کشور21ـ 
نمایندگان دولــت در مجامع عمومی، 
هیأت مدیره، هیــأت امنا و مدیرعامل 

شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته 
به دولت و نهادها و مؤسســات عمومی 
غیردولتی22ـ اعضــای هیأت مدیره 
و مدیرعامل و بازرســان مناطق ویژه و 
مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان23ـ 
رئیس کل گمــرک و معاونــان وی و 
مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات 
کشور24ـ رئیس ســازمان مالیاتی، 

معاونین، مدیران کل و سرممیزین.
یک نگرانی قدیمی

مجموع اینها، حدودا 2٥٠ هزار نفر 
می شوند که باید دارایی های خود را تا اول 
آبان ثبت کنند؛ ده روز بیشتر هم مهلت 
ندارند اما از واکنش ها چنین برمی آید 

که نگران هستند؛ یک نگرانی قدیمی!
همان سال 94 که مصوبه رسیدگی 
به دارایی مســئوالن برای گرفتن مهر 
تایید به مجمع تشــخیص رفته بود، 
یکی از مهمترین بحث هایی که درباره 
آن میشد، محرمانگی اطالعات اموال 
مقامات بود. مجمع ابتدا مردد بود که باید 
با این وجه از مصوبه مجلس چه کند؛ آیا 
حساب و کتاب مقامات روشن و شفاف 
باشــد یا محرمانه. اما نهایتا این تردید 
برطرف شد و مجمع رأی داد که نه تنها 
این اطالعات باید محرمانه باشد، بلکه 

افشای آن نیز جرم تلقی می شود. 
قوه قضائیه که اکنون عزم اجرای این 
قانون را برداشته نیز به این نکته توجه 
و مکرر تاکیــد می کند که تنها یک نفر 
یعنی رئیس قوه قضائیه به این اطالعات 

دسترسی خواهد داشت. 
کسی جز رئیسی به اطالعات 

دسترسی ندارد
حجت االسالم شــهریاری، رییس 
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 
ابتدای مهر گفت: »ما اطمینان می دهیم 
جز رییــس قوه قضاییه کســی به این 
اطالعات دسترســی نــدارد؛ آنچه در 
اینترنت است، فقط سامانه نوبت دهی 
اســت و خود اطالعات دارای سه کلید 

رمزگذاری خواهد بود.«
شــهریاری حتی خبــر داد که قوه 
قضائیه تصمیم دارد با توجه به مالحظات 
امنیتی و حساسیت اطالعات، سامانه را 
در بســتر اینترنت نَبرد.  علی رغم تمام 
تالش قوه قضائیه برای دادن اطمینان 
خاطر به مقامات، اما هنوز هم مسئوالن 
نگران خوداظهاری اموال و دارایی های 

خود هستند.

پیشنهاد الریجانی
دیروز اســداهلل عباسی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس،  گفته است: »با توجه 
به نگرانی هایی که برخی کارشناسان و 
نمایندگان در خصوص سامانه داشتند 
مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و 
در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت 
اطالعات و یا اختالل در آن وجود دارد، 
لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و 
برای هر کدام از مسئوالن ُکدی را در نظر 
بگیرند تا بر اســاس این کد نمایندگان 
اطالعات خود را تعیین و به روزرسانی 

کنند.«
او ادامه داده: »به عنــوان مثال کد 
12 به همراه پسورد آن متعلق به فالن 
نماینده یا مســئول است و آن مسئول 
می داند و بر اساس آن رمزگذاری می کند 
و تنها شــخص مســئول و رئیس قوه 
قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.«

به گفتــه این عضو هیأت رئیســه 
مجلس، علی الریجانی، رئیس مجلس 
در جلسه سران قوا، این موضوع را مطرح 
کرده و با موافقت رئیس قوه قضائیه نیز 

مواجه شده است.
عباســی توضیــح داده کــه »با 
توجه بــه اینکه ما از ســوی مجلس 
برای شفاف ســازی امــوال و دارایی 
نمایندگان اعالم آمادگی کرده بودیم 
اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد 
و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان 
برای اطالعاتشــان مصونیت داشته 

باشند.«
 قانون اجازه محرمانگی 

نداده است
با تمــام این احتیاط هــا، در آینده 
مشخص خواهد شد که آیا این سامانه 
بستر تخلفات و دردســرهای تازه ای 
خواهد شد یا اینکه قوه قضائیه می تواند 
بدون حاشیه این قانون پرحاشیه را اجرا 

کند و آب هم از آب تکان نخورد. 
اما نکته دیگری که اکنون مشخص 
اســت، اختالف بر ســر محرمانگی یا 
غیرمحرمانگی این اطالعات اســت. 
علی رغم تمام وسواس ها و نگرانی برخی 
مقامات درباره محرمانگی این اطالعات، 
دســته ای دیگر محرمانه بــودن آن را 
خالف قانون می دانند؛ اســتدالل آنها 
نیز به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 

برمی گردد. 

ماده 29 این قانون می گوید: »دولت 
مکلف است طی سال اول اجرای قانون 
برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع 
کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤســا، 
مدیران کلیه دســتگاههای اجرائی 
)لیســت آن ها( و اشــخاص حقوقی 
وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی 
که میزان ناخالص پرداختی به هر یک 
از افراد فوق مشخص شــود و امکان 
دسترســی برای نهادهای نظارتی و 

عموم مردم  فراهم شود.«
امیرحســین قاضی زاده هاشمی، 
عضو هیأت رئیســه مجلس دیروز در 
گفتگویی با مهر به ایــن ماده قانونی 
اشاره کرده و گفته است: »طبق ماده 
29 قانــون برنامه ششــم باید امکان 
دسترسی به نهادهای نظارتی و عموم 
مردم به ســامانه ثبت حقوق و مزایا 
فراهم باشد؛ بنابراین امکان ثبت اموال 
و دارایی های نماینــدگان، مقامات و 
مدیران بر اساس ُکد رمز وجود ندارد 
و باید حقوق و دستمزد همه مدیران 
مســئوالن و نمایندگان بــه صورت 
شفاف در ســامانه ثبت حقوق و مزایا 
قرار گیرد تا امکان دسترســی برای 
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم 

باشد.«
وی تاکید کرد: »مسئوالن باید در 
این زمینه باید به ُمّر قانون عمل کنند 
نباید اطالعات مالی مسئوالن محرمانه 

بوده و با کد و رمز مشخص شود.«
حال باید منتظر بــود و دید با این 
اختالف نظرها و چالش هایی که بر سر 
راه این قانون وجود دارد، رسیدگی به 
دارایی مقامات و مسئوالن باالخره بعد 
از چهار دهه محقق می شــود یا اینکه 

این بار هم به در بسته می خورد.  

اصل 142 این بار هم به در بسته می خورد؟

خوداظهاری اموال مقامات و چالش محرمانگی

خبر

مدیر اجرایی و پژوهشی مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه 
ام آی تی آمریکا، با تاکید بر اینکه ایران در شرایط تحریم نباید 
مذاکره کند، گفت: این احمقانه اســت که از ایران بخواهیم در 
شرایط تحریم مذاکره کند من به ایران و کشورهای دیگر توصیه 

می کنم که منتظر بمانند تا ترامپ از کاخ سفید خارج شود.
جان تیرمن در مورد آینده ترامپ به ایلنا گفت: ترامپ ظرف 
ماه های آینده از کاخ سفید خارج می شود. بنابراین اکنون جنگ 

بعید است. از طرفی دیگر ترامپ اکنون با موضوعی جدی به اسم 
استیضاح مواجه است که به شدت او را پریشان کرده است.

تیرمن همچنین در مورد فشار بر ایران اظهار کرد: تحریم ها 
تاثیرگذار است اما نه آن تاثیری که مورد نظر آمریکا و ترامپ و یا 

پمپئو است.
کاهش تعهدات برجامی ایران نگران کننده نیست

وی همچنین به کاهش تعهدات ایران اشــاره کرد و گفت: 
اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود ادامه دارد 
اما این اقدامات نگران کننده نیست چرا که کاهش تعهدات ایران 

کامال قابل بازگشت است. این استاد دانشگاه در ادامه صحبت های 
خود به خروج بولتون از کاخ سفید اشــاره کرد و آن را تصمیم 
درستی دانست و گفت: این تصمیم نشان داد که ترامپ جنگ 
نمی خواهد. از طرفی پمپئو هم چنان در مورد ایران بسیار تندرو 
است اما می توان به کنگره و استیضاح ترامپ امیدوار بود تا کمی 

از سیاست تندروی پمپئو در مورد ایران بکاهد.
 رئیس جمهور بعدی 

به برجام بازخواهد گشت
وی در مورد برجام نیز اظهار کرد: برجام اینجا در میان مردم 
آمریکا بسیار محبوب اســت و آن را توافقی برای صلح و امنیت 
می دانند. من معتقدم رئیس جمهور بعــدی احتماال به برجام 

بازخواهد گشت.

مدیر پژوهشی مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه ام آی تی:

ترامپبهزودیازکاخسفیدمیرود
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شمخانی:
سرنخهایحملهبهنفتکشایران

پیداشدهاست
دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی گفت: با بررســی تصاویر ویدیویی 
موجود و شــواهد اطالعاتی جمع آوری شــده، 
سرنخ های اصلی ماجراجویی خطرناک حمله 
به نفتکش ایرانی در دریای سرخ به دست آمده 
است. وی گفت: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله 
به شناورسابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان 
سعودی در دریای ســرخ هدف دو موشک قرار 
گرفت تشکیل شده و گزارش آن به زودی برای 

اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارایه می شود. 
    

واکنش وزیر خارجه ترکیه به لغو سفر 
الریجانی به استانبول:
ازانزوانمیترسیم

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه 
در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک در پاسخ 
به ســوالی درباره تصمیم علی الریجانی رئیس 
مجلس ایران برای لغو سفر خود به استانبول پس 
از آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه گفت: من 
نمی خواهم درباره تصمیم رئیس پارلمان یکی از 
کشورهای شرکت کننده اظهار نظر کنم. او احتماال 
دالیل خود را دارد اما از اینکه رئیس دومای روسیه 
در این کنفرانس حضور می یابد، خرسند هستیم. 
وی همچنین درباره اعتراض ایران، روسیه، اروپا و 
کشورهای عربی به حمله نظامی ترکیه به شمال 
سوریه و اینکه آیا آنکارا از انزوا نمی ترسد، اظهار 
داشت: چرا ترکیه باید از انزوا هراس داشته باشد. 
ما با تروریسم مبارزه می کنیم و تروریسم دشمن 
مشترک ماســت. من فکر نمی کنم که روسیه 

مخالفتی با این عملیات داشته باشد.
    

وقتیکیهان»دشمن«میشود
حجت االســالم محمدرضا زائری به یکی از 
تیترهای روزنامه کیهان واکنش نشان داد. او در 
صفحه توئیتری خود، با انتشار بیانات رهبر معظم 
انقالب که گفته بودند »دشــمن به دنبال ایجاد 
دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند«، به 
تیتر روزنامه کیهان که دختران حاضر در استادیوم 
آزادی را »قربانیــان آزادی« و دختــران راهی 
پیاده روی اربعین را »راهیــان آزادگی« خوانده، 

انتقاد کرد و نوشت: »دشمن را پیدا کنید!«
    

پمپئو:
ایرانیاعادیباشد،یاشاهد

فروپاشیاقتصادش
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی 
توییتری نوشــت که آمریکا نیروها و تجهیزات 
نظامی اضافی به عربستان سعودی اعزام می کند 
تا توان دفاعی آن را بهبود بخشیده و ممانعت از 
آن چه خصومت ایران می خواند را دوباره برقرار 
کند. وی همچنین در پیام توییتری دیگری گفت: 
حکومت ایران یا باید اساسا رفتارش را تغییر داده 
و مانند کشوری عادی رفتار کند یا این که شاهد 

فروریختن اقتصادش باشد.
    

نفتکش»سابیتی«۱۰روزدیگر
بهایرانمیرسد

نصراهلل سردشــتی، مدیرعامل شرکت ملی 
نفتکش در تشریح آخرین وضع نفتکش سابیتی 
)SABITI( به شــانا گفت: این نفتکش ظرف 
کمتر از 24 ساعت آینده به تنگه باب المندب و 9 
تا 1٠ روز آینده به آب های ایران می رسد. وی افزود: 
کارکنان این نفتکش در شرایط ایمن و سالمت 
هستند. محموله این نفتکش نیز نفت  خام بوده 
که نشت آن از دو مخزن آسیب دیده این نفتکش 
 SABITI به  طور کامل مهار شده است. نفتکش
متعلق به شرکت ملی نفتکش )NITC( صبح 
جمعه، 19 مهرماه در دو انفجار جداگانه، در ٦٠ 
مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار 

در بخش بدنه شد.
    

وضعیتپروندهپوریاعالمی
اززبانوکیلش

کاوه رضوانــی راد، وکیل پوریــا عالمی در 
گفت وگو با ایسنا درباره پرونده موکلش در این 
باره اظهار کرد: مجموعه ای از اتهامات علیه موکلم 
مطرح شده بود که ایشان از عمده اتهامات تبرئه 
شده است. اما حکم در خصوص اتهام تبلیغ علیه 
نظام صادر شد. او در ابتدا از سوی  شعبه 2٦ دادگاه 
انقالب - شعبه بدوی- به ٥ سال حبس تعلیقی 
و دو ســال ممنوع الخروجی محکوم شــد ولی 
شعبه ٥4 دادگاه تجدیدنظر، حکم ٥ سال حبس 
تعلیقی او را تبدیل به یک سال حبس تعزیری و 
دو سال ممنوع الخروجی کرده است. پرونده به 

اجرای احکام ارجاع و قطعی شده است.

طبق ماده 2۹ قانون برنامه 
ششم باید امکان دسترسی 

به نهادهای نظارتی و 
عموم مردم به سامانه ثبت 
حقوق و مزایا فراهم باشد؛ 
بنابراین امکان ثبت اموال 
و دارایی های نمایندگان، 

مقامات و مدیران بر اساس 
ُکد رمز وجود ندارد

پیشنهاد رئیس مجلس 
برای کدگذاری در سامانه 

ثبت اموال مسئوالن: به 
عنوان مثال کد 12 به همراه 

پسورد آن متعلق به فالن 
مسئول است و تنها شخص 
مسئول و رئیس قوه قضائیه 

این کد و رمز را خواهند 
داشت

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان 
اینکه نخست وزیر پاکســتان در دومین سفر 
خود به تهران در سال جاری با رئیس جمهور 
و مقام معظم رهبری دیــدار می کند، گفت: 
مهمترین مســائل منطقه و عرصه بین الملل 
و همچنین آخرین تحــوالت روابط دو جانبه 
بین ایران و پاکستان از مهمترین محورهای 
گفت وگوی این مقام پاکســتانی با مقامات 

جمهوری اسالمی خواهد بود.
به گزارش ایســنا، ســید عباس موسوی 
با بیان اینکــه در چارچوب روابــط دیرینه و 
دوستانه بین ایران و پاکســتان، عمران خان 
نخست وزیر پاکســتان دومین سفر خود به 
ایران را در سال جاری انجام خواهد داد، افزود: 

این سفر در چارچوب همکاری های نزدیک و 
دوستانه بین دو کشور انجام می شود و ایشان 
در جریان سفر به تهران عالوه بر دیدار با رئیس 
جمهور با مقام معظم رهبری نیز دیدار می کند.

این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه مسائل 
منطقه، عرصه بین الملل و آخرین تحوالت در 
روابط دو جانبه ایران و پاکستان از مهمترین 
محورهای گفت وگوی این مقام پاکستانی با 
مقامات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود در 
پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر پاکستان 
بر اساس اخبار منتشر شده برای میانجی گری 
بین تهران و ریاض به ایران سفر می کند گفت: 
از موضوع میانجی گری مطلع نیستم. باید دید 
که ایشان در جریان این ســفر چه مذاکرات 

و محورهایــی را مطرح می کننــد. طبیعتا 
موضوعات منطقه ای و تحــوالت در منطقه 
از محورهــای گفت وگوی ایشــان با مقامات 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
موسوی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و 
سیما خاطرنشان کرد: ایران بارها اعالم کرده 
که با میانجی و بدون میانجی آماده اســت با 
همسایگان خود از جمله عربستان گفت وگو و 
رایزنی کند که اگر سوء تفاهمی وجود دارد این 
سوء تفاهم ها برطرف شود. چنانکه اجازه ندهیم 
که اشخاص ثالث و کشورهای فرامنطقه ای از 
شرایط در منطقه سوء استفاده کنند و بخواهند 

از این طریق در امور منطقه دخالت کنند.
این دیپلمات کشورمان با تاکید بر اینکه 

آمادگــی جمهوری اســالمی ایــران برای 
گفت وگو با کشــورهای منطقه شامل همه 
است و ما این موضوع را بارها اعالم کرده ایم 
ادامه داد: طرح ها و ابتکاراتی نیز در این راستا 
از سوی جمهوری اسالمی ایران مطرح شده 

اســت و ما از کشــورهایی که با حسن نیت 
خواســتار ایجاد امنیت در منطقه هســتند 
اســتقبال کرده ایم و اگر در جریان این سفر 
این موضوع مطرح شود ایران این صحبت ها 

را خواهد شنید.

سخنگوی وزارت خارجه همزمان با سفر عمران خان به تهران:

آمادهایمباعربستانبامیانجییابدونمیانجیگفتوگوکنیم


