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ایرنا :با تصویب  6طرح تنقیحی از ســوی نمایندگان مجلس ،بیاعتباری  4755حکم قانونی در مجلس تصویب شد .مطابق
مواد  ۱۸۹و  ۱۹۰قانون آییننامه داخلی مجلس و تکلیف قانون تدوین و تنقیح مصوب  ،۱۳۸۹معاونت قوانین مجلس باید در
راســتای تنقیح و پاالیش قوانین اقدام میکرد که در همین زمینه چهل عنوان کد موضوعی تعیین شده و اقدامات تنقیحی
درباره این عناوین در جلسات و گروههای کارشناسی مفصلی صورت گرفته بود.
طرحهای یاد شده تحتعنوان طرح فهرســت احکام قانونی نامعتبر در حوزه انتخابات ،معدن ،محیطزیست ،ورزش ،احزاب
سیاسی و شوراها و شــهرداریها ،نهایی و تحویل کمیسیونهای مربوطه شــد که پس از تصویب این کمیسیونها در نویت
بررسی صحن مجلس قرارگرفت.

ایسنا :نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس گفت :برخی در جریان طرح مقابله با اقدامات رژیم
صهیونیستی علیه صلح و امنیت به دنبال تعلیق ورزش بودند که مجلس با هوشیاری اجازه این کار را نداد.
مصطفی کواکبیان اظهارداشت :پاسخ آقای سامانی به نماینده مردم تهران بدعت جدیدی بود که باید بررسی شود؛ چراکه تا
به حال هر کسی نطقی داشته در هیئت رئیسه آن را قرائت نمیکرد.
وی افزود :در آستانه روز قدس خدا را شاکریم که طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت امروز با اتفاق
شده
آرا تصویب شد .پیشنویس اولیه این طرح در دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین که خود من هم عضو آنجا بودم ،تهیه 
بود.
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خیز  ۲نماینده زن برای حضور در هیئترئیسه مجلس

هیئترئیسهمجلسمنهای
بانوانیابهاضافهبانوان؟
حضور کمی زنها در مجلس شــورای مجموعا مســائل مهمی را در کشور  به
اسالمی رو به افزایش است .اگر از مجالس سامان رساند».اما علیرغم افزایش تعداد
اول ،دوم و ســوم مجلس که تنها چهار زنان راه یافته به پارلمان ،هنوز هیچ زنی
کرسی ســهم زنها شــد عبور کنیم ،پایش به هیئت رئیســه مجلس شورای
فراکســیون زنان در مجلــس چهارم اسالمی باز نشده است و با وجود اینکه در
۹عضو ،در مجلس پنجــم ۱۴عضو و در اجالسیههای مختلف مجلس که بحث
مجالس ششم و هفتم ۱۳عضو داشتند .تعیین هیئت رئیسه مطرح بوده است،
این روند اما به یکباره منفی شــد و در زنان کاندیدای حضور در ســمتهای
مجلس هشــتم ۸نماینده و در مجلس مختلف هیئت رئیسه شدهاند ،اما طلسم
نهم ۹نماینده زن حضور داشتند .مجلس تکیــه زدن بر یکی از  ۱۲کرســی مهم
دهم امــا رکورد را شکســت و شــاهد مجلس هنوز شکسته نشده است.
بیشترین حضور زنها در مجلس بودیم
 2کاندیدای زن برای دبیری
و تعداد نمایندگان زن مجلس به ۱۷نفر
هیئت رئیسه
رسید که ۱۳نفر در مرحله اول و چهار نفر پروین صالحی ،در پاســخ بــه اینکه آیا
نیز در مرحله دوم انتخاب شدند.
بحثهایی برای حضــور زنان در هیئت
در مرحله اول انتخابات مجلس یازدهم رئیسه انجام شده است؟ اعالم کرد :خانم
هم ۱۷زن به مجلس راه یافتند که یک محمــودی آمادگی خودشــان را برای
نفر فاطمهرهبــر  ،بر اثر ابتــا به کرونا دبیری هیئت رئیسه مجلس اعالم کردند.
درگذشت .اگر فاطمهآجرلو که از حوزه همچنین خانم فالحی برای هیئت رئیسه
انتخابیه کرج به مرحلــه دوم رقابت راه مجلس اعالم آمادگی کردند .او به برنامه
یافته ،پیروز شــود تعداد زنان مجلس زنان برای هیئت رئیســه کمیسیونها
یازدهم با زنان مجلس دهم برابر میشود .اشاره کرد و گفت :با توجه به صحبتهای
شــاید بتوان گفت اوج اقدامات زنان در زنان مجلس یازدهم برخی از آنها برای
مجلس دهم بود که توانســتند قوانینی حضور در هیئت رئیســه کمیسیونها
را به نفــع زنان تصویب کننــد .ازجمله راغب هستند اما باید منتظر رایگیری
میتوان به اخذ تابعیت فرزندان مادران در فضای حقیقی بود.
ایرانی و حمایت از قربانیان اسیدپاشــی
کاندیداهای ریاست مجلس
اشــاره کرد .علیالریجانی در توصیف
به زنان وعدهای ندادند
عملکرد زنان مجلس دهم گفت « :زنان این منتخب مجلس یازدهم در پاسخ به
نماینده در مجلس دهم با متانت ،مسائل اینکه آیا رایزنیهای کاندیداهای ریاست
مهمــی را  پیگیری کردنــد که برخی مجلس با نمایندگان زن مجلس همراه با
همچون کاهش ســاعت کاری زنان به وعده و وعید دادن سهم و کرسی به زنان
حوزه بانوان ارتباط داشــت و بعضی در بوده اســت یا نه ،گفت :اطالعی ندارم و
حوزه مســائل عام چون تصویب قانون در جلسهای حضور نداشتم که وعدهای
برنامه ششم  توسعه و قوانین دیگر مانند به زنان داده باشد .الهام آزاد نیز با اشاره
توسعه روستاها ،استاندارد و هوای پاک   به اقدامات زنان مجلس برای حضور در

عکس :ایرنا

شیوع گســترده کروناویروس تاکنون زمینه ایجا ِد
بزرگترین تغییرها و دگرگونیها در مقیاس جهانی
را فراهم آورده اســت .برخالف آنچــه از قبل برای
مواجهه با این ویروس تصور میشــد ،بســیاری از
معادالت سیاســی و اقتصادی جهانی را برهم زده
است؛ به گونهای که از آن به عنوان مهمترین تحول
قرن بیستویکم نام میبرند .تغییر در ماهیت کلی
مفاهیم بزرگی همچون نظــم جهانی که از دیرباز،
شکلگیری حکومت جهانی را تنها از طریق تالشی
همگانی ممکن دانســته و توجه صرف دولتها به
مباحث داخلی و ناامیدی از ایجاد بهبود در زمینه
تعامالت بینالمللی ،حاصل شیوع ویروسی عجیب
و خطرناک است که تاکنون توانسته 185کشور را
درگیر و سیاستهای خارجی آنها را به کل دچار
تغییرات اساسی سازد.
بزرگی بحران ایپدمی کرونا به اندازهای بوده است که
امروز توانسته تقسیمبندی وضعیت نظام جهانی را
به قبل و بعد از ظهور خود تغییر دهد« .استفانوالت»
استاد روابط بینالملل دانشــگاه هاروارد ،تقویت
ملیگرایی در میان افراد دولتها را بهعنوان یکی از
مهمترین تغییرات مثبت در جهان پساکرونا دانسته
که موجب شده دولتها برای بهبود وضعیت داخلی
کشور خود به نسبت سایر کشورهای دیگر با جدیت
بیشتری وارد عمل شــوند و تصمیمات مهم و گاه
سختی را اجرا کنند و در این راه توجه بیشتری به
وضعیت شهروندان خود داشته باشند .این در حالی
اســت که پیش از این تمرکز تمام دولتهای نظام
جهانی بر پایه تقویت فراملیگرایی عنوان میشد.
در چنین شرایطی که آمار سفرهای خارجی به دلیل
بسته شدن مرزهای کشــورهای مختلف به روی
شهروندان سایر کشورهای دیگر به شدت کاهش
پیدا کرده و دیــد و بازدیدهای سیاســی مقامات
رسمی کشــورها حتی به صفر رسیده است ،تداوم
مفاهیمی همچون حذف مرزهــا و فرضیه جهانی
شدن دولتها در راستای گسترش وابستگیهای
متقابل بهخصوص در عرصه اقتصادی که پیش از
این میتوانســت ،معرف جامعه بینالمللی باشد،
بیشازپیش ارزش خود را از دست دادهاند.
مدت زمان زیــادی از آغاز ســال جدید میالدی
 2020نگذشته است و میشــود پیشبینی کرد
که کشورهای نوظهور و توسعهیافته بسیاری برای
باالبردن نرخ شاخصهای توسعه خود در حوزههای
مختلف طی این سال برنامهریزیهای بلندمدتی
را طراحی کــرده بودند .با این حال درگیرشــدن
جهانی با این ویروس ،به میزان زیادی فکرکردن به
توسعه در سال میالدی جدید را از بین برده و حاال با
تداوم شیوع آن ،دیگر جایی برای باالبردن آمارهای
توسعه در کشورها باقی نمیماند .در چنین شرایطی
مفاهیم اقتصادی مهم جامعه جهانی مانند توسعه
پایدار و وابستگی متقابل بالاستفاده مانده و دیگر
فرصت اندیشــیدن به آن همچون گذشته وجود
ندارد .گزارشات نهادهای اقتصادی مانند صندوق
بینالمللی پول  از کاهش 3درصدی تولید ناخالص
داخلی جهان در شرایط کرونا در سال جاری میالدی
پیداکردن توجه به رعایت و
خبر میدهد .اولویــت
ِ
اجرای برنامههای بهداشتی در سراسر جهان از دیگر
تاثیرات گستردهای است که ویروس کرونا بر نظام
جهانی برجای گذاشته است .اگرچه تا پیش از ظهور
این ویروس ،بحث بهداشت و رعایت اصول بهداشتی
به عنوان بخش مهمی از سیاست دولتهای مختلف
به حساب میآمد ،با این حال عمق اهمیت و نوع نگاه
به اجرای اصول بهداشــتی تا این حد جمعگرایانه
نبود و هر کشور سیاستهای بهداشتیاش را تنها
برای شــهروندان خود اتخاذ میکرد .این در حالی
است که امروز همه کشورها به خوبی بر این امر واقف
هستند که بیتوجهی به سالمت جسمی و روحی در
یک کشور میتواند روی سایر کشورهای دیگر نیز
اثر گذار و به همان اندازه خطرناک باشد .در همین
راستا دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در رابطه با
میزان اهمیت اتفاقنظر کشورها برای رعایت مسائل
بهداشتی عنوان کرده است :نمیتوان اپیدمی کرونا
را در یک کشور مهار کرد اما از آثار و تبعات منفی آن
که برای کشور دیگری به دنبال دارد ،در امان بود .به
این ترتیب میتوان اذعان کرد که تداوم بحران کرونا
توانسته مفهوم امنیت در نظام بینالملل را نیز دچار
تغییر سازد .تغییر نگرشها از سوی سیاستمداران
بر دگرگونی مفهوم امنیت اثرگذار بوده اســت؛ به
گونهای که ما شاهد حرکت از سوی امنیت ملی با
محوریت دولتها به سمت امنیت انسانی با محوریت
افراد هســتیم .به این ترتیب دیگر همانند گذشته
مفهوم امنیــت در نظام جهانی تنهــا به محدوده
عملکرد دولتها در حوزههای مختلف نظامی و بحث
بازدارندگی محدود نمیشود و دایره آن زندگی سالم
شهروندان را نیز در برمیگیرد.
بررسی شــرایط کنونی و ضعف داخلی بسیاری از
کشورهای قدرتمند جهانی برای مقابله و مهار این
ویروس موجب شده تا ایده کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه در عرصه نظام بینالملل مورد نقد
جدی قرار گیرد .اختصاص پیدا کــردن باالترین
آمارهای مربوط به میــزان درگیری با این ویروس
به کشــورهای توســعه یافتهای همچون آمریکا و
انگلیس و دیگر کشورهای بزرگ اروپایی ایده تغییر
ماهیت نظام بینالملل از یکجانبهگرایی صرف به
نفع آمریکا را بــه چندجانبهگرایی مبتنی بر ظهور
قدرتهــای نوظهوری چون چیــن و هند تقویت
کرده است.

4هزار و 755حکم قانونی درمجلس بیاعتبار شد

کواکبیان :مجلس اجازه تعلیق ورزش کشور را نداد

هیئت رئیسه مجلس ،گفت :بحث حضور
زنان در هیئت رئیســه مجلس مطرح
است و احتماال دو منتخب زن نیز برای
صندلی دبیری هیئت رئیســه مجلس
کاندیدا میشوند.او ادامه داد :در مجامعی
که هســتیم زنانی که می خواهند برای
هیات رئیسه مجلس کاندیدا شوند این
موضوع را مطرح می کنند .اما مشخص
نیست که چهقدر مورد اســتقبال قرار
بگیــرد .امیدواریم که زنــان در هیئت
رئیســه مجلس حضور داشــته باشند؛
چون نیمــی از جمعیت کشــور را زنان
تشــکیل میدهنــد و در مجلس زنانی
را داریم که میتوانند در هیئت رئیســه
مجلس فعالیت کنند .این منتخب مردم
در مجلس یازدهم تاکیــد کرد :تاکنون
کاندیداهای ریاســت مجلس وعده ای
برای حضور زنان در هیئت رئیسه ندادند.
اما و اگر بر ســر تشــکیل
فراکسیون زنان
آنگونهکه از خبرها برمیآید ،فراکسیون
زنان مجلس هنوز پا نگرفته است .پروین
صالحیمبارکه ،منتخب مردم مبارکه در
مجلس یازدهم درگفتوگو با خبرنگار
خبرآنالین میگوید :تاکنون تنها بحث
مقدماتی تشکیل فراکسیون زنان مطرح
شده است .زنان ۵۰درصد از جامعه ما را

خانه ملت

ذوالنوری با اشاره به تصویب طرح مقابله با رژیم صهیونیستی:

ورزشکاران ایرانی در برابر رژیم صهیونیستی آتش به اختیارند

تشکیل میدهند و شرایط ،ویژگیها و
نیازهای خاص خودشان را دارند .بنابراین
تشکیل فراکســیون زنان برای پیگیری
حقوق این قشر ازجامعه از سوی  ۱۶یا ۱۷
نماینده زن ضروری است .البته تاکنون
 ۱۶زن به مجلس یازدهم راه یافتند اما
انتخابات در کرج به مرحله دوم کشیده
شده و احتمال دارد خانم آجرلو به مجلس
یازدهم راه یابند .او در پاسخ به این سوال
که آیا تاکنــون زنان مجلــس یازدهم
جلسهای با یکدیگر داشتند؟ اعالم کرد:
تاکنون جلسه رســمی نداشتیم و تنها
صحبتهای ابتدایی به منظور تشکیل
فراکسیون زنان مطرح شده است.
صالحی ،درخصوص اینکه چه کســی
به دنبــال تشــکیل فراکســیون زنان
است؟ گفت :دو نفر از دوستان تشکیل
فراکسیون زنان را دنبال میکنند .یک
بار اعالم کردند که جلســهای تشکیل
میشود که به دلیل کرونا این جلسه هم
تشکیل نشد .این جلسه به زمان دیگری
موکول شد اما هنوز زمان آن اعالم نشده
اســت .الهیان ،یکی از زنانی بوده که به
دنبال تشکیل فراکسیون زنان در مجلس
یازدهم است .درحالیکه منتخب مردم
مبارکه میگوید :الهیان به دنبال تشکیل
فراکسیون زنان اســت ،اما او به صورت

خانه ملت

کلی اقدام برای تشکیل فراکسیون زنان
را رد میکند.
به ریاست فراکسیون زنان
فکر نکردیم
الهــام آزاد ،منتخــب مــردم نایین در
مجلس یازدهــم هم دربــاره تالشها
برای تشکیل فراکســیون زنان مجلس
به خبرآنالین ،گفت :تعداد زنان مجلس
یازدهم  ۱۶نفر و اندک است .فراکسیون
زنان تشکیل نشده است .بعد از تشکیل
مجلس یازدهم ،فراکسیون زنان تشکیل
و با رایگیری رئیس فراکسیون انتخاب
میشــود .او ادامه داد :با  ۱۶زن مجلس
یازدهم جلســه داشــتیم و به وحدت و
اتحاد خوبی رسیدیم و هیچوقت هم فکر
نکردیم چه کسی رئیس فراکسیون باشد.
تاکنون صحبتهایی کــه انجام دادیم
درخصوص این بوده که چه کارهایی را
میخواهیم در فراکســیون زنان انجام
دهیم؛ اما انتخاب رئیس فراکسیون بعد
از آغاز بــه کار مجلس انجام میشــود.
منتخب مردم نایین ،درخصوص اینکه
لیدرشکلگیری فراکســیون زنان چه
کسی است؟ تاکید کرد :همه زنان برای
تشــکیل فراکســیون زنان دغدغهمند
هستند؛ تاکنون هم بحث لیدری مطرح
نبوده است  .

ادعای رسانه اصولگرا:

الریجانی ،دبیر شورای عالی امنیت میشود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :ورزشکاران ایرانی در زمینه رویارویی با تیمهای رژیم
صهیونیستی آتش به اختیار عمل میکنند و نیاز به وضع قانون در زمینه نبود.
مجتبیذوالنوری ،درخصوص تصویب طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی
علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی در آســتانه روز قدس ،اظهار داشت :این طرح  ۱۴ماده داشت اما ماده
 ۱۱آن که مربوط به منع مقابله ورزشکاران ایرانی با رژیم صهیونیستی بود ،حذف شد و  ۳ماده دیگر به آن اضافه
و درنهایت  ۱۶ماده به تصویب رسید .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،با
بیان اینکه طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ،طرحی جامع و قوی است بیان کرد :حذف ماده  ۱۱به
این علت بود که ورزشکاران ایرانی از ابتدای انقالب تا به امروز مانند سایر اقشار مردم توی دهان رژیم صهیونیستی
زدهاند و از هر فرصتی استفاده میکنند تا انزجار و خشم خود را نسبت به این رژیم کودککش نشان دهند .وی با
بیان اینکه نیازی به وضع قانون برای ایجاد ممانعت از رویارویی ورزشکاران ایرانی با رژیم صهیونیستی نبود افزود:
ورزشکاران ایرانی مانند گذشته آتش به اختیار ،تکلیف خود را در مقابل رژیم صهیونیستی میدانند .وضع قانون در
این زمینه چنین القا میکند که گویا در ایران برای این کار اشتیاق وجود دارد و با وضع قانون میخواهیم مقابل آن
بایستیم .ذوالنوری ادامه داد :ورزشکاران ایرانی تکلیفگرا هستند ،به وظایف دینی و انسانی خود عمل میکنند و
در این زمینه نیازی به وضع قانون نیست .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت :در این مصوبه وظایفی
برای دستگاههای مختلف در راستای محدودسازی ارتباط و تعامل با رژیم صهیونیستی تعیین شده است؛ ازجمله
این دستگاهها قوه قضاییه ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت اطالعات ،اطالعات سپاه ،وزارت دادگستری و
وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند که تکالیفی برای آنها تعیین شده است تا با انجام وظایف خود ،اقدامات خصمانه
رژیم صهیونیستی را به حداقل برسانند.رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :در بخشی از این مصوبه ،اجرایی کردن قوانین گذشته الزام شده ،با این کار ضربه سنگینی به اقدامات خصمانه
رژیم صهیونیستی وارد میشود و آنها با مشکالت زیادی روبهرو میشوند تا به اهداف شوم خود نرسند و امکان
گسترش آنها را نداشته باشند و در نتیجه اجرای این برنامهها منافع ملتها تهدید نمیشود.

فارس :دوره نمایندگی و ریاست علیالریجانی در مجلس شورای اسالمی ،هفتم خردادماه سال جاری پایان مییابد
و وی با پارلمان خداحافظی میکند.
الریجانی در انتخابات مجلس هشتم ،بهعنوان نماینده قم به مجلس شورای اسالمی راه یافت و در چهارمین جلسه
علنی مجلس هشتم ،با کسب اکثریت آرا برای یک سال ،به عنوان رئیس هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی
انتخاب شد .او که تنها نامزد ریاست مجلس بود ،موفق به کسب  ۲۳۷رأی ازمجموع  ۲۶۰رأی مأخوذه شد.
وی به عنوان نماینده اول قم ،وارد مجلس نهم نیز شد و توانست با کسب  ۱۷۳رای ازمجموع  ۲۷۵رای ،به ریاست
مجلس نهم برسد .الریجانی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی بهعنوان نامزد مستقل ،از حوزه انتخابیه
قم شرکت کرد و بازهم به مجلس راه یافت .الریجانی پس از آغاز به کار مجلس دهم ،در رقابت با عارف و با کسب
۱۷۳رای ،ازمجموع ۲۸۱رای ،رئیس موقت مجلس دهم تعیین شد .او در انتخابات هیئت رئیسه دائمی مجلس
دهم ،با کسب ۲۳۷رای ،رئیس مجلس ماند .اما الریجانی در نهم آذرماه سال  ۹۸در جمع خبرنگاران در قم اعالم کرد
که علیرغم حضور سه دورهایاش در مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده مردم قم ،برنامهای برای شرکت در
انتخابات دوره آینده(مجلس یازدهم) ندارد .الریجانی به این نکته نیز اشاره کرد که سه دوره حضورش در مجلس
شورای اسالمی به عنوان نماینده مردم قم افتخاری برای او بوده است .بنابراین دوره نمایندگی و ریاست الریجانی
در مجلس شورای اسالمی ،هفتم خردادماه پایان مییابد و وی با پارلمان خداحافظی میکند.
الریجانی که  ۱۲سال ریاست مجلس را برعهده داشت ،در یکی از نشستهای خبری خود گفت :فعال برنامهای برای
برنامه  ۱۴۰۰ریاستجمهوری ندارم.پیگیریهای خبرنگار فارس حاکی از این است که برخی محافل نزدیک به
الریجانی قصد دارند وی را به عنوان گزینه برای دبیری شورای عالی امنیت ملی مطرح کنند.
حال باید دید الریجانی ریاست کدامیک از نهادها را برعهده خواهد گرفت و پس از ریاست دوازده سالهاش بر مسند
آن تکیه میزند .هفتم خردادماه  ۹۹یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی با حضور منتخبان مردم در خانه
ملت آغاز خواهد شد و بر این اساس ،اعتبارنامه این منتخبان مورد بررسی قرار میگیرد و رسماً مجلس یازدهم
کار خود را آغاز خواهد کرد.

فارس :نرمافزار راهیان نور مجازی ،توسط بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد طراحی با حضور رئیس
سازمان بسیج دانشجویی ،فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ســپاه و بسیج و معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،در محل النه جاسوسی سابق آمریکا رونمایی شد.

ایرنا :رئیس انجمن کلیمیان تهران روز یکشنبه از محل آتشسوزی مقبره «ا ِستر و ُمردخای» بازدید
کرد .تصاویر اختصاصی خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) این مقبره را پس از وقوع آتشسوزی نشان
میدهد.


ادامه از صفحه یک
او البته از اینکه از سوی برخی رسانهها به عنوان
یک احمدینژادی معرفی میشــود ،ناراضی
است و میگوید :شما هیچ زمانی نمیگویید،
خاتمیچیها یا روحانیچیها یا هاشمیچیها.
به نظر من بهخاطر اینکه موضوع و افراد تقلیل
داده شوند ،اینگونه نگاه میشود.
این ســخنان حســینی مورد حملــه برخی
رسانههای اصولگرا قرار گرفته و سایت مشرق
در اینباره به تندی از وزیر پیشین اقتصاد انتقاد
کرده است  .
شمسالدین حسینی کیست؟
شمسالدین حســینی متولد ۱۳۴۶
در استان مازندران شهرستان تنکابن و دارنده
مدرک دکتــرای اقتصاد در بخــش عمومی و
بینالملل از واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه
آزاد است.حســینی از ســال  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۷
به عنوان مدیرکل حوزه ریاســت و بینالملل
ســازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشت
و به طور همزمــان از ســال  ۱۳۷۵تا ۱۳۷۷
هماهنگکننده ملــی پروژههای دفتر عمران
ســازمان ملل متحد بود .او همچنین از سال
 ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۱دبیر کمیسیونهای مشترک
همــکاری ایران بــا کشــورهای کرهجنوبی،
مالزی در ســازمان برنامه و بودجه کشور بود
و از ســال  ۱۳۷۷تا  ۱۳۸۱به عنوان مدیرکل
دفتــر بینالملل و روابطعمومــی وزارت نیرو
و دبیر کمیســیون مشــترک ایران و قطر در
این وزارتخانه فعالیت داشــت .حســینی از
ســال  ۱۳۸۱با انتقال بــه وزارت بازرگانی به
ســمت مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی این
وزارتخانه منصوب شد و تا سال  ۱۳۸۷در این
سمت باقیماند.
او از سال  ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۴بهطورهمزمان نایب
رئیس کمیتــه برنامهریزی توســعه صادرات
بود و در ســال  ۱۳۸۵به عنوان نماینده وزارت
بازرگانی در کمیســیون تخصصی شــورای
بورس معرفی شد .او که مدیری کمحاشیه به
حساب میآمد ،مردادماه سال  ۸۷به پیشنهاد
احمدینژاد برای تصدی وزارت اقتصاد و امور
دارایی به مجلس شــورای اســامی معرفی
شــد .این پیشــنهاد در نوع خود عجیب بود؛
چراکه جریان اصولگرا اقتصاددان مدعی زیاد
داشــت ،اما احمدینژاد این اقتصاددان جوان
و البته کشــتیگیر را به مجلس معرفی کرد.
برخی مدعــی بودند که این انتخاب ناشــی از
ارتباط رحیممشایی و حسینی است .مشایی،
نزدیکترین مشــاور احمدینژاد رامســری و
حسینی هم متولد تنکابن در همسایگی رامسر
است.
در آن مقطع خبری از تحریمهای گسترده نبود
و بزرگترین چالش اقتصادی کشور نرخ تورم
بود .حســینی جملهای معروف داشت :تورم را
فتیلهپیچ میکنیم .روز هشتم مرداد  ۸۷جلسه
رای اعتماد برگزار شد و حســینی ازمجموع
 ۲۷۱رأی گرفته شده ،با  ۲۱۸رای موافق۲۹ ،
رای مخالف و  ۲۳رأی ممتنع ،موفق به کسب
رأی اعتماد از مجلس و وزیــر امور اقتصادی و
دارایی شد.
حســینی ســپس در دولت دهم پست خود
را حفظ کــرد و آرامآرام به یکــی از معتمدان
رئیسجمهور تبدیل شــد .او حواشی زیادی
نداشــت ،اما وضعیت اقتصادی کشور موجب
شده بود که همیشه در رسانهها باشد .حسینی
در ســال ۹۰به خاطر فساد سه هزار میلیاردی
توسط مجلس استیضاح شــد ،اما استیضاح او
رای نیاورد .به این ترتیب این اقتصاددان تا پایان
دولت دهم بر ســمت خود باقی ماند .حسینی
پس از دولت احمدینژاد هیچوقت علیه رئیس
سابقش اظهارنظر نکرد .او حتی درمواردی در
قابل انتقادات از عملکرد دولــت دهم به دفاع
از خود و احمدینژاد پرداخت.حاال هفت سال
پس از پایان دولت دهم فضای تازهای در کشور
ایجاد شده و مدیران طیف احمدینژاد به دنبال
حضور موثر در قدرتاند .حسینی با پیشینهای
که ذکر شــد ،موقعیت خوبی دارد تا شانس را
در عالم سیاســت امتحان کند .نکته مهم این
اســت که او برای موفقیت ناگزیر اســت که با
اصولگرایان اسم و رسمدار سرشاخ شود .باید
دید که حسینی در این مصاف چه خواهد کرد .او
تجربه زیادی در کار تشکیالتی ندارد و عضو هیچ
گروه سیاسی نیست ،اما شاید بتواند در رویارویی
با اصولگرایان از اختالفات درونی آنها استفاده
کند و هــم موقعیت طیف احمدینــژاد را در
مجلس ارتقا دهد و هم نام خود را به عنوان یک
سیاستمدار قابل مطرح سازد .حسینی ،حتی
اگر در این رقابت شکست بخورد باز هم نفع برده
است ،اگر او نامزد طیف احمدینژاد در مجلس
شود و مقابل قالیباف قرار گیرد ،درواقع به نوعی
رهبری این طیف را  به دست آورده است.

