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سرمقاله
بازگشت به سیستم ماشه
یا تهدید نمادین؟
ادامه از صفحه یک
اروپائیان اقدام خود را در خدمت به وادار
کردن تهران به اجرای تعهداتش در این
توافق بینالمللی تفسیر کردهاند .بند 37
برجام ،رسیدگی به شکایت هریک از اعضای
امضاکننده این توافق را درباره تخلف دیگری
به مراحلی موکول کرده که آخرین ایستگاه
آن شورای امنیت سازمان ملل است .بنابراین
هرنوع تصمیمگیری نهایی در اینباره مربوط
به قضاوتی خواهد بود که شورای یادشده
اعالم میکند .از اینرو سه کشور اروپایی
هدف خود را نه بازگشت کامل به تحریمهای
بینالمللی علیه ایران ،بلکه واداشتن این کشور
به قبول بازگشت به اجرای تعهدات برجامی
خواندهاند .اقدام اروپائیان اگرچه میتواند
نمادین تلقی شود ،ولی هدف از آن اعمال
تهدید و هشدار جدی به ایران برای بازگشت
از تصمیمی است که پانزدهم آبانماه گذشته
اعالم کرد .ایران پیش از این به چهار عضو
باقی مانده در برجام هشدار داده بود که اگر
به تعهداتشان در جبران خسارتهای این
کشور در پی خروج آمریکا از توافق هستهای
عمل نکنند ،گام پنجم و نهایی را در کاهش
تعهدات هستهای خود برخواهد داشت.
گامهای اعتراضی ایران مربوط به بیعملی گروه
 4+1و درک این کشور از ماهیت رفتار اروپائیان
در حفظ وضعیت ثابت میان تنشهای ایران و
آمریکاست .به عبارت دیگر ،با خروج آمریکا از
برجام در بهار سال گذشته و اجرای سیاست
«فشار حداکثری» دولت «دونالد ترامپ»
تهران سیاست خویشتنداری را پیشه کرد با
این امید که اروپائیان عالوهبر مواضع اعالمی
در محکوم کردن خروج آمریکا از برجام ،به
عمل در جبران خسارتهای ایران همت کنند.
اما نهتنها در اینباره اقدام مؤثری انجام نشد؛
بلکه رفتهرفته اروپائیان در مواضع خود با کاخ
سفید همسو شدند .در واقع تفاوت مواضع
اروپائیان با دولت ترامپ ،تغییرات توافقی در
چارچوب برجام یا ترسیم قاعده تازه برای یک
توافق هستهای است.
اعالم اجرای سیستم ماشه از سوی سه کشور
اروپایی میتواند اوضاع را از آنچه بود و هست،
بحرانیتر کند؛ بهویژه این گمان را نزد تهران
تقویت میکند که اروپائیان بهرغم ادعاها در
حفظ برجام ،سودای همپیمانی تازه با واشنگتن
در تحمیل توافق تازه با تهران یا بازتعریف برجام
با سازوکاری همسان با خواستهای ترامپ دارند.
اظهارات اخیر «بوریسجانسون» نخستوزیر
بریتانیا حکایت از آمادگی لندن در به رسمیت
شناختن ایدهای دارد که دولت ترامپ برای توافق
هستهای با ایران در چارچوبی بیرون از قاعده
برجام اعالم کرده است .جانسون سهشنبه( 14
ژانویه  )2020به «بیبیسی» گفته است« :طرح
دونالد ترامپ در باره برنامه اتمی ایران میتواند
جایگزین توافق هستهای (برجام) شود ».او تأکید
کرده«:طرح احتمالی ترامپ قدم بزرگ و رو به
جلوست ».اظهاراتی چنین و نیز اعالم اجرای
سیستم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو
برجام ،نهتنها به افزایش اختالفها در روابط
ایران و اروپا میانجامد؛ بلکه به تقویت سیاست
فشار حداکثری دولت ترامپ و بالتبع آن افزایش
سوءظنها و تنشها در منطقه خلیج فارس
خواهد افزود.
چنین به نظر میرسد که بهرغم
خویشتنداریهایی که طی روزهای پرحادثه اخیر
از سوی همه طرفها به نمایش گذاشته شد،
حاال همه دست بر ماشه از رفتار یکدیگر مراقبت
میکنند .پرسش این است :آیا باید بازگشت
اروپائیان به سیستم ماشه را نزدیک شدن به
پایان دیپلماسی تلقی کرد؟ یا نمایشی نمادین
برای واداشتن تهران به قبول وضعی دانست که
به طور اصولی با خواستهای آن تعارض دارد؟
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ارتقاء سرمایههای انسانی

جمعههای بیخبری دولت

اما این جمعههای پر ماجرا و بیخبری داد مردم
را در آورده است .در ماجرای بنزین هم دولت اعالم
کرد که تا صبح جمعه رئیسجمهوری در جریان
افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین نبوده است .حاال
هم بعد از سه روز بیخبری و حتی تکذیب اصابت
موشک به هواپیمای  737که ملت را داغدار بسیاری از
هموطنان خود کرده ،اعتماد آنها را نسبت به مسئوالن
خدشهدار کرده است .بسیاری از مردم و خانوادههای
جانباختگان در رابطه با اطالعرسانی دولت و
مسئوالن معترض هستند و معتقدند دراینباره
کمکاری صورت گرفته است .چرا چند روز طول کشید
تا اعالم کردند حادثه بر اثر شلیک موشک رخ داده
است .آنها میگویند چرا برخی نهادها در ابتدا و قبل
از اتمام بررسی کارشناسانه حادثه ،شلیک موشک به
هواپیمای  737را تکذیب کردند .در همین راستا روز
گذشته حسن روحانی با بیان اینکه حق مردم است
که در جریان این امر و طوالنی شدن اعالم جزئیات
حادثه باشند ،گفت :حادثه هواپیمایی ،بسیار تلخ
بود و تحملش برای مردم بسیار سنگین است .سوال
برای مردم این است که از زمان روشن شدن علت
سقوط تا اعالم آن زمانی طوالنی بوده است؟ یک الی
دو روز طول کشیده یا چند ساعت بوده است؟ مردم
ما میدانند این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت
گرفته ،اما چه کسانی دخیل بودند که این سهو انجام
گرفت؟ این مسئلهای است که میخواهم به همه
توضیح دهند .پروسه چهارشنبه صبح تا جمعه عصر
که به جلسه فوقالعاده شورای امنیت ملی رسید به
همه گفته شود.
روحانی افزود :قول میدهم دولت با تمام امکاناتش
پیگیر مسئله سقوط هواپیما باشد .نمیتواند فقط یک
فرد مقصر باشد .در این میان دیگرانی هم هستند.
من میخواهم این مسئله با صداقت برای مردم بیان
شود.
رئیسجمهوری در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه
کشوری گفت :الزم میدانم غم این ایام را یک بار
دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت بگویم .غم از دست
دادن سرداری شجاع در منطقه و جهان ،غم عزیزانی
در کرمان که در تشییع سردار حضور داشتند و غم
بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری
اوکراینی که  176نفر را به کام مرگ کشاند .روحانی
از تالشهای فراوانش برای روشن شدن ابعاد سقوط
هواپیما سخن گفت و افزود :از لحظهای که احتمال
دادم سقوط هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشد
تالش فراوانی کردم که دوره بررسی و تحقیق ،کوتاه
شود تا بدانیم هواپیما چگونه سقوط کرد.
وی تاکید کرد :همکاریهای خوبی از طرف نیروهای
مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت بود ،انجام
شد و بالفاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد
یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انسانی اتفاق
افتاده ،به مسئوالن امر اعالم کردم که بالفاصله به
مردم اطالع دهند.
رییسجمهوری گفت :قول میدهم دولت با تمام
امکاناتش پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری
باشد و قوه قضائیه با یک قاضی ویژه دنبال رسیدگی

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

گروه سیاسی -بعد از سانحه دلخراش هواپیمای اوکراینی و داغدار شدن ملت ایران ،واکنشها و اعتراضات زیادی در دیر اعالم کردن اصابت موشک به
هواپیما شد .مردم و خانوادههای جانباختگان این سانحه هوایی خواستار شفافسازی در رابطه با اطالعرسانی به موقع علت این حادثه تلخ شدند .روز
دوشنبه علی ربیعی ،سخنگوی دولت در رابطه با انتقاداتی که به دولت وارد شد ،گفت :ما دروغ نگفتیم .هيچيک از مقامات دولت از جمله شخص
رئيسجمهوری تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپيما که همان آتش پدافند غيرعمدی خودی بوده مطلع نبودند .حاال هم حسن روحانی،
رئیسجمهوری روز گذشته بیان کرد :بالفاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انسانی اتفاق افتاده ،به
مسئوالن امر اعالم کردم که بالفاصله به مردم اطالع دهند.

نمیتواندفقط
یک فرد مقصر
باشد .در این
میاندیگرانی
همهستند.
من میخواهم
این مسئله با
صداقت برای
مردم بیان شود
سریع به ابعاد آن باشد.
روحانی خاطرنشان کرد :این حادثه ،بسیار تلخ بود
و تحملش برای مردم بسیار سنگین است .حتی اگر
این هواپیما به خاطر نقص فنی هم سقوط کرده بود
باز بسیار غمبار بود .بعد از مشخص شدن خطای
انسانی ،غم مردم چندین برابر شد.
رئیسجمهوری با قدردانی از همکاری خوب
نیروهای مسلح در روشن شدن علت سقوط هواپیمای
اوکراینی ،تاکید کرد :دولت تا کشف همه جوانب
امر ،مجازات افراد دخیل در این حادثه و اطمینان
بخشی به مردم برای جلوگیری از تکرار این مسئله ،به
تالشهایش ادامه میدهد.
روحانی افزود :به همه عزیزان دولت توصیه
میکنم در کنار این خانوادههای عزیز باشند .از مردم
عزیز ایران میخواهم در کنار این عزیزان همدردی
ارزشمندی انجام دهند.
رئیسجمهوری گفت :وزیر راه ،مسئوالن دولتی
و استانداران در کنار این عزیزان قرار بگیرند .من به
عنوان یک پدر احساس میکنم غم از دست دادن
جوان نخبه سطح باالی تحصیل کرده که سرمایه
کشور بوده ،چه قدر سخت است .روحانی بیان کرد:
اینکه نیروهای مسلح با صراحت لهجه خطا را اعالم و
قبول کردند گام اول خوبی بوده است.
وی گفت :من به دلیل آشنایی کم و بیش که با
پدافند هوایی دارم عرض میکنم که نمیتواند فقط

یک فرد مقصر باشد .در این میان دیگرانی هم
هستند .من میخواهم این مسئله با صداقت برای
مردم بیان شود .مردم ما میدانند این حادثه از روی
اشتباه و سهو صورت گرفته ،اما چه کسانی دخیل
بودند که این سهو انجام گرفت؟
رئیسجمهوری ادامه داد :راست و درست است که
در این ایام ریشه همه غمها به آمریکا باز میگردد؛
آمریکا بود که تحریم کرد ،آمریکا بود که شرایط را
متشنج کرد ،آمریکا بود که عزیز ما را ترور کرد اما این
دلیل نمیشود در این مسئله به همه جوانب نپردازیم.
وی یادآور شد :سوال دیگر برای مردم این است که
از زمان روشن شدن علت سقوط تا اعالم آن زمانی
طوالنی بوده است؟ یک الی دو روز طول کشیده یا
چند ساعت بوده است؟ این هم مسئلهای است که
میخواهم به همه توضیح دهند .پروسه چهارشنبه
صبح تا جمعه عصر که به جلسه فوقالعاده شورای
امنیت ملی رسید به همه گفته شود.
رئیسجمهوری گفت :همه مردم ما در این غم
سهیم هستند ،اما میخواهند بفهمند آیا مسئوالن
آنان به درستی در چارچوب اخالقی رفتار کردند یا نه؟
وی اظهار کرد :من به عنوان نماینده ملت ایران و
رئیسجمهوری این موضوع را دنبال میکنم و به هر
نتیجهای برسیم به مردم خبر میدهیم.
روحانی گفت :حادثه فقط  ۱۷۶نفر عزیز از دست
رفته نیست؛ بحث امنیت فضای ایران است .این

موضوع برای مردم ما و دنیا مهم است .برای مردم ما
مهم است که هر کسی در هر اندازه در این موضوع
مقصر بوده به مجازات برسد .رئیسجمهوری افزود:
اما به اعتقاد من ،از همه اینها مهمتر این است که
مردم باید مطمئن شوند این حادثه تکرار نمیشود.
مهمترین مسئله برای مردم ما ،افکار عمومی جهان،
هوانوردی و امنیت آسمان ایران است که این حادثه
غیرقابل تکرار باشد و این به بازنگری در آییننامهها،
شیوه نامهها ،دستورالعملها و مقررات نیاز دارد.
روحانی گفت :همه ما مسئولیت داریم که یک
بار دیگر تمام این مقررات را بازنگری کنیم تا دریابیم
چرا و به چه دلیل ،کدام ضعف و در کدام مقررات
بوده و در اجرا کجا ضعف بوده که این حادثه بسیار
غمانگیز در کشور ما اتفاق افتاده است؛ حادثهای که
فکر میکنم در تاریخ کشور ما بینظیر بوده و هیچ
وقت نبوده که یک مسئول و افسر پدافندی در کشور
ما نسبت به هواپیمای مسافربری آن هم در پایتخت
و مرکز کشور و کنار فرودگاه بینالمللی ،چنین خطایی
را مرتکب شده باشد.
رئیسجمهوری اظهار کرد :بنابراین ضمن همدردی
با همه خانوادههای عزیزی که این مصیبت بزرگ به
آنها رسیده ،اعالم میکنم این راه و مسیر را تا کشف
همه جوانب امر ،تا مجازات آنهایی که دخیل بودند و
درنهایت اطمینان بخشی به مردم که چنین حادثهای
تکرار نخواهد شد ،ادامه خواهیم داد.

بازداشت  ۳۰نفر در تجمعات اخیر

آشنا در نامهای خطاب به حجتاالسالم
محسنی اژهای:

نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر
سازمان صداوسیما در نامهای خطاب به رئیس
این شورا تاکید کرد :اینجانب در مکاتبات متعدد
نسبت به «سیاسی و جناحی شدن رسانهای که
میبایست ملی باشد» و عملکرد غیرحرفهای،
سیاستزده و همراه با تحلیلهای مغرضانه برخی
مجریان صداوسیما ،تذکر دادهام .به گزارش
ایسنا ،در بخشهایی از نامه حسامالدین آشنا
آمده است« :در شرایطی که جامعه ایران در
شوک خطای انسانی رخداده در انهدام هواپیمای
مسافربری به سر میبرد و تصور پنهانکاری و
دروغگویی در افکار عمومی شکل گرفته است،
شبکه افق و برنامه جهانآرا بدون درنظر گرفتن
اقتضائات این شرایط خاص و پیچیده به دعوت
از مهمانان و کارشناسانی میپردازند که با نکات
نسنجیده و توهینآمیز ،بر بغرنجتر شدن شرایط
میافزایند و شکافهای ایجاد شده را تعمیق
میکنند .در بخشهای مختلف برنامه جهانآرا
در تاریخ  ۲۱دی  ،۱۳۹۸این سخنان نسنجیده و
توهینآمیز قابل مشاهده است».

یادداشت

حسن روحانی میگوید بالفاصله بعد از مشخص شدن خطا اعالم کردم به مردم اطالع دهند

خبر

صداوسیما به دنبال انتقام درونی
است

سیاستروز

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حضور بینظیر مردم در
تکریم و تشییع شهید سلیمانی و همرزمانش همایش قدرت نظام
جمهوری اسالمی بود ،گفت :این حضور یک رزمایش بینظیر
نظامی و راهپیمایی بینظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و
رفراندوم بزرگ خیابانی بود.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری
سهشنبه  ۲۴دی گفت :او قهرمان بینالمللی مبارزه با تروریسم به
ویژه تروریسم دولتی در عصر حاضر بود .حضور بینظیر مردم در
تکریم و تشییع این شهیدان همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام
جمهوری اسالمی و نمایش انسجام همه نیروهای انقالب در برابر
دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی آمریکا بود .مردمی که دشمنان
خیلی تالش کردند که آنها را از حکومت و حاکمیت جدا کنند و از
صحنههای انقالب دور کنند اما خون به ناحق ریخته این شهیدان
مردم را به صحنه آورد.
وی افزود :این حضور یک رزمایش بینظیر نظامی و راهپیمایی
بینظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و رفراندوم بزرگ
خیابانی بود که مردم نظر خود را مبنی بر حمایت از راهبرد
استقامت ابراز کردند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود :پاسداران مرزها و امنیت کشور در
اولین فرصت نخستین گام را برای انتقام برداشتند و سیلی سختی
بر چهره استکبار و ترامپ قمارباز نواختند.

اسماعیلی ضمن تسلیت جانباختن مردم در کرمان و سقوط
هواپیمای اوکراینی افزود :این عزیزان و به ویژه جانباختگان و
شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما و خانواده ما و هم وطن
ما و از کشور ما و از این مردم و سرزمین و تعدادی نیز میهمانان
جمهوری اسالمی ایران بودند .داغدار این فاجعه ماییم نه دیگران.
آمریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا میکنند
نه خونخواهی .میخواهند به این بهانه انتقامجویی کنند .ما
میدانیم که دلسوز ایران و ایرانیان نیستند .کسانیاند که در سیل
 ۹۸حتی از رساندن کمکهای مردمی و نهادهای بینالمللی به
مردم سیلزده ایران ممانعت کردند و اگر دوستدار ایران بودند
این اقدامات جنایتکارانه را انجام نمیدادند.
وی با اشاره به سیل استان سیستان و بلوچستان گفت :امروز
مهمترین مسئله امدادرسانی و کمک به سیلزدگان سیستان و
بلوچستان و استانهای جنوبی کشور است .دولت و ملت در
خدمت مردمند و با ابالغ ویژه ریاست قوه قضائیه مراجع قضایی
مامور شدند هم در کنار امدادگران باشند و هم در خدمت مردم
و هم بر نحوه امدادرسانی نظارت داشته باشند .امیدواریم با این
تالش هرچه سریعتر گرفتاریهای مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رد صالحیت برخی داوطلبان در
ارتباط با محکومیت مالی افراد ،گفت :مرجع صالحیت داوطلبان
نمایندگی مجلس در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان
عهدهدار آن هست .هنوز رسیدگی به صالحیتها به اتمام
نرسیده و رد صالحیت شدگان فرصت اعتراض دارند .چه بسا
تغییراتی در نتایج آن رخ دهد اما اینکه نمایندگان پرونده دارند
یا خیر باید بگویم تعدادی پرونده قضایی دارند البته عدد آن باال
نیست.
وی افزود :تعدادی از نمایندگان که رد صالحیت شدند ،پرونده
ندارند ولی دو نکته الزم است که بگویم .نکته اول این است
که آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر ضوابط
رسیدگی کنیم .اگر کسی از جرمی اطالع دارد به ما بگوید و توجه
به این نداریم که چه سمت و جایگاهی دارند .بعد از رسیدگی
میگوییم که فرد مجرم است یا خیر .نکته دوم این است که در
برخی موارد این شائبههای مالی و جرم اقتصادی مالی تفاوت
است .در مجموعه خودمان این را داریم و گاهی سوال میشود
چند تا قاضی اخراج شدند و چرا اعالم نمیکنید .لذا ما در بررسی
صالحیت قضات هم درمورد نداشتن صالحیت و تخلف تفاوت
ت دستگاهها گالیه دارم و به آنها
قائل هستیم .من از حراس 

میگویم به گوش باشند و اول جرایم را رصد کنند و دوم جرایم را
به قوه قضائیه گزارش دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با گذشت دو ماه
از اتفاقات آبان ماه ،دلیل اینکه هیچ آماری از کشتهشدگان و
بازداشتشدگان از سوی مراجع رسمی اعالم نشده چیست؟
گفت :در ارتباط با بازداشتشدگان مسئول ما هستیم و آمار هم
دست ما است .در جلسات قبل آمار را هم اعالم کردم اما این
بازداشتشدگان از یک عددی شروع شد و به لحاظ سیاستی که
داشتیم کاهش یافت زیرا بین معترض و اغتشاشگر که بانک و
پمپ بنزین آتش زده و آدم کشته تفاوت قائل شدیم .در بحث
جانباختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای
امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطالعرسانی خواهد کرد.
وی یادآور شد :تعداد بازداشتیهای کل کشور مشخص است
ولی آمار آن را االن ندارم .در تهران  ۳۰۰نفر بود که قبال اعالم شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی افراد نسبت
به تضعیف سپاه در روزهای اخیر اقدام کرده اند؟ گفت :سپاه
پاسداران ،پاسدار امنیت مرزها ،ارزشها و پاسدار کیان انقالب
و نیرویی است که اثبات کرده که فدایی مردم است .سپاه برای
دفاع از این کشور و مردم در برابر گلوله ایستاده و شهدای زیادی
تقدیم کرده است و هیچ هراسی هم ندارد که در برابر هر دشمنی
که بخواهد به این کشور و مردم آسیب برساند ،بایستد ولو قدرت
جهانی آمریکا باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تعداد
بازداشتشدگان در تجمعات اخیر و اینکه اتباع دیگری در میان
آنها بودهاند یا خیر؟ گفت :غیر از سفیر انگلستان گزارشی از
بازداشت سایر اتباع نداشتهایم.
وی با بیان اینکه ما به مفاد کنوانسیونهای بینالمللی متعهد
هستیم گفت :با این وجود اجازه نمیدهیم امنیت کشور مخدوش
شود؛ در حالی که شاهد اظهارنظرها و اقدامات صددرصدی مغایر
با امنیت کشور بودیم .با کسانی که اعتراض مسالمتآمیز دارند
برخوردی نمیکنیم و با رافت نگاه میکنیم ولی آنجا که اقدام علیه
امنیت باشد تعارفی نداریم.
وی افزود :در این حوادث حدود  ۳۰نفر بازداشت شدهاند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه تعدادی
سلبریتی میان بازداشتیها بودهاند؟ گفت :برای ما بین سلبریتی
و غیرسلبریتی فرقی نمیکند و دستگیری توسط ضابطان درصورت
مشاهده جرم انجام شده است.

ادامه از صفحه یک
به همین منظور ،توجه همگان را به توصیههای
شهید عزیزمان حاجقاسم سلیمانی درباره ارتباط
با مردم جلب میکنم كه« :آن دختر باحجاب
یا كمحجاب و یا بیحجاب هم ،فرزند ماست،
جامعه من و خانواده ما است ،این ها همه مردم
ما هستند ،بچههای ما هستند» ،لذا همگان
ی كه تریبونی به دست میآورند
بهویژه كسان 
توجه داشته باشند که به گونهای سخن نگویند
كه موجب تفرقه و انشقاق جامعه شود و به
قول شهید حاجقاسم« :خُب پس چه كسی را
میخواهید حفظ كنید».
در مجلس دهم ،در تصویب طرحها و لوایح،
نیازهای کوتاهمدت جامعه و همچنین میانمدت
و بلندمدت مدنظر بوده و همواره اهتمام خود را
بر آن قرار دادیم که بتوانیم مطالبات و انتظارات
مردم شریف را جامه عمل بپوشانیم .از اینرو
در فراکسیون زنان برای حوزه زنان و خانواده؛
سیاستهای کاهش فقر مطلق را به کار بستیم
و در این خصوص افزایش اعتبارات بیمه زنان
سرپرست خانوار و بدسرپرست را مصوب کردیم و
آنها را در برخورداری از اعتبارات پرداختی برای دیه
محکومان معسر جرائم غیرعمد و اخذ وامهای
لزایی و کارآفرینی در اولویت قرار دادیم.
اشتغا 
سیاست عدالت جنسیتی و اجرای ماده 101
قانون برنامه ششم توسعه ،از دیگر موضوعات
مورد پیگیری در فراکسیون زنان بود که ماحصل
آن ،حضور بیشتر زنان توانمند در پستهای
مدیریتی کشور بود و در این راستا از همه وزرا
و مسئوالن ذیربط برای تحقق «دستورالعمل
اختصاص 30درصد از پستهای مدیریتی به
زنان» مطالبه و درخواست شد .در بخشی دیگر
از رویکردهای حمایتی از خانواده و زنان شاغل،
افزایش مرخصی زایمان از ششماه به نهماه و
پیگیری پرداخت مطالبات حقوق و مزایا برای همه
زنان شاغل اعم از بخش دولتی و خصوصی در
این دوره را داشتیم و همچنین برای زنانی که دارای
شرایط خاص بودند نیز تسهیالتی مصوب شد.
با هدف ایجاد امنیت شغلی و پاسخگویی
به انتظارات بحق فعاالن در بخشهای
صنایع دستی ،گردشگری و هنری موضوع
بیمه قالیبافان ،هنرمندان ،راهنمایان تورهای
گردشگری و فعاالن قرآنی و برخی مشاغل مورد
پیگیری جدی قرار گرفت.
توسعه بر مدار سرمایههای انسانی حرکت
میکند .از اینرو خواستها و انتظارات کودکان
و نوجوانان به عنوان آیندهسازان این مرز و بوم را
مورد توجه جدی قرار دادیم و مشکل کودکان کار
و خیابان را به عنوان یک دلمشغولی کلیدی که
همواره موجب تأثر خاطر بوده و هست ،پیگیری
کردیم که بحمدالله ،ارادهها بر تصویب این قانون
راسخ شد و با مطالبات گسترده و رایزنیهایی که
به انجام رساندیم ،هم اینک در شرف تصویب
است .همچنین گروهی از کودکان جامعه به
دلیل نداشتن شناسنامه از بیهویتی در رنج
بوده و از فرایند تحصیل و آموزش و برخورداری
از خدمات بیمهای و درمانی مناسب بازماندهاند
که در فراکسیون زنان تالشهای بسیاری برای
تصویب الیحه اعطای تابعیت به فرزندان متولد
از ازدواج مادر ایرانی با مردان خارجی صورت
پذیرفت که امیدواریم با اجرای آن مشکالت
آنها تا حد امکان مرتفع شود .همینطور
درخصوص پدیده کودکهمسری نیز تالشهایی
جهت پیشگیری از آن داشتیم که امیدواریم این
موضوع در مسیر شرع و عرف و با هدف ارتقاء
سطح سالمت و به دور از حاشیهسازیها حرکت
کند .برای کودکان دارای بیماریهای خاص
اوتیسم ،EB ،گوشه و پروانهای ،بودجه خاص در
نظر گرفتیم و همچنین در این راستا الیحه حمایت
از معلوالن مصوب شد.
امید دارم در سایهسار حمایتهای همیشگی
ملت شریف و شهیدپرور و الطاف باریتعالی
بتوانیم در مسیر اعتال و توسعه کشور عزیزمان
ثابتقدم بوده و توسعهای پایدار آنگونه که
زیبنده این مرز و بوم است را محقق کنیم.

خبر
دادستان کل کشور:

دولت هرچه سریعتر سفیر انگلیس
را اخراج کند
به گزارش ایسنا ،دادستانی کل کشور درباره

حضور سفیر انگلیس در تجمعات اخیر گفت:

این حضور مفتضحانه نشاندهنده آن است که
اینگونه حوادث و تجمعات خالف قانون توسط
عناصر خارج از کشور چه آمریکا و چه انگلیس

مدیریت میشود .وی بیان کرد :حضور سفیر
یک کشور در کشوری دیگر و در جمع غیرقانونی

تعدادی هنجارشکن به هیچوجه برای ما قابل
قبول نبوده و این اقدام قابل تعقیب است.
دادستان افزود :البته به نظر ما این اقدام سفیر

قابل تعقیب بینالمللی هم است که یک سفیر
بدون داشتن مجوز در یک جمع غیرقانونی حضور

یابد و بعد هم بهان ه بیاورد که من برای اظهار
همدردی با جانباختگان حادثه سقوط هواپیما در

این جمع حضور داشتهام .این مقام قضایی ادامه
داد :انتظار هم این است که دولت محترم هرچه

زودتر نسبت به اخراج این فرد اقدام کند.

