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بهارستان به وقت حواشی فراکسیون زنان ! 
چهره هاي جنجالي فراكسيون زنان مجلس دهم در يك نگاه 

88498440سرويس اجتماعي

جامعه زنان  هشيارتر ش�ده اند، به خصوص 
اينكه در چهار س�ال گذش�ته با هيچ اقدام 
ملموس�ي كه براي قاطبه زنان باشد مواجه 
نبوده ان�د و تالش هاي زنان نماينده بيش�تر 
سياسي يا به نفع گروه خاصي از زنان جامعه 
بوده است نه قاطبه زنان. از طرح فراكسيون 
زنان براي تعيين سهميه از كرسي هاي مجلس 
براي راهيابي تعداد بيشتري زن به بهارستان 
گرفته ت�ا طرح هايي همچون افزايش س�ن 

ازدواج و حضور زنان در استاديوم

صرف وقت جلسه علني مجلس براي دفاع از پدر و همسر
واكاوي عملكرد نمايندگان زن مجلس را با فاطمه حسيني آغاز مي كنيم؛ 
جوان ترين نماينده راه يافته به مجلس شوراي اسالمي كه اگرچه خودش 
فردي ناشناخته بود اما از پشتوانه سياسي پدرش براي حضور در فهرست 
اميد برخوردار شد. وي دختر سيدصفدر حسيني، وزير كار و وزير اقتصاد 
دولت هشتم )دولت سيدمحمد خاتمي( و رئيس سابق سازمان صندوق 
توسعه ملي اس��ت. حس��يني اما خيلي زود حق پدر را براي پشتيباني 
سياسي از خود ادا كرد. در ماجراي افشاگري درباره حقوق هاي نجومي، 
وقتي حقوق نجومي پدرش در صندوق توسعه ملي خبرساز شد، وي در 
صحن علني مجلس براي بررسي مش��كالت وزارت ارتباطات، ناگهان 
براي سخن گفتن از وقت يكي از نمايندگان زن استفاده كرد و به جاي 
پرداختن به مسائل وزارت ارتباطات، بيانيه اي را در دفاع از همسرش و 
پدرش قرائت كرد. همسر حسيني نيز اتهامات اقتصادي داشت و صحن 
علني مجلس صحنه دفاع وي از اعضاي خانواده اش شد تا نمايش تمام 
عياري از دفاع يك زن از همسر و پدرش را به تصوير بكشد. مشكل كار 
اما اينجا بود كه صحن علني مجلس ط��رح صحنه دفاعيات خانوادگي 
نيس��ت به خصوص وقتي بدانيم هزينه هر يك دقيقه از جلسات علني 
مجلس 17/8 ميليون تومان است! قرائت بيانيه دفاعي خانم نماينده از 
پدر و همس��رش حتي اگر تنها 5دقيقه زمان برده باشد چيزي نزديك 
يك ميليارد تومان از بيت المال صرف مسائل شخصي وي شده است. در 
اين جلسه كار به جايي رسيد كه علي مطهري رئيس وقت جلسه، چند 
بار سخنان وي را به دليل اينكه وقت مجلس را براي امور شخصي گرفته 
و سخناني خارج از موضوع جلسه مطرح كرده است قطع كرد و حتي يك 
بار ميكروفن اين نماينده قطع شد. هر چند حواشي ديگري نيز پيرامون 
اين نماينده مجلس مطرح شده است اما اين حواشي نيز با تكذيب هاي 
حسيني همراه بود، براي دفعات بعدي اما حس��يني ياد گرفت جلسه 
صحن علني مجلس جاي بيانيه خواندن و تكذيب كردن نيس��ت و در 

رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي به اين تكذيبيه ها پرداخت. 

طرح و تكذيب سربازي دختران 
طيبه سياوشي شاه عنايتي هم يكي ديگر از زناني است كه با جاي 
گرفتن در فهرس��ت اميد به مجلس دهم راه يافت. نام سياوش��ي 
با بس��ياري از طرح هاي مجلس گره خورده اس��ت از تالش براي 
افزايش سن ازدواج گرفته تا طرح جنجالي و پر حاشيه »سربازي 

دختران !« 
ماجراي طرح س��ربازي دختران از س��وي سياوش��ي با حواشي و 
واكنش هاي افراد و رسانه ها همراه بود. جالب ترين واكنش به اين 
طرح مربوط به سردار كمالي رئيس اداره سرمايه انساني ستاد كل 
نيروهاي مسلح بود كه گفت: »طرح اين مسئله شبيه يك شوخي 

است و ستاد كل هيچ برنامه اي براي سربازي دختران ندارد.«
واكنش اوليه خود خانم نماينده به اين ماجرا اينگونه بود كه تأكيد 
كرد:»اين طرح هنوز در صحن مجلس شوراي اسالمي مطرح نشده 
و مشخص است كه اطالع دقيقي از آن نداشته باشيم. الزم به ذكر 
است اين طرح هنوز براي تصويب و تبديل شدن به قانون به مجلس 
نيامده، اما آنچه مسلم اس��ت اينكه  قرار نيست دختران در بخش 
نظامي حضور داشته باشند و براي عمليات نظامي آماده شوند. به 
نظر بايد از دختران در مس��ائل آموزش��ي و بهداشتي و همچنين 
رويكرد نرم افزاري استفاده شود. جزئيات اين طرح به صورت كامل 
مطرح نشده، ولي آنچه مشخص اس��ت دختران در طول خدمت 

سربازي اسلحه به دست نخواهند گرفت.«
وي اما وقتي متوجه ش��د اين ماجرا هيچ شباهتي به طرح افزايش 
حداقل س��ن ازدواج يا تالش براي ورود زنان به استاديوم ندارد و 
مي تواند عواقب ناخوشايندي را برايش به دنبال داشته باشد اصل 
موضوع را به طور كلي تكذيب ك��رد و اينگونه قضيه را فيصله داد: 
طرح سرباز داوطلب بسيجي توس��ط نماينده مردم نجف آباد تهيه 
و پس از رأي نياوردن در كميسيون حقوقي و قضايي از دستور كار 
مجلس خارج شد. من حتي متن طرح را هم نديده بودم. خبرنگار 
يك خبرگزاري پرسيد كه آيا امكان به سربازي رفتن دختران نيز 
وجود دارد كه در پاسخ گفتم؛ دختران به سربازي نمي روند كه حتي 
بخواهند اسلحه به دست بگيرند. در ادامه گفتم اگر روزي دختران 
هم بخواهند به صورت داوطلبانه به س��ربازي برون��د قاعدتاً مانند 
زمان جنگ حضور آنها به منظور انجام كارهاي آموزشي و بهداشتي 
خواهد بود. واقعاً سربازي دختران در ايران به شوخي مي ماند، اين 

خبر وارونه منعكس شده است!«
وي و فراكس��يون زنان مجل��س در حالي كه در طول چهار س��ال 
گذش��ته هيچ پيش��نهادي براي گس��ترش ورزش همگاني براي 
خانم ها نداش��تند اما براي ورود زنان به ورزش��گاه ها و تماش��اي 
مس��ابقات مردان بس��يار تالش كردند و در نهايت هم پاي فيفا به 
اين ماجرا باز شد و فشار فيفا دِر ورزشگاه آزادي را به روي زنان باز 
كرد؛ زنان و دختران جواني كه به رغم تمام تبليغات، تعدادشان به 

4هزار نفر هم نرسيد. 

سفر به روسيه براي نظارت بر مسابقات جام جهاني فوتبال 
پروانه سلحشوري هم از ديگر چهره هاي پرحاشيه فراكسيون زنان مجلس 
است كه هر از چندگاه با رفتارها و سخنراني هايش حواشي متعددي را 
رقم مي زند. سلحشوري هم با فهرس��ت اميد به كرسي سبز خانه ملت 
دست يافت و ش��ايد بتوان وي را يكي از تندرو ترين نمايندگان مجلس 
خواند؛ نماينده اي كه در آخرين اظهار نظر خود در روزش��مار انتخابات 
مجلس يازدهم، دوباره بحث رفراندوم را به عنوان تنها راهكار برون رفت 
از مشكالت كنوني كشور مطرح نموده است! سلحشوري هم مانند ساير 
زنان حاضر در مجلس دهم سوابق گسترده اي در حوزه سياست نداشت و 
شايد بتوان حضورش در فهرست اميد را به واسطه همسرش دانست. برات 
قباديان همسر سلحشوري هم اكنون در دولت دوازدهم معاونت آموزش، 

پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارد. 
اما يكي از پرحاشيه ترين اقدامات اين عضو فراكسيون زنان مجلس سفرش 

به روسيه براي تماشاي بازي هاي فوتبال جام جهاني بود. 
پروانه سلحشوري، يكي از شش نماينده اي بود كه بنا شد از سوي مجلس 
براي تماشاي بازي هاي جام جهاني روسيه ۲۰18 به اين كشور سفر كند! 
وي پيشتر در گفت وگو با رسانه ها تأكيد كرده بود: »تا زماني كه ورود به 
ورزشگاه سهميه اي و گزينشي باشد، حضور پيدا نمي كنم.« اما وقتي پاي 
سفر به روسيه و نشستن پاي بازي هاي جام جهاني فوتبال به ميان آمد 
نظر خانم نماينده عوض شد و براي حمايت از حضور زنان در ورزشگاه ها 
به اين كشور سفر كرد. اين ماجرا حواشي زيادي براي سلحشوري در پي 
داشت و كاربران فضاي مجازي را به واكنش جدي عليه وي واداشت. با 
تمام اين حواشي اما سلحشوري درباره حضورش در روسيه اينگونه توضيح 
داد: »جام جهاني روسيه را فرصتي مغتنم مي دانم تا تابوي غيرقانوني و 
غيرشرعي ممنوعيت ورود زنان ايران به ورزشگاه ها كه برخي با سليقه هاي 

مردساالرانه خود ايجاد كرده اند، شكسته شود.«
وي در برابر تمام انتقادات مطرح شده، تصريح كرد: »از رفتن به روسيه 
انصراف نمي دهم و با هزينه شخصي و به عنوان ناظر براي براي تماشاي 

بازي فوتبال جام جهاني به اين كشور مي روم.«
سلحش��وري حاش��يه هاي ديگري نيز داش��ت؛ از آزادي حجاب گرفته 
تا طرح ماج��راي نظارت اس��تصوابي.  همه اين حواش��ي ه��م وي را به 
يكي از افراطي تري��ن نمايندگان مجلس تبديل كرد؛ كس��ي كه با تمام 
افراطي گري هايش تاكنون خروجي مثبتي هم نداشته است. اگرچه در 
يكي از آخرين مصاحبه هايش از عملكرد فراكسيون زنان مجلس دفاع كرده 
و اظهار داشته است: »حواشي فراكسيون زنان مجلس بيشتر از اقداماتش 
رسانه اي شد.« اما در متن اين دفاعيه نيز چيز قابل عرضه اي وجود ندارد 
و حكايت حاش��يه هاي پررنگ تر از متن در كارنامه عملكرد فراكسيون 
زنان همچنان باقي است! سلحشوري همچنين در ماه هاي اخير بر شدت 
و غلظت مصاحبه هاي ساختارش��كن خود افزوده است و مصاحبه هاي 
خاصش با برخي رسانه هاي خاص داراي وابستگي به جريان هاي مشكوك 
حواشي بيشتري را براي خودش به بار آورده است؛ حواشي اي كه به نظر 

مي رسد بيش از هر چيز ديگري كاركرد انتخاباتي داشته باشد. 

حمله خانم نماينده به معاون سياسي استاندار با پايه ميكروفن!
برخي ديگر از اعضای فراكسيون زنان هم در طول اين چهار سال 
حواشي خاصي را در مجلس رقم زدند؛ حواشي اي كه هيچ كدام 
با وظايف نمايندگي  و تعهدشان در قبال مردم همخواني نداشت. 
يكي از اين حواشي كه در زمان خودش سر و صداي زيادي به پا 
كرد ماجراي درگيري هاجر چناراني، نماينده مردم نيش��ابور با 
معاون سياسي استاندار اين شهر بود. اين در گيري در پي استفاده 
س��هوي اس��تاندار از واژه »خراس��ان غربي« به جاي  »خراسان 
رضوي« در س��خنراني اش در مراس��م افتتاحيه پارلمان جديد 
بانوان اتفاق افتاد و وي بابت اين اش��تباه عذرخواهي هم كرد اما 
چناراني1۰روز بعد در همايش »زن، سالمت و خانواده« در اين 
شهرستان دوباره با آقاي استاندار درگير شد. شدت اين درگيري 
در حدي بود كه وي با پايه ميكروفن به آقاي استاندار حمله كرد و 

با وساطت حاضران ماجرا ختم به خير شد. 
هاجر چناراني درباره اين اقدام خود گفت: »اين ش��خص همواره 
از كلمه خراسان غربي در بين س��خنانش استفاده مي كند و من 
هم بايد پاس��خ همش��هريانم را به عنوان نماينده آنها در مجلس 
بدهم و زماني كه من رفت��م ميكروفن را بگي��رم خودم صحبت 
كنم، طوري وانمود ش��د كه گويي مي خواه��م حمله كنم.« وي 
تأكيد داشت  سبزوار چهار روستاي شهرستان نيشابور را در زمان 
معاونت سياسي يك س��بزواري ديگر در استانداري از شهرستان 
نيشابور جدا كرده  كه هنوز بعد از هشت س��ال آنها را به نيشابور 

برنگردانده است. 
***

حاال اما فعاليت هاي برخي اعضاي فراكسيون زنان بيشتر از قبل 
شده  است و به دنبال طرح هاي جنجالي و سخنراني هايي هستند 
كه بيش از پيش آنها را در چش��م مردم بياورن��د و به خصوص به 

دنبال جمع كردن سبد آراي زنان هستند.
اين مدل از فعاليت های انتخاباتی برای جلب نظرزنان و به دست 
آوردن آرای آنها اما روشی است كه اغلب اوقات در انتخابات های 
مختلف به كار گرفته شده اس��ت. زنان نيمی از بدنه جامعه اند و 
با عنايت به تاثير گ��ذاری در خانواده می توانند س��بد رای كلی 

جريان ها را تغييردهند.
 جامعه زنان اما هشيارتر شده اند، به خصوص اينكه در چهار سال 
گذشته با هيچ اقدام ملموس��ي كه براي قاطبه زنان باشد مواجه 
نبوده اند و تالش هاي زنان نماينده بيشتر سياسي يا به نفع گروه 
خاصي از زنان جامعه بوده است نه قاطبه زنان؛ از طرح فراكسيون 
زنان براي تعيين سهميه از كرسي هاي مجلس براي راهيابي تعداد 
بيشتري زن به بهارستان گرفته تا طرح هايي همچون افزايش سن 

ازدواج و حضور زنان در استاديوم. 
با اين اوصاف بايد ديد اسفند ماه امسال مردم چه كساني را راهي 

بهارستان مي كنند؟! 

 ورزش همگاني زنانه 
کلید مغفول مانده سالمت زنان

س��المت زنان يكي از مهم ترين محورهاي س��المت جامعه است و اين 
محوريت به نقش ويژه زنان در كانون خان��واده باز مي گردد. زنان مادر و 
همسرند و همين نقش ها اهميت سالمت جسماني و روحي آنها را بيش 
از پيش به رخ مي كشد. زني كه از سالمت جسماني الزم برخوردار نباشد 
نمي تواند فرزندي سالم به دنيا بياورد. از سوي ديگر عوارض جسماني مادر 
بر روند مديريت وي در خانواده نيز اثر مي گذارد و موجب مي شود نقش 

مادري اش دچار اختالل شود. 
اما در كنار سالمت جسماني سالمت روحي زنان نيز از اهميت باالتري 
برخوردار اس��ت. يك زن وقتي دچ��ار اختالالت روحي و رواني باش��د 
نمي تواند نق��ش ويژه اش را در انس��جام س��اختار خان��واده ايفا كند و 
خانواده هايي كه مادر به درستي از پس ايفاي نقش هاي زنانه و مادرانه اش 

بر نمي آيد بيشتر دچار اختالل و اختالف مي شوند. 
اهميت سالمت روحي و جسمي زنان تا بدانجاست كه اگر مرد خانواده به 
هر دليلي نتواند نقش هاي مردانه خود را به درستي انجام دهد يا حتي در 
خانواده حضور فيزيكي اش كمرنگ باشد يا به داليلي نظير فوت يا طالق 
از خانواده دور باشد يك زن قوي و با اراده مي تواند جايگاه پدر را هم براي 
فرزندانش پر كند و با وجود تمام سختي هاي اداره خانواده هاي تك والدي، 
اغلب زنان در اين امر از مردان موفق تر عمل مي كنند. سالمتي جسمي 
و شادابي روحي زنان اما مستلزم مؤلفه هايي است كه بايد زمينه هايش 
در جامعه فراهم ش��ود. يكي از اين مؤلفه ها اصالح سبك زندگي و روي 

آوردن به ورزش است. 
اما با نگاهي به آمار و ارقام بيماري ها در كش��ور مي توان دريافت ابتالي 
زنان به عوارض روحي و جسمي و به خصوص برخي بيماري هاي خاص 
مرتبط با سبك زندگي همچون ديابت به نسبت مردان از فراواني باالتري 
برخوردار اس��ت تا جايي كه نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد شيوع 

ديابت در زنان ۲درصد بيشتر از مردان است. 
 تخمين زده مي ش��ود 5۰۰ ميليون نفر در دنيا مبتال به بيماري ديابت 
باشند. هزينه هاي تحميل ش��ده ديابت به نظام هاي سالمت دنيا زياد 
است كه حدود 1۰درصد هزينه هاي خدماتي، بهداشتي و درماني در دنيا 
صرف بيماري ديابت مي شود و اين بيماري مي تواند عوارض و مشكالت 
اقتصادي و اجتماعي زيادي براي جوامع ايجاد كند. در كشور ما هم شيوع 
ديابت در س��ال هاي اخير روند رو به افزايشي داشته است. نتايج بعضي 
مطالعات اخير نش��ان مي دهد نزديك 1۰درصد افراد باالي 18سال در 

كشور مبتال به ديابت هستند. 
ديابت دو نوع دارد اما از نظر بهداشت عمومي ديابت نوع۲ اهميت بيشتري 
دارد و بيش از ۹۰درصد كل موارد ديابت از اين نوع هستند كه افراد چاق 

باالي 4۰ سال، ريسك باالتري براي ابتال به ديابت نوع دو دارند. 
مهم ترين عوامل ابتال به اين بيماري هم به سبك زندگي افراد مربوط است 
و اضافه وزن، بي تحركي، تغذيه ناسالم و اختالل در چربي خون موجب 

مي شود تا افراد بيشتري به اين بيماري دچار شوند. 
عالوه بر اين يك نوع از ديابت در زنان باردار ش��ايع اس��ت كه در زمان 
بارداري معموالً تغييراتي در سطح هورمون هاي مختلف بدنشان روي 
مي دهد و آنها را مستعد ديابت بارداري مي كند. 5 تا 1۰درصد زنان باردار 
مستعد ابتال به ديابت بارداري هستند كه در صورت عدم كنترل ديابت 

بارداري، سالمت مادر و نوازد با تهديد مواجه مي شود. 
بديهي است ابتال به بيماري هايي نظير ديابت مي تواند عالوه بر سالمت 
جس��مي س��المت روحي افراد را هم تحت تأثير خود قرار دهد، اما راه 
پيشگيري از اين بيماري ها بسيار ساده است. كليد مبارزه با اين بيماري 
ورزش و داشتن تحرك اس��ت. نكته اي كه در سياستگذاري هاي كشور 
كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و به خص��وص در بحث ورزش همگاني 
براي زنان كمتر شاهد تدابير نهادهاي مس��ئول نظير شهرداري و ساير 
دس��تگاه ها هس��تيم، چراكه ورزش همگاني زن��ان نيازمند اختصاص 
فضاهاي مناسب رايگان به آنهاست و بانوان مانند آقايان نمي توانند در 
كوچه و خيابان هم بدوند و ورزش كنند. سالمت روحي و جسمي زنان 
نيازمند توجه به آنهاست و با فراهم كردن زيرساخت هاي ورزش همگاني 
زنان مي توان تا حدود زيادي سالمت بانوان و در نتيجه سالمت اجتماعي 

را تضمين كرد. 

زن و بازيابي هويت حقیقي
»زن و بازيابي هويت حقيقي« كتابي اس��ت كه همزم��ان با برگزاري 
نشست راهبردي »زن و خانواده« در چهار بخش و ۳11 صفحه منتشر 
شد كه به تبيين مسائل مختلف مربوط به حوزه  زنان با موضوع بازيابي 
هويت حقيقي و با نگاهي به شرايط موجود در جوامع مختلف، خصوصاً 

جوامع اسالمي و جوامع غربي پرداخته است. 
 در بخشي از مقدمه  اين كتاب آمده است: »اس��تكبار جهاني در كنار 
حمايت از جنبش هاي فمينيس��تي، القاي جهاني سازي يعني تبديل 
همه  عالم به دهكده اي كوچك و واحد را متمم فاعليت خويش ساخت تا 
هرچه سريع تر بر طراحي ساختار هويتي مطلوب خويش و جهان شمولي 

تئوري ها و خواسته هايش نائل  آيد.«
 دكتر طوبي كرماني )عضو هيئت علمي دانش��گاه ته��ران( در مقدمه  
اين كتاب با برشماري برخي اقدامات امريكا و ناتو در كشتار مستقيم و 
غيرمستقيم و وارد آوردن آسيب هاي جاني بسيار به زنان و كودكان در 
كشورهاي مختلف، به مصاديق متعدد عدم رعايت حق زنان و آزار آنها 
و نيز استفاده تحقيرآميز از زن در تبليغ كاالهاي اقتصادي اشاره كرده 
و مي نويس��د: »اينها از پيامدهاي ناگوار نهضت هاي فمينيستي است؛ 
حركتي كه بر پايه هاي متزلزل افكار سكوالر »هوس مداري« و »آزادي 

مطلق« و عدم توجه به وحي و احكام ديني استوار است.« 
 اين كتاب با توجه به اهميت و جايگاه وي��ژه  زن در حوزه هاي فردي، 
خانوادگ��ي و اجتماعي در چهار بخش توس��ط جمع��ي از محققان و 
پژوهشگران، زير نظر مؤسسه  پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي تهيه 
شده است. بخش اول اين كتاب به »كليات مباحث زن و خانواده« در 
چهار فصل پرداخته است. در بخش دوم آن موضوع »سيماي زن در بعد 
فردي« در پنج فصل مورد بررسي قرار گرفته است. »سيماي زن در بعد 
خانوادگي« موضوع بخش سوم اين كتاب است كه در هفت فصل تهيه و 
تدوين شده است. »سيماي زن در بعد اجتماعي« موضوع بخش چهارم 

كتاب »زن و بازيابي هويت حقيقي« است. 
 در بخشي از اين كتاب با استفاده از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي 
در دي��دار گروه��ي از بانوان نخبه در آس��تانه  س��الروز ميالد حضرت 
زهرا)س( در تاريخ 1۳تير1۳8۶ آمده است: »... اين ما هستيم كه )به 
دنياي غرب( مي گوييم شما به بشريت عموماً و به زن خصوصاً خيانت 
كرده ايد؛ با كشاندن زن و مرد به وادي ابتالئات جنسي و برافروختن و 
دامن زدن به آتش زياده روي هاي جنسي بي قانون و بي نظم در جامعه، 

آوردن زن به شكل متبرج به وسط ميدان.«

محمدمهدي نيك ضمير 

مرخصي زايم�ان با وجود تغيير سياس�ت هاي كلي جمعيت همان ش�ش ماه اس�ت 
مگر آنكه ش�كايت كني�د. زنان سرپرس�ت خانوار هم در ش�رايط س�ختي به س�ر 
مي برند و روز ب�ه روز ب�ر تعدادش�ان اضافه مي ش�ود. بيمه زن�ان خان�ه دار هم در 
كش و قوس ه�اي بودجه اي اس�ت و هن�وز نمي ت�وان گفت به ثمر رس�يده اس�ت. 
ه�ر روز بر خيل دخت�ران تحصيلك�رده بي�كار افزوده مي ش�ود و زن�ان و دختران 
كش�ورمان به دليل فقدان برنامه اي براي گس�ترش ورزش همگان�ي از فقر حركتي 
رنج مي برند و به عوارضي همچون چاقي دچارند و خالصه جامعه زنان در س�ال هاي 
گذش�ته تغييري را در ش�رايط خود احس�اس نكرده اند. تمام اين مس�ائل در حالي 

رخ مي دهد ك�ه زنان در مجل�س دهم بيش�ترين تع�داد نماينده زن را داش�ته اند؛ 
نمايندگاني كه قرار اس�ت براي انتخاب�ات مجلس يازدهم نيز با ليس�ت اميد دوباره 
كانديدا ش�وند و رأي اعتماد مردم و ب�ه خصوص جامع�ه زنان را از آن خ�ود كنند. 
 انتساب به جريان اصالحات نقطه اش�تراك هر 17 نماينده زني است كه در دوره دهم 
به مجلس راه يافتن�د. زناني كه اگرچه ب�راي قاطبه جامعه زنان عملكردي نداش�تند 
اما توانس�تند بخش�ي از اهداف و خواس�ته هاي طيف جريان اصالحات را با طرح ها و 
فعاليت هايش�ان محقق كنند. با وجود اين برخ�ي اعضاي فراكس�يون زنان حتي در 
حد يك س�خنراني يا يك طرح جنجالي ه�م ايفاي نقش نكردن�د. بازخواني عملكرد 

و نقش آفريني زنان حاضر در مجلس در آس�تانه انتخابات از آنج�ا اهميت مي يابد كه 
احتمال حضور تمامي اين نمايندگان براي مجلس بعدي بس�يار قوي اس�ت و بررسي 
عملكرد آنان مي تواند ب�ه خصوص به زنان به عن�وان نيمه تعيين كننده س�بد آرا در 
انتخابات هاي مختلف براي داشتن انتخابي درست تر كمك كند. در شماره قبلي صفحه 
زنان در گزارشي تحليلي بخشي از كارنامه كاري فراكسيون زنان مجلس را مورد واكاوي 
قرار داديم، اما كارنامه عملكرد فراكسيون زنان در يك گزارش نمي گنجد و در شماره 
صفحه زنان بنا داريم به تفكيك چهره ها و به معرفي عملكرد برخي از پرحاشيه ترين 
نماين�دگان زن مجل�س ش�وراي اس�المي و طرح ه�اي پيشنهادي ش�ان بپردازيم. 

مریم زاهدی
  گزارش  

ماجراي طرح سربازي دختران از سوي سياوشي 
با حواش�ي و واكنش هاي افراد و رسانه ها همراه 
بود. جالب ترين واكنش به اين ط�رح مربوط به 
سردار كمالي رئيس اداره سرمايه انساني ستاد 
كل نيروهاي مس�لح ب�ود كه گف�ت: »طرح اين 
مسئله شبيه يك شوخي است و ستاد كل هيچ 

برنامه اي براي سربازي دختران ندارد«


