درباره نسلی که دیگر خالهسوسکه را نمیخواهد

محمدعلی نجفی در حاشیه جلسه هیات دولت:

جادوی
از دست رفته

حجم بدهیهای شهرداری تهران
در کوتاه مدت قابل کنترل نیست
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« ابتکار »به دنبال تاکید نمایندگان مجلس بر رسیدگی به ماجرای سپرده گذاران
موسسات مالی و اعتباری بررسی می کند

اما و اگرهای سوال
از رئیس جمهوری

گروه سیاسی  -بیش از چند ماه است که سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین ،پدیده شاندیز ،آرمان
و  ...که حتی برای پس گرفتن اصل پول خود از این موسسات با مشکل موجه شده اند ،سرگردانند و مقابل بانک مرکزی،
استانداری ،مجلس ،قوه قضائیه ،دولت و هرجای دیگری که تصور میکنند شاید بتوانند به نتیجه برسند ،تجمع می کنند.
موضوعی که ولی اهلل سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده ای درباره چگونگی روی کارآمدن
و فعالیت این موسسات مالی و اعتباری ،که گاها مجوزی هم از بانک مرکزی نداشته اند ،به نمایندگان مجلس نداده است.
سوال اصلی نمایندگان مجلس از رئیس بانک مرکزی این است که چطور ممکن است موسسات مالی و اعتباری برای
مدت طوالنی با زدن بیلبرد و تبلیغات وسیع در سطح کشور و وعده دادن نرخ سود باالی مصوب بانک مرکزی ،اقدام به
جمع آوری سرمایه مردم کرده است و با هیچ واکنش و ممانعتی از سوی بانک مرکزی مواجه نشده است!

رئیسجمهوری:خروجطرفمقابلازبرجام،شکستبرایآنهاست،نهما!

پیشخوان

در گفت و گو با سفیر اسبق ایران در مقرر اروپایی سازمان ملل،
سناریوهای احتمالی ترامپ در مورد برجام بررسی شد

آخرین رایزنیها برای

دایره امن
نورچشمی ها

گروه ایران و جهان  -با آغاز شمارش معکوس برای اعالم موضع قطعی دونالد
ترامپ در مورد برجام ،تحرکات دیپلماتیک بینالملل برای تاثیرگذاری بر رای
نهایی ترامپ به صورت حساستری پیگیری میشود .در همین رابطه شامگاه
سه شنبه ترزا می نخست وزیر بریتانیا طی تماسی تلفنی با رئیس جمهوری
آمریکا اعالم کرد که لندن در کنار سایر شرکای اروپایی از ادامه برجام حمایت
میکند ،چرا که این توافق برای امنیت منطقه اهمیتی حیاتی دارد.
صفحه 15

به دنبال حاشیههای خبر محکومیت سه خواننده بررسی شد

کپیرایت به حرف نیست!
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بیخانمانی پدیدهای که نتیجه ناکارآمدی سیاستگذاری شهری است

خانهای به وسعت یک شهر

صفحه 3

صفحه 2

سرمقاله

محمد صادق جنان صفت

اقتصاد نیرومندتر داشتیم کارترامپ سخت می شد

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آگاه ترین سیاستمداران ایرانی در شناخت رفتارسیاستمدارن
آمریکایی به حساب می اید و داوری هایش در این باره دقیق تر است .او چند روز پیش از اراده دونالد
ترامپ برای لغو برجام خبر داد.

چرا سمنهای محیط زیستی تاثیرگذار نیستند؟

فعاالن محیطزیست
از تالشی مدنی تا کنشی سیاسی
صفحه 7

ادامه در صفحه 2

عماد افروغ:

خبر
عبداهلل ناصری:

مسئوالن آستانه تحمل خود را افزایش داده
و انتقادپذیر باشند
یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه اختالف مسئوالن رده باالی کشور باید در
جلسات سران قوا حل شود گفت :مسئوالن آستانه تحمل خود را افزایش داده
و انتقادپذیر باشند.
عبداهلل ناصری در گفتوگو با ایسنا در تحلیل اظهارات مسئوالن علیه یکدیگر در
تریبون های رسمی اظهار کرد :مسئوالن رده باالی کشور عالوه بر مسئولیت سیاسی خود،
مسئولیت تربیتی و آموزشی هم دارند در حالی که این جنبه از مسئولیت مسئوالن نادیده
گرفته شده است .وی در ادامه افزود :گفته شده که الناس علی دین ملوکهم .اینکه جامعه
ما عجول و زودرنج است شاید به این دلیل باشد که آستانه تحمل و انتقادپذیری مسئوالن
بسیار کم است .این عضو بنیاد باران خاطرنشان کرد :این نوع رفتارها نوعی ناهنجاری برای
کارگزاران نظام است که در نتیجه ادامه این رفتارها ،اعتماد اجتماعی کاهش می یابد.
جلسات سران قوا برای حل کردن همین مسائل است البته این مسائلی که این روزها
پیش آمده در حدی نیست که برای آن جلسه برگزار شود .این جلسات باید خیلی بیشتر
از این برای حل مسائل کالن کشور برگزار شود .ناصری با اشاره به اینکه چون این جلسات
تشکیل نمی شود مسئوالن از تریبون های عمومی علیه هم استفاده می کنند تصریح کرد:
به دلیل پایین بودن آستانه تحمل مسئوالن ،آنها با کوچک ترین تلنگری عصبانی شده و
علیه هم صحبت می کنند .وی ادامه داد :در جلسات سران قوا باید گالیه ها ،دلخوری ها و
اختالفات بیان شود ،نه در تریبون ها البته به صرف جلسه گذاشتن اختالفات حل نمی شود
بلکه مسئوالن باید آستانه تحمل خود را افزایش دهند و همان اندازه که مسئولیت دارند ،به
همان اندازه هم انتقادپذیر باشند .ناصری در پایان گفت :شاید اظهارات مقامات رده باالی
کشور علیه هم میراث دوران احمدی نژاد باشد  .در آن مقطع تریبون های عمومی محل
کنایه زدن و رفتار خالف انتطار از مسئوالن شده بود .این رفتار مسئوالن باید اصالح شود.

جناب آقای حاج خسرو باقری
با کمال تاسف و تالم در گذشت برادر گرامیتان را به
شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و برای آن
مرحوم طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر
جمیل از خداوند منان مسئلت داریم

خانواده وکیلی

صفحه 10

نجات برجام از دستان ترامپ

شرح در صفحه 2

رسول منتجب نیا در گفتوگو با« ابتکار» بررسی کرد

صف واحد مردم ،دولت ،جناح ها
و قوای نظامی در برابر دشمن

موفقیت امام (ره) به دلیل تفکر وحدت در عین کثرت بود
عماد افروغ گفت :موفقیت امام خمینی(ره) به دلیل
تفکر دیالکتیک یعنی وحدت در عین کثرت به وجود
آمد.
این نماینده پیشین مجلس شامگاه گذشته در اولین روز
از هفتمین اردوی فرهنگی -آموزشی «طریق جاوید» که
در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی برگزار شد ،گفت :متناسب با انتظار و توقعی که از
دانشجو میرود به مرور زمان توقع من از دانشجویان کمتر
شد زیرا همه چیز به روزمرگی و تفنن تبدیل شده که انتهای
آن نیز ناامیدی است ،هر چه نشاط سیاسی بیشتر باشد
کشور پویاتر است اما برخی افراد تمایلی به نشاط سیاسی
درمردم ندارند .وی ادامه داد :از زمان دکارت دوگانگی بر
جهان غرب حاکم میشود و تفاوت گرایی محض ایجاد
میشود اما جهان غرب امروز به تفکر دیالکتیک رسیده
است ،دیالکتیک اتصال درعین تمایز است و در شدیدترین
تضاد نوعی وحدت را جستجو میکند .این نماینده سابق
مجلس خاطر نشان کرد :دوگانه گری از زمان دکارت کلید
خورد این در حالی است که ما هم عصر با او مالصدرا را
داریم که تفکر نادوگانه را کلید میزند ،او پدیدهها را به
رغم تفاوت و دوگانگی یکی میبیند ،متاسفانه ما این تفکر
را بسط ندادیم اما امام خمینی(ره) این تفکر را بسط داد،
در حقیقت امام(ره) دوگانگی نظر و عمل را از بین برد و
این تفکرات مالصدرایی که در حد ایده بود را عملی کرد.
افروغ با بیان این که موفقیت امام(ره) به دلیل همین تفکر
دیالکتیک یعنی وحدت درعین کثرت است ،عنوان کرد:
درد امروز جامعه ما دوگانگی شدیدی است که گریبان بشر
را گرفته است ،قدما معتقد بودند حکمت ،نظری وعملی
است اما این تفکر فرو ریخته و امروز دنیا را یکپارچه
میبینند این نگاه منظومهای نه به معنای کلیت متصور
بلکه به معنای وحدت در عین کثرت است.
وی اشاره کرد :امام خمینی(ره) و مالصدرا در تفسیر آیه
«صراط الذین انعمت علیهم  »...میگویند نه مغضوبند و نه
ضالین ،حال این به تعبیرعرفانی چه میشود؟ مغضوبین
کسانیاند که دل مشغول کثرتاند و ضالین دل مشغول
وحدتاند ،صراط مستقیم هم وحدت است و هم کثرت،
هم خداست و هم خلق.
افروغ افزود :زمانی که دنیای غرب شکل گرفت
نگاه صرف تکلیف گرایانه به انسان داشت و نگاهی حق
مدار به انسان نداشت و آن نگاه صرف تکلیف گرایانه

یادداشت
كالم ضرب در اقدام مقدارى است ثابت

.

منجر به یک طغیان شد و انسان منهای خدا مطرح
شد که نتیجه تفکر خدای منهای انسان بود یعنی این
انسان کشی نتیجه آن خداکشی است و ما نمونههای
بسیاری از این دوگانگیها در طول تاریخ داشتهایم و
خواهیم داشت.
وی تصریح کرد :چیزی که امروزه ما شاهد آن هستیم
دوگانه نگریها و تفاوت انگاریهای مفرد است ،تفکر دوگانه
علم و جامعه گریبان ما را گرفته است ،دانشگاهها هیچ
نسبتی با جامعه خود ندارند و مسائل و راه حلهایی را ارائه
میدهند که کامال بی ربط با جامعه هستند در واقع شکاف
بین نهاد رسمی و عرصه عمومی روز به روز بیشتر میشود
و عارضه این شکاف انسان و جامعه را دچار خواهد کرد .این
سیاستمدار درپاسخ به این سوال که برخی میگویند چرا
آمار فقر و فساد درجامعه باال است؟ تشریح کرد :جای خادم
و مخدوم عوض شده است مخدوم در گذشته جامعه بود و
نهاد اجتماعی خادم بود اما امروزه جای این دو عوض شده
است ،قسمتی که باید خدمت میکرد امروز به او خدمت
میشود با این وجود هیچ وقت ممیزهای کلیدی و کالن
یبینند.
رانم 
وی گفت :از ابتدا قرار نبود این فاصلهها ایجاد شود،
یکی از این دوگانهها اخالق و سیاست است ،اگر این دو
را جدا کنیم امکان پذیر نیست و با این کار دوگانه نگری
را تقویت کردهایم ،هیچ سیاستی غیر اخالقی نیست
و هیچ نظامی سکوالر نیست و در عمل ممکن است
عده ای این گونه عمل کنند اما تا چه حد میتوانند مانور
دهند؟ این جامعه شناس اظهار کرد :در تعریف اخالق
میگوییم زشتیها و زیباییها ،وقتی برای نجات اخالق

میگوییم سیاست با اباحه گرایی گره خورده و اخالق را
نباید با آن درآمیخت سوال ایجاد میشود که مگر اباحه
گرایی فعل اخالقی نیست؟ در پاسخ می گوییم که فعل
اخالقی است اما فعل اخالقی منفی است ،کسانی که
میخواهند اخالق و سیاست را گره بزنند دنبال وجه مثبت
آن میگردند در نتیجه بحث جدایی دین از سیاست دوگانه
گرایی است که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.
افروغ با اشاره به اینکه تفکر منظومهای اخالق و
سیاست از هم جدا نیستند اما آیا هیچ تفاوتی بین این
دو وجود ندارد؟ اضافه کرد :اخالق فعل مطلق و سیاست
فعل مشروط است در حقیقت سیاست همان قدرت و
یکی از تجلیات قدرت ،قدرت دولتی است ،فعل اخالقی
تحت هر شرایطی حکم واحدی دارد مگر اینکه برای آن
شرایط خاصی تعریف شود اما فعل سیاسی مشروط است و
وسیلهای است برای این که با اخالق اشتراک داشته باشد
و به خوبی گره بخورد درواقع راهی برای رسیدن به معرفت
به خداست .این سیاستمدار خاطر نشان کرد :آن چیزی که
غایت است ارزشهای اخالقی است ،گرایش فعل سیاسی
را به راحتی میتوان تشخیص داد که گرایش آن به فریب
است یا به کرامات اخالقی .وی افزود :مرتبه سوم مرتبه
متعالیه است ،انسانها در کمال خود خدایی میشوند و
جامعه آنها نیز خدایی میشود و هرچه این مرتبه بیشتر
شود سرشار از جود میشوند ،ادب این مرتبه احسان است
که باالترین فعل اخالقی به حساب میآید در این مرتبه
انسان به سطحی از فعالیت میرسد که فعل تغییر آن قوی
و یک عامل دگرگون ساز میشود که همه از صفات جودی
او بهرهمند خواهند شد.

وزیر اطالعات :دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است
وزیر اطالعات گفت ،از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص
موضوعات مرتبط با جاسوسی است ،دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده
است.
سیدمحمود علوی در خصوص اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هستهای به
ایسنا گفت :وزارت اطالعات مسئول صیانت و حراست از مذاکرات هستهای بوده و در این
موضوع یکی از درخشانترین فعالیتهای خود را در این حوزه انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد :مذاکرات در امنترین فضا از نظر صیانت از اطالعات انجام شده و

وزارت گزارشهای بیوقف ه آن را به مقامات عالی کشور منعکس کرده است.
وزیر اطالعات در خصوص اتهام جاسوسی دری اصفهانی ،تصریح کرد :درخصوص
دری اصفهانی قبال در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعالم میکنم ،از آنجا
که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات
است ،از نظر این معاونت ،آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر
هجمههایی که برخی سرویسهای بیگانه به وی داشتهاند ،هوشیارانه مقاومت کرده و با
معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات همکاری داشته است.

مسعودخوشابى

وزيركار ،تعاون و رفاه اجتماعى ،در جمالت پايانى مصاحبه اخيرشان
( )١٣٦٩/٧/١٧مىگوید« :متأسفانه در محيطهاى كارگرى ما شاهد اين
هستيم كه خانمها از آقايان در پُستى واحد پول كمترى مىگيرند .متأسفانه با
كارگاههاى فراوانى روبرو هستيم كه از زنان براى كار استفاده مىكنند ،چون
معتقدند آنها پول كمترى مىگيرند و اگر بيمه نشوند هم اعتراض نمىكنند...
اين واقعيتها را نمىشود انكار كرد».
از نيمه دوم سال  ١٣٥٧كه نسيم انقالب وزيدن گرفت تاكنون ،براى ما روشن
نشده كه دقيقاً پوزيسيون كيست و اپوزيسيون چه كسى؟ تمامى دولتمردان ما
بدون استثناء برخى موارد چنان مواضعى را بر مىگزينند كه باور نمىتوان كرد ،آيا
پوزيسيون درمسن ِد قدرت است كه چنين مىگويد؟ گاهى چنين مىنمايانند كه
اين
ِ
گويا دستهاى قدرتى فوق بشرى ،شبحگونه در كارند تا كار مطابق خواستههاى به
حق مردم پيش نرود؛ وظيفه وزير كار .... ،اين نيست از نقش زنان در خلقت و تاريخ
و اسالم و تشیيع و انقالب و جنگ تجليل به عمل آورد ،وظيفه و رسالت ايشان اين
است به جاى «متأسفانه»« ،متأسفانه» راه انداختن براى اين تبعيضها يا به گفته
ايشان «واقعيت»هاى تلخ اجتماعى راهكار ارائه دهد و طى برنامه زمانبندى شده
تحت نظارت ،آنها را به طور كلى رفع كنند.
وظيفه وزير حل مشكالت حوزه تعريف شدهاش است ،نه به صحراى كربال
زدنهاى مدام كه گويا مقرر نيست از آموزههاى فرهنگى-دينى ما محو شود ،و
نه بيان اين جمله به غايت كليشهاى جبرگرايانه كه« :متأسفانه ...اين واقعيتها
[هستند و] نمىشود انكار كرد» .خوشبختى يا شوربختى بشر در طول تاريخ،
حاصل مناسبات اجتماعى اوست .از آسمان نازل نمىشوند ،به ويژه در عصر
ِ
حاضر كه گويا مقرر است همه چيز از زمين به آسمان نازل شوند .آن جا كه
مشخص مردم و رفع تبعيضها در ميان است ،به كرات از اين
منافع
پاى حفظ
ِ
ِ
دست جمالت تحويل گرفتهايم هرچه هم مطرح مىكنيم  ...به سخندانى و
سخنرانى نيست ،انگار نه انگار!
براى توضيح بيشتر ما از وزير مربوطه انتظار داريم ،از آنجا كه رفع تبعيضهاى
جنسى يعنى تقدير واقعى از زنان ،دقيقاً بفرمايند تا كنون براى سه مشكل جدى
برشمرده چه اقداماتى كردهاند؟ از اقداماتشان چه نتايجى گرفتهاند؟ برنامه آتىشان
براى حل اين مسأله به غايت تبعيضآميز اقتصادى و اجتماعى چيست؟ كشورهاى
معروف به جهان اول ،دوم وسوم هر كدام با مقتضياتى كه داشتهاند برخوردشان
جهت حل اين مسائل چه بوده است؟ مهمتر از همه نتايج علمى تحقيقات دانشگاهى
در اين خصوص چيست؟ ...و قس على هذا.
سادهترين راهحل كه فورى به ذهن مىرسد ،و چه بسا ممكن است درست هم
نباشد ،اين است كه چرا نبايد مراكز امنى وجود داشته باشند كه با بازرسىهاى
هوشمندانهشان افراد شاغل مورد تبعيض در آن «كارگاههاى فراوانى كه شاهد»اش
هستيد ،شناسایى كنند ،و با اعمال قانون جلو اين رفتارهاى مجرمانه گرفته شود.
در خاتمه ،نشان به اين نشان كه  ٤٨درصد واجدين شرايط در ابرشه ِر چند خرده
فرهنگىاى چون تهران ،در انتخابات اخير رياست جمهورى حتى پاى صندوقهاى
رأى هم نرفتند .ذكر اين نكته الزم است كه علتالعلل نه تنها رأى دادن به
ْس رأى دادنها در اين است كه به مرور شاهد برچيده
رئيس الوزراى حاضر بلكه نف ِ
شدن انواع پرشمار تبعيضهاى اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى و فرهنگى كه همه كم
و بيش از وجودشان آگاه هستيم باشيم و نه استماع ذكر مصيبتهایى كه ديگر از
فرط تكرارى بودنشان كمتر گوشى را خوش مىآيد.

