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شفافیت آرا ممکن است جهت رای نمایندگان را تغییر دهد
نماینده بجنورد در مجلس گفت: اگر آراء ش��فاف باش��د بعضی نمایندگان تحت 
تأثیر جو و فضای جامعه قرار می گیرند و ممکن اس��ت از رس��الت حقیقی خود 

دور شوند.
عل��ی اکبری  با اش��اره به موضوع ش��فافیت آراء نماین��دگان در صحن مجلس 

گفت: ش��خصاً به ش��فافیت 100 درصدی در تمام امور اعتق��اد دارم و هیچ چیز 
پنهانی ندارم، اما در این مورد بحث هایی وجود دارد که اگر آراء ش��فاف باش��د بعضی 

نمایندگان تحت تأثیر جو و فضای جامعه قرار می گیرند و ممکن است از رسالت حقیقی 
خود دور ش��وند. اکبری اضافه کرد: بنابراین شفافیت به طور کلی، همیشه و در همه جا 
نمی تواند خیر و صالح جامعه را تأمین کند. اگر نماینده، یک نماینده واقعی اس��ت باید 
قابل اعتماد باش��د تا بتواند مس��تقل از فشار گروه های سیاسی، اجتماعی و ذی نفع، یک 

رأی سالم دهد.    فارس 

برخی با حاشیه سازی مطالبات مردم را به طاق نسیان می کوبند
اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی ضمن تبیین مطالبات مردم از 
دولت، گفت: برخی با حاش��یه س��ازی می خواهند این مطالبات را به طاق نسیان 
بکوبن��د. وی با رد هرگون��ه مذاکره با آمریکا گفت: آمریکائی ها با افزایش تحریم 
های اقتصادی در اندیشه آسیب زدن به انقالب اسالمی هستند. آنها با هر امتیازی 

در توافق و مذاکره حاضر نیستند زیرساخت های تحریمی که برای تحکیم آن ۳0 
س��ال تالش کردند، ازبین ببرند مگر به این نتیجه برسند که دیگر تحریم ها هیچ اثر 

مؤث��ری بر ایران ندارد. بادامچیان در خصوص مطالبات مردم از دولت نیز اظهار داش��ت: 
مطالبات زنان و دختران جامعه ما اش��تغال، بیمه زنان سرپرست خانوار، مرخصی زایمان 
زنان شاغل، تسهیل شرایط ازدواج، تسهیل فرزندآوری و ایجاد زیرساخت های سالم برای 
ورود زنان به فعالیت های اجتماعی با الگوی ایرانی و اسالمی است. برخی با حاشیه سازی 

می خواهند این مطالبات را به طاق نسیان بکوبند. مهر

شفافیت آرا موجب افزایش اعتماد عمومی به نمایندگان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شفافیت آرای نمایندگان موجب افزایش 
اعتماد عمومی به وکالی ش��ان می ش��ود و الزم هم هس��ت که مردم بدانند آیا 
نماینده آنها بر اس��اس هم��ان مواضعی که در ایام انتخاب��ات مطرح کرده رای 
می دهد یا خیر. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 

اس��المی ، با اشاره به موضوع شفافیت آرای نمایندگان در مجلس گفت: من جزو 
حامی��ان و موافقان ش��فافیت آرای نمایندگان هس��تم و این موض��وع جزو انتظارات 

از نمایندگان اس��ت. وی افزود: این ش��فافیت آرا زمینه ای اس��ت برای اینکه بسیاری از 
محافظه کاری ها کنار گذاش��ته شود و از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به نمایندگان را 
افزایش می دهد. سعیدی خاطرنشان کرد: مردم باید در جریان باشند فردی که به عنوان 
نماین��ده آنه��ا به مجلس راه پیدا کرده چه نظراتی را دارد و آیا همان نظراتی که در ایام 

انتخابات مطرح کرده را در مجلس دنبال و پیاده می کند یا خیر.  فارس 

 معاون مشارکت های مجمع خیرین سالمت کشور

ششمین کنگره تخصصی و سومین 
کنگره بین المللی ساخت بیمارستان 
و مدیریت منابع و تجهیزات برگزار 

 می شود  

معاون مش��ارکت های مردمی و رسانه مجمع خیرین 
سالمت کش��ور از برگزاری ششمین کنگره تخصصی 
و س��ومین کنگ��ره بین المللی س��اخت بیمارس��تان 
 و مدیری��ت مناب��ع و تجهی��زات  در ته��ران خبر داد.
س��ید محمد طباطبایی اظهار داشت: ششمین کنگره 
تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان 
و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ 9 و 10 مهرماه 
س��الجاری  در مرکز  همایش های بین المللی رازی به 
همت مجمع خیرین س��المت کش��ور و دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران و با همکاری 
نهاده��ا و مراجع ذیرب��ط به همراه تقدی��ر از خیرین 
 سالمت و پیشگامان ساخت بیمارستان برگزار می شود.
وی افزود: درخواست ما از همه فعاالن این حوزه این است 
 که نظرات و پیشنهادات خود را به این کنگره ارسال کنند.

معاون مش��ارکتهای مردمی مجمع خیرین س��المت 
کشور با بیان اینکه این کنگره با حضور مقامات ارشد 
وزارت بهداش��ت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار می شود،بیان کرد: 
شرکت های مش��اور و پیمانکار ساخت بیمارستان ها و 
 مراکز بهداشتی ، درمانی  نیز در این کنگره حضور دارند. 
طباطبای��ی با بیان اینکه ش��عار اصل��ی کنگره ایجاد 
ع��زم مل��ی ب��رای هماهنگ��ی نهاده��ای ذیرب��ط و 
افزای��ش مش��ارکت های مردمی در س��اخت و تجهیز 
بیمارس��تان های ایمن و تاب آور و پاسخگو با طراحی 
های نوآورانه در حوزه س��المت مطابق با سیاس��تهای 
رونق تولی��د و پروژه ه��ای نیازمند س��رمایه گذاری 
در بخ��ش س��المت اس��ت،گفت: اطالعات بیش��تر و 
هماهنگ��ی الزم از طری��ق س��ایت اختصاصی کنگره 
www.Hospitalbuild.ir  انجام می ش��ود و دیگر 

اطالعات در دسترس عالقه مندان خواهد بود.

خبر

پیامد حمله سهمگین انصاراهلل یمن 
به آل سعود

دبیرکل کانون دانش��گاهیان ایران اس��المی با انتشار 
پس��تی در صفحه توییتر خود، به حمله پهپادی اخیر 
نیروهای انصار اهللهّ یمن به عربس��تان س��عودی اشاره 
کرد. سید محمد حسینی، دبیرکل کانون دانشگاهیان 
ایران اس��المی و وزیر اس��بق ارش��اد، پیرام��ون این 
مس��ئله در صفحه توییترش نوشت:بی  بی س��ی: وزیر 
نفت عربس��تان تایید کرده حمالت پهپادی روز شنبه 
موجب توقف تولید ۵ میلیون و ۷00 هزار بش��که در 
روز می ش��ود ) بیش از نیمی از تولیدنفت عربستان( 
برخ��ی پیش بینی ها از افزای��ش ناگهانی بهای نفت تا 

حدود 10 دالر در هر بشکه خبر داده اند.

سیاست مجازی

برای مصاحبه با موضوع جوانان و گام دوم انقالب به سراغ کسی 
رفتیم که با لبخندی بر لب و آغوش�ی باز پذیرای ما ش�د. جوانی 
که اخالق را سرلوحه کار می داند و پرتالشی و خستگی ناپذیری 
را رمز موفقیت. تحصیالت دانش�گاهی اش را از تهران آغاز کرده 
اس�ت و اکنون دکترای علوم ارتباطات دارد. در س�ن 33 سالگی 
عهده دار معاونت ارتباطات و اطالع رس�انی دفتر رییس جمهور 
دول�ت دهم ش�د و پیش از آن نیز رییس مرکز پژوهش و اس�ناد 
ریاس�ت جمه�وری بود. قب�ل از حضورش در دول�ت نیز نزدیک 
به یک دهه در فضای دانش�جویی و دانش�گاهی کشور فعال بود 
و مس�ؤلیت های مهمی در تهران و کش�ور در س�ازمان بس�یج 
دانشجویی و بسیج مستضعفین داش�ت و هم اکنون نیز مدرس 
دانشگاه و رئیس دانشگاه سروش است.مصاحبه با محمد شیخان 

را در ادامه بخوانید.

 ش�ما یک جوان گیالنی هس�تید، چه ش�د از گیالن به تهران 
آمدید؟

متولد روز مبعث س��ال 1۳۵۵ هستم و فرزند گیالن. تحصیالت 
دوران مدرسه را در ماسال گذراندم و پس از آن برای تحصیل در 

دانشگاه راهی تهران شدم. 
 فضای کار و دانشجویی چگونه دنبال کردید؟

انقالب اس��المی ایران در وج��ود خود ظرفیت هایی دارد که می 
توان��د جوان��ان را در دل خود پ��رورش داده و آنها را برای عرصه 
های مختلف خدمت آماده نماید. یکی از این ظرفیتهای بی بدیل 
کش��ور، نهادهای انقالبی و مردمی سپاه و بسیج هستند. جوانان 
می توانند در بس��تر این نهادها هم مشق خدمت کنند و هم در 
عرصه های علم و دین و سیاست فعالیت داشته و تجربه اندوزی 
نمایند. من هم در دو مقطع حساس کشور در بسیاری از میدانها 
به ویژه در فضای دانش��جویی فعالیت داش��ته ام که برایم بسیار 

درس آموز و سرشار از تجربه بود.
فضای دانشجویی کشور برای من حلقه اتصال با بسیاری از جوانان 
مؤمن و معتقدی بود که مسائل کالن و مهم داخلی و خارجی را 
دنبال می کردند و نه تنها نسبت به این مسائل بی تفاوت نبودند  
بلکه وارد میدان هم می شدند، چه در سطح مطالبه گری و چه 

در سطح عمل و پیگیری.
لذا جدا از حلقه اتصال با جوانان انقالبی فرصت دیدار و جلسات با 

مسئولین و مقامات کشوری نیز در ظرف فعالیت های دانشجویی 
بسیار بیشتر فراهم بود. در آن مقطع تالش داشتیم زبان گویای 
مردم باشیم، مشکالت را منتقل کنیم، در رسیدن به راه حل ها 
مش��ورت و همفکری بدهیم و در مواردی مطالبه گری نماییم و 
در جاهای��ی که تبعیضی می دیدیم فریاد می زدیم. در همه این 
فرآیندها کامال فهم کردیم که می توان کش��ور را با کار و تالش 
ساخت و اگر اراده قوی و باور توانستن در مسئولین باشد، بسیاری 

از مشکالت قابل حل است. 
 یعنی این باور در دوران دانشجویی در شما بوده؟

ش��اید یکی از موارد مهمی که مرا تا سطح کار در حوزه ریاست 
جمهوری رساند همین باور بود؛ اینکه هیچ بن بستی وجود ندارد 

و کشور را می شود با باور »ما می توانیم« بسازیم. 
اما صحنه کار در ریاست جمهوری بسیار حساس تر و با پیچیدگی 
های بس��یار باالیی بود. در آن س��طح امکان خطا و اشتباه وجود 
نداش��ت و باید به گونه ای عمل می ش��د که کار در عالی ترین 

شکل ممکن انجام شود.
 ش�ما در س�فرهای خارجی همراه رئیس جمه�ور وقت حضور 
داش�تید، کش�ورهای دیگر را دیدید، اگر بخواهیم مقایسه ای از 
نظر ظرفیت ایران و آن کش�ورها برای جوانان داش�ته باشید چه 

نکته ای دارید؟
حضور مستمر در کنار عالیترین مقام اجرایی کشور، چه در داخل 
و چ��ه در برنامه های خارجی و بین المللی رئیس جمهور، آنقدر 
پرمس��ئولیت بود که همواره می بایست تمام مالحظات را برای 
بهتر انجام شدن کار رعایت می کردیم و هر روز به تجربیات مان 
اضافه می کرد. به دلیل این همراهی و ش��رکت در اجالس های 
مختلف بین المللی، بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا را دیده ام و 
اعتقاد دارم که ایران ظرفیت هایی جهانی در ابعاد مختلف دارد و 
هیچ قدرتی نمی تواند آن را از معادالت مهم دنیا حذف نماید و 

به همین دلیل باید بر ایرانی بودن خود افتخار کنیم.
 نظرت�ان راجع به انتقال مدیریت کش�ور به جوانان در گام دوم 

انقالب چیست؟
انقالب اسالمی ایران بر مبنای حضور پرشور جوانان معتقد شکل 
گرفت و به پیروزی رس��ید. پس از آن نیز جنگ را جوانان اداره 
کردند و یکی از افتخاراتی که همواره مسئوالن زمان جنگ مطرح 

میکنن��د، انتخاب جوانان به عنوان فرمانده��ان و بازوهای اصلی 
اداره میدان جنگ است. متأسفانه پس از جنگ و بنا بر برخی از 
اقتضائات زمانی، کم کم روحیه به کارگیری جوانان در عرصههای 
مدیریتی کشور، تبدیل به روحیه استفاده از افراد پیشکسوت و به 

اصطالح با تجربه شد.
 چرا شما بر استفاده از ظرفیت جوانان تاکید دارید؟ 

عموم جوانان نس��ل س��وم و چهارم انق��الب، بچههای تحصیل 
کردهای هس��تند که ع��الوه بر تخصص و تعهد در مس��ئولیت 
خویش، آرمان گرا و انقالبی هس��تند. اآلن هم که نگاه میکنیم، 
بیشتر، همین جوانان پیگیر مسائلی چون عدالتخواهی، مبارزه با 
فساد و پویایی فضای اقتصادی و مطالبات بر حق مردمی هستند. 
خیلی از این جوانان در دام اش��رافیت و سبک زندگیهای اشرافی 
نیفتادهاند و منافعش��ان به اش��خاص یا نهاده��ای مختلف گره 
نخورده اس��ت؛ از همین روی آرمان گرایانه از کشور و مسئوالن 
مطالبه میکنند. عالوه بر این، توان باالی فکری، ذهنی و جسمی 
که یک نیروی انسانی در دوره جوانی دارد با دوران سالخوردگی 
اصاًل قابل قیاس نیس��ت؛ اما نمیدانم چرا در کشور، نمیخواهیم 
این مس��أله بدیهی را در عمل بپذیریم. این موضوع در پیامی که 
رهبر معظم انقالب به مناس��بت چهل سالگی انقالب خطاب به 
جوانان منتش��ر کردند نیز مش��هود است. لذا به نظر می رسد در 
این برهه تاریخی نیازمند این هس��تیم که سکان اداره کشور، به 
دست جوانان متعهد و متخصصی سپرده شود که در عرصه های 
گوناگون، بتوانند در کنار استفاده از مشورت و تجربه پیشکسوتان، 
موتور حرکت به س��مت عدالت و پیش��رفت این کشور را سرعت 

بیشتری ببخشند.
 برخ�ی موضوع جوانگرایی را با آقازادگی خلط کرده اند، ش�ما 

این را قبول دارید؟
البته در جوان گرایی نیز نباید به گونهای عمل ش��ود که فرصت 
برای جوانان توانمند فراهم نباش��د و این فضا توس��ط عده ای از 

آقازاده های نسبی و سببی تسخیر شود. 
رش��د آسانسوری عده ای از جوانان متصل به جایگاه های قدرت 
هستند می تواند دلزدگی را در جوانان تحصیل کرده متعهد که 
از توانی اجرای��ی باالیی نیز برخوردارند، به وجود بیاورد. لذا باید 
مراقب بود در این فصل جدید، که فرصت وارد میدان عمل شدن 

براي جوانان توس��ط رهبر معظم انقالب به درستي و هوشمندي 
بس��یار باالیي طرح ریزي شده است با ریل گذاري خانوادگي، از 

جاده شایسته ساالري منحرف نشود.
 از پیام رهبری گفتید، به نظر ش�ما جوانان چگونه میتوانند به 
ارتقاء عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن که از نکات 

مهم رهبری در این پیام بود، کمک کنند؟
 صحنه بین المللي امروز به گونه ای در جهان شکل گرفته است 
که ش��اهد ظهور و بروز بسیاری از جریان های استقالل طلب در 
مقابل نظام سلطه هستیم. در کنار این تحرکات ضد استبدادی، 
نهضتی به نام بیداری اس��المی با محور مقاومت در برابر س��لطه 
آمریکا و جیره خوارانش شکل گرفته است که اتفاقاً این مواجهه 
عامل دوس��تی ملت ها و دولت ها شده و جبههای متحد بوجود 
آورده است. اکنون این جبهه نیاز به تقویت و گسترش در سطوح 
مختل��ف دارد. تقوی��ت جبهه مقاومت برای رس��یدن به عزت و 
استقالل از موارد بسیار مهمی است که جوانان مي توانند در آن 

نقشي مهم و اثرگذار داشته باشند. 
جوانان مي توانند با اس��تفاده از حافظه تاریخی ملتها در تبیین 
چهره واقعي دش��منان برای مردم و حتی دولتها پیشگام باشند 
ت��ا هیچگاه جنایتکاران و چپاولگران نتوانند با خدعه و نیرنگ به 
منافع ملي و بین الملل��ي ما و جبهه مقاومت ضربه وارد نمایند. 
لذا پیشقراولي جوانان در عرصه روابط خارجي با حفظ ارزشهای 
انقالبي و ملي میتواند آنها را در میدانهای بین المللي کارآزموده و 

با تجربه به بار بیاورد و از آنها سفیراني برای آینده کشور بسازد.
این که عده ای دائم در تالش هستند تا بگویند سیاست خارجي 
باید در دس��ت افرادی خاص که فقط ویژگي تجربه را با خود به 
یدك مي کش��ند باش��د، تنها به خاطر حفظ دکان و کاسبی در 

مغازه خارجي است.
 و کالم آخر؟

و اما حرف آخر؛ باور من این است جوانان امروز با تکیه بر دانش 
روز و نش��اط جواني در این "جهاد بزرگ" براي "س��اختن ایران 
اسالمي بزرگ" که مورد مطالبه رهبر عزیز انقالب است سربلند 
بی��رون خواهند آمد. لذا به تبعی��ت از مقام معظم رهبری، همه 
مسئوالن عالیرتبه کشور باید میدان عمل را برای جوانان انقالبي 

فراهم نموده و براي سپردن مسئولیت به آنها اعتماد نمایند.
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باید به جوانان 
در عرصه 

سیاست خارجی 
میدان داد

رئیس دانشگاه سروش در گفتگو با 
سیاست روز:


