«ابتکار» نتایج انتخابات پارلمانی عراق را بررسی کرد

رئیس بانک مرکزی هدف تحریم های جدید ایاالت متحده

آمریکا
سیف را تحریم کرد
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وزیر امور خارجه برای تکمیل ایزنی های برجامی به بروکسل رسید

پیشخوان

«ابتکار» از خیز بهارستان نشینان برای تصاحب کرسی های
بیشتر هیات رئیسه مجلس در سال سوم گزارش می دهد

فراکسیون ها در اندیشه تسخیر
صندلی های باال نشین مجلس

گروه ایران و جهان  -سفرهای برجامی محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از پکن و مسکو به ایستگاه آخر
خود یعنی بروکسل رسید .در همین رابطه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان طی روز گذشته در دیدارهای جداگانه با
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزرای خارجه سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه نیز دیدار و
گفت وگو کرد.
ظریف روز گذشته پس از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت:دیدار خوب
و سازندهای داشتیم .ما برای گفتوگوها با وزیران خارجه سه کشور آمادهایم و در مسیر درست برای حرکت رو به جلو
هستیم تا اطمینان حاصل کنیم منافع همه اعضای باقی مانده برجام به ویژه ایران تامین و تضمین شود.
شرح در صفحه 15

توگو با «ابتکار»:
مسعود اطیابی کارگردان فیلم «تگزاس» در گف 

مردم زوج سازی و مثلث سازی
در سینما را دوست دارند
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سرمقاله

علیرضا صدقی

دوگانه ایران در عراق

در روزهای گذشته نخستین انتخابات پارلمانی پساداعش در کشور عراق با پیروزی «ائتالف سائرون» به
رهبری مقتدی صدر به برگزار شد .انتخاباتی که با مشارکت  44/5درصدی دارندگان حق رای ،کمترین میزان
اقبال عمومی طی  15سال اخیر را به نام خود ثبت کرد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

آهنگ دير هنگام!

مسعودخوشابى
جناب تاجزاده از نگاهى شايد به عنوان نماينده راديكالترين طيف اصالحطلبان ايران ،در
گفتوگو با روزنامه ابتكار( ،)97/٢/23به چند نكته حائز اهميت اشاره مىكند كه بد نيست
مورد نقد و بررسى قرار گيرد-
 « -١قشرى از مردم مىخواهند ديده شوند ،حزب و ديدگاه و رسانههاى خودشان را
داشته باشند و حتى اگر الزم باشد وزراء و نمايندگان خود را وارد [مدار] قدرت كنند و اين
حق آنهاست و هرجناحى آن [خواستهها] را نفى كند مىشود [دارنده] نگاه فاشيستى .ما
بايد قاطعانه از اين حق آنها دفاع كنيم .تنها راه تداوم جمهورى اسالمى[ايران] تحقق اين
مسأله است ».
« -١-١قشرى از مردم» نيست كه خواهان دموكراسى هستند بلكه «گروههاى وسيع
از طبقات و اقشار جامعه» هستند كه از شروع وزش انقالب  ١٣٥٧چنين خواستهاى دارند
و داشتند و چه بسا علت حضور و شركت معنىدارشان در آن فضاى بحرانى صرفاً تحقق
اين خواسته بود.
 -٢-١تجربه  ٤٠ساله حاضر گواه است كه ورودى گفتمان از مدخل «ديده شدن»
هرچند به معنى «ناديده گرفته نشدن» باشد روشى كارآمد نيست .آن گروههاى وسيع از
طبقات و اقشار جامعه ،الزمه  -يا به زبانى كه جنابعالى با آن آشناتر هستيد اوجب الواجبات
 زندگى اجتماعى را برقرارى دموكراسى مىدانند .براى آنان «دموكراسى» همان نقش واهميتى را دارد كه «هوا» در پرواز پرندگان حتى با كاملترين بال دارد.
 -٣-١اين خواسته «حق آنها » نيست ،بلكه «حق» است« ،حق هر انسانى است»،
«حق بشر است»؛ به عبارت ديگر اگر در جامعهاى حتى احدالناسى يافت نشود كه خواهان
دموكراسى باشد ،اين «حق» به عنوان و معناى يك ضرورت تاريخى  -جهانى قابل سلب
نيست ،قابل كنار گذاشتن نيست ،قابل كتمان نيست.
 -٤-١ضديت با دموكراسى هم خاص «فاشيسم» نبوده و نيست ،شوونيسم ،دسپوتيسم،
راسيسم ،فاالنژيسم ،نازيسم ،استالينيسم ،مائوايسم ،كاستروئيسم و در يك كالم تمامى

یادداشت

به کمک ظریف بشتابیم پیش از آنکه دیر شود

علیآهنگر
محمد جواد ظريف كه تواناييش در برجام يك بار ديگر و بيشتر از هميشه بر همه جهان
مسلم شده است حاال بار ديگر سوار بر هواپيماى ديپلماسى شده است .او اين بار ماموريت دارد
تا از اروپا براى بقاى برجام تضمين بخواهد .بى گمان مهمترين تضمينى كه ظريف در پى
كسب آن است امكان فروش نفت ،گاز ،پتروشيمى و بازگشت پول هاى آن به كشور است .نكته
اى كه رئيس جمهوری در گفتوگو با آنگال مركل صدر اعظم آلمان بر آن انگشت گذاشت.
اين در شرايطى است كه دولت هاى اروپايى تسلطى بر شركت هاى چند مليتى كشورشان
ندارند .براى اخذ هر گونه تضمين بايد منافع شركت هاى سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز
را در نظر داشت .به عبارت ديگر ،تضمينى كه ايران مى خواهد در صورتى ميسر مى شود كه
بتواند تضمين هايى هم به شركت هاى سرمايه گذار در بخش نفت و گاز بدهد تا آنها در مقابل
منافعى كه به دست مى آورند انگيزه مقابله با تحريم هاى آمريكا را در خود بيايند.
در اين معنا ،يگانه راه حل جذب شركتهاى سرمايه گذار ،ارائه قراردادهاى مشاركت در توليد
به آنهاست .اين مشاركت مى تواند به صورت مجزأ و موردى در ميدان يا ميدان هايى خاص
باشد .قرار داد مشاركت در توليد راهى است كه شركت هاى سرمايه گذار چند مليتى از سال
 ١٣٥٣و با تصويب قانون دوم نفت از آن محروم شدند و همواره در پى دستيابى به آن بودند.
اكنون و در شرايط بغرنج فعلى ،محمد جواد ظريف مى تواند در مذاكرات خود با ارائه پشنهاد
مشاركت در توليد ،شركتهاى سرمايه گذار را غافلگير كند .ولى به لحاظ محدوديت هاى قانون
اساسى ،اين تصميمى است كه بايد از سوى مجموعه نظام اتخاذ شود و به عنوان برگى برنده
و البته غافلگير كننده به اروپاییان عرضه شود.
اتخاذ راهبرد مشاركت در توليد ،به دليل هزينه بسيار كم توليد در ميادين نفت و گاز ايران
نسبت به ساير كشورها و درآمد سرشارى كه نصيب شركت هاى سرمايه گذار مى كند،
پيشنهاد هيجان انگيزى است كه آمريكا را در مقابل خواست شركت هاى اروپايى و حتی
شرکتهای آمریکایی بى دفاع مى سازد .نبايد فراموش كنيم كه يكى از علت هاى اصلى خروج
آمريكا از برجام ،زمينه سازى براى توليد بيشتر نفت شيل و صادرات آن به ديگر كشورها و در
دست گرفتن بازار فروش نفت است .تسلط بر بازار فروش نفت هدف پنهان و اصلى و اساسى

صفحه 10

گزارش «ابتکار» از بخشنامه جدید سازمان حفاظت محیطزیست
و واکنش مردم به آن

مینویسیم «گرد و غبار»
یخوانیم «ریزگرد»
م 
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تشکل های اصالح طلب دانشجویی فصل جدیدی از فعالیت خود
را آغاز می کنند؟

اتحادیههایصبور
همچنان درمحاق انتظار
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«ابتکار» وضعیت بازار کاالهای ضروری سبد معیشت خانوارها
در ماه رمضان را بررسی کرد

چرخه تکراری
سبد کاالهای رمضانی

ايدئولوژىهاى موجود تاريخ بشرى در يك نقطه فصل مشترك دارند و آن ضديت تام و
كمال يا مشروط با «دموكراسى» است.
 -٥-١در هزاره سوم ميالدى نه در تئورى بلكه در عمل ثابت شده است كه تنها شرط
الزم جهت بقاء هر جامعهاى ،برقرارى دموكراسى است .فراموش نكنيم با يك متخصص
باتجربه ،صاحب عنوان دكتراى علوم سياسى طرف هستيم كه تك به تك واژههايش را
حساب شده انتخاب مىكند و كنار هم مىچيند! جناب دكتر گويا در مقام يك موعظهگر
و ناصح قضائى ابراز نظر مىكنند و با احتياط بسيار با حذف برخى عبارات به خاطر توضيح
لُب ّ لباب مىگويند -آنها حقى دارند و الزم است اجابت الحق شود؛ ورنه ملعون و مسلوب
خواهيم شد! به عبارت ديگر ،وى جمله معروف و تاريخى پير اصالحات را تكرار مىكند كه
هر چه جلو «آزادى» بايستد ،محكوم به شكست است! اين يعنى در جا زدن و ركود نظرى
بيش از دو دهه اصالحات! الزم به ذكر نيست كه اين شيوه بيان كه ما باهم هستيم ولى
اشكالى در ديدگاهمان هست تا وقتى معتبر است كه اين اشكال بر سر« ُمحكماتى» همچون
دموكراسى و از آن باالتر آزادى نباشد.
 -٢ايشان با قدرى باال پایین كردن مىگويند« :من به رئیس دولت اصالحات انتقاد كردم
كه چرا بعد از توقيف فلهاى مطبوعات نهاد رياست جمهورى را ترك نكرد .اكنون نيز همين
انتقاد را به روحانى دارم كه اگر نمىتوانى فشارهاى وارد بر فضاى مجازى كه خيلى بيشتر از
زمان توقيف فلهاى مطبوعات است [دفع كنى] حكم را بشكن».
خب! پس جناب دكتر به خوبى بر اين امر واقف هستند كه اولين شرط دموكراسى آزادى
رسانههاست!  ...و حتى اينكه بدون آزادى رسانهها اص ً
ال دموكراسى مفهومى ندارد .و بدتر
از آن يك بار تجربه سهمگين شكست از «توقيف فلهاى مطبوعات» را دركولهبار تجارب
خود يدك مىكشيدند؛ پس جاى اين سؤال جدى باقى است كه چرا بار دوم بدون وصول
«تضمين معتبر» و «تضمين عملى» باز هم آزموده را آزمودند و از روحانى حمايت كردند و
مردم را تشويق به رأى دادن به ايشان كردند؟
 ... -٣و در انتها ايشان مىگويند« :اكنون زمان اصالحات اساسى است ،اصالحات در اصالحات
 »...شايد هم وقت «اصالحات در اصالحات» مدتهاى مديد است كه سپرى شده و زمان
«انقالب در اصالحطلبان» فراهم شده باشد و آهنگ خاتمه به دير هنگامىها فرارسيده است.
ترامپ در هياهو سازى و تحريم نفتى ايران است .اگر هدف اصلى آمريكا اين باشد كه بدون
شك جز اين نيست ،پس عقل و انديشه حكم مى كند تا پادزهرى مناسب آن تدارك ديده
شود .و پادزهر استراتژى آمريكا در خصوص تسلط بر بازار نفت و بى اثر كردن آن ايجاد شوق
و انگيزه براى شركت هاى سرمايه گذار نفتى از سوى ايران است.
مگر نه اين است كه توليد نفت شيل ،به رغم پيشرفت هاى تكنولوژيكى ،هنوز به دليل
هزينه باالى توليد آن براى شركت هاى نفتى مقرون به صرفه نيست و مگر جز اين است كه
يكى از علت هاى اصلى خروج ترامپ از برجام و بازگرداندن تحريم هاى نفتى ايران ،مقرون
به صرفه ساختن سرمايه گذارى از سوى شركت ها در میادین نفت شيل است؟ پس راه حل
ما بايد بى اثر سازى اين برنامه ها و اهداف ترامپ باشد .ارائه پيشنهاد مشاركت در توليد ،راه
حلى است كه مى تواند غوغايى در بازار نفت ايجاد كند.
فراموش نكنيم كه اروپا امروز يكپارچه و متحد در مقابل خروج آمريكا از برجام ايستاده
است .اتفاقى كه بعد از جنگ جهانى دوم سابقه نداشت و حتى انگليس را براى نخستين بار
در مقابل آمريكا قرار داده است .اينها نكته هايى بسيار اساسى است كه نبايد به هيچ روى از
نظرگاه ما دور بماند .در اين شرايط كه آمريكا مى خواهد قوانين داخلى خود را فرا سرزمينى
كند و تحريمهاى خود را به اروپا تحميل نمايد ،اروپا در اظهاراتى صريح از سوى فرانسه و
آلمان و حتى بريتانيا در مقابل آن موضع مخالف و مقابل گرفته اند .در اين شرايط استثنايى
تاريخى ،ما هم بايد خردمندانه به كمك اروپا براى مقابله با آمريكا بشتابيم .بهترين و عالي
ترين و عاقالنه ترين كمك خردمندانه به اروپا براى مقابله با آمريكا و تامين منافع ملى ايران
و منزوى سازى آمريكا چيزى نمى تواند باشد جزو پيشنهاد اغوا كننده مشاركت در توليد
منابع نفت و گاز ايران.
دستان دیپلمات ارشد ایران در این شرایط اگر با چنین پیشنهادی پر باشد ،او یک بار دیگر
پیروز میدان دیپلماسی خواهد بود .پیروزی دیپلماتیک ایران و اروپا بر آمریکا یعنی رقم زدن
نقطه عطفی در تاریخ جهان و ایجاد دنیایی چند قطبی بجای تک قطبی کنونی و کیست که
نداند این یعنی شکست تاریخی هژمونی آمریکا.
پس تا دیر نشده به کمک ظریف بشتابیم و به او بگوییم که شرکت های اروپایی از این پس
می توانند در میادین نفت ایران قرارداد مشارکت در تولید منعقد کنند.
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آذری جهرمی از فاز جدید فیلترینگ به بهانه مشکالت امنیتی  vpnها خبر داد

فیلتر فیلترشکنها!
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