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بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس قرائت شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس را با انتشار بیانیهای محکوم کردند به گزارش ایلنا ،نمایندگان مجلس اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به
بیتالمقدس را در بیانیهای محکوم کردند .این بیانیه توسط علی اکبر رنجبر زاده در صحن علنی مجلس قرائت شد .دربخشی از این بیانیه آمده است« :اقدام آمریکا در جهت انتقال سفارتخانه خود
به بیتالمقدس در طول سه ماه گذشته موجی از اعتراضات و خشم مسلمانان جهان را به دنبال داشته است اما برخی از خوش خدمتیهای عدهای از شاهزادگان تازه به دوران رسیده باعث گستاخی
هر چه بیشتر رژیم صهیونیستی و حمایت بیچون و چرای قدرتهای سلطهگر جهان از این غده سرطانی شده است که هر روز بر ابعاد جنایات سردمداران صهیونیست علیه مردم فلسطین افزوده
میشود .ملتی که با دست خالی از حق قانونی بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش دفاع نمودند و لرزه به اندام غاصبان سرزمین مسلمانان انداخته است …»

«ابتکار» از خیز بهارستان نشینان برای تصاحب کرسی های بیشتر هیات رئیسه مجلس در سال سوم گزارش می دهد

اخبار

فراکسیون ها در اندیشه تسخیر صندلی های باال نشین مجلس

استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان در سال  ۹۷تصویب شد

میزان افزایش حقوق پایین ترین طبقه  ۲۰درصد است
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،از تصویب طرح
استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال  ۹۷خبر داد.
محمدمهدی مفتح در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به نشست روز سه شنبه
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد :در صحن علنی مجلس دو
فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال  ،97به تصویب رسید و بررسی
این طرح به جهت دو فوریتی بودن در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :براساس
پلکانی نزولی تا
مصوبه مجلس میزان افزایش حقوق در سال جاری باید به صورت
ِ
سقف  20درصد باشد ،اما دولت آیین نامه ای در این باره به تصویب رساند که به اعتقاد
نمایندگان با این آیین نامه هدف قانون گذار تامین نمی شود .نماینده مردم تویسرکان
در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد :به همین جهت در کمیسیون این استفساریه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصالحی تکلیف افزایش پلکانی حقوق کارکنان در
سال  97مشخص شد .عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس
اظهار داشت :در متن استفساریه آمده است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی
حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره ( )12قانون بودجه سال  1397کل کشور
این است که طبقات پایین تر افزایش بیشتری برخوردار شوند ،میزان افزایش پایین
ترین طبقه  20درصد است؟ که نمایندگان آن را تایید کردند یعنی با این حساب
میزان افزایش پایین ترین طبقه  20درصد است.

انتقاد یک نماینده از عدم پخش
مسابقات بانوان از صداوسیما
یکعضوکمیسیونفرهنگیمجلسگفت:امروزفیلمهایسینماییخارجی
با حضور خانمهای خارجی به نمایش در میآید اما صحنههای غرورآفرین
زنان ایرانی در صحنههای بینالمللی که مایه دلگرمی زنان ایرانی است ،پخش
نمیشود.
به گزارش ایسنا،طیبه سیاوشی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی روز سه
شنبه ضمن تشکر از بانوان غرورآفرین که برای بار دوم به سکوی دوم فوتبال آسیا
دست یافتند ،بیان کرد :بایستی موضع رسانه ملی در رابطه با پخش مسابقات ورزشی
به ویژه فوتسال مشخص شود .چرا فیلمهای سینمایی خارجی با حضور خانمهای
خارجی به نمایش در میآید ولی صحنههای غرورآفرین زنان ایرانی در صحنههای
بینالمللی که برای زنان ایرانی بسیار دلگرم کننده است به نمایش در نمیآید؟ وی
در ادامه گفت :به دلیل نداشتن اسپانسر ،ورزش زنان محروم از پخش است .به نظر
میرسد زمان آن رسیده که رسانه ملی در سیاستهای یک بام و دو هوای خود در
قبال ورزش زنان تجدیدنظر کند .سیاوشی در تذکری به فعاالن حوزه قضائیه در رابطه
با کودکآزاری ،بیان کرد :باید با احتیاط بیشتری در این زمینه صحبت کرد .نباید از
جامعهای که هر بار در رابطه با کودکآزاری و یا قتل آنها متاثر میشود فاصله گرفته
نشود .علی رغم قوانین پیشرفته نتوانستیم به یک زبان واحد دست یابیم .مقایسه
میان ایران و کشورهای غربی در این زمینه قیاس معالفارق است .وی افزود :امروزه
شیوههای کودکآزاری و قتل آنها پیچیدهتر و شدیدتر شده است .نهادهای مدنی و
اخیرا رسانه ملی اقداماتی را در این زمینه انجام دادهاند اما این اقدامات باید از وزارت
آموزش و پرورش شروع شود .وی در پایان گفت :خواست مردم و نهادهای مدنی،
تصویب سریعتر الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس است تا
خالءها و کاستیها جبران شود.

نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی مطرح کرد

اصالح مواد ارجاعی از صحن
درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،از اصالح مواد ارجاعی از
صحن درخصوص الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی درکمیسیون متبوع
خود خبرداد.
حسن نوروزی درگفتوگو با خانه ملت ،در تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس گفت :در نشست روز سه شنبه اصالح بندهایی از الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی ارجاعی از صحن علنی جلس در دستور کار قرار
گرفت ،بنابراین تبصره  2 ،1و  3ماده  2این الیحه ارجاعی از جلسه علنی مجلس
برای اصالح مورد بررسی قرارگرفت .نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با
اشاره به اصالحات صورت گرفته درتبصره یک افزود :دراصالح این تبصره آمده است
هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد،
مانند آنکه نوعا و با توجه به شرایط ،امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان
مشخص وجود نداشته باشد ،مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است .وی
درخصوص تبصره  2اصالح شده ،افزود :دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به
ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن درسامانه های مربوط مطابق قوانین و مقررات
است ،عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد ،مستوجب جزای نقدی
به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می
شود .نوروزی درباره اصالحات در تبصره  3ماده  ،2تصریح کرد :چنانچه ظن نزدیک
به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد ،مانند آنکه نوعا و با توجه به شرایط،
امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد ،در حکم مال نامشروع محسوب
می شود؛ مگر اینکه تاثیر مشروع آن ثابت شود .سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی،
در توضیح اصالح تبصره ماده  7الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،گفت :معامالت
و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا
الکترونیکی یا شروع آنها است که براساس اوضاع و احوال مانند ارزش که به قرائن و
امارات مشکوکی آن ثابت شود ،مانند معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع
که بیش از سطح انتظار از وی باشد ،همچنین کشف احتمال به جعل ،اظهار کذب و یا
گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت
بگیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه .ضمن اینکه معامالت یا عملیات مالی بیش از
سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا
عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به
فسخ قرارداد ،اقدام کنند.

امیرآبادی قرائت کرد

نامه  ۱۸۲نماینده به سران قوا برای مقابله جدی با رانت،
ارتشاء و حیف و میل بیت المال
عضو هیات رئیسه مجلس نامه  ۱۸۲نماینده به سران سه قوه که در آن
خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت ،ارتشاء و حیف
و میل کردن بیت المال شده اند را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت ،احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی روز سه شنبه ،مجلس
شورای اسالمی نامه  182نماینده به سران سه قوه که خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه
برای مقابله جدی با رانت ،ارتشاع و حیف و میل کردن بیت المال شده اند را قرائت کرد.
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طبق آیین نامه داخلی مجلس هیات رئیسه با رای و نظر
مستقیم نمایندگان برای یک دوره یک ساله انتخاب می
شود و ششم خرداد قرار است سومین انتخابات هیات
رئیسه مجلس دهم با رای مستقیم نمایندگان برگزار
شود .انتخاباتی که از جمله مهمترین انتخابات مجلس
به حساب می آید و سرنوشت و تصمیم گیری های مهم
کشور را در خانه ملت برای یک سال به دست این افراد
می سپارد .افرادی که پس از عضویت در هیات رئیسه از
نظر جایگاه و موقعیت در شرایط ویژه تری نسبت به سایر
همکاران خود قرار میگیرند ،هر چند که به ظاهر گفته
شود نماینده تر از سایر نمایندگان در مجلس وجود ندارد.
همین مسئله باعث می شود افرادی که تصور می کنند از
مقبولیت نسبی در بین همکاران خود برخوردارند تمایل
وافری برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه مجلس
داشته باشند و از مدت ها قبل البی ها و رایزنی های خود
را برای رسیدن به این مهم آغاز می کنند.
البته نقش فراکسیون های سیاسی و قومیتی در این باره
بسیار پررنگ است و افراد و اعضای هیات رئیسه مجلس به
واسطه حمایت فراکسیون های متبوع خود در کرسی هیات
رئیسه قرار می گیرند .گاهی فراکسیون ها برای نشاندن فرد مورد
نظر خود بر کرسی هیات رئیسه مجبور می شوند با فراکسیون
دیگر ائتالف کنند و نظر فراکسیون فوق را در جایی دیگر تامین
کنند .زمانی هم این رایزنی و البی جنبه منفی به خود می گیرد و
به البی های خارج از عرف و اخالق تبدیل می شوند .این افراد یا
گروه با البی های دو یا چند جانبه به شرط گرفتن رای آنها با دو
جریان رقیب به توافق می رسند و در بزنگاه به یک جریان پشت
می کند .زمانی هم وجود دارد که برخی گروه ها به قصد فریب
گروه مقابل و جلب اعتماد آنها رای شان را برای گزینه مدنظر
خود می گیرند و در لحظه موعود بدعهدی کرده و رای متقابل را
به گزینه مورد توافق نمی دهد و باعث رای آوری گزینه جریان
رقیب می شوند .اتفاقی که در انتخابات دور دوم مجلس دهم
افتاد .فراکسیون مستقالن در قبال فراکسیون امید عهدشکنی
کردند و بعد از گرفتن آرای موافق فراکسیون امید برای گزینه
مورد نظر خود ،طبق توافق صورت گرفته به گزینه های مدنظر
این فراکسیون رای ندادند و عهد شکستند .مسئله ای که منجر
به بی اعتمادی فراکسیون امید نسبت به فراکسیون مستقالن
شد و مسائل پیرامونی را به وجود آورد.
آغاز تالش فراکسیونها برای سومین انتخابات هیات رئیسه
بنابراین قرار است سومین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس
دو هفته آینده ،برگزار شود .انتخاباتی که ترکیب نامزدهای آن
توسط فراکسیونها یا به صورت جدا یا توافقی اعالم خواهد شد.
بنابراین با نزدیک شدن به برگزاری این انتخابات ،فراکسیونهای
مجلس تالش و تحرکات خود را برای کسب کرسی های بیشتر
هیات رئیسه مجلس و به دنبال آن کسب کرسی های هیات
رئیسه کمیسیون ها بیشتر می کنند .در این راستا صبح روز
گذشته قبل از تشکیل جلسه علنی مجلس فراکسیون امید
جلسه ای به منظور ارائه گزارش رئیس کمیته بررسی انتخابات
هیات رئیسه مجلس در شورای مرکزی فراکسیون امید تشکیل
شد .به گفته بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید در این
نشست که به ریاست محمدرضا عارف و بهمنظور بررسی موضوع
انتخابات هیات رئیسه مجلس برگزار شد ،عبدالکریم حسینزاده
بهعنوان رئیس کمیته بررسی انتخابات هیات رئیسه مجلس
گزارشی از جلسات و رایزنیهای که در این کمیته داشتند ،به
شورای مرکزی ارائه کرده است و سایر اعضاء نیز نظرات خود را
درباره انتخابات پیشرو ارائه کردند .نماینده اصالحطلب مردم
شیراز در مجلس در این باره تصریح کرد« :از آنجا که گزارههای
مختلفی مطرح است ،قرار شد تصمیمگیری نهایی درباره نحوه
ورود فراکسیون به انتخابات هیات رئیسه اجالسیه سوم مجلس
دهم به جلسه مجمع عمومی که احتماالً در یکی ،دو روز پیش از
برگزاری این انتخابات برگزار خواهد شد ،موکول شود ».همچنین
فراکسیون مستقالن نیز به این منظور جلسات خود را آغاز کرده
است.
مهرداد الهوتی ،سخنگوی فراکسیون مستقالن مجلس هم
درباره تصمیم فراکسیون مستقلین والیی در سومین سال
انتخابات هیات رئیسه مجلس اعالم کرد« :فراکسیون والیی
هنوز تصمیم قطعی نگرفته است اما در آخرین جلسه رایگیری

استمزاجی صورت گرفت .اکثریت اعضا موافق بودند که در
صورت تمایل دو فراکسیون امید و والیی ،لیست مشترک برای
انتخابات هیات رئیسه داده شود ».وی افزود« :با توجه به اینکه
هنوز این تصمیم قطعی نیست ،صحبتی با دو فراکسیون دیگر
نشده است ولی در صورت قطعی شدن این تصمیم الزم است که
فراکسیونها اعضای خود را مدیریت کنند تا دیگر آنها همچون
انتخابات سال گذشته به صورت جداگانه در صحن مجلس نامزد
نشوند».
فراکسیون امید برای همه کرسی های هیات رئیسه
نامزد معرفی می کند
گفتنی است سال گذشته با وجود تفاهم سه فراکسیون
سیاسی مجلس برای ارائه لیست مشترک در انتخابات هیات
رئیسه ،برخی از اعضای فراکسیونها به صورت جداگانه و خارج از
توافق صورت گرفته نامزد شدند .محمد بادامچی ،عضو فراکسیون
امید درباره جلسه صبح روز گذشته این فراکسیون به «ابتکار»
گفت« :صبح روز سه شنبه در فراکسیون امید درباره انتخابات
هیات رئیسه مجلس به طور جدی وارد بحث و تبادل نظر شدیم
و برای هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها قصد داریم به طور
کامال جدی ورود کنیم و برای همه کرسی ها اعم از ریاست
و سایر سطوح نامزد معرفی خواهیم کرد و فعالتر از دو سال
گذشته در این باره ورود خواهیم کرد ».نماینده مردم تهران در
مجلس افزود« :به تعداد کرسی های هیات رئیسه فراکسیون امید
نامزد خواهد داشت مگر اینکه در مذاکرات بعدی فراکسیون های
سیاسی دیگر بخواهند با ما وارد مذاکره شوند و با ما ائتالف کنند.
بعد از آن ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ کنیم ولی در حال
حاضر فراکسیون امید برای همه سطوح نامزد خواهد داشت».
بادامچی افزود« :وقتی تعداد اعضای فراکسیون امید تعداد قابل
توجهی است ،زیبنده نیست که در هیات رئیسه به این نسبت
کرسی نداشته باشد».
فراکسیون مستقالن عهدشکنی کردند
او در گفت وگو با «ابتکار» به دالیل تاثیرگذار بر اینکه این
اتفاق تاکنون نیفتاده است ،اشاره کرد و افزود« :از جمله عواملی
که باعث شده است این اتفاق نیفتد شاید همگرایی در سال های
قبل کم بوده است یا در سال اول و دوم کم تجربه ای باعث شده
که نتوانیم تعداد بیشتری از اعضای فراکسیون خود را به هیات
رئیسه بفرستیم ».او با اشاره به بدعهدی فراکسیون های دیگر در
انتخابات گذشته تصریح کرد« :اگر گروه های دیگر بخواهند با ما
ائتالف کنند باید صداقت شان به اثبات برسد چون در انتخابات
سال گذشته بدعهدی و بی صداقتی برخی افراد باعث شد که
نتوانیم تعداد بیشتری از کرسی های هیات رئیسه را در اختیار
داشته باشیم».
البته برخی نمایندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه فعلی
مجلس انتقاداتی دارند .سهیال جلودارزاده ،دیگر عضو فراکسیون
امید و نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این انتقادات به
«ابتکار» گفت« :می توانستیم هیات رئیسه خالق و پیشرو تری
داشته باشیم که قدرت عمل بیشتری داشته باشد و در صورت
بروز مشکل بتواند راهکار مناسب پیدا کند ».او همچنین افزود« :
فراکسیون ها در انتخابات هیات رئیسه موثر هستند و باید قبل از
اینکه فکر کنند چه شخصی رای دارد و چه وعده هایی می دهد،

به فکر حل مشکالت مردم باشند .هرچقدر هیات رئیسه و اعضا
قدرتمندتر و توانمند تر باشند ،بهتر می تواند مشکالت مردم را
در این شرایط بحرانی حل کنند ».این نماینده مردم تهران در
مجلس خاطرنشان کرد« :ما نمایندگان مردم هستیم و اگر به
یاد داشته باشیم که این مردم بخشی از خانواده ما هستند و
برای حل مشکالت شان تصمیم گیری کنیم ،در انتخاب اعضای
هیات رئیسه هم دقت بیشتری خواهیم داشت افرادی را انتخاب
کنیم که درد مردم را بفهمند ».این عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس با انتقاد از افرادی که بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس
و کمیسیون ها دیگر به فکر قول و وعده ها و مشکالت مردم
نیستند ،به «ابتکار» گفت« :هیات رئیسه کمیسیونها هم مهم
هستند و اهمیت دارد که فراکسیون ها از چه افرادی برای هیات
رئیسه کمیسیون ها حمایت می کنند .متاسفانه برخی افراد که
برای هیات رئیسه کمیسیون ها انتخاب می شوند بعد از انتخاب
شدن هیچ توجهی به مشکالت مردم ندارند و عمال کارایی الزم را
برای کمیسیونهای مدنظر ندارند و تنها به واسطه البی و رایزنی
انتخاب شده اند».
مجلس دیگر در راس امور نیست!
غالمرضا حیدری هم با انتقاد از عملکرد ضعیف هیات رئیسه
مجالس گذشته تاکنون به «ابتکار» گفت« :مجلس چند دوره
است که دیگر در سطح اول تصمیم گیری ها نیست و ساختار
قدرت در جمهوری اسالمی به نحوی پیش رفته است که طبق
فرمایش امام راحل که فرموده بود «مجلس در راس امور است»
دیگر در راس امور قرار ندارد .یعنی در سطوح تصمیم گیری در
سطح اول و راس قدرت نیست ».این نماینده مردم تهران در
مجلس تصریح کرد« :این امر هم دالیل مختلفی دارد و ساختار
قدرت به سمتی رفته است که مجلس به مرور تضعیف شده
است .یکی از دالیل آن قلع و قمع ها و رد صالحیت های
گسترده است که در تعیین کیفیت افراد ،بی تاثیرنبوده است.
این رد صالحیت ها در برانگیختن احساس شهامت و شجاعت
و سخنگویی و زبان ملت بودن از تریبون مجلس تاثیرگذار بوده
است و جو قالب را به نحوی پیش برده که نمایندگان منفعلی را در
مجلس مشاهده کنیم ».عضو فراکسیون امید مجلس همچنین
با بیان اینکه «هیات رئیسه مجلس می توانست از تضعیف بیشتر
مجلس جلوگیری کند» ،به «ابتکار» گفت« :امیدواریم هیات
رئیسه جدید از به تضعیف کشیده شدن بیشتر اقتدار مجلس
جلوگیری کند .مجلس طبق قانون اساسی مرکز قانون گذاری
است ولی در حال حاضر مراکز ونهادهای باالدستی و موازی
کار پیش آمده اند ».حیدری با اشاره به وظایف و اختیارات
رئیس مجلس خاطرنشان کرد« :رئیس مجلس به عنوان رئیس
نمایندگان باید بتواند در کنار رهبری مسائل را به طور واقعی
منتقل کند ،ولی شک دارم رئیس فعلی مجلس چنین کاری را
انجام داده باشد و مطالبات مردم را به رهبری منتقل کرده باشد.
این ظلم به رهبری است که رئیس قوه قانونگذاری که نماینده
ملت است ،صرفا خدمت رهبری برود و بله قربان گو باشد و
مطالبات مردم را مطرح و پیگیری نکند».
البی های منفی هم در انتخابات
هیات رئیسه مجلس دخیل است
البته در ادامه بادامچی به قدرت البی منفی از بیرون مجلس

بر انتخابات مجلس طی دو دوره قبل مجلس دهم اشاره کرد
و به«ابتکار» گفت« :قدرت البی از بیرون و داخل بر انتخابات
هیات رئیسه در دو سال گذشته بی تاثیر نبوده است و متاسفانه
برخی بی صداقتی ها هم در این باره وجود داشته است .امسال
تالش داریم تجربیات خود را دخیل کنیم که هم در هیات رئیسه
مجلس و هم ریاست کمیسیون ها سهم و کرسی بیشتری داشته
باشیم ».او همچنین با تاکید بر اینکه باید مطابق خواست و تفکر
اصالح طلبی مردم بتوانیم در مجلس قدم برداریم و کرسی های
بیشتری از هیات رئیسه را به دست آوریم ،گفت« :فکری که
تحول و اصالحات و تعامل با دنیا را نمی خواهد و اعتقاد به
رسانه و نقش رسانه ندارد و همه اینها را نوعی وابستگی می داند
و در هفته گذشته هم تندروی هایی را به نمایش گذاشت ،دون
شان مجلس است ،کرسی های بیشتری در هیات رئیسه مجلس
داشته باشد و فراکسیون امید از این کرسی ها بی نصیب بماند».
حیدری هم دلیل موفق نبودن فراکسیون امید در انتخابات هیات
رئیسه قبلی را عهدشکنی برخی افراد دانست که به آنها قول
دادند ولی از طرفی بدعهدی کردند و لحظه رای دادن نظر خود
را تغییر دادند و عهد شکستند.
عضو زن هیات رئیسه به منزله رفع تبعیض های
جنسیتی
جلودارزاده هم در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه برای رفع
تبعیض های جنسیتی در جامعه می توانیم این گام را از مجلس
برداریم نظر مثبت و موافق خود را درباره حضور یک عضو زن
در هیات رئیسه اعالم کرد و گفت که باید اجازه دهیم یک
نماینده زن توانمند هم در هیات رئیسه مجلس وارد شود .او
به «ابتکار» گفت« :متقاضیان حضور در هیات رئیسه مجلس
زیاد هستند و انتخاب به رای افراد بستگی دارد .ولی حضور زنان
در هیات رئیسه مجلس میتواند گامی برای برداشتن تبعیض
جنسیتی در جامعه باشد .هرچند که این کار جنبه سمبلیک
داشته باشد ».او همچنین افزود« :ادعا نمی کنیم که زنان فعلی
مجلس قدرتمند تر از مردانی هستند که در هیات رئیسه حضور
دارند ولی اگر این حضور و مشارکت جنبه گسترده و پذیرفته
شده به خودش بگیرد ،زنان دالیل خیلی کمی برای منفک شدن
از کشورشان پیدا می کنند و می توانند در زمینه فرهنگی رشد
کنند ».حیدری هم در این باره تاکید کرد که با حضور زنان در
هیات رئیسه مجلس موافق است و باید در این باره اقدامات کافی
و الزم صورت بگیرد.
بنابراین همه نمایندگان به نقش البی ها و رایزنی ها در
انتخابات هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها اشاره کردند و
برخی حتی به البی های خارج از عرف و منفی تاکید کردند
و گفتند که نمی توان منکر این موضوع در مجلس شد .با این
توصیف اعضای فراکسیون امید برای اینکه این بار نیز اتفاق دو
دوره گذشته انتخابات هیات رئیسه برای آنها تکرار نشود باید
مراقب باشند که هم فریب عهدشکنان را نخورند همچنین جلوی
البی های منفی و خارج از عرف در داخل و خارج از مجلس را
بگیرند تا بتوانیم برای سومین سال مجلس دهم ،هیات رئیسه
ای مقتدر و به دور از تندروی داشته باشیم و به قول سهیال
جلودارزاده ،سال سوم انتخابات هیات رئیسه این مجلس به دلیل
کسب تجربه های گوناگون ،سال به کمال رسیدن انتخابات باشد.

سلحشوری:

گرفتار بحران عقالنیت در رفتار کنشگران هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :یکی از مسائل مهم امروز رفع حصر و
گشایش فضای سیاسی در شرایط کنونی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است
و منجر به انسجام و اعتماد بین مردم میشود .اقشار آسیبپذیر در کشور در
شرایط نگرانکنندهای به سر میبرند .اعتراضات این گروه از جامعه نباید به
خشونت و دستگیری و زندانی کردن آنها منجر شود .افرادی که دارایی خود
را در موسسات مالی از دست دادهاند نیاز به درک و کمک دارند و نباید با آنها
برخورد تند و خشن شود.
به گزارش ایلنا ،پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس در جریان صحن
علنی روز سه شنبه مجلس در نطق میان دستور خود گفت :روزهای حساسی را
پشت سر میگذاریم .توافق برجام که حاصل اهتمام کشورهای  ۵+۱در جهت صلح
و نوعدوستی بوده است از طرف دولت آمریکا به طور یکجانبه نقض شده است.
عالوه بر این ترامپ که امروز سمبل رواج خشونت و پیمانشکنی و عدم تعهد به
توافقهای بینالمللی است در روز گذشته توسط رژیم صهیونیستی دست به نسلکشی
فلسطینیها زده و آتش دیگری افروخته است .در روز گذشته اعمال تحریمها علیه ایران
جدیتر شد و این تحریمها حکومت ایران و به ویژه مردم ایران را نشانه گرفته است .در
اعمال تحریمها مردم ایران بیشترین ضرر را خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه فراکسیون امید در بیانیهای نظر خود را در مورد برجام و آتش
زدن پرچم آمریکا ابراز کرده است ،گفت :مثلث سهگانه دشمنی با ایران باید بداند که
قرنهاست ایران طی سالهای متمادی مورد هجوم و طمع دشمنان قرار گرفته است

اما دوباره ایران سرافراز از خاک بر آمده است و درحال حاضر فشارهای بینالمللی در
کشور ما بسیار زیاد است .شرط الزم برای مبارزه با تهدیدات موجود ،حفظ انسجام
درونی و ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت است .متاسفانه فشارهای بیرونی از یک
طرف و عدم اهتمام برای مقابله با نارضایتیهای درونی شرایط سختی را روبروی کشور
قرار داده است.
سلحشوری تصریح کرد :امیدواریم با تدبیر رهبری به عنوان سکاندار اصلی اداره کشور
موضوعات به گونهای مدیریت شود تا ملت دچار خسران نشود .همچنین اهتمام ویژه
سایر مسئوالن در گذر از این پیچ تاریخی بسیار مهم است .یکی از مسائل مهم امروز
رفع حصر و گشایش فضای سیاسی در شرایط کنونی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر
است و منجر به انسجام و اعتماد بین مردم میشود .اقشار آسیبپذیر در کشور در
شرایط نگرانکنندهای به سر میبرند .اعتراضات این گروه از جامعه نباید به خشونت و
دستگیری و زندانی کردن آنها منجر شود .افرادی که دارایی خود را در موسسات مالی
از دست دادهاند نیاز به درک و کمک دارند و نباید با آنها برخورد تند و خشن شود.
وی ادامه داد :متاسفانه امروز در کشور گرفتار بحران عقالنیت در رفتار کنشگران
هستیم که منشاء تولید بحرانهای متعددی در کشور شده است .حرکتهای احساسی
در آتش زدن پرچم آمریکا و سند قانونی برجام مصداق بارز این رفتار احساسی است.
امروز ما دچار عدم اجماع در اداره کشور هستیم.
نماینده مردم تهران در پایان گفت :زنانی که امروز نیمی از جامعه را تشکیل میدهند
و جوانان دهه  ۷۰و  ۸۰ممکن است مانند نسل ما فکر نکنند و هم عقیده و هم

سلیقه ما نباشند .احترام به سالیق و باز کردن فضای عمومی و عدم سیاسی کردن
موضوعات فرهنگی و اجتماعی به کاهش فاصله مردم و حاکمیت کمک میکند .مردم
ثابت کردهاند برای حفظ کشور تالش میکنند و پاسخ بیگانگان را به صراحت دادهاند.
حفظ نظام در سایه رضایت مردم و دوری از مفاسد اتفاق میافتد.

