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عزم راسخ مجلس در تسهيل
صدور مجوزها و مبارزه

 با انحصارگري
 خليل عامري نيا * 

طرح تس�هيل ص�دور مجوزهاي كس�ب و كار كه 
اخيراً در مجلس مطرح ش�ده اس�ت، ضمن حذف 
انحصاره�اي موج�ود در ص�دور مجوزهاي�ي 
همچ�ون وكال�ت و س�ردفتري مي توان�د راه را 
براي ورود م�ردم به بازاره�اي گوناگون اقتصادي 
و خدمات�ي هم�وار كند و ضم�ن ايجاد اش�تغال 
براي جوانان ضامن رش�د اقتصادي كش�ور شود. 

طي سال هاي پس از انقالب و تا همين اواخر نيز اكثر 
مسئوالن و عموم مردم تصور مي كردند راه حل برون 
رفت از مشكالت معيشتي در جامعه، رسيدن به يك 
رشد پايدار اقتصادي و ايجاد اشتغال به خصوص براي 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي صرفاً با توجه به بخش 
صنعتي و آن هم از طريق سياست پول پاشي قابل حل 
است. سياستي كه تا پيش از آن بارها تجربه شده بود 
و عمدتاً به دليل غيرهدفمند بودن اعتبارات تخصيص 
داده شده و به دليل نبود نگاه درست به مسائل كشور، 
عمدتاً منجر به هدر رفتن منابع و سرازير شدن آن به 
بازارهاي سوداگرايانه مانند سكه و ارز مي شد. با اين 
حال گرچه دير اما باالخره مسئوالن و قانونگذاران از 
اين باور فاصله گرفتند و به اين نتيجه دست يافتند كه 
نخستين اقدام براي شكوفايي اقتصادي مبارزه با موانع 
و عواملي است كه فضاي كس��ب و كار كشور را براي 
توليدكننده سخت و دشوار مي كند؛ در ثاني با توجه 
به تجربه كشورهاي توس��عه يافته اين تصور كه رشد 
اقتصادي و ايجاد اش��تغال تنها با رشد بخش صنعت 
محقق مي شود تعديل ش��د و اين موضوع كه توسعه 
بخش خدمات در كشور مي تواند راهگشاي بسياري از 

مشكالت باشد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. 
  ايجاد نيم ميليون ش�غل با انحصارزدايي از 

بازار خدمات حقوقي
وجود اين انحصارها تنها به سود متوليان اين اصناف 
و شاغلين در اين حوزه ها بوده و جز ضرر براي كشور 
و مردم نتيجه ديگري ندارد. به عنوان نمونه متوليان 
صنف وكالت به بهانه هاي مختلفي همچون اش��باع 
بودن بازار خدم��ات وكالت و جلوگي��ري از بيكاري 
وكال مان��ع از ورود خيل عظيم داوطلبان اين رش��ته 
به شغل وكالت مي ش��وند. اين موضوع تا آنجا پيش 
رفته كه طبق آمار كانون وكالي دادگس��تري ساالنه 
تنها 4 درص��د از داوطلبان آزمون وكال��ت موفق به 
قبولي در آن مي ش��وند. اين در حالي اس��ت كه آمار 
نشان مي دهد كش��ور با كمبود شديد مواجه بوده، به 
طوري كه س��رانه وكيل در ايران يك سوم ميانگين 
سرانه وكيل در دنياست. از آنجايي كه تمام بازارهاي 
كس��ب و كار از قاعده عرضه و تقاضا تبعيت مي كنند 
و در صورتي كه  تعداد ارائه دهندگان خدمت نسبت 
به دريافت كنندگان خدمت كم باش��د باعث كاهش 
كيفيت خدمات ارائه ش��ده و افزايش هزينه خدمت 
مي ش��ود و بازار خدم��ات حقوقي نيز از اي��ن قاعده 
مستثني نيست. اين موضوع باعث ش��ده است بازار 
خدمات وكالت به بازاري كاماًل انحصاري تبديل شود 
و برخي وكال از موكالن خود حق الوكاله هاي نجومي 
درخواست و از قبول پرونده هايي كه ارزش آن كمتر از 

مقدار مشخصي باشد امتناع كنند. 
در اين خصوص چندي پي��ش، رئيس قوه قضائيه در 
نخستين جلس��ه ش��وراي عالي قضايي سال 1400 
با تأكيد بر لزوم برداش��تن انحصارها گفت: »مشاغل 
در جامعه نبايد انحصاري باشد و مردم و جوانان بايد 
بتوانند ضمن احراز شرايط مورد نظر وارد اين مشاغل 

شوند و با ديگر افراد رقابت كنند.«
رئي��س دس��تگاه قضا ضم��ن مض��ر دانس��تن اين 
محدوديت ها براي كش��ور گفت: »بايد شرايط مورد 
نياز ب��راي ورود افراد به حوزه هاي��ي همچون وكالت 
تعيين شود و اجازه دهيم هركس توانست اين شرايط 
را كسب كند وارد اين ميدان شود.« كارشناسان عقيده 
دارند تنها با رفع انحصار از حوزه وكالت و سردفتري كه 
عماًل هيچگونه هزينه اي هم براي كشور در بر نخواهد 

داشت مي توان حدود 500هزار شغل ايجاد كرد. 
  طرح تسهيل مجوزهاي كسب و كار راهكاري 

براي انحصارزدايي
در نهايت اين مش��كالت به وجود آمده س��ر راه ورود 
مردم به كس��ب و كارها باعث ش��د طرحي با عنوان 
تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار در كميسيون 
جهش توليد مجلس مطرح ش��ود. اي��ن طرح قصد 
دارد با انحصارزدايي از نحوه صدور مجوزهاي كسب 
و كار يكي از چالش هاي مهم موجود بر سر راه توسعه 

كشور را بردارد. 
در اين خصوص همچني��ن محمدباقر قاليباف گفت: 
»طرح تسهيل مجوزهاي كسب و كار مي تواند انقالبي 
فراتر از تصورات رايج در موضوع مجوزهاي كس��ب و 

كار ايجاد كند.«
رئيس مجلس افزود: »در صورت تصويب نهايي طرح 
تسهيل مجوزهاي كسب و كار، براي ايجاد يك كسب و 
كار جديد جز در موضوعات امنيتي و بهداشتي خاص، 

نيازي به اخذ هيچ مجوزي نخواهد بود.«
وي همچنين با ابراز امي��دواري از تصويب اين طرح 
گفت: »با تصوي��ب اين طرح، مردم بدون پوش��يدن 
كفش آهني يا داش��تن پارتي، مي توانند كسب وكار 
خود را صرفاً با اطالع رساني در س��امانه مربوطه آغاز 
كنند.«  با استقبال اكثر نمايندگان مجلس از تسهيل 
صدور مجوزها و انحصارزدايي از كسب وكارها، انتظار 
مي رود اين طرح با بررس��ي دقي��ق و در نظر گرفتن 
نظرات كارشناسان به سرعت فرآيند تصويب و نهايي 

شدن را طي كند. 
*كارشناس حقوقي و فعال سابق دانشجويي

نکته

تكفيري هاي افغانستان اين بار دختران يك مدرسه 
را هدف ق�رار دادن�د. كنوانس�يون هاي حقوقي و 
نهاد ه�اي بين الملل�ي قضايي در اي�ن خصوص باز 
هم منفعل عمل كردند. حال آنكه حداقل عملكرد 
نهاد حقوقي بين الملل�ي، رصد و مقابل�ه با جريان 
مالي گروه هاي تروريس�تي اس�ت.  ايران به تازگي 
در تالش�ي حقوقي ب�راي مقابل�ه با تروريس�م در 
چهارمي�ن نشس�ت رؤس�اي مجال�س منطقه اي، 
اقدامات مهم�ي انج�ام داده اس�ت، ام�ا مقابله با 
تروريس�م عزم و اقدام هماهنگ جهاني مي طلبد. 

آشنايي مردم جهان با واژه تروريسم عمري حدود دو 
دهه دارد. در اين مدت اقدام��ات قانوني مهمي با ابعاد 
سياسي و حقوقي، گستره وس��يعي از وظايف را براي 
كشورها در جهت جلوگيري و سركوب تروريسم ايجاد 
كرد و به عنوان جرايم كيفري در قوانين كش��ور هاي 

جهان تعيين شد. 
قوانين بين الملل در خصوص تروريس��م عمري حدود 
يك قرن دارد اما در 20 سال اخير در جهان، قوانين و 
مقررات اقدامات تروريستي بازبيني شد و سياست هاي 
مرتبط با آن نيز تغيير كرد و براي سركوب و جلوگيري 
از تروريسم يك تالش عظيم ضد تروريستي در سطح 

بين المللي انجام شد. 
 تهديدي براي توسعه اجتماعي

تاكنون بيش از 10 كنوانس��يون ب��راي جلوگيري از 
اعمال مختلف تروريس��تي به تصويب رسيده است و 
مجموعه اي از اسناد بين المللي وجود دارد كه مطابق 
با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروريسم هستند. از 
جمله اين اسناد مي توان به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالي تروريسم 1۹۹۹ و قطعنامه الزام آور شماره 1۳۷۳ 
مورخ 2۸ سپتامبر 2001 شوراي امنيت اشاره كرد. با 
اين وجود همچنان تروريست ها با خيالي راحت مشغول 
فعاليت هستند. ترور دختران شيعه افغاني نمونه ديگري 

از آسايش خيال تروريست هاست. 
مقابله با تروريسم نياز به همت ملي در كشورها هم دارد. 
يعني نياز به جنبشي ملي و پارلماني در كشورها. آنچه 
در توسعه جنبش بين المللي ضد تروريسم مؤثر است 
منطبق كردن قوانين داخلي كشورها با كنوانسيون ها 
و پروتكل هاي بين المللي و پيوستن تمامي كشورها به 
آنها، باال بردن سطح آگاهي مردم در مورد تروريسم و 
مبارزه با آن و سركوب جرائم مرتبط با تروريسم است 

كه بايد در دستور كار دولت ها قرار گيرد. 
تروريسم ارتباط مس��تقيمي هم با حقوق بشر دارد. به 
اين معنا كه روي حقوق بشر تأثيرگذار است و پيامدهاي 
زيانب��اري را در بهره مندي از حق بر حي��ات، آزادي و 
تماميت جسماني قربانيان آن بجا مي گذارد. عالوه بر 
هزينه هاي انساني، تروريسم مي تواند منجر به بي ثباتي 
حكومت ها و تضعيف جامعه مدني شود و امنيت ملي 
را به خطر اندازد و تهديدي براي توس��عه اجتماعي و 

اقتصادي به حساب  آيد. 
 تأسف جامعه جهاني كافي نيست

پس از حادثه تروريس��تي در افغانس��تان، سخنگوي 

س��رويس اقدام خارجي اتحادي��ه اروپ��ا در بيانيه اي 
گفت: اتحاديه اروپا در غم كساني كه عزيزانشان را در 
تازه ترين حمله تروريستي وحشتناك در افغانستان از 
دس��ت داده اند، همدردي مي كند. اتحاديه اروپا اعالم 
كرد، حمله به كودكان در مدرسه سيدالشهدا »نه تنها 
حمله به مردم افغان بوده، بلكه حمله به كس��اني بوده 
است كه در سراسر جهان به حقوق برابر زنان و دختران 
احترام مي گذارند.« وزارت خارجه امريكا هم اين حمله 
وحشيانه را محكوم كرده و خواستار پايان يافتن فوري 
خش��ونت ها و حمالت بي معنا به غيرنظاميان بي گناه 
ش��ده اس��ت. راس ويلس��ون، كاردار امريكا گفت اين 
بمب گذاري يك حمله تروريس��تي و حمل��ه به آينده 
افغانستان است.  اين در حالي است كه در اين شرايط 
انتظار مي رود جامعه جهاني از ابراز تأسف صرف عبور 
كرده و گام هاي عملي براي مقابله با تروريسم بردارد، 
چراكه ه��ر نوع س��كوت و بي عمل��ي در مقابل چنين 
رفتارهايي حاكميت استانداردهاي دوگانه در رويه هاي 
آنها را آش��كار كرده و بيش از پيش موجب بي اعتباري 

آنان نزد افكار عمومي جهاني مي شود. 
 كنوانسيوني كه روي كاغذ ماند

در »كنوانسيون 1۹۳۷ راجع به پيشگيري و سركوب 
تروريس��م« آمده كه »اصطالح اقدامات تروريس��تي 
ماهيتاً عبارتند از اقدامات جنايي كه توس��ط افراد و با 
به كارگيري روش هاي وحشت زا عليه دولت مورد نظر 
يا شخصيت هاي خاص يا عموم مردم سازماندهي شده 
و ارتكاب مي يابد.« در حال حاض��ر دوران جنگ هاي 
داخلي خاتمه يافته و تروريس��م در قوانين و مقررات 
محكوميت جهاني يافته است، هنوز جهان از دستيابي 

به يك تعريف واحد از آن دور مانده است. درواقع بدون 
وجود تعريفي جامع و جهاني از اين جرم، نمي توان به 
يك نظام دائمي و منسجم براي جلوگيري از تروريسم 

دست يافت. 
كنوانسيون ممانعت و مجازات تروريسم 1۹۳۷ در ژنو 
براي نخستين بار به بحث تروريسم پرداخت. از آن زمان 
تا كنون نه تنها مفهوم تروريس��م دستخوش تغييرات 
فراوان قرار گرفته، بلكه مكانيس��م هاي بين المللي نيز 
به همين ترتي��ب بنيان هاي مس��تقل و در عين حال 
فراگيرتري از حوزه ها و موضوعات را در برگرفته است. 
به عقيده كارشناسان حقوق بين الملل، اين كنوانسيون 
هيچ گاه جنبه عملياتي پيدا نكرد اما نمي توان اهميت 
آن را به عن��وان اولي��ن كنوانس��يون چندجانبه ضد 
تروريس��تي ناديده گرفت. عالوه بر اين، كنوانس��يون 
مذكور همراه بود ب��ا معاهده بين الملل��ي ديگري كه 
نخس��تين دادگاه كيفري بين المللي را براي محاكمه 
تروريست ها پيش بيني كرده بود. به رغم عمر طوالني 
كنوانسيون ژنو، تروريسم همچنان به عنوان يك محور 
عمده در دستور كار سازمان ملل متحد و ديگر نهاد هاي 
بين المللي تأثيرگ��ذار در تدوين حق��وق و رويه هاي 

بين المللي قرار دارد. 
 قامت خون آلود افغانستان

در دهه هاي اخير تروريسم جنبه بين المللي پيدا كرده 
و به همين ش��كل معاهدات و مكانيسم هاي مربوط به 
اين پديده نيز بيشتر جنبه هاي چندجانبه، منطقه اي 
و بين المللي به خود گرفته اس��ت. از جمله مي توان به 
كنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم 1۹۷۷ و پروتكل 

الحاقي آن در 15 مي200۳ اشاره كرد. 

در نظ��ام بين المللي مش��خصه اصلي مكانيس��م هاي 
مقابله با تروريسم »بين المللي بودن« و »فراگير بودن« 
آنان اس��ت. فراگير بودن به اين معناس��ت كه اصل در 
پذيرش و تعهد نس��بت به اين مكانيس��م ها، رضايت 
نيس��ت، بلكه عرف بين المللي باعث مي گردد تا دوري 
و نزديكي كشور ها به اين مكانيس��م ها به عنوان امري 
مشروعيت ساز يا پرستيژآور محسوب شود و در تعيين 

جايگاه بين المللي كشور ها مؤثر باشد. 
خبرگزاري صداي افغانستان در همين خصوص با اشاره 
به اينكه افغانستان ساليان درازي است كه به تنهايي بار 
سنگين مبارزه با تروريسم را بر دوش مي كشد، نوشت: 
اين يك واقعيت آشكار است كه فعاليت هاي تروريستي 
اكنون به عنوان يك ش��بكه فراتر از مرز ها تبديل شده 
است،بنابراين افغانس��تان نبايد تنها سرزمين موعود 
براي شبكه هاي تروريس��تي و ايدئولوژيك تلقي شود. 
شبكه هاي تروريستي از سرزمين افغانستان به عنوان 
يك محي��ط جغرافيايي براي تش��كيل و تكثيرش��ان 
اس��تفاده و هدف و آرماني فراتر از افغانستان را تعقيب 

مي كنند. 
كش��ورهاي منطقه و جامعه بين الملل��ي از دير زمان 
اس��ت كه به اين واقعيت پي برده اس��ت. اين واقعيت 
نيز پيامد هاي س��نگيني را بر افغانستان تحميل كرده 
اس��ت. به اين بيان كه افغانستان س��ال ها مجبور بوده 
است هم از جانب تروريست ها صدمه هاي وحشتناك 
ببيند هم ميدان جنگ هاي نيابتي شود و هم به تنهايي 
براي نجات همه بجنگد. اگر قامت افغانستان هميشه 
خون آلود بوده اس��ت، يك دليلش هم اين اس��ت كه 

افغانستان در ساليان متمادي سپر بال بوده است. 

به نظر مي رسد كشور هاي منطقه به اتفاق جامعه جهاني 
به اين حقيقت دست يافته اند كه جنگ هاي نيابتي در 
منطقه نمي توان��د صلح و امنيت دائم��ي را در منطقه 
تأمين كند. انتظار مي رود اين حقيقت به صورت واضح 
براي كشور هاي همسايه افغانستان آشكار شده باشد كه 
تقسيم بندي تروريسم به گونه خوب و بد، باعث رشد و 

تقويت بنيه هاي تروريستي در منطقه مي شود. 
 تازه ترين تالش حقوقي ايران عليه تروريسم

اوايل فروردين امس��ال، پيش نويس بيانيه مش��ترك 
درباره مقابله با تروريسم و تقويت ارتباطات منطقه اي 
در چهارمين نشست رؤساي مجالس ايران، افغانستان 
و چند كش��ور ديگ��ر نهايي ش��د. بررس��ي و بندهاي 
پيشنهادي ايران هم براي گنجانده شدن در بيانيه مورد 

موافقت هيئت هاي حاضر قرار گرفت. 
جلس��ه پيش نويس بيانيه مش��ترك در مورد مقابله با 
تروريس��م و تقويت ارتباطات منطقه اي در چهارمين 
نشست رؤس��اي مجالس به صورت تركيبي »مجازي 
– حضوري« در آنتالياي تركيه، روز 4 فروردين برگزار 

شد. 
اين مراس��م ب��ا مش��اركت هيئت هاي��ي از جمهوري 
اس��المي اي��ران، جمهوري خل��ق چي��ن، جمهوري 
اسالمي افغانستان، جمهوري عراق، جمهوري اسالمي 
پاكستان، فدراسيون روسيه و جمهوري تركيه برگزار 
شد. هيئت هاي جمهوري اسالمي ايران، جمهوري خلق 
چين و فدراس��يون روس��يه در اين نشست، به صورت 

مجازي حضور داشتند. 
در جلس��ه پيش نويس بيانيه آنتاليا، ابوالفضل عموئي 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
خواستار درج بندهاي پيشنهادي كشورمان در بيانيه 
پاياني شد كه با موافقت هيئت هاي حاضر، اين بندها در 

بيانيه پاياني گنجانده شد. 
وي در خصوص بند ديگر اين بيانيه يادآور شد: متأسفانه 
كش��ورهاي ثالث، كس��اني كه با اقدام��ات گروه هاي 
تكفيري مقابله مي كنن��د را ت��رور مي كنند،بنابراين 
بايد اين كشورها را محكوم كرد. از طرف ديگر نيز بايد 
حمايت هاي الزم از كس��اني كه با گروه هاي تكفيري 
مقابله مي كنند صورت گيرد كه از جمله آنها س��ردار 
شهيد س��ليماني اس��ت كه در راه مقابله با گروه هاي 

تكفيري نظير داعش تالش هاي بسيار كرد. 
هم اكنون در جهان 20 كنوانسيون منطقه اي و جهاني 
در رابطه با مبارزه با تروريسم بين المللي هست و نبود 
تعريف تروريسم عماًل باعث شده است تا طيف وسيعي 
از پديده هاي بين المللي در چارچوب تروريسم تعريف 

شوند. 
سازمان ملل متحد هم كنوانسيون هاي شانزده گانه اي 
در خصوص تروريس��م دارد كه جرائم مختلفي مانند 
هواپيماربايي، حمله به نمايندگان ديپلماتيك و ساير 
افراد تحت حمايت بين المللي، گروگان گيري، سرقت از 
مواد هسته اي و اقدامات غيرقانوني عليه ناوبري دريايي 
و سكو هاي ثابت واقع در فالت قاره را شامل مي شوند 
كه هر يك از اين اعمال ممن��وع مي تواند در چارچوب 

تروريسم اتفاق بيفتد. 

خيال راحت تروريسم از بي خيالي حقوق بين الملل
حمله تروريستي به مدرسه دخترانه كابل نشان داد تروريست ها از بابت عواقب حقوقي و بين المللي اين كار آسوده اند

عليرضا سزاوار
  گزارش

عمل تروريستي يك عمل س��ازمان يافته است كه باعث مرگ يا 
صدمه فيزيكي ش��ديد مي ش��ود.  اين عمل يا به طور شخصي يا 
گروهي با برنامه اي از پيش طراحي ش��ده ص��ورت مي گيرد كه 
عامالن آن با قصد و منظور مشخص دست به عملياتي مي زنند كه 
پيامد آن موجب جنگ رواني و ايجاد جو وحشت در ميان مردم، 
اش��خاص، گروه هاي خاص و دولتمردان مي گردد. پس مي توان 
گفت وجود يك ديدگاه سياس��ي و ايدئولوژي��ك محرك گروه 
تروريستي  اس��ت. در خيلي از موارد قربانيان به صورت تصادفي 
مورد هدف ق��رار مي گيرن��د. )مانند ان��واع بمب گذاري ها( پس 
هرگونه تعمدي كه براي حيات انساني خطرناك است چه در مورد 
اشخاص خاص )از پيش تعيين شده( و چه در مورد افراد به صورت 

تصادفي )بمب گذاري( نقض آشكار حقوق بشر است. 
حال با سؤال هايي مواجهيم:

1- كدام مرجع حق رسيدگي قانوني به اين جنايت بشري را كه 
آشكارا ناقض حقوق بشر است، دارد؟

2- آيا اين مرجع توانسته اس��ت نقش فعال و عملي در برابر اين 
تهديد بين المللي ايفا كند يا خير؟

در جواب مي توان گفت: شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان 
تنها مرجع، حق استفاده قانوني از زور در تعامالت بين المللي را 
دارد كه نتايج حاصله نشانگر ناتواني آن در برابر مقابله با تروريسم 
بين المللي  است.  براس��اس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اين 
سازمان هرگونه استفاده از زور در روابط بين الملل را ممنوع كرده 

است مگر در موارد خاص. 
از آنجايي كه اقدام تروريستي هم سالمت و جان افراد و هم امنيت 
و منافع حياتي نظام سياسي دول را هدف قرار مي دهد مشخص 

نيست كه يك اقدام داخلي است يا بين المللي؟
در جواب مي توان گفت اولي��ن تعريف جامعه بين المللي از اقدام 
تروريستي به كنوانسيون 1۹۳۷ ژنو برمي گردد، اين كنوانسيون 
اقدام تروريس��تي را اقدام��ات كيفري عليه ي��ك دولت با هدف 
ايجاد وحشت در اش��خاص و گروه هاي خاص يا در سطح جامعه 
تعريف مي كند.  سازمان ملل متحد، تروريسم را اصلي ترين عامل 
تهديد كننده قرن نس��بت به ارزش هاي محوري سازمان، نظير 

حقوق بش��ر، حاكميت قانون، حفاظت 
از غيرنظاميان، احت��رام متقابل اديان و 
فرهنگ ها و حل و فصل مس��المت آميز 
منازعات عنوان مي كند.  با اين تفاس��ير 
چرا س��ازمان مل��ل متحد تم��ام تالش 
خود را ب��راي مبارزه با اين پديده ش��وم 
بين المللي كه اصلي تري��ن تهديد قرن 

محسوب مي شود، نمي كند؟
در جواب مي توان گفت: استراتژي هاي آن كافي نبوده و تالشش 
براي انص��راف از اقداماتي ك��ه زمينه هاي تروريس��م را فراهم يا 
تسهيل مي كند بي نتيجه مانده است و نتوانسته ابزارهاي مناسب 
براي مبارزه جهاني با تروريسم در چارچوب قانوني و آزادي هاي 
مدني و حقوق بشر اتخاذ كند تا بتواند با كنترل شرايط، سالمت 
دفاعي جوامع را تضمين كند.  هر چند با وضع 12 كنوانس��يون 
اصلي عليه تروريسم و با امضاي كش��ورهاي عضو كه داعيه دارا 
بودن مس��ئوليت جهاني در مبارزه عليه تروريسم را دارند، هيچ 
يك از نهادهاي اين سازمان تعريف مشخص و فراگير كه با اجماع 
بين المللي همراه باشد ارائه نداده اند و اين ضعف باعث شده است 
طيف وس��يعي از پديده هاي بين المللي در چارچوب تروريس��م 
تعريف شود، در صورتي كه دبير كل سازمان ملل مي تواند اقداماتي 
را كه باعث نقض حقوق بش��ر و نقض حاكميت يك كشور باشد، 
مصداق بارز تروريسم محسوب كند.  پس مي توان گفت رفتارهاي 
دوگانه سازمان ملل متحد با تروريس��م عماًل با اصل حاكميت و 
اس��تقالل دولت ها در تعارض قرار دارد. اين سازمان بارها و بارها 
با نش��ان ندادن واكنش هاي منفي در قالب مبارزه با تروريس��م 
به صورت رسمي اين طور به نظر مي رسد كه تروريسم را به عنوان 

يك رويه پذيرفته شده بين المللي قبول كرده است. 
 با وجود اين بايد بيشتر از هميشه گسترش جنگ ميان كشورها 
را شاهد باشيم و هيچ جاي تعجبي ندارد كه دست دولت ها را در 

انجام اقدامات ضد انساني به ويژه نسل كشي باز ببينيم. 
ندا حاجيلو
كارشناس حقوق بين الملل

بعدازظهر روز شنبه مورخ 1۸ ارديبهشت 1400 در كنار روزهاي 
خونين دهه شصت ايران، روزهاي گذشته و حال يمن، سوريه و 

عراق روز غم انگيز و دردناك ديگري براي جامعه بشريت بود. 
پديده شوم تروريسم اين بار در مدرس��ه سيدالشهداي كشور 
دوست و مسلمان ما افغانستان قرباني گرفت و بيش از 200 نفر از 
جمله شمار زيادي دانش آموز بي گناه را به خاك و خون كشيد. 
س��اليان اخير و خصوصاً با ظهور داعش در منطقه غرب آسيا، 
چنين اقدامات خش��ونت پراكني به وفور اتفاق افتاده اس��ت و 
اگرچه با مجاهدت هاي اسطوره مقاومت، سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني و ياران مدافع حرم ايشان، شر داعش از بسياري از بالد 
اسالمي دفع شد اما رژيم امريكا و برخي ديگر از دولت هاي غربي 
كه استقرار امنيت در غرب آسيا را خالف منافع خود مي بينند 
مستمراً در تالش براي احياي دوباره اين غده سرطاني خصوصا 

در پايگاه هاي جديدي همچون افغانستان هستند. 
حيات سازمان هاي تروريستي در سايه حمايت هاي اقتصادي و 
تأمين مالي آنان ادامه مي يابد و قطع اين شريان هاي اقتصادي، 
تاكتيك اصلي راهبرد اضمحالل آنان اس��ت. در اين ميان يكي 
از بازيگران جدي عرصه مب��ارزه با تروريس��م، حقوق كيفري 
و جرم انگاري هاي ملي و بين المللي آن اس��ت ك��ه مي تواند با 
تدوين سازوكارهاي مقابله با تأمين مالي تروريسم، زمينه ساز 

زوال آن باشد. 
اين مهم با تصويب كنوانس��يون مقابله با تأمين مالي تروريسم 
 International Convention for the Suppression of(
 Combating( موس��وم به )the Financing of Terrorism
the Financing of Terrorism( CFT در تاري��خ ۷ اكتب��ر 
1۹۹۹ صورت گرفت. كنوانسيوني كه موضوع پرچالش روزهاي 
برجامي ايران است و موافقان و مخالفان سرسختي براي پيوستن 

به آن وجود دارد. 
اقدام تروريستي كابل اما بار ديگر س��ؤاالت و ابهامات بي پاسخ 

گذشته در برابر اين كنوانسيون را تداعي كرد. 
سازماني تروريستي به نام داعش با انبوهي از تجهيزات جنگي و 
صدها خودروي تويوتاي ساخت ژاپن، بخش هاي وسيعي از دو 

كشور عراق و سوريه را به تصرف خود 
در مي آورد و در س��ال 2014 ميالدي 
ادعاي خالف��ت جهاني مي كن��د. آيا 
منابع عظيم تأمين مالي اين س��ازمان 
تروريس��تي، قابل رديابي و اقدام الزم 

نبود و نيست؟! 
گروه وي��ژه اقدام مال��ي )FATF( در 

گزارش سال 2015 خود در خصوص منابع تأمين مالي داعش، 
عالوه بر اخاذي، سرقت، فروش ذخاير نفت و گاز و ... مواردي را 
همچون دريافت سرمايه از طريق شبكه هاي ارتباطي مدرن و 

اعانه هاي دريافتي از سازمان هاي غيرانتفاعي اعالم مي دارد. 
آيا مي توان پذيرفت طرق تأمين مالي يك سازمان تروريستي به 
صورت مشروح و دقيق رصد و منتشر شود اما امكان جلوگيري از 
معامالت كالن براي تجهيز لشكر چند هزار نفري داعش، فروش 
هزاران بشكه نفت و ارسال ادوات نظامي و ماشين هاي متعدد 

وجود نداشته باشد؟ 
روزنامه لوموند فرانسه با انتش��ار يك مقاله تحقيقاتي در سال 
2016 به افش��اي همكاري شركت فرانس��وي الفارژ با داعش 
در س��وريه مي پردازد. در اين مقاله آمده كه الفارژ در س��وريه 
به صورت غيرمس��تقيم ب��ه داعش كمك ه��اي مالي هنگفتي 
كرده اس��ت. پرونده اي كه به عنوان يك نمون��ه از تأمين مالي 
س��ازمان هاي تروريس��تي توس��ط دولت هاي غربي، با افشاي 
اطالعاتي مبني بر وجود دس��تورات سلسله مراتب دولتي وارد 

مرحله جديدي شده است. 
در مجم��وع به نظر مي رس��د اينك��ه ايران برخالف بس��ياري 
از كش��ورها همچون افغانس��تان، بعد از حدود 20 سال هنوز 
به كنوانس��يون بين الملل��ي مقابله با تأمين مالي تروريس��م يا 
كنوانسيون مبارزه با جرائم س��ازمان يافته  فراملي )موسوم به 
پالرمو( ملحق نشده، حل نشدن سؤال اساسي »كدام تروريسم« 

است!
محمدجواد آقاباقري
دكتراي حقوق جزا و جرم  شناسي

اقدام تروريستي كابل
 )CFT( ناكامي بيش از پيش كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم

سازمان ملل 
تمام تالش خود را نمي كند

نظر کا رشنا س


