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 مطهری:

اروپایی ها می توانند کمکی برای عبور از تحریم ها 
باشند

نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسالمی به تاثیر اروپایی ها برای عبور 
از تحریم ها اشاره کرد و گفت: اروپا تا حدودی برای عبور از تحریم ها به 
ایران کمک خواهد کرد، ولی اینکه بگوییم کامال فشار آمریکا را کم می 

کنند اینطور نیست.
علی مطهری روز یکشنبه با اشاره به سامانه جدید اروپایی ها برای دور زدن تحریم 
ها، افزود: ساز و کاری که اروپایی ها گفته اند تا جایی است که شرکت های اروپایی 
خیلی وابسته به آمریکا نباشند، اگر این شرکت ها معامالت بزرگی با آمریکا داشته 

باشند از ترس جریمه های سنگین آمریکا نمی تواند با ما همکاری کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: به هر حال شرکت هایی که ارتباط زیادی با آمریکا ندارند، 

می توانند در این ساز و کار و سامانه جدید قرار بگیرند و کمکی برای ایران باشند.
مطهری در این باره که برخی کارشناسان می گویند اروپایی ها با مذاکرات اخیر 
ایران را به دنبال نخود سیاه فرستاده اند، گفت: چنین چیزی نیست، همراهی اروپایی 

ها مقداری کمک است و می توان روی آنها کمک حساب کرد.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به تاثیر 
اروپایی ها برای عبور از تحریم ها اشاره و بیان کرد: اروپا تا حدودی برای عبور از 
تحریم ها به ایران کمک خواهد کرد، ولی اینکه بگوییم کامال فشار آمریکا را کم می 

کنند، اینطور نیست.

میرزایی: 

دولت اصراری به حفظ مدیران ناکارآمد نداشته باشد

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، گفت: در شرایط کنونی 
مدیران ناکارآمد سمی مهلک برای سیستم هستند و دولت نباید اصراری 

بر حفظ این مدیران داشته باشد.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با راهکارهای موجود برای بهبود 
شرایط اقتصادی کشور، با بیان اینکه باید قبول کنیم که وضعیت اقتصادی کشور 
خوب نیست و با مشکالت جدی روبرو هستیم، اظهار داشت: برای بهبود شرایط در 
اولین قدم باید در هزینه های دولت صرفه جویی کرد. در گام دوم نیز باید تصمیمات 
درست و به موقعی گرفت. بین بحران تا اتخاذ تصمیم، فاصله وجود دارد که در این 

فاصله رانت ایجاد می شود. ما باید این فاصله را کم کنیم.
وی در ادامه ، گفت: متاسفانه در دریافت داده ها از محیط و سیستم و تصمیمی 
که گرفته می شود تناسبی وجود ندارد.  بخشی از وضعیت فعلی به جنگ تبلیغاتی و 
روانی دشمن بر می گردد. متاسفانه در سطح کشور در مواجه شدن با این جنگ ما 

صرفا به بیان  اکتفا کرده ایم.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی، گفت: باید در این شرایط مراقب 
سخنان خود باشیم. تمرکز ما باید بر روی راهکارهای اجرایی باشد، هر کدام از 

مسئوالن باید نقشی را در راستای کاهش فشار بر جامعه را بر عهده بگیرد.
میرزایی تصریح کرد: اگر ناکارآمدی در دولت وجود دارد، مجلس شورای اسالمی 
باید با نظارت بر مدیران ناکارآمد آنها را کنار بگذارد، چرا که حضور آنان سمی برای 
سیستم است. معیار نمایندگان در تشخیص کارآمدی و ناکارآمدی یک مدیر باید 

مشخص باشد. دولت نیز نباید اصراری بر حفظ مدیران ناکارآمد داشته باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان بیان  کرد: ما باید دایره خودی ها را در 
انتخاب وزرا گسترده تر کنیم. اگر فردی توانمند وجود دارد که سیاسی نیست، اما 
دارای تخصص است، باید دعوت به کار شود. نباید خود را به دایره خاصی محدود 
کنیم. امیدوارم در چند روز آینده آقای رییس جمهور تصمیمات صحیحی را در 

راستای انتخاب وزرا بگیرد و صرفا تحت تاثیر یک حلقه خاص عمل نکند.

درخواست وزیر کشور از رئیس جمهور برای انتصاب 
فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

رحمانی فضلی در نامه ای به رئیس جمهور، درخواست کرد با توجه به 
گستردگی اهداف، اختیارات و مسئولیت های ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

تعیین و منصوب شود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور با ارسال 
نامه ای به  رییس جمهور ، با اشاره به حکم روز گذشته تعیین رئیس ستاد اطالع 
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و ضرورت تمرکز ویژه در جهت تحقق منویات 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص این ستاد، ضمن تشکر از حسن اعتماد 
رئیس جمهور ، درخواست کرد، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 

مخدر تعیین و منصوب شود.
در متن کامل این نامه که خطاب به حضرت حجت االسالم والمسلمین حسن 

روحانی؛ ریاست جمهوری اسالمی ایران ارائه شده، آمده است:
عطف به حکم شماره 88551  مورخ 7/7/1397 و تعیین اینجانب به عنوان 
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، ضمن تشکر از حسن اعتماد 
حضرتعالی و نظر به گستردگی اهداف، اختیارات و مسئولیت های معینه برای 
ستاد مذکور و ضرورت تمرکز ویژه در جهت تحقق منویات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در این خصوص، لطفاً دستور فرمائید، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تعیین و منصوب شود، تا بدین ترتیب زمینه وقت گذاری 

شایسته و پیگیری مناسب اهداف و برنامه های ستاد مورد اشاره مهیا گردد.
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مانیفست »نواصولگرایی« رونمایی شد
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی مانیفست نواصولگرایی را در نشستی با حضور دبیرکل این تشکل سیاسی اصولگرا در 14 بند منتشر کرد. به گزارش ایسنا، متن کامل مانیفست نواصولگرایی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی صبح 

امروز )دوشنبه( در نشست رسانه ای این جمعیت رونمایی شد. جمعیت پیشرفت و عدالت که نزدیک به محمدباقر قالیباف است، در مانیفست خود که در مجموعه شهدای سرچشمه از آن رونمایی شد، نواصولگرایی را ایجاد بنایی نو و جدید بر »مبنای« 
اصول گرایی که همان مبانی مکتب امام )ره( است تعریف کرده. در این مانیفست »تغییر اساسی« در گفتمان، رویکرد، ساختار و عملکرد، ویژگی اصلی این بنا محسوب می شوند و 3 شاخص اصلی آن »مردم باوری«، »اسالم ناب« و »نوگرایی« است.

جزئیات حمله سپاه به مقر تروریست ها

۷ پهپاد و ۶ موشک بالستیک سپاه مقرهای تجمع تروریست ها را بمباران کرد

الریجانی: 

تصور باطل آمریکا تاثیرگذاری بر اراده ملت با تحریم هاست

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  عمومی  روابط 
اطالعیه ای از حمله موشکی به مقر سرکردگان جنایت 
تروریستی اهواز در شرق فرات در کشور سوریه توسط 
یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه وهالکت شمار زیادی 

از تروریست های تکفیری خبر داد.
عمومی  روابط  نیوز؛  سپاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از هدف 
قرار دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق 
زمین  بالستیک  موشک  فروند   ۶ با  سوریه  کشور  در  فرات 
امروز)دوشنبه( توسط  بامداد  به زمین در نخستین ساعات 
یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد و تاکید کرد: 
سپاه  و  بوده  مسلح  نیروهای  قرمز  خط  ایران  ملت  امنیت 
و  اسالمی  ازمیهن  صیانت  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
از هیچ تالشی فروگذار  امنیت و آرامش مردم عزیز  تامین 
نکرده و مشت آهنین خود را همچنان مهیای پاسخ قاطع و 
کوبنده به هر گونه شرارت و شیطنت دشمنان قرار خواهد 

داد.
متن اطالعیه روابط عمومی کل سپاه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در پی جنایت تروریستی 31 شهریور ماه 1397 اهواز که 
به شهادت ۲5 تن و مجروح شدن ۶9 تن از مردم مظلوم و 
بی دفاع و نیروهای مدافع میهن اسالمی منجر گردید، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با استعانت از ذات اقدس باریتعالی، 
به نیابت از ملت سرافراز ایران و خانواده های معظم شهیدان 
، در لبیک به ندای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 
خون  انتقام  برای  العالی(  )مدظله  ای  خامنه  امام  حضرت 
به ویژه کودک ۴ ساله و جانباز 7۰ درصد دفاع  این شهدا، 
این حادثه  بزدل  و گوشمالی عوامل  تروریست ها  از  مقدس 
، ساعت ۲ بامداد امروز )دوشنبه 9 مهرماه( محل استقرار و 
تجمع تروریست های تکفیری تحت حمایت امریکا و قارون 
ضربه  مورد  را  سوریه  کشور  در  فرات  شرق  در  منطقه  های 

موشکی قرار داد.
طی این عملیات که با نام ضربت محرم و با رمز مقدس یا 
حسین) ع( انجام شد ، تعداد ۶ فروند موشک بالستیک میان 

در غرب  فضای سپاه  هوا  نیروی  پایگاه های موشکی  از  برد 
کشور شلیک و تروریست های مزدور و جنایتکار از فاصله 57۰ 

کیلومتری هدف ضربات مهلک و مرگبار قرار گرفتند.
مقرهای  و  مواضع  نیرو  این  رزمی  پهپاد  فروند   7 متعاقبا 
را  استکبار جهانی  تروریست های مزدور  و پشتیبانی  تجمع 

بمباران کردند. 
این  در  دریافتی،  دقیق  گزارشهای  و  اطالعات  اساس  بر 
اخیر   جنایت  موثر  عناصر  و  سرکردگان  از  تعدادی  عملیات 
تروریست ها به هالکت رسیده و یا مجروح شده اند، همچنین 

منهدم  آنان  مهمات  ذخیره  انبار  و  آمادی  های  زیرساخت 
گردید.

رهگیری  و  بندی  جمع  ؛  شود  می  یادآور  رهگذر  این  در 
شواهد و قراین جنایت اخیر اهواز، فرزندان ملت ایران را به 
مقر تروریست ها در شرق سوریه که توسط امریکا هدایت و 
پشتیبانی شده و در راستای اهداف شیطانی تروریسم دولتی 
کاخ سفید و منافع رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه عمل می 
کند، رسانید و سپس با طراحی و برنامه ریزی دقیق اطالعاتی 
و میدانی، نقاط تعیین شده، آماج موشک های نقطه زن قرار 

گرفت.
در پایان به هموطنان عزیز اطمینان می دهیم ، همانگونه 
که بارها اعالم شده است، امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهای 
و  همراهی  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  بوده  مسلح 
مشارکت سایر نیروهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی کشور در 
صیانت از ایران اسالمی و تامین امنیت و آرامش جامعه از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده و مشت آهنین خود را همچنان مهیای 
پاسخ قاطع و کوبنده به هر گونه شرارت و شیطنت دشمنان 

قرار خواهد داد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرایط امروز 
کشور نسبت به گذشته و در طول تاریخ بعد از انقالب 
به صورت همه  متفاوت است، گفت: تحریم های آمریکا 
آنها  قطعا  اما  است،  هم  موثر  که  می شود  دنبال  جانبه 
موفق نخواهند شد. این تصور باطل را دارند که با تحریم ها 

می توانند بر روی اراده ملت تاثیر گذارند.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی، در نشست مشترک کمیسیون 
کشاورزی با فعاالن صنایع غذایی و کشاورزی و با حضور وزرای 
صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی گفت: شرایط امروز کشور 
با گذشته متفاوت است. شاید در طول تاریخ بعد از انقالب این 
وضعیت را نداشتیم. آمریکا تحریم های ناجوانمردانه ای را دنبال 
می کند که همه جانبه بوده و موثر هم است، اما موفق نخواهد بود. 
باید در مقطع فعلی همه بخش ها چه دولت و چه بخش خصوصی 

هم فکر باشند.
با  که  ایجاد شده  تصور  این  آمریکایی ها  در  تاکید کرد:  وی 
تحریم ها می توانند روی اراده ملی اثر گذارند. این تصور باطلی 
است. خیلی از کشورها رفتارهای آمریکایی ها را قبول ندارند و با 
آن مبارزه می کنند. بخش  دیپلماسی کشور هم در تالش است و 

همه بخش های حکومت برای حل معضل کار می کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:  تردید نکنید برای 
مجلس، دولت، دستگاههای مختلف و تمامی تصمیم گیران کشور 
مساله تولید موضوع مهمی است. و قطعا باید برای رفع مشکالت 
تولید کنندگان راه حلی اندیشید. نباید اجازه داد تولید با مشکل 

مواجه شود.
وی با تاکید بر این که باید از فرصت صادرات به بهترین نحو 
استفاده کرد گفت: ما در زمان تصویب بودجه بر روی صادرات 
تمرکز کردیم تا بخشی از بودجه دولت تامین شود. این کار باید 
مورد پیگیری قرار گیرد. منابع مصوب مجلس برای پشتیبانی 

کشاورزی  کمیسیون  است  الزم  شود.  تامین  باید  صادرات  از 
پیگیری های الزم را داشته باشد.

بخش  مشورت های  از  استفالده  لزوم  بر  تاکید  با  الریجانی 
خصوصی در دولت گفت: ما در پارلمان این روند را در پیش 
در  خصوصی  بخش  مشورت های  از  که  طوری  به  گرفته ایم 
کمیسیون ها استفاده می شود  و حتی می توانیم در صحن هم 
بهره گیریم. الزم است دولت هم از مشورت های بخش خصوصی 
استفاده کند که این کار عاقالنه ای است اگر پیشنهادی دارید آن 
را ارائه دارید ما حتی آمادگی برای قانون گذاری در این زمینه 

را داریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت های مطرح 
شده در این جلسه درباره ی تامین نقدینگی و سرمایه ای در گردش 
کارخانجات گفت:  باید بانک ها را به سمتی سوق دهیم که توجه 

بیشتر به بخش  کشاورزی و صنعت داشته باشد. باید برای انها 
الزامی شود. دولت این کار را انجام دهد یا این که ما آن را در 
شورای هماهنگی اقتصادی دنبال می کنیم. این که گفته شد باید 
برای سرمایه در گردش در شرایط فعلی توجه بیشتری شود و 
حتی یارانه اختصاص یابد حرف معقولی است. درباره ی موضوع 
برخوردهای تعزیرات نیز که در این جلسه مورد اشاره شد باید 
در وهله اول یادآور شوم تعزیرات برای دولت است و دولت باید 
هماهنگی های الزم را انجام دهد. البته این که کارخانه ای کاالهای 
مورد نیاز مردم را انبار کرده و وارد بازار نکند خیانت است این 
روند به مردم صدمه می زند. در عین حال برخی از اشتباهات را در 
تعزیرات قبول دارم باد نظم بیشتری حضور داشته باشدالزم است 

وزیر دادگستری دقت بیشتری داشته باشد.
الریجانی در مورد قیمت گذاری برخی از محصوالت همچون 

باید قیمت  پتروشیمی گفت:  روغن، آب معدنی و محصوالت 
گذاری به گونه ای باشد که آنها دچار ضرر نشود. باید روند طوری 
باشد تا کارخانه ها سرپا بماند. مکانیزمی در پیش گرفته شود تا 

مشکالت کارخانجات حل شود.
رئیس مجلس درباره ی تک نرخی شدن ارز هم گفت: برای این 
که ارز دو نرخی نباشد استدالل های کافی وجود دارد ما هم قبول 
داریم که با دو نرخی شدن ارز رانت به وجود می آید اما شرایط 
بازار ما حالت طبیعی ندارد. برداشت مجموعه اقتصاددانان کشور 
این است که با وضع ایجاد شده در بازار غیر ثانویه معلول شرایط 
اقتصادی نیست و شرایط  دیگری آن را ایجاد کرده است . باید 

آن را سامان داد.
الریجانی موضوع پیمان سپاری را دائمی نخواند و گفت:  ما در 
شرایط فعلی چاره ای جز این کار نداشتیم البته برای کسانی که 
صادرات به افغانستان و عراق دارند صحبت شده که با مکانیزمهایی 

با ارزهای بومی آن کشورها معامالت انجام دهد.
وی درباره ی انحصار به وجود آمده در بازار مرغ گفت: این که 
وزیر کشاورزی مطرح کرد که صرف انحصار در بازار مرغ وجود 
دارد قابل قبول نیست و نباید چنین انحصاری باشد. باید زمینه 
فعالیت دیگران فراهم شود. گفته شد که بیشتر انحصار بازار مرغ در 
دست مرغ کوثر است که پشت آن بنیاد شهید است با این وجود 
باید عرصه ی رقابت فراهم شود . سرمایه گذاران هم منع نشوند تا 

رقابت به وجود آید.
الریجانی با بیان این که اجناس وارداتی باید بر اساس بازار ثانویه 
عرضه شود گفت: الزم است موارد مطرح شده در این جلسه در 
کمیسیون کشاورزی مورد پیگیری قرار بگیرد ولی شما نگران و 
عصبانی نباشید مشکل برای همه کشور است بدانید بقیه هم دنبال 
حل مشکالت هستند . بخش کشاورزی در صنایع غذایی جزو 

اولویتهای کشور است.

به دلیل اینکه در دستور چهارم برای رسیدگی قرار داشت، بررسی نشد

 بررسی الیحه CFT در مجلس به تعویق افتاد
 الیحه CFT طبق زمانبندی منتشره در تارنمای مرکز پژوهش های مجلس، 
قرار بود در دستور دوم جلسه علنی امروز رسیدگی شود؛ اما نه تنها الیحه 

بررسی نشد بلکه گفته شد این موضوع در دستور چهارم قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( بنابر اظهار سید امیر 
حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس »به دلیل اینکه در دستور چهارم 
برای رسیدگی قرار داشت، بررسی نشد«؛ این اظهار نظر در حالی است که طبق جدول 
زمان بندی دستورات هفتگی مجلس شورای اسالمی مندرج در تارنمای مرکز پژوهش 
های مجلس قرار بود در دستور دوم و پس از الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز در جلسه علنی امروز بررسی شود.
CFT اول الیحه قاچاق، دوم

علیرضا رحیمی دیگر عضو هیات رییسه مجلس در این زمینه به ایرنا گفت:طبق 
آیین نامه داخلی مجلس ابتدا باید به الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

مجلس بررسی شود و سپسCFT در دستور کار قرار گیرد.
از طرفی حضور وزیران برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان که طبق روال مجلس 
روزهای سه شنبه صورت می گیرد، بر خالف رویه همیشگی امروز یک شنبه انجام 
شد و »منصور غالمی« برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و محمد 
حسین فرهنگی نماینده تبریز در مورد این که چرا در سطح بندی و اجرای برنامه 
آمایش آموزش عالی)طرح آمایش( برخی دانشگاه های معتبر کشور در مراکز استان 
ها و برخی شهرستان ها،محلی اعالم شده است؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 

حضور یافت.
این روال غیر معمول و همچنین تجمعی که طبق اخبار منتشره در رسانه ها، توسط 
گروهی در مقابل مجلس در مخالفت با بررسی الیحه CFT تجمع برگزار شد، این 
پرسش را ایجاد کرد که آیا بین این دو یعنی عدم بررسی الیحه CFT در جلسه علنی 

امروز و تشکیکی که در خصوص نوبت بندی دستورات رسیدگی مجلس با اظهار نظر 
عضو هیات رییسه ایجاد شد، رابطه دارد یا خیر.

در خصوص محتوا و شعارهای تجمع کنندگان مقابل مجلس که بنابر گفته و تصاویر 
منتشر شده، چند تن از نمایندگان مجلس نیز در آن حضور داشته اند در مصاحبه با 
احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، نظر وی را در این زمینه جویا 
شدیم؛ مازنی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی بر مبنای قانون اساسی عمل می 
کند، گفت: رفتاری که در رابطه با FATF صورت می گیرد، رفتاری کامال جناحی و 
سیاسی است و نوعی بی احترامی به مجلس است که با ادبیات مختلف صورت می 

گیرد.
وی ادامه داد: معترضان گاهی با مواضع امام )ره( و مقام معظم رهبری و گاه با اشاره 
به شهدا و ارزش های انقالب و دفاع مقدس و زمانی با توهین، تخریب و نفرین به 

نمایندگان مجلس صورت می گیرد، درست نیست.
مازنی با بیان اینکه»ما نمایندگان مردم هستیم و البته خوب است که آراء و نظرات 
نمایندگان خود را رصد کنند« افزود: رفتارهایی که به شکل تجمع، توهین، تخریب 

و امثالهم صورت می گیرد، پیام خوبی ندارد و بوی خوبی از آن به مشام نمی رسد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در پاسخ به کسانی که دلسوزانه و صادقانه دغدغه 
ارزش های انقالب، رهبری و شهدا را دارند، عرض می کنم که مطمئن باشند مجلس 
شورای اسالمی خارج از چارچوب سیاست های کلی نظام که مقام معظم رهبری ابالغ 

فرموده اند، تصمیم نخواهد گرفت .
مازنی با بیان اینکه »قانون اساسی برای مجلس شان قانون گذاری مشخص کرده 
است« تاکید کرد: احیانا اگر از سوی مجلس شورای اسالمی اشتباهی صورت گیرد، 
بعد از مجلس شورای محترم نگهبان است که هم از نظر انطباق با شرع مقدس اسالم 
و هم از نظر انطباق با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام این موضوع را بررسی و 
اظهار نظر می کند و اگر در نهایت مجلس بر نظر خود اصرار نیز داشته باشد، مجمع 

تشخیص مصلحت نظام که -به عنوان جایی که برای شکستن بن بست ها است  در 
آن منصوبان مقام معظم رهبری حضور دارند، تصمیم می گیرد.

وی در خصوص اعتراضاتی که در مخالفت با FATF انجام می شود، گفت: این 
روش ها نخ نما شده است و جز اینکه نوعی اهرم فشار برای نمایندگان مجلس چیز 
دیگری نیست و روی نمایندگان مجلس قطعا تاثیر نخواهد گذاشت، اما ممکن است 

قشرهای مختلف مردم در این باره دچار سوء تفاهم شوند.
مازنی با بیان اینکه مجلس فارغ از رفتارهای پوپولیستی تصمیم می گیرد، 
اگر  و  نیست  های خوبی  ها، روش  این روش  کنم  تاکید می  من  کرد:  عنوان 
عناصر دلسوز نگران اصول و ارزش های انقالب هستند مطمئن باشند ما خالف 
قانون اساسی و اندیشه امام و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، تشخیص 

نمایندگان و فراکسیون های مختلف مجلس تصمیم نمی گیریم.


