
  

سیاسی 2
تبریک روحانی به سردار سالمی

تقدیر از خدمات سردار جعفری

رئیس جمهور در پیامی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی از 
سوی رهبر معظم انقالب به سمت "فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی" را تبریک گفت.
به گزارش ایسنا،  حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در این 
پیام همچنین از  تالش های دلسوزانه و خدمات سردار سرلشکر پاسدار 

محمدعلی جعفری در دوران تصدی ایشان، تقدیر کرده است.
متن پیام تبریک حسن روحانی به سردار سرلشکر پاسدار سالمی به 

این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم انقالب به سمت "فرماندهی کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی" را که نشان از تعهد، توانمندی و خدمات 
ارزشمندتان در عرصه های مختلف از دوران دفاع مقدس تا کنون دارد، 

تبریک می گویم.
امیدوارم در سایه عنایات الهی، باحضور مؤثر شما در این جایگاه مهم 
و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های آرمانی و مأموریت های قانونی، و 
نیز توانمندی های پرسنل انقالبی، خدوم و مردمی سپاه، بیش از پیش 
شاهد همبستگی و همدلی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، اقتدار 
و عزت روزافزون نظام اسالمی در برابر هرنوع تهدید و توطئه دشمنان، و 
پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی، در چارچوب قانون 

اساسی باشیم.
دوام توفیق شما را در این مسؤولیت و مقطع حساس، از درگاه خداوند 

متعال مسألت دارم.
پاسدار  سرلشکر  سردار  خدمات  و  دلسوزانه  تالش های  از  همچنین 

محمدعلی جعفری در دوران تصدی ایشان، تقدیر می کنم.
حسن روحانی . رئیس جمهوری اسالمی ایران

در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد
تاکید الریجانی بر لزوم اصالح طرح اقدام متقابل علیه 

آمریکا

در  مجلس  رئیس  گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
جلسه غیرعلنی از لزوم اصالح برخی مواد طرح اقدام متقابل علیه آمریکا 

خبر داد.
محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه غیرعلنی 
صبح امروز )دوشنبه( مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: در جلسه 
متقابل  اقدام  دوفوریتی  طرح  مورد  در  الریجانی  علی  امروز  غیرعلنی 
جمهوری اسالمی ایران در برابر تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط 
ایاالت متحده آمریکا توضیحاتی ارائه داد و قرار است بررسی جزئیات این 

طرح امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
الریجانی اعالم کرد باید در برخی عبارات و کلمات و بخش های این طرح 

اصالحاتی انجام شود.

دیوان عدالت اداری:
استخدام شهرداری ها باید از طریق انتشار آگهی 

عمومی و با رعایت برابری فرصت ها باشد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور، مقرر کرد استخدام شهرداری ها، مطابق 
قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی وبدون تبعیض و با رعایت برابری 

فرصت ها باشد.
به گزارش ایلنا، به دنبال شکایات متعدد از برگزاری آزمون داخلی جهت 
استخدام پیمانی در شهرداری های کشور  و در خواست ابطال بخشنامه 
های صادره در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از 
بحث و بررسی و با توجه به اینکه در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی 
در دستگاه های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری 
فرصت ها امکانپذیر است و مقرره ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی 
به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است و به علت ایجاد تبعیض 
و مغایر بودن با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرره های مورد 
شکایت را قابل ابطال تشخیص داد.  به این ترتیب سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها موظف هستند برای استخدام نیرو، با رعایت ضوابط قانونی و از 
طریق انتشار آگهی عمومی بدون تبعیض و برابری فرصت ها اقدام کنند.

اخبار
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معاون اول رییس جمهوری:

الیحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی به مجلس فرستاده شد

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

»رئیسی« موافق انتشار احکام قضایی است

به  ای  الیحه  ارسال  از  جمهوری  رییس  اول  معاون 
مجلس شورای اسالمی برای اعطای تابعیت از مادر ایرانی 

به فرزندان خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »اسحاق جهانگیری« 
روز دوشنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن 
و علم که در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، 
اظهارداشت: پیش از این تنها اعطای تابعیت ایرانی از 
پدر امکان پذیر بود، اما به تازگی الیحه ای را به مجلس 
فرستادیم که فرزندان بتوانند از مادر ایرانی نیز تابعیت 

دریافت کنند.
وی افزود: سرمایه های یک کشور و ذخایر نهفته ای که 
در استعداد ها وجود دارد، بار سنگینی بر دوش دولت، 

نهاد ها و همه جامعه ایجاد می کند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که ما باید بتوانیم 
کشور را از شرایط دشوار پیش رو نجات دهیم، گفت: عبور 
کشور از این شرایط با ذخایر علمی و نمادین امکان پذیر 

است.
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جهانگیری 
خوشحالم که شادروان مریم میرزاخانی به عنوان دانشمند 
جوان ایرانی توجه همه دستگاه ها، انجمن های علمی، 
نهادهای تخصصی و اجرایی را به موضوع زن و علم جلب 
کرد، بطوری که به پاسداشت وی روز تولدش در سطح 

جهان به نام روز زن و ریاضیات انتخاب شد.
وی ادامه داد: میرزاخانی در رشته ریاضیات افق های 
جدیدی را در نوردید و موجب شد در سطح بین المللی این 
جایگاه را داشته باشد و طبیعی است که در وطن خود باید 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های اجرایی باید این 

موضوع را با جدیت مورد توجه قرار دهند.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این جوان 
نخبه ایرانی که عمر کوتاهی داشت با علم خود در سطح 

بین المللی، ایران را در جهان سربلند کرد.
جهانگیری اظهار داشت: دانشمندان بزرگ در داخل 
و خارج کشور به عنوان سرمایه ملی، نمادین و قهرمان 
آنها می  نام و کارنامه  اتکاء،  به  های کشور هستند و 
توان انگیزه ها را تقویت، استعدادها را کشف، سرمایه 
را  کشور  اجتماعی  رویکردهای  و  افزایش  را  اجتماعی 

اصالح کنیم.
جهانگیری به سخنان مطرح شده در این جلسه اشاره 
کرد و گفت: گفته شد که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار 
داشت که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، به پاس 
احترام به زنان ایرانی الیحه ای به مجلس فرستادیم تا 
فرزندان ایرانی بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند که 

امیدواریم در مجلس شورای اسالمی تصویب شود.
وی یادآورشد: ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم 
که قدرت و اعتبار سرمایه های علمی و نمادی کشور به 
ذخایر ناگفته ای که از استعدادها در نقاط دور و نزدیک 
بار مسئولیت  اینها  کشور،در شهر و روستا وجود دارد 
بسیار سنگینی بر دوش دولت و نهادهای علمی و همه 

اقشار جامعه در واقع دارد ایجاد می کند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: آن مسئولیت این 
است که ما بتوانیم کشور را از شرایط دشوار پیش رو عبور 
این مدد سرمایه علمی و نمادین امکان پذیر  بدهیم و 
است، مسئولیت تبدیل تهدیدها به فرصت ها و مسئولیت 
گشودن افق های جدید از دل حوادث سخت و تلخی که 

ما با آن روبرو هستیم.
جهانگیری همچنین گفت: یکی از کارهای مهمی که 
بایذ انجام شود افزایش امید در داخل کشور و امیدواری 
نسل جوان و مردم ایران نسبت به آینده کشورشان است 
و راهکار آن هم این است که نخبگان، اساتید، دانشگاهیان 
کشور افق های جدیدی پیش روی جامعه باز کنند و مردم 

آینده امیدوارکننده ای ببینند.
وی به شرایط سخت کشور در دوران تحریم اشاره کرد 
و یادآور شد: ما با ظالمانه ترین تحریم هایی که آمریکا 
علیه یک کشور می توانست وضع کند، روبرو هستیم. 
اقتصاد کشور می توانست در معرض شکوفایی قرار گیرد 
و به سمت توسعه حرکت کند ، زندگی و رفاه مردم در آن 

رقم زده شود.
وی اضافه کرد: سرمایه های علمی و نمادین در کشور 
می توانست با گشودن افق های جدید و تبدیل تهدیدها 
به فرصت ها و افزایش امید، افق های جدیدی پیش روی 

جامعه باز کند.

داشت:  اظهار  رییس جمهوری همچنین  اول  معاون 
شرایط فعلی بسیار دشوار است از طرفی با ظالمانه ترین 
تحریم ها آمریکا مواجه هستیم و اقتصادی می توانست 
در مسیر شکوفایی حرکت کند در معرض تهدید تهدید 
قرار گرفته است، همچنین در روزهای اخیر با وقوع سیل 

در بخش وسیعی از کشور مواجه بودیم.
جهانگیری با تاکید براین که کشور به شدت به بارندگی 
نیاز داشت، خاطرنشان کرد: سال گذشته یکی از دغدغه 
های ما تامین آب شرب برخی شهرها و روستاها در سال 

۹۸ بود.
وی با بیان این که سیل نعمت و عنایت خداوند بود، 
ادامه داد: این سیل مناطق مهمی از کشور چون استان 
گلستان و مازندران و ۲4 استان دیگر را در بر گرفت و 
دو  در  و  دیدند  از  تا حدی خسارت های جدی  هرکدام 
جلسه ای که هفته گذشته برگزار کردم در برآورد اولیه 
حدود 40 هزار میلیارد تومان به زندگی مردم اعم وسایل 
راه  بخش  در  ویژه  به  کشور  های  زیرساخت  و  زندگی 

خسارت وارد کرد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: حضور مردم 
و نهادها و دستگاه های مختلف نشان داد که این ملت 
می تواند از فرصت های درونی خود برای پیشرفت کشور 
استفاده کند، از دل هر سختی ، ظرفیت ها و فرصت هایی 

را می شود بیرون آورد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: کار زنان، جوانان، نخبگان و 
دانشگاهیان در واقع این است که این فرصت های عظیم را 
شناسایی و در مسیر قاعده مندی برای توسعه و پیشرفت 

کشور قرار دهیم.
وی افزود: ما به شدت به زبان و فهم مشترک از مسائل 
و حل آن نیازداریم. ما نیاز داریم برای عبور از مشکالت واژه 
هایی چون امید، تاب آوری، همبستگی، تحرک، تفاهم 
برای عبور از شرایط سخت تبدیل کنیم. می توان ظرفیت 
جامعه علمی و نخبگان و سرمایه های نمادین کشور را به 
میدان آورد. کارآمدی دولت و جمهوری اسالمی جز با به 

صحنه آوردن این سرمایه ها امکان پذیر نیست.
معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: دستگاه های 
اجرایی باید از تمام ظرفیت مراکز علمی کشور استفاده 
کنند و جفاست که در چنین شرایطی به نهادهای علمی 
گرو  در  تردید  بی  ایران  آینده  شود.  توجهی  کم  کشور 

توسعه علم است.
علمی  نظر  از  کشور  اگر  کرد:  خاطرنشان  جهانگیری 
توسعه یافت همه ابعاد توسعه کشور متاثر می شود و 
به سمت پیشرفت حرکت می کند. در این بخش زنان به 
عنوان نیمی از جامعه پیشرفت همه جانبه کشور جایگاه 
شایسته خودشان را داشته باشند و مدیران کشور باید این 

مسیر را باز کنند.
در  کردیم  تصویب  اداری  عالی  در شورای  افزود:  وی 
برنامه ششم توسعه دست کم ۳0 درصد مدیریت کشور 
در اختیار زنان باشد. در گزارش رییس دانشگاه تهران و 
قائم مقام وزیر علوم آمده بود که حدود 46 تا 47 درصد 
دانشجویان کشور یعنی نزدیک به چهار میلیون دانشجو و 
بیش از ۲7 درصد هیات علمی دانشگاه ها از زنان هستند.

که  کجا  هر  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  اول  معاون 
زنان  کردیم  ایجاد  رقابت  فرصت  و  کردیم  باز  را  میدان 
جایگاه خودشان را بدست آوردند. هرجا که زنان نتوانستند 
گیری  تصمیم  با  که  آورند  بدست  را  خودشان  جایگاه 

مدیریتی زمینه رقابت فراهم نبوده است.
بهره  برای  الزم  فرصت  کرد  ابرازامیدواری  جهانگیری 

گیری از توانمندی زنان جهت توسعه کشور فراهم شود.
اختتامیه دومین جشنواره ملی  آیین  ایرنا،  به گزارش 
زن و علم )جایزه دکتر مریم میرزاخانی( با هدف تقویت 
خودباوری و مسئولیت پذیری بانوان دانشگاهی، پیش 
امینی کتابخانه مرکزی  تاالر عالمه  از ظهر دوشنبه در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
مریم میرزاخانی ریاضی دان و استاد دانشگاه استنفورد 
تنها زن و نخستین ایرانی برندهٔ مدال فیلدز )باالترین جایزه 
در ریاضیات( روز ۲۳ تیرماه ۹6 در 40 سالگی به دلیل ابتال 

به بیماری سرطان در کالیفرنیای آمریکا درگذشت.
به پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران، اتحادیه 
بین المللی انجمن های ریاضی جهان ۲۲ اردیبهشت ماه 
را به عنوان 'روز جهانی زن در ریاضیات' نامگذاری کرده 

است.

نمایندگان والیی مجلس گفت:  فراکسیون  رئیس  نایب 
در دیداری که با آیت الله رئیسی داشتیم، وی با درخواست 

انتشار علنی احکام قضایی موافق است.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار 
کمیسیون قضائی مجلس با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه گفت: انتشار علنی احکام قضائی یکی از 
درخواست های مهمی بود که آقای رئیسی نیز اعالم کرد با این 

موضوع موافق است.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ادامه داد: 
من معتقدم اگر قوه قضائیه بخواهد نسبت به سالم سازی 
با  این قوه  اعتماد مردم به  باال رفتن  فضای قوه قضائیه و 
سرعت مناسبی اقدام کند باید احکام قضائی قضات منتشر 
شود. اگر مالحظه ای مبنی بر عدم انتشار اسامی طرفین دعوا 
وجود دارد، قوه قضائیه می تواند اسامی افراد را حذف کرده 
و احکام را منتشر کند تا مشخص شود قاضی فرد با سوادی 

است و آیا احکام متقنی صادر می کند یا خیر؟
این  با  را  خود  موافقت  رئیسی  آقای  اینکه  بیان  با  وی 
درواست اعالم کرد گفت: اگر الزم باشد طرحی نیز در این 
خصوص آماده می شود تا قوه قضائیه موظف شود تمامی 

احکام دادگاه ها را منتشر کند.
رأی  این صورت قضات در صدور  در  داد:  ادامه  دهقان 
دقت بیشتری می کنند و رأی شان مورد نقد مردم و بویژه 
از  این موضوع موجب می شود  قرار می گیرد،  حقوقدان ها 

برخی زد و بندهای احتمالی جلوگیری و با آن مقابله شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: در این دولت 

بزرگترین مفاسد اقتصادی در طول تاریخ انقالب در سه زمینه 
اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در روند واگذاری ها 
ده ها هزار میلیارد تومان ثروت مردم را به افراد متخلف واگذار 
نهادهای  و  دارد  وجود  زمینه  این  در  زیادی  ابهامات  کرد، 
نظارتی در این زمینه گزارش های دقیقی دارند. نمایندگان 
مجلس نیز متوجه تخلفات وسیعی که در زمینه خصوصی 

سازی رخ داده است، شده اند.
ماشین  خوزستان،  تپه  هفت  نیشکر  واگذاری  دهقان 
سازی تبریز، پاالیشگاه نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، 
هپکو و کشت و صنعت مغان را از مصادیق بارز تخلفات 
تخلفات  گزارش  گفت:  و  خواند  سازی ها  خصوصی  در 
سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت ها هر کدام 
به صورت مستقل بر اساس ماده ۲۳4 آئین نامه داخلی در 
صحن مجلس مطرح شده و به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. 
وی تأکید کرد: قوه قضائیه به عنوان مسئول احیای حقوق 
عامه و تحقق عدالت باید پرچم دار مقابله با فساد و ضایع 
شدن اموال ملت باشد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: در دیدار با آقای رئیسی بر 
این موضوع تأکید و اصرار شد و ما منتظر گام های عملی قوه 

قضائیه در مبارزه با مفاسد هستیم.
دهقان افزود: اگر همه مفاسد اقتصادی در کشور از ابتدای 
انقالب تا امروز را جمع کنیم، شاید به اندازه مفاسد سازمان 

خصوصی سازی در واگذاری ها در چند سال اخیر نباشد.
دهقان اظهار داشت: برداشت من از دو جلسه ای که تا 

امروز با رئیس قوه قضائیه داشتیم، این است که ایشان اراده 
ورود به این عرصه را دارد و تالش دارد با چشم باز، وارد این 

حوزه شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که ساختارهای موجود قوه 
پاسخگو نیست،  اقتصادی،  با مفاسد  برای مبارزه  قضائیه 
گفت: با توجه به امیدی که ملت ایران به حضور آقای رئیسی 
در قوه قضائیه دارند و با توجه به بی اعتمادی که بین مردم به 
واسطه این حجم از فساد ایجاد شده است، قوه قضائیه باید 

وارد شود و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
دهقان با اشاره به برخی توجیهات مبنی بر اینکه با فساد 
باید برخورد کرد و نباید فساد را برای عموم بیان کرد، افزود: 
این نکته در صورتی که با فساد برخورد شود و اراده جدی و 
تشکیالت ویژه برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، درست 
است اما پنهان کردن مسائل مربوط به فساد در داخل کشور، 
مقدور و مطلوب نیست. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در یک جامعه شفاف، 
به  امر  منظر  از  می شوند.  فساد  متوجه  رسانه ها  و  مردم 
معروف و نهی از منکر نیز افرادی که اعتقاد به مبارزه با فساد 

دارند، فساد را فریاد می کشند.
وی تأکید کرد: در کشور ما ثابت شده است که پرونده های 
مبارزه با فساد در صورتی به نتیجه رسیده است که افکار 
عمومی پای کار بیایند. مطالبه افکار عمومی، مهم و به نفع 

قوه قضائیه است.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  در ستاد  ناظر مجلس  عضو 

افکار  در  فساد  پرونده های  شدن  مطرح  کرد:  خاطرنشان 
عمومی برای قوه قضائیه فرصت است. قوه قضائیه بدون 
پشتیبانی افکار عمومی، نمی تواند در مبارزه با فساد اقتصادی 
موفق شود بنابراین طرح فساد در رسانه ها، فرصتی برای قوه 
قضائیه ایجاد می کند که با پشتیبانی افکار عمومی، به جنگ 
با فساد بروند زیرا در فساد پای افراد قدرتمند در میان است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: در جلسه 
با رئیس قوه قضائیه برخی اعضای کمیسیون، با توجه به 
طرح ۵۱ ماده ای مبارزه با فساد که قبالً در کمیسیون قضائی 
تصویب شده بود بر ضرورت وجود متولی مشخص جهت 
مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه های مختلف تأکید داشتند 
و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه 
قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه 
پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در 
اولین فرصت چه از طریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ 
تصمیم درون قوه ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در 

نظر خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی عنوان کرد که کار 
تدوین آئین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن )از کجا 
آورده ای؟( در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان 
خواهد رسید و ابالغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود 

دارد، دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب 60 آئین نامه از 
قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر 

ظرف 4 ماه آینده آنها را نهایی و ابالغ کنند.

طرح تقویت جایگاه سپاه در مقابل آمریکا به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد
  طرح دو فوریتی اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا )تقویت جایگاه سپاه( با رای 
نمایندگان برای بررسی بیشتر و رفع اشکال ها و ابهامات آن به کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی جزییات طرح دو فوریتی اقدام 
سازمان  عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اعالم  برابر  در  متقابل 
تروریستی از سوی آمریکا در دستور کار امروز - دوشنبه - نمایندگان مجلس 
قرار گرفت. نمایندگان پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس در جلسه غیر 
رسمی موضوع ارجاع دوباره این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی و بررسی دوباره آن در این کمیسیون را بررسی کردند و در آغاز جلسه 

علنی این موضوع به رای نمایندگان گذاشته شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را با ۱۸۵ 
رای موافق، ۱۳ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع دادند.
علی الریجانی رییس مجلس پس از موافقت نمایندگان با ارجاع این طرح به 

کمیسیون تخصصی مربوطه گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس باید جلسه فوق العاده برگزار و ابهامات این طرح را رفع کند تا فردا در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.
محمد علی پورمختار نماینده کبودرآهنگ در مجلس در اخطاری گفت: 
در این طرح به لح اظ اهمیت موضوع و مقابله قطعی و جدی با این رفتار 
زشت دولت آمریکا درمورد سپاه نیازمند اتخاذ تصمیمی هستیم که راهبردهای 
جمهوری اسالمی ایران را دنبال کند لذا طرح دو فوریتی باید مجددا بررسی 
شده و مبتنی بر منطقی که ما برای مقابله عملی و جدی و صحیح به دنبال 
آن هستیم بتوانیم اجرایی کنیم. وی افزود: این طرح باید مجددا در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس بررسی شود تا با یک مصوبه قوی بتوانیم این موضوع را به 

نتیجه برسانیم و شاهد تنبیه آمریکای جنایتکار باشیم.
همچنین علی ادیانی نماینده قائمشهر نیز در اخطاری گفت: نمایندگان رای 
قاطع به کلیات طرح تقویت جایگاه سپاه داشتند، متن و برخی واژگان در مواد 
۲،۵ و 7 مغایر قانون اساسی است، به نظر می آید این طرح آن اراده محکم 

مجلس را درش نمی بینیم.
وی افزود: ما می خواهیم این طرح به کمیسیون مربوطه بازگردد و واژگانی 
متناسب با روحیه آمریکا ستیزی نمایندگان در آن اعمال شود و دوباره در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.

روزنامه صبح ایران


