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محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس گفت :اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فرصت باقیمانده،
نتیجه گیری و نظر نهایی خود را در خصوص پالرمو و  CFTاعالم نکند ،به نظر میرسد که باید بر مبنای راهکارها و
محمود صادقی:
ظرفیتهای موجود در قانون اساسی کشور عمل کنیم .به گزارش ایرنا ،صادقی گفت :اصل  59قانون اساسی مربوط
اگر مجمع
به همه پرسی است؛ همه پرسی موضوعی از خارج کشور نیس��ت که برخی نهادها علیه آن تبلیغ میکنند؛ وقتی
اعالم نظر نکند،
ظرفیتهای دیگر در برخی موضوعات جوابگو نیست باید از ظرفیتهای قانون اساسی استفاده کرد؛ اصل  59قانون
قانون
همهپرسی در
اساسی میگوید در مسائل مهم اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی میتوان مستقیم به مردم مراجعه کرد .وی اظهار کرد:
اساسیپیشبینی
هم اکنون قوه مقننه و قوه مجریه و شورای نگهبان -در بخشی -پالرمو را تایید کرده اند و بُعد سیاستهای کلی آن
شده است
باقی مانده است؛ انتظار میرود که در مجموع به یک جمع بندی برسند و تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.

»

خبر

مصطفیکواکبیان:

»

وزارت کشور
در حزبی کردن
انتخابات  ۲۰سال
تاخیر دارد

مصطفی کواکبیان عضو فراکس��یون امید مجلس در خص��وص جزئیات الیحه جامع نظ��ام انتخابات گفت:
هنوز الیحه جامع نظام انتخابات در دستور کار مجلس شورای اس�لامی قرار نگرفته است .به گزارش خانه ملت،
کواکبیان در خصوص نقش دادن الیحه دولت به احزاب برای ورود به انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ،افزود:
وزارت کشور  20تاخیر داشته در نقش دادن به احزاب در انتخاباتها ،باید  20سال پیش وزارت کشور به احزاب
نقش موثر در انتخابات را میداد .حتما تاثیرگذاری موثر احزاب در انتخابات نتایج مفیدی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود :در تمام دنیا حزبی ش��دن انتخاباتها تجربه ش��ده اس��ت و نمیتوان پذیرفت که هر کسی خود را
کاندیدای انتخابات بداند .کواکبیان با بیان اینکه کاندیداها باید پایگاه مردمی داش��ته باشند ،سپس در انتخابات
شرکت کنند ،گفت :کاندیداها باید از سوی احزاب معرفی شوند یا اینکه هزار امضا جمع کنند.

گزارش

گزارش «روزان» از تداوم جلسات بینتیجه مجمع درباره پالرمو:

تعویقرأیگیری

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رفتار  FTAFو اروپا میتواند بر روی
ت اعضای مجمع موثر باشد
نظرا 

محسن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان
اینکه اکثر اعضای مجمع رای به تأخیر در رسیدگی به الیحه پالرمو
دادند ،گفت :رفتار گروه ویژه اقدام مالی( )FATFو اروپا میتواند بر
ت اعضای مجمع موثر باشد.
روی نظرا 
به گزارش ایرنا ،رضایی در نشس��ت خبری روز گذشته خود
اظهار داشت :همانطور که در جریان هستید این الیحه با اصرار
مجلس ش��ورای اسالمی اس�لامی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام آمد.
وی در خصوص تصمیمگیری درباره پالرمو و  CFTدر مجمع
گفت :برخی اعضا پیش��نهاد تاخیر در تصمیم گیری ارائه کرده و
درخواستکردندکمیسیونیمرکبازهرسهکمیسیوناقتصادی،
سیاسی و حقوقی  -قضائی مجمع این دو مصوبه مجلس را به بحث
بگذارد.
رضایی اضافه کرد :بر اس��اس آیین نامه مجمع اگر کمیسیون
مربوطه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد تاخیر
بدهد ،وی میتواند ای��ن تاخیر را لح��اظ کند .ام��ا از آنجایی که
مصلحت ایجاب میکرد نظر همه اعضا خواسته شود ،موضوع تاخیر
در بررسی الیحه پالرمو به رای گذشته ش��د و قریب به اتفاق اعضا
اعالم کردند مجمع در این خصوص بررسی بیشتری انجام دهد.
وی گفت :رفتار اروپاییها میتواند بر روی اعضای مجمع موثر
باشد ،ما فعال از رفتار اروپاییها راضی نیستیم چرا که به تعهداتی
که در برجام دادند ،عمل نکردند .اینکه ش��رکتی با سه هزار یورو
تاس��یس کردند که چیزی نزدیک به یک میلیارد دالر در سال آن
همبهصورت تهاتریمیتواندباایرانمبادلهکند،کفایتنمیکند.
رضایی گفت :در برجام تعهدات بسیار مهمی از جمله خرید و
فروش نفت و تاسیس ش��عبات بانکی ایران برای اروپاییها وجود
دارد و رفتار اروپاییها میتواند بر روی نظرات اعضای مجمع موثر
باشد .ما البته به رصد خود ادامه میدهیم و بیانیه عمومی FATF
را به کمیته حقوقی دبیرخانه س��پردیم ت��ا از نظر حقوقی تحلیل
دقیقی در این زمینه انجام دهند.
رضایی گفت :هیچ کدام از کشورهایی که به  FATFپیوستند
ش��رایط ما را ندارند و در تحریمهای س��خت و س��نگینی مثل ما
نیستند .شاید اگر در تحریم نبودیم و عجلهای نداشتیم ،به سرعت
میتوانستیم تصمیم بگیریم .اما ش��رایط خاص ما ایجاب میکند
مسئلهرابهتروکارشناسانهترمطالعهکنیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره ب��ه رای عمومی
گذاشتن لوایح  CFTو پالرمو هم گفت :وقتی نظام سیاسی کشور
همه پیش بینیها را برای برون رفت از بن بست انجام داده ،این نوع
پیشنهاداتمغایرباقانوناساسیاست.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره اظهارات هفته گذشته
رئیس جمهوری درب��اره تاخیر مجمع در تصمی��م گیری در این
زمینه گفت :چون آیت اهلل آملی جواب صحبتهای ایشان را دادند
من دیگر تکرار نمیکنم ،از همان استفاده کنید .این حرف ،حرف
دوستانهای نیست ،حرف قانونی هم نیست ،موضع قانونی به یک
نفر ،بیست نفر یا 30نفر ارتباط ندارد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاس��خ به اینکه چرا
برخی میخواهند مجمع را تحت فش��ار قرار دهند و تاکید دارند
عواقب تصمیم گیری یا تاخیر در تصمی��م گیری به عهده مجمع
است ،گفت :در یک سال اخیر ماقداماتی را علیه مجمع میبینیم
که کامال مش��کوک اس��ت ،در بحث هیات نظارت گفتند شورای
نگهبان دوم درست شده است .در مباحث پالرمو و  CFTکه دیگر
در هیات نظارت هم نیست و در مجمع در حال بررسی است ،عجله
کاری فوق العادهای مشاهده میکنیم و میخواهند مجمع بدون
کارکارشناسیعمیقتصمیمبگیرد.

محمد کاظمی:

تصویب لوایح  FATFدر جهت منافع
ملی است

محمد کاظمی نماینده اصالحطلب مجلس با تاکید بر اینکه
تصویب لوایح  FATFدر جه��ت منافع ملی اس��ت و بهانه را از
دش��من میگیرد ،بیان کرد :تصویب این لوایح آمریکا را منزوی
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،کاظمی با اشاره به فرصتی که اخیرا FATF
برای ایران قائل شده است گفت :رسیدگیها بر این موضوع طبق
روال است ،با توجه به فرصتی که  FATFداده است پیگیری را
ادامه میدهیم و فکر نکنم خیلی ضرورت داشته باشد با تعجیل
و خارج از نوب��ت قانونی در ای��ن خصوص اقدام کنی��م .روند در
حال پیشرفت اس��ت ،امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص پالرمو تصمیم گیری کند و بح��ث  CFTمیان ما و
شورای نگهبان انشاءاهلل حل شود.
وی افزود :فرصت کافی در این خصوص برای شورای نگهبان،
مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گروههای کارشناسی،
ش��ورای عالی امنیت و وزارت امور خارجه وجود دارد؛ این بحث،
موضوع خیلی پیچیده و مبهمی نیس��ت که م��ا بخواهیم خیلی
برای آن زمان بگذاریم ،این موضوع  FATFهم در مجلس و هم
در کمیسیون تخصصی بحث روشنی است و نیاز نیست که خیلی
برای آن زمان بگذاریم ،این چنین نیست که بخواهیم بگوییم ما
هنوز ابعاد موضوع را نش��ناختیم و اینگونه نیست که بخواهیم
بگوییم ابعاد این موضوع باید برای ما روشن شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد:ای��ن موضوع برای تصمیم گیران ،مجمع تش��خیص
مصلحت نظام ،شورای نگهبان و مجلس کامال روشن و شفاف است،
دیگر نباید خیلی سیاس��ی به این موضوع نگاه کنیم ،باید ببینیم
تصویب این لوایح منافع ملی ما را تامین میکند یا خیر ،باید فارغ از
وابستگیهای سیاسی و جناحی به این موضوع رای دهیم.

گروه سیاسی -مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام ب��رای چهارمی��ن بار
جلسهای با دستور کار بررسی اختالف
بین ش��ورای نگهبان و مجلس شورای
اس�لامی در م��ورد الیح��ه الح��اق به
کنوانسیونمبارزهباجرایمسازمانیافته
فراملی (موسوم به پالرمو) برگزار کرد و
بی نتیجه به پایان رس��اند .جلس��ه روز
گذش��ته مجمع مثل س��ه جلسه قبلی
به رأیگی��ری منتهی نش��د و بار دیگر
موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
چهار جلسه بیحاصل
تعیین تکلیف دو الیحه پیوستن به
کنوانسیونمبارزهباجرایمسازمانیافته
فرامل��ی (پالرم��و) و کنوانس��یون منع
تأمین مالی تروریسم ( )CFTپس از رد
توسط ش��ورای نگهبان و اصرار از سوی
مجلس شورای اسالمی به دست مجمع
تش��خیص مصلحت نظام افتاده است.
این نهاد ،چهار جلس��ه قبلی خود را به
بررسی الیحه الحاق به پالرمو گذرانده
است اما هر چهار جلسه بینتیجه مانده
و رأیگیری صورت نگرفته است.
هر ب��ار به دلیل��ی تصمی��م گرفته
ش��د ک��ه رأیگی��ری ص��ورت نگیرد.
اولی��ن جلس��های ک��ه در مجم��ع به
بررس��ی پالرمو اختصاص داش��ت ،روز
 29دی ماه برگزار ش��د .در جلس��ه 29
دی بنا میش��ود که این کنوانس��یون
ب��ه کمیس��یونهای حقوقی-قضائی و
سیاس��ی-دفاعی مجمع برای بررسی
بیش��تر ارائه ش��ود و بعد از آن جلس��ه
فوقالعادهای برای تصمیمگیری برگزار
شود .در س��وم بهمن این کمیسیونها
تشکیل جلسه میدهند و نتیجه جلسه
رد این کنوانسیون بوده است .اما جلسه
فوقالع��اده روز شش��م بهم��ن مجمع
تشخیص به رأیگیری منتج نمیشود
و اعضا تصمیم میگیرند که بررسیهای
بیشتری انجام دهند و جلسه فوقالعاده
برگزار نکنند .در نتیجه ،جلس��ه بعدی
مجمع با توجه به تعطیلی به  27بهمن
میافت��د .در آن جلس��ه ،اف��راد زیادی
برای نطق ک��ردن وق��ت میگیرند و با
پایان ساعت جلس��ه همچنان ،عدهای
فرصت نک��رده بودند که نظ��رات خود
را بیان کنند .در جلس��ه بیستوهفتم
بهمن بر سر کفایت مذاکرات رأیگیری
میش��ود که رأی نم��یآورد .بنابراین،
تصمیمگیری به جلس��ه بعدی موکول
میش��ود .اما در فاصله این دو جلس��ه،
گ��روه وی��ژه اق��دام مال��ی ()FATF
نشست ماه فوریه خود را برگزار میکند.
نشس��تی ک��ه در آن پرونده ای��ران نیز
بررسی میشد .خوش��بختانه این نهاد
بینالملل��ی با در نظ��ر گرفتن تصویب
دو قانون داخلی مب��ارزه با تأمین مالی
تروریسم و مبارزه با پولشویی فرصت
ایران را ب��رای تکمیل مکانیس��مهای

حقوق��ی الزم ب��رای ش��فافیت مال��ی
تمدید میکن��د و حضور ن��ام ایران در
لیست سیاه را برای چندمین بار تعلیق
میکند .احتم��االً مخالفان پیوس��تن
به این کنوانس��یون بینالمللی چنین
گمان میکردند که فرصت ایران تمدید
نخواه��د ش��د و در نتیجه ،آنه��ا هم به
راحتی میتوانند در جلسه بعدی الیحه
را رد کنن��د و موافقان پیوس��تن چون
احس��اس کردهاند که فض��ای عمومی
مجمع نشان از رد ش��دن آن را دارد ،به
این امید بس��تهاند که  FATFفرصت
ایران را چهار ماه دیگر تمدید کند و آنها
در این فرصت بتوانن��د مخالفان را قانع
کنند.
تصمیم به بررس�ی همزمان
پالرمو و CFT
ب��ا تمدید مهل��ت ای��ران مخالفان
پالرمو به خواس��ت خود نرسیدند و این
موافق��ان بودند که فرص��ت یافتند که

»

به درخواس��ت نماینده دولت و نماینده
مجل��س از مجم��ع مبنی بر بررس��ی
توأمان لوایح پالرمو و  ،CFTمقرر شد
فرصت بیش��تری در مجمع تشخیص
برای امعان نظ��ر کارشناس��ی منظور
شود».
در جلسه دیروز مجمع به این دلیل
رأیگیری انجام نمیش��ود ک��ه هر دو
الیحه پالرمو و  CFTبا هم بررس��ی و
توأمان بر سر آن رأیگیری انجام شود.
همانگونه که گفته ش��د ،دو الیحه از
چهار الیح��ه مرتبط ب��ا  FATFباید
توس��ط مجم��ع تعیین تکلیف ش��ود،
پالرم��و و  .CFTتاکن��ون مجمع تنها
درباره پالرمو بحث کرده است و بررسی
 CFTب��ه بعد از تصمیمگی��ری درباره
پالرمو موکول ش��ده بود .اما در جلس��ه
دیروز گویا نمایندگان دولت و مجلس،
این موضوع را مط��رح میکنند که این
دو کنوانس��یون به هم مرتبط اس��ت و

الیحه جامع انتخابات:

خداحافظی با تجربه مینو خالقی

جلسه نیاز داشته باش��یم ،بهخصوص
اینکه CFTنیز به مجمع ارجاع ش��ده
و ای��ن دو باید با هم مورد بررس��ی قرار
بگیرد تا تصمیم واحدی گرفته شود».
حش��متاهلل فالحتپیش��ه رئیس
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت
خارجی ک��ه از طرف مجلس ش��ورای
اس�لامی در جلس��ه حض��ور دارد که
طبق گفته میرس��لیم او ه��م باید جزء
پیش��نهاددهندگان بررس��ی همزمان
دو الیحه باش��د ،در این خصوص گفته
که «ع��دهای معتقد بودند ک��ه این دو
الیحه ارتباط جدی با ه��م دارند و باید
تصمیم واحدی درب��اره آن باید گرفته
شود ،برخی اعتقاد داش��تند که این دو
ارتباطی به هم ندارند .عدهای هم اعالم
کردند ک��ه ارتباط ای��ن دو الیحه فنی
اس��ت به همین دلیل کار به رأیگیری
بر سر پالرمو نرسید و قرار شد دو الیحه
با هم مطرح ش��ود .احتم��ال میدهم

در مجم�وع ب�ه نظ�ر میآید ک�ه اگ�ر دول�ت و دیگ�ر موافق�ان پالرمو
نتوانن�د اقدام�ی انج�ام دهن�د ک�ه دیدگاهه�ا را برگرداند ،ب�ه تعویق
انداخت�ن تصمیمگی�ری ش�اید ب�رای ب�ازار ش�ب عی�د خوب باش�د،
ام�ا کلی�ت مس�ئله را ح�ل نمیکن�د .موافق�ان ب�رای برگردان�دن
ب�ازی ،ب�ه ب�رگ برن�دهای ورای بحثه�ای کارشناس�انه نی�از دارن�د.

برای تأیید الیحه تالش کنند .در جلسه
روز گذشته بنا به اظهارات اعضا باز هم
بحثهای بس��یاری انجام شده است و
آنگونه که گفته ش��ده ح��اال همه آنها
که داوطلب نطق بودند ،دیدگاههایشان
را مطرح کردهاند .اما باز هم رأیگیری
انجام نشد.
مصطفی میرس��لیم عض��و مجمع
تش��خیص مصلحت و از مخالفان علنی
الیحه روز گذش��ته گفته که «با توجه

بنابراین ،درباره هر دو همزمان بحث و
تصمیمگیری شود.
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص
در این ب��اره گفته ک��ه «ه��م پالرمو و
هم CFTه��ر دو از پیچیدگی خاصی
برخوردار اس��ت ،نیاز به بررسی بیشتر
دارد .برای بحث کارشناس��ی بیشتر در
جلس��ات بعدی روی آن کار میشود تا
تصمیمگیری شود .ش��اید یک جلسه
بیشتر برای بررسی کافی نباشد و چند

مجمع وارد بررس��ی کنوانسیون مقابله
با تامین مالی تروریسم ( )CFTخواهد
شد .به هر حال بخشی از احتمال رأی یا
عدم رأی به پالرمو مرتبط با این الیحه
است».
تعلیق برای تأخیر
بنا ب��ه گفت��ه غالمرض��ا مصباحی
مقدم جلس��ه بع��دی مجمع در س��ال
آینده برگزار خواهد شد و تصمیمگیری
به آن جلسه موکول ش��ده است .با این

حال ،ب��ه نظر میآید در جلس��ه بعدی
نیز تصمیمگیری انجام نگیرد .احتماالً
با این اس��تدالل که  CFTنیز بررسی
کامل بشود و بعد رأیگیری انجام شود،
آن جلسه نیز به رأیگیری نینجامد.
با توجه ب��ه اینکه ب��رای تأیید این
لوایح به دوس��وم رأی اعضا نیاز اس��ت،
به نظر میآید که موافقان چنین تصور
میکنند که اگر رأیگیری انجام گیرد،
دوسوم به دس��ت نیاید .در نتیجه ،آنها
تالشش��ان این اس��ت که ت��ا جایی که
ممکن اس��ت از رأیگی��ری جلوگیری
کنند و هر بار این کار را به ترفندی پیش
بردهاند.
نماین��دگان دول��ت و مجل��س که
بهعنوان اعضای حقوقی مجمع در این
جلس��ات حق رأی دارن��د ،اصلیترین
موافقانی هستند که در این زمینه تالش
میکنند .دولت میداند که اگر این لوایح
تأیید نشود ،به بازار شوک سنگینی وارد
خواهد ش��د و جهش ناگهانی ارزش ارز
قطعی اس��ت .در نتیجه ،احتماالً تمام
تالش خود را کرده اس��ت که در آستانه
سال جدید که رش��د قیمت بهصورت
طبیعی اتفاق میافتد ،چنین شوکی به
بازار وارد نشود.
اما مسئله این است که به نظر میآید
دولت فع ً
ال فقط دارد وقوع این بحران را
با به تعویق انداختن رأیگیری به تأخیر
میاندازد و اگر نتواند دوس��وم اعضای
مجمع را به جمع موافقان بکشاند ،این
بحران دیر یا زود اتفاق میافتد.
فضای کل��ی مجمع اما ه��ر چه که
گذشته بیش��تر به سمت مخالفت رفته
است و آنگونه که تحلیلگران معتقدند
و برخی از تصمیمگیران نیز به صراحت
گفتهاند ،وضعیت  CFTاز پالرمو بدتر
هم هس��ت .مخالفتها با  CFTبیشتر
از پالرموست و تأیید شدن آن دشوارتر
از پالرموست .آیتاهلل محمود محمدی
عراقی از اعضای مجمع بعد از جلس��ه
دیروز ضمن بیان اینکه بیش��تر کسانی
ک��ه در جلس��ه صحب��ت کردن��د ،در
مخالفت ب��ا پالرمو حرف زدن��د ،درباره
دیدگاهها نس��بت ب��ه  CFTگفته که
«نظر اعض��ا غالباً این اس��ت که CFT
حتی مش��کالت امنیت��ی دارد و فقط
مس��ائل اقتص��ادی نیس��ت؛ بنابراین
احتم��ال جل��ب موافقت و نظ��ر اعضا
نسبت به  CFTخیلی کمتر است».
در مجموع به نظ��ر میآید که اگر
دولت و دیگر موافقان نتوانند اقدامی
انجام دهند که دیدگاهها را برگرداند،
به تعویق انداختن تصمیمگیری شاید
برای بازار ش��ب عید خوب باش��د ،اما
کلیت مسئله را حل نمیکند .موافقان
ب��رای برگردان��دن ب��ازی ،ب��ه برگ
برندهای ورای بحثهای کارشناسانه
نیاز دارند.

نصرتاهلل تاجیک:

وزارت خارجه گاه در جریان امور خارجی قرار نمیگیرد
نصرتاهلل تاجیک دیپلمات س��ابق کشورمان
گفت :مطابق ماده س��ه قانون وظایف وزارت امور
خارجهبرقراریهرنوعارتباطبادولخارجیوانعقاد
قرارداد و همکاریهایفن��ی ،اقتصادی ،فرهنگی
علمی و نظامی با کش��ورهای خارج و سازمانهای
بینالمللی هماهنگی سیاس��ی الزم با وزارت امور
خارجه به عمل آورند و این در حالی اس��ت که این
وزارتخانه نه تنها در جریان بسیاری از امور خارجی
قرار نمیگیرد ،بلکه باید در داخل و خارج کش��ور
تبعاتاینگونهاقداماترانیزپاسخگوباشد!
به گزارش ایلنا ،تاجیک با بیان اینکه متاسفانه
انس��جام مورد نیاز برای طراحی ،اجرا و مدیریت
روند و چالشهای سیاس��ت خارجی در کش��ور
وجود ن��دارد و از این بابت م��ا متحمل لطماتی
شده و میشویم ،خاطرنشان کرد :امروزه بعضی
ارگانها که در سیاست خارجی دخالت میکنند،
حتی به نهادهای فرادس��تی مانن��د وزارت امور
خارجه که طبق ماده فوق برای هماهنگی نهایی
نهادی فرادستی محسوب میشود ،هم امر و نهی
میکنند!

وی با تاکید ب��ر اینکه جزی��رهای اداره کردن
دستگاه دیپلماسی یک کش��ور و آنکه هر ارگان
مس��ئولیت یک بخش از اقدامات خارجی کشور
باش��د و در حقیقت به نوعی اختیارات و وظایف
وزارت امور خارجه تقسیم شود ،مطلوب نیست،

یادآور ش��د :جزیرهای عمل ک��ردن وزارت امور
خارجهنتیجهایجزافزایشهزینهها،ناهماهنگی
میان بخشه��ا و تضاد منافع به هم��راه نخواهد
داشت که همس��و و منس��جم کردن آنها بسیار
سختاست.

»

س��فیر اس��بق ای��ران در اردن درب��اره تاثیر
اس��تعفای ظریف اظهار داشت :اگر دلشکستگی
وزیر ام��ور خارج��ه ،تلنگری به حس��اب آید که
نظام اداری و اجرایی را به فک��ر اندازد که چگونه
بخشهای مختلف و موثر در سیاس��ت خارجی
را زیر چت��ر حاکمیتی وزارت ام��ور حارجه فعال
نگه دارد و این فعالیتها به شکل موازیکاری یا
خودسرانهنباشد،اقداممفیدیاست.
تاجی��ک با بی��ان اینکه هماکن��ون وضعیت
خوبی را در عرصه سیاست خارجی و وجود چند
صدایی مخرب در این عرصه نداریم ،خاطرنشان
کرد :باید از این فرصت اس��تفاده کرد تا تنظیم،
سیاستگذاری و نظارت بر امور در عرصه سیاست
خارجی در اختیار وزارت امور خارجه قرار بگیرد
تا از اختیارات و ابزارهای الزم برای انجام این کار
الزم برخوردار باش��د ودر پی به وجود آمدن این
ش��رایط اس��ت که میتوان از وزارت امور خارجه
انتظار مسئولیتپذیری و پاسخگویی را داشت و
وزیرش را برای پاسخ دادن به سواالت نمایندگان
بهصورت واقعی و نه نمایشی به مجلس فراخواند!

الیحه جامع انتخابات ،اختیار شورای نگهبان برای بررسی
صالحیت داوطلب��ان انتخابات را تا قبل از برگ��زاری انتخابات
میداند .همچنین این الیحه مهلت بررسی صالحیت داوطلبان
انتخابات را افزایش داده است.
به گ��زارش ایس��نا ،در الیحه جام��ع انتخاب��ات برای حل
مشکالت و آسیبهای انتخابات مواردی همچون تغییر ترکیب
اعضای هیأت اجرایی و نظارت انتخابات ،تاکید بر الکترونیکی
برگزار شدن انتخابات ،نقش دادن به احزاب و تشکلهای مدنی
در فرایند اجرای انتخابات ،سهم زنان در لیستهای انتخاباتی،
شرایط لیست دادن تشکلهای سیاس��ی و احزاب و جبههها،
شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان ،شفافسازی و قانونمند
کردن منابع مالی فعالیتها و تبلیغ��ات انتخاباتی داوطلبان،
مصادیق جرایم انتخاباتی و مجازات تخلف��ات و افزایش زمان
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات دیده شده است.
صالحی�ت ش�ورای نگهبان ت�ا پی�ش از برگزاری
انتخابات
در انتخابات مجلس دهم ،ش��ورای نگهبان صالحیت مینو
خالقی را برای ش��رکت در انتخابات تأیید ک��رده بود و خالقی
نیز رأی مردم اصفهان را بهدست آورد ،اما شورای نگهبان مانع
حضور وی در مجلس ش��د .بحثهای حقوق��ی مختلفی میان
وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی با شورای نگهبان درباره
حوزه صالحیت شورای نگهبان آغاز شد اما این شورا برای خود
این اختیار را قائل بود ک��ه حتی بعد از اع�لام نتایج انتخابات،
صالحیت داوطل��ب را رد کند .این چنین خالقی نتوانس��ت به
مجلس دهم راه یابد .حاال ماده  ۱۰۲الیحه جامع انتخابات تاکید
میکند که «پس از مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات مجلس
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا ،ردصالحیت
منتخبان (س��لب حق نمایندگی) حس��بمورد تنها بر عهده
س شورایاسالمی و به هنگام بررسی اعتبارنامه آنهاست».
مجل 
با توجه به اینکه ش��ورای نگهبان نیز ای��ن الیحه را پس از
تصویب مجلس بررس��ی خواهد کرد ،باید منتظر نوع واکنش
این شورا نسبت به این ماده الیحه جامع انتخابات باشیم.
افزایش زمان بررسی صالحیت داوطلبان
مدت زمان برای بررس��ی صالحیت داوطلب��ان انتخابات
ریاس��تجمهوری از پن��ج روز ب��ه بیس��ت روز و در انتخابات
مجلس از ده روز به بیست روز رسیده است .در قانون انتخابات
ریاس��تجمهوری ،ش��ورای نگهبان از زمان وص��ول مدارک
داوطلبان ،پنج روز فرص��ت دارد که نظر خود درباره صالحیت
داوطلبان را اعالم کند؛ البته به ش��ورای نگهب��ان این اختیار
داده شده است که این مدت را تا حداکثر پنج روز دیگر تمدید
کن��د .در الیحه جام��ع انتخاب��ات ،مهلت ش��ورای نگهبان به
بیست روز رس��یده اس��ت .ماده  ۹۸این الیحه تصریح میکند
که «شورای نگهبان موظف اس��ت حداکثر ظرف  ۲۰روز پس
از پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری
و مجلس خبرگان رهبری ،صالحیت آنها را بررس��ی و نتیجه
نهایی را به وزارت کش��ور اعالم کند .عدم اعالم نتیجه بررسی
در مهلت مقرر به منزله تأیید صالحیت داوطلبان خواهد بود».
ماده  ۱۰۴الیحه جامع انتخابات هم درباره مهلت رسیدگی به
صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی بیان
میکند ک��ه «هیأتهای اجرای��ی مراکز حوزهه��ای انتخابیه
موظفند ظرف ( )۲۰روز پس از پایان مهلت ثبتنام داوطلبان،
با استفاده از سوابق اعال م شده از س��وی مراجع قانونیو اسناد
ت داوطلبان انتخابات
ی از داوطلب��ان ،صالحی 
ک دریافت 
و مدار 
ی اسالمیشهر و روستا را مورد
س شورایاسالمیو شوراها 
مجل 
رسیدگی قرار داده و نتیجهرا طیصورت جلسهای ب ه فرماندار یا
بخشدار حسب مورد و هیئت نظارت ذیربط اعالم کنند».
ممنوعیت عضویت نظامی�ان در هیأت اجرایی و
نظارت
هر چن��د در قانون انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ،تصریح
شده اس��ت که نظامیان حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی
انتخابات را ندارند ام��ا الیحه جامع انتخاب��ات تاکید میکند
عضوی��ت نظامی��ان و دس��تگاههای اطالعات��ی و امنیتی در
هیأتهای اجرایی ،نظارت و بازرسی ش��عب اخذ رأی ممنوع
است.
بر اس��اس م��اده  ۲۴قان��ون انتخابات ریاس��تجمهوری
«مأم��وران انتظامی در ح��دود قانون موظف ب��ه ایجاد نظم و
جلوگیری از هرگونه بی نظم��ی در جریان انتخابات و حفاظت
صندوقها میباش��ند .نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت
در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند».
اما م��اده  ۱۸الیحه جام��ع انتخاب��ات بی��ان میکند که
«نیروهای نظامی و انتظام��ی حق دخالت در ام��ور اجرایی و
نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح
اعم از ارتش ،س��پاه ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،
ی برای
ی و امنیت 
سازمان بسیج و همچنین دستگاههای اطالعات 
عضویت در هیأتهای اجرایی ،نظارت و بازرس��ی ش��عب اخذ
رأی ممنوع است».
الیحه جامع انتخابات اکنون در اختیار نمایندگان مجلس
برای بررسی و تصویب قرار گرفته است؛ البته پس از تصویب در
مجلس ،ش��ورای نگهبان نیز باید نظر خود را این زمینه اعالم
کند؛ بنابراین این الیحه میتواند دچار تغییرات اساسی شود.
اگر این الیحه تا پیش از آغاز فرایند اجرایی انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی که در تاریخ دوم اسفند  ۹۸برگزار
میشود ،تصویب شده و توس��ط رئیسجمهور برای اجرا ابالغ
شود ،انتخابات مجلس با این قانون جدید اجرا میشود.
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