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برجام اورآسيايي
نيمه ش��ب گذش��ته ب��ه وق��ت تهران 
رييس جمه��ور امريكا در م��ورد ايران و 
برجام سخنراني كرد. ترامپ طبق فرض غالب سخنراني 
خود را پي��ش برد و با ج��ار و جنجال ه��اي بي دليل و 
تهديدات ت��و خالي اعالم كرد ك��ه نمي تواند پايبندي 
ايران به تعهدات هسته اي را تاييد كند و بر اضافه كردن 
عناصر غيرهس��ته اي به توافق در چند ماه آينده توسط 
كنگره تاكيد كرد. عالوه بر آن وي سعي كرد با استفاده از 
يك حقه قديمي خود را به ديوانگي زده و براي ترساندن 
ساير كشورها تهديداتي را متوجه ايران و نيروهاي مسلح 
كشورمان كند. رييس جمهور امريكا با اعالم بي اعتباري 
تعهدات برجام براي منافع يكجانبه خود، در واقع گواهي 
عدم اعتبار امريكا در مقابل جامعه جهاني چندجانبه گرا 
را صادر كرد. امريكا برجام را نمي تواند بي اعتبار كند بلكه 
به دست خود از برجام اخراج مي شود. امريكا در بدترين 
سناريو هر اقدامي در مورد برجام بكند هرگز قادر نخواهد 
بود چند امتياز اساسي ايران و چند وضعيت بين المللي را 
كه از دست داده است به حالت قبل از برجام بازگرداند، 

از جمله: 
اول. امريكا نخواهد توانس��ت چندين قطعنامه شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد كه با اجماع اعضاي دايم عليه 
ايران صادر و مشروعيت اجرايي اعمال تحريم عليه ايران 
را تثبيت كرده بودند، بازگردان��د. ايران از طريق برجام 

موفق به لغو آنها شد. 
دوم- امريكا هيچگاه قادر نيست اجماع بين المللي را عليه 
ايران كه پيش از برجام ايجاد كرده بود مجددا تشكيل 
دهد. نه تنها چين و روس��يه بلكه اروپ��ا و كره و ژاپن در 

اقدامات فعلي امريكا با او موافق نيستند. 
سوم- امريكا نمي تواند اعتبار و اعتماد جامعه بين المللي 
به خود را احيا كند. رفتار غيرمنطق��ي امريكا در مورد 
برجام به شدت از اعتبار اين كشور در مقابل جامعه جهاني 

كاسته است. امريكا بيش از اين قابل اعتماد نيست. 
چهارم- امريكا با خدشه به برجام در واقع يك قطعنامه 
اجماعي شوراي امنيت را نقض مي كند عالوه بر تبعات 
جانبي كه تحم��ل خواهد كرد بزرگ تري��ن زيان او در 
اين كار ايجاد رويه اي اس��ت كه در آينده ساير اعضاي 
دايم ش��وراي امنيت نيز مي توانند پس از تصويب يك 

قطعنامه از آن خارج شوند. اين كار ضربه 
سنگيني به اعتبار قطعنامه هاي شوراي 

امنيت خواهد بود كه در آينده تبعات امنيتي براي جامعه 
جهاني و امريكا خواهد داشت. 
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اروپا شريك مناسب اين 
روزهاي اقتصاد ايران

پيشنهاد اقتصاددانان در مقابل 
تهديدهاي ترامپ

 چراغ سبز اصالح طلبان 
به ائتالف با اعتداليون
عارف در ديدار با جوانان حزب 

اعتدال و توسعه: به ائتالف با 
گروه هاي همسو اصرار داريم

 ما طارمي را 
فريب نداديم

گفت وگوي »اعتماد« با طاهري 
مديرعامل پرسپوليس:

قاضي يا جامعه شناس؟
در جامع��ه ايران نگاه غال��ب و مديريتي 
به مسائل و مش��كالت نگاه قاضي است 
و در پي صدور حك��م عليه يا له افراد و متهمان اس��ت. 
هرچند قاضي مقام مهمي اس��ت و جامعه بدون داشتن 
دستگاه قضايي مستقل و كارآمد و نيز بدون قاضي سالم 
و درستكار، روي آرامش نخواهد ديد، ولي حل مشكالت 
اجتماعي به تنهايي از موضع و منظر قضايي امكان پذير 
نيست و جامعه نيازمند نگاه جامعه شناسانه نيز هست 
و اين نگاه در حل مس��ائل جامعه به مراتب اساسي تر و 
كارآمدتر هر چند مكمل نگاه ديگر است. تفاوت اين دو 
نگاه در چيس��ت؟ وظيفه قاضي فصل خصومت و صدور 
حكم به نفع يا عليه يكي از طرفين دعوا اس��ت. هنگامي 
كه ي��ك دزدي رخ مي ده��د، فردي كه مال خ��ود را از 
دست داده، ش��كايت مي كند و اگر در اين ميان متهمي 
شناخته شود، قاضي موظف به رسيدگي و صدور حكم 
محكوميت يا تبرئه است. قاضي كمتر فرصت يا وظيفه 
اين را دارد كه از رويداد رخ داده فراتر رود. او وظيفه دارد 
كه دزد را مسوول عمل ارتكابي بشناسد و مطابق قانون 
عليه او حكم صادر كند. در بهترين حالت كف و س��قف 
مجازات را برحسب ش��رايط مجرم رعايت مي كند و به 
تناسب شرايط وقوع جرم، مجازات حداقل يا حداكثر را 
مي دهد. رسيدگي منصفانه و عادالنه به اين اتهام يا هر 
اتهام ديگر بسيار مهم و براي نظم جامعه ضروري است، 
ولي حتي اگر شاهد صدور حكم منصفانه عليه متهمان 
باشيم، اين احكام نمي تواند دزدي را از ميان ببرد. اين كار 
مثل درمان بيمار است. اگر پزشك حاذق و آزمايشگاه و 

داروي مناسب داشته باشيم، مي توانيم بسياري از بيماران 
را درمان كنيم ولي لزوما به كاهش بيماري منجر نخواهد 
شد. اگر نوع خاصي از بيماري ناشي از آلودگي هوا يا آب 
باشد، پزشكان حاذق مي توانند بسياري از آنان را با هزينه 
زياد درمان كنند، ولي تا وقتي آب يا هوا آلوده است، افراد 
بيش��تري بيمار خواهند ش��د و هزينه زيادي بر جامعه 

تحميل مي شود. 
از اينجاس��ت كه نقش جامعه شناس برجسته مي شود. 
جامعه ش��ناس با فرد به صفت فرد بودن او كار چنداني 
ندارد، بلكه با افراد و س��اختارها و عوامل و علل زمينه اي 
كه ايجادكننده مساله هستند، كار دارد. نزد جامعه شناس 
محك��وم و حاكم معنايي ندارد، هم��ه قرباني وضعيتي 
هستيم كه در آن قرار داريم. در بيشتر موارد چه سارق و 
مال از دست داده به نحوي قرباني وضعيتي هستند كه 
بايد اين مساله را حل كنيم. نگاه جامعه شناس به پديده 
متفاوت از نگاه قاضي اس��ت. البته اين بدان معنا نيست 
كه دزد مورد نظر در اينجا مسووليتي ندارد و نبايد مورد 
قض��اوت و محكوميت قرار گيرد. به ط��ور قطع حدي از 
مسووليت و البته برحسب شرايط متوجه او نيز هست. 
اگر او را واجد مسووليت فردي ندانيم به كساني كه شرايط 
او را دارند ولي مرتكب دزدي نمي ش��وند، ظلم كرده ايم 
و در نهايت اس��اس نظم اجتماعي مخ��دوش و متزلزل 

خواهد ش��د. ولي تا هنگامي كه عامل 
ش��كل گيري يا حتي عوامل افزاينده 

سرقت در جامعه وجود دارد، برخورد قضايي با مجرمين 
حتي اگر منصفانه هم باشد، مساله اصلي را حل نمي كند. 

سرمقاله
عباس عبدي

روزنامه نگار و تحليلگر

در مقابل امريكا شعار بدهيم يا 
وحدت پيشه كنيم؟

در دشمني عميق امريكا با جمهوري اسالمي ترديدي 
نبوده و نيس��ت ولي داليل متعددي وج��ود دارد كه 
امريكا تنها با هيات حاكمه ايران مش��كل ندارد. به تعبيري مي توان 
صراحتا بيان كرد كه دولت هاي امريكا حداقل از 28مرداد 1332 با 
ايران و ايراني خصوصا آنجا كه مستقل باشند و شخصيت تاريخي خود 
را بروز دهند خصومت به خرج داده و مي دهند و چون در ايران، انقالب 
بزرگ 57 به وقوع پيوست، دشمني امريكا كامال نمايان و روز افزون 
بوده اس��ت. جالب است، درس��ت هنگامي كه رييس جمهور امريكا 
رندانه مثال از ملت اي��ران در مقابل حكومت حمايت لفظي مي كند، 
اتباع ايراني در سراسر جهان تحت بدترين و زشت ترين عنوان، يعني 
تروريس��م از سفر به امريكا منع مي شوند و اين حكم مغرضانه شامل 
ايرانياني كه سال ها خارج از كشور بوده اند و حتي كودكان بيمار هم 
مي شود! تا زماني كه ماهيت رفتار امريكا با ايرانيان تغيير نكند اصل بر 
اين است كه در همه موضوعات و مناسبات بين المللي امريكا دشمن 
ما است و ضربه زدن به منافع ملي ما را تعقيب مي كند. اين دشمني 
لجوجانه در مواضع اخير اين كشور خصوصا پيرامون برجام روشن تر 
ش��د و ثابت كرد كه راه ما بايد بر اساس اين خصومت تعريف شده و 
طرح ريزي ش��ود. ما بايد انتظار داشته باشيم كه هر جا دولت امريكا 
احس��اس كند، مي تواند بدون پرداخت هزينه س��نگين ضربه اي به 
منافع كشورمان بزند، هرگز از آن پرهيز نمي كند و ترديدي به خود راه 

نمي دهد. لذا بايد كمر بندها را محكم ببنديم و خود را 
آماده تر از پيش مهيا كنيم و در تدبير امور از هر گونه 

س��هل انگاري و غفلت و كوته نظري پرهيز كنيم. اما راه حل اساسي 
و قديمي ولي موثر و نتيجه بخش در مقابل فشار بيروني چيست؟ 
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اعالم  عدم پايبندي ايران به برجام،  عقب نشيني از تروريستي خواندن سپاه پاسداران

   موگريني: هيچ رييس جمهوري  نمي تواند برجام را تمام كند      حمايت رژيم صهيونيستي و عربستان از سخنان ترامپ  
     با وجود هشت بار گزارش آژانس درباره پايبندي ايران، رييس جمهور امريكا اعالم كرد كه تهران به اين توافق پايبند نبوده است
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تاكيد طرف هاي برجام  برحفظ توافق هسته اي
رييس جمهورفرانسه: قاطعانه از برجام حمايت مي كنيموزير امورخارجه روسيه: به طور كامل به برجام متعهديم

سخنگوي وزارت خارجه چين: اميدواريم همه طرف ها به برجام متعهد بمانند سخنگوي دولت آلمان: منفعت ما در ادامه اجراي برجام است

    ترامپ غير از تكرارفحاشي و حرف هاي غيرمنطقي چيزي نگفت
    چطور يك رييس جمهور اسم تاريخي خليج فارس را ياد نگرفته؟


