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مهر ماه سال 99 
شماره اول، سال دوم

در  بــود.   60 خردادمــاه  روزهــای  آخریــن   .1
خــودش  افتخــار  را  جمهوریــت  کــه  نظامــی 
ــن ظهــور رای مــردم ابوالحســن  می دانســت اولی
بنــی صــدر را بــا اقتــدار ۵۷ درصــدی راهــی 
محبوبیــت  کــرد.  جمهــوری  ریاســت  کرســی 
رئیــس جمهــور قــدرت ویــژه ای بــه او داده بــود. 
رئیــس قــوه قضاییــه را چامقــدار میخوانــد، علنــا 
بــرای مجلــس خــط و نشــان می کشــید و کشــور 
را تهدیــد بــه آشــوب می کــرد. اوج محبوبیــت 
رئیــس جمهــور غیرانقالبــی بــا حســاس تریــن 
برهــه انقــالب همزمــان شــده بــود، حکومتــی کــه 
تــازه روی کار آمــده بــود داشــت بــا ســخت ترین 
مشــکالت امنیتــی دســت و پنجــه نــرم می کــرد و 
بــه تازگــی مــورد حملــه ارتــش منظــم و پرقــدرت 
شــده  تســخیر  خرمشــهر  بــود.  شــده  عــراق 
ــی  ــرا وقت ــود. ماج ــارصه ب ــادان در مح ــود و آب ب
ــاط  ــی ارتب ــد در پ ــه بدانی ــد ک ــناک تر میش ترس
بنــی صــدر بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق، رئیــس 
جمهــور حامیــت یــک ســازمان تاثیرگــذار نظامــی 
را هــم بــا خــود همــراه کــرده بــود. اقدامــی 
کــه هزینــه رویارویــی بــا او را بیــش تــر از 
ــرا  ــش ماج ــخت ترین بخ ــا س ــود. ام ــش می من پی
و  فکــری  دعواهــای  میــان  در  نبــود!  این هــا 
سیاســی جریــان انقالبــی بــا رئیــس جمهــوری کــه 
ــا برخــی از اصــول انقــالب  ــه مخالفــت ب ــا ب علن
اقــدام می کــرد امــام همــواره موضعــی بیطرفانــه 
داشــت و بیــش از همــه، گروه هــای سیاســی 
را بــه وحــدت دعــوت می کــرد. ایــن رویکــرد 
بــی طرفانــه امــام وقتــی بــا حامیت هــای گاه 

ــت  ــور وق ــس جمه ــان از رئی ــت ایش ــگاه بی و بی
همــراه میشــد عرصــه را بــرای دلواپســان انقــالب 
تنگ تــر می کــرد. اعــراض بــه مواضــع امــام و 
ــدون  ــا در نامــه ی ب ــت ایشــان نهایت ــاد از بی انتق
ســالم آقایــان خامنــه ای، بهشــتی، باهرن، هاشــمی، 
ــاب  ــالب بازت ــر انق ــه ره ــی ب ــوی اردبیل و موس
یافــت :»..دســتور جنابعالــی در خصــوص حامیت 
از رئیــس جمهــور منتخــب کــه کامــالً بجــا و الزم 
ــوء  ــورد س ــم م ــدان معتقدی ــود ب ــا خ ــود و م ب
اســتفاده در جهــت پیشــرد اهــداف خاصــی قــرار 
می گیــرد و مــا در رشایطــی نبــوده و نیســتیم 
کــه بتوانیــم جلــو ســوء اســتفاده را بگیریــم، زیــرا 
هرگونــه اظهــار و عمــل مســتقلی بــرای جلوگیــری 
از انحــراف بــه عنــوان کارشــکنی و تخلــف از 
دســتور امــام و قــدرت طلبــی معرفــی می شــود. « 
ــک ســال  ــه اول، ی ــدن نام ــس از بی جــواب مان پ
ــته  ــمی نوش ــای هاش ــط آق ــه دوم توس ــد نام بع
شــده و همــراه بــا ضمیمــه نامــه قبلــی مجــددا 
خدمــت امــام ارســال شــد : »..اینجانــب کــه 
جنــاب عالــی را مثــل جانــم دوســت دارم و روی 
زمیــن کســی را صالح تــر از شــام رساغ نــدارم، 
گاهــی بــه ذهنــم خطــور می کنــد کــه تبلیغــات 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــام را تح ــران ش ــای دیگ و ادعاه
از  –کــه  را  الزم  و رصاحــت  قاطعیــت  و  داده 
ــوده- در  ــالب ب ــت انق ــام در هدای ــای ش ویژگیه
ــان  ــته نش ــر از گذش ــر ضعیف ت ــوارد فوق الذک م
ــد  ــم متحیرین ــردم ه ــیاری از م ــد]![ بس می دهی
ــن مســائل  ــح در ای کــه چــرا امــام قاطــع و رصی
ــا در اوج  ــدارد.« نهایت ــت ن ــاز رصاح رسنوشت س
رشایــط حســاس انقــالب در خــرداد 60 کــه عمــر 

وحانی، به کام اصولگرا�یی به نام ر

ــام بخــش ماجــرا ایــن ها امــا ســخت تریــن  ــع ام ــود! مواض ــی هــم بــوی حمایــت نب ــدر را م ــی ص بــی از بن رویکــرد  ــی داد.  ــام وقت ــه ام ــان بــا حمایت هــای گاه طرفان ــت ایش ــگاه بی جمهــور و بی رئیــس  ــرای وقــت همــراه مــی از  ــه را ب ــد عرص انقــاب ش می کــرد.دلواپســان  تنگ تــر 

بــه نظــر شــما آیــا 
ــس جمهوری  وقاحت رئی
کــه هیچ ابــزار فشــاری 
را بــاالی ســر خــود 
ــی دارد؟  ــد تمام نمی بین
ــی  ــای روحان ــر! آق خی
هیــچ مــرزی از وقاحــت 
و ناکارآمــدی را بــه 
نمی شناســد! رســمیت 

وحانی، به کام اصولگرایی -  به نام ر
 - دنا پالس از شفافیت سبقت می گیرد

یم های نرفته - بازگشت تحر
- اندیشه های مرد بنزسوار 

در تقابل با سرمایه داران
- در کوخ مرده ها

وز هفت تپه - هفتاد ر
- مسلمانان تحقیر شده



ریاســت جمهــوری بنی صــدر هنــوز بــه یــک ســال و نیــم نرســیده و کشــور در کوران جنگ اســت مناینــدگان ملت، طــرح برکنــاری بنی صدر 
را بــه جریــان می اندازنــد و بنی صــدر تبدیــل بــه اولیــن رئیــس جمهــوری می شــود کــه بــا رای مجلــس و تاییــد ولی فقیــه عــزل می شــود.

2. اثبــات عــدم کفایــت سیاســی روحانــی مقصــود ایــن یادداشــت نیســت. نویســنده بــاور بــه ایــن نکتــه را در مخاطبــان خــود پیش فــرض 
گرفتــه. اصــال مگــر اثبــات عــدم کفایــت اقــای روحانــی نیــاز بــه قلم فرســایی دارد؟ مــرور وقایــع ســال های اخیــر از برجــام و دفــن متامــی 
دســت آورد هــای هســته ای گرفتــه تــا بحران هــای همیشــگی ارز و بــورس و مســکن و برانــدازی نــرم آبــان 98 و شــبیخون بنزینــی، همگــی 
میتوانــد ادلــه ی کافــی بابــت دادگاهــی کــردن آقــای روحانــی و محاکمــه ایشــان باشــد. بنظــر شــام آیــا وقاحــت رئیــس جمهــوری کــه 
هیــچ ابــزار فشــاری را بــاالی رس خــود منی بینــد متامــی دارد؟ خیــر! آقــای روحانــی هیــچ مــرزی از وقاحــت و ناکارآمــدی را بــه رســمیت 
منی شناســد! امــا چــرا نظــام سیاســی ای کــه بنــی صــدر را در اوج نــرد داخلــی و خارجــی به راحتــی اســتیضاح می کنــد در حــل بحــران 
روحانــی زمیــن گیــر شــده؟ چــرا ســاز و کار هــای نظارتــی  ای کــه بنــا بــوده جمهوریــت نظــام را از دل خــود ترمیــم کنــد بــی اثــر شــده؟ 
ــه در  ــی ک ــن عامل ــع اصلی تری ــت. در واق ــا اس ــی دولت ه ــای اجرای ــار و برنامه ه ــر رفت ــس ب ــرل مجل ــزار کن ــن اب ــتیضاح اصلی تری اس
مجــادالت فی مابیــن دولــت و مجلــس، دولــت را در جایــگاه پاســخگویی می نشــاند ظرفیــت موجــود در اصــل اســتیضاح اســت. 
ــع  ــد توق ــت منی توان ــچ وق ــتفاده کرده اســت هی ــا را بالاس ــار دولت ه ــرای مه ــی ب ــزار کنرل ــا اب ــس تنه ــه مجل ــی ک ــا زمان بدیهی ســت ت
ــتیضاح او  ــر اس ــی« خط ــچ صورت ــد در »هی ــه میدان ــوری ک ــس جمه ــد. رئی ــته باش ــت داش ــفافیت از دول ــخگویی و ش ــدی و پاس کارآم
ــرده  ــوض ک ــر ع ــال 9 وزی ــه ح ــا ب ــی ت ــه فعل ــی کابین ــد؟ از طرف ــالح کن ــردش را اص ــد عملک ــرا بای ــد چ ــد منی کن ــش را تهدی و وزیران
ــم  ــتیضاح وزرا ه ــس در اس ــت مجل ــی دس ــه عبارت ــد! ب ــقوط می کن ــار س ــه را دچ ــی کابین ــر متام ــر دیگ ــک وزی ــا ی ــتیضاح تنه و اس
بســته  اســت. نتیجــه می شــود اینکــه جنــاب رئیــس جمهــور خــالف آییــن نامــه حتــی بــرای جلســه رای اعتــامد وزرایــش هــم 
ــدارد.  ــس ن ــت از مجل ــب رضای ــه جل ــازی ب ــچ« نی ــر »هی ــن لحظــه دیگ ــی در ای ــرا روحان ــس منی شــود؛ زی ــه حضــور در مجل حــارض ب

3. اصلــی تریــن مقــر عــدم اســتیضاح رئیــس بــی جمهــور نــه اصالح طلبــان کــه اصولگرایــان انــد. جمعیتــی کــه بــا شــعار »کار کشــیدن 
از دولــت« رای آورده انــد امــا حــال کــه بــر رس کار آمــده حتــی جرئــت طــرح ســوال از رئیــس جمهــور را هــم نــدارد. ایــن از طنــز هــای 
تاریــخ اســت : »از مجلســی کــه اولیــن رئیــس جمهــور انقــالب را بــه دلیــل توهیــن بــه جایــگاه مجلــس اســتیضاح میکنــد بــه مجلســی 
رســیدیم کــه خــود را در اســتیضاح یــک وزیــر هــم ناتــوان میبینــد!« مجلســی کــه صفــت انقالبــی را یــدک می کشــد تــا بدیــن جــای کار 
ــا ایــن حــد اصولگرایــان را از حــذف رقیــب خــود ترســانده؟ جامعــت اصولگــرا،  از امیدی هــا ســه هیــچ عقــب اســت. امــا چــه چیــز ت
بازنــده همیشــگی صنــدوق هــای رای کــه از اســم رقابــت آزاد هــم میرســند بزرگریــن نگرانــی خــود را در پــررو کــردن رعیــت میداننــد. 
باالخــره خــدا می دانــد دمیــدن در ایــن مــوج مطالبــه کــه رئیــس جمهــور تَکــرار شــده را از بــاالی کاخ هــای مصــادره ای ســعدآباد بــه 
زیــر میکشــاند بــا درخــت پوســیده و جســم بــی جــان اصول گرایــی چــه می کنــد؟ ناچــار بــار دیگــر وضعیــت حســاس کنونــی متولــد 
ــد. ــت ندهن ــدی را از دس ــت درص ــارکت بیس ــب و مش ــازی بی رقی ــن ب ــان زمی ــا اصولگرای ــود ت ــرج می ش ــری خ ــر ره ــده و از نظ ش

ــت  ــر گندکاری هــای دول ــه: “اگ ــد ک ــت در دلشــان ســوت و کــف می زنن ــان امــروز بعــد از هــر افتضــاح دول ــن اصولگرای ــر ای عــالوه ب
همینجــور ادامــه پیــدا کنــد 1۴00 مــال ماســت.” پــس چــرا بایــد اصولگرایــان ایــن تضمیــن انتخاباتــی خودشــان را از بیــن برنــد؟ ایــن 
ــال  ــاهد مث ــدارد. دو ش ــش را ن ــن تبعات ــاز و پذیرف ــت س ــات رسنوش ــری در موضوع ــت تصمیم گی ــه جرئ ــان داده ک ــا نش ــس باره مجل

ــت  ــه سیاس ــد ک ــر می رس ــع بنظ ــت. در واق ــه  اس ــتیضاح زنگن ــور و اس ــق کنک ــث تعوی ــئله بح ــن مس مجلــس ای حرفــه ای  بــازان 
یازدهــم درحــال حــارض هیــچ اقدامــی جهــت کنــرل و کارکشــیدن از دولــت انجــام نخواهنــد داد 
ــدارد. ــی ن ــرای او عواقب ــد ب ــرکاری بزن ــه ه ــت ب ــودش دس ــر خ ــه آخ ــی در ۹ ماه ــت روحان ــال دول و عم

دنا پلاس از شفافیت سبقت میگیرد

ســه چهــار ســال اســت کــه لغــت شــفافیت 
تبدیــل بــه پربســامدترین لغــت در کالم نخبــگان 
سیاســی اصولگــرا شده اســت و در حــال حــارض 
بــه عنــوان راه حــل اصلــی متامــی مشــکالت 
ــات  جمهــوری اســالمی معرفــی می شــود. انتخاب

مجلــس یازدهــم امــا جایــی بــود کــه شــعار شــفافیت بیشــر از هر 
زمــان دیگــری تکــرار می شــد و بدنــه اصولگرایــان شــفافیت را بــه 
ــای  ــد. نامزده ــرح می کردن ــان مط ــوری خودش ــعار مح ــوان ش عن
اصولگــرای مجلــس یازدهــم هــم بــا طعنــه زدن بــه مناینده هــای 
ــرح  ــای ط ــه پ ــد ک ــق می نامیدن ــده ای مناف ــا را ع ــم آنه دوره ده

ــه طــرح  ــی ب ــد ول شــفافیت را امضــا میکنن
رای منی دهنــد. در مقابــل هــم برخــی از 
مناینــدگان مجلــس دهــم اصولگرایــان را 
مثــالً  می دانســتند.  موج ســوار  عــده ای 
بهــرام پارســایی مناینــده شــیراز و عضــو 
ــه شفاف ســازی  ــه و حرب ــود کــه : »بهان ــه ب ــد گفت فراکســیون امی
االن بــه دســت افــرادی افتــاده کــه خودشــان اصلی تریــن مخالفــان 
شفاف ســازی در مقاطــع مختلــف بودنــد و االن بــا آن مــوج 
ســواری مــی کننــد.« درســت یــا غلــط بــه هرحــال تعــداد زیــادی 
ــات مجلــس یازدهــم وعــده داده  از نامزدهــای اصولگــرای انتخاب
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ــب  ــس تصوی ــد کــه طــرح شــفافیت آرا را در مجل بودن
خواهنــد کــرد و جلــوی توزیــع رانــت را خواهنــد گرفــت 
ــدگان منتخــب  ــر از مناین ــش از ۹0 نف ــه بی ــی ک ــا جای ت
مجلــس یازدهــم رســام تعهدنامــه ای را امضــا کــرده 
بودنــد کــه مطابــق بــا بنــد ۹ آن تعهدنامــه تعهــد کــرده 
بودنــد کــه »مــی بایســت در ارسع وقت طرح شــفافیت 
آرا و پخــش زنــده ی کمیســیون های مجلــس را ارائــه 
کنــم.« بــه هــر طریــق مجلــس یازدهــم تشــکیل شــد و 
اکرثیــت قاطــع مجلــس را اصولگرایانــی تشــکیل دادنــد 
کــه شــعار محوری شــان شــفافیت بــود. چنــد روز پــس 
از رشوع کار مجلــس ، طــرح شــفافیت آرا بــا 1۷0 امضــا 
تحویــل هیــأت رئیســه شــد. ابهامــات امــا از همیــن جــا 
ــای  ــه امض ــی ک ــک طرح ــد ی ــراً در بن ــد. ظاه ــاز ش آغ
1۷0 نفــر مناینــده پــای آن هســت ذکــر شــده کــه 
»خرنــگاران« بــا رعایــت رشایــط مندرجــه در ایــن مــاده 
ــیون  ــات کمیس ــزارش از جلس ــه گ ــور و تهی ــازه حض اج
هــا را خواهنــد داشــت. ولیکــن در بنــد یــک طرحــی که 
در رســانه ها منتــر شــده و ظاهــراً بــه هیئــت رئیســه 
تقدیــم شــده بــه جــای کلمــه »خرنــگاران« آمــده اســت 
ــه نظــر  ــدا ب ــذا از هــامن ابت ــی«. ل ــده رســانه مل »مناین
می رســید کــه عــده ای در مجلــس بــه  هــر طریقــی 
ــد.  ــی کن ــار شــفافیت شــانه خال ــر ب ــد از زی قصــد دارن
بــه هــر حــال علــی رغــم ابهاماتــی کــه وجــود داشــت 
طــرح شــفافیت آرا رونــد خــود را دنبــال کــرد. مجلــس 
در 1۴ مــرداد یعنــی بــا یک مــاه معطلــی کلیــات طــرح 
ــه  ــیون آیین نام ــه کمیس ــرح را ب ــرد و ط ــب ک را تصوی
ــاد،  ــای امیرآب ــاع داد. آق ــها ارج ــز پژوهش ــی مرک داخل
ــهریور  ــخ ۳1 ش ــس، در تاری ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
آیین نامــه   1۴۲ مــاده  »کمیتــه  کــه  گفــت  چنیــن 
داخلــی مجلــس تشــکیل جلســه داده و طــرح را بررســی 
می کنــد تــا در صــورت تاییــد، طــرح مجــدد بــه صحــن 
بیایــد.« ایــن تعلــل و فرســایش ســه ماهــه بســیاری از 
رای دهنــدگان را ناامیــد کــرد. می تــوان گفــت کــه عــده 
زیــادی از رای دهنــدگان بــه ایــن امیــد بســته بودنــد که 
مجلــس یازدهــم می توانــد تحولــی در وضعیــت فعلــی 
کشــور ایجــاد کنــد و تــا حــدی ترمــز دولــت را بکشــد 
ولــی تعلــل بیــش از حــد مناینــدگان در تصویــب طــرح 
شــفافیت تــا حــدی ایــن گــزاره را در ذهــن هــا تقویــت 
کــرد کــه اوضــاع چنــدان تفاوتــی نکــرده و اقــدام اخیــر 

هیئــت رئیســه جهــادی و انقالبــی در اعطــای دنــا پــالِس 
از دم قســط بــه مناینــدگان و کارکنــان مجلــس تقویــت 
کننــده ایــن گــزاره بــود کــه اصلی تریــن ایــده سیاســی 
ــف  ــت. تاس ــت اس ــع ران ــرا توزی ــب و اصولگ اصالح طل
آور امــا آنجاســت کــه عــده ای از مناینــدگان بــا پررویــی 
ــن  ــد و چنی ــه مــی کنن ــدام خــود را توجی ــن اق متــام، ای
رانتــی را حــق قانونــی خــود می داننــد. بــه عنــوان 
مثــال آقــای مهــرداد ویس کرمــی مناینــده خــرم آبــاد کــه 
ــفافیت و  ــان ش ــه دیده ب ــده تعهدنام از قضــا امضاکنن
عدالــت هــم هســت؛ مخالفــت بــا دریافــت دنــا پــالس 
را یــک توطئــه بــرای مجلــس انقالبــی یازدهــم توصیــف 
می کنــد. همچنیــن ایشــان تریــح می کنــد کــه ماشــین 
ــم  ــین را ه ــس دادن ماش ــد پ ــرده و قص ــت ک را دریاف
نــدارد. عــالوه بــر ایــن بــا تأکیــد اشــاره می کننــد کــه بــه 
خاطــر هوچی گــری بعضی هــا حــارض نیســتند خــودرو 
ــه از  ــه جانان ــی اینگون ــان در حال ــد. ایش ــس بدهن را پ
رانــت خــواری خــود دفــاع می کننــد کــه در تعهــد نامــه 
دیده بــان شــفافیت و عدالــت امضــا کرده انــد کــه »در 
اولیــن فرصــت ممکــن طــرح لغــو مجوزهــا و امتیــازات 
تخصیــص یافتــه بــرای مناینــدگان ادوار را تهیــه و تــالش 
کنــد اجــرا شــود.« البتــه احتــامالً اولیــن فرصــت ممکــن 
ــان از  ــه خودش ــت ک ــی اس ــد از زمان ــان بع ــرای ایش ب
ــن  ــدند. ای ــد ش ــی بهره من ــب منایندگ ــازات و مواه امتی
قبیــل زیــاده طلبــی هــا چنانچــه ادامــه پیــدا کنــد منجر 
بــه قطــع امیــد مــردم از مجلس خواهد شــد.این مســئله 
رغبــت عمومــی مــردم را بــرای مشــارکت در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری بــه طــور فزاینــده ای کاهــش خواهــد 
داد. مناینــدگان مجلــس یازدهــم بایــد بفهمنــد تنهــا در 
ــد  ــه راس امــور برگردانن ــس را ب ــد مجل ــی میتوانن صورت
کیف کــش  نباشــند،  رانتخــوار  نباشــند،  وام دار  کــه 
ــند. ــوار نباش ــه و خ ــو و بی ریش ــند و ترس ــار نباش اغی

اقــدام اخیــر هیئــت رئیســه جهــادی و انقابــی در 
ــدگان  ــه نماین ــط ب ــاِس از دم قس ــا پ ــای دن اعط
ایــن  کننــده  تقویــت  مجلــس  کارکنــان  و 
ــی  ــده سیاس ــن ای ــه اصلی تری ــود ک ــزاره ب گ
ــت. ــت اس ــع ران ــرا توزی ــب و اصولگ اصاح طل

نماینــدگان مجلــس یازدهــم بایــد بفهمنــد 
تنهــا در صورتــی میتواننــد مجلــس را بــه 
نباشــند،  راس امــور برگرداننــد کــه وام دار 
ــند  ــار نباش ــش اغی ــند، کیف ک ــوار نباش رانتخ
نباشــند. خــوار  و  بی ریشــه  و  ترســو  و 
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بازگشِت تحر�م های نرفته!

دولتــی کــه هفــت ســال اســت در هــر دوره ای ادارۀ مملکــت 
ــار  ــس از انتظ ــال پ ــد، ح ــی می کن ــئله ای خارج ــل مس را معطّ
ــام و اف.ای. ــب برج ــره و تصوی ــیدن مذاک ــر رس ــه مث ــرای ب ب

تــی.اف و اجــرای اینســتکس، در حــال گــره زدن همــه چیــز بــه 
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریکاســت. قــدرت هــای خارجی، 
دوره  ایــن  در  مــا  واکنش نداشــن  از  تجربــۀ خــود،  طبــق 
ــد  مطمــن هســتند و حداکــرث اســتفاده را از وضعیــت خواهن
کــرد؛ در مقابــل، دولــت مــا در برابــر ایــن اقدامــات ارصار بــه 
پایبنــدی بــه تعهــدات خــود دارد و حــارض بــه دفن کــردن 
ــی از  ــت. یک ــتاوردش نیس ــا دس ــیدۀ تنه ــی پوس ــیب و گالب س
مهم تریــن اتفاقــات اخیــر در حــوزۀ سیاســت خارجــی ادعــای 
ــه  ــا توج ــت. ب ــه اس ــم ماش ــدن مکانیس ــرای فعال ش ــکا ب آمری
بــه نامروع بــودن ایــن ادعــا از طــرف آمریــکا، جمهــوری 
اســالمی وظیفــه دارد موضعــی عزمتندانــه از خــود نشــان 
دهــد و فــارغ از بازگشــت یــا عــدم بازگشــت قطعنامه هــا بــا 
بررســی جوانــب ایــن اتفــاق، اقــدام متقابلــی را طراحــی کنــد.

اما مکانیسم ماشه چیست و ایران را در چه مسیری قرار خواهد داد؟

ــن  ــالف بی ــروز اخت ــورت ب ــام، در ص ــد 36 و 37 برج ــق بن طب
اطــراف توافق کننــده، بایــد مکانیســم حــل اختــالف اجــرا 
ــۀ اول ســعی  ــه دارد؛ در مرحل ــن مکانیســم دو مرحل شــود. ای
می شــود درون برجــام بــه مســئله رســیدگی شــود و مســیر آن 
از کمیســیون مشــرک و کمیســیون وزرا و در نهایت کمیســیون 
ــۀ اول  ــاکی بعــد از مرحل ــرف ش ــر ط ــذرد. اگ ــه نفره می گ س
ــه  ــد شــکایت خــود را ب ــۀ دوم می توان ــع نشــود، در مرحل قان
طــور رســمی بــه شــورای امنیت ســازمان ملــل برد و اینجاســت 
ــال می شــود.  ــۀ 2231 مکانیســم ماشــه فع ــق قطعنام ــه طب ک
امــا قطعنامــۀ 2231 رصفــاً تشــویق بــه طــی ایــن دو مرحلــه 
می کنــد و ادبیــات الــزام آوری نــدارد؛ یکــی از اعضــای برجــام 
ــن  ــکایت بی ــرح ش ــۀ اول و ط ــذر از مرحل ــدون گ ــد ب می توان
اعضــای برجــام، شــکایت خــود را مســتقیامً بــه شــورای امنیــت 
بــرد. هــرگاه یکــی از طرف هــای برجــام اعالمیــه ای را بــه 
شــورای امنیــت بــرد، فــارغ از اینکــه چــه کســی شــاکی و چــه 
کســی متشــاکی اســت، ایــن مکانیســم بــه صــورت اتوماتیــک 
فعــال می شــود و تــا 30 روز بعــد قطعنامه هــای تنبیهــی 
ســابق معترســازی می شــوند. بــر 
اســاس همیــن مجــوز، دولــت 
در  امســال  مــرداد   30 آمریــکا 
ــت،  ــه شــورای امنی ــۀ خــود ب نام
اساســی  نقــض  بــه  را  ایــران 
تعهداتــش در برجــام متهــم کــرد 
کــرد.  فعــال  را  فراینــد  ایــن  و 

در این 30 روز چه اتفاقی باید بیفتد؟

از زمــان دادن اعالمیــه تــا ده روز بعــد، یکــی از اعضــای برجــام 
ــه در پیوســت برجــام اســت  ــه ای ک ــس قطعنام ــد پیش نوی بای

را بــه شــورای امنیــت بــرد کــه 
طبــق آن رای گیــری میشــود 
ــق  ــم هــای تعلی ــا تحری کــه آی
ایــران هــم چنــان  شــده ی 
ــا  ــد ی ــق مبان ــت تعلی ــه حال ب
نــه؟ کــه تــا دهــم شــهریور 
ایــن اتفــاق نیفتــاد. البتــه کــه 
پمپئــو هــم اعــالم کــرده بــود، 
در صورتــی کــه هــر یــک از 
اعضــای برجــام قطعنامــه ای 
بــرای ادامــۀ رفــع تحریم هــای 

ــو خواهــد  ــکا آن را وت ــد، آمری ــت برن ــه شــورای امنی ــران ب ای
ــه  ــه ای ب ــه صــورت آئین نام ــه ای ب ــر قطعنام ــد اگ ــرد. هرچن ک
رای گیــری گذاشــته شــود، حــق وتــو وجــود نخواهــد داشــت. 
امــا همینکــه رای گیــری بــه صــورت آئین نامــه ای باشــد یــا نــه، 
نیــاز بــه رای گیــری دارد و در ایــن رای گیــری حــق وتــو وجــود 
ــری  ــه رای گی ــو ب ــک وت ــا ی ــت ب ــکا می توانس ــذا آمری دارد. ل
ــه ای  ــه صــورت غیرآئین نام ــی ب ــه ای رای ندهــد و وقت آئین نام
آن قطعنامــه بــه رای گیــری گذاشــته شــد، وتــوی دومــش را اجرا 
ــوی مضاعــف« موجــب  ــه اســتفاده از »وت ــد ک ــد. هــر چن کن
ــر ســایر کشــورها می شــد و  تضعیــف شــورای امنیــت و تحقی
بــرای آمریــکا هزینــه داشــت. بــه هــر حــال اگــر ایــن اتفــاق در 
ده روز اول نیفتــد )کــه نیفتــاد(، رئیــس شــورای امنیــت خــود 
ــرد  ــالم ک ــم اع ــا او ه ــد، ام ــام ده ــن کار را انج ــد ای می توان
ــا پایــان  رضورتــی بــه ایــن اقــدام منی بینــد. در نهایــت، اگــر ت
30 روز قطعنامــه ای جهــت ادامــۀ رفــع تحریم هــای ایــران 
رای نیــاورد، بــه صــورت خــودکار روز 31 ام قطعنامه هــای 
قبلــی معترســازی خواهــد شــد. اینجــا یــک ســوال مهــم 
برجــام  از  اســت  کــه دو ســال  آمریــکا  مطــرح می شــود، 
ــود در  ــم های موج ــد از مکانیس ــه می توان ــده چگون ــارج ش خ
ــی  ــی و منطــق بین امللل ــد؟ از نظــر حقوق برجــام اســتفاده کن
ــق اســتفاده از  ــت و مح ــده اس ــارج ش ــام خ آمریــکا از برج
مزایــا و مکانیســم های آن نیســت. امــا ایــن محــق نبــودن بــه 
معنــای نتوانســن نیســت زیــرا در دنیــا همــه چیــز بــر اســاس 
حقــوق بین امللــل پیــش منــی رود و مقولــه ای داریــم بــه اســم 
قانــون جنــگل یــا بــه اصطــالح دیگــر روابــط قــدرت! آمریــکا 
ــارکت کننده  ــه مش ــد ک ــتدالل می کن ــا، اس ــن ادع ــر ای در براب
ــد حضــور دارد نیســت  ــوز در فراین ــای کســی کــه هن ــه معن ب
بنــد 11  بنــد 37 برجــام چــه در  نــام آمریــکا چــه در  و 

اتفاقــات  مهم تریــن  از  یکــی 
سیاســت  حــوزۀ  در  اخیــر 
ــرای  ــکا ب ــای آمری ــی ادع خارج
فعال شــدن مکانیســم ماشــه اســت. 
بــا توجــه بــه نامشــروع بودن 
ــکا،  ــرف آمری ــا از ط ــن ادع ای
ــه دارد  ــامی وظیف ــوری اس جمه
خــود  از  عزتمندانــه  موضعــی 
نشــان دهــد و فــارغ از بازگشــت 
ــا  ــت قطعنامه ه ــدم بازگش ــا ع ی
ــا بررســی جوانــب ایــن اتفــاق،  ب
ــد. ــی را طراحــی کن ــدام متقابل اق



ــت  ــده اس ــارکت کننده  آم ــوان مش ــه 2231 به عن قطعنام
ــکا بعــد  ــام آمری ــوده اســت کــه ن و اگــر کســی معتقــد ب
از خــروج از برجــام نبایــد در ایــن بیــن باشــد، بایــد 
بیانیــه ای بــا ایــن مضمــون مــی داد؛ بنابرایــن مانــع روشــنی 
ــه  ــده 11 قطعنام ــن از بن ــرای رف ــکا ب ــای آمری ــوی پ جل
وجــود  بعــد(  روز   30(  12 بنــد  بــه  اعالمیــه(  )دادن 
ــاد.  ــی نیفت ــاً اتفاق ــهریور علن ــه 30 ش ــد ک ــدارد، هرچن ن

در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آمریــکا در دو جهــت تــالش خواهــد کــرد؛ اوالً از صحنــه خــارج کــردن مخالفــان بــا تهدیــد بــه تحریــم هایــی کــه اســتارت آن را 
زده اســت، ثانیــاً تــالش بــرای بازگردانــدن قطعنامه هــا و کمیته هــای قبلــی شــورای امنیــت ماننــد کمیتــۀ تحریــم. روی کاغــذ کــه 
آمریــکا 20 ســپتامر موفــق بــه ایــن کار نشــد امــا بــرای بررســی نتیجــۀ ایــن اقــدام ابتــدا بایــد نگاهــی بــه تحریم هــای تعلیق شــدۀ 
شــورای امنیــت داشــت. تحریم هــای مربــوط بــه ایــران در قطعنامه هــای قبلــی ســازمان ملــل )کــه مهمریــن آنهــا قطعنامــۀ 1629 
اســت( بــه ســه دســتۀ اقتصــادی، تســلیحاتی و هســته ای تقســیم می شــود. گســرۀ تحریم هــای اقتصــادی ایــن قطعنامه هــا ماننــد 
تحریم هــای قبــل از 2008 آمریکاســت و غیــر از فشــار روانــی روی مــردم، تأثیــر خاصــی روی اقتصــاد مــا نخواهــد داشــت؛ زیــرا 
ــرای بعضــی بازیگــران نظامــی مــا و یــک بانــک اعــامل شــده کــه خیلــی جــدی نیســتند. تحریم هــای  فقــط محدودیت هایــی ب
ــال  ــج س ــود پن ــرار ب ــد، ق ــه می دانن ــم ماش ــازی مکانیس ــرای فعال س ــکا ب ــدام آمری ــل اق ــی آن را دلی ــه بعض ــران ک ــلیحاتی ای تس
پــس از اجــرای برجــام، یعنــی 26 مهــر امســال، تعلیــق شــود. در ایــن مــورد بازیگــران مهمــی مثــل اروپــا، چیــن و روســیه وجــود 
دارنــد. اروپــا کــه در خردادمــاه رســام اعــالم کــرد کــه تــا حداقــل تــا 2023 در مــورد تحریم هــای تســلیحاتی بــا آمریــکا همــراه 
ــد  ــد داشــت، امــا بای ــی خواهن ــامالً موضــع متفاوت ــن و روســیه احت ــار گذاشــت. چی ــی لفاظی هــای همیشــگی را کن اســت و حت
دقــت کــرد کــه اگــر مــا کنــش اصولــی و باثبــات نداشــته باشــیم، ایــن دو کشــور هــم در موضع گیری هــای راهردی شــان نســبت 
ــورد تحریم هــای تســلیحاتی،  ــد شــد. در م ــف خواهن ــا تضعی ــه م ب
آمریــکا از 30 شــهریور مــراوده بــا ایــران را مشــمول تحریــم دانســته 
و عمــالً ایــن تحریم هــا را تــا حــدی بــاز گردانــده اســت. در نهایــت، 
ــکا مروعیــت بازگردانــدن تحریم هــای هســته ای را  ــا اینکــه آمری ب
ــد  ــل می توان ــن کار را دارد و در عم ــرای ای ــی ب ــدرت کاف ــدارد، ق ن
هرگونــه مــراودۀ تســلیحاتی بــا ایــران را تحریــم کنــد. بنابرایــن 
موفقیــت  میــزان  ســنجیدن  بــرای  مناســبی  زمــان  مهرمــاه   26
ــدان عمــل اســت. ــکا در اجرایی کــردن مکانیســم ماشــه در می آمری

ایران چه چهره ای از خود به تصویر کشیده است؟

سیاســت دولــت روحانــی در برابــر نقض هــای متعــدد برجــام از ســوی طرف هــای غربــی و آمریکایــی، صــر راهــردی بــوده اســت؛ 
امــا صــر راهــردی در ایــن رشایــط رصفــاً طــرف مقابــل را گســتاخ تر و از واکنــش نداشــن ما مطمــن می کنــد و هزینه هــای راهردی 
زیــادی بــه بــار مــی آورد. در حــال حــارض تصــوری کــه مــا بــرای جهــان ایجــاد کرده ایــم ایــن اســت کــه حداقــل تــا انتخابــات آمریــکا 
هیــچ کنــش خاصــی نخواهیــم داشــت و عمــل کرد ضعیف مــا در برابر اجرای قانون کاتســا بعــد از برجام یا خروج آمریــکا از برجام، 
موازنــۀ قــدرت را علیــه مــا تقویــت کــرده اســت کــه ولــو بــا پرداخــت هزینه هایــی بایــد آن را بازگردانــد. به عــالوه، از نظــر اقتصادی 
هــم نبایــد کشــور را معطــل انتخابــات آمریکا نگاه داشــت و با کنش نداشــن پالســی بــرای اروپا فرســتاد که خودش ماشــه را بچکاند.

در این رشایط چه تصمیمی می توان گرفت؟

اجــرای مکانیســم ماشــه بــه معنــای پایــان برجــام نیســت امــا تعهــدات طــرف مقابــل را کأن مل یکــن می کنــد و مــا اگــر بخواهیــم 
ــراف هــای 36 و 37 در  ــر برســانیم. پاراگ ــه صف ــاد خــود برجــام، تعهدامتــان را ب ــق مف ــم طب ــد باشــیم، می توانی ــه برجــام پایبن ب
برجــام متناظــر بــا بنــد 26 هســتند و طبــق آن ایــران می توانــد در صورتــی کــه طــرف مقابــل بــه تعهداتــش پایبنــد نبــود، ایــن 
عــدم اجــرای تعهــدات را بــه منزلــۀ مبنایــی بــرای توقــف جزئــی یــا کلــی تعهداتــش در برجــام در نظــر بگیــرد. بــه طــور واضــح بنــد 
19 برجــام کــه در توضیــح تعهــدات اروپــا بــرای لغــو تحریم هــا از 27 دی 94 نوشــته شــده و بنــد 21 کــه اقدامــات ایالــت متحــده 
در متوقف ســازی تحریم هــا را رشح داده اســت، بــه طــور کامــل اجــرا نشــده اند و می تــوان بــر اســاس بنــد 26 ایــن عدم پایبنــدی 



را مبنایــی بــرای صفرکــردن تعهــدات ایــران در نظــر گرفــت. از آنجــا کــه طبــق بنــد 28 طرفیــن متعهدنــد برجــام را اجــرا کننــد و از 
انجــام هرگونــه اقــدام متعــارض خــودداری کننــد، الزمــۀ پایبنــدی بــه برجــام، توقــف تعهدامتــان در آن اســت. همچنیــن در بنــد 13 
قطعنامــه 2231 آمــده اســت کــه در صــورت بازگشــت کلــی یــا جزئــی مفــاد قطعنامه هــای پیشــین )اجــرای مکانیســم ماشــه(، ایران 
می توانــد ایــن اقــدام را مبنایــی بــرای توقــف اجــرای تعهــدات برجامــی خــود در نظــر گیــرد. البتــه برخــالف بنــد 12، ایــن بنــد بــه 
صــورت اتوماتیــک عملــی منی شــود و دولــت ایــران بایــد اقــدام کنــد. عــالوه بــر اینهــا، با اتــکا بــه قوانین داخلــی نیز دولــت موظف 
بــه صفرکــردن تعهــدات برجامــی اســت. مثــالً طبــق بنــد ســوم طــرح 9 مــاده ای مجلــس در روز تصویــب برجــام، دولــت وظیفــه 
دارد در صــورت هرگونــه عدم پایبنــدی طــرف مقابــل در زمینــۀ لغــو مؤثــر تحریم هــا و... همــکاری داوطلبانــه اش را متوقــف کنــد. 
در نهایــت هــم طبــق دومیــن رشط رهــری در پذیــرش برجــام وضــع هرگونــه تحریــم در دورۀ هشت ســاله نقــض برجــام اســت و 

دولــت موظــف اســت طبــق بنــد 3 مصوبــۀ مجلــس، اقدامــات الزم را انجــام داده 
و فعالیت هــای برجــام را متوقــف کنــد. بــا اینکــه دولــت مــا وظیفــه داشــت بــا 
پایبنــدی بــه قوانیــن داخلــی و خــوِد برجــام اجــرای تعهــدات را بــه پایــان برســاند 
امــا از آنجــا کــه آقــای روحانــی سه شــنبه شــب ۲۲ ســپتامر رســامً اعــالم کردنــد 
اجــرای کامــل تعهــدات در برابــر هیــچ را دســتاورد تاریــخ دیپلامســی می داننــد، 
ــا شــعار  ــون از مجلســی کــه ب ــت نیســت. اکن ــدام از جانــب دول ــه اق ــدی ب امی
انقالبی گــری روی کار آمــده اســت انتظــار مــی رود موازنــه را بــه نفــع جمهــوری 
ــد.  ــا را تشــدید نکنن ــۀ م ــن موضــع منفعالن ــش از ای ــه هــم زده و بی اســالمی ب

بــا اینکــه دولــت مــا وظیفــه داشــت بــا پایبنــدی 
ــرای  ــام اج ــوِد برج ــی و خ ــن داخل ــه قوانی ب
تعهــدات را بــه پایــان برســاند امــا از آنجــا کــه 
آقــای روحانــی سه شــنبه شــب ۲۲ ســپتامبر 
ــدات  ــل تعه ــرای کام ــد اج ــام کردن ــماً اع رس
ــی  ــخ دیپلماس ــتاورد تاری ــچ را دس ــر هی در براب
ــت  ــب دول ــدام از جان ــه اق ــدی ب ــد، امی می دانن
نیســت. اکنــون از مجلســی کــه بــا شــعار 
انقابی گــری روی کار آمــده اســت انتظــار 
ــع جمهــوری اســامی  ــه نف ــه را ب مــی رود موازن
بــه هــم زده و بیــش از ایــن موضــع منفعانــۀ مــا 

ــد. ــدید نکنن را تش

ــکا و  ــت آمری ــۀ دول ــات خصمان ــه نیّ ــبت ب ــیاری نس ــظ هوش ــک حف »بی ش
ایســتادگی هایی کــه بــر اثــر آن در طــول مســیر مذاکرات از ســوی مســئوالن 
جمهوری اســامی بــه کار رفت، توانســت در مــوارد متعــّددی، از ورود زیان های 
ســنگین جلوگیــری کنــد. بــا ایــن حــال، محصــول مذاکــرات کــه در قالــب 
ــاختاری و  ــای س ــام و ضعف ه ــاط ابه ــار نق ــت، دچ ــه اس ــکل گرفت ــام ش برج
مــوارد متعــّددی اســت کــه در صــورت فقــدان مراقبــت دقیــق و لحظه به لحظــه،  
می توانــد بــه خســارت های بزرگــی بــرای حــال و آینــدۀ کشــور منتهی شــود.«
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ــر  ــه تعبی ــه ب ــود ک ــی ب ــران، انقالب انقــالب اســالمی ای
امــام راحــل بــا تکبیــر همه جانبــه ملــت تحقــق پیــدا 
ــود.  ــالم ب ــکام اس ــالم و اح ــق اس ــش تحق ــرد و هدف ک
ــه  ــام خــود فراگرفت ــه از ام ــا تعالیمــی ک ــردم ب ــن م ای
ــط احــکام  ــه احــکام اســالم فق ــد می دانســتند ک بودن
منــاز و روزه و طهــارت و نجاســت نیســت بلکــه بیشــر 
احــکام اجتامعــی و سیاســی  هســتند. )امــام خمینــی، 
کتــاب والیــت فقیــه(. گروهــی از علــامی اســالم، 
ســال های قبــل از انقــالب بــه تبییــن نظــام اجتامعــی، 
اقتصــادی و سیاســی اســالم پرداختنــد و حکومــت 
اســالمی را تئوریــزه کردنــد. یکــی از ایــن نظریه پردازان 
شــهید مرتضــی مطهــری بــود. بنابرایــن مطهــری از 
ارکان قیــام مســتضعفان بــود. مطهــری، حتــی اگــر 

نیاموخــت  مــا  بــه  شــد  ســوار  بنــز 
و  برداشــته  مســتضعفان  حــق  از  کــه 
کنیــم. هــم رسمایــه داری  مال انــدوزی 
و هــم کمونیســم را نظام هــای ظــامل و 
ناعادالنــه دانســت و نظــام اقتصــادی 
اســالم را در آثــارش بــه مــا شناســاند.

امیــدوار  یادداشــت  ایــن  نگارنــده 
اورا  پربــار  اندیشــه  از  گوشــه ای  بتوانــد  اســت 
بــا  آن  نســبت  و  اســالم  اقتصــادی  نظــام  دربــاره 
و  کــرده  بیــان  رسمایــه داری  نظــام  شــیوه های 
ــذارد. ــد بگ ــه نق ــه بوت ــی ب ــان را اندک اقتصــاد امروزم

بــه گفتــه مطهــری:» اقتصــاد بایــد بــه نحــوی باشــد که 
موجــب ازدیــاد ثــروت عمومــی شــود«. یعنــی روابــط 
مالــی بایــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه مــردم بتوانند 
بیشــرین درآمــد را داشــته باشــند. رسمایــه داری یکــی 
ــر  ــن ام ــع ای ــه مان ــت ک ــه ای اس ــای جائران از مدل ه
ــده ای  ــت ع ــی را در دس ــروت عموم ــه ث ــت. چراک اس
متمرکــز می کنــد و بقیــه را بــه اســتضعاف می کشــاند. 
چگونــه ایــن اتفــاق می افتــد؟ اول اینکــه رسمایه هــای 
قــرار  خصوصــی  مالــکان  اختیــار  در  را  عمومــی 
می دهــد. خصوصی ســازی معــادن و هرچیــزی کــه 
ثــروت عمومــی محســوب بشــود از ایــن قبیــل اســت. 

دوم اینکــه رسمایــه داری بیشــر راه هــای کســب ثــروت 
را مجــاز اعــالم می کنــد و آن را بــر اســاس خواســته های 
مردم)تقاضــا( قــرار می دهــد. امــا اســالم منبــع درآمــد 
را محــدود بــه مصالــح بریــت می کنــد. از ابتــدا 
می دانیــم کــه به دســت آوردن امــوال از طریــق رشــوه، 
ــالوه  ــت. ع ــرام اس ــب ح ــام دزدی و غص ــواع و اقس ان
محدودیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  این هــا،  بــرا 
اســالم، محدودیــت تجارتــی اســت کــه تقویــت کننــده 

دشــمنان و تضعیــف کننــده مســلامنان باشــد. امــروزه 
ــی های  ــوذ و کرس ــان نف ــور صاحب ــه چط ــم ک می بینی
جمــع آوری  بــرای  اســالمی،  جمهــوری  در  ریاســت 
مقــداری بیشــر از بهــره انــدک دنیــا، کاالهایی کــه وارد 
ــبب   ــد و س ــدارد را وارد می کنن ــی ن ــان رضورت کردنش
از کار افتــادن بســیاری از کســب و کارهــای وطنــی 
ــه  ــن اینک ــوند. ضم ــگان می ش ــه بیگان ــتگی ب و وابس
ــاهد  ــود ش ــه وارد می ش ــی ک ــب محصول ــه تناس گاه ب
ــی،...(  ــی، غذای ــن امنیت)اطالعات ــرار  گرف ــر ق در خط
جامعــه اســالمی هــم توســط ایــن محصــوالت هســتیم. 

از دیگــر محدودیت هــا خریــد و فــروش و معاملــه 
کاالهایــی اســت کــه بــرای مــردم زیــان داشــته باشــد 
یــا فایــده ای نداشــته باشــد و کاالهایــی کــه منجــر بــه 
ــب  ــرط شــود. در کت ــتی مف تجمل پرس
ــرای  ــه ب ــی ک ــده مثال های ــی، عم فقه
ایــن مــورد زده می شــود، مثــال خریــد 
و فــروش ظــروف طــال و نقــره اســت. 
ــی  ــن مصداق یاب ــه ای ــت ک ــح اس واض
به روزرســانی  فقهــا  توســط  بایــد 
شــود. امــروزه بســیاری از تجارت هــای 
کاالهــای لوکــس می تواننــد جــزء مکاســب محرمــه 
محســوب شــوند و بایــد ســازوکاری قانونــی بــرای 
جلوگیــری از معاملــه ایــن کاالهــا در نظــر گرفته شــود. 
ــن  ــط مرفهی ــا توس ــتفاده از آن ه ــد و اس ــه خری چراک
بــی درد جامعــه، مصــداق بــارز تکاثــر و تفاخــر اســت.

کســب  از  قبــل  را  کنرلــش  مکانیزم هــای  اســالم 
ــق  ــی ح ــر راه ــد از ه ــد. می گوی ــد رشوع می کن درآم
ــد  ــب درآم ــد از کس ــی. بع ــب کن ــد کس ــداری درآم ن
ــروت انباشــته  ــه ث ــرای اینک ــی دارد ب هــم مکانیزم های
نشــود. مثــل زکات و خمــس. » مــا بــه طــور قطــع بایــد 
بدانیــم کــه از راه مــروع صــد پارچــه ملــک درســت 
ــه:» ده هــزار درهــم از  ــث اســت ک منی شــود. در حدی
راه مــروع جمــع منی شــود«. البتــه ایــن، نســبت بــه 
زندگــی آن روز اســت؛ مقصــود ایــن اســت کــه همیشــه 
درآمــد مــروع حــد معینــی دارد و باالتــر از آن از راه 
مــروع بــه دســت منی آید«)مرتضــی مطهــری، نظــری 
بــه نظــام اقتصــادی اســالم، صفحــه۲۲(. بنابرایــن حــق 
داریــم که نســبت بــه برخــی ثرومتنــدان )مخصوصا آنها 

مطهــری، حتــی اگــر بنــز 
ــت  ــا نیاموخ ــه م ــد ب ــوار ش س
کــه از حــق مســتضعفان برداشــته 
هــم  کنیــم.  مال انــدوزی  و 
ــم  ــم کمونیس ــرمایه داری و ه س
ــه  ــم و ناعادالن ــای ظال را نظام ه
دانســت و نظــام اقتصــادی اســام 
ــا شناســاند. ــه م ــارش ب را در آث

اند�شه های مرد بنزسوار در تقابل با سرما�ه داران

یــا  یعنــی  فقــرا  نشــدن حــق  پرداخــت 
نظــام اقتصــادی جائرانــه اســت یــا غیــر 
ــته  ــه نتوانس ــد ک ــت ناکارآم ــه ای اس جائران
کنــد. برقــرار  را  اقتصــادی  عدالــت 



کــه مقــام و مســئولیتی دارنــد( بدبیــن باشــیم و تقاضــای 
شــفافیت مالــی از آنهــا داشــته باشــیم. خصوصــاً بــا نظــر 
بــه اینکــه در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه اکــرث افــراد 
در دهک هــای پاییــن درآمــدی هســتند و راه کســب 
ــان فــراخ و گســرده نیســت. ــز آن چن درآمــد مــروع نی

در  مســلامن  فقــرای  ســهم  نبــوی،  احادیــث  طبــق 
امــوال ثرومتنــدان مســلامن اســت. وجــود فقیــر در 
بــا  را  خــود  مــال  ثرومتنــدان  اینکــه  یعنــی  جامعــه 
پرداخــت حقــوق نیازمنــدان تزکیــه نکرده انــد. نظــام 
ــه  ــر ب اقتصــادی اســالم، نظامــی اســت کــه فرصــت تکاث
ــی رود.  ــن م ــر در آن از بی ــد و فق ــش منی ده ثرومتندان
ــی  ــالف طبقات ــار هــم و اخت ــر در کن ــر و تکاث وجــود فق
شــدید در جامعــه نشــانگر ایــن اســت کــه سیســتم 
ایــن  اســالم نیســت.  اقتصــادی آن جامعــه، سیســتم 
ــا نظــام اقتصــادی  ــی ی ــرا یعن پرداخــت نشــدن حــق فق
ــه  ــه ای اســت ناکارآمــد ک ــر جائران ــا غی ــه اســت ی جائران
ــد. مســئولیت  ــرار کن ــت اقتصــادی را برق نتوانســته عدال
ــه  ــرا ک ــوی فق ــل معن ــع تکام ــی و موان ــای دنیای زیان ه
ــدان آن  ــده ثرومتن ــه عه ــت ب ــی شده اس ــان ناش از فقرش
ــه  ــه اســت ک ــراد آن جامع ــام اف ــت و مت ــه، حکوم جامع
بــه تــداوم ایــن نظــام اقتصــادی جائرانــه یــا عنــارص 
می کننــد. کمــک  غیرجائرانه شــان  نظــام  جائرانــه 
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  در کوخ مرده ها 

خداونــد تعالــی در آخریــن کتــاب آســامنی خــود اعــالم 
شــده اند  مبعــوث  ایــن  بــرای  پیامــران  کــه  می کنــد 
نباشــد،  اســتضعاف  و  اســتکبار  نباشــد،  بی عدالتــی  تــا 
ــد؟ ــرا نباش ــا چ ــد، ام ــوخ نباش ــد، کاخ و ک ــا نباش ــر و غن  فق
 چرا بی عدالتی نباید باشــد؟ چرا فقر و اســتضعاف نباید باشد؟

بــر مبنــای جهــان بینــی توحیــدی اســالم، متــام انســان ها 
دیگــری  بــر  هیچ یــک  خلقــت،  در  و  خداینــد  مخلــوق 
حقــوق  از  بایــد  انســان ها  متامــی  پــس  نــدارد؛  برتــری 
 یکســانی برخــوردار باشــند. اینجــا خاســتگاه عدالــت اســت.

مــا می گوییــم فقــر نباشــد؛ چــرا؟ چــون همــه انســان ها 
حــق ایــن را دارنــد کــه اســتعدادهای خــود را شــکوفا کننــد. 

چــه عاملــان و فرزانگانــی کــه در 
در  آمدنــد،  دنیــا  بــه  کوخ هــا 
ماندنــد و در کوخ هــا  کوخ هــا 
مردنــد، بــدون آنکــه بفهمنــد چه 
فقــط  داشــته اند؛  اســتعدادی 
فکــر  ایــن  بــه  می توانســتند 
کننــد کــه چگونــه بــرای لحظــه ای 
از  را  خــود  شــده  کــه  هــم 
گرســنگی رهــا ســازند! می گوییــم 

ــتند  ــا هس ــون این ه ــرا؟ چ ــند؛ چ ــه نباش ــا در جامع قارون ه
کــه بــا ثروتشــان قــدرت می گیرنــد و بــا »زر« و »زور« حــق 
مســتضعفان را چپــاول می کننــد. »فــام جــاَع فقیــٌر، ااّل مِبــا َمَنَع 
ــوار/ جلد66/صفحــه6۵( ــن )ع( - بحاراالن ــی« )امیراملومنی  غن

کــوخ  هســت.  اســتکبار  چــون  هســت،  اســتضعاف 
»َســَغب  هســت.  نشــین  کاخ  چــون  هســت،  نشــین 
هســت. ظــامل«  ـِة  »کِظَـّ چــون  هســت،   مظلــوم« 

ــی خــوب  ــه باشــد. ثروت ــه عام املنفع ــی خــوب اســت ک ثروت
اســت کــه مــال همــه باشــد. اســالم کــه بــا ثــروت و رسمایــه 
می خواهــد.  همــه  بــرای  را  آن  منتهــا  نــدارد؛  مشــکلی 
انباشــت  را  خــود  رسمایــه  رسمایــه داران،  کــه  منی گــذارد 
ــم  ُْه ــود، »فَبَرِّ ــب ش ــن کار را مرتک ــس ای ــر ک ــه ه ــد، ک کنن
َواَل  ــَة  َوالِْفضَّ َهــَب  الذَّ يَْكِنــزُوَن  )َوالَِّذيــَن  أَلِيــٍم«  ِبَعــَذاٍب 
ــٍم - و كسانــی  ــَذاٍب أَلِي ــم ِبَع ُْه ــِه فَبَرِّ ــِبيِل اللَّ ــا ِف َس يُنِفُقونََه
هزينه  خدا  راه  در  را  آن  و  اندوزند  مى  نقره  و  طال  كه  را 
 منى  کننــد، به عذاب دردناکــی مژده ده - ســوره توبه/آیــه۳۴(

پــول و ثــروت یــک نعمــت و امانــت الهــی اســت و کســی این 
امانت را به درســتی پاس داشته اســت که آن را در راه خداوند 
انفــاق کنــد. انفــاق هــم یعنــی جــران کاســتی های جامعه؛ در 
حکومــت اســالمی کــه هــدف اصلــی آن اجــرای عدالت اســت، 
چــه مشــکلی باالتــر از بی عدالتــی؟ صاحبــان ثــروت »بایــد« 
)ایــن یــک توســعه اخالقــی نیســت؛ یــک حکــم دینــی اســت( 
ــع  ــن مان ــر«، اولی ــردن »فق ــن ک اموالشــان را در راه ریشــه ک

ــی  ــای جهــان بین ــر مبن ب
توحیــدی اســام، تمامــی 
ــوق خدایند  ــان ها مخل انس
و در خلقــت، هیچ یــک بــر 
دیگــری برتــری نــدارد؛ 
پــس تمامــی انســان ها 
ــانی  ــوق یکس ــد از حق بای
برخــوردار باشــند. اینجــا 
ــت. ــت اس ــتگاه عدال خاس



برابــر اجــرای عدالــت، خــرج کننــد، کــه ایــن رسمایــه هنگفــت 
ــت  ــر رحم ــت؛ و پیام ــان اس ــتمندان و محروم ــه مس ــق ب متعل
ــا«  ــواَل االَغنی ــرا، فــی اَم ــَل أَرزاَق الُفَق ــَه َجَع )ص( فرمــود»انَّ اللّٰ

)مستدرک الوسائل/جلد1/صفحه ۵0۹(

ــر  ــوع فق ــال موض ــا در قب ــه م هم
ــا  ــه م ــه نباشــد ک مســئولیم. اینگون
ــه  ــه بقی ــامن و ب ــینیم رس جای بنش
دیگــر!«.  کنیــد  بگوییم:»حلــش 
منتهــا ایــن را هــم در نظــر بگیریــم 
دارد.  مســئولیتی  هر کســی  کــه 
همــه مســئولند و وظیفــه ای دارنــد؛ 

کســی کــه حکم فرماســت وظیفــه دارد قوانیــن و اجرائیــات 
ــاق  ــتضعفین احق ــده مس ــق ضایع ش ــه ح ــرد ک ــمتی ب ــه س را ب
شــود. کســی کــه رسمایــه دار اســت وظیفــه دارد رسمایــه اش 
ــم  ــی ه ــدد. مردم ــه کار ببن ــان ب ــع محروم ــود وض ــرای بهب را ب
کــه قــدرت و ثــروت چندانــی ندارنــد، دو وظیفــه دارنــد؛ 
دو وظیفــه کــه بایــد همزمــان انجــام شــوند و بــر یکدیگــر 
تقدمــی ندارنــد. یــک اینکــه مواســات کننــد، از مســتمندان 
ــد. دو اینکــه حــق  ــه محرومــان محبــت کنن ــد، ب دســتگیری کنن
ــه.  ــا جامع ــت و از اغنی ــد؛ از حکوم ــه کنن مســتضعفان را مطالب
ــن)ع(،  ــه امیراملومنی ــه گفت ــه ب ــر را -ک ــم فق ــا می توانی ــی م زمان
هــر  کــه  کنیــم،  حــل  اســت-  اســالمی«  جامعــه  »محنــت 
ــم مســئول«.  ــه اش را درســت انجــام دهــد. »فُکلُّک کســی وظیف
ــران. ــه دیگ ــدوز ب ــک جوال ــم، ی ــان بزنی ــه خودم ــک ســوزن ب ی

وز هفت تپه هفتاد ر

ــه  ــه ده ــی در نیم ــون اساس ــل 44 قان ــر اص ــس از تغیی پ
هشــتاد شمســی انتظــار میرفــت کــه حرکتــی مثبــت 
ــرا کــه آن  ــرد؛ چ ــورت پذی ــالح نظــام اقتصــادی ص دراص
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــا ب ــه اقتصاددان ه ــتدالل قاطب ــان اس زم
ــی از  ــه خوب ــد ب ــغله منیتوان ــر مش ــرثی و پ ــت حداک دول
عهــده وظایــف خــود برایــد. شــاید امــروز نیــز بتــوان 
ــه ای  ــگاه و موسس ــا بن ــت ی ــر رشک ــه اگ ــرد ک ــق ک تصدی
بــه شــکل خصوصــی مدیریــت شــود و دولــت فقــط 
ــت  ــد و کیفی ــی داشــته باشــد ، بازدهــی تولی نقــش نظارت
محصــوالت افزایــش پیــدا میکنــد و تولیدکننــدگان در یــک 
ــه  ــد. ب ــود می دهن ــی محصــوالت خــود را بهب فضــای رقابت
همیــن دالیــل دولــت تصمیــم گرفــت کــه رشکت هــای 
ــد. 80 درصــد از  ــه بخــش خصوصــی واگــذار کن خــود را ب
ــن  ــه همی ــم ب ــه ه ــت هفت تپ ــی رشک ــش دولت ــهام بخ س
صــورت واگــذار شــد. امــا چگونــه و بــه چــه قیمتــی؟

ــه  ــدا ب ــرد و ابت ــه کار ک ــازی رشوع ب ــی س ــول خصوص غ
جــای اینکــه بــه واگــذاری رشکــت هــا و بنــگاه هــای 
تولیــدی بــا زیــان انباشــته و بدهــی بــاال کننــد ، رساغ 
پــر ســود  و  دار  اســم ورســم  و  بــزرگ  رشکــت هــای 
کارخانه هــا  فــروش  بــه  بتواننــد  راحت تــر  تــا  رفتنــد 
منجــر  هــا  ســازی  خصوصــی  ســبک  ایــن  بپردازنــد. 
بــه تعطیلــی صنایــع و تعدیــل نیــرو شــد کــه امــروزه 
آســیب های آن بــر بــدن جامعــه کارگــری مــا منایــان اســت. 
ــام هــا را شــنیده ایم:  ــن ن ــد ســال گذشــته بارهــا ای در چن
ــن و ماشــین ســازی  ــور ســازی قزوی ــا کنت از هپکــو اراک ت
ــت  ــک رشک ــام ی ــامی، ن ــن اس ــی ای ــان متام ــا از می و ... ام
بیشــر شــنیده میشــود و بیشــر مــورد توجــه بــوده اســت.

ــال  ــه در س ــت تپ ــکر هف ــت نیش ــت و صنع ــت کش رشک
1354 و بــا رسمایــه گــذاری دولتــی در نزدیکــی شــهر 
باســتانی شــوش در خوزســتان بنــا شــد. ایــن رشکــت 
تــا  داشــت  قــرار  دولتــی  بخــش  متلــک  در  ابتــدا  از 
 44 اصــل  اصــالح  از  پیــش  و   1383 ســال  در  اینکــه 

ــون  ــت، چ ــتضعاف هس اس
ــوخ  ــت. ک ــتکبار هس اس
نشــین هســت، چــون کاخ 
»َســَغب  هســت.  نشــین 
ــون  ــت، چ ــوم« هس مظل
هســت. ظالــم«  »ِکظَّــِۀ 
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ــار  ــس از 6 ب ــا پ ــی شــد. ام ــذاری معرف ــل واگ ــت قاب ــک رشک ــوان ی ــه عن ــاال ب ــان انباشــته و بدهــی ب ــل زی ــه دلی ــون اساســی ب قان
ــیومی  ــه کنرسس ــاله ب ــاط 8 س ــی اقس ــی ط ــد و مابق ــد نق ــط 5 درص ــا رشای ــت ب ــهام رشک ــد س ــام 95 درص ــق رسانج ــده ناموف مزای
ــا قیمتــی  متشــکل ازرشکــت بازرگانــی دریایــی زئــوس، امیــد اســد بیگــی و مهــرداد رســتمی چگینــی واگــذار گردیــد. ایــن رشکــت ب
ــال میرســد. ــارد ری ــه 3،934میلی ــم ب ــن رق ــروش اقســاطی ای ــا احتســاب ســود ف ــه ب ــذار شــد ک ــال واگ ــارد ری ــر 2،222 میلی ــغ ب بال

ایــن رشکــت طــی 20 قســط واگــذار شــده. تــا امــروز از مجمــوع 6 قســط رسرســید شــده و تنهــا قســط اول و دوم آن 
و بیــش از نیمــی از قســط ســوم آن پرداخــت شــده اســت کــه ایــن خــود نشــان دهنــده یــک واگــذاری ناموفــق اســت.

ــود  ــت آن بهب ــت وضعی ــن رشک ــذاری ای ــس از واگ ــت پ ــد اس ــا معتق ــازی( ام ــی ب ــد خصوص ــام بخوانی ــی سازی)ش ــازمان خصوص س
یافتــه و اقداماتــی ماننــد ایجــاد چنــد رشکــت تولیــدی دیگــر در محــل ایــن رشکــت باعــث رونــق ایــن واحــد تولیــدی شــده. ســازمان 
خصوصی ســازی معتقــد اســت مشــکالتی ماننــد تحمیــل 2000 نیــروی کار بــه ایــن رشکــت و بازداشــت چنــد تــن از اعضــای هیئــت 
مدیــره ایــن رشکــت در ســال 97 بــه وجــود آمــده موجــب شــده پرداخــت حقــوق کارگران بــه تعویــق بیفتد.

در آن زمــان اعراضــات صنفــی کارگــران در خوزســتان بــا محوریــت شــهر شــوش بــاال گرفــت و بــه نظــر 
ــان  ــه جــدی تریــن حرکــت اعراضــی کارگــران در چنــد دهــه گذشــته شــد. در ایــن می ــل ب بســیاری تبدی
ــن رشکــت  ــه و از اعضــای ارشــد ســندیکای ای ــران نیشــکر هفــت تپ ــده کارگ ــام اســامعیل بخشــی مناین ن
مــورد توجــه قــرار گرفــت و ایــن اعراضــات در آبــان و آذر 97 بــه اوج رســید کــه در نهایــت بــه بازداشــت 
تعــدادی از کارگــران ختــم شــد. نهایتــا نیــز اعراضــات نتیجــه داد و مشــکالت کارگــران تــا حــدی مرتفــع 
شــد و کارگــران بازداشــتی مــورد عفــو قــرار گرفتنــد. امــا مدتــی اســت کــه دوبــاره شــاهد اعتصــاب کارگــران 
ــه  ــدبیگی ب ــد اس ــران، امی ــه کارگ ــه گفت ــت. ب ــری اس ــز دیگ ــتان چی ــا داس ــار ام ــتیم اینب ــه هس ــت تپ هف
ــی جهــت  ــون دالر ارز 4200 تومن ــارد وچهارصــد میلی ــام اخــالل در نظــام ارزی)گرفــن بیــش از1 میلی اته
فعالیــت تولیــدی و عــدم انجــام تعهــدات ارزی خــود در هــامن روزهــای 97 کــه رشکــت درگیــر مشــکالت 
ــم ارزی  ــن مته ــن حــال همی ــه اســت. در عی ــرار گرفت ــه ق ــورد محاکم ــوده( و پرداخــت رشــوه م ــی ب مال
ــرده  ــت نک ــان پرداخ ــران را همچن ــوق کارگ ــا حق ــده ام ــا آزاد ش ــوق آنه ــدم پرداخــت حق ــق ع ــران از طری ــر روی کارگ ــار ب ــا فش ب
اســت و همچنیــن عــده ای از کارگــران را متهــم بــه بــر هــم زدن نظــم رشکــت کــرده. حقــا ایــن از عجایــب عدلیــه کشــور ماســت 

ــه پشــت میــز محکمــه میرنــد  ــا کــت و شــلوار و ظاهــر اتــو کشــیده ب ــا ایــن ســابقه را ب کــه فــردی ب
ــن  ــد. ای ــز برخــورد میکنن ــد قهــر آمی ــه میکنن ــا کارگــران معرضــی کــه فقــط حــق خــود را مطالب ــا ب ام
ــد  ــه ای امی ــد دو هفت ــع ی ــده خل ــس وع ــدگان مجل ــور مناین ــا حض ــت 70 روز ب ــس از گذش ــات پ اعتصاب
ــوز آب از آب  ــی هن ــته ول ــدگان گذش ــول مناین ــاه از ق ــک م ــش از ی ــروز بی ــت. ام ــان یاف ــدبیگی پای اس
ــئولین  ــه مس ــدی ب ــران امی ــه کارگ ــت ک ــا اینجاس ــتان ام ــاک داس ــمت دردن ــت. قس ــکان نخورده اس ت
ــرای  ــه ماج ــبات ب ــوان محاس ــس از ورود دی ــد پ ــود ندارن ــه خ ــوزه انتخابی ــده ح ــی مناین ــی و حت دولت
ــراتژیک  ــی اس ــه را رشکت ــت هفت تپ ــذاری ، رشک ــت واگ ــه هیئ ــد ک ــخص ش ــه مش ــت تپ ــذاری هف واگ
ــراتژیک را  ــریان اس ــخیص مش ــل تش ــتور العم ــه دس ــت ک ــل الزم ندیده اس ــن دلی ــه همی ــته و ب ندانس
اجرایــی کننــد. همچنیــن میتــوان گفــت تخلــف 1 و نیــم میلیــارد دالری خریــدار کارخانــه خــود بــرای 
ــی  ــازمان خصوص ــل س ــجویان مقاب ــع دانش ــت در تجم ــت. در نهای ــدبیگی کافی اس ــد اس ــد امی ــع ی خل
ــن  ــه همی ــت و ب ــخگویی نیس ــه پاس ــارض ب ــی ح ــای دولت ــاد ه ــی از نه ــه کس ــد ک ــخص ش ــازی مش س
دلیــل از دیــوان محاســبات کشــور و مناینــدگان مجلــس و مهمــر از همــه از رئیــس قــوه قضاییــه 

درخواســت داریــم بــرای اجــرای عدالــت هــر چــه رسیعــر نســبت بــه برگــزاری دادگاه و خلــع یــد از غارتگــر هفــت تپــه اقــدام مناینــد. 
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مسلمانان تحقیرشده

انتشــار  میــالدی،   2015 ســال  ابتــدای  در 
)ص(  اســالم  پیامــر  از  موهــن  تصاویــری 
توســط نریــه فکاهــی و چــپ گــرای شــارلی 
اعراضــات  و  انتقــادات  از  موجــی  ابــدو، 
ــان را در  ــارس جه ــلمین در رست ــرده مس گس
ــن  ــز خشــم ای ــه رسری ــی داشــت و در ادم پ
جامعــت )حداقــل جمــع قابل مالحظــه ای از 
ایشــان( از تحقیــر عزیزتریــن و »مهــم تریــن 
ــه  ــکان« نزدشــان در حمل ــامل ام شــخصیت ع
ــام هــای  ــه ن ــرادر فرانســوی-الجزایری ب دو ب
ــه  ــر نری ــه دف ــی ب ــف کواش ــعید و رشی س
مزبــور متجلــی گشــت کــه نهایتــا 17 کشــته 
ــه نامــه و 10 زخمــی  ــر هفت ــه رسدبی از جمل
ــت  ــس از گذش ــال پ ــت.  ح ــای گذاش ــر ج ب
حــدود شــش ســال از آن واقعــه و در آســتانه 
ــکاری  ــه هم ــن ب ــی از متهمی ــه جمع محاکم
بــا مهاجمیــن نامــرده، نریــه فرانســوی بــار 
ــای  ــه کاریکاتوره ــی متهوران ــر در اقدام دیگ
پیشــین را بــا تیــر » تاریــخ را منــی تــوان 
ــرده  ــر ک ــرد.« بازن ــاک ک ــا پ ــی و ی بازنویس
ــی  ــود مبن ــابق خ ــی س ــر مش ــورانه ب و جس
بــر هــزل و هجــو بــی مالحظــه هــر ســوژه 
ــن  ــدون در نظــر گرف ــی ب ــا مذهب سیاســی ی
عواطــف و احساســات بخشــی از جامعــه در 
قبــال آن تاکیــد منــود. در ادامــه نیــز هرچنــد 
ــل مکــرون،  بســیاری انتظــار داشــتند ایامنوئ
ــری از  ــرای جلوگی ــور فرانســه، ب ــس جمه رئی
ــی آرام  ــدام موضع ــن اق ــی ای ــات احتامل تبع
و خویشــن دارانــه بگیــرد، در اظهــار نظــری 
ــت  ــدو را تح ــارلی اب ــدام ش ــن اق ــی ای مبنای
عنــوان »حــق کفرگویــی« و ذیــل اصــل آزادی 
بیــان توجیــه کــرده و از آن دفــاع منــود. 
این بــار نیــز بســیاری از مــردم، علــام و گــروه 
هــای سیاســی مختلــف بــا برگــزاری تجمعــات 
اعراضــی، کمپیــن هــای مجــازی و در ســطوح 
باالتــر بــا ارســال بیانیــه هایــی ایــن اقــدام را 
ــئله ای  ــال، مس ــن ح ــا ای ــد. ب ــوم کردن محک
ــن  ــه ذه ــش از هم ــداد بی ــن روی ــه در ای ک
نگارنــده را بــه خــود معطوف داشــت، منطق 
رفتــاری بســیاری از مســلامنان در مواجهــه بــا 
ایــن حرکــت تحقیــر آمیــز بــود. منطقــی کــه 
تحــت هــر رشایطــی خواهــان ارائــه تصویــری 
مســامحت جویانــه و بــه دور از خشــم از 
آمــوزه هــای اســالم و پیامــر اکــرم)ص( بــوده 
و عمومــا بــا طــرح اینکــه اســالم واقعــی، 
اســالمی بــه دور از خشــونت، ســتیزه جویــی 

صلــح،  حامــی  مقابــل،  در  و  تخاصــم  و 
محبــت و رواداری اســت، بــه دنبــال ترمیــم 
تصویــر عمومــی اســالم نــزد ســایر جهانیــان 
و مقابلــه بــا جریــان اســالم هراســی غــرب 
مــی باشــد. بایــد بدیــن نکتــه توجــه داشــت 
کــه مدعــای مــورد نقــد نگارنــده نــه رصف 
ــاری  ــوی رفت ــه الگ ــده، ک ــر ش ــارات ذک عب
برآمــده از آن مــی باشــد. بایــد گفــت هــم 
نظیــر  افراطــی  اســالم گرای  گروه هــای 
ــامح گر  ــلامنان مس ــن مس ــم ای ــش و ه داع
و  غلــط  برداشــت هایی  و  عافیت طلــب 
ناقــص از اســالم دارنــد. گــزاف نیســت اگــر 
ــتحیل  ــق مس ــن منط ــه ای ــری ک ــم اث بگویی
شــده، دامئــا توجیــه گــر و بــه شــدت عــرف 
زده در تبییــن اســالم از خــود بــر جــای 
مــی گــذارد کمــر از تاثیــر داعــش نیســت. 
ــدو و  ــورد شــارلی اب ــا م ــاط ب حــال در ارتب
ســایر مــوارد از ایــن دســت نیــز شــاهد آن 
هســتیم کــه ایــن مســلامنان صلح طلــب 
خــود  خصــم  از  ملتمســانه  و  عاجزانــه 
ــان  ــه آزادی بی ــه »خواهشــا ب ــد ک میخواهن
ــش  ــدف از واکن ــی، ه ــید« گوی ــد باش پایبن
ایــن بــوده کــه وجــدان مســئوالن آن نریــه 
ــن  ــم ای ــه زع ــه ب ــک شــود. حــال آنک تحری
ــده«  ــه عقی ــرام ب ــار »اح ــا انتظ ــم اساس قل
خیالــی  شــکل  بدیــن  مقابــل  طــرف  از 
ــب  ــع مخاط ــت. در واق ــه اس ــام و ناپخت خ
ــده شــام احــرام  ــه عقی ــه ب شــام نیســت ک
ــه وی را  ــن شــامیید ک ــذارد بلکــه ای مــی گ
ــده خــود مــی  ــه عقی ــه احــرام ب »وادار« ب
ســازید. بــه دیگــر کالم، حرمــت نگــه داشــن 
ــا  ارزش هــای یــک گــروه توســط شــخص ی
گروهــی دیگــر، بیــش از آنکــه ناشــی از 
ــا از  ــه م ــوش بینان ــی و خ ــورات انتزاع تص

عقایــد«  بــه  »احــرام  اصــل 
باشــد، برآمــده از حســاب بردن 
آن شــخص یــا گــروه کنشــگر از 
گروهــی اســت کــه عقیــده اش 
موضــوع بحــث قــرار گرفتــه 
ــن  ــوان ای ــی ت ــه م ــت. البت اس
»حســاب بــردن« را ناشــی از 

ــت  ــی دانس ــخت متفاوت ــرم و س ــل ن عوام
ــارض  ــتار ح ــده نوش ــل آن از عه ــه تفصی ک
ــد.  ــی دیگــر مــی طلب خــارج اســت و مجال
ــت  ــی رشیع ــا بررس ــه ب ــن در ادام همچنی
اســالمی و ســنت نیــز مــی تــوان ادعــا کــرد 
کــه اصــوال شــارع راه برخــورد بــا ایــن گونــه 
مــوارد را در درخواســت مودبانــه، گفــت و 
ــان  ــع گل در می گــو هــای دوســتانه و توزی

افــراد منی بینــد بلکــه مســیر برخــورد را 
ــدیدترین  ــه ش ــم ب ــونت، آن ه ــامل خش اع
ــخه  ــع نس ــد. در واق ــن می دان ــکل ممک ش
ــواردی  ــال م ــالمی در قب ــه اس ــزی فق تجوی
ــا مجــازات شــخص  همچــون ســب النبــی ی
ســاب النبــی کــه از قضــا مــورد اتفــاق 
ــه و بســیاری از علــامی اهــل  فقهــای امامی
ــی از  ــوان حاک ــی ت ــد را م ــی باش ــنن م تس
ــی  ــر بازدارندگ ــی ب راهــرد کالن اســالم مبن

از طریــق ایجــاد تــرس و وحشــت در طــرف 
قبیــل  ایــن  دیگــر  تــا  دانســت؛  مقابــل 
ــد  ــه منان اقدامــات تکــرار نشــود.البته ناگفت
کــه در روزگار امــروز ســخن گفــن از چنیــن 
ــیاری از  ــایند بس ــی خوش ــکام و ضوابط اح
ــیاری از  ــزد بس ــد و ن ــی باش ــلامنان من مس
ــه شــامر مــی رود و  ــان ســخنانی شــاذ ب آن
ــن  ــه ای ــن ب دور از ذهــن نیســت کــه قائلی
ــن  ــون و متحجری ــف افراطی ــکام در ردی اح
ــه  ــت ب ــد گف ــت بای ــد. در نهای ــرار گیرن ق
ــر شــارلی  ــات اخی ــم اقدام ــن قل ــدگاه ای دی
ابــدو یــا ســایر نریــه هایــی همچــون 
اتفاقاتــی  یــا  دامنارکــی  پســن  یوالنــدز 
هامننــد آتــش زدن قرآن در ســوئد و هزاران 
پدیــده ایــن چنینــی دیگــر، پدیده هایــی 
خــالف عــادت، گــذرا و مقطعــی نیســتند و 
ــد نیســت در آینــده شــاهد رشــد آنهــا  بعی
نیــز باشــیم. بــا ایــن حســاب اگــر مســلامنان 
واقعــا بــه دنبــال جلوگیــری 
وقایعــی  چنیــن  تکــرار  از 
اســت  شایســته  هســتند 
نحــوه  در  تجدیدنظــر  بــا 
چنیــن  قبــال  در  واکنــش 
رخدادهــای قبــح شــکنی از 
بــه  آنــان جلوگیــری  تکــرار 
عمــل آورده و بــا رجــوع بــه ظرفیــت هــای 
موجــود در رشیعــت، بســر را بــرای جــاری 
ســاخن حقیقــی اصــل »احــرام متقابــل 
بــه عقایــد« در جوامــع فراهــم ســازند.

ــما  ــب ش ــع مخاط  در واق
نیســت کــه بــه عقیده شــما 
احتــرام مــی گــذارد بلکــه 
ــه وی را  ــمایید ک ــن ش ای
»وادار« بــه احتــرام بــه 
عقیــده خــود مــی ســازید.

هــم  گفــت  بایــد 
اســام گرای  گروه هــای 
داعــش  نظیــر  افراطــی 
مســلمانان  ایــن  هــم  و 
عافیــت  و  مســامح گر 
ــط  ــت هایی غل ــب برداش طل
ــد. ــام دارن ــص از اس و ناق
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»ملــت عزیــز مــا کــه مبــارزان حقیقــى و راســتین 
ارزشــهاى اســامى هســتند، بــه خوبــى دریافتــه انــد کــه 
مبــارزه بــا رفــاه طلبــى ســازگار نیســت، و آنهــا کــه تصــور 
مــى کننــد مبــارزه در راه اســتقال و آزادى مســتضعفین و 
محرومــان جهــان بــا ســرمایه دارى و رفــاه طلبــى منافات 
ــد. و آنهایــى هــم کــه  ــه ان ــارزه بیگان ــاى مب ــا الفب ــدارد ب ن
ــا  ــى درد ب ــان ب ــرمایه داران و مرفه ــد س ــى کنن ــور م تص
نصیحــت و پنــد و انــدرز متنبــه مــى شــوند و بــه مبــارزان 
راه آزادى پیوســته و یــا بــه آنــان کمــک مــى کننــد آب در 
ــرمایه،  ــاه و س ــارزه و رف ــث مب ــد. بح ــى کوبن ــاون م ه
بحــث قیــام و راحــت طلبــى، بحــث دنیاخواهــى و 
ــم  ــا ه ــز ب ــه هرگ ــت ک ــه اى اس ــى دو مقول ــرت جوی آخ
جمــع نمــى شــوند. و تنهــا آنهایــى تــا آخــر خــط بــا 
مــا هســتند کــه درد فقــر و محرومیــت و اســتضعاف 
بضاعــت  بــى  متدینیــن  و  فقــرا  باشــند.  چشــیده  را 
گرداننــدگان و برپادارنــدگان واقعــى انقابهــا هســتند. مــا 
بایــد تمــام تاشــمان را بنماییــم تــا بــه هــر صورتــى کــه 
ممکــن اســت خــط اصولــى دفــاع از مســتضعفین را حفــظ 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــى بای ــران انقاب ــام ای ــئولین نظ ــم. مس کنی
ــر بــراى از بیــن بــردن انقــاب  عــده اى از خــدا بــى خب
هــر کــس را کــه بخواهــد بــراى فقــرا و مســتمندان 
ــورا او را  ــد ف ــاب را بپیمای ــام و انق ــد و راه اس کار کن
کمونیســت و التقاطــى مــى خواننــد. از ایــن اتهامــات 
ــام  ــت، و تم ــر داش ــدا را در نظ ــد خ ــید. بای ــد ترس نبای
ــک  ــدا و کم ــت خ ــت رضای ــود را در جه ــاش خ ــّم و ت ه
ــید.« ــى نترس ــچ تهمت ــت و از هی ــه کار گرف ــرا ب ــه فق ب

»فرازی از پیام امام به مناسبت پذ�رش قطعنامه«
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