
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وییـجـج دانشـیـسـمی بـبون رسـریـت

 تهراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

 مدیر مسئول: مجتبی اسدی

 سردبیر:علیرضا صفری

 شماره سوم |سال چهاردهم 

 1399هفته چهارم مهرماه 

حکایت وضعیت فعلی دولت و به طور کلی قوای سه گانه در  کشور، حکایت جدا ماندن از اصل خویش است. 

سبک رفتار مسوولین از منظر امام)ره( و رهبری و همچنین آن چیزی  "ویشاصل خ"البته در اینجا منظور از 

می شنویم و یا حتی در عکس هایی قدیمی از آن دوره  60است که بعضا در مورد این سبک رفتار در دهه 

می بینیم! حکایت، حکایت عادی شدن و معمولی شدن برخی رفتار هاست! حداقل برای نویسنده این 

است.  "دور ماندن"اینکه حسن روحانی جلسه سران قوا را لغو کرده است، یادآور همینیادداشت، شنیدن 

زیرا بعضی رفتار ها میزان وظیفه شناسی و مسوولیت پذیری و همچنین دغدغه مندی مسوولین را نشان می 

 دهد. اینکه چقدر مسائل مردم برایشان مهم است را نشان می دهد.

قوا در رسانه ها منتشر شد و تحلیل ها و نظر های مختلفی از آن بیرون آمد. مهر، خبر لغو جلسه سران  16

مهر، رییس مجلس یعنی محمد  15حال این لغو کردن به چه دلیل بود؟ گویا یک روز قبل از آن، یعنی در 

به خاطر  مبتالیان به کرونا رفته و از بخش بیماران کرونایی بازدید کرده بود! حال باقر قالیباف به بیمارستان

اینکه احتمال داشت آقای قالیباف هم کرونا گرفته باشد و در جلسه سران قوا باعث ابتالی دیگر افراد من 

 بشود، این جلسه لغو شد.  -که مشکل ریوی هم داشت-جمله رییس جمهور

ب برانگیز حال در این بین دو نکته را باید مورد توجه قرار داد: اول آنکه این رفتار رییس جمهور بشدت تعج

است.  از رییس جمهوری که اینقدر از پروتکل های بهداشتی و شرع و قانون وغیره صحبت می کند و می 

گوید که نمی خواهد جلوی سیل بایستد، باید پرسید که آیا این درست بود که دانش اموزان را در مسیر سیل 

نیم که بعضا در مدارس پروتکل های قرار می دادیم؟ و یا کسانی که کنکور می دهند! همه ما خوب می دا

بهداشتی رعایت نمی شوند و در صورت باز بودن مدارس جان دانش آموزان در خطر است. اما دولت به این 

-نکته بی توجهی می کند و مدارس را باز می کند. تازه این نکته را هم اضافه کنیم که در جلسه سران قوا

به خوبی رعایت می شود! گویا مسولیت مدیریت کشور در پروتکل های بهداشتی  -برعکس بعضی مدارس

دوران کرونا از بازگشایی مدارس اهمیت کمتری داشت که آنها باز شدند و جلسه سران قوا لغو شد، آن هم 

بخاطر احتمال ابتال به کرونا! بهتر است رییس جمهور یکبار دیگر دهه شصت را با خود مرور کند تا ببیند در 

 ادن به چه معناست. برابر سیل ایست

 

1صفحه   

روز دور از خانه 730  

 محمد مهدی فراهاین        

2صفحه   

 ترک مخاصمه و آتش بس

 برای صلح؟ ای نتیجه نهایی یا مقدمه

3صفحه فاطمه حسن نژاد            

تقدیر دروغین ارز ، مذاکره  

 فرزانه جعفری

3صفحه   

 

 البته بیشتر باید بگویم در برابر گلوله، آنهم در خط مقدم جبهه ها! 

نکته دوم این پرسش است که آیا تنها راه لغو جلسه به طور کلی بود؟ این دیگر چه تصمیم مضحکی است؟ آیا 

حضور داشته راه دیگری نبود. به طور مثال، آیا این امکان نبود که رییس مجلس از طریق فضای مجازی در جلسه 

باشد؟ اینگونه لغو کردن، چیزی جز سبک شمردن مسوولیت و وظایف نیست! البته این سبک شمردن و بی 

توجهی به مسولیت  در حسن روحانی سابقه دارد و اولین بار نیست؛ امیدوارم فراموش نکرده باشیم که در فروردین 

ز ها خبری از رییس جمهور نبود و تا مدت ها سال گذشته که چندین استان کشور دچار سیل شده بوند، تا رو

 به آن استان ها سفر نکرد تا از آسیب ها و مشکالت مردم بازدید کند! گویا تفریحات نوروزی بسیار مهم تر بود!

در پایان باید علت اینکه چرا اول یادداشت از دهه شصت یاد کردم را به طور کامل بگویم. گرچه در اواسط 

ای به آن کرده بودم. ویژگی مهم مسوولین در دهه شصت، این بود که فاصله زیادی از مردم یادداشت هم اشاره 

نداشتند. رفتار آنها حین مسوولیت رفتار خاص و عجیبی نبود و حتی جلسات آنها خیلی ساده برگزار می شد. 

اهمیت قائل شوند. این نزدیکی رفتار و سبک زندگی به زندگی مردم موجب می شد که آنها برای مشکالت مردم 

نتیجه این رفتار هم مشخص است. این اهمیت قائل شدن باعث می شد که برای مسوولیت و وظیفه خود ارزش 

قائل شوند. از دل این نوع نگاه بود که رییس جمهوری در آن موقع بود که خود در میدان جنگ حضور پیدا می 

انم که ایجاد ارتباط بین سبک رفتار و زندگی کرد. با اینکه این حضور خطرات خاص خودش را داشت. مید

مسوولین و رفتار چند روز پیش حسن روحانی، زنجیره های دور و درازی از استدالل را بوجود آورد اما حقیقت 

است. امثال رفتار روحانی از روی صدفه در بین مسوولین بوجود نیامده اند و در کوتاه مدت هم نبوده است! این 

از اصل خویش است که ذکر کردم. ریشه یابی این نوع رفتار هاست که ما را به علت اصلی رفتار همان دور ماندن 

 رئیس جمهور و دورمانده از آن اصول می رساند.

 

 

 

 فقط من مهم هستم!

 عرفان علمشاهی

آورند اما منظورشان ترس،  یو عقل را م تیاسم عقالن هایبعض

 دن،یفرار کردن و ترس کهیانفعال و فرار از مقابل دشمن است در حال

 رایز اورندیرا ب تی. ترسوها حق ندارند اسم عقالنستین تیعقالن

محاسبه درست است. البته دشمن تالش دارد تا  یبه معنا تیعقالن

هم نادانسته، در داخل  یکند و برخ نیرا تلق تیغلط عقالن یمعنا

 امام خامنه ای                 .کنند یهمان حرف دشمن را تکرار م

 مصباح هدایت
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 تریبون رسمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

خود بوده و فاقد  یبزرگسال یزندگ یکه در ابتدا یکسان باشند؛یسال م ۳0تا  1۸غالباً جوانان  سربازان

عمدتًا در دوران خدمت با  یسرباز زیخود هستند. با حقوق ناچ یشروع زندگ یبرا یاهیسرما نیکمتر

 شود،یحالت، صرفاً دو سال از وقتشان گرفته م نیترنانهیبمواجه هستند و در خوش یمال قةیمض

خواهد  یسپر زیاز دو سال ن شیروند ب نیو پس از خدمت، ا شیعماًل با احتساب وقفه پ کهیدرصورت

کرده اند، دوران آموزش خدمت به  یکه دوران خدمت را سپر یشد. مطابق تجارب و اظهارت افراد

انتظار در صف  ،یظامرژه ن نیبا تفنگ(، تمر یی)آشنا یحاتیو تسل یدتیعق ک،یمطالب تئور یریادگی

 نیمکرر اختصاص داده شده است. همچن یها ابیکالن و خُرد گوناگون و حضور و غ یشست هاها و ن

 ،ینظم، کارگروه ،یداریوبزمان خواب ریی: تغلیروزمرّه، از قب یزندگان دیجد طیصرف نظر از شرا

سربازان  انیم ژهیرا به و یو اجتماع یطاقت فرسا، تعمالت انسان طیدر شرا یو زندگ یریپذتیمسئول

 همان از –آنان  گاهیسربازان و کاهش جا دیو تهد ریو مافوقان امر با چالش مواجه نموده است. تحق

 تیاز الزام آنان نسبت به رعا یناش یها یرگی سخت و ارشد فرماندهان توسط – خدمت دوران آغاز

باشد.  یسال م نیچند نیا یدر ط موجود یاز جمله مسائل بحران ،ینظام یدر سازوکارها بینظم و ترت

 فیجزو وظا زین یو از لحاظ حقوق ستیکه در شأن آنان ن یواداشتن سربازان به انجام امور خدمات

مطابق  یامور نیباشد. چن یدوران م نیاز خاطرات تلخ افراد گذارنندة ا زین دیآ یبه شمار نم شانیا

کنندة دوران خدمت به  یاد سپراز افر یبرخ یرارا ب یو اجتماع یروان ،یجسمان یها بیآمار، آس

 .وجود آورده اند

استفاده  تیخانواده، محدود یبا اعضا کیارتباط نزد یدوران خدمت، قطع حدّاکثر یاختصاص یژگیو

که در  یتیّباشد؛ موقع یها  م بیاحتمال آس شیو افزا یو اجتماع یانسان یها تیّاز امکانات و قابل

بر آن  یمبتنانتقادها و اعتراض ها  نه،یزم نیسخت و سرشار از تنگنا رقم خواهد خورد. در هم طیشرا

 یهمان دو سال در عرصه ها دیشدن مف سپری امکان وجود با –سرباز  یاست که دو سال از زندگان

گذشته  انیسال طی در که – زین یتلف خواهد شد. احتمال وقوع خطرات جان هودهبی – یرنظامیغ

سخت  ونقان به نسبت ها مخالفت شدّت بر –منجر به شهادت، اسارت و جراحت سربازان شده است 

  .خواهد افزود یسرباز رانةیگ

حقوق  شیو در برابر، افزا ینمودن سرباز یاریراه حِل اخت ،یعموم فةیقانون وظ حیتصح یبرا یبرخ

 یورو بهره شوندیوارد م ینظام طیبه مح یترصورت، افراد مناسب نیرا مطرح نموده اند؛ در ا یسرباز

 یاسالم یمجلس شورا سةیعضو رئ یدهنو دمحسنیّس نی. همچنابدییم شیافزا زین ینظام یروهاین

 یبرا ،یمردم یها دهینظرات متخصصان و ا یآور، از جمع1۳99مهر  کمیو  ستیدر ب یاظهارت یط

از مردم خواست که نظرات  یو امیپ نیخبر داد. در ا یسرباز یجامع جهت اصالح ساختار فعل یطراح

 .کنند کفراخوان کم نیارسال و به انتشار ا -موردنظر  یارتباط یراه ها قیاز طر -خود را  

 یجمهور یکه بر اساس قانون اساس شودیگفته م یعموم یبه خدمت سرباز ران،یدر ا یسرباز

 یرا  در بر م -اند که استثنا شده یبه جز موارد - یرانیسال ا1۸ یتمام مردان باال رانیا یاسالم

دوره  نیا انیاز پا شیاست و آنان ناچار پ یاجبار نیمشمول یتمام یبرا ی. گذراندن دوره سربازردیگ

مگر با ارائه  شوند،یمحروم م یخدمات شهروند یخو استفاده از بر یاز انجام هرگونه خدمات دولت

 ".موقت تیمعاف"مدرک 

 فهی، مدّت خدمت وظ1۳6۳مصوّب سال  ؛«یعموم فهیخدمت وظ»ابتدا مطابق مادّة چهارم قانون  در

ماه(، دوره  24: خدمت دورة ضرورت )شدیم میسال بود که به چهار دوره تقس۳0 رانیدر ا یعموم

 زةقانون اجا نیماه(. البته ا120دوم ) رهیماه( و دوره ذخ120اول ) رهیماه(، دوره ذخ96) اطیاحت

 یعال یبودن تعداد مشموالن، به شورا ازیماه را در صورت مازادِ بر ن1۸کاهش طول دورة ضرورت به 

  .دفاع داده بود

ماه 19ناطق محروم ماه و خدمت در م21 رانیدر ا فهی، طول خدمت وظ1۳99شانزدهم مهر  خیتار تا

در  یدانشگاه یلیمربوط به مقطع تحص یهایبا حذف کسر نیماه بود. همچن1۸ یو در مناطق مرز

 .افتی شیماه افزا21ماه به 1۸از  فهی، خدمت وظ1۳90سال 

 یبرا یمدّت خدمت دوره ضرورت در مناطق گوناگون خدمت یسازمتناسب ةیّبا صدور اطالع حال

 هیاداره سرما سیرئ پور،یمیدوم غالمرضا رح اداریدر ریام سوی از – یربومیو غ یبوم فهیکارکنان وظ

 یبرا سربازی خدمت مدّت - 1۳99 مهر شانزدهم روز در –مسلح  یروهایسرباز ستاد کل ن یانسان

محروم و بدآب و هوا  ،یاتیر،عملیدرگ ریماه، در مناطق غ 24 یدر مناطق عاد یبوم فهیکارکنان وظ

که از دو ماه بعد اجرا خواهد شد. به گفتة  یمّدت شیباشد؛ افزا یماه م 17 ریدرگ یتیّماه و امن 21

ش از دو یکاهش مدت خدمت ب - نییتع نای توسط –پور، با عادالنه تر شدن خدمت  یمیرح ریام

 !سوم از سربازان و در مجموع کاهش مدت خدمت رقم خواهد خورد کی شیافزاسوم و 

 دیکه با شد رایداشت؛ ز یدر پ یرانیقشر جوان ا یاز سو ژهیرا به و یگسترده ا یخبر، واکنش ها نیا

 دایپ شیافزا زین یمدّت قانون خدمت سرباز ،ییدرآمدزا تیو محدود یاقتصاد تیّتر شدن وضع

 خواهد تر سخت – جوانان خصوص به –مشموالن  شتیمع تیو تقو یریگیپ یبرارا  طینموده و شرا

 جانیدر آذربا یهنگ مرز یعموم فةوظی پرسنل  از – یرخانیو ساسان ام یرامیب ی. شهادت علنمود

 پس روز دو فاصلة به) 1۳99 مهر هجدهم در – انیبا اشرار و قاچاقچ یریو سردشت، در درگ یغرب

بر آسان  شتریب دیها را نسبت به تأک تیّحساس زی(، نیمدّت خدمت سرباز شافزای دستور صدور از

تر شدن دوران  یتر، طوالن قیدق یداد. امّا با نگاه شیدر کشور افزا یعموم فةیقانون وظ یساز

 دشوار –خود  یماندن ادیبه  نیرشی و تلخ خاطرات وجود با –را  یزندگان امیّچگونه ا یخدمت سرباز

 ود؟نم خواهد

 
 محمد مهدی فراهاین



 

 

 

 تقدیر دروغین ارز ، مذاکره 
جامعه  ازیمورد ن یارز و کاال نیتام یهمه توان خودش را برا ولت)) د

 6در  ست،یاز درد و مشکل مرد غافل ن یبه کار برده است و لحظه ا

 (( شود.  یبهتر م یاز لحاظ اقتصاد طیماهه دوم شرا

 99مهر  2۳دولت  ئتیجمهور در جلسه ه سیجمالت سخنان رئ نیا

 .تومان گذشت زاره ۳1دالر از  متیکه ق یباشد زمان یم

 لیهزار تومان تحو ۳دولت را با دالر حدود  92در سال  ازدهمی دولت

دولت  یاز زمامدار گریسال د کیبه  بیکه قر یگرفت و اکنون در حال

 یعی. ربمیدالر مواجه متیدوازدهم مانده است با ده برابر شدن ق

کل بانک  سییداند و ر یم یرواقعیرا غ متیق نیدولت ا یسخنگو

 ریدر سا رانیا یو بلوکه شدن ارزها یمیتحر یفشارها دیتشد یمرکز

 یاو معتقد است بانک مرکز داند،یاتفاق م نیکشورها را عامل بروز ا

کنندگان به کار بسته  میناکام نگه داشتن تحر یرا برا یاژهیاقدامات و

است،  رییتغ و در حال دهیچیپ اریبس طیاست اما در هر صورت شرا

 نیدر ا یو هر لحظه ممکن است اتفاق تباال اس یلیبازار خ نیا سکیر

 .افتدیبازار ب

از  هاهیبورس و خروج سرما زشیر زین یبازار مال لگرانیتحل یبرخ

 هامتیتقاضا و باال رفتن ق شیبورس به سمت بازار ارز را عامل افزا

عوامل دست به دست هم دادند تا بازار ارز  نیا ندیگو یدانند و م یم

 .دیتجربه نما یاز شوک قبل یدوباره را به فاصله کوتاه یشوک

 شیارز سبب افزا متیق شیکارشناسان معتقدند افزا یطور کل به

تحت  متیق شیافزا نیها شده است و ا متیحباب در ق جادیتقاضا و ا

 یتالش ها نیو آخر کایاز جمله انتخابات آمر یعوامل مختلف ریتاث

و  رانیتحت فشار قرار دادن اقتصاد ا یبرا کایآمر یجمهور فعل سیرئ

 .مردم است یو انتظارات تورم بورسسقوط بازار  نیهمچن

 یدالر، وعده ها متیق ینابسامان نیا انینکته قابل توجه در م اما

ه هر چند در روند است ک کایانتخابات آمر جیدولت معطوف به نتا

 یواه دیام جادیاما سبب ا ستین ریتاث یدالر ب متیق یجهان شیافزا

شود؛ همانطور  یبه خارج از کشور م یداخل یو وابسته شدن کنش ها

دالر بعد از شکست ترامپ  متیدولت از کاهش ق انیاز حام یکه برخ

سمت ببرند  نیرا به ا یو در تالش هستند تا افکار عموم ندیگو یم

کند؛ مانند  یم دایبهبود پ یاقتصاد طیشود شرا روزیپ دنیکه اگر با

 یو باال بردن ارزش پول مل یسال ها قبل که با وعده دالر هزار تومان

 یاعتماد یبار اما ب نیکردند. ا یرا کسببرجام را به ملت قبوالندند و 

 یتوخال یشده است بر سر راه آنکه با وعده ها یمانع مردم به دولت

همراه خود داشته  96و  92 یهامردم را مثل سال تیبتوانند حما

 .باشند

دست از  تشانیسال آخر مسئول نیو دولتشان در ا یروحان یآقا کاش

گره خورده  ییمردم و دادن وعده ها شتیبا مع یتمسخر ملت و باز

سخت که اقتصاد  طیشرا نیبه مذاکره و ارتباط با کدخدا بردارند و در ا

عمل  یمنحوس کرونا قرار گرفته است کم روسیو ریتحت تاث یجهان

 شانیاز ا یکینام ن دیتر با مردم برخورد کنند تا شا انهتر و صادق انهیگرا

 .بماند ادگاریبه 
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به خود  خیرا در طول تار یبیپر فراز و نش یتنشها هیقاجار یاز ابتدا -قرار دارد جانیآذربا یجمهور یکه در شرق ارمنستان و جنوب غرب -باغ قره

دارد. در سال  شهیر -به نفع خود شروع شد یتیجمع بیترک رییکه به قصد تغ- 19۸۸سال  یهایریدر درگ یفعل یحال، تنشها نیاست؛ با ا دهید

منطقه را  نیا یرسم تیکه وضع پروتکل است نیسال تنها هم 26حال بعد از  نیکرد با ا ینیشبیموقت را پ یراه حل شکک،یپروتکل ب 1994

 .حاصل نشده است یو قرارداد صلح کندیم نییتع

 هیو روس جانیآرتساخ، آذربا یاز ارمنستان، جمهور یندگانینما یبه امضا 1994 یم 5توافقنامه ترک مخاصمه است که در  کی شککیب پروتکل

جبران  یخسارت ها لیپروتکل اشاره شده است که به دل نیاروپا( درآمد. در ا هیاتحاد یو همکار تی)از سازمان امننسکیاز گروه م یندگیبه نما

 یکرده است، تا امضا ریمنطقه را هم درگ یکشورها ریو ارمنستان گذاشته و عالوه بر آن منافع سا جانیکه ادامه مخاصمه بر مردم اذربا یریناپذ

 یها نیاز سرزم روهاین ینی( عقب نش2و خصمانه  ینظام یها تیفعال یریدم از سرگ(ع1 یرا برا ییکه سازو کارها- گریتوافقنامه الزام آور د کی

 یتوافقنامه مذکور معتبر باشد. پس از آن ط -کندیم ینیب شیاند پ ختهیاز منطقه گر یریدرگ جهیکه در نت ی( بازگشت پناهندگان۳شده  غالاش

 .نقض شد دشدی حمالت با – 2020و در سپتامبر  2020 هیو ژوئ 2016 لیدر آور -مرتبه ۳سال،  26

.)به نقل از ابدی یم انیقرارداد صلح پا ی(امضا2 ایو  ریدرگ نیاز طرف یکیکامل  می(تسل1از طرق  یکیو مخاصمات مسلحانه به  جنگ

به  یابیدست یشده برا شنهادیپ یاست. الگوها یریگیمذاکره در حال پ یالگوها قیروش دوم از طر شدیزمان تصور م نیا ی( ط1۳6۸،یکاظم

 (1۳99،یکوزهگر کالج یبود:) به نقل از ول لیموارد ذ شککیب روتکلصلح اشاره شده در پ

( : که به کایو امر هی)فرانسه، روس نسکیگروه م یروسا ندگانیو ارمنستان با نما جانیآذربا یجمهور ندگانیبر مشارکت نما یمبتن یالگو( 1

 یبا کشورها یحیارمنستان مس یمذهب یوندهایپ راینبوده است ز جانیآذربا یجمهور رشیالگو مورد پذ نیمذاکره، ا نیطرف انیعدم توازن م لیدل

 .داندیم رگذاریرا تاث نسکیمگروه 

 .الگو استفاده شده است نیاز ا 2020در اکتبر ری: که در آتش بس اخجانیارمنستان و آذربا ه،یروس انیمذاکرات سه جانبه م یالگو( 2

 شنهادیبه قرارداد صلح پ دنیرس یبرا زیو ... ن یمبادله اراض ،یدولت مشترک المنافع، دولت عموم جادیمانند ا یگریصلح د یطرح ها نیهمچن

 .است دهینرس یملموس جهیسالها به نت نیا یشده است که ط

اتمام  یبرا گرانیبه قرارداد صلح، هر از چند مدت، باز دنیدر رس شککیپروتکل ب یساله از زمان امضا 26 یناکام نیهم لیبه دل رسدینظر م به

 قیکه تعل -ترک مخاصمه و آتش بس نیو بنابرا اورندیدرآوردن طرف مقابل( ب میبه تسل قیاتمام جنگ از طر یعنیاول) نهیبه گز یمخاصمه رو

زمان  نیبا گذشت ا شدیکه تصور م شککیبه مانند قرارداد ب-منجر به صلح دوفاکتو شود یذشت زمان طوالناگر با گ یحت-موقت مخاصمات است

الگوها و  دیبا ارانهیمنطقه هوش نیدر ا رینفعان درگ یقرارداد صلح، ذ ینخواهد بود و تا امضا یراه حل باثبات -شود ریبه صلح دوفاکتو تعب تواندیم

 .ببرند شیوه مذاکره را به پیش

 

صلح؟ یبرا ای مقدمه ای یینها جهیترک مخاصمه و آتش بس؛ نت  

 فاطمه حسن نژاد
 فرزانه جعفری
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