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«ابتکار» از حواشی الیحه جنجالی در مجلس گزارش میدهد

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید:

عبور  CFTاز ریل مجلس

چرا عدهای از نمایندگان خود را
صاحب نظام و انقالب میدانند؟

یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید
با تاکید بر اینکه باید منافع ملی را بر اساس
گفتوگو و گفتمان و نه بر اساس متهم کردن
یکدیگر پیش برد ،گفت :در حال حاضر به
اندازه کافی پمپئو و ترامپ علیه وزارت خارجه
ایران توهین و اتهام پراکنی میکنند .حداقل
خودمان به خودمان رحم کنیم و در مقابل
یکدیگر قرار نگیریم.
نزاده در
به گزارش ایسنا ،عبدالکریم حسی 
جلسه علنی روز چهارشنبه و بعد از تصویب
ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
( )CFTبه تذکر ذوالنور درباره نطق جعفرزاده
نماینده رشت اشاره و اظهار کرد :همان طور
که آقای زاهدی بسیاری از مطالب را در
نطق خود گفته و رئیس جلسه سکوت کرد،
صحبتهای آقای جعفرزاده هم نطق بود .قرار
نیست ما نسبت به صحبتهای همکارانمان
موضعگیریکنیم.
وی افزود :البته یکی از همکاران ما امروز
در مجلس ملت را خطاب قرار داد و گفت
که مردم بفهمند؛ فکر میکنم مردم ما از من
و ما خیلی فهیمتر هستند .مردم ما در تمام
صحنهها بر اساس فهم خود تصمیمگیری
کرده و نظرشان را اعالم میکنند .اما چرا هر
گاه زمان تصمیمگیری در مجلس است عدهای
از نمایندگان خود را صاحب نظام و انقالب
و عدهای دیگر را غیر نظام و انقالب فرض
میکنند؟
این نماینده مجلس ادامه داد :غوغاساالری
آن است که در مجلس بنر پهن میشود ،اگر
والیتمداری اصل است ،رهبری معظم فرمود
که نمایندگان حرف خود را در مسیر عقالنیت
مطرح کنند و بعد طبق آن رای دهند .پس چرا
میخواهید با غوغاساالری و فریاد زدن رای
خود را به کرسی بنشانید؟ هرگاه بر اساس
استدالالت سخن گفته شده نمایندگان هم رای
دادند.
نزاده با بیان اینکه در کشور ما شفافیت
حسی 
علیه شفافیت شده است ،این پرسش را مطرح
کرد که چرا شرایط به این صورت درآمده و
ادامه داد :مردم جلوی مجلس تجمع کرده و
به نمایندگان پیامک میزنند که به  CFTرای
ندهند ،سوال این است که اگر مردم موافق
 CFTجلوی مجلس صف میکشیدند آیا بدون
توضیح به منزلشان میرسیدند؟ آیا اگر به
مخالفان CFTپیامک میدادند که نظرشان
مخالف شما است مورد توبیخ قرار نمیگرفتند؟
وی افزود :چرا نمیگذارید در این کشور
مردم رای و نظر خود را آزادانه مطرح کنند؟
ما قصد کاندیدا شدن برای مجلس و ریاست
جمهوری را نداریم بلکه بر اساس دغدغه برای
کشور و نظام حرف میزنیم .اجازه دهید منافع
ملی بر اساس گفتوگو و گفتمان و نه بر
اساس متهم کردن یکدیگر حل شود.
وی در پایان گفت :در حال حاضر به اندازه
کافی پمپئو و ترامپ علیه ظریف ،کشور و
ملت ایران توهین و اتهام پراکنی میکنند.
پس حداقل خودمان به خودمان رحم کنیم و
در مقابل یکدیگر قرار نگیریم بلکه همدیگر را
در فضای عقالنی نقد کنیم .نه اینکه ملت و
نمایندگان ملت را نفهم و سخیف خطاب کنیم
که این دور از شان ملت و کشور ایران است.

پارلمان

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس که به ریاست علی
الریجانی برگزار شد ،گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی درخصوص الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ()CFT
در دستور کار نمایندگان برای بررسی قرار گرفت و بخشی از این
الیحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند .همچنین
در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوب ه قبلی خود اصرار
کردند .این در حالی است که در بررسی ایرادات شورای نگهبان
به الیحه ،الریجانی در پاسخ به اخطار حاجیدلیگانی با بیان
این که دستگاههای مختلف با نامهنگاری به موضوع تحریمهای
مضاعف اشاره کردند ،گفت« :آخرین دستور رهبری آن بود که
مخالف بررسی  CFTدر مجلس نیستند و مسیر قانونی باید طی
شود ».در ادامه حشمتالله فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که نظر نهایی
کمیسیون امنیت ملی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به
الیحه  CFTبراساس نظرات اجماعی در کارگروهی با حضور
نمایندگانی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص است .همچنین
علی نجفی خوشرودی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
با تاکید بر اینکه این کمیسیون ایرادات الیحه  CFTرا 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  CFTحرف بزنند تا نترسها و
ضعیفالنفسها مشخص شوند
گفتنی است در ادامه صحبتهای موافقان و مخالفان این
الیحه ،نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس با توهین
به نمایندگان موافق  CFTکه البته پیش از این نیز این توهینها
سابقه داشته است ،زمینه حاشیهها و اعتراضات روز گذشته
ن  CFTرا ترسو
مجلس را فراهم کرد .او در اخطاری موافقا 
و ضعیفالنفس خطاب کرد و از رئیس مجلس خواست در
جریان بررسی الیحه  CFTمخالفان و موافقان صحبت کنند
تا به گفت ه او نترسها و ضعیفالنفسها مشخص شوند .این
نماینده اصولگرای آتش به اختیار مجلس در اخطاری مستند به
اصل  ۱۵۳قانون اساسی گفت« :هرگونه قراردادی که موجب
سلطه بیگانه بر شئون کشور شود ممنوع است .من از زحمات
شما (الریجانی) درباره آمریکاستیزی تشکر میکنم ولی در این
مورد خاص اجازه دهید مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند
تا ملت بدانند و بشنوند تا نترسها و مردان شجاع چه کسانی
هستند و افراد ضعیفالنفس هم مشخص شوند».
ترسو کسانی هستند که از فقر و گرسنگی دفاع میکنند
در واکنش به این صحبت ها ،مسعود پزشکیان ،نایب رئیس
مجلس و نماینده اصالحطلب مردم تبریز در مجلس با بیان
اینکه «سیاستهای غلط ما عامل فقر و گرسنگی و بدبختی
است» ،گفت« :ترسو کسانی هستند که از فقر و گرسنگی دفاع
میکنند ».او افزود« :بحث آقای قاضیپور توهین بود .اینکه 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 .اینکه ما جو
را به گونهای نشان دهیم که برخی ترسیدهاند این حرفها در
مجلس مسخره است».
ایرادات مجمع تشخیص و شورای نگهبان برطرف نشود،
 CFTخالف منافع کشور است
از طرفی هم محمد دهقان نقندر ،عضو دیگر فراکسیون
والیی و از بازماندگان اعضای جبهه پایداری در مجلس ،در
مخالفت با تصویب این الیحه تصریح کرد« :اگر اشکاالت مجمع
تشخیص و شورای نگهبان به الیحه  CFTبرطرف نشود این
الیحه خالف منافع کشور است ».او تاکید کرد« :وقتی طرح یا
الیحهای مصوب میشود به شورای نگهبان فرستاده میشود و
شورا ایراد میگیرد که مجلس نمیتواند در مواردی که شورای
نگهبان وارد نشده ،وارد شود و چیزی را بررسی کند».
در ادامه فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره
اظهارات مخالفانی که  CFTرا خودتحریمی دانستند ،تاکید
کرد« :الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
( )CFTبه معنای خود تحریمی نیست و اکنون ایران در لیست
سیاه گروه اقدام ویژه مالی ( )FATFقرار ندارد ».از طرفی هم
مجتبی ذوالنور ،عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ملی مجلس
هم تاکید کرد« :آقای ایمنآبادی رای امروز مجلس به  CFTرا
پیروزی حاکمیت و عقالنیت بر غوغاساالری خواندند که این

عضو هیئت رئیسه مجلس:

استیضاح ظریف منتفی شد
الحطلب هیئت رئیسه مجلس شورای
یک عضو اص 
اسالمی از کاهش امضاهای استیضاح وزیر امور
خارجه خبر داد و گفت :با تالشهایی که از
جانب آقای ذالنور و برخی دوستان دیگر
صورت گرفت تعداد امضاهای استیضاح
ظریف به  ۹فقره رسیده و در نتیجه موضوع
منتفی خواهد بود .به گزارش ایلنا ،علیرضا
رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت طرح استیضاح
وزیر امور خارجه اظهار کرد :با توجه به اینکه انگیزههای
استیضاحکنندگان یکدست نبوده و اتفاق نظر کامل وجود نداشت ،مرحله
پس گرفتن امضاها نیز به همین ترتیب انجام شد و نمایندگان به دالیل
مختلف امضای خود را پس گرفتند .وی با بیان اینکه استیضاحکنندگان
تقریبا ً به جز محور پولشویی در مورد سایر محورهای استیضاح ظریف
اتفاقنظر نداشتند ،خاطرنشان کرد :در مجموع با توجه به تالشهایی که
برای پس گرفتن امضاها انجام گرفت و نمایندگان مختلف به خصوص
آقای ذوالنور جهت اقناع تعدادی از استیضاحکنندگان برای انصراف از این
استیضاح تالش کردند در نهایت تعداد امضاها از حد نصاب قانونی یعنی
 ۱۰امضا کمتر شد و عمال ًموضوع استیضاح از دستور کار خارج خواهد شد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد :با وجود آنکه استیضاحکنندگان
در کمیسیون توصیههای آقای ذوالنور را نپذیرفتند ،تالشها ادامه پیدا کرد
و در نهایت تعداد امضاهای این استیضاح به  ۹امضا رسید و با این حساب
موضوع استیضاح ظریف منتفی خواهد بود.

معصومهمعظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTرا جهت
تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند .الیحهای که از ماههای گذشته تاکنون یکی از جنجالیترین لوایح بوده که در هر جلسه،
حواشی زیادی به همراه داشته است .علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کنایه به این
رفتوآمدها و اصرار مخالفان بر عدم تصویب این الیحه ،آن را دارای رکورد در کمیسیون امنیت ملی دانست و در توئیتر خود
نوشت« :رسیدگی به موضوع  FATFو الیحه  CFTرکوردهایی را برای کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس به جا گذاشته است.
اولین آبستراکسیون در کمیسیون امنیت ،اولین استیضاح وزیر امورخارجه،اولین اعتراض رسمی به رئیس مجلس،اولین طومار
پراکنی در صحن ،بیشترین جلسه غیرعلنی در یک موضوع ».البته روز گذشته هم از این قاعده مستثنی نبود و حواشی زیادی از
جمله توهین یک نماینده به همکاران موافق خود درباره  CFTرا به همراه داشت.

سیاستهای
غلط ما عامل
فقر و گرسنگی
و بدبختی است.
ترسوکسانی
هستند که از
فقر و گرسنگی
دفاعمیکنند
توهین به کسانی است که با استدالل و منطق مخالف تصویب
 CFTهستند».
 CFTاستعماری و بدتر از کاپیتوالسیون است
براساس این گزارش ،در ادامه جلسه محمدمهدی زاهدی،
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و از مخالفان جدی
این الیحه ،آن را الیحهای استعماری و بدتر از کاپیتوالسیون
دانست و گفت« :عامل بدبختی ما نیستیم که با این کنوانسیون
مخالفت میکنیم ،عامل بدبختی کسانی هستند که با تئوری
گرفتن بهانه از آمریکا هر روز تن به ذلت میدهند ».بنابراین
پس از اینکه تندروهای مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTفضا را مخالف خواست
خود دیدند ،کوشیدند با وجود تذکرهای متعدد الریجانی
برای عدم خروج از جلسه ،با ترک صحن علنی در زمان
رایگیری ،جلسه را مختل کنند و از عدد بیندازند و به اصطالح
«آبستراکسیون» کنند ،ولی تالششان ناکام ماند .در نهایت
 125رای موافق 59 ،رای مخالف و  6رای ممتنع از مجموع 190
نماینده شرکت کننده در رایگیری به تصویب رسید .این در
حالی است که  206نماینده در صحن حاضر بودند و  16نفر در
رایگیری شرکت نکردند!
اسامی نمایندگانی که حتی ب ه  CFTرای مخالف ندادند!
به گفته یکی از رسانهها اسامی این نمایندگان که در

پروانه بهره برداری پرورش ماهی به شماره 996م/ش به تاریخ صدور
 1382/3/12به شماره تاسیس  8453وقع در دیشموک به نام آقای هوشنگ
رازی پور مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند وشناسنامه سواری پراید به شماره پالک 488-81س 32به شماره موتور
 m13178935مدل  1390وشماره شاسی s1412280685017به نام شیرین جان
حسینی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مهارت تالش خلیج فارس
سهامی خاص به شماره ثبت  3104و شناسه ملی  10861645207به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1397تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :آقای مصطفی حاذق فرد به شماره ملی  4260128035به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای احسان ملک پور نارگ موسی به
شماره ملی  42691129107به سمت رئیس هیات مدیره و آقای نصیب اهلل
فاضلی به شماره ملی  4269096470به سمت نائب رئیس هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با
امضاء آقای مصطفی حاذق فرد ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()308375

رایگیری شرکت نکردند از این قرار است« :سیدحسین نقوی
حسینی ،نماینده ورامین .نادر قاضی پور ،نماینده ارومیه.
محسن کوهکن ،نماینده لنجان .احمد امیرآبادی فراهانی،
یزاده ،نماینده دزفول .نصرالله پژمانفر،
نماینده قم .عباس پاپ 
نماینده مشهد .قاسم جاسمی ،نماینده ایالم .حسینعلی حاجی
دلیگانی ،نماینده شاهینشهر.
جواد ساداتینژاد ،نماینده کاشان .ناصر شریفی ،نماینده
بندرلنگه .عباس گودرزی ،نماینده بروجرد .جلیل مختار،
نماینده آبادان .حسین نیازآذری ،نماینده بابل .علی اکبر
کریمی ،نماینده اراک .جبار کوچکینژاد ،نماینده رشت».
بنابراین بخشی از این الیحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع
میشود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده ،به
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت .گفتنی است در
حاشیه جلسه روز گذشته مجلس برخی نمایندگان نسبت به
توگو با «ابتکار»
توهینهای مخالفان  CFTانتقاداتی را در گف 
بیان کردند.
داور نهایی مردم هستند و در انتخابات  98جواب
توهینکنندگان را میدهند
محمدعلی وکیلی ،عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با
ن  CFTبه موافقان این
«ابتکار» با انتقاد از توهین برخی مخالفا 
الیحه تاکید کرد« :مردم منطق و ادبیات دوطرف را در صحن

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی  ۹۶۱۱۱۸و ۹۷۰۷۸۷و ۹۶۱۰۷۳و ۹۷۰۲۸۴و۹۵۱۰۶۶

و ۹۶۰۵۷۸اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له آقای قربانعلی

درجی و غیره تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه شرکت فوالد بویر
صنعت به آدرس یاسوج فیروز آباد را که نوع و مشخصات و قیمت اموال بشرح
ذیل میباشد  .و معادل  ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال هزینه کارشناسی

در حق محکوم له و مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰؛ ریال بابت حق اال اجرا در صندوق دولت

از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر اال انتشار

را نموده به همین سبب در مورخ  ۱۳۹۷.۹.۲۸از ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۱ظهر
در محل شعبه دوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد .

متقاضیان میتوانند در مدت  ۵روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس یاسوج

مالحظه نمایند  .قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس
رسمی دادگستری مبلغ  ۷۵۱.۶۸۰.۰۰۰ریال بوده و برنده این مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به

قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده

پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت اول میباشد

..نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده به شرح زیر میباشد  ۳۶ .عدد

شمش فوالدی  ۶متری به ابعاد  ۱۲۵»..۱۲۵میلی متر گرید  .از نوع  SP5 ،به وزن

تقریبی مجموعا  25تن که حسب نظریه کارشناس برابر با  ۷۵۱.۶۸۰.۰۰۰ریال
قیمت گذاری گردید .

شهاب محمدی مدیر شعبه  ۲مدنی اجرای احکام دادگاه عمومی یاسوج

مجلس دیدند و شنیدند .امروز به مجلس و نمایندگان توهین
شد و به نظرم داور نهایی مردم هستند و نتیجه نحوه این رفتارها
را در انتخابات  98نشان میدهد ».این عضو ارشد فراکسیون
امید تاکید کرد« :بیش از این زورمان نمیرسد ،ولی معتقدم
در صورت ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،قطعا مصلحت نظام را تشخیص میدهند و تصمیمی
که دراینباره میگیرد بر مبنای مصلحت کشور خواهد بود».
محسن علیجانی زمانی ،نماینده مردم تهران در مجلس هم
در اعتراض به موضعگیری مخالفان CFTو توهین به همکاران
خود در این رابطه به «ابتکار» گفت« :به گفته بنیانگذار
انقالب ،مجلس محل بحث و بررسی و یافتن بهترین راهها برای
حل مشکالت کشور است CFT .هم یکی از کنوانسیونهای
مهم است و طبیعی است برخی دیدگاه موافق و برخی دیدگاه
مخالف داشته باشند ولی نباید کسی روی دیدگاه خودش اصرار
بیجا داشته باشد یا سعی کند فضای مجلس را دوقطبی کند».
او افزود« :کسی نباید نظر اکثریت مجلس را درباره طرح یا
الیحهای کاپیتوالسیون و رای به کنوانسیون استعماری بداند.
نماینده مجلس آزاد است و بر اساس منافع و مصالح مردم،
کشور و نظام تصمیم میگیرد و همه باید نسبت به نظر دیگران
احترام بگذارند».
**مجلس محل تضارب آرا است ،نه توهین و تهمت!
پروانه مافی ،دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم که
نسبت به صحبت توهینآمیز قاضیپور در صحن تذکر داده
بود ،به «ابتکار» گفت« :مجلس محل تضارب آرا است و هر
طرح یا الیحهای موافقان و مخالفانی دارد و دالیل و استنادات
خود را بیان میکنند ،یا پذیرفته میشود یا نمیشو د ولی برخی
مواقع تعصبات سیاسی برخی را تحریک میکند ».این عضو
ث  CFTیکی
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود« :بح 
از این لوایح بود که گروهی از نمایندگان که تعداد قلیلی هم
هستند و در رایگیری نشان داد زیر 60نفر هستند ،تعصب
بیش از اندازه نشان دادند تا جایی که حاضر شدند به همکاران
خودشان و حتی همرزمان خودشان در جبههها توهین کنند و
تهمت بزنند و آنها را به صفاتی که شایسته نمایندگان نیست
ملقب کنند ».او با استناد به اصل  75آییننامه داخلی مجلس
گفت« :در این لحظه ناراحت شدم که به جمعی از نمایندگان
توهین شده است و ما را به ترسو بودن و بیشهامت بودن متهم
کردند .منتظر بودم آقای الریجانی رئیس مجلس نسبت به این
موضوع واکنش نشان دهند و در تذکرم از ایشان دراینباره
جواب خواستم ولی آقای پزشکیان هم نسبت به این موضوع
اعتراض کردند».
برخی به دلیل حمایت از بیرون ،هرطور میخواهند
رفتار میکنند
مافی به «ابتکار» تاکید کرد« :نباید برخی دوستان به دلیل
حمایتهایی که از بیرون مجلس میشوند و حامیانی که در
سایه آنها را حمایت میکنند ،به قدرتشان بنازند و به خودشان
اجازه بدهند هر طور که دلشان میخواهد رفتار کنند ».علیجانی
هم در انتقاد به این رفتار اظهار کرد« :اینکه برخی بخواهند با
فشار و جنجال رای و نظر خودشان را به دیگران تحمیل کنند
هم از دید شرع و هم قانون اساسی و منطق کار سیاسی رفتاری
مضموم است که به ضرر کشور میشود ».محمدجواد جمالی
نوبندگانی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم
در واکنش به این رفتار به «ابتکار» گفت« :مجلس 290نماینده
با آرا و سالیق مختلف دارد و این در همه دنیا طبیعی است که
تفکرات مختلف در کنار یکدیگر چالشهایی داشته باشند ،ولی
در عین حال نباید به این بهانه مواردی را نادیده بگیرند و به
د چون جلسات صحن پخش مستقیم
همکاران خود توهین کنن 
است و برخی از نمایندگان خود الگوپذیری دارند ،هیچ صحبتی
که بوی توهین بدهد نباید از تریبون مجلس پخش شود .آن
هم مجلسی که شهید مدرس در آن بوده و شهدای زیادی داده
است و باید اخالقیات در آن حفظ شود ».نماینده اصولگرای
مردم فسا در مجلس با اشاره به اینکه دقیقه به دقیقه مجلس
برای کشور هزینه دارد ،گفت که نباید وقت و هزینه کشور را
برای پاسخ دادن به چنین مواردی هدر شود.
بنابراین باید منتظر بود و دید آیا هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان نسبت به بررسی این توهین و تهمت به جمع کثیری
از نمایندگان ورود خواهد کرد یا باز هم مثل توهینهای گذشته
قاضیپور به زنان و نمایندگان خانم و حتی برخورد فیزیکی با
خبرنگار مجلس باز هم این رفتارش نادیده گرفته میشود و بر
آن قلم عفو کشیده میشود.

