
دوقطبی ها و صف بندی های حقیقی، 
همواره وجود داشته اند و خواهند داشت، 
خیر و شر، حق و باطل، اسالم و استکبار 
و... اما جریان های سیاسی خاصی ادامه 
حیات خود را در ایجاد دوقطبی های 
های  سازی  دوگانه  اند،  یافته  کاذب 
کاذبی مثل دولت با تفنگ و بی تفنگ، 
نهاد های انتخابی و انتصابی، سرهنگ 
و حقوقدان،  قاضی و وکیل، چرخیدن 
چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی، معیشت 

و امنیت و...
از مهم ترین دوگانه هایی که به افکار 
عمومی القا می شود، القای تقابل میان 
تندروی و میانه روی و به عبارتی افراط 

و اعتدال است.
رفتارهای  به  نگاه  نیم  یک  که  البته 
دیروز و امروز مدعیان اعتدال، ادعای 
آنها را صرفا در حد یک ادعا باقی نگه 
می دارد و سابقه این مدعیان اعتدال 

مملو از بزرگترین مصادیق افراط است، 
در  ها  کردن  عمل  اینگونه  که  البته 
مصداق همان تعبیر امیرالمومنین )ع( 
مگر  بینی  نمی  را  »جاهل  که  است 
در افراط یا تفریط«، البته که به تعبیر 
آنها ]دشمن[  رهبری معظم، »منظور 

به  نسبت  که  است  کسانی  تندرو  از 
انقالب اسالمی و تفکر و اصول امام 
پایبند تر و مصمم تر هستند و مقصود 
آنها از میانه رو کسانی هستند که در 
مقابل بیگانگان، تسلیم و سازش پذیرتر 
یعنی  میانه  »راه  که  البته  هستند...«، 
راه مستقیم...« و در واقع اسالم یعنی 

اعتدال و جریان مدعی اعتدال، باید روشن 
کند که به تعریف دشمن نزدیک تر است یا 
رهبری، اما آنچه که نباید مورد غفلت واقع 
شود این است که این جریان استحاله یافته 
و سازش طلب و مدعی دروغین اعتدال و 
واقع نگری، سنگ بنای انحراف بزرگی را 

در مبانی اساسی انقالب اسالمی با اسم 
بزرگ  دام  سازد.  می  بنا  »اعتدال«  رمز 
انقالبی  جریان  کمین  در  که  انحرافی 
انقالبی  اصول  از  عدول  شده،  گسترانده 
زیر نقاب اعتدال است. انحرافی که از اوایل 
)ره(،  امام  اواخر عمر  در  بویژه  و  انقالب 
شد.  می  گوشزد  خطرش  ایشان  توسط 

خـیزش انحـراف در پـوشش اعتـدال

و اگر کافران )در 
سرزمین حدیبیّه( 
با شما پیکار 
می کردند بزودی 
فرار می کردند، 
سپس ولّی و 
یاوری نمی یافتند؛ 
این سنّت الهی 
است که در 
گذشته نیز بوده 
است؛ و هرگز 
برای سنّت الهی 
تغییر و تبدیلی 
نخواهی یافت.
فتح/۲۱ و ۲۲

۱

مهدی مرادبیک لو
علوم اجتماعی ـ ۹۶

منظور آنها ]دشمن[ از تندرو کسانی است که نسبت به انقالب اسالمی 
و تفکر و اصول امام پایبند تر و مصمم تر هستند و مقصود آنها از میانه رو 

کسانی هستند که در مقابل بیگانگان، تسلیم و سازش پذیرتر هستند...

حضرت امام)ره( 18 بار  از کلمۀ اسالم 
آمریکایی استفاده کردند که 15 بار، بعد 
از پذیرش قطعنامه بوده. »حضرت امام 
اواخر احساس می کردند جریانی در خود 
همین بچه های انقالبی، دنبال اسالم 
آمریکایی و به تعبیر خودشان، اسالم 
راحت طلبی و اسالم سازش هستند.«1 
در میان توجه به این نکته بسیار مهم 
ابدا  مقابل،  جبهه  قضاوت  که  است 
نباید برای جریان انقالبی مهم باشد و 
نبایست به معتدل و واقع نگر خوانده 
شدن توسط جریان مقابل دل خوش 
کرد. اعتدال، اسم رمزی است تا پله به 
پله، جریان انقالبی از مواضع خود عدول 
به سم مهلک محافظه  نهایتا  و  کند 

کاری مسموم شود.

1.استاد پناهیان
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همچنان سعی خواهد کرد که تحریم های آمریکا 
بر  باید فشار ها  بزند،ما چگونه  را دور  بین المللی  و 
حفظ  را  ایران  بین المللی  نهادهای  و  حکومت 
بر  فشار  راه های  از  می گوید:یکی  اینگونه  کنیم؟" 
برای  قانونی  چارچوب  که  هست  این  ایران  رژیم 
بازخواست این کشور ایجاد کنیم تا مجبور به توقف 
از  باید مصرانه  ما  از تروریسم شوند  حمایت مالی 
برای  رو  قانونی  بخواهیم که چنین سیستم  آن ها 
صورت  این  در  تا  کنند  برقرار  پولشویی  با  مقابله 
وضع  کشور  این  مالی  بخش های  برای  تدابیری 
شود. .همین چند خط کافیست که دیدگاه رئیس 
بشناسیم. خوبی  به  ایران  به  نسبت  را   FATF

و  آن،بحث ها  تعریف  و  #تروریسم 
کرد. پا  به  داخل  در  را  زیادی  جنجال های 
سازمانی را  پاسدارن  سپاه   FATF که  چرا 

تروریستی می داند و بانک های داخلی را ملزم می کند 
که از ارائه خدمات به آن ها خودداری کنند.موافقان 
معتقدند که آن ها از حق شرط خود برای تعریفی 
تروریسم  واژه  از  بین المللی  مجامع  تعریف  سوای 
استفاده می کنند.اما نکاتی جالب در مورد حق شرط:

نهاد FATF  یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی 
کارویژه  و  گرفته  G7 شکل  گروه  ذیل  که  است 
خود را پیگیری شفافیت مبادالت مالی برای مبارزه 
با پولشویی خصوصا در قالب معامالت مواد مخدر و 
مقابله با تامین مالی تروریسم اعالم کرده است، این 
نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان 
استانداردهای خود ابالغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه 
با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، 
در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم 
برنامه  بهانه  به  ایران  از سال 2010  می شوند که 
هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. 
داغ ترین  که  گفت  بتوان  شاید   FATF بحث 
توجه  است.با  نقل مجالس  امروزه  که  است  بحثی 
دولت،  و  مجلس  روزای  این  خوب  رابطه ی  به 
خود  تاییدیه  می رفت  انتظار  که  آنطور   FATF
از سوی شورای نگهبان  اما  بهارستان گرفت  از  را 
از تصویب در مجلس اگر  رد شد.طبق قانون پس 
مورد تایید شواری نگهبان قرار نگیرد باید در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به رای گذاشته شود.پس 

از چند بار جلسه در این باره و عدم تصمیم گیری 
نهایی، نتیجه گیری به جلسات بعد مجمع موکول 
شد تا در این باره نظر نهایی خود را اعالم کنند.

بر  مبنی  را  خود  دالیل  داریم  قصد  ما  حاال 
را  ایران  آن  لوایح  تایید  و   FATF اینکه 
کنیم. بیان  ببرد  اقتصادی  فروپاشی  مرز  تا 

کسی  می کنیم  شروع  بیلینگزلی  مارشال  با  ابتدا 
دارد. عهده  بر  را   FATF دوره ای  ریاست  که 

کیست؟معاون  بیلینگزلی  مارشال 
جنگ  اتاق  عضو  و  آمریکا  داری  خزانه 
نزدیکان  از  ایران.بیلینگزلی  علیه  واشنگتن 
در  پیش  روز  چند  که  است  ترامپ  عالقه  مورد 
داشت دیدار  سنگاپور  مقامات  با  هیاتی  صدر 

از دیدار  بیلینگزلی«  درباره اهداف خود  »مارشال 
دو روزه از سنگاپور به خبرگزاری »کیودو« گفت: 
ترغیب  تحریم ها  به  توجه  به  را  آن ها  »قطعا 
با  تجارت  صورت  در  کشورها  این  می کنیم. 
داشت«. نخواهند  تجارتی  آمریکا  با  دیگر  ایران، 

پاسخ  در  بیلینگزلی  مارشال  که  بود  پیش  چندی 
ایران  که  هستم  مطمئن  کامال  سوال"من  به 

فرهاد پادیربنویسید FATF بخوانید ترکمانچاه
علوم اجتماعی ـ ۹۶
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و  تعلیق  لیست  شدن  از  خارج  برای  ایران  5ـ 
پیوستن به لیست عادی باید همه ی مجمع به آن 
رای مثبت دهند و با وجود کشورهایی چون آمریکا 
و عربستان و اسرائیل غیر ممکن به نظر می رسد.

۶ـ کشور پاکستان به مدت سه سال کلیه 
فرامین FATF را انجام داده است اما بعد 
قرار  سیاه  لیست  در  هم  باز  از سه سال 
گرفت؛چه کسی تضمین می دهد ما بازهم 
اینبار  نگیریم؟آیا  قرار  سیاه  لیست  در 
امضای آقای مارشال بیلینگزلی عضو اتاق 
جنگ واشنگتن علیه ایران تضمین است؟

۷ـ چرا وزیر خارجه رسما اعالم می کند که نه من 
با  نمی دهیم  تضمین  جمهور  رئیس  نه شخص  و 
پیوستن به FATF شرایط اقتصادی بهتر شود اما 
مدتی بعد اعالم می کنند پیوستن به FATF یعنی 
بیست درصد ارزانی؛این همه تناقض برای چیست؟

عنوان  هیچ  به   FATF به  پیوستن  با  8ـ 
که  شد؛اتفاقی  نخواهد  گرفته  پولشویی  جلوی 
ادعا  این  برای  داد،سندی  رخ  بانک  دانسک  در 
دانسک  در  پولشویی  دالر  میلیارد  است.22۷ 
یکی   FATF عضو  کشوهای  از  دانمارک  بانک 
گرفت. لقب  تاریخ  پولشویی های  بزرگترین  از 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  امیدواریم 
 FATF تصویب  برای  که  فشارهایی  از  فارغ 
را  ملی  منافع  که  بگیرند  را  می آورند،تصمیمی 
دربرگیرد و اجازه ندهند کشور ما این بار از طریق 
معاهده خارجی دیگر به نام FATF متضرر شود.

1ـ سید یاسر جبرائیلی

ماده 1۹ کنوانسیون 1۹۶۹ وین که به آن کنوانسیون 
کنوانسیون ها می گویند تصریح کرد که حق شرط 
کنوانسیون  خود  است:1ـ  معتبر  غیر  مورد  سه  در 
باشد2ـ معاهده صرفا حق  را منع کرده  حق شرط 
باشه۳ـ حق شرط  را مجاز کرده  شرط های خاص 
 CFT ۶ با اهداف کنوانسیون در تضاد باشد ماده
که  شود  حاصل  اطمینان  باید  که  میگوید 
کنوانسیون  این  حیطه  در  کیفری  اعمال 
مالحظات  با  شرایطی  هیچ  تحت 

سیاسی،فلسفی،عقیدتی،نژادی،قومی،
مذهبی و سایر مالحظات با ماهیت مشابه 
قابل توجیه نباشد.یعنی شما قادر نخواهید 
بود که تعریفی جدا از آنچه در FATF آمده 
به عنوان حق شرط برای خود استفاده کنید.

کشور نامیبیا یکی از کشور هایی است که در 
حوزه تعریف از تروریست حق شرط برای 
خود محفوظ دانست اما بعد از پیوستن به 
آمریکا، چون  کشور های  کنوانسیون  این 
سوئیس،فـنالند،چـک،اتـریش،کـانــادا،

مشابه  ادبیات  با  بیانیه هایی  بلژیک و... 
بر  نامیبیا  شرط  حق  که  کردند  صادر 
 ۱۹ ماده  و  کنوانسیون   ۶ ماده  خالف 
شرط  وین،حق   ۱۹۶۹ کنوانسیون 
است.۱  )  Invalid(نامعتبر نامیبیا 

سوریه،اردن،کویت،مصر نیز از جمله کشور هایی بودند  
که مبارزه با استعمار و اشغال خارجی،خارج از تعریف 
مورد  تروریسم  از  تعریفی  آن  و  می باشد  تروریسم 
قبول است که مد نظر آنان است،اما بازهم با ادبیات 
مشابه کشور نامیبیا این حق شرط را نامعتبر دانسته اند.
چه؟ یعنی  است"  نامعتبر  شرط  "حق  اما 

قبال  در  رویکرد  سه  بین الملل  حقوق  ادبیات  در 
بپذیریم-2 را  شرط  دارد:-1حق  وجود  شرط  حق 

حق  اما  بپذیریم  را  نپذیریم-۳کشور  را  شرط  حق 
معاهدات  در  غالب  رویکرد  که  کنیم  رد  را  شرط 
است. بوده  سوم  رویکرد  همین   CFT جمله  از 
و... سوئیس،آلمان  آمریکا  کشورهای  ادبیات  در 

و..آمده  مصر  کویت  چون  کشورهایی  قبال  در 
شدن  اجرایی  مانع  شرط  حق  کردن  رد  که  است 
راه  یعنی  شد  نخواهد  ما  بین  کنوانسیون  این 
بازگشتی  دیگر وجود ندارد)قابل توجه کسانی که 
می گویند ما FATF را می پذیریم هر موقع دیدیم 
می شویم(. خارج  آن  از  است  ملی  منافع  برخالف 

وقت  هر  است  کرده  ثابت  ما  برای  تجربه 
معاهده ای را پذیرفتیم؛خروج از آن معاهده،ضررش 
می باشد. آن  در  ماندن  از  بیشتر  مراتب  به 

آمده  "استرداد"  کلمه ی   FATF  ۳۹ توصیه  در 
است.در ادامه ی این توصیه آورده است که کشور 
را  قضایی  همکاری  باالترین  باید   FATF عضو 
دلیری  سرداران  وجود  با  باشد.آیا  داشته  مجمع  با 
چون حاج قاسم سلیمانی و دشمنانی چون اسرائیل 
و عربستان دو عضو ناظر این سازمان که قرار است 

در اجالس آینده به عضویت رسمی این سازمان در 
آیند،پذیرفتن چنین توصیه ای کاری منطقی است؟و 
چنانچه شما از این عمل سر باز زدید،با توجه به اینکه 
شما یک معاهده بین المللی را پذیرفتید و بر خالف 
مفاد آن عمل می کنید می توانند  از شما به سازمان 
بین المللی شکایت کنند و شدیدترین تحریم ها را 
علیه شما اعمال کنند و همچنین دیوان بین المللی 
شما  پول های  دهد  دستور  می تواند  دادگستری 
کنند. بلوکه  متخاصم  غیر  حتی  کشور های  در  را 
دیگر: نکته ی  چند  اما  و 

هستیم؛شرایط  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  ما  1ـ 
 FATF جنگ،استتار را حکم می کند اما با پیوستن به
اختیار کشورهای عضو قرار  ریز مبادالت شما در 
می گیرد و عمال کلیه  روزنه ها ی دور زدن تحریم 
اقتصادی. فروپاشی  یعنی  این  و  بسته خواهد شد 

 CTFT 2ـ در جریان سفر ترامپ به عربستان از
رونمایی کردند که زیر نظر عربستان و امارت فعالیت 
می کند. بیشتر معامالت ارزی و مالی ایران از طریق 
این صرافی ها انجام می شود و آگاهی از اطالعات 
مالی و ارزی ایران،بیشترین نقش را در فروپاشی 
داشت. رفتن دالر  باال  بحبوحه  در  این صرافی ها 

یعنی   FATF می گویند  برخی  ۳ـ 
هیچ  بدون  هم  ارزانی،آن  درصد   ۲۰
که  هستند  کسانی  همان  سندی؛این ها 
حتی آب خوردن را به برجام گره می زدند.

با  که  می کنند  استدالل  دیگری  دوستان  4ـ 
کشورهایی  با  حتی  ما   FATF به  نپیوستن 
مالی  تبادالت  چین  و  روسیه  و  هند  چون 
سال  از  ما  بدانند  است  بهتر  داشت.اما  نخواهیم 
راحتی  به  داشتم  قرار  سیاه  لیست  در  که   1۳88
با کشورهای فوق تبادالت مالی برقرار می کردیم.
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 طنز و کاریکاتور

که  است  دوازدهم  دولت  وزیر  و ششمین  روحانی 
اصلی  علت  اگر  کند.  می  ترک  را  وزارت  صندلی 
در  دولت  و عدم جدیت  وزیر، مشکالت  استعفای 
رفع آنان و یا تفاوت مشی او با رییس جمهور است، 
ندانستن فرهنگیان،  نامحرم  با  ای کاش بطحایی 
صریحا آنرا در میان می گذاشت و با بهانه کردن 
را  فرهنگیان  قشر  این  از  بیش  وکالت،  کرسی 
استعفا، حربه  این  اگر  یا  آزرده خاطر نمی ساخت. 
ای برای کاهش نارضایتی ها و فرار از پاسخگویی 
مثل عزل علی اصغر فانی است، بدون شک قربانی 
اصلی این تغییرات و آمدن و رفتن ها، آموزش و 
پرورشی است که بیشتر به کاروان سرایی بی در 
و پیکر و بازیچه ای می ماند که اهمیت حداقلی 
دهد.  می  نشان  دولتمردان  نزد  در  را  نهاد  این 
در  را  ای  برنامه  چه  دولت  که  است  این  مسئله 
وزارتخانه  از  حمایت  و  اعتبار  تامین  وزرا،  انتخاب 
ترین  مهم  که  است  داده  قرار  خود  دستورکار  در 
و راهبردی ترین وزارت خانه و بزرگترین دستگاه 
اجرایی کشور را این گونه به حال خود رها می کند.

بدل  سناریو  یک  به  امروز  مدرسه  از  فرار  داستان 
و  آموزش  وزیر  را  آن  اول  نقش  بار  این  که  شده 
 1۶ بطحایی  محمد  سید  کند!  می  بازی  پرورش 
گری  تصدی  روز   ۶51 از  پس   ۹8 اردیبهشت 
شرکت  دلیل  به  ظاهرا  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
نسیه،  وکالت  هوای  به  و  مجلس  انتخابات  در 
اعالم  را  خود  استعفای  و  زده  را  نقد  وزارت  قید 
راهروهای  در  براستی مگر چه چیزی  است.  کرده 
و  چالشی  ی  خانه  وزارت  در  که  است  بهارستان 
است؟ نشده  دیده  پرورش  و  آموزش  بااهمیت 
 آرامش، تحقق وعده ها یا شاید فرار از استیضاح؟!

شاید بهتر بود وزیر مستعفی به بهانه همراه نشدن 
دولت در گام های برنداشته شده در آموزش و پرورش 
برگ استعفا بدست می گرفت تا این بدنه ی اجتماعی 
می  بلند  سر  کشور  بازنشستگان  و  معلمان  عظیم 
کردند و کالهشان را هوا می انداختند که وزیر برای 
حمایت آن ها دست از وزارت برداشته است نه اینکه 
آنان را در حنا گذاشته  برای کرسی مجلس دست 
است و برود. اینگونه دیگر وعده های محقق نشده 
ی وزیر، در کنار دیگر وعده های کابینه در طاقچه 
نمیگرفت. قرار  دولت  نشده  عملی  های  وعده  ی 

پرورش  و  آموزش  نظام  در  تحول   .1
بنیادین تحول  سند  براساس 

نسل  تربیت  جهت  در  تالش   .2

نشاط با  و  کارآفرین  خالق،  متدین، 
معلمان  کارکنان،  معیشت  ارتقا   .۳
پرورش و  آموزش  بازنشستگان  و 

سر  که  است  هایی  وعده  همان  ها  این 
بطحایی  آقای  ی  دوره  وزارت  خرمن 
شد. داده  کشور  فرهنگیان  و  معلمان  به 

در پاسخ به این سوال ها که آقای بطحایی تا چه 
کنند،  عمل  خود  های  وعده  به  توانستند  میزان 
توانستند  میزان  چه  تا  سازی  خصوصی  درمقابل 
بایستند، در جهت راهبردهای سند تحول بنیادین 
چقدر توانستند گام بردارند و حتی در بحث خرید 
باید  آفرینی کردند، متاسفانه  خدمت چگونه نقش 
گفت عملکرد ایشان قشر فرهنگی و دغدغه مند 
آموزش و پرورش را خرسند نمی کند. البته در دوره 
قابل  و  مثبت  اقدامات  بطحایی  آقای  وزارت  ی 
بازی،  کالس  اندازی  راه  شد.  انجام  نیز  توجهی 
هدایت  ابتدایی،  مقاطع  برای  نوروزی  پیک  حذف 
هفتم. پایه  ورودی  آزمون  برداشتن  و  تحصیلی 

به  را  کار  معلمان  مطالبات  حجم  افزایش  البته 
جایی رسانده بود که تا استیضاح وزیر در مجلس 
به همین  میرسد  نظر  به  بود،  نمانده  زیادی  زمان 
سمت  به  تر  مشتاق  خود  بطحایی  آقای  دلیل 
مجلس در حرکت است! البته نه برای پاسخ گویی!

دولت  پرورش  و  آموزش  وزیر  سومین  بطحایی 

بطحایی ؛
فرار از مدرسه

 یا
سودای بهارستان

محمد امین شیخی
علوم اجتماعی ـ ۹۶


