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قاسم میرزایينیکو در گفتوگو با »شرق«:

روﯾﺪاد

واکنش آیتاﷲ مسعوديخمیني
به بیانیه آیتاﷲ جنتي

مدام بر سر احزاب و تشکلها کوبیدیم

در نشست فراکسیون امید بررسي شد

 شــرق :آیتاﷲ علياکبر مسعوديخمیني عضو
بلندپایه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،از آیتاﷲ
احمد جنتي خواســته که مراقــب کلماتي که به کار
ميبرد باشد .بعد از اینکه مشخص شد بیانیه جنجالي
منتسب به مجلس خبرگان خطاب به دولت صرفا به
سفارش احمد جنتي تهیه شده است ،دیروز یك عضو
جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم هم خطاب به او
گفت» :آقاي جنتي ،در کلماتتان مواظب باشید و فکر
کنید که چه ميگویید .اگر رهبري با برجام و مذاکرات
مخالف بودند ،یک کلمه ميفرمودند آقاي روحاني!
مذاکره نکن و به کارهاي دیگرت رسیدگي کن .در این
صورت ،مگر آقاي روحاني ميتوانست بگوید نه؟ باید
به آقــاي جنتي گفت که شــما در کلماتتان مواظب
باشــید؛ و فکر کنید که چه دارید حرف ميزنید و چه
ميگویید و اال اگر مواظب نباشــید ،سوءاستفادههایي
کــه دارد از ســخنهاي اینچنینــي ميشــود کامال
مشــخص اســت« .ســه روز پیش بیانیهاي از سوي
مجلس خبرگان رهبري منتشر شد که در آن خواسته
شده بود حســن روحاني ،رئیسجمهوري» ،صادقانه
و باصراحت« بهدلیل »خسارتهاي وارده در برجام«
از مــردم ایــران عذرخواهي کند .علــت عذرخواهي
حســن روحاني »عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمي«
مقــام معظم رهبري و »نگرفتن تضمینهاي الزم« از
آمریکا عنوان شــده بود .مجلــس خبرگان رهبري در
بیانیه روز یکشــنبه خود نوشــته بود که مقام معظم
رهبري به طرف غربي »خوشبین نبوده« و »صرفا به
جهت اصرار دولت« با توافق اتمي وین موافقت کرده
اســت ،اما آش آن قدر شور شــد که صداي اعضاي
مجلس خبــرگان درآمد .ســایت دبیرخانه مجلس
خبرگان باالخره مجبور شــد کوتاه بیاید و بیانیه را به
نــام طراح اصلي آن یعني احمد جنتي اصالح کند و
بنویســد» :واکنش رئیس مجلس خبرگان به خروج
غیرقانونــي آمریــکا از برجام« .نخســتین واکنش به
این بیانیه از ســوي آیتاﷲ هاشمزادههریسي ،عضو
خبرگان رهبري ،اعالم شد که به جماران گفته بود این
بیانیه رســمي و به نام مجلس خبرگان نیست ،بلکه
بیانیه عدهاي از نمایندگان مجلس خبرگان اســت .او
در رد این بیانیه اعالم کرد که این بیانیه نميتواند نظر
خبرگان باشد و باید اسم تعداد افرادي که آن را امضا
کردهاند مشــخص باشــد .علي مطهري ،نایبرئیس
مجلس شــوراي اســالمي هم یکي دیگر از کســاني
بود که بــه بیانیه احمد جنتي واکنش نشــان داده و
در نامهاي خطاب به او نوشــته بــود» :در نامهاي که
در ارتبــاط با خروج آمریکا از برجام نوشــتهاید ،چند
نکته قابلتأمل است .در این نامه از طرفي پذیرفتهاید
که برجام با نظر مقام رهبري امضا شــده اســت و از
طرف دیگر از رئیسجمهور خواســتهاید که بهخاطر
خسارتهاي وارده ناشي از برجام از مردم عذرخواهي
کنــد .آیا ایــن دو ســخن متناقض و احیانــا تعریض
ناخواســته به مقام رهبري نیست؟ همچنین گفتهاید
در صورت اخذنشــدن تضمینهاي جدي و محکم از
اروپایيهــا ،خروج از برجام تکلیف شــرعي و قانوني
دســتگاه دیپلماســي خواهد بود .آیا تکلیف شرعي
دســتگاه دیپلماســي را جنابعالي تعیین ميکنید یا
مقام رهبــري؟ همچنین آیا تکلیف قانوني دســتگاه
دیپلماســي را جنابعالي تعیین ميکنید یا مجلس؟
حقیقت این اســت کــه یکي از معضالت کشــور ما
دخالــت نهادهاي مختلــف در کار یکدیگر اســت.
وظیفه مجلس خبرگان رهبري طبق قانون اساســي،
گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص ،نظارت بر بقاي
شرط عدالت در مقام رهبري و نظارت بر دستگاههاي
زیرمجموعه رهبر است«.
دبیرخانه شــوراي اطالعرســاني دولــت هم در
واکنش به بیانیه منتســب به مجلس خبرگان اعالم
کرد» :متأسفانه آنان که باید عذرخواه مواضع نادرست
خود در گذشــته باشــند ،طلبکارانه به دستاوردهاي
ملي ميتازند و حاضر نیســتند به این ســؤال پاســخ
دهند که خســارتهاي تحریم ظالمانه بر ملت ایران
چــه میزان بــوده و براي پیشــگیري بهموقــع از آن
خســارتها چه کردهاند؟ آنها هیچگاه حاضر نیستند
از ناتواني خود در ارائه راههاي جایگزین برجام سخن
بگویند و صادقانه بابت رویکرد غلط و کارشکنيهاي
خود در روند پیشــرفت کشــور ،از ملت عذرخواهي
کنند .آنها در تعارضي آشــکار ،هــم دلواپس حضور
آمریکا در برجام بودهاند و هم شاکي خروج آمریکا از
برجام .مدیریت مسئوالنه کشور ،عرصه تناقضگویي
نیســت؛ بلکه نیازمند تصمیم قاطع و عمل شجاعانه
اســت .دولت ضمن اســتقبال از تمامي اظهارنظرها
و توصیههــاي خیرخواهانه ،اعالم ميکند که تمامي
مراحل مذاکرات و توافق ،در چارچوب قانون اساسي،
اختیارات و مســئولیتهاي رئیسجمهور و مصوبات
شوراي عالي امنیت ملي بوده است .در شرایط جدید
نیز بــراي مقابله مؤثر با اقــدام تحریکآمیز آمریکا و
تضمین انتفاع ایران از برجام ،تدابیر الزم اتخاذ شــده
و در حال اجراســت« .نوبخت ،سخنگوي دولت هم
دیروز در ادامه واکنش دولت گفت» :در بیانیه دولت
کامال با شــفافیت به نکاتي که مطرح ميشود ،پاسخ
داده شد .درحالحاضر وقتي براي این نیست که ذهن
مسئوالن دیپلماسي کشور را که درگیر هستند و همین
امروز براي مذاکرات جهاني در سفر هستند مخدوش
کنیــم .فــارغ از اینکه برجام تصمیم درســت بوده یا
خیر باید بررسي کنیم که مراحل حقوقي خود را طي
کــرد یا خیر؟ یا اجماع صــورت گرفت یا خیر؟ برجام
در مجلس مراحل خــود را طي کرد و بیانات رهبري
بهعنوان بایدها و نبایدها مورد توجه قرار گرفت«.
politics@sharghdaily.ir

اگر حزب قوي داشته باشیم باید تشکل و سندیکا و اتحادیه قوي داشته باشیم
شــرق ،آمنه شــیرافکن :مجلس دهم بهدنبال توسعه
تحزبگرایي در ایران اســت .قدمت طرح به مجلس
هشــتم بازميگردد و در مجلــس نهم نیز بر ســر آن
مناقشــههاي فراوانــي شــکل گرفته اســت .معدود
اصالحطلبان مجلــس آن روز از آن طرح انتقاد کرده و
آن را تحدیدي براي احزاب و تشــکلها قلمداد کردند.
تا به حال طرحها و لوایح مختلفي براي اصالح »قانون
فعالیــت احــزاب ،جمعیتها و انجمنهاي سیاســي
و صنفي و انجمنهاي اســالمي یــا اقلیتهاي دیني
شناختهشــده« مصوب ســال  ۱۳۶۰ارائه شده است.
قاســم میرزایينیکو ،نماینده مردم دماوند ،تأکید دارد:
»اگر بخواهیم پارلمان قوي داشته باشیم باید حزب قوي
داشته باشیم .اگر حزب قوي داشته باشیم باید تشکل و
ســندیکا و اتحادیه قوي داشته باشیم .این نکته مغفول
مانده و همیشــه توي سر احزاب و تشــکلها زدهایم«.
قاســم میرزایينیکو و پروانه مافي ،دو عضو فراکسیون
امید ،به عنوان اعضاي کمیســیون صــدور پروانه برای
متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها )کمیسیون ماده
 ۱۰احزاب( انتخاب شدهاند.
 از جلسههاي کمیسیون ماده  ۱۰احزاب چه خبر؟
در کمیســیون مــاده  ۱۰احــزاب بخشــي از تطبیق
احزاب اساســنامه و مرامنامــه چارچوبهاي حزبي با
قانون جدید را در دســتور کار داشــتیم .قانوني که آخر
ســال  ۹۵ابالغ شده و بر اســاس آن احزاب موظفاند
بتوانند خودشان را با برخي بندهاي آن تطبیق دهند .در
قانون ششماه پیشبیني شده بود و برایناساس اواسط
 ۱۴خرداد مهلت تمام ميشود .تا به اینجاي کار از ۲۴۵
حزب فقط  ۶۰حزب این کار را کردهاند و تطبیق دادهاند.
براي اینکه بتوانیم فرصــت را براي باقي احزاب نیز به
وجود آوریم چند روز پیش جلســه مفصلي داشتیم و
اعضاي خانــه احزاب هم آمده بودنــد .از داخل مفاد
آن به این نتیجه رســیدیم که اگر فعــاالن حزبي تا ۱۴
خرداد گزارش بدهند که در چه مرحلهاي هســتند ،این
به معناي شروع مراحل تطبیق است .اگر آنها هم گامي
پیش بگذارند و اساســنامه و مرامنامهشان را ارائه کنند
ما ميتوانیم با اینها تعامل کنیم و جلو برویم.
 قوانین مرتبط با احزاب مصوب مجلس همیشه
نقدهاي فراواني بهدنبال داشته است .مجلس دهم
چطور ميتواند به توســعه تحــزب در ایران کمک
کند؟

قانــون احــزاب در مجلــس قبل تصویب شــد .با
گرفتاري آنچناني و با شــرایط حاد و سخت آن موقع.
ما بعد از جریانهاي ديماه تمام دبیران کل احزاب را
دعوت کردیم تا به اتفاق کمیسیون شورا و وزارت کشور
و با میزباني دفتر مطالعات و پژوهشها و افراد چپ و
راست و اعتدالي به یک کمیته ترکیبي از آراي مختلف
برســیم .به همــراه معاونت سیاســي وزارت کشــور،
مجلس و با محوریت کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ،کار را
شروع کردیم و امیدواریم قانون احزاب شستهورفتهاي
داشته باشیم .بنا داریم طرح نهایي را به اهل فن ارائه
کنیم و نظر آنها را جویا شویم .فکر ميکنم هفته آینده
طرح نهایي شــود و در کمیســیون احزاب و شوراهاي
مجلس بررسي شود.
 بــه ناآراميهاي دي ماه  ۹۶اشــاره کردید .فکر
ميکنید احزاب آن موقع ميتوانستند نقش سوپاپ
اطمینان را بازي کنند؟
نه ســوپاپ اطمینان ،بلکه به عنوان فاکتورهاي
اصلي در جریان و حوادث سیاسي کشور اقدام کنند.
اگر بخواهیم پارلمان قوي داشــته باشیم باید حزب
قوي داشــته باشــیم .اگر حزب قوي داشــته باشیم
باید تشکل و ســندیکا و اتحادیه قوي داشته باشیم.
این نکته مغفول مانده و همیشــه توي ســر احزاب
و تشــکلها زدهایم .احکام مختلف براي آنها صادر
کردیم .بنا بوده یارانه به آنها بدهیم -کاري که همه

واکنش نوبخت به حمله علیه دولت به بهانه برجام

وادارﻣﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ
ســخنگوی دولت ،روز گذشته در نشست خبری
هفتگی خود ،در واکنش به هجمههایی که به بهانه
خروج آمریکا از برجام به دولت وارد میشود ،گفت:
»اکنون وقت آن نیست که ذهن مسئوالن دیپلماسی
کشــور را که درگیر سیاســتهای جهانی هستند ،با
بیان این مطالب مشــغول کرد .ما نباید جز به منافع
ملی به چیز دیگری فکر کنیم«.
به گزارش »ایســنا« محمدباقــر نوبخت ،افزود:
»اگر دولــت هیچ اقدامی نمیکــرد ،قطعا تاریخ ما
را نمیبخشــید .ما باید اثبات میکردیم که فعالیت
هســتهای ما نظامی نیســت و این تأیید را از آژانس
گرفتیم .برجام اقدام درســتی بود که از سوی دولت
انجام گرفت .دولــت را وادار نکنید برخی مســائل
را بیــان کند؛ چرا مــا را وادار میکنید که حرفهایی
بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود«.
نوبخت تأکید کــرد» :البته اگر منافع ما ایجاب
کند ،حتما از برجام خارج میشــویم .بازگشت به
گذشته برای ما مشکل نیست .غنیسازی را در آن
شــرایط با هر درصدی که تشخیص دهیم ،انجام
میدهیم و وقتی هم از برجام خارج شدیم ،هیچ
نیازی نیســت که فعالیتهای هستهای ما تحت
نظر طرف مقابل انجام شــود .با ازبینرفتن برجام
آنها هســتند که ضرر میکنند و ما برای بازگشت
به شرایط سال  ۹۲مشکل نداریم؛ البته اگر تحریم
برای عدهای منافعی دارد ،برای مردم زیان خواهد
داشــت .بنابرایــن مــا در دولت تــالش میکنیم
زورگوییهای آمریکا به نتیجه نرسد«.
ســخنگوی دولت گفت» :رهبری بارها از رهبران
دیپلماســی ما به نیکنامی یاد کردهاند .ما در برجام
چیزی از دســت ندادیم بلکه منافع زیادی به دست
آوردهایم .تاریخ هــم دکتر روحانی را تکریم میکند؛
به خاطر شجاعت و خدمت به مردم«.
او در پاســخ به ســؤالی درباره تأثیر تحریمهای
احتمالــی آمریکا بر کشــور گفت» :بــا وضع مجدد
تحریمها ،ممکن اســت سختیهایی در کشور ایجاد
شــود ولی این تحریمها موجب تسلیم یا فلجشدن
کشور نمیشود و دولت شرایط را مدیریت میکند«.
بودجه در سایه و اضطراری داریم
خبرنــگاری با اشــاره به تخریبهایــی که علیه
دولت به بهانه برجام انجام میشــود ،پرسید آیا این
مســائل در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشود
که نوبخت در پاســخ گفت» :این مســائل در حوزه
شورای عالی امنیت ملی نیســت .افکار عمومی ما
باوجــود تخریبهایی که انجام میشــود ،به خوبی
در انتخابات ســال گذشته خادمین خود را تشخیص
داد و مردم پشت رئیسجمهور خود هستند .آنقدر
مشــکالت وجــود دارد و ما خــود را بایــد برای هر

شــرایطی آماده کنیم و دیگر وقتی نداریم که از یک
سو با دشــمنان برخورد کنیم و از سویی به دوستان
خود نگاه داشته باشیم تا از پشت به ما خنجر نزنند«.
ســخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که در
صورت لغو قــرارداد با شــرکتهای خارجی از این
شــرکتها غرامت دریافت خواهد شد ،عنوان کرد:
»باید قرارداد به قرارداد و شــرکت به شرکت بررسی
کنیم .همه تالش ما در زمان عقد این قراردادها این
بود که این قراردادها بهگونهای تنظیم شــود که اگر
تحریمها بازگشت ،متضرر نشویم«.
او در پاســخ به پرسشی درباره اقدام دولت در
مقابل احتمال تحریم نفــت و تأثیر آن در بودجه
کشــور ،گفت» :مــا بودجــه در ســایه و بودجه
اضطراری هم داریم و اگر نیاز به مصوبه جدیدی
باشد ،از مجلس اخذ میکنیم«.
برخی به خاطر جهل
منافع ملی را زیر ذرهبین میبرند
او همچنین درباره گزارش مجلس درباره مدیران
دوتابعیتی گفت» :از طــرف دولت وزارت اطالعات
موظف به پیگیری مســائل بود .قوه قضائیه نیز این
پرونده را دنبال میکند .دولت به قانون منع استفاده
از دوتابعیتیها احترام گذاشته و هیچکدام از مدیران
دولت دوتابعیتی نیستند و اگر هم موردی اثبات شد
دولت طبق قانون عمل میکند«.
نوبخت درباره گزارش مجلــس درباره فرزندان
دوتابعیتی برخی مســئوالن دولتی و وزرا افزود» :ما
بخشی از ابزارهای خود را ســوزاندیم .من سربسته
میگذرم اما وقتی تحریم میشــوید ،مســیر رسمی
جــواب نمیدهد .موضوع را من بیشــتر نســوزانم.
گاهی به خاطر جهل یا کینه نسبت به دولت ،برخی
حاضرند منافع ملی را از بین ببرند«.
ســخنگوی دولــت در واکنــش بــه گزارش
تحقیق و تفحص مجلس که مطرح کرده وزارت
اطالعات همکاری الزم در پرونــده دوتابعیتیها
نداشــته ،افزود» :وزارت اطالعات معتقد است در
این پرونده نهایت همکاری را کرده است«.
در روزهــای اخیــر گزارشــی از هیئــت
تحقیقوتفحص درباره دوتابعیتیها منتشــر شده
است .اعضای این هیئت در گزارش تفحص خود
ادعاهایی را درباره فرزندان برخی مسئوالن فعلی
و ســابق و مسئوالن قبلی کشــور مطرح کردهاند.
بــرای مثال در این گزارش از حســین موســویان،
دیپلمات و مذاکرهکننده ارشــد هســتهای سابق
ایرانی نام برده شده بود که او در نامهای سرگشاده
به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس ،موارد نسبتدادهشده
به خود را رد و تکذیب کرد.

کشورها ميکنند -این کار را هم نکردهایم.
 خب رئیس مجلس دهم هم پیشینه حزبي ندارد.
چطور ميخواهید امیدوار به تحزبگرایي باشــید؟
آیا در جریانهاي اصولگرا هم میلي به تحزبگرایي
هست؟
بعــد از اینکــه بهعنــوان عضو کمیســیون ماده
 ۱۰احــزاب انتخاب شــدم ،خدمت آقــاي الریجاني
رســیدم .ایشــان شــدیدا به کار حزبي و شکلگیري
احزاب اعتقاد دارند؛ اما متأســفانه هرکســي که به
قدرت رســید ،اعالم ميکند که عضــو هیچ حزب و
گروهي نیست و از تحزب تبري ميجوید .این مسئله
خودش از فاکتورهاي ســرکوب احزاب در ایران بوده
اســت .حاال بیخ گوش ما در انتخابــات عراق افراد
نميتوانســتند بدون تأیید چند حــزب در انتخابات
ثبتنام کننــد .در همین کشــورهاي خاورمیانه هم
ســازوکارهایي دیدهاند تا احزاب پا بگیرند .خب اگر
حزب پا نگیرد ،همین داســتان تکــراري را داریم که
افراد مدام خط عوض ميکنند و هر جایي ،موضعي
ميگیرند و گاهي آسیب جدي به کشور وارد ميکنند
و بعد هم هیچکس پاســخگو نیست .هزینه نداشتن
حزب را هم سرآخر مردم ميپردازند.
 خــب حــزب آبادگــران آن روزها بــه نحوي
تشکیالت پشتیبان آقاي احمدينژاد بود.
آن هم تشــکلي بود که ســر جریان انتخابات شکل

گرفت و ریشــهاي نبود .ما اصال تشــکیالت خیلي قوي
نداریم .البته مواردي بوده؛ حزب کارگزاران ،مشــارکت
و مؤتلفــه و راه ملت را داریــم .چهار حزبي که محکم
آمدهانــد و ایســتادگي کردهاند .خوب اســت زادوولد
احزاب ما فقط زمان انتخابات نباشد.
 معدل حزبگرایي در ایران در مقایسه با منطقه
خاورمیانه را چطور ارزیابي ميکنید؟
خیلي پایین.
 مثال با کجاها مقایسه ميکنید؟
از ترکیــه و عــراق قطعــا پایینتر هســتیم؛ اما در
مقایسه با بســیاري کشورهاي عربي خب اصال مقایسه
معنا ندارد؛ چراکه آنها پارلمان نداشــتهاند؛ یا سلطان
داشــتهاند یا خلیفــه .از آنها توقعي نیســت؛ اما حتي
پاکستان تحزب قويتري از ایران دارد.
 دلیل عقبماندگي احزاب در ایران چیست؟
قوانیــن و چارچوبهاي تحزب ما شــفاف نبوده و
بهجاي آن در بسیاري جاها محدودکننده بوده.
 استانيشدن انتخابات به کجا رسیده؟
کمیتــهاي روي ایــن مســئله کار ميکنــد .تا حاال
شــوراي نگهبان مخالفت کرده است .بنا داریم نگراني
و مشــکالت مد نظر آنها را رفع کنیم تا بتوانیم طرح را
جلو ببریم.
 نقد شوراي نگهبان دقیقا چه بوده؟
ميگفتند باید شهرســتانها و حوزههــاي انتخابیه
فعال شــوند .همه اینها را تجمیع ميکنیم .اینکه حتما
در شهرستان انتخابات داشته باشیم یا استانها .همین
انتخابــات اســتاني ميتواند از قضا موجبــات و زمینه
توسعه حزبي را به وجود بیاورد.
 مسئله افزایش تعداد نمایندگان نیز در این طرح
مدنظر است؟
بله ،طبــق برآوردهــا بایــد  ۴۰نماینده بــه تعداد
نمایندگان کنوني مجلس اضافه شود.
 بار مالي آن چه ميشود؟
خب در هر دوره بایــد تعدادي )حدود  ۲۰نماینده(
به نمایندگان مجلس اضافه شــود .در دو دوره گذشته
این اتفاق نیفتاده .البتــه این طرح بار مالي دارد و بهتر
است دولت این را بیاورد .حاال دنبال این هستیم که نظر
هیئت دولت را بگیریم.
 یعني در مجلس یازدهم یکباره  ۴۰کرسي اضافه
خواهد شد؟
به احتمال زیاد.

نحوه ورود به انتخابات هیئترئیسه
 ســخنگوي فراکســیون امید مجلس شوراي
اســالمي از بررســي نحــوه ورود فراکســیون به
انتخابات هیئترئیســه در نشست شوراي مرکزي
خبــر داد .بهرام پارســایي با اشــاره بــه برگزاري
جلسه شــوراي مرکزي فراکسیون امید به ریاست
محمدرضــا عارف گفت :در این جلســه که صبح
دیروز پیش از جلســه علني مجلس برگزار شــد،
آقاي حســینزاده بهعنوان مسئول کمیته بررسي
انتخابــات هیئترئیســه گزارشــي از اقدامات و
جلسات برگزارشده را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا او افزود :همچنین نمایندگان و
اعضاي فراکسیون نظرات خود را در رابطه با نحوه
ورود فراکســیون به انتخابات هیئترئیسه مطرح
کردند کــه این نظرات عمدتا بر اســاس تجربیات
گذشــته بــود .پارســایي ادامــه داد :گزارههــاي
مختلفي دراینباره وجود دارد و به نظر ميرســد
بعد از اینکه این موارد در شوراي مرکزي و مجمع
عمومــي مطرح شــد ،در این رابطــه جمعبندي
صورت ميگیرد .ســومین انتخابات هیئترئیســه
مجلس شــوراي اسالمي ششــم خردادماه سال
جاري برگزار ميشــود .در انتخابات ســال گذشته
فراکســیون امید توانست ،سه کرسي هیئترئیسه
را از آن خود کند که از این ســه کرسي ،دو کرسي
آن نواب اول و دوم رئیس بودند؛ یعني مســعود
پزشــکیان و علي مطهــري .محمدعلــي وکیلي
هم عنوان منشــي هیئترئیسه را از آن خود کرد.
ســخنگوي فراکســیون امید مجلــس در بخش
دیگر سخنانش گفت :در مورد موضوع آتشزدن
برجــام و پرچم آمریکا در صحن مجلس ،اعضاي
فراکســیون معتقد بودند که ممکن اســت مردم
این موضوع را به حســاب کلیت مجلس بگذارند،
بههرحال این کار خالف قانون و خالف عرف بوده
و ســکوت هیئترئیسه در آن روز جاي سؤال دارد
و دســتاویزي براي مخالفان برجام و نظام شــده
که از آن بهرهبــرداري کنند .بههرحال این وظیفه
هیئترئیسه و رئیس مجلس بود که از این اتفاق
جلوگیري ميکردند ،چراکه این موضوع به جایگاه
مجلس لطمه وارد کرد.
پارســایي همچنیــن از پیشــنهاد اعضــاي
فراکســیون امید بــراي تهیه بیانیــهاي در صحن
مجلس در رابطه با حمله رژیم صهیونیســتي به
فلسطین خبر داد.

