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انعکاس
••تابناک نوشت :مرور کوتاه سخنرانی رئیس جمهور در
همایش قوه قضاییه در روز سه شنبه نشان می دهد ،وی
همه سخنرانی اش را حول سه کلید واژه تنظیم کرده بود؛
تالش دشمن برای ضربه زدن ،تالش رسانه ها و رقبای
دولت برای سیاه نمایی وضعیت کشور و در نهایت این که
با هماهنگی قوا ،مشکالت را می توان مدیریت کرد! هیچ
جای سخنرانی رئیس جمهور از ناکارآمدی دولت در بخش
های اقتصادی ،از تصمیمات احتما ًال اشتباه دولــت ،از
انتصابات فاقد صالحیت و در نهایت از عزم برای اصالحات
سخنی به میان نیامد!
••انتخاب نوشت :پس از انتشار اظهارات رئیس دولت
اصالحات در نقد نامه مذاکره به ترامپ و تشکیک برخی
عالقه مندان عرصه سیاست درباره صحت خبر ،دفتر رسانه
ای سید محمد خاتمی اعالم کرد :خبر اظهارات خاتمی
درباره این نامه ،صحیح و قابل استناد است.
••نسیم گــزارش داد :مــهــدی تشکری رئیس سازمان
قضایی نیروهای مسلح اصفهان اعالم کرد :از سال ۹۵
تعداد زندانیان نیروهای مسلح به یک چهارم کاهش پیدا
کرده است.
••جماران نوشت :محمود صادقی عضو فراکسیون امید
مجلس با تأکید بر این که دولت نباید درباره طرح سؤال
از رئیس جمهور واکنش منفی داشته باشد ،گفت :رئیس
جمهور باید این را فرصتی برای توضیح ،شفاف سازی و
گفت و گو با مجلس تلقی کند .وی افــزود :کابینه نیاز به
ترمیم دارد تا انسجام بیشتری بین وزیران ایجاد شود و تیم
اقتصادی دولت تقویت شود.
••رجانیوز مدعی شد  :حجت االسالم ذوالنوری نماینده
قم در مجلس گفت :رئیسجمهوری که پسرش سهتابعیتی
است؛ هم تابعیت کانادایی دارد ،هم تابعیت انگلیسی و هم
تابعیت ایرانی ،آیا میتواند نگاه به داخل و مصرف کاالی
ایرانی را ترویج کند؟!
••پارس مدعی شد :عبدا ...نوری به پیشنهاد کرباسچی
مبنی بر پذیرش ریاست شورای عالی و جایگزینی به جای
عارف واکنش نشان داد و گفت که تمایلی برای این جایگاه
ندارم ،البته نظرات و دیدگاه های خود را در جلسات هم
اندیشی با اصالح طلبان مطرح خواهم کرد و تمایل دارم
در پشت صحنه حضور داشته باشم.
••عصر ایــران تحلیل کرد :مهم ترین مانع اخالقی و
سیاسی استعفای روحانی که در بیان موسویان از آن به
عنوان «استعفای دولت» یاد شده این است که مذاکرات
ایــران و اروپــا هنوز به پایان نرسیده و استعفای دولت به
منزلۀ پایان مأموریت محمد جــواد ظریف و اعضای تیم
مذاکرات نیز تلقی میشود .سی سال قبل مهمترین دلیل
امام خمینی در مخالفت با استعفای مهندس موسوی در
شهریور  1367نیز همین بود که وزیر وقت خارجه -دکتر
والیتی -مذاکرات مربوط به تبعات قبول قطعنامه  598را
شروع کرده بود و با استعفای دولت این تلقی ایجاد میشد
که مأموریت او تمام یا معلق شده است.
••رســـا نــوشــت :آیـــت ا ...ســبــحــانــی بــه درخــواســت
سیاستمداران فرانسوی برای حذف آیاتی از قرآن کریم
واکنش نشان داد و گفت :این نوع درخواست تاریخ دیرینه
دارد .وقتی مشرکان در برابر براهین کوبنده قرآن درباره
بت و بت پرستی احساس عجز و ناتوانی کردند ،از رسول
گرامی(صلی ا ...علیه وآله وسلم) خواستند که این بخش
از آیات را از کتاب خود برچیند!
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آیتا ...آملی الریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه مطرح کرد

تازههای مطبوعات
••ایران -سال سوم برای مجلس دهم ،سال دور برداشتن
اصالحطلبان بود؛ آن ها به اندازه دو کرسی سهم خود را در
هیئت رئیسه افزایش دادند و در کمیسیونهای تخصصی
هم توانستند سرنوشت ریاست سه کمیسیون را رقم بزنند
و هدایت آن ها را از دست اصولگرایان بگیرند .هرچند با
توجه به توزیع اوزان سیاسی در بهارستان نمیتوان مجلس
دهم را مجلسی اصالحطلب نامید اما قطع ًا میتوان گفت
سال سوم این مجلس ،اصالحطلبانهترین مجلس پس از
دوره ششم است.
••صبح نو -اکبر نصراللهی کارشناس رسانه با اشاره به
تغییرآرایشتعدادیازکارکنانسابقبیبیسیومهاجرت
آنها به رسانههای مختلف گفت :بیبیسی مثل ما راحت
نیروهایش را از دســت نمیدهد؛ همچنین میبینیم
بعضی افراد از بیبیسی نمیروند .مث ً
ال کسری ناجی کار
فردیاش خوب است اما توان مدیریتی ندارد .این افرادی
که از بیبیسی رفتهاند به نظر میرسد که توان مدیریتی
دارند و میتوانند تیمسازی کنند .چیزی که واضح است
این است که این جابهجاییها طبیعی نیست.
••قانون -مدتهاست که افراد نزدیک به محافظهکاران
تئوری استعفای دولت روحانی و پایان زودهنگام دولت آن
را تکرار میکنند و میکوشند او را کنار بزنند ولی روحانی
مد نظر نیست ،نیت شکستن جایگاه دولت و رئیسجمهور
در جمهوری اسالمی ایران است .اقدامی که میتواند در
نهایت به نظامپارلمانی یا حتی میلیتاریسیم تبدیل و نقش
مردم در اداره قوه مجریه کمرنگ شود.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی نوشت :بچههای
سایت طرفداری بعد از این که دیدند برنامه « »2018با
این همه برو و بیا ،کارش به کپیکردن خبرهای آن ها و
بهرهبرداری مفت از زحمات بچههای این سایت رسیده،
تصمیم گرفتند بالیی سر « »2018بیاورند که درس عبرتی
شود برای دیگران .آن ها دو خبر فیک یا دروغین را درباره
اخراج سرمربی لهستان بعد از حذف و همچنین حضور
پرتغال مقابل ایران با دروازهبان دوم روی خروجی سایت
قرار دادند .عادل بیخبر و احمدی خوشخنده طعمه را
گرفتند و خبرها را خواندند و کلی هم رویش تحلیل کردند
که این خبر به این معناست و آن خبر به آن معنا و صبح بود که
فهمیدند چه سرتوپی خوردهاند از «طرفداری».
••کیهان -حسین شریعتمداری مدیر مسئول این روزنامه
در یادداشتی با تیتر «آستین خالی از دست همت» با اشاره
به حوادث روزهای اخیر در بازار تهران نوشت :برخی از
شعارهای هنجارشکن نشان میداد که سردمداران ماجرا
از اقشار کسبه شریف و زحمتکش کشورمان نیستند و
غائله را با اهدافی دیگر که بیرون از حوزه اقتصاد است
آفریدهاند.شعارعلیهشهدایمدافعحرماگرچهبالفاصلهبا
اعتراض تجمعکنندگان روبه رو شد ولی به وضوح حاکی از
آن بود که عوامل اصلی بیرون از دایره مردم و کسبه هستند.
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اتمام حجت قضایی با اخاللگران اقتصادی
آیتا ...الریجانی:مجازات اخاللگران نظام اقتصادی اعدام و زندان است

همایش سراسری قوه قضاییه حاوی اشارات ،تحلیل ها
و هشدارهای جدی سران سه قوه در موضوعات مختلف
به خصوص شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و طال بود.
جایی که رئیس دستگاه قضا به صراحت با سوداگران
و اخاللگران نظام اقتصادی کشور اتمام حجت کرد:
«پنبه ها را از گوش بیرون بیاورند این کارها(اخالل در
نظام اقتصادی)مجازات های بسیار سنگینی دارد...
اگر مصداق افساد فی االرض باشد اعدام و اگر غیر از این
باشد تا  20سال حبس و تمام اموال آن ها مصادره می
شود؛ در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد» .البته
رئیس جمهور نیز در این همایش به مردم اطمینان داد
که کشور در تامین کاالهای اساسی و ارز و طال کمبودی
ندارد و در این زمینه سیاه نمایی می شود « :هیچ کمبود
ملموس فیزیکی در زمینه کاالها یا ارز و ریــال نداریم
پس چرا نگرانی وجود دارد؟ این همان چیزی است که
اقتصاددانان آن را انتظارات تورمی توصیف میکنند و
بنده به زبان سادهتر آن را سیاهنمایی آینده و ترساندن و
نگران کردن مردم حتی بیش از واقعیت نسبت به آینده
مینامم ».علی الریجانی نیز در این همایش از تهیه
طرحی جدید در مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
خبرداد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االســام دکتر روحانی در این مراسم گفت :در
شرایط پیروزی سیاسی و حقوقی هستیم اما آمریکا می
خواهد با جنگ روانی و اقتصادی ملت ما را بشکند .رئیس
جمهور با بیان این که امروز در شرایطی قرار داریم که بیش
از آن که در خصوص اصول  113 ،156یا  66و اصول بعد
از آن ها در قانون اساسی سخن بگوییم ،باید راجع به اصل
 ،57تأکید بیشتری داشته باشیم ،افزود :اگر چه سه قوه
دارای استقالل از یکدیگرند و این برای قوا یک امتیاز به
شمار میآید ،اما هر سه قوه سه شاخه یک درخت هستند
و ما سه درخت مجزا به نا مهای مجریه ،مقننه و قضاییه
نداریم ،چرا که سه نوع حاکمیت در کشور نداریم.
▪وحدت و همدلی ما بیش از همیشه باید باشد

روحانی با اشــاره به شرایطی که در کشور وجود دارد،
تاکید کرد :باید وحدت ،همدلی ،یکپارچگی و همنوایی
ما بیش از همیشه باشد .روحانی با طرح این سوال که آیا
آمریکاییها خواهند توانست در جنگ روانی ،اقتصادی
و سیاسی که علیه ملت ایران به راه انداختهاند ،پیروز
باشند؟تصریح کرد :ملت غیور ایران بارها اثبات کرده
است که برای دفاع از اسالم و ایران حاضر است جان،
خون و آبروی خود را فدا کند.
▪اگر اعتماد به قوه قضاییه از بین برود ،اعتماد مردم به
نظام نیز درهم خواهد شکست

روحانی اضافه کرد :اگر امید و اعتماد در مردم زنده بماند،
هر مشکلی قابل حل و فصل است ،اما اگر آینده را سیاه
ببینیم و با سیاهنمایی بخواهیم پیش برویم ،معلوم نیست
چه خواهد شد .یکی از توطئههای دشمن برای ضربه زدن
به امید مردم به آینده و اعتماد آن ها به نظام ،این است که به
اذهان عمومی القا کنند قضات در ایران تحت تأثیر پول،
جناح ،حزب ،مذهب یا قومیت هستند و مستقل نیستند
بنابراین بسیار مهم است که در این زمینهها بهانهای به
دست دشمن ندهیم .رئیس جمهور اظهار کرد :امروز اگر
میخواهیم اعتماد بین مردم و نظام افزایش یابد ،یکی از
موثرترین و برجسته ترین دستگاهها و افراد در این زمینه



قوه قضاییه ،قضات شریف و پرتالش و مسئوالن شریف
قضایی هستند .شاید استثناهایی وجود داشته باشد ،اما
نباید این تخلفات موردی به همه قوه قضاییه تسری یابد،
چرا که اگر اعتماد به قوه قضاییه از بین برود ،اعتماد مردم
به نظام و قوای دیگر نیز در هم خواهد شکست.
▪رسیدگی به تخلفات سیاه نمایان نیازی به شکایت
خصوصی ندارد

رئــیــس جمهور خاطرنشان ک ــرد :امـــروز قــضــات باید
سیاهنمایی را همچون همیشه سیاهنمایی ببینند و اجازه
ندهند که سیاهنماییها درباره نظام مردم را از آینده ناامید
کند ،دادستا نهای کشور ،امــروز وظیفه سنگینتری
برعهده دارند .رسیدگی به تخلفات کسانی که آشکارا
درباره آینده سیاهنمایی و تالش میکنند امید مردم را از
بین ببرند و در این زمینه به دشمن کمک میکنند  ،نیازی
به شکایت خصوصی ندارند.
▪درآمـــد  3ماهه نخست امــســال نسبت بــه پارسال
50درصد افزایش یافته است

دکتر روحانی با بیان این که چرا امــروز بعضی از مردم
دربــاره آینده نگرانی دارنــد و ناامید هستند ،افــزود :آیا
جنس در بازار کم شده است؟ آیا درآمدهای ارزی و ریالی
ما کم شده است؟ درآمد امسال ما در سه ماهه نخست
نسبت به مدت مشابه پارسال  50درصد افزایش یافته و در
برابر آن مخارج ما تنها  44درصد افزایش یافته و مجموع
درآمد ارزی که امسال به خزانه واریز شده بیشتر از سال
گذشته است .ما امسال مشکل آب داریم که برای آن هم
هزار میلیارد تومان برای تامین آب روستاها و شهرهای کم
آب اختصاص دادیم ،اما مشکل کمبود ارز نداریم .رئیس
جمهور ادامه داد :هیچ کمبود ملموس فیزیکی در زمینه
کاالها یا ارز و ریال نداریم ،پس چرا نگرانی وجود دارد؟
این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را انتظارات
تورمی توصیف میکنند و بنده به زبــان ساد هتر آن را
سیاهنمایی آینده و ترساندن و نگران کردن مردم حتی
بیش از واقعیت نسبت به آینده مینامم.

▪اگر می خواهیم در جنگ روانی آمریکایی ها را شکست
دهیم باید فضا را بازتر کنیم

روحانی اظهار کرد :اگر میخواهیم آمریکاییها را در
تبلیغات و جنگ روانی شکست دهیم باید فضا را بازتر
کنیم و اجازه دهیم ایرانیهای خارج از کشور به راحتی
به داخل سفر کنند تا در بازگشت هر کدام یک سفیر و
مبلغ برای جمهوری اسالمی ایران باشند .وی افزود :اگر

...
قضایی

هنگامه شهیدی در جزیره کیش بازداشت شد
تسنیم -هنگامه شهیدی که تحت تعقیب قضایی
بود در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن از دید
مأموران استفاده میکرد ،در جزیره کیش دستگیر و
به زندان معرفی شد.
روز گذشته جعفری دولــت آبــادی دادستان تهران
دراین باره گفت  :وی چند ماهی متواری بود و همان

طــور کــه در شبکههای مــجــازی مـیدیــدیــم هــر روز
اهانتهای آشکاری به دستگاه قضایی و مسئوالنش
میکرد  ...و درحالی که مدعی بود تا تغییر مسئوالن
دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد کرد در جزیره
کیش دستگیر شد .وی پرونده ای سنگین در دستگاه
قضایی دارد.

میخواهیم به مردم اطمینان دهیم که ارز کافی در کشور
وجود داشته و هر جا الزم بوده به اندازه کافی تخصیص
یافته است ،بهترین وسیله برای این کار استفاده از فضای
مجازی است.
▪الریجانی :قوه قضاییه با مشکل رسانه ای روبه روست

دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز
در این همایش گفت :به رغم تالشی که قضات دارند،
این قوه با مشکل رسانه ای روبه روست چنان چه برخی
قضات اعتقادی به کار رسانه ای نداشته و صرفا فرمایش
های آیت ا ...آملی الریجانی و حجت االســام اژه ای
پوشش داده می شود .وی اضافه کرد :زمانی که محکمه
ای برگزار می شود باید جوری انعکاس داده شود که
جنبه بازدارندگی داشته باشد اما اکنون این ویژگی را
ندارد و موارد مشابه مجرمانه بسیار زیاد رخ می دهد.
الریجانی مبارزه با اخاللگران اقتصادی را از ویژگیهای
دیگر ایجاد امنیت اقتصادی دانست و افزود :باید این
اخاللگران را پیدا و شناسایی کرد .برخی میگویند
این افراد را شناسایی کردهایم ولی قوه قضاییه برخورد
جدی نکرده است و شب گذشته هم خدمت آقای آملی
الریجانی این مسئله گفته شد بنابراین از طرفی افرادی
که در کار اقتصادی اخالل میکنند و دستگیر میشوند
و اتهاماتشان روشن است نباید با یک وثیقه عادی آزاد
شوند.الریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
مجلس طرحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست
دارد که طی آن قرار است سازمانی زیر نظر قوه قضاییه
بــرای این کار ایجاد شود که دارای شعب دادگاهی و
مجازات کافی باشد؛ این طرح مراحل پایانی خود را طی
می کند و به زودی در مجلس مطرح می شود.

آیتا ...آملی الریجانی رئیس دستگاه قضا هم در همایش
با بیان این که مسئله اصلی امروز کشور کمک به تولید،
بهبود وضعیت اقتصادی کشور وکسب و کــار است،
خطاب به اخاللگران نظام اقتصادی گفت :سخن بنده
با اخاللگران این است که این کار شما خیانت به کشور و
مردم است و نظام جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه با
این موضوع کنار نخواهد آمد؛ خصوصا قوه قضاییه به نحو
قاطع با آن ها برخورد خواهد کرد .آملی الریجانی افزود:
خوب گوش کنید ،پنبهها را از گوش بیرون بیاورید و چشم
هایتان را باز کنید.
ایــن کا رها تحت قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور مجازا تهای بسیار سنگینی دارد.
در این قانون دیده شده است که اگر این کار مصداق
"افساد فی االرض" باشد ،حکم اعــدام دارد و اگر غیر
از این باشد تا  ۲۰سال حبس دارد و تمام اموالی که از
این راه به دست میآید ،مصادره میشود .ما در اجرای
این قانون هیچ تردیدی نداریم .به گزارش ایسنا ،وی
افزود :نیروهای امنیتی موظف اند در اسرع وقت این ها
را معرفی کنند تا قوه قضاییه هم به جد با آن ها برخورد
کند و آن ها نمیتوانند در آینده بگویند ما خبر نداشتیم
و نمی دانستیم .به دولتیها و غیر دولتیها و به همه
هشدار میدهیم که حواس شان جمع باشد زیرا دستگاه
قضایی حتما با مقصران و آن ها که دخیل بودهاند برخورد
جدی خواهد کرد و این ها نمیتوانند در آینده بگویند که
ما قصدمان این نبود که اخالل کنیم .امروز همه میدانند
که هر اقدامی که به ضرر مردم تمام شود ،قطعا ما با آن ها
برخورد جدی میکنیم.
▪شاید در میان رؤسای قوا بیشتر از همه از فضای مجازی
استفاده می کنم

آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به این که قوه قضاییه نه مخالف استفاده از فضای مجازی
و نه مخالف استفاده از شبکههای اجتماعی است ،گفت:
شاید در میان روســای قــوا من از همه بیشتر از فضای
مجازی استفاده کنم که البته این استفاده در زمینه
مسائل علمی است .وی در عین حال تأکید کرد :امروز
داشتن شبکههای اجتماعی که سرورها و مدیریت آن در
بیرون است ،دادن شاهراه به دست دشمن است .این که
بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک
پیامرسان به نام تلگرام باشد و او هم هیچ خدایی را بنده
نباشد و هیچ مراودهای را نپذیرد ،اگر جرمی در این بستر
واقع شد ،باید چه کار کنیم؟

خبر مرتبط
انتقادها و دستورهای صریح آملی الریجانی درباره نحوه دستگیری متهمان و صدور قرار وثیقه
در بخشی از این جلسه آیت ا ...آملی الریجانی با اشاره به تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد :با مردم با تکریم رفتار
کنید .در جلسات خصوصی مکرر گفتهام و این جا هم میگویم که هیچ دلیلی وجود ندارد که وقتی برای یک آدم
محترم و یک مدیر اجرایی قرار بازداشت صادر میکنید ،دستبند به او زده شود .چه لزومی دارد؟ چرا مثل دیگر افراد
به او پابند زده شود؟ هیچ دلیلی ندارد که به چنین فردی مانند افراد جنایتکار و دزد و سارق پابند بسته شود .ما این
را قبول نداریم .از این بعد نه در زندانها و نه در دادسراها و نه در هیچ کجای دیگر ،چنین چیزی تکرار نشود .ما بارها
اعالم کردهایم و در دستورالعمل هم آمده است که قرار وثیقه را جوری صادر کنید که بتوانند تامین کنند .آخر ِ
وقت روز
چهارشنبهای نباشد که دو روز در بازداشت بمانند .اینها قابل قبول نیست .ما میدانیم که دوستان ما و همکاران ما
کم این چنینی به چهره قوه قضاییه ضربه میرساند.
مالحظه و تدبیر میکنند؛ اما اتفاقات ِ



...
خبر

عنوان مجرمانه «اهانت به مقدسات» برای پرونده فرد هتاک در زاهدان
فارس -در پی انتشار فیلم اهانتآمیز توسط «ح.ص»
استاد دانشگاه آزاد زاهـــدان دربـــاره اهــل سنت و
دستگیری فــرد هتاک توسط اطالعات سپاه ،روز
گذشته حجتاالسالم ابراهیم حمیدی رئیس کل
دادگستری استان سیستان و بلوچستان با بیان
این که پرونده تقریب ًا تکمیل شده است و طی یکی

دو روز آینده کیفرخواست آن صادر میشود ،افزود:
ایــن پرونده عنوان مجرمانه اهانت به مقدسات را
دارد و حتم ًا حکم الزم و قانونی صادر خواهد شد.وی
افزود :در این موضوع قبل از این که فیلم پخش شود
اقدامات الزم را برای تشکیل پرونده و تعقیب این فرد
انجام داده بودیم.

براساس مصوبه دیروز بهارستان

رئیس جمهور و وزیران ملزم به ارائه گزارش ساالنه به مجلس شدند

نمایندگان طی بررسی طرح الحاق مــوادی به قانون
آییننامه داخلی مجلس رئیس جمهور و وزیران را ملزم
به ارائــه گــزارش ساالنه در مجلس کردند .به گــزارش
خــراســان در حــالــی کــه تــاش هــایــی از ســوی برخی
از نمایندگان برای پاسخ گویی دولت به مجلس تحت
عنوان «طرح سوال از رئیس جمهور» طی ماه های گذشته
دیده می شود روز گذشته نمایندگان با درخواست اولویت
بررسی طرح پاسخگو بودن رئیس جمهور و وزیران دولت
به مجلس موافقت کردند .به رغم آن که مجلس براساس
اختیارات نظارتی طبق قانون می تواند آن چنان که یک
بار در اسفند  1390رئیس جمهور وقت را در صحن علنی
مورد سوال قرار داد از رئیس دولت سوال یا درخواست
گزارش کار کند اما عمده موافقان این درخواست با اعالم
این که گزارش های ارائه شده ازسوی دولت ،بعضا کیفی
بوده و هیچ گونه آمار و نمودار عملکردی دولت به مجلس
ارائه نمی شود معتقدند با قانون شدن این مصوبه دولت
کمی وحساب
موظف خواهد بود به مجلس گزارش هایی ّ

شده تر ارائه دهد .ازسویی دیگر مخالفان این طرح نیز
با اعالم این که دریافت گزارش ساالنه از رئیس جمهور
و وزیران کار خوبی است،بیان می کردند مشکل امروز
مجلس در شرایط فعلی اولویت دادن به مسائل اقتصادی
است .بنابراین مجلس باید به موضوعات مهم تری که

اولویت و خواسته مردم است ،بــپــردازد .در نهایت این
درخواست با  137رأی موافق 26 ،رأی مخالف و  4رأی
ممتنع از مجموع 216نماینده حاضر در صحن به تصویب
مجلس رسید سپس نمایندگان با  148رأی موافق17 ،
رأی مخالف و 7رأی ممتنع از مجموع 207نماینده حاضر

در جلسه طرح الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی
مجلس را به تصویب رساندند که در صورت قانون شدن
آن رئیس جمهور و وزیران را ملزم به ارائه گزارش ساالنه
در مجلس خواهند بود .براساس مــاده  237مبحث
مصوبه گزارش رئیس جمهور و وزیران به مجلس رئیس
جمهورو هر یک از وزیــران موظف هستند در مــرداد هر
سال بر اســاس برنامههای ارائــه شده در زمــان تشکیل
دولت و اخذ رأی اعتماد وزیران ،اسناد و قوانین باالدستی
و شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود،
گــزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به
صورتکمیومقایسهایبهمجلستقدیمکنند .همچنین
طبق ماده دیگر این طرح پس از ارائه گزارش هر کمیسیون
درباره اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأیگیری
به صورت مخفی با ورقه به عمل می آید .چنان چه عملکرد
هر یک از وزیران به تأیید مجلس نرسید ،طرح استیضاح
با رعایت اصل هشتاد و نهم ( )89قانون اساسی و قانون
آییننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
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واکنشمطهریبهاظهارات«توچالی»سلیمی
اظهارات کنایه آمیز حجت االسالم سلیمی نماینده محالت
در مجلس به پوشش ورزشــی رئیس جمهور در توچال
حین اعالم تذکر واکنش رئیس جلسه علنی دیروز را در
پیداشت.سلیمی گفت  :اگر رئیس جمهور به مجلس بیاید
ما در جریان عملکرد او قرار خواهیم گرفت و شاید سپاس
گزار او هم خواهیم شد .آقای رئیس جمهور که به توچال
میرود یک جلسه هم به مجلس بیاید .وی با انتقاد از این که
متأسفانه مسئوالن کشور کمتر از تولیدات داخلی استفاده
میکنند،بیانکرد:متأسفانهمسئوالنازبرندهایخارجی
استفاده میکنند .بهتر است که لباس ایرانی بپوشند.
مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست بخشی از جلسه
علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر سلیمی اظهار
کرد :خود نمایندگان امضای خود را برای درخواست سوال
از رئیس جمهور پس میگیرند ولی ما باید چه کار کنیم.
این حرفها و مسئله سوال از رئیس جمهور هیچ ربطی به
کوهنوردی ایشان ندارد؛ چه ایرادی دارد که رئیسجمهور
به کوهنوردی برود؟ این خیلی هم خوب است.

اصالحیه قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم تصویب شد
محمداکبری -الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و در
نهایت پس از رفع برخی شبهه های نمایندگان درباره ارتباط
اینالیحهباالیحهکنوانسیونبینالمللیمبارزهباتامینمالی
تروریسم این اصالحیه به تصویب مجلس رسید .سخنگوی
کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در جریان ارائه گزارش
خود در صحن درباره اصالحیه قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم ،گفت که «این الیحه تنها چند ایراد جزئی داشت
که در کمیسیون برطرف شد» ،اما برخی نمایندگان کماکان
سواالتمتعددی دربارهنسبتاینقانونداخلیباکنوانسیون
بین المللی آن تحت عنوان  CFTکه به تازگی رسیدگی آن در
صحنمجلسباحاشیههاییهمراهبود،مطرحکردند.علیرضا
سلیمی،نادرقاضیپوروسیدعلیادیانیازجملهنمایندگانی
بودندکهدرجریانبررسیموادپنجگانهایناصالحیهبااعالم
تذکر و اخطار مبتنی بر قانون اساسی درباره آن انتقاداتی را
مطرح کردند.عمده این انتقادات مربوط به آن بود که چرا این
اصالحیهدرستدرزمانجنجالیبحثالحاقبهکنوانسیون
بینالمللیمبارزهباتامینمالیتروریسمدردستورکارمجلس
قرار می گیرد و نکته دیگر این که اقــدام کمیسیون قضایی
مجلس که ابتدا این الیحه را رد کرده و سپس آن را اصالح و
مجددبهصحنآوردهاستسوءتفاهمبرانگیزاست.همچنین
سوال دیگری که در این زمینه مطرح بود موضوع نزدیکی
ماده 2این اصالحیه به شروط کنوانسیون  FATFبود.دراین
باره مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار
ادیانی نماینده قائمشهر و سوادکوه در مجلس مبنی بر این که
اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخشی از FATF
است گفت :این الیحه ربطی به کنوانسیون ها نداشته و باید
برای مبارزه با پول شویی در این مملکت قانونی تصویب شود.
ادیانیدرایناخطارمبتنیبراصل 110قانوناساسیبااعالم
این که تصویب این ماده عین درخواست  FATFاست افزود:
بنا بر بند  2اصل  158دولت حق قانونی تقدیم این الیحه را
نداشتمگرآنکهالیحهقضاییازقالبقضاییبودنبهدولت
و مجلس منتقل شود.همچنین حسن نــوروزی سخنگوی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی این
الیحه در این باره به نمایندگان گفت :اصالحیه ارائه شده نه
کنوانسیون است ونه الیحه مستقل بلکه اصالح قانون مبارزه
با تامین مالی تروریسم است که مصوب سال  1394است.
وی دربــاره سوءتفاهم نمایندگان درخصوص تصمیم قبلی
کمیسیوندرردایناصالحیهوقرارگرفتنمجددآندردستور
کارش گفت :این الیحه ابتدا ازجانب کمیسیون رد شد اما به
اصرار خود شما نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و برای
بررسیبهکمیسیونارائهشد.مانیزبابررسیورفعایراداتآن
را به صحن ارائه کردیم.نوروزی پس از رای مخالف نمایندگان
به ماده  1این اصالحیه و تصمیم آن ها برای ارجاع این ماده
به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر  ،طی بررسی ماده
 2اعالم کرد :نمایندگان دچار سوء تفاهم شده اند بنابراین
از آن ها خواست رای موافق به مواد اصالحیه بدهند.ماده
یک اصالحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به
موضوع«تأمینکنندگانمالیتروریسم»بودوبراساسماده 2
ایناصالحیهکهبهتصویبنمایندگانرسید«جرایممربوطبه
تامین مالی تروریسم ،جرم سیاسی محسوب نخواهند شد».
همچنینبراساسمصوبهدیگرمجلسدرصورتیکهبراساس
این قانون ،متهمی در حکم محاربه یا افساد فیاالرض تلقی
شود،مرتکببهمجازاتآنمحکوممیشودودرغیراینصورت
عالوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین
اموال معادل ارزش آن به نفع دولت ،به مجازات  2تا  5سال
حبسوجزاینقدیمعادل 2تا 5برابرمنابعمالیتأمینشده
محکوم میشود.درهمین حال نوروزی سخنگوی کمیسیون
قضاییمجلسدربارهمادهارجاعشدهبهکمیسیونمتبوعش
به خبرنگار خراسان گفت :درجلسه عصرگاهی کمیسیون
باتبصره 5واصالحات جزئی این ماده به زودی در صحن برای
بررسیوتصویبمطرحمیشود.

سوالنا :تصمیم آمریکا در ممانعت از سفر من،
حقیرانه است

دبیرکل اسبق ناتو و مسئول پیشین سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا در واکنش به اقــدام تنبیهی دولــت آمریکا
تاکید کرد که من باید به آمریکا بــروم .به گــزارش مهر،
«خاویر سوالنا» دبیرکل اسبق ناتو و مسئول پیشین سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در گفت و گو با تلویزیون اسپانیا با
اشاره به اقدام تنبیهی دولت آمریکا در منع ورود وی به
آمریکا به علت سفر به ایران اظهار کرد :برخورد دولت آمریکا
در قبال من درست نیست .وی افزود :من به نمایندگی از
تمام کسانی که در مذاکرات دخیل بودند ،آن جا رفتم.
تصمیم اخیر تا اندازه ای حقیرانه است .سوالنا همچنین
تاکید کرد :من باید به آمریکا سفر کنم ،زیرا من به عنوان یک
استاد دانشگاه در چندین دانشگاه آمریکا به تدریس دروس
مختلف می پردازم و ناچار باید تحت هر شرایطی شده به این
کشور سفر کنم .گفتنی است بر اساس قانون آمریکا ،اتباع
 ۳۸کشور جهان از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا
که در پنج سال گذشته به ایران سفر کرده اند نمی توانند
از طرح لغو روادید میان آمریکا و اروپا برای سفر به ایاالت
متحده استفاده کنند.
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