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روایت قاسمی از تخریب سیستماتیک
وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه به چند شایعه پیرامون تحوالت
سیاستخارجیازجملهشایعهاستعفایمحمدجوادظریف
اخبـــــار و خروج ایران از برجام پاسخ گفت .بهرام قاسمی در گفتوگو
با ایسنا درباره استعفای ظریف گفت« :استعفای آقای ظریف از ریاست دستگاه
دیپلماسی کشور را قویاًتکذیب میکنم .متأسفانه در حالی که هفت ه گذشته ایشان
در یک ســفر کاری بســیار مهم و حســاس در هندوستان به ســر میبرد و مشغول
رایزنی با مقامات آن کشور بود ،این خبر جعلی ساخته و پرداخته شد».
قاسمی با بیان اینکه در همین چارچوب شاهد انجام برخی دیگر از فضاسازیها
از سوی برخی از رسانههای مشخص علیه وزارت امور خارجه بودیم ،گفت« :به
نظر میرسد عناصری در داخل کشور در جهت تضعیف و تخریب جایگاه وزیر
امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به نقش حیاتی و اساسی آنها در
وضعیت کنونی کشور تالش میکنند و در همین چارچوب به صورت جنونآمیز
به انتشــار اخبار نادرست در جهت تضعیف دســتگاه دیپلماسی کشور و پرسنل
متعهد و کوشــای آن دست میزنند ».این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین با
رد شایعات منتشر شده در مورد وجود اختالف بین رئیسجمهوری و وزیر امور
خارجه نیز افزود« :رابطه بســیار صمیمانه و ســازندهای میان وزیر امور خارجه با
هیأت دولت بخصوص شــخص رئیسجمهوری و همچنین ســایر ســران قوا و
مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد و وزیر امور خارجه و دستگاه زیرمجموعهشان
همــواره در حال تالش برای ارتقــای جایگاه ایران و همچنین خنثی کردن مکر و
حیله دشمنان علیه ملت ایران و تأمین منافع مردم هستند».
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین درباره شــایعه تصمیم مقامهــای ایران به
خــروج از برجام نیز با رد این موضوع گفت« :به نظر میرســد عدهای به صورت
سیستماتیک درصدد ایجاد آشوب ذهنی و آشفتگی در بازار به منظور اثرگذاری بر
وضعیت کنونی آن در راستای منافع سوداگران هستند.
آنها تالش میکنند که با انتشار برخی از اخبار جهتدار و کذب ،فضاسازی روانی
منفی در بازار ایجاد کنند ولی خوشــبختانه با توجه به هوش و ذکاوت مردم این
اقدامات راه به جایی نمیبرد ».قاســمی همچنین تأکید کرد« :تصمیمگیری در
مسائل مربوط به برجام از همان ابتدا برعهده شورای عالی نظارت بر برجام بوده
اســت و در آینــده نیز روند به همین نحو خواهــد بود و هر نوع تصمیمی در مورد
برجام از سوی این هیأت اتخاذ و اعالم میشود».

بررسی پالرمو در کمیسیون امنیت مجمع تشخیص

عضــو مجمع تشــخیص مصحلــت نظام گفت :بررســی الیحه الحــاق ایران
ن یافته فراملی (پالرمو) در کمیســیون
به کنوانســیون مبارزه با جرایم ســازما 
امنیت مجمع آغاز شد .غالمرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با ایرنا افزود:
در ایــن جلســه نمایندگانــی از دولــت و مجلس حضور داشــتند کــه نماینده
مجلــس اللهیــار ملکشــاهی رئیــس کمیســیون حقوقــی قضایی بــود .الیحه
ن یافتــه فراملی (پالرمو)
الحــاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم ســازما 
کــه با اصرار مجلس به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارســال شــده بود،
در ایســتگاه پایانــی در دســتور کار آتــی مجمع قــرار گرفت .پیــش از این لعیا
جنیدی معــاون حقوقی رئیس جمهوری از درخواســت دولت برای اولویت
قــرار گرفتــن الیحــه الحاق ایران بــه کنوانســیون پالرمو در مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام خبر داد و گفت :تصور من این اســت که بــزودی این الیحه
در اولویت قرار بگیرد.
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مقام های کشــورمان از میزبانی نشست ضد ایرانی در ورشو انتقاد کردند

لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس

میزبانی لهســتان از یک نشســت سیاســی
بــا هدف مقابله با ایران خبــری بود که وزیر
خارجه امریکا در خالل ســفر جاریاش به
توگو
منطقه اعالم کرد .مایک پمپئو در گف 
با «فاکس نیور» هدف این کنفرانس را که به
دعوت امریکا و در اواخر ماه آینده ( ۲۴و ۲۵
بهمن) برگزار خواهد شد ،درباره خاورمیانه
و با تمرکز بر سیاســتهای منطقهای ایران
دانســته اســت .وزیر خارجــه امریــکا که در
ســفر به چند کشور خاورمیانه بشدت علیه
جمهوریاسالمیموضعگیریکردهدعوت
کشورها برای شرکت در کنفرانس لهستان
را بخشــی از دســتور کار ســفر منطقــهای
خــود توصیــف کــرده اســت .ایــن در حالی
اســت که میزبانی لهســتان بــرای برگزاری
چنین نشستی آنهم در شرایطی که اغلب
کشــورهای بــزرگ اروپا در مقابــل پایبندی
ایــران بــه تعهداتــش در چارچــوب توافق
هســتهای ،میکوشند ســازوکار مالی حفظ
ایــن توافــق را نهایی کننــد ،بــا واکنشهای
زیادی از سوی مقامهای مختلف کشورمان
رو به رو شــده اســت .واکنشهایی که از یک
سو به سیاستهای تقابل جویانه واشنگتن
علیهایرانوازسویدیگربهنادیدهانگاشتن
تاریخ مســالمتآمیز روابط دوجانبه میان
ایران و لهستان از سوی مقامهای این کشور
اشارهمیکند.دریکیازمهمترینواکنشها
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران،
ازلهستانبرایمیزبانیکنفرانسیکهامریکا
میخواهد بــا محوریــت ایران برگــزار کند،
انتقاد کرده است .ظریف در توئیتر نوشت:
«جهتیادآوریبهمیزبان/شرکتکنندگان
همایش ضدایرانی :کســانی کــه در آخرین
نمایش ضدایرانی امریکا شــرکت کردند یا
مردهاندیاسیاهروشدهاندیابهحاشیهرانده
شدند.وایرانقویترازهمیشهاست.دولت
لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند :در
حالــی کــه ایــران ،لهســتانیها را در جنــگ
جهانــی دوم نجــات داد ایــن کشــور اکنون
میزبــان ســیرک مذبوحانــه ایرانســتیزان
شــده اســت» .ظریف به همراه این توئیت

عکسهایی را منتشــر کرده است که یادآور
اقدام ایران در پناه دادن به لهســتانیها در
جریان جنگ جهانی دوم است.
ëëشمخانی:قافیهراباختهاند
انتقــاد دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی به
بیانیــه امریــکا و لهســتان دربــاره برگــزاری
اجالســی ضد ایرانی در مــاه آینده ،متوجه
رویکــرد ضــد ایرانــی امریــکا بــود .علــی
شــمخانی در ایــن بــاره گفت«:آدمــی کــه
میگویــد تحریم با حداکثر فشــار ،وقتی به
همایش و کنگــره میرســد مفهومش این
است که قافیه را باخته است» .سید عباس
عراقچی ،معاون وزیر خارجه نیز در واکنش
به نشســت ضد ایرانی در لهستان با انتشار
عکسی از قبرستان لهستانیها در تهران در
صفحه توئیترش نوشت ۱۸۹۲« :لهستانی
از  ۱۹۴۲تاکنون در قبرســتان لهستانیها در
قلــب تهــران آرمیدهاند» .او افــزود« :بیش
از یکصــد هــزار لهســتانی پــس از آزادی از
اردوگاههای کار اجباری استالین از راه ایران
بازگشــتند .قبرســتانها در ایران بعــداز ۳۰
ســال قابــل جایگزینی هســتند ،امــا مردم
تهران  ۷۷سال است که احترام میهمانان
خــود را نگــه داشــتهاند» .حشــمتاهلل
فالحت پیشــه ،رئیــس کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس هــم
برگــزاری اجــاس ضــد ایرانی در لهســتان
را جنــگ روانــی دانســت کــه میتوانــد بــه
عرصه شکســت امریکاییها تبدیل شــود.
فالحت پیشــه در حالی کــه توصیه میکند
باید از طریق دیپلماســی عمومی با چنین
اقداماتــی علیــه ایــران مقابله کــرد ،تأکید
داشــت کــه اجــاس لهســتان میتواند به
صحنه شکســت امریکاییها تبدیل شود و
موج گســتردهای از انتقادات سیاستمداران
اروپایی و محافل سیاسی و رسانهای امریکا
رابرمیانگیزد.
ëëپمپئو:همکاریامریکاوبحرین
علیهایرانادامهدارد
با وجود تأکید وزیر خارجه امریکا بر اهداف
ضد ایرانی کنفرانس لهســتان ،یک مقام

از جمله عکسهایی که ظریف در توئیتر خود منتشر کرده است ،عکسی از پناهجویان لهستانی در سال
 ۱۹۴۳میالدی در اردوگاهی در اصفهان اســت که اکثریت آنها کودک هســتند .ذیل این عکس نوشــته
بـــــرش
اســت که در این تاریخ  2هزار و  457لهســتانی که  2هزار و  43نفرشــان کودک بودند ،در جریان جنگ
جهانی دوم به ایران پناهنده شده بودند.ظریف همچنین سندی از وابسته نظامی سفارت بریتانیا در تهران منتشر کرده که
نشان میدهد در مجموع حدود  ۲۲هزار لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم به ایران پناه آورده بودند .عکس دیگری که
وزیر خارجه ایران در توئیترش منتشــر کرده ،از قبرســتان لهستانیها در تهران است .ظریف عکسی هم از یک نشست ضد
ایرانی منتشر کرده که در آن بیل کلینتون ،حسنی مبارک و شیمون پرز دیده می شوند.
وزارت خارجــه امریــکا بــه «بیبیســی»
گفتــه انتظــار دارند نشســت لهســتان در
ســطح وزیــران برگزار شــود و قرار نیســت
که یک نشست ضدایرانی باشد و مسائل
امنیتیخاورمیانهبهطورکلیدرآنمطرح
خواهد بــود .با این حال وزیــر امور خارجه
امریکاضمنتأکیدبرتمرکزاینکنفرانس
بــر مقابلــه بــا ایــران از بنیامیــن نتانیاهو،
نخستوزیررژیمصهیونیستیوهمچنین
وزیران امــور خارجه کشــورهای عربی نیز
برای شرکت در این کنفرانس بینالمللی
دعــوت کرده اســت .پمپئو که در ســومین

مقصد ســفر منطقــهای خود بــه بحرین
رســیده اســت با انتشــار پیامی در صفحه
توئیتر خود ضمن اشــاره بــه دیدارهایش
با ولیعهد عربســتان و پادشــاه بحرین بر
تــداوم همکاریهای کشــورش با بحرین
درخصــوص ایران اشــاره کرده و نوشــت:
«همــکاری امریکا و بحرین کمــاکان رو به
گســترش اســت ،از همکاری درخصوص
ایــران ،یمــن و مقابله با تروریســم گرفته
تا اســتقرار نــاوگان پنجــم دریایــی امریکا
در بحریــن» .او پیشــتر در ســفر بــه قاهره
مهمتریــن هــدف از همــکاری امریــکا بــا

شــرکای منطقــهایاش را مقابله با نقش
آفرینیمنطقهایایراناعالمکردهبود.
ëëلهستانیها
چهچیزیرافراموشکردهاند
انتقاد وزیر خارجه ایران از لهستان به وقایع
جنگ جهانــی دوم باز میگــردد که بعد از
حمله گسترده آلمان و شوروی به لهستان و
اشغال این کشور از سوی دو کشور مهاجم،
شــوروی هزاران نفــر از لهســتانیها را آواره
خارج از مرزهای این کشور کرد .این در حالی
بود که شــمار زیادی از لهستانیهای نجات
یافته از جنــگ ،بتدریج به ایران منتقل و با

استقبال گرم ایرانیها مواجه شدند .ایران با
کمکصلیبسرخ،اردوگاههایپناهندگان
لهســتانی را ســامان داد .پناهنــدگان کــه از
بنــدر انزلــی وارد ایران شــده بودنــد ،اغلب
در تهران و بقیه در اصفهان ،اهواز و مشــهد
اســکان داده شــدند .کودکانــی کــه نیازمند
مراقبتهای ویــژه بودند ،بهدلیل شــرایط
آب و هوایی بهتر ،به اصفهان انتقال یافتند.
برایاسکانآنهامنازلیاختصاصدادهشد
و همچنین مدارس ،مشاغل و سازمانهای
فرهنگــی مخصــوص لهســتانیها ایجــاد
شــد پاول کورســون خبرنگار لهســتانی ،در
گزارشــی در ایــن باره نوشــته اســت« :دهها
هزار لهســتانی ،در جایی چند هزار کیلومتر
دورتر از خانه ،یعنی در ایران ،صاحب خانه
و ســرپناه شــدند .برخی از این لهســتانیها
حتی زندگی تازهای را در ایران آغاز کردند».
او افزوده«:بهطــور طبیعی ،کشــورهایی که
چنین سرگذشت تحسینبرانگیزی دارند،
روابط معاصر خود را نیز آسانتر میتوانند
پایهریزیکنند».
در آن زمــان ایــران خود بــا قحطی و کمبود
مواد غذایی ،نابسامانی سیاسی و اقتصادی
در اثر اشغال کشــور و ...مواجه بود .با وجود
این ایرانیان با وجود مصائبی که داشــتند از
میهمان نــوازی دریغ نکردنــد .وزیر مختار
لهستان «کارل بادر» در نامهای به استاندار
خراســان از ایــن رفتــار ایرانیــان چنیــن یاد
میکنــد« :نیــات خیرخواهانــه جنابعالــی
نســبت بــه هــم میهنــان مــن ،مهاجــران
لهســتانی ،تأثیــر عمیقی بر من بخشــیده
است.
طبــق گزارشهایــی کــه بــه مــن رســیده،
جنابعالــی از روی کمــال مرحمــت یــک
دســتگاه عمارت بــزرگ را در اختیار اطفال
یتیــم لهســتانی گذاردهاید کــه در آنجا آنها
نگهــداری شــوند .مــن از صمیــم قلــب
از مراحــم خیرخواهانــه و نــوع پرســتانه
جنابعالی متشکرم و اطمینان میدهم که
لهستانیها برای همیشه کمال امتنان را از
جنابعالیخواهندداشت»

محمد کاظمی ،نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با «ایران»:

شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع جدی است

هیأت رئیسه باید برای دفاع از کیان حقوقی و شأن قانونی مجلس به این موضوع ورود کند
احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز
بایــد دربــاره دو الیحــه از چهــار الیحــه
مرتبــط بــا  FATFدر هفتههــای پیــش
رو تصمیــم بگیرد .امــا تا همین جا هم
روند بررسی دو الیحهای که از زیر دست
مجمــع گذشــتهاند ،محــل ابهامــات
فراوانــی اســت .از جملــه مهمتریــن
آنهــا اینکــه آیــا مجمع برخــاف قانون
اساســی وارد کار قانونگــذاری شــده
اســت؟ بســیاری معتقدنــد تغییــرات
انجــام شــده در مصوبــه مجلــس برای
مبارزه با پولشــویی در مــواد اول و هفتم
این مصوبه مصداق عینی قانونگذاری
توســط مجمع و نقــض قانون اساســی
است.
محمد کاظمی ،نایب رئیس کمیسیون
حقوقــی مجلــس و اســتاد حقــوق
دانشــگاه در گفتوگو با «ایــران» درباره
ایــن وضعیــت میگویــد که هنــوز حتی
مجلس در جریان جزئیات تصمیمات
اتخاذ شــده در مجمع قرار نگرفته و هر
چــه نماینــدگان میداننــد ،به واســطه
شــنیدههایی اســت که نقل شــده .او اما
بر اســاس همین شــنیدهها تأکید کرده
که شــبهه نقض قانون اساســی توســط
مجمــع شــبههای جدی اســت و هیأت
رئیسه مجلس برای مقابله با آن و دفاع
از کیــان مجلــس بایــد به ایــن موضوع
ورود کند.
شــما به عنوان یــک حقوقــدان بعد از
بحثهای مفصلی که انجام شــده ،آیا
قائل به این هستید که مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام بــا تصمیماتــی که تا
اینجا درباره لوایح چهارگانه گرفته وارد
حوزه قانونگذاری شده و به نوعی نقض
قانــون اساســی اتفــاق افتاده یــا خیر؟
ببینیــد هنوز ما از آنچــه مجمع در مورد
قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده،
اطالع رســمی نداریم .گفته میشود در
برخی مواد مصوبه تغییراتی ایجاد شده
اســت .اگر بــه اصطالح مــا حقوقدانها
این تغییــرات عبارتی باشــند ،یعنی به
گونهای باشــد که اســاس قانون را تغییر
نداده و فقط در یک عبارت برای شفاف
شدن و رســاتر شــدن متن قانون تغییر
داده باشند ،خب این تغییر را نمیتوان

به قانونگذاری و دخالت در کار مجلس
تعبیــر کرد .اما طبق اطالع غیر رســمی
و شــنیدههای مــا تغییراتــی کــه انجــام
شــده ،چیزی بیشــتر از این بــوده و ناظر
به حــذف و اضافه کردن در مــواد و این
دســت چیزها میشــود .با این فرض به
نظر میرســد که قانون اساســی توســط
مجمع نقض شده و این مجموعه وارد
حوزه قانونگذاری شده است که اصالً در
حیطه اختیاراتش نیست .البته مجمع
هــم یــک آییننامــهای دارد کــه بایــد
ببینیــم آن آییننامه چــه اختیاراتی به
این مجموعه میدهد.
یعنــی اگــر در مصوبــه مجلــس حذف
و اضافــهای صــورت گرفتــ ه باشــد و
آییننامه مجمع بگوید مشــکلی ندارد،
مســأله حــل اســت؟ یعنــی آییننامه
مجمع میتواند بر قانون اساسی ارجح
باشد؟
نــه قطعــاً چنیــن نیســت .بــه هــر حال
آییننامــه مجمــع و هــر قانــون عــادی
دیگری نمیتواند ناقض قانون اساسی
باشــد و بــا اســتناد بــه آن نقــض قانون
اساســی صورت بگیرد .به همین خاطر
دیــوان عدالــت اداری را داریــم بــرای
ابطــال بخشــنامههای خــاف قانــون.
هیأت تطبیــق مصوبــات را در مجلس
داریــم بــرای بررســی مصوبــات دولت
بر مبنــای قانون اساســی و قوانین دیگر
کشــور .آنچــه در مجمــع بــه عنــوان
آییننامــه تعییــن شــده علیاالصــول
نبایــد ناقــض قانون اساســی باشــد و بر
مبنــای آن هــم نمیتوان نقــض قانون
اساســی کــرد .وقتــی بــر اســاس قانــون
اساســی مجمــع در مقام رفــع اختالف
میان مجلس و شــورای نگهبان اســت،
بایــد اصالحی به عمل بیــاورد و نظری
بدهــد کــه وارد چارچــوب قانونگــذاری
نشود.
فرمودید مجمــع داور بین نظر مجلس
و شــورای نگهبــان اســت .آیــا مجمــع
میتوانــد در داوری و قضاوت خود یک
نظر مرضیالطرفینی اتخاذ کند؟ یعنی
نه این باشد و نه آن و یک نظر سومی را
از معدل نظر مجلس و شــورای نگهبان
اعالم کند؟
نــه .در ایــن کار ،مجمــع نمیتواند نظر
ســوم اعالم کنــد .قانــون اساســی کامالً
روشــن اســت و مجمــع طبــق قانــون
اساســی ســه وظیفه دارد؛ حــل اختالف

میــان مجلس و شــورای نگهبــان ،حل
معضــات نظــام و مشــاوره در امــوری
که رهبــری به مجمــع ارجــاع میکنند.
درخصــوص بحــث مصوبــات مجلس
مســأله کامالً روشن اســت .مجمع باید
اعــام کند که نظر مجلس را قبول دارد
یــا نظــر شــورای نگهبــان را .این وســط
حالت سومی اصالً وجود ندارد که بیاید
در قانــون دســتکاری شــود .اگــر قــرار به
اصالح است باید توسط مجلس صورت
بگیرد و بس .حتی شــورای نگهبان هم
نمیتوانــد حذف و اضافه کند یا اصالح
کند .شــورا هم فقط میتواند اعالم کند
که مصوبه مجلس خالف شرع و قانون
اساسی هست یا نیست ،همین.
االن ارزیابی شــما تا همینجا چیست؟
یعنــی بــر اســاس اطالعاتی کــه دارید،
نقض قانون اساسی رخ داده یا خیر؟
بر اســاس آنچــه اظهــار شــده و باید در
آینــده رســماً هــم اعــام شــود بــه نظر
من شــبهه نقض قانون اساســی توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی
اســت .االن مجلس کامالً در این تردید
دارد که آیا مجمــع وارد حوزه اختیارات
و مسئولیت او شده یا خیر.
برخــی میگویند این روند قبــاً و حتی
در زمــان مرحــوم هاشــمی هــم وجود
داشته؟
اول کــه اگر قبــاً هم وجود داشــته اصالً
توجیهی برای اســتمرار آن نمیشــود و
اتفاقــاً محل ســؤال جدیتری اســت که
چــرا قانون اساســی به صورت مســتمر
نقض میشــده و کســی به آن واکنشــی
نداشــته اســت .اما من فکــر میکنم ما
شــاهدی بر اینکــه این روند مســبوق به
ســابقه بوده نداریم .امروز است که ما با
این مســأله مواجه شدهایم .اگر قبالً بود
بدون شک نشــانه آن بروز میکرد .ولی
ما فرض را میگیریم کــه اصالً قبالً هم

بوده و کسی چیزی نگفته؛ باز هم دلیل
استمرار نقض قانون اساسی نمیشود.
ضمــن اینکه باز هــم تأکید میکنم من
شخصاً سراغ ندارم که مشابه این مورد
قبالً هم بوده باشد.
فکر میکنید االن باید چه کرد؟
االن مهمتریــن مســأله رفــع شــبهه
اســت .یعنــی مــا حتــی در مجلــس به
عنــوان نماینده مجلس هم نمیدانیم
دقیقــاً در مجمــع چــه اتفاقــی افتــاده،
اصالحات مصوبه توســط آنها چه بوده
و چه تغییراتی ایجاد شده یا اصالً تغییر
ایجــاد نشــده اســت .در قــدم اول بایــد
مجلــس به عنــوان مرجــع قانونگذاری
کشــور در جریــان جزئیــات قــرار بگیرد.
االن در بی خبــری مجلس اتفاقاتی رخ
داده و ما فقط یک سری روایتهای غیر
رســمی را بــه صــورت شــخصی از افراد
شنیدهایم.
ایــن وظیفــه هیأت رئیســه اســت که به
صــورت رســمی درخواســت کنــد کــه
مجلــس در جریان قرار بگیرد .بعد هم
مجلــس و در رأس آن هیــأت رئیســه
باید اگر دید نقض قانون اساسی شده و
حیطه اختیاراتش تحدید و تهدید شده
اســت ،با جدیت ورود کند و نگذارد این
اتفاقبیفتد.
فکــر میکنیــد ورود مجلــس و هیــأت
رئیســه آن برندگی و تأثیرگذاری الزم را
برای جلوگیــری از روند احتمالی نقض
قانــون اساســی توســط مجمع داشــته
باشد؟
خب االن مجلــس را تضعیف کردهاند
امــا مــا بایــد حتمــاً و قطعــاً در صورت
احــراز ایــن اتفــاق وارد شــویم .مجلس
نبایــد بگــذارد ایــن بدعــت بــر اســاس
اصــول مصرع قانون اساســی رخ دهد و
باید جلوگیری کند.
اهتمــام ایــن کار در مجلــس هســت؟
یعنی آیــا تمــام طیفها ایــن عقیده را
دارند؟
ایــن را باید هیأت رئیســه ورود کنــد و از
کیــان حقوقــی و شــأن قانونــی مجلس
دفاع کند .االن خب در مجلس نســبت
بــه این اتفاقات نارضایتــی وجود دارد و
بخشــی هم که ناراضی نیســتند ،ابهام
دارنــد .ایــن کار هیأت رئیســه اســت که
ورود کند و از شــأن مجلــس دفاع کند و
اگر نیاز است ،در بین نمایندگان اجماع
ایجاد شود.

