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ح ها در مجلس  ینشی لوایح و طر تصویب گز
شبهه  ایجاد کرده است

احمدرضا هدایتی

امروز این پرس��ش برای بس��یاری از مردم کشور مطرح 
است که چه عاملی باعث می شود تا گاهی مسئولین و برخی 
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، تمام تالش حود 
را ب��رای تصویب فوری برخی از قوانی��ن، متمرکز  نمایند، اما 
مراح��ل تأیید و تصویب برخ��ی از قوانین با کندی پیگیری و 

حتی قید فوریت آنها حذف می شود.
در واقع اقدام گزینش��ی مجلس ب��رای تصویب برخی از 
لوایح و طرح های مهم و حائ��ز اهمیت، که در کمترین زمان 
ممکن و در ش��رایط خاص و حتی گاهی ب��دون توجه کافی 
به پیامدهای کار تصویب می ش��وند و متقاباًل طوالنی ش��دن 

مراحل تصویب برخی از دیگر قوانین که بس��یار ُکند و بطئی 
این مراحل را طی می کنند، ابهامات و شبهات مختلفی را در 

افکار عمومی جامعه ایجاد  نموده است.
به عنوان مثال، مردم می گویند؛ چه عواملی سبب می شود 
تا تأمین مالی »الیحه افزایش حقوق مدیران دولتی و یا طرح 
افزای��ش حقوق نمایندگان محت��رم مجلس« با کمترین مانع 
مواجه و بالفاصله تصویب  ش��ود، ام��ا »الیحه افزایش حقوق 
بازنشستگان« به علت فقدان منابع مالی، به راحتی از دستور 

کار مجلس خارج  شود.
این پرس��ش در مورد طرحی مانند »طرح تشدید مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی« نیز به این ش��کل مطرح اس��ت که چرا 
این طرح در حالی که بسیاری از نمایندگان در مجلس حضور 
ندارند، سریعاً مورد بررسی قرار گرفته و تصویب آن به علت بار 
مالی و فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز، به آینده موکول 
می ش��ود، اما برای تصویب الیحه پیوستن به معاهده پالرمو یا 
اف .ای .ت��ی .اف، نه تنها توصیه ها و تأکیدات رهبر معظم انقالب 
اس��المی مبنی بر ضرورت بومی سازی این قوانین به فراموشی 

سپرده می ش��ود، بلکه اهمیت وجود زیرساخت های اجرایی و 
اخذ تضمین های متقابل، به راحتی نادیده انگاشته می شود.

طرح »ش��فافیت آرای نمایندگان« یکی دیگ��ر از مطالبات 
مردمی و از مواردی اس��ت که اعالم ش��د تصویب آن به بررسی و 
وقت بیشتری نیاز دارد و این در شرایطی است که فرآیند رسیدگی 
به توافقنامه بس��یار مهم برجام، در کمتر از 20 دقیقه با تأکیدات 

مکرر رئیس محترم مجلس، انجام و بالفاصله به تصویب می رسد.
این س��واالت در مورد بس��یاری از دیگر مصوبات مجلس 
محترم و همچنین در مورد نحوه نظارت نمایندگان بر اجرای 
قوانین مص��وب مجلس و تفحص از دس��تگاه های دولتی نیز 

مصداق داشته و به نوعی دیگری مورد سوال قرار می گیرد.
نمون��ه بارز عملکرد مجلس در ای��ن زمینه را می توان در 
نح��وه برخورد ب��ا ناکامی های تیم ملی فوتبال و بازخواس��ت 
و تفح��ص از عوام��ل اجرایی ای��ن بخش مش��اهده کرد، در 
صورتی ک��ه اوالً این موضوع در ردیف اولویت های کش��ور قرار 
نداش��ت، ثانیاً این بررسی می توانس��ت به راحتی توسط سایر 
دس��تگاه های ذیربط انجام شود و ثالثاً چنین روشی هرگز در 

مورد چگونگی اجرای قوانینی مهمی مانند قانون اعالم دارایی 
مس��ئولین و حتی چگونگی اج��را و نیز علت تأخیر در اجرای 
اسناد ملی مانند برنامه های پنج ساله و ساالنه مصوب مجلس و 
یا سند چشم انداز 20 ساله کشور، طرح تحول بنیادین آموزش 

و پرورش و سایر طرح های مشابه مصداق نداشته است.
البته طرح این مطالب به هیچ وجه به معنای نفی ضرورت 
ش��فافیت قوانین مالی بانک ها و سایر مؤسس��ات مالی کشور 
نیست، اما همان گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند، 
اگر قرار باشد چنین موضوعی که از دیرباز همواره مورد تأکید 
ایشان نیز بوده، در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود، اوالً 
باید براس��اس قوانین مصوب داخلی انجام ش��ود و ثانیاً تحت 

نظارت دستگاه های ذیربط کشور کنترل شود.
بنابرای��ن؛ انتظار می رود ک��ه کار قانونگذاری در مجلس 
ش��ورای اس��المی به  گونه ای انجام ش��ود که حاصل تحمیل 
خواس��ته افراد خاص نباشد و چنین استنباط نشود که کار به 
ش��کل فرمایشی و براساس خواسته یک طیف یا فرد خاص از 

نمایندگان محترم مجلس صورت می گیرد.

یادداشت

۱۴استانداربازنشستهتغییرمیکنند
س��خنگوی وزارت کش��ور گفت: تعداد ۱۴ اس��تاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ 
فرماندار، ۱2 نفر از مدیران س��تاد وزارت کشور و ۱2 نفر از ستاد ۳۱ استانداری 

کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 

وزارت کش��ور اظهارداش��ت: پس از ابالغ اصالحیه ماده واحده این قانون از سوی 
رئیس جمهور، پرونده اداری و استخدامی مدیران وزارت کشور از حیث شمول یا عدم 

شمول در قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فرصت دو ماه برای اجرای این قانون و تغییر مدیران بازنشسته پیش بینی 
شده است که در زمان مقرر انجام خواهد شد، تصریح کرد: پرونده اداری و استخدامی یکی دیگر 
از استانداران از نظر شمولیت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان بین دستگاه های متولی امر 
در حال بررسی است که در چند روز آینده شرایط ادامه کار وی مشخص خواهد شد.  مهر

میدان فاطمی
دولتمشغولبازیبانرخارزاست

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه دولت مشغول بازی با نرخ ارز 
است، تصریح کرد: چنانچه شورای نگهبان، مصوبه مجلس را رد کند، دوباره دالر را به 

۱۶-۱۵ هزار تومان خواهند رساند و می گویند ببینید تقصیر شورای نگهبان بود.
حّجت االسالم قاسم روانبخش گفت: آنچه روز یکشنبه شاهد بودیم، این بود که 

مجلس، نسبت به آنچه در برجام گذشت، چند گام جلوتر آمده است و آقای الریجانی 
با همه تالشی که کرد، در واقع شکست خورد.

وی با بیان اینکه اصالح طلبان به طور کامل به سی.اف.تی رأی دادند و فراکسیون والیی 
هم در مخالفت با آن رأی داد، اظهار داشت: در مقابل، این یاران آقای الریجانی بودند که دچار 
انشقاق شدند. روانبخش ادامه داد: به رغم اینکه از نامه رهبر معّظم انقالب، سوءاستفاده کردند، 
اّما با این حال، فراکمسیون صدنفره ای که در انتخابات هیأت رئیسه مجلس به الریجانی رأی 

داده بودند، دچار ریزش شدند و بخشی از آن ها به سمت فراکسیون والیی آمد.  فارس

دیدگاه
رئیسجمهورنبایدمیانگروههایسیاسیتبعیضقائلشود

فعال سیاس��ی اصولگرا گف��ت: نگاه جناحی به دولت باع��ث ریزش حمایت 
جمعیت قابل توجهی از آرای رئیس جمهور خواهد شد.

پرویز سروری با اشاره به دیدار روحانی با اصالح طلبان و تبعیض رئیس جمهور 
میان گروه های سیاس��ی گفت: به نظرم رئیس جمهور دولت و قدرتش را مدیون 

اصالح طلب��ان می داند. وی ادامه داد: نگاه جناح��ی به دولت باعث ریزش حمایت 
جمعیت قابل توجهی از رئیس جمهور خواهد شد، در حالی که روحانی نباید جناحی 

فک��ر کند حتی نیاز نیس��ت گروه ه��ا را به صورت جناح��ی دعوت کن��د، بلکه معتقدم 
رئیس جمهور باید به صورت موضوعی از نظرات همه گروه های سیاسی استفاده کند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی با بیان اینکه مسئله امروز کشور اقتصاد 
است، اظهار کرد: رئیس جمهور باید درباره این موضوع جلسه بگذارد و از همه کارشناسان 

اقتصادی اصولگرا و اصالح طلب دعوت کند.  باشگاه خبرنگاران

احزاب

مجلسبایدمظهرعّزتمّلیومظهراقتدار
واستحکامنظامباشد

مجل��س باید مظه��ر عّزت ملّی و مظه��ر اقتدار و 
اس��تحکام نظام باش��د؛ مجلس این اس��ت؛ چرا؟ برای 
خاطر اینک��ه مجلس، منتخب عموم مردم کش��ور در 
جاهای مختلف اس��ت که ب��ا یک انگی��زه ای آمده اند 
این ش��خص را - این برادر را، ای��ن خواهر را- انتخاب 
کرده اند. و ام��ام فرمودند که مجلس، عصاره ی فضایل 
ملّت است؛ این نکته، نکته ی مهّمی است؛ توّجه کنید: 
عصاره ی فضایل، نه عصاره ی همه ی خصلتها! بعضی از 
خصلتها جزو فضایل نیس��ت. مجلس بایستی عصاره ی 
فضایل ملّت باش��د. فضایل این ملّت ه��م خیلی زیاد 
است. مجلس نباید نماد تردید باشد، نماد خودکم بینی 
باش��د؛ نباید نماد ی��أس و نومیدی یا نماد عدم اعتنا و 
عدم مباالت به مسائل کشور باشد. نباید مجلس نشان 
بده��د که نگاهش به ظرفّیتها و توانایی های ملّی، نگاه 
مأیوسانه است؛ این فضایل ملّت که باید اینجا عصاره ی 

آنها جمع بشود، این چیزها است.
نکته ی بعدی این است که قانونگذاری، ریل گذاری 
که اس��اس کار در مجلس اس��ت - البّت��ه نظارت هم 
هست، لکن عمده قانونگذاری است - بایستی روزبه روز 
کیفّیتش را باال ببرید؛ روزبه روز؛ یعنی باید هر دوره ای 
بلکه ه��ر س��الی کیفّیت قانونگ��ذاری بهتر بش��ود از 
دوره ی قبل و از س��ال قبل. حاال نکاتی را در مورد این 

قانونگذاری عرض میکنم.

 بیانات در دیدار نمایندگان
و کارکنان مجلس شورای اسالمی
97/3/30

مخاطب شمایید

تصویباف.ای.تی.اف
امضایبردگیایراناست

صفحه رس��می حجت السالم پناهیان با انتشار 
ویدئوی��ی از س��خنرانی صری��ح او درخصوص 
الحاق اف .ای .تی .اف توجه همگان را به خود جلب کرد.

حجت االس��الم پناهیان به ش��یوه جدید استعمار 
دشمن اش��اره کرد و  الحاق اف .ای .تی .اف را استعمار 
فران��و نامی��د، ش��یوه ای که دش��من به اس��م قوانین 
بین المللی جامع��ه ای را وادار به تغییر و پذیرش خود 
می کند. به گفته او کش��ور جمهوری اس��المی دارای 
امتیازاتی اس��ت که می تواند به وسیله آن جهان را به 

زانو درآورده و دشمن را وادار به پذیرش کند.

مجلسیکنفره
علیرضا زاکانی نماینده س��ابق مجلس درباره 
تصوی��ب قان��ون اف .ای .تی .اف نوش��ت: وقتی 
س��وال تخصصی از موافقان برجام می ش��د، مشخصا 
خیلی از آنها سند برجام را نخوانده بودندو از آن دفاع 
می کردن��د. امروز با اس��تدالل های س��طحی موافقان 
س��ی.اف.تی و رای مجلس به آن، تکرار نافرجام برجام 
در ذهنم جلوه گر ش��د. ت��ا کی باید ش��اهد به حراج 

گذاشتن مصالح مردم در مجلس یک نفره بود.

اف.ای.تی.اف
همانبرجامشکستخوردهاست

جواد کریمی قدوس��ی نماینده مجلس و عضو 
جبهه پایداری نوش��ت: استدالل وزیر خارجه 
جمهوری اس��المی در تصویب الیحه س��ی.اف.تی باز 
هم ب��ر حول محور کدخ��دا می چرخد، آنکه ایش��ان 
تضمین کردند با نپیوس��تن به این الیحه آمریکا بهانه 
 بزرگی را برای افزایش مش��کالت ما پیدا خواهد کرد، 
همان تضمین هایی ک��ه در ایام تصویب برجام هم به 
کرات از تریبون مجلس و محافل سیاسی تکرار شد و 
در نهایت به تصویب 20 دقیقه ای برجام ختم ش��د. و 
باز هم تَکرار کردیم، کارنامه های شکست خورده را ... 

المومن ال یلسع من جحر مرتین.

موضوعانشایمدارس
منبعدبایدبشودعلمبهتراستیامدرک؟!
غالمعلی جعفرزاده ایمن آب��ادی نماینده مردم  
شهرستان رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی 
نوشت: در جریان سیل اخیر، پل های ساخته شده توسط 
مهندسان بی مدرک با قدمت یکصد سال و شاید بیشتر 
هیچگونه آس��یبی ندید. ولی پل های با س��ابقه ساخت 
بعض��ا کمت��ر از یک دهه توس��ط مهندس��ان با مدرک 
تحصیلی دهن پرکن تخریب شد! به نظرم موضوع انشای 

مدارس من بعد باید بشود علم بهتر است یا مدرک؟!

نبایدبدونرایوتاییدمردمایرانامضاشود!
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب 
قانون اف .ای .تی .اف در مجلس ش��ورای اس��المی طی 
اظهارنظری نوش��ت: هیچ توافقنام��ه بین المللی نباید 

بدون رای و تایید مردم ایران امضا شود.

سیاست مجازی

مرتضی علیزاده 

روز یکش��نبه برخالف برخی  »الحاق پرسمــــان الیح��ه  پیش بینی ها 
دولت جمه��وری اس��المی ایران به کنوانس��یون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم« موسوم 
به س��ی.اف.تی همانن��د طرح »اقدام متناس��ب و 
متقابل دولت جمهوری اس��المی ایران در اجرای 
برج��ام« در عرض 20 دقیقه ب��ه تصویب مجلس 
نرس��ید و مخالفان و موافق��ان تقریباً  با وقت کافی 

توانستند نطق  خود را انجام دهند.
چ��را با وجود آنکه عل��ی الریجانی در مجلس 
نه��م تجربه موفق به تصویب رس��اندن طرح مورد 
نظر خود در 20 دقیقه را پش��ت س��ر خود داشت،  
روز یکش��نبه، برعک��س ب��ه مخالفان اج��ازه داد 
صحب��ت کنند؟ در حالی ک��ه روز 2۱ مهر ۱۳۹۴ 
و در جریان بررس��ی جزییات طرح ناظر به اجرای 
برجام، از مجموع ۱۹۷ پیش��نهاد ارس��ال شده به 
هیئت رئیس��ه صرفاً اجازه مطرح ش��دن پیشنهاد  
حس��ین س��بحانی نیا نماینده نزدیک به الریجانی 
داده ش��د، که پس از تصویب آن ها رئیس مجلس 
اعالم کرد ک��ه »فرصت اندک اس��ت« و از این رو 
از نماین��دگان خواس��ت تذک��رات آیین نام��ه ای، 
 اخطارهای قانون اساس��ی و س��ایر پیش��نهادهای 
خود را راجع به دیگر جزییات طرح مطرح نکنند و 
اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری تصویب شود.

وی در پاس��خ به اعتراض��ات و تذکرات بعدی 
تع��دادی از نماین��دگان مبنی بر اینک��ه آیین نامه 
مجلس در زمینه استماع تذکرات و اخطارهایشان 
در حین بررس��ی طرح س��ه ماده ای رعایت نشده 
است، گفت: »پیش از جلسه یک وفاقی حاصل شد 
که در کل ما این را بپذیریم با توجه به مش��کالتی 
که کش��ور دارد بنابرای��ن نمایندگان کمک کردند 
و الزام��ی هم نبود! دوس��تان لطف کردند و کمک 
کردند که این مس��ئله انجام شود و یک قواره هایی 

هم وجود دارد که بنا بود رعایت شود«.
الریجان��ی البت��ه نگفت آنچ��ه از آن به عنوان 
»کم��ک« و »لطف« نماین��دگان در تصویب طرح 
»اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران در اج��رای برج��ام« طی ثُلث س��اعت یاد 

می کند، شامل موارد ذیل هم می شود یا نه؟
 تجمع معترض��ان در مقابل جایگاه هیئت 

 رئیسه.
 فریاده��ای مک��رر حمید رس��ایی، علیرضا 
زاکان��ی، س��یدمحمود نبوی��ان و... در اعتراض به 
خاموش نگه داش��تن میکروفون مخالفان در طول 

بررسی طرح.

 گریه های علی اصغر زارعی ناش��ی از ناراحتی 
نسبت به تحریف محتوا خواندن و نقل قول غیرصحیح 
از جلسه س��ه نفره شب گذش��ته  آن روز میان علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سیدعلی  اصغر 

حجازی عضو دفتر رهبر انقالب و علی الریجانی. 

همچن��ان که هی��چ گاه نیز توضی��ح نداد که 
منظورش از »قواره «هایی که بنا بود رعایت ش��ود 

نیز چیست؟
اّما روز یکشنبه اتفاقاتی از این دست در مجلس 
نیفتاد و الریجانی نیز ریس��ک مطرح شدن سخنان 

مخالفان را از تریبون مجلس به جان خرید.
ظاه��راً الریجان��ی در نتیج��ه ی��ک مجموعه 
تالش ها اطمینان خاطری نس��بی از بابت تصویب 
الیحه پیوس��تن به س��ی.اف.تی برای خود حاصل 
ک��رده بود؛ بنا بر آنچه برخ��ی نمایندگان از جمله 
سیدحس��ین نقوی حس��ینی تصریح داشته است، 
رئی��س مجل��س طی هفته ه��ای اخیر کوش��ید با 
برگزاری جلس��ات مکرر، رؤس��ای کمیسیون ها و 
فراکس��یون های مجل��س را برای تصوی��ب برنامه 
جام��ع اف .ای .ت��ی .اف متقاعد کند. ب��ه گفته وی، 
الریجان��ی برای رای آوردن این برنامه، دس��ت کم 

هفت جلسه در مجلس برگزار کرده است.
با این حساب می توان نتیجه گرفت که الریجانی 
در هدایت نرم مجلس به مسیر تصویب برنامه جامع 
گروه ویژه اقدام مالی اف .ای .تی .اف به خالف ش��یوه 
س��ختی که برای تصوی��ب طرح مرب��وط به برجام 

درپیش گرفت، ش��اید میوه تجربه  ای را چید که در 
آن 20 دقیقه پرجدال و آش��وب مجلس نهم کسب 
کرده بود و آن، ضرورت رایزنی منظم و متعدد از قبل 
با کمیسیون ها و فراکس��یون های مجلس به منظور 
اقناع هرچه بیش��تر نمایندگان و افزایش حداکثری 
احتمال تصویب س��ی.اف.تی بود، که تا حد ممکن 
فارغ از نگرانی نسبت به ابراز مخالفت های اثرگذار، به 

مخالفان فرصت صحبت در صحن بدهد.
البته احتمال لحاظ داش��تن یک تفاوت میان 2 
مجلس نهم و دهم نیز از سوی الریجانی در انعطاف 
دیروزش در برابر مخالفان سی.اف.تی کم نیست و آن 
اکثریت بودن مجموع نمایندگان اصالح طلب و حامی 

دولت در مجلس نسبت به نمایندگان اصولگراست.
آی��ا الریجانی 2 س��ال پیش و هنگام بررس��ی 
طرح »اقدام متناس��ب و متقاب��ل دولت جمهوری 
اس��المی ایران در اجرای برج��ام« در مجلس نهم 
که اصولگرایان آن بیش��تر از مجل��س دهم بودند،  
به خاطر آنکه احتمال تصویب طرح مربوط به اجرای 
برج��ام، تحت تأثیر نطق مخالفان پایین نیاید،  مانع 
طرح پیشنهادهای بیشتر و شنیده شدن تذکرات و 

اخطارهای نمایندگان مخالف شد؟
دغدغ��ه ای که به نظر می رس��د دی��روز و در 
جریان بررس��ی الیحه پیوس��تن به سی.اف.تی در 
مجلس دهم با اکثریت اصالح  طلب و اعتدالی، ذهن 
الریجانی را مشغول نکرده بود و با اطمینان نسبی 
از ترکی��ب رأی وکالی ملت، اجازه نطق مخالفان و 

استماع اعتراضات و تذکرات را داد.  فارس

مدیریت الریجانی از برجام تا اف .ای .تی .اف

 چرا سی.اف.تی در ۲۰ دقیقه تصویب نشد؟

ادامه از صفحه اول
آن گام چیست؟ 

آن گام، گام رو به عقب تر ایران در آینده خواهد بود. 
یعنی تهران از این هم بیشتر عقب نشینی خواهد کرد؟

بله. من این را به شما قول می دهم چند سال دیگر همین 
آقای��ان به صراحت اعالم می کنند ک��ه همین لوایح، مذاکره و 
گفت و گو نه تنها تضمینی برای کاهش فش��ار نیس��ت، بلکه 
راه را برای افزایش فش��ار طرف های مقابل به خصوص آمریکا 
بر ما بیش��تر خواهد کرد. به عبارت دیگر تصویب این لوایح نه 
تنها برگ ب��ازی را از آمریکا نخواهد گرف��ت، بلکه برگ بازی 
بیش��تری را در اختی��ار ترام��پ قرار خواهد داد. ب��ا وقوع این 
مساله ظرف همین یکی دو س��ال آینده دولت اعالم می کند، 
همی��ن لوایح مانند الحاق ایران به س��ی.اف.تی نه تنها تعدیل 
فشاری را موجب نش��ده، بلکه سبب ساز افزایش فشارها بوده 
اس��ت. همان طوری ک��ه عضویت ای��ران در NPT اکنون به 
عامل فش��ار مضاعف بدل شده اس��ت. این گام نهایی روحانی 

در آینده خواهد بود. 
اما مسئله مهم اینجاسـت که در صورت عدم الحاق ایران به 
اف .ای .تی .اف شـرایط برای گذار ایـران از تحریم ها به مراتب 
سـخت تر خواهد شـد. از طرف دیگر حمایت مالـی ایران از 
برخی از گروه های منطقه تحت عنوان محور مقاومت از طریق 
حساب های بانکی و نقل و انتقاالت پولی در شبکه مالی جهانی 
صورت نمی گیرد. در سـایه این مسـائل آیا هنوز به نظر شما 

تصویب این لوایح می تواند عامل فشار مضاعف باشد؟
در این مسئله شک نکنید. 

ولی چطور؛ ابزار طرف مقابل برای افزایش فشار چیست؟
ببینید ای��ن لوایح به صراحت خبر از شفاف س��ازی مالی 
و پولی بانکی می دهد. شفاف س��ازی در ی��ک معنا یعنی قرار 
دادن اطالعات پولی، بانکی و حتی امنیتی کشور به طرف های 
مقابل؛ ضمن اینکه باید اش��اره داشت در آینده احتماال مسئله 
تعریف تروریسم، گروه های تروریستی و تروریست ها با چیزی 
که امروز مطرح اس��ت، متفاوت باشد؛ چه تضمینی وجود دارد 
ک��ه فردا ایران به دلی��ل حمایت از حماس، حزب اهلل، جنبش 
جهاد اس��المی و پش��تیبانی از مردم مظلوم یم��ن ذیل اتهام 
حمای��ت از تروریس��م از نگاه گروه اف .ای .ت��ی .اف قرار نگیرد. 
همان طور که امروز در بعد دیپلماتیک و سیاس��ی ما به دلیل 
همین رفتارها به حمایت از تروریسم در منطقه مواجهیم. این 

یعنی ابزار جدید برای فشار. 
برخالف گفته های شما این لوایح به صورت روشن مصادیق 
گروه های تروریسـتی، اشـخاص و اقدامات مشکوک پولی 
و بانکی را ذیل اقدامات پولشـویی، تامین مالی تروریسـم 
و قاچـاق مطرح کرده اسـت. آیا نگاه شـما مانند برخی از 
طیف هایـی که روز یکشـنبه در مجلس حواشـی را ایحاد 

کردند بدبینانه نیست؟
خیر نگاه بدبینانه وجود ندارد. اتفاقا این نگاه، نگاه واقع بینانه 
اس��ت. اما در مقابل من معتقدم که نگاه ش��ما نگاه نزدیک به 
طیف دولت اس��ت. بگذارید برای تش��ریح و تبیین نگاه خودم 
طور دیگری به لوایح نگاه کنیم. در گذشته کشورهای غربی با 
محوریت آمریکا استعمار سنتی و کالسیکی داشتند. یعنی این 
کش��ورها با حضور مستقیم و نظامی در برخی از مناطق جهان 
دیگر کش��ور ها را استثمار می کردند. اما در استعمار نوین دیگر 
خب��ری از حضور نیروهای نظامی به صورت مس��تقیم در این 
کشورها نبود، بلکه در این دوره استعماری جدید افراد بومی از 
همان کشورها به عنوان نمایندگان دول استعمارگر و در راستای 
منافع آنان بر کشور حکمرانی می کنند تا اهداف استعمارگران 
را ب��رآورده کنند که مثال بارز آن حکومت شاهنش��اهی ایران 
بود. اما در دوره پسااستعمار نوین دیگر خبری از حضور نیروها 
و نمایندگان بومی دولت های استعمارگر در خاک کشورها هم 
وجود ندارد، بلکه اکنون غرب ب��ا ابزارهای قانونی مانند توافق 
نامه ها، لوایح و معاهدات به دنبال برآورده کردن منافع خود به 
منظور استثمار دیگر کشورها است. اینجا دیگر مهم نیست که 
روحانی رئیس جمهور اس��ت و یا شخص دیگری. یعنی برجام، 
NPT و ی��ا لوایح اف .ای .ت��ی .اف ابزارهای پسااس��تعمار نوین 
برای متر و محدویت کش��ورهایی نظیر ایران در راستای منافع 
غ��رب خواهد بود. به عبارت دیگ��ر همین قوانین و لوایح جای 
نمایندگان بومی کش��ورهای اس��تعمارگر را در استثمار دیگر 

کشورها گرفته است. 
ولی این را هم در نظر داشـته باشید که این قوانین و لوایح 
تنها مختص ایران نیست، بلکه همه کشورهای جهان حتی 

خود غربی ها هم ملزم به رعایت آن هستند؟
اتفاقا به نکته خوبی اش��اره کردید. به نظر من این لوایح و 
قوانین در حقوق بین الملل بیش��تر برای مدیریت کش��ورهای 
مانند ایران اس��ت، چراکه بیشتر کشورهای دیگر مانند همین 
عربس��تان و امارات در دوره اس��تعمار نوین زندگی می کنند، 

یعنی با نمایندگان بومی، غرب این کش��ورها را اداره می کند، 
ولی برای ایران که در دوره اس��تعمار نوین نشان داد با انقالب 
مردمی این نوع اس��تثمار هم کاربرد ندارد به دنبال شیوه های 
پس از استعمار نوین هستند، یعنی همین قوانینی که از طریق 
آن بت��وان ایران را مل��زم به رعایت برخی اقدام��ات و رفتارها 
در راس��تای منافع خود بکنند. ما باید این مس��ئله را گوشزد 
کنیم تا متوجه ش��ویم که خطر و تهدی��د لوایح اف .ای .تی .اف 
برای ایران کجاس��ت؟ البته برخ��ی مخالفت ها و یا تندی های 
ص��ورت گرفته برای ممانعت از تصوی��ب این لوایح در مجلس 
و یا حتی بیرون از آن برای تبیین و تش��ریح این تهدیدات را 
تایید نمی کنم. منطق ما منطق روش��ن و شفافی است و اتفاقا 
با روش��نگری می توانس��تیم حرف خود را به کرسی بنشانیم، 
ولی برخی جریان س��ازی مانع ش��د. اما در برآیند معتقدم که 
با هوش��یاری بیش��تری در قبال این نوع رفتارها می شد طور 
دیگ��ری عمل کنیم. لذا م��ن معتقدم که تصویب این لوایح نه 
تنها باعث تعدیل فشار نخواهد شد، بلکه ابزاری برای سرنگونی 
و تغییر نظام در ایران خواهد بود. تنها چیزی که آمریکا ندارد 
یافتن بهانه برای فش��ار بر ایران است. در این ۴0 سال آمریکا 
به کرات این مسئله را نشان داده است. پس باید رفتار ایران با 

قدرت عمل بیشتری توأم می بود. 
آیا نگاه شـما به دولت حداقل در این بخش کمی به دور از 

واقعیت نیست؟
ب��ه هیچ وجه. به نظر من اتفاقاً دولت با نفاق بیش��تری به 
دنبال منافع خود ذیل همس��ویی با منافع غرب است. در این 
راس��تا من بر این باورم که در دوره اس��تعمار نوین نمایندگان 
دولت های اس��تعمارگر حداقل با نفاق کمتری سیاس��ت های 
غرب را پیش می بردند، چراکه به صراحت خود را تابع نعل به 
نعل سیاس��ت های آمریکا می دانستند. ولی اکنون برخی مانند 
همین آقای روحانی شبه لیبرال با شعار حفظ عزت و پیگیری 
سیاس��ت های جمهوری اسالمی ایران به دنبال برآورده کردن 
اهداف و منافع غرب به خصوص آمریکا اس��ت. لذا به نظر من 
اص��رار دولت بر تصویب ای��ن لوایح در همین راس��تا تعبیر و 
تفسیر می شود، چراکه این لوایح می تواند تاثیر سوء ولو اندک 
را بر سیاس��ت های منطقه ای ایران داشته باشد؛ چیزی که در 
این سی س��ال اخیر انقالب اسالمی برخی ها به صورت آشکار 
و پنه��ان منتقد آن بودند. در این راس��تا اکنون این طیف به 
ن��ام قانون باوری، قانون محوری و پیوس��تن به برخی معاهدات 

و کنوانس��یون ها مانند س��ی.اف.تی به بهانه عدم افزایش فشار 
بر جمهوری اسالمی همان برنامه کاهش نفوذ منطقه ای ایران 
را پ��ی گرفته ان��د، همان ط��وری که به دنب��ال کاهش جدی 
توانایی های ما در حوزه هس��ته ای بودند ک��ه اتفاقا با برجام و 

مذاکره با آمریکا این مهم نیز محقق شد. 
در کنار نگاه بدبینانه شما درخصوص لوایح اف .ای .تی .اف دو 
حوزه نگرانی وجود دارد، یکی مسئله گروه های مورد حمایت 
ایران است که احتماال با تغییر رویه گروه اف .ای .تی .اف آنها 
نیـز ذیل عنوان گروه تروریسـتی تعریف شـوند اگر چه تا 
کنون داعش، جبهه النصره، طالبان والقاعده جزء گروه های 
تروریستی معرفی شده اند. نگرانی مهمتر در حوزه مسائل 
داخلـی ایران تحت عنوان خود تحریمی اسـت که احتمال 
دارد برخی از نیروها، ارگان ها و حتی شخصیت های داخلی 
هم ذیل گروه ها و اشـخاص تروریسـتی معرفی شـوند. اما 
در سـایه این مسـائل و نگرانی ها حق شرط های ایران برای 
پیوستن به سـی.اف.تی و دیگر لوایح نمی تواند مانع جدی 

برای تحقق این اهداف طرف مقابل داشته باشد؟
ابتدا به س��اکن باز تاکید دارم نگاه بدبینانه ای وجود ندارد. 
ش��ما اصرار داری��د آن را نگاه بدبینانه بنامید. در ثانی از ش��ما 
می پرس��م آیا این حق شرط های لوایح تصویبی ایران می تواند 
مانع افزایش فشار شود؟ خیر. مثال بارز آن برجام است. مگر ما 
به صورت رس��می و آشکار زیر نظر همه دوربین ها، خبرنگاران 
و اف��کار عمومی جهان با آمریکا و پنج کش��ور دیگر روی میز 
ننشستیم و در مورد مسئله هسته ای ایران توافق نکردیم؟! مگر 
عکس ه��ای یادگاری خود را نگرفتی��م؟! آخر آن همه تعهد به 
کجا کشیده شد؟! آیا آمریکا هنوز به تعهدات خود پابرجاست؟! 
ل��ذا به نظر من حق ش��رط چیز کودکانه ای اس��ت. در منطق 
حقوق بین الملل این رفتار تهران اصال توجیه قانونی و حقوقی 
ندارد. دنیا اصال این گونه عمل نمی کند. لوایح به صورت کامل، 
شفاف و روشن برای کشورها به صورت یکسان تعیین و تبیین 
شده است پس نمی توان آن را با شرط بپذیریم. اینها همه یک 
بازی کودکانه برای سرگرم کردن جامعه است. تنها راهی برای 
نگران کردن خودمان اس��ت و در نهایت انح��راف جدی افکار 
عمومی اس��ت. مطمئن باشید اگر ما لوایح را به صورت قانونی 
تصوی��ب کنیم، اف .ای .تی .اف هیچ گاه حق ش��رط های ایران را 
برای پذیرش��ش مشروع نمی داند، همان طور که تا کنون برای 

هیچ کشوری حق شرطی را مشروع ندانسته است.

فواد ایزدی:

اف .ای .تی .اف تن دادن به سیاست های پسااستعماری نوین غرب است


