
نگاهی مصداقی به تصویب
 لوایح 4 گانه »اف.ای.تی.اف«

تبعات اصرار برای 
بستن میان برها 

گروه رویداد  یکش��نبه گذش��ته  نمایندگان کلیات س��ومین الیحه از گ���زارش دو
لوایح 4 گانه »اف.ای.تی.اف« را تصویب کردند.  

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب 
نظران سیاسی با توجه به محتوای »اف.ای.تی.اف« تاکید 
دارند که تصویب این لوایح برای کش��ور مش��کالت بسیار 
داش��ته و کش��ور را از چاله به چاه برده و تجربه برجام را 
تکرار می کند. این امر برای بسیاری از مردم که به دالیل 
مختلف از وضعیت نا به سامان اقتصاد رنج می برند نگران 
کننده است و آنها بر این باورند که با تصویب این الیحه نه 

تنها مشکالت اقتصادی آنها حل نمی شود...

سیاست روز اقدامات انجام شده در 
نظام پولی و بانکی را بررسی می کند؛

حاتم بخشی دولت 
از جیب ملت 

گروه معیش�ت  چن��دی پیش از  باج�ه سوی برخی کارشناسان اقتصادی این پش�ت 
نکته مطرح ش��د که دولت بابت خطای بانک های خصوصی 
و مش��کالتی جدی مالی که با آن روب��ه رو بوده اند از جیب 
مردم خرج کرده اس��ت و اینگونه عنوان شد که مجموع 20 
هزار میلیارد تومانی که دولت بابت بدهی موسسات مالی و 
اعتب��اری که از دید آنها غیرمج��از بود اما همچنان فعالیت 
داش��ته اند پرداخ��ت کرده اس��ت ک��ه حجم اعظ��م آن از 
س��پرده های مردم بوده اس��ت. این کارشناسان در کنار این 
مس��اله به بدهی های بانک ه��ای خصوصی به بانک مرکزی 
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یم یا بهانه می دهیم؟  بهانه می گیر

قاسم غفوری
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مروری بر تاریخ معاصر چ��ه تاریخ ایران و چه 
جه��ان نکات قابل توجه��ی را در خود دارد که قرار 
دادن آنها در کنار هم می تواند درس��ی برای امروز و 
فردا باشد. جنگ دوم جهانی با میلیون ها قربانی که 
البته چند میلی��ون  آنها ایرانیانی بودند که به دلیل 
سیاست های انگلیس با قحطی و گرسنگی جانشان 
را از دست دادند و تا به امروز البته هیچ عذرخواهی 
و ی��ا اقدام��ی از س��وی انگلیس و جامع��ه جهانی 
برای پرداخت خس��ارت های آن سالهای جنایت بار 
صورت نگرفته، در ش��رایطی روی داد که بس��یاری 
تاکید دارند قرارداد سوال برانگیز وزیر خارجه وقت 
انگلیس با آلمان ها و اعطای برخی از س��رزمین های 
اروپایی به نازی ها توس��ط بریتانیا زمینه س��از این 
جنگ جهان س��وز شد. ادعای انگلیس��ی ها در آن 
زمان امضای توافق ب��ا نازی ها برای گرفتن بهانه از 
هیتلر بود که آن روزها سودای جهان گشایی داشت 
که البته نتیجه این توافق گستاختر شدن وی و در 

نهایت جنگ جهانی بود. 
 البته پیش از این نیز انگلیس��ی ها در مس��ائلی 
جنگ میان ایران و روس��یه تزاری تعهدات خود در 
قبال ایران را نقض و ترکمانچای و گلس��تان را رقم 
زدن��د که نتیجه آن جدایی بخش های قابل توجهی 
از خاک ایران به نفع روسها بود. البته نباید فراموش 
کرد که انگلیس��ی ها، افغانس��تان را نیز از ایران جدا 
کردند. این امور از سوی برخی دولتمردان وقت ایران 
در حال��ی صورت گرفته ک��ه در تمام آنها یک کلید 
واژه دیده می شود و آن گرفتن بهانه از انگلیس برای 
متقوف نشدن همکاری بوده است. البته تاریخ نشان 
می دهد که این بهانه گیری انگلیسی ها ادامه یافته تا 
آنجا که در نهایت بحرین را نیز از ایران جدا کردند. 
در صحن��ه منطقه نیز تح��والت درس آموزی 
مش��اهده می شود آنجایی که مصر به نمایندگی از 
کشورهای عربی کمپ دیوید را با رژیم صهیونیستی 
امضا کرد تا بهانه را از اش��غالگران بگیرد اما دیری 
نپایید س��ران ای��ن رژیم به اش��غال گس��ترده تر 

فلسطین و کشورهای منطقه پرداختند. 
اس��لو میان تش��کیالت خودگردان با این رژیم 
امضا ش��د و پ��س از آن نیز اردن توافق س��ازش را 
امضا کرد تا به اصطالح بهانه از رژیم صهیونیس��تی 
و آمریکا گرفته ش��ود و دیگر کاری به فلس��طین و 
منطقه نداشته باشد. این روند تا به امروز ادامه یافته 
و هر روز اقدامی جدید از سوی تشکیالت خودگردان 
و کشورهای عربی برای آنچه گرفتن بهانه از آمریکا و 
تل آویو انجام شده اما حاصل آن چه بوده است امروز 
آمریکا قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی نامید و با 
قطع کمک ها به آنروا حذف حق بازگش��ت را طلب 
کرده و حتی طرح کنفدراسیون اردن – فلسطین را 
داده که عمال به معنای واتیکانیزه کردن فلسطین و 

حذف آن به عنوان یک کشور مستقل است. 
اینه��ا تنها بخش های کوچکی ب��ود از آنچه با 
واژه گرفت��ن بهانه در قب��ال ایران، منطقه و جهان 
روی داده اس��ت که مش��ابه آن هزاران مثال دیگر 
می ت��وان مطرح کرد. تحوالتی که نش��ان می دهد 
واژه گرفت��ن بهان��ه زمینه س��از چ��ه ویرانی ها و 

نابودی هایی شده است. 
ام��ا در کن��ار آنچه ذکر ش��د رویدادهایی دیده 
می شود که آنها نیز درس های به جا ماندنی داشته اند. 
زمانی که ارتش نازی و متحدانش به پیشروی ادامه 
می دادن��د پایان دادن به واژه گرفتن بهانه از هیتلر و 

مقابله با آن زمینه ساز توقف این جهانگشایی شد.
 در منطق��ه نیز رژیم صهیونیس��تی تا س��ال 
2000 به اشغال منطقه ادامه می داد تا اینکه حزب 
اهلل لبنان به ادعای س��ران ع��رب مبنی بر گرفتن 
بهانه از آمریکا و تل آویو پایان داد و شکس��ت این 
رژی��م را رقم زد که حلق��ه تکمیلی آن پیروزی در 
جن��گ 33 روزه و پپروزی مقاومت فلس��طین در 

جنگ های 22، 8 و 51 روزه بوده است. 
ام��ا در مورد ایران نیز واژه گرفتن بهانه در حالی 
تا بحرین را از ایران جدا کرد که با توهم اینکه ایران 
بازهم همان نگاه بهانه ندادن را دارد، صدام تجاوز به 
خ��اک ایران را درپیش گرفت. اما مردان و زنان ایران 
زمین که تازه انقالب اسالمی را به ثمر رسانده بودند 
واژه ندادن بهانه را برابر با از دس��ت دادن بخش های 
دیگری از سرزمنشان دانسته و با ایثار و جان فشانی 
در برابر صدام و 35 کشور حامی آن ایستادگی کردند. 
آنها هرگز نگفتند که مقابله با صدام موجب اجماع و 
همگرایی سایر کش��ورها با رژیم بعث عراق می شود 
پس نباید مقاوم��ت کرد. آنها ایس��تادند و مقاومت 
کردند تا در نهایت جهان را تسلیم خواسته های خود 
کردند که اث��رات آن را در قطعنامه 598 و اذعان به 

متجاوز بودن صدام می توان مشاهده کرد.
ملت ایران در حالی در طول دفاع مقدس و البته 
در طول 4 دهه حیات انقالبشان با ایستادگی در برابر 
تحریم ها و تهدیدات نش��ان دادند که تسلیم دشمن 
نمی ش��وند که گویا طرف های مقاب��ل همچنان در 
توهم تکرار تسلیم سازی ایران با القا تصور حل شدن 
مش��کالت با ندادن بهانه ها هستند در حالی که در 
همین سالهای اخیر ملت ها ایران بارها شاهد اثرات 

این فریب کاری بوده اند.

سرمقاله

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

صفحه 5

تاملی بر نسبت فرهنگ عمومی 
و آنچه در مجلس گذشت

تناقض در »زمین دموکراسی ایرانی«
علیرضا جباری دارستانی

نویس��نده کتاب درخشان »تجربه مدرنیته« )مارشال 
برم��ن( مدرنیس��م خ��اص کش��ورهای توس��عه نیافته را 
مدرنیس��م متکی بر غیبت و فقدان می دانس��ت، نه متکی 
بر حضور و تجربه واقعی. از این رو او معتقد بود که نوعی 
از مدرنیس��ِم آرزو، میل، و خیال در این کشورها جاری و 
س��اری اس��ت که به خیال پروری یا در ش��کل حاد آن به 
جنونی خیال پرورانه می انجامد! در این معنا، ما با آنچه در 
»اینجا« و »اکنون« به طور ملموس و واقعی رخ می دهد و 
لحظه رخداد واقعیت اصیل مدرنیته را رقم می زند، نسبتی 
برقرار نمی کنیم، بلکه این واقعیت را اتفاقاً به عنوان چیزی 
که در »اینجا« رخ »نمی ده��د«، بلکه رویدای »آنجایی« 
اس��ت، درک می کنیم. از رهگذر ای��ن تحلیل »برمن« از 
تجرب��ه مدرنیته مبتنی بر فق��دان و غیبت، و متعاقب آن 
ب��روز یک »جنون خیال پروانه« مبتنی بر آرزوی مدرنیته، 
روش��ن می ش��ود که چ��را و چگونه ما اش��کال ش��دیداً 
نمایش��ی و ته��وع آور مدرنیزاس��یون در ای��ران مواجه ایم 
و در دل آنه��ا ب��ا بس��یاری از تناقضات حیات بزک ش��ده 
 ب��ا زلم زیمبوهای ن��و، اما مندرس مان��ده در حال گذران 

زندگی هستیم.
ای��ن اتکا بر فقدان و غیبت نه فقط در تجربه مدرنیته 
توس��ط ما، بلک��ه در همه حوزه ها و فرم ه��ای دیگری که 
همبس��ته با مدرنیته واقعی اس��ت، به نوعی دیده می شود 
و م��ا را با جنون های خیال پرورانه در اش��کال متنوع خود 
روب��ه رو می کند؛ مثال بارزتر و ملموس ت��ر این تجربه امر 
اصیل بر مبنای فقدان و غیب را ش��اید بتوان درخصوص 
»دموکراسی« در ایران مورد بازشناسی قرار داد. نخستین 
مواجهه های ما با دموکراس��ی اگر چه به بیش از یک قرن 
پیش بازمی گ��ردد، ولی همین امروز ه��م می توان اتکای 
دموکراتیزاسیون ما بر فقدان و غیب را به خوبی و روشنی 

درک کرد.
ش��اید آخرین نمونه از این درک دموکراسی بر مبنای 
فقدان و غیبت، روز یکش��نبه در مجلس ش��ورای اسالمی 
)پارلمان: عنصری اساس��ی برای بس��ط دموکراسی( و در 
جریان رای گیری برای پیوس��تن ایران به کنوانسیون )اف.

ای.تی.اف( و تقابل دو گروه موافق با مخالف با آن رخ داد 
و پیامدهای تقابلی آن در فضای مجازی ادامه یافت. 

ف��ارغ از هرگون��ه داوری درخص��وص محت��وای این 
کنوانس��یون و خائنانه بودن یا عاقالنه بودن رای دادن به 
پیوستن به آن، از روز یکشنبه تصاویری از مجلس شورای 
اسالمی منتشر شد که در آنها چهره هایی از جریان موافق 
پیوستن به کنوانس��یون با در دست گرفتن برگه هایی که 
ط��رف مخالف را ب��ه بی منطق و بی عقل��ی متهم می کرد، 
تلویحاً جریان موافق با پیوستن به این کنوانسیون را واجد 

بهترین اشکال منطق و عقالنیت قلمداد می کرد. 
در ضمن ای��ن تقابل که تحقیر، توهین و اتهام زنی به 
س��ویه مخالف را در بطن خود داش��ت، می توان کنشی را 

نشان داد که در مرکزی ترین نهاد متولی دموکراتیزاسیون 
نش��انه نوعی دموکراس��ی مبتنی بر فقدان و غیبت است. 
این اتفاق تقریبا برای همه ما آشناس��ت؛ تناقضی آش��کار 
در »زمی��ن دموکراس��ی ایرانی« ک��ه از باال ت��ا پایین را 
فراگرفت��ه و حاال به مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه مثابه 
پارلمانی که محمل دموکراتیزاس��یون جامعه اس��ت، راه 
یافته و نهایی تری��ن برآیندهای فقدان، غیب��ت و متعاقباً 
خیال پ��روری درخصوص »دموکراس��ی« را بروز می دهد؛ 
فق��دان و غیبتی که ما آن را در فضا و فرهنگ عمومی به 

خوبی لمس کرده و می کنیم.
اش��کال متن��وع این فق��دان در فرهن��گ عمومی ما 
بیش��مار اس��ت؛ هر شخص، دس��ته، گروه، حزب و... همه 
ب��ا تاکید خیال پرورانه بر ارزش های دموکراتیک مس��بوق 
بر »فقدان«، ش��خص، دس��ته، گروه و ح��زب مقابل را به 
همان چیزهایی متهم می کند که دیروز موافقان پیوستن 
به کنوانس��یون )اف.ای.تی.اف( بر زبان یا بر کاغذ آوردند 
و تالش ش��د ب��ا نگاهی از ب��اال به پایین ام��ری بر جناح 
مخال��ف حقنه ش��ود. فضای مجازی در ایران پر اس��ت از 
این نمونه کنش های اس��تبدادمحور که علی رغم شعارهای 
هم��ه ما مبنی بر تقدیس رفتاره��ای دموکراتیک، هر چه 
بیش��تر ما را متوجه تجربه دموکراتیس��م مبتنی بر غیبت 
و فق��دان می کن��د؛ نمونه  حاد این ن��گاِه از باال به پایین و 
اتهام زن��ی، در زمین��ه دین داری در جامعه م��ا رخ داده و 
می ده��د؛ تقاب��ل دین گریزان ب��ا دین دارن ک��ه عموما با 
نگاه��ی از باال ب��ه پایین و عاقل اندر س��فیِه علم زدگان و 
آتئیس��ت های ایدئولوژی گریِز مدافع »عقل و دموکراسی« 
هم��راه بوده، بیش از هر نمونه دیگری نش��ان می دهد که 
ع��ده ای از ما تا چه حد اس��یر ایدئولوژیهایی هس��تیم که 
نه تنها خیال پروروانه، آنه��ا را ایدئولوژی نمی دانیم، بلکه 
حتی بر مبنای ایدئولوژی مورد پسندمان به تخریب دیگر 

نگاه ها و ایدئولوژیها دست می زنیم.
در این زمینه باید توجه داش��ت، زمانی این ش��کل از 
تناق��ض به طرزی حاد، برجس��ته و اگزجره می ش��ود که 
جری��ان مدعی گفتار و ک��ردار دموکراتیک، از نگاه برابر و 
همس��طح تخطی کند. جریانی که در کش��ور ما به عنوان 
جناح راست یا انقالبی و حزب الهی و... شناخته می شود، 
با همه نقص ها و کمبودهایی که ممکن است داشته باشد، 
به کمترین حد ممکن، ادعای دموکراتیسم داشته است و 
چه بسا بسیاری از چهره های این جریان علناً از دموکرات 
خوانده شدن، ابا دارند! در این وضعیت جناح مقابل این ها 
که خود را با انواع شعارهای دموکراتیک شناسانده، با نوع 
گفتار و کردار کنونی در موقعیتی تناقض بار قرار می گیرد 
و ادعای ما را مبنی بر تجربه دموکراس��ی متکی بر فقدان 
و غیب��ت و خیال پ��روری متعاقب آن، به اثب��ات نزدیکتر 

می کند.
مس��ئله این اس��ت که در اینجا آنچه همواره مغفول 
می مان��د درک همین فق��دان و غیب��ت، فرارفتن از آن و 
فراه��م کردن تدریجی امکان تجرب��ه »حضور امر غایب« 
اس��ت! این مس��ئله ش��اید پیش از هر چیز با تن دادن به 
»گفت وگ��وی برابر« امکان پذیر باش��د و البت��ه وقوف به 
این مس��ئله که: با طی نکردن راه دش��وار منتهی به خود 
»واقعی��ت«، هم��واره با غیبت واقعیت خواهیم زیس��ت و 
زندگ��ی را در حال تجربه خیال پروران��ه واقعیت به اتمام 

خواهیم رساند.  مهر

یادداشت یک
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رئیس دفتر روحانی:

دولت به دنبال بهبود 
شرایط زندگی مردم است

8

رفتن افشانی از شهرداری تهران مسجل شد

خداحافظی 
با شهردار 148 روزه

2

مروری بر خشونت آل سعود در برابر مخالفان به بهانه قتل خاشقچی

دموکراسیازنوعبنسلمان
صفحه 6

ارزیابی کارشناسان از درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر

 فتنه انگیزی های سابق 
فراموش نشود 

کارشناس مسائل بین الملل:

اف.ای.تی.افتندادنبهسیاستهایپسااستعمارینوینغرباست

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
گ���و در جلسه علنی روز یکشنبه الیحه گفت و

مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق 
اولین  عنوان  به  را  )سی.اف.تی(  تروریسم 

در  که  دادند  قرار  بررسی  مورد  دستور 
به  حتی  که  حواشی  تمامی  با  نهایت 

بیرون از مجلس هم راه پیدا کرده 
بود به تصویب رسید. 

مقام  دفتر  که  چند  هر 
نامه   به  پاسخ  در  رهبری  معظم 
بررسی  درباره   مجلس  رئیس 

کنوانسیون های مرتبط با اف.ای.تی.اف اعالم کردند که 
ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند. 
اما کش وقوس های دیروز بهارستانی ها برای الحاق 
ایران به سی.اف.تی کم نبود. دیپلماسی ایرانی 
برای ارزیابی نگاه مخالفین تصویب این الیحه و 
فواد  دکتر  سراغ  به  آن  دالیل  تشریح 
کارشناس  و  دانشگاه  استاد  ایزدی، 
مسائل بین الملل رفته تا نظراتش را 
با طیف  مطابق  که  این خصوص  در 
اف.ای. لوایح  تصویب  مخالفین 

تی.اف است جویا شود. 

نمای نزدیک

ب�ه نظر ش�ما ن�وع ب�ازی ای�ران در چند هفت�ه اخی�ر که با 
دس�تاورد های دیپلماتیک روحانی در نیویورک ش�روع ش�د 
و در ادام�ه ب�ا ارائه مدل SPV اتحادیه اروپ�ا برای حمایت از 
برجام ت�داوم یافت و به موازاتش ص�دور رای دادگاه الهه به 
نفع ایران و نهایتًا دی�روز هم با تصویب الیحه الحاق ایران به 
س�ی.اف.تی ایران توانسته است یکی بعد از دیگری برگه های 
بازی واش�نگتن را از او برای تقابل با تهران بگیرد؛ اگر چنین 
اس�ت در مقاب�ل آمریکا چه رفتاری را در قب�ال پرونده ایران 

انجام خواهد داد؟
در ابت��دا باید بگویم که من نگاه ش��ما را قبول ندارم، چراکه 
هیچ کدام از مواردی که ش��ما به آن اش��اره داشتید نمی تواند به 
عن��وان رفتاری از جانب ایران برای گرفتن برگ های بازی آمریکا 
در مقابل تهران تلقی ش��ود. ابتدا درخصوص س��فر آقای روحانی 
بای��د گفت که این س��فر یک دس��تاورد دیپلماتی��ک نبود، بلکه 
س��فری بود که در آن رئیس جمهور ب��ه صراحت تضمین داد که 
تهران از توافق برجام خارج نمی ش��ود. به عبارت دیگر این ایران 
بود که برگ بازی خود را در س��فر نیویورک از دست داد، چراکه 
ما می توانستیم با تهدید خروج از برجام طرف های مقابل را وادار 
به دادن برخی امتیازات در راس��تای منافع خود کنیم. اما با این 
تضمین عماًل این برگ هم از دست ایران خارج شد. مضافا اینکه 
مدل حمایتی مورد نظر اتحادیه اروپا تحت عنوان SPV هنوز در 
حد یک نقش��ه و راهکار نظری و نسیه فروحتن است. درخصوص 
دادگاه اله��ه و رای آن نیز باید بگویم ک��ه اگر چه در ظاهر این 
رای به س��ود ایران بود، اما در عم��ل آمریکا هیچ گونه تعهد و یا 
پاسخ مثبتی را برای عملیاتی کردن رأی دادگاه نداشته و در حد 
پی��روزی نمادین دیپلماتیک و حقوقی اس��ت. پیروزی که دردی 
از مش��کالت داخلی کش��ور به خصوص در ح��وزه اقتصادی دوا 
نمی کند. اتفاقاً در مقابل ما ش��اهد هستیم که آمریکا بعد از رای 

دادگاه الهه هم از پیمان مودت با ایران خارج شد و هم به دنبال 
خروج از کنوانسیون حقوقی وین است. درخصوص مسئله مهم تر 
یعنی الحاق ایران به کنوانس��یون سی.اف.تی نیز من معتقدم که 
این مس��ئله نه تنها یک برگ برنده برای ایران نیست، بلکه اتفاقا 
فش��ار مضاعف بر ایران را درپی خواهد داش��ت. آن چه در جلسه 
دیروز مجلس روی داد اتفاقاً تاییدی اس��ت بر این گفته های من، 
چراکه اتفاقات دیروز مجل��س یک عقبگرد بزرگ و فاحش برای 

سیاست خارجی دولت روحانی بود. 
منظ�ور ش�ما از عقبگرد فاح�ش در سیاس�ت خارجی دولت 

چیست؟
ببینید تا قب��ل از خروج آمریکا از برجام دولت در حال تبلیغ 
این نگاه بود که مذاکره تنها راه حل مش��کالت کش��ور اس��ت، اما 
دی��روز آقای ظریف به صراحت اع��الم کرد که اگر ما لوایح اف.ای.

ت��ی.اف به خصوص الح��اق ایران به س��ی.اف.تی را تصویب کنیم 
تضمینی برای حل مش��کالت نخواهد ب��ود، اما این تضمین وجود 
دارد ک��ه در صورت عدم تصویب این لوایح بهانه برای فش��ارهای 
بیش��تری بر ایران وجود خواهد داش��ت. این یعنی یک عقب گرد 
ب��زرگ برای دولت. پس منظور من از عقبگرد ناظر بر این مس��اله 
اس��ت. چرا تا دیروز دولت در بوق و کرنا کرده بود که مش��کل آب 
خوردن ایران با مذاکره وحصول برجام حل خواهد شد اما در جلسه 
دیروز آقای ظریف علنا عنوان کرد که من و آقای دکتر روحانی این 
تضمین را می دهیم که در صورت عدم تصویب الیحه الحاق ایران 
به سی.اف.تی مشکالت کش��ور افزایش پیدا می کند. پس نه تنها 
مشکل حل نشده اس��ت، بلکه دولت نگران آن است که مشکالت 
افزایش پیدا نکند. چه ش��د آن هم��ه برجام برجام کردن ها؟  البته 
م��ن معتقدم که عالوه بر این عقبگرد و اصالح نگاه دولت روحانی 
که دیروز در س��خنان مواضع آقای ظریف عنوان شد، روحانی یک 

گام مهم دیگر هم در آینده بردارد.

روزنامهسیاستروز
تلفنیآگهیمیپذیرد
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