گزارش «وطن امروز» از بخشنامهای که بیامضا ابالغ شد

حرکت عظیمترین فیلم دنیای اسالم
برای اکران جهانی آغاز شد

گرانی ازاینجا تا کجا؟

انتشار پوستر
(ص)
فیلم محمد

صفحه 3

خیانتکیروش به هوادارانش

صفحه 13

صفحه 14

سالدولتوملت،همدلیوهمزبانی

چهارشنبه  14مرداد 19 1394شوال  5 1436آگوست  2015سال هفتم شماره 16 1665صفحه 1000تومان

vatan-e-emrooz voL.07 no.1665 Wed.Aug.05, 2015 ISSN:2008-2886

يادداشتامروز

تيترهايامروز

هرگز یک انقالبی را
تهدید نکنید!

امروز آمانو در سنا درباره«نقشه راه»
گزارش می دهد
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نکته

بهنوش بختیاری ،توافق ،بقالی
و سلمانی و یک روزنامه عصبانی
محسن جندقی

توهین کمسابقه یک روزنامه
اصالحطل��ب ب��ه بهن��وش
بختیاری بازیگر طنز و کمدی
س��ینما و تلویزی��ون میتواند
نش��ان دهد میزان نقدپذیری
مدعی��ان روش��نفکری چق��در اس��ت .برخی
اصالحطلبان برخالف نقاب نقدپذیری و حمایت
از آزادی بیان که بر چه��ره خود زدهاند همواره
نش��ان دادهاند از نعمت تحم��ل صدای منتقد
بیبهرهان��د و در صورت مش��اهده نظر مخالف،
انواع و اقس��ا م توهینه��ا و تهمتها را به طرف
مقابل میزنند .یکی از روزنامههای اصالحطلب
بهنوش بختیاری را با الفاظ سخیف خود بمباران
کلمات موهن کرد ،چراکه وی در جایی گفته بود:
«دوست دارم جامعهشناسی بخوانم تا مثال بعد از
توافق هستهای سریع ذوقزده نشوم».
ای��ن روزنامه در مطلبی با تیتر «واس�� ه نونه
واسه نونه» نوشت« :بهنوش بختیاری یک بازیگر
طنز و شومن است و اندازه همان سلمونی یا بقال
میتوان روی نظرش حس��اب کرد و بس .ضمن
اینکه چون نیازمند حضور در صداوسیماست و
چنین حرف مضحکی زده ،حتما به اندازه افراد
عادی هم نظرش ارزش ندارد ...هر کسی حرفش
ب��ه اندازه خ��ودش ارزش دارد و دلقک به اندازه
خودش.»...
 -1ای��ن مطلب در دف��اع از بهنوش بختیاری
نیست بلکه نقدی اس��ت بر نقدپذیری طرف
مقابل .اگر از این موضوع به راحتی بگذریم که
بهنوش بختیاری قدرتمندترین زن ایرانی در
شبکههای اجتماعی است و هواداران بسیاری
دارد ،وی را میت��وان ی��ک زن فع��ال ایرانی
دانست .اصال بهنوش بختیاری را نماینده زنان
خیل��ی معمولی ایران بدانی��م؛ آیا زنان خیلی
معمولی ایرانی حق اظهارنظر درباره مسائل روز
مملکت را ندارند؟! اصال همین عدم نقدپذیری
بیانگر خودبزرگبینی و خودبرتربینی نویسنده
اس��ت .البته این نگاه از باال به پایین در میان
نخبگان دولت فعلی نیز مسبوق به سابقه بوده
تا جایی که یکی از نزدیکان دولت از اظهارنظر
رانندگان تاکس��ی درباره انرژی هستهای نیز
انتقاد کرده بود.
 -2نویسندهای که به بهنوش بختیاری توهین
کرده ،وقیحانه نوش��ته روی نظ��ر وی به اندازه
همان بقال و سلمونی میتوان حساب کرد!
ادامه در صفحه 11

بیمسؤولیتی مسؤوالن و بالتکلیفی نخبگان
امیر استکی

س��کوت در میان��ه یک بحث
نگاه امروز
داغ؛ اتفاقی که شاید برای همه
ما رخ داده باش��د .س��کوت نه از سر تسلیم بلکه از
سر تحیر و به نوعی آچمز شدن ذهن .وقتی متوجه
فاصله عمیق منطق اس��تداللهای طرف مقابل در
بحث میش��وید .وقتی بناگاه کشف میکنید بحث
در نهای��ت چیزی جز جدلی هیس��تریک نخواهد
بود .وقتی متوجه میش��وید طرف مقابل عهدهدار
مس��ؤولیت اعمال گذشته خود نیست .سکوتی که
امروز بسیاری از تحصیلکردگان ما را فرا گرفته است؛
نوعی جاخوردگی و بهتزدگی.
مقدمه اول خود را همینجا رها میکنیم و البته
باز سراغ آن خواهیم آمد.
از معایب سیستمهای توزیع قدرت دموکراتیک
ش��اید بتوان به رها ش��دن ب��ار مس��ؤولیت دوران
قدرت اش��اره کرد .دولته��ا تصمیماتی میگیرند
و براس��اس آنها عمل میکنند که تا سالها پس از
اتمام دوره قانونی آن دولت کماکان تاثیرگذار باقی
میمانند ولی به جز قضاوت تاریخ شاید بار مسؤولیت
بیشتری پس از اتمام دوره قانونی بر دوش صاحبان
ق��درت در آن دوره باقی نمان��د .تالشهای زیادی
برای اصالح این نقص صورت گرفته از جمله تعبیه
س��اختارهای ثابت در میان ارکان قدرت و نوش��تن
برنامهها و سرمشقهای بلندمدت و تعیین اهداف و
استراتژیهای کلی به گونهای که دولتهای مختلف
در یک نظام سیاسی تنها بتوانند تاکتیکهای وصول
به اهداف را تغییر دهند اما در عمل دولتها چیزی
فرات��ر از صاحبان تاکتیکهای متفاوت هس��تند و
خواس��ت و اراده و نظر خ��ود را بر برنامهها و اهداف
تحمیل میکنند .این معضل در سیستمهای ریاستی
که قوه مجریه تفکیک بیش��تری از قوه مقننه دارد
بیشتر به چشم میآید .از سویی در سیستم ریاستی
موجود در کشور به علت ضعف نسبی ساختارهای
کنترل و تعدیل ،این رها شدن مسؤولیت بیشتر به
چشم میخورد.
توافق هس��تهای اخیر ه��م از آن تصمیماتی
اس��ت که پیامده��ای آن را بعده��ا هیچکس از
امضاکنن��دگان آن ب��ر عه��ده نخواهن��د گرفت.
همانگونه که دولتهای قبل مس��ؤولیتی را درباره
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناش��ی از افزایش
بیرویه تعداد دانش��جویان عهدهدار نخواهند شد.

سالم وطن

ب��ه طور خاص در رش��تههای مرب��وط به فناوری
هس��تهای عزمی برای پاسخگویی به پرسش مهم
دانشجویان و اساتید و تحصیلکردگان در آن زمینه
مشاهده نمیشود .پرسشی که همانا این خواهد بود
که آینده ما چه خواهد ش��د؟ آینده علمی که در
هالهای از ابهام قرار گرفته اس��ت و باید در جهتی
پیشبرده شود که با تعهدات ما در برجام تداخل
نکند .پیشاپیش مشخص است بار این مسؤولیت بر
دوش هیچکس نیست و جماعت زیادی از نخبگان
مرتبط با این مسائل به قضا و قدر و دست روزگار
سپرده خواهند شد و به خیل انبوه تحصیلکردگان
رهاش��ده و بالتکلیف جامعه اضافه خواهند ش��د.
تحصیلکردگانی که روزی به خاطر سیاس��تهای
کنترل��ی دولتهای پیش��ین به ورطه دانش��گاه
کش��انده ش��دند .دولتهایی که هیچ پاسخگوی
انتظ��ارات ایجادش��ده در این لش��کر بالتکلیف و
منابعی که برای تجهیز آن صرف کردهاند نیستند.
این مساله از آن رو مطرح شد که متعلق به همین
روزهاست و درگیری و پرسش تعداد قابل توجهی
از تحصیلکردگان امروز کشور و کمکی به روشن
شدن بیمسؤولیتی مسؤوالن است.
اگر از ابتدای انقالب اس�لامی تا بهحال لیستی
مثال از  2هزار نخبهسیاسی -بروکراتیک کلیدی در
بازههای  4ساله ایجاد کنیم ،به زعم ما به تشابهات
بسیاری در دورههای  4ساله میرسیم .کما اینکه به
قول آقای نوبخت ،معاون رئیسجمهور ،پس از رأی
آوردن دکتر روحانی نوبت آن است گسست مختصر
بافت نخبگان حاکم که در دوره قبل ایجاد شده بود
ترمیم ش��ود و دوباره زنگنهها و نعمتزادهها و ...به
مناصب کلیدی بازگردند و تشکیل کلیتی را بدهند
که در نهایت کش��ور را به فتحالفتوحی افسانهای به
نام برجام برس��اند و به بهانه تاثیر تحریم بر اقتصاد
متکی به نفت به ضرورت فریز کردن خیز کشور به
سمت فناوری هستهای برسند؛ اقتصاد تکمحصولی
آسیبپذیری که این مخرج مشترک نخبگان ،سی
و اندی س��ال فرصت مقاوم کردن داش��تند و امروز
مس��ؤولیت ضعف عملکرد خود را نه تنها بر عهده
نمیگیرند بلکه در طنزی ج��ذاب مقصران اصلی،
منتقدان اصلی نیز شدهاند و اینجاست که باید به مدد
آنچه در مقدمه اول خود به آن پرداختیم ،بهتزده و
آچمز شد و سکوت کرد.
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مگر قطعنامه کاغذپاره است؟

نسبت حقوقی برجام و قطعنامه

دیپلماسی حمید رحیمینژاد« :این مفاد
قطعنامه اس��ت نه توافق .اگر
نقض شود ،نقض قطعنامه اس��ت نه توافق»« ،در
قطعنامه درباره تسلیحات موشکی مسائل مختلفی
آمده که ما هم گوش نمیدهیم ،قبول هم نداریم»؛
ای��ن روزها اظهارنظرهایی از این س��نخ در فضای
سیاسی کشور زیاد شنیده میشود ،اظهارنظرهایی
که ریشه در ابهام نوع رابطه حقوقی توافق هستهای
(برجام) و قطعنامه شورای امنیت و مسائل حقوقی
ناشی از آنها دارد.
یکی از مس��ائل اصلی که زمینه این ابهامات را
فراهم آورده این بحث اس��ت که نس��بت حقوقی
قطعنامه و برجام چگونه است؟ در واقع همانطور
که در توضیح بند  18برجام تاکید شده است «مفاد
این قطعنامه [شورای امنیت] به منزله مفاد برجام
نیس��ت ».این جمل��ه به این معناس��ت که از نظر
حقوقی برجام و قطعنامه  2س��ند حقوقی مجزا از
یکدیگرند ولی این امر به این معنا نیست که این دو
سند روی یکدیگر تاثیرگذار نباشند حال باید دید
آثار حقوقی این جدایی و همچنین ارتباط این دو
سند با هم چگونه است.
یکی از نتایج حقوقی جدایی قطعنامه از برجام
این امر اس��ت که نقض قطعنامه نق��ض برجام به
حساب نمیآید و بر این اساس در این صورت برجام
نقض نش��ده است اما نقض قطعنامه به تنهایی نیز
دارای آثار حقوقی است .از آنجا که قطعنامه شورای
امنی��ت طبق ماده  25منش��ور مل��ل متحد برای
تمام کش��ورهای عضو الزامی است ،کشورهایی که
قطعنامههای سازمان ملل احکامی را بر آنها اعمال
میکند موظف به رعایت آن هستند و نقض قطعنامه
برای آنها مسؤولیت بینالمللی به همراه دارد.
ش��اید اینچنین گفته شود که در طول پرونده
هس��تهای قطعنامههای دیگری نیز توسط شورای
امنی��ت درباره ایران صادر ش��ده بود که جمهوری
اس�لامی ایران به خاطر تغایر با امنیت و مصلحت
کشور آنها را اجرا نکرد و در این مورد نیز جمهوری
اس�لامی ایران میتواند قطعنامه را اجرا نکند .این
امر صحیح اس��ت و اجرای قطعنامههای ش��ورای
امنیت علیاالصول برعهده خود کشورهاس��ت اما
باید در نظر داش��ت درباره قطعنامههای گذش��ته
جمهوری اسالمی ایران به دلیل ناعادالنه دانستن
احکام ص��ادره از اجرای آن صرفنظ��ر کرد و این
عدم اجرا خود باعث اعمال تحریمهای بیش��تری
علیه جمهوری اس�لامی ایران شد در صورتی که
قطعنام��ه حال حاضر از نتایج توافق صورت گرفته
بین جمهوری اس�لامی ایران و  5+1است و ایران
علیاالص��ول نمیتواند به ای��ن قطعنامه اعتراضی

داشته باشد.
جدا از این مسائل براساس مواد  41و  42منشور
ملل متحد ،شورای امنیت میتواند کشوری را که
از اجرای قطعنامه س��ر باز زن��د و آن را نقض کند
ب��ا ابزارهایی مانند تحریمهای اقتصادی و عملیات
نظامی به اجرای قطعنامه مجبور کند .در این باره
نیز نقض قطعنامه این امکان را به ش��ورای امنیت
میدهد ک��ه علیه ای��ران به عن��وان نقضکننده
قطعنامه دست به اقدام بزند و تحریمهای لغوشده
را مج��ددا علیه ایران اعمال کن��د و به این صورت
یک��ی از مهمترین نتایج [احتمالی] مذاکرات برای
ایران از بین برود.
یکی دیگر از نتای��ج جدایی برجام و توافق این
است که در صورت نقض قطعنامه توسط جمهوری
اسالمی ایران ساختار رفع اختالفات برجام اجرایی
نیست به این صورت که موضوع برای حل اختالف
به کمیسیون مشترک موضوع بند  36برجام ارجاع
نمیشود و تصمیمگیری در این باره طبق منشور
ملل متحد برعهده شورای امنیت است .همچنین
در این ص��ورت بهرغم اینکه قطعنامه از بین رفته
و تحریمهای ایران بازگشته است ولی توافق برجام
هنوز از نظر حقوقی برای ایران الزامآور است و ایران
نمیتواند از زیر بار تعهداتش در برجام شانه خالی
کند .ب��ه عبارت دیگر یعنی تعه��دات ایران تماما
پابرجاس��ت ولی تعهد  5+1در قب��ال تحریمهای
ش��ورای امنیت قابلی��ت اجرایی خود را از دس��ت
میده��د چون صرف��ا تعهد  5+1در مت��ن درباره
تحریمهای شورای امنیت تعهد به فعل است و در
صورت بازگشت تحریمها به تصمیم شورای امنیت،
 5+1تعهدی برای لغو این تحریمها ندارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت اظهاراتی که درباره
عدم عمل به قطعنامه از س��وی برخی مس��ؤوالن
داخلی مطرح میشود ،فاقد مبنای منطقی ،قانونی
و حقوقی است و گویا به صرف پاسخهای مقطعی
به مطالباتی اس��ت که دلسوزان منافع ملی درباره
محت��وای قطعنامه و توافق برجام مطرح میکنند،
چرا که امکان عمل نکردن به قطعنامهای که ایران
خود در موافقت با آن در شورای امنیت نطق کرده
و آن را پذیرفته است به لحاظ قانونی وجود ندارد.
قابل تاملتر آنکه کس��انی این روزها به راحتی
درباره «عم��ل نکردن به برخی مف��اد قطعنامه»
صحب��ت میکنند ک��ه چندی پی��ش «کاغذپاره
خوان��دن» قطعنامه را به س��خره میگرفتند و به
گویندگان آن لقب «پشت کوهی» میدادند ،حال
آنکه ایران در عدم تعهد به قطعنامههای قبلی مختار
بود اما قطعنامه  2231از پیش توس��ط خود ایران
پذیرفته شده است!

2سال آخر!
فیالح��ال بر جناب ظریف و س��ایر مردمان
ض است حرمت این جمله
دستگاه دیپلماسی فر 
را نگ��ه دارند و اال «هرگز ی��ک ایرانی را تهدید
نکنید» ،با همه زیبایی ،حکایت باد هوا میشود!
«هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» اگر متجلی
در رفتار و گفتار وزارت خارجه شود ،حکما بیشتر
به دل مینشیند .اینک باید پرسید« :هرگز یک
ایرانی را تهدید نکنید» چقدر در س��کنات تیم
دیپلماسی مش��اهده میشود؟ هیچ آیا مشاهده
میش��ود؟ آمدیم و دش��من قدارهبن��د ،نه یک
ایران��ی ،بلکه کل ملت ایران را علیالدوام تهدید
کرد و حتی پس از توافق خسته هستهای هم باز
گزینه نظامی روی میز را به رخ همگان کشید!
در آن صورت ،تکلیف چیس��ت؟ تکلیف «هرگز
یک ایرانی را تهدید نکنید» چیس��ت؟ آمدیم و
مثل همین روزها آقای اوباما مدعی ش��د «بعد
از توافق هس��تهای ،گزینههای فشار علیه ملت
ایران را به صورت مضاعف برای جانشین خودم
تضمی��ن میکنم!» ناظر بر «هرگز یک ایرانی را
تهدید نکنید» چه باید باشد واکنش دکتر ظریف
و الباقی همکاران؟ این جمله «هرگز یک ایرانی
را تهدید نکنید» را همینطور گفتهایم که گفته
باش��یم یا ن��ه ،تعهدی هم در مق��ام عمل بدان
داری��م؟ بگذار کتمان نکنم! بعضی بر این باورند
«هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» بیشتر یک
«ش��وی تبلیغاتی» بود تا معیار و و مالکی برای
حرکت عزتمندان��ه وزارت امور خارجه! من اما
بن��ای داوری ندارم که این قض��اوت ،تا چه حد
منطبق بر واقعیت است! فقط یک چیز میدانم!
اخیرا «وزیر خارجه ش��یطان بزرگ» در جلسه
شورای روابط خارجی ،سخنان بسیار قابل تاملی
بیان داشت« :چند ماه پیش یک محموله حاوی
کمکهای انساندوستانه از سوی ایران رهسپار
یمن ش��د .خیلی زود با ظریف تماس گرفتم و
هشدار دادم این کار میتواند برهم زننده خیلی
چیزها و باعث یک نبرد جدی ش��ود و ما هرگز
آن را تحمل نمیکنیم .وزیر خارجه ایران ،اندکی
بعد خ��ودش با من تماس گرف��ت و گفت قرار
نیست این محموله به ساحل یمن برسد یا حتی
از آبهای بینالمللی خارج ش��ود! چند روز بعد
هم این کشتی تغییر مس��یر داد و راهی کشور
خودشان یعنی ایران شد»! نگارنده بعد از بستن
گیومه ،تنها و تنها اکتفا به یک «عالمت تعجب»
کردم ولی ایکاش میشد جلوی این اظهارنظر
«جان کری» ،هزاران عالمت تعجب گذاش��ت!
«هرگز یک ایران��ی را تهدید نکنید» خطاب به
خانم موگرینی بیان شد که برسیم به این سخنان
آقای کری؟ حقا که خسته نباشید! از قرار تهدید
ی��ک ایران��ی که ج��ای خ��ودش را دارد ،حتی
میتوان محموله حاوی کمکهای بشردوستانه
ملت و دولت ای��ران را هم با یک تماس تلفنی،
کأن لمیکن تلقی کرد!
بهراس��تی این بود آخر و عاقبت «هرگز یک
ایرانی را تهدید نکنید»؟! گیرم جمهوری اسالمی
ع��زم کرده به ملتی از ملل دنیا که تحت س��تم
و ظلم ،روزگار را آزگار س��پری میکنند ،کمکی
خیرخواهانه کند ش��امل مقادیری لباس ،دارو،
غ��ذا و چند بطری آب معدن��ی! یعنی برای این
بدویترین و بدیهیترین عمل ممکن هم ،اذن
بای��د از آمریکا بگیریم؟ چ��ه میکنند آقایان با
آبرو و حیثیت نظام مقدس جمهوری اسالمی؟
چه میكنن��د؟ «هرگز ی��ک ایران��ی را تهدید
نکنی��د» که درج��ه آخر ،خ��ودش را در این ۲
تماس تلفنی نش��ان داد لیک��ن عالیجنابان! با
این دس��ت فرمانتان اگر «هرگز یک انقالب را
تهدید نکنید» لطف کردهاید به برند خمینی و
خامنهای و شهدایش��ان .در ضمن یک انقالبی
را هم هرگز تهدید نکنید! سخن به زبان تکریم
باید گفت ب��ا بچههای انقالب! بچههای انقالب،
زبان انگلیسی را خوب میفهمند اما خوابش را
ببینید که زب��ان زور را تحمل کنند! این را ،هم
به دش��من گفتم ،هم به بعضی از این داخلیها
که سال  ۸۸نه «حقالناس» را رعایت کردند ،نه
امروزهروز «حق سخن» را! آری! آدابی دارد بیان
برای خود .مبادی این آداب نباشیم به سرنوشت
جمله «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» مبتال
خواهیم شد!

