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سرمقاله
چالش مجلس با دولت
ادامه از صفحه یک
در این کار ایرادی نیست اگر جدا از
مجموع انتقادها و مخالفتها ،دارای ایده
قدرتمند ،سازمانیافته و معتبر در خدمت به
جلب اعتماد عمومی باشد .نقد و مخالفت،
سادهترین رفتار است .سختی کار ،ارائه راه
حل و در این حال مسئولیتپذیری در قبال
آن است .مشکالت پیچیده اقتصادیو سیاسی
کشور راهحلهای واقعی و بیگانه با شعارهای
انتزاعی میطلبد؛ راهحلهایی که وزیر امور
خارجه در جلسه یکشنبه کوشید از آنها بگوید
اما کمتر کسی حاضر به شنیدن آن شد.
ظریف همه تالش خود را کرد تا بگوید نباید با
تنگنظری در ساختار تصمیمسازی حاکمیتی
به کوتاه بینی مهلک در این کار دچار شد .او
به عنوان یک دیپلمات موفق و شناخته شده در
جامعه بینالمللی با اشاره به دستاورد خود در
جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد،
براین مهم تأکید کرد که عنصر عقالنی و واقعی
به عنوان ابزار ملی حل اختالفها به جای
شعار میتواند در خدمت به امنیت و منافع
ملی عمل کند .او اصرار داشت؛ در این بزنگاه
که نظام بینالملل و سیاست خارجی به عنوان
یک متغیر اصلی در مسائل جاری کشور عمل
میکند ،الزم است واقعیتها و نه ترجیحات
ذهنی در دستور کار قرار گیرد .بسنده کردن به
برخی جمالت شیرین و بدون پشتوانه به مثابه
نادیده گرفتن رابطه هندسی میان حمایت از
یک ایده و نیروی دفاع از آن ایده است.
پرسش از رئیسجمهوری و باال بردن شدت
آن تا استیضاح او برای صاحبان کرسی مجلس
یازدهم سخت نخواهد بود؛ اگر حسن روحانی
نتواند نزد مجلسیان و مهمتر از همه ،افکار
عمومی به روشنی بگوید که آیا دولت او به
عنوان یک هویت سازمان یافته و برخاسته
از آراء مردم توانسته در تحقق شعارهای
خود به راحتی عمل کند؟ اختیارات و توان
تصمیمسازیهای آن در برخورد با موانع ریز
و درشت چه میزان بوده است؟ آیا ظرفیتی
برای دولت در فعال کردن سه عنصر خواستن،
توانستن و اراده ،وجود داشته یا اینکه موانع
ش رو ،قدرتمندتر از عناصر یادشده در
پی 
ارزیابیها عمل کرده است؟ متغیر عوامل
بیرونی در عملکردهای دولت چه میزان مؤثر
بوده و برخی عوامل داخلی تا چه اندازه نقش
جاده صافکن عوامل بیرونی را در این میان به
عمد یا سهو به عهده داشتهاند؟
سرانجام چالش نابهنگام مجلس با دولت
هنوز در پرده است اما الزم است ترجیح همگان
در بزنگاه کنونی ،مشارکت در ایجاد فهم
مشترک از امنیت عمومی و منافع ملی باشد
تا مخالفتخوانیهایی که نصیب روشنی برای
برون رفت کشور از مشکالت ندارد .پرسش
و حتی استیضاح حق مجلس است اما با چه
نیت ،چه ابزار و چه هدفی؟

خبر
ختم رسیدگی به پرونده
گروه عظام اعالم شد

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس
ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلسه ،قاضی صلواتی پس از اخذ
آخرین دفاع متهمان و اخذ دفاعیات وکالی
ایشان ،ختم رسیدگی به پرونده را اعالم کرد
و گفت :در موعد مقرر قانونی حکم صادر
میشود.

سیاستروز
اخبار

س قوه قضائیه برای رسیدگی و افشای نام متخلفان ارزی
دستور رئی 

مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد
رئیسی به شرایط اقتصادی این روزهای کشور نیز
اشاره کرد و گفت :آنچه این روزها موجب رنجش
مردم شده عدم مدیریت بازار ،عدم مدیریت
قیمتها و نوسانات بازار است .اما این اولین کار
دشمن نیست و بارها دیده شده دشمن از طریق
اخالل در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال دشمنی
س قوه قضائیه افزود :برخی راهحل
کردن است .رئی 
این مساله را در مذاکره با آمریکا و اروپا میدیدند،
که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی
است و باید به دستان پرتوان مردان و زنان این
کشور دل بست .هیچ مشکلی نداریم اال اینکه راهکار
آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی
است که رهبر معظم انقالب در همه این سالها بر
آن تاکید داشتند .رئیسی الزمه برونرفت از این
شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت
جهادی دانسته و ادامه داد :این شرایط تالش جدی
حهایی برای برونرفت
و سریع را میطلبد .وجود طر 
از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین
این طرحها برای مردم از ضرورتهای بعدی است.
س قوه قضائیه گفتوگو با مردم و نخبگان
رئی 
اقتصادی و دانشگاهی را شرط الزم موفقیت طرح
های اصالح اقتصادی عنوان کرد و افزود :دولتمردان
باید با مردم حرف بزنند؛ باید با نخبگان اقتصادی
و دانشگاهی و صاحب نظران گفتوگو کرد ،هم
سخن آنها را شنید و هم با آنها سخن گفت .اگر
با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته شود و
ابعاد این طرحها روشن شود ،مردم در این رابطه با
مسئوالن و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.
رئیسی یکی دیگر از ضرورتهای عبور از شرایط
خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از ناحیه
برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و
گفت :وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی
نمیکند هم برخورد با آنها هم افشاء نام آنها یک
ضرورت است که مسئوالن بانک مرکزی باید آن
را دنبال کنند .مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند
که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند،
اما من معتقدم واردکنندهای که ارز دریافت کرده
س قوه
و کاال وارد نکرده هم باید معرفی شود .رئی 
قضائیه بیانظباطی مالی را عامل خسارت به کشور
و ایجاد هزین ههای اضافی عنوان کرده و تاکید کرد:
همه میدانند که امروز دستگاه قضایی نسبت به
معوقات بانکی تالش ویژهای به کار گرفت و با
همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام
بانکی کشور بازگشت ،اما همین معوقات با اخذ
تها ،میتوانست
ضمانتهای الزم و پیگیری ضمان 
به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند .رئیسی
افزود :دستگاه قضایی مصمم است که با همکاری
بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و
تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کشور مشکل
ایجاد کنند .ولی از آن طرف هم دستگا ههای
مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست
افرادی سپرده شود که یا صالحیت و توانایی الزم

س جمهوری:
معاون اول رئی 

س قوه قضائیه گفت :نباید منابع کشور در اختیار افراد بیصالحیتی قرار بگیرد که به تعهدات خود عمل نمیکنند .سید ابراهیم رئیسی در جلسه
رئی 
شورای عالی قوه قضائیه با تشکر از زحمات همکاران دستگاه قضا بابت رسیدگی جهادی به پروندههای قضایی همزمان با شیوع کرونا ،گفت :تالش
همکاران دستگاه قضایی که با وجود شیوع بیماری کرونا و مشکالت ناشی از آن تالش میکنند تا پروندههای مردم به موقع رسیدگی شده و دچار اطاله
س قوه قضائیه رعایت مسائل بهداشتی در سراسر کشور و در جریان رسیدگی به این پروند هها را یک ضرورت
دادرسی نشود قابل تقدیر است .رئی 
دانسته و گفت :همکاران قضایی در سراسر کشور به نحوی اقدام کنند که هم کار مردم راه بیافتد و هم سالمتی مردم و کارکنان دستگاه قضا تامین
شود .تامین سالمت مراجعهکنندگان و همکاران قضایی برای ما اولویت است و در این زمینه هر اقدامی که از جانب مرکز الزم باشد انجام خواهیم داد.

دولتمردان
باید با مردم
حرف بزنند؛
باید با نخبگان
اقتصادی و
دانشگاهی و
صاحب نظران
گفتوگو کرد،
هم سخن آنها
را شنید و هم
با آنها سخن
گفت
برای انجام تعهدات را ندارند و یا تضمینات الزم را
نمیتوانندبسپارند.
س قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان
رئی 
خود به برخورد خشونتآمیز دولت آمریکا و برخی
دولتهای اروپایی با معترضین در این کشورها
پرداخته و گفت :شرایطی که در آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی وجود دارد مایه ننگ برای
دستگاههایی است که مدعی حقوق بشر و حقوق
انسان هستند .این کشورها با بازداشتهای پرتعداد
و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم کشورهای
مختلف به صورت روشن مشغول ضایع کردن
حقوق انسان هستند ،اما کسی دم بر نمیآورد.
حمایت از مردم عدالتخواه در آمریکا و اروپا
وظیفه دستگاههای مدافع حقوق بشر و حقوقدانان
آزاد است و باید در دستور کار آنها قرار گیرد.
س قوه قضائیه در بخش دیگری از این جلسه
رئی 
و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی
قوه قضائیه درباره برخی اظهارنظرهای سیاسی
پیرامون شرایط کشور گفت :در تمامی این سالها
این ما مسئوالن بود هایم که گره ایجاد کرد هایم و در
شرایط خاص آن جایگاه و شخصیتی که گرهگشایی
کرده تا مشکالت ساخته شده به دست مسئوالن

حل شود ،رهبر معظم انقالب بوده است .در این
زمینه میتوان نمون ههای بسیار زیاد حتی در همین
یکی دو سال اخیر را مثال زد .این طور نشود که
گرهگشاییها نادیده گرفته شود و آنها که مسئول
ایجاد مشکالت و گرهها بود هاند ،نقصان خود را
متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گرهگشایی
کرده است.
س سازمان
در این نشست حاج محمدی ،رئی 
نها با اشاره به توافق صورت گرفته با بنیاد
زندا 
مستضعفان ،از تخصیص  ۵۰میلیارد تومان برای
آزادی بیش از  ۲۰۰۰نفر زندانی جرائم غیر عمد خبر
س مرکز حفاظت
داد .حجتاالسالم عبداللهی ،رئی 
اطالعات قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات
نظارتی این مرکز درباره سالمت کارکنان قوه گفت:
در هفت ههای گذشته گزارشهایی به دست این
مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه
قضا در مقابل پرداخت کارت اعتباری ،گوشی اپل
و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضائیه ،ضمن رد
این هدایا نسبت به برخورد با هدیهدهندگان اقدام
کردهاند.
س
در این جلسه حجتاالسالم درویشیان ،رئی 
سازمان بازرسی کل کشور نیز به ارائه گزارشی از

وضعیت بازار مسکن پرداخته و گفت :در حوزه
مسکن برخی ترک فعلها در انجام تکالیف قانونی
لهای گذشته ،از
از سوی مسئوالن ذیربط در سا 
جمله بیتوجهی به ساخت مسکن ارزانقیمت،
بازسازی بافت فرسوده و راهاندازی سامانههای
قانونی ،زمینهساز شرایط کنونی این بازار است که
لهای صورت گرفته
سازمان بازرسی پیگرد ترک فع 
س قوه
را در دستور کار خود قرار داده است .رئی 
قضائیه نیز در واکنش به این گزارش و گزارش برخی
اعضا درباره حوادث اخیر کشور گفت :مدیری که
مسئولیت داشت باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه
قرار بگیرد .نمیتوانیم همیشه منفعالنه برخورد
کنیم تا باز هم یک مورد مشابه ساختمان پالسکو
شکل بگیرد .در زمینه حوادث مختلفی که در این
مدت داشتیم و همه را اسم نمیآورم ،باید عوامل را
شناسایی کنیم که آیا پیشبینی الزم ،پیشگیری الزم
و اقدام الزم را کردهاند؟ باید نسبت به این قصور یا
تقصیر خصوصا ترک فعلها حساس بود چرا که ما
لها قابل پیگیری قانونی
مواردی داریم که ترک فع 
است و بسیاری از ترک فعلها خسارتش از فعلها
بیشتر است .مردم انتظار دارند که هر کس نسبت
به مسئولیتش پاسخگو باشد.

مردم باید شاهد نتایج پژوهشها در توسعه استانهایشان باشند

شورای عالی عتف روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری تشکیل جلسه داد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تدوین
سیاستها و برنامههای فناورانه مبتنی بر آمایش سرزمینی ،گفت:
با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه دقیق و جامع،
بودجه طرحهای پژوهشی متناسب با اولویت استانها هزینه شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی دبیرخانه شورای
عالی عتف درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی ،فناوری و نوآوری در
ده استان منتخب کشور ،اظهار کرد :این برنامهها باید متناسب با
برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور باشد و سازمان برنامه و بودجه
محوریت کار را در اختیار داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهوری ضرورت به مرحله اجرا رسیدن طرحهای
پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و با تاکید بر اینکه برای
تامین مالی این طرحها به ویژه از محل منابع بخش خصوصی باید
تالش بیشتری انجام شود ،اظهار امیدواری کرد؛ نتایج اقدامات انجام
شده در همه استانها هرچه سریعتر در اختیار دستگاهها قرار گرفته

و مردم شاهد نتایج اجرای طرحهای پژوهشی در توسعه استانها
باشند .وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری نظیر مشکالت اداری
همواره مانع از پیشرفت سریع طرحهای پژوهشی است ،از دبیرخانه
شورای عالی عتف خواست تا با پیگیری زمینه تحقق هر چه بیشتر
این طرحها را فراهم آورد.
جهانگیری لزوم فراهم شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش
و ابتکارات ارایه شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران،
از معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری خواست تا ضعفها و
مشکالت موجود در این خصوص را هر چه سریعتر رفع کند.
در این جلسه که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری حضور داشتند گزارشی درخصوص
دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل ،چالشهای
فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهمنامههای
امضاء شده میان دستگاهها و مراکز تحقیقاتی از سوی دبیرخانه
شورای عالی عتف ارائه شد و برگزاری نمایشگاه تستا و اعطای
جایزههای ملی تستا به دستگاههای اجرایی ،الحاق یک بند به

آییننامه اجرایی خرید خدمت مشاوره ،مشوقها و بستههای
حمایتی از قراردادهای فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در
شورای عالی عتف تصویب شد .همچنین پس از ارائه گزارشی
درخصوص تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی ،فناوری و نوآوری
در ده استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیالن،
مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ
شود .دیگر مصوبه شورای عالی عتف درباره عملکرد بند ح تبصره
 9قانون بودجه سال  1398کل کشور مبنی بر واریز حداقل چهل
درصد از هزینههای امور پژوهشی شرکتها ،بانکها و موسسات
انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد -1 :پرداختها انجام
گرفته همانند سالهای  97و  98امکان انتقال مانده اعتبارات
به سال مالی بعد فراهم شود -2 .شرکتها و بانکهای مشمول
مصوبه هیچگونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند-3 .
منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی عتف منتقل
و بر اساس گزارشها میزان پیشرفت و تایید آن توسط مشمولین
به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود.

پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب به
«اسماعیلهنیه»:

ایران هرگز از هیچ تالشی برای
حمایت از ملت مظلوم فلسطین
فروگذار نخواهد کرد
رهبر معظم انقالب در پیامی خطاب به
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس،
خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی ایران به
حکم وظیفه دینی و انسانی خود هرگز از هیچ
تالشی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین
در راستای بازپس گیری حقوق خود و دفع شر
رژیم صهیونیستی فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،متن پیام حضرت آیتالله خامنهای به
این شرح است« :مرقومه جنابعالی درخصوص
تحوالت اخیر در عرصه فلسطین عزیز را با
دقت مالحظه کردم .از اینکه حرکت مقاومت
فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر
توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات
ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل،
عزت و سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده
است خداوند متعال را شکر میگزارم و از شما
مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی میکنم.
دشمن زبون که در عرصه میدانی
شکستهای غیر قابل جبرانی متحمل شده
است راهبرد توسعهطلبی خود و تضییع حقوق
مسلم فلسطینیها را ابتدا با فشار اقتصادی و
محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره
و طرح صلح و سازش دنبال مینماید و لکن
جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با
منطق عقل و تجربه تهدید و تطمیع آنها را
برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال
زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از
این پس هم در همین صراط مستقیم حرکت
خواهد کرد .انشاءالله قطعا ً حفظ هوشیاری،
وحدت و یکپارچگی مردم و جریانهای
فلسطینی در خنثی سازی نقشههای شوم
دشمن مؤثر بوده و جلب نصرت الهی را به
همراه خواهد داشت.
جمهوری اسالمی همچون گذشته به حکم
وظیفه دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی
انقالب اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت
از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق
آنان و هم چنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب
صهیونیستی دریغ نخواهد کرد .امیدوارم
پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیفزاید».

نشست مشترک مجلس و وزارت
صمت با موضوع راهکارهای رفع
مشکالت ارزی برگزار شد
رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست با
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر
ضرورت تشکیل جلسه مشترک بین روسای
کمیسیونهای اقتصادی مجلس و مسووالن
اقتصادی دولت به منظور رفع مشکالت ارزی
کشور ،حمایت از صادرکنندگان و ورود ارز
حاصل از صادرات به چرخه بازار تاکید کرد.
نشست محمدباقر قالیباف با حسین مدرس
خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صبح دوشنبه در ادامه جلسات هماندیشی حوزه
اقتصادی که در حوزه ریاست مجلس تشکیل
شده با موضوع پیگیری حل مشکالت ارزی در
کشور برگزار شد .قالیباف با بیان اینکه چرخه
تولید و صادرات غیر نفتی باید رونق پیدا کند،
گفت :با توجه به افزایش نرخ ارز باید شرایطی
فراهم شود که از صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی
حمایت شده و برای حل مشکالت آنها
برنامهریزی شود تا ارز حاصل از صادرات وارد
چرخه بازار شود .رئیس مجلس شورای اسالمی
در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسه مشترک
بین روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و
بخشهای مربوطه در دولت جهت حل مشکالت
ارزی کشور تاکید کرد .در نشست مذکور جمعی
از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز
حضور داشتند.

افشاگری نماینده زن مجلس درباره درخواست حضور در هیئت رئیسه :زنان باید بچهداری کنند!

جایی برای زنها نیست؟

گروه سیاسی :چهل سال پیش ،کمی قبل از انتخابات اولین دوره مجلس
شورای اسالمی ،زمانی که برخی موضوع درخواست عدم اجازه کاندیداتوری
به زنان برای حضور در انتخابات مجلس را مطرح کردند ،امام خمینی(ره)
با این مسئله مخالفت کردند .ایشان در دیداری با زنان گفتند« :شما باید
در همه صحنهها و میدانها آنقدرى که اسالم اجازه داده وارد باشید .مثل
انتخابات که امروز عملى است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است
در ایران ،خانمها همان طورى که مردها فعالیت مىکنند براى انتخابات،
خانمها هم باید فعالیت بکنند براى اینکه فرقى مابین شما و دیگران در
سرنوشتتان نیست» .هر چند از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون ،نمونههای
فراوانی از حضور زنان در مدیریتهای سطوح گوناگون ،تا معاونت ریاست
جمهوری وجود داشته است ،اما با این حال از نظر عددی ،تعداد حضور
زنان در مصادر مدیریتی کالن انگشتشمار بوده است .در حوزه وزارت،
تنها یک مورد در دولت دهم صندلی وزارت به زنان رسیده است و حسن
روحانی نیز در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،علیرغم انتظارهای فراوان،
هیچ زنی را به وزارت برنگزید .وی البته گفت که میخواسته و تالش هم
کرده ،اما نشده است! حضور زنان در مجلس شورای اسالمی نیز چندان
پررنگ نبوده و اغلب تعداد زنان در بهارستان نیز انگشتشمار بوده است.

در انتخابات مجلس دهم بود که شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان،
تاکید جدی بر اختصاص یک سوم لیست تهران به زنان داشت و در سایر
حوزههای انتخابیه نیز از حضور زنان در مجلس حمایت جدی کرد .این
موضوع باعث شد که جریان اصولگرا هم در لیست خود ،توجه ویژهتری به
حضور زنان داشته باشد .با این حال با حضور زنان لیست امید در مجلس
دهم ،رکورد تعداد زنان در صحن مجلس شکست؛ چنانکه اگر در دوره اول
تا سوم مجلس  ۴زن ،در دوره چهارم  ۹زن ،در دوره پنجم  ۱۴زن ،در دوره
ششم  ۱۳زن ،در دوره هفتم  ۱۳زن ،در دوره هشتم  ۸زن و در دوره نهم
نیز  ۹زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشتند ،این تعداد
در مجلس دهم به  17زن رسید .این در حالی است که این تعداد 18 ،نفر
بود که مینو خالقی پس از ایراد شورای نگهبان ،از حضور در مجلس باز
ماند .پس از آن نیز فراکسیون امید ،تالش ویژهای کرد که زنان هم هیئت
رئیسه مجلس و هم در هیئت رئیسه فراکسیونهای تخصصی حضور ویژه
داشته باشند.
در مجلس یازدهم ،با پیروزی نسبتا کامل اصولگرایان ،رکورد حضور 17
زن در مجلس تکرار شد .البته این تعداد با فوت فاطمه رهبر ،یکی از این
منتخبان به  16نفر رسید ،اما با توجه به حضور یک زن در کاندیداهای

انتخابات دور دوم ،میتواند باز هم به  17نفر برسد .این در حالی است که
تکلیف چند حوزه انتخابیه نیز در انتخابات میاندورهای مشخص خواهد شد
و در آنها هم امکان کاندیداتوری و انتخاب زنان وجود دارد تا این رکورد
بهتر هم شود.
با این حال به نظر میرسد توجه اصولگرایان به حضور زنان در مجلس،
صرفا تا پر کردن صندلیهای سبز نمایندگی بیشتر نیست!
دیروز سخنانی از سمیه محمودی ،نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس،
درمورد مقابله سیاستهای ضدخانواده که مجلس یازدهم از آن به عنوان
اولویتهای خود یاد میکند منتشر شد که وی در آن گفته است« :وقتی
در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها
استفاده نمیشود و یا کارمندان زن حتی نمیتوانند در آزمون دبیری
کمیسیونها شرکت کنند چطور میتوان با سیاستهای ضد خانواده مقابله
کرد در حالی که زن رکن اصلی آن است» .وی ادامه داد« :یکی از انتقادات
مجلس یازدهم به دولت ،عدم پرداخت یارانه به کودکانی است که تازه
متولد میشوند و این در حالی است هیئت هفت نفره متشکل از اعضای
هیات رئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور
در هیئت رئیسه کمیسیونها تاکید کردند که زن باید بچهداری کند و به

امورات خانه رسیدگی کند» .این نماینده مجلس یازدهم گفت« :اینگونه
اظهارنظرها خالف سیاستهای تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده است
که رهبری برآن تاکید فراوان داشتند .چرا که باعث میشود زن احساس
کند داشتن فرزند باعث دوری وی از اجتماع خواهد شد و در پی آن بنیان
خانواده نیز تضعیف میشود» .محمودی گفت« :مجلس در حالی درمورد
عدم اجرای سیاستهای تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده میتواند انگشت
اتهام به سمت دولت بگیرد که اصالح دیدگاه نسبت به جایگاه زن و خانواده
را از بدنه خود آغاز کند» .وی تصریح کرد« :زمانی میتوانیم طرحهایی در
جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زن را به تصویب برسانیم که نگاه
سنتی مجلس نسبت به خانمها تغییر کند».
گفتنی است که پیش از انتخابات هیئت رئیسه ،صحبت از تالشهای دو
تن از زنان مجلس برای حضور در هیئت رئیسه و دست رد مردان بهارستان
به این خواسته مطرح شده بود.
ادعای این نماینده زن مجلس جای بررسی دارد ،اما درصورت صحت ،باید
این شرایط را یک امتیاز منفی در ابتدای راه مجلس یازدهم دانست؛ زمانی
که ادعاها و شعارهای فراوان نمایندگان و جریانهای سیاسی با عملکردشان
نمیخواند ،به طور قطع مردم از آنها بیش از پیش ناامید خواهند شد.

