
5| روزنامه جوان |  شماره  6299  ی��ك  ش��نبه 21 ش��هریور 1400 | 5 صف��ر  1443 |

حس خيانت طبقه متوسط
شرق در يادداشتي به عدم تحقق وعده هاي 
جريان غرب باور اعتراف كرد و از احساس 
نامطلوب فريب خوردگي اين جريان گفت 
و نوشت: »دولت هاي اصالح طلب نتوانستند به وعده هاي خود در قباِل 
طبقه متوسط عمل كنند. اينك با اين جدايي، چهره اصالح طلبان بيش 
از پيش عيان و مخدوش شده و طبقه متوسط دريافته است كه هرگز يك 
طبقه به معناي واقعي نبوده و چه  بسا برساخته جريان هاي سياسي براي 
كشانده شدن به عرصه انتخابات بوده است. اين روزها به ندرت سخني از 
اصالح طلبان و سوسيال دموكرات ها در ستايش طبقه متوسط مي شنويم. 
انگار اصالح طلبان و حاميان طبقه متوسط همگي در اين برهه تاريخي 
غيب شده اند. رفتار اصالح طلبان و ديگر حاميان طبقه متوسط، آنان را 
دچار بحران هويت كرده است و آنچه بيش از هر چيز آنان را آزار مي دهد، 
احساس فريب خوردگي است. كابوِس ريزش به طبقات فرودست محقق 
شده اس��ت. اينك آنان بيش از هر زمان ديگري مفهوِم عدالت را درك 
خواهند كرد؛ مفهومي كه در سخنان اصالح طلبان غايب بوده است. آنان 
ناگزيرند باور كنند كه ديگر بخشي از طبقه فرودستند و تنها در اتحاد و 

ائتالف با آنان مي توانند عدالت واقعي را دريابند.« 
.......................................................................................................................

هم افزايي واشنگتن و آژانس عليه ايران
رسالت نوش��ت: گويا بازي ضدايراني 
آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي در 
زمين واشنگتن و تروئيكاي اروپايي 
تمامي ندارد! طي شش دور مذاكرات موسوم به »احياي برجام« در وين، 
آژانس نه تنها نقش يك كاتاليزور در احياي واقعي و اصولي اين توافق را 
ايفا نكرده بلكه خود به عامل بحران ساز در اين معادله تبديل شده است! 
آژانس در مذاكرات وين۵ و وين۶ با اصرار بر بسط نظارت هاي فراپادماني 
و فراپروتكلي در قبال فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان، گره 
كور ديگري را در مسير مذاكرات ايجاد كرد. اكنون در حالي كه زمان 
برگزاري مذاكرات جديد)وين۷( مشخص نيست، آژانس دقيقاً در حال 
تكرار همان بازي است! در اين معادله، سفر احتمالي مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به ايران مولد تحليل هاي مختلفي اس��ت و در 
سطح گوناگوني از جمله مناس��بات ايران و آژانس و از سمت ديگر، در 
فرامتني به نام مذاكرات وين قابل بررسي است. اقدامات آژانس هيچ گاه 
بي ربط به فضاي مذاك��رات وين نب��وده و در آينده ه��م نخواهد بود. 
مسئله اي كه در مورد نشست ماه سپتامبر آژانس وجود دارد، اين است 
كه سياستمداران و رس��انه هاي امريكايي و اروپايي به بزرگنمايي اين 

نشست و تأثير آن در قبال سرنوشت برجام پرداخته اند. 
نكته پاياني اينكه تروئيكاي اروپايي يك رويكرد پارادوكسيكال را در پروسه 
احياي برجام در پيش گرفته كه منبعث از سردرگمي مقامات ارشد دولت 
بايدن در قبال توافق هسته اي مي باشد. اين مسئله به خوبي نشان مي دهد 
كه در جبهه غرب و خصوصاً در مذاكرات وين، واشنگتن متغيري مستقل 
و اتحاديه اروپا متغيري وابسته به كاخ سفيد محسوب مي شود. اين موضوع 
بايد از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشورمان مدنظر قرار 
گيرد. در هر حال، به نظر مي رسد دور هفتم مذاكرات وين )فارغ از اينكه چه 
زماني برگزار خواهد شد( نقطه آشكارساز احيا يا عدم احياي برجام خواهد 

بود. غرب فرصت زيادي براي اتخاذ يك تصميم درست ندارد.
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حركت پرشتاب قطار افول اياالت متحده
جام جم نوشت: نيويورك پست با اشاره 
به نتايج نظرسنجي هفته گذشته، در 
خصوص وضعيت رئيس جمهور امريكا، 
نوشت: جو بايدن كه با موجي از انتقادها درباره آنچه در افغانستان روي 
مي دهد، مواجه است، تأكيد كرد از هر ۱۰امريكايي شش نفر معتقدند 
كشور در حال خارج شدن از مسير است. كاهش محبوبيت رئيس جمهور 
بايدن در نظرسنجي ها بعد از خروج يا به عبارت بهتر فرار فرماندهان و 
سربازان پيشرفته ترين ارتش دنيا در كنار مواضع انتقادي برخي متحدان 

اين كشور، نشان از حركت پرشتاب قطار افول اياالت متحده دارد. 
 افكار عمومي امريكا به  درستي به دنبال سرنخ هايي از چرايي هزينه چند 
ده ميليارد دالري در افغانس��تان از جيب مردم و نيز فرجام تسليحات 
به جامانده امريكا در كابل در روايت خروج ارتش اياالت متحده است 
اما ظاهراً اغلب رسانه هاي جريان اصلي)mainstream( با تأسي از 
نظريه مارپيچ سكوت، قصد رمزگشايي از آن نداشته و نظاره گر هستند 
تا مطالبه گر. وضعيت داخلي و خارجي امريكا نشان مي دهد واشنگتن 
ديگر نمي توان��د از مؤلفه هاي قدرت خود از جمل��ه مؤلفه هاي نظامي 
براي مداخالت طوالني مدت در كش��ورها اس��تفاده كند. امريكايي ها 
بس��يار تالش داش��ته اند زوال ابرقدرتي خود را نزد اف��كار عمومي در 
نظام بين الملل و همپيمانان خود كتمان كنند و نظريه مربوط به يك 
قدرت در حال افول را غيرمعتبر نشان دهند. بدون ترديد باور به پايان 
ابرقدرتي امريكا نزد افكار عمومي، فرآيند شكست هاي پي درپي آنان و 

همپيمانانشان در نقاط مختلف جهان را سرعت خواهد بخشيد. 
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ميراث رحيم پور
صبح نو نوشت: در اين ايام كرونا متأسفانه به انتشار 
خبر فوت ع��ادت كرده اي��م؛ از آش��نايان گرفته تا 
ناآشنايان. چنين اس��ت كه خبر درگذشت به  جاي 
عنصر استثنا در خبر به روال عادي تبديل شده است، به همين واسطه قدر و 
منزلت برخي افراد به  واس��طه فراگيري كرونا در ميانه شلوغي اخبار ديده 
نمي ش��ود. از همين رو قصد كرديم تا بر سرعت اتفاقات غلبه كنيم و اجازه 
ندهيم قدر و منزلت مرحوم حيدر رحيم پورازغدي دانس��ته نشود. استاد 
رحيم پور كه روز گذشته به رحمت خدا رفت، از بزرگان و بانيان عدالت خواهي 
در فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران بود؛ منبعي الهام بخش براي 
عدالت خواهاني كه در انديشه اصالح امور بودند، نه ويران كردن و سوزاندن. 
ميان اين دو نگرش عدالت خواهانه تفاوت از زمين تا آسمان است. گرايش 
اول به بهاريون و عدالت خواهي منهاي والي��ت مي انجامد، درحالي كه در 
نگرش دوم كه مرحوم رحيم پور از اين جنس بودند، نگاه منتقدانه و حتي 
معترضانه نه به سياه نمايي و يكسويه ديدن تبديل مي شود كه راهكار براي 
ساختن و اصالح امور ارائه مي كند. عدالت خواهي قرار نيست جامعه را نااميد 
كند بلك��ه بايد ب��ه اصالح وض��ع موجود و حرك��ت به جلو تبديل ش��ود. 
سياس��ت زدگي عدالت خواهي خود ضدعدالت خواهي اس��ت، حال آنكه 
عدالت خواهي ناب در مقابل عدالت خواهي كاذب مي تواند خود را در طرح و 
اليحه و عمل مديران جمهوري اسالمي نشان دهد. عدالت خواهي كه خود 
را اپوزيسيون نظام اسالمي تعريف كند، بيشتر از هر چيز يك پروژه سياسي 
است. از اين جهت فقدان مرحوم رحيم پور صدمه اي به عدالت خواهي ناب 
خواهد زد كه اميد مي رود ازسوي فرزند ارشد آن مرحوم و شاگردان ايشان 
استمرار داشته باشد. نياز امروز ما بيش از هر چيز تمايز ميان عدالت خواهي 

ناب با عدالت خواهي كاذب است.

88498443سرویس  سياسي

باحكمرئيسجمهور
»احمد وحيدي« رئيس شوراي امنيت كشور شد

رئيسجمه�وردراج�راياص�ل176
قان�وناساس�يجمه�ورياس�امي
ايران،باصدورحكمياحمدوحيدي،
وزي�ركش�ورراب�هعن�وانرئي�س
ش�ورايامنيتكش�ورمنصوبكرد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطالع رساني 
ري�اس���ت  جمه�وري، حجت االس���الم 

سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور كشورمان در اجراي اصل ۱۷۶قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران، با صدور حكمي احمد وحيدي وزير 

كشور را به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور منصوب كرد. 
در حكم رئيس جمهور براي وزير كشور آمده است:  در اجراي اصل ۱۷۶ 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور انجام شايسته وظايف 
و مأموريت هاي ش��وراي امنيت كشور به موجب اين حكم جناب عالي 
را با كليه اختيارات به عنوان »رئيس ش��وراي امنيت كشور« منصوب 
مي نمايم. اميد است ش��وراي امنيت كش��ور به عنوان بازوي توانمند 
شوراي عالي امنيت ملي، با هماهنگي و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي 
دستگاه هاي ذيربط، ضمن برنامه ريزي، اتخاذ تصميمات الزم و پيگيري 
مستمر بتواند در راس��تاي حفظ و ارتقای امر خطير امنيت در داخل 

كشور گام هاي مؤثر بردارد. 
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رئيسكميسيونشوراها:
مجلس آماده اصالح قانون انتخابات است

رئيسكميس�يونام�ورداخل�يكش�وروش�وراهابااش�ارهبه
ض�رورتاص�احقان�ونانتخاب�اتگف�ت:مجل�سدرح�وزه
انتخاباتآمادههمكاريبادولتاس�تودول�تجديدميتواند
اليحهم�وردنظرخ�ودشرادراي�نبارهب�همجلسارائ�هدهد.
به گزارش مهر، محمدصالح جوكار درباره آخرين وضعيت اصالح قانون 
انتخابات در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها، اظهار داشت: ما به 
دنبال آن هستيم كه قانوني در زمينه انتخابات وضع شود كه پاسخگوي 
همه نيازهاي ما در اين حوزه باش��د و ايرادات قوانين گذشته هم بايد 
برطرف شود. وي بيان كرد: قانون انتخابات بايد جامع باشد، به گونه اي 
كه همه مسائل مربوط به انتخابات از جمله مسئله تبليغات انتخاباتي را 
به صورت شفاف تعريف و مشخص كند. رئيس كميسيون امور داخلي 
كشور و شوراها تصريح كرد: مجلس شوراي اسالمي آمادگي دارد كه به 
سرعت لوايح مورد نظر دولت را مورد رسيدگي قرار دهد و دولتمردان 
هم در هر حوزه اي كه فكر مي كنند خأل قانوني وجود دارد، مي توانند به 

مجلس شوراي اسالمي اليحه ارائه دهند. 
نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در شرايط فعلي 
بيشتر اولويت هاي كشور درباره مسائل اقتصادي است، اما مجلس در 
حوزه انتخابات هم آماده همكاري با دولت اس��ت تا به سرعت قوانين 
انتخاباتي سابق را اصالح كند. وي متذكر شد: دولت قبل اليحه جامع 
انتخابات را به مجلس شوراي اسالمي ارائه داد كه اين اليحه در دستور 
كار كميسيون امور داخلي كش��ور و ش��وراها قرار دارد، اما اگر دولت 
سيزدهم مي خواهد در اين اليحه اصالحاتي را انجام دهد، مي تواند اين 
كار را انجام و اليحه مورد نظر خودش را درباره انتخابات به مجلس ارائه 
دهد. رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها گفت: هنوز اليحه 
جامع انتخابات در دستور كار كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها 
نيست بلكه در كارگروه اصالح قانون انتخابات كه ذيل اين كميسيون 
است، در حال رسيدگي است و پس از اتمام بررسي، جهت بررسي به 

كميسيون ارائه مي شود. 
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كوثري:
 اصالح طلبان نه مرد جنگند

نه دلشان براي افغانستان سوخته
نمايندهمردمتهراندرمجلسبااشاره
بهبرخيبحثهايحاشيهايدرخصوص
افغانستانگفت:اگراصاحطلباندلشان
برايمردمافغانستانميس�وزدبهاين
كشورسفركنندودرميدانجنگحاضر
شوندوبهكسيهمكارينداشتهباشند
كهالبتهباي�دبگويمآنهان�همردجنگ

هستندونهمردمسختيكشيدنونهاينكهدلشانبرايكسيميسوزد.
به گزارش فارس، اس��ماعيل كوث��ري نماينده مردم تهران با اش��اره 
به اظهارنظرهاي اخي��ر اصالح طلبان در م��ورد ورود ايران به موضوع 
افغانستان گفت: اين گروه يك تفكر وابسته به امريكا و غرب و به طور 
كل بيگانگان را دارند و منافع آنه��ا را دنبال مي كنند و به دنبال تأمين 
آن هس��تند. وي افزود: اين گروه نه به مردم فك��ر مي كنند، نه به فكر 
ملت خودش��ان هس��تند و تنها چيزي كه برايش��ان در اظهارنظرها و 
موضع گيري ها مهم اس��ت مخالفت با تصميمات نظام است و از طرف 

ديگر به دنبال تأمين منافع بيگانگان هستند. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داشت: نظام 
جمهوري اسالمي نس��بت به اين افراد لطف دارد و آزادشان گذاشته و 
آنها هم اظهارنظرهاي خود را دارند و زماني هم كه به آنها تذكري داده 
مي شود مي گويند نمي گذارند ما حرف بزنيم و اعالم نظر كنيم و اين در 

حالي است كه نظرات آنها جز ضرر براي ملت چيز ديگري ندارد. 
كوثري خاطرنشان كرد: اين گروه اصاًل تحليلگر نيستند و كارشان ساز 
مخالف زدن است و فكر مي كنند كه مردم نيت آنها را نمي دانند، ولي اين 
در حالي است كه مردم دقيقاً اين گروه را به خوبي مي شناسند كه فقط 
به فكر تأمين منافع خود و بيگانگان هستند. وي افزود: اين آقايان بايد به 
جاي اين اظهارنظرها با حضور در دادگاه پاسخگوي عملكرد هشت ساله 
گذشته خود باشند و نسبت به خرابكاري هايي كه در اين سال ها داشتند 
پاسخگو باشند. كوثري خاطرنش��ان كرد: بايد بگويم قطعاً و يقيناً اين 
آقايان نه اهل جنگ هستند و نه اهل سختي كشيدن و نه دلشان براي 
كسي مي سوزد، بلكه فقط به دنبال آن هستند كه خودشان را مطرح 

كنند كه البته كسي هم ديگر به آنها محل نمي گذارد. 
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عضوفراكسيونروحانيون:
ايجاد تحول، عقالنيت انقالبي مي خواهد

عض�وفراكس�يونروحاني�ونمجل�سب�ابي�اناينك�هدر
انقاب�يتح�ولودگرگون�يوج�وددارد، دلعقاني�ت
اظه�ارداش�ت:دول�تجدي�دباي�دب�ااي�نرويك�ردحرك�ت
خ�ودراآغ�ازكن�د،نباي�دحت�يي�كلحظ�هراازدس�تداد.
به گزارش مه��ر، حجت االس��الم اميرقل��ي جعفري بروجن��ي، عضو 
فراكسيون روحانيون مجلس در خصوص فرمايشات اخير رهبر انقالب 
مبني بر عقالنيت انقالبي براي بازسازي انقالب گفت: در دولت تدبير، 
عقالنيت اعتدالي هم به معناي واقعي در حاكميت اجرا نش��د كه اگر 
اجرا مي شد، مشكالت امروز وجود نداشت. عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس با بيان اينكه رهبري بر لزوم عقالنيت در كنار انقالبي گري تأكيد 
دارد، گفت: انقالبي گري به اين معناست كه با انگيزه تحول در فرآيندها 
و روندها وارد اقدام جهادي شويم. رهبر انقالب تأكيد دارند كه اقدامات 
دولت بايد بر اساس عقالنيت و با ابزار انقالبي گري باشد تا در راستاي 

حل مشكالت مردم گام هاي اساسي برداشته شود.

گزارش 2

طرحاصاحوالحاقمواديبهقانوننظارت
مجلسبررفتارنمايندگاندردس�توركار
هفتهجاريمجلسق�راردارد.ناكارآمدي
تركي�بمرج�عنظ�ارت،ع�دمكاراي�ي
ضمان�تاجراها،خ�أچگونگ�ياقدامات
صيانت�يمجلسب�راينماين�دگانوعدم
جامعيتمصاديقتعارضمنافعنمايندگان
نواقصياس�تك�هقراراس�ترفعش�ود.
به گزارش فارس، طرح اص��الح و الحاق موادي 
به قانون نظارت مجلس ب��ر رفتار نمايندگان در 
دس��تور كار هفته جاري مجلس ق��رار دارد. در 
اين طرح كه در كميس��يون تدوي��ن آيين نامه 
داخلي مجلس نهايي ش��ده م��واردي از جمله 
ناكارآمدي تركيب مرجع نظارت در دو س��طح 
بدوي و تجديد نظر، عدم كارايي ضمانت اجراها، 
خأل چگونگ��ي اقدامات صيانت��ي مجلس براي 
نماين��دگان و عدم جامعي��ت مصاديق تعارض 
منافع نماين��دگان، نقيصه ه��ا و خألهاي قانون 
مذكور احصا و اصالح ش��ده است. قانون نظارت 
بر رفتار نمايندگان مجلس كه از سال 9۱ براي 
نظام مند شدن نظارت بر رفتار وكالي ملت تدوين 
ش��ده بود، در جريان اجرا در در ادوار گذش��ته 
مجلس نش��ان داد كه به اهداف خود نرس��يده 
است و مجلس يازدهم از ابتداي آغاز به كار خود 
اصالح نقايص اين قانون و الحاق موادي به آن را 

در دستور كار قرار داد. 
  تجربهنظارتبرنمايندگاندرمجالس  

دنيا
تجربه نظارت ب��ر نمايندگان در كش��ورهاي 

مختلف نشان مي دهد قوانين مربوط به نظارت 
بر نمايندگان مجل��س عموماً ب��ر روش هاي 
نظارت مالي و غيرمالي البته با رعايت استقالل 
عمل و ش��أن نمايندگ��ي مجل��س متمركز 
هستند. در دس��ته نظارت هاي مالي مي توان 
به اعالم منظم دارايي ها، هزينه سفرها، مشاغل 
خارج از پارلمان و همچنين ش��فافيت منافع 
اقتصادي اش��اره ك��رد و در روش هاي نظارت 
غيرمالي تعيين قواعد رفتاري براي نمايندگان 
و بررسي شكايت هاي مردمي از نقض اين قواعد 
و نظارت بر نوع تعامل نمايندگان با گروه هاي 
نفوذ و البي هاس��ت، البته آنچه نقطه اشتراك 
قوانين و قواعد نظ��ارت بر رفتار نمايندگان در 
اكثر كشورهاس��ت، جلوگيري از بروز تعارض 
منافع ميان نفع شخصي و گروهي نمايندگان 
با منافع عمومي اس��ت. در ايران هم مجالس 
در ادوار گذش��ته تالش هايي ب��راي قانونمند 
كردن نظارت بر رفتار نمايندگان انجام دادند؛ 
تالش هايی كه از سال ۸۳ تا ۸9 در حال انجام 
بود اما در سال ۸9 بعد از تأكيدات رهبر معظم 
انقالب در ديدار با نمايندگان مجلس هش��تم 
مبني بر ايجاد چنين ساز و كاري براي نظارت بر 
رفتار نمايندگان، تدوين اين قانون به طور جدي 
در مجلس كليد خورد و نهايتاً در ارديبهش��ت 

ماه سال 9۱ تبديل به قانون شد. 
  قانون�يكهنظ�ارتبرنماين�دگانرا

محققنكرد
قانون نظارت بر رفت��ار نمايندگان اما از همان 
ابتدا قانون��ي جام��ع و مانع نب��ود بلكه حتي 

ابهاماتي داش��ت كه به اعتقاد كارشناسان بر 
گس��ترش مصونيت نمايندگان در عمل دامن 
مي زد و ب��ا نبود كده��اي رفتاري ب��ه عنوان 
مرجعي براي مقايس��ه رفتار درس��ت با رفتار 
اعمالي، وجود تعارض مناف��ع كه مانع اجراي 
بي طرفانه قانون بود و صرف بررسي گزارش ها، 
عدم اطالع رساني مناس��ب در خصوص نتايج 
رس��يدگي به ش��كايات و تخلفات و بازدارنده 
نبودن مناس��ب مجازات هاي تعيين ش��ده به 

قانوني بي اثر تبديل شد. 
در مجلس يازدهم دو طرح براي اصالح قانون 
نظارت بر رفتار نمايندگان در مرداد و شهريور 
ماه سال گذشته اعالم وصول شد كه در نهايت 
با بررس��ي در كميت��ه تخصصي كميس��يون 
تدوين آيين نامه داخل��ي مجلس پيش نويس 
طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت بر 
رفتار نمايندگان آماده و در جلسات متعددي 
در كميس��يون آيين نام��ه به تصوي��ب نهايي 
رسيد و حاال در نوبت رسيدگي صحن مجلس 

قرار دارد. 
 پيش�نهادهاياصاح�يب�همرك�ز  

پژوهشها
در اي��ن ميان مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس 
ني��ز خواس��تار اصالحات��ي در نح��وه بحث 
نظارت نماين��دگان بر مجلس اس��ت. مركز 
پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي در 
اظه��ار نظر كارشناس��ي درباره اي��ن مصوبه 
كميس��يون، پيش��نهادات و مالحظات��ي 
ب��راي تصويب نهاي��ي آن در نشس��ت علني 

ب��ه نماين��دگان مجلس مطرح كرده اس��ت: 
تدقيق و ش��فافيت در س��اختار و تشكيالت 
اجرايي هيئت و حيط��ه صالحيتي آن امري 
اجتناب ناپذير اس��ت، به دلي��ل آنكه نقيصه 
مذكور منجربه عدم پاسخگويي و عدم اجراي 
قانون خواهد شد. پيشنهاد مي گردد با رعايت 
تش��ريفات آيين نامه داخلي عب��ارت ذيل به 
عنوان تبصره الحاقي به ماده يك اضافه شود: 
دبيرخان��ه هيئت: تش��كيالت اجرايي هيئت 
است كه زير نظر هيئت انجام وظيفه مي كند. 
هيئت موظف اس��ت كارشناسان باتجربه و با 
تحصيالت حقوقي از كاركنان رسمي مجلس 
شوراي اسالمي به كار گيرد. وظايف دبيرخانه 
انجام امور كارشناسي اداري از قبيل تكميل 
پرونده، ارتباط با دس��تگاه ها، تهيه دس��تور 
جلس��ات، ضبط مذاكرات، بايگاني پرونده ها، 
پيگيري هاي حقوقي و به روزرس��اني سامانه 
ثبت اطالعات نماين��دگان موضوع اين قانون 

است. 
در يك��ي ديگر از م��وارد پيش��نهادي مركز 
پژوهش ها تأكيد ش��ده كه مرجع تشخيص 
اعمال خالف امنيت ملي ابهام دارد. با توجه 
به تعريف جامع از رفتار خالف ش��ئون ذيل 
ماده يك تصري��ح به اعمال خ��الف امنيت 
ملي ضرورتي نداش��ته، بنابراين پيش��نهاد 
مي گردد كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجلس مرجع تش��خيص و ظرف 
مدت دو هفت��ه از طرح موض��وع در هيئت 

اعالم نظر نمايد.

نواقصقانوننظارتبررفتارنمايندگاناصالحميشود

نگاه�يب�هتاري�خپرون�دههس�تهاياي�ران
نش�انميدهدباوجودتأييدصري�حچندباره
آژان�سوحتينهاده�اياطاعات�يامريكادر
خص�وصعدمحركتايرانبهس�متس�اخت
ساحهس�تهايبازهمفش�ارعليهكشورمان
بهبهانهه�ايواهيادامهيافتهاس�ت.حاالودر
آس�تانهتاشجديدغربيهابرايفضاس�ازي
درآژان�س،برخيجريانه�ادرداخ�ل،ايران
رامته�مب�هعدمهم�كاريوتنشآفرين�ي
ميكنن�د.س�ؤالاي�ناس�تك�هآي�اتجربه
20س�الهمكاريوارائهگزارشه�ايگوناگون
درخصوصعدمحركتايرانبهس�متس�اح
هس�تهايوبعدانحرافازآنكافينبودهاست.
اين روزها بار ديگر بحث فش��ار آژان��س بر ايران در 
خصوص برنامه هسته اي كش��ورمان اوج گرفته و 
بحث صدور يك قطعنامه ديگر عليه ايران داغ شده 
است. واقعيت اين است كه در طول 2۰سال گذشته 
بارها و بارها آژانس بين المللي ان��رژي اتمي منبع 
اعمال فش��ار عليه ايران بوده است. از طريق همين 
نهاد بود كه موضوع هسته ای ايران به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد ارسال و زمينه سازي براي اعمال 
تحريم ها فراهم شد. در اين ميان ايران تالش هاي 
فراواني كرده است تا بتواند تمام نگراني ها و اتهامات 
را رفع كند، با اين حال هر ب��ار كه ايران با همكاري 
حداكثري تالش كرده ابهامات را رفع كند، باز هم 

مورد جديدي براي اتهام زني ايجاد شده است. 
نمونه هاي اين مسئله را مي توان در مسائلي همچون 
طرح اقدام در سال2۰۰۷ يا پرونده پي ام دي مشاهده 
كرد. اين در حالي است كه در زمان برجام با بازرسي 
چند باره از سايت نظامي پارچين قرار بر اين بود اين 

پرونده براي هميشه مختومه شود. 
  ايرانمقصراست؟

ام��ا آژانس در ي��ك حركت كاماًل سياس��ي باز هم 
پرونده ديگري را به اتهام فعاليت نظامي در دو سايت 

هسته اي در آباده و مريوان باز كرده است. 
بر اساس اين مس��ئله و اعالم عدم همكاري ايران با 

آژانس قرار است بار ديگر پرونده ديگري براي ايران 
باز شود. ظاهراً كش��ورهاي غربي نيز به يك توافق 
نهايي در اين باره نزديك ش��ده اند، گرچه روس ها 
اعالم كرده اند ديگر به چنين پروندهايی رأي مثبت 

نخواهند داد. 
به موازات اين فشارها برخي جريان هاي داخلي به 
دنبال محكوم كردن دولت براي شروع شدن چنين 
فرآيندي هستند. از نگاه آنان ايران بار ديگر بايد با 
بازكردن سايت هاي خود اجازه بازرسي به آژانس را 
بدهد تا هر گونه ابهام در خصوص پرونده هسته اي 
ايران از بين برود، اما سؤال اين است كه آيا اين پايان 

راه خواهد بود. 
فرض كنيم كه آژانس بار ديگر اعالم كند ايران هيچ 
فعاليت غيرقانوني هسته اي را انجام نداده است، آيا 
باز هم همه چيز تمام خواهد شد؟ گذشته از رفتار 
آژانس يادآوري يك رفتار تاريخي جالب توجه است. 
زماني كه خ��ود امريكايي ها اع��الم كردند ايران به 
دنبال سالح هسته اي نيس��ت اما باز هم همه چيز 

روند ديگري طي كرد. 
 وقتيامريكاييهاه�مبهبیگناهيايران

اذعانميكنند
در سوم دسامبر 2۰۰۷ شوراي ملي اطالعات امريكا 
NICگزارشي را در خصوص فعاليت هاي هسته اي 
ايران منتش��ر كرد با عن��وان »ايران: ني��ات و توان 
هس��ته اي« كه فعاليت هاي هس��ته اي ايران را تا 

۱۰سال آينده مورد بررسي قرار داده بود. 
 ش��وراي اطالعات ملي يكي از اعضاي شانزده گانه 
جامعه اطالعاتي امريكا )ش��امل س��يا( مي باشد و 
باالترين نهاد اطالعاتي امريكا به شمار مي رود. رئيس 
اطالعات ملي، به عن��وان رئيس جامعه اطالعاتي و 
مشاور رئيس جمهور امريكا نيز محسوب مي شود. 
در تهيه برآوردهاي اطالعاتي ني��ز نهادهاي عضو 
جامعه اطالعاتي مستقيماً نظر خود را ارائه مي كنند 

و گزارش با اجماع آنها تهيه مي شود. 
اين مطالعه بر اساس منابع جاسوسی امريكا در ۳۱ 
اكتبر تهيه شده بود و مهم ترين نكته مطرح شده 

در اين مطالعه اذعان به توقف برنامه تس��ليحات 
هس��ته اي ايران از س��ال 2۰۰۳ تا اواسط 2۰۰۷ 
است؛ اينكه ايران برخالف آنچه دولت واشنگتن 
ادعا كرده چندان به توس��عه برنامه سالح اتمي 
عالقه نشان نمي دهد. بر اساس اين گزارش اتهام 
اصلي در خصوص بحث توسعه سالح هسته اي از 
سوي ايران غيرقابل قبول بود. در داخل امريكا هم 
واكنش هاي مختلفي به اين گزارش صورت گرفت. 
برخي بر توقف برنامه هسته اي ايران طي  سال های 
2۰۰۳ ت��ا 2۰۰۷ تأكيد داش��تند و اين گزارش 
را مخالف سياس��ت هاي تهاجمي امريكا در اين 
سال ها مي دانستند و گروهي بر اين نكته از گزارش 
تأكيد مي كردند كه توقف برنامه هسته اي ايران بر 
اثر فش��ارهاي بين المللي بوده و بايد براي توقف 
اين برنامه در آينده اعمال فش��ارهاي بين المللي 
بيش��تر ش��ود، چون ايران احتمال دارد با از بين 
رفتن فشارها دوباره به ادامه فعاليت هاي هسته اي 

خود ادامه دهد. 
هري ريد، رهبر اكثريت مجلس سنا در واكنش 
به اين گ��زارش عنوان كرد ك��ه دولت بوش بايد 
ديپلماس��ي ريگان در برابر مقامات ش��وروي را 
دنبال كند و با ايران نيز وارد مذاكره شود. اوباما 
نامزد انتخاباتي حزب دموكرات نيز دولت بوش را 
به پنهان كردن حقيقت متهم كرد و آن را مشكل 
سياس��ت خارجي نومحافظ��ه كاران خواند. ري 
تاكي، كارش��ناس ارشد ش��وراي روابط خارجي 
امريكا در قبال اين گزارش نه تنها گزينه نظامي 
عليه اي��ران را غيرموج��ه خواند بلك��ه تصويب 
تحريم هاي شديدتر عليه ايران را دشوارتر از قبل 
پيش بيني و عنوان كرد حتي اگر امريكا خواهان 
تعامل با ايران باشد نيز گزينه هاي محدودتري را 
پيش رو دارد. اسكات ريتر، افسر اطالعاتي سابق 
امريكا معتقد اس��ت كه اين گ��زارش به تنهايي 
سياستگذاري امريكا در برابر ايران در درازمدت را 
تغيير نمي دهد و تنها سياست خصمانه و گزينه 
نظامي دولت ب��وش را متح��ول مي كند. جيمز 

پترائوس معتقد است كه اين گزارش تالش امريكا 
براي رهاي��ي دولت و مردم امريكا از اس��رائيل و 
سياست هاي آن را به تصوير كشيده و سعي كرده 
به اين وسيله اعتبار كاخ سفيد را در مورد برنامه 

هسته اي ايران زير سؤال ببرد. 
از طرف ديگ��ر البرادعي گزارش آژانس را مس��اعد 
ارزيابي كرد و آن را يك تنفس در هواي تازه خواند 
و معتقد بود به ارزيابي آژانس از تهديد اتمي ايران 
اعتبار بخشيده اس��ت. اين موضوع طرفداري چند 
س��اله وي را از راه ح��ل ديپلماتيك اثب��ات كرده 
اس��ت. گزارش برآورد اطالعات ملي كساني را كه 
مي خواس��تند ايران را به عن��وان تهديدي حتمي 
نش��ان دهند و بر رويكرد مقابله اي اصرار داشتند، 

دلسرد كرد. 
استيون هادلي، مشاور امنيت ملي امريكا يافته هاي 
اين گزارش را تأيي��دي بر نگراني ه��اي امريكا در 
خصوص جاه طلبي ايران دانست و استراتژي بوش 
را در قبال ايران درس��ت خواند. وي عنوان كرد كه 
جامعه جهاني بايد فشار بر ايران را بيشتر و از انزواي 
ديپلماتيك، تحريم هاي س��ازمان ملل و اهرم هاي 
ديگر اقتصادي عليه ايران استفاده كند. همچنين 
كاندوليزا رايس با تكيه بر اين گزارش تداوم فشار بر 
ايران را مؤثر مي خواند و بر ادامه آن تأكيد مي كند. 
سخنگوي دولت انگليس و سخنگوي وزارت خارجه 
فرانسه نيز تحريم ها را مؤثر و تداوم اعمال فشار بر 

ايران را الزم دانسته اند. 
 چرابايدمحكمايستاد

نگاهي به اظهار نظرها در همان زمان نشان مي دهد 
با وجود اين گزارش نه تنها فشارها عليه ايران متوقف 
نش��د بلكه به طرق مختلف نيز ادامه يافت. اين در 
حالي بود كه گزارش فوق توسط نهادهاي امنيتي 
امريكا و بر اساس اطالعات آنها تهيه شده بود اما در 
نهايت باز هم نگاه سياسي بر اين پرونده غالب شد. 

در س��ال 2۰۰۷ يك قطعنامه ديگر عليه ايران در 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد صادر شد كه 
براي اولين ب��ار تحريم هاي جديد مال��ي را عليه 
ايران اعمال مي كرد و در عين حال خواستار توقف 
كامل غني س��ازي در ايران شد. واقعيت اين است 
كه موضوع هس��ته اي ايران يك پرونده سياسي 
اس��ت و اتفاقات مختلف به خوبي اين حقيقت را 
نشان داده اند. آژانس نيز تنها به عنوان ابزاري در 
اين فراز و فرود سياسي عمل مي كند. مي توان از 
شرايط فعلي متوجه ش��د كه تمام اين فشارها به 
منظور امتياز گيري از ايران در مذاكرات وين است؛ 
اتفاقي كه ايران بارها ب��ه صراحت آن را رد كرده و 
تنها خواستار بازگشت به برجام مطابق متن آن در 

سال 2۰۱۵ ميالدي است. 
از س��وي ديگر هم امريكا با ديدگاه »بيش��تر در 
مقابل بيشتر« خواس��تار تمديد محدوديت هاي 
هسته اي و افزايش زمان آن اس��ت. در روزهاي 
اخير اخباري درخصوص درخواست سفر رئيس 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران مطرح شده 

است كه ايران آن را در دست بررسی دارد. 
ب��ا توجه ب��ه تجرب��ه قب��ل در خص��وص برجام و 
گزارش هاي قبلي وظيفه دولت و نهادهاي مسئول 
اين اس��ت كه تنها در چارچوب قوانين كش��ور به 
خصوص قانون مقابله با تحريم ها حركت كنند و به 
قول هاي احتمالي براي حل مشكالت در خصوص 
همكاري دو طرفه توجهي نكنند. تجربه 2۰س��ال 
پرونده هس��ته اي اكنون در مقابل ايران است و بر 

همان اساس هم تصميم خواهد گرفت.

نگاهيتحليليبهسياسيكاريغربيهادربارهمسائلهستهاي

ايران ديگر تعهدات يک طرفه هسته ای را نمی پذيرد
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک


