ـﺎم
ـﺲ ﻧﺎﮐـ
ـﺎن  CFTدر ﻣﺠﻠـ
ﻣﺨﺎﻟﻔـ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺻﻼح ﻻﯾﺤﻪ  CFTاﻣﺮوز ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
در ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪن
آن در ﻣﺠﻠﺲ رﻗﻢ زدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﻮاﺷﯽ ﻋﻘﻼی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻋﺎده ﺷﺪه
از ﺳـﻮی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﮐـﻪ از
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻣﺠﻠـﺲ ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﺑـﺎﻻﺧﺮه اﻣـﺮوز
در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮادات ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را اﺻﻼح و در
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮادات ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن  22اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﺮﯾﺎد دو-دو ﺳﺮ دادﻧﺪ.
ـﺎردﯾﮕﺮ
ـﺎن ﺑـ
ـﻖ  ، CFTﻣﺨﺎﻟﻔـ
ـﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓـ
ـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـ
ـﺎم ﺳـ
در ﻫﻨﮕـ
ﻓﺮﯾﺎدﻫـﺎی دو-دو ﺳـﺮ دادﻧـﺪ و در ﻫﻨﮕـﺎم ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﻧﯿـﺰ،
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی دو-دو ﺳﺮ دادﻧﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮوز ﺑﺮزﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ،ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽ

ﭘﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اروﻣﯿﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد رﻓﺖ و
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﻼﺣﺖ ﭘﯿﺸﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد دو-دو ﺳﺮ ﻣﯽ
دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺪی آب و ﻫﻮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺑﻄﺤﯽ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺮواﻧﻪ
ﻣﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﺑﻄﺤﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﺑﯽﺧﻮد ﺣﺮف ﻧﺰن ،ﺑﺸﯿﻦ ﺳﺮ ﺟﺎت«.
در اداﻣﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻻﯾﺤﻪ  CFTرا ﺗﺮﺳﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮف واﻗﻌﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﺧﻮاب ﺑﻮده و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭘﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺘﺒﯽ ذواﻟﻨﻮری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن رﻓﺖ
و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن و
ذواﻟﻨﻮری ﺗﺎ ﺣﺪی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم
اردﮐﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ آﻧﺎن
وارد ﺷﺪ و ذواﻟﻨﻮری را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن دور ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ذواﻟﻨﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺑﻄﺤﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﮋﻣﺎﻧﻔﺮ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮا
در وﺳﻂ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻄﺤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ و ذواﻟﻨﻮری و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺎ ﻫﺪف
آﺑﺴﺘﺮاﮐﺴﯿﻮن )از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ( از ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﮋﻣﺎﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از درب ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﺤﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن درب ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ذواﻟﻨﻮری و ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رای ﮔﯿﺮی از ﺻﺤﻦ ﺧﺎرج
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.

