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حسن خمینی:

»

کنشگری سیاسی
تودهها بدون
وجود احزاب
به پوپولیسم
میانجامد

»

سیاست

2

حجتاالسالموالمسلمینحسنخمینیگفت:واقعیتایناستکه«حزب»بدونپشتوانهمردمیبهدیکتاتوری
منجر شده و از طرف دیگر کنشگری سیاس��ی تودهها بدون وجود احزاب به پوپولیسم میانجامد .به گزارش ایسنا،
حسن خمینی اظهار کرد :در موارد متعددی در تاریخ جهان مشاهده میشود که علی رغم عدم وجود احزاب ،مردم در
صحنه حضور پیدا کرده اند اما تنها یک باد مالیم توانایی این را داشته است که حرکت آنان را دچار دگرگونی کند .وی
افزود :امروزه نیز شبکههای اجتماعی میدان دار اصلی جامعه شده اند .نوه امام خمینی بیان کرد :در چنین شرایطی
نقش احزاب و نهادهای مدنی که دارای تفکرات و دیدگاههای تعریف شده و برنامههای مشخص در ارتقای آگاهیهای
اجتماعی و ساماندهی آن هستند و نمایندگی مطالبات نیروهای اجتماعی مخاطب خود را بر عهده دارند و در نتیجه
عقالنیکردنرفتارجامعهرابهسرانجاممیرساننداهمیتوضرورتیدوچندانمییابد.

خبر

مجیدمحتشمی:

»

در مقابل آمریکا
نیازمند ائتالف درونی
هستیم

مجید محتشمی دبیرکل حزب آزادی با اشاره استداللهای پیش پا افتاده مخالفان برجام ،گفت :این معاهده
خطر بزرگی را از کشور رهانید و با بی اثر کردن ائتالفهای منطقهای و فرامنطقهای علیه ایران ،فضای مثبتی در
ارتباط ایران در عرصه بینالملل شکل داد و در این باره نقش بی بدیل ظریف حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا ،محتشمی گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تصویب لوایح چهارگانه ( FATFگروه
ویژه اقدام مالی) به نوعی هماهنگی و تفاهم الزم را با وزارت خارجه داش��ته باشد تا به سرعت پاسخ الزم و مثبت
داده ش��ود .وی افزود :آنهایی که مخالفت میکنند میتوانند دیدگاههای خودش��ان فارغ از نفرت و انتقام مطرح
کنند .اما باید بدانیم مقابل زیاده روی و لجام گسیختگی آمریکا نیازمند ائتالف درونی هستیم ،در حالی که آنها در
پی ائتالف خارج از مرزهای ما هستند دست کم در مسائل بین الملل کمترین اختالف را داشته باشیم.

گزارش «روزان» از پیشنهاد اصالحطلبان به مجمع:

 2سامانه راداری جدید رونمایی شد

س��امانه راداری و کمک ناوب��ری «معین  »40و نیز س��امانه
راداری کمک ناوبری «ناصر  »40با حضور«علیرضا صباحیفرد»
فرمانده پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) ارتش رونمایی شد.
به گزارش ایرنا ،رادار معین  40یک س��امانه راداری پسیو با
قابلیت کشف اهداف در محیط ش��هری است که توسط سازمان
جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیاء (ص) و با
همکاری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری طراحی و
تولید شده است.
این سامانه قابلیت کش��ف و اهداف ریز پرنده و موشکهای
کروز در محیطهای شهری و پیرامون آنها دارد.
بر اساس این گزارش رادار معین  40به رادار غیرفعال و پنهان
نیز مشهوراست و هیچ یک از هواپیماها و سامانههای جمع آوری
اطالعات دشمن ،قادر به کشف این رادار نیستند.
همچنین سامانه کمک ناوبری ناصر  40دیگر بهعنوان دیگر
همه الزامات مربوط به سازمان
دس��تاورد دفاعی با لحاظ کردن 
بین المللی هوانوردی (ایکانو) قابلیت باالیی در تعیین موقعیت
جغرافیایی اهداف ،امکان ارتفاع س��نجی و زاویه سنجی دقیق و
تبادل هدف و تبادل اطالعات باسایر رادارهای کشوری را داراست
و میتواند همزمان مورد بهره برداری نظامی وتجاری قرار گیرد.
ناصر  40رادار س��امانه کمک ناوبری هست که همهاطالعات
هواپیمای در حال پرواز را نه از خلبان بلکه از خود سیستم هواپیما
سوال میکند؛ برد این سامانه بیش از  400کیلومتر است .فناوری
س��اخت س��امانه راداری کمک ناوبری ناصر  40صرفا در اختیار
هشت کشور پیشرفته جهان است و قرارگاه پدافند هوایی ارتش
با تکیه به توانمندی داخلی و براس��اس نیازهای روز دفاع هوایی
کشور این سامانه مهم را تولید و مورد استفاده قرار میدهد.

برگزاری کنگره حزب راه ملت

نخس��تین کنگره حزب راه ملت در تاالر اندیشه سرای اهل
قلم کتابخانه ملی برگزار ش��د .به گزارش ایلنا ،نخستین کنگره
حزب راه ملت در تاالر اندیش��ه س��رای اهل قل��م کتابخانه ملی
برگزار شد .در نخستین کنگره حزب اراده ملت بهزاد نبوی ،سید
مصطفی تاجزاده ،محمد کیانوشراد ،هادی خانیکی ،محمدعلی
ابطحی ،فیضاهلل عرب س��رخی ،حس��ین زمان ،محسن آرمین،
جواد امام ،شهربانو امانی ،حس��ین کروبی ،عبدالرضا هاشمزایی،
محسن رهامی ،رضا اکرمی ،محمدجواد حقشناس ،عبدالواحد
موسویالری و محمد توسلی حضور دارند.

مرخصی «مشایی» تمدید شد

مرخص��ی اس��فندیار رحی��م مش��ایی رئیس دفت��ر دولت
احمدینژاد برای چند روز دیگر تمدید شد.
به گزارش ایسنا ،اسفندیار رحیم مش��ایی که از روز یکشنبه
پنجم اسفندماه از زندان اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز
دیگر مرخصیاش تمدید ش��د .اس��فندیار رحیممشایی ،معاون
وقت احمدی نژاد در تاری��خ  ۲۶اس��فندماه  ۹۶در حال خروج از
منزل بقایی بازداش��ت ش��د .عبداهللپور ،وکیل مدافع اسفندیار
رحیممشایی در آن زمان گفته بود که احتماالً موکلم به دلیل اقدام
اخیر در خصوص آتش زدن حکم آقای بقایی دستگیر شده است.

احمد مازنی:

مردم به تداوم راهی باور دارند
که ظریف میرود

حجتاالسالم احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
تاکید کرد :مردم علیرغم همه گالیهها از شرایط سخت اقتصادی
به تداوم راهی باور دارند که ظریف میرود.
به گزارش ایلنا ،مازنی در توئیتر خود نوش��ت:موج نگرانیها
از اس��تعفای ظریف و حمایتهای مردم از او نشان داد که مردم
علیرغم همه گالیهها از ش��رایط سخت اقتصادی به تداوم راهی
باور دارند که ظریف میرود.

گروه سیاس�ی -مجمع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام در مقاب��ل یک��ی از
مهمترین تصمیم��ات تاریخیاش قرار
دارد .تصمیمگیری در مورد س��ه الیحه
از مجموع چهار الیحه مرتبط با FATF
به آنها سپرده ش��ده است .تصمیمی که
اتخاذش برای آنها دش��وار بوده اس��ت.
آنها در دو جلسه اخیر خود نتوانستهاند
درباره الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه
با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به
پالرمو به نتیجه برسند و تصمیمگیری
درب��اره آن را به جلس��ات بع��د موکول
کردهاند .امروز جلسه این نهاد به بررسی
پالرمو میپردازد و ناظران به این جلسه
چشمدوختهاند.
تلاش دول�ت ب�رای اقناع
مجمعبهموافقت
مجمع تش��خیص پس از رد الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی توسط
ش��ورای نگهبان در اولین جلسهای که
آیتاهلل آمل��ی الریجانی پ��س از مرگ
آیتاهلل هاش��می ش��اهرودی بر مسند
ریاست نشست ،به تأیید رساند و اینگونه
یکی از سه الیحه رد شده توسط شورای
نگهبان به تأیید رسید .اما بر خالف آنچه
در آن اولین جلس��ه اتفاق افتاد ،مجمع
در جلسات بعدی نتوانست درباره الیحه
الحاق به کنوانس��یون پالرم��و به نتیجه
برسد .دش��واری و خطیر بودن تصمیم
درباره این الیحه ،مجمع را به این سمت
برد که به ج��ای رأیگیری ب��ه مذاکره
درب��اره آن ادامه دهند و جلس��ات یکی
پس از دیگری بینتیج��ه خاتمه یافت.
اکنون در س��ومین جلس��های که امروز
الیحه الحاق به پالرمو بررس��ی میشود،
فشارها از هر سو بر مجمع بیشتر و بیشتر
میشود.
در ح��د فاصل��های ک��ه مجم��ع
نمیتوانست درباره این الیحه به تصمیم
برس��د ،گروه ویژه اقدام مالی ()FATF
که خروج ایران از لیس��ت سیاه ریسک
تجارت این نهاد را منوط به تصویب این
لوایح ک��رده ،مهلتی که به ای��ران برای
اصالح قوانین داده بود ،به پایان رس��ید
و در نشس��ت ماه فوریه خ��ود در حالی
که ایران هنوز تکلی��ف تمامی این لوایح
را روش��ن نکرده بود ،تصمیم گرفت که
تعلیق حضور نام ایران در لیس��ت را بار
دیگرتمدیدکند.
اکنون در اولین جلسه بعد از اعطای
فرصت مجدد به ایران توسط ،FATF
مجمع باید تصمیم بگیرد .از یک س��و،
دولت از مجمع میخواهد که این لوایح
را تأیید کند و از سوی دیگر ،تندروهای
داخلی مجمع را تحت فشار گذاشتهاند
که آنها را رد کند.
به نظر میآی��د که از جلس��ه تأیید
الیحه مب��ارزه ب��ا پولش��ویی ،فضای
عمومی مجمع بیش��تر به س��مت عدم

سازمان آگهیهای روزنامه روزان

با رویکرد جدید و با شرایط ویژه
آگهی میپذیرد

88308507

سازمان آگهیها و روابط عمومی

همهپرسیبرایخروجازتعلیق

تأیید لوایح مرتبط با  FATFرفته است.
طبق گفته برخی از اعض��ای مجمع در
جلس��ه قبلی در صورتی که رأیگیری
انجام میش��ده ،الحاق ب��ه پالرمو مورد
تأیید قرار نمیگرفته است .برخی اعضای
موافق این الیحه اکنون به جمع مخالفان
پیوس��تهاند که مش��هودترین نمونه آن
احمدتوکلیاست.
با این حال ،دولت تالش میکند که
اعضای مجمع را قانع کند .لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیسجمهور که نماینده
دولت در جلسات مجمع هم هست ،روز
پنجش��نبه گفته که دولت به مصلحت
بودن لوایح  FATFرا اثبات کرده است.
او ضمن تأکید بر اینکه ایران خود قربانی
پولشویی اس��ت گفته که «توقع داریم
مجمعتشخیصمصلحتنظامهمکاری

»

تالش ک��رده ب��ر اعضای مجم��ع تأثیر
بگذارد .تأکید بر اینکه رهبری با این لوایح
موافق است ،مهمترین نکتهای است که
میتواند بر ذهن اعض��ای مجمع به نفع
این لوایح تأثیر بگ��ذارد و روحانی از این
ابزار بهرهگرفت.
پیش�نهاد اصالحطلب�ان به
مجمع
دول��ت در ای��ن مدت ت�لاش کرده
که از منظری فنی و کارشناس��ی با این
موضوع برخ��ورد کند ام��ا واقعیت این
اس��ت که تأیید یا رد ای��ن لوایح بیش از
آنکه متأثر از مباحث کارشناسانه باشد،
متأثر از رویکرد سیاسی اعضای مجمع
است .همچنین ،فش��ارهای سیاسی و
مالحظات جناحی اعض��ای مجمع را به
سمتمخالفتکشاندهاست.

همهپرسیبگذارند.
در ای��ن بیانیه با تأکید ب��ر اینکه هر
کنوانس��یون بینالمللی محدودیتها و
فرصتهایی دارد ،تأکید شده که وقتی
کنوانسیونی «به تصویب همه کشورهای
مؤثر جهان برس��د ،عدم عضویت در آن،
مشکالت عدیده در مناسبات آن کشور
حتی با کشورهای دوس��ت خود ایجاد
میکند ،زیرا آنها بهدلیل عضویت در این
کنوانس��یونها ،ملزم به رعایت مقررات
کنوانسیونها در مناسباتش��ان با سایر
کشورها از جمله کش��ورهای غیرعضو
میشوند».
نویسندگان بیانیه ضمن بیان اینکه
کنوانسیون پالرمو به تصویب 180کشور
دنیا رس��یده و عدم عضویت ایران در آن
تنها باعث منزوی ش��دن کشور خواهد

در بیانی�ه جمع�ی از اصالحطلبان آمده اس�ت« :ب�ر اس�اس براهین ف�وق از اعضای
محترم مجمع تش�خیص مصلحت نظام با هر س�لیقه سیاس�ی انتظار میرود در مورد
پیمانهای  FATFتسلیم ش�انتاژهای مصلحت ستیز نش�وند و با تصویب این لوایح،
مانع تکرار مش�کالت مشابه گذش�ته شوند .مش�کالتی که خس�ارات و اختاللهای
بزرگی در روند توس�عه و پیش�رفت کش�ور بهوج�ود آورد .چنانچه اعض�ای محترم
مجمع در حمای�ت اکثری�ت قاط�ع ایرانیان از پیوس�تن کش�ورمان به کنوانس�یون
مزبور تردید دارن�د ،میتوانند رد یا تایید آن را به همه پرس�ی ملت ای�ران بگذارند».

جدی در زمین��ه تصویب لوایح FATF
داشته باش��د؛ چراکه از نظر کارشناسی،
دولت ،مصلحت تصویب لوایح FATF
را اثبات کرده است».
از این مهمتر ،اظه��ارات روحانی در
جمع مدیران بانک مرکزی در هفته قبل
بود ،او با بیان اینکه «تصمیمگیر در این
کش��ور دولت ،مجلس و رهبری اس��ت؛
رهبری چن��د بار به م��ن گفتند ،نه یک
بار ،که با این لوای��ح چهارگانه مخالفتی
ندارم .اینکه موضع رهب��ری ،دولت هم
که الیحه داده ،مجلس هم تصویب کرده
اس��ت ،پس چه کس��ی مخالف است؟»

در حالی که اصالحطلبان و حامیان
دولت به دنبال تأیید این لوایح هستند،
اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت در
تالشند که این لوایح رد شود .در همین
راس��تا ،م��وج پیامکه��ای تهدیدآمیز
و تجمع��ات در مخالفت با لوای��ح به راه
افتاد .اما این بار در س��وی دیگر ،جمعی
از اصالحطلبان که موافق تصویب الیحه
هس��تند ،با انتش��ار بیانیهای از اعضای
مجمعخواستهاندکه«تسلیمشانتاژهای
مصلحت ستیز نش��وند» و به این لوایح
رأی مثب��ت بدهن��د و در صورتی که در
این خصوص تردید دارند ،این لوایح را به

شد ،معتقدند که «چین ،روسیه و دیگر
کش��ورهای مس��تقل برای عضویت در
کنوانس��یونهای جهان��ی ،مالحظاتی
شبیهایراندارند،اماهمهآنهافرصتهای
ناش��ی از عضویت در این کنوانسیونها
را بهمراتب بیشتر از تهدیدها و خسارات
ناشی از عدم عضویت ارزیابی میکنند.
افزون برآن هر کشوری برای عضویت در
یک کنوانسیون میتواند اجرای برخی از
مواد آن را تعلیق کند یا با تحفظ بپذیرد.
همچنین خ��روج از هر کنوانس��یونی از
جمله از  FATFهزینهای بیش از عدم
عضویت در آن ن��دارد ولی عدم عضویت

در این کنوانسیونهای متشکل از تقریبا
همه کشورهای جهان بس��یار پرهزینه
اس��ت و باعث نوعی خود تحریمی برای
همکاری اقتصادی با کش��ورها ش��امل
دوس��تان جمه��وری اس�لامی ای��ران
میشود».
همچنین ،در این بیانیه بر این تأکید
ش��ده که موضوع به درگی��ری جناحی
تبدیل شده و در آن آمده «مطلع شدیم
جمعی��ت خاصی ب��ا اهداف��ی غیرملی
در یک بمب��اران خبری و با اس��تفاده از
ابزارهای گوناگون از جمله با ارسال انبوه
پیامهای اینترنتی ،میکوش��ند اعضای
محت��رم مجمع تش��خیص مصلحت را
از تصوی��ب قوانین مربوط ب��ه FATF
منصرفکنند».
نویس��ندگان معتقدند ک��ه همین
فضای غیرکارشناسی ،برخورد جناحی
و ایجاد فض��ای هیجانی باعث ش��د که
اقداماتی انجام گیرد که پرونده ایران در
موضوع هس��تهای را به ش��ورای امنیت
سازمان ملل کشاند و بعد از آن علیرغم
تالش و کسب توافق برجام باز هم اجازه
بهره بردن از منافع آن برای کشور فراهم
نشد.
در بیانیه آمده اس��ت« :پیشتر نیز
در یک فض��ای هیجانی و با تش��ویق و
تحریک همین گروه ،و برخالف توصیه
کارشناس��ان و نیر برخی کش��ورها ،در
مذاکرات هستهای به نحوی رفتار کردیم
که در نهایت موجب تحویل پرونده ایران
به دولت آمریکا از طریق ارس��ال پرونده
کش��ورمان به ش��ورای امنیت سازمان
ملل ش��د .پس از آن هرچه در ارتباط با
موضوع هستهای به ما تحمیل شد ،ناشی
از همین خطا و نیز فشارهای گروههای
بینام و نشان و جناحی کردن سیاست
خارجی کشور بوده است».
در ادامه نویس��ندگان تأکید کردند
که «بر اس��اس براهین ف��وق از اعضای
محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با
هر سلیقه سیاسی انتظار میرود در مورد
پیمانهای  FATFتسلیم شانتاژهای
مصلحت س��تیز نش��وند و ب��ا تصویب
این لوایح ،مانع تکرار مش��کالت مشابه
گذشته شوند .مش��کالتی که خسارات
و اختاللهای بزرگی در روند توس��عه و
پیشرفت کش��ور بهوجود آورد .چنانچه
اعضایمحترممجمعدرحمایتاکثریت
قاطع ایرانیان از پیوس��تن کشورمان به
کنوانسیون مزبور تردید دارند ،میتوانند
رد یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران
بگذارند».
میتوان گفت که این بیانیه لب کالم
موافقان این لوایح از منظر سیاسی است و
حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه
امروز مجمع چه اتفاق��ی میافتد و این
اس��تداللها و آن تأکید حسن روحانی
تأثیر میگذارد یا نه.

گزارش
ش دولت:
بررسی چال 

»

بازگشت به مرداد ،92باطلالسحر چالش
در سیاست خارجی

پس از خرداد  ،92مهمتری��ن عامل موث��ر در آرایش و تمایز
نیروهای سیاسی ،رویکرد در سیاس��ت خارجی بود .وضعیتی که
میتوان آن را در دوگانه برجامی��ان و غیر برجامیان صورتبندی
کرد .در چنین ش��رایطی بهنظر میرس��د با اعالم خ��روج ایاالت
متحده از برجام ،همچنان راهبرد مشخصی در قبال آلترناتیوهای
وضع فعلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا ،داوود حشمتی تحلیلگر سیاسی در خصوص
رویکردهای مختلف نیروهای سیاسی نسبت به اعمال تحریمها
گفت« :اعتقادی از قبل وجود داش��ت مبنی ب��ر اینکه تحریمها
زمانیکه طوالنی مدت میشود ،کارایی خودش را از دست میدهد.
به این معنا که ایران توانایی پیدا میکند که هم در داخل با تحریمها
منطبق شود ،و هم در خارج نیازهایش را به تدریج برطرف کند .اما
این نقطه باید پایانی داشته باشد .یعنی شما نمیتوانید بگویید که
من با این وضعیت ،مادامالعمر میتوانم کشور را اداره کنم .این نگاه
زمانی میتواند تاثیرگذار باشد که بر این باور باشید که قرار است،
این شرایط را فرضا تا سه سال آینده تحمل کنید».
وی ادام��ه داد« :نگاه دیگری هم در داخل کش��ور وجود دارد،
مبنی بر اینکه تحریمها رویکرد هدفمند دارد .ریچارد نفیو در کتاب
«هنر تحریمها» مکانیسم این هدفمندی را تشریح کردهاست .االن
هم ما با این نوع تحریمها مواجهیم ».وی در خصوص ایده تقویت
گفتمانی دولت ،در صورت ادامه فش��ارهای اقتصادی گفت« :من
با این موضوع موافق نیس��تم .به دو دلیل مهم :یک دلیل این است
که روی این مس��ئله مخالفان دولت مفصل و خوب کار کردهاند و
تالش کردهاند که ضعف دولت را پررنگ کنند .شما وقتی در سطح
جامعه وارد شوید و سوال کنید ،متوجه میشوید مردم همه را با هم
یککاسه میبینند .باید بین توده مردم با آن کسانی که این توده
را هدایت میکنند ،فرق بگذاریم .توده مردم ،همه نظام را یکسان
میبیند و تفاوتی بین جریانها و نیروهای سیاس��ی قائل نیست.
یعنی از قبل هم خیلی برایش فرقی نمیکرد».
اینتحلیلگرسیاسیگفت«:باافزایشفشاراقتصادی،وضعیت
گفتمانی دولت تقویت نمیش��ود .چون مردم نوک پیکان نقد را
مستقیما به سمت دولت میگیرند .هر چند باتوجه به بازتابهای
استعفایظریفطبیعیاستکهمردمنسبتاتفکیکیراقائلشوند.
نگرانی بازارهای سرمایه ،بورس ،سکه و ارز موید این مطلب است که
با رفتن برجامیان وضعیت اقتصادی به شدت بدتر خواهد شد».
وی افزود« :با این وجود به نظر من در دوره احمدی نژاد ،چنین
نگاهینسبتاحاکمبود.یعنیهمهمیگفتندکهاوباماطالبمذاکره
است ،اما ایران مرتبا مخالفت میکند .روحانی هم نشان نداده است
که طالب مذاکره نیس��ت .لذا وضعیت امروز متفاوت است .به این
دلیل که ما مردمی را تش��ویق کردهایم که بیایند به روحانی رای
دهند .در فضای مجازی و حقیقی با این پرسش مواجه هستیم که
که پاسخ دولت به این پرسشها چیست .متاس��فانه در وقوع این
ناکارآمدنمایی،وضعیترسانهایدولتهمموثربودهاست».
وی در خصوص ماهیت برجام گفت« :برجام محصول همکاری
دو تیم دو نفره بود .رهبری و س��ردار قاسم سلیمانی در منطقه ،و
ظریف و روحانی در عرصه دیپلماسی .شکاف در این آرایش را من
اصال مطلوب نمیبینم ».حشمتی گفت« :تا قبل از این دوره ،نکته
طالیی موضع روحانی در سال  92این بود که من آمدهام با اختیار
کامل در موضوع هس��تهای ،کار را پیش ببرم و این اختیارات را به
وزیرخارجهام تفویض میکنم .در چنین شرایطی ،با استعفای اخیر
ظریف ،بخشی از بار مقصرنمایی از روی دوش دولت برداشته شد».
وی در خص��وص راهکار خ��روج از وضع کنون��ی گفت« :من
معتقدم که ما باید به مرداد  92برگردیم ،تا به یک جمع بندی واحد
در کشور برسیم .شرایطی که در آن میان نیروهای مختلف اتفاق
نظربرقرار شد.
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