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اژه ای در پاسخ درباره تعلل در برخورد با احمدی نژاد:

دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ما همیشه توصیه می کنیم افرادی 
که مرتکب هر جرمی شده اند از کشور خارج نشوند گفت: بین مجرمی 
که فرار کرده و از طریق اینترپل به کشور بازگردانده شده با مجرمی که 

در داخل دستگیر شده است فرق بسیار هست.
استان  خبرنگاران  جمع  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
کردستان در سنندج اظهار کرد: ما همیشه توصیه می کنیم افرادی که مرتکب 
هر جرمی شده اند از کشور خارج نشوند و در داخل کشور باشند و از خودشان 

دفاع کنند.
وی افزود: این افراد اگر دفاع کردند و موجه بود که تبرئه می شوند اما اگر 
حتی محکوم شدند چه بسا مجازات اینکه از کشور هم فرار کرده کار وی را 

سنگین تر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت جمهوری اسالمی ایران هم می تواند تالش 
کند و برخی از مجرمان را به کشور برگرداند. بین مجرمی که فرار کرده و از 
طریق اینترپل به کشور بازگردانده شده با مجرمی که در داخل دستگیر شده 

است فرق بسیار هست.
وی ادامه داد: توصیه می کنم به کسانی که به هر دلیلی جرمی مرتکب شده 
و متهم شده اند و در خارج از کشور هستند، خودشان برگردند حتما به نفعشان 

است و از ارفاقات قانونی می توانند استفاده کنند.
و  هستند  بیرون  که  هم  آنهایی  امیدواریم  کرد:  تصریح  ای  اژه  محسنی 
نخواستند برگردند، نیروهای قضایی و انتظامی بتوانند با کمک پلیس بین الملل 

آنها را به کشور برگردانند.
تعهدات خودشان  به  از کشورها هم  برخی  متاسفانه  البته  کرد:  اضافه  وی 
عمل نمی کنند و حتی در مفاسد اقتصادی حاضر نیستند همکاری الزم را برای 
دستگیری و استرداد مجرمان داشته باشند اما برخی از کشورها هم که با آنها 
معاهداتی داریم همکاری الزم را خواهند داشت و متهمان به کشور بازگردانده 

خواهند شد.
نحوه  مورد  در  ایسنا،  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
در  کرد:  اظهار  محتکران  و  اخیر  های  گرانی  عامالن  با  قضا  دستگاه  برخورد 
در  دارند  حضور  آن  در  قوه  سه  سران  که  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
خصوص این مشکالت به صورت جدی برنامه ریزی شده و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته این شورا، در مورد کنترل گرانی ها و 
محتکران و چگونگی برخورد با آنها تصمیماتی گرفته شده است که امیدوار 
هستیم این تصمیمات موثر واقع شود که تا امروز هم نتایج خوبی داشته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایسنا در مورد مدارای 
دستگاه قضا با مسئوالن سابق کشور از جمله احمدی نژاد که اتهاماتی را علیه 
این دستگاه مطرح کرده اند، گفت: قبول دارم با بعضی از افراد برخورد نشده اما 
مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرمی بشود رسیدگی خواهد شد.به قول 

معروف" دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد."
یا  و  ارز و سکه  امور  امروز در  با کسانی که  پایان خاطرنشان کرد:  وی در 
مایحتاج مردم و مسایل پولی اخالل ایجاد می کنند دستگاه قضا هیچ اغماضی 

نخواهد داشت.

واعظی:

تصویب CFT درمجلس نمایش وحدت و مردمساالری 
دینی بود

رییس دفتر رییس جمهوری با قدردانی از مجلس شورای اسالمی برای 
تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
مقتدرانه  نمایش  افتاد،  اتفاق  مجلس  در  امروز  آنچه  گفت:   ،)CFT(

وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود واعظی با اشاره 
به تصویب الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم)CFT( در 
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی با اکثریت آراء، اظهار داشت: دولت از 
همه نمایندگان محترم مجلس اعم از موافق و مخالف که با دلسوزی، صداقت 
و بصیرت این الیحه را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه های خود را با دولت و 

ملت شریف ایران در میان گذاشتند تقدیر و تشکر می کند.
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: یقین دارد که امروز گام مهمی در 

تنظیم بهتر روابط بانکی جمهوری اسالمی برداشته شد.
وی افزود: دولت همچنین از همه کارشناسان، اساتید، نخبگان و رسانه هایی 
که در این مدت موافق و مخالف این الیحه نظر داده و ابعاد مختلف آن را مورد 
بررسی قرار دادند، تقدیر می کند و بر این باور است که این فرآیند سند روشنی 

از پویایی سیاسی است که به لطف جمهوری اسالمی محقق شده است.
واعظی با تاکید براینکه با تصویب این الیحه توسط مجلس شورای اسالمی 
یکی از اصلی ترین بهانه ها برای عدم همکاری مالی با جمهوری اسالمی در 
سطح جهانی از میان برداشته شد، گفت: دولت همواره دغدغه های مقام معظم 
امور مرتبط  را در همه  ایران  رهبری، مجلس شورای اسالمی و ملت شریف 

لحاظ خواهد کرد.
رییس دفتر رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد که تصویب این الیحه به 

ثبات بازار و کاهش نرخ ارز کمک کند.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه امروز یکشنبه 
با 143 رای موافق با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین 

المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( موافقت کردند.
به  ایران  الحاق  به  از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه، 120 نماینده 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رای مخالف و پنج نماینده رای ممتنع 

دادند.
این الیحه در جلسه 20 خردادماه سال جاری مجلس به مدت دو ماه مسکوت 

گذاشته شده بود.
در آغاز جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان با رای گیری آشکار و علنی 

درباره این الیحه مخالفت کردند.
از  برای جلوگیری  این الیحه   CFT اخیر مخالفان  روزهای  و  ها  در هفته 
تصویب آن تالش های گسترده ای داشتند به طوری که از تریبون های ملی و 
فراجناحی هم اظهار نظر کردند. صبح امروز هم گروهی از مخالفان این الیحه 

در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی لوایح چهارگانه مربوط 

به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی )FATF ( است.

اخبار

دوشنبه / 16 مهر 1397 / شماره 249

وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد، سه شنبه معرفی می شوند
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که با توجه به وعده دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد، مجلس هفته آینده برای بررسی گزینه های پیشنهادی دولت تشکیل جلسه می دهد.محمدعلی وکیلی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به نشست عصر امروز هیات رییسه مجلس گفت: دولت وعده داده وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد را سه شنبه هفته آینده به مجلس معرفی کند. بر همین اساس تعطیلی هفته آینده مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه لغو 

خواهد شد. به گفته وی مجلس هفته آینده برای بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد، تشکیل جلسه خواهد داد.

از مرگ بر بازرگان تا ژست اپوزیسیون؛ 

تنش در مجلس؛ از مهر ۶۰ تا مهر ۹۷
کیاوش حافظی؛ درگیری در مجلس این بار بر سر الیحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود. در بین همه 
حواشی صحن مجلس، درگیری و تشنج لفظی موضوعی 

است که به متن تصمیم گیری ها نزدیک تر است. 
داستان گالبی خوردن نادر قاضی پور در جلسه علنی مجلس یا 
سلفی گرفتن بعضی نمایندگان با موگرینی از آن دست اتفاقاتی 
است که به ندرت در مجلس رخ می دهد که البته برخی همین 
اتفاقات را در مقابل شان مجلس قرار می دهند. این اتفاقات هرچند 
وقت یکبار در مجلس اتفاق می افتند، اما حدیث مفصل تنش در 
بهارستان در این مجمل نمی گنجد. روز چهارشنبه پیش از ارجاع 
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کمیسیون اقتصادی 
مجلس علی الریجانی رئیس و علی مطهری نایب رئیس مجلس 
اعالم کرده بودند یک روز قبل در شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه توافق کرده اند این الیحه به قوه قضائیه ارجاع شود. 
برخی نمایندگان از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی مخالفت خود 
را با این موضوع اعالم کردند. این فریاد ها آنقدر ادامه پیدا کرد که 
نطق محمد وحدتی نماینده بستان آباد قطع شد. علی مطهری 
که ریاست مجلس را برعهده داشت بار ها از نماینده شاهین شهر 
خواست که به صندلی خود برگردد، اما حاجی دلیگانی کماکان در 
اطراف جایگاه ناطقان فریاد میزد. سرانجام پژمان فر، سلیمی، احد 
آزادی خواه و ذالنور نیز با حاجی دلیگانی همراهی کردند. در نهایت 
با دعوت نمایندگانی مانند محمدعلی وکیلی و عبدالکریم حسین 
زاده تنش روز چهارشنبه به پایان رسید. از این دست نمونه ها کم 
نیست. هرچند برخی از این رفتار ها مثل ضرب و شتم خبرنگار 
روزنامه ایران توسط نادر قاضی پور خارج از صحن سبز رخ داده، اما 
بسیاری از آن ها در میانه میدان تصمیم گیری های نمایندگان بوده 
است. بسیاری از این دست رفتار ها در میان نطق دیگر نمایندگان 
دیده شده که البته منحصر به دوره خاصی هم نیست. نطق های 
ناتمام مهدی بازرگان در مجلس اول و علی مطهری در مجلس 
نهم در خاطر ها بیشتر مانده اند. 37 سال پیش در همین روز ... 
دقیقا 37 سال پیش، در 1۵ مهر سال ۶0 وقتی مهدی بازرگان 
در جایگاه سخنرانی مجلس قدیم ایستاده بود و نطق خود را 
ایراد می کرد ناگهان با شعار »مرگ بر بازرگان« از سوی برخی 
نمایندگان رو به رو شد. برخی نمایندگان به او حمله کردند و نطق 
بازرگان را نیمه تمام گذاشتند. این تنش خشت اول درگیری ها 
در مجلس شورای اسالمی شد. عالوه بر بازرگان، هاشم صباغیان 
وزیر کشور دولت موقت که سابقه نشستن بر کرسی نمایندگی 
مردم تهران را دارد در سال ۶2 نیز با تنش رو به رو شده بود. در 
میان نطق هاشم صباغیان، نیرو های چپ خط امامی به او اعتراض 
کردند. علی اکبر معین فر در میان همهمه به سمت تریبون رئیس 
مجلس رفت و به اعتراض به وضعیت به وجود آمده دو دستش را 
بر روی میز هاشمی کوبید که "چرا مجلس را آرام نمی کنید؟"، اما 
این اعتراض همانا و سیلی عادل اسدی، نماینده اهواز به صورت 
معین فر همانا.   سیلی بازگشت، اما به اشتباه با سیلی به صورت 
معین فر، دیگر در بهارستان خبری از تنش نبود. اما سیلی دیگری 
که این بار هدف صورت یک روحانی بود تنش را بعد از چند دوره 
به بهارستان بازگرداند. ماجرای این سیلی به مجلس پنجم و زمانی 
برمی گردد که عبداهلل نوری، وزیر کشور دوران اصالحات برای 
پاسخ گویی به سوال نماینده دزفول راهی مجلس رفته بود. او به 
حمله گروه های فشار به تجمعات قانونی اعتراض می کرد که محمد 
حسن جمشیدی، نماینده بهشهر، برای عبداهلل نوری حرکت کرد. 
البته قدرت اهلل نظری نیا، نماینده کنگاور، درمیانه راه مانع 
بر  نوری  عبداهلل  جای  به  جمشیدی  سیلی  و  شد  جمشیدی 
صورت نظری نیا نشست. هم سیلی خورنده، هم سیلی زننده و 
هم آنکه که سیلی نخورد روحانی بود. قدرت اهلل علیخانی، مهدی 
این تنش ها  ... در مجلس ششم  و علی مطهری  زاده  کوچک 
دوباره دیده شد. اعتراض قدرت اهلل علیخانی به نطق استعفای 
فاطمه حقیقت جو یکی از مشهورترین تنش های مجلس است. 
اما  کرد،  حرکت  جو  حقیقت  سمت  به  روحانی  نماینده  این 
نمایندگان مانع درگیری اش با نماینده زن شدند. همین نماینده 
روحانی، اما در مجلس اصولگرای هشتم نتوانست نطقش را به 
پایان برساند. نمایندگان جبهه پایداری از جمله مهدی کوچک 
زاده که از نمایندگان پرتنش مجالس هشتم و نهم بود نطق او 
را نیمه کار گذاشتند. مهدی کوچک زاده برخورد هایی هم با علی 

مطهری داشته است. یکی از این تنش ها زمانی اتفاق افتاد که 
کوچک زاده به کوچک اف شناسانده شد. علی مطهری در یکی 
از جلسات مجلس گفته بود قبال با کوچک زاده همکالس بوده 
و در دوره دبیرستان او را کوچک اف روسی صدا می کردند. این 
حرف نماینده جبهه پایداری را عصبانی کرد و باعث شد شیئی 
را به سمت مطهری پرتاب کند.   کتک زدن مطهری در مجلس 
نهم از دیگر تنش های مشهور پارلمان در 37 سال گذشته، نطق 
ناتمام علی مطهری در مجلس نهم است. مطهری 20 دی ماه 
۹3 درست یازده روز بعد از برگزاری سالروز راهپیمایی ۹ دی در 

مجلس شورای اسالمی مشغول به نطق بود.
 او در بخشی از نطق خود گفت: در ایام ۹ دی برخی رسانه ها 
از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودند و بر طبل تفرقه کوبیدند 
و ماهیت ۹ دی را آنگونه که دوست داشتند معرفی کردند در 
حالی که همه می دانند در ۹ دیماه سال ۸۸ مردم با قاطعیت 
از تخلفات دو طرف فتنه دوری و به دفاع از انقالب و جمهوری 
اسالمی پرداختند. اگر بخواهیم ۹ دی را مظهر تفرقه میان ملت 
قرار دهیم دیگر یوم اهلل نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. 
درخواست رفع حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم 
موضوعات دیگر نطق مطهری بود که در مجموع به مذاق بسیاری 
از نمایندگان اصولگرای نهم خوش نیامد و این بار نه بازرگان که 
نطق فرزند یکی از ایدئولوگ های انقالب در مجلس ناتمام ماند. 
علی مطهری از سوی برخی همکارانش چنان مورد ضرب و شتم 
قرار گرفت که دست چپش نیز آسیب دید.   می خواستند سیف را 
کتک بزنند مجلس دهم هم بی تنش نبود. هرچند بی سیلی بود، 
اما برخی نمایندگان تا پای ضرب و شتم، ولی اهلل سیف رئیس کل 
بانک مرکزی نیز پیش رفتند. در همین ابتدای سال جاری، ولی 
اهلل سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس حاضر 
شد که درباره افزایش قیمت دالر و نابسامانی بازار ارز توضیح دهد. 
او با شعار های "استعفا، استعفا" از سوی برخی نمایندگان رو به رو 
شد. این اتفاق باعث همهمه در مجلس شد و جلسه را برای دقایقی 

کوتاه از دستور خارج کرد. 
سیف مدعی شد برخی قصد ضرب و شتم او را داشته اند. او در 
دادسرای کارکنان از تعدادی نمایندگان کرد که این موضوع به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. البته بحران نوسانات 
نرخ ارز این موضوع را به اندازه تنش های گذشته برجسته نکرد.   
تنش اشتباهی عزیزی از دیگر تنش های مجلس دهم به وقت 
استیضاح مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد رخ داد. مهرداد 
الهوتی، از نمایندگان موافق استیضاح در میان نطق خود به محمد 

عزیزی نماینده مردم ابهر که مقابل وزیر ایستاده بود گفت: از 
جلوی کرباسیان کنار برود. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان 
روی صندلی خود نشسته بود و با شنیدن "عزیزی" جمله الهوتی 
را به خود گرفت و به قصد درگیری فیزیکی با الهوتی به سمت 
او رفت. عزیزی الفاظی نثار الهوتی کرد، اما در نهایت نمایندگان 
دهانش را گرفتند و او را دور کردند. عزیزی در نهایت بعد از 
توضیح ناطق متوجه شد که منظور الهوتی، محمد عزیزی بود 
نه خودش. سوءاستفاده از مشکالت ناشی از تحریم در نزدیکی 
انتخابات اما چرا این تنش ها تمامی ندارد؟ مگر مجلس عصاره 
فضائل ملت نیست؟ شاید عده ای برای توضیح بعضی تنش های 
مجلس مثل حمله به بازرگان و ... آن را ناشی از خروش انقالبی در 
برابر منتقدین بدانند، اما حمله به سیف، کتک زدن خبرنگار و داد 
و بیداد در برابر هیات رئیسه ای که با رای خود نمایندگان بر سر 

کار آمده چه معنایی دارد؟
 داریوش قنبری، نماینده دور هشتم مجلس شورای اسالمی 
به فرارو می گوید: اکنون به واسطه تحریم ها در کشور مسائل 
ومشکالتی به وجود آمده است. در این میان به انتخابات سال 
آینده مجلس هم نزدیک می شویم. برخی نمایندگان می خواهند 
از وضعیت به وجود آمده، استفاده تبلیغاتی کنند. آن ها به جای 
اینکه برای حل مشکالت به دولت کمک کنند، ژست اپوزیسیون 
می گیرند تا بتوانند در انتخابات آینده رای بیاورند. متاسفانه در 
تمام مجالس ما این تنش ها وجود داشته است. همیشه عده ای از 
نمایندگان بوده اند که به جای حل مشکالت کشور خودشان را 
برای کسب رای یا موقعیت بهتر سوء استفاده می کردند. متاسفانه 
بخشی از این مساله هم به فرهنگ سیاسی ما برمی گردد؛ معموال 
افرادی که راهکاری برای ارائه دادن ندارند، تنها با ژست اپوزیسیون 
افرادی  اینکه  از  مردم  ظاهرا  می گیرند.  قرار  مردم  اقبال  مورد 
بخواهند در مشکالت شان با آن ها همدلی کنند راضی هستند. 
ژست اپوزیسیون در جایگاه پوزیسیون این فعال سیاسی ادامه 
می دهد: مجلس جای تصمیم گیری است. دولت در مجموع بر 
روی ریلی حرکت می کند که توسط مجلس گذاشته شده است. 
مجلس جایی است که می تواند راهکار ارائه دهد، قانون تصویب 
کند و تصمیم بگیرد. تصمیمات مجلس هم می تواند مشکل ایجاد 
کند و هم می تواند مشکالت را برطرف کند. ما نباید شاهد این 
باشیم که برخی نمایندگان وقتی در جایگاه پوزیسیون هستند 
و مسئولیت دارند نباید ژست اپوزیسیون بگیرند. اگر دولت هم 
بخواهد به همین رویشی که برخی نمایندگان پیش گرفته اند 
عمل کند مثال مشکالت را بر گردن قوانین مجلس بیندازد بین قوا 

تنش ایجاد می شود و خود این موضوع نیز می تواند به یک بحران 
جدی تبدیل شود. بر سر در مجلس چه نوشته شده است؟ قنبری 
تشنج هایی که در صحن مجلس ایجاد می شود را خودتخریبی 
مجلس می داند و می گوید: نمایندگان بر اساس قانون حق دارند 
هرچه در ارتباط با حل مسائل کشور به ذهن شان می رسد مطرح 
کنند. ممکن است نماینده ای هم دچار اشتباه شود. اما به جای 
حمله به او می توان به او با منطق پاسخ داد. به هرحال نطق حق هر 
نماینده است. نمایندگان مخالف با یک نماینده هم می توانند نطق 
کنند و نظرشان را اراده دهند. توسل به اقدامات تخریبی نشان 
دهنده نبود منطق است. شاید برخی نمایندگان هم باشند که 
هدف شان سوءاستفاده برای مطرح کردن خود نباشد، اما آن ها هم 
که تنش آفرین هستند درک درستی از جایگاه خود ندارند. این 
رفتار ها با جایگاه مجلس هم سازگاری ندارد. نمایندگانی که به این 
روش ها متوسل می شوند نه شناختی از جایگاه قانون اساسی دارند، 
نه جایگاه نمایندگی. روی سر در مجلس این آیه نوشته شده: 
ِبُعوَن أَْحَسَنه. نمایندگان  ر ِعَباِد الَّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقول َفَیَتّ َفَبِشّ
وقتی به مجلس وارد می شوند این نوشته را حتما می بینند. روش 
نمایندگانی که دست از اقدامات تنش زا بهره می برند خارج از 
چارچوب دین، منافع ملی و منطق است. نماینده اسبق مجلس 
تاکید می کند: این دسته از نمایندگان حتما باید توسط رسانه ها 

شناسایی و به مردم معرفی شوند.
 خوشبختانه در مجلس دهم تعداد زیادی از این نمایندگان 
توسط مردم کنار گذاشته شدند. در قانون اساسی ما جایگاهی برای 
نماینده مجلس در نظر گرفته است که با این دست نمایندگان 
کار دیگری نمی توان انجام داد. فقط این امکان وجود دارد که 
مردم در انتخابات بعدی آن ها را کنار بگذارند. مجلس همیشه از 
فعال نبودن احزاب لطمه دیده است این فعال سیاسی با دخیل 
دانستن فرهنگ سیاسی جامعه به تنش هایی که هرچند وقت 
یکبار در صحن مجلس دیده می شود می گوید: در ایران، چون 
احزاب سیاسی فعال نیستند و این موضوع همیشه به جایگاه 
مجلس لطمه زده است. به خاطر فعال نبودن احزاب سیاسی 
آگاهی نمایندگان هم چندان زیاد نیست. این موضوع در ارتباط با 
نمایندگانی که از کانال های غیرحزبی وارد مجلس می شوند بیشتر 
دیده می شود. هرچند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
هم با هدف دادن خوراک فکری به نمایندگان تاسیس شده است، 
اما نقش این مرکز ارائه نظرات کارشناسانه درباره طرح ها و لوایح 
است. به این ترتیب فرصت زیادی نیست که دیدگاه نمایندگان در 

مدت چهار سال با کار علمی تغییر کند.

CFT دوئل موافقان و مخالفان

مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد
امروز مجلس شورای اسالمی در شرایطی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم )CFT( را تصویب کرد که جلسه مجلس شورای اسالمی 
از همان ابتدا فضای ملتهبی داشت که پایان آن به پاره کردن آیین نامه  توسط 

یکی از اعضای فراکسیون والیی ختم شد.
به  گزارش  ایسنا، الیحهCFT بعد از کش و قوس فراوان در دستور کار امروز )یکشنبه ( 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و قبل از آن بنابر درخواست تعدادی از نمایندگان، 
کمیسیون امنیت ملی جلسه ای را در صحن مجلس شورای اسالمی با حضور وزرای 
اطالعات و خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی 

رییس جمهور برگزار کرد تا تمامی ابهامات درباره این الیحه را رفع کند.
جلسه فوق کمیسیون در ابتدا بدون حضور اعضای فراکسیون والیی تشکیل شد. آنها در 

همان زمان نشست جداگانه ای برای بررسی CFT داشتند.
 از ساعت ۸ صبح اعضای فراکسیون والیی هم به جمع نمایندگان پیوستند و در نهایت 

جلسه علنی ساعت ۸:30 صبح آغاز شد.
بررسی الیحه CFT اولین دستور کار مجلس شورای اسالمی بود، بعد از اعالم اسامی 
موافقان و مخالفان کلیات این الیحه امیرآبادی، عضو هیات رییسه سخن از تقاضای تعدادی 
از نمایندگان برای رای گیری آشکار درباره این الیحه را کرد که نمایندگان با آن مخالفت 
کردند. رای گیری آشکار به این صورت است که باید نمایندگان در برگه نام و رای خود 

را اعالم کنند.
نوبت به صحبت موافقت و مخالفان الیحه شد، محمد دهقان، نایب رییس فراکسیون 
والیی به تبیین دالیل مخالفتش پرداخت و بعد از آن نوبت بهروز نعمتی، عضو فراکسیون 
مستقلین به عنوان موافق الیحه شد. نعمتی در صحبت هایش چند بار نام دهقان را آورد 

که این باعث اعتراض دهقان شد.
در نهایت با دخالت الریجانی این اعتراض تمام شد. الریجانی به نعمتی تذکر داد که در 
صحبت هایش نام کسی را نیاورد. بعد  از آن نوبت به نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون 

والیی رسید که دالیل مخالفتش را بیان  کند.
او  ابتدای صحبت هایش را با فریادهای بلند آغاز کرد و حتی مجددا به موضوع تصویب 
20 دقیقه ای برجام اشاره کرد، صحبتی که با واکنش رییس مجلس شورای اسالمی روبرو 

شد که برجام بعد از بحث و بررسی در جلسه چهار ساعته تصویب شده است.
نقوی حسینی باز هم فریاد زد که این چه نحو از اداره مجلس است و من اخطار دارم 
که اجازه آن را نمی دهند. سپس فریادهای نقوی حسینی به حدی رسید که آزادی خواه و 
کوهکن در پایان سعی در آرام کردن او را داشتند. نقوی حسینی در ادامه  دالیل مخالفتش 
را بیان  کرد. موافق آخر، فیضی عضو فراکسیون امید بود که در پایان صحبت هایش با نشان 

دادن پالکاردی تاکید کرد که باید به الیحه CFT رای داده شود.
به  گزارش  ایسنا، در خالل صحبت های نمایندگان موافق و مخالف تعدادی از اعضای 
فراکسیون والیی پالکاردهایی در دست داشتند با این مضامین "با تصویب CFT سفره 
مردم را کوچک تر نکنید" ، "من اطالعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی لو نمی دهم 
" ، "نه به شفافیت برای دشمن" ، "تاریخ شاهد باش من به کنوانسیون های استعماری 
رای نداده ام" ، "تصویب AFTF   =  خود تحریمی" ، " به کنوانسیون استعماری رای 

# CFT # ،"نمی دهیم
در این بین تعدادی از نمایندگان یعنی نقوی حسینی، حاجی دلیگانی و پژمانفر نیز 
اخطارهای جداگانه ای را مطرح کردند که در پاسخ به اخطار نقوی حسینی، رییس مجلس 
شورای اسالمی نامه ای که دفتر مقام معظم رهبری برای او درباره کنواسیون ها ارسال کرده 
است را در صحن مجلس شورای اسالمی قرائت کرد با این مضمون " مقام معظم رهبری 

با بررسی این لوایح در مجلس شورای اسالمی مخالفتی ندارد."
در حین دفاع نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از مصوبه کمیسیون ذوالنور ، عضو 
دیگر کمیسیون امنیت ملی در جایگاه هیات رییسه حضور پیدا کرد و با صدای بلند از 
صحبت های نجفی انتقاد کرد چون معتقد بود که نظرات مخالف هم در کمیسیون وجود 

داشته است و او باید همه این نظرات را اعالم کند.
نوبت به صحبت های وزیر امور خارجه، ظریف در این الیحه رسید که او در برخی از 
صحبت هایش تاکید کرد که تضمین نمی کنیم با پیوستن به این کنواسیون مشکالت 
حل شود، اما تضمین می دهیم با نپیوستن به این الیحه آمریکا بهانه مهمی برای افزایش 

مشکالت پیدا خواهد کرد.
در حین صحبت های ظریف، ذوالنور این بار در کنار صندلی ظریف، وزیر امور خارجه 
حاضر شد و با صدای بلند انتقاد می کرد که جمعی از نمایندگان خواستار برقراری نظم و 

انضباط در مجلس شورای اسالمی شدند.
رییس مجلس شورای اسالمی بعد از صحبت های وزیر امور خارجه، اعالم کرد که 

نمایندگان رای خود را بدهند و این توضیح را داد که رای گیری به صورت علنی نیست.
در زمانی که رییس مجلس شورای اسالمی به ارائه توضیحاتی می پرداخت، تعدادی 
از نمایندگان همچون ذوالنور و موسوی الرگانی با در دست داشتن پالکاردهایی به نشانه 
اعتراض مقابل مانیتور جلوی هیات رییسه ایستادند و با نشان دادن عدد "2" به نشانه 
مخالفت با این الیحه نظرشان را اعالم کردند. در این هنگام موافقان این الیحه همچون 
کمال دهقانی، نوریان و مافی با نشان دادن عدد "4" موافقت خود را با این الیحه اعالم 

کردند که بعد از آن به تعداد نمایندگان اضافه شد.
در زمانی که رییس مجلس شورای اسالمی آغاز رای گیری را اعالم کرد: محمد جواد 
ابطحی به نشانه اعتراض در پشت تریبون مجلس شورای اسالمی قسمتی از آیین نامه  
داخلی را پاره کرد. در نهایت 143 نماینده با رای موافق و 120 رای مخالف  از مجموع 

271 نفر نماینده حاضر در مجلس این الیحه را تصویب کردند.
در حال  حاضر نوبت شورای نگبهان است که این الیحه را بررسی و نظرش را به مجلس 
اعالم کند. الیحه بحث بر انگیز CFT یکی از لوایح چهار گانه گروه اقدام ویژه  مالی 
)FATF( است که کمتر از 10 روز به پایان مهلت FATF برای اجرای ایران به 41 توصیه 
مدنظر جهت شفافیت مبادالت پولی و بانکی مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری  

FATF می باشد.


