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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پيامــی به 
بيست وهفتمين اجالس سراسری نماز با تاکيد بر 
لزوم ترویج نماز با همه شــيوه های اثرگذار، بخش 
مهمی از گرفتاری ها و آلودگی ها را ناشی از نپرداختن 
به نماز دانستند و افزودند: نماز آنگاه که با خشوع و 
حضور گزارده شود، جامعه را به صالح و سداد در زبان 

و عمل می کشاند و اعتالء می بخشد.
متن پيام رهبر انقالب اســالمی به این اجالس 
که صبح روز گذشــته در استان سمنان برگزار شد 
و حجت االسالم والمســلمين شاهچراغی نماینده 
ولی فقيه در ســمنان، آن را قرائت کرد به این شرح 

است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالنه ی نماز از سوئی نشانه ی حق گزاری 

در برابر فریضه ئی است که می تواند بر همه ی اعمال 
و فرایض دیگر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن 
ُقِبَلت ُقِبَل ماِسواها« و از سوی دیگر خدمت بزرگی 
است به آنان که حقِّ این هدیه ی الهی را ندانسته و در 

آن سهل انگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه 
را به صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتالء 

می بخشد.
بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های ما بر 
اثر نپرداختن به این حقيقت هشداردهنده است. 
از این رو ترویج نماز با همه ی شيوه های اثرگذار، 
در شــمار وظایف بزرگی اســت که همه باید 
بدان اهتمام ورزیم و شــما دست اندرکاران این 
اجالس بویژه عالم مجاهد جناب حجةاالســالم 
آقای قرائتی بحمــداهلل در این راه از توفيق الهی 

بهره مند شده اید.
آموزش و پــرورش می تواند در ایــن عرصه از 

اثرگذارترین ها باشد.
مدارس را مزین کنيد به نمازخوانی نوجوانان؛ این 

برترین تضمين برای سالمتی آینده ی جامعه است.
والسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

 تجاوز در مدرسه
و چند سوال بی جواب

امیرحسین خواجوی
روزنامهنگار

حادثــه ای هولناک در یکی از مــدارس اصفهان، 
کودک آزاری به تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه 
پسرانه، تجمع  اوليای دانش آموزان در مقابل مدرسه 
و جو ملتهب این روزهای اصفهان، بازداشــت یک 
متهم 50 ســاله که گفته می شود از اعضای  انجمن 
اوليا و مربيان این مدرســه بوده، تعــدادی از اوليا 
فرزندانشــان را به پزشــکی قانونی بردنــد تا ابعاد 
احتمالی دیگر این حادثه  فاش شود، گفته می شود 
سرویس بهداشــتی این مدرســه محل وقوع این 
جرایم هولناک بوده است، مقامات قضائی اصفهان 
تاکنون فقط  کودک آزاری را قطعی اعالم کرده اند و 

تحقيقات بيشتر ادامه دارد . 
همه این گزاره های خبری آشــنا نيست؟ همين 
چند ماه پيش بود که مدرســه معين و اتفاقات آن 
چند روزی در صــدر خبرهای داخلی  بــود. در آن 
حادثه هــم ماجرا از ســوی یکــی از دانش آموزان 
فاش شــد و بعد هم چند خانواده بــا ادعای تجاوز 
به به فرزندشان شــکایت  کردند و همين کافی بود 
تا مدرســه معين و رفتارهــای غيراخالقی یکی از 
کارکنان آن با تعدادی از دانش آموزان خبر ساز شود . 

این اخبار باوجــود هياهو و جنجالی که باخودش 
به دنبال دارد، با همان سرعت هم فروکش می کند. 
شــاید بتوان گفت این ميرایی  زودرس و ســریع از 
خصوصيات این دست از اخبار اســت، اما نکته ای 
که در این ميان عموما مــورد غفلت قرار می گيرد، 
آن چيزی  اســت که ماه ها و شــاید هم ســال ها با 
قربانيان و حتی متهم یا متهمان آن همراه اســت. 
منظور تاثيرات روحی، روانی است که همچون باری 
 عذاب آور بردوش افراد درگير این حوادث سنگينی 

می کند . 
این افراد مورد آزار قرار گرفته که عمدتا هم ســن 
و سال کمی دارند، در معرض شدیدترین فشار های 
روحی و روانی قــرار می  گيرند. این که سرنوشــت 
تحصيلی این دانش آموزان چه می شــود؟ تصورش 
را بکنيد، یک بچه 9 ســاله دچار چنين آزاری شده 
باشــد. او  چطور می تواند در همان مدرســه ادامه 
تحصيل دهد؟ ســایر بچه ها بــا او چگونه برخورد 
می کنند؟ اساســا او دیگر چون گذشته به  تحصيل 
و درس خواندن عالقــه دارد؟ آیا این حوادث باعث 
نمی شــود که تا مدت ها از هرگونه فضای آموزشی 
گریزان باشــد؟ قربانيان  این حوادث نياز قطعی به 
مشــاوره و روان درمانگر دارند، اما آیا نظام آموزشی 
ما و مشخصا آموزش و پرورش برای بهبود و درمان 
 این بچه ها که در یک محيط آموزشــی مورد اذیت 
آزار یا تجاوز قــرار گرفته اند، اقدامی انجام می دهد؟ 
از ســوی دیگر اوليای این  دانش آموزان هم نياز به 
مشاوره دارند، آنها هم ضربه مهلکی را متحمل شدند 
که باید ضمن مداخلــه روانی نحوه برخورد با فرزند 
 قربانی خود را هم فرا بگيرند. از دیگر ســو متهمان 
این پرونده ها هم بعد از مدتی به حال خودشان رها 
می شــوند و پس از تحمل  محکوميــت )با توجه به 
این که در موارد بسياری جرم تجاوز اثبات نمی شود( 
دوباره به اجتماع بازمی گردند بدون این که اختالالت 
 و مشکالت جنسی آنها درمان شده باشد و این یعنی 

افزایش احتمال وقوع حوادث دیگری از این دست . 

یادداشت

پاسخ همیشه »نه خیر« است
ادامه از صفحه یک| تصمیمی بگیرنــد تا تعداد 
مشــاوران را از 25 هزار نفر که در برابر تعداد ۱۲۴ هزار 
مدرسه، چیزی شبیه به شوخی است، بیشتر کنند و از آنها 
بخواهند وقتی را به طور اختصاصی برای صحبت و مشاوره 
با معلمان اختصاص دهند؟ معلمانی که به گفته خودشان 
آنقدر خرجشان با برجشان جور نیست و آنقدر اعصابشان 
خرد است و آنقدر خسته اند که شاید از نظر بعضی شان 
چنین مسائلی خیلی مهم نباشد. آیا در همه این مدت 
مسئوالن معاونت توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش به این فکر کرده اند که در آزمون های 
اســتخدامی ای که حــاال دیگر تقریبا هرســال برگزار 
می شود، یک فیلتر جدی و جدید بگذارند برای آزمودن 
تخصصی روانشناسی داوطلبان ورود به مدرسه و رد کردن 
کسانی که روانشناسان خبره،  آنها را با وجود آوردن نمره 
حد نصاب آزمون کتبی، حایز شرایط مناسب برای معلم 
شدن نمی دانند؟ پاسخ برای همه این سوال ها، خیر است. 
از سال 93، از آن ســالی که مسئوالن آموزش و پرورش، 
انکار را بر پذیرفتن ترجیح دادند، فقط یک موضوع تغییر 
کرده: پذیرش و دادن اطالعیه و بیانیه درباره پرونده های 
آزار و اذیت در مــدارس و گفتن چندباره یک جمله که: 

»برخورد می کنیم، اخراج می شود.«

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان
پيام رهبر معظم انقالب به اجالس سراسری نماز:

ون
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ت
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رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: »قيمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه را به طور متوسط 
5۴دالر لحاظ کردیم و این رقم مبنای محاســبات اســت. نرخ هر ليتر بنزین هم ۱000 تومان 
پيش بينی شده است.« وی در ادامه افزود: »در همه بخش ها تالش کردیم واقع بينانه ببينيم و در 
هزینه ها تعدادی از ردیف ها را حذف کردیم تا براساس واقعيت ها بودجه را تنظيم کنيم تا از این  

سال سخت، به آسانی عبور کنيم.«

محمد باقر نوبخت:  

 قیمت
 ۱۰۰۰ تومانی بنزین
در بودجه ۹۸

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

محل هـای  اتاقـی ،  هـر  در 
کنيـد   مشـخص  را  امـن 
ميـز  یـک  زیـر  ) مثـاًل 
محکـم یـا کنـار سـتونها یا 
آنهـا(.  مجـاور  دیوارهـای 

 رشد ۷۱ درصدی جرایم
در فضای مجازی

اشتری،  حسین  سردار 
فرمانده نيــروی انتظامی از 
رشــد فزاینــده جرایم در 
فضای مجازی خبــر داد و 
گفــت: »براســاس آمارها، 
7۱ درصد جرایم در فضای 
مجــازی افزایش داشــته و خوشــبختانه بيش از 
80 درصد جرایم در این حوزه کشــف، رسيدگی و 

تشکيل پرونده شده و به نتيجه رسيده است.« 

 نسخه واحدی برای مقابله
با فساد وجود ندارد

سودابه یحیی زاده، معاون 
تدویــن و ترویج اســتاندارد 
سازمان ملی استاندارد ایران با 
اشاره به انواع متفاوت فساد در 
گفت:  اداری  دســتگاه های 
»نمی توان نسخه واحدی برای 
مقابله با فســاد در هریک از دستگاه ها ارایه کرد.« او در 
پاسخ به چرایی زمانبربودن تدوین استاندارد مقابله با 
فساد و رشــوه خواری در ایران تا 2 ســال آینده گفت: 
»سازمان های بين المللی ازجمله سازمان ایزو درحال 
تغيير نگرش هستند و از محصول محوری فاصله گرفته و 
منحصر به کاال نيستند و از طرفی با توجه به اهميتی که 
در حوزه خدمات و تعهدات اخالقی وجود دارد، به این 
ســمت گرایش پيدا کرده اند؛ از همين رو در چند سال 
اخير اســتانداردهایی در حوزه مسئوليت اجتماعی، 

مقابله با رشوه خواری و فساد تدوین شده است.«

رفتار نادرست برخی ایرانیان 
ورود به گرجستان را سخت تر کرد

مریــم ســلطانی، عضو 
هيأت رئيســه اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و گرجستان، 
دليل اصلی دیپورت تعدادی از 
اتباع ایرانی از مرزهای هوایی یا 
زمينی کشــور گرجستان را 
نداشتن مدارک الزم و معتبر و مهاجرت بی رویه و بدون 
مطالعه ایرانيان دانســت و افزود: »برخی از ایرانيان با 
رفتارهای نادرست و اشتباه خود در گرجستان، باعث 
شــده اند تــا فعــاالن واقعــی اقتصادی کــه قصد 
سرمایه گذاری یا صادرات و توليد در آن کشور را دارند، با 

مشکل روبه رو شوند.«

کاهش آمار طالق در  سال ۹۷ 
پروانــه مافــی، رئيس 
فراکسيون خانواده مجلس با 
اشاره به کاهش آمار طالق 
در  سال 97 گفت: »در 6ماهه 
نخست  سال جاری ۴8 هزار 
و 287 واقعــه طالق ثبت 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳96 با 
کسر 5۱ هزار و 5۱۴ واقعه، شاهد کاهش 6.۳ درصدی 
این آمارها هستيم. این خبر خوبی است ولی نياز به 

تدوین برنامه جدی تر هستيم.«

عبدالرضا  هاشم زایی عضو فراکسيون اميد در گفت وگو با »شهروند«:  
آبستراکسيونی در کار نبود!

موضوع استيضاح ظریف کامال سياسی بود و اســتيضاح کنندگان می دانستند که این 
اســتيضاح در مجلس رأی نمی آورد و حتما رأی پایينی خواهد داشــت. بنابراین در ابتدا 
مشخص بود که با توپ پر به ميدان آمده بودند. آنها سعی داشتند که با حاشيه سازی صدای 
بلند خود را تبدیل به حقيقت کنند. مخالفان هميشه تعدادی اندک و صدایی بلند دارند. 
تحليلگران هم از ابتدا این گمانه را مطرح کردند که استيضاح ظریف چنانچه به صحن علنی 
مجلس بياید احتماال تعداد امضاهــای آن از حد نصاب می افتد. این گروه که نوعا مخالف با 
ملحق شدن ایران با کنوانسيون FATF هستند، بيشتر می خواهند CFT در مجلس و 
بيرون از مجلس به تصویب نرســد. برای همين کار خود، تصميم گرفتند که حاشيه های 
اثرگذاری را انجام دهند. هنگام ورودشان به مجلس سروصدا کردند. چون می دانستند که 
رأی شان اندک اســت، نااميدانه اقدامات خالف عرف پارلمان انجام می دادند. اما نطق های 
منطقی که موافقان انجام دادند، برخالف گذشــته توانست آنها را مجاب کند که شرایط را 
بپذیرند. در عين حال نطق های مخالفان نيز غيرمنسجم و غيرکارشناسانه بود. به همين 
دليل بود که بيشتر مخالفان این نطق ها از ميان خود اصولگرایان بود. وقتی تير مخالفان به 
هدف نخورد، قصد داشتند که ترتيبی برای آبستراکسيون اتخاذ کنند، اما باز هم به دليل عدم 

همراهی نمایندگان ناکام ماندند و آبستراکسيونی در کار نبود.

آیت وکيليــان| دیــروز از روزهای پرحــرارت و 
پرسروصدای مجلس بود؛ شکست ها و ناکامی های مربوط 
به اردوگاه مخالفان و منتقدان دولت در مجلس به صورت 
 CFT اپيدمی وار تکرار می شود؛ آخرین آن بررسی الیحه
بود که همين دیروز در ميان غوغاساالری  و حاشيه سازی ها 
با چراغ سبز بهارستان نشين ها مواجه شد. ناگفته نماند که 
ناکامی و شکست دیگر مخالفان را باید به ماجرای استيضاح 
محمدجواد ظریف نسبت داد؛ ناکامی درخواست کنندگان 
استيضاح به اندازه ای روشن بود که کار به رأی گيری هم 
کشيده نشد. نمایندگان مجلس برخی از ایرادات شورای 
نگهبان بر الیحه CFT را رفع کردند و با پافشاری بر نظر 
خود برخی از ایرادات دیگر را به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام فرستادند. نمایندگان مجلس پيش از این الیحه الحاق 

ایران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالی تروریسم CFT را اصالح کرده بودند تا نظر شورای نگهبان تأمين 
شود. این اصالح البته تنها در یک بخش از ایرادات انجام شد و مجلسی ها در مورد بخش دیگری از ایرادات 
شورای نگهبان کوتاه نيامدند.  جز ب بند ۱ ماده 2، ماده 7 و بندهای آن، بند 6 ماده 9، اطالق استرداد در 
بندهای ماده ۱۱، بند 2 ماده ۱2 و ماده ۱5 و ماده ۱7 مواردی است که نمایندگان مجلس با  اصرار بر مصوبه 
خود، تصميم گيری در مورد آن را به مجمع تشخيص مصلحت سپردند. حاشيه های این جلسه نيز به سياق 
و سنت گذشته کم نبود. طراحی تله »آبستراکسيون« از سوی مخالفان CFT را باید در این راستا ارزیابی 

کرد. در ادامه گزارش آن چه دیروز در خانه ملت اتفاق افتاد را می خوانيد.
لمس  و طعم شکست 

همان طور که اشاره شــد، کار اصالح و رفع ایراداتی که شورای نگهبان از  کنوانسيون مقابله با تأمين 
مالی تروریسم  CFTگرفته بود، حاصل جلسات کارشناسی کميســيون های تخصصی و استفاده از 
نظریات کارشناسان زبده بوده است؛ رفع ایرادات اما برای مخالفان CFT گران بود و غيرقابل پذیرش. البته 
همچنانکه از پيش مشخص بود، والیی ها از هيچ تالشی برای ناکامی و بایکوت کردن آن دریغ نخواهند 
کرد. در یکی از این اقداماتی که تالش برای شکست موافقان CFT تعبير می شد، »محمد دهقانی«، عضو 
فراکسيون والیی اصرار داشت این شائبه را به عنوان حقيقت جا دهد که »کميسيون امنيت ملی در زمان 
رفع ایرادات به حد نصاب نرسيده بود است.« وی همچنين مخالف مصوبه کميسيون بود و در این مورد 
گفت: »گروه مالی ویژه اقدام مالی، شرط و شــروط ایران را قبول ندارد.« دهقانی موضعی شبيه مواضع 
کریمی قدوسی در مورد مسائل امنيتی و دیپلماتيک را مطرح کرد و گفت: »در تبصره ماده واحده این 
 FATF الیحه نوشته شده که دولت جمهوری اســالمی ایران صرفاً پس از خارج شدن از ليست سياه
می تواند سند الحاق را نزد شورا نگه دارد و نســبت به این مصوبه ایرادی نگرفته و فقط خواسته عبارت 
»ليست سياه« از ابهام درآید. فقط در داخل کشور عبارت ليست سياه مطرح است که باید به کشورهای 

غيرهمکار تغيير کند زیرا عبارت ليست سياه وجود ندارد.«
ارجاع به نوار ضبط شده 

حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملی، اما در پاسخ به یکی از ادعاهای او مبنی بر به 
حدنصاب نرسيدن جلسه در زمان رفع ایرادات را توهين به کميسيون دانست و دهقانی را به نوار ضبط شده 
موجود ارجاع داد. فالحت پيشه همچنين در دفاع از مصوبه کميسيون گفت که »ایرادات با اجماع افرادی 
از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای نگهبان برطرف شد؛ جناب آقای شاهرودی به آقای الریجانی 
نامه ای نوشت که 2 نفر از مجمع تشخيص مصلحت در کارگروه بررســی ایرادات CFT حضور داشته 
باشند. با نظر تمامی افراد کارگروه در جلسه 6 ساعته به اجماع رسيدیم؛ همچنين در شرط دوم در این 
الیحه بيان شده به شرطی ماده 6 اعمال می شود که مخالف قوانين جمهوری اسالمی ایران نباشد، بنابراین 

CFT ایرادی ندارد.«
سنت اتهام زنی

اتهام زنی ها و پرونده سازی های مخالفان مصوبات با مضامين داخلی یا بين المللی به یک سنت تبدیل 
شده است؛ آن هم به شــکلی غيرحرفه ای از جایگاه، سخنان و منزلت مقام معظم رهبری سوءاستفاده 
می کنند. موردی که اتفاقا رهبری معظم انقالب بارها نسبت به تکرار آن تذکر داده اند، دیروز عليه رئيس 
مجلس اتفاق افتاد. الریجانی به شکلی عجيب بارها و بارها توسط برخی از اصولگرایان مجلس نواخته 
می شود. جالب اینجاست که در اکثر مواقع از رهبر معظم انقالب مایه می گذارند. مخالفان CFT اصرار 
داشتند که علی الریجانی توصيه ها و فرمایشــات رهبری را دراین باره نادیده گرفته است. برای همين 
هم حاجی دليگانی در اخطاری  با استناد به اصل ۱۱0 گفت که »بعد از فرمایشات رهبری درباره  قانون 
ممنوعيت بکارگيری بازنشستگان به آقای جاللی دستور رسيدگی داد. سوال ما این است که چطور این 
روند درباره  CFT نشــد یعنی آن زمانی که رهبری صحبت هایی پيرامون معاهدات و کنوانسيون های 
بين المللی مطرح کردند، شما چطور آن موقع این دستور را ندادید.« رئيس مجلس در پاسخ به او گفت که 
»آقای حاجی دليگانی، بحث های شما مربوط به زمان بررسی الیحه CFT است. اکنون ما درحال بررسی 
ایرادات شورای نگهبان هستيم که باید دراین باره اخطار دهيد.« وی افزود:   »این نظرات به مقام معظم 
رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبت های شما تدبير چيست؟ ایشان عنوان کردند 
بياناتشان مربوط به کنوانسيون ها به صورت عام و نه مشخصا این کنوانسيون  است. لذا مخالفتی با بررسی 

در مجلس نداشته و سير قانونی باید طی شود. این آخرین دستور رهبری معظم است.«
سه تاکتيک مخالفان

 یک پای جلسات رسيدگی مجلس به استيضاح یا جلسات مربوط به تصویب کنوانسيون ها یا معاهدات 

بين المللی با جدال لفظی نمایندگان همراه خواهد بود که 
بعضا به بيان برخی از واقعيات نيز کمک می کند. بگومگوی 
نادر قاضی پور و مسعود پزشکيان، نایب رئيس مجلس نيز 
ازجمله این اتفاقات بود. قاضی پور در اخطاری مســتند 
به اصل ۱5۳ قانون اساســی و در جریان بررسی الیحه 
الحاق ایران به کنوانسيون بين المللی مقابله با تأمين مالی 
تروریسم گفت که »هرگونه قراردادی که موجب سلطه 
بيگانه بر شئون کشور شود، ممنوع است. من از زحمات 
شــما )الریجانی( درباره  آمریکاستيزی تشکر می کنم، 
ولی در این مورد خاص اجــازه دهيد مخالفان و موافقان 
به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند تا نترس ها و 
مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد ضعيف النفس هم 
مشخص شوند.« الریجانی در پاسخ به او گفت:   »تذکر و 
اخطار باید مستند باشد. در حرف هایتان به بقيه تعریضی نداشته باشيد.« همزمان پروانه مافی، نماینده 
تهران نيز در تذکری مستند به ماده 75 آیين نامه داخلی مجلس گفت که »آقای قاضی پور! با چه اجازه ای 
بيش از نيمی از نمایندگان مجلس اعم از زن و مرد را به بی شــجاعتی، ترسویی و صفاتی که در نطقتان 

داشتيد، متهم می کنيد؟«
مسعود پزشکيان، عضو فراکســيون اميد مجلس هم در اخطاری با استناد بر اصل 75 قانون اساسی 
اظهارات قاضی پور را توهين به نمایندگان دانست و گفت: »این که فکر کنيم ما نترس هستيم و دیگران 
می ترسند، سابقه ها و گذشته افراد مشخص می کند که چه کسانی در جبهه بودند و شهيد دادند و چه 

کسانی در خواب بودند و بيان چنين ادبياتی در مجلس مسخره است.«
آبستراکسيون سالح بدون تير

تعدادی از اعضای فراکســيون والیی در زمان رأی گيری برای ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق 
ایران به کنوانســيون مقابله با تأمين مالی تروریســم )CFT( تالش کردند با خــروج از مجلس زمان 
رأی گيری را مختل کنند که تالش آنها ناکام ماند. نمایندگان مخالف CFT قصد آبستراکسيون مجلس 
را داشتند، اما درنهایت به نتيجه ای نرسيدند. نمایندگان مخالف CFT مقابل درِ خروج تجمع کردند و 
خواستند از جلسه خارج شوند یا به اصطالح دست به آبستراکسيون بزنند تا مجلس از حد نصاب بيفتد. 
این اقدام مخالفان با تذکرات متعدد الریجانی مواجه شد و نهایتا تصميم کميسيون به رأی گذاشته و البته 

تصویب شد.
آیا »در خدمتشان خواهم بود« سبب عقب نشينی مخالفان شد؟

از ابتدا مشــخص بود که وزن و عيار سياسی و دیپلماتيک ظریف درخواست کنندگان استيضاح را 
مقهور خود خواهد کرد؛ این گونه نيز شد؛ با پس گرفتن برخی امضاها، این استيضاح از حد نصاب افتاد 
و عمال منتفی شد. ظریف دیروز درباره حضورش در جلسه کميسيون امنيت ملی و تصميم نمایندگان 
گفته بود که »اگر تصميم گرفتند که اســتيضاح را ادامه دهند، حتما در خدمت شان خواهم بود و اگر 
تصميم گرفتند که آن را منتفی کنند باز هم به تصميم آنها احترام خواهم گذاشت.« ظاهرا از عبارت 
»در خدمت شــان خواهم بود« ظریف نوعی تلقی تهدیدآميز از سوی مخالفان صورت گرفته است. با 
پس گرفتن برخی امضاهای استيضاح ظریف، این استيضاح از حد نصاب افتاد و عمال منتفی شد. یک 
عضو هيأت رئيسه مجلس از کاهش امضاهای استيضاح محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه خبر داد و 
گفت امضاهای این استيضاح از حد نصاب افتاد و دیگر قابل طرح در مجلس نيست و به گفته رحيمی 

تعداد امضاها به 9 عدد رسيده بود.

»شهروند« از پرحاشيه ترین جلسه مجلس گزارش می دهد

از نوار ضبط شده تا آبستراکسیون ساختگی
  الریجانی: رهبری مخالفتی با بررسی CFT  نداشتند


