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روی موج کوتاه

کدخدایی:

قالیباف:

مجلس نمیتواند شاکله بودجه را تغییر دهد

سخنگوی شــورای نگهبان با بیان
اینکهاختیارتقدیمالیحهبودجهبرعهده
دولتاستازایرادشوراینگهبانبهاین
الیحه خبر داد و تاکید کرد که «مجلس
نمیتواندشاکلهبودجهراتغییردهد».
عباســعلی کدخدایی در نشست
خبری دیروز خود دربــاره همکاری
شورای نگهبان با مجلس برای بررسی
الیحه بودجه  1400با در نظر گرفتن
اصالح ســاختار این الیحــه ،گفت:
دربــاره بودجه نگرانیهایــی داریم؛
نمیخواهیم به بحثهای بین دولت و
مجلس ورود کنیم ،اما عرض کردیم که
قانون بودجه ایرادات متعددی دارد .ما
ایرادات قانون بودجه را بارها و بارها در
سالهای گذشــته به دولت و مجلس
عرض کردیم.
وی ادامه داد :البته شورای نگهبان
تفسیریدراینزمینهداردواینکهاختیار
تقدیمالیحهبودجهبرعهدهدولتاست.
پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس
نمیتواند شاکله بودجه را تغییر دهد و
بایدتغییراتشبهگونهایباشدکهشاکله
بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسئله بر
اساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان
باشد،اینشوراایرادیرابهبودجهخواهد
گرفت.

مخالفتیباالکترونیکیشدن
انتخاباتنداریم
ســخنگوی شــورای نگهبــان در
بخش دیگری از نشســت خبری خود
به ســواالتی پیرامون انتخابات 1400
پرداخت .وی درباره الکترونیکی شدن
انتخابات،گفت:بایدزیرساختهااجازه
دهد و وزارت کشــور در حال پیگیری
است و اگر این زیرساختها فراهم شود،
طبیعتامامخالفتینخواهیمداشت.
ویدرپاسخبهسوالیدربارهتبلیغات
انتخابات گفت :یکی از مشکالتی است
ال هــم گفتم و حــوزه تبلیغات و
که قب ً
اعالم آمادگی دو مقوله متفاوت اســت
که باید مرزهای آن روشن شود .بر این
اساس ما نمیتوانیم خیلی صریح اظهار
نظر کنیم که آیا اعــام آمادگی افراد به
منزلهتبلیغاتمحسوبمیشودیاخیر.
اینها نیازمند قانون است اما اگر مصداق
تبلیغاتباشد،طبعاًتذکرخواهیمداداما
تااالنچیزیگزارشدادهنشدهاست.
همهکسانیکهردصالحیتشدند
میتواننددرانتخاباتثبتنامکنند
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری
درباره اینکه آیا افرادی که رد صالحیت
شده بودند میتوانند دوباره در انتخابات
ثبت نام کنند ،گفت :طبق قانون همه

کسانیکهردصالحیتشدندمیتوانند
درانتخاباتثبتنامکنند.امااینکهتایید
میشوند ،بستگی به شرایط و پروندهای
داردکهدراختیارشوراینگهباناست.
وی درباره حضور افــراد نظامی در
انتخاباتنیزاظهارکرد:طبیعتاًاگرکسی
بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت نام
و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست
جمهوری وارد شود ،باید با حوزه و نهاد
خودقطعارتباطکردهباشد.
کدخدایــی بیان کرد :اگــر آن فرد
نظامی باشد ،درجات و اینگونه مسائل
تاثیری نــدارد .ممکن اســت فردی
پایینترین درجه را داشته باشد اما ثبت
نام هم کند .بنابراین نــهتنها درجات
تأثیری در بررســی صالحیتها ندارد
بلکهبایدبانهادخودشقطعارتباطکرده
باشدورسماًبهمااعالمکنند.
رأیگیریپستی
نیازمندقانوناست
عضوحقوقدانشوراینگهباندرباره
رأیگیری به صورت پستی و مکاتبهای
درانتخاباتآیندهگفت:برایرأیگیری
مکاتبهایوپستیبرایانتخاباتآینده،
نیازمند قانون هستیم و آمادگی داریم
نظرات مشورتی خود را در این زمینه به
وزارتکشورومجلسارائهکنیم.

سخنگویشوراینگهبان
درباره رأیگیری به صورت
پستیومکاتبهایدر
انتخاباتآیندهگفت:
برای رأیگیری مکاتبهای
وپستیانتخاباتآینده،
نیازمندقانونهستیم
و آمادگی داریم نظرات
مشورتی خود را در این
زمینه به وزارت کشور و
مجلسارائهکنیم

درقانونمدنیصرفا«تابعیت»مانع
تصدیریاستجمهوریمیشود
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری
مبنیبراینکهطرحاصالحموادیازقانون
انتخاباتریاستجمهوریدرمجلسدر
حال بررسی است که در آن نمایندگان
حتی سکونت در خارج از کشور را مانع
تاییدصالحیتریاستجمهوریعنوان
کردند ،موضع شــورای نگهبان در این
میزان محدودیت چیست ،گفت :آنچه
درقانونمدنیتاکنونبوده،بحثتابعیت
بوده است که مانع تصدی در مجلس و
ریاست جمهوری میشد اما تشخیص

هرگز یک گام از اصالح بودجه
عقبنشینی نخواهیم کرد

کارشناسی مجلس این است که اقامت
هم شامل آن میشــود .باید ببینیم در
شورای نگهبان چه نظری نسبت به این
مسئله خواهند داد و من امروز صحبتی
دراینخصوصنمیکنم.
وی دربــاره برگــزاری انتخابــات
 1400بر اســاس اصالحــات اعمال
شده از سوی مجلس بر قانون انتخابات
ریاستجمهوری،گفت:اگرقبلازثبت
نامها ،این قانون به تایید نهایی برســد،
الزماالجراخواهدشد.
مجلسمیتواندبرنحوهاجرای
مصوبهخودنظارتکند
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری
مبنی بر اینکه اخیــرا رئیس جمهور در
واکنشبهاجرایطرحهستهایمجلس
گفت که ما این قانون را بر اساس تفسیر
خودمان اجرا میکنیــم .با توجه اینکه
تفســیر قوانین جاری بر عهده مجلس
است و دولت نباید تفسیر خود رو اجرا
کند ،آیا ســازوکاری برای جلوگیری از
اقدام رییس جمهوری وجود دارد ،بیان
کرد:امیدواریمکهاینگونهنشودودولت
محترم هم آشنا به این مباحث حقوقی
هستند؛ اما به هر حال مجلس شورای
اســامی از باب نظارت بر اجرای امور و
عملکرددولتمیتواندورودداشتهباشد
واقداماتنظارتیخودراانجامدهد.
تشریحمصوباتشوراینگهبان
سخنگویشوراینگهباندرتشریح
مصوبات شورای نگهبان ،تصریح کرد:
طرح الحاق یک تبصــره به قانون کلی
اجرای اصل  ۴۴را داشــتیم .این طرح
افزایش ســقف سهام ســازمان تامین
اجتماعی بود که چندین بار در شــورا
مطرح شــده بود .در آخریــن اصالح
مجلس ،عدم مغایرت آن با شرع و قانون
اعالم شد .کدخدایی درباره طرح جذب
ایثارگران خاطرنشــان کــرد :مجلس
تفسیریراارائهکردهبودکهبراساسآن
دولتموظفشدهبودایثارگرانرابهکار
بگیرد که شورا در نوبت ایراد گرفته بود
ولی در آخرین اصالحیــه ایراد آن رفع
شد .همچنین طرحی ارائه شده بود که
دولتمکلفشدهبود ۴۰میلیونتنقیر
رادراختیارنهادهایعمرانیقراردهدکه
پسازدونوبتاصالحات،بهتاییدرسید.
وی با بیان اینکه درباره الیحه ایجاد

کدخدایی درباره مصوبه
اخیرمجلسمبنیبر
اینکهحتیسکونتدر
خارج از کشور نیز مانع
تاییدصالحیتبرای
کاندیداتوری ریاست
جمهوریمیشود ،گفت:
آنچه در قانون مدنی
تاکنونبوده،بحثتابعیت
بوده است که مانع تصدی
در مجلس و ریاست
جمهوریمیشد
صندوق بیمه همگانی هم در شــورای
نگهبانعدممغایرتاعالمشد،ابرازکرد:
مجلس با اصالح بخشــی از این الیحه
ایراد شــورای نگهبان را برطرف کرد.
همچنین اصالح قانون تضمین خرید
محصوالت کشــاورزی هم که درباره
ساختارجدیدتعیینقیمتمحصوالت
قیمت کشاورزی بعد از یک نوبت ایراد،
در مجلس رفع شــد و در شــورا عدم
مغایرتآنتاییدشد.
عضو حقوقدان شــورای نگهبان با
بیاناینکهدربارهمالیاتبرارزشافزوده،
دو نوبت اجرای آن تمدید شــده بود که
عدم مغایرت آن نســبت به قانون اعالم
شــد ،عنوان کرد :عدم مغایرت الیحه
موافقتنامه همکاری حمل و نقلی بین
کشــورهای دریای خرز هم اعالم شد.
همچنین طرحی موسوم به مدرک دوم
فرهنگیاندرشورامطرحشدکهباچهار
ایراد مواجه شــد که پس از رفع ایرادات
عدممغایرتآناعالمشد.
کدخدایی با بیان اینکه طرح مالیات
بر خانههای خالی ایراداتی داشت که در
دونوبتازسویفقهاایرادگرفتهشدهکه
مربوط به حقوق مردم بود ،یادآور شد:
مجلس این ایــراد را برطرف کرد و عدم
مغایرت آن با شرع و مجلس اعالم شد.
همچنین طرح معیشت و الزام دولت به
پرداختیارانهدریکنوبتباایرادروبهرو
شد چون منابع آن کافی نبود و ابهامی
هم وجود داشــت که مقصود از ســایر
دهکها روشن نشــده بود که مجلس
رفعایرادکرد.

خبر
یک کارشناس بینالملل:

برای خرید واکسنکرونا هم باید عضو  FATFشویم

یککارشناسروابطبینالمللباتاکیدبراینکه
برای خرید واکســن کرونا هم باید عضوFATF
شویم،گفت:بادستوریکهرهبریدادهوموافقتی
که ایشان با درخواست دولت برای بررسی لوایح
 FATFدرمجمعتشخیصمصلحتداشتند،راه
پیوستنایرانبهFATFنسبتبهگذشتههموارتر
شدهاستامانبایداینمسئلهبهتاخیربیفتد.
علی بیگدلی با بیان اینکه با عضویت ایران در
FATFراهحلوفصلمشکالتبانکیبازمیشود،
در گفتوگو با ایرنا تصریح کرد :یکی از مهمترین
مسائلی که موجب بروز شرایط اقتصادی کنونی
شده ،قفل شــدن همکاریهای بین بانکهای
ایران با نهادهای مالی و بانکی دنیا است .بخشی از

این قفل شدن به خاطر تحریمهای آمریکا است
اما مهمترین علت را باید عضو نبــودن ایران در
 FATFدانست.
وی با یادآوری حضور ایران در لیســت سیاه
 FATFخاطرنشــان کرد :قرار گرفتن ایران در
لیست سیاه  FATFموجب شده تا هیچ بانک و
نهاد مالی تمایلی به همکاری و مبادالت پولی با
ایراننداشتهباشدوایرانبرایانجاممبادلهبانکی
حتیباکشورهایینظیرروسیهوچینیاکشورهای
همسایهمانندعراقبامشکلروبهروباشد.
این کارشناس مسائل بینالملل درباره تاثیر
شکســت ترامپ و احتمال بازگشــت آمریکا به
برجام بر بررسی مجدد لوایح  FATFدر مجمع

تشخیص مصلحت نظام هم یادآور شد :قطعا این
موضوع تاثیرگذار بوده و موجب میشــود لوایح
 FATFبا نگاه مثبتتری در مجمع تشــخیص
مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد .به هر حال
در دوره قبلی ،لوایح  FATFدر شــرایطی مورد
بررسی قرار میگرفتند که آمریکا از برجام خارج
شدهبودودولتترامپنیزهرروزتحریمجدیدی
را علیه ایران اعمال میکرد .بیگدلی با بیان اینکه
باید متوجه باشــیم که شرایط نسبت به گذشته
متفاوتشدهاست،عنوانکرد:اینمسئلهضرورت
اصالحاتیدراستراتژیهایماندرسیاستداخلی
وخارجیرامیطلبد.ویبابیاناینکهیادمانباشد
نگاهسیاسیونهحقوقیوفنیبه FATFدردوره

کنایه تاجزاده به طرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات؛

اسم هرکس «م» دارد ،کاندیدای  ۱۴۰۰شود!

فعال سیاسی اصالحطلب و از مشاوران محمد خاتمی
در واکنش به مصوبات اخیــر مجلس پیرو اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری ،گفت :این جناح نشان داده
برای اینکه به اهداف خود برســد با هیچ کسی ،شوخی
ندارد چه برسد به ما .قوانین انتخابات را به نوعی تدوین
میکردند که نامزد خودشان در آن چهارچوب بگنجد؛
اگر رویشان میشد میگفتند کسانی که اول اسمشان
«م» هســت باید بیایند و کاندیدا بشوند .ولی دیدند که
در جامعه مســخره میشــوند اما کوتهنظرانه و همواره
جناحی ،برخورد میکنند.
مصطفی تاجــزاده در گفتگویی با برنــا ،به مصوبه

دیگر مجلس تحت عنوان «اقــدام راهبری برای لغو
تحریمها» نیز اشــاره کرده و با ضمــن اینکه آن را
«جناحی و نمادین» خواند ،افزود :اگر من به جای
دولت باشــم در صورت تمایل طرف آمریکایی به
مذاکره ،حتما به سمت مذاکره میروم؛ ولو اینکه با
پذیرش مسئولیت این مصوبه را چند
روزی پشــت ســر بگذارم .من
میگفتم ،شما دادگاهتان
را بگذاریــد من به
خاطــر منافــع
ملی مــیروم

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس در جلســه
هیأتعمومیدیوانمحاسباتکشور،بابیاناینکه
هرگزیکگامازاصالحساختاربودجهعقبنشینی
نمیکنیم ،به بیانــات رهبر انقالب دربــاره لزوم
خنثیسازی تحریمها اشــاره کرد و گفت :خنثی
کردن تحریم با اصالح سند بودجه آغاز خواهد شد.
ویبابیاناینکهسوءمدیریتاساسیترینموضوع
در بودجه است ،ادامه داد :بودجه و چالش های آن
محدودبهسال ۱۴۰۰وایندولتنیستوحرفمن
نیزدربارهالیحهبودجه ۱۴۰۰ودولتکنونینیست
بلکهرویکردمنآسیبشناسیاینفرایندازابتدای
انقالبتاکنوناست.
ظریف:

ایران هنوز طالبان را از لیست
تروریستی خارج نکرده است

توگوباشبکه
وزیرامورخارجهکشورماندرگف 
طلوعنیوزافغانستان،درپاسخبهاینسوالمجریکه
تعریفشماازطالبانچیست،بیانکرد:درقوانینما
هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکردهایم.
ظریف همچنین در پاســخ به سوال مجری درباره
نیروهای فاطمیون و اینکه ایران آنها را از مهاجران
افغانایجادکرده،گفت:ایننیروهامیتوانندبهترین
نیروهاییباشندکهاگردولتافغانستانتمایلداشته
باشدبهافغانستانکمککنند.ویهمچنینباردیگر
برلزومخروجآمریکاییهاازمنطقهتاکیدکرد.
از سوی نماینده لهستان
در پارلمان اروپا صورت گرفت؛

مقایسه ظریف با وزیرخارجه
آلمان نازی

به گزارش ایلنــا به نقل از العربیه ،رادوســاف
سیکورسکی ،نماینده لهستان در پارلمان اروپا ،در
اظهاراتی بسیارخصمانه خطاب به دیپلماتهای
اروپایی گفت :دفعه بعد که با وزیر خارجه ایران با آن
لبخندیکهبسیارشبیهیواخیمفونریبنتروپ(وزیر
خارجهآلماننازی)است،دیدارکردیدمتوجهباشید
که وی نماینده چه «رژیمی» است .وی مدعی شد:
رژیم ایران ادعای اسالمی بودن دارد و اگر جمهوری
نمایندهخداستچهنیازیبهسرکوباست.
در نامهای به ظریف؛

وزیر خارجه نیوزیلند ترور
فخریزاده را محکومکرد

به گــزارش ایرنــا« ،ناناییا ماهوتــا» ،وزیر امور
خارجه جدید نیوزیلند ،پس از دریافت نامه تبریک
محمدجوادظریفبهدلیلتصدیمسئولیتجدید
خود ،طی نامهای رســمی ،ضمن تشکر از وزیر امور
خارجه کشورمان ،نگرانی عمیق دولت نیوزیلند در
یزادهبهعنوانیکیاز
رابطهباترورشهیدمحسنفخر 
دانشمندانبرجستهایرانیراابرازکردهوهرگونهقتل
فراقضایی و اعمال خشونت به ویژه علیه شهروندان
غیرنظامی را محکوم کرد .وی همچنین با اشاره به
بحرانفراگیریکووید ۱۹وبیانایننکتهکههمهما
دریککشتیهستیم،بهاهمیتچندجانبهگراییدر
جهانجهتمقابلهباتهدیداتیاینچنینتاکیدکرد.
واکنش بهارستان به قطعنامه پارلمان اروپا؛

اسامیمقاماتاروپاییجهتاقدام
متقابلدراختیارمجلسقرارگیرد

قبل چگونه موجب قفل شدن روابط بانکی شد،
گفت :قفل شدن روابط بانکی موجب شده بود تا
روسیه و چین هم به این بهانه همکاری چندانی با
ایران نداشته باشند .این استاد دانشگاه افزود :این
موضوعموجبشدایراننتواندمطالباتخودرااز

و مذاکــره میکنــم تــا تحریمهــا ،لغــو شــود.
وی تصریح کرد :نباید این فرصت هفت هشــت ماهه را
از دست بدهیم چون اگر این فرصت را از دست بدهیم،
بعد دوباره اتفاقات دیگــری میافتد و نمیتوانیم
در اسرع وقت به سمت لغو تحریمها برویم
و بیشترین فشــار را مردمی میبینند که
االن در شــرایط فوقالعاده سختی به سر
میبرند.
این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره
بــه عملکرد مجلــس یازدهــم ،ادامه داد:
خوشــبختانه جامعه رفتار آنهــا را رصد
مجلس
ِ
میکند و مشخص شــد این
جوان انقالبی کــه قرار بود ،اقتصاد
کشور را نجات بدهد به بزرگترین
مانعی تبدیل میشــود که اجازه

کشورهایی مانند کره جنوبی ،چین ،هند و عراق
و ...دریافت کند .بنابراین برای رفع این مشــکل
و حل مشکالتی که بر ســر راه موضوعاتی مانند
خرید واکســن کرونا وجود دارد ،باید درFATF
عضوشویم.

نمیدهد ،ایران با دنیا تعامل کند و به سمت لغو تحریمها
پیش برود.
وی افزود :در همین شــرایط اگر دولت نظامی بر سر
کار بیاید بدون تردید انسداد بیشــتر و شفافیت کمتر
خواهد شد چون کسی نمیتواند بازخواست کند .تالش
این طیف برای دستیابی به دولت حداقلی ،شکاف بین
دولت و ملت را افزایش میدهد البته شکاف مسئولیت و
پاسخگویی را نیز افزایش میدهد .در حقیقت کسانی که
قدرت را در دست دارند کمترین پاسخگویی را به جامعه
خواهند داشت اینها خطراتی است که مردم باید در مورد
آن آگاه باشند و بر آن اساس تصمیم نهایی خود را بگیرند.
تاجزاده در پایان گفتگویی با بیان اینکه «از بازجوها تا
اوباما در کاخ سفید مجبور به گفتوگو هستیم» نیز اظهار
کرد من طرفدار تعامل و گفتگو هســتم؛ ولی با همه؛ با
آمریکا با مخالفین با اصولگرایان با همه باید گفتگو کرد.

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا
علیه ایران ،با صدور بیانیــهای ،وزارت امور خارجه
را موظف کرد فهرســت اســامی مقامات اروپایی
که با اعمال تحریمهای ظالمانــه به ویژه در زمینه
دارو مرتکب جنایت ضدبشــری علیه ملت ایران
شدهاند،مقاماتاروپاییکهازگروههایتروریستی،
منافقینوتجزیهطلبهاحمایتبهعملآوردهاندو
قضاتاروپاییکهعلیهشهروندانبیگناهایرانیقرار
محکومیت و حبس صادر کردهاند ،را جهت اقدام
متقابل و تهیه طرح اعمــال تحریم همه جانبه ،در
اختیارمجلسشورایاسالمیقراردهد.
دبیرکل جبهه پایداری تغییر کرد؛

صادق محصولی به جای
آقاتهرانی نشست

در اولین جلسه شــورای مرکزی جدید جبهه
پایداری که اخیرا ًتوســط مجمع عمومی انتخاب
شد ،با توجه به اساسنامه مورد تأیید وزارت کشور،
مرتضی آقاتهرانی به عنوان رییس شورای مرکزی
و صادق محصولی بهعنوان دبیر کل جبهه پایداری
انقالب اسالمی انتخاب شــدند .همچنین مجید
متقیفردرسمتسخنگویجبههپایداریابقاشد.
پیشازاینمرتضیآقاتهرانیدبیریاینجبههرابه
عهدهداشت.

