


کالم امام:

انقالبی باید بصیر باشد، باید پیچیدگی های رشایط زمانه را درک کند، مسئله 

این جور ساده نیست که یکی را رد کنیم، یکی را اثبات کنیم، یکی را قبول 

کنیم. این جوری منی شود باید دقیق باشید، باید شور انقالبی را حفظ کنید، 

باید با مشکالت هم بسازید. باید از طعنه و دق دیگران هم روگردان نشوید اما 

باید خامی هم نکنید. مراقب باشید، معیوب نشوید. در صحنه مبانید اما دقت کنید و 

مواظب باشید رفتار بعضی از کسانی که به نظر شام جای اعرتاض دارد شام را عصبانی 

نکند، شام را از کوره در نربد. رفتار منطقی و عقالیی یک چیز الزم است.
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"بنزیــن یارانــه ای" در دولت هــای ایرانــی حداقــل ۶ 

دهــه قدمــت دارد و متــام دولت هــای مســتقر در ایــران 

ــل  ــر معض ــد از آن درگی ــه بع ــاب و چ ــل از انق ــه قب چ

ــران گاهــی  ــد. امــا چــرا اقتصــاد ای ــن بوده ان ــه بنزی یاران

ــود؟ ــن می ش ــت بنزی ــزرگ در قیم ــی ب ــد تغییرات نیازمن

 

ــول  ــه معل ــت، بلک ــت نیس ــن، عل ــت بنزی ــش قیم افزای

تحــوالت اقتصــاد کان اســت. ســاختار اقتصــاد ایــران 

تورم ســاز اســت، زیــرا دولــت هــم در حــوزه سیاســت های 

قاعده منــد عمــل  پولــی  و هــم سیاســت های  مالــی 

ــودن  ــی ب ــز نفت ــاق نی ــن اتف ــی ای ــه اصل ــد. ریش منی کن

اقتصــاد ایران اســت. مســئله بنزیــن  با بحث تــورم ارتباط 

تنگاتنگــی دارد. برهــم خــوردن نســبت قیمــت بنزیــن از 

طریــق افزایــش قاچــاق یــا مــرف بی رویــه تبدیــل بــه 

نیرویــی علیــه مقاومــت دولــت می شــود. هنگامــی کــه 

مقاومــت دولــت شکســته می شــود، ناچــار اســت تــورم 

را بــه شــکلی جــران کنــد و چــون ایــن تخلیــه بــه شــکل 

تدریجــی طــی ســال ها صــورت نگرفتــه، تبدیــل بــه یــک 

ــود.  ــوک آور می ش ــش ش جه

ــا در  ــازی یارانه ه ــد س ــون هدفمن ــب قان ــس از تصوی پ

ســال ۱۳۸۸، قانون گــذاری قیمــت بنزیــن دچــار تغییــرات 

ــرد  ــن ک ــس تعیی ــه مجل ــن ک ــه ای ــد. از جمل ــی ش فراوان

تکلیــف یارانه هــای پرداختــی بــه اقــام اساســی بــر 

عهــده دولــت اســت و دولــت مســئول قیمت گــذاری 

ــدی یارانه هــا در رشایطــی انجــام  ــن اســت. هدفمن بنزی

ــی  ــود تورم ــار رک ــددا دچ ــور مج ــاد کش ــه اقتص ــد ک ش

ــا پایــان دولــت نــرخ  بــود. پــس از اجــرای ایــن قانــون ت

رشــد اقتصــادی، ســقوط شــدید بــه زیــر صفــر داشــت و 

ــرد.  ــدا ک ــادی پی ــش زی ــز افزای ــورم نی ت

سیاســت های مالــی اشــتباه و تحریم هــا باعــث شــد کــه 

ــه ای  ــن یاران ــرخ بنزی ــدی ن ــش۴۰۰ درص ــم افزای علی رغ

دولــت  عمــر  پایــان  در  درصــدی،   ۷۷۵ آزاد  نــرخ  و 

ــه بنزیــن  ــرای یاران ــژاد رقــم پرداختــی دولــت ب احمدی ن

حتــی از ابتــدای کار هــم بیشــر باشــد. بــا روی کار آمــدن 

دولــت روحانــی سیاســت های بنزینــی کشــور دســتخوش 

ــه فســادزا بــودن بنزیــن دونرخــی  ــا بهان تغییــر شــد و ب

و کــری ۱۰ هــزار میلیــاردی در پرداخــت یارانه هــا، 

ــد.  ــی ش ــاره تک نرخ ــن دوب بنزی

پایانبازبنزین!
ــی از  ــرای رهای ــی ب ــای ایران ــای دولت ه ــن تاش ه آخری

ــه  ــان مــاه ۱۳۹۸ منجــر ب ــه بنزیــن در آب ــار گــران یاران ب

اعراضــات گســرده ای شــد. تکــرار دونرخــی شــدن بنزیــن 

بــا فرمــول ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومــان، بــدون اطاع رســانی 

اجــرا شــد. پــس از ایــن افزایش قیمــت در دولــت روحانی 

تــا امــروز بنزیــن یارانــه ای رشــد ۲۷۵ درصــدی و بنزیــن 

آزاد رشــد ۳۳۰ درصــدی داشته اســت. علی رغــم ســخنان 

رئیــس جمهــور در آبــان ۹۸ مبنــی بــر ایــن کــه " گرانــی 

ــع مــردم اســت." و "درآمــد حاصــل از آن  ــه نف ــن ب بنزی

در بیــن اقشــار کــم درآمــد توزیــع میشــود." و همچنیــن 

"رشــد قیمت هــا پــس از گرانــی بنزیــن حداکــر ۴ درصــد 

خواهــد بــود."  پــس از گذشــت یــک ســال از ایــن 

ســخنان شــاهد وعده هایــی هســتیم کــه هیــچ وقــت بــه 

رسانجــام نرســیدند. 

نقایصطرحسهفوریتی
ــام  ــن مت ــگاه بی ــن هیچ ــش بنزی ــل از افزای ــد حاص درآم

اقشــار کم درآمــد تقســیم نشــد، زیــرا یارانــه بنزیــن 

متعلــق بــه خانواده هایــی کــه ماشــین ندارنــد، منی شــود! 

افزایــش قیمــت هــا نیــز بــه ۴ درصــد محــدود نشــد، زیــرا 

بــه مشــاغل متاثــر از بنزیــن توجــه نشــد.

 یکــی از مشــکات جــدی طــرح دولــت، نحــوه حامیــت 

از کســب وکارهای ُخــرد اســت کــه کار آن هــا بــه بنزیــن 

ــت از آن هــا در  و ســوخت متصــل اســت و نحــوه حامی

ایــن طــرح، مشــخص نشــده اســت.

میــزان تــورم در کل کشــور در ســال ۹۸ حــدودا ۲۸ درصــد 

بــود و اکنــون بــه ۴۱ درصــد رســیده و پرایــد ۴۱ میلیونــی 

را بایــد بــا ۱۰۰ میلیــون خریــد. ایــن یعنــی امثــال آقــای 

نوبخــت کــه در ســال قبــل ادعــای ایجــاد تــورم نزولــی را 

مــی کردنــد بایــد پاســخگو باشــند!

 ایــراد دیگــری کــه بــه یارانــی پرداختــی از ســوی دولــت 

وارد اســت، نادیــده گرفــن سیاســت های جمعیتــی اســت، 

ــغ ثابتــی  ــرا بــه خانواده هــای بیشــر از پنــج نفــر مبل زی

ــه  ــراد جامع ــه اف ــی هم ــن یعن ــد و ای ــد ش داده خواه

ــد.  ــا ندارن ــت یارانه ه ســهم یکســانی در دریاف

ــل  ــن معض ــل ای ــرای ح ــی ب ــرات کارشناس ــاس نظ براس

خودروهــای  عمدتــاً  کــه  اتومبیل هایــی  می تــوان 

ســواری هســتند بــه 5 یــا 6 گــروه دســته بندی شــوند؛ و 

خودروهــای هــر کاس یــا طبقــه رقــم مشــخصی را بــرای 

ــه  ــد به طــوری کــه یــک قیمــت پای ــن پرداخــت کنن بنزی

بــرای بنزیــن در نظــر گرفته شــود و آن قیمــت پایــه کــه 

قیمــت متــام  شــده اقتصــادی آن اســت، مبنــای پرداخــت 

هزینــه از ســوی خودروهــای دســته اول باشــد و دولــت 

بــرای دســته های بعــدی هــر کــدام بــه  میزانــی تخفیــف 

قائــل شــود تــا اینکــه مثــاً خودروهــای دســته آخــر کــه 

ارزان  قیمت تریــن خودروهــا هســتند، بنزیــن را بــا نــرخ 

ــد. ــت کنن ــان دریاف 1500 توم

ورود رقابت هــای انتخاباتــی از مســئله بنزیــن ابــزاری 

را بــرای تخریــب رقبــای سیاســی بــه وجــودآورده تــا 

ــن  ــز از بی ــکل نی ــن مش ــل ای ــی ح ــای کارشناس راهکاره

ــاه  ــت وکوت ــای موق ــه راهکاره ــردان ب ــرود و دولت م ب

پیاپــی  شکســت های  اثــر  در  بیاورنــد.  روی  مــدت 

دولت مــردان در رهایــی از بــار گــران بنزیــن، قــدرت 

ــه ایــن اتفاقــات بــه شــدت  تحمــل مــردم نیــز نســبت ب

ــت.  ــده اس ــته ش کاس

ــی  ــت های بنزین ــل سیاس ــل معض ــرای ح ــه ب ــه آنک نتیج

ــط  ــا در نظرگرفــن رشای ــد طرح هــای کارشناســی ب نیازمن

تصویــب  بــا  و  هســتیم  تحریمــی  ویــژه  اقتصــادی 

طرح هایــی بــا فوریــت بــاال تنهــا نتایــج مخــرب اقتصادی، 

ــت. ــم داش ــی خواهی ــی و اجتامع فرهنگ
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گــزارش عملکــرد انجمــن اســامی مســتقل دانشــکده 

حقوق و علوم سیاســی
ــدا دو  ــس ابت ــز پژوهش هــای مجل  براســاس گــزارش مرک

طــرح در ایــن موضــوع در مجلــس دهــم اعــام وصــول 

شــد و در کمیســیون شــوراها تلفیــق شــدند. مرکــز 

ــن  ــی در ای ــکیل کارگروه ــا تش ــس ب ــای مجل پژوهش ه

ــان در  ــا کارشناس ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــه و برگ زمین

ــرح از  ــن ط ــد. ای ــس ش ــم مجل ــرح تقدی ــک ط ــب ی قال

ــت.  ــی ماندهاس ــیون باق ــم در کمس ــس ده مجل

ــه ۳۰ ۴۰  ــبت ب ــه نس ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ــدف ای ه

ــه  ــه ب ــی ک ــاس حقوق ــر اس ــا ب ــل راهپیامیی ه ــال قب س

ــود،  ــده ب ــه نوشته ش ــاس آیین نام ــر اس ــزاب داده و ب اح

نســبت بــه ایــن آیین نامــه از مجــوز بــه اطــاع پیشــینی 

پیــدا  تغییــر  کا  رویکردهــا  همچنیــن  کنــد.  تغییــر 

ــد، اشــخاص  ــامل احــزاب نباش ــط ش ــد. شــمولیت فق کن

حقوقــی و حقیقــی را هــم شــامل شــود. در ایــن حــوزه 

دو ذی نفــع وجــود دارد: افــرادی کــه متعلــق بــه جامعــه 

ــی  ــخاص حقیق ــی، اش ــکل های صنف ــه تش ــی، جامع مدن

ــی در  ــرار دارد. یعن ــت ق ــت و حاکمی ــک طــرف دول و ی

بحــث اجتامعــات بــا دو ارزش متفــاوت روبــرو هســتیم: 

یــک بحــث امنیــت و یــک بحثــی بــه نــام حــق اعــراض 

ــت اســت.  ــه حاکمی نســبت ب

در کف خیابان چه اتفاقی میافتد:

مشــکاتی کــه از بعــد میدانــی قابــل بررســی اســت، در 

ســه محــور جــای میگیــرد. اول، در جامعــه ایــران بــه طور 

ــا کــه هــر  ــه ایــن معن ــه نیســت. ب کلــی اعــراض پذیرفت

اعراضــی بــه معنــای مقابلــه بــا نظــام، تلقــی می شــود. 

ــرای  ــی مشــخصی ب دوم، در حــال حــارض ســاختار قانون

اعــراض وجــود نــدارد و معرضــان و همچنیــن مســئولین 

ــورد  ــئله برخ ــن مس ــا ای ــد ب ــه بای ــه چگون ــد ک منی دانن

کننــد. ســوم، فرهنــگ اعــراض در جامعــه وجــود نــدارد. 

ــن  ــت و در بی ــردم نیس ــه م ــر ب ــم منح ــورد ه ــن م ای

مســئولین مربوطــه نیــز ایــن فرهنگ ســازی صــورت 

نگرفتــه. در حــال حــارض فــرق بیــن اعــراض و اغتشــاش 

در فرهنــگ مــا جــای نــدارد و ایــن مــورد هــم مزیــد بــر 

ــت. ــت شده اس عل

ــا حضــور کارشناســان   همچنیــن نشســت تخصصــی ای ب

ــس  ــدگان مجل ــی و مناین ــی، جامعه شناس ــف حقوق مختل

جهــت فتــح بابــی در ایــن زمینــه برگــزار شــد و بــه 

بررســی  و  جامعه شناســی  فرهنگــی،  ابعــاد  بررســی 

ــد  ــد. امی ــه ش ــور پرداخت ــرح مذک ــی ط ــی و قانون حقوق

ــراض  ــگ اع ــون و اشــاعه فرهن آنکــه بــا تصویــب قان

ــی و  ــای اجتامع ــاهد کاهــش هزینه ه ــه ش ــن زمین در ای

ــی  ــور قانون ــه ام ــزام ب ــت و الت ــش مدنی ــی، افزای فرهنگ

ــیم. باش

تعییــن نظــام مســئولیت برگــزار کننــدگان و رشکــت 

کننــدگان:

در صــورت وقــوع جــرم یــا ایــراد خســارت، چــه کســی و 

در چــه محــدوده ای مســئولیت کیفری و مدنــی دارد؟

تضمین امنیت و مدیریت مداخات خشونت آمیز: 

تعییــن مــوارد بــه کارگیــری خشــونت و تعییــن ســطوح 

مختلــف خشــونت بــرای جلوگیــری از تعــدی و تفریــط. 

در بعــد سیاســی و در بحــث فرهنــگ اعــراض، مبعنــای 

ــن  ــت. همچنی ــع نشده اس ــرش واق ــورد پذی ــح م مصطل

ســاختار مشــخصی بــرای اعــراض وجــود نــدارد و 

فرهنــگ اعــراض میــان مــردم و مســئولین جانیافتــاده 

اســت. همچنیــن دولــت و حکومــت رشــد فکــری کــه 

بایــد در ایــن زمینــه بــه جامعــه تزریــق کنــد را نکــرده 

اســت. همچنیــن ســایر نهادهــای فرهنگــی، مطبوعــات، 

ایــن زمینــه جامــه  رســانه ها و جامعه نخبگانــی در 

عمــل نپوشــیده اند.

گزارشی از تصویب قانون تجمعات

از »وجود اصل تا ایجاد قانون«

و  اجتامعــات  »برگــزاری  ق.اساســی:   ۲۷ اصــل  براســاس 

ــام و  ــی اس ــه مبان ــل ب ــه مخ ــی ک ــا در صورت راهپیامیی ه

بــدون حمــل ســاح باشــد آزاد اســت.« لکــن ایــن اصــل از 

ــی  ــد اجرای ــه بای ــه حــال آنطــور ک ــا ب ــدای شــکل گیری ت ابت

گــوش  بــه  مردمــی  مســاملت آمیز  اعراضــات  و  نشــده 

مســئولین منی رســد و بعضــا بــه اغتشــاش کشــیده می شــود. 

ــی  ــده حقوق وعلوم  سیاس ــتقل دانکش ــامی مس ــن اس انجم

ــر  ــکار، پیگی ــه راه ــی و ارائ ــا آسیب شناس ــا ب ــد ت ــر آن ش ب

ــن  ــی ای ــود. بررس ــات ش ــل آزادی تجمع ــدن اص ــی ش اجرای

مســئله نیازمنــد بررســی ابعــاد مختلــف موضــوع در حــوزه 

هــای فرهنگــی، سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی، حقوقــی و ... 

اســت.

در ایــن زمینــه جلســات متعــددی با کارشناســان پژوهشــکده 

اســاتید  مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز  نگهبــان،  شــورا 

دانشــگاهی و خرگزاری هــا برگــزار شــده اســت.

ــل  ــن اص ــی ای ــوق عموم ــناس حق ــرات کارش ــاس نظ براس

ــه ای باشــد کــه: ۱( از منظــر حقــوق داخلــی بایــد بــه گون

حکومــت ایــن اعراضــات را بــه رســمیت بشناســد، ۲(بســر 

مناســب را فراهــم کنــد، ۳(آســیب های احتاملــی را بــه 

ــاند. ــل برس حداق

نظــام   )۱ اصــل:  ایــن  حقوقــی  محورهــای  مهمریــن 

تصمیم گیــری،۳( بــرای  صالــح  ۲(مراجــع  مجوزدهــی، 

ــرای سواســتفاده مقــام اداری، ۴(فعــال  خاهــای موجــود ب

ــئولیت و ۶( ــام مس ــن نظ ــی، ۵(تعیی ــارت قضای ــردن نظ ک

اعــامل خشــونت

نظام مجوزدهی:

 بــه طــور کلــی ســه نــوع نظــام مجوزدهــی وجــود دارد کــه 

بــه تناســب رشایــط هــر کشــوری دولــت هــا بــه انتخابشــان 

می پردازنــد و  در مــواردی بــه تلفیــق آنهــا می پردازنــد. 

ــه مســئولین  ۱(اخــذ مجــوز پیشــینی، ۲(اطــاع پیشــینی ب

ذی ربــط و تعقیــب پســینی و ۳(منــع تجمــع درصــورت 

وقــوع جــرم 

مجــوز  مــورد  در  تصمیم گیــری  بــرای  صالــح  مراجــع 

ــاده 10  ــیون م ــور، کمیس ــه وزارت کش ــات، مجموع تجمع

ــخص  ــب مش ــا ترکی ــر ب ــع دیگ ــا مراج ــزاب  و ی ــون اح قان

ــن  ــی از ای ــب فعل ــا ترکی ــاده 10 ب ــیون م ــتند. کمیس هس

لحــاظ دچــار ایــراد اســت کــه مشــخص نیســت چــه کســی 

ــت. ــام اس ــی اس ــخیص مبان ــت تش ــد صاحی واج

 

مرجــع رســیدگی  بــه بحــث تجمعــات بایــد مســتقل، 

متخصــص سیاســی_امنیتی و متخصــص بــه مبانــی اســامی 

ــن شــکل  ــه بهری ــده مســئولیتش ب ــد از عه ــا بتوان باشــد ت

ــد. بربیای
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ساعت14:30
ــه  ــای جامع ــود؛ فض ــه ب ــاعت 14:30 دقیق س

ملتهــب شــد. 
خر کوتاه بود؛ همراه با خاطراتی تلخ. 

بازهم ترور...
ترور دانشمندی هسته ای

شــاید کمــر کســی باشــد کــه اســم و رســمی 
ــرای  ــا ب ــد، ام ــنیده باش ــن ش ــاج  محس از ح
مطلعیــن از مســائل روز خــر شــهادت رئیــس 
ســازمان پژوهــش و فنــاوری وزارت دفــاع غــم 

ــد. ــوب می ش ــی محس بزرگ
بزرگمــردی کــه علی رغــم حضــور کمرنــگ او 
در رســانه، نقــش پررنــگ او در عرصــه نظامی 
و دفاعــی بــه قــدری بــزرگ و حیاتــی بــود کــه 
نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی در شــوی 
تبلیغاتــی اش، در ســال 2018 بــه رصاحــت 
ــت  ــرد و انگش ــری  زاده را ب ــن فخ ــام محس ن
اتهــام فعالیــت هســته ای ایــران را بــه ســمت 

او نشــانه رود.
ســلیامنی موشــکی مــا آنقــدر مهــم بــود کــه 
ــا  ــرور او باره ــرای ت ــال ب ــالیان س ــاد س موس
برنامــه بریــزد و بارها شکســت بخــورد؛ آنقدر 
مهــم بــود کــه نــام او در میــان هیچ کــدام از 
اطاعــات ســازمانی نظــام جمهــوری اســامی 
ــه  ــه نرشی ــود ک ــم ب ــدر مه ــد؛ آنق ــم نیای ه
فــارن پالیســی او را جــزو پنــج ایرانــی قدرمتند 
در لیســت صــد نفــره افــراد قدرمتنــد جهــان 
ــد،  ــص و متعه ــری متخص ــد. مدی ــرار بده ق
ــا  ــان م ــاز از می ــته و ممت ــمندی برجس دانش
پرکشــید، امــا چیــزی کــه باقــی گذاشــت 

ــی  ــه راه تهران ــاوری و ادام ــم و فن ــیر عل مس
مقدم هــا بــود. ادامــه راه فخری زاده هــا بــود. 
فخــری زاده رفــت امــا فخــر ایــران باقــی ماند. 
نهــال جــوان انقــاب کــه بــا خــون قرنی هــا، 
ــرده  ــد ک ــن ها رش ــدی روش ــتی ها، احم بهش
ــود.  ــیده ب ــا رس ــه فخری زاده ه ــاال ب ــود ح ب
شــد،  شــهریاری ها  میــوه اش  کــه  درختــی 
علــی محمدی هــا شــد، قاســم ســلیامنی ها 

شــد...
بعــد از 14:30 فضــای جامعــه ملتهــب شــد، 
هشــتک ها ترنــد شــد. خــر پخــش شــد، امــا 
منبــع موثــق نبــود! خــر تــرور تأییــد شــد امــا 

شــهادت معلــوم نبــود!
داد:  بیانیــه  دفــاع  وزارت   18:30 ســاعت 
»بعدازظهــر امــروز جمعــه عنارص تروریســت 
ــل محســن فخــری زاده،  مســلح خــودرو حام
ــوآوری وزارت  ــازمان پژوهــش و ن ــس س ریی
در  دادنــد.  قــرار  حملــه  مــورد  را  دفــاع 
ــا  ــان ب ــت ایش ــم حفاظ ــری تی ــان درگی جری
فخــری زاده  محســن  آقــای  تروریســت ها 
بــه شــدت مجــروح شــد و بــه بیامرســتان 

منتقــل گردیــد. متاســفانه تــاش تیــم پزشــکی 
ــود و دقایقــی  ــاء ایشــان موفــق نب ــرای احی ب
قبــل ایــن مدیــر خــدوم و دانشــمند پــس از 
ســال ها تــاش و مجاهــدت بــه درجــه رفیــع 
شــهادت نائــل آمــد. وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
ــرور  ــه ت ــدام ناجوامنردان ــلح اق ــای مس نیروه
ــود  ــص خ ــد و متخص ــران متعه ــی از مدی یک
را بــه محــر مبــارک مقــام معظــم رهــری و 

ــران اســامی تریــک و  ــرور ای ملــت شــهید پ
تســلیت عــرض می منایــد.«

ــتک  ــد؛ هش ــوض ش ــردم ع ــوای م ــال و ه ح
هــا از محســن فخــری زاده بــه شــهید محســن 
از  اگــر  شــاید  شــد.  تبدیــل  فخــری زاده 
ــا،  ــار نطنزه ــهادت احمدی روشــن ها، انفج ش
می گرفتیــم،  درس  الحاقــی  پروتکل هــای 
در  آژانــس  درصــدی   92 فعالیــت  جلــوی 
ایــران را می گرفتیــم. شــایدها و امــا و اگرهــا 
ــه  ــاد اســت، امــا درس مهــم عدم اعتــامد ب زی

جنتلمن هــای پشــت میــز مذاکــره اســت.
همیشــه پیــروی از سیاســت های بــه اصطــاح 
حقــوق بــرش مأبانــه امپریالیســم جهانــی 

درســت نیســت. پارســال خــر اینکــه بــازرس 
آژانــس بیــن املللــی انــرژی امتــی دارای مــواد 
ــرش  ــه ســندی منت ــی ک ــوده، زمان ــاک ب خطرن
شــد کــه گــزارش محــل کار شــهید فخــری زاده 
را بــه گزارشــگران آژانــس مــی داد، زمانــی 
کــه جــی کارنــی ســخنگوی وقــت کاخ ســفید 
ــس  ــان آژان ــرد بازرس ــان ک ــت اذع ــه رصاح ب
شــورای  کاش  ای  هســتند.  مــا  چشــم های 
مجلــس  و  اطاعــات  وزارت  امنیت ملــی، 
شــورای اســامی اقدامــات الزم را بــا جدیــت 
الزم  اقدامــات  و  می کردنــد  پیگیــری  متــام 
بــرای قطــع یــد بازرســان از مراکــز اضافــی را، 
صــورت می دادنــد. زمانــی کــه حادثــه نطنــز 
بی پاســخ گذاشــته شــد، شــاید دور از انتظــار 
از نرمــش قهرمانانــه  نبــود دشــمن جــرّار 
جمهــوری اســامی سوءاســتفاده کنــد و ایــن 
طــور وقیحانــه پــدر انــرژی امتــی مــا را تــرور 

کنــد.
از  بــاز هــم  کــه منتخــب کشــور  زمانــی 
احتــامل بازگشــت بــه قبــل از 17ژوئــن را 
ــراردادی  ــه ق ــت ب ــامل بازگش ــد، احت می ده
کــه پــاره شــده، بــه قــراردادی کــه قــرار بــود 
ــان  ــد؛ نش ــود را می ده ــیده ش ــش کش ــه آت ب
ــدار در سیاســت خارجی بیشــر  از فقــدان اقت
ــه  ــم شــده ای ک ــدار گ احســاس می شــود. اقت
معلــوم نیســت ایــران عزیــز چقــدر بایــد 
امثــال فخری زاده هــا را هزینــه کنــد تــا آن را 

ــاورد. ــت بی بدس

شاهد چرخکار
فعال دانشکده

11

به وقت آبسرد...
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محمدحسین قصری زاده

فعال دانشکده

معنــای  بــه  جنیــن  ســقط 

کــودکان معصومــی  کشــن 

تنهــا  بعضــا  کــه  اســت 

کــه  اســت  ایــن  گناهشــان 

احتــامل مــی رود بیــامر بــه دنیــا 

بیاینــد. زنانــی کــه شــاید درک درســتی 

از مــادر شــدن ندارنــد، یــا مادرانــی کــه ترســیده اند 

فرزنــدان خــود را قربانــی رویــه غلطــی می کننــد کــه در 

ــب،  ــت. اغل ــدا کرده اس ــان پی ــروز جری ــدرن ام ــان م جه

ــد  ــه توصیه هــای پزشــکان گــوش نداده ان ــه ب ــی ک مادران

و جنیــن خــود را حفــظ کرده انــد، متوجــه می شــوند 

کــه تنهــا ترســی بی مــورد داشــته اند. چراکــه فرزنــد 

ــه  ــه گفت ــد. ب ــا می آی ــه دنی ــراق ب ــامل و ق ــان س دلبندش

ــقط  ــاک س ــار دردن ــامی آم ــورای اس ــس ش ــده مجل مناین

جنیــن در ایــران حــدود پانــزده بــرار آمــار فــوت شــدگادن 

کروناســت. حــال بایــد دیــد کــه اســام چگونــه بــه ایــن 

امــر نــگاه می کنــد. 

اســام نیــز بــه دلیــل کرامتــی کــه بــرای انســان در 

ــل  ــه و قب ــاد نطف ــه انعق ــرای مرحل ــی ب ــه، حت نظرگرفت

اســت.  قائــل  خاصــی  ارزش  روح،  شــدن  دمیــده  از 

ــه از  ــن را در هــر مرحل ــای اســام، ســقط جنی ــر فقه اک

ــود  ــرای آن وج ــی ب ــل موجه ــه دلی ــی ک ــد، در صورت رش

نداشته باشــد، حــرام و غیررشعــی می داننــد. خداونــد 

ــن  ــم کش ــال در قرآن کری متع

نفــس محــرم  قتــل  و  اوالد 

ــدای  ــه خ ــف رشک ب را در ردی

بــه  احســان  تــرک  و  متعــال 

والدیــن و فواحــش قــرارداده و از 

آن هــا نهــی منــوده و بــه اجتنــاب از آن هــا 

کرده اســت.  ســفارش 

البتــه ایــن حکــم تنهــا مخصــوص مســلامنان نیســت 

شده اســت.  واقــع  حــرام  الهــی  ادیــان  متامــی  در  و 

عامه طباطبایــی در تفســیر املیــزان اینگونــه بــه ایــن 

موضــوع اشــاره می کننــد: »تبیــن اآلیــات املحرمــات 

العامــة التــی ال تختــص برشیعــة مــن الرشائــع اإللهیــة« 

)املیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج7، ص: 315(

ــی  ــن ســوال کــه اگــر »زن ــه ای امــام خمینــی در پاســخ ب

حاملــه شــده و اکنــون یــک مــاه و نیــم، اطبــاء مــی گویند 

حاملگــی بــراي مــادر خطــر جانــی دارد و موجــب فلــج 

ــراي چنیــن  ــن ب ــا ســقط جنی شــدن وي خواهــد شــد. آی

مــادري جائــز اســت یــا خیــر؟« مــی فرماینــد: »اگــر رضر 

ــده شــدن  ــل از دمی ــراي مــادر دارد، قب ــی ب و خطــر جان

روح، ســقط جائــز اســت.« مقــام معظــم رهــري حــرت 

آیــه االلــه خامنــه اي نیــز می فرماینــد: »اگــر خــوف 

خطــر بــر جــان مــادر مســتند بــه قــول دکــر متخصــص 

ــده شــدن روح  ــش از دمی ــن پی ــن باشــد، ســقط جنی امی

ــم  ــن دو حک ــوان از ای ــدارد.« می  ت ــکال ن ــن اش در جنی

ــه  ــد متامــی احکامــی ک ــه مانن ــرد ک ــه اســتنباط ک اینگون

ــز اســتثناء دارد.  ــن نی ــد مســئله ســقط جنی اســتثناء دارن

ــه جــان  ــر ک ــک رضر بزرگ ت ــه از ی ــرای اینک ــا ب ــی م یعن

ــن  ــه ســقط جنی ــور ب ــم مجب ــری کنی ــادر باشــد جلوگی م

می شــویم.

ــه  ــاال اینگون ــم ب ــزاد از دو حک ــاس نیک حجت االســام عب

اینگونــه  نتیجــه می گیرنــد و دلیــل فقهــی ســقط را 

می بیننــد: »براســاس قاعــده نفــی عــر و حــرج، حرمــت 

ســقط در رشایطــی منتفــی بــوده و بایــد از رضر بزرگ تــر 

ــر  ــم ب ــدم اه ــده تق ــاس آن قاع ــرد و اس ــری ک جلوگی

مهــم اســت. بــا مزاحمــت جنیــن در رحــم، دلیــل 

متقنــی وجــود نــدارد تــا بتــوان بــا اســتناد بــه 

ــود.  ــادر ســلب  من ــات را از م آن، حــق حی

در مزاحمــت حیــات جنیــن بــا ادامــه 

ــادر  ــرای م ــن ب ــقط جنی ــادر، س ــات م حی

مجــاز خواهــد بــود. بــا قاعــده نفــی حــرج 

ــده  ــود و قاع ــته می ش ــت برداش ــم حرم حک

ــه  ــه تقی ــر همــه احــکام از جمل نفــی حــرج،  ب

حکومــت دارد. حرمــت ســقط جنیــن از دیــدگاه اکــر 

ــوده و اســتثناپذیر اســت.  ــق نب ــک مســئله مطل ــا، ی فقه

ــت  ــم حرم ــرج ، حک ــر و ح ــی ع ــده نف ــاس قاع براس

ــا  ــن ب ــت جنی ــود . مزاحم ــته می ش ــن برداش ــقط جنی س

حیــات مــادر نیــز می توانــد مجــوزی بــرای ســقط جنیــن 

باشــد. توجــه بــه آموزه هــای دینــی و فقــه شــیعه، 

تبیین کننــده راه درســت خواهدبــود.«

ــی   ــت راحت ــه جه ــه ب ــامی ک ــم اس ــون از حک ــن اکن لک

ــود.  ــتفاده می ش ــده سواس ــختی داده ش ــاب از س و اجتن

درحــال حــارض هرگونــه احتــامل مبنــی بــر اینکــه مــادر 

ــی  ــامل خیل ــه احت دچــار عــر و حــرج شــود را کاماینک

ضعیفــی باشــد، دلیــل بــر قانونــی و رشعــی بــودن 

ســقط می داننــد. خانواده هایــی کــه از بیــامری و یــا 

ــودک  ــیده اند ک ــواده ترس ــادر خان ــرگ م م

قربانــی  را  خــود  بی گنــاه 

رویــه ای می کننــد کــه 

از  نیســت  معلــوم 

نظــام  در  کجــا 

کشــور  پزشــکی 

یافتــه  رواج 

اســت. باتوجــه بــه 

مطالــب ذکــر شــده 

مجلــس  اســت  الزم 

ــرای ایــن  شــورای اســامی ب

تدبیــری  دردنــاک  و  مهــم  مســئله 

ــن  ــاهد ای ــر ش ــد دیگ ــل خداون ــه فض ــا ب ــد ت بی اندیش

نباشــیم.  دردنــاک  عمــل 

نگاهی به احکام فقهی سقط جنین
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عقبگرد=بنبست
پــس از پیــروزی جــو بایــدن صحبت هایــی از 
ــی از  ــوی برخ ــام از س ــه برج ــکا ب ــت آمری بازگش
مقامــات ارشــد آمریکایــی همچــون ونــدی رشمــن 
بــه عنــوان اولویــت اول  وی مطــرح شده اســت.
ــا مســئله هســته ای  ــدا رصف ــکا از ابت هــدف آمری
نبــوده، مســائل موشــکی و دیگــر چالش هــای 
ــان  ــامن زم ــت؛ در ه ــر اس ــم مدنظ ــه ای ه منطق
ــر اجــرای کامــل تعهــدات از ســوی  ــکا ب کــه آمری
ایــران تاکیــد داشــت، از اجــرای کمریــن تعهــدات 
خــودداری می کــرد و برجــام بیشــر بــه یــک تعهــد 
ــی طرف هــای  ــه شــباهت داشــت و حت یــک طرف
اروپایــی حــارض در برجــام نیــز از اجــرای تعهــدات 
خــود رسبــاز زدنــد. بــرای مثــال می تــوان بــه 
اینســتکس کــه کانــال تجــاری بــرای انتقــال دارو و 
مــواد غذایــی از طریــق مبادلــه نفــت بــود، اشــاره 
کــرد کــه اروپایــی هــا بــه آن نیــز پایبنــد نبودنــد.

ــی  ــای ضدایران ــدیدترین تحریم ه ــا ش دموکرات ه
را وضــع کردنــد. بــا ورود »جــو بایدن«بــه کاخ 
ســفید و اشــتیاق وی بــرای بازگشــت بــه برجــام، 
ــران،  ــر از ته ــازات بیش ــن امتی ــدف گرف ــا ه او ب
ــه ای در لغــو تحریم هــا نخواهــد داشــت. او  عجل
می توانــد بــه برجــام هــم برنگــردد، ولــی تعهــدات 
خــود را کاهــش دهد، کاماینکــه آمریکائیهــا اینکار 
را انجــام منی دهنــد. آنهــا بــا شــعار بازگشــت بــه 
برجــام و پایبنــدی بــه تعهــدات خواســتار کاهــش 

ــوند. ــران می ش ــدات ای تعه
دموکرات هــا بــر ایــن باورنــد کــه در زمان ریاســت 

جمهــوری ترامــپ ایــران رهــا شــد و در صــورت به 
ــن حــزب  قــدرت رســیدن مجــدد دموکرات هــا، ای

بهــر می توانــد ایــران را مدیریــت کنــد.
یقینــا می شــود بــه جــای اینکــه چشــم بــه انتظــار 
آمریــکا  منفعت طلبانــه  و  پــوچ  وعده هــای 
ــه  ــی، ب ــوان داخل ــرو و ت ــر نی ــه ب ــا تکی ــیم ب باش
روی کار آوردن نیروهــای جــوان و رسمایه هــای 
ــرای مناصــب مدیریتــی کشــور راهــکار  داخلــی ب
ــت قطــار اقتصــادی  ــرای هدای بســیار صحیحــی ب
و سیاســی کشــور باشــد. ایــران بــا دارا بــودن 
ــی  ــگل، جغرافیای ــا، جن ــادن، دری ــت و گاز، مع نف
اســراتژیک؛ جمعیــت جــوان و تحصیــل کــرده 
و ماهــر و ... یکــی از کشــورهای بــا تــراز بــاال 
در جهــان شــناخته می شــود  امــا متأســفانه در 
شــاخص های مهمــی همچــون رشــد اقتصــادی 
ــل  ــه یکــی از دالی ــا مشــکل مواجــه هســتیم، ک ب
ــر  ــت و در اک ــدان زیرســاخت مناســب اس آن فق
ــت. ــل اس ــه داخ ــه ب ــامد و توج ــوارد عدم اعت م

سیاســت خارجی آمریــکا چــه دموکــرات و چــه 
جمهوری خــواه، اســتکبار جهانــی اســت. آنچــه 
مســلم اســت، ایــن اســت کــه آمریــکا و اســتکبار 
جهانــی هیــچ زمانــی بــه دنبــال رشــد، شــکوفایی و 
توســعه کشــورهای دیگــر و بــه ویــژه کشــورهایی 
کــه بــه لحــاظ ایدئولــوژی بــا آنهــا در تضــاد قــرار 
ــبت  ــا نس ــت نه تنه ــن سیاس ــتند و ای ــد نیس دارن
بــه ایــران، نســبت بــه همــه کشــورهای جهــان از 

ســوی آمریــکا صــادق اســت.

بازگشت به سیاست های یک طرفه 



شهید عبدالحمید دیامله

او حزبی نداشت، خودش حزب بود...

نامش عبدالحمید بود. بعد ها در خانواده و جمع دوستان 

حمید صدایش می کردند. در معارشت بسيار هوشمند و مؤدب 

بود، دلنشني و گرم سخن می گفت، حضوری بسيار مطلوب و 

برخوردی متواضعانه داشت. می كوشيد تا همه رفتارهايش بر 

اساس عملكرد امئه معصومني)ع( و اسوه های الهی باشد. 

اعتقاد داشت كه بايد در زمينه هاي فكري و عقيديت مردم به 

شكل عميق كار شود تا قدرت انقاب اسامي در سال هاي بعد 

تداوم داشته باشد، دیامله اذهان نسل جوان را چون زمني بايري 

مي دانست كه بيم آن مي رفت بذر افكار التقاطي و انحرايف 

در آن كاشته و مثرات خطرنايك را در پيش رو داشته باشد. او 

كه خطر نفاق و التقاط را به خويب درك كرده بود با امكانات 

محدودش نقيش شگرف در تطهري سيامي فرهنگ اسامي از 

غرب زدگي و رشق زدگي ايفا كرد.

از خصوصیات بارز دیامله شجاعت بود، شجاعتی که تکیه 

بر ایامن به خداوند متعال داشت. از کسانی بود که قبل از 

انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری با وی مخالفت کرد 

و بعد از انتخاب وی را فاجعه دانست و جان خود را بر رس 

افشای چهره حقیقی او و سایر جریان های نفوذی در انقاب 

اسامی گذاشت. اما افشاگری دیامله از جنس تهمت و دروغ 

و جوسازی نبود. او مرد منطق و استدالل بود و این نگاه وی 

برخاسته از شناخت عمیق وی از معارف اسامی بود.

 در مواجهه با گروه های التقاطی و گروه های کمونیستی هم 

همینطور رفتار می کرد و به علت تسلطی که دیامله بر تفکرات 

این افراد داشت، سعی می کردند که بطور مستقیم با او روبرو 

نشوند. در ييك از سخرناين هاي دانشكده پزشيك بعد از سخرناين 

كه به سئواالت كتبي و شفاهي پاسخ مي داد، پس از جواب 

هاي كاماً متني و موجه كه همه را تحت تأثري قرار داده بود، 

گروه هاي منحرف يادداشتي به دیامله دادند مبني بر اينكه در 

سالن مبب گذاشته شده و خواستند از اين طريق جلسه را بهم 

زده و جمعيت داخل و خارج سالن را پراكنده سازند ايجاد 

رعب و وحشت كنند، اما دیامله با هوشیاری خاصی که داشت 

بعد از خواندن یادداشت گفت اشکالی ندارد همه باهم شهید 

میشویم، اگر مبب گذاری کرده بودید، خر منی دادید . 

ایشان مصداق روشنی برای این حدیث از امام باقر)ع( است:

املؤمُن أْصلَُب ِمن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ ِمنه، واملؤمُن ال یُْستََقلُّ 

ِمن ِدیِنه َشیٌء 

مؤمن از کوه سخت  تر است. از کوه کم  مى  شود، اما از دین  

مؤمن چیزى  کاسته منی گردد.

امام ضابطه حرکت

برای گام برداشن و گذر از رصاط مستقیم، احتیاج به یک رسی 

ضوابط و خصوصیاتی است که به منظور رسیدن بدان ها در 

مرحله نخست، رضورت شناخت »امام« در دنیا را ایجاب 

می کند.

صیرورت

مهمرین عاملی که در جهت شدن انسان قابل اهمیت هست 

مسأله چگونگی راهی است که در آن حرکت می کند؛ اگر این 

راه یک راه بسیار عریض باشد، نوعا زمینه های انحراف در آن 

زیاد خواندبود.

ازکوهسختتر
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»جــرم مــن آن اســت کــه حرف هایــم 

را زودتــر از زمــان می زنــم.«
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