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پامپئو :آمریکا به دنبال "ریست" روابط با پاکستان است

وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که پیش از سفرش به اسالمآباد
برای دیدار با نخست وزیر جدید پاکستان ،امیدوار است که روابطش
با پاکســتان را "ریست" ( )Resetکند.به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری فرانســه ،سفر مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا به
جنوب آســیا چند روز پس از آن آغاز شده که واشنگتن اعالم کرد
کمک نظامی  300میلیون دالری به اسالم آباد بابت عدم موفقیت
پاکستان در مبارزه با تروریستها ،متوقف میشود .با این حال ،پامپئو
گفته که زمان برای تغییر دادن فرا رسیده است و ادامه داد :توقف

نخست من در پاکستان است .من میخواهم با عمران
خان ،نخست وزیر این کشور دیدار کنم .باید روابط بین
دو کشور ریست (باز تنظیم) شود .چالشهای بیشماری
بین دو کشــور وجود دارد که به طور حتم امیدواریم
بتوانیم با کمک نخست وزیری جدید پاکستان آنها را
از میان برداریم و بتوانیم با همکاری هم این مشکالت مشترک را
حل و فصل کنیم.وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که انتخاب
عمران خان که قول داده به دنبال بهترین روابط با آمریکا باشــد،

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

میتواند مســیر نوینی را در این باره به وجود بیاورد.
وی همچنین به از سرگیری احتمالی ارسال کمکهای
نظامی به پاکســتان تحت شرایط مناسب اشاره کرد
و افــزود :من با ژنرال قمــر جاوید باجوا ،رئیس ارتش
پاکستان و همچنین شــاه محمود قریشی ،وزیر امور
خارجه دیدار میکنم.پامپئو پس از پاکستان به همراه جیمز ماتیس،
وزیر دفاع آمریکا به هندوستان میرود تا با همتایانشان در این کشور
دیدار کرده و به بررسی پارهای از مسائل تجاری و دفاعی بپردازند.

فوریت طرح شفافیت رای نمایندگان رای نیاورد

«نه» مجلس به شفافیت
حاجی دلیگانی طراح طرح شفافیت آرای نمایندگان  :این طرح یک طرف پیدا و رسانه
ای داشت و یک طرف پنهان .در آن بخشی که پیدا بود نمایندگان ،خودشان رجوع
میکردند و میگفتند رسانهها و مردم به ما میگویند مگر شما طرفدار شفافیت
نیستید پس باید این طرح را امضا کنیم ،و آن را امضا کردند .اما همان موقع معلوم
بود آن امضایی که پای این طرح میکنند از سر فشار افکار عمومی و نمایش است
نه اینکه خودش اعتقاد دارد .من پیش بینی چنین وضعیتی را که تعداد آرای
امروز کمتر از تعداد امضاها باشد میکردم امانه تا این اندازه !
آفتاب یزد -گروه سیاسی :طرح شفافیت آرای
نمایندگان دو طرح از دو نماینده یعنی حسینعلی
حاجــی دلیگانــی و محمدجواد فتحــی که در
خصوص شفافیت آرای نمایندگان ادغام شده بود.
قــرار بود این طــرح در مجلس ،روز گذشــته با
یکفوریت به تصویب برسد .جالب اینکه امضاهای
ایــن طرح از مرز یکصد نفر هــم عبور کرده بود.
یکســال پیش هم طرحی شــبیه به این مطرح
شده بود که البته اعالم وصول نشد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان چون یک فوریت
داشــت باید بــه صحن میآمــد ،رای میآورد و
موافق و مخالــف پیرامون آن صحبت میکردند.
یکی طرح جدید و یکــی طرح قدیمی را قویتر
میدانســت ،تصور بسیاری آن بود که نمایندگان
در اصــل موضوع که به تصویب رســیدن طرح
اســت اختالفی ندارند ،اما روز گذشته همه چیز
برخالف انتظارات تمام شد.
دیــروز روزی بود که نماینــدگان باید به فوریت
ایــن طرح رای میدادند اما ابتدا رایگیری علنی
درباره این طرح رای نیاورد و بعد هم نمایندگان
با ۵9رأی موافــق ۱08 ،رأی مخالف و پنج رأی
ممتنع از مجموع  ۱۹۴نماینده حاضر در مجلس،
با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
قرار بود بر اساس تبصره  1طرح الحاق دو تبصره
به مــاده  ۱۱۹قانون آییننامه داخلی مجلس ،در
تمــام مواردی که به موجب این قانون رأیگیری
بهعمــل میآیــد و مصادیق آن در مــاده ۱۲۱
مشــخص گردیــده ،جهت اطالع مردم اســامی
نمایندگان موافق ،مخالف و ممتنع ،منتشر شود.
بدین منظور عالوه بر درج اســامی در مشــروح
مذاکرات ،هیئت رئیسه موظف بود نسبت به ایجاد
سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی
به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام نماید.
همچنین بر اســاس تبصره  2این طرح ،در موارد
استثنایی ،با تقاضای  ۱۵نفر از نمایندگان مجلس
و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران ،رأیگیری
به صورت مخفی انجام میشود.
با همه این احوال همان طور که گفته شد فوریت
این طرح رای نیاورد .موضوعی که برای بسیاری
قابل تامل است.
از چنــدی پیش فضــای مجازی ،پر شــده بود
از پیامهایی کــه پیرامون طرح شــفافیت آرای
نمایندگان به عنوان یک مطالبه مطرح میشــد،
تا حدی که هشتک «شفافیت آرای مجلس» ترند
شد .یکی میگفت این طرح ،فرصت محافظهکاری
را از نمایندگان فرصتطلب و منفعتطلب وابسته
به جریانهای سیاســی ســلب میکند.دیگری
میگفت این طرح نقد و نظر کارشناسانه و توسعه
محور را بر ســطحی نگری سیاســی و جناحی
اولویت میدهد.
یکی معتقــد بود قانون شــفافیت آرای مجلس،
بهترین راه شروع مطالبه مردم برای شفافیت در
تمام دستگاههای اجرایی است .دیگری میگفت
این موضوع راه رانتهــا و هدیهها به نمایندگان
مجلس را موقــع رایگیری میگیرد و برخی هم
اظهار میکردند که با گذشت ۴٠سال از انقالب،
این خواسته خواستهای دیرهنگام اما بجاست!
البته این طرح مخالفانی هم داشت؛ مخالفانی که
معتقد بودند آرای مخفی جزو اصول مجلس است
و آشکار شدن آن آسیب به آزادیهای عقیده ای
اســت که هر نماینده ای به طور شخصی و فارغ

از جریانبندی سیاســی میتواند داشته باشد...
عدهای هــم مخفی بودن این رای را در مســیر
دموکراســی تعبیر میکنند و آشکار شدن آرا را
یادآور فضای امنیتی میدانند که ممکن اســت
حتی بر پارلمان نیز حکمفرما شود.
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مخالفان چه میگویند؟

علی ادیانی از نمایندگان مخالف این طرح است؛
کســی که در پاسخ به خبر آنالین اظهار میدارد
« :رای گیری بر اساس آئین نامه داخلی مجلس
اســت و طبق قانون بایــد رای گیری در مجلس
به جــز مواردی که خود نمایندگان درخواســت
علنی شــدن آن را دارند ،مخفی باشد .لذا مالک
و معیار ارزیابی نمایندگان را میتوان بر تذکرات،
پیشنهادات و نطقهای آنان قرار داد».
او در پاســخ به این سوال که الگوی رای علنی در
دیگر کشورها امتحان شده و نتیجه مطلوبی هم
دربرداشته است ،گفت« :اینطور نیست و بسیاری
از کشورها مباحث پارلمان را در دو بخش به پیش
میبرند .یک بخش به حکم قانون ،علنی اســت و
بخش دیگر به حکم همان قانون ،غیرعلنی است.
طبیعتا برای هر کشور قوانین داخلی قابل احترام
اســت .مضاف بر این شــما چرا علنی بودن آرا را
مثال میزنید؟ بیایید بررسی کنید در چند کشور
مانند کشــور ما صدای نمایندگان به گوش مردم
میرســد و این چنین مذاکرات مجلس از رادیو
بهصورت زنده پخش میشود؟ حتما خواهید دید
که تعداد اندکی از کشورها این رویه را دارند».
نماینده مردم قائمشهر در پاسخ به این سوال که
همین موضوع یعنی علنی بودن جلسات مجلس و
غیرعلنی بودن آرا موجب شده است که بسیاری از
نمایندگان شعار بدهند اما موقع عمل به گونهای
دیگر رفتار کنند ،گفت« :بــه نظرم نکته ای که
مغفول مانده ،این است که باید در پایان سه سال،
یک کارنامه برای نمایندگان ارائه شود» .
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نمادی از پوپولیسم میشود

از ســویی دیگر حجت االســام مهدی شیخ از
دیگر نماینــدگان مجلس در گفتوگویی که هم
با ما و هم با ایرنا داشــته ،میگوید« :من از امضا
کنندگان این طرح هســتم و همه فراکسیونها
از نظر سیاســی ،اجتماعی و نظری موافق طرح
شفافسازی آرای نمایندگان هستند و حق مردم
است که بدانند نمایندگان آنها به چه طرحی رای
میدهند یا نمی دهند .اما نمایندگان معتقدند در
شرایط کنونی کشور ،در عمل ،این موضوع نتیجه
عکس خواهد داشت .این موضوع میان نمایندگان
شهرستانها بیشتر مورد توجه است و میگویند
مــا به هر موضوعی در مجلس رای دهیم عده ای
در شهرها با آن موافق یا مخالف هستند» .
وی به ایرنا میگوید  «:قبل از آمدن هر طرحی به
مجلس پیامکهای بسیاری در رد یا تایید آن به
نمایندگان ارسال میشود .از طرف دیگر مسئوالن
برخی از شــهرها هم دربــاره طرحهای مختلف
توصیههایی به نمایندگان دارند ،با این واقعیات،
نمایندگان با معذوراتی روبرو هستند که به طور
مثال اگر به طرحی رای دهند ممکن است خالف
نظر خود آنها باشد و اگر رای ندهند ممکن است
با کارشــکنیهایی در حوزه انتخابیه خود مواجه
شده و مورد مواخذه قرار گیرند» .
عضو فراکسیون امید درباره دیدگاه دیگری که بر

این طرح سایه افکنده ،گفت  «:عده ای این طرح
را حرکتی پوپولیستی (عوام گرایانه) و در راستای
بازی با افکارعمومی میدانند و طراحان آن واقعا
به دنبال شفافســازی نیســتند .از طرف دیگر
نمیتوان انکار کرد که در بســیاری از کشورهایی
که میزان باالیی از شفافســازی را هم در کشور
خود دارند ،رای نمایندگان مخفی است و نماینده
بدون دغدغه میتواند رای دهد».
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مجلس رد شد

اما اگر این اظهارات طرفین را قابل احترام بدانیم
پرسش اساســی اینجاست که چگونه میشود به
طرحــی که  160نفر آن را امضا کردهاند تنها 59
نفر رای بدهند؟ موضوعی که ایراد اصلی مجلس
به شمار میآید.
به سراغ حســینعلی حاجی دلیگانی طراح طرح
شــفافیت آرا در مجلــس میرویم؛ کســی که
در ارتبــاط با اتفاق دیــروز مجلس به آفتاب یزد
میگوید « :اتفاق دیروز یک آزمایش بســیار بد
برای مجلس بود که پارلمان در آن مردود شــد.
حســاب کنید از بیــن  160امضایی که پای این
دو طــرح بود که من و آقای فتحــی ارائه دادیم
 طرح مشــابه آقای فتحــی  30امضا و حاجیدلیگانی  130امضا داشــته است 50 -نفر آن را
امضــا کنند ؟ اگر مبنای نمــره به مجلس را آن
 160امضا بدانیم ،وقتــی  50نفر از آن  160نفر
روز گذشــته به این طــرح رای میدهند  50به
 ،160یعنــی مجلس از  20نمــره ،هفت گرفت!
مجلس روز گذشــته در دو امتحان پیاپی هم رد
شد .یکی خود طرح بود که رای نیاورد و یکی هم
رای به شفاف بودن رایگیری نسبت به این طرح
بــود که آن نیز رای نیاورد؛ علیرغم اینکه از همه
جریانهای سیاسی جزو امضاکنندگان شفافیت
آرای نمایندگان بودند».
وی درباره این که چرا به تصویب این طرح اصرار
داشــته است ،میگوید« :اگر ما شفافیت در آرا را
درست کنیم زیربنای شــفاف سازی در مجلس
ریخته میشود و باقی شفافسازیها را نیز میشد
در این زیرساخت مطرح کرد که متاسفانه در قدم
اول ،مجلس با این ناکامی مواجه شد».
حاجیدلیگانــی تاکیــد میکنــد« :خــود این
شفافسازی میتواند جلوگیری از فساد اقتصادی،
جلوگیــری از رانت ،جلوگیــری از زد و بندها و
خصوصا یکرنگ شدن نماینده را به منصه ظهور
بگذارد؛ به این معنا کــه دیگر یک نماینده نمی
تواند در مجلس به یک شــکل برخورد کند و در
حوزه خودش به نحوی دیگر .شــفاف سازی آرا
باعث یکرنگی نماینده خواهد شد».
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رایشان تحت تاثیر قرار میگیرد ،اگر

اما از حاجی دلیگانی میپرسیم نمایندگان مخالف
این طرح استداللشــان پیرامــون این مخالفت
چیست که اظهار میدارد «:آنها معتقدند که اگر
چنین شفافسازیای صورت بگیرد در واقع دیگر
رای نماینــده واقعی نخواهد بود .بلکه نماینده بر
اســاس حساب و کتابهای دیگری رای مثبت یا
منفی میدهد.مثال با خود میگوید که اگر چنین
رایی بدهد برداشــت مردم در حوزه انتخابیه اش
چگونه اســت؟ یا افکار عمومــی پیرامون او چه
فکر میکننــد؟ بنابراین برای اینکــه در مقابل
افکار عمومی مورد عتاب قرار نگیرد رای خودش

را بــر خالف میل باطنی اظهــار میکند .یکی از
استداللهای مخالفین ایجاد شدن چنین جوی
در مجلس بود» .
از او میپرســیم نظــرش در باره این اســتدالل
چیست؟ وی پاسخ میدهد« :این حرف ،درست
اســت چنین موضوعی ممکن است برای برخی
افراد پیش بیاید اما اگر میخواهیم در راســتای
تقویت نهضت شفافسازی پیش برویم ،الزمه آن
این اســت که بابت آن هزینههایی نیز بپردازیم.
الزم اســت که افراد بپذیرنــد در عین حال که
واقعی و منطقــی رای میدهند ،افکار عمومی را
مد نظر قرار ندهند بلکه مصلحت جامعه و آن چه
که حق است را درنظر داشته باشند .یک نماینده
وقتی آینده یک تصمیم را از لحاظ کارشناســی
بررسی کند دیگر نباید نگران چنین مسائلی باشد.
بنابراین اگر یک نماینده برای تصمیمش استدالل
داشته باشد این احساس نگرانی از افکار عمومی
از بین خواهد رفت .یک نماینده باید آزاده باشد.
باید با توجه به جایگاهی که برای او در نظر گرفته
شده است ،مدافع حق و حقوق مردم باشد .او باید
بر اســاس منطق حرف بزند .وقتی مردم ببینند
یک فرد به دنبال منافع شخصی نیست و آن چه
که رفتار میکنــد و رای میدهد طبق مصلحت
است ،مردم هم آرای مثبت و منفی او را حتی اگر
بر خالف میلشان باشد درک میکنند».

>

آنهمه ریزش چرا؟

وی در باره اینکه چه مســئله ای باعث میشود
تــا نمایندگانی که پای یک طــرح را  160امضا
زدهاند ،اکنون تا  59نفر در روز رایگیری ریزش
پیدا کنند؟ میگوید« :این طرح یک طرف پیدا و
رسانه ای داشت و یک طرف پنهان .در آن بخشی
که پیدا بود نمایندگان خودشان رجوع میکردند
و میگفتند رسانهها و مردم به ما میگویند مگر
شما طرفدار شفافیت نیستید پس باید این طرح
را امضــا کنیــم و آن را امضا کردنــد ،اما همان
موقــع معلوم بود آن امضایی کــه پای این طرح
میکنند از سر فشار افکار عمومی و نمایش است
نهاینکه خودش اعتقاد دارد .من پیش بینی چنین
وضعیتی را که تعداد آرای امروز (روز گذشــته)
کمتر از تعداد امضاها باشد میکردم اما نه تا این
اندازه!»
نماینده اصفهان پیرامون اینکه اکنون سرنوشت
این طرح چه خواهد شــد؟ گفت« :این طرح به
کمیسیون مربوطه که به احتمال زیاد کمیسیون
شوراهاست برده میشود و در آن جا تحت بررسی
قرار میگیرد و اگر در داخل کمیسیون رای بیاورد
در صحن مطرح میشود».
حاجی دلیگانی به تعطیالت مجلس و دیرکرد در
این زمینه اشاره کرد و گفت « :اکنون میتوان با
پیگیریها زودتر از کمیسیون بخواهیم که آن را
در نوبت قرار دهد اگر کمیســیون آن را در نوبت
قرار داد و مصوب کرد میتوانیم امضا جمع کنیم
اگر کمیسیون شــوراها به این موضوع رای ندهد
آن موقــع ما میتوانیم رای منفی به آن را نیز در
صحن به رای نمایندگان بگذاریم».
از او دربــاره تبصــره ای که پیرامــون رای دادن
مخفــی در این طــرح بود میپرســیم که بیان
میکند« :مواردی که مربوط به مســائل امنیتی
کشــور یا اعضای هیئت رئیســه مجلس باشد از
جمله استثناهاست».

دادستان کل کشور :ببینید اصالح طلبان مدعی چه کردهاند

حجتاالسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری
دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به شرایط
روز کشور گفت :میدانید که شرایط امروز کشور
شرایط مطلوبی نیست .اخیرا من به قم رفتم و در
آنجا یک متن سخنرانی از مرحوم احمدآقا خمینی
به دست من رسید که بخشی از آن منتشر شده

اســت .این متن مربوط به سال  73است و وقتی
آن را میخوانم میبینم شرایط امروز کشور دقیقا
در همان ســال هم وجود داشته است .آن زمان
دولت آقایهاشمی بوده است که خداوند ایشان را
رحمت کند .ابزار کار هم در دست آقایان اصالح
طلب مدعی بوده است .به گزارش فارس ،منتظری

با بیان اینکه اصالح طلبان خیلی مدعی هستند،
گفت :من نه اصولگرا هســتم نه اصالح طلب اما
وقتی حساب میکنیم میبینیم بیش از سه چهارم
ســنوات بعد انقالب ،فرمان دست اصالح طلبان
بوده اســت اما ببینید اصالحطلبان چه کردهاند؟
در این نامه مرحــوم احمدآقا خمینی میگویند

آیــا اختالس هم آمریکا انجام داده اســت؟ مگر
نگفتید دالر را روی  100تومان نگاه میدارید؟ لذا
میخواهم بگویم این شرایط را قبال هم داشتهایم
پس نگران نباشید .خودمان باید محکم بایستیم و
پا در میدان جنگ بگذاریم .در مقابل تالشهای
دشمن باید به جامعه امید تزریق شود.

توئیت بازی سیاسی
> عباسعلی کد خدایی -سخنگوی شورای نگهبان

> آذری جهرمی  -وزیر ارتباطات

> محمد مهاجری -فعال رسانه ای اصولگرا
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گفتوگوی تلفنی ترامپ با رئیسجمهوری کرهجنوبی
دفتر ریاستجمهوری کرهجنوبی اعالم کرد ،رهبران این کشور و آمریکا مایلند درباره کرهشمالی در
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگویی داشته باشند.به گزارش رویترز،
مون جائه این ،رئیسجمهوری کره جنوبی و دونالد ترامپ ،همتای آمریکایی وی گفتوگویی تلفنی
به مدت ۵۰دقیقه داشتند.پس از این گفتوگوی تلفنی ،کره جنوبی با انتشار بیانیهای از ابراز تمایل
رهبران دو کشور برای دیدار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد/.ایسنا

خبرتلگرامی
Dسعید لیالز ،با اشاره به اینکه بسیاری
از خبرگزاریها و کانالهای خبری در
گزارشهای خــود از وی تحت عنوان
قائم مقام دبیرکل حــزب کارگزاران
سازندگی یا دبیر کمیته اقتصادی این
حزب نام میبرند ،گفت :مدتهاســت
که نه قائممقام دبیرکل حزب کارگزاران
ســازندگی هســتم و نه دبیر کمیته
اقتصادی .نزدیک به یک ســال و نیم
است که هیچ سمتی در حزب کارگزاران
سازندگیندارم/.ایلنا
Dیان کوبیش نماینده سازمان ملل در
امور عراق با حسین امیر عبداللهیان
دســتیار ویژه رئیس و مدیر کل امور
بین الملــل دیدار و گفــت وگو کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار با تبیین
مواضع جمهــوری اســامی ایران
در خصوص عراق اظهار داشت« :ایران
و عراق اجــازه نخواهند داد که آمریکا
روابط ممتاز دو کشور را تحت تأثیر قرار
دهد»/.خانهملت
Dاحمد امیرآبــادی فراهانی ،نماینده
اصولگرای قم که پــس از نطق پروانه
سلحشوری معترض او شده بود ،گفت
من اص ً
ال تا به حال با هیچکس بهصورت
توهینآمیز صحبت نکردهام .من شش
سال است که نمایندهام ،یک نفر بیاید
بگوید امیرآبادی بــا من توهینآمیز
صحبت کرده است .من خیلی مؤدبانه و
محترمانه گفتم نطق شما این ایرادها را
داشت .هر کس میتواند انتقاد کند/.ایرنا
Dدر جلســه علنی مجلس شورای
اســامی علی محمد شاعری نماینده
بهشــهر در تذکری به دکتر حســن
روحانی رئیس جمهوری ،خواســتار
معرفی فوری وزیر پیشنهادی اقتصاد و
داریی با توجه به شرایط اقتصادی کشور
شد / .ایلنا

مجلس
سخنگویکمیسیونقضایی:

ایرادات شورای نگهبان
به الیحه پالرمو رفع شد

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و
حقوقی در خصوص جلسه کمیسیون قضایی
و حقوقــی مجلس با بیان اینکه در نشســت
سهشنبه اصالحیه الیحه الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحدد
برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی اعاده
شده از شــورای نگهبان بررســی شد ،گفت:
شــورای نگهبان مواردی از این الیحه را مورد
ایراد قرار داده اســت که مسائل در جلسه روز
سه شنبه کمیسیون با حضور نماینده حقوقی
شــورای نگهبان ،کارشناســانی از وزارت امور
خارجه ،مرکز پژوهشها ،قوه قضاییه و وزارت
دادگستری بررسی شد .به گزارش مهر ،نماینده
مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه برخی از ایرادات شورای نگهبان
ویرایشــی بود ،افزود :تمام ایــرادات مورد نظر
شورای نگهبان در این جلسه بررسی و رفع شد،
البته برخی ایرادات هم توسط مجمع تشخیص
مصلحت نظام طرح شده است که نمایندگان
عضو کمیسیون نسبت به این مسئله اعتراض
داشته و تاکید دارند که ضرورتی به ورود مجمع
تشــخیص به طرح ایراد در این الیحه وجود
ندارد؛ بنابراین مقرر شد که نشستی با حضور
نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای بررسی ایرادات مورد نظر آنها تشکیل شود.

بین الملل
وزیر امور خارجه فرانسه:

توافقهستهای
از بین نرفته است

ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانســه در
گفتوگو با شبکه رادیویی آر.تی.ال با اشاره
به توافق هســتهای ایران و گروه موســوم به
 5+1تأکید کرد کــه این توافق از بین نرفته
است.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،وی در ادامه گفت که روســای
جمهور ایران و فرانســه قرار اســت در یک
تمــاس تلفنی با یکدیگــر گفتوگو کنند و
هفته آینده نیز مذاکراتی با حضور نمایندگانی
از تهران ،پاریس ،برلین و لندن انجام خواهد
شــد.لودریان همچنین با اشــاره به تصمیم
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماهمه
برای خــروج از توافق هســتهای گفت :یک
ریســک واقعی برای تقابل و مناقشــه وجود
دارد اما امیدواریم که این اقدام آمریکا مانعی
برای برقراری صلح نباشــد.بنابر این گزارش،
طرفهای اروپایی توافق هستهای به شدت با
خروج آمریــکا از آن مخالفت و بارها تصمیم
دونالد ترامــپ را مورد انتقاد قــرار دادهاند.
انگلیس ،فرانســه و آلمــان در ماههای اخیر
تالش کردهاند تــا راههایی برای ادامه اجرای
این توافق پس از خروج واشنگتن و بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه ایران بیابند.

خبرگان

واکنش واعظی به غیبت
روحانی در اجالسیه خبرگان

محمــود واعظی رئیس دفتــر رئیسجمهور
درخصوص علــت غیبــت رئیسجمهور در
جلسه افتتاحیه خبرگان رهبری و اینکه آقای
روحانی گفته است وقت نداشته در این جلسه
حضور یابد ،اظهار داشت :روز سه شنبه برنامه
افتتاح در عسلویه داشتیم و این سفر از قبل
پیشبینی شده بود.ویافزود :وقتی از خبرگان
با من برای این مســئله تماس گرفتند اعالم
کردم ،این روز در تهران نیستیم و سفر داریم.
به گزارش تسنیم ،واعظی اعالم کرد :برهمین
اساس و بر اساس عرف قبلی که در این زمینه
وجود داشــته ما از اعضــای خبرگان دعوت
میکنیم که میزبانشــان باشیم و هر سوالی
از رئیسجمهور دارند درباره سیاست داخلی،
سیاست خارجی و معیشت مردممطرح کنند.
دکت ر روحانی هم به جای اینکه نیم ســاعت
سخنرانی کنند دو ساعت میتوانند اطالعات
الزم در اختیارشان قرار دهند.

اصالح طلبان
یک فعال سیاسی اصالح طلب:

قانونمنعبهکارگیری
بازنشستگاندردولتنیازمند
کارکارشناسیبیشتراست

یک عضــو حزب اتحــاد ملت گفــت :باید
ضعفهایمان را در حــوزه جوانگرایی از بین
ببریم؛ اما برای این کار نباید چشم بر واقعیات
ببندیم .قانون منع به کارگیری بازنشستگان
در دولــت نیازمند کار کارشناســی بیشــتر
است.حسین کاشفی ،اظهار کرد :برای اینکه
خودمان را از یک امکان محروم کنیم احتیاج
به قانون نیست .باید برنامه ریزی کنیم که از
امکان استفاده از نیروهای توانمند و با سابقه
بهره ببریم ،نه اینکه خودمان را از حضورشان
محروم کنیم .من با اصل این موضوع که باید
از نیروی جوانان استفاده کنیم مشکلی ندارم
اما استفاده کردن از نیروی کارشناس با سابقه
هم اولویتی است که نباید از آن غافل شویم.
وی ادامــه داد :باید ضعفهایمان را در حوزه
جوانگرایی از بین ببریم؛ اما برای این کار نباید
چشــم بر واقعات ببندیم و بــا حذف عدهای
عدهای دیگر را بر ســر کار بیاوریم.این فعال
سیاســی گفت :فکر میکنیم با برخوردهای
حذفی مســئله ساماندهی میشــود؛ این در
حالی است که کامال در اشتباه هستیم .باید
به صورت طبیعی انتصاب و انتخابات را انجام
دهیم و افرادی را به کار بگیریم که از دانش
تحصیالت و تجربه مناسب برخوردار باشند.
باید این الگوها را وارد نظام اداری ومدیریتی
خودمان کنیم .بحث منابع انسانی و توجه به
آینده آنها مهم است .در علم آینده پژوهی
هم تاکید شــده که نباید از نیروهای انسانی
غافل شد.وی با انتقاد از رویکرد دولت یازدهم
در حــوزه جوانگرایی تاکیــد کرد :یک وقتی
آمدند و گفتند ســمتی به عنوان مشــاوران
جوان باشــد؛ اما حتی توجه نکردند از لحاظ
لغوی هم عزیزی که با انگیزه از دانشگاه آمده
نمی تواند جایگاه مشــاوره داشته باشد؛ چرا
که اصال معنای مشاور یعنی کسی که دارای
تجربه و سابقه است.به گزارش ایسنا،کاشفی
گفت :جامعه مثل آب روان اســت اگر جلوی
آب گرفته شود آب میگندد ،پس حتما باید
راه را برای حضور جوانان و کسب تجربه آنان
کنار با تجربهها باز کنیم.

دولت

غالمی:دانشجویبازداشتی
اخراجینداریم

وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری در باره برخی
اخبار منتشــره مبنی بر اخراج دانشــجویان
بازداشتی حوادث سال گذشته گفت :گزارشی
مبنــی بر اخراج دانشــجویان بازداشــتی به
وزارت علوم ارجاع نشده است.منصور غالمی
افزود  :خبرهایی با موضوع اخراج دانشجویان
بازداشتی از فضای مجازی برگرفته میشود و
مشخص نیست مبنای این خبرها چیست.
وی در خصوص اخراج دانشجویان بازداشتی
از دانشــگاهها گفت :این گونه نیســت و در
فضای جدید ایجاد شده ،برخورد با دانشجویان
را نداریم .وی بــا بیان اینکه در فضای جدید
موضوع برخورد با دانشــجویان مطرح نیست،
افزود :سال تحصیلی جدید هم شروع شده و
تمام موارد موجود از پیش مدیریت میشود ،ما
کارهای خود را انجام میدهیم.
به گــزارش ایرنا ،در جریان مربوط به دی ماه
پارســال تعدادی از دانشــجویان دانشگاهها
بازداشــت شده اند که احکام آنها نیز از سوی
قــوه قضاییه صادر شــده اســت .وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری همچنین درباره خبر خروج
دانشجویان خارجی از کشور به دلیل افزایش
نرخ ارز گفت :خروج دانشــجویان خارجی از
ایران را نشنیدهام .البته با توجه به پیگیریهای
وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری و نیز نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
احکام تعداد زیادی از اینها تعدیل شده است.

