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سیاست

سال چهارم شماره 892
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تصویب یا عدم تصویب یک الیحه منجر به تظاهرات وکال در مجلس شد

یادداشت

مدرسه بهارستان

نایب رئیس مجلس:
بجای آمریکا به دولت حمله میکنند

علی الریجانی :حقوق میگیرید که مسائل را با صحبت حل کنید
امین جاللی /ایرنا

ایرنا -علی مطهری نایب رییس مجلس شورای
اســامی گفت:برخی گروه های سیاسی به جای
آنکه آمریکا را برای خروج از برجام سرزنش کنند،
بــه دولت و رییس جمهــوری و وزیر امور خارجه
حملــه می کنند ،در حالی که باید از گروه مذاکره
کننده تجلیل شــود چون برجام بــه ضرر ایاالت
متحده بود.
او درباره بیانــات رهبر انقالب درخصوص پرهیز
دادن عناصر سیاســی ،مدیریتــی و مطبوعاتی از
ســرزنش یکدیگر درباره برجــام و حفظ اتحاد و
انســجام ملی گفت :گروه های سیاسی و نهادهای
کشــور به جای آن که سیاسی و انتخاباتی فکر و
عمل کنند باید نســبت به مسائل کشور نگاه ملی
داشــته باشند و مصلحت و منافع کشور را در نظر
بگیرنــد ولی ما امروز گاهــی عکس این مطلب را
می بینیم.
وی با اشــاره به موضوع خــروج آمریکا از برجام
افزود :در این اقدام به جای آن که ایاالت متحده را
سرزنش کنند و رفتارش را مورد انتقاد قرار دهند،
به دولت ،رییس جمهوری و اعضای مذاکره کننده
از جمله آقای دکتر ظریف حمله می شود.
نایب رییــس مجلس تاکید کــرد :باید از گروه
مذاکره کننده تجلیل شــود چون خروج آمریکا از
برجام نشان دهنده نفع ایران و ضرر ایاالت متحده
در این توافقنامه بوده است.
وی با بیان اینکه عده ای می گویند چرا برجام را
به گونه ای ننوشتید که آمریکا نتواند از آن خارج
شــود ،گفت :حرفهایی زده می شــود که اساسا با
عقل جور در نمی آید.
مطهری به موضوع صلح حدیبیه در زمان پیامبر
اشاره کرد و گفت :این منتقدان اگر در زمان پیامبر
اســام بودند می گفتند چرا این صلح را به گونه
ای ننوشــتید که کفار یک سال بعد نتوانند آن را
نقض کنند.
وی ادامه داد :این ســخنان غیر منطقی اســت
و نشــان می دهد عده ای به جــای اینکه عقل و
انصــاف را مالک قضاوت خود قرار دهند ،به دنبال
انتقامجویی و خارج کردن رقیب از میدان سیاست
هستند.
نماینــده مردم تهــران در مجلس با اشــاره به
ســخنان رهبر انقالب در مــورد برجام گفت :این
گونــه رفتارها را باید اصالح کنیــم تا باعث ایجاد
فضای دو قطبی در جامعه نشود.
مطهری درباره نیاز به انســجام ملــی در دوره
حاضر گفت :قطعا ضرورت انســجام و اتحاد ملی
امروز بیشتر از گذشته احساس می شود.
مطهری تصریح کرد :تفرقه در داخل ،مشــوقی
برای آمریکا و اســرائیل خواهد بود که اقداماتی را
علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دهند.
وی تاکید کرد :باید با مردم درباره شرایط جدید
کشور و موضوعاتی مانند برجام ،نقاط مثبت آن و
خروج آمریکا از آن صحبت شــود و دستاوردهای
برجام توضیح داده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس به شــکاف بین
آمریــکا و اروپــا در موضوع برجام اشــاره کرد و
گفــت :این گونه رخدادهای مثبــت از آثار برجام
است.
مطهــری گفت :برخی القا مــی کنند که برجام
مخالف نظر رهبر انقالب بوده و عده ای ســرخود
آن را امضــا کردند ،در حالی کــه این گونه نبوده
و امضــای برجام با اذن رهبری انجام شــده و این
سخنان فریب دادن مردم است.
نایب رییس مجلس شــورای اســامی در این
زمینــه به موضوع  FATFاشــاره کــرد و گفت:
عــده ای می گویند که تصویــب الیحه الحاق به
کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت
به کشور اســت و این الیحه استعماری است ،در
حالی که واقعیت چیز دیگری است.
مطهری ادامه داد :مسئوالن کشور باید این موارد
را بــرای مردم توضیح دهند و بیــان کنند که در
صورت عدم تصویب این الیحه چه مشکالتی برای
بانک های ما و مردم ایجاد می شود.
نماینــده مردم تهــران در مجلــس تاکید کرد:
تصویــب این الیحه هیچ خطری بــرای ما و برای
گروه های مبارزی مانند حزب اهلل و حماس ندارد.
وی افــزود :ولــی مــا چــون بــا مــردم
صحبــت نمی کنیم ،ممکن اســت عده ای تحت
تاثیــر تبلیغاتی که صورت مــی گیرد قرار بگیرند
و نگران شوند.
گفتنی اســت ،رهبر معظم انقالب اســامی در
دیدار ســران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران
نظام در نکته ای مهم و اساســی بــا پرهیز دادن
«عناصــر سیاســی ،مدیریتــی و مطبوعاتی» از
ســرزنش یکدیگر درباره برجام تأکید کردند :نقد
صحیح ،منصفانه و عاقالنه ایراد ندارد و مســئوالن
هــم باید به آنهــا توجه کنند ،امــا اهانت ،هتک
حرمــت ،اتهام و ایجــاد دو قطبی بر ســر برجام
نبایــد صورت گیــرد و وحــدت و همزبانی نباید
نقض شود.

همدلــی| گروه سیاســی -گویا برخی
نمایندگان مجلس هنــوز درنیافتهاند که
عملکرد آنــان در صحن علنی خانه ملت
دارای بار سیاسی و حتی حقوقی است و
رفتار آنان چه در عرصه سیاست داخلی
و خارجی میتواند تاثیرات مهمی داشته
باشد.
پارلمان و خانه ملت مکانی برای گفتوگو
و اندیشیدن و بحثهای تخصصی است که
باید به قانونگذاری و تقنین ختم شود اما
نمایش رفتارهــای خارج از عرف و منطق
گویــا در حال تبدیل شــدن به رویهای
نادرست در مجلس شده است.
تصویب هر طرح یا الیحهای ممکن است
با نظرهای موافق و مخالف روبرو شــود.
موافقت یا مخالف بــا آنها در تظاهرات و
کف خیابان شکلی دارد که بهطور طبیعی
باید با مجلس متفاوت باشد اما گویا برخی
نمایندگان پارلمان ،صحن علنی مجلس را
با تظاهرات خیابانی اشتباه گرفتهاند.
الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
یکی از چندین موارد اخیر اســت که با
واکنشهای غیرمتعــارف و دور از منطق
اهالی بهارستان روبرو شده است.
وکالی مجلس یــک روز از آنطرف بام
میافتند و برای گرفتن عکس ســلفی و
یادگاری با فدریــکا موگرینی روی میز
دراز میکشــند و ژســتهای آنچنانی
میگیرند و موجبات ســخره در رسانهها
و شبکههای اجتماعی را فراهم میکنند
و روزی دیگــر در مخالفــت بــا خروج
ترامپ از برجــام که میتواند واکنشهای
به مراتب تاثیرگذارتری داشــته باشد،
پرچم آمریــکا را آتش میزنند آنهم در

صحن علنی مجلس!
کار بهجایــی کشــید شــده که علی
الریجانی رئیس مجلس منطقخوانده ،به
این شــیوه اعتراض کرد و طبق معمول و
مانند ناظم مدرسه ســعی در آرام کردن
نمایندگان و نظم و نســق بخشــیدن به
نمایندگان بازیگوش باشد.
با این همه بررســی این الیحه به سایه
تعلیق دوماهه رفت شــاید فضای مجلس
به شــکلی بازگردد که در شان مجلس و
نمایندگان ملت باشد تا رد یا تصویب این
الیحه در فضایی کــه برازنده خانه ملت
باشد ،رسیدگی شود.

واکنــش رئیس مجلــس به اعتــراض برخی
نمایندگان اصولگرا به الیحه مقابله با تامین مالی
تروریسم:
حقوق میگیرید که مسائل را با صحبت
حل کنید
ایلناـ در حاشیه تصویب الیحه الحاق جمهوری
اسالمی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
نماینــدگان اصولگرای مجلــس در اعتراض به
تصویب این الیحه چندین بنر و پالکارد را بر زمین
پهن کردند و با تجمع دور رئیس مجلس شــورای
اسالمی دقایقی مانع ادامه کار مجلس شدند.
گفتنی اســت در این میان سید حسین نقوی
حسینی در مخالفت با این الیحه در حال صحبت

بود که نمایندگان با اعتراض مانع صحبت او شدند.
این اقدام توسط جمعی از نمایندگان اصولگرا از
جمله کریمی قدوسی ،دهقان ،چنارانی ،ابطحی و
پژمانفر صورت گرفت و همزمان با این اقدام رحیم
زارع نامهای در دست گرفته بود و بین نمایندگان
میچرخید و امضا جمع میکرد.
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اســامی در اعتراض به عملکرد آنها گفت :شــما
نمایندگان ملت هستید اینجا جمع شدهاید و حقوق
میگیرید پس با صحبت مطالب را حل کنید ،این
کارها برای چیســت .همچنین احمــد مازنی در
اعتــراض به پالکاردهــا و بنرهایی که نمایندگان
اصولگرای مجلس بر دیوارهای صحن آویزان کرده

بودند یکی از آنها را به پایین پرتاب کرد.عالوه بر این
برخی از نمایندگان دور عراقچی جمع شده بودند.
جلســه علنی مجلس شورای اســامی دیروز
یکشنبه به ریاست علی الریجانی با حضور  ۲۱۱تن
از نمایندگان آغاز شد .الیحه الحاق دولت ایران به
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم
ســازمان یافته فراملی و الیحه الحاق دولت ایران
به کنوانسیون بین المللی تامین مالی تروریسم از
دستورکارهای جلسه علنی دیروز مجلس بود.
نمایندگان مجلس موافقت کردند که الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
دو ماه یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با
اروپاییها مسکوت بماند.
به گزارش ایســنا ،بررسی الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTبا
حواشی متعددی در مجلس روبرو بود به طوریکه
در همان ابتدای ورود به رســیدگی به این الیحه،
طومارهایی در صحن مجلس پخش شد و تعدادی
از نمایندگان نیز پالکاردهایی در دست داشتند که
خواستار بررسی نشدن این الیحه بودند.
در نهایت بعد از صحبتهای مخالف و موافق و
معاون وزیر خارجه در مورد این الیحه ،امیرحسین
قاضــیزاده عضو هیات رییســه مجلس گفت که
تعدادی از نمایندگان در نامهای خواستار مسکوت
ماندن این الیحه حداقل برای دو ماه تا روشن شدن
نتیجه مذاکره با اروپاییها شدند.
موضوعی که نمایندگان با آن با  ۱۳۸رای موافق،
 ۱۰۳رای مخالف و شــش رای ممتنع از مجموع
 ۲۵۳نماینده حاضــر در مجلس ،موافقت کردند.
بر این اســاس حداقل دو ماه بررسی این الیحه در
مجلس به تعویق میافتد.
بعد از تصویب این تقاضا ،الریجانی رییس مجلس
گفــت :در این زمینه آقای بروجردی هم گفته که
مالحظاتــی در این زمینه وجود دارد ،دو ماه وقت
است که مالحظات را اعمال کنند.

گزارش
عراقچی در رابطه با الیحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT

خودمان تحریمهای جدید وضع نکنیم
به گزارش ایســنا ،سیدعباس عراقچی در جلسه علنی یکشنبه و در دفاع از الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( ،)CFTگفت :در اینجا و در پشت تریبون
مجلس با زبان روزه شهادت میدهم که جز حرف حق نگویم.
او توضیح داد :الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریســم یکی از
ابزارهای بینالمللی برای مقابله با تروریسم است آن هم در شرایطی که ایران از دو منظر با
موضوع تروریسم مورد تهدید واقع میشود؛ یکی تروریسم بینالمللی است که علیه ماست و
ما قربانی تروریسم هستیم و دوم سوء استفاده کشورهای غربی از مفهوم تروریسم است که با
این سوء استفاده محور مقاومت و جنبشهای آزادیبخش به ویژه جنبشهای مقاومت علیه
رژیم صهیونیستی را میخواهند هدف قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید با هر دوی این تهدیدها مقابله کنیم ،افزود :از نظر ســازمان
ملل ،چهار گروه داعش ،القاعده ،طالبان و النصره به عنوان گروههای تروریستی تنها شناخته
میشــوند که ما قربانی این گروههای تروریستی هستیم .مجلس یک سال پیش در چنین
روزهایی قربانی تروریسم داعش شد پس ما باید با این تروریسم مبارزه کنیم کما اینکه در
سوریه و جاهای دیگر هم مبارزه میکنیم و به خاطر آن خون دادیم.
عراقچی خاطرنشــان کرد :این تروریسم ،یک تروریســم بینالمللی و دارای شبکههای
بینالمللی اســت که بدون همکاریهای بینالمللی و کنوانسیونهای مربوطه ،مقابله با آن
بخصوص خشکاندن ریشههای مالی تروریسم غیرممکن است.
وی تاکید کرد:در حالیکه در سوریه جوانان ما برای مقابله با تروریسم خون میدهند در
داخل کشــور برخی حفرهها و نقاط ضعف در شبکههای بانکی وجود دارد که متاسفانه به
گروههای تروریستی و قاچاق موادمخدر و  ...کمک میکند بنابراین باید برای مقابله با تامین
مالی منابع تروریسم وارد همکاریهای بینالمللی شویم کما اینکه همه همسایگان وارد شبکه
همکاریها شدند ،نمونه آن روسیه ،عراق و خود سوریه است که به این کنوانسیون پیوستهاند
تا اینکه در قالب مشارکت بینالمللی بتوان با تروریسم و داعش مقابله کرد.

معاون وزیر خارجه ادامه داد :تهدید دوم آن اســت که کشورهای غربی از این مفهوم سوء
استفاده کرده و گروههای مقاومت را تروریسم قلمداد میکنند .ما برای مقابله با این تهدید هم ه
جوره اندیشیدهایم .بیش از دو سال است که درباره این کنوانسیون و تهدید آن بحث میشود،
تمامی ارگانهای امنیتی کشور یعنی وزارت اطالعات ،اطالعات سپاه ،شورای عالی امنیت ملی
و وزارت خارجه و همه دستگاهها بیش از دو سال است که کار کارشناسی میکنند .بنده هیچ
الیحهای را ندیدم که اینقدر درباره آن کار کارشناسی شده باشد.
وی تاکید کرد :نهایتا شورای عالی امنیت ملی به عنوان باالترین مرجع امنیتی کشور گواهی
داد که با حق شرطها و تحفظهایی که گذاشتهایم ،هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد
شد ،این را آقای شمخانی در مجلس هم به صراحت بیان کرد.
وی با تاکید بر اینکه در این کنوانسیون تمامی حفرهها و نقاط ضعف که ممکن است باعث
سوء استفاده شود ،دیده و برای آن تدبیر شده است ،افزود :حق شرطها و بیانیه تفسیری ایران

تمامی نقاط ضعف را پوشش میدهد لذا با اطمینان خاطر میگویم که همه سوء استفادههای
امنیتی اندیشیده شده است.
عراقچی خطاب به نمایندگان ،گفت :نباید خودمان از االن بگوییم که آنها گروههای مقاومتی
را تروریست قلمداد میکنند ،چنین چیزی درست نیست چون از جامعه ،بینالملل و شورای
امنیت تنها داعش ،القاعده ،طالبان و النصره تروریست هستند .نباید از ترس اینکه نکند در
آینده مثال گروهی همچون حزباهلل را وارد گروههای تروریستی کنند ،برای خود فشار تحمیل
کنیم .وی افزود :ما االن فشارهایی را به خود تحمیل میکنیم از ترس اینکه مبادا در آینده
مثال حزباهلل را جزء گروههای تروریستی کنند ،حال اینکه در آینده چنین اقدامی را صورت
دهند همان زمان برخورد میکنیم .در این کنوانسیون راه خروج پیشبینی شده است ،اگر
ما ببینیم منافع گروههای مقاومت و حق حاکمیت ایران زیر سوال رفته و در خطر قرار گیرد
از کنوانسیون خارج میشویم .ما حق حاکمیتی خود را داریم و هر لحظه که احساس کنیم
حضورمان در این کنوانســیون ضرر دارد از آن خارج میشویم پس چرا بخواهیم از االن به
خودمان خسارت تحمیل کنیم.
وی افزود :با توجه به تحریمهایی که در حال برگشــتن است و اقداماتی که ترامپ انجام
میدهد نباید با دست خودمان تحریمهای جدید را برای خودمان تحمیل کنیم .اگر به این
کنوانسیونها نپیوندیم و وارد مبارزه جدی نشویم و توسط دشمنانمان متهم به حمایت از
تروریسم شویم ،تحریمهای جدید بر ما وضع میشود.
عراقچی تاکید کرد :در شــرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریمهای آمریکا در حال
برگشتن است ،به دست خودمان تحریمهای جدید را وضع نکنیم چون کنوانسیون مقابله با
تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاههای امنیتی تمام تهدیدها را پوشش میدهد ،باز
هم اطمینان میدهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون
خارج میشویم .بدانید که حق حاکمیت ایران از هر چیزی باالتر است و ما بر اساس صالح
خود تصمیم گرفته و عمل میکنیم.

قوه مجریه

قوه قضائیه
محسنی اژهای:

لیست  ۲۰نفره وکالی مورد تایید رئیس قوه قضاییه نهایی نیست
ی اژهای با تایید خبر
ایلنا| غالمحسین محسن 
لیســت  ۲۰نفره وکالی مــورد تایید رئیس قوه
قضاییه برای پروندههای امنیتی گفت :من وجود
لیســت  ۲۰نفره وکالی مــورد تایید رئیس قوه
قضاییه را تایید میکنم .این موضوع قانون اســت
و مجلس آن را تایید کرده است.
وی ادامه داد :براســاس مصوبه مجلس شورای
اسالمی کسانی که در مرحله مقدماتی پروندهها
میخواهند وکیل داشته باشند ،این وکال باید به
تایید رئیس قوه قضاییه رسیده باشند .این مسئله،
مصوبه مجلس است و مورد درخواست قوه قضاییه
هم نبوده است.
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکیــد بر اینکه این
لیست ،لیست نهایی نیســت ،اظهار داشت :این
لیســت اختصاص به تهران هم ندارد بلکه ممکن
است در تمام استانها چنین مشکلی وجود داشته
باشد لذا درخواست شده همه استانها لیستی را
تهیه کنند.
محسنی اژهای افزود :لیســت  ۲۰نفره ،نهایی
نیســت؛ چه در تهران و چه در تمام اســتانها و

بر تعداد این افراد افزوده میشــود یعنی ممکن
است در تمامی اســتانها به تعداد وکالی مورد
تایید افزوده شــود؛ در واقع ممکن اســت در هر
اســتان ۲۰ ،نفر ۳۰ ،نفر ۵۰ ،نفر چنین وکالیی
اعالم شــوند که این تعداد براساس نیازها و تعداد
پروندهها است.
وی درخصوص اعتراض جامعه وکال نســبت به
این مسئله و مغایر دانستن آن با حقوق شهروندی
هم تصریح کرد :وقتی یک طرح در مجلس مطرح
شــده و به صورت قانون تصویب میشود ،حتما
نمایندگان مجلس با افراد الزم مشورت کردهاند.
البته این مسئله لزوما به معنای آن نیست که آنها
با تک تک افراد مشورت کرده باشند .این مسئله
بدیهی است و حتما این مشاوره توسط نمایندگان
لحاظ شده است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد :این مسئله در
هر صورت قانون اســت و همه افراد باید به قانون
احترام بگذارند .کسانی هم از اصالح قانون سخن
میگویند ،این مسئله طبیعی است .هر قانونی که
در مجلس تصویب شود ،میتواند اصالح هم شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

فشار استانداران به نمایندگان برای پس گرفتن سوا ل از روحانی صحت ندارد
رویداد |۲۴حســینعلی امیــری  درباره اینکــه برخی از
جریانهای سیاسی به هر روش و طریقی شده است میخواهند
رئیسجمهور را برای پاسخگویی به سواالتشان به صحن علنی
مجلس بکشانند تا ســوال از رئیسجمهور در مجلس را ثبت
کنند ،گفت :ســوال اول از آقای رئیسجمهور مطرح شد ،که
نمایندگان ایشان توضیحات الزم را دادند و تعداد قابل توجهی
از نمایندگان مجلس هم قانع شدند که با این امر سوال از حد
نصاب نرسید.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد :در خصوص ســوال
دوم هــم باید بگویم با توضیحاتی که نمایندگان رئیسجمهور
دادند ،سوالکنندگان محترم قانع شدند و این سوال هم برای
رسیدن به صحن از حد نصاب افتاد.
وی درخصوص سوال سوم هم عنوان کرد :سوال سوم دارای
اشکال حقوقی و شکلی بود که هم من و هم خانم جنیدی آن
را مطرح کردیم .معالوصف با توضیحاتی که درباره این ســوال
داده نمایندگان قانع شدند و به حد نصاب نرسید.
امیری با بیان اینکه سوال پرسیدن حق نمایندگان است و از
آنجا که دولت هم قانونمدار است ،پاسخگویی را به عنوان یک
اصل مسلم میشناســد ،گفت :اما اینکه مرتب و پشت سرهم
اراده بر این باشــد که این ســوالها تکرار شود ،به نوعی کند

کردن اصول قانون اساسی است .امیدواریم انشاءاهلل با تعامل
مثبتی که بین دولت و مجلس وجود دارد ،در شرایط فعلی به
یک درک مشترک برسیم که وقت دولت و مجلس صرف حل
و فصل امور مهم و جاری شود.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که گفته میشــود
جریانهای خاصی پشــت سر این ســؤاالت قرار دارد ،این امر
را تائیــد میکنید یا خیــر ،گفت :با وجود اینکــه نمایندگان
رئیسجمهور و دولــت توضیحات دادهاند ،این که ظرف کمتر
از ســه هفته ،سه سوال از آقای رئیسجمهور وجود دارد ،جای
تامل است .ما امیدواریم این مسائل به نوعی حل و فصل شود
که وقت دولت و مجلس صرف امور کشور شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاســخ به ســوال دیگری
مبنی بر اینکه گفته میشــود نمایندگانــی که امضای خود را
پس گرفتهاند با فشار اســتاندارها دست به این کار زدهاند ،آیا
این موضوع صحت دارد یا خیر ،عنوان کرد :خیر صحت ندارد،
در هر صورت نمایندگان ســوال مطرح کردند مسئوالن دولتی
هم برایشــان توضیح ،تشریح و تبیین کردند ،آمار و ارقام را در
اختیارشــان قرار دادند بر این اســاس تعداد قابل توجهی قانع
شــدند کما این که برخی دیگر هم قانع نشــدند و بر ســوال
خودشان هستند.

