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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سال هاست که تالش ها برای اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری به َدِر 
بســته می خورد و از رهگذر همین َدِر 
بسته است که هر بار در جریان ثبت نام 
برای انتخابات ریاســت جمهوری، در 
کنار مردان نام آشنای سیاسی و تشنگان 
خواص قدرت، لشگری از تشنگان عوام 
قدرت و نامتعادل های روانی هم به سوی 
وزارت کشور گسیل می شوند و خود و 
فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در 

ایران را سوژه مضحکه می کنند. 
شــورای نگهبان بارها به این حجم 
عظیم ثبت نام کنندگان و فشار کاری 
که به این شورا تحمیل می کند، اعتراض 
کرده و خواستار اصالح قانون انتخابات 

شده است. 
وقتی مجلس دهم بر ســر کار بود، 
دولت برای این منظــور الیحه داد، اما 
الیحه اش در بهارســتان به سرانجامی 
نرسید چراکه نمایندگان می خواستند 
طرح خود را برای اصالح قانون انتخابات 

بریزند اما آنها هم ره به جایی نبردند. 
مجلس دهمی ها در آخرین روزهای 
حضور خود در بهارستان در حالی طرح 
خود بــرای اصالح قانــون انتخابات را 
پیگیری می کردند که تعداد بسیاری از 
آنها برای شرکت در انتخابات مجلس 
یازدهــم رد صالحیت شــده بودند و 
لفاظی هــای کنایه آمیز میــان آنها و 
سخنگوی شــورای نگهبان سخت باال 

گرفته بود. 
 از مجلس سرکش 
تا مجلس سر به راه

به طور کلی نگاهی به روزهای مجلس 
دهم به خوبی مؤید این حقیقت است که 

میان این مجلس و شورای نگهبان، آن 
میزان از توافق و تفاهم که منجر به اصالح 
قانون انتخابات شــود وجود نداشت. 
درنهایــت هم عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبان بیستم 
اردیبهشت امسال اعالم کرد که طرحی 
که مجلــس دهم برای اصــالح قانون 
انتخابات به شــورای نگهبان فرستاده 
بود، به علت »ایرادات فراوان« به مجلس 

بازگشت. 
بدین ترتیب مجلس دهــم ناکام 
از اصالح قانون انتخابات، بهارســتان 
را ترک کرد و جای خــود را به مجلس 
اصولگرای یازدهم داد. مجلس یازدهم 
اما رابطــه ای متفاوت از ســلف خود با 
نهاد شــورای نگهبان دارد؛ این رابطه 
متفاوت را در همین مدت کوتاهی که 
از عمرش گذشته نیز نشان داده است 
تا جایی که صدای بسیاری از چهره های 
سیاسی را درآورده که »این نمایندگان 
در حال فروش استقالل و شأنیت مجلس 
به شــورای نگهبان است.« چند هفته 
پیش وقتی احمد جنتی، دبیر شورای 
نگهبان در دیــدار نمایندگان مجلس 
از تمایل این شــورا بر افزایش نظارت 
نسبت به نمایندگان در دوران چهار ساله 
نمایندگی شان حرف زد و تاکید کرد که 
اشکال قانون برای اعمال این نظارت باید 
رفع شــود، علی مطهری در نامه ای به 
رئیس مجلس به شدت از این اظهارات 
انتقاد کرد و از قالیباف خواســت که از 
»استقالل و حریت« مجلس دفاع کند. 

اما مجلســی ها و حتــی در رأس 
آنها رئیسشــان در روزهــای اخیر هم 
نشــان داده انــد که سیاستشــان در 
همــکاری و توافق با شــورای نگهبان 
تغییری نمی کند و چه بســا تشــدید 

هم بشــود؛ شــاهد مثالش هم اصالح 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و طرح 
تازه بهارستانی ها برای اصالح ساختار 

مجلس است. 
»قرارگاهی« به سبک سرهنگ

ماه گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو 
کمیســیون امور داخلی و شــوراهای 
مجلس خبر داد کــه در ترکیب جدید 
هیأت نظــارت بر رفتــار نمایندگان، 
نماینده شورای نگهبان و قضات دیوان 

عالی کشور نیز حضور خواهند داشت. 
بحث داغ »تحول ساختاری مجلس« 
هم از همین نوع است. قالیباف اخیرا از 
»قرارگاه تحول« نام برد. البته قرارگاهی 
در کار نیست؛ این لفظ صرفا به روحیه 
نظامی ســرهنگ بازمی گــردد. آنچه 
قالیباف آن را قــرارگاه خوانده، در واقع 
سمبلی از یک حرکت به قول او جهادی 

برای تحول مجلس است. 
علی اصغــر عنابســتانی، عضــو 
کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی، هدف این 
قرارگاه را تغییر ســاختارهای درونی 
مجلس برای رسیدن به »مجلس تراز 

انقالب« عنوان کرده است. 
گذشته از اینکه این تحوالت دقیقا 
شامل چه مواردی می شود، آنچه در این 
جریان جلب توجه کرده است، حضور 
دوباره شورای نگهبان است. مجلسی ها 
برای ایــن تحول ســاختاری هم پای 
شورای نگهبان را به میدان باز کرده اند و 
موضوع استقالل مجلس را دوباره بر سر 

زبان ها انداخته اند.
خانه ملت یا خانه شورای نگهبان؟

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون 
تدویــن آیین نامه داخلــی مجلس 
دیروز درباره طعــن و کنایه ها در این 

ارتباط به مهر گفته است: »در قرارگاه 
تحول مجلس برخــی از حقوقدانان 
شــورای نگهبان فقط طرف مشورت 
هســتند که این موضوع نــه تنها به 
معنای دخالت شورای نگهبان در امور 
مجلس نیســت بلکه باعث اتقان در 

قانون نویسی نیز می شود.«
او با تاکید بر سرعت بخشی به تحول 
ساختاری مجلس، ادامه داده: »حضور 
برخی از حقوقدانان شــورای نگهبان 
به عنوان طرف مشورتی نمایندگان و 
مجلس می تواند از رفت و برگشت های 
زائد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان 
جلوگیری کند و سرعت تصویب قانون را 

افزایش دهد.«
مخالفان امــا می گوینــد که این 
اســتدالل ها، صرفا بهانه ای برای این 
بدعت گذاری هاســت و خانه ملت را به 
ویرانه ای تبدیل می کند که محلی برای 
تامین منویات نهادی دیگر می شــود 
و دیگر اثری از خواســت ملــت در آن 

نخواهد بود. 
آنها معتقدند اگر چنین است، پس 
چه بهتر کــه از اســاس قانونگذاری را 
به شورای نگهبان بســپاریم تا رفت و 

برگشت های زائد قوانین از اساس حذف 
و سرعت تصویب قوانین به حد اعالی 

خود برسد!
اصولگرایاِن نشسته بر کرسی های 
ســبز اما این طعن و کنایه ها را حاصل 
شکست جریان سیاسی مقابل تعبیر 
می کنند و وقعی بــه آن نمی نهند. آنها 
توفیق خود را در نداشتن هیچ گونه زاویه 
با نهاد ناظر شورای نگهبان می دانند و 
معتقدند که زاویه با شورای نگهبان همان 
بالیی را بر سر آنها خواهد آورد که بر سر 
مجلس دهم آورد؛ یعنی رد بســیاری 
از طرح ها و مصوبــات و درنهایت نیز رد 

صالحیت برای انتخابات بعدی. 
 طرحی در آستانه انتخاب 

مستاجر جدید پاستور
در ایــن میان حــدود 10 مــاه به 
انتخابات ریاست جمهوری مانده است 
و اصولگرایان تنها یک گام دیگر با پاستور 
فاصله دارند. بهارستان اکنون در دست 
آنهاســت و آنها می توانند بخشــی از 
سیاست خود برای پیروزی قریب الوقوع 
خود در انتخابات خرداد آتی را در همین 
نهاد پیاده کنند. از ســوی دیگر اصالح 
قانون انتخابات نیز گرفتار طلسمی شده 
که اگر باز شود، افتخارش به نام مجلس 
یازدهم ثبت خواهد شد؛ طرحی که بارها 
ارائه شده و به بن بســت خورده است. 
این بار اما نزدیکی بسیار زیاد مجلس و 
شورای نگهبان این احتمال را تقویت 
می کند که این بار اصالح قانون انتخابات 

نهایی شود؛ یک اصالح اصولگرایانه!
امیرحســین قاضی زاده هاشمی، 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، سه 
روز پیش در جریان سفرش به قم و دیدار 
با آیت اهلل محمد یزدی، عضو شــورای 
نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم خبر داد که طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری با کمک 
»مرکز پژوهش های شورای نگهبان« 
در حال تدوین است و احتماال تا آذرماه، 
پس از رفع ایرادات احتمالی شــورای 
نگهبان تصویب و بــرای اجرا به دولت 

ابالغ خواهد شد. 
تعیین تکلیف »رجل سیاسی«

روز گذشته نیز محمدحسن آصفری، 
نایب رئیس کمیســیون شوراها و امور 
داخلی مجلس درباره جزئیات این طرح 
به ایرنا توضیح داد و گفت: »بازتعریف 
رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها 
به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم 
ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی های 

طرح جدید است.«
موضوع مناقشه برانگیز رجل سیاسی 
به تفضیل در طــرح جدید مورد توجه 
قرار گرفته است. آنطور که این نماینده 
مجلس توضیح داده، »در این طرح کسی 
رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه 
اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد 
لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس 
باشــد. در واقع معنی رجل سیاسی در 
طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره 
وسیع تری دارد. رؤسای جمهور سابق، 
وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل 

دو دوره نمایندگی مجلــس را تجربه 
کرده باشــد، فرماندهان کل ســابق و 
کنونی نیروهای مســلح و افرادی که 
از طرف احزاب سیاســی معرفی شده 
باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب 
می شوند. همچنین دبیران کل احزاب به 
شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی 
می شوند که دارای ســابقه اجرایی در 

سطح باال باشند.«
البته باید دید ایــن نمایندگان در 
طرح خود تکلیف زنان در تعریف »رجل 
سیاسی« را هم روشن خواهند کرد یا 
اینکه اساسا این موضوع را درخور ورود 

نخواهند دید. 
شورای نگهبان عالوه بر کاندیدا، 

برنامه اش را هم تایید می کند
موضوع مهم دیگری کــه در این 
طرح دیده می شــود این است که بر 
اســاس آن، کاندیدای پست ریاست 
جمهــوری باید بین 40 تا 70 ســال 
سن داشته باشد؛ بدین ترتیب فردی 
مانند حســن روحانی که متولد سال 
1327 در صــورت تصویــب طــرح 
مذکور، نمی تواند کاندیدای ریاست 
جمهوری باشد. البته این مورد صرفا 
برای ذکر مثال اســت وگرنه روحانی 
دو دوره ریاســت جمهوری را پشت 
ســر گذاشــته و مطابق قانون دیگر 
نمی تواند کاندیدای این پست باشد. 

گذشته از تمام اینها اما نکته جالب 
در طرح جدید مجلس این است که به 
گفته  آصفری »نامزدهای پست ریاست 
جمهوری باید برنامه هــای خود را به 
شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها 
ازسوی کارشناسان شــورای نگهبان 
مورد بررسی قرار گیرد و مالک تایید یا 
رد برنامه های آنها شورای نگهبان خواهد 
بود.« به عبارتی شورای نگهبان نه تنها 
صالحیت کاندیداهــا را احراز خواهد 
کرد، بلکه »صالحیــت« برنامه آنها را 
هم »احراز« خواهد کرد. بدین ترتیب 
می توان دید که دایره اختیار شــورای 
نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری 
بیش از پیش خواهد شــد؛ موضوعی 
که مجلس دهم به شــدت مخالف آن 
بود و حــاال در مجلس یازدهــم از آن 
استقبال می شود. حال با مجموع این 
احواالت باید دید که این طرح اصالحی 
به انتخابات خرداد 1400 می رســد یا 
اینکه سد دیگری پیش روی آن قد علم 

خواهد کرد.

طرح اصالح قانون انتخابات زیر سایه شورای نگهبان، به خرداد 1400 می رسد؟

یک تغییر اصولگرایانه

خبر

هلگا اشمید، رئیس نشست کمیســیون مشترک برجام 
متعاقب نشســت روز سه شــنبه 11 شــهریور 13۹۹ این 
کمیسیون، در بیانیه ای اعالم کرد که »اعضا مجددا تاکید کردند 

که آمریکا را نمی توان یک دولت عضو برجام محسوب کرد.«
در این بیانیه آمده اســت: »در پرتو مباحث مطروحه اخیر 
در شــورای امنیت ملل متحد در نیویورک در خصوص تالش 
برای بازگرداندن تحریم های ملل متحد که قبال لغو شده اند، 
اعضا تاکید دوباره کردند که آمریــکا در تاریخ ۸ می 201۸ به 

صورت یکجانبه، توقف مشارکت خود در برجام را اعالم کرد و 
از آن پس، در هیچ یک از فعالیت های مرتبط با برجام مشارکت 
نداشته است. اعضاء مجددا تاکید کردند که بنابراین آمریکا را 
نمی توان یک دولت عضو برجام محسوب کرد. در این رابطه، 
اعضا همچنین بیانیه ها و مکاتبات مختلف قبلی خود با شورای 
امنیت ملل متحد در این خصوص، از جمله بیانیه مورخ 20 اوت 
2020 نماینده عالی اتحادیــه اروپایی در ظرفیت هماهنگ 
کننده برجام که بیان می کند آمریکا نمی تواند فرایند بازگشت 

تحریم های ملل متحد تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت را 
آغاز نماید، مجددا تایید کردند.«

بخش دیگری از این بیانیه تصریح می کند: »اعضا از بیانیه 
مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مورخ 2۶ اوت 
2020، که اجرای آن آغاز شــده است، اســتقبال کردند. در 
همین زمینه، آن ها نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به عنوان تنها سازمان بین المللی مستقل و بی طرف مسئول 
راســتی آزمایی و نظارت بر تعهدات عدم اشــاعه هسته ای را 

یاداور شدند.«
 همچنین در بند شش این بیانیه تصریح شده است: »اعضا 
مجدداً اهمیت پروژه های عدم اشــاعه هسته ای، بویژه، پروژه 
مدرن سازی راکتور اراک و پروژه ایزوتوپ های پایدار در فردو را 
تکرار کردند. با عنایت به آثار و عواقب بالقوه تصمیم آمریکا در 

ماه می  برای پایان دادن به اسقاطیه های مرتبط با پروژه اراک، 
اعضا حمایت قاطع و مســئولیت جمعی خود برای ادامه این 

پروژه را تکرار کردند.«

اشمید از تأکید مجدد اعضای کمیسیون مشترک برجام بر یک اصل خبر داد؛ 

آمریکا عضو برجام نیست
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وزیر خارجه سوئیس شنبه به 
تهران می آید

وزارت خارجه سوئیس اعالم کرد که »ایگنازیو 
کاســیس«، وزیر خارجه این کشــور از روز 5 تا 7 
سپتامبر 2020 )15 تا 17 شهریور 13۹۹( در سفری 
رسمی به تهران می آید و در این سفر با رئیس جمهور، 
وزیر امور خارجه و دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران دیدار و گفت وگوهایی در موضوعات دوجانبه 
نظیر کانال مالی سوئیس درباره اقالم بشردوستانه، 
تحوالت کنونی در خصوص توافق هسته ای و اوضاع 
در خاورمیانه خواهد داشــت. این سفر به مناسبت 
بزرگداشت یکصدمین سالگرد روابط دیپلماتیک 

میان ایران و سوئیس انجام می شود. 
    

محمد صدر:
قرارداد ۲۵ ساله با چین بدون 

تصویب FATF عملیاتی نمی شود
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به »انتخاب« گفت: امروز نیاز است که مجمع 
به بحث FATF ورود کند ولی متاسفانه هنوز این 
اتفاق رخ نداده است. چراکه تا وقتی این قضایا حل 
نشده و همکاری بانک ها با ایران مهیا نشود، اجرای 
قرارداد 25 ساله ایران و چین معنایی نخواهد داشت 
و عملیاتی نیست. وی در پاسخ به این پرسش که چه 
زمانی FATF در مجمع بررسی خواهد شد، گفت: 
هنوز چیزی گفته نشده و زمان بررسی مجدد این 

موضوع در مجمع مشخص نیست.
    

رئیس جدید شورای امنیت روی واشنگتن را 
زمین انداخت: 

در مورد درخواست آمریکا علیه 
ایران، اقدامی نمی کنیم

نیجر، رئیــس دوره ای جدید شــورای امنیت 
سازمان ملل گفت به موضع اعالم شده اندونزی به 
عنوان رئیس دوره ای پیشین شورا مبنی بر اینکه این 
شورا اقدام دیگری در مورد پیشنهاد ایاالت متحده 
برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
انجام نمی دهد، پایبند است. این کشور که در طول 
سپتامبر ریاست دوره ای شورای امنیت را عهده دار 
است گفته است در مورد استفاده از مکانیزم ماشه 
علیه ایران، بیــن 15 عضو شــورای امنیت اتفاق 
نظری وجود ندارد، بنابراین نیازی نیست در رابطه 

با درخواست آمریکا اقدام بیشتری صورت بگیرد.
    

عباس عبدی مطرح کرد؛
خطر نفوذ»آقازاده های رانتی« در 

طرح مجلس برای اینترنت ملی
عباس عبدی طی یادداشــتی به موضوع طرح 
مجلس برای اینترنت ملی و محدودیت شبکه های 
اجتماعی پرداخت و نوشت: »چرا چنین طرحی ارایه 
می شود؟ چند علت برای آن قابل تصور است؛ اول 
وجود منافع مادی برای فروش فیلترشکن و افزایش 
بار ترافیکی اینترنت و باال رفتن سود شرکت های 
ارایه دهنده اینترنت. دوم دادن این پیام که ما در حال 
کار هستیم. ملت آسوده خاطر باشند. سوم حضور 
برخی آقازاده های رانتی برای گرفتن وام و امکانات 
ارزان قیمت، جهت راه انداختن پیام رسان  داخلی! 
البته انگیزه های دیگری نیز هست، از جمله قطع 

شریان مبارزه با فساد و نظارت اجتماعی.«
    

تایید کذب بودن ادعای آمریکا درباره ایران؛
شکایت صاحبان محموله های 

نفتی مصادره شده از آمریکا
به نقل از رویترز، سه شرکت مالک نفتکش های 
توقیف شده توسط آمریکا، با طرح شکایتی در یکی 
از دادگاه های منطقه کلمبیــای آمریکا خواهان 
عودت محموله کشــتی های توقیف شــده خود 
شدند. واشنگتن مدعی شــده بود که محموله این 
کشتی ها متعلق به ایران و در مسیر حرکت به سوی 
ونزوئال است و با همین ادعا محموله این کشتی ها را 
مصادره کرد. این شرکت ها این ادعا را که مقصد این 
کشتی ها ونزوئال بوده را رد کرده و اعالم کردند مقصد 
این کشتی جزیره ترینیداد و توباگو بوده تا به دست 

مشتریانی از پرو و کلمبیا برسد.
    

هفته آینده برگزار می شود؛
جلسه رسیدگی به پرونده ویلموتس 
سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی به فارس گفت: دومین 
جلسه رسیدگی به پرونده قرارداد ویلموتس، مربی 
سابق تیم ملی فوتبال کشورمان شنبه هفته آینده در 
کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود برگزار می شود. 
وی افزود: در این جلسه نمایندگان وزارت ورزش و 
جوانان و همچنین اعضای سابق و فعلی هیأت مدیره 
فدراسیون فوتبال توضیحات خود را ارائه خواهند 
کرد و گزارش کمیته در این مــورد نیز تا حدود دو 
هفته دیگر نهایی و به صحن کمیســیون اصل نود 

ارائه خواهد شد.

نکته جالب در طرح جدید 
مجلس این است که 

نامزدهای پست ریاست 
جمهوری باید برنامه های 
خود را به شورای نگهبان 
ارائه دهند و این برنامه ها 

ازسوی کارشناسان شورای 
نگهبان مورد بررسی قرار 

گیرد و مالک تایید یا رد 
برنامه های آنها شورای 

نگهبان خواهد بود

مخالفان سیاست مجلس 
یازدهم در قبال شورای 
نگهبان معتقدند که این 

بدعت گذاری ها، خانه ملت 
را به محلی برای تامین 

منویات نهادی دیگر تبدیل 
می کند که دیگر اثری 
از خواست ملت در آن 

نخواهد بود

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی می گوید: پایان این ماه سفری به روسیه 
خواهم داشت تا موضوغ لغو دوطرفه روادید بین 
ایران و روســیه نهایی شــود. به گزارش ایســنا، 
علی اصغر مونسان در هشــتمین جلسه شورای 

سیاســت گذاری بخش خصوصی گردشگری، 
تجربه لغو یکطرفه روادید با چین و عمان را مثبت و 
خوب ارزیابی کرد و افزود: برخی از کشورها موضوع 
جذب گردشگر خارجی را آغاز کرده اند و سفرهای 
خارجی به این کشــورها انجام می شود که ما نیز 

با درنظرگرفتن نظر وزارت بهداشــت و توجه به 
رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم موضوع 
جذب گردشگر خارجی را مجددا آغاز کنیم. ویزای 
گروهی ایران و روسیه قرار بود در سال 201۸ لغو 
شود. این طرح از ســال 13۹3 مطرح شده بود و 
آمادگی از سمت ایران بیشــتر بود، هرچند اداره 
فدرال گردشگری روسیه آن را جدی پیگیری کرد 
تا این که در سال 13۹4 »تفاهم نامه تسهیل اعطای 
روادید« به جای لغو روادید، میان وزیران خارجه دو 

کشور امضا و در ادامه آن، فرآیند دریافت ویزا کوتاه تر 
شد. پس از آن سفیر ایران در روسیه گزارش کرد که 
سفر شهروندان ایرانی به این کشور 115 درصد و 
سفر اتباع روس به ایران 40 درصد رشد کرد. جدی 
نبودن برخــی مقام هــای روس در اجرای کامل 
طرح لغو روادید باعث شــد دو کشور گام بعدی را 
بردارند. روس ها در سال 13۹5 پیشنهاد لغو ویزای 
گروهی گردشــگری را دادند،  سرانجام در آذرماه 
همان سال موافقت نامه دیگری با عنوان »تسهیل 

روادید گردشگران گروهی ایران و روسیه« به پاراف 
مدیران کل کنسولی دو کشور امضا شد. البته مفاد 
آن هنوز اجرا نشده است. علی اصغر مونسانـ  وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیـ  قصد 
داشت تفاهم نامه اجرایی این طرح را تا پایان سال 
13۹۸ به امضا برساند اما شیوع ویروس کرونا آن را 
تاکنون به تعویق انداخته است. حاال او خبر داده که 
قرار است به  زودی عازم روسیه شود و آن طرح به 

سرانجام برسد.

پایان ماه جاری؛

مونسان برای لغو ویزا به روسیه می رود


