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 رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای 
کرمان:

پیام جاودانه شهیدان برحذر داشتن جامعه از ترس و 
اندوه است

رهبر معظم انقالب اسالمی پیام جاودانه شهیدان را برحذر داشتن جامعه 
از ترس و اندوه خواندند و خاطرنشان کردند: تالش و هدف دشمنان ایران 
از جنگ نرم، »اندوهگین و ناامید کردن ملت ایران و ترساندن آن از ورود 

در میدان« است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری بیانات حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان 
که در تاریخ 6 اسفند 97 برگزار شده بود، صبح روز پنجشنبه - در مصالی امام علی 

)ع( در کرمان منتشر شد.
ایشان در این دیدار، بزرگداشت نام و یاد شهیدان را تکریم جهاد و مجاهدان در 
راه خدا، و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانستند و گفتند: در دوران دفاع 
مقدس، یاد کردن توأم با احترام و افتخار از شهیدان و رزمندگان موجب شد میل به 
حضور در میدان دفاع از کشور گسترش یابد و امروز نیز هدف دشمنان از ضدیت با 
احیاء یاد شهیدان، مسدود کردن جاده پرافتخار شهادت و جلوگیری از تشویق آحاد 

جامعه به حرکت مجاهدانه است.
رهبر انقالب اسالمی، افزودند: تعظیم نام و یاد شهیدان حرکت مجاهدانه را در 

کشور تقویت می کند.
ایشان راز اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و 
ایستادگی در عرصه های گوناگون دانستند و گفتند: ملتی که از این سرمایه برخوردار 
باشد، پیروز و مقتدر است و هرگز ذلیل نخواهد شد، و احیای نام شهیدان، سازنده 

چنین سرمایه و جوانانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیام جاودانه شهیدان را برحذر داشتن جامعه از ترس 
و اندوه خواندند و خاطرنشان کردند: تالش و هدف دشمنان ایران از جنگ نرم، 
»اندوهگین و ناامید کردن ملت ایران و ترساندن آن از ورود در میدان« است اما در 
مقابل، پیام و بشارت شهیدان برای ما این است که اگر بر خالف خواست دشمنان 
وارد میدان مبارزه شوید، خدای متعال همچون دوران دفاع مقدس، ترس و اندوه 

را دور خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با تجلیل از علما، جوانان و عموم مردم مؤمن و 
شریف و نجیب کرمان و یادآوری خدمات آنان به اسالم و انقالب، افزودند: همه به ویژه 
جوانان باید هرچه بیشتر کار و تالش کنند تا بتوانند سهم خود را در پیشرفت کشور 

همچون گذشته ادا کنند.

آرمین:

راه حل مسائل کشور تنها در اصالح قانون اساسی نیست
فعال سیاسی اصالح طلب با بیان این که برخی بحث اصالح و بازنگری قانون 
اساسی را مطرح می کنند، گفت: تا زمانی که تغییرات جدی در سطوح 
الیه های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصالح 

قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن آرمین روز پنجشنبه در اولین کنگره 
حزب راه ملت، افزود: همه بر این قول متفق هستیم که کشور مشکالتی دارد و 
با مسایل داخلی و خارجی متعدد مواجه است. همه از راه حل سخن می گوییم، 
هرکس از زاویه ای به صورت دغدغه مندانه به حل مشکالت می اندیشد و راه حل 

ارائه می دهد.
وی با طرح این سوال که چرا حرکت های اصالحی از جمله مسیر اصالح طلبی 
به نتیجه دلخواه نرسید؟، افزود: نه اینکه نتیجه ای نداشته است، بلکه نتایج به دست 

آمده چهل سال بعد از انقالب، کافی و چشم گیر نیست.
و  آکادمیک  محافل  در  کرد:  خاطرنشان  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
و  کنند  می  اساسی صحبت  قانون  اصالح  از  احزاب،  مانند  سیاسی  نهادهای 
مباحث ارزشمندی هم صورت می گیرد ولی به نظرم راه حل این نیست، نه 
بازنگری  و  با اصالح  اینکه  اما تصور  ندارد  به اصالح  نیاز  اساسی  قانون  اینکه 
قانون اساسی مشکالت که ما با آن مواجه هستیم حل می شود تصور درست 

و صحیحی نیست.
آرمین یادآور شد: نهاد قانون، سطحی ترین نهاد مبنی بر واقعیات موجود در الیحه 
های زیرین جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و اساسا برآمده 

از این واقعیت است.
وی با بیان این که تا تغییرات جدی در سطوح الیه های زیرین و میانی جامعه 
دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصالح قانون اساسی مشکلی از ما حل نمی کند، 
تصریح کرد: قانونی که با واقعیات اجتماعی در حوزه های مختلف نسبت و تناسبی 

نداشته باشد، حتی اگر مترقی باشد، کارآمد نخواهد بود.
این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار داشت: ما در تاریخ معاصر تجربه تغییر قانون 
را داریم، قانون اساسی مشروطه قانونی مترقی بود و از حیث مردم ساالری قانونی 

دموکراتیک بود، به طوری که پادشاه را پاسخگو کرده بود.
آرمین ادامه داد: در اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود، »شخص 
پادشاه از مصونیت مبرا است و وزرای دولت در همه امور در برابر مجلس پاسخگو 
هستند، کلیه فرامین و دست خط های شاه در امور مملکتی تنها وقتی قابل اجراست 
که به امضا وزیر مسئول رسیده باشد و نهایتا وزیر مربوطه باید پاسخگوی عواقب آن 

فرمان باشد«.
این فعال سیاسی اصالح طلب عنوان کرد: به موجب آن قانون وزرا نمی توانستند 
احکام و فرامین پادشاه را مستمسک سلب مسئولیت خود قرار دهند. قانون اساسی 
مشروطه مترقی بود ولی نتوانست مانع ایجاد ننگین ترین دیکتاتوری سلطنتی ایران 
شود. چرا؟ چون آن قانون با سطوح اصلی و زیرین جامعه ارتباطی نداشت و جامعه و 

قانون با هم ارتباط برقرار نمی کردند.
آرمین بیان کرد: به همین دلیل می گویم با اصالح یا تغییر قانون اساسی مشکل 
ما حل نمی شود و به یک جامعه مردم ساالر دست پیدا نمی کنیم. قانون پیش از 

آنکه یک مقوله حقوقی باشد یک مقوله سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: معتقدم تا زمانی که نهادهای مدنی قوی شکل نگیرد و جامعه با 
ساختارهای تشکیالتی و جامعه مدنی آشنا نشوند و حقوق مدنی در جامعه همه گیر 

نشود هیچ تغییری در قانون کار ساز نیست. 

اخبار

شنبه / 11 اسفند 1397 / شماره 365

رئیس دفتر مقام معظم رهبری: همه در راستای وحدت گام بردارند
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: هر صدایی که خالف وحدت در استان شنیده شود، خیانت به نظام است و همه باید در راستای وحدت گام بردارند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی در شورای اداری استان 

سیستان و بلوچستان گفت: مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان توجه ویژه ای دارند. ایشان همیشه جویای اوضاع استان سیستان و بلوچستان هستند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه اظهار کرد: استان سیستان و 
بلوچستان، استانی بزرگ و استثنایی است و همه باید برای توسعه آن تالش کنند. حجت االسالم والمسلمین گلپایگانی تصریح کرد: با توجه به ترکیب جمعیتی استان، باید برادری و وحدت در استان حفظ شود.

 الیحه جامع انتخابات و توجه ویژه به نقش احزاب

تالش برای پررنگ سازی نقش احزاب و جامعه مدنی

 نماینده مجلس:

اجرای بیانیه رهبری چهره دیگری از انقالب را ترسیم می کند

 سامان بخشی به قوانین پراکنده انتخابات در ایران و به 
روز رسانی آنها، انگیزه وزارت کشور از ارائه الیحه جامع 
تصویب، حضور  در صورت  که  است؛ الیحه ای  انتخابات 
احزاب در فرآیند انتخابات را تثبیت و از این رهگذر کنش 

سیاسی در کشور را قاعده مند می سازد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الیحه جامع انتخابات یکشنبه 
پنجم اسفند ماه جاری از سوی هیات وزیران و با قید یک فوریت 
به منظور طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. این الیحه بر 
اساس اعالم وزارت کشور به منظور تجمیع مقررات پراکنده در 
عرصه انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین 
هرچه  بیشتر سالمت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و 

نظارتی تدوین و تصویب شده است.
الیحه جامع انتخابات دست کم پروسه ای دو ساله را طی کرده 
است؛ سال گذشته در چنین روزهایی معاون سیاسی وزیر کشور 
از پایان بررسی و نگارش پیش  نویس الیحه جامع انتخابات در 
کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت خبر داده و گفته بود این الیحه 
بیش از 100 ماده و بند دارد و به زودی در هیات دولت مطرح و 

بررسی آن آغاز خواهد شد.
سال 95  در  یعنی  پیش  سال  یک  که  است  حالی  در  این 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم از تصویب 129 ماده از 
الیحه قانون جامع انتخابات، در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت 

خبر داده بود.
 تغییرات در قانون انتخابات

اصالح قانون انتخابات، به روز رسانی و تجمیع پراکندگی های 
آن، ضرورتی بود که برخی عوامل اجرایی شدن آن را سرعت 
یعنی  ایران،  در  چهارگانه  سراسری  انتخابات  قوانین  بخشید. 
مجلس  رهبری،  خبرگان  مجلس  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا، به قدری متنوع 
و پراکنده بود که در برهه های مختلفی مشکالت زیادی را برای 
برای مسئوالن، مجریان و عامالن برگزاری انتخابات ایجاد می کرد.
انقالب  انتخاباتی ابالغی از سوی رهبر  اجرای سیاست های 
اسالمی، چاره جویی برای صف های طوالنی داوطلبان نامزدی در 
انتخابات )که گاهی شاهد حضور چهره های کامال غیرسیاسی 
بود(، شکایات نامزدها، نمایندگان هیات های اجرایی، وزارت کشور 
و حتی رسانه های خبری در جریان برگزاری انتخابات، همگی 
نشانه های یک مشکل و نارسایی بودند که سازماندهی و رفع آن 

را ضروری می ساخت.
آن  و چینش  انتخابات  اجرایی  هیات  ترکیب،  این  بر  عالوه 
همواره از کانون های مناقشه برانگیز پروسه برگزاری انتخابات بوده 
است. براساس ماده 31 قانون انتخابات مصوب سال 64، در هیات 
اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور وقت، یکی از اعضای 
هیات رئیسه مجلس و البته بدون حق رای، دادستان کل کشور، 
وزیر اطالعات و تعداد مشخصی از شخصیت های دینی، سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی حضور داشتند.
و  گروه ها  فهرست،  این  به  اما  انتخابات  جامعه  الیحه 
بعنوان  کشور  وزیر  می کند:  اضافه  هم  دیگری  شخصیت های 
رئیس هیات، وزیر اطالعات، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، رییس و نایب رییس اول وقت خانه احزاب، 
ایران،  دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری  اتحادیه  رییس 
نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها در هیات نظارت 

و نماینده سازمان های مردم نهاد دیگر اعضایی هستند که به 
مجموعه فوق اضافه می شوند.

از دیگر سو ماده 9 الیحه جامع انتخابات، دولت را موظف کرده 
است در راستای افزایش شفافیت، دقت و سالمت انتخابات، تمام 
مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رای  دهندگان، اخذ رای، 
شمارش آرا و اعالم نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا 
کند. موضوعی که حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
هیات اجرایی را موجه می کند و گامی مهم در مسیر شفاف سازی 

مورد نظر دولت محسوب می شود.
بند مهم دیگری که سیدسامان سلمانی سخنگوی وزرات کشور 
در تشریح الیحه جامع انتخابات به آن اشاره کرد، شرایط اعالم 
نامزدی در انتخابات است؛ شرایطی که به نظر می رسد، تالشی 
برای پر رنگ سازی نقش احزاب و تشکل های سیاسی در فرآیند 

نامزدی رقابت های انتخاباتی است.
شرایط  جمله  از  کشور  وزارت  سخنگوی  اعالم  براساس 
اختصاصی داوطلبان مجلس و شوراهای شهر، معرفی از طرف 
حزب دارای فعالیت معتبر یا اخذ 10 هزار امضای الکترونیکی قابل 
شناسایی و یا در صورت نبود مدارک تایید این دو شرط، سپرده 

گذاری مبلغی براساس آیین نامه اجرایی است.
تالش برای پررنگ سازی نقش احزاب و جامعه مدنی

از  بسیاری  انتخابات در کنار حذف  قانون  تازه در  اصالحات 
قوانین وقت گیر و هزینه بر، توجه ویژه ای هم به نهادهای مدنی 
و احزاب داشته است به طوری که تالش برای حضور نمایندگانی 
از مطبوعات و احزاب به عنوان ارکان مهم دموکراسی، در هیات 

اجرایی انتخابات نشان این توجه ویژه است.
دولت به درستی دریافته است که نظام انتخاباتی برای کارآیی 
بهتر و بیشتر باید به سوی انتخابات حزبی حرکت کند و در آغاز 
دهه پنجم نظام جمهوری اسالمی حتی می توان گفت برای این 
حرکت دیر هم شده است. بیشترین مشکالت و چالش های 
انتخاباتی چه پیش از برگزاری آن و در ایام رقابت و چه پس از 
برگزاری آن، ریشه در حضور نداشتن و فعال نبودن احزاب معتبر 
دارد. احزابی که باید کادر سازی سیاسی داشته باشند و سازوکار 

قانونی که بتواند از این افراد بهره گیرد.
در  مهارت  یافتن  گیری،  تصمیم  و  ورزی  سیاست  تمرین 
قانونگذاری و آشنایی با الزامات و چارچوب قدرت در کشور آموزش 
هایی است که افراد در احزاب یاد می گیرند تا بتوانند در سطح 
اجرایی کشور آن را عملی کنند. به نظر می رسد الزام به دارا بودن 
پیشینه حزبی برای کاندیداهای انتخابات مجلس و شورای شهر و 
روستا، هم در راستای توجه به این موضوع باشد. هرچند تا رسیدن 
به ایده آل تعیین شده راه طوالنی در پیش است اما الیحه جامع 

انتخابات را می توان آغازی برای قانونی شدن این فرایند دانست.
حضور نماینده رسانه ها در هیات اجرایی هم گامی مهم برای 
بها دادن به رسانه هایی است که این روزها دیگر نمی توان از کنار 
نقش تاثیرگذار آن ها به راحتی رد شد.عالوه بر این پیشنهاد حضور 
نماینده ای از کانون وکال پروسه اجرایی انتخابات را قانونمندتر 
ساخته و شائبه برداشت های مختلف از قانون و عمل به آن را از 

بین خواهد برد.
در الیحه جامع انتخابات شاید برای بار نخست باشد که سازمان 

های مردم نهاد به عنوان پایه ای تاثیرگذار در انتخابات مورد توجه 
قرار می گیرند. وزرات کشور دولت تدبیر و امید پس از سال ها 
حضور و فعالیت انجمن های مردمی، سمن ها و سازمان های مردم 
نهاد در کشور، بر نقش آن ها در سیاست هم پی برده و برای بهره 

گیری از آن تدبیر کرده است.
کاستی های قانون تازه انتخابات

الیحه ارائه شده از سوی دولت برای سامان بخشیدن به انتخابات، 
اگرچه تالش کرده است با در نظر گرفتن کاستی ها، چندگانگی 
قوانین را اصالح کند اما برخی پرسش ها را نیز پاسخ نداده است. 
پرسش هایی که بویژه درباره شرایط نامزدی در انتخابات بیشتر 
مطرح است. تعیین شرط عضویت در حزب به ویژه در استان ها با 
توجه به عملکرد نه چندان قابل قبول احزاب می تواند برای افراد 
مستقل اما توانمند مشکل ایجاد کند. هرچند تعداد احزاب در ایران 
به سه رقم هم می رسد اما اغلب این تشکل ها، فاقد فعالیت های 
استانی و یا حتی دفاتر استانی هستند. این محدودیت می تواند در 
صورت عدم نظارت به تشکیل احزاب موسمی یا خانوادگی منجر 

شده و تعداد احزاب فاقد کارایی در کشور را افزایش دهد.
از دیگر سو انتساب احزاب به یکی از دو جریان غالب سیاسی در 
کشور می تواند برای کسانی که دنبال استقالل سیاسی هستند، 
محدودیت هایی ایجاد کند. شاید امضای الکترونیکی 10 هزار 
نفری برای رفع این نقایص باشد اما این موضوع هم می تواند در 
صورت اجرای نادرست، مشکل آفرین باشد. اما در نهایت مواد و 
بندهای الیحه جامع کشور در صورت رفع برخی شائبه ها، گامی 

رو به جلو برای بهبود و اصالح سازوکار انتخابات در ایران است.

اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
گفت: اجرای کامل منویات رهبر معظم انقالب که در 
بیانیه ایشان موسوم به »گام دوم انقالب« منتشر شد 
می تواند چهره دیگری از توانمندی ها و ظرفیت های 
باالی جمهوری اسالمی را در ورود به پنجمین دهه از 

حیات طیبه خود ترسیم کند.
ایرنا  با خبرنگار  و گو  احمد صفری روز جمعه در گفت 
اظهار داشت: رهبر معظم انقالب در بخشی از بیانیه مهم 
خود به چگونگی شکل گیری انقالب و ویژگی های منحصر 
به فرد آن پرداخته اند، انقالبی که تنها با اتکا به مردم و 
رهبری حضرت امام )ره( توانست همه قدرت های آن زمان 

را کنار زده و رژیم طاغوت را به زیر بکشد.
اتحاد،  بر  له  بیانیه معظم  از  فرازهایی  داد: در  ادامه  وی 
همدلی، همبستگی و یکپارچگی میان ملت و دولت و در 
عین حال خدمتگزاری به اقشار مختلف جامعه تاکید شده 
است که این موضوع به خوبی اهمیت همدلی و دلسوزی 

مسئوالن نسبت به مردم را می رساند.
صفری تصریح کرد: رهبر معظم انقالب نیز همانند امام 

راحل )ره( چه در این بیانیه و چه در سخنان گذشته خود 
بر خدمتگزاری به مردم تاکید کرده اند چرا که ملت نجیب 
ترین  و مستحکم  بزرگترین  ما در طول 40 سال گذشته 
پناهگاه برای انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده 

اند.
این  در  گفت:  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
مدت مردم هر زمان که الزم بوده چه در زمان راهپیمایی 
انتخابات و چه در زمان محکومیت فتنه  ها، چه در زمان 
در  و دشمن شکن  پرشور  و آشوب طلبان حضوری  گران 
صحنه داشته اند و تمام قد از انقالب و والیت حمایت کرده 
از  تبعیت  با  که  دارند  وظیفه  مسئوالن  امروز  بنابراین  اند 
فرمایش های رهبری تمام توانشان را برای خدمت به مردم 

به کار گیرند.
دوم  گام  در  رهبری  بیانیه  از  دیگری  بخش  افزود:  وی 
انقالب توجه به چند نکته مهم از جمله دانش و پژوهش، 
اخالق مداری، وضعیت اقتصادی، عدالت طبی و مبارزه با 
فساد و حرکت به سمت استقالل و آزادی بیشتر را مورد 

تاکید قرار داده است.

صفری گفت: رهبر معظم انقالب دست بر روی موضوعاتی 
این  و  است  مردم  مطالبات  جزء  همگی  که  اند  گذاشته 
یعنی اینکه ایشان به خوبی نیازهای مردم را می شناسند 
و دولتمردان و سایر مسئوالن برای تحقق آن ها باید اقدام 
در مجلس  کرمانشاه  نماینده  انجام دهند.  را  اساسی  های 
و  منویات  این  به  عمل  بدون شک  گفت:  اسالمی  شورای 
تحقق آنچه که مدنظر رهبری معظم قرار دارد چهره دیگری 
از ایران و انقالب اسالمی را در پنجمین دهه فعالیت خود 
تواند  می  فعلی  مشکالت  حل  بر  عالوه  و  کرده  ترسیم 

دشمنان را برای همیشه ناامید کند.
وی در پایان گفت: نمایندگان و منتخبان مردم در مجلس 
های  توصیه  و  ها  فرمایش  کامل  اجرای  اسالمی  شورای 
دلسوزانه رهبر معظم انقالب را وظیفه خود دانسته و برای 

اجرایی کردن آن ها تالش می کنند.
انقالب اسالمی  حضرت  آیت  اهلل خامنه  ای رهبر معظم 
24 بهمن ماه امسال در بیانیه  ای خطاب به جوانان و آینده 
 سازان ایران، برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان های 

انقالب اسالمی را در هفت فصل تبیین کردند.

 مصباحی مقدم:

پس از تعیین تکلیف پالرمو نوبت به CFT خواهد رسید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( در دستور کار نیست و پس 

از تعیین تکلیف پالرمو، نوبت به این الیحه خواهد رسید.
حجت االسالم و المسلمین »غالمرضا مصباحی مقدم« روز جمعه در گفت وگو با 
خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت:مجمع شخیص مصلحت نظام روز شنبه موضوع 

پالرمو را بررسی می کند .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان آرای الزم برای تصویب این الیحه، 
خاطرنشان کرد: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقالب، با کمتر از دو سوم آرا نمی 
توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. بنابراین برای تصویب الیحه 
پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است و در صورتی که 

این میزان آرا به دست نیاید، الیحه در مجمع رد خواهد شد.
وی یادآورشد: بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
مالی تروریسم در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف الیحه پالرمو، نوبت به 

CFT خواهد رسید.
 احتمال تعویق رای گیری درباره الیحه پالرمو وجود دارد

مصباحی مقدم با بیان اینکه احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره این الیحه 
وجود دارد، به جلسه هیات عالی نظارت مجمع در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: 
اعضای این هیات چهارشنبه گذشته 7 اسفند - الیحه بودجه سال 98 که به تصویب 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی رسیده است را بر اساس سیاست های 

باالدستی نظامی بررسی کردند.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه اعضای هیات نقطه 
نظرات خود را درباره الیحه بودجه سال 98 جمع بندی کردند اما هنوز نهایی نشده 

است.
به گزارش ایرنا الیحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) CFT (بر روی میز مجمع 
تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع درباره این لوایح 

تصمیم گیری کنند.
از  پالرمو  به  موسوم  فراملی  سازمان یافته  جرایم  علیه  متحد  ملل  کنوانسیون 
معاهده های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 
با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده 
در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 

دولت از جمله ایران رسید.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب 
و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از 
طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این کنوانسیون و 

پروتکل های آن عمل می کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام 

مالی) FATF (است، الیحه ای به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد که به تصویب 
نمایندگان رسید .

اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، این الیحه در سال 96 مورد ایراد 
شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان 
با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر 

با اصالح آن موافقت کردند.


