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معاون حقوقی رئیس جمهوری  :تضمین از سوی پالرمو و FATFمنطقی نیست
معــاون حقوقــی ریاســت جمهــوری
شرط دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظــام بــرای تصویــب دو الیحــه CFT
(الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم) و
پالرمــو (الحــاق ایــران بــه کنوانســیون
بینالمللــی مبــارزه با جرایم ســازمان
یافتــه فراملــی) را بــه طــور تلویحــی
غیرمنطقی خواند .محسن رضایی روز

 26اسفندماه در اظهار نظری گفته بود
که اروپاییها باید برای تصویب این دو
کنوانســیون به ایــران تضمیــن بدهند.
امــا لعیــا جنیــدی ،بــا رد منطــق مورد
اشاره محسن رضایی ،به «خبرآنالین»
گفتــه کــه «تضمینهــای متعارفی که
ممکــن اســت در ذهــن مــردم باشــد،
زیــاد در ایــن زمینــه معنیدار نیســت.
تضمینهــای آنهــا در دل خودشــان

اســت .یعنــی شــما همــکاری میکنید
به شــرط همــکاری متقابــل .اگر دولت
دیگری در موردی که شما به آن ارجاع
دادیــد امــا تعهداتــش را انجــام نداد و
همــکاری نکرد ،اینهــا همگی مبتنی بر
رفتــار متقابــل اســت و پــس مــا هم به
تعهداتمــان در مقابل آن دولت عمل
نخواهیم کرد».
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام از

بیــش از دو مــاه قبــل در حــال بررســی
الیحــه پالرمــو اســت و ایــن در حالــی
اســت کــه ایــن مجمــع بعــد از تعیین
تکلیــف پالرمــو بایــد به موضــوع CFT
هــم رســیدگی کنــد .در حالــی کــه بــه
نظــر میرســید دیــروز اولیــن جلســه
مجمــع بــرای ادامــه بررســی الیحــه
پالرمــو تشــکیل شــود ایــن اتفــاق رخ
نــداد .مصباحــی مقدم ،عضــو مجمع

تشــخیص مصلحــت نظــام دیــروز به
خبرگزاری مهر گفت که معلوم نیست
اولین جلسه این مجمع در سال  98در
چــه تاریخی برگزار شــود .این در حالی
است که پیش از آغاز سال جاری بحث
مخالفــان  FATFدر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام این بــود که در صورت
رأیگیــری بــرای لوایح پالرمــو و ،CFT
ایــن دو الیحــه قطعــاً رد میشــدند.

جنیدی ،گفته است« :این طور نیست،
تصمیمگیــری نه بر رد و نه بر تأیید آن
گرفته نشــد .نظــرات موافــق و مخالف
داده شــد .به دلیل احتمال تأثیر و تأثر
متقابــل پالرمــو و  CFTبر هــم ،قرار بر
آن شــد که در ســال  ۹۸جلســاتی باشد
کــه تأثیر و تأثــرات آنها بر هــم و نیز بر
وضعیت فعلی تحریمها بررسی شود
و سپس تصمیم بگیرند».

فرهاد درویشی ،استاد علوم سیاسی از غیبت احزاب در بحرانهای ملی میگوید

کارویژه احزاب فقط سیاسی و انتخاباتی نیست

اغلــب کارویــژه احــزاب را در حــوزه
سیاســی محدود میدانند ،اما در مقابل
دیگرانــی معتقدنــد که احزاب سیاســی
بایــد در مواجهه بــا بحرانهــا و حوادث
غیرمترقبهایکهگریبانگیرکشورمیشود
نیز به نوبه خود ایفای نقش کنند .شــما با
کدام یک از این دو عقیده همداستانید؟
متفکــران در حــوزه جامعهشناســی

ابوالفضل نسایی  /ایران

گــروه سیاســی  /ایران کشــوری اســت با
جغرافیای وســیع و مســتعد مواجهه با
بحرانهــای متفاوت؛ از ســیل و زلزله تا
خشکســالی و طوفــان .گاه ایــن بالیــای
طبیعی در مقیاســی بــروز پیدا میکنند
که مواجهه با آنها بی همراهی عمومی
همه نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی،
نظامــی و غیرنظامــی ممکــن نیســت.
در چنیــن شــرایطی توقــع آن اســت که
نهادهــای مدنی خاصه آنها که با هدف
مواجهه با چنین بحرانهایی تأســیس
شده اند به یاری بشتابند .اما آیا احزاب
و گروههــای سیاســی نیز مخاطــب این
توقع هســتند؟ نقش احزاب در شــرایط
بــروز چنیــن بحرانهایــی چیســت؟
پرســشهایی کــه پاســخهایی کامــاً
متفــاوت بــرای آنهــا میتوانــد وجــود
داشــته باشــد .محمد عطریانفر ،عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران معتقد
اســت که احــزاب تنهــا در صورتی که به
صــورت یک دولت در ســایه عمل کنند
میتواننــد در چنیــن بحرانهایی برای
خود مســئولیت قائل شــوند .وضعیتی
کــه به عقیده او در ایران منتفی اســت و
ســبب شــده اســت که احزاب در چنین
شــرایطی بــه صــدور بیانیههایــی اکتفا
کننــد کــه دردی هــم دوا نمیکننــد.
فرهاد درویشی ،از اساتید علوم سیاسی
دانشــگاه اما دیــدگاه متفاوتــی دارد .به
همین دلیــل او در گفتوگو بــا «ایران»
بــه وظایفــی میپــردازد کــه میتوانــد
در ســه مقطــع پیــش ،همزمــان و پس
از بحــران برعهــده احــزاب قــرار گیــرد.
مطالبه سیاستهای پیشگیرانه ،بسیج
نیروهــای مردمــی در حیــن بحــران و
ارزیابــی عملکرد نهادهــای مختلف در
مواجهه با بحران پس از فروکش کردن
آن از جمله اقداماتی است که به باور او
میتواند برعهــده احزاب سیاســی قرار
گیرد.

سیاســی کارویژههــای مختلفــی را برای
احــزاب قائلنــد ،امــا در کشــور مــا فقط
روی کارویــژه انتخاباتی احــزاب تأکید و
تمرکز شــده اســت .حــال آنکــه احزاب
میتواننــد عالوه بــر کارویــژه انتخاباتی
دارای کارویژههای اجتماعی ،آموزشی،
ارتباطاتی و نظارتی باشــند و در بســیج
اجتماعــی و جامعــه پذیــری افــراد نیز
ایفای نقش کنند.
اگر بــه طور طبیعــی احزاب مــا بتوانند
ایــن کارویژههــا را داشــته باشــند ایفای
ایــن کارویژهها از دو جهــت مؤید نظام
سیاســی اســت؛ هم از جهت بــاال بردن
کارآمــدی نظام سیاســی و هم از جهت
افزایش مشروعیت آن.
اما واقعیت این است که نوع نگاهی که
در حال حاضر در جامعه ما به سیاست
میشــود یک نگاه تقلیلگرایانه اســت
که سیاســت را فقــط در تصــدی قدرت
و کســب مناصــب سیاســی خالصــه
میکنــد .حــال آنکــه امــروزه تلقــی از
سیاســت یک تلقــی عامی اســت که در
«پابلیک پالیســی» یعنی سیاستگذاری
عمومــی در عرصههــای مختلــف اداره
جامعه تعبیر میشــود .سیاســتگذاری
عمومــی دیگــر تنهــا در انتخابــات و
رقابتهــای سیاســی محــدود نیســت
بلکــه بــه سیاســتگذاری در عرصــه
فرهنگ ،اقتصــاد و اجتماع نیز تســری
پیدا میکند .تغییر تلقی ما از سیاســت
میتواند تلقی ما از کارویژههای احزاب
را نیز تغییر دهد.

جای خالی احزاب در بحرانهای ملی

مشــکالتی کــه در
1
مواجهه با بحرانهایی
گفتـــار کــه ناشــی از بالیــای
طبیعــی وجــود دارد،
در دو مرحلــه نیازمند
بررســی اســت .اول
پیشــگیری از افزایــش
آذر منصوری
قائم مقام دبیر کل خســارات احتمالــی
حزب اتحاد ملت ناشــی از این بحرانها
و دوم نحــوه مدیریــت
آن به این معنی که نیروهای کشور به شکلی
بســیج شــوند تا از این بحران بدون مشــکل
عبــور کنند .به نظر میرســد که مــا در هر دو
بخش مســأله ،بــه صــورت کالن با مشــکل
مواجه هستیم .البته مسأله اصلی به فقدان
جدی انسجام مدیریت در کشور بازمیگردد
کــه آثــار و پیامدهــای آن را در ســیل ویرانگر
اخیر هــم به وضــوح دیدیم و شــاهد بودیم
نیروهایــی که باید همافزایی داشــته باشــند
در بخشهایــی حتی انــرژی همدیگر را هم
خنثــی کردهانــد .در این میان آن بخشــی که
مربــوط به احزاب کشــور میشــود به همین
مســأله برمیگردد .اینکه تا چه حد ظرفیت
انسجامبخشــی بین نیروهایی کــه در دولت
و حاکمیــت تعریــف میشــوند و نیروهــای
غیردولتی اعم از احــزاب و نهادهای مدنی،
وجــود دارد هنوز مورد بحث جدی اســت .با
توجــه بــه اینکه رویکــرد احزاب در ســمت و
سوی قدرت سیاسی در کشور قرار دارد ،کمک

دراحزابرقیبایجادحساسیتکند...
بلــه همان طــور که گفتم ،چــه در درون
حاکمیــت و چــه در درون احزاب تلقی
درســتی از کارویژههــای احــزاب در
چنین شــرایطی وجــود نــدارد .در مورد
احتمــال سوءاســتفادههای سیاســی از
این شــرایط هم ممکن اســت ســوابقی
وجــود داشــته باشــد .مثالً در ســالهای
نخســت انقــاب ســیلی در خوزســتان
آمده بــود و گروههایی مانند مجاهدین
خلق و چریکهای فدایی بر بستههایی
کــه وظیفه توزیعــش را برعهــده گرفته
بودنــد ،مهر خودشــان را میزدند و این
بــرای حاکمیــت قابــل تحمل نبــود .به
هر حال ما نمیتوانیم به دلیل احتمال
وقــوع سوءاســتفاده اصــل موضــوع را
نفــی کنیــم .اگــر یک حــزب بــه معنای
واقعی حزب باشــد و دارای تشــکیالت،
ســازماندهی و نیــروی انســانی؛ چطــور
میتوانــد نســبت بــه بالیــای طبیعــی
بیتفــاوت بمانــد و بگویــد مــا فقــط
فعالیــت سیاســی میکنیم .این نشــانه
نگاه تقلیلگرایانه به امر سیاست است.
حــال آنکه سیاســت چیزی نیســت جز
مدیریت امور جاری شهروندان .پس ما
در هــر جامعه چه با بحرانهای ناشــی
از بالیای طبیعی مواجه شــویم و چه با
بحران اجتماعی ،اقتصادی یا فرهنگی،
احــزاب میتوانند براســاس گســتردگی
و توانایی تشــکیالتی خــود در کنار دیگر
نهادهای مردمی ایفای نقش کنند.
دقیقــاً آن نقشــی کــه معتقدیــد احزاب
میتواننــد پیــش از بحــران ،در میانــه
بحران و پس از آن ایفا کنند چیست و به
نظرتانبایدرویچهنقاطیتمرکزکنند؟
در مقطــع پیــش از بحــران احــزاب و
نهادها باید دستور کار و سیاست عمومی
را بــه حاکمــان نشــان دهنــد و بگوینــد
این موضوعی اســت که باید دربارهاش
فکــر و چارهاندیشــی شــود .در حقیقت
احــزاب میتواننــد بــه عنــوان نماینــده
بخشهایی از مردم بیان کننده مطالبه
عمومــی بــرای تأمیــن پیشــگیریهای
الزم بــرای مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی
باشــند .چنانکه در ایران بــه عنوان یک
کشور زلزلهخیز ســازمانها و نهادهایی
هســتند که وظیفه ذاتیشان پیشگیری،
مقابلــه و مواجهه با بحرانهای ناشــی
از زلزلــه اســت .امــا ممکــن اســت این

پیــرو ایــن دیــدگاه شــما بایــد گفــت که
اتفاقاً مــا در جامعــهای زندگی میکنیم
کــه بســیاری از امــور بــا سیاســت پیوند
خورده است .اما به نظر میرسد احزاب
تمایل چندانی به فعالیت در حوزههای
غیرسیاســی و نامرتبــط با مقولــه قدرت
ندارند...
واقعیــت این اســت که ما دســتکم به
نسبت کشورهای همسایهمان از سابقه
طوالنــی شــکلگیری مفهــوم تحــزب
برخورداریم .از دوران مشــروطه تاکنون
بیــش از  120ســال اســت کــه شــاهد
تأســیس و فعالیــت احــزاب گوناگــون
بودهایــم اما به نظر میرســد اغلب این
احــزاب ناقصالخلقه متولد شــدهاند و
هیچ گاه نتوانســتهاند به معنای واقعی
کلمه آن حزبی باشــند که به طور مثال
در کشــورهای غربی به عنوان خاستگاه
اصلی احزاب دیدهایم.
به نظر میرســد دستکم سه عامل در
این مســأله تأثیرگذار بودهاند .نخســت
آنکه در طول تاریخ فعالیتهای حزبی
و مدنی در کشورمان رویکرد حاکمیت و
ساختار حقوقی و قانونی نسبت به آنها
رویکرد مناســبی نبوده است .نهادهای
مدنــی کــه شــامل رســانهها ،نهادهــای
مردمــی و احــزاب میشــوند اغلــب از
ســوی دولتهــا بــه عنــوان موجوداتــی
مزاحــم و نــه مکمــل تلقــی شــدهاند.
مســألهای کــه تا حــدود زیادی ناشــی از
ســاختار رانتی و نفتی سیاست در ایران
بوده اســت .ســاختاری که ســبب شــده
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از جمله وظایف آنان اســت .اعتمادافزایی،
ایجاد انســجام و همدلی بیــن ظرفیتهای
موجود اعم از نهادهای دولتی به معنای قوه
مجریه و مجموعهای که تحت امر آن هستند
و نهادهــای حاکمیتــی از اقداماتی اســت که
انجــام آن از ســوی احــزاب طلب میشــود.
وجــه مهمتــر موضــوع ،پیشــگیری از وقــوع
چنین حوادثی است .اینکه احزاب تا چه حد
در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت
خــود موضــوع اقلیــم ایــران ،ظرفیتهــای
موجــود و فرصتهــای پیــش رو را مــد نظر
قرار دهند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بخصوص با توجه به مجموعه آسیبهایی
که اقلیم کشور را تهدید میکند ،احزاب باید
بگویند که چه برنامهای بــرای بهبود اوضاع
و ایجاد ظرفیتهای بیشتر با توجه به میزان
گستردگی منابع طبیعی در ایران در راستای
آمایش سرزمینی ،بهبود مشارکت مردم در
فرآیندهــای پیشــگیری و مواجهه بــا بحران
و تــابآوری جامعــه در برابــر آســیبهایی
که کشــور را تهدید میکند ،دارنــد .این موارد
متأســفانه در برنامــه هیــچ یــک از احــزاب
گنجانده نشــده است .چرا که محیط زیست
ایــران موضوعی اســت که نهادهــای مدنی
هم در پیگیری آن با محدودیتهایی مواجه
هســتند و به نظر میرسد که به همین دلیل
احــزاب هــم از ورود به این حوزه خــودداری
میکنند.

دولــت خود را از نهادهای مدنی بینیاز
ببیند و به جای آنکه آنها را بازویی برای
کمک به خود بخواهد جایگاهشان را به
زینتالمجالس تقلیل دهد.
مســأله دیگر فرهنگ عمومی حاکم بر
جامعه اســت کــه در آن مردم فعالیت
حزبــی و فعالیــت در نهادهای مدنی را
به عنوان یــک فضیلت اجتماعی برای
خود تلقی نمیکنند و اگر هم به سمت
این نهادها کشــیده بشوند ،بیشتر ناشی
از تمایل به کســب نفع شــخصی است.
ایــن فرهنگ البته در چنــد دهه اخیر با
افزایش آگاهیها در حال بهبود اســت.
اما هنوز در میان نهادهای مدنی احزاب
چون بار سیاسی و امنیتی دارند با اقبال
کمتری از سوی مردم روبهرو هستند.
وجه دیگر مســأله نیز خود احزابند .زیرا
در درون خود احزاب هم تلقی درســتی
نســبت بــه سیاســت و جایگاهــی کــه
میتوانند در اداره جامعه داشته باشند،
وجود ندارد .نگاه احزاب به کارویژهشان
یــک نگاه فصلی اســت و اینکــه چگونه
میتواننــد در کوتــاه مــدت بیشــترین
بهــره را ببرنــد و بــدون ارائه آمــوزش و
ســرمایهگذاری اجتماعــی ســازمان و
تشکیالت ایجاد کنند.
اما برخــی فعــاالن حزبــی معتقدند که
حــزب چنیــن کارویــژهای نــدارد کــه در
مواجهــه با بحرانهــای ناشــی از بالیای
طبیعی ایفای نقــش کند .برخــی از آنها
حتــی معتقدند کــه ورود احــزاب به این
مســائل میتواند برخالف قانون باشد یا

ورود احزاب به بحرانهای طبیعی ،آسیبزا است

 2بحــث بحرانهــای
گفتـــار طبیعــی و یــا
بحرانهایــی کــه
عوامل انسانی خیلی
در پیدایــش آن
دخیل نباشند ،نوعی
محمدجواد حق شناس رویکــرد مدیریتــی و
عضو شورای
مرکزی بیشتر از آن تکنیکال و
حزب اعتماد ملی
تخصصیاست.البته
در دنیــای امروز ،برای رویارویی با بحرانها
میبینیــم که جــدای از مباحــث تکنیکال،
ســاماندهی و آموزشهــای عمومی اســت
کــه نقــش جــدی را در مقابله بــا بحرانها
برعهــده گرفتــه و ایــن حوزه را ســاماندهی
میکند .این نقش در مــورد جایگاه احزاب
متفاوت است .چرا که احزاب در قالب اداره
کشور که قالب بزرگتری از مدیریت بحران
اســت ،ایفــای نقــش کــرده ،با هــم رقابت
میکنند و برای این کار برنامه دارند .در ذیل
ایــن برنامــه ،برنامهای هم بــرای مدیریت
بحران تعریف میشــود و مــورد توجه قرار
میگیرد .متأســفانه از آنجایی که در کشــور
ما به لحاظ ســاختاری ،نقشی برای حضور
احزاب در حوزه اداره کشــور تعریف نشده و
در چارچوب ستاد مدیریت بحران به عنوان
یکــی از حوزههــای زیر مجموعــه مدیریتی
کشــور نقــش و کارکــردی برای احــزاب ذکر
نشده است .بنابراین میتوانیم بگوییم که
نقــش احــزاب آنقدرها هم جدی نیســت

کــه بتواند ایفای نقش و تعهدی را برعهده
بگیرد و در آن حوزه پاســخ مناســبی را هم
بدهــد .اگر ما بخواهیــم به عنــوان احزاب،
ورود منطقــی به بحرانهای ملی همچون
ســیل ،زلزله و ...داشــته باشــیم ،باید اساساً
بتوانیــم در ســاختار مدیریــت کشــور ورود
پیــدا کنیم ،اتفاقی که هیــچ گاه رخ نخواهد
داد .احــزاب علیالقاعــده در کشــور مــا
کارکرد سیاســی دارد .فردا اگر احزاب بنا به
هــر دلیلی وارد مقولــه بحرانهای طبیعی
و چــه اجتماعــی بشــوند در منطقــه ســیل
زده حضور داشــته باشــند اولین اتفاقی که
میافتد این اســت که احزاب رقیب ممکن
اســت این اقدام را به یک برداشت سیاسی
تقلیــل دهنــد و بگویند کــه ســیل و زلزله و
سونامی و هر چه که هست به جایی تبدیل
شــده کــه برخــی بیایند و بــرای رســیدن به
قدرت از چنین اتفاقاتی بهره بگیرند و سوء
اســتفاده کنند .در این صورت ممکن است
که کار کمک رسانی هم کامالً تحتالشعاع
فعالیت احزابی قرار بگیرد که ذاتاً به عنوان
یک نهاد سیاســی درگیر با قــدرت تعریف
میشــوند .در حالــی کــه در حــوزه بحــران
هــای طبیعــی و اجتماعــی مســألهای کــه
نباید خیلی پررنگ شود ،بحث رقابتهای
سیاســی و مباحثی اســت که بــه ذات نهاد
حــزب و تحزب برمیگردد .این نوع حضور
حتی ممکن است آثار منفی داشته باشد و
به بحث کمکرسانی هم آسیب بزند.

نهادها وظیفه ذاتی خودشان را بخوبی
انجــام ندهنــد؛ نظــارت و مطالبهگــری
در ایــن مقولــه از وظایف احزاب اســت
و آنهــا میتواننــد ایــن مطالبــات را تــا
مرحلــه تبدیــل بــه تصمیــم ،قانــون و
اجرا پیگیــری کنند .هنگام بــروز بحران
نیز احــزاب میتوانند نقــش مؤثری در
ســازماندهی و بسیج نیروها ایفا کنند.
زیــرا به هــر حال هر کــدام از این احزاب
بخشی از جامعه را نمایندگی میکنند.
اگر احزاب واقعی با خاستگاه طبقاتی و
اجتماعی و اقتصادی مشخص باشند،
میتوانند قدرت بســیج کنندگی زیادی
داشته باشند.
در مرحلــه پس از بحران نیز ما به اینکه
چگونگی مواجهه خودمــان با بحران را
مورد ارزیابی قرار دهیم ،نیاز داریم .این
ارزیابیها که فقط نباید توســط کســانی
کــه خودشــان مجــری بودهانــد انجــام
شود .احزاب میتوانند به عنوان ناظران
بیرونــی سیاســتها و عملکردهــای
دســتگاههای مختلف را در دوره بحران
ارزیابــی کننــد .البته کــه ایــن ارزیابیها
باید دلســوزانه ،مبتنی بــر منافع ملی و
منصفانهباشند.
هرچند ممکن اســت در این مرحله نیز
عــدهای سوءاســتفاده کننــد و بخواهنــد
ماهــی خودشــان را از آب گل آلود صید
کننــد اما نمیتوانیــم به دلیــل احتمال
سوءاستفاده منکر کارکرد احزاب شویم.
در صورتــی کــه احزاب ماهیتــی واقعی
داشته باشند ،حاکمیت هم آنها را رقیب
خــود نداند میتــوان از ظرفیــت آنها در
همه این مراحل بهره گرفت .در مقابل
سوءاســتفادههای احتمالــی هــم ایــن
دســتگاههای امنیتی و انتظامی هستند
که باید هوشیار باشند و نباید به جای حل
مسأله صورتمسأله را پاک کرد.
با تمام آنچه اشــاره کردید ،یک پرســش
باقــی میمانــد و آن اینکــه آیــا نمونــه
مشخصی از عملکرد احزاب در مواجهه
باحوادثغیرمترقبهطبیعیمانندسیل،
زلزله و طوفان در کشــورهای دیگر وجود
دارد؟
اگر بخواهم مستند سخن بگویم ،شاهد
مثال مشــخصی برای پاسخ به شما در
اختیــار نــدارم .آنچــه در ایــن گفتوگــو
مطــرح شــد ،برآمــده از دیدگاههــا و
مطالعات شخصیام است.
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زلزله و سایر بالیای طبیعی و در کنار سازمانها
گفتـــار و نهادهایــی کــه وظایــف آنــان در قوانیــن
مختلف به منظور کمک به مردم آســیب زده
تعریف شــده اســت ،میتوان برای احزاب نیز
نقش مســتقلی قائل شــد .احزاب مختلف در
چنیــن شــرایطی ،اوالً میتواننــد انتقالدهنده
حمیدرضاترقی
عضو شورای مرکزی مشــکالت و پیامهــای مــردم خســارت دیــده
حزب مؤتلفه در ســیل بــه مســئوالن کشــور باشــند و درثانی
خواهند توانست با پیشنهادات خود در جهت
پیشــگیری از اینگونه حــوادث در آینده دیدگاههای کارشناســی
خود را به مســئوالن محلی و کشــوری ارائه دهند و ثالثاً خواهند
توانســت در تشــویق مــردم بــه کمکرســانی بــه ســیل زدگان و
حضور برای خدمترسانی و کمک به آسیب دیدگان هم مردم
را تشویق کنند و هم خود حضور فعال داشته باشند.
کاری کــه مــا در مؤتلفــه انجــام دادهایــم در راســتای همیــن
وظایف بوده اســت .ما در حزب توانســتهایم همه نیروها را طی
اطالعیهای ،برای کمکرســانی به آسیب دیدگان بسیج کنیم و
تاکنون هم کمکهایی را که این نیروها توانســتهاند در این چند
روز جمــع کنند ،به مراجع ذیصالح تحویل دهیم .این اقدامات
و ایــن نوع فعالیتهای اجتماعی از ســوی حــزب مؤتلفه ،برای
اعضا تعریف شــده اســت .تأکید ما همواره بر ایــن بوده که تنها
نبایــد در فعالیــت سیاســی و در گرفتــن قــدرت فعــال باشــیم،
بلکه باید در خدمترســانی به مــردم ،پیگیری مطالبات آنان و
انتقال آن به مســئوالن ایفای نقش کنیم تا مردم احساس کنند
کــه حــزب میتوانــد نمایندگی آنــان را در مراجع قانونی کشــور
برعهده داشــته باشد .طبیعتاً حضور احزاب در چنین حوادثی،
ســرمایه اجتماعی آنان را افزایش داده و پایگاه مردمیشــان را
تقویت خواهد کرد.

پیشنهاد رفراندوم
درباره اف ای تی اف

خبــر اول اینکه،عضــو فراکســیون امیــد مجلــس در
دیـــگه مــورد بررســی دوالیحــه پالرمــو و  CFTدر مجمــع
چه خبر
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :در مــورد  CFTو
پالرمــو صحبتهــای موافقان و مخالفان گفته شــده اســت صحبتهای
موافقــان یک مســأله دودوتا چهارتا و بســیار واضح اســت کــه االن در دنیا
کره شــمالی ،سومالی و یکی دوکشــور مثل آنها به  FATFنپیوستهاند یا ما
میخواهیم مسیر آنها را طی کنیم که اصرار بر نپیوستن به  FATFرا داریم
یا ما میخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم .بهرام پارسایی در گفتوگو با
عصرایران افزود :انتظار ما از دولت این است که در این مورد به رأی مردم
مراجعــه کند ،چــرا که وقتی موضوعی بــرای مردم حیاتی اســت و در این
زمینه الیحه ارائه داده است اما بیش از یک سال است در این مسیر معطل
مانده است بهترین راهش مراجعه به اصل  ۵٩قانون اساسی و رفراندوم
اســت .وی گفت :اگر دولت نخواهد به دنبال اصل  ۵٩قانون اساسی باشد
به احتمال قریب به یقین بعد از تعطیالت مجلس ما پیشنهاد خود مبنی
بر اجرای اصل  ۵٩قانون اساســی را میدهیم .اجرای این موضوع از طرف
دولت بســیار راحتتر اســت اما در مجلس باید پیشــنهاد شــود و طرح به
امضای ١٠٠نفر برســد و همین مســیر ممکن است دشــوار باشد .پارسایی
خاطرنشان کرد :گرچه باز این پیشنهاد در صورت تصویب در مجلس باید
همان مســیر را طی کند و به تأیید شــورای نگهبان برســد اما ما حداقل به
حرمت رأی مردم و اجرای قانون اساسی این کار را انجام میدهیم.

صدور اولین ویزای مجانی عراق برای ایرانیها

خبردیگراینکه،با حذف قطعی هزینه روادید عراق برای مسافران ایرانی،
نخستین ویزای رایگان (مجانی) این کشور دیروز صادر شد .مرتضی آقایی،
مدیــرکل عتبات ســازمان حــج و زیــارت ،در اینباره به ایســنا گفــت :برای
جلوگیــری از دریافــت هر نوع هزینــهای به نام صــدور ویزای عــراق ،در آن
واژه «مجانیه» قید شــده اســت.ویزای ایران و عراق به دنبال توافق رؤسای
جمهوردوکشوردرسفرحجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیبهعراق،
رایگان شــد که طبق اعالم وزارت امور خارجه و ســازمان حج و زیارت ،از روز
 ۱۷فروردینماه ،همزمان با حضور نخست وزیر عراق در ایران ،اجرایی شد.
هزینهویزایعراقتاپیشازرایگانشدن ۴۸۶،هزارو ۶۸۰تومانبودهاست.

پایان مرخصی نوروزی مشایی و بقایی

شــنیدیمکه،اســفندیار رحیممشــایی و حمید بقایی از مدیران ارشد دولت
احمدینژاد،صبحدیروزپسازپایانمدتمرخصیبهزنداناوینبرگشتند.
به گزارش تسنیم ،پسر اسفندیار رحیممشایی با انتشار مطلبی اعالم کرد که
پدرش و حمید بقایی ،صبح دیروز ۱۷فروردین پس از پایان مدت مرخصی
به زندان اوین برگشتند .پس از ابالغ بخشنامه مرخصی نوروزی زندانیان۷،
روز مرخصی به این دو زندانی نیز تعلق گرفته بود که با درخواســت وکالی
آنها،مرخصیایندوزندانیتاپایانتعطیالتتمدیدشد.

کاخ سفید بهدنبال جنجال علیه سپاه

دستآخراینکه ،ســه مقام امریکایی به رویترز اعالم کردند ،انتظار میرود
ایــاالت متحده ،ســپاه پاســداران ایــران را یک ســازمان تروریســتی خارجی
معرفی کند تا برای اولین بار واشنگتن رسماً نیروی نظامی یک کشور دیگر
را بهعنوان یک گروه تروریســتی برچســب بزند.حشمتاهلل فالحت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این
اقدام احتمالی امریکا در حساب کاربری توئیتر خود نوشت« :در صورتقرار
دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی امریکا ،نظامیان این کشور را در
کنارداعشدرفهرستسیاهتروریستهاقرارمیدهیم».بهگزارشتابناک،
رویترزدرگزارشخودبهنقلازمقاماتامریکاآوردهاست:انتظارمیرودکه
اینتصمیمروزدوشنبهتوسطوزارتامورخارجهایاالتمتحدهاعالمشود.

پیام سفر عادل عبدالمهدی به تهران

سفر نخستوزیر عراق اگرچه دالیل مختلف سیاسی،
ادامـــــه از
اقتصادی و امنیتی دارد اما به نظر میرسد این سفر بیش
صفحه 1
از همه سفری سیاسی بوده و دارای پیام برای کشورهای
منطقه و فرامنطقهای میباشــد .ســفر المهــدی در حالی انجــام میگردد
که ایران مهمترین کشــور کمککننده خارجی به عراق در رهایی این کشور
از داعش بوده اســت .همچنین اهمیت این ســفر در شرایطی که ترامپ بر
حجم و وسعت تحریمها افزوده و کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به
نزدیکی تهران و بغداد حساس شده و بعضاً چون عربستان در آستانه سفر
نخســتوزیر عراق وعده ایجاد شــهرک ورزشــی یک میلیارد دالری به این
کشور را داده است ،دوچندان مینماید.
واقعیــت این اســت که ســفر عــادل المهدی بــه تهران نه تنهــا علیه هیچ
کشوری نیست بلکه به سود بسیاری از کشورهایی است که نسبت به این سفر
حســاس شدهاند .گســترش روابط تهران و بغداد از این منظر به سود منطقه
اســت کــه میتوانــد جدیتریــن گام در جهت نزدیکی کشــورها بــه یکدیگر و
بسترســاز گام برداشــتن برای ایجــاد منطقه قوی باشــد .از این نگاه اســت که
تهران نه تنها حساسیتی نسبت به سفر نخستوزیر عراق به ترکیه و عربستان
ندارد بلکه از انجام آن سفرها استقبال کرده و این گونه مراودات را گامی برای
نزدیکــی منافع جمعی کشــورها قلمداد مینمایــد .ایــران در چارچوب نگاه
اســتراتژیک خود اعتقاد دارد که امنیت و توســعه کشــورهای منطقه مجزا از
یکدیگر نبوده ،بلکه امنیت و توســعه یکی ،امنیت و توسعه دیگری میباشد.
روحانــی همانگونــه که در ســفر به ترکیه ،امنیت و توســعه ترکیــه را امنیت و
توسعه ایران نامید ،در سفر به عراق نیز امنیت و توسعه این کشور را نیز امنیت
و توســعه ایــران نامیــد .در این میــان توجه بــه ژئوپلتیک عــراق اهمیت ویژه
دارد .شــاید عراق در میان کشــورهای منطقه به واسطه تاریخ ،فرهنگ ،بافت
جمعیتــی ،مذهبــی و به طــور کلی جغرافیــای خاصی کــه دارد ،بتواند حلقه
وصلی مناسب در ایجاد منافع مشترک و جمعی میان تهران ،بغداد ،آنکارا و
ریاض باشد .در واقع اگر برای رسیدن به منافع جمعی با رعایت خطوط قرمز
و قائل شــدن به منافع حیاتی کشورها اراده مثبتی شکل بگیرد ،نزدیک شدن
کشورهای منطقه به یکدیگر با حلقه وصلی به نام عراق دور از انتظار نباشد.
اگــر ایــن معادله بــا اراده جمعــی و با تالش خــاص مقامــات عراقی در
یک روند آرام شــکل بگیرد ،عراق به جای آنکه کانون رقابت و تنش باشــد،
میتوانــد نقطه توازن بخش در منطقه گردد .نکته آنکه همگان باید بدانند
عراقــی جدیــد در حال ظهور بوده و به این مهــم تن دهند که عراق متعلق
بــه عراقیهاســت .عراقیها پس از نزدیک به دو دهــه ناآرامی و بحرانهای
حاصله از تنشهای قومی و مذهبی از پوستههای محدودکننده شیعی ،سنی
و کرد خارج شده و عراقی میشوند .تضعیف یا پایان بخشیدن به تعلقات
قومی و اولویت دادن به تعلقات ملی گامی بزرگ در این کشــور خواهد بود
که تأثیرات بزرگتری در منطقه خواهد داشــت .فارغ از اراده جمعی مردم
و مقامات عراقی ،مرجعیت شــیعی و قانون اساســی ســکوالر عــراق نیز در
شکلگیری این روند نقش ویژهای داشتهاند .این عراق جدید در آینده بیش
از امروز دیگر حوزه نفوذ ،قابل تقسیم و دعوای کشورهای منطقه نبوده و باید
تمامی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای خود را آماده پذیرش آن کنند .به
بخشــی از سفر نخســتوزیر عراق به ایران و در ادامه به ســفر دورهای عادل
المهدی به کشورهای منطقه از این زاویه نیز باید نگریست .هر چند عراق نیز
باید از رقابت رقبای منطقهای برای اقتصاد خود سهمی بگیرد.

