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حرفهای دقیق
در زمان دقیق
سعید مشرقی

کسانی که طی چند دهه اخیر تحوالت حول
موضوع ایران را به لحاظ راهبردی رصد کردهاند،
بخوبی میدانند دست زدن به اقدام نظامی علیه
ایران از سوی هر کشوری چیزی جز قمار باخت-
باخت نیست .ایران بیش از آنکه در این مسیر به
توان نظامی متکی باشد ،بر ریشههای تاریخی و
فرهنگی عظیم خود تکیه دارد .بر همین اساس،
درس��ت در زمانی که س��ال  59نیروهای مسلح
ایران تقریبا هیچ سامان مشخصی ندارند ،هجوم
سراسری صدام با پشتیبانی مستقیم بیش از 80
کشور به این خاک ،یکسره ناکام میماند تا تاریخ
به یاد بسپارد که روح مردمان این سرزمین قدرتی
بیش از تمام سالحهای نظامی جهان دارد .چنین
واقعیاتی که بیشباهت به افسانه نیست ،از اواخر
دهه  ،60دش��من را به این نتیجه میرس��اند که
برای تسلط بر این مردمان باید در جستوجوی
راهی دیگر جز زور سرنیزه بود.
در همی��ن فضاس��ت ک��ه ای��االت متحده
سرمست از تجربه فروپاش��ی شوروی ،تصمیم
میگی��رد همان مدل را در ایران و بلکه در همه
جا پیادهسازی کند .اصطالحاتی چون شبیخون
فرهنگی ،قتلع��ام فرهنگی ،جنگ نرم ،انقالب
مخمل��ی و ...زایی��ده همی��ن دوره طوالن��ی از
رویارویی انقالب مردم ایران با آمریکاست .پس
از ای��ن مقطع زمان��ی ،تهاجم فرهنگی و جنگ
روانی ،مشخصاً شاهکلید تمام اقدامات آمریکا و
غرب در سطح ایران بوده است .پرونده هستهای
به عنوان یک��ی از بزرگترین چالشهای پیش
روی کشور در تمام این سالها ،در نقطه کانونی
همین راهبرد قرار میگیرد و اساس��ا چیزی جز
یک جنگ روانی -رس��انهای فرسایشی نیست.
گردنههای سخت دیگری چون فتنه  88و حتی
جنگ اقتصادی حال حاضر نیز بر س��تونهای
عملیات روانی بنا شدهاند .در چنین فضایی ،فهم
خدعه دش��من و توان انتقال صحیح و باورپذیر
آن به افکار عمومی 2 ،مولفه اصلی تعیینکننده
شکس��ت یا موفقیت کش��ور در مقابله با جبهه
مقابل محسوب میشوند.
م��ا در مقطع پ��س از جنگ ت��ا هماکنون
اما همواره در این مس��یر با اش��کاالتی از ناحیه
مسؤوالن دولتی مواجه بودهایم .در همان مقطع
پس از جنگ کس��انی در داخل نظام جمهوری
اسالمی سعی دارند آمریکا را به جای دشمن...
ادامه در صفحه 5

يادداشتامروز سیدیاس�ر جبرائیلی :پندار
بسیاری از نخبگان این است
که «موافقتنامه پاریس» هنوز در کشور ما اجرایی
نش��ده ،چرا که ش��ورای نگهبان مصوب��ه آن را به
مجلس عودت داده و هنوز در صحن علنی مجلس
مورد بررسی مجدد قرار نگرفته است.
یادداش��ت حاض��ر ،فرآیند طیش��ده در رابطه با
موافقتنام��ه پاریس را مورد بررس��ی ق��رار داده و
دستگاههای نظارتی بویژه مجلس شورای اسالمی،
ش��ورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق
جدی درباره این موضوع دعوت میکند.
الیحه موافقتنامه پاریس طی نامهای در تاریخ
 95/5/17از س��وی آق��ای روحان��ی رئیسجمهور
تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی ش��د تا تشریفات
قانونی الزم درباره آن طی شود )1(.حدود  2ماه بعد
یعن��ی در تاریخ  95/7/13دو کمیس��یون «امنیت
ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی ،آب و منابع
()2
طبیعی» مجلس این الیحه را به تصویب رساندند
تا نوبت به بررسی الیحه در صحن علنی برسد.
پیش از بررسی الیحه در صحن علنی ،در تاریخ
 95/7/26مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظری
کارشناسی که درباره الیحه منتشر کرد ،با اشاره به
بندهای  2و  3ماده  4موافقتنامه ،تصریح کرد در این
موافقتنامه س��خن از یک «برنامه اقدام ملی» برای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای به میان آمده که به
پیوست الیحه تقدیم مجلس نشده است و با توجه
به اینکه این برنامه «به یک تعهد سخت بینالمللی»
تبدیل خواهد شد ،باید برای تصمیمگیری تقدیم
مجلس شود )3(.مجلس ش��ورای اسالمی اما بدون
توجه به گزارش مرکز پژوهشها ،الیحه موافقتنامه
پاری��س را در تاریخ  95/8/23به تصویب رس��اند و
()4
مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.
ش��ورای نگهبان پس از بررس��ی الیحه ،همان
ایرادی را که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
به الیحه وارد شده بود ،با استناد به بندهای دیگری
از موافقتنام��ه ،مورد توجه ق��رار داد و الیحه را به
مجلس عودت داد« :با توجه به بندهای  8و  9ماده
 4و بند  11ماده  ،13پیوس��تهای این موافقتنامه
باید ضمیمه شود تا امکان بررسی و اظهارنظر در این
()5
شورا فراهم گردد».
مرکز پژوهشهای مجلس پس از اعاده الیحه،
گزارش��ی را در تاریخ  95/11/10منتش��ر و در آن،
نظر شورای نگهبان را درباره ضرورت پیوست شدن
«برنامه اقدام ملی» مورد اشاره در ماده  4موافقتنامه
به الیحه تایید و مجددا تاکید کرد« :بايد اشاره كرد
هرچند تعيين برنامه اقدام ملي در نظام داخلي در

روایتی از نقض بیسابقه اصول  77و  125قانون اساسی

چگونه «موافقتنامه پاریس» بدون تصویب ،اجرایی شد؟
چارچوب صالحيت دولت اس��ت اما با توجه به اين
موض��وع كه اين برنامه بع��د از تصويب موافقتنامه
پاري��س به تعهدي بينالمللي مبدل خواهد ش��د،
بايد طبق اصول هفتادوهفتم و يكصدوبيستوپنجم
قانون اساس��ي ،براي تصميمگيري تقديم مجلس
ش��وراي اس�لامي گردد .در واق��ع هرچند مطابق
موافقتنامه پاريس اين خود دولتها هس��تند كه
ب��ا ارزيابي امكانات خ��ود در قالب يك برنامه اقدام
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي هدفگذاري
ميكنن��د اما با توجه به بندهاي مورد اش��اره بايد
گفت الفاظ اين بندها مشعر بر آن است كه كشورها
باي��د اين برنامه را حفظ نماين��د ،لذا به يك تعهد
بينالمللي كه كش��ورها در موافقتنامه آن را مورد
()6
پذيرش قرار دادهاند ،بدل خواهد شد».
کمیس��یون کش��اورزی ،آب و منابع
طبیع��ی مجل��س اما طی گزارش��ی که
 96/3/27به مجلس ش��ورای اس�لامی
ارائ��ه ک��رد ،الیحه را عین��ا و بدون هیچ
تغیی��ری ،مج��ددا ب��ه تصویب رس��اند.
استدالل کمیسیون این بود که معصومه
ابتکار ،رئیس وقت سازمان محیطزیست
اذعان کرده اس��ت این الیحه هیچ گونه
پیوس��ت ،الحاقیه و ضمیمهای ندارد« :با
توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با
نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت
محیطزیس��ت ،ای��ن موافقتنامه ب��دون هیچگونه
پیوس��ت ،الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب
رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمهای ندارد لذا مجددا
()7
عینا به تصویب رسید».
ام��ا مرکز پژوهشهای مجل��س پس از مصوبه
کمیس��یون ،مجددا گزارشی منتشر کرده و ضمن
صائب دانستن نظر شورای نگهبان و تکرار نظر قبلی
خود ،اینبار تصریح کرد تا زمانی که دولت «برنامه
مل��ی» را تقدیم مجلس نکند ،تصویب موافقتنامه
پاری��س را به هیچوجه پیش��نهاد نمیکند« :ايراد
شوراي نگهبان صائب بوده و در گزارش اوليه مركز
نيز مورد اش��اره قرار گرفته است ،لذا اتخاذ تصميم
درباره موافقتنامه پاريس مستلزم ارائه برنامه اقدام
مل��ي من��درج در م��اده  4آن به مجلس ش��وراي
اس�لامي ،در راس��تاي اعمال اصول هفتادوهفتم و
يكصدوبيس��توپنجم قانون اساس��ي است .بدون
ط��رح و ارزيابي اين برنامه مل��ي ،به واقع مجلس

شوراي اسالمي نتوانس��ته است صالحيت خود را
بر اساس اصول هفتادوهفتم و يكصدوبيستوپنجم
قانون اساس��ي ،اعمال و بر اين اساس ابعاد مختلف
زيستمحيطي و اقتصادي تصويب اين موافقتنامه
را مطالعه و ارزيابي كند ،بنابراين تقديم برنامه ملي
مهم تصويب اين موافقتنامه به هیچوجه پيشنهاد
()8
نميشود».
هماکنون بیش از یک سال از مصوبه کمیسیون
کش��اورزی ،آب و منابع طبیعی مجل��س درباره
موافقتنامه پاریس میگذرد و موافقتنامه هنوز برای
بررسی به صحن علنی مجلس نیامده است .دولت
نیز «برنامه ملی» مورد اشاره شورای نگهبان و مرکز
پژوهشها را به مجلس ارائه نکرده و همانگونه که در

گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
آمده ،معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت و مقام
مسؤول در موضوع ،اساسا وجود چنین برنامهای را
منکر شده است .تا اینجا ظاهر ماجرا این است که
به سبب اختالفی که میان دولت و شورای نگهبان
بر سر وجود پیوستی در موافقتنامه پاریس به نام
«برنامه ملی» وجود دارد ،این موافقتنامه به تصویب
نهایی نرسیده و لذا اجرایی نشده است اما واقعیت
این است که دولت تقریبا به سیاق همان روالی که
درباره سایر تعهدات بینالمللی خود در سالهای
اخی��ر طی کرده ،فارغ از اینکه مجلس و ش��ورای
نگهبان��ی در کش��ور وجود دارد و قانون اساس��ی
فرآیندی را برای موافقتنامهها تعیین کرده است9 ،
ماه پیش از اینکه الیحه موافقتنامه پاریس را تقدیم
مجلس کند ،همان «برنامه ملی» را که وجودش
را از مجلس و شورای نگهبان پنهان میکند ،برای
اجرا به همه دستگاههای دولتی ابالغ کرده است.
به پیشنهاد ش��ماره ۳۳۳۳۳ـ ۱سازمان حفاظت

محیطزیست و در تاریخ  ،94/8/20هیات وزیران
طی مصوبهای همه دستگاههای اجرایی را موظف
کرده اس��ت «اقدامات مربوط در برنامه مشارکت
ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای را
()9
در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند».
ممکن اس��ت همانگون��ه ک��ه وزارت نیرو در
جوابیه خود به مقاله «پش��تپرده خاموش��یها»
تاکید کرده بود ،کسانی بگویند این «برنامه ملی»،
ف��ارغ از موافقتنامه پاریس اس��ت اما وقتی بدانیم
نسخه انگلیسی همین برنامه (هر چند نشانههایی
وجود دارد که اساس��ا نسخه اولیه انگلیسی بوده و
ترجمهاش به تصویب هیأت وزیران رسیده ،از جمله
استفاده از تاریخ میالدی در مصوبه هیأت وزیران) 2
روز پس از ابالغ معاون اول رئیسجمهور
به دستگاهها ،در سایت رسمی دبیرخانه
کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان
ملل به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه
()12( )11( )10
پاریس به ثبت رسیده اس��ت،
ادع��ای بیارتباط بودن ای��ن برنامه ملی
با برنام��ه ملی م��ورد اش��اره در ماده 4
موافقتنامه پاری��س را نخواهیم پذیرفت.
طبیعتا ادعای خانم ابتکار در کمیسیون
کش��اورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
مبنی بر وجود نداشتن چنین پیوستی نیز
غیرقابل هضم خواهد بود .این برنامه ملی ابالغ شده
به دس��تگاههای اجرایی و به ثبت رسیده به عنوان
تعه��دات ایران در موافقتنامه پاریس ،همان برنامه
ملی است که شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای
مجلس میگوین��د بدون مالحظه آن ،بررس��ی و
اظهارنظر درب��اره الیحه موافقتنامه پاریس ممکن
نیست؛ غافل از آنکه دس��تگاههای اجرایی  3سال
است در حال اجرای آن هستند!
اینک��ه اج��رای موافقتنامه پاریس در  3س��ال
گذش��ته چه تبعاتی برای کشور داشته است یا در
س��الهای آینده از ناحیه آن چه خساراتی متوجه
اقتصاد ما خواهد ش��د ،بحث علیحدهای است که
نگارنده در هفتههای گذش��ته به گوش��های از این
بح��ث در رابطه با صنعت برق کش��ور پرداخت اما
اینکه دولت در کش��ور ما تبدیل به یک دس��تگاه
توتالیتر ش��ود که براحتی قانون اساس��ی را زیر پا
بگذارد و نهادهای قانونی کش��ور را برای پیش��برد
پروژه ادغام در نظم استعماری جهانی دور بزند ،به
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هیچوجهپذیرفتنینیست.
برای تکتک مردم عزیزمان این امکان حقوقی
وجود دارد که با شکایت به دیوان عدالت اداری در
رابطه با تصویب نامه شماره /۱۱۲۴۱۱ت۵۲۵۱۳هـ
هیأت وزیران درباره اقدامات مربوط به برنامه ملی
مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای
و با استناد به غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه به
دلیل رعایت نشدن اصول  77و  125قانون اساسی
درباره موافقتنامه پاریس ،خواهان ابطال آن شوند.
بدیهی اس��ت این امر ،نافی وظیفه دس��تگاههای
نظارت��ی در رابطه با مقامات دولت��ی که تخلفات
سنگینی در این فرآیند مرتکب شدهاند ،نخواهد بود.
----------------------------------
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