فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شد

محسنیاژهای در نشست خبری از شرایط بازداشت یار نزدیک احمدینژاد گفت

تکمیلهاشمیزدایی
یا دهنکجی به رای مردم؟

از بازداشت در سوییت هتلمانند
تا بدهی خرید غذا از بیرون!
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جریانهای سیاسی خواستار عدم استفاده از چهرههای بی خط و نشان در کابینه شدند

اتفاق دوجناح درباره
تهای سیاسی
دوزیس 

گروه سیاسی – فضای سیاسی ایران در دوران پس از انقالب اسالمی ،به جز سالهای اول آن ،غالبا یک فضای دوقطبی
گفتمانی بوده است .در ابتدا جریانهای موسوم به جناح راست و چپ در فضای سیاسی ایران شناخته شدند و بعد از
شکلگیری دولت اصالحات ،این دو جریان به نامهای اصولگرایان و اصالحطلبان تغییر نام دادند .در این میان گاه جریانهای
سومی نیز شکل گرفتند که محور حرکت خود را از میانه این دو جریان انتخاب کردند و بنا به نزدیکی گفتمانی در بخشهای
مختلف ،به یکی از این دو جریان نزدیک میشدند .اصالحطلبان که در پایان دوران دولت اصالحات به گونهای تشتت خفیف
رسیده بودند ،در سالها اخیر دوباره با وحدت و همگرایی توانستهاند موقعیت خود را در فضای سیاسی کشور باز یابند .در
این میان این جریان سیاسی ،با جریان اعتدالی نیز ائتالف کرده و اکنون یک گفتمان تلفیقی جدید را شکل داده است که
در نگاه دو قطبی در برابر اصولگرایان قرار میگیرد .در سوی مقابل اصولگرایان از سال  84به این سو در مسیر واگرایی و
تشتت حرکت کردهاند و حتی گاه با خود به رقابت برخاستهاند.
ادامه در صفحه 2

عباس غزالی در گفتوگو با «ابتکار»:

حقم را هنوز
از سینما نگرفتهام
صفحه 9

سرمقاله

محمد صادق جنان صفت

اقتصاد ایران شیخ و بزرگ می خواهد

درحالی که در هر بازی گروهی یک نفر هست که با نام کاپیتان ،فرماندهی بقیه بازیکنان درمیدان به اوسپرده
می شود االن و شوربختانه ایران در میدان اقتصاد کاپیتان ندارد .وظیفه کاپیتان مذاکره با داور  ،جلوگیری از
برخورد بازیکنان تیمش با بازیکنان دیگر و دفاع از حق و حقوق بازیکنان است.

پیشخوان

پرستاران قربانی اختالف نظر وزارت بهداشت
و سازمان نظام پرستاری در ارتباط با «کمبود پرستار» می شوند

علت مرگ ،سختیکار!

گروه جامعه  -پویان خوشحال :بیماری در اثر تصادف راهی بیمارستان
می شود ،پرستاران سریع ًا اقدامات اولیه را انجام میدهند ،به فکر شکستگی
اندام های بیمار هستند ،غافل از اینکه فرد بیمار دچار بیماری ایدز است و ...
صفحه 3

«ابتکار» مناسبات بین المللی ایران را در طول چهار سال گذشته
بررسی می کند

نگاه متوازن به کشورهای
کوچک و بزرگ

صفحه 15

دوری والدین از داستان گویی چه چیزهایی را از کودکان می گیرد؟

قصه بود ،قصه نبود!

نمود «اقتصاد مقاومتی»
در تابلوی بورس

صفحه 7

صفحه 4

ظریف در مصاحبه با شبکه سی ان ان آمریکا:

خبر

میدانیم تروریستها از کجا میآیند

قاضی مقیسه در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی:
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد
نفتی در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب برگزار شد.
قاضی مقیسه ،رئیس دادگاه در ابتدای جلسه به تفهیم اتهام متهم ردیف دوم پرداخت و
در ادامه این نشست ،وکیل «م.ش» در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان
گفت :منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد
و اگر تحریم نبود ،یقینا این پرونده تشکیل نمیشد .بر فرض تشکیل این پرونده ،اگر در
معامله صورت گرفته بین دو شرکت ،پول بر میگشت نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی
العموم میتوانست طرح دعوا کند .او ادامه داد :اگر وزارت نفت میتوانست قانونی معامله
کند ،نیاز به اصحاب این پرونده نداشت .قضیه نفت به تنهایی نیست ،پول نقدی که وزارت
نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد ،چه ربطی به موکالن
ما دارد .اینها اطالعی نداشتند .اینها بچههای نظام و انقالب هستند .باندی در بساط
نیست که بخواهند همدست شوند تا مال ممکلت و بیتالمال را تصرف کنند .قاضی در
پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم گفت :بنا نیست شعار بدهید و رجزخوانی کنید.
هیچ حزباللهی نیستند .محتویات پرونده و بررسیهای مدعیالعموم نشان میدهد اینها
شبکه سازمان یافتهای هستند که از ابتدا با دسیسه ،یک شبکه سازمانیافته با تعدادی
از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پروندهشان مطرح است ،تشکیل دادند.

خزانتابستانیچنارها

سازمان بورس اوراق بهادار تا چه میزان در راستای اقتصاد
مقاومتی حرکت می کند؟

ادامه در صفحه 2

هیچ حزباللهی در این دادگاه متهم نیست

صفحه 8

درختانپایتختدرفصلگرما،بهخاطربیآبیبابرگهایشانخداحافظیمیکنند

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که برای
شرکت در نشست مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان
ملل به نیویورک آمریکا سفر کرده است ،روز گذشته در
گفت وگو با فرید ذکریا مجری شبکه تلویزیونی سی ان ان،
در پاسخ به این سوال که برخی میگویند ممکن است بعد
از برجام ،ایران به دنبال سالح هستهای برود ،گفت :ایران
در جریان توافق و پیش از توافق به صراحت روشن کرده
است که به دنبال یک برنامه تسلیحاتی هستهای نیست.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی چندین بار تائید کرده است
که ادعاها در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای
ایران بیپایه است به همین منظور تصمیم گرفت که آن
فصل را مختومه کند.
تصور میکنم که افرادی به دنبال هراسافکنی هستند .ایران
سابقه روشنی دارد .ایران قربانی تسلیحات شیمیایی بود ،اما هرگز
از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد .ایران توانش را داشت ،اما
هرگز به سمت ساخت تسلیحات شیمیایی نرفت ،چراکه معتقدیم
که این تسلیحات نه فقط مخالف ایدئولوژی ما هستند ،بلکه امنیت
ما را هم تقویت نمیکنند .معتقدیم که تسلیحات هستهای،
تهدیدی برای امنیت ما خواهد بود ،نه کمکی به آن.
ط گرایی از سوی عربستان
ترویج ایدئولوژی افرا 
به گزارش فارس ،در ادامه برنامه ،ظریف در پاسخ به سوالی در

یادداشت
 //ستون

مورد سفر دونالد ترامپ به عربستان و اعالم حمایت او از ریاض،
اظهار داشت :میتوانم بگویم که این سیاست نادرست و اشتباهی
است .میدانیم که تروریستها از کجا میآیند .میدانیم کسانی
که به برجهای تجارت جهانی حمله کردند ،اتباع کدام کشورها
بودند .میتوانم به شما بگویم که هیچیک از آنها ایرانی نبودند.
از سال  ۲۰۰۱هم هیچیک از کسانی که اقدامات تروریستی انجام
دادهاند ،ایرانی نبودهاند .اغلب آنها اهل کشورهای متحد ایاالت
ی ای که متاسفانه توسط همسایه
متحده بودهاند .معتقدم ایدئولوژ 
ما ،عربستان سعودی ترویج میشود ،عامل افراطگرایی و تعصب
کوری است که چنین صفح ه تاریکی را توسط افرادی که هیچ
ارتباطی به اسالم ندارند ،به منطقه ما و حتی فراتر از آن آوردهاند.
النصره را ببینید ،داعش را ببینید ،القاعده را ببینید ،هیچ کدام
آنها ارتباطی با اسالم ندارند و هیچ ارتباطی هم با ایران ندارند.
نه فقط ایدئولوژی ،بلکه پشتیبانی مالی و تسلیحاتی این گروهها،
از سوی دیگرانی تأمین میشود که خود را متحدان ایاالت متحده
میخوانند.
سیاست ایران در قبال منطقه ثابت بوده است
ظریف در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد دلیل حمایت ایران
از نظام سوریه ،افزود :بگذارید در ابتدا بگویم که سیاست ما در
قبال سوریه ،افغانستان ،عراق و دیگر نقاط منطقه ،همواره ثابت
بوده است .ما همواره مخالف تروریسم و افراطیگری بودهایم و

سهمخواهی یا مطالبهگری؟

شهرام خادم
فرآیند انتخابات در ایران هنوز به پایان نرسیده و تا برقراری کابینه جدید ادامه خواهد
داشت .از آنجا که مبنای نظامهای انتخاباتی ،تبدیل رأی مردم به یک تصمیم سیاسی
عمومی مملکت طنینانداز نشود ،انتخابات تمام
است؛ مادامی که پیام مردم در سپه ِر
ِ
نشده است .مغالطه مرسومی که در این ایام و البته پیش از این در کشورمان رخ داده
دموکراسی
ارزش انتخابات تا سرح ِد آئینی تشریفاتی است .رعایت کردن فر ِم
است؛ تقلیل ِ
ِ
نیابتی -انتخابات به مثابه «روز رأیگیری» ،خروجی نهایی انتخابات فهم میشود.
انتخابات پلی است میان مردم و قدرت که در نظامهای مردم ساالر ،امکان دسترسی

همواره به یاری کسانی شتافتهایم که در حال مبارزه با افراطگرایی
و تروریسم بودهاند .ما این کار را در ابتدا قرن جاری در افغانستان
انجام دادیم و کامال مخالف حکومت طالبان و القاعده بودیم .ما
همچنین به کمک عراقیها رفتیم ،هم در اربیل و هم در بغداد،
تا از تسلط داعش بر این مناطق جلوگیری کنیم .و در سوریه هم
داریم همین کار را میکنیم.
وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیچیک
از کسانی که با دولت سوریه میجنگند ،معارض مشروع نیستند،
گفت :شاید معارضه مشروعی در سوریه وجود داشته باشد و به
همین خاطر هم بود که در سال  ،۲۰۱۳چند هفته بعد از آنکه من
به عنوان وزیر خارجه ایران منصوب شدم ،طرحی چهار مادهای
را ارائه کردم.همین طرح بعدها مبنای قطعنامه  ۲۲۵۴شورای
امنیت سازمان ملل شد .این چهار بند عبارت از این هستند که
برای پایان دادن به بحران و ممانعت از طوالنی شدن درگیریها
که منجر به کشته شدن و آوارگی افراد بیشتری میشود ،باید به
اصل منازعه بپردازیم.
اوال ،برقراری آتشبس .معتقدم که باید آتشبس برقرار شود
و همواره هم نیاز به برقراری آتشبس بوده است .افرادی برای
آتشبس شرط و شروط میگذارند .اما روشن است که ما باید
برای رسیدن به آتشبسی جامع ،البته به استثنای گروههایی که
از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان گروههای تروریستی

مردم به حاکمیت را هموار میکند .روشی است که خواست حداکثری مردم را در قالب
یک تصمیم سیاسی به کرسی قدرت مینشاند .قدرتی که در حاکمیتهای یکپارچه
در دولت و کابینه محقق میشود .با این مقدمه میتوان دریافت که بازی انتخابات برای
اکثریت مردم به اتمام نرسیده است .کم ارزش کردن خواست مردم در به ثمر رساندن
کابینه با عناوینی از قبیل «سهمخواهی» ادامهی را ِه اقتدارگرایی است .اقتدارگرایی که
انتخابات و خواست حداکثری مردم را خیمه شب بازی و تشریفاتی می داند .تسهیل
فرآیند انتخابات با ماندن مردم و پیگیری اولیه مطالبات شان در چینش کابینه ای
متناسب با شعارهای انتخاباتی رقم خواهد خورد .آن زمان که شعار کابین ه جوان ،پویا،
ایران یکپارچه ،مترقی ،خوشفکر و ...از تریبونهای تبلیغاتی شنیده
متعهد به
آرمان ِ
ِ
میشد؛ میبایست گا ِه سررسیدن موعد این وعدهها نیز در نظر گرفته میشد .مردم به
آن ایدهها و وعدهها رأی داده اند و حال در انتظا ِر به بار نشستنشان فریا ِد مطالبهگری

معرفی شدهاند ،شامل داعش و النصره ،تالش کنیم.به گفته وزیر
امور خارجه ،گفتوگوی ملی ،اصالح قانون اساسی و ایجاد دولت
ملی با حضور اعضای دولت کنونی سه بند دیگر طرح پیشنهادی
ایران بوده است.
درگیریها راهکار نظامی ندارد
ظریف در ادامه این برنامه در مورد بحران یمن نیز گفت:
بمباران مردم بیگناه در یمن بیش از دو سال است که ادامه
دارد ،در حالی که سعودیها امیدوار بودند که آن را ظرف دو
هفته به پایان برسانند .ما با آن درگیری هم مخالف بودیم و
طرحی چهار مادهای شامل آتشبس،کمکهای بشردوستانه،
گفتوگوی یمنی-یمنی و ایجاد دولتی بر اساس خواست مردم
یمن ،ارائه کردیم .معتقدیم که تنها راه در این درگیریها،
پذیرش این واقعیت است که هیچ راهکار نظامیای وجود
ندارد.
انتخابهای ایران همواره درست بوده است
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین در واکنش به
گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز که در آن ادعا شده است که
ایران بر عراق مسلط شده ،تاکید کرد که ایران همواره انتخابهای
درست داشته و به کمک مردم عراق آمده است ،بر خالف
کشورهایی که از صدام ،داعش و گروههای تروریستی حمایت
کردند.

سر میدهند .فریادی که از طریق نمایندگان ستادهای انتخاباتی سراسر کشور گرفته
تا فضای رسانهای و شبک ههای اجتماعی شنیدنی است .اطالق سهمخواهی به خواست
مردم ،بار ارزشی منفی ایجاد کرده و صدای مطالبهگریِ رأی دهندگان را در نطفه
خفه کرده است .تغییر کابینه به نفع اکثریت رأی دهندگان ،عرفی است که در سراسر
جهان رعایت شده و پذیرش آن قابل فهم است .دموکراسی ،تن دادن به خواست
خروس» نادیده گرفتن خواست مردم
اکثریت [مردم] با حفظ منافع اقلیت استُ « .د ِم
ِ
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از زیر شوالی برخی مشاوران رئیسجمهوری
منتخب ،بیرون زده است .امید است رئیسجمهوری با همفکری و گفتگو با نمایندگان
اصیل مردم در چینش کابینه ای متناسب با شعارهای انتخاباتی ،قسم خود را برای مردم
باورپذیر کند .نمایندگان اصیلی که در پی رانتهای محفلی و باندی نبوده و در بزنگاههای
حساس کشور ،طرفِ مردم ایستادهاند.
ِ

