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رئیس جمهوری در احکام جداگانه ای ۱۰ 
عضو شــورای عالی آموزش و پرورش را برای 

یک دوره چهار ساله منصوب کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، روحانــی در احــکام 
جداگانــه ای و با اســتناد به بند الــف ماده 
۸ و بندهــای ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مــاده ۹ و 
در اجرای مــاده ۱۱ الیحه قانونی تشــکیل 
شــورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 
۱۳۵۸ )اصالحی مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۹ مجلس 
شورای اســالمی(، ۱۰ عضو شــورای عالی 
 آموزش و پــرورش را برای یک دوره ۴ ســاله 

منصوب کرد.
رئیس جمهوری با عنایت به معرفی وزرای 
آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، 
ســیما فردوســی، علی اصغر فانــی محمود 
مهرمحمدی را به عنوان »عضو شورای عالی 

آموزش و پرورش« منصوب کرد.
 طبیه ماهــروزاده، غالمعلی حدادعادل و 
غالمحســین رحیمی نیز با عنایت به معرفی 
شورای روسای فرهنگســتان های کشور به 
عنوان عضو شــورای عالی آموزش و پرورش 

منصوب شدند.

همچنین با عنایــت به معرفی شــورای 
معاونــان وزارت آمــوزش و پــرورش، مریم 
رنگ آمیز طوسی،حبیب اهلل گودرزی دورکی 
و جواد نوبختی با حکم رئیس جمهور به عنوان 
عضو شورای عالی آموزش و پرورش منصوب 

شدند.
حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور نیز با 
عنایت به معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم 
به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش 

منصوب شد.
رئیس جمهور در این احکام، توفیق اعضای 
جدید شورا  را در انجام وظایف محوله با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور 
اخالقی دولت تدبیر و امیــد از خداوند متعال 

مسألت کرده است.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که جمهوری اســالمی ایران از 
تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و 
اعتقادی به تهاجم و دخالت نظامی به این 
کشــور ندارد، اظهار کرد که مناقشات را 
می توان از طریق نشست های سه یا چهار 

جانبه حل کرد.
ســید حســین نقوی حســینی در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به حمله نظامی 
ترکیه به شــمال ســوریه، گفت: راهبرد 
اصولی جمهوری اســالمی ایران همواره 
حمایت از وحدت ســرزمینی کشورها و 
عــدم مداخله و تجاوز به ســرزمین های 
کشــورها اســت. اعتقاد ما بر این است 
که همه باید به تمامیــت ارضی یکدیگر 
 احترام گذاشته و اقدامی علیه سرزمینی 

صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: در این راســتا حمایت 
و کمک مستشــاری جمهوری اسالمی 
ایــران به برخــی کشــورهای منطقه با 
درخواست همان دولت ها انجام می شود. 
اعتقاد مــا این اســت که کشــوری که 
مورد تجــاوز آن هم بــدون دلیل قانونی 
 قــرار می گیــرد بایــد از تمامیــت آن 

دفاع کرد.
نقــوی حســینی خاطر نشــان کرد: 
همیشه جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
سیاســت خارجی و دیپلماســی معتقد 
اســت که مناقشــه را می توان با مذاکره 
حل کرد پس دلیلی بــه عملیات و حمله 
نظامی وجود ندارد. عربستان سعودی این 
تجربه را در یمن داشت که یمن تبدیل به 
باتالقی برای عربستان سعودی شد امروز 
عربستان ســعودی به این نتیجه رسیده 
که بایــد مذاکره کند. دربــاره ترکیه هم 
در وهله اول جمهوری اســالمی ایران از 

تمامیت ارضی ســوریه حمایت کرده و 
 اعتقادی به تهاجم و دخالت نظامی به این 

کشور ندارد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: می توان مناقشــه را از طریق 
جلسات مشــترک ســه  یا چهار جانبه 
حل کرد و مســائل را از طریق گفت وگو و 
مذاکره پیش برد. تهاجم نظامی تنها باعث 
افزایش تنش و اضافه شــدن مشــکالت 
در منطقه می شــود آن هم برای کشوری 
 مثل ســوریه که تــازه از دســت داعش 

رها شده است.
وی بــا بیان این کــه نبایــد از خیانت 
آمریــکا در حملــه ترکیــه به ســوریه 
چشم پوشــی کرد، توضیــح داد: آمریکا 
باعــث تهاجم و درگیــری نظامی ترکیه 
به شمال ســوریه شــد؛ آنها چراغ سبز 
 نشــان دادند لذا نباید خیانــت آمریکا را 

نادیده گرفت.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پایــان و در جمع بندی اظهــار کرد: 
کشورهایی همچون ایران، ترکیه و روسیه 
که با همــکاری دیگر داعــش تکفیری 
را از ســوریه بیــرون کردند و شکســت 
دادنــد می تواننــد با همــکاری خوب و 
 برگزاری نشســت ها و مذاکره مناقشات 

را حل کند.

یک وکیل دادگســتری گفت: بــرای جرایم 
توده های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی 
داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی 
که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی صاحب نفوذاند و تــوان ویژه ای دارند، 

تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.
محمود میرخلیلی در گفت وگو با ایســنا و در 
ارزیابی از طرح »ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات 
از صداوسیما و دیگر رسانه ها« با تقسیم بندی جرایم 
به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم 
معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه 
مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد 
که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته 
دیگر جرایم علیه امنیــت، بیت المال و به تعبیری 
فسادهای اقتصادی و... هستند که بر آن ها قواعد 

خاص دیگری حاکم است.
وی با بیان اینکه »ما یک سری اصول کلی حاکم 
بر تمامی جرایم مثل اصل برائــت داریم« افزود: 
اقتضای کلی این اصل این اســت که تا زمانی که 
اتهام کسی ثابت نشــده و محکومیتش در دادگاه 
قطعی نشده است، اسم و تصویرش را اعالم نکنیم 
و حتی خبری درباره اش در رســانه های عمومی 
مبنی بر اینکه این شــخص محکوم یا متهم است 

منتشر نکنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه »سیاست 
کیفری در مورد فســاد اقتصادی که مورد تاکید 
آموزه های اسالمی است و رهبری هم در صحبت ها و 
فرمایشاتشان تاکید داشتند این است که در مورد این 
دسته از جرایم رسیدگی باید متفاوت یعنی همراه با 
سرعت و حتمیت باشد« خاطرنشان کرد: مجرمانی 
که در این گروه قرار می گیرند معموال با استفاده از 
رانت ها، شرایط و اوضاع و احوالی که وجود دارد به 
انحای مختلف از مجازات رهایی پیدا می کنند یا در 
مراحل مختلف، پرونده هایشان از فرایند رسیدگی 
خارج می شود. بنابراین ما در نامه ۵۳ نهج البالغه 
داریم که امام علی)ع( می فرمایند در مورد جرایم 
این طبقه اگر گزارش ماموران مــورد اعتماد آمد 

کافی است و به گزارش ماموران اکتفا کن و نسبت 
به آنها برخورد کن.

 میرخلیلی با بیان اینکه »چالش اصلی در جامعه 
ما، در سیاست کیفری ما و در فرایند قضایی ما این 
است که این دادرســی ها از دادرسی های جرایم 
توده های مردم حتی طوالنی تر است و ما سیاست 
کیفری افتراقی نداریم کــه این فرایند را تصحیح 
کند« افزود: باید زمانی که به شخص اتهامی از جانب 
گزارش ماموران که تاییدکننده جرم است، وارد می 
شود، فرایند جرم سرعت بخشیده شود، اما عمال به 
این صورت نیســت یعنی در واقع ما فرایندمان در 
نهادهای بازرسی و نهادهای نظارت ضعیف است و 
گاهی نهادهایی که نظارت می کنند خودشان تحت 
سلطه نظارت شونده ها هستند، برای مثال فرض 
کنید سازمان بازرسی یا اداره بازرسی یک استان 
ناظر بر رفتار مســئوالن و کارکنان استان است اما 
خودش بودجه اش را از استانداری می گیرد یعنی 

استانداری تامین کننده بودجه آن سازمان است.
این وکیل دادگســتری در توضیح سیاســت 
افتراقی گفت: من اعتقادم این است که برای جرایم 
توده های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی 
داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی 
که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی صاحب نفوذاند و تــوان ویژه ای دارند، 

تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.
میرخلیلی تصریح کرد: ما به طور کلی باید اصل 
برائت را در مورد همــه جرایم حاکم و در واقع اصل 
را همانطور که در آیین دادرسی کیفری هم به آن 

تصریح شده است بر غیرعلنی بودن بدانیم.

خبرخبرخبر

برای یک دوره چهار ساله؛

 روحانی ۱۰ عضو شورای عالی 
آموزش و پرورش را منصوب کرد

نقوی حسینی:

 ایران از تمامیت ارضی سوریه 
حمایت می کند

یک وکیل دادگستری:

 برای »یقه سفیدها« دادرسی مجزا 
داشته باشیم

اصل142اینبارهمبهدربستهمیخورد؟

خوداظهاری اموال 
مقامات و چالش 

محرمانگی

سياست 2

اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی 
چهار دهه است که معطل اجراست و اکنون به تازگی در آستانه اجرا قرار 
گرفته است. این اصل می گوید: »دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان 
رئیس جمهور، وزیران و همســر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، 
توسط رئیس قوة قضائیه رســیدگی می شود که برخالف حق افزایش 

نیافته باشد.«
این اصل مترقی مهجور باقی مانده بود تــا اینکه نهم آبان ۱۳۹۴، 
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مســئوالن و کارگزاران جمهوری 
اسالمی ایران به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه 
اجرایی آن نیز، دهم دی ماه همان سال ابالغ شــد.  اما طی شدن این 
فرایند قانونی نیز چیــزی از مهجوریت اصل ۱۴۲ کــم نکرد؛ چراکه 
همچنان خبری از اجــرای این قانون نبود. درنهایت امســال ابراهیم 
رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه سعی کرد تا با ورود خود به این حوزه، 
به این قانون نیز سر و ســامان دهد؛ به دنبال آن ســامانه ثبت دارایی 
مقامات، مسئوالن و کارگزاران نظام راه اندازی شد و ابتدای ماه جاری، 
حجت االســالم شــهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه، اعالم کرد که »از امروز به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ 

مسئوالن مهلت اعالم اموال خود را دارند.«
چه کسانی باید اموال خود را اعالم کنند

کســانی که باید اموال خود را در این ســامانه ثبت کنند، لیســت 
بلندباالیی دارند...

اقدامی که تحریم های شدید به دنبال دارد

حمله توپخانه ای ارتش ترکیه به نیروهای آمریکا
جهان 5

شهرنوشت 6

 طرح حذف زبان انگلیسی از دروس مدارس به مجلس رفت؛ 

بازی در زمین مافیای آموزش


