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محمد کیانوشراد:

»

رئیس جدید باید
بداند که او مسئول
قوهقضائیهاست،
نه یک کنشگر
سیاسی

»

سیاست

2

محمدکیانوشراد،عضوشورایمرکزیحزباتحادملتدربارهانتظارهاازرئیسجدیدقوهقضائیهگفت:استقاللواقعی
قوهقضائیه و قرار نگرفتن تحت تأثیر فشارهای سیاسی ،امنیتی و گرایشهای سیاسی ،از جمله مهمترین مسائل قوهقضائیه
در کشورهای توسعه یافته است .به گزارش ایرنا ،کیانوشراد ،درباره نحوه مواجهه با اعتراضات مردمی ،گفت :مسئله اصلی
شناخت علل و ریشههای بروز این حوادث و بعد از آن تالش برای رفع آن و در مرحله بعدی برخورد درست و سنجیده با چنین
پدیدههاییاست.اگررئیسجدیدمیخواهدموفقباشدبایدبداندکهاومسئولقوهقضائیهاست،نهیککنشگرسیاسی.وی
درادامهبیانکرد:رئیسقوهقضائیهبهعنوانیکشهروندمیتواندنظراتودیدگاههایسیاسیخودراداشتهباشداماجایگاه
قوهقضائیه ،جایگاهی با کارکرد سیاسی نیست .انتقادی که به برخی رؤسای پیشین خصوصا آیتاهلل آملی الریجانی وارد
میشد،اینبودکهدرهرموضوعیحتیمسائلیکهبهجایگاهایشانارتباطینداشت،اعالمنظرمیکردند.

خبر

محمدرضاتابش:

رای مجمع
تشخیصمصلحت
نظام به پالرمو
منفی است

»

محمدرضا تابش نایب رئیس فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی با اش��اره به موکول شدن اعالم نظر مجمع
تشخیص مصلحت نظام درباره الیحه پالرمو به بعد از تعطیالت نوروز گفت :من متخصص این امر نیستم ،متخصص آن
مسئولینمالی،حقوقیوسیاسیهستندکهدرهمینرابطهخانمجنیدیمعاونحقوقیرئیسجمهور،آقایظریفوزیر
امورخارجهکشورمانوهمکارانایشانوآقایدکترهمتیرئیسکلبانکمرکزیهرسهتاخیردرتصویبلوایحمربوط
به FATFراموجبخسارتهایمالی،سیاسیوحقوقیبرایکشورمیدانند.بهگزارشایسنا،تابشتصریحکرد:منبا
اتکابهحرفاینافرادکهافرادیشایسته،وطنپرست،کالننگروملیهستندمیگویمکهاینتاخیربهضررکشوراست.
مابایددرهرکاریبهمتخصصینآنامرمراجعهکنیم.نمایندهمردماردکاندرمجلسشورایاسالمیاضافهکرد:طبق
اخباریکهداریمرایمجمعتشخیصمصلحتنظامبهپالرمومنفیاستوالبتهخداکندکهاینطورنباشد.

گزارش

نگاهی به قانون جدید احزاب:

دیدار فراکسیون امید
با رئیس دولت اصالحات

ابوالفضل موس��ویبیدکی عضو امید فراکس��یون مجلس
شورای اسالمی در تش��ریح دیدار روز گذشته فراکسیون امید
با رئیس دولت اصالحات گفت :این دیدار عادی و در چهارچوب
دیدارهای سالیانه فراکس��یون امید با رئیس دولت اصالحات
برگزار شد که تاکنون هم در پایان س��ال و در ماههای بهمن یا
اسفند برگزار شده است.
به گزارش ایلنا ،موس��ویبیدکی ادام��ه داد :در این دیدار
 ۲۰تا  ۲۵نفر از نماین��دگان ،دیدگاهها و دغدغههای خود را در
خصوص امور جاری کشور بیان کردند.
نماین��ده یزد در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :ایش��ان
معتق��د بودند ب��ا اس��تفاده از تجربی��ات جنگ و س��الهای
نخس��ت انقالب و ت�لاش بیش��تر مش��کالت م��ردم مرتفع
خواه��د ش��د .در اص��ل تاکی��د بیش��تر ایش��ان اس��تفاده از
تجربی��ات و همچنین ج��دا ندانس��تن مجل��س از دولت بود
چرا که همکاری دو قوه مقننه و مجریه میتواند مش��کالت را
مدیریت کند.

آذری جهرمی:

رونق کسبوکار در این حوزهها
باعث تحول دیجیتال میشود

آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت:
کشور ما با مش��کل جدی بهرهوری کم در حوزههای مختلف
مواجه اس��ت و فناوری اطالعات یکی از بسترهای بسیار خوب
برای پیادهسازی خالقیتهاست که جوانان ما هم ظرفیت این
را دارند.
به گ��زارش ایرن��ا ،آذری جهرمی در مراس��م اولین رویداد
«نوروز نوآوری» در شامگاه سهشنبه ،بر ضرورت فراهم کردن
بازار کس��بوکارها در حوزه کشاورزی هوش��مند و بهداشت و
سالمت هوش��مند تاکید کرد و یادآور شد :رونق کسبوکار در
این حوزهها باعث تحول دیجیتال میشود.
او افزود :دس��تگاههای مختلف کش��ور باید با این رویکرد
تصمیمگیری کنند و نگاهی داشته باشند تا خالقیت جوانان به
ثمر بنشیند و باعث ایجاد افزایش بهرهوری شود.
به باور وی ،بهرهوری در حوزههای استارتاپی صرفا منجر به
ایجاد اشتغال و کسب درآمد نمیشود و در انتهای مسیر راحتی
مردم را به ارمغان میآورد.

مرخصی یک روزه نرگس محمدی

محمود به��زادیراد وکیل مدافع نرگ��س محمدی درباره
موافقت دادگاه با تحت درمان قرار گرفتن موکلش گفت :فقط
گفتهاند که خانواده از پزشک وقت بگیرند .البته ما برای یکشنبه
وقت گرفته بودیم که نتوانس��تند هماهنگ کنند و گفتند یک
وقت دیگر بگیرید که او را برای قلب و ریه و مشکالتی که دارند
به بیمارستان ایرانمهر منتقل کنند.
به گزارش ایلنا ،بهزادیراد تاکید کرد :ما احتماال باید هفته
آینده هماهنگ کنیم ببینیم چ��ه روزی میتوانند او را منتقل
کنند تا ما هم وقت بگیریم .موکلم هنوز به بیمارستان منتقل
نشدهاند.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا روز دقیق مراجعه ایشان
به بیمارس��تان مش��خص هس��ت یا نه ،گفت :هن��وز روز آن
مشخص نیست این بستگی به بیمارس��تان دارد که ما بتوانیم
هماهنگ کنیم چ��ه روزی موکل��م را از زن��دان منتقل کنند
یا خیر.
این وکیل دادگستری در پاس��خ به این سوال که این نوبت
مراجعه به پزش��ک برای چند روز ادامه خواهد داشت ،تصریح
کرد :فعال با یک بار بردن ایشان به بیمارستان موافقت کردهاند.
این انتقال به بیمارس��تان فقط یک نوبت و برای یک روز است
چون گفتهاند هم��ه دکترها باش��ند که در آن ی��ک روز همه
دکترها او را ببینند.

فعال سیاسی اصالحطلب:

مخالفان دولت در عمل از هیچ نوع
کارشکنی دریغ نمیکنند

فیض اهلل عرب س��رخی فعال سیاس��ی اصالحطلب گفت:
بس��یاری از محدودیت هایی ک��ه برای دول��ت روحانی ایجاد
شده با انگیزههای جناحی و سیاسی اس��ت بهعنوان نمونه دو
الیحه  CFTو پالرمو که مورد مخالفت برخی افراد و بس��یاری
از تریبونهای رس��می قرار گرفت��ه در دوره احمدی نژاد مورد
تایید آنها بود.
به گزارش ایرنا ،عرب سرخی تصریح کرد :همه تالشها در
جهت ایجاد نارضایتی از دولت روحانی اس��ت و همانطور که
صریحا بیان میکنند شما اش��تباه کردید که به دولت روحانی
رای دادید اکنون هم سختی آن را تحمل کنید!! در عمل هم از
هیچ نوع کارشکنی دریغ نمیکنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :هم��ه میدانیم بهتری��ن مقررات
ه��م نمیتواند مش��کالت را حل کن��د ،بای��د اراده و همکاری
ج��دی در ای��ن خص��وص وج��ود داش��ته باش��د .قان��ون
خ��وب را باید خ��وب اج��را و مدیریت ک��رد ،همچن��ان که با
کارش��کنیها اجازه بهره گیری درس��ت از برجام داده نش��د
و ام��روز دولت باب��ت خ��روج آمری��کا از برجام م��ورد حمله
قرار میگیرد.
عرب س��رخی یادآور ش��د :دولت از یک س��و مورد هجمه
ب��ه دلی��ل محدودیته��ای بانک��ی اس��ت و از س��وی دیگر
مقاب��ل تصوی��ب لوایح مرتب��ط با تس��هیالت بانک��ی و مالی
گرفته میشود.

گ�روه سیاس�ی -دول��ت
اعتدالگرای حس��ن روحان��ی مدعی
اس��ت ک��ه در دوره زعامت��ش ب��رای
تقویت احزاب تالش بسیار کرده است
و کوش��یده زیرس��اختهای الزم در
این زمینه را فراهم کن��د .تقویت خانه
احزاب ،پرداخت یارانه احزاب تا تدوین
الیحه قانون جامع انتخاب��ات و اصالح
قانون احزاب اقداماتی اس��ت که دولت
میگوید برای تقویت زیرس��اختهای
تحزب در کشور انجام داده است.
 98حزب تأیید شدند
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته
گفته ک��ه فراین��د انطباق اساس��نامه
احزاب با قانون جدید احزاب انجام شده
و «نهایتاً تعداد  ٩٨حزب تایید و مجوز
ادامه فعالیت را دریافت کردهاند».
سامان سلمانی س��خنگوی وزارت
کش��ور و قائم مقام وزیر کش��ور سپس
گفت��ه که «ای��ن اح��زاب میتوانند در
مجم��ع عمومی خان��ه اح��زاب که در
تاریخ  ٢٣اسفندماه  ٩٧برگزار میشود
شرکت کرده و در تش��کیل ارکان خانه
احزاب مشارکت داشته باشند».
او همچنین ،گفته که « ٩٨حزب یاد
ش��ده از یارانه خانه احزاب که در قانون
بودجه پیشبینی شده است ،بهرهمند
خواهند شد».
قانون جدید اح��زاب در چهاردهم
آذر س��ال  1395ابالغ و اجرایی شد .بر
طبق این قانون احزاب یک سال فرصت
داشتند که خود را با شرایط جدید این
قانون تطبیق دهند .در نتیجه ،بر اساس
قانون تمامی احزاب بای��د تا چهاردهم
آذر سال  1396خود را با شرایط جدید
منطب��ق میکردن��د تا مج��وز فعالیت
آنها تداوم یابد .با این ح��ال ،در آذر ماه
 ،96وزارت کش��ور فرصت اح��زاب را تا
چهارده خرداد  97تمدی��د کرد .البته،
بعد از خرداد امسال ،به دلیل درخواست
برخی احزاب این فرصت مجددا ً تا دهم
آبان ماه تمدید شد.
این فرص��ت اکنون ماههاس��ت که
به اتمام رسیده اس��ت و اکنون از میان
احزابی که آماره��ای متفاوتی از تعداد
آنها وجود داش��ت اما همگی سه رقمی
بودند ،بن��ا به گفته س��خنگوی وزارت
کش��ور  98ح��زب توانس��تهاند تداوم
فعالیت خود را تضمین کنند.
ت��دوام مج��وز فعالی��ت اح��زاب
شرایط دشواری نداش��ت .احزاب باید

تفاوتهای دو قانون احزاب

میتوانستند جلس��ه مجمع عمومی با
سیصد عضو و اعضایی حداقل از نیمی
از استانهای کشور (برای احزاب ملی)
تشکیل میدادند و احیاناً برخی از مواد
اساسنامه خود را با قانون جدید منطبق
میکردند .البت��ه ،باید اذع��ان کرد که
شواهد نشان میدهد که وزارت کشور
در مورد حض��ور  300نف��ر در مجمع
عموم��ی س��ختگیری نک��رده اس��ت.
عکسهای منتش��ر ش��ده از جلس��ات
مجمع عمومی احزاب نش��ان میدهد
که بس��یاری از آنها با کمتر از این تعداد
برگزار شدهاند اما وزارت کشور اغماض
به خرج داده است.
بنابراین ،پاالیش��ی در احزاب اتفاق
افت��اده اس��ت و احزاب کام� ً
لا کاغذی
مجوز خود را از دست دادند و احزابی که
توان برگزاری حداقل یک جلسه مجمع
عمومی داش��تند ،به فعالیت خود ادامه
خواهند داد.
در اینجا ،نگاهی به برخی مواد مهم
قانون جدید احزاب میاندازیم.
ممنوعی�ت عضوی�ت مؤثر
دوگانه
فص��ل اول ای��ن قانون ب��ه تعریف
مفاهیم پرداخت��ه ک��ه در آن عالوه بر
تعریف ح��زب ،ب��ه تعریف جبه��ه نیز
پرداخته شده که به معنای به رسمیت
ش��ناختن آن اس��ت« .جبهه ،ائتالفی
سیاس��ی از احزاب دارای پروانه فعالیت
در زمینه فعالیت مش��خص اس��ت که
ب��ا اط�لاع کمیس��یون احزاب ش��کل
میگیرد ».همچنین ،در موردی دیگر
عضو مؤث��ر احزاب بهصورت مس��تقل
تعری��ف ش��ده اس��ت .اعض��ای هیأت

مؤس��س ،ش��ورای مرکزی دبی��ر کل،
بازرس��ان و مس��ئوالن ش��عب استانی
اعضای مؤثر احزاب هستند.
علت جدا کردن عضو مؤثر از اعضای
احزاب این است که در تبصره ماده شش
که به شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی
میپردازد ،آمده است که «عضویت در
یک حزب ملی و استانی به طور همزمان
منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمیتواند
بهصورت همزمان عضو مؤث��ر بیش از
یک حزب ملی یا استانی باشد».
در ماد ه ش��ش که ذی��ل فصل دوم
یعنی فصل تأس��یس حزب ق��رار دارد،
دو نوع حزب ملی و استانی به رسمیت
ش��ناخته شده اس��ت .برگزاری مجمع
عمومی با حداقل سیصد نفر از اعضای
رس��می در بیش از نیمی از استانهای
کشور و داشتن دفاتر رسمی حداقل در
یک سوم مراکز استانها از جمله شرایط
احزاب ملی است.
قانونگ��ذار در این م��اده و نیز در
تبصره آن تالش کرده از تأسیس احزاب
چند نفره و غیرواقع��ی جلوگیری کند.
قید حداقل عضو در مجمع عمومی و نیز
دفاتر رسمی استانی به عالوه ممنوعیت
عضویت مؤثر در دو ح��زب ،راهی بوده
برای اینک��ه گعدهه��ای کوچک چند
نفره برای گرفتن امتیاز سیاسی حزب
تأس��یس نکنن��د وش��ان حقوقیای
همرده احزاب واقعی ب��ا اعضا و فعالیت
جدی نداش��ته باش��ند .بنابراین ،شاید
اغراق نباشد اگر گفته شود که این بند
مهمترین بخش این قانون است.
ماده ده به شرح اعضای کمیسیون
احزاب پرداخته اس��ت .در قانون قبلی

نیز ماده ده به تشریح کمیسیون احزاب
اختصاص داش��ت و به همین مناسبت
به کمیس��یون احزاب در وزارت کشور
کمیس��یون م��اده ده میگوین��د .این
م��اده در قانون جدید نس��بت به قانون
قبلی متفاوت شده اس��ت .یکی از این
تفاوتها مربوط به اعضای کمیس��یون
است که ش��امل نماینده دادستان کل
کشور ،نماینده رئیس قوه قضائیه ،یک
نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی
و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب
استانی ،معاون سیاس��ی وزارت کشور
و دو نماینده مجلس ش��ورای اسالمی
میشوند.
در ای��ن قانون ،دبی��ران کل احزاب
ملی و استانی دو نماینده در کمیسیون
دارند ک��ه در قانون پی��ش چنین نبود.
البته ،این اعضا واجد حق رأی نیستند.
حقوق احزاب
فص��ل س��وم ب��ه حق��وق و
مسئولیتهای احزاب اختصاص دارد و
در ماده سیزدهم آن حقوق و امتیازات
احزاب برشمرده شده است که تصریح
برخی از این موارد حائز اهمیت اس��ت.
از جمله میتوان به «انجام فریضه امر به
معروف و نهی از منکر در جهت اجرای
اصل هشتم قانون اساسی در چهارچوب
قوانین و مق��ررات»« ،اظه��ار نظر آزاد
و علنی در مس��ائل کش��ور در راستای
وظایف قانونی احزاب»« ،اتئالف با دیگر
احزاب با این تبصره که احزاب میتوانند
در زمان انتخاب��ات یا غی��ر آن با دیگر
اح��زاب دارای پروانه فعالی��ت در مورد
نامزد ی��ا نامزدهای انتخابات��ی یا موارد
دیگر ائتالف نمایند و در صورت ائتالف،

 FATFو مواجهه با موافقانی
"
که مخالف شدند

کلیه مس��ئولیت آن را پذیرا باش��ند و
مرات��ب را به اطالع کمیس��یون احزاب
برس��انند»« ،برخورداری از کمکها و
یارانه موضوع این قان��ون» و «برگزاری
راهپیماییه��ا و تش��کیل اجتماعات»
اشاره کرد.
درباره برگزاری راهپیمایی و تشکیل
اجتماع گفته ش��ده که بای��د به اطالع
وزارت کش��ور و اس��تانداری رس��انده
ش��ود و البت��ه ،از وزارت کش��ور مجوز
اخذ ش��ود .همچنی��ن ،در ادامه تأکید
ش��ده که این راهپیمایی و تجمع باید با
رعایت بند  6ماده  11این قانون باش��د.
ماده  11به تش��ریح وظایف و اختیارات
کمیسیون احزاب پرداخته و ششمین
اختیار آنها «بررسی و اتخاذ تصمیم در
خصوص درخواست برگزاری تجمعات
و راهپیماییه��ا» اس��ت .همچنین ،به
رعایت اصل  27قانون اساس��ی اش��اره
ش��ده که در آن بر غیرمس��لحانه بودن
تجمعات تأکید شده است.
تغییری در محتوای قانون مربوط به
اجتماعات اتفاق نیفتاده و تنها تصریح
صورت گرفته است .البته ،در این قانون
به آییننامه اجتماعات ارجاع داده شده
که بناست هیأت وزیران آن را تصویب
کند ک��ه اقداماتی در راس��تای آن هم
انجام گرفته است.
در م��اده  19قانون اح��زاب ،موارد
مجازاتی اح��زاب در ص��ورت تخلفات
مصرح در قانون برشمرده شده است .این
موارد به ترتیب شامل  -1تذکر شفاهی،
 -2تذکر کتبی با ذک��ر دلیل-3 ،اخطار
و اع�لان از رس��انهها -4 ،محرومیت از
تمام یا بخش��ی از یارانه و کمک دولتی،
-5تعلیق فعالیت حزب حداکثر تا س��ه
ماه -6 ،توقیف پروانه به مدت س��ه ماه
تا یک سال -7 ،توقیف پروانه فعالیت و
تقاضای انحالل از دادگاه.
نکته مه��م در این ماده این اس��ت
که تبصره یکم میگوید «کمیس��یون
اح��زاب موظ��ف اس��ت قب��ل از اتخاذ
تصمیم در خص��وص بنده��ای  3تا 7
این ماده از نماین��ده حزب مربوط برای
ارائه دعوت کرده و زم��ان کافی را برای
این کار در نظر بگیرد» و در تبصره دوم
گفته شده که به جز بند  7ظرف سی روز
پس از ابالغ به حزب قابل ش��کایت در
دیوان عدالت اداری اس��ت و در نهایت،
در تبصره سوم اعمال بند  7را در حیطه
اختیار دادگاه صالح قرار داده است.

فریدون مجلسی:

پذیرش FATFبه کشور آسیبی وارد نمیکند
فریدون مجلسی دیپلمات پیشین کشورمان ،تاکید کرد :پذیرش
 FATFدر شرایط کنونی نمیتواند به کشور آسیبی وارد کند و باید
مخالفان با دیدی منطقی در مورد  FAFTو منافع ملی تصمیمگیری
کنند.
به گزارش ایس��نا ،مجلس��ی در یادداش��تی با عنوان «مخالفان
 FATFبه دنبال قدرت سیاسی هستند» ،نوشت :شروع بحث الحاق
ایران به  FATFاز زمان محمود احمدینژاد آغاز ش��د و به دس��تور
سعید جلیلی برای اجرا به برخی دس��تگاهها ابالغ و به مجلس ارسال
شد.
وی تصریح ک��رد :در آن زمان ،مذاکره کننده س��عید جلیلی بود
و اکنون این دو فرد از مخالفان  FATFهس��تند و پیوستن ایران به
«گروه ویژه اقدام مالی» به دعوایی جناحی و سیاسی در کشور تبدیل

شدهاست .بیشتر مخالفان در داخل کشور ،کسانی هستند که خود را
دارای صالحیت تصمیمگیری در امور مربوط به کش��ور میدانند اما
پیش از آن ،صالحیت این افراد توس��ط ملت و با رأی ندادن به آنها و
روشهایشان رد شد .این افراد چندین و چند سال مذاکرات برجام
را در عرصه جهانی معلق نگه داشتند و باعث هزینه برای کشور شدند.
در نهایت در دور اول دولت روحانی ،برجام پس از س��الها مذاکره به
سرانجام رسید.
مجلسی نوش��ت :افرادی که صالحیتشان توس��ط مردم رد شد
اکنون میخواهند از راهی دیگر و از دریچهای دیگر وارد شوند و برای
مردم تصمیم بگیرند اما این یک واقعیت اس��ت ک��ه مخالفان امروز
 FATFهیچگاه راضی نخواهند ش��د و نظر خود را تغییر نمیدهند
مگر زمانی که قدرت را مس��تقیماً در اختیار بگیرن��د .امید داریم که

کس��انی که در س��طوح باالی حاکمیت قرار دارند ،مانع از عقبگرد
شوند و اجازه دهند کشور در آرامش به توس��عه اقتصادی و صنعتی
برسد.
او تأکید کرد :تیم دیپلماس��ی سیاس��ی ایران چندین سال است
که با چالشها و مش��کالت بس��یاری روبهرو بوده و مسیر دشواری را
طی کرده است .اکنون تیم دیپلماسی تالش دارد که همزمان با نشان
دادن اقدام��ات غیرقانونی ترامپ ،تحریمها را خنثی کند و از س��وی
دیگر ،مسئولیت مذاکره با اروپاییها را برای حصول منافع اقتصادی
کشور برعهده دارد .از س��وی اروپا نیز راههایی برای ایران وجود دارد
تا بتواند م��راودات اقتصادی خ��ود را آغاز کند .اما در داخل کش��ور،
نمایشها و مخالفتهای غیرمنطقی با  ،FATFاثر منفی در خارج از
کشور و طرف مذاکره با کشور ما بر جای گذاشته است.

جواد امام:

محدودیتدورهدرحوزهتقنینیمرسومنیست
جواد امام ،فعال سیاس��ی اصالح طل��ب درباره
مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعی��ت کاندیداتوری
ب��رای نمایندگانی که س��ه دوره متوالی در مجلس
حضور داشتهاند ،اظهار کرد :چرا برای نمایندهای که
تجربه الزم در مجلس را داشته و از سابقه خوبی هم
برخوردار است و مردم هم به او اقبال نشان میدهند،
محدودیت ایجاد میش��ود؟ تصمی��م نمایندگان
مجلس در واقع ایجاد محدودیت است.
به گزارش ایسنا ،امام بیان کرد :حضور در مجلس
به تجربه مدیریتی و قانونگذاری نی��از دارد ،ولی با

این تصمیم نمایندگان ،مجلس از حضور نمایندگان
باتجربه محروم میشود .مجلس محل قانونگذاری
است نه اجرا که برای آن محدودیت ایجاد میکنند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد :به کارگیری
جوانان ضروری اس��ت ،اما به جای آنکه مدیریت را
به جوانان بسپاریم و افراد باتجربه مشاور آنها باشند،
افراد باتجربه همچنان در مدیریت هستند و جوانها
مشاور آنها شدهاند .از س��ویی قوانین ما هم مشکل
دارد ،مث ً
ال برای مجلس ک��ه کار قانونگذاری دارد،
محدودیت سنی در نظر گرفته شده است در حالی

که کار تصمیمگی��ری و قانونگذاری به محدودیت
سنی نیاز ندارد .امام با اش��اره به اینکه تجربه الزمه
کار مجلس است ،تصریح کرد :استدالل نمایندگان
مجلس برای محدود ک��ردن عضویت در مجلس را
نمیدانم ،شاید دنبال عوض کردن نسل نمایندگان
هستند اما سوال من این است چرا برای افراد باتجربه
محدودیت گذاش��ته میش��ود؟ در دنیا برای حوزه
اجرایی محدودیت گذاشته میش��ود ولی مرسوم
نیس��ت که در ح��وزه تقنینی چنی��ن محدودیتی
گذاشته شود؛ تصمیم اخیر مجلس جای تأمل دارد.

مدیرعامل بنیاد باران همچنین درباره الیحه جامع
انتخابات گف��ت :این الیحه گامی رو به جلو اس��ت،
البته باید منتظر بمانیم ک��ه در روند تصویب ،دچار
چه تغییراتی میش��ود و ه��دف قانونگذار چگونه
تحقق پیدا میکند .ب��ه هر حال م��ن نظر مثبتی
درباره این الیحه دارم چون نقش بیشتری به احزاب
در انتخابات داده اس��ت .در حال حاضر نمایندهای
که به مجلس راه مییابد هیچ مس��ئولیتی در قبال
تشکیالت پشتیبان خود ندارد .در الیحه جدید این
مشکالتحلمیشود،

»

برخ��ی ازکارشناس��ان معط��ل مان��دن لوای��ح FATF
را سیاس��ی و در جه��ت ناکارآم��د جل��وه دادن دول��ت
روحان��ی ارزیابی ک��رده و معتقدن��د مخالفان ام��روزی این
لوای��ح در دولته��ای قبل��ی مواف��ق و پیگی��ر تصویب آن
بوده اند.
به گزارش ایرنا ،گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFبهعنوان
یک سازمان نسبتا نوبنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و
بررس��ی بازارهای هدف از نظر تامین مالی تروریسم فعالیت
میکند ،در سالهای اخیر گزارش��ات فراوانی را در خصوص
جمهوری اس�لامی ایران منتش��ر کرده اس��ت .این سازمان
از س��ال  2009میالدی ایران را در لیس��ت کش��ورهای غیر
همکاری کننده که بای��د علیه آنها اقدام��ات مقابلهای انجام
شود ،قرار داده است که تا کنون نیز پس از گذشت نزدیک به
یک دهه این مشکل هنوز برطرف نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی بهصورت ذاتی س��ازمانی اس��ت که
میتوان��د در حوزه ش��فافیت اقتصادی در س��طح بین المللی
فعالیت نماید ،قوانین مناس��بی را در این ح��وزه به وجود آورد
و پیامده��ای مثب��ت فراوانی در پی داش��ته باش��د و عضویت
ایران در این س��ازمان نیز میتواند امکان برداشته شدن برخی
موانع در حوزه مبادالت مالی را ب��رای آن فراهم نماید ،جذب
س��رمایهگذاری را باال ب��رده و ب��ه ارتقای ش��فافیت در حوزه
گردشهای مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید.
ای��ران بهعن��وان عض��و  ،FATFاز کنوانس��یونهای
42گان��ه گروه وی��ژه اق��دام مال��ی  40م��ورد آن را پذیرفته
است ،کنوانس��یونهای باقیمانده از لوایح چهارگانهCFT ،
(کنوانس��یون بینالمللی مقابلهبا تأمین مالی تروریس��م) و
پالرمو (کنوانسیون س��ازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم
س��ازمانیافته فراملی) مدتی اس��ت در حال دست به دست
شدن بین مجلس شورای اسالمی ،ش��ورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام اس��ت ،این لوایح از تصویب مجلس
گذشته و پس از ایراداتی از طرف ش��ورای نگهبان در مجمع
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
کنوانس��یون پالرمو ،در تاریخ  21دسامبر سال  2001در
شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ  29سپتامبر
س��ال  ،2003برای کش��ورهای عضو س��ازمان مل��ل متحد
الزماالجرا ش��د و تاکنون  180کش��ور آن را پذیرفتهاند .این
کنوانس��یون همانطور که از نامش پیداست ،گامی در جهت
مبارزه با جرایم س��ازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای
عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مش��کالت ناش��ی از
جرایم فراملی است ،همچنین این کنوانسیون نشان میدهد
که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با
این مشکالت در بین کشورهای عضو وجود دارد
با تصویب کنوانس��یون بینالمللی مقابلهب��ا تأمین مالی
تروریس��م ( )CFTو پالرمو ،ای��ران به طور کامل از لیس��ت
سیاه  FATFیا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی حذف
میشود.
تعیین تکلیف این دو الیحه در ایس��تگاه آخر ،با روزهای
پایان��ی آخرین مهلت  FATFمواجه ش��د ،هرچن��د قبل از
آخرین جلسه مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،این سازمان
بین المللی مال��ی یک مهلت  4ماهه دیگر (تا اواس��ط خرداد
ماه  )98ب��رای ای��ران در نظر گرف��ت ،ولی بی��م آن میرود
همانگون��ه ک��ه در جلس��ه روز ش��نبه مجم��ع تش��خیص
مصلحت پالرم��و تصویب نش��د ،در مهلت  4م��اه نیز تکلیف
آن روشن نشود.
اعضای مجمع بررس��ی دو الیحه پالرمو و  cftرا به س��ال
آینده موکول کرده اند و گفته اند با توجه به ارتباط ساختاری
که این دو الیحه دارند ،هر دو را با هم مورد واکاوی و بررس��ی
قرار میدهند.
در روزهای گذش��ته برخی دلیل تصویب نش��دن پالرمو
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام را حض��ور نیافتن رئیس
جمهوری در جلس��ات مجمع ذکر کردند« .مجید انصاری»
عضو مجمع این ادعا و بهانه را نادرس��ت دانسته و گفت :این
گونه نظرات نادرست است زیرا آقای رئیس جمهوری در دوره
جدید مجمع ( بعد از فوت مرحوم هاش��می رفس��نجانی) به
خاطر مشغله کاری حضور نداشتند و در این مدت مجمع در
خصوص پولشویی و موارد دیگری تصمیمات خوبی گرفت.
وی ادام��ه داد :الیح��ه پالرم��و نس��بت ب��ه دیگ��ر
کنوانس��یونهای  FATFحساس��یت بیش��تر و جدیتری
دارد .مث�لا ،الیح��ه پولش��ویی قان��ون داخلی کش��ور هم
بود ام��ا پالرمو کنوانس��یون بین المللی اس��ت ک��ه ما قصد
پیوس��تن به آن را داریم ،لذا مباحث ح��ول آن ابعاد مختلف
سیاس��ی ،امنیتی ،حقوقی و فنی دارد ک��ه از این حیث وقت
بیش��تری را میطلب��د ،بنابرای��ن رون��د زمان��ی آن طبیعی
بوده است.
انصاری بیان کرد :بحث خوش��بینی و بد بینی نس��بت به
نهایی شدن سرنوشت پالرمو مطرح نیست ،باید منتظر باشیم
که مجمع در جلسات آینده به چه جمع بندی میرسد.
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در پاس��خ به
این پرس��ش که آیا طوالنی ش��دن موضوع پالرمو در مجمع
تشخیص مصلحت نظام به عملیاتی ش��دن کانال مالی اروپا
ارتباطی دارد ،گفت :ممکن اس��ت تحلیلها و برداش��تهای
مختلفی پیرامون این موضوع در محافل مختلف وجود داشته
باشد ولی مجمع تش��خیص مطابق آیین نامه داخلی راه خود
را طی میکند.
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