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 چند استان درگیر سیل آب؛ 
بقیه هم درگیر سیل ضعف های اقتصادی دولت!

امیر حمزه نژاد

آنچه از اوضاع بازار اقالم مصرفی مردم دیده می شود نوعی 
عدم توازن جدی اس��ت که س��بب ش��ده مردم در این زمینه 
متضرر اصلی باشند. در واقع مدیریت کاالهای مصرفی روزانه 
مردم از س��وی دولت به مانند فنری است که دولت تنها اقدام 
به کنترل و نگهداری یک س��مت آن می کند و با عدم کنترل 

سمت دیگر آن این فنر در می رود و بازار به هم می ریزد.
تنظی��م ب��ازار گوجه فرنگی یک مثال نغ��ز در این زمینه 
اس��ت. از زمانی که مس��ئوالن امر مطرح کردند که صادرات 
این محصول کش��اورزی دوباره آغاز شده است شاهد افزایش 
قیم��ت گوجه فرنگ��ی در میادی��ن میوه و تره بار ش��دیم. این 

درحالی اس��ت که سیاست دولت با افزایش قیمت همین کاال 
در سال گذشته توقف صادرات آن به خارج از کشور بود.

اق��الم خوراکی دیگر از جمل��ه پیاز هم که قیمت کیلوی 
17 هزار تومان را نیز رکورد زد دچار همین بیماری مدیریتی 

کنترل یکطرفه و رهاسازی طرف دیگر بود.
پیچ رادیو را که باز می کنیم مس��ئوالن ذی ربط از س��رریز 
شدن بازار از کاالهایی صحبت می کنند که دچار گرانی شده اند، 
کاالهایی که وقتی بازار حس می کند با کمبود آن مواجه است 
بر قیمت آنها افزوده می ش��ود و این موضوعی طبیعی است اما 
بعد از مدتی که بازار با کمبودها و افزایش سرس��ام آور قیمت ها 
مواجه می ش��ود، مسئوالن این کمبودها را با افزایش میزان آن 
محصول در بازار سعی می کنند مرتفع سازند اما ماشین گرانی ها 
آنقدر با اقدام دیرهنگام و عدم کنترل به موقع سرعت می گیرد 
که متوقف کردن آن دشوار است و چند متر آن طرف تر از جایی 
که دولت ترمز کرده، می ایستد و در نتیجه گرانی کاالها تثبیت 
شده و مردم متضرر اصلی این روند قیمتی می شوند. گوشت مرغ 
یکی از همین اقالم مصرفی مردم اس��ت که مسئوالن ذی ربط 

بی��ان می کنند عرضه آن در بازار بیش از تقاضاس��ت اما قیمت 
افزایش یافته این کاال تا حدود زیادی تثبیت شده است.

افزایش سرسام آور قیمت گوشت یکی دیگر از ضررهایی است 
که از سیاست انبساطی و انقباضی دولت سرچشمه می گیرد. طنز 
تلخ ماجرای گوشت قرمز در سال گذشته این بود که وقتی دولت 
در حال وارد کردن گوش��ت بود از س��وی دیگر این محصول از 

مبادی رسمی و غیررسمی در حال خروج از کشور بود.
ماج��رای مدیریت غل��ط و ع��دم تنظیم و تع��ادل بازار 
کاالهای مصرفی مردم یک بعد روانی هم دارد که جالب توجه 
اس��ت که مدیران دولتی این بخ��ش آن را بهانه گرانی کاالها 
قرار می دهند تا ضعف مدیریتی خود را بپوشاند، جالب اینکه 
همی��ن بعد روانی منفی هم به دلیل عدم درس��ت مدیریت و 

تنظیم بازار بوجود آمده است.
مسئوالن مطرح می کنند که اقدامات الزم جهت بازگشت بازار 
ب��ه روند عادی خود را انجام داده اند اما بازار با بار روانی منفی روبر 
اس��ت و اقدامات مثبت آنان آنطور که باید جواب نمی دهد و بازار 
این تمهیدات را پس می زند. مسئوالن یک نکته را در این توجیه 

فراموش کرده اند که به هم ریختگی بازار به سبب بی ثباتی مدیریتی 
و عدم تعادلی اس��ت ک��ه قیمت کاالها را افزای��ش داده و همین 

بی اعتمادی به مدیریت بازار سبب ایجاد این جو روانی می شود.
البته مس��ئوالن امر سعی دارند از قیف به صورت برعکس 
استفاده کنند که قطعا عدم استفاده صحیح از هر ابزاری سبب 
ایجاد خس��ارت می شود. تجربه نشان داده که کاهش قیمت ها 
در بازار ایران یک امر بس��یار مشکلی اس��ت و بازار و خصوصا 
کاسبانی که به سود بیشتر دل بسته و اجناس را کمی باالتر از 

گذشته خریداری کرده اند، تن به کاهش قیمت نمی دهند.
سیل گرانی در س��ال گذشته بازارهای مختلفی را با خود 
برد و عواقب آن گرانی هایی اس��ت که امروز در بازار مس��تولی 
شده اس��ت و متاسفانه دیده می شد امسال نیز همین روند در 
حال تکرار اس��ت. باید دید برنامه دولت دوازدهم برای جبران 
مش��کالت دوس��یل پرمخاطره یعنی آب و اقتصادی چیست؟ 
خصوص��ا آنکه کارنامه دولت، علی رغم اظهارات بزرگش��ان در 
حوزه تصمیمات مسئوالن اقتصادی چندان برای مردم ملموس 

جهاننیوز نبوده و عمال مشکالت تثبیت شده اند. 

یادداشت

 کار مجمع تشخیص، »مصلحت«
و نه »تعیین« عمر قانون می باشد

حسن سبحانی

اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس

به نظر می رس��د مصوبه اخیر مجمع تش��خیص مصلحت 

نظ��ام مبنی بر "ده س��اله" ب��ودن عمر مصوب��ات مبتنی بر 
مصلح��ت، مداخله و ایجاد محدودی��ت در حقوق و اختیارات 
مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت. زی��را مراجعه به مش��روح 
مذاک��رات مجلس بازنگری قانون اساس��ی درباره اصل یکصد 
و دوازده��م قانون اساس��ی نش��ان می دهد، ای��ن نمایندگان 
مجلس هس��تند که مقدمتا، مصلحتی را برای تصویب قانونی 
تش��خیص می دهند و بر مبنای آن، قانون گذاری می کنند. در 
حالی که "مجمع" مس��ئولیت دارد درباره به مصلحت بودن و 

یا به مصلح��ت نبودن مصوبه ای که مجلس با لحاظ مصلحت 
آن را قانونگذاری نموده و در مسیر نهائی کردن آن با شورای 
نگهب��ان به اختالف برخورد کرده اس��ت اظه��ار نظر کند. به 
عب��ارت دیگ��ر، اگر مجل��س مصوبه ای را براس��اس مصلحت 
نداش��ته باش��د اصوال زمینه ای برای ورود مجم��ع و اقدام به 

تشخیص مصلحت نخواهد بود. 
اکنون پرس��ش این است که چگونه می شود به مصلحت 
دانس��تن تصویب قانون، به عهده نمایندگان مجلس، اما زمان 

و م��دت به مصلحت بودن اج��رای آن قانون، به عهده مجمع 
باش��د؟ منطقا دوره زمانی به مصلحت ب��ودن را باید همان ها 
تعیی��ن کنند که از آغ��از، تصویب موضوع��ی را به مصلحت 
دانس��ته اند. قابل دفاع نیست که ایجاد قانونی را "مجلس" به 
مصلح��ت بداند و آن را تصوی��ب کند اما "مجمع" بگوید عمر 
آن قانونی که مجلس به مصلحت تصویب کرده، مثال ده سال 
باش��د. کار مجمع در این خصوص "تشخیص" مصلحت و نه 

"تعیین" عمر قانون می باشد.

نگاه

اجرای گام دوم و رونق تولید، برنامه مهم حزب موتلفه اسالمی
نای��ب رئی��س حزب موتلفه اس��المی، اج��رای گام دوم و رون��ق تولید را از 

مهمترین برنامه این حزب برای سال 1۳۹۸ اعالم کرد.
حمیدرضا ترقی ضمن اشاره به اینکه اجرای بیانیه گام دوم و رونق تولید، مهم ترین 
برنامه حزب متبوعش است، گفت: به نظرم با توجه به شرایط فعلی کشور و تاکیدات 

مقام معظم رهبری در گام دوم، باید برنامه ریزی ها به سمت جامعه سازی و دولت سازی 
اسالمی، معطوف شود. باید نیازمندی ها برای رسیدن به آن جامعه مورد نظر، به خوبی تدوین 

شود، البته جمع بندی برنامه های کلی حزب هنوز به دستم نرسیده، ولی با در نظرگیری سیل های 
اخیر، به نظرم باید بررسی علت و عوامل آن در زمره اولویت های مهم قرار گیرد.

وی ادامه داد: عالوه بر موارد گفته شده، تحقق رونق تولید نیز یقینا موضوع مهمی است 
که در برنامه ریزی ها، نحوه تحقق آن بررسی می شود ولی به طور کلی، رسیدن به رونق تولید 

باید موانع آن متفع شود که فعال بازنگری در سیستم فعلی بانک ها مهم است.

احزاب
خدمت رسانی های سپاه دل هر ایرانی را سرشار از امید می کند

وزیر دفاع گفت: امروز مردم به خوبی می بینند که پاس��داران این مرز و بوم 
با از خودگذش��تگی و فداکاری در حال خدمت رس��انی به مردم هس��تند و این 

خدمت رسانی های خالصانه دل هر ایرانی آزاده را سرشار از امید می کند.
س��رتیپ امیر حاتمی با بیان اینکه امروز س��پاه پاس��داران به دلی��ل اقتدار و 

پیروزی های چش��مگیر در عرصه های مختلف خار چشم دشمنان شده است اظهار 
داشت: آمریکایی ها با عصبانیت و دیوانگی نیرو های مسلح قانونی و خدمتگذار را برخالف 

قوانین و موازین بین المللی به عنوان گروه تروریستی معرفی کرده اند که این موضوع نشانگر 
عمق کینه، عناد، و دشمنی آن ها با ملت ایران اسالمی است.

وی گفت: بی تردید دش��من در مقابله با ملت بصیر و آگاه ایران روس��یاه خواهد شد و 
موضع گیری و اعتراضات داخلی و بین المللی این اقدام ابلهانه و نابخردانه گواه این موضوع 

است. این بار نیز با پشت سرگذاشتن تحریم ها سربلند میدان نبرد خواهد بود.

امنیت و اقتدار
تروریست خواندن سپاه موجب وحدت بیشتر در کشور شد

وزیر اطالعات گفت: حماقت آمریکا در تروریس��تی خواندن س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی موجب وحدت بیشتر در کشور شده است.

حجت االسالم سیدمحمود علوی گفت: هرگونه دستاوردی که به وجود آمده است 
نتیجه وحدت عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران زیر پرچم رهبری است. وی با اشاره 

به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در تروریستی خواندن سپاه افزود: حماقت آمریکا در 
تروریستی خواندن سپاه موجب وحدت بیشتر در کشور شد و امروز سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی ۸۰ میلیون عضو دارد که همه به پاسدار بودن خودشان افتخار می کنند.
علوی ادامه داد: آثار شکست آمریکا در اعمال تحریم ظالمانه علیه کشور خود را نشان 
داد و کش��ورهایی ک��ه فکر می کردند آمریکا با تحریم ایران از پ��ا درآمد و مردم را جلوی 
مسئوالن قرار می دهد به این نتیجه رسیدند که تحریم ها جز ایجاد وحدت بیشتر در کشور 

نتیجه دیگری برای آمریکا نداشته و سرافکنده از سیاست های آمریکا شدند.

سربازان گمنام

 سوزاندن افراد فرقه داوودی
نمونه ای از نقض حقوق بشر در آمریکا

آن چی��زی ک��ه در ای��ن بین]گفتارهای س��ران 
کش��ورهای دیگر در مورد انتخابات ۸۸[ از همه بدتر 
و زشت تر به چش��م من آمد، این حرفهائی بود که به 
عنوان دلس��وزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم، 
از زبان این دولتمردان آمریکائی صادر ش��د که: ما از 
اینکه با مردم چنین رفتار بشود، مخالفیم؛ ما نگرانیم! 
ش��ما نگران مردمید؟! شما چیزی به نام حقوق انسان 
را اصاًل قبول دارید؟! افغانستان را کی به خاك و خون 
کش��ید و هن��وز هم دارد میکش��د؟ ع��راق را کی زیر 
چکم��ه ی نظامیان خودش تحقیر کرد؟ در فلس��طین 
چه کس��ی به دولت صهیونیست ظالم این همه کمک 
سیاس��ی و مادی کرد؟ در خود آمریکا - انس��ان واقعاً 
تعجب میکند - در زمان دولت همین حزب دمکرات، 
در زمان ریاس��ت جمهوری ش��وهر همین بانوئی که 
حاال اظهار نظر میکند، هشتاد و چند نفر از وابستگان 
فرق��ه ی داوودی را زنده زنده در آتش س��وزاندند. این 
که دیگر جای انکار نیس��ت. همی��ن حضرات، همین 
دمکراته��ا این کار را کردند. فرقه ی داوودی ها به قول 
خودش��ان دیویدی ها - به دلیلی م��ورد غضب دولت 
آمری��کا ق��رار گرفتند و ب��ه منزلی رفتن��د و در آنجا 
متحصن ش��دند. هر چه کردند، بی��رون نیامدند. اینها 
خانه را آتش زدند و هش��تاد ت��ا مرد، زن، بچه تو این 
خانه، زنده زنده س��وختند. شما حقوق بشر میفهمید 
یعنی چه؟! به نظر من این مس��ئوالن و سیاستمداران 
اروپائی و آمریکائی قدری بایس��تی ش��رم و حیا را هم 
برای خودش��ان وظیف��ه بدانند. جمهوری اس��المی، 
پرچم دار حقوق انس��ان است. دفاع ما از مردم مظلوم 
در فلس��طین، در لبنان، در عراق، در افغانس��تان، در 
هر نقط��ه ای که مردم مظلوم واقع ش��دند، نش��انه ی 
همین است. نش��انه ی این است که پرچم حقوق بشر 
به وس��یله ی اعتقاد به اس��الم، ایمان به اسالم در این 
کشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداریم که برای 

حقوق بشر کسی ما را نصیحت کند.
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مخاطب شمایید

 واکنش علیزاده به حمایت علی نژاد
از اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه

مس��یح علی ن��ژاد در یادداش��تی در روزنام��ه 
»ایندیپندنت« از اقدام تازه آمریکا حمایت کرده 
و به تمجید از کارزار »فشار حداکثری« به ایران پرداخته 
اس��ت. پس از ای��ن اتفاقات، علی علیزاده کارش��ناس و 
تحلیلگر مس��ائل سیاسی نوش��ت: ۵ سال پیش گفتیم 
»آزادی یواشکی« هیچ ارتباطی به »حق پوشش« ندارد. 
گفتیم این کمپین روکشی است برای تحریم و جنگ و 
براندازی. گفتیم مس��یح علی نژاد افسر جنگ نرم دولت 
آمریکاست. حتی مدارك پول های دریافتی اش را منتشر 
کردیم. گفتید متوهمید. حاال تلویحا خواس��تار برخورد 

نظامی آمریکا با سپاه شده.

 همکاری کمیسیون اتحادیه اروپا
برای پایش مناطق سیل زده ایران

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
از کمیس��یون اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای 
هم��کاری با م��ا در پایش ماهواره ای مناطق س��یل زده 
تش��کر می کنم. ب��ه ادامه تالش ها ب��رای پایش مناطق 
س��یل زده ب��ا اس��تفاده از ماهواره های آنه��ا امیدوارم و 
ماهواره های آینده ایران هم به آن ها کمک خواهد کرد. 

دیپلماسی جواب می دهد.

پیام ظریف به حامیان گروه های تروریستی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوش��ت: بازن��دگان جنگ علیه تروریس��م در 
منطق��ه ما نمی توانند ]واقعیات[ تاریخ را از بین ببرند. 
هدف قرار دادن س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
هرگز داعش و النصره و وابستگان آنها را زنده نخواهد 
کرد. خانم ها و آقایان! بازی دیگر تمام ش��ده و اکنون 
زمان آن اس��ت که ش��ما این واقعی��ت را بپذیرید که 
هم��ه گزینه ه��ای غل��ط را امتحان کرده ای��د و متهم 

کردن دیگران نوشداروی شما نخواهد بود.«

نداشتن بودجه مناسب باعث شد تا نقشه 
خطر سیل در سازمان نقشه برداری تهیه نشود

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی نوشت:  نداشتن بودجه مناسب 
باعث ش��د تا نقشه خطر سیل در سازمان نقشه برداری 
تهیه نشود؛ با این حال، نقشه مناطق تحت تأثیر سیل 
و اطالعات کارشناسی شیب طبیعی زمین جمع آوری 
ش��د. ضروری ا س��ت درب��اره تقویت زیرس��اخت های 
عملیاتی س��ازمان نقش��ه برداری و تهیه س��ند آمایش 

ملی، تصمیماتی اساسی و فوری اتخاذ شود.

سیاست مجازی

در ماه های اخی��ر، طرفداران  اثبات پرسمــــان ب��رای  اف.ای.ت��ی.اف 
ضرورت همکاری با این نه��اد، ادعاهایی را درباره 
بازگش��ت دوب��اره ایران به لیس��ت س��یاه مطرح 
می کردن��د و حق ش��رط های ایران را ب��رای رفع 
اشکاالت احتمالی کنوانس��یون های پالرمو و سی.

اف.تی کافی می دانستند تا افکار عمومی را به نفع 
خ��ود تغییر دهند. اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف در 
اس��فندماه، پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد 
و پاس��ِخ بس��یاری از ادعاهای خالِف واقع موافقان 
آن را داد. در ادام��ه ب��ه ای��ن ادعاها و پاس��خ این 

بیانیه خواهیم پرداخت.

ادعای نخست: بازگشت به لیست سیاه
برخ��ی طرفداران اف.ای.ت��ی.اف مدعی بودند 
در صورتی که الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون 
پالرمو در مجمع تش��خیص مصلح��ت به تصویب 
نرسد، اف.ای.تی.اف این بار دیگر ایران را از لیست 
سیاه تعلیق نخواهد کرد. نامه هشت وزیر دولت به 
رهبری در اوایل بهمن ماه س��ال جاری در راستای 

همین ادعا بود.
بر خالف پیش بین��ی طرفداران اف.ای.تی.اف، 
ای��ن نهاد ب��ار دیگر نام ایران را از لیس��ت س��یاه 
تعلیق کرد. تعلیق دوباره نام ایران از لیس��ت سیاه 
در نشس��ت اخیر اف.ای.تی.اف نشان داد پیوستِن 
ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.تی برای 
آمری��کا و اروپا بس��یار حائز اهمیت اس��ت و این 
کش��ورها برای اینکه تصمیم گیرن��دگاِن ایرانی از 

اف.ای.ت��ی.اف به کلی قطع امی��د نکنند، بار دیگر 
رأی به تعلیق نام ایران از لیست سیاه دادند.

ادعای دوم: قرار دادِن حق شرط

 

درباره تعریف تروریسم
یکی از نقاط اختالف میان طرفداران و مخالفان 
لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، پذیرش تعریفی بود 
که در کنوانسیون سی.اف.تی درباره تروریسم ارائه 
ش��ده بود. مخالف��ان اف.ای.ت��ی.اف معتقد بودند 
استثنا شدِن گروه های مقاومت از تعریف تروریسم، 
مورد قبوِل س��ایر اعض��ا قرار نخواه��د گرفت؛ در 
مقاب��ل، موافق��ان اف.ای.ت��ی.اف ادع��ا می کردند 
م��ا با ق��رار دادِن حّق ش��رط در پیوس��تن به این 
کنوانس��یون ها، تعریفی را که خودمان از تروریسم 
داری��م مبن��ای عم��ل ق��رار می دهیم. ب��ه عنوان 
نمونه، نجفی خوش��رودی س��خنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، در جلسه 
رأی گیری الیحه پیوس��تن ایران به سی.اف.تی در 
1۵ مهرماه پارس��ال با تأکید بر اینکه ما می توانیم 
حق ش��رط هایی به این کنوانسیون تحمیل کنیم، 
گفته ب��ود: »از نظر دولت ایران مبارزات مش��روع 
مردمی علیه سلطه کش��ورهای بیگانه در راستای 
حق تعیین سرنوش��ت، به رسمیت شناخته شده و 

در چارچوب اعمال تروریس��تی مندرج در ماده دو 
کنوانسیون نیست«

اف.ای.ت��ی.اف در بیانی��ه اخیر خ��ود تصریح 
کرده اس��ت که استثنا ش��دِن گروه های مقاومت 
را در الیح��ه اصالح قانون مبارزه با تروریس��م که 
چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای 

نگهبان تأیید شد، قبول ندارد.
طبیعی اس��ت وقتی اف.ای.تی.اف مالحظات 
مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران 
را ب��ر نمی تابد، قرار دادِن چنی��ن حق تحفظی را 
درب��اره کنوانس��یون های بین المللی نی��ز نخواهد 
پذیرفت. بر این اس��اس روش��ن می ش��ود چنین 
حق ش��رط هایی بیش از آنکه مش��کِل ایران را در 
پیوس��تن به این کنوانس��یون ها حل کند، مشکل 
طرفداراِن داخلِی این کنوانسیون ها را برای توجیه 

افکار عمومی حل می کند!
ف��ارغ از بیانی��ه اف.ای.ت��ی.اف، اق��دام اخیر 
دولت آمریکا در قراردادن س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی در لیس��ت گروه های تروریستی نشان داد 
کشورهای غربی در پیشبرد اهداف خود، هیچ حد 
و م��رزی قائل نیس��تند و ب��ر روی قواعد پذیرفته 
ش��ده بین المللی نیز براحتی پای می گذارند و آنها 

را نادیده می گیرند.

 ادعای سوم:
جلوگیری از درز اطالعات به دشمنان

یکی دیگر از اش��کاالتی که مخالف��ان این لوایح 
مطرح می کردند، شفاف ش��دِن تراکنش های بانکی 
ایران برای آمریکا و اروپا بود که در س��ایه اس��تقالِل 
کام��ل واحد اطالع��ات مال��ی )FIU( پدید می آمد. 
اس��تقالل واحد اطالعات مالی بدین معناست که در 
صورت درخواس��ت هر یک از اعض��ای اف.ای.تی.اف 
درباره تراکنش های مشکوك ایران، این واحد موظف 
خواهد بود بدون رعایت مالحظات امنیتی ایران، تمام 
اطالعاِت درخواست شده را به طرف مقابل ارائه دهد.

موافقان این لوایح مدعی بودند با مقید کردِن 
این لوایح به »ضوابط و مقرراتی که ش��ورای عالی 
مبارزه با جرایم پولش��ویی با هم��کاری دبیرخانه 
ش��ورای عال��ی امنی��ت مل��ی تهیه می کن��د و به 
تأیید رئیس قوه قضایی��ه و تصویب هیأت وزیران 
می رس��د«، می توان بدون پذیرش استقالل کامل 
واحد اطالعات مالی، هم��کاری با اف.ای.تی.اف را 
ادامه داد. با این حال اف.ای.تی.اف در بیانیه اخیر 
خود ب��ار دیگر به موضوع »اس��تقالل کامل واحد 
اطالع��ات مالی« تأکید کرده و با ناکافی دانس��تن 
اصالحاِت انجام شده، از ایران خواسته است قانون 

داخلی مبارزه با تروریسم را اصالح کند.

ادعای چهارم: این بار، آخرین فرصت
پس از انتش��ار بیانیه عموم��ی اف.ای.تی.اف 
در ۳ اس��فندماه و روش��ن ش��دن پوچی ادعاهای 
طرف��داران اف.ای.تی.اف، این رس��انه ها باز هم در 

حرکتی که ف��رار به جلو بود، با اس��تناد به بیانیه 
اخیر مدعی ش��دند این آخرین فرصت برای ایران 
اس��ت و در صورتی که ایران به کنوانس��یون های 
پالرم��و و س��ی.اف.تی نپیون��دد، اف.ای.تی.اف در 
نشست بعدی خود در ماه ژوئن، ایران را به لیست 

سیاه بازخواهد گرداند.
نگاهی ب��ه بیانیه اخی��ر اف.ای.تی.اف نش��ان 
می ده��د این ادع��ا نیز همچون ادعاهای گذش��ته 
توجیه فنی ندارد و صرفاً با اغراض سیاس��ی مطرح 
شده اس��ت. بازگش��ت به لیست س��یاه به معنای 
اج��رای همه اقداماِت متقابل علیه ایران اس��ت در 
حالی ک��ه در بیانیه اخیر آمده اس��ت: در صورتی 
که ایران خواسته های اف.ای.تی.اف را اجرا نکند، از 
تیرماه سال آینده تنها یک مورد از اقدامات متقابل، 
یعنی اعمال رویه های نظارتی فزاینده بر ش��عب و 
نمایندگی ه��ای بانک های ایرانی مس��تقر در خارج 
توس��ط کشورهای دیگر )بند H از اقداماِت متقابل 

توصیه شماره 1۹( علیه ایران اجرا خواهد شد.
با این حال آنچه باعث ش��گفتی است این است 
ک��ه علی رغم اثبات پوچ بودِن بس��یاری از ادعاهای 
موافقان اف.ای.تی.اف، باز هم این ادعاها پایانی ندارد. 
به عنوان نمونه عراقچی معاون وزیر امور خارجه، به 
تازگی مدعی ش��ده است »برای عبور از تحریم های 
آمریکا و فش��ارهای موجود الزم است لوایح مربوط 
به اف.ای.تی.اف تصویب ش��ود«! این در حالی است 
که پیوس��تن به این کنوانسیون ها با ایجاد شفافیت 
مالی برای آمریکا، تحریم ها را مؤثرتر از قبل کرده و 

مهر راه های دور زدن تحریم را خواهد بست. 

کدامادعاهایطرفداراناف.ای.تی.افپوچازآبدرآمد؟

بیانیهاف.ای.تی.افپاسخمیدهد

ادامهازصفحهاول
وقتی سازمان ملل درباره کودك کشی در یمن، 
حمایت های بی امان ارتش امریکا و دولت سعودی 
از تروریست های داعشی اقدام عملی مناسبی انجام 
نمی ده��د و نداده خب طبیعی اس��ت ک��ه انتظار 
نداشته باش��ی وقتی نیروهای مسلح یک کشور را 
ک��ه بارها و بارها در نبرد با تروریس��ت ها و نابودی 
آنها در دنیا مثمرثمر واقع ش��ده است اقدام عملی 
شایس��ته ای انجام ده��د و از آنهایی ک��ه حافظان 
واقعی صلح و کمک کننده به حقوق افراد هس��تند 
را تشویق کرده و پشتشان بیاستند. این رفتارهای 
سازمان ملل خصوصا انفعالی که در برخورد با قرار 
گرفتن نام سپاه پاس��داران در جریان تروریست ها 
داشت می  تواند تیر خالص به آنهایی باشد که هنوز 
به نهادهای بین المللی و س��ازمان ملل و منشورش 
اعتقاد دارند، این رفتارها نشان داد که نه قطعنامه 
س��ازمان ملل موثر اس��ت، نه رای اله��ه و نه ابراز 
نگرانی های دبیرکل! با هم نمونه هایی از رفتارهای 

دوگانه سازمان ملل را مرور می کنیم.

حقوق بشر سازمان ملل مّتحد
معیارهای حقوق بش��ر در حوزه های مختلف 
ب��ه معنای از بین ب��ردن زمینه های ش��کل گیری 
نسل کش��ی اس��ت؛ محکومی��ت جهان��ی هرگونه 
نابردباری و تبعیض مبتن��ی بر مذهب، قوم گرایی 
و نژادپرس��تی، تروی��ج حق��وق مدنی و سیاس��ی، 
حاکمیت قانون و مردم ساالری و توسعه اقتصادی 
از جمله مواردی اس��ت که مورد اهتمام س��ازمان 
ملل و عامل بازدارنده از نسل کش��ی است. جامعه 
بین الملل��ی عالوه بر وضع قواع��د، نیازمند رعایت 

معیارهای حقوق بشر و مبارزه با نقض آن است. 

مبارزه با نقض حقوق بشر
نسل کش��ی، ش��دیدترین نقض حقوق بش��ر و 
پیش��گیری و مجازات آن س��نگین ترین مسئولیت 
جامعه بین المللی اس��ت. 2 شرط اساسی کارآمدی 
سازمان، نظارت بر اجرا و رعایت دقیق قواعد حقوق 
بش��ر اس��ت. در نتیجه، ارزیابی می��زان کارآمدی 
فعالیت ه��ای معطوف به حقوق بش��ر در ارتباط با 
پیش��گیری از نسل کشی بیشتر منوط به کارآمدی 
اقدامات س��ازمان در نظارت بر رعایت قواعد حقوق 
بش��ری اس��ت. تالش همه جانب��ه بین المللی برای 
اجرای قواعد حقوق بش��ری به وی��ژه در دهه های 
اخیر، بیشتر و به شکل های مختلف در سطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی بر اجرای آن نظارت می شود 
و در این مورد ساز و کارها و نهادهای نظارتی ایجاد 
شده اس��ت نهادهای جهانی حمایت از حقوق بشر 
عمدتاً حول محور سازمان شکل گرفته اند؛ برخی از 
آنها بر منشور و شماری هم بر معاهدات بین المللی 
مبتنی اند. در منش��ور، پیوند ظریف��ی بین رعایت 

حقوق بش��ر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار و 
صلح و امنیت و حقوق بشر و شورای حقوق بشر با 
یادآوری این که نقض گسترده حقوق بشر و حقوق 
بشردوس��تانه بین المللی ممکن است موجب وقوع 

نسل کشی شود.

یمن و مردودی سازمان ملل
4 س��ال از جن��گ در یم��ن و نسل کش��ی و 
کودك کش��ی و قحطی و بیم��اری می گذرد اما نه 
تنها س��ازمان ملل هیچ کمکی ب��ه حل بحران در 
یمن نکرده اس��ت بلک��ه عمال با ارس��ال محموله 
غذاهای فاسد و ارس��ال محموله های خیالی عمال 

کاری برای مردم مظلوم یمن نکرده است.

سوریه و عراق و انفعال نهادهای بین المللی
چند س��ال از حمله ناجوانمردان��ه به عراق و 
تالش برای دخالت در امور داخلی س��وریه توسط 
امری��کا می گذرد اما عمال س��ازمان ملل نه تنها به 
این اتف��اق غیرقانونی و غیرانس��انی ورود نکرده و 
مانعی برایشان ایجاد نکرده بلکه با رفتارهای خود 
در پیش��برد اهداف تروریس��ت ها بیشتر در تالش 

بوده تا مردم زجر کشیده از سوی تروریست ها.

امام خمینی و حقوق بشر غربی
ب��ا توجه به آنچه که آم��د، باید گفت که امام 
خمینی نگاه کام��اًل انتقادانه ای نس��بت به مبانی 

و موازی��ن حق��وق بش��ری غرب��ی و ب��ه خصوص 
عملک��رد دولت های غربی در حوزه ی حقوق بش��ر 
دارد. عدم اعتقاد دولت های غربی به حقوق بش��ر، 
سوءاستفاده ی آن ها از حقوق بشر در جهت تامین 
منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر 
توس��ط خود غربی ها بر مبنای ش��واهد و قراین از 
جمله ی این نقدها اس��ت. ام��ام اعالمیه ی جهانی 
حقوق بش��ر را به عنوان اولین سند حقوق بشری 

مورد نقد قرار می دهد.
س��رلوحه ی اعالمی��ه ی آزادی حقوق بش��ر - 
س��رلوحه اش - آزادی افراد است. از اول، مسلمین 
بلکه همه ی بش��ر، از اول گرفتار این هایی بوده اند 
ک��ه امضا کردند و تصویب کردن��د، این اعالمیه ی 
حقوق بشر را. آمریکا یکی از آن هاست که تصویب 
کردن��د، این را و امض��ا کردند ای��ن مطلب را که 
حقوق بشر باید محفوظ بماند و یکی از حقوق بشر 
آزادی است. همین آمریکایی که اعالمیه ی حقوق 
بشر را- به اصطالح- امضا کرده است، شما ببینید 
چه جنایاتی بر این بشر واقع کرده است. این هایی 
که فرض کنید ]از[ حقوق بشر دم می زنند، بیشتر 

به بشر دارند، تعدی می کنند.
همه ی این حرف هایی که این دولت های بزرگ 
می زنند و جامعه هایی درست کرده اند برای حقوق 
بشر، برای امنیت، برای چه، نه امنیتشان به امنیت 
آدم می ب��رد و نه حفظ حقوق بشرش��ان به حفظ 
حقوق آدم می برد، همه اش برای این است که این 

ملل ضعیف را ببلعند. این طرفدارهای حقوق بشر، 
ای��ن حّقه بازها - که می خواهند همه ی منافع ماها 
را بدهند به ارباب هایش��ان. همه ی این حرف ها که 
می شنوید در آن طرف ها هست و این طرف ها هم 
از آن ه��ا تقلید می کنند، همه برای این اس��ت که 
بچاپن��د این جامعه را ! برای چاپیدن اس��ت؛ برای 

اصالح نیست.
در ه��ر صورت م��ا در ی��ک محیط هایی واقع 
ش��دیم، در یک عص��ری واقع ش��دیم که عجایب 
و غرایب م��ا می بینیم! از آن ط��رف مردك َدم از 
آزادی بشر می زند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف 
می گوید که در مثل ایران دیگر حفظ حقوق بش��ر 
مطرح نیست! در یکی از فرمایشاتشان آقای کارتر 
ای��ن طور می گویند که در مث��ل ایرانی که ما یک 
منافعی داریم و قضیه سوق الجیشی است، این جا 
دیگر حقوق بش��ر مطرح نیس��ت! حقوق بش��ر در 
جاهای دیگر مطرح اس��ت. سازمان عفو بین الملل 
اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این ها 
حق��وق بش��ر را نقض نموده اند، در می��ان آن ها از 
آمریکا، فرانس��ه و ش��وروی خبری نیس��ت و هیچ 
اس��می به میان نیامده، در حالی که ش��وروی در 
افغانس��تان و آمریکا در بیروت چه بساطی درست 
کرده اند، اس��م آن را صالح حال مردم گذاشته اند.

)ارزیاب��ی عملک��رد غرب در زمینه حقوق بش��ر از 
منظر امام خمینی)ره( 16 بهمن 1۳۹۳(.

با همه این تفاس��یر بدون انتظار از س��ازمان 
ملل باب��ت اق��دام غیرقانونی ک��ه امریکایی ها در 
تروریست نامیدن س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
رقم زده اس��ت باید تالش کرد تا اهداف جمهوری 
اس��المی با تکیه بر توان داخلی کشور محقق شود 

نه وعده های سازمان ملل و نهادهای بین المللی. 

سازمانمللبزرگترینبیتفاوتدربرابرنقضحقوقبشر؛
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