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رهبر انقالب درباره فجايع ميانمار تاكيد كردند

دولتهاياسالمياقدامعمليكنند

حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اسالمي صبح سهش�نبه در ابتداي جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث
فاجعهآميز ميانمار ،از س�كوت و بيعملي مجامع جهاني و مدعيان حقوق بشر در قبال اين فجايع بهشدت انتقاد كردند و با
تاكيد بر اينكه راهحل اين قضيه اقدام عملي كش�ورهاي مسلمان و فشار سياسي و اقتصادي به دولت بيرحم ميانمار است،
خاطرنشان كردند :جمهوري اسالمي بايد عليه ظلم در هر نقطه از جهان ،صريح و شجاعانه ،اعالم موضع كند.
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حل مشكل ورود زنان به
ورزشگاهها صبوري ميخواهد

احمدينژاد و عدالتي كه
بايد اجرا شود

باربارا اسالوين در گفتوگو با «اعتماد» :ساختار
امنيت ملي امريكا خواهان تداوم اجراي برجام است
سارا معصومي

وزراي امور خارجه و دفاع دوش��ادوش مشاور امنيت
ملي ،راه دونالد ترامپ ،رييسجمهور ناآش��نا به عالم
سياست را سد كردند .ساكن جمهوريخواه كاخ سفيد
چه در روزهاي حضور در رقابتهاي انتخاباتي و چه در
جامه رييسجمهور امريكا وعده پايان دادن به توافقي
را داده بود كه بدترين توافق تاريخ ميداند .با وجود دو
بار تاييد پايبندي تهران به تعهداتش در قالب برجام و
متوقف كردن اجراي تحريمهاي هستهاي اما چشم به
راه روزي بود كه خروج امريكا از يك تفاهم چندجانبه

بينالمللي را اعالم كند .ش��وراي امنيت ملي ،وزارت
خارج��ه و وزرات دفاع ب��ه عالوه تيم��ي از معتمدان
وي در كاخ س��فيد از اواخر آوريل مامور شده بودند تا
اس��تراتژي كالن امريكا در قبال ايران كه رويكرد اين
دولت نسبت به توافق هستهاي را هم شامل ميشود،
تبيين كنند .روز گذشته خبرگزاري رويترز در گزارشي
اختصاصي ادعا كرد كه متن اين استراتژي روز جمعه
در اختيار رييسجمهور اياالت متحده
صفحه  10را
بخوانيد
قرارگرفته اس��ت؛ اس��تراتژياي كه
برپايه حفظ توافق هس��تهاي اما تشديد رويكردهاي
ضدايراني در ساير حوزههاي غيرهستهاي استوار است.

توگوي « اعتماد» با آسيبديدگان حادثه
گف 
واژگوني اتوبوس در جاده جاجرود

مرگپشتپلكهايمانبود

پايگاه اطالعرسانی دولت
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سرمقاله
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نگاه ديپلماسي

روزنامهاعتماد

محسن بهاروند

شوراي نويسندگان

پژوهشگر ارشد مسائل حقوقي و بين الملل

تقدم ساختار بر فرد

اتفاق��ات ميانم��ار اگرچه ي��ك بحث
حقوقبشري است ولي به نظر ميرسد
كه يك آموزه سياس��ي مهمي ني��ز در آن وجود دارد.
آموزهاي كه تاكنون چندين بار در نوشتهها مورد اشاره
ق��رار دادهايم .اينكه تاكيد بي��ش از حد بر ويژگيهاي
شخصي افراد و سياس��تمداران ،تضميني براي اصالح
جامعه نيس��ت .اين تاكيد اصالح جامعه را به شانس و
اقبال وابسته ميكند .نااميدي و يأس را نهادينه ميكند.
همه كساني كه به افراد دل ميبندند پس از مواجه شدن
با واقعيت آنان در موقعيتهاي مهمتر احساس ميكنند
كه به اعتماد آنها خيانت ش��ده اس��ت و اين احساس
منبع سرخوردگي و نااميدي اس��ت .نمونه آن را امروز
در ميانمار ميبينيم كه يك خانمي كه بيش از دو دهه
با ديكتاتوري نظاميان حاكم مبارزه كرد و برنده جايزه
صلح نوبل شد ،ولي امروز نه تنها اقدامي در برابر جنايت
عليه بخش��ي از مردم آنجا كه از مذهب و دين ديگري
هستند نميكند ،بلكه آن را انكار و به نوعي توجيه نيز
ميكند .تمامي كساني كه در جهان دل در گروي رفتار
خانم س��وچي و مبارزهجويي او داش��تند ،امروز نااميد
و سرخورده ش��دهاند به ويژه هنگامي كه تكذيب اين
خانم را همراه با تصاوير جنايات رخ داده عليه مسلمانان
روهينگيا ميبينند بر عمق فاجعه بيشتر پي ميبرند.
اين يك روي سكه است .ولي سوي ديگر ماجرا نيز مهم
است .هرچند بنده از جزييات مسائل ميانمار بياطالع
هستم ،ولي اين را هم ميتوان حدس زد كه شكافها و
جنايات قومي آنجا ،ريشههاي عميق نژادي و مذهبي
و حتي اقتصادي دارند و اگر خانم سوچي تصميم دارد
كه راي بياورد و قدرت را به دست بگيرد بايد با اكثريت
قاطع بودايي و نيز روحانيون متعصب آنان همراهي كند
و اگر مقابله كند و طبعا اين به نفع نظاميان اس��ت تا او
را از صحنه سياست حذف كنند .در واقع اين به معناي
مجاز بودن او به س��كوت در برابر ي��ا دفاع يا توجيه اين
جنايات نيست ،بلكه به معناي پيچيده بودن امر تصميم
و انتخاب در حوزه سياست است.
در واق��ع از اينجا ميخواهم وارد اين موضوع ش��وم كه
اگرچه س�لامت و نيز اراده افراد بر س��الم بودن و سالم

زيس��تن و اخالقي رفتار كردن براي همه مهم اس��ت،
ولي در حوزه سياس��ت بايد به زمينهها و س��اختارها و
تحول آنها بيش��تر توجه كرد .ساختاري كه مقوم نظام
استبدادي است يا تقويتكننده خشونت است ،حتي اگر
دموكراتترين فرد و ضد خش��ونتترين افراد هم وارد
آن ساختار شوند يا خودشان را با آن ساختار هماهنگ
ميكنند يا آنكه حذف ميشوند و فقط براي خود نامي
نيك به جا ميگذارند .البته اين بدان معنا نيس��ت كه
افراد به صورت صد درصدي تابع ساختار هستند ،ولي
به اين معنا هم نيست كه مستقل از ساختار هستند .در
ميان اين دو مقوله ميتوان گفت كه در بيش��تر موارد
اثرگذاري ساختار مقدم و قويتر از اثرگذاري فرد است.
تمام آنچه گفته شد مقدمهاي بود بر اين نكته كه كوشش
براي تغيير افراد بدون توجه به ساختارها و اصالح آنها،
با هدف بهبود جامعه ،اصالحات را شانسي ميكند .در
ارزيابي سياستمداران در درجه اول بايد به اقداماتي از
آنان توجه كرد كه اصالحات ساختاري ايجاد ميكند.
براي نمونه مهم نيس��ت كه يك سياستمدار چقدر از
آزادي و برابري انس��انها دفاع ميكند ،مهم اين است
كه آيا ايدههايي كه طرح ميكند ،فارغ از انگيزههايش
منجر به شكلگيري ساختاري كه مقوم آزادي و برابري
و عدالت باشد ،ميشود يا خير؟ اگر سياستمداري بتواند
رشد اقتصادي را به خوبي تامين كند ،نهادهاي مستقل
را چه در ح��وزه اقتصاد يا فرهنگ ،سياس��ت و جامعه
تقويت كند ،بخش دولت��ي را در برابر بخش مردمي و
خصوصي تقويت نكند ،از تنوع رسانهها حمايت كند،
براي پشتيباني از او كافي است .نه آنكه خواهان انحصار
رسانهاي و در عين حال مدعي آزاديخواهي شود .اگر
از برنامههاي معين شفافيت دفاع كند و آنها را در دستور
كار خود قرار دهد .از تمركز دولتي دفاع نكند و به توزيع
اختيارات منطقهاي بپردازند ،توسعه آموزش عمومي
را محور ق��رار دهد و ...تمامي اينها ب��ه منزله تغييرات
ساختاري در جهت تقويت دموكراسي ادامه در صفحه
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و آزادي و برابري حقوقي است .با قسم
خوردن يا حتي مبارزه كردن با ظلم ،نميتوان كسي را
آزاديخواه دانست.

جناب آقاي مهندس عدالت اميرزاده

درگذشت مادرگرامي تان را تسليت گفته  ،براي آن مرحومه
غفران و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبر وسالمتي
آرزومنديم .

الیاس حضرتی  -حسن رباطی  -حسن اسماعیلی – حمیدرضا تحصیلی

اما و اگرهاي همهپرسي اقليم كردستان عراق

حق تعيي��ن سرنوش��ت ملتها از مفاهيمي اس��ت
كه با ظاهر فريبندهاش بس��يار موجب سوءاس��تفاده
برخي سياس��تمداران جدايي طلب شده اس��ت .درك واقعي از اين
مفهوم با آنچه عموم از آن برداش��ت ميكنند بس��يار متفاوت است.
در حقوق بينالملل حق تعيين سرنوش��ت ملته��ا دو جنبه دارد؛
اول جنب��ه داخلي به اين معني كه ملتها در تعيين سياس��تهاي
اقتصادي و اجتماعي كش��ور خود دخيل باشند كه با مكانيسمهاي
دموكراتيك مانند پارلمان قابل تحقق اس��ت .دوم جنبه بينالمللي
به معني ع��دم مداخله دولتهاي خارجي در سرنوش��ت يك ملت
مس��تقل .اين حق در واقع بيشتر در دهه شصت ميالدي در رابطه با
استعمار زدايي ش��كل گرفت اما به عنوان يك مفهوم بينالمللي از
آن جنبه كه در باال گفته ش��د به قوانين بينالمللي حقوق بش��ر هم
سرايت كرد .نتيجه آن ش��د كه سياستمداراني از ظاهر آن استفاده
كرده و با تفسير اشتباه آن را با جدايي طلبي يكسان پنداشتند .حق
تعيين سرنوشت به هيچوجه با ايدههاي جداييطلبانه برابر نيست.
حق تعيين سرنوشت به عنوان يك حق بشري خواسته مشروع يك
ملت براي مشاركت در تصميمگيريهاي اجتماعي و اقتصادي است
در حالي كه جداييطلبي عملي غيرقانوني و نامشروع عليه تماميت
ارضي يك كش��ور است .همهپرسي در كردس��تان عراق در صورت
برگزاري ،گذش��ته از نتيجه آن ،چه از نظر حقوق بينالملل و چه از
ديدگاه قانون اساسي عراق نميتواند مبناي مشروعي براي جدايي
و استقالل كردستان عراق از آن كشور شود .هيچ مقررهاي در حقوق
بينالملل حق تعيين سرنوشت را با جدايي طلبي حتي به روشهاي
دموكراتيك برابر ندانس��ته اس��ت و چنين مبنايي براي به رسميت
ش��ناختن يك دولت جديد را تاييد نميكند .اگر قرار بود هر بخشي
از كش��ورها كه داراي همساني زباني ،مذهبي يا هر مشخصه محلي
ديگري باشند با يك همه پرسي دولت جديدي تشكيل دهند اصوال
دولتي باقي نميماند كه تشكيلدهنده نظام بينالمللي باشد .چون
در هر منطقهاي از آن مناطق نيز يك زير منطقه با مشخصات جديد
وجود دارد كه آنها با اس��تناد به اين مفهوم ميتوانند اعالم استقالل
كنند .پس به روش��ني بايد گفت صرف يك همه پرس��ي نميتواند
مبناي مش��روعيت جدايي يك منطقه يا تش��كيل دولت جديدي
باشدي .عالوه بر قواعد حقوق بينالمللي آراي دادگاههاي ملي هم
مويد همين نظر اس��ت .ديوان عالي كانادا در قضيه جدايي كبك از
كانادا در س��ال  1998در اين رابطه داراي اهميت است و معموال در
چنين قضايايي به آن مراجعه ميش��ود .طبق نظر اين دادگاه :حق

دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر
جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب
با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.

ســازمــان آگــهـيهــاي
روزنــامه اعتــمــاد

ساعت تماس 9 :تا 17

تلفن66124025:

شماره تماس66429409 :

تعيين سرنوش��ت متعلق به ملتهايي بوده است كه تحت ترتيبات
استعماري قرار داشتند ولي از زماني كه يك دولت تشكيل ميشود
حق��ي با عنوان جدايي طلبي يكجانبه وج��ود ندارد .مفهوم جدايي
طلبي يكجانبه در اين راي براي اينكه جدايي يكجانبه تلقي نشود به
دو موضوع اش��اره دارد؛ يكي اينكه حق جدا شدن يك بخش از يك
كشور بايد در قانون اساسي آن كشور پيش بيني شده باشد .دوم اينكه
اين جدايي بايد با رضايت دولت مركزي و در يك پروس��ه مذاكراتي
انجام شود .روشن است كه نظر حكومت مركزي نميتواند بر خالف
قانون اساسي باشد .در رابطه با كردستان عراق مطابق قانون اساسي
اين كش��ور و نظر حكومت مركزي عراق مبني ب��ر مخالفت با همه
پرسي چنين تالشي يك جدايي طلبي يكجانبه محسوب ميشود؛
لذا حتي اگر نتيجه همه پرسي به اتفاق آرا استقالل را تاييد كند اين
عمل مبناي مشروعيت براي جدايي ،استقالل يا تشكيل يك دولت
جديد نيس��ت .نگاهي گذرا به قانون اساسي عراق نشان ميدهد كه
گرچه از نظر اين قانون دولت عراق يك دولت فدرال اس��ت و حتي
فراتر از استانها ميتواند به مناطق مختلف هم تقسيم شود ولي اين
قانون تمام اين تقسيمات كش��وري را در درون يك عراق يكپارچه
و متحد ميدان��د و مجوزي براي جدايي طلبي صادر نكرده اس��ت.
حتي طبق ماده  107خود مقامات دولت مركزي را به عنوان حافظ
و مس��وول يكپارچگي عراق ميداند .قانون اساسي عراق ترتيباتي
براي تش��كيل مناطق (ماده  )116تعبيه كرده است ولي طبق ماده
 13خود هر قانوني در مناطق را كه خالف قانون اساسي باشد باطل
ميداند؛ لذا يك قانون محلي مبني بر بر هم زدن يكپارچگي عراق از
بنيان باطل است .تاكنون اطالعات دقيقي از جانب منطقه كردستان
عراق مبني بر اينكه چه چيزي درخواست اين همه پرسي را ضروري
و توجيه ميكند ديده نشده است اما آنها ممكن است استدالل خود
را بر عدم اجراي ماده  110در مورد استخراج و تقسيم منافع نفت و
گاز يا ماده  114اين قانون در مورد وضعيت منطقه كردستان عراق
بنا كرده باشند .چنين استداللي از نظر حقوقي داراي وجاهت نيست
زيرا استناد به قانون اساسي زماني وجاهت دارد كه به همه ملزومات
آن قانون پايبند باشيم نه اينكه خود موجب نقض آن شده و در عين
حال به آن اس��تناد كنيم .عالوه بر اين ماده  91قانون اساسي عراق
ساز و كار حل و فصل چنين شكاياتي را پيشبيني ادامه در صفحه
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كرده اس��ت .طبق اين ماده ديوانعالي فدرال عراق
مس��وول رسيدگي به شكايات مناطق اين كش��ور در مورد حقوق و
تكاليف مصرحه در قانون اساسي است.

راه سبز
كلوت

پرسپوليس

اي��ن روزها رييسجمهوري س��ابق از
سويي متهم به تخلف و ارتكاب جرايم
در دوران رياستجمهوري ميشود و از سويي خود را
مظلوم جلوه ميدهد و سعي در دفاع از خود و عملكرد
دوران مديريت خود دارد .بس��ياري بر اين باورند كه
كلي��ت نظام بنا به داليلي معتقد ب��ه محاكمه كردن
احمدينژاد نيس��ت و بنا دارد با مماش��ات با ايشان
برخورد كند تا هم او در بدنه نظام بماند و هم هواداران
وي نرنجند و هم آن همه حمايت از وي در آن سالها
توجيه خودش را حفظ كند .همين امر موجب شد كه
رييسجمهوري سابق به خود حق بدهد كه طلبكار
ش��ود و از موضع باال با ديگران مواجه شود و ادعا كند
كشور در دوران او در اوج شكوفايي قرار داشت و االن
كشور تعطيل شده اس��ت! وي به طنز ميگويد نكند
مش��كالت دهه  60هم تقصير دولت اوس��ت و با اين
بيان اقدام به مظلوميتتراشي براي خود ميكند در
حالي كه اين سخنان هرگز كارنامه عملكرد وي را به
فراموش��ي نخواهد س��پرد .وي براي دفاع از عملكرد
دولتش س��عي در اتخاذ سياس��ت تهاجمي دارد و با
متهم كردن دولتهاي هاشمي و خاتمي و روحاني،
دول��ت خود را قابل دفاع جل��وه ميدهد در حالي كه
كارشناسان مس��تقل بهتر ميتوانند از عملكرد همه
اين دولتها گ��زارش بدهند و آماره��ا گوياتر از آن
هستند كه كس��ي ولو با خلقيات احمدينژاد بتواند
آنها را انكار كند.
اخيرا وكيل احمدينژاد هم با نوشتن نامهاي خطاب به
نمايندگان مجلس مدعي شد ادعاهاي دادستان ديوان
محاسبات درباره پروندههاي متعدد احمدينژاد ،اتهام
است و با هدف سياسي مطرح ميشود در صورتي كه
اگر انگيزه سياسي در حمايت از رييسجمهوري سابق
در ميان نبود حتما دس��تگاه قضايي تاكنون اقدام به
دستگيري و محاكمه او و تعدادي از همراهان ايشان
ميكرد كه اقدام��ات غيرقانوني فراوان��ي در پرونده
اجرايي آنان وجود دارد.
واقعيت اين اس��ت ك��ه احمدين��ژاد در ميان همه
روساي جمهوري گذش��ته بهعنوان «بيبرنامهترين
و قانونگريزتري��ن رييسجمهور» بايد تلقي ش��ود.
متاسفانه دولت وي با ناديده گرفتن اسناد باالدستي
كشور از جمله سند چشمانداز و برنامه چهارم توسعه
و حتي قوانين جاري و رويههاي متعارف اداره كشور،
مملكت را به س��متي برد كه به ج��اي برنامه ،اهداف
كلي و به جاي قانون ،فرد و به جاي شعور ،شعار مورد
توجه قرار گرفت و برخي از نهادها هم به جاي آنكه بر
اجراي برنامههاي كالن و اصلي همچون گذشته اصرار
بورزند به كمك روحيه فرار از قانون دولت آمدند و از
ضرورت توجه به سند چشمانداز و اجراي برنامهچهارم
سخن نگفتند و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام
هم از بعد نظارتي خود كاست و نتيجه آن همان شد
كه همگان ش��اهد بوديم .يكي از نتايج همان بود كه
درآمدهاي نفتي كش��ور افزاي��ش خيرهكننده ۲۵۰
درصدي را تجربه كرد اما در همان حال ضريب اجراي
برنامه توسعه تنها  ۲۵درصد بوده است.
قبال نوش��تم كه دولت احمدينژاد برخالف ادعاهاي
مكرر ،قانونگريزترين دولت كشور است و اگر بررسي
منصفانهاي در اين زمينه صورت بگيرد ثابت خواهد
ش��د كه به دليل فردمحور بودن اداره دولت در زمان
احمدينژاد ،خطاهاي بسيار زيادي رخ داده و تخلفات
قانوني فراواني صورت گرفت .بنده بر اين باورم كه اگر
نظارت درست مجلسيان اعمال ميشد ،كار به اينجا
نميكش��يد اما اكنون هم دير نشده اس��ت و بايد به
تخلفات دولت قبل رسيدگي شود زيرا معتقدم برخي
از اقدامات دولت قبل هم از نظر تخلف قانوني و هم از
بعد نتايج به بارآورده براي مردم فقط بيتدبيري نبود.
يك نمون��ه از اي��ن بيتدبيريهاي دول��ت ،موضوع
يارانهها است .احمدينژاد قبل از اجراي طرح هدفمند
كردن يارانهها ،مدعي بود كه به هر نفر رقمي در حدود
 ۸۰هزار تومان پرداخت خواهد شد و اين در حالي بود
كه مطابق محاسبات منابع مستقل اين رقم كمتر از
 ۲۵هزار تومان بوده است .در تصويب قانون مربوطه،
دولت موظف ش��د كه  ۵۰درص��د از درآمد حاصل از
حذف يارانهها را به مردم بده��د و دولت هم رقم ۴۵
هزار تومان را براي اين كار در نظر گرفت .بعدها معلوم
شد كه اين عدد بر اساس درآمد  ۵۰درصدي حاصل
از ح��ذف يارانهها فراهم نيامده بلك��ه دولت با زير پا
گذاشتن قانون ۸۵ ،درصد را به اين كار اختصاص داده
و از سهم  ۳۰درصدي بخش توليد و صنعت برداشت
غيرقانون��ي كرده اس��ت تا رقم بيش��تري را به مردم
بدهد و پيامدهاي اقتص��ادي ناگوار بيبرنامگيهاي
خود را بپوش��اند .بعد از گذش��ت مدتي مشخص شد
ك��ه از بودجههاي ديگ��ري از جمله ادامه در صفحه
13
بودجهه��اي عمراني هم براي تامين
منابع مالي پرداخت يارانهها اس��تفاده شده است .آيا
اين روند را بايد تنها قانونگريزي تلقي كرد؟
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تيترهاي امروز
يك مقامديوانمحاسبات
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به « اعتماد» خبرداد

احكام ديوان محاسبات
عليهاحمدينژاد
منتشرميشود
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طرح دوفوريتي اعضاي شوراي
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شهردارگزارش
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به شورا ارايه دهد
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اصولگرايان به دنبال
نوسازياند
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آلمانيها همچنان رقيب قدر
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حضور بنز در ايران
رسمي شد
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نرخ رشد بهار
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انتقاد محمد علي بهمني
از وضعيت ترانه

شنيدن برخي ترانهها
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تقابل فعل و امر سياسي
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دموكراسي مشورتي
هابرماس
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گزارش «اعتماد» از بند مهم در
قرارداد كيروش براي دستيار ايراني

حاجرضايي :فدراسيون
مقصر است
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همه پرسي
غيرقانوني است
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