سیاست

4

یک شنبه 25فروردین 8. 1398شعبان .1440شماره 20073

امیری :استیضاح رئیس جمهور
به هیچ عنوان مطرح نیست

...

ویژه های خراسان
هشدار مهم درباره پرداخت عیدی به برخی
کارمندان
پس از بروز ابهامات و سواالتی در خصوص میزان عیدی و
پاداشپایانسالکارمندانیکهمطابققانونکاردردستگاه
هایدولتیاشتغالدارند،یکمسئولمهمدولتیدرابالغیه
اخیرخودتاکیدکرده،پرداختارقاممذکورصرفابایدمطابق
مصوبه 11بهمنسال 97هیئتوزیرانانجامشودوتوجهبه
قانونمربوطبهتعیینعیدیکارگرانشاغلدرکارگاههای
مشمولقانونکارمصوبسال 1370وجاهتقانونیندارد.

ازادارهمراکزرفاهیدلبکنید
یکنهادمسئولدردولتباارسالبخشنامهایبرایتعدادی
از سازمان ها و ادارات دولتی ،متذکر شده به موجب ماده23
قانون مدیریت خدمات کشوری ،اداره مراکز رفاهی توسط
دستگاههایاجراییبهصورتعامممنوعاعالمشده،بنابراین
باید این دستور را به صورت مطلق و بدون قید و شرط به اجرا
گذاشت و تالش برای اداره مراکز مذکور حتی به صورت
خودگرداننیزجزوممنوعیتهایقانونیمحسوبمیشود.

چهره ها و گفته ها

منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین کشورمان
بیانکرد:عمرالبشیررئیسجمهورسودان
در ادامه روند سازش سران عرب ،به
نسلماندرپیرابطهسیاسی
اشارهب 
بارژیمصهیونیستیبودکهسرنگون
شد/.فارس

محمدرضا عــارف رئیس فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی در پیام تبریکی به تولیت جدید آستان
قدسرضویتاکیدکرد:امیداستدرسایهتدبیر،درایت
ومدیریتجنابعالیواستفادهازظرفیتنخبگاناستان
خراسانرضویشاهدتحوالتودستاوردهاییچشمگیر
به ویــژه در ارتقای کیفیت و ارائه
خدماتمناسبودرخوربهزائران
و نیازمندان و اقشار مستضعف
باشیم/.خبرآنالین

امیررضاواعظآشتیانی،فعالسیاسیاصولگراگفت:
اصالحطلبانکهمدعیهستندموفقیتدولتدوازدهمبا
مشارکتآنهابودهاست،بیشترزیرتیغدیدمردمهستند
و مردم امــروز مسائل سیاسی و
اقتصادیکشورراهمازچشم
آنهامیبینند.حاشیهامنیت
اصولگرایان به مراتب
بیشترازآنهاست.
/اعتمادآنالین

«پارلمان اصالحات» سازوکار جدید اصالح طلبان برای
حضور در انتخابات
شریف :اعضای هیئت موسس «پارلمان اصالحات» انتخاب شده اند

در مــاه هــای منتهی به یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی که قرار
است در اسفند  98برگزار شود ،سازوکار
ورود احزاب اصالح طلب همچنان در هاله
ای از ابهام قراردارد .حدود دو سال است که
برخی احزاب اصالح طلب ضمن اعتراض
به رویه های تصمیم گیری شــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان ،پیشنهاد
ایجاد پارلمان اصالحات را مطرح کرده
اند .روز گذشته برخی از چهره های اصالح
طلب از انتخاب هیئت مؤسس این پارلمان
خبر دادند و درباره سرنوشت این پارلمان
توضیحاتی ارائه کردند  .
▪کواکبیان :تالش می کنیم پارلمان
اصالحات برای انتخابات مجلس آماده
شود

مــــصــــطــــفــــی
کواکبیان که به
ع ــن ــوان مــطــرح
کــنــنــده اصــلــی
ط ــرح پــارلــمــان
اصــــــاحــــــات
شــنــاخــتــه می
شود ،درباره سرنوشت پارلمان اصالحات
اظــهــار کــرد :تــاش مــا ایــن اســت کــه این
پارلمان برای یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شــورای اسالمی آمــاده شــود .وی
افزود :شورای هماهنگی جبهه اصالحات
به جد برای تشکیل پارلمان اصالحات در
حــال فعالیت اســت و معتقدیم یکی از
راههای جذب مشارکت افراد در استانها
نیزهمینپارلماناصالحاتاست.دبیرکل
حزب مردمساالری با بیان این که مواد
اصلی طرح پارلمان اصالحات که اختالف
نظرهای زیادی را به دنبال داشت تصویب
شده است ،افزود :علت مخالفت برخی از
اعضای شــورای سیاستگذاری اصالح
طلبان با پارلمان اصالحات به دلیل حذف
شدن آنان با تشکیل این پارلمان خواهد
بود.حسینکمالیعضوشورایهماهنگی
جبهه اصالحات هم در این بــاره به ایرنا
گفت :مواد پارلمان اصالحات در شورای
هماهنگی جبهه اصــاح طلبان در حال

بررسی است و اکثر بندهای آن به تصویب
رسیده است .تعدادی از ماده ها باقی مانده
که در صورت تصویب آن ها ،طرح نهایی
خواهد شد و برای اجرا ابالغ می شود.
▪شریف :اعضای هیئت موسس
«پارلمان اصالحات» انتخاب شده اند

با این حال احمد
شریف دبیرکل
حـــــــــــــــــــــزب
هــمــبــســتــگــی
دانــــــــــــــــــــش
آموختگان ایران
دربـــــــــــــــــــاره
تصمیمات نهایی در خصوص پارلمان
اصــاحــات گفت :ایــن طــرح در شــورای
هماهنگی جبهه اصــاحــات در دست
بــررســی اســت و یــک ســری از مــواد آن به
تصویب رسیده اســت .در هفته گذشته
جلسهای داشتیم ولــی بــه دلیل آن که
موضوعات دیگری مورد بحث قرار گرفت،
نتوانستیم به این موضوع رسیدگی کنیم.
البته کلیات آن به تصویب رسیده است و
روی جزئیات بحث و گفت وگو میکنیم.
وی همچنین ضمن پاسخ به سوالی درباره
این که پس از ایجاد پارلمان اصالحات
جایگاه شــورای سیاستگذاری چگونه
تعریف میشود ،خاطرنشان کرد :قرار بر
این است که پارلمان اصالحات به عنوان
یک نهاد باال دستی به فعالیت بپردازد.
رئیس دولت اصالحات به ما گفتند که روی
این طرح (پارلمان اصالحات) کار کنید و
اگر این طرح نهایی شود ،طبیعت ًا ساختاری
مــوازی خواهد شد و این مــوازی کــاری به
نحوی باید از بین برود .تا زمانی که این طرح
نهایی واجراییشود،شورایعالی سیاست
گذاری به کار خود ادامه خواهد داد .این
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان افزود :احزاب اصالحطلب همگی
روی کلیات طرح پارلمان اصالحات اتفاق
نظر دارند و اگر افرادی هم ایراداتی را وارد
می دانند ،باید نظرات خود را قب ً
ال ارائه
میکردند تــا بــررســی مـیشــد .البته در
جلسات هــم بــرخــی ایــــرادات رامــطــرح

سخنگوی اتحادیه اروپا از وضعیت کانال مالی اروپا موسوم
به اینستکس ابراز رضایت کرد! این درحالی است که این
سازوکار مالی تاکنون خروجی نداشته است .به گفته این
مقاماروپاییاینسازوکارمیتواندتاثیرتحریمهاراکمکند
وبهشرکتهایاروپاییبرایادامهتجارتمشروعوقانونی
با ایران امکان دهد .سخنگوی اتحادیه اروپا بدون اشاره به

میکنند و روی آن ها بحث میشود و این
ممکن است باعث ایجاد برخی تغییرات در
طرح شود اما ساختاری که توسط کمیته
سیاسی تعیین شده ،تغییر نخواهد کرد.
وی همچنین خبر داد :تا اینجایی که
موضوع پارلمان اصالحات بررسی شده
است ،اعضای هیئت مؤسس انتخاب شده
اند که قــرار بر این شد تا  ۲۹یا  ۳۰عضو
شورای هماهنگی ،این هیئت را تشکیل
دهــنــد .امــا هنوز بــرای ترکیب اعضا در
پارلمان اصالحات بحث و گفت وگو ادامه
دارد.
▪نورمحمدی :اعضای شورای
هماهنگی اصالحات نام فرد مشخصی را
اعالم نکرده اند

ســـــــعـــــــیـــــــد
ن ــورم ــح ــم ــدی
عــضــو شــــورای
مــرکــزی حــزب
ن ــدای ایرانیان
هـــــم دربــــــــاره
اعــضــای هیئت
مؤسس پارلمان اصالحات به تسنیم گفت:
بر اساس مصوبهای که در جلسات پایانی
شورای هماهنگی جبهه اصالحات در سال
 97داشتیم ،مقرر شد که احــزاب عضو
شـــورای هماهنگی بــه عــنــوان موسسان
پــارلــمــان اص ــاح ــات مــشــخــص شــونــد.
نورمحمدی افـــزود :از آن جــا کــه مجمع
روحانیون مبارز نیز درخواست حضور در
پارلمان اصــاحــات را داشــتــه ،نماینده
حقوقی این تشکل سیاسی نیز در کنار 30
نماینده احــزاب عضو شــورای هماهنگی
جبهه اصــاحــات درخ ــواس ــت تاسیس
پارلماناصالحاترا پسازتکمیلآییننامه
پارلماندرصحنشورایهماهنگی،تقدیم
وزارت کشور می کند .وی در عین حال
تأکید کرد :این که گفته میشود اعضای
هیئت موسس پارلمان اصالحات مشخص
شدند ،سخن دقیقی نیست چراکه احزاب
اصالحطلب عضو شورای هماهنگی برای
تــاســیــس پــارلــمــان اص ــاح ــات نـــام فــرد
مشخصی را اعالم نکردهاند.

گزارش عملکرد خانه ملت از وضعیت اسفند ماه مجلس منتشر شد

باز هم حضور و مشارکت ضعیف
نمایندگان در صحن علنی

تنها 2نمایندهدرتمامجلساتمجلسبهطورکاملحضورداشتهاند

حضور نداشتن نمایندگان در جلسات مجلس
و حتی مشارکت نکردن نمایندگان حاضر
در رأی گیری ها (ولو به صورت رأی ممتنع)
همچنان یکی از آسیب های بهارستان است.
در گزارش جدیدی که خبرگزاری خانه ملت
از عملکرد نمایندگان در اسفند ماه منتشر
کــرده ،روند ماه های قبل نمایندگان در این
زمینه تکرار شده است .این گزارش به عملکرد
نمایندگاندردوحوزهحضوروغیابومشارکت
در رأی گیری پرداخته است .خبرگزاری خانه
ملت در ابتدای این گــزارش تصریح کرده که
این آمار «صرف ًا مربوط به حدود یک سوم کل
نمایندگان استوامکانانتشاراطالعاتدیگر
نمایندگان نیز پس از اعالم موافقت ایشان به
صورتمکتوبوجودخواهدداشت.همچنین
یــادآور می شود ،از آن جا که این گــزارش کل
تعداد نمایندگان را شامل نمی شود ،مالکی
برایارزیابیعملکردنمایندگانازلحاظمنظم
ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون
ها یا بیشترین مشارکت در رأی گیری های
مجلسنیست».بنابراینبراساساینگزارش
تنها  105تن از نمایندگان با انتشار مشروح
اطالعاتحضوروغیابخوددراسفندموافقت
کتبی کرده اند .همچنین تنها  100نماینده
اجازه داده اند (!) وضعیت مشارکت آن ها در
رأیگیریمنتشرشود،ضمنآنکهبایدتاکید
شود  ،اقــدام یک سوم نمایندگان در انتشار
اطالعات عملکردشان هرچند ممکن است
که این عملکرد نقاط منفی هم داشته باشد،
جای تقدیر دارد .اولین نکته عجیب درباره
این گزارش آن است که متأسفانه در ماه های
اخیر که خانه ملت اقــدام به انتشار گزارش
هاییازایندستکرده،همچنانهمیناعداد
تکرار شده و به عبارت دیگر بیش از دو سوم
نمایندگان ( بیش از  190نماینده) تمایلی
به انتشار اطالعات عملکرد شان ندارند! در
گزارش های ماه های پایانی سال  97تقریب ًا
همین تعداد نماینده با انتشار عملکرد خود
موافقت کرده بودند .بر اساس گزارش خانه
ملت ،در اسفند ماه مجلس تنها یک نفر از
نمایندگان [فردین فرمند نماینده میانه در
مجلس] در تمام رأی گیری های حاضر در
صحن ،شرکت کــرده اســت .به عبارت دیگر

سخنگوی اتحادیه اروپا :اینستکس به زمان احتیاج دارد!
ماه های طوالنی بعد از خروج آمریکا از برجام ،گفت :البته
این سازوکار نیاز به زمان برای تطابق با ساختار ایران دارد.
اینستکس به قوانین ضد پول شویی و مقابله با منابع مالی
تروریسم توجه دارد .مایا کاسیانچیچ در گفت و گو با ایلنا
وعــده داد که در آینده سه کشور اصلی اینستکس یعنی
فرانسه ،آلمان و انگلستان به ارائه جزئیات بیشتری از این
سازوکار خواهند پرداخت .سفیر هلند در تهران هم گفته
است« :اتحادیه اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت با

ایلنا  -معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره این که عدهای از نمایندگان مطرح میکنند عملکرد دولت در برخورد با حادثه سیالبهای اخیر
ضعیف بوده است و رئیسجمهور باید استعفا یا مجلس باید او را استیضاح کند ،گفت :خیر؛ به هیچ عنوان چنین چیزی مطرح نیست.امیری
تاکید کرد:اعضای دولت و آقای رئیسجمهور کامال پای کار هستند.

ایراناستتاازاینطریقبتواندارتباطتجاریخودراباایران
همانندگذشتهادامهبدهد».درحالیبهیکسالگیخروج
آمریکا از برجام نزدیک می شویم که اروپا زمان بندی های
مختلفی برای راه اندازی کانال مالی با ایران مطرح کرده
است امابهرغمهمهکمکاریهایاروپادرماههایگذشته
وزیرخارجهفرانسهمیگویدکشورشبهدنبالحفظتوافق
هستهایاست.لودریانباابرازتأسفصرفازخروجآمریکا
ازبرجامگفت:اروپاتازماناحترامجمهوریاسالمیایران

 99نفر دیگری که حاضر به انتشار اطالعات
شان شده اند ،در برخی جلساتی که حضور
داشته اند زحمت فشار دکمه رأی گیری را
به خود نداده اند! این آمار به وضوح نشان از
پسرفت مجلس در این زمینه دارد ،چرا که به
عنوان مثال در آذر ماه  ،97تعداد  11نماینده
در تمام رأی گیری های آذر ماه شرکت کرده
بودند اما در اسفند تنها یک نماینده به تمام
رأی گیری های انجام شده در زمان حضورش
در مجلس رأی داده است .به عنوان نمونه در
زمان حضور ابوالفضل حسن بیگی نماینده
دامغان در مجلس 449 ،بار دربــاره مسائل
مختلف رأی گیری انجام شده اما او تنها در
 158مــورد شرکت کــرده اســت .همچنین
محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در 444
باررأیگیری،تنهادر 263موردشرکتکرده
است .در بهمن ماه نیز امیرحسین قاضی زاده
نماینده مشهد نیز تنها فردی بوده که در تمام
رأی گیری های زمان حضور خود مشارکت
داشته است.
▪تنها  2نماینده در تمام جلسات مجلس به
طور کامل حضور داشته اند

در بخش حــضــور و غــیــاب هــم آم ــار چنگی
به دل نمی زنــد؛ در اسفند ماه  97تنها دو
نماینده مجلس [فردین فرمند نماینده میانه
و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین
شهر] در تمام جلسات حضور داشته و از
مأموریت یا مرخصی استفاده نکرده اند .در
بهمن ماه نیز محمد بیرانوندی ،حسینعلی
حــاجــی دلیگانی نماینده شاهین شهر،
محمدابراهیم رضایی نماینده خمین و رضا
کریمی نماینده اردبیل در جلسات بهمن
ماه مجلس از مرخصی یا مأموریت استفاده
نکرده اند.

به این توافق ،تصمیم به حفظ آن دارد .به گزارش ایرنا  ،وی
در پاسخ به سوالی درباره تصمیم آمریکا برای تروریستی
اعالم کردن نام سپاه پاسداران و این که چه توصیههایی
به شرکتهای فرانسوی مایل به تجارت با ایــران دارید،
گفت :روابط اقتصادی با ایران بر پایه توافق هستهای است
که محدودههای فعالیت قانونی یا غیر قانونی را مشخص
میکندومطابقبامقرراتاروپاست.درقالبهمکاریهای
فرانسه ،آلمان و بریتانیا ،ساز و کار مالی اینستکس اجرا
شد که باید زمینه تحقق معامالت مالی را برای شرکتها و
بازرگانانیکهمایلبهبرقراریروابطتجاریباایرانهستند
آسانکندودرچهارچوبقوانیناروپاباشد.
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نمکنشناسیاروپاییها
تقریب ًایکهفتهازتصمیمجنجالیآمریکامبنیبرتروریستی
اعالم کردن سپاه پاسداران گذشت .در بین واکنش های
بازیگران بین المللی به این اتفاق ،سکوت رهبران اروپایی
بیشتر از همه به چشم آمد .اروپایی ها هر چند مانند بحرین
و عربستان با آمریکا همراهی نکردند اما در مقابل آمریکا
موضعی هم نگرفتند .معنا و علت این کنش راهبردی ،طبع ًا
از یکی از این سه حالت خارج نیست؛ یا اروپایی ها ماهیت ًا با
تصمیمترامپموافقهستندوبهعلتترسازعصبانیتایران،
باآمریکاهمسویینمیکنندیاباتصمیمآمریکامخالفهستند
اما به علت جلوگیری از تشدید شکاف با آمریکا موضع گیری
نمیکنندیابااصلتصمیمموافقوهمدلهستنداماازتبعات
نظامیاحتمالیآنبیمناکند.درعینحالدرآنچهموضوع
این نوشته است هیچ یک از مفروضات فوق اهمیتی ندارد.
آنچهاهمیتداردهمانسکوتاروپاییهاستکهبهمعنای
نادیدهگرفتنخدماتگستردهسبزپوشانسپاهبهچشمآبی
های اروپاست .سپاه پاسداران [در کنار ملت های مسلمان
منطقه] در فتنه سوریه ،به خوبی سپر بالی همه کشورهای
منطقهشد.چهکسیمیتواندمنکرشودتشکیلیکدولت
تروریستی در سوریه یا عراق ترکش هایی در اروپا ندارد؟ چه
کسیمیتواندفراموشکنداگرروندپیشرویتروریستها
در سوریه ادامه می یافت ،اروپا با چه تعداد از پناهجویان روبه
رو می شد؟ اظهارات مقامات اروپایی در اوایل بحران سوریه
کام ً
الگویایفشاریاستکهپناهجویانبهدولتهایآنها
واردمیکردند.بهجرئتمیتوانادعاکرداروپاییهاحتیدر
همینبرنامهموشکیهممدیونسپاههستند؛ازبرددوهزار
کیلومتریموشکهایسپاهکهبگذریم،اروپاییهابهخوبی
می دانند یکی از عوامل مهم در جلوگیری از حمله نظامی
نئوکان های آمریکایی به ایران در تمام سال های گذشته،
همینموشکهابودهاند.درحوزهتأمینامنیتخلیجفارس
و تبادل انرژی و کاالهای اساسی دنیا از تنگه هرمز ،نقش
نیروی دریایی سپاه قابل انکار است؟ فهرست خدماتی که
سپاهانجامدادهواروپاییهابهصورتمستقیموغیرمستقیم
منافع هنگفتی از آن برده اند به این زودی ها تمام نمی شود،
اروپاییکهنمکراخوردهونمکدانراشکستهاست.
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جنیدی:بهتصویب«پالرمو»و«»CFT
تاحدودیخوشبینام
معاونت حقوقی رئیسجمهور درخصوص تصویب «پالرمو»
و«»CFTدرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:بهتصویب
اینلوایحدرمجمعتشخیصتاحدودیخوشبینهستم.لعیا
جنیدیدرگفتوگوباایلنا،دراینبارهکه براساسشنیدهها
مجمع به «پالرمو» و « »CFTرأی نخواهد داد ،اظهار کرد:
امیدمانراهمیشهحفظکردهایم.ازلحاظکارشناسیالحاق
ما به این معاهدات مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد و
مزایای زیادی هم خواهد داشت .ممکن است دغدغههایی
وجودداشتهباشدکهگفتهایماینمواردقابلادارهومدیریت
است.ویادامهداد:مجمع ،مرجعتشخیصمصلحتکشور
است،بنابراینمصالحرادوبارهتبیینمیکنیموبراساسآن
توقعهمکاریازمجمعبادرنظرگرفتندیدگاهکارشناسی،
مدیریتیومصلحتیدولتراداریم.
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