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خبر
رهبر انقالب :جمهوری اسالمی از هیچ
کوششی برای حمایت از فلسطین
دریغ نخواهد کرد

رهبر انقالب اسالمی در پاســخ به نامه رئیس دفتر
سیاسی جنبش حماس نوشتند :جمهوری اسالمی
همچون گذشــته به حکم وظیفه دینی و انســانی
و مبتنی بر اصول ارزشــی انقالب اســامی از هیچ
کوششــی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و
استیفای حقوق آنان و هم چنین دفع شر رژیم جعلی
و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد.
ت آیت اهلل خامنهای در پاسخ به نامه «اسماعیل
حضر 
هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فرمودند:
مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه
فلسطین عزیز را با دقت مالحظه کردم .از اینکه حرکت
مقاومت فلســطین 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 شــکر میگزارم و از شما مجاهدان شجاع
تشکر و قدردانی میکنم .ایشان افزودند :دشمن زبون
که در عرصه میدانی شکســتهای غیرقابل جبرانی
متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی 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 بر نتافته و همچون گذشته با ایستادگی
مثال زدنی خود مســیر عزت و شــرف را رقم زده و
از ایــن پس هم در همین صراط مســتقیم حرکت
خواهد کرد .انشاءاهلل قطعاً 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.رهبر انقالب اسالمی
خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی همچون گذشته
بــه حکم وظیفه دینی و انســانی و مبتنی بر اصول
ارزشی انقالب اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت
از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و هم
چنین دفع شــر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی
دریغ نخواهد کرد .امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و
قدرت شما بیفزاید.
رئیس قوه قضائیه:

به تخلفات ارزی صادرکنندگان و
واردکنندگان رسیدگی و نام آنها
افشا شود

رئیس قوه قضائیه گفت :نباید منابع کشور در اختیار
افراد بیصالحیتی قرار بگیــرد که به تعهدات خود
عمل نمیکنند.به گزارش قوه قضائیه ،سید ابراهیم
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تشکر از
زحمات همکاران دستگاه قضا بابت رسیدگی جهادی
به پروندههای قضایی همزمان با شیوع کرونا ،گفت:
تالش همکاران دســتگاه قضایی که با وجود شیوع
بیماری کرونا و مشکالت ناشی از آن تالش میکنند
تا پروندههای مردم به موقع رســیدگی شده و دچار
اطاله دادرســی نشــود قابل تقدیر است.رئیس قوه
قضائیه رعایت مســائل بهداشتی در سراسر کشور و
در جریان رسیدگی به این پروندهها را یک ضرورت
دانسته و گفت :همکاران قضایی در سراسر کشور به
نحوی اقــدام کنند که هم کار مردم راه بیافتد و هم
ســامتی مردم و کارکنان دستگاه قضا تامین شود.
تامین سالمت مراجعه کنندگان و همکاران قضایی
برای ما اولویت اســت و در این زمینه هر اقدامی که
از جانب مرکز الزم باشد انجام خواهیم داد.رئیسی به
شرایط اقتصادی این روزهای کشور نیز اشاره کرده و
گفت :آنچه که 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 دشــمن از طریق اخالل در نظام ارزی و پولی
کشور به دنبال دشمنی کردن است.رئیس قوه قضائیه
افزود :برخی راه حل این مساله را در مذاکره با امریکا
و اروپا میدیدند ،که البته برای همگان روشــن شد
که راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان
و زنان این کشــور دل بست .هیچ مشکلی نداریم اال
اینکه راهکار آن در درون کشــور وجود دارد و این
همان اصلی است که رهبر معظم انقالب در همه این
سالها بر آن تاکید داشتند.رئیسی الزمه برون رفت از
این شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت
جهادی دانسته و ادامه داد :این شرایط تالش جدی و
سریع را میطلبد .وجود طر حهایی برای برون رفت از
شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این
طرحها برای مردم از ضرورتهای بعدی است.
رئیــس قوه قضائیــه گفتوگو با مــردم و نخبگان
اقتصادی و دانشــگاهی را شرط الزم موفقیت طرح
های اصالح اقتصادی عنوان کرده و افزود :دولتمردان
بایــد 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 روشــن و واضح ســخن گفته شود و ابعاد این
طرحها روشن شود ،مردم در این رابطه با مسئولین
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 صادرکننــدگان دانســته و گفــت :وارد کننده یا
صادرکننده متخلف فرقی نمیکند هم برخورد با آنها
هم افشــاء نام آنها یک ضرورت است که مسئولین
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 و کاال وارد نکرده هم باید معرفی شود.
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طرح سوال از رئیسجمهور در مجلس ،مقدمه استیضاح روحانی نخواهد بود

بررسی تصمیم نمایندگان مجلس در گفتوگوی همدلی با ناصر ایمانی و نجفقلی حبیبی

سوال از رئیسجمهور به کجا میکشد؟

همدلی| محســن رفیق :طرح ســؤال از
رئیسجمهور با حــدود  120امضا در مجلس
یازدهم ،کلید خورده است .روحانی البته پیشتر
نیز سابقه جوابگویی به ســواالت نمایندگان را
در مجلس دهم داشــته اســت .مواردی چون
افزایش قیمــت ارزهای خارجی و کاهش ارزش
پول ملی ،ازهمگسیختگی اوضاع بازار مسکن و
خودرو ،اشتباهات موجود در موافقتنامه برجام
و مشکالت ناشــی از بیماری کرونا ،مجموعهای
از ســواالت نماینــدگان را در این طرح به خود
اختصاص داده اســت .این در حالی اســت که
برخی از صاحبنظران سیاســی ،شائبه سیاسی
بودن این طرح را عنــوان کرده و هدف مجلس
را مقابلــه با دولت و برکنــاری روحانی توصیف
کردهاند .با این حال بســیاری دیگر ،طرح سوال
از رئیسجمهور را حق قانونی نمایندگان مجلس
دانستهاند و تحقق آن را به علت عملکرد ضعیف
دولت و افزایش مشــکالت کشــور در شرایط
کنونــی ،امری الزم و ضروری دانســتهاند .ناصر
ایمانی ،فعال سیاســیاصولگرا در گفتوگو با
همدلی ،درباره لزوم ســوال از رئیسجمهور در
شرایط کنونی میگوید« :سوال از رئیسجمهور
در مجلس قبل هم صورت گرفت و بنابراین ،این
مساله جدیدی نیست .اگر چه بعضی گروههای
سیاسی وجود برخی شــائبههای سیاسی را در
طرح سوال از رئیسجمهور دخیل میدانند ،اما
به نظر میرسد که باید طرف دیگر این موضوع
هم مورد توجه قرار گیرد و آن هم اینکه برخی
از جریانهای سیاســی تالش دارند و نیز بسیار
ذوقزده میشوند که بین مجلس و دولت ،نوعی
اختالف به وجود آید و به نوعی این دو قوه را در
روبهروی هم قرار دهند .ایمانی در پاســخ به این
سوال که برخی گمانهزنیها از احتمال تصمیم
دولت برای استیضاح و برکناری روحانی حکایت
دارد ،گفت«:این دولت تا ساعت آخر مسئولیت
خود ،باقی خواهد ماند و تصور اینکه این دولت با

رای مجلس ،برکنار شود ،تصور صحیحی نیست
و نمایندگان مجلس هم بر این امر واقف هستند
که استیضاح روحانی و در ادامه آن ،موافقت مقام
رهبری با این امر و تحقق برکناری رئیسجمهور،
انجام شــدنی نبوده و چنیــن امری قطعا اتفاق
نخواهد افتاد ».این فعال سیاسی در ادامه بیان
کــرد که نهایت امر این اســت که این دولت در
جریان نظرات و مواضع نمایندگان مجلس قرار
میگیرد و سعی میکند که خود را با خواستههای
مجلس هماهنگ کند ،اما مساله قطعا خارج از
این حدود نخواهد بود .ایمانی همچنین درباره بار
منفی احتمالی سوال از رئیسجمهور در شرایط
کنونی کشــور ،اظهار کرد«:میتوان از منظری
دیگر هم به این موضوع نگاه کرد .چرا که ادامه
برخی از اقدامات دولت هــم میتواند به عنوان
باری منفی برای کشور تلقی شود و این موضوع را
باید از هر دو جنبه مورد بررسی قرار داد .به این
معنی که اگر دولت برخی مسیرهای خود را در
عرصه اقتصادی و سیاست خارجی ،به طور اشتباه
انتخاب کرده است ،میتواند برای کشور به عنوان
یک آسیب جدی تلقی شود که خطرات جدیدی
برای کشور ایجاد خواهد کرد و بنابراین مجلس

هم ســعی دارد تا این وضعیت را کنترل کرده و
تا حدودی این روش را اصالح کند .بنابراین باید
هر دو طرف موضوع به طور یکســان سنجیده
شوند ».این فعال سیاسی ،همچنین به همدلی
گفت« :من تصور میکنم که ما باید این موضوع
طرح سوال از رئیسجمهور را موضوعی عادی در
نظر بگیریم .این مساله تنها شامل موضوع ساده
سوال مجلس از رئیسجمهور میشود و بر اساس
آن رئیسجمهور هم به مجلس آمده و در مقام
پاسخگو به سواالت نمایندگان ،پاسخ خواهد داد.
بنابراین به نظر میرسد که باید این موضوع را از
مسیر تقابل مجلس و دولت که برخی جریانهای
سیاسی به دنبال آن هستند ،خارج کرد ».ایمانی
همچنین در پاســخ به این ســوال که با توجه
به مدت زمــان کوتاه باقیمانــده از عمر دولت
دوازدهــم ،تغییرات مورد نظر مجلس تا چه حد
در تغییر رویکرد دولت ،قابلیت عملیاتی خواهد
داشــت ،گفت«:قاعدتا شاهد تغییرات اساسی و
جدی در عملکرد دولت نخواهیم بود اما میتوان
شاهد تغییرات کوتاه در این زمینه بود و مجلس
اینگونه فکر میکند که میتوان با درخواست از
دولت ،زمینه ایجاد برخی رویکردهای دولت را در

231میلیون تومانی که در کانون خبرها قرار گرفت

جزئیات واریزی ماه اول نمایندگان مجلس
همدلی| واریز مبلغ 231میلیون تومان به حســاب هر نماینده در
ماه اول نمایندگی ،اگرچه همه به حقوق ماهانهشان مرتبط نیست،
اما در فضای سیاسی و رسانهای و به ویژه در دنیای مجازی کشور
بازتاب فراوانی داشت .برخی با مقایسه وضعیت فعلی معیشت مردم
و اجاره خانه اقشار کم درآمد آن را عادالنه ندانستند و از این منظر
به مجلس مدعی انقالبیگری طعنه زدند .اما این موضوع ســبب
شــد تا یک بار دیگر حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شــورای
اســامی در صدر اخبار و البته گمانهزنی ،تحلیل و تفســیر قرار
گیرد .اگر آن چند کرسی مجلس یازدهم را که خالی هستند در
نظر نگیریم و به فرض دیروز برای  290نماینده حقوق واریز شده
باشد میتوان گفت که دیروز  66میلیارد و 990میلیون تومان به
حســاب نمایندگان در مجموع واریز شده است۲۹۰«.نفری که به
عنوان نماینده مردم روی کرسیهای خانه ملت مینشینند ،چقدر
حقوق دریافت میکنند؟»؛ این پرسشی است که در شروع به کار
مجلس یازدهم ،یک بار دیگر بحث شفافیت و عدالت دستمزدی
نمایندگان و مسئوالن را پیش میکشد .یعنی بحث پرداخت حقوق
و دســتمزد افرادی که نه انتصابی بلکه انتخابی از سوی بخشی از
مردم سمتی را برعهده گرفتهاند ،گرچه همیشه سوژه داغ رسانهها
بوده اما پاســخهای متنوع و متعددی داشته است .حق وکالت در
مجلس شــورای اسالمی از دو طریق پرداخت میشود که یکی به
صورت حقوق ثابت ماهانه است که هر سال با قانون افزایش حقوق
کارمندان ،افزایش مییابد و طریقه بعدی دریافتیهایی است که
براساس گستردگی حوزه .شفافیت در حقوق وکالت مجلس شورای
اسالمی موضوعی اســت که همواره مطالبه افکار عمومی است و
اهمیت آن اجرای کامل ماده  ۲۹برنامه توسعه ششم را به مسئوالن
گوشــزد میکند .هر چند که عدم شفافیت در پرداختها و عدم
دسترســی عمومی به اطالعات مربوط به آن ،حرف و حدیثها را
همدلی| آســو محمدی :با وجــود اینکه طی
دورههای اخیر حضور زنان در مجلس شــورای
اسالمی پررنگ بوده اســت ،اما تالشهای آنها
برای راهیابی به کرسیهای هیات رئیسه مجلس
به در بسته خورده است .البته باید اذعان کرد که
با وجود رویکردهای حاکم بر مجلس این مسئله
کار ســادهای نیست .چرا که در طول چهار دهه
انتخابات هیات رئیسهای که برگزار شده تنها در
چهار سال دو کرســی به دو زن اختصاص پیدا
کرد؛ سهیال جلودارزاده و شهربانو امانی تنها زنانی
هســتند که در مجلس ششم سهمی از سکوی
هیات رئیســه مجلس به دســت آوردند .پس
از آن حتی در مجلس دهــم که برای اولین بار
رکورد بیشترین حضور زنان در مجلس شکسته
شد ،هیچ زنی به هیات رئیسه راه پیدا نکرد .در
مجلس یازدهم هم عفت شریعتی ،نماینده زرند و
کوهبنان گفته بود که «شرکت در انتخابات هیات
رئیسه به او پیشنهاد شده است ».از آنجا که در
میان زنان زهره الهیان ،هاجر چنارانی و ســمیه
محمودی نیز از زنان با سابقه یک دوره نمایندگی
مجلس به چشــم میخورد ،به نظر میرســید
یک رقابتی هم میان زنان مجلس یازدهم برای
رسیدن به سکوی بهارســتان شکل بگیرد .اما
انتخابات برگزار شد و هیچ زنی نتوانست به هیات
رئیسه راه پیدا کند.

هم دراینباره بیشتر کرده؛ از شایعات پرداختیهای یکمیلیاردی
گرفته تا کوچکنماییهایی مانند دریافت حقوقی همسطح سایر
کارکنــان دولت .در این میان بنا بر اعالم یکی از نمایندگان دیروز
 ۲۳۱میلیون تومان به حساب هر یک از نمایندگان مجلس واریز
شده است .روز گذشته اولین حقوق نمایندگی  ۱۱میلیون تومان
واریز شده به عالوه  ۲۰۰میلیون تومان بابت مسکن و  ۲۰میلیون
تومان هم برای سایر هزینهها به حساب ما واریز شده جمعا ۲۳۱
میلیون تومان برای نمایندگان واریز شده است .به گزارش ایسنا،
حسین جاللی نماینده مردم رفسنجان و انار گفت« :اولین حقوق
نمایندگــی  ۱۱میلیون تومان واریز شــده به عالوه  ۲۰۰میلیون
تومان بابت مســکن و  ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینهها
به حساب ما واریز شــد ».او همچنین درباره خودش گفته است:
«خانهای  ۲۲۵متری در قم همچنین قطعه زمینی در پردیســان
این شهر دارد ».از سوی دیگرحقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان
مجلس ۹میلیونو  ۲۸۰هزار تومان بود و امســال ،میزان حقوق
ماهانه مجلســیها به ۱۱میلیونو  ۶۰۰هزار تومان رسیده است.
تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان
حقوق ماهانه یکسانی دریافت میکنند و تفاوتی در میزان حقوق
ماهانه ندارند .براساس آمارهای سال گذشته یک نماینده مجلس
برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت
میکند .حاال اگر نمایندهای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی
خود به عنوان محل دفتر نمایندگی اســتفاده کند ،هزینه ماهانه
اجاره دفتر را از مجلس دریافت میکند .میزان دریافتی هم که برای
اســتخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق میگیرد ۹ ،میلیون
تومان است.
در اینجا هم ممکن اســت نمایندگان به اصطــاح کار به صرف
اقتصادی انجام دهند .مثال به جای سه نیرو ،فقط یک نفر را استخدام

کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه ۹میلیونتومانی به کارکنان
شخصی خود ،حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابهالتفاوت هر کدام
از اینها در حســاب شخصیشــان باقی بماند .نمایندگان مجلس
بــرای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنجمیلیونتومانی دریافت
میکنند .این مبلغ به حســاب تمامی نمایندگان واریز میشود و
افرادی هم که ساکن تهران هستند ،از مزایای تأمین هزینه اجاره
منزل بهرهمند هستند .همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیونو
 ۲۰۰تومان برای هزینههای ایاب و ذهاب خود دریافت میکند .این
به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که
در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفتوآمد قرار داده شده
اســت .پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی
مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام میشود
و در سبد هزینهای نمایندگان مجلس جا داده نمیشود .به جز این
موارد ماهانه بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان هم برای پرداخت قبض
موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز میشود .در
مجموع هــر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه ،بین
 ۱۹تا  ۲۲میلیون تومان بابت پرداخت هزینههای جاری و مواردی
که در باال اشاره شد ،دریافت میکنند .به تعبیر دیگر هر نماینده
مجلــس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینهها ،ماهانه بین
 ۳۱تا  ۳۴میلیون و در مجموع امســال بین  ۳۷۲تا ۴۰۸میلیون
تومان دریافتی خواهد داشت .از طرفی دیگر آبان ماه سال گذشته با
دستور رئیس قوه قضائیه سامانه ثبت اموال و داراییهای نمایندگان
مجلس در قوه مقننه مستقر و به آنان فرصت داده شد طی  ۱۰روز
تا آخر آبان اموال و داراییهای خود را در ســامانه «ثنا» به رئیس
قوه قضائیه اعالم کنند .طبق اطالعات منتشــر شده قرار بود سال
گذشته حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار نفر از مدیران و مسئوالن اموال و
داراییهای خود را وارد سامانه قوه قضائیه کنند که وکالی مجلس
هم بخشــی از این مســئوالن بودند .در واقع باید به این نکته هم
توجه شود که شفافیت مالی نمایندگان مجلس از مطالبات به حق
و جدی مردم است که هرچند برای تحقق آن گامهایی در مجلس
دهم برداشته شد ،اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

یک نماینده زن افشا کرد :به ما گفتند بچهداری کنید

زنان مجلس یازدهم در انزوا

اما زنان در این زمینه با چه موانع و مشکالتی
مواجه هستند؟
روز گذشــته در ارتباط با این موضوع نماینده
مردم شــهرضا و دهاقان گفت« :از ظرفیت زنان
در ترکیب هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها
استفاده نشده اســت در حالی که زنان نیمی از
جامعه را تشــکیل میدهند ».بــه گزارش ایرنا
ســمیه محمودی در مورد مقابله سیاستهای
ضد خانــواده که مجلس یازدهم از آن به عنوان
اولویتهای خود یاد میکنــد ،افزود«:وقتی در
مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیات رئیسه
مجلس و کمیســیونها اســتفاده نمیشود یا
کارمندان زن حتی نمیتوانند در آزمون دبیری
کمیسیونها شــرکت کنند ،چطور میتوان با
سیاستهای ضد خانواده مقابله کرد در حالی که
زن رکن اصلی آن اســت ».او ادامه داد«:یکی از
انتقادات مجلس یازدهم به دولت ،عدم پرداخت
یارانه به کودکانی است که تازه متولد میشوند
و این در حالی اســت هیات هفت نفره متشکل
از اعضای هیات رئیســه مجلس بعد از بررسی
درخواســت زنان نماینده برای حضور در هیات

مدت زمان باقیمانده ،فراهم کرد».
دکتر حبیبی ،عضو شــورای مرکــزی انجمن
اسالمی مدرســین دانشگاهها نیز در مصاحبه با
همدلی ،در مورد طرح نمایندگان مجلس برای
سوال از رئیسجمهور گفت«:از نظر قانونی هیچ
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در این زمینه
نمیتوان نیتخوانی کرد .نمایندگان حق دارند
بر اساس قانون و مالحظات خود ،اقدام به سوال
از رئیسجمهور کنند و هیچ مانع قانونی در این
مســاله وجود ندارد ».او ادامه داد که حتی اگر
یک ماه هم از عمر دولت وجود داشته باشد ،این
حق قانونی مجلس است و نمایندگان میتوانند از
این حق خود استفاده کنند .حبیبی اما مصلحت
کشور در شرایط کنونی را ایجاد وحدت در ارکان
اصلی مدیریت کشور ارزیابی کرد و ادامه داد«:با
وجود این ،مساله تشخیص ضرورت و مصلحت
این امر در شــرایط کنونی که کشــور با مسائل
و مشکالت زیادی دســت به گریبان است ،امر
دیگری اســت که نمایندگان بایــد به آن توجه
داشته باشند .به نظر میرسد نیاز به وحدت ملی
در زمان کنونی ،بیش از هر چیز دیگری ضرورت
دارد و مصلحتی باالتر از آرامش کشــور در این
شرایط بحرانی وجود ندارد ».این استاد دانشگاه
در پاســخ به این سوال که با توجه به عمر کوتاه
دولت ،آیا ســواالت نمایندگان میتواند تغییری
در رویکرد دولــت ایجاد کند؟ گفت«:آنچه باید
مورد توجه قرار گیرد این است که دولت در حال
حاضر با مشکالت زیادی نظیر مسائل مرتبط با
کرونا ،افزایش تحریمها و فشــارهای هستهای،
دست به گریبان اســت و طرح اینگونه مسائل
میتواند به عنوان یک مانع جدید ،عملکرد دولت
را با دشواریهای بیشتری روبهرو کند و این امر
منطبق با مصالح کشور در شرایط فعلی نخواهد
بود ».او در پایان مجــددا تاکید کرد که با این
وجود ،این حق نمایندگان است و نمیتوان از این
حق قانونی نمایندگان چشمپوشی کرد.

رئیسه کمیســیونها تاکید کردند که زن باید
بچهداری کند و به امورات خانه رســیدگی کند.
این گونه اظهارنظرها خالف سیاستهای تشکیل،
تحکیم و تعالی خانواده اســت که رهبری بر آن
تاکید فراوان داشتند .چرا که باعث میشود زن
احساس کند داشــتن فرزند باعث دوری وی از
اجتماع خواهد شد و در پی آن بنیان خانواده نیز
تضعیف میشود».
او افزود« :مجلس در حالی در مورد 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 .زمانی میتوانیم طرحهایی
در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقای جایگاه
زن را به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس
نسبت به خانمها تغییر کند ».از دیگر در جریان
انتخابات اسفند  ۹۴اصالحطلبان تقریبا ۳۰درصد
لیستشــان را به زنان اختصاص دادند و همین
موضوع موجب شــد برای اولین بــار  ۱۷زن به
مجلس راه پیدا کند.
خرداد  ۹۵درســت وقتی اولین انتخابات هیات

رئیسه تشکیل شد اکثریت برای راه پیدا کردن
زنان به هیات رئیسه مجلس امید زیادی داشتند،
اما طولی نکشــید که این روزنه این امید بسته
شد هیچ زنی برای رسیدن به سکوی بهارستان
نتوانســت رای الزم را کســب کنــد .در همان
مقطع نمایندگانی مانند طیبه سیاوشی ،پروانه
سلحشــوری و فاطمه ذوالقدر لــب به انتقاد باز
کردند کــه نمایندگان مرد با وجــود آنکه قول
داده بودند یک رای خــود را به زنان اختصاص
دهند ،اما در لحظه رایگیری قول و قرارشــان
را فرامــوش کردند و روح مردســاالرانه مجلس
مانع حضور زنان در هیات رئیســه شد .اگر چه
زنان در ادوار مختلف تالشهای بسیاری را برای
تاثیرگذاری بیشتر و نقشآفرینی در ساختارهای
قدرت مجلس انجام دادند ،اما با توجه به ساختار
مردساالرانه پارلمان خیلی نتوانستند ظهور و بروز
داشته باشند .موضوعی که گالیه بسیاری از زنان
نماینده را در این سالها برانگیخت .آنچنان که
فراکسیون امید در  ۴سال حضورش در پارلمان
چندین بار برای فرستادن زنان به هیات رئیسه
مجلس خیز برداشت ،اما بازهم رأی مجلسیها به
سبد زنان ریخته نشد.
از همینروست که تاکنون باالترین پست زنان
نماینده در ادوار مختلف مجلس حضور در هیات
رئیسه کمیسیونها بوده است و بس.

خبر
علت از دست رفتن سرمایه
اجتماعی اصالحات از نگاه مرعشی

ســخنگوی حزب کارگزاران تاکید کرد :به هر حال
نمیتوان همــه نواقص را به گــردن جریان رقیب
انداخت ،برخی از تقصیرات نیز ناشــی از اشتباهات
جبهه ماست ،باید آسیبشناسی شود که؛ چرا ما از
آن نقطه به اینجا رســیدهایم؟ آیا همه این موضوع
تقصیر رقیب بوده اســت؟ اگر چنین بود که جریان
رقیب میتوانســت کارهای دیگر خود را هم پیش
ببرد ،در حالی که این رقیب هیچگاه نتوانست حتی
رئیسجمهور در ایران تعیین کند .حسین مرعشی
ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگو
با تسنیم با اشاره به اظهارات اخیر برخی چهرههای
جریــان اصالحات از جمله ســعید حجاریان که در
آن بهصراحت از کنشگریهای رادیکال از ســوی
اصالحطلبــان اعالم حمایت کردهاند گفت :برخی از
دوستان ما به این نتیجه رسیدهاند که اساساً نظام دیگر
فرصتی به اصالحطلبــان نخواهد داد ،لذا میگویند
«بــا توجه به اینکه دیگر ما فرصت نقشآفرینی در
عرصه سیاســت نداریم الاقل مردم را با خود داشته
باشــیم» .یکسری از نیروها رادیکال شدهاند؛ از این
جهت که معتقدند دیگــر در مجموعه نظام فرصت
نقشآفرینــی و پیگیــری اصالحات وجــود ندارد.
مرعشــی با انتقاد از تأثیر منفی رفتارهای رادیکال
گروهی از اصالحطلبان بر کاهش سرمایه اجتماعی
این طیف سیاســی در ســالهای اخیر خاطرنشان
میکند :باالخره کســانی باید به این پرسش پاسخ
دهند که؛ چه شــد ما که دورهای میتوانستیم برای
رئیسجمهوری مانند آقای خاتمی ۲۰میلیونواندی
رأی جمع کنیم و دوســوم کرسیهای مجلس را در
اختیار داشته باشیم به نقطهای رسیدیم که امروز در
مجلس حتی نمیتوانیم فراکسیونی ۱۰نفره داشته
باشیم؟ سخنگوی حزب کارگزاران تأکید کرد :به هر
حال نمیتوان همه نواقص را به گردن جریان رقیب
انداخت ،برخی از تقصیرات نیز ناشــی از اشتباهات
جبهه ماست ،باید آسیبشناسی شود که؛ چرا ما از
آن نقطه به اینجا رسیدهایم؟
آیا همه این موضوع تقصیر رقیب بوده اســت؟ اگر
چنین بــود که جریان رقیب میتوانســت کارهای
دیگر خود را هم پیش ببرد ،در حالی که این رقیب
هیچگاه نتوانست حتی رئیسجمهور در ایران تعیین
کند .این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره تلویحی
به سران حزب اتحاد ملت و چهرههای منتسب به این
حــزب از جمله علیرضا علویتبار تأکید کرد :بخش
مهمی از سرمایههای اجتماعی و سیاسی ازدسترفته
اصالحات نتیجه اشتباهات کســانی بوده که امروز
خود را جریان اصیلتری نسبت به سایر اصالحطلبان
میدانند .بیتردید اشــتباهات آنها در شکلگیری
فضای سیاســی جدید مؤثر بوده اســت .برخالف
آنچه برخی فکــر میکنند که باید جبهه اصالحات
را به نیروهای اصیل و غیراصیل تقسیم کرد عکس
این مســئله ضرورت دارد .امروز زمان جذب فراگیر
همه نیروهایی است که دلسوز مردم و آینده کشور
هستند .شرایط سیاسی امروز چنین حکم میکند که
نهتنها ما چشــم بر اختالف سلیقهها و نظرات درون
جبهه اصالحات ببندیم بلکه با ســعه صدر و آغوش
باز برای حل مشکالت کشور و دفاع از ایران بهسراغ
جذب نیروهای میانه کشور رویم.
جعفرزاده ایمن آبادی:

قالیباف برای رفع ابهامات
اجازه تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران را بدهد

یــک نماینده ســابق ،گفــت :اصالحطلبــان افراد
مســئولیتپذیری هســتند ،خواهش من این است
کــه دیگر از عبارت «کاندیدای اجارهای» اســتفاده
نشود و مسئولیت انتخاب و حمایتشان را بپذیرند.
یعنی بگویند کــه آقای روحانی کاندیدای ما بود اما
به دالیلی نتوانستیم موفق باشیم .غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی
در گفتوگــو با ایلنا ،درخصوص انتخابات ریاســت
جمهوری سال آینده و حضور اصالحطلبان با توجه به
تاکیدی که بر عدم حضور با کاندیدای اجارهای دارند،
گفت :من قبول ندارم که اصالحطلبان در ســال ۹۲
با کاندیدای اجارهای در انتخابات حاضر شدند ،نباید
این مســاله در ذات جریان اصالحطلبی قرار گیرد
که اگر جایی از کار خراب شــده ،بخواهند فرافکنی
کنند .اصالحطلبان افراد مسئولیتپذیری هستند و
خواهش من این است که دیگر از این عبارت استفاده
نشود و مسئولیت انتخاب و حمایتشان را بپذیرند.
یعنی بگویند کــه آقای روحانی کاندیدای ما بود اما
به دالیلی نتوانستیم موفق باشیم و دالیل این عدم
موفقیت هم کام ً
ال مشــخص است ،چرا که ساختار
سیاســی کشــور همه اختیارات را به رئیسجمهور
نمیدهد .وی ادامه داد :شرایط کشور بسیار نابسامان
است ،در سطح جامعه شاهد این هستیم که هر روز
مردم بیشــتر ناامید میشــوند و این به نظر من به
ضرر کشــور است .لذا باید شجاعت داشته باشیم و
تصمیمات جدی گرفته و کشور را از این بحران خارج
کنیم .جعفرزاده در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست
عرصه لجبازی نیست ،اظهار داشت :مرحوم بازرگان
میگفــت « دو گام به جلو ،یک گام به عقب ،همان
یک گام به جلو است» یک جایی ما باید یک گام به
عقــب برویم و بعد دو گام هم به جلو حرکت کنیم،
سیاست عرصه لجبازی نیست و من فکر میکنم که
از این مجلس به ویژه بعد از تماشای رفتارهای بدی
که با فرد اول امورخارجه کشور انجام دادند ،بینهایت
ناامید شدیم اما در هر صورت من فکر میکنم که به
تصمیمات جدی نیاز داریم.

