
مخاطب شماييد!

جنگ ها بواسطه هندسه ی معیوب سازمان ملل 
و شورای امنیت شکل گرفت

جنگهای بین المللی که بین قدرتهای مستکبر عالم 
واقع ش��د، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به 
ج��ان هم افتادند، اما ملتهای مس��لمان را، ملتهای این 
منطق��ه را درگیر تبعات و مش��کالت ای��ن جنگها قرار 
دادن��د. دنباله ی همین جنگها بود که زائده ی خطرناِک 
مهل��ِک صهیونیس��تی در منطقه ی حس��اس م��ا، میان 
کش��ورهای اس��المی و در قلب دنیای اسالم به وجود 
آمد. به دنبال همین جنگها بود که بنای غلط و هندسه ی 
معیوب سازمان ملل و شورای امنیت و دولتهای دارای 
حق وتو شکل گرفت. یعنی همان دستها و سرپنجه های 
خونین��ی که آن جنگهای مهل��ک را به راه انداختند، به 
دنبال آن خواس��تند اختیار دنیا را به دس��ت بگیرند 
و ای��ن منطقه ی حس��اس و مهم و سرش��ار از نعمت و 
مرک��ز اتحاد بالقوه ی دنیای اس��الم را تحت س��یطره ی 
خ��ود درآورند؛ و همین کار را کردند. ما غافل بودیم؛ 
ملتهای مس��لمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده 
ش��د؛ سرنوشت آنها با مش��کالت پیچیده و عظیمی که 
هنوز درگیر آن مش��کالتند، در آمیخته شد. ما غفلت 
کردیم. س��ران کش��ورهای اس��المی در یک روزگاری 

غفلت کردند و فریب بازی قدرتها را خوردند.
ام��روز احس��اس میش��ود، دیده میش��ود که این 
پ��رده ی غفل��ت از روی ذهنه��ای کش��ورهای منطقه و 
ملتهای مس��لمان دارد برچیده میش��ود؛ ای��ن را باید 
مغتنم ش��مرد. منطقه ی حس��اس ما، ش��مال آفریقا و 
منطقه ی غرب آس��یا - که اروپائی ها به میل خودشان 
اسم »خاورمیانه« را روی آن گذاشتند و مرکز حساِس 
قلب دنیاس��ت - امروز به برکت بیداری اس��المی، در 
ح��ال تعیین سرنوش��ت آین��ده ی این منطقه اس��ت. 
ای��ن موقعیت را باید بشناس��یم، آن را ق��در بدانیم؛ 
نگذاریم این موقعیت مهم و حس��اس از دست برود. 
مسئله ی قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این 
قضای��ا قرار دارد و در قلب حوادث خاورمیانه اس��ت. 
منطقه ی حساس ما، بسیاری از مسائل و مشکالتش به 
خاطر وجود این غده ی سرطانِی صهیونیستی است، که 
دس��تهای آلوده به خون قدرتهای بزرگ، با همه ی توان 
میخواهند آن را حفظ کنند. آمریکائی ها صریح میگویند، 
دیگ��ر قدرتهای مس��لط دنی��ا هم به طور صری��ح ابراز 
میکنند که سرنوشت خودشان را وابسته کرده اند به 

سرنوشت رژیم صهیونیستی. این به ضرر آنهاست.
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سياست مجازی

 شاهزادگان سعودی 
دارای یک حکومت دایناسوری هستند

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در کانال تلگرامی 
خود نوشت: اقدام عربستان در دستگیری و ممنوع الخروجی 
سعد حریری از عربستان به یک رسوایی تبدیل شده است 
هم برای عربس��تان و هم برای سعد حریری و جناحش در 
لبنان. عربس��تان با این حرکت خام موفق شده کل لبنان 
را علیه خود یکپارچه س��ازد. در وابستگی و اطاعت پذیری 
س��عد حریری و منصور هادی نسبت به عربستان تردیدی 
وجود ندارد. س��عد حریری و منصور هادی، عمالً به عنوان 
سرکرده عربستان سعودی در کشور های خود عمل کرده اند 
و همواره فرامین شان را اجرایی کرده اند. اما به نظر می رسد 
ارتباط آن ها با عربس��تان از طریق کس��انی بوده که از کار 
برکنار ش��ده، دستگیر و یا متهم به فساد هستند اما به هر 

حال وجهه ای مستقل ندارند.
قدیری ابیانه با بیان اینکه گروگانگیری نخست وزیر 
کش��ور دیگر اتفاقی است که تنها می تواند در عربستان 
رخ دهد، نوش��ت: عربس��تان با این اقدام��ات خود دارد 
لبنان را نیز مثل قطر از دست داده و در مقابل خود قرار 
می دهد. محمد بن س��لمان عربس��تان را با هدف ایجاد 
دیکتات��وری خودکامه تر و فردی تر از گذش��ته هدایت 
می کند. ثروت عربستان آنچنان زیاد است که رقبای او 
در عربستان حاضر نیستند از دست اندازی به آن دست 

بکشند لذا جنگ شاهزادگان تازه آغاز شده است.

 پیام توئیتری »میشل عون« 
درباره حمایت کویت از دولت لبنان
»میش��ل عون« رئیس جمهوری لبنان در یک پیام 
توئیت��ری اعالم کرد: س��فیر کویت به من اطالع داد که 
کشورش از تالش های دولت لبنان برای غلبه بر شرایط 

حساس کنونی حمایت می کند.
گفتنی اس��ت، پیش��تر س��عد الحریری نخست وزیر 
مس��تعفی لبنان در گفت وگوی تلویزیونی با المستقبل از 

احتمال عقب نشینی خود از استعفا خبر داده بود. 

وز آینده به لبنان بازمی گردم تا دو ر
نخست وزیر مستعفی لبنان در صفحه توئیتر خود، 

زمان بازگشتش به بیروت را اعالم کرد.
س��عد حریری اعالم کرد حالش خوب است و تا دو 
روز دیگ��ر به لبنان باز می گ��ردد. حریری همچنین در 
این پیام توئیتری از مردم لبنان خواست تا آرامش خود 
را حفظ کنن��د و افزود اعضای خانواده وی همچنان در 

عربستان سعودی خواهند ماند.

 توییت جدید ترامپ 
وزهای آتی درباره انتشار بیانیه ای مهم در ر

دونال��د ترام��پ در تویی��ت جدید خود از انتش��ار 
بیانیه ای مهم هنگام بازگش��ت خود از سفر آسیایی اش 

به واشنگتن خبر داد.
رئیس جمهور آمریکا، که هنوز در سفر آسیایی خود 
و در فیلیپین به سر می برد، با انتشار یک توییت جدید 
اظهار کرد: وقتی به واش��نگتن بازگردم، از کاخ س��فید 
یک بیانیه بس��یار مهم را منتشر می کنم. زمان و تاریخ 

آن هماهنگ خواهد شد. 
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پور مائده شیر

در بحبوحه اخبار ناخوشایند 
تلف��ات زلزله، نابس��امانی در دست بـه نقد

توجه به مالباختگان موسسات 
مالی و اعتباری و همچنین اولویت های دیگری که 
در جامعه وجود دارد خبری مخابره شد که هر فرد 
منصفی را ش��وکه می کرد. عصر دوش��نبه در اخبار 
آم��د که »الیح��ه الحاق دولت جمهوری اس��المی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
تروریسم از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارسال 
شده اس��ت« الیحه ای که حتی بدون خواندن متن 
آن می ت��وان درباره تیتری ک��ه دارد قضاوت کرد و 

نوشت.

پیشنهاد ظریف مصوبه هیات دولت 
رئیس جمهوری الیحه الحاق دولت جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه کنوانس��یون بین المللی مقابله 
با تامین مالی تروریس��م را جهت طی تش��ریفات 

قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
پایگاه اطالع رسانی دولت دوشنبه شب اینطور 
توضی��ح داد که حس��ن روحان��ی رئیس جمهوری 
الیح��ه الحاق دول��ت جمهوری اس��المی ایران به 
کنوانس��یون بین الملل��ی مقابل��ه با تامی��ن مالی 
تروریسم، را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس 

شورای اسالمی ارسال کرده است.
الیحه »الحاق دولت جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه کنوانس��یون بین المللی مقابله ب��ا تامین مالی 
تروریس��م« که به پیش��نهاد وزارت امور خارجه در 
جلسه مورخ 7 آبان 1396 هیات وزیران به تصویب 
رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این 
الیحه آمده اس��ت: کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری 
و مقابل��ه با اش��کال و مصادیق مختلف تروریس��م 
بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی 
سازمان ها و گروه های تروریستی با اجماع به تصویب 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
ب��ا توج��ه ب��ه تهدی��دات فزاینده ناش��ی از 
تروریس��م و با توجه به اینکه جمهوری اس��المی 
ایران از اغاز پیروزی انقالب اس��المی همواره اماج 
حم��الت تروریس��تی گروه ها و س��ازمان های ضد 
انق��الب بوده اس��ت و خود از بزرگتری��ن قربانیان 
این پدیده ش��وم محس��وب می ش��ود همچنین با 
توجه به اینکه جمهوری اس��المی ایران با الهام از 
تعالیم عالیه اس��المی وفرهنگ اصیل مدارا محور 
ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی 
اش��کال و مظاهر آن حداکثر ت��الش خود را برای 
مقابله با آن انجام داده اس��ت و با عنایت به اینکه 
مقابله با تروریسم مس��تلزم همکاری نزدیک همه 
کشورهاست این الیحه برای طی تشریفات قانونی 
به مجلس ارسال می شود. براساس ماده واحده این 
الیحه، به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده 
می ش��ود به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریس��م )مص��وب 18 اذر 1387 برابر با 9 
دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 

مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت ماده و یک 
پیوست ملحق ش��ود. اما برای چه شوکه شدیم از 

مخابره این خبر؟

تعریف عملی تروریست
اما چ��را می گوییم این کنوانس��یون مش��کل 
دارد؟ اولین نکته ای که در آن به چش��م می خورد 
واژه تروریست است که تعاریف دقیقی از این واژه 
وجود ندارد. درس��ت اس��ت که تروریس��م یکی از 
معضالت بسیار مهم و چالش برانگیز دنیای امروزی 
اس��ت که موجب جریحه دار شدن وجدان انسان ها 
و احساس��ات فردی و زیرپا گذاشته شدن اخالق و 
اصول اولیه بش��ری ش��ده اما شاهدیم که برداشت 
سیاسی تروریس��م آنقدر گسترده است که اهداف 
ایدئولوژیک یا مذهبی را نیز بتواند تحت پوش��ش 

قرار دهد 
مهم اس��ت بدانیم تروریست را چطور تعریف 
می کنند، در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد، 
تروریسم را فعالیت های مجرمانه و خشونت آمیزی 
می دان��د که گروه های س��ازمان  یافته ب��رای ایجاد 
رع��ب و وحش��ت انجام می دهد تا ب��ه این ترتیب 
نی��ل به اه��داف، به اصطالح سیاس��ی، را میس��ر 
سازند. در ادبیات سازمان های بین المللی، این واژه 
نخس��تین بار در ماده اول کنوانسیون جلوگیری و 
مجازات تروریس��م مصوب جامع��ه ملل در 1937 
به کار گرفته شد و برای اولین بار موضوع تروریسم 
را س��ازمان ملل، به صورت موضوعی مس��تقل، در 

سپتامبر1972 مورد توجه قرار داد.
وزارت خارجه امریکا تروریس��م را خش��ونتی 
می دان��د ک��ه به وس��یله گروه های خ��رده ملی یا 
س��ازمان های زیرزمینی علیه اهداف غیرنظامی با 
انگیزه سیاس��ی و معموال به قص��د تفوق و برتری 

نسبت به مخاطبان خود به وقوع می پیوندد.
ام��ا در حق��وق ایران، براس��اس م��اده الیحه 
مب��ارزه با تروریس��م، تروریس��م اینگون��ه تعریف 
ش��ده اس��ت: »ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و 
اقدامات خش��ونت آمیز از طریق به وحشت افکندن 
مردم جهت تاثیرگذاری بر خط مش��ی، تصمیمات 
و اقدامات دولت جمهوری اس��المی ایران به س��ایر 
کشورها و سازمان های بین الدولی، جرم تروریستی 

محسوب می شود.«
ام��ا در عمل کش��ورها نش��ان می دهند که چه 
چیزی را تروریست دانسته و چه چیزی را تروریست 
نمی دانند. مثال امریکا منافقین را از لیست تروریست ها 
خارج کرده و حزب اهلل و انصاراهلل و حماس را تروریست 
معرفی می کند و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی را 

هم در بندهای تحریمی تروریست ها آورده است! 
اما جمهوری اس��المی، داعش، القاعده، الجبهه 
النصره، منافقین پژاک پ.ک.ک، رژیم صهیونیستی 
را تروریست می دانیم و همین نشان می دهد که در 
عمل به تعریف چقدر تفاوت دیدگاهی وجود دارد. 
اما سازمان ملل را هم می توان از قطعنامه  های صادر 
کرده شناسایی کرد که در عمل چطور با تروریست 

برخورد می کند.

 قطعنامه صادر شده سازمان ملل
پیرامون تروریسم

قطعنامه  ه��ای ش��ورای امنی��ت درخص��وص 
تروریسم به دو دسته خاص و عام تقسیم می شوند: 
قطعنامه ه��ای خاص آنهایی هس��تند ک��ه به یک 
حادثه تروریستی خاص اشاره دارند و قطعنامه های 
عام به تروریس��م، به طورکلی، می پ��ردازد و البته 

بیش��تر قطعنامه  های شورای امنیت از گروه اول به 
شمار می روند. 

شاید بتوان سرآغاز فصل نوین شورای امنیت 
در مبارزه با اعمال تروریس��تی را به س��ال 1985 
ارج��اع داد؛ به ویژه با حادثه 21 دس��امبر 1988 
و پرواز ش��ماره103 پان امریکن، که حین پرواز بر 
فراز دریاچه الکربی در اس��کاتلند، منفجر شد. این 
حادثه باعث ش��د ش��ورای امنیت، نگاهی جدیدتر 
به موضوع تروریس��م داشته باشد. در واقع، حادثه 
الکربی مبنایی شد برای اینکه اقدامات تروریستی، 
به عن��وان عاملی که صلح و امنی��ت بین المللی را 
تهدی��د می کن��د، م��ورد شناس��ایی ق��رار گیرد. 
همچنین این ش��ورا پس از حمله دول متحد علیه 
عراق نخس��تین بار طی قطعنامه687 در 8 آوریل 
1991 تروریس��م بین المللی را محکوم کرد و پس 
از آن قطعنامه ه��ای 731 در 21 ژانوی��ه 1992 و 
قطعنام��ه 748 در 31 م��ارس 1992، مربوط به 
لیبی، را صادر کرد. آن��گاه درپی تالش برای ترور 
رئیس جمهور مص��ر، در اتیوپی و فرار مظنونان به 
سودان، قطعنامه 1044 و 1045 را در سال 1996 
علیه س��ودان ص��ادر کرد. بار دیگر در 8 دس��امبر 
1998 قطعنام��ه 1214 راجع ب��ه تهدیدات بیش 
از پیش جنگ داخلی افغانس��تان بر صلح و امنیت 
منطقه های و بین المللی و توقع ش��ورای امنیت از 
طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست های 

بین المللی و آموزش آنها را صادر نمود.
در مورد مهمترین قطعنامه های شورای امنیت 
در س��ال های اخیر را می توان به موارد زیر اش��اره 
کرد: قطعنامه 1267 در مورد انسداد وجوه و سایر 
منابع مالی طالبان؛ قطعنامه 133 در مورد انسداد 
وجوه و س��ایر منابع بن الدن و القاع��ده، قطعنامه 
1363 در مورد ایج��اد راهکار نظارت بر اجرای دو 
قطعنامه قبلی؛ قطعنامه 1373 در مورد تهدیداتی 
که به واس��طه عملیات تروریس��تی متوجه صلح و 
امنیت بین المللی ش��ده و ضرورت تشکیل کمیته 
مقابله ب��ا تروریس��م؛ قطعنام��ه 1377؛ قطعنامه 
1390 ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه  های 
1267 و 1333 جهت پوش��ش هزینه  های ضروری 
ش��امل غذا، اج��اره و...؛ قطعنام��ه 1455 در مورد 
اقدامات��ی که به منظور اجرای بهتر انس��داد وجوه 
قطعنامه  های 1267 و1333 و 139 ضرورت دارند؛ 
قطعنامه1540، س��ال 2004، مبنی بر ابراز نگرانی 
شدید بین المللی نسبت به خطر تروریسم نیروهای 
فعال غیردولتی در دستیابی به گسترش حمل و نقل 
غیرقانونی تس��لیحات. عالوه بر اینها سازمان ملل 
در س��ال های اخیر نیز قطعنامه ه��ای متعددی را 
در زمینه مقابله با تروریس��م صادر کرده اس��ت که 
نشانگر توجه ویژه و هنجارسازی در این مورد است 
و تعداد کلی آنها بیش از50 قطعنامه است. در میان 
قطعنامه های سازمان ملل سه مسئله: »راهکارهای 
جلوگیری از تروریسم«؛ »حقوق بشر و تروریسم« و 

»راهکارهای حذف تروریسم« دیده می شود.
قطعنامه های صادرش��ده سازمان ملل معموال 
در مورد تروریس��م دولتی بر دو اصل تاکید دارند: 
اص��ل اول تایید وظیفه دولت ه��ا در خودداری از 
سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در اعمال 
تروریستی علیه دولت های دیگر و اصل دوم تاکید 
بر این امر که اعمال تروریستی نمی توانند بهانه ای 
برای تهدید یا به کارگیری زور علیه سایر دولت ها 

باشند.
اما براس��اس اطالعاتی که بنی��اد هابیلیان از 
مبارزه س��ازمان ملل با تروریست داده است که در 

باال ذکر ش��د اینطور به نظر می رس��د که با توجه 
ب��ه اقدامات صورت گرفته از طرف س��ازمان ملل، 
در زمینه مقابله با تروریس��م، به نظر می رسد این 
اقدامات در کنترل و کاهش تروریسم چندان مؤثر 
نب��وده و دالیل متعددی برای ناکارآمدی این نهاد 

مهم بین المللی وجود دارد.
چراکه عدم تعریف درس��ت مفهوم تروریسم و 
فقدان درک واحد جهانی از آن باعث شده تاکنون 
هیچ سیاس��ت واح��دی برای مبارزه ب��ا آن اتخاذ 
نش��ود؛ در نتیجه اقدامات ضدتروریس��تی محکوم 
به شکس��ت گردی��ده و در برخی م��وارد، به دلیل 
رفتارهای دوگانه نس��بت به موضوع، مبارزه برخی 
کش��ورها با تروریسم و حذف گروه های تروریستی 

خود جزء اقدامات تروریستی انگاشته می شود.
گسترش اعمال تروریستی و پیچیده تر شدن 
ای��ن اقدام��ات از جمله: بمب گذاری ه��ای؛ قاچاق 
تسلیحات؛ پولشویی؛ به کارگیری فناوری های نوین 
جهت کس��ب اطالعات؛ ورود به سامانه ها و مراکز 
اطالعاتی و امنیتی کشورها، از جمله تحوالتی است 
که گروه های تروریستی جهت نیل به اهداف خود از 
آنها سود می جویند. به نظر می رسد سازمان ملل به 
موازات پیشرفت و تنوع اقدامات تروریستی حرکت 
ننموده و اقدامات س��ازمان ملل معلولی بوده است، 
در حالی که مهم آن اس��ت زمینه های پیش��گیری 

این قبیل اقدامات مطیع نظر باشد.
گسترش مالحظات سیاسی مشترک در قبال 
تروریس��م یکی از مهمترین مش��کالت پیش روی 
س��ازمان ملل اس��ت؛ زیرا کش��ورهای قدرتمند با 
ملح��وظ قرار دادن منافع مل��ی خود و تک خطی 
دیدن پدیده ه��ا و رخدادها به اس��تفاده ابزاری از 
مکانیس��م تروریسم جهت اعمال فش��ار بر برخی 
کش��ورها روی آورده اند و به خاط��ر نفوذ و قدرت 
فائقه در شورای امنیت، اجازه هرگونه مانور و اقدام 

مؤثر از این شورا را سلب کردهاند.

چگونگی شفافیت مالی
ام��ا نکته دیگری که در این کنوانس��یون وجود 
دارد توجه به این نکته اس��ت که این الیحه در بطن 
خود ش��فافیت مالی را که مورد توجه FATF است 
انطور که همه مراودات بانکی باید ش��فاف بوده باشد 
مورد پوشش قرار می دهد که این موضوع را هم دولت 
به مجلس پیش��نهاد داده ب��ود و که کلیت آن مورد 
تصوی��ب مجلس قرار گرفته اس��ت. همان موقع هم 
بحث شد که این مصوبه باعث می شود افراد در داخل 
کشور توسط جمهوری اسالمی تحریم شوند!!! افرادی 
که ید طوالیی در مبارزه با تروریس��ت دارند و بنا به 
تعریف بین المللی و با فشار ابرقدرت هایی مانند امریکا 
در لیست تحریم واقع شدند، مثل قاسم سلیمانی! این 
هم یکی دیگر از دالیل مشکل الیحه دولت است که 

این روزها به مجلس ارسال شده است.

اما نمایندگان چه می گویند؟!
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس در این باره به سیاست روز می گوید: 
در نیم��ه پنهان این ن��وع اه��داف بین المللی اوال 
دست کش��ورهایی مثل امریکا و کشورهای حامی 
تروریس��ت را می بینیم و وقتی که نگاه می کنیم به 
اص��ل ماجرا متوجه این موضوع می ش��ویم که آنها 
نوعا به دنبال این هستند تحت عنوان ممنوعیت و 
محدودیت تروریست محدودیتی را برای آنهایی که 

در مبارزه با تروریست فعالیت دارند اعمال کند.
وی اف��زود: ل��ذا با ای��ن نگرش دنب��ال اهداف 

مختلف سیاس��ی و اقتصادی و سلطه از طریق این 
کنوانسیون ها هستند. این موضوع در یک مرحله به 
تصویب مجلس رسیده است قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریس��م و بعدش موضوع FATF است که 
مجلس ای��ن را تصویب کرده و ح��اال این موضوع 
دوباره به اعتقاد م��ن با توجه به اینکه دیدگاه های 
تعریف تروریست ما کامال متفاوت با غرب و امریکا 
اس��ت که ما مقاومت به حق کشورها و مردم و در 
برابر هرگونه س��لطه و تجاوز و اش��غال را مصداق 
اقدام مش��روع و صحیح و قانونی بر مبنای اس��ناد 
بین المللی می بینیم و محدودیت برای کار ماست.

وی ادامه داد: حزب اهلل لبنان، جریان مقاومت، 
س��لطه رژیم صهیونیس��تی، انص��اراهلل و امثالهم از 
نظر جمهوری اس��المی تروریست نیستند و مبارزه 
فلس��طین و مردم یمن و جری��ان مختلف اقدامات 
مش��روعی هس��تند که در نظ��ام بین المللی دیده 
نمی ش��وند. ولی آن چیزی که نظر امریکا و برخی 
کشورهای غربی است اینها را تروریست می داند که 
با این اختالف دیدگاه به هیچ وجه نمی توانیم تایید 
و توصیه کنیم که چنین کنوانس��یونی را که ابزاری 
شده علیه نظام جمهوری اسالمی به تصویب برسد.

پورمخت��ار معتقد اس��ت که این کنوانس��یون 
ب��ا قوانین کش��ور ک��ه در آن صراحت��ا حمایت از 
مظلومین اس��ت مغایرت دارد. وی ادامه داد: ما نه 
می توانیم بپذیریم و دس��ت از ی��اری از مظلومین 
برداری��م و نه امثال گروه منافقین که تروریس��تی 
هس��تند و 17 هزار بی گناه را در کش��ور ش��هید 
کرده ان��د را می توانیم تروریس��ت نبینی��م! بر این 

اساس کنوانسیون را تهدیدآمیز می بینیم.
پورمختار درباره اینکه دولت با این الیحه موافق 
پیوس��تن به کنوانسیون است یا خیر نیز گفت: اگر 
دول��ت مخالف بود الیحه نمی داد و حاال باید درباره 
الیحه پاسخگو بوده و تعریف خود را ارائه دهد. البته 
در قوانین قبلی این را گذاشتیم که مبنای تشخیص 

تروریستی را تشخیص ایران قرار دادیم.
حسن نوروزی س��خنگوی کمیسیون حقوقی 
و قضای��ی نیز درب��اره این ماجرا به سیاس��ت روز 
می گوی��د: موافق تصویب کنوانس��یون در مجلس 
نیستم چراکه این قراردادها با مدیریت سازمان سیا 
انجام می ش��ود و در حقیقت گروهک انقالبی را نام 
تروریس��ت در آن می گذارند و از گروه تروریس��تی 
واقع��ی حمایت می کنند. وی افزود: آنها حمایت از 
حزب اهلل و انصاراهلل را اقدام تروریس��تی دانس��ته و 
س��ازمان منافقین را از لیست ترور خارج کرده اند. 
پیوس��تن ما ب��ه این نوع کنوانس��یون ها با طراحی 

استکبار ضرر آفرین خواهد بود.
 سیدامیرحس��ین قاض��ی زاده هاش��می نیز به

سیاس��ت روز گف��ت: کنوانس��یون بین المل��ل حق 
تحفظ دارد و تعریفی که ما از تروریسم داریم با این 
پیش شرط مشکل نداریم. او نخواست سواالت دیگر را 
درباره این ماجرا بشنود و با گفتن اینکه گفتید سوال 
کوتاه دارید به همین مقدار صحبت بس��نده کرده و 

گفت: اگر می گفتید مصاحبه می گفتم وقت ندارم.
در نهایت این نکته مطرح است که حال دولت 
باید پاس��خ دهد که براس��اس چه ض��رورت و چه 
نیازی چنین الیحه ای که مبهم بوده و مشکل س��از 
می تواند باش��د را به مجلس ارائه داده اس��ت؟ این 
کنوانسیون مبارزه با تروریست است یا بستن دست 
و پای کشور در حمایت مظلومان و افتادن در چاه 
تحریم های جدید؟! و اینکه آیا پیش شرط گذاشتن 
می  تواند ما را از تبعات احتمالی هدف ش��ومی که 

پشت چنین کنوانسیون هایی است مصون دارد؟

تالش غرب برای آسیب 
به وحدت کشور

یکی از مس��ائلی که ب��ه راحتی می توان از 
ن آن ب��ه عنوان دس��تاورد برجام ی��اد کرد، گفتمــــا

مس��ئله تالش غرب برای ایجاد دودستگی 
و آس��یب در وحدت کشور اس��ت. مروری بر اتفاقاتی که بعد از 
این توافق افتاد و تالش برای ایجاد دوگانه هایی ش��بیه به جنگ 

– صلح نمود بارزی برای این موضوع بوده است. 
برجام یکی از بزنگاه های مهمی است که درس های بسیاری 
درخصوص مواجهات مل��ت ایران با پدیده های ملی و بین المللی 
را دارد. چ��ه مذاکرات هس��ته ای، چه اتفاقات بع��د از مذاکرات 
هس��ته ای و چه در حین مذاکرات هسته ای، عبرت های بسیاری 
برای مردم ایران در پرتو این س��ند به وجود آمده اس��ت. یکی از 
این عبرت ها پرهیز از دودستگی است. دودستگی یکی از مسائلی 
اس��ت که رهبر انقالب بارها و بارها درخصوص آن به مس��ئولین 
هشدارهایی داده اند، تالش برای ایجاد دوگانه های کذایی شبیه 
ب��ه دوگانه های جنگ – صلح، دوگانه حاکمی��ت – دولت و... از 
جمله مصادیقی بوده اس��ت که در راس��تای دودس��تگی توسط 
برخی نخبگان صورت گرفته اس��ت. تاریخ یک ملت سرش��ار از 
اتفاقاتی اس��ت که آن ملت از زوایای مختلف به آن می نگرد، اما 
ماندگارتری��ن آن حوادث، آنهایی هس��تند که رویکرد به آن ها با 
چند الیه عمیق تر از روزمرگی اس��ت. تحلی��ل الیه های عمیق 
کمک میکند که ارتباط بین حوادثی که به ظاهر بی ارتباط با هم 

نیستند، مکشوف و منجر انباشت تجربه تاریخی آن ملت شود.
چون موضوع بحث ما در اینجا پیرامون هس��ته ای است، در 
الیه های ابتدائی چنین به نظر می رس��د که نگرانی ها از مسئله 
هسته ای ایران غرب را به این نتیجه رسانده بود که این موضوع 
را مختوم��ه کرده و »صلح و امنیت را ب��رای جهان« به ارمغان 
آورد. نگاهی به روزها، ماه ها و س��الهای س��پری ش��ده از اعالم 
توافق هس��ته ای ایران و غرب موس��وم به »برنام��ه جامع اقدام 
مش��ترک« و در یک برآورد از رویه غرب و به خصوص مقامات 
آمریکای��ی، برخی از الیه های پنهان اه��داف غرب از مذاکره با 
ایران نیز بیش��تر مشهود می شود. نگاهی عمیق تر به این مسئله 
نشان دهنده این است که غرب به رهبری آمریکا، برای مدیریت 
جمهوری اس��المی و مهار آن چند موض��وع را مطمح نظر قرار 
داده اس��ت، »اس��تقالل به عنوان یکی از شاخص های انقالب«، 

»تقویت ش��بکه حامیان غ��رب در ایران و ایجاد دودس��تگی با 
پی��روزی بر انقالب اس��المی«، »جلوگیری از نف��وذ بین المللی 
ایرن«، »جلوگیری از تبدیل شدن ایران به عنوان یک الگو« و... 

است که رهبر انقالب صراحتا از آن ها صحبت کردند.
 رهب��ر انقالب در دیدار چند س��ال پیش با کارگزاران نظام 
و پیش از رس��یدن به توافق به برخی نکات اش��اره کردند که با 
گذشت سالهای بیشتر از این توافق پی به برخی از سیاست های 
آمریکا که پیش��تر توس��ط ایشان هش��دار داده بودند، می بریم، 
ایش��ان در بخشی از فرمایشات اش��اره کردند »طرف مقابل ما، 
یعن��ی دول��ت کنونی و مدیریّ��ت کنونی آمریکا، ب��ه این توافق 
احتیاج دارد؛ این هم یک طرف دیگر قضّیه است؛ اینها نیاز دارند 
به این؛ یک پیروزی بزرگی برای آنها محسوب میشود اگر بتوانند 
به آن مقصود خودش��ان در اینجا برسند. این در واقع پیروزی بر 
انقالب اسالمی است؛ پیروزی بر ملّتی است که داعیه ی استقالل 
دارد؛ پیروزی بر کشوری است که میتواند الگوی کشورهای دیگر 
باش��د؛ دس��تگاه مدیریّت آمریکا به این ]توافق [ نیازمند اس��ت. 
هم��ه ی بگومگوها و چک وچانه ها و بدعهدی ه��ا و تقلّبهایی که 

حضرات میکنند، بر محور این دو موضوع میچرخد.«
اما یک��ی از مهمترین اهداف غرب، ک��ه اتفاقا برنامه ریزی 
دقیق��ی برای عمل��ی کردن آن در پس پرونده هس��ته ای ایران 
نیز وجود داش��ته، ایجاد شکاف در کشور بین گروه های سیاسی 
مختلف و در الیه عمیق تر بین گروه های اجتماعی بوده اس��ت. 
مسئله هسته ای به عنوان مسئله ای که نزدیک به 12 سال بین 
ایران و غرب در س��طوح مختلف رد و بدل ش��ده است، و حاال 
که نزدیک به دو س��ال و نیم از عمر توافق حاصل از این مسئله 
می گذرد، برای غرب مستمس��ک بسیار قوی ای بود تا به واسطه 
آن مردم ایران را با حاکمیت از هم جدا کند. به نظر کارشناسان 
همین موضوع سبب شد تا رهبر معظم انقالب یک سال را با نام 
همدلی و همزبانی نامگذاری کنند. گویا مشخص بود که جامعه 
ایرانی درگیر موضوعی خواهد ش��د که امکان ایجاد دودستگی 
در آن را فراه��م خواهد کرد. و با توجه به احتمال امضای توافق 

بین ایران و E3+3 آن موضوع، نیز توافق هسته ای بود.
 

یک سناریو و یک امید
سناریوی دودس��تگی در بین مسئولین و مردم و بین مردم 
با مردم و نهایتا بین مسئولین با مسئولین، سناریویی بوده است 
ک��ه غربی ها ش��دیدا در تالش بوده اند ت��ا آن را در فضای توافق 
هسته ای عملیاتی کنند. نگاهی به سیاست های شفاهی و عملی 
آمریکایی ها در روزهای بعد از توافق نش��ان میدهد که به شدت 
ب��ر روی این »گزینه روی میز« خود به ش��دت تمرکز کرده اند. 

کنار هم قرار دادن این سیاست ها نشان دهنده شبیه به پر کردن 
پازل های یک معما است. برخی از این سیاست ها عبارتند از:

 1- یک��ی از نمونه های این موضوع تالش برای از بین بردن 
ماهیت مذاکرات فنی به س��مت مذاکرات سیاس��ی و به عبارتی 
دیگ��ر پیون��د بین مس��ائل امنیتی با مس��ائل فنی بوده اس��ت. 
آمریکایی های تالش داش��تند تا با تفسیرهای متناقض و برخی 
برزگنمایی ه��ا، تفس��یرهای متفاوتی از متن تواف��ق ارائه دهند 
که این تفس��یرها س��بب ایجاد اختالفات در داخل کشور شود. 
و اتفاقا بندهایی که پیرامون مس��ائل امنیتی ایران هس��ت مورد 
تفسیرهای متفاوت و شاز آن ها قرار می گیرد و از منظر آنها چون 
نسبت به این موضوع در کشور حساسیت وجود دارد، لذا وحدت 

کشور آسیب پذیر شده و دودستگی ایجاد می شود.
یکی از این تفاسیر به رای موضوع ممنوعیت فعالیت ها، خرید 
و فروش موش��ک های با قابلیت های خاص اس��ت ک��ه مندرج در 
قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بوده. علی رغم اینکه متن 
قطعنامه کامال روشن بوده و ایران را از انجام کار بر روی موشک های 
بالس��تیک منع نکرده و مس��تقیما ذکر شده اس��ت که »از ایران 
خواسته می ش��ود« که این اقدامات را انجام ندهد، اما آمریکایی ها 
اصرار داش��ته اند که بند مورد نظر را این گونه تفسیر به رای کنند 
که طبق این قطعنامه »ایران از هرگونه به اشتراک گذاری فن آوری 
موشکی، خرید فن آوری موشکی،  تبادل فن آوری موشکی و کار بر 
روی موشک ها منع شده  است.« آمریکایی ها به تعبیر وزیر خارجه 
وقت این کشور اصرار داشتند که تفسیر کنند که »ایران ذیل بند 
41 که تحت فصل 7 منش��ور و الزام آور است نمی تواند این کار را 
انجام دهد و همان ادبیات )که در قطعنامه 1929 شورای امنیت که 

ایران را از فعالیتهای موشکی ممنوع می کرد(، را هم دارد.«
به نظر می رسد این تفس��یر به رای های مقامات آمریکایی، 
علی رغم تالش برای راض��ی کردن تندروهای جنگ طلب این 
کش��ور و مجاب کردن مخالفین داخل��ی، هدفی فراتر از آن نیز 
دارد و آن تش��کیک در فضای داخلی ایران نسبت به این توافق 

به عنوان »توافقی منافی با امنیت ملی کشور« است.
2- موضوع دیگری که غرب به رهبری آمریکا شدیدا به دنبال 
آن بوده اس��ت، مس��ئله گره زدن موضوعات منطقه ای و مسائل 
مربوط به محور مقاومت به توافق هس��ته ای و تالش برای ایجاد 
پیوندهای جدید به منظور مذاکرات جدید بوده اس��ت. غربی ها و 
آمریکایی ها به ش��دت عالقه مند بوده اند تا مسائل و ناامنی های 
منطقه ای غرب آس��یا )که اتفاقا خود عامل به وجود آورنده آن ها 
محس��وب می ش��وند( را به عنوان یکی از پیوس��تهای این توافق 
قلم��داد کرده و تواف��ق را به مثابه »اخ��ذ مجوزها و تضمینهای 

امنیتی ایران به آمریکا در قبال منطقه« نشان دهند.

این همان گزاره هایی اس��ت که وزی��ر خارجه وقت انگلیس 
و وزیرخارج��ه وق��ت آمریکا در روزهای بعد از توافق نیز بس��یار 
بر آن اصرار داش��ته اند. وزیر خارجه وقت انگلیس فیلیپ هاموند 
در مصاحبه با شبکه سعودی الحدق طی اظهاراتی غیرمسئوالنه 
اظهار داشت »االن نمی توانم پیش بینی کنم که این اتفاق می افتد 
یا نه. روشن است که صداهایی در داخل ایران وجود دارد، اما ما 
امیدواریم که با بازگش��ت ایران ب��ه تعامل با جامعه بین الملل، با 
تبدیل ش��دن به بازیگری با نقش بیشتر در جامعه بین الملل، در 
این مسیر ش��اید رفتارش در منطقه را اصالح کند، اما ما مبنا را 
بر اعتماد نمی گذاریم.« و وزیر خارجه وقت آمریکا جان کری نیز 
در کنفرانس خبری مشترک خود با وزیر خارجه وقت مصر قبل 
از سفر به منطقه خلیج فارس در بخشی از سخنان ضدایرانی خود 
اظهار داش��ت »ایران در فعالیت های بی ثبات کننده منطقه دست 
دارد«و بعد از اتمام جلس��ات با همتایان خود در حاشیه جنوبی 
خلیج فارس اظهار داش��ت »وزرای شرکت کننده در این نشست 
بر این نکته اتحاد نظر دارند، زمانی که توافق هسته ای ایران اجرا 

شود به امنیت دراز مدت منطقه کمک می کند.«
این وارونه نمایی واقعیت توسط آمریکایی ها در حالی صورت 
می گیرد که آن ها بیش��ترین نقش را در ایجاد آشوب در منطقه 
بازی کرده اند. این در حالی اس��ت که بنا به گفته ناظران مسائل 
منطقه آمریکایی ها هم عامل ایجاد ناامنی های موجود در منطقه 
مث��ل تروریس��م و جرایم س��ازمان یافته بین الملل��ی در منطقه 
محسوب می شوند و هم از تداوم آن سود جسته و سواری مجانی 
می کنند. نگاهی به اظهارات بسیاری از سران بازنشسته آمریکایی 
نش��ان دهنده این اس��ت که این گروه های تروریستی توسط این 
کش��ور در منطقه برای عملی کردن اهداف متنوع واش��نگتن در 
منطقه از جمله مسابقه تس��لیحاتی، فروش تسلیحات، برقراری 
امنیت اسرائیل و... راه اندازی شده اند. به همین سبب رهبر انقالب 
فرمودند »ملت ایران باید متحد باشد. از این قضایای هسته ای و 
غیرهسته ای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر دسته 
یک جور بگویند - باالخره یک کاری اس��ت دارد انجام می گیرد، 
مسئوالنی دارد، دنبال می کنند؛ ان شاءاهلل آنچه منافع ملی است 
تش��خیص بدهند و دنبال آن باشند- بین مردم نباید دودستگی 
به وج��ود بیاید.« رهبر انقالب با علم به سیاس��ت های مورد نظر 
آمریکا در ادامه فرمودند »دش��من این را می خواهد. االن هم اگر 
کسی تعقیب کند این س��خن پراکنی های بیگانگان را، این رادیو 
تلویزیون ه��ا و این و بگاه هایی که از ط��رف آنها دارد همین طور 
مرتب توس��عه پیدا می کند و مرتب ه��م دارند مطلب می دهند، 
دنبال این هستند که بین مردم دودستگی ایجاد کنند؛ نگذارید 

دودستگی بشود؛ وحدت را حفظ کنید، با هم باشید.«)برهان(

الیحه ای که نه ضرورت دارد نه توجیه؛

کمک به نابودی تروریسم یا افتادن در چاه تحریم؟!


