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 پیام رهبر انقالب به اجالس سراسری نماز:

نماز با خشوع و حضور به جامعه اعتال می بخشد

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به بیست و هفتمین اجالس سراسری 
نماز، این اجالس ساالنه را نشانه  حق گزاری در برابر فریضه نماز خواندند 
و گفتند: نماز آنجا که با خشوع و حضور گزارده شود، جامعه را به صالح و 

سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتال می بخشد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به این اجالس که صبح چهارشنبه در استان سمنان گشایش 
یافت و آیت اهلل شاهچراغی نماینده ولی فقیه در سمنان آن را قرائت کرد به شرح 

زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالنه  نماز از سوئی نشانه ی حق گزاری در برابر فریضه ای است که می 
تواند بر همه  اعمال و فرایض دیگر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل 
ماِسواها« و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که حق این هدیه  الهی را 

ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و سداد در زبان و 

عمل می کشاند و اعتالء می بخشد.
بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های ما براثر نپرداختن به این حقیقت 
هشدار دهنده است. از این رو ترویج نماز با همه  شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف 
بزرگی است که همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران این اجالس بویژه 
عالم مجاهد جناب حجت االسالم آقای قرائتی بحمداهلل در این راه از توفیق الهی 

بهره مند شده اید.
آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها باشد.

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سالمتی 
آینده  جامعه است.

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
سیدعلی خامنه ای

استیضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که با توجه به پس 
گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: استیضاح آقای ظریف ۲۴ امضاء 
داشت که اکنون تعداد امضاها به ۹ نفر رسیده است. طبق آیین نامه وقتی امضاها 

کمتر از ۱۰ نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.
وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: در آیین نامه 
موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضاء نداریم اگر کسی امضایش را پس 
گرفته باشد نمی تواند بعدا بگوید که مجددا می خواهد پای همان تقاضای استیضاح 

را امضاء کند.

نماینده شبستر درمجلس:

به جای استیضاح وزیر علوم راهکار ارائه دهیم
 نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان به جای 
استیضاح و نقد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به وی راهکار مناسب ارائه 

دهند.
»معصومه آقاپور« روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ضمن 
مخالفت با استیضاح »منصور غالمی« افزود: هم اکنون فرصت این گونه کارها نیست، 
ما نباید خود را صرف استیضاح، سوال و اینگونه کارها کنیم. در حال حاضر مجلس 
باید در راستای تسهیل قوانین و در جلسات غیرعلنی برای خروج از بحران ها گام 

بردارد.
وی خاطرنشان کرد: صرف وقت برای استیضاح وزیران شرایط را بهتر نمی کند. 

این همه استیضاح در این چند ماه به چه نتیجه ای رسیدند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که باید به وزیر 
علوم فرصت داد که گام های مناسب را بردارد، گفت: ممکن است دکتر غالمی 
نتوانسته همه انتظارت را برطرف کند ولی باید به وی فرصت بدهیم و به جای این 

همه نقد به او راهکار ارائه دهیم.
به گزارش ایرنا، طرح استیضاح وزیر علوم با بیش از 8۰ امضا روز گذشته تقدیم 
هیات رییسه مجلس شد و هیات رییسه نیز آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد.
نبود برنامه و سیاست های کالن پژوهشی و فناوری در چهارچوب اسناد باالدستی 
و اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای پژوهش های کالن کشوری تحت نظارت شورای 
عتف، عدم توجه به آموزش های فنی و حرفه ای و رشته های مهارتی و عدم تعیین 
تکلیف حق التدریسان فنی و حرفه ای علی رغم تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه 
و بی توجهی به آموزش در دانشگاه ها و عدم توسعه رشته های میان رشته ای در 
دانشگاه های کشور و عدم به روز رسانی رشته های دانشگاهی ازجمله محورهای این 

طرح استیضاح است.

اخبار
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 براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دریافتی های دولت در سال گذشته 13 درصد رشد داشت
 کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس در گزارشی اعالم کرد: دریافت های دولت در سال گذشته بالغ بر سه میلیون و 200 هزار و 287 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 95 ، 13 درصد رشد داشت. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدمهدی 

مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه خانه ملت گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد منابع و مصارف )دریافت ها و پرداخت ها( در قانون بودجه سال 96 کل کشور را قرائت کرد. در این گزارش آمده است: 
قانون بودجه سال 96 کل کشور با منابع و مصارفی بالغ بر 11 میلیون و 524 هزار و 565 میلیارد و 969 میلیون ریال پس از رسیدگی در کمیسیون های تخصصی، تلفیق و جلسات علنی و تایید شورای نگهبان در 24 اسفند 95 جهت اجرا به دولت ابالغ شد.                                         

بررسی جریان دوقطبی در میان اصالح طلبان

اصالح طلبان توجیه گر دولتی!
فضا در درون جریان اصالحات تا حدودی دوقطبی شده 
است. به این صورت که یک عده در داخل جریان که به 
دولت نزدیک هستند در این یک سال اخیر خیلی توجیه گر 
شده اند و به نوعی فضا برای یک نقد منصفانه دولت بسته 
شده است. همین مسئله موجب شده که برخی انتقاد های 
بسیار تندی نسبت به دولت انجام دهند. در چنین شرایطی 
را شکل دهیم  باید یک مسیر متعادلی  من معتقدم که 
وظیفه  دارند،  ماجرا  این  در  خاصی  نقش  که  کسانی  و 

خطیرتری هم در این مسیر خواهند داشت
 با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 
۹8 گویا نگرانی از عدم استقبال افکار عمومی نسبت به جریان 
اصالحات میان برخی از فعاالن این جریان افزایش پیدا کرده است 
و همین موجب شده که برای گریز از این موقعیت به سمت و 
سوی انتقاد های شدید از دولت بروند که این زمینه ساز نگرانی 

دیگر فعاالن این جریان سیاسی شده است.
به نظر می رسد فضای داخل جریان اصالحات در یک سال 
گذشته با یک شرایط جدید، اما تکراری مواجه شده است. شرایطی 
که بی شباهت به سال های آخر ریاست جمهوری سید محمد 
خاتمی نیست و در نهایت منجر به شکست این جریان در انتخابات 
سال 8۴ شد. این روز ها برخی در درون این جریان رویکردی را در 
دستور کار قرار داده اند که به عقیده بعضی از تحلیلگران مسائل 
سیاسی یا خیلی رادیکال است و یا به دنبال قهر سیاسی هستند. 
مجموع این ها موجب شده است که نگرانی های بسیاری در درون 

این جبهه سیاسی به وجود بیاید.
به عنوان مثال بهزاد نبوی که از چهره های سرشناس جریان 
اصالحات است در گفتگوی اخیر خود ضمن هشدار در خصوص 
رفتار های رادیکال در قبال دولت عنوان کرده است که فشاری که 
روی دولت روحانی است، به مراتب بیشتر از فشاری است که روی 
دولت خاتمی بود. برخی اصالح طلبان از تندرو های اصولگرا در 
حمله به دولت جلوتر افتاده اند تا رای مردم را جلب کنند او در 
ادامه تاکید کرد که همه میانه رو های اصالح طلب و اصولگرا باید 
متحد شوند، وگرنه مجلس ۹8 و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به 

تندرو ها می بازیم.
فضای دوقطبی در جریان اصالحات

اصالح طلب  سیاسی  فعال  تاجرنیا  علی  خصوص  همین  در 
درون  در  فضا  من  عقیده  »به  کرد:  فرارو عنوان  با  طی گفتگو 
جریان اصالحات تا حدودی دوقطبی شده است. به این صورت 
که یک عده در داخل جریان که به دولت نزدیک هستند در این 
یک سال اخیر خیلی توجیه گر شده اند و به نوعی فضا برای یک 
نقد منصفانه دولت بسته شده است. همین مسئله موجب شده که 
برخی انتقاد های بسیار تندی نسبت به دولت انجام دهند. در چنین 
شرایطی من معتقدم که باید یک مسیر متعادلی را شکل دهیم و 
کسانی که نقش خاصی را این ماجرا دارند، وظیفه خطیرتری هم 

در این مسیر خواهند داشت.«
او تصریح کرد: »من در کنار اینکه با آقای نبوی هم نظر هستم، 
اما فکر نمی کنم کار درستی باشد که همه اقدامات دولت را برعهده 
گرفت. اتفاقا من فکر می کنم که آنچه بیشتر به جریان اصالحات 
ضربه می زند این است که داشته ها و نداشته هایمان را به دولت 
گره بزنیم. باید قبول کنیم که بخشی از کار ها و رفتار های دولت 

قابل دفاع نیست و باید فضایی را برای انتقاد های منصفانه باز 
بگذاریم. با این حال من هم موافقم که نباید در این رابطه انتقاد های 
تند و غیرمنصفانه ای نسبت به دولت انجام داد، زیرا به هرحال دولت 

مستقر منتخب اصالح طلبان است.«
جریان  درون  در  دوقطبی  روند  این  ادامه  خصوص  در  وی 
اصالحات تاکید کرد: »اگر االن چاره ای برای این مسئله پیدا نکنیم 
قطعا در ادامه موجب تشدد و شکاف می شود و بعید نیست دوباره 
همان اختالفاتی که در سال 8۴ رخ داد، تکرار شود. به همین 
دلیل است که می گویم باید یک مسیر متعادلی ایجاد شود که در 
عین حال که از دولت حمایت می کنیم در مواقع لزوم هم انتقاد 
کنیم. زیرا از یک سو این رویکرد توجیه گری می تواند جایگاه اصالح 
طلبان را در نزد افکار عمومی متزلزل کند و از سوی دیگر انتقاد های 
تند هم موجب ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد. در این 
راستا باید در نظر داشته باشیم که زمان زیادی تا انتخابات مجلس 
باقی نمانده است و اگر االن به دنبال راه حل نباشیم و این فضای 
دوقطبی را از بین نبریم، ممکن است که مشکالت بسیاری برای 

جریان اصالحات به بار بیاورد.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: »یک نکته خیلی مهم 
این است که کشور االن در شرایطی است که دیگر برای هیچ 
کس اهمیتی ندارد که مثال در دوران آقای احمدی نژاد شرایط به 
چه نحوی بوده. زیرا به هرحال بیش از ۶ سال از آن دوره میگذرد 
و مردم منتظر هستند که اقدامات و تصمیمات مفیدی از دولت 
ببینند. اما متاسفانه ما هنوز می بینیم که در صحبت های بعضی 
از دولتمردان همچنان اشاره به دوره آقای احمدی نژاد وجود دارد. 
البته این قابل پذیرش است که بخشی از این مشکالت فعلی به 
دلیل سیاست های غلط دولت های نهم و دهم بوده، اما باید دید 
که چقدر این مسئله مورد قبول افکار عمومی است که به نظر من 

خیلی شنیده نمی شود و طالب ندارد.«
او افزود: »در درون جریان اصالحات هم ما باید به دنبال این 
باشیم که چهره هایی را معرفی کنیم که کارآمد باشند و باید 

قبول کنیم که حرف های شعارگونه دیگر اهمیت ندارند. یعنی 
باید به گونه ای برخورد کنیم که مردم بدانند اگر دولت در اختیار 
اصالح طلبان بود، قطعا شرایط متفاوت بود و ما همچنان چهره های 
کارآمد بسیاری داریم. به همین دلیل است که می گویم باید برخی 
سیاست های موجود نقد شود تا مردم بدانند که ما به دنبال این 
هستیم تغییراتی ایجاد کنیم. اگر مردم به این باور برسند که دولت 
آینده در اختیار اصالح طلبان باشد همین سیاست ها و رویکرد ها را 

ادامه می دهند، قطعا از این جریان حمایت می کنند.«
تاجرنیا در پایان گفت: »البته من نمی دانم منظور برخی دوستان 
اصالح طلب از اینکه می گویند »تندرو های اصالح طلب« چیست. 
شاید هرگونه انتقاد را نوعی تندروی می دانند، اما اینکه فکر کنید 
مانند تندرو های اصولگرا، گروه های مشخص و سازماندهی شده ای 
وجود دارد، اینگونه نیست. یعنی حداقل من تا امروز با این مسئله 
جریان  درون  در  افراد  برخی  است  ممکن  البته  نشدم.  مواجه 
اصالحات نگاه های تندتری نسبت به بقیه داشته بشاند، اما اینگونه 
نیست بگوییم گروه خاصی در درون جریان حضور دارند که رویکرد 

رادیکالی دارند.«
برخی دچار افراط و تفریط هستند

همچنین علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
آقای  پیروزی  و  از سال ۹۲  فرارواظهار کرد: »بعد  با  در گفتگو 
روحانی، این تلقی در جامعه ایجاد شد که یک دولت اصالح طلب در 
پاستور مستقر شده است؛ لذا در کنار اینکه عملکرد مثبت دولت به 
نفع اصالح طلبان است، اما متقابال ضعف ها و نارضایتی ها هم به پای 
اصالح طلبان نوشته می شود؛ لذا در این مدت به خصوص در یک 
سال گذشته با افزایش نارضایتی از دولت، انگشت اتهام به سمت 
اصالح طلبان نشانه رفته است. به همین دلیل دولت به شدت مورد 
انتقاد افراد تندرو در داخل جریان اصالحات قرار گرفته است و آن ها 
اصال از عملکرد آقای روحانی و وزاریشان رضایت ندارند و در این 
میان اصولگرایان هم بیکار نمانده اند دائما بر این آتش دمیده اند.«

وی ادامه داد: »حاال از یک سو این نگرانی وجود دارد که ادامه 

به آن شود که در درون جریان اصالحات  این وضعیت منجر 
دودستگی ایجاد شود و از سوی دیگر اقبال عمومی نسبت به 
این جریان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. به همین دلیل 
است که افراد میان رو در داخل جریان مانند آقای نبوی سعی 
دارند که مانع از این شکاف شوند. زیرا به هرحال رویکرد تند 
برخی افراد منجر به این خواهد شد که آسیب ان متوجه تمام 
جریان اصالحات باشد. ما نه موافق این هستیم که در مواجهه با 
دولت افراط شود و نه تفریط. زیرا بعضا دیده شده که برخی کامال 
چشم بسته سعی در حمایت دولت دارند و این کار هم به ضرر 

اصالح طلبان خواهد بود.«
او افزود: »ما در سال 8۴ تجربه این وضعیت را داشتیم و دیدیم 
که برخی به واسطه همین تندروی ها چگونه جریان اصالحات را 
دودسته کردند و نتیجه اش جز شکست نبود و همان رویکرد ها 
منجر به این شد که کشور طی حدود یک دهه در اختیار افرادی 
قرار گیرد که توانایی و صالحیت الزم برای مدیریت کشور نداشتند. 
به عقیده من باید تمام فعاالن سیاسی اصالح طلب مداوم آن روز ها 
را به خود یادآوری کنند و فراموش نکنند که آن دودستگی چه 

تبعاتی برای جریان اصالحات و کشور داشته است.«
نمازی در پایان گفت: »االن ما نیاز به این داریم که جدا از انتقاد 
منصفانه به دولت این را درنظر داشته باشیم که لزوما همیشه 
نمی توان انتخاب درست و مناسب انجام داد و اگر از آقای روحانی 
در انتخابات حمایت کردیم با توجه به شرایط و موقعیت آن روز ها 
بود. االن ما باید به سمت ارزیابی خودمان و خودانتقادی برویم و 
سعی کنیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. در این میان نباید 
از میانه روی و منطق هم دور شویم. ما باید جدا از اینکه در مواقع 
ضروری، سیاست ها و عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار می دهیم، 
انصاف را رعایت کنیم. نه قهر با دولت مفید است و نه قهر از حضور 
در انتخابات. ما باید به سمتی حرکت کنیم که یک تعادل در فضای 
فعلی به وجود بیاوریم تا شرایط برای حضور قدرتمندمان فراهم 

شود و مردم حاضر به حمایت از ما باشند.«

گزارشی از اصالح الیحه CFT در مجلس

مخالفان CFT در مجلس ناکام ماندند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( را جهت تامین نظر 

شورای نگهبان اصالح کردند.
به  گزارش  ایسنا،  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی که به ریاست علی 
الریجانی برگزار شد، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین 
مالی تروریسم )cft(  به عنوان دستورکار نمایندگان مورد بررسی قرارگرفت و بخشی از 
این الیحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند و در مورد ایراد دیگر شورای 

نگهبان بر مصوبه ی قبلی خود اصرار کردند.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه الریجانی در پاسخ به اخطار 
حاجی دلیگانی با بیان این که دستگاههای مختلف با نامه نگاری به موضوع تحریم های 
مضاعف اشاره کردند، گفت: آخرین دستور رهبری آن بود که مخالف بررسی CFT در 

مجلس نیستند و مسیر قانونی باید طی شود.
کمیسیون امنیت ملی ایرادات شورای نگهبان به CFT را با نظر اجماعی 

رفع کرد
در ادامه حشمت اهلل فالحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد که نظر نهایی کمیسیون امنیت ملی درباره رفع ایرادات شورای 
نگهبان به الیحه CFT براساس نظرات اجماعی در کارگروهی با حضور نمایندگانی از 

شورای نگهبان و مجمع تشخیص است.
ایرادات CFT با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع 

شده است
همچنین علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون ایرادات الیحه CFT را با نظر نمایندگانی از 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع کرده است، در دفاع از مصوبه 
کمیسیون امنیت ملی، گفت : شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو 

دسته ایراد را به این کنوانسیون وارد کردند که ما تالش کردیم آن را رفع کنیم.
مخالفان و موافقان CFT حرف بزنند تا نترس ها و ضعیف النفس ها مشخص 

شوند
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس هم از رئیس مجلس خواست در 
جریان بررسی الیحه CFT مخالفان و موافقان صحبت کنند تا به گفته  او نترس ها 
و ضعیف النفس ها مشخص شوند. وی در اخطاری مستند به اصل ۱۵۳ قانون اساسی 
گفت: هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر شئون کشور شود ممنوع است. من 
از زحمات شما ) الریجانی( درباره  آمریکاستیزی تشکر می کنم ولی در این مورد خاص 
اجازه دهید مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند تا نترس ها 

و مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد ضعیف النفس هم مشخص شوند.
ترسو کسانی هستند که از فقر و گرسنگی دفاع می کنند

در واکنش به این صحبتها، مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان 
این که سیاست های غلط ما عامل فقر و گرسنگی و بدبختی است، گفت: ترسو کسانی 
هستند که از فقر و گرسنگی دفاع می کنند. وی افزود: بحث آقای قاضی پور توهین 
بود این که ما فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو هستند گذشته و سابقه افراد 
مشخص است که چه کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر شده و چه کسی خواب 
بوده است. این که ما جو را به گونه ای نشان دهیم که برخی ترسیده اند این حرف ها 

در مجلس مسخره است.
ایرادات مجمع تشخیص و شورای نگهبان برطرف نشود CFT خالف منافع 

کشور است
در مخالفت با تصویب این الیحه محمد دهقان، نماینده اصولگرای مجلس  گفت 
که اگر اشکاالت مجمع تشخیص و شورای نگهبان به الیحه CFT برطرف نشود این 
الیحه خالف منافع کشور است. وی افزود: وقتی طرح یا الیحه ای مصوب می شود به 
شورای نگهبان فرستاده می شود و شورا ایراد می گیرد که مجلس نمی تواند در مواردی 

که شورای نگهبان وارد نشده، وارد شود و چیزی را بررسی کند.
انتقاد نقوی حسینی از روند بررسی CFT در کمیسیون امنیت ملی

همچنین سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از نحوه بررسی الیحه CFT در این کمیسیون انتقاد کرد و آن را 
خالف آیین نامه  دانست و با استناد به ماده ۱۹۹ آیین نامه  داخلی در جریان بررسی 
ایرادات شورای نگهبان به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی گفت : تذکر بر 
همه مسائل مقدم است. ما این جا نیامده ایم که شعار انتخاباتی بدهیم. ما می خواهیم 
برای منافع ملی کشور تصمیم گیری کنیم. شورای نگهبان حافظ اسالمیت، قانونیت و 
جمهوری نظام است که نظرش را درباره این الیحه صریح و آشکار بیان کرده است و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را عنوان کرده است.
با تصویب CFT ایران را از خود تحریمی نجات دهیم

از  نیز  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  برزگر،  شهروز 
نمایندگان خواست تا با تصویب CFT ایران را از خود تحریمی نجات دهند و گفت: 
 CFT این حرف درست نبود که ما در کمیسیون عدد نداشتیم بلکه در زمان تصویب
عدد داشتیم و بر مصوبه قبلی که ارجاع شده بود اصرار کردیم همچنین در خصوص 
شروط قانون اساسی تاکید کردیم که اگر شروط ما را نپذیرند عضو FATF نخواهیم 

شد.
با اجماع ملی به CFT بپردازیم

در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم)CFT(  پناهی آذر، معاون پارلمانی وزارت خارجه با اشاره به 
شروط ۷ گانه ایران برای پیوستن به CFT ابراز امیدواری کرد که پیوستن به این 
کنوانسیون با اجماع ملی محقق شود و گفت: دولت با اصالحات کمیسیون امنیت ملی 
در الیحه CFT موافق است. بعد از برگشت کنوانسیون و ایرادات شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص جلسات متعددی برگزار شد که نماینده شورای نگهبان و مجمع و از 
همه جناح ها حضور داشتند نتیجه بحث شروطی بود که کمیسیون تصویب کرده و 

نظر همه این بود که این ها باید با اجماع ملی به تصویب برسد.
تصویب CFT باعث خودتحریمی می شود

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس نیز تصویب CFT را موجب خود 
تحریمی عنوان کرد و در اخطاری مستند به اصول ۴۳ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: 
قرارداد CFT به عنوان مقابله با تروریسم است. همه معتقد هستند که ایران سالها 
قربانی ترویسم بوده و حاال هم می خواهیم قراردادی را امضا کنیم که با تروریسم مقابله 

شود. پس اختالف بر سر چیست.
در حاشیه جلسه علنی امروز، فالحت پیشه درباره این اظهارات،  با بیان این که الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( به معنای خود تحریمی 

نیست گفت که اکنون ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی )FATF( قرار ندارد.
CFT انتقاد ذوالنور از نسبت دادن غوغاساالری به مخالفین

مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت: 
آقای ایمن آبادی رای امروز مجلس به CFT را پیروزی حاکمیت و عقالنیت بر 
غوغاساالری خواندند که این توهین به کسانی است که با استدالل و منطق مخالف 

تصویب CFT هستند.
CFT استعماری و بدتر از کاپیتوالسیون است

همچنین محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
الیحه CFT را استعماری و بدتر از کاپیتوالسیون خواند و گفت: عامل بدبختی 
ما نیستیم که با این کنوانسیون مخالفت می کنیم عامل بدبختی کسانی هستند 

که با تئوری گرفتن بهانه از آمریکا هر روز تن به ذلت می دهند.
بر اساس این گزارش، در حاشیه این جلسه تعدادی از اعضای فراکسیون والیی 
مجلس شورای اسالمی در زمان رای گیری برای ایرادات شورای نگهبان به این الیحه 
تالش کردند که با خروج از مجلس شورای اسالمی زمان رای گیری را مختل کنند 

که تالش آنها ناکام ماند.
بر اساس اصالحیه مجلس در ماده واحده الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲8 ماده و یک پیوست 
را با اعالم شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد 

تودیع کند.
همچنین دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین 
اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله  خارج  شدن قطعی ایران از 
لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه 

عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
بر این اساس بخشی از این الیحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می شود و بخش 

دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.


