بعد از حدود دو هفته ایجاد محدودیت در دسترسی

وزیر اطالعات با اشاره به ناآرامی های اخیر:

باید برای التیام زخمها
گام برداریم

تلگرام
رفع فیلتر شد
همینصفحه

صفحه 2

سال چهاردهم  -شماره  16 - 3902صفحه  1000 -تومان
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«ابتکار» از علل و تبعات ادامه فضای انتخاباتی در ایران گزارش میدهد

عاقبتتلخ
هیجان زدگیسیاسی

گروه سیاسی  -چندین ماه است که از زمان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگذرد و ماجرای این انتخابات
با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید .با وجود پایان این کارزار سیاسی و عبور از ایام انتخابات ،از میزان هیجان و تنشی
که در زمان انتخابات در فضای سیاسی کشور موج میزد کاسته نشده است و سیاستمداران مانند زمان انتخابات به کنش
و واکنش در برابر وقایع روز سیاسی میپردازند .در چنین شرایطی ،این وقایع در سطح جامعه نیز انعکاس پیدا میکند،
با این اوصاف میتوان چنین برداشت کرد که کشور در هیجان انتخاباتی بی پایان اسیر شده است ،این در حالی است که
به گفته برخی ممکن است تداوم چنین مسئلهای در عرصه سیاست و انعکاس آن در اذهان عمومی در درازمدت تبعاتی
منفی برای آینده سیاستهای کالن کشور داشته باشد.
پس از اعتراضهای اخیر مردم ایران تحلیلهای بسیاری پیرامون این اتفاق غیرمنتظره صورت گرفت و بسیاری در تالش
هستند تا این مسئله را واکاوی و بررسی کنند .جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در همین
گروه قرار دارد.

وقتی امیدها همچون شعله های نفتکش سانچی فروکش می کنند

پیشخوان

سرنوشت ادبیات با ننوشتن چه خواهد شد؟

مرگ خاطره های کاغذی
الی سطور صفر و یک
صفحه 8

«ابتکار» از فراز و نشیبهای 3سال اجرای طرح تحول نظام
سالمت گزارش میدهد

مرثیه ای برای
یک طرح خوب اجتماعی

«ابتکار» از نشست رسانهای سی و ششمین تئاتر فجر
گزارش می دهد

صفحه 9

صفحه 3

سرمایه گذاری  10میلیارد تومانی بخش خصوصی
برای پیوند سنت و مدرنیته در ایران

خانه را ایرانی بنا کن

اعضای کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «ابتکار» به مداخله
کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت در بودجه  97انتقاد کردند

با وجود نگاه مثبت دولت به فرایند اصالح و تنظیم بودجه که قابل تقدیر است .هنوز پیرامون امور مالیه و
بودجه بندی در ایران  ،عملیات اصلی و سیاست گذاری درست به عمل نیامده است و تا زمانی که قاطعانه و
اورژانسی بودجه و امور مالیه از بی نظمی  ،جاه طلبی  ،آنارشیسم مالی و خاصه خواری پاک نشود...
ادامه در صفحه 2

جنابآقایدکترسجادجمشیدیان
بدينوسيله مصيبت درگذشت مادر گرامیتان
را به شما و خانواده محترمتان تسليت گفته،از
خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي
بازماندگان صبر و اجر خواهانم.

سجادخلیلیان

(مدیریتشعب استان قم)

پیـرو درج آگهـی مزایـده عمومی امالک مازاد پسـت بانک اسـتان قـم درمـورخ  96/10/20در
همیـن روزنامـه ،بدینوسـیله تاریـخ مزایده به شـرح ذیل اصـالح میگردد.
مهلت دریافت اسناد :حداکثر تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  96/11/3به نشانی فوق.
مهلتتحویلپیشنهادها:حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/11/15به نشانی فوق.
نشست گشایش پاکات :دوشنبه مورخ  96/11/16ساعت  9صبح به نشانی فوق.
روابط عمومی

پای «مجمع»
در کفش «مجلس»

صفحه 10

لسآنجلس تایمز

کشورهای اروپایی به اولتیماتوم ترامپ در مورد ایران عمل خواهند کرد؟
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت :بعید به
نظر میرسد که متحدان اروپایی واشنگتن آن هم
در حالیکه ترامپ به آنها اولتیماتوم داد و آنها را
تهدید کرد به انجام هرگونه توافق با آمریکا برای
اصالح برجام رضایت دهند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه لسآنجلس تایمز در گزارشی
در مورد مواضع اخیر ترامپ در مورد برجام ،نوشت :دونالد
ترامپ زمانی نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود
توافق هستهای ایران را بسیار بد توصیف کرد که البته به
نظر میرسید این انتقاد بیشتر به دلیل آن بود که برجام
یکی از دستاوردهای اوباما در حوزه دیپلماسی بود و این
انتقاد ارتباط چندانی با نواقص این توافق نداشت .پس از
ورود ترامپ به کاخ سفید مشاوران سیاست خارجی او
که باهوشتر به نظر میرسیدند از اینکه او برجام را لغو
کند جلوگیری کردند اما این بیشتر به دلیل آن بود که
میدانند ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و این
توافق خاورمیانه را به منطقه امنتری تبدیل کرده است.
همچنین خروج آمریکا از این توافق باعث شکاف میان
واشنگتن و متحدانش خواهد شد .سال گذشته ترامپ
از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد اما با این
حال او متقاعد شد تا تعلیق تحریمهای ایران را تمدید
کند .اگرچه در روز جمعه به نظر میرسید که او یک گام

نگاه
اصالحیه آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد

صفحه 7

غیرقابل بازگشت را در مسیر خروج از برجام برداشته است،
او برای  120روز دیگر تحریمهای ایران را تعلیق کرد اما
در همین زمان ترامپ هشدار داد که این تعلیقها دوباره
تمدید نمیشود مگر در صورتی که آمریکا و متحدان
اروپایی به توافقی برای رفع نواقص برجام دست یابند.
در ادامه این گزارش آمده است :اما بعید به نظر میرسد
که متحدان اروپایی آمریکا در مسیر دستیابی به چنین
توافقی به واشنگتن کمک کنند آن هم در حالیکه به آنها

نوعی اولتیماتوم داده شده است این در حالی است که روز
قبل از بیانیه ترامپ در مورد برجام ،وزرای خارجه آلمان،
فرانسه ،انگلیس و اتحادیه اروپا از آمریکا خواستند تا از
برجام خارج نشود.
همچنین بعید به نظر میرسد که این متحدان اروپایی
موضع ترامپ را مبنی بر اینکه ایران نمیتواند در مذاکرات
آینده برای اصالح برجام حضور داشته باشد را قبول کنند.
یک مقام ارشد دولت او به خبرنگاران گفته است که توافقی
جدیدتر در مورد برجام شامل مذاکرات با ایرانیها نخواهد
شد و این مذاکراتی میان آمریکا و متحدان اروپایی خواهد
بود .ترامپ همچنین یک راه دوم را برای رفع نواقص توافق
کنونی مطرح کرد .تصویب قانونی در کنگره که شرایطی
را به ایران تحمیل کند تا این کشور تضمین کند هرگز به
سمت ساخت سالح هستهای نخواهد رفت و اگر در این
راستا حرکت نکند تحریمهای آمریکا به طور خودکار باز
خواهند گشت اگرچه این نکته هم مورد توجه قرار نگرفته
است که این تحریمهای چندجانبه بینالمللی بودند
که ایران را به پای میز مذاکره آورد .در نهایت ترامپ از
متحدان آمریکا خواسته است تا با اقدامات بدخواهانه ایران
مقابله کند اما ایجاد یک جبهه مشترک در این زمینهها در
برابر ایران در صورتیکه آمریکا از برجام خارج شود ،برای
واشنگتن امری بسیار دشوار خواهد بود.

احزاب کاغذی؛ چرا شکل می گیرند؟

اسفندیارعبدالهی
در این بازار شامی که در کشور حادث شده؛ به اندازه کافی موضوع برای تحلیل و کار کردن
وجود دارد و این روزها در سطح گستردهای در خصوص حوادت اخیر مطلب گفته وشنیده
شده است .اگر به دقت بازار سیاست داخلی را رصد کنیم به خوبی می توان دید که نقش
احزاب ما در اینگونه مواقع چیست و کجاست؟ تقریبا درآستانه هر انتخابات به طور میانگین
یشود و فقط ثبت میشوند .همین موضوع وتیتری که برای
هزارو پانصد حزب در کشورثبت م 
نوشتار حاضرانتخاب شده است بی دلیل نیست.
احزاب کاغذی؟
احزابی که فقط پروسه ثبت را طی کرده و تمامی تشکیالت آن یک عالمت اختصاری؛ ویک
دبیر کل بی اثروخنثی برای پرکردن کانالی تلگرامی است .مقصود نام بردن حزب یا احزابی
مشخص نیست؛ آنها که باید می دانند .غرض از طرح این موضوع این است که واقعا هدف از
ثبت احزاب این چنینی چیست؟ احزابی که اتفاقا به ظاهرتحت رهبری یا دبیرکلی شخصیت
های سطح اول کشور هستند.به راستی چرا تشکیل میشوند؟ وحال که تشکیل شده اند چرا
طی طریق نمی کنند؟ چرا مسیر طبیعی که الزمه هر حزب است را طی نمی کنند.؟ چرا
کنگره ای درکار نیست؟ چرا کادرسازی انجام نمی شود؟ چرا مانیفست ودکترینی وجود ندارد؟
حزب تعاریف مشخصی دارد که تشکیل دهندگان آن باید حداقل هایی را رعایت کنند .با
شیوه ای که مشاهده می شود به نظر می رسد هدف از ثبت ومعرفی کاغذی وتلگرامی ای احزاب
*

کمک به پروسه مردم ساالری نیست که اگر بود به این راحتی با یکی از ارکان دموکراسی به
این سادگی برخورد نمی شد .به واقع در یک جمهوری واقعی احزاب ستون فقرات سیستم
هستند و اکثر مطالبات مردم از کانال احزاب گفته میشود .در کشور ما گویی رسم شده است
چند ماه مانده به یک انتخابات مهم یک حزب جدید ثبت میشود و اگر گفتمان کالن جریانی
آن حزب پیروز شد یک ضیافت شام به نام آن حزب ترتیب داده می شود و پس از اثبات
برادری منتظر جایزه از منتخبان می شوند .باید گفت جای تامل دارد؛ جای پرسش بسیار دارد
که واقعا چه نیازی به طی کردن این مسیر نخ نما؛ تکراری؛ بی اثر است .به نظر می رسد اگر
اراده ای برای اصالح اشتباهات متعدد در کشور وجود دارد یکی از موارد وموضاعاتی که نیاز
فوری و حتمی به اصالح دارد همین قضیه احزاب کاغذی و جدیدا تلگرامی است .امیدوارم
مسئوالن مربوطه توجه ویژه نسبت به این موضوع معطوف داشته و اگر قانون اجازه می دهد؛
عملکرد احزاب رصد بشود .ومنظوراز رصد دخالت دولت در امور احزاب نیست .مقصود این
است که اگر صرف ثبت و حضور و وجود یک حزب برای کشور بار مالی به دنبال دارد با
دقت و وسواس رسیدگی کنند و از طرفی انتظار می رود؛ اهالی قلم و کسانی که به نقش
مفید احزاب در روند مردم ساالری معتقد هستند از اینگونه احزاب نتیجه عملکرد وبیالن
فصلی و ساالنه مطالبه کنند .بسیار جای نگرانی است اگر بی توجه از کنار مقوالتی این
چنینی گذر کنیم.
* کارشناس و تحلیل گر علوم سیاسی

بعد از حدود دو هفته ایجاد محدودیت در دسترسی
پیام رسان تلگرام شامگاه دیروز (شنبه) رفع فیلتر
شد.
تلگرام که در زمان بروز ناآرامی های اخیر در شهرهای
مختلف کشور فیلتر شده بود ،از دیروز در دسترس کاربران

تلگرام رفع فیلتر شد

قرار گرفت .در حالی که در روزهای گذشته مقامات قضایی
بر فیلتر ماندن این پیام رسان تاکید داشتند ،اعضای دولت
به مردم قول دادند که تلگرام فیلتر نخواهد ماند .به دلیل
همین وعده ها حسن روحانی رئیس جمهوری و آذری

عکس:مناهوبهفکر/ایسنا

سرمقاله

جهانبخش محبی نیا

آسیب شناسی بودجه بندی در ایران

صفحه 5

گروه فرهنگ و ادب  -ساعت حدودا یازده شب است .اهالی خانه هر کدام
به اتاق خودشان رفتهاند تا کمی استراحت کنند و برای خواب آماده شوند.
دختر ،پشت میز تحریر اتاقش مینشیند ،از کشوی سمت راست سررسید و
خودکاری بیرون میآورد و شروع میکند به نوشتن.

شرح در صفحه 2

دهن کجی ایموجی ها
روی صحنه تئاتر

دل نگرانی برای قربانیان
«پالسکو»دریایی

جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مورد انتقادهای
فراوان حتی از سوی برخی حامیانشان قرار گرفتند.
علی رغم رفع فیلتر تلگرام ،مشاهده ها حاکی از آن است
که سرعت این پیام رسان پایین است.

یادداشت
برجام و لزوم گفتوگوی دوجانبه
شهاب زمانی
مناقشه هستهای غرب و به ویژه ایاالت متحده با جمهوری اسالمی ایران ،علی رغم
دستیابی به توافق هستهای برنامه اقدام مشترک (برجام) در  ،2015همچنان در صدر
اخبار و گزارشهای جهان قرار دارد .انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری
ایاالت متحده ،عاملی بود تا این میراث ارزنده حاصل از مذاکرات دیپلماتیک ایران و گروه
( 5+1به نمایندگی از جامعه جهانی) ،هر از چندگاهی با اماها و اگرهایی مواجهه شود
که می تواند آینده این توافق و بالطبع وضعیت صلح و امنیت نظام بین الملل و منطقه
خاورمیانه را دچار چالش کند .این درحالی است که علی رغم انجام کلیه تعهدات برجامی
از سوی ایران؛ ایاالت متحده همچنان با گره زدن مسائل و مشکالت سیاسی خود و
همپیمانانش درخاورمیانه با این توافق ،به انحاء مختلف در مسیر بهرهمندی کامل ایران از
مزایای حاصل از برجام اخالل و در صدد بهره برداری سیاسی و باجگیری غیرمنصفانه از
ایران است .اما نکته مهم در این بین ،عدم ارتباط مستقیم دیپلمات های ایران و ایاالت
متحده در یک سال گذشته است که به نوعی موجب سردی فضای گفتوگوهای مرتبط
با توافق هستهای (برجام) بین دو کشور شدهاست .با نگاهی دقیق تر به روند پایانی
مذاکرات هستهای ژنو و مذاکرات و تماسهای مکرر و طوالنی وزرای امور خارجه ایران و
ایاالت متحده در این خصوص ،از جمله دالیل اقناع طرفین نسبت به اهداف و برنامههای
یکدیگر جهت دستیابی سریعتر به توافق هستهای و با حمایتهای دیپلماتیک مقامات
ارشد دو کشور بوده است .با این وجود از زمان انتخاب ترامپ و قرار گرفتن تیلرسون در
مقام وزارت امور خارجه ،به جز معدود تماسها یا دیدار دوجانبه ،تماسهای دیپلماتیک
دیگری بین دو کشور صورت نگرفتهاست که علی رغم دالیل آشکار و پنهان ممکن
در این خصوص ،این مسئله برای ادامه روند اجرای صحیح و به موقع برنامه جامع
اقدام مشترک نمی تواند نشانه مثبتی تلقی شود .چهاردهه کشمکش ایاالت متحده با
جمهوری اسالمی ایران در مسائل مختلف ،که از  2002مناقشه اتمی نیز به آن اضافه
شد ،با توافق هستهای می توانست فضای سیاسی بین دو کشور را ،تا حدود زیادی به
سمت کاهش تنش سوق دهد .ممکن است که در جریان مذاکرات سوءتفاهمات و
اختالف نظرهای بین دو کشور در خصوص فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به
حداقل و دوکشور بریک توافق برد برد به تفاهم رسیده باشند  ،ولی بدون شک اختالفات
بین دو کشوردر حوزه های مختلف پیچیده و بیاعتمادی نسبت به اقدامات یکدیگر
همچنان وجود دارد ،لذا فضای بین دوکشور نیازمند تماسهایی است که منجر به بهبود
شرایط و نهادینهسازی روند اجرایی مشترک در برجام شود .این مسئله غالبا نیازمند
اقدامات اعتماد ساز دوطرفه است تا این ذهنیت ایجاد نشود که هریک به عنوان دو بلوک
مجزا و متخاصم ،در صدد خرید زمان به منظور در پیش گرفتن رویکردی برتریجویانه
نسبت به دیگری در آینده هستند .با این حال به نظر می رسد اتخاذ سیاستهای
هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران و رایزنیهای دیپلماتیک موثر در جلب حمایت قاطع
جامعه جهانی و سایر طرف های مذاکره کننده در برجام (مخصوصا کشورهای اروپایی
و روسیه ) توانسته است مانع از اقدامات احتمالی ایاالت متحده در این مقطع زمانی در
خصوص نقض تعهداتش در برجام و ایجاد تنش بیشتر در منطقه شود؛ هرچند تمدید
 ۱۲۰روزه تعلیق تحریمها هستهای و از طرفی دیگر اعمال تحریم هایی جدید برضد
اشخاص و نهادهای دیگر  ،همچنان یک رویکرد نامطمئن ،از طرف ایاالت متحده در
آینده و در قبال برجام تلقی می شود .نکته مهم و تجربه شده درسیاست بینالملل موید
این مسئله است که استفاده از دولتهای ثالث به منظور ارتباط طوالنی مدت و مکرر و
عدم گفتوگو و مذاکره رودرو؛ نمی تواند همیشه نتایج ملموس ،قابل اتکا و منطبق بر
منافع ملی برای کشورها به همراه داشته باشد ؛ مخصوصا اینکه در این بین نمی توان از
نیات و منافع پشت پرده کشورهای ثالث یا نسبت به رساندن بی کم و کاست نظرات و
پیامها اطمینان کاملی حاصل کرد ،لذا منطقی خواهد بود که جمهوری اسالمی ایران
و ایاالت متحده ،جهت کاهش تنشهای فی مابین ،اقدامات جدی را در پیش گرفته و
تماسهای دیپلماتیک دو کشور حداقل در پیرامون برجام ،برقرار شود .این امری بدیهی
است که هیچ کشور یا جایگزینی ،مثمر ثمرتر از تماس مستقیم دیپلماتیک دوکشور،
نمی تواند در مسئله هستهای و یا سایر موارد مورد اختالف  ،منافع ملی ما تضمین کند.
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