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«ابتکار» از مهمترین رویدادهای صحن علنی مجلس در روزی که گذشت گزارش میدهد

درخواست رئیس فراکسیون حقوق
شهروندی مجلس از رئیس قوه قضائیه

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها:

کامیابی تا ناکامی در مجلس

درباره قتل علیرضا شیر محمد علی
در زندان دستور پیگیری صادر شود

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در
نامهای به رئیس قوه قضائیه از تدوین طرحی در
این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان
زندانها به وزارت دادگستری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در بخشهایی از نامه
نزاده نایب رئیس فراکسیون
عبدالکریم حسی 
امید خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است:
«با سالم و آرزوی توفیق برای شما در آغاز راه
خطیری که قطعا بخش مهمی از آن ،رفع ایرادات
و کاستیهای بازمانده از ادوار قبل و باال بردن
اعتماد عمومی و رفع بدبینی به عملکرد دستگاه
قضاست ،الزم میدانم درباره موضوعی که هم
در گذشته و هم اخیرا موجب نگرانی شده است،
نکاتی چند را به اطالعتان برسانم».
وی با اشاره به مرگ چند زندانی در طول
سالهای گذشته در بازداشتگاهها یا زندانها،
موضوع قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان را
نشانهای از یک مشکل جدی در بازداشتگاهها
و زندانهای کشور دانسته و خاطرنشان کرده
است« :ما باید برای درمان هر دردی ،ابتدا وجود
آن را بپذیریم و سپس با پرهیز از فرافکنی ،به
عالج درد بپردازیم و در همین راستا ،سال ۹۶
و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان
آن ایام در زندانها ،اصرار داشتیم تا به عنوان
نمایندگان مردم ،از زندان اوین و سایر زندانها
و بازداشتگاههایی که اخبار ضد و نقیض
درباره شرایط نگهداری زندانیان از آنها به گوش
میرسید بازدید کنیم .اما آنچه درنهایت و پس
از هفتهها اصرار و پیگیری ،از سوی قوه قضائیه
مورد موافقت قرار گرفت ،نتایج آن بازدید و
مسائل مختلفی در پس از آن نیز که از طریق
خانوادههای برخی از زندانیان به فراکسیون
حقوق شهروندی مجلس گزارش شد ،ما را به این
جمعبندی رساند که حلقه مفقوده ماجرا ،نظارت
نهادی بیرونی بر امور سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی کشور است .زیرا در حال حاضر
که این سازمان مستقیما زیر نظر رئیس قوه
قضائیه است ،قاعدتا خود را غیر از حضرتعالی
به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نمیداند».
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
«با توجه به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای
مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی ،آنچه
در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به
عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل،
روی میز قرار دارد ،طرحی است برای سپردن
مسئولیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم
در ادامه سایر وظایف اجرایی دولت ،اجرای
احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع
انسانی و مسئولیت حقوقی این فرآیند نیز به
عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت
دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه
بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت
دقیق داشته باشند .البته صرف نظر از اینکه
کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و
اینکه در نهایت برای نظارت پذیر کردن زندانها
و بازداشتگاههای کشور ،به چه راهکاری خواهیم
رسید ،شایسته است که حضرتعالی درباره قتل
علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ و
گزارشهایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری
زندانیان در این زندان و برخی زندانهای دیگر
منتشر شد ،دستور پیگیری صادر فرمایید تا
ضمن روشن شدن ابعاد این قتل ،برخورد با
مسبین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در
دیگر زندانها جلوگیری شود».

پارلمان

نمایندگان مجلس ،صبح روز گذشته همچنین
بررسی گزارش معاونت نظارت مجلس درمورد
اقدامات نظارتی مجلس در اجالسیه سوم دوره
دهم را در دستور کار خود قرار دادند .بنابراین
غالمرضا اسداللهی ،معاونت نظارت مجلس
گزارش خود را در این باره در صحن علنی قرائت
کرد که طبق این گزارش  ۸۶۵تقاضای سوال از
وزرا در این اجالسیه به هیئت رئیسه داده شده
است که بیشترین سوال مربوط به وزیر نیرو با
 ۱۰۹سوال است.
در بخشی از این گزارش آمده است« :در سال
سوم کاری مجلس دهم  ۸۶۵تقاضای سوال از وزرا
به هیئت رئیسه داده شد که  ۳۷درصد سواالت در
کمیسیونهای تخصصی بررسی شد ۷۰ .سوال به
دلیل اقناع نشدن سوالکنندگان به هیئت رئیسه
برای رسیدگی در صحن ارسال شد که  ۵۹سوال
ملی و  ۱۱سوال منطقهای بوده است».
اسداللهی در ادامه تاکید کرد« :کمیسیون
کشاورزی  ۱۲۴سوال و کمیسیون برنامه با ۵
سوال بیشترین و کمترین تعداد سواالت را بررسی
کردهاند .همچنین  56سوال در دوره سوم مجلس
دهم در صحن مجلس مطرح شد که در  ۱۰مورد
مجلس آن را قانع کننده ندانست .بیشترین تعداد
سواالت هم از وزرای نفت و خارجه بوده که از
هرکدام  ۱۰سوال مطرح شده است».
معاونت نظارت مجلس در ادامه گفت:
«در اجالسیه سوم دوره دهم  ۵سوال از رئیس
جمهوری مطرح شد که در جلسه علنی  ۶شهریور
 ۹۷مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان تنها در
یک فقره از سواالت با موضوع استمرار تحریمهای
بانکی قانع شدند و در  ۴فقره سوال دیگر قانع
نشدند ».او درباره میزان تحقیق و تفحصها هم
گفت 71« :تقاضای تحقیق و تفحص در سال
سوم مجلس دهم ارائه شد که از  ۶۱تقاضای
ارجاعی به کمیسیونهای تخصصی  ۱۰تفحص
تصویب و به هیئت رئیسه داده شد ۵ ،پرونده
مطرح شد و  ۷فقره به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین فرآیند اجرایی سه پرونده انجام شد و ۴
پرونده در مرحله انتخاب اعضا است».
ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بیآبرویی
شدهاند
گفتنی است جلسه روز گذشته مجلس همچون
روزهای دیگر ناطقانی داشت و در راس آنها،
الریجانی در نطق پیش از دستور خود درباره
اظهارات اخیر پمپئو درباره استفاده از دیپلماسی
نکاتی را مطرح کرد و گفت« :ملت آمریکا گرفتار
باند سیاسی بیآبرویی شدهاند که پس و پیش
حرفهای خود را محاسبه نمیکنند ».رئیس
مجلس سخنان رهبری انقالب را در دیدار با
نخست وزیر ژاپن هوشمندانه دانست و گفت:
«ایشان با دقت تمام و استدالل متین ،منطق
ملت ایران را در مقابل ستم هیوالی استعمار
آمریکا ،بیان کردند .بنابراین مجلس شورای
اسالمی بیانات مهم و دقیق و شجاعانه رهبر
معظم را قدر مینهد و حمایت میکند و باید همه
بخشهای کشور بر اساس همین صراط استوار
باشد».
حمله مشکوک به نفتکشها در دریای عمان
مکمل تحریمهای اقتصادی علیه ایران است
الریجانی همچنین با اشاره به اقدامات مشکوک
در دریای عمان علیه نفتکشها بیان کرد« :به
نظرم این اقدامات مکمل تحریمهای اقتصادی
است به جهت آنکه از تحریمها طَرفی نبستند
مخصوصا با توجه به سوابق تاریخی آمریکا در این
زمینه که در جنگ جهانی ،آمریکاییها کشتیهای
خود را در نزدیکیهای ژاپن مورد هدف قرار دادند
تا توجیه الزم برای خصومت را فراهم کنند».
پس از آن احمد مازنی ،نماینده مردم تهران
در مجلس هم در نطق میان دستور خود بیان
کرد« :اکنون الیحه انتخابات هرچند دیرهنگام،
به مجلس تقدیم شده است ،از همه همکاران و
اعضای شورای نگهبان درخواست میکنم قانون
انتخابات را اصالح کنند و شجاعانه نظام حزبی

 ۷۸میلیون نفر یارانه دریافت
یکنند
م 

گروه پارلمان :مجلس شورای اسالمی روز گذشته در جلسهای غیرعلنی میزبان وزیر صنعت ،معدن و تجارت و همکاران او در این وزارتخانه بود و رضا
رحمانی در این جلسه توضیحاتی درباره وضعیت صنایع و کاالهای اساسی و چگونگی توزیع آنها پرداخت .علی الریجانی ،رئیس مجلس درباره این
نشست غیرعلنی گفت که در این نشست به ابعاد مختلف با موضوع صنعت و صنایع معدنی و شرایطی که سرمایهگذاران بتوانند با شرایطی قابل
پیشبینی در آن کار کنند تاکید شد .همچنین نحوه سامانمندی توزیع کاالهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون صنایع مجلس
این موضوعات را پیگیری کند.

از اعضای
شوراینگهبان
درخواست
میکنمقانون
انتخابات را اصالح
کند و شجاعانه
نظام حزبی و
تناسبی را بر
مدیریتکشور
حاکم کند تا
دولتها و مجالس
و همه ارکان
حکومت به جای
فرافکنیپاسخگو
شوند
و تناسبی را بر مدیریت کشور حاکم کنند تا
دولتها و مجالس و همه ارکان حکومت به
جای فرافکنی پاسخگو شوند ».عضو فراکسیون
امید مجلس افزود« :در حالی که نقدهای
جدی بر فرآیند انتخابات وجود داشت ،بسیاری
از منتقدان با وجود محدودیتهای فراقانونی
مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند.
اینک در آستانه انتخابات یازدهم مجلس،
در کنار کامیابیها با ناکامیهایی نیز روبهرو
هستیم که به بحران تبدیل شدهاند و باید
مدیریت شود .مجلس در کجای این بحران قرار
گرفته است؟»
او با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی
کشور تصریح کرد« :فساد ،تبعیض و اختالف
شدید طبقاتی و افزایش لشکر بیکاران موجب
بروز آسیبهای اجتماعی شده که روند آن رو
به افزایش است اما چه کسی پاسخگو است؟
کاهش اعتماد مردم به گروههای مرجع ،کاهش
شدید ارزش پول ملی ،گرانی سرسامآور مسکن،
مواد غذایی ،پوشاک و سایر مایحتاج عمومی را
چگونه باید مدیریت کرد؟ مردم به رفتار کارکنان
دولتی و دستگاههای حکومتی انتقاد جدی دارند
و شهروندان به جای تکریم ،تحقیر میشوند.
افول اخالق در جامعه به ویژه در روش و منش
مسئوالن جای نگرانی دارد ».نماینده مردم تهران
در خانه ملت خطاب به مسئوالن گفت« :بسیاری
از کارگران ،کارفرمایان ،کشاورزان ،پیشهوران،
علما و دانشگاهیان منتقد وضع موجود هستند
اما عوامل این نارضایتیها را کجا باید جستجو
کرد؟ آری ،این همه مشکالت در کنار تحریم
ظالمانه دولت یاغی ایاالت متحده عرصه را بر
مردم شریف و مقاوم ایران تنگ کرده است .مردم
میدانند که درصد باالیی از این مشکالت معلول
رفتار ظالمانه دشمنان خارجی به ویژه آمریکا
است اما آیا احتکار ،اختالس ،رشوهخواری ،رانت،
تبعیض و بیعدالتی و برخورد سلیقهای در اجرای
قانون هم معلول تحریم دشمنان است؟ راستی
پاسخ این پرسشها و راهحل اساسی این مشکالت
چیست؟»

عمده مفاسد معلول بداخالقی و ناکارآمدی در
عرصه سیاست است
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد:
«به نظر میرسد عمده مفاسد و مشکالت معلول
بداخالقی و ناکارآمدی در عرصه قدرت و سیاست
است بنابراین برای خروج از بحرانهای پیشرو
همگان را به اصالح قانون انتخابات در چارچوب
قانون اساسی دعوت میکنم .عیب بزرگ نظام
انتخابات کشور در مکانیزم غیرحزبی آن نهفته
است .رئیسجمهوری و نمایندگان از یک جناح
رای میگیرند ولی با جناح دیگر فالوده میخورند.
دولتها و مجالس در پایان دوره خود به جای
پاسخگویی طلبکار میشوند .این همه ،معلول نظام
معیوب انتخابات است».
هادی قوامی هم در نطق میان دستور روز
یکشنبه خود از رئیسجمهوری خواست تا قبل از
سفر به استان خراسان شمالی مقدمات اجرایی
شدن مصوبات سفر سال  1394را به وجود آورد
تا در سفر مجددش به استان ،مصوبه بر زمین
ماندهای وجود نداشته باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به
نقش وزارت آموزش و پرورش در تشکیل سرمایه
اجتماعی ،گفت« :نقش وزارت آموزش و پرورش
در توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کمنظیر
است .امیدوارم مجلس و دولت بودجه آموزش و
پرورش را هزینه جاری ندانند بلکه مهمتر از تملک
داراییهای سرمایه بدانند تا زمینه تولید و کار ناب
فراهم شود و وزیری توانمند کار را دنبال کند».
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس کسری بودجه دولت را  100هزار میلیارد
تومان مورد اشاره قرار داد و خواستار اصالحات
ساختاری بودجه دولت شد.
بانک مرکزی باید هرچه سریعتر نسبت به
تشکیل بازار متشکل ارزی اقدام کند
علی اسماعیلی ،عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس هم دیگر ناطق روز یکشنبه مجلس بود که
با تذکر به بانک مرکزی خواستار سرعت بخشیدن
نسبت به تشکیل بازار متشکل ارزی و جلوگیری
از هدررفت منابع ملی شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس افزود:
«برای برونرفت از این شرایط حساس کشور الزم
است هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی
همچون جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی
متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و برای سایر
هزینهها با توجه به لزوم کاهش حجم هزینههای
دولت و اعمال صرفهجویی نسبت به تعدیل آنها
اقدام شود ».این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
با بیان اینکه «دولت باید موظف شود که به وظایف
حاکمیتی خود بپردازد و از تصدیگری دوری کند»،
تأکید کرد« :کار تجارت و بازرگانی باید به مردم و
نمایندگان آنها در اتاقها واگذار شود».
وضعیت گزارش سقوط هواپیمای تهران – یاسوج
تعیین تکلیف شود
گفتنی است در ادامه جلسه علنی روز گذشته
مجلس ،حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده
اصولگرای مردم شاهینشهر در مجلس با انتقاد
از عدم تعیین تکلیف گزارش سقوط هواپیمای
تهران – یاسوج در تذکری آییننامهای گفت« :این
حق مردم و نمایندگان است که بدانند چه کسانی
مقصر بودند و چرا نمیگذارند شفافسازی شود».
او با یادآوری گزارش کمیسیون عمران درمورد
سقوط هواپیمای تهران – یاسوج اظهار کرد« :حدود
یک سال و نیم پیش این اتفاق رخ داده اما گزارش
هنوز منتشر نشده ،این حق مردم و نمایندگان
است که بدانند چه کسانی مقصر بودند و چرا
نمیگذارند شفافسازی شود و چه کسانی این
وسط اجازه نمیدهند؟ وضعیت باید روشن شود.
آیا هیئت رئیسه دخیل است یا دیگران؟ در حالی
که گزارش کمیسیون عمران تهیه شده اما ماهها
است که منتشر نشده است .با وجود اینکه دو
هزار کارمند در مجلس داریم پیگیری الزم در مورد
تذکرات به درستی انجام نمیشود».
الزم به ذکر است که نمایندگان مجلس روز
گذشته پس از اتمام صحن علنی ،در کمیسیونها
انتخابات هیئت رئیسه برای سال چهارم مجلس
دهم را برگزار کردند که البته برخی کمیسیون ها
از جمله امنیت ملی ،باز هم انتخابات خود را به
هفته آینده موکول کرد.

گزارش «ابتکار» از انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها در سال چهارم مجلس دهم

آنها که ماندند و آنها که رفتند

گروه پارلمان  -یکشنبه این هفته هم مثل هفته گذشته برخی کمیسیونهایی
که انتخابات هیئت رئیسه آنها برای چهارمین سال مجلس دهم برگزار نشده
بود ،انتخابات خود را برگزار کردند و نتایج حاصل از این رایگیری در جای
خود قابل تامل است.
پس از اینکه فراکسیون امید یک کرسی نواب رئیسی مجلس را در انتخابات
هیئت رئیسه از دست داد و عبدالرضا مصری ،نماینده اصولگرای عضو
فراکسیون والیی به جای علی مطهری نشست ،امید این میرفت که امیدیها
بتوانند در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها کرسیهای ریاست را حفظ
کنند .ولی هفته گذشته با عهدشکنی کاتب ،عضو فراکسیون مستقلین و
خلف وعده پیشینش که قرار بود در ازای گرفتن رای محمدعلی وکیلی ،عضو
فراکسیون امید و رئیس شدنش در کمیسیون آییننامه ،در انتخابات هیئت
رئیسه کمیسیون فرهنگی به گزینه امیدیها برای ریاست رای بدهد؛ ولی در
مقابل تعداد آرای  8به  8امیدیها و والییها در حالی که رای او تعیینکننده
بود ،به جای رای به علی مطهری ،رای خود را به جعفرپور داد تا این کرسی
هم به اصولگرایان والیی برسد.
رقابت زاهدی با فاطمه سعیدی برای ریاست آموزش
البته کار به همین جا ختم نشد و روز گذشته محمد مهدی زاهدی ،گزینه

والییها در عدم کاندیداتوری محمدرضا عارف ،رئیس سال سوم این کمیسیون
در مجلس دهم ،برای ریاست با فاطمه سعیدی به رقابت پرداخت و توانست
گوی سبقت را از او برباید.
البته از طرفی این کاستی جبران شد و ریاست کمیسیون اقتصادی از
پورابراهیمی ،عضو فراکسیون والیی به الیاس حضرتی ،عضو شورای مرکزی
فراکسیون رسید .به گفته فاطمه حسینی ،عضو کمیسیون اقتصادی ،در
ت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ،کعبی و انارکی به عنوان
انتخابات هیئ 
نواب رئیس اول و دوم و حسینی شاهرودی به عنوان سخنگو و همچنین
کبیری و اسماعیلی به عنوان دبیران کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند.
ریاست کمیسیونهای اقتصاد و بهداشت به امیدیها رسید
الزم به ذکر است فراکسیون امید توانست ریاست کمیسیون بهداشت را هم
از شهریاری ،عضو فراکسیون والیی در سال سوم مجلس بگیرد .بنابراین طبق
رایگیری و انتخابات روز گذشته این کمیسیون ،علی نوبخت رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان سال چهارم مجلس شد .محمد حسین قربانی و مرتضی
خاتمی به عنوان نواب رئیس ،اکبر ترکی به عنوان سخنگو ،منوچهر جمالی و
احمد حمزه نیز به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.
گفتنی است عبدالرضا عزیزی ،نماینده مردم شیروان در مجلس هم به

جای سلمان خدادادی ،رئیس کمیسیون اجتماعی شد و علی ساری و محمد
وحدتی به عنوان نواب رئیس ،ناهید تاجالدین و روحالله بابایی صالح به
عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند .همچنین جلیل مختار نیز سخنگوی
کمیسیون اجتماعی شد.
رقابت ریاست در کمیسیون امنیت بین فالحثپیشه و ذوالنور
ناگفته نماند یکی دیگر از کمیسیونهایی که تعیین رئیس آن از اهمیت
باالیی برخوردار است ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است
که به گفته علی نجفی خوشرودی ،سخنگوی این کمیسیون ،با توجه به عدم
حضور تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی ،جلسه کمیسیون به حد
نصاب برای رایگیری نرسید و جلسه به روز دیگری موکول شد.
نکته قابل توجه اینکه صبح روز یکشنبه مصطفی کواکبیان به نفع
حشمتالله فالحتپیشه برای ریاست کمیسیون امنیت ملی انصراف داد و
طبق توافق صورت گرفته میان بروجردی و ذوالنور عضو فراکسیون والیی،
بروجردی هم به عنوان گزینه مستقلین به نفع ذوالنور گزینه پایداریهای
مجلس کنار رفت و قرار است رقابت برای تصاحب کرسی ریاست کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی در سال چهارم مجلس دهم بین فالحتپیشه
و ذوالنور برگزار شود.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها در
جلسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس تعداد یارانه بگیران را  ۷۸میلیون نفر
عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،در جلسه روز یکشنبه
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،ایزدی
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها به تشریح
عملکرد این سازمان پرداخت.
وی درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی در
سال گذشته را  ۸۷هزار میلیارد تومان ذکر کرد
که  ۴۲هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت
یارانه نقدی شده است.
در این جلسه آخرین آمار یارانه بگیران ،تعداد
 ۷۸میلیون و  ۶۸هزار نفر ذکر و عنوان شد با
توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در کشور،
سالیانه یک میلیون نفر به آمار یارانهبگیران،
اضافه میشود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس

کودکان زنان ایرانی با پدر
خارجی در آمارهای رسمی نیستند
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به
الیحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان مادر
ایرانی با پدر خارجی ،اظهار کرد :انشاالله با
رفع هرچه زودتر ایراد گرفته از سوی شورای
نگهبان و اجرایی شدن این الیحه باتوجه به
اینکه اکنون در فصل تابستان قرار داریم این
کودکان بتوانند در سال جدید تحصیلی به حق
خود برسند.
فریده اوالدقباد در گفتوگو با ایلنا ،درباره
پذیرش مشروط الیحه اعطای تابعیت ایران
به فرزندان مادر ایرانی با پدر خارجی گفت:
فراکسیون زنان مجلس برای به ثمر رسیدن
این الیحه تالش بسیاری کرد و باید بگویم
بنا به درخواست این فراکسیون ،با همکاری
رئیس مجلس شورای اسالمی الیحه مذکور در
اولویت کار پارلمان قرار گرفت.
وی تاکید کرد :الیحه اعطای تابعیت ایران به
فرزندان مادر ایرانی با پدر خارجی منطبق بر
آموزههای اسالمی است و به حق زنان ایرانی
میپردازد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان
کرد :کودکان حاصل از اینگونه ازدواجها
شناسنامه که سند هویت است را دارا نیستند
که باعث طرد شدن آنان از جامعه میشود.
بنابراین باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان به صورت
مشروط این الیحه را پذیرفته است ،اظهار کرد:
این کودکان دارای حقوق شهروندی و انسانی
هستند و باید از امکانات بهداشتی و آموزشی
بهرهمند شوند ،امیدوارم ایرادات هرچه سریعتر
برطرف شوند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد:
کودکان حاصل از چنین ازدواجهایی عالوه
بر دغدغه هویت ،دغدغه تحصیل که بسیار
مهم است و بر سرنوشت و آیندهشان بسیار
تاثیرگذار است را هم دارند که انشاالله با
رفع هرچه زودتر ایراد گرفته از سوی شورای
نگهبان و اجرایی شدن این الیحه باتوجه به
اینکه اکنون در فصل تابستان قرار داریم آنان
بتوانند در سال جدید تحصیلی به حق خود
برسند.
به گفته اوالد قباد وجود کودکان بیشناسنامه
و بیهویت میتواند تبعات اجتماعی و امنیتی
با خود به همراه داشته باشد.
نماینده مردم تهران تاکید کرد :نداشتن
هویت و شناسنامه باعث بروز مشکالت
اقتصادی و اجتماعی میشود که هر دو این
موارد بسیار مهم است ،بنابراین نمایندگان
مجلس تمامی همت خود را به کار بستند و
الیحهای را تحت عنوان اعطای تابعیت به
فرزندان زنان ایرانی به تصویب برسانند.

