
  

سیاسی 2
 انتقاد نماینده زن مجلس از حذف تبصره افزایش 

مشارکت زنان

عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از کمیسیون امور داخلی و شوراها 
انتخابات درخصوص  قانون  از  از طرح اصالح موادی  در حذف تبصره ای 
اختصاص سهم زنان در لیست های انتخاباتی احزاب در توییتر نوشت: این 

تبصره را امروز دوباره در صحن مطرح می کنیم.
به گزارش ایرنا، در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
تبصره )5( ماده )5( طرح اصالح موادی از قانون انتخابات حذف شده است.

انتخاباتی خود در  این تبصره به احزاب تکلیف می کند در فهرست  در 
سراسر کشور سهم یک ششمی به زنان نامزد اختصاص دهند. »سیده فاطمه 
حسینی« شب گذشته در رشته توییتی درباره این اقدام نوشت: کمیسیون 
شوراها در گزارش نهایی خود، به جای رفع ابهام تبصره مربوط به تکلیف 
احزاب برای اختصاص یک  ششم فهرست انتخاباتی به زنان به حذف آن 
رای داد، اما ما این پیشنهاد را روز سه شنبه دوباره در صحن علنی مطرح 
می کنیم. وی ادامه داد: بر اساس آمارهای جهانی و مقایسه میزان حضور 
زنان در پارلمان های کشورهای دنیا، وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی 
در سطح پارلمان مطلوب نیست. جدیدترین گزارش اتحادیه بین المجالس 
جهانی IPU می گوید ایران از حیث حضور نمایندگان زن در مجلس در رتبه 

180 دنیا از میان 191 رتبه قرار دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: جالب تر 
آن که در منطقه هم کشورها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند؛ زنان در 
مجلس افغانستان 27.3 درصد، قزاقستان 27.1 درصد، عراق 25.2 درصد، 
امارات و پاکستان بیش از 20 درصد، در عربستان 19.9 درصد، قرقیزستان و 
تاجیکستان بیش از 19 درصد، ترکیه 17.4 درصد و سوریه 13.2 درصد کرسی 

های مجلس را دراختیار دارند.
حسینی تاکید کرد: تنها چند کشور چون نیجریه، تایلند، سریالنکا، لبنان، 
مالدیو، کویت، هاییتی، جزایر سولومون، عمان و یمن در رتبه نازلتری نسبت 
به ایران قرار دارند. این گزارش از تنزل رتبه ایران نسبت به گزارش پیشین 
اتحادیه بین المجالس ) IPU( حکایت دارد زیرا سطح مشارکت سیاسی زنان 

در مجالس سایر کشورها روندی رو به رشد دارد
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: گرچه زمینه سازی در حوزه فرهنگی 
در بلندمدت اثرگذار است اما یکی از راهکارهایی که می تواند در میان مدت 
از  باشد، زمینه سازی  اثرگذار  زنان در جامعه  ارتقا مشارکت سیاسی  در 
طریق قانون است. تالش های نظارتی مجلس برای افزایش حضور زنان در 
سطوح باالی مدیریت دستگاه های اجرایی کشور نشان می دهد همچنان 40 
درصد سرمایه انسانی دولت یعنی زنان حضور اندکی در مدیریت میانی و 
ارشد دستگاه های اجرایی دارند حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای 
جهانی، امروز حدود 118 کشور از طریق قانون، یا کرسی های رزرو شده برای 
زنان درنظر می گیرند یا برای زنان در فهرست احزاب درصد حداقلی تعیین 
می کنند. در نتیجۀ اتخاذ این راهکار، میزان حضور و مشارکت زنان در عرصه 
های مدیریتی و سیاسی و اثرگذاری آنان طی دو دهۀ اخیر به نحوی چشمگیر 
بهبود یافته است. حسینی در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز در تذکری 
از تصمیم کمیسیون شوراها در بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس مبنی بر حذف تبصره مربوط به سهم زنان در لیست های انتخاباتی 

انتقاد کرد.
وی گفت: در آخرین جلسه علنی در سال 97 در حین بررسی تبصره )5( 
ماده )5( که به احزاب تکلیف می کند در فهرست خود در سراسر کشور سهم 
یک ششمی به زنان نامزد انتخابات اختصاص دهند، بحث و مقرر شد ابهام 

این موضوع از حیث چگونگی اجرای آن رفع شود.

الریجانی:
ارتش در سیل اخیر با تمام وجود به میدان آمد

 رییس مجلس شورای اسالمی 29 فروردین ، روز ارتش و نیروی زمینی 
ارتش جمهوری  تاکید کرد:  و  تبریک گفت  نیرو  این  به دالورمردان  را 

اسالمی ایران در سیل اخیر انصافا با تمام وجود حضور یافت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در ابتدای جلسه علنی 
امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک 29 فروردین ماه 
روز ارتش گفت: رشادت های ارتش را در دفاع مقدس به خاطر داریم 
و قدردان آنها هستیم. وی ادامه داد: این روزها در ماجرای سیل ارتش 
جمهوری اسالمی انصافا با تمام وجود در استان های مختلف حضور 

داشتند که از زحمات آنها تقدیر و تشکر می کنیم.

در سفر یک روزه به سوریه؛
ظریف با بشار اسد دیدار می کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در صدر 
هیأت ارشد دیپلماسی سه شنبه به سوریه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ظریف در سفر یک 
روزه به دمشق به ترتیب با بشار اسد، ولید معلم و حموده صباغ، وزیر 

امور خارجه و رئیس مجلس سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وزیر امور خارجه و هیأت همراه پس از دیدار با مقامات ارشد سوری، 
برگزاری نشست  از  قبل  روز  این سفر، ده  ترکیه سفر خواهد کرد.  به 
آستانه صورت می گیرد. این در حالی که روزهای اخیر گروه های تروریستی 
تکفیری در منطقه ادلب به طور مکرر توافق های آستانه و به ویژه آتش 
بس در منطقه شمال سوریه را نقض می کنند. حمالت مکرر خمپاره ای 
تروریست ها به شهر حلب نیز از جمله این کارشکنی ها است. این مساله، 
ترکیه را به عنوان یکی از کشورهای ضامن در روند آستانه در تنگنا قرار 
می دهد. ناظران در سوریه سفر ظریف به دمشق را در مسیر هماهنگی 
همچنین  آنها  می کنند.  ارزیابی  داعش  پسا  مرحله  در  سوریه  و  ایران 
هماهنگی تهران و دمشق در مقابله با مجازات ظالمانه اقتصادی آمریکا 
علیه سوریه را ضروری می بینند. به گزارش مهر، رئیس دستگاه دیپلماسی، 
امروز در صدر هیأتی سیاسی، در سفری دو روزه به سوریه و پس از آن 
به ترکیه می رود. ظریف، عالوه بر رایزنی و گفتگو با مقامات عالی رتبه 
این کشورها مهمترین موضوعات فی مابین در روابط دوجانبه، از جمله 
تفاهمات رؤسای جمهور دو کشور را پیگیری خواهد کرد. هماهنگی مواضع 
در مهمترین موضوعات منطقه ای و بین المللی با هدف کمک به تعمیق و 
تحکیم صلح و ثبات منطقه ای، از دیگر اهداف سفر وزیر امور خارجه است.

اخبار
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مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان

رای مردانه مجلس علیه یک تصمیم زنانه

 با تصویب نمایندگان

ساز و کار حضور نامزدهای انتخابات مجلس در فهرست های انتخاباتی تعیین شد

کلیات انتخابات مجلس و خبرگان به شورای نگهبان ارائه شد

نمایندگان  از  بسیاری  تعداد  که  است  جالب  نکته 
مرد مجلس، هنگام رای گیری با نشان دادن عدد 4 و 
باال بردن دست خود موافقت خود را با این طرح اعالم 

کردند.
عصرایران- نمایندگان مجلس با پیشنهاد  فراکسیون 
ششم  یک  حداقل  اختصاص  بر  مبنی  زنان مجلس 
انتخابیه  حوزه های  در  زنان  به  انتخاباتی  فهرست های 

باالی 6 کرسی نمایندگی مخالفت کردند.
بر اساس این پیشنهاد، در کرسی های دارای 4 و 5 
زنان  به  انتخاباتی  فهرست  از  نفر   2 نمایندگی  کرسی 
کرسی   6 دارای  حوزه های  در  و  می یابد  اختصاص 
نمایندگی و باالتر یک سوم فهرست انتخاباتی به زنان 

اختصاص می یابد.
یک  دارای  انتخابیه  حوزه های  پیشنهاد،  این  طبق 
قرار  پیشنهاد  این  تأثیر  تحت  نمایندگی  کرسی  دو  یا 

نمی گرفتند.
رأی   76 با  اسالمی  شورای  مجلس   نمایندگان 
موافق، 104 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 

نماینده حاضر با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
طرح پیشنهادی فراکسیون زنان با موافقت  کمیسیون 

شوراها و امور داخلی مجلس و دولت همراه بود.
پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان و کمیسیون 
فرهنگی مجلس در همین مورد به عصر ایران گفت: ما 
نمایندگان زن برای تصویب این پیشنهاد تالش کردیم 
و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با 
آن اعالم کردند اما پس از رای گیری در صحن علنی 
مجلس تنها 76 نماینده که 17 نفر آنها ما زنان بودیم به 

این طرح رای مثبت دادند.
از نمایندگان  بسیاری  تعداد  که  است  جالب  نکته 
مرد مجلس، هنگام رای گیری با نشان دادن عدد 4 و 
باال بردن دست خود موافقت خود را با این طرح اعالم 
عمل  دیگری  گونه  به  گیری  رای  هنگام  در  اما  کردند 

کردند و رای منفی دادند.
به  زنان  فراکسیون  طریق  از  که  داریم  ایده  یک  ما 
دنبال آن هستیم. ما می خواهیم نمایندگان که به این 

نظر  به  چون  شوند.  معرفی  دادند،  مثبت  رای  طرح 
می رسد برخی از نمایندگان مرد به دلیل احتیاج به رای 
زنان در مجلس، دست های خود را باال بردند و موافقت 

کالمی خود را اعالم کردند.
این نمایندگان مرد می گویند بر اساس قانون اساسی 
مرد و زن با هم برابر هستند و این طرح تبعیض ایجاد 
می کند و این درحالی است که زنان در جامعه ایران به 

شدت در موقعیت تبعیض قرار دارند.
ندارند  دوست  مردان،  که  می دهد  نشان  رفتار  این 
زنان به حوزه هایی که آنها ورود کرده اند وارد شوند و 

رای نمایندگان مجلس به این طرح به خوبی حکایت از 
این معنا دارد.

در بسیاری از طرح های مطرح شده در مجلس وقتی 
کمیسیون و دولت نظر مثبت می دهند، دیگر نمایندگان 
به واسطه کار کارشناسی شده همکاران خود در مجلس 
و دولت، به طرح رای مثبت می دهند اما اینبار برخالف 
نظر کمیسیون و مجلس، اکثریت نمایندگان به پیشنهاد 
اختصاص 25 درصد نامزدهای انتخابات مجلس در هر 

استان به بانوان رای منفی دادند.
حضور  به  تمایلی  مردان  که  حاال  می رسد  نظر  به 

ندارند، در  اقتصادی  و  بانوان در عرصه های سیاسی 
رای  با  و  شوند  گود  وارد  زنان  مختلف  انتخابات های 
خود، بانوان را راهی پارلمان کنند و از حق خود دفاع 

کنند.
حضور زنان در مجلس می تواند به احقاق حق، بانوان 
نمی تواند،  مردان  قطعا  کند.  کمک  پارلمان  در  ایرانی 
چون  بگیرند  ایرانی  زنان  برای  درستی  تصمیم های 
 17 تنها  مجلس  در  االن  ندارد.  آنها  از  کافی  شناخت 
نماینده زن وجود دارد. این آمار در مجلس نهم تنها 

9 نماینده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن تعیین ساز و کار 
حضور نامزدهای انتخاباتی مجلس در فهرست های انتخاباتی 
مقرر کردند: در صورت اعالم موجودیت جبهه ها، احزاب 

ائتالف کننده حق ارائه فهرست مجزا نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه 
علنی امروز سه شنبه مجلس و با تصویب ماده 5 طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر کردند: 
احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل می توانند پس از تایید 
صالحیت داوطلبان و حداکثر تا چهل و هشت ساعت قبل 
از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود 
را تنظیم و به ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان 

حسب مورد اعالم کنند.
بر این اساس فهرست ها به صورت استانی ارائه شده و 
برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی های آن حوزه 

در مجلس، داوطلب معرفی می شود.
نمایندگان با رای موافق به تبصره یک این ماده، احزاب و 
جبهه ها را مکلف کردند هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی 

داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند.
یا  فرد  چنانچه  کردند؛  مقرر  همچنین  امروز  نمایندگان 
درخواست  به  ها  فهرست  در  مذکور  نامزدهای  از  افرادی 
کتبی خود و تا 48 ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی 
از فهرست خارج شوند، حزب یا جبهه ارائه کننده فهرست 

می تواند از میان سایر داوطلبان تایید صالحیت شده در 
حوزه انتخابیه فرعی تا 24 ساعت پیش از زمان آغاز فرآیند 
تبلیغات، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند.

بر اساس این موصبه مجلس، در غیر این صورت احزاب و 
جبهه ها حق تغییر فهرست ارائه شده را نخواهند داشت مگر 
این که به دالیل قهری نامزد یا نامزدهایی از فهرست مزبور 
حذف شوند، در این صورت حزب یا جبهه می تواند تا 48 
ساعت قبل از شروع اخذ رای مطابق تشریفات مزبور فهرست 

خود را تکمیل کند.
با رای نمایندگان، ارائه فهرست صرفا توسط دبیر کل احزاب 
ملی و استانی که طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه 

های سیاسی فعالیت دارند و همچنین مقامات مسئول جبهه 
ها صورت می گیرد. ضمن این که احزاب استانی صرفا جهت 
حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود حق ارائه فهرست 

انتخاباتی دارند.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره 4 این ماده مقرر 
کردند: در صورت اعالم موجودیت جبهه ها، احزاب ائتالف 

کننده حق ارائه فهرست مجزا نخواهند داشت.
بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، هر فهرست 
دارای یک عنوان است و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از 
عنوان حزب یا جبهه های ارائه کننده آن فهرست باشد عنوان 

مزبور باید به تایید وزارت کشور برسد.

سخنگوی وزارت کشور از ارائه کلیات و برنامه زمان بندی 
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و 

خبرگان رهبری به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
برنامه  و  کلیات  ارسال  از  سامانی«  سلمان  کشور،»سید 
زمان بندی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری به شورای نگهبان خبر داد و گفت: آموزش 
های دست اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات در چند 

سطح انجام خواهد شد.

استانی  آموزشی  های  دوره  و  همایش  اظهارداشت:  وی 
از ابتدای اردیبهشت ماه توسط کارشناسان دفتر انتخابات 
وزارت کشور با حضور در تمامی استان ها انجام خواهد شد 
و  سیاسی  کل  مدیران  ها،  استانداری  سیاسی  معاونان  و 
انتخابات، فرمانداران و بخشداران در این دوره آموزشی حاضر 

خواهند بود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها 
تاکید کرد: آموزش های منطقه ای از دیگر برنامه های وزارت 
کشور خواهد بود که بر این اساس استان های کشور به یازده 
گروه تقسیم شده اند و از اول مهرماه، هر هفته مسئوالن و 

مجریان برگزاری انتخابات - هر گروه در یک استان - حضور 
یافته و آموزش های الزم به آنها داده می شود.

سامانی آموزش مربیان انتخابات را از دیگر برنامه های 
ها  استان  تمامی  از  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  وزارت 
به  را  تایید خود  افراد مورد  و  خواسته شده کارشناسان 
وزارت کشور معرفی کنند تا آموزش های انتخابات از نظر 
زوایای  و  امنیتی و حفاظتی  قوانین و مقررات، مسائل 

اجرایی به آنها داده شود.
وی یادآورشد:این افراد به عنوان مربیان آموزش دیده به 
استان های خود بازگشته و نسبت به ارائه آموزش به هیأت 

های اجرایی، کارکنان فرمانداری ها و بخشداری ها، اعضای 
شعب، نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای شعب اخذ 

رای اقدام خواهند کرد.
دوازدهم  روز  کشور  وزارت  سخنگوی  ایرنا،  گزارش  به 
اسفندماه سال گذشته از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره 
خبرگان  مجلس  ای  دوره  میان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
افزود:  و  داد  خبر   1398 اسفندماه  دوم  روز  در  رهبری 
برنامه های آموزشی وزارت کشور برای بخشداران، فرمانداران 
و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات آغاز شده و طبق 

جدول زمانبندی انجام می شود.

 الریجانی: 
 رهبران حزب جمهوری اسالمی تابع والیت فقیه بودند

فالحت پیشه:
نباید فعالیت مرتبط با FATF را در قالب روابط با آمریکا دید

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: حزب جمهوری، حزبی اسالمی بود و 
رهبران حزب جمهوری اسالمی تابع والیت فقیه بودند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،»علی الریجانی« در جلسه علنی امروز- سه 
شنبه- مجلس و در پاسخ به تذکرات جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و محمد 
جواد ابطحی نماینده خمینی شهر اظهارداشت: حزب جمهوری، حزب اسالمی 
بود.حزب جمهوری اسالمی در داخل خودش با والیت فقیه مشکلی نداشت 
و مشکل این حزب اصال این نبود و رهبران آن تابع والیت فقیه بودند و مشکل 

دیگری به وجود آمد.
محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در تذکری گفت: حزب به معنای 
غربی و روشی که در پارلمان های دنیا وجود دارد در اسالم نیست حزب 
جمهوری اسالمی چرا به این سمت رفت دعوایش نیز همین بود که آیا باید از 
دستور ولی فقیه اطاعت کرد یا دستورات حزب در اولویت قرار دارد به همین 

جهت در آستینش مار پرورش داد.
این سخنان ابطحی با تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده رشت رو به رو شد. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: آقای ابطحی الفاظی را 

برای احزاب به کار برد که در کشور ما درست نیست.
وی افزود: به عنوان مثال اگر حزب جمهوری اسالمی نبود معلوم نبود که 
چه بر سر انقالب می آمد. شهید بهشتی و شهید باهنر از حزب جمهوری 

بودند، اگر بعضی از احزاب نتوانستند به خوبی عمل کنند، نباید عملکرد سایر 
احزاب را زیر سوال برد.

در ادامه محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در اخطاری با استناد 
به اصل 75 قانون اساسی گفت: اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره 
صریحا یا تلویحا نسبت سویی به فردی داده شود و یا عقیده و اظهار او را 

برعکس جلوه دهند، حق اظهار نظر دارد.
وی افزود: سخن من این بود که حزب به معنای غربی و روشی که در 
پارلمان های دنیا وجود دارد در اسالم نیست. حزب جمهوری اسالمی چرا به 
این سمت رفت دعوایش نیز همین بود که آیا باید از دستور ولی فقیه اطاعت 
کرد یا دستورات حزب در اولویت قرار دارد به همین جهت در آستینش مار 
پرورش داد. ابطحی ادامه داد: پایه حزبی که در غرب تشکیل شد بر پایه 
لیبرالیسم و اومانیسم است در حالی که حزب ساز و کار خاص خود را دارد 
اگر ما می خواهیم نظام پارلمانی مبتنی بر حزب باشد باید شیوه کشورداری را 

عوض کنیم. نمی شود وصله و پینه کرد.
وی افزود: کوچکی نژاد بیان کرد که ابطحی فتوا داده در اسالم حزب نیست 

ولی من می گویم باید بر اساس موازین اسالم حزب داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع 
قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی توسط آمریکا با بررسی و لوایح 
مرتبط با FATF مقوله های جداگانه ای هستند، گفت: نباید فعالیت مرتبط با گروه 
اقدام ویژه مالی )FATF( را در قالب روابط با آمریکا دید. همچنین باید از هر 

اقدامی که باعث انزوای بین المللی ایران می شود، پرهیز کرد.
حشمت الله فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به برخی اظهار 
نظرها مبنی بر اینکه با قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی توسط 
آمریکا لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص تصویب نخواهد شد، گفت: این 

دو مقوله جدا از هم هستند.

وی توضیح داد: بنده اولین کسی بودم که تاکید داشتم که باید با اقدام آمریکا 
مقابله به مثل کرد و نظامیان آمریکا در منطقه را در لیست سیاه قرار داد. ما ملزم 

به مقابله به مثل و نه تصاعد و گسترش بحران هستیم.
فالحت پیشه افزود: آمریکای امروز و تل آویو جریان هایی را راه انداختند که 
تالش می کنند ایران را وارد میدان جنگ و کمین گاه تشنج کنند که نباید وارد این 
کمین گاه شویم. رفتارهایی در پیش گرفته که باید با منطقه نسبت به آنها واکنش 
نشان دهیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر 
اینکه ما به آمریکا اعالم جنگ نکردیم، گفت: این گفتار که آمریکایی ها باید منتظر 
تابوت باشند را قبول ندارم. تا زمانی که مقتضیات دفاعی ما اقتضا نکند از کشته 

شدن آمریکایی ها خوشحال نخواهیم شد. باید این موارد را در نظر گیریم و مانع 
از این شویم که وارد یک مرحله بحرانی شده که به سود افراطیون شکل می گیرد.

فالحت پیشه ادامه داد: موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT مقوله های جدا 
از اقدام آمریکا هستند، جمهوری اسالمی ایران نباید فعالیت مرتبط با FATF را 
در قالب روابط با آمریکا ببیند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند. هر چند که 

معتقدم این شرایط منجر به اثرات منفی هم می شود.
وی در جمع بندی گفت: در شرایط کنونی تالش دشمنان منزوی کردن ما در 
عرصه بین المللی است. لذا باید با هر اقدامی که باعث انزوای بین المللی ایران 

می شود، مخالفت کرد.

روزنامه صبح ایران


