حسن روحانی در دیدار با معاونین وزارت امور اقتصادی:

دولت پای قولی که به مردم داده
ایستاده است

صفحه 2

پیشخوان
«ابتکار» از اقدامات مقابلهای دولت در مواجهه با دور
دوم تحریمها گزارش میدهد

حمایت دولت از اقشار
آسیبپذیر در شرایط تحریم

صفحه 14

رحلت پیامبر اکرم(ص) ،شهادت امام حسن مجتبی
و امام رضا(ع) را تسلیت میگوییم

(ع)

کوپن با نقش جدید کی روی
صحنهمیآید؟

راهکارهای حمایتی دولت
از افزایش حقوق تا کاالبرگ

صفحه 7

فرشاد یاری کارگردان «خانهبرنارد آلبا» در گفتوگو
با «ابتکار»:

تهیهکنندگان فرهنگدوست
هم داریم

صفحه 9

«ابتکار» تحوالت سیاسی ایاالت متحده پیش از انتخابات کنگره را بررسی میکند

سرمقاله

محمدصادق جنان صفت

گروه ایران و جهان  -ترامپ اکنون برای انتخابات یک استراتژی واضح و مشخص دارد .او
با تمرکز بر مساله مهاجرت و بازی کردن با دستاوردهای اقتصادی دولتش ،دموکراتها را
به چالش میکشد .حتی دو روز قبل تصریح کرده بود که اگر دموکراتها در انتخابات پیروز
شوند ،مردم شاهد ادامه سیاستهای سوسیالیستی خواهند بود و در چنین شرایطی است
که میتوانم به شما بگویم :به ونزوئال خوش آمدید!

انتخابات تعیین کننده کنگره آمریکا در حالی برگزار میشود که به گفته ناظران این
انتخابات در واقع حکم نوعی رفراندوم در مورد سیاستهای دولت ترامپ را دارد .در همین
رابطه از یک سوی ماجرا طرفداران ترامپ او را تحسین میکنند و معتقدند که او باعث
بازگشت اقتدار ،کار و ثروت در جامعه آمریکایی شده است اما...
شرح درصفحه 15

ظریف در پاسخ به نمایندگان:

 500میلیارد دالر دارایی تاریخی ایران
در چنگ دیوانساالران
فرهاد دژپسند تا همین چند هفته پیش ریاست
موسسه پژوهشی توسعه و آینده نگری که با کمک
ریاست تازه سازمان برنامه و بودجه از سال  1392راه
اندازی کرده بود را برعهده داشت و از همان جا نیز با
یاری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان به وزارت اقتصاد
آمده است .وی در روز معارفه خود نکاتی را طرح کرد
که درهنگامه مجادله ایران و آمریکا و البته مجادلههای
داخلی بر سر تصویب عضویت ایران در نهاد مالی مرتبط
با پولشویی و مبارزه با تروریسم دیده و شنیده نشد .یکی
از این نکات بسیار با اهمیتی که وزیر جدید اقتصاد بر زبان
آورد و به نظر میرسد یادگاری از برگزاری یک همایش
در این موسسه بود ،اعالن  7هزار میلیارد تومان ارزش
دارایی تاریخی ایرانیان بود که در اختیار گروه ذینفوذ
دیوانساالران قرارگرفته است .اگر مبنای محاسبههای به
کارگرفته شده از سوی برآوردکنندگان ارزش تاریخی دارایی
ایرانیان درست باشد و اگر حتی ارزش هر دالر را  14هزار
تومان لحاظ کنیم ،ارزش داراییهای تاریخی ایران برابر با
 500میلیارد دالر خواهد شد .به نظر میرسد این میزان
دارایی تاریخی یک گنج بزرگ است که زیر دم و سراژدهای
دیوانساالری ایران گیر افتاده است و ایرانیان به هردلیل
نمیتوانند از این داراییهای انباشت شده نیم قرن اخیر
استفاده کنند.

برجام آن قدر در جهت منافع ما
بود که آمریکا با افتضاح از آن
خار ج شد
همینصفحه

وزیر اطالعات:

شکستن حریم کاخ تاریخی گلستان برای چندمین بار

ما بسیار بیشتر از دشمن
حقوق بشر را رعایت میکنیم

«نگین » انگشتری کاخهای تهران میافتد؟

صفحه 2

صفحه 4

ادامه درصفحه 2

ظریف در پاسخ به نمایندگان:

برجام آن قدر در جهت منافع ما بود که آمریکا
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان که برای پاسخ به سواالت
حسینعلی حاجیدلیگانی و جمعی دیگری از نمایندگان درباره ردیابی
اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ،امضای اسنادی بعد از برجام
و این که چرا در مذاکرات ،زور ایران به آمریکاییها نرسیده است؟ به
مجلس آمده بود ،اظهار کرد :سوال اول در مورد حمایت وزارت خارجه
از تالشهای جمهوری اسالمی برای استرداد اموال بابک زنجانی به
کشور بود که در این موضوع نقش وزارت خارجه نقش حمایتی است.
ما موظفیم اقدامات دستگاه قضایی را پیگیری کنیم و درخواستهایی
که دستگاههای مختلف برای تخلفات صورت گرفته داشتند را دنبال
کنیم که وزارت خارجه این کار را انجام داده و درخواستی نبوده که
پیگیری نکرده باشد.
ما گزارش پیگیریهای وزارت خارجه را ارائه میکنیم ،وزارت خارجه
در این موارد مسئول پیگیری و تسهیل انجام کار است اما اقدام باید
توسط دستگاه قضایی ذیربط انجام شود.
وزیر امور خارجه در ادامه درباره سوال دیگر نمایندگان گفت :در
مورد امضای اسنادی بعد از برجام هر سندی که امضا شده در معرض
دید عموم قرار گرفته و در سایت ما ،اروپاییها و محافل خبری منتشر
شده است .در واقع سندی بعد از برجام امضا نشده اما عالوه بر
برجام چند توافق برای اجرای برخی مواد فنی برجام در حوزه انرژی
هستهای صورت گرفته که در معرض دید عموم قرارگرفته و بر اساس
نظر کارشناسان هستهای در جهت منافع ملی کشور بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در مذاکرات زورتان به آمریکاییها
نرسید و به مردم گزارش ندادید؟ خاطرنشان کرد :برجام حاصل توافق
چند جانبه است .در توافق چند جانبه هیچ طرفی نمیتواند تمام
ه هستهای ما متوقف
خواستههایش را بگیرد .آمریکا میخواست برنام 
شود ،فردو تعطیل شود ،درش را گل بگیرند ،راکتور آب سنگین اراک
بسته شود .و ایران فقط روی سانتریفیوژ آی آر وان تحقیق و توسعه
داشته باشد .آنها دهها خواست دیگر هم داشتند ولی به آن نرسیدند.
مذاکرهای نیست که تمام خواسته ها را به طرف مقابل دیکته کنیم و
همه چیز وفق مراد ما انجام شود بلکه مذاکره رسیدن به توازنی است
که منافع را حفظ کنند .برجام آن قدر در جهت منافع ملت ما بود که
آمریکا با افتضاح از آن خارج شد .برجام از چنان استحکامی برخوردار
بود که هنوز هم دنیا روی آن تاکید میکند .بحث اصلی تفاهمی است
که برای همه طرفها قابل قبول باشند .آنها زورشان نرسید که آنچه
میخواهند بگیرند و بعد از مدتها تالش هنوز هم نمیتوانند برجام
را تضعیف کنند.
وزیر امور خارجه در ادامه اظهارکرد :امروز روز شروع یک روند
جهانی است من ما با اطالع میگویم که مسلح شدن دالر ،روند
سراشیبی را طی میکند .آمریکاییها با سوءاستفاده و زیادهروی در
استفاده از دالر شروع روندی را کلید زدند که به ضررشان خواهد شد.
ظریف درباره سوال نماینده شاهینشهر راجع به پیگیری استرداد
اموال بابک زنجانی تصریح کرد :این موضوع باید از مسیرهای اطالعاتی
پیگیری میشد که ما این کار را انجام دادیم .آنچه به ما اطالع داده
شده شناسایی شد ،اما تمام حسابها در مالزی و تاجیکستان صوری
بود .ما باید با مسئوالن مربوطه در خارج ارتباطی برقرار میکردیم که
این کار انجام شد ،اما ما نمیتوانیم پول را از بانکی دربیاوریم.

شکاف در محور بروکسل و واشنگتن

یادداشت

با افتضاح از آن خارج شد

نیکنام ببری*
در آستانه اجرایی شدن مرحله دوم
تحریمهای ایران از سوی دونالد ترامپ
س ایاالت متحده آمریکا ،مخالفتها
رئی 
از هر چهار گوشه عالم نسبت به برنامه
تحریمی ترامپ شدت گرفته است .این
تالشها طیف وسیعی از کشورها اعم
از متحدان نزدیک و استراتژیک آمریکا را در

برمیگیرد.
از شرق آسیا ،دو کشور پیشرو کره جنوبی و ژاپن درخواست
معافیت تحریمی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا دادهاند و خواستار
این امر هستند که با توجه به ارزان بودن نفت ایران و حجم باالی
تجارتشان ،تحریمهای نفتی و گازی آمریکا ،خللی در روابطشان
با ایران وارد نکند .از سوی دیگر هند و چین به عنوان دو شریک
راهبردی اقتصادی ایران و از مصرفکنندگان اصلی نفت ایران،
سیاست جایگزینی نفت ایران از سوی ترامپ را امری غیرممکن
اعالم کردهاند و اینکه ایران به عنوان کشوری با توانمندیهای باالی
تکنولوژیک در حوزه نفت و گاز ،جایگاهی ویژه در عرضه این دو
منبع هیدروکربونی در بازارهای جهانی دارد .بیشترین واکنشها از
سوی ساکنان قاره سبز بود.
رهبران سه قدرت بزرگ اروپایی (فرانسه ،انگلیس و آلمان) از همان
ت جمهوری آمریکا،
ابتدای به کرسی نشستن ترامپ بر مسند ریاس 
فاصله انتقادیشان را با دولت جدید آمریکا در طیف مختلفی از
مسائل و بحرانهای جهانی اعم از آب و هوایی ،تجارت آزاد ،ناتو و
دست آخر برجام حفظ کردند.
از دید قدرتهای اروپایی ترامپ برآمده از مکتب ملیگرایی
افراطی آمریکا ،جهان را به سمت بینظمی سوق میدهد .بیانات
ترامپ نسبت به بیفایده بودن ناتو ،نهادهای جهانی ،اجالس آب
و هوایی پاریس ،این باور را در ذهن رهبران اروپای ایجاد کرده که
بایستی رویکردی مستقالنه در قبال تحوالت جهانی در پیش گرفته
و در ثانی سازوکار جدید برای حفظ نظم جهانی و مهار راهبردهای
برهمزنانه ترامپ اتخاذ کنند.
بیگمان یکی از تجلیهای آشکار رفتار مقاومتی سران بروکسل
در قبال ترامپ ،مسئله برجام است .قدرتهای اروپایی برجام را به
عنوان معاهدهای چندجانبه که با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل
به تصویب نهایی رسیده است ،ضامن امنیت منطقهای در منطقه
پرمنازعه خاورمیانه میدانند 12 .گزارش جامع آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نسبت به پایبندی کامل ایران به توافق بینالمللی برجام
نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شماره 97/82

شــرکت توســعه بازاریابــی و فــروش مــاد بــا وکالــت
از بانــک ملــت در نظــر دارد امــاک مشــروحه متــن آگهــی در اســتان بوشــهر
را از طریــق مزایــده عمومــی شــماره  97/82بــه فــروش برســاند ،متقاضیــان
مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و همچنیــن دریافــت اســناد
مزایــده از تاریــخ  97/08/19لغایــت  97/08/29از ســاعت  8/30الــی 16/30
بــه آدرس ذیــل مراجعــه فرماینــد9292 .

رجوع به صفحه 5

یادداشت

نمایندگی شرکت ماد  -استان بوشهر

نشان از این دارد که ایران به عنوان عضوی موثر و مسئولیتپذیر
در جامعه جهانی پیشگام در پروژه بزرگ ثبات و صلح جهانی است.
حضور ایران در نشستهای بینالمللی ژنو از سال  2013و مطرح
توگوهای سوری -سوری ،جمهوری اسالمی ایران را
کردن تز ،گف 
به عنوان نقش اول در ثبات منطقهای مطرح ساخت .در تحلیل
رفتار اروپاییها بایستی به دو نکته اشاره کرد .ابتدا اینکه رهبران
اروپاییها نیک میدانند که با توجه به قرابت جغرافیایی با منطقه
خاورمیانه ،هرگونه بیثباتی جدید در این منطقه به سرعت امنیت
کل اروپا را تحتتاثیر قرار میدهد .هماکنون اروپاییها با مسئله
بزرگ پناهندگان مواجه هستند.
با وجود تالشهای چندگانه کشورهای بزرگ اروپایی برای مهار
بحران پناهندگی ،هنوز شاهد سرازیر شدن موج پناهندهها از دو
سوی شمال آفریقا (دریای مدیترانه) و خاورمیانه (مسیر ترکیه
و یونان) به سوی اروپا هستیم .رهبران اروپایی بر این باورند که
کاراترین گزینه برای مهار این دست از بحرانها ،بهرهگیری از
ظرفیتهای منطقهای ایران است .برای همین منظور دولتهای
اروپایی امروزه حاضر به قرار گرفتن کنار آمریکای ترامپ در مواجهه
با ایران نیستند.
مسئله مهم دیگر برای اروپاییها این است که با آمریکای ترامپ
راهبرد به خدمت گرفتن اقتصاد جهانی برای آمریکا را در پیش
گرفته است .این راهبرد منافع اروپا را در گوشه و کنار جهان با
تهدید مواجه ساخته است .ایران یکی از این کشورهاست که برای
اروپاییها با توجه به نزدیکی جغرافیایی ،بازار بزرگ ،جمعیت فراوان
و ارزانی منابع مواد اولیه ،بازاری بسیار بزرگ و جذاب است .از
این رو بیدلیل نیست که برای اولینبار صحبت از سازوکار جدید
مالی اروپا با ایران است .این روند در صورت تداوم ضمن اینکه
یکجانبهگرایی آمریکا را زیر سوال خواهد برد ،چندجانبهگرایی را در
نظام جدید جهانی تقویت خواهد کرد.
از همین رو این دیدگاه امروز در اتاق فکر وزارت خزانهداری آمریکا
مطرح است که تحریمهای ترامپ اثربخشی و اثرگذاری تحریمهای
دوره اوباما را نخواهد داشت .در طی سالهای  2011تا  2012اوباما
با هوشمندی خاص خود توانست همراهی همه قدرتهای جهانی
را نسبت به تحریم نفتی و مالی ایران جلب کند .در کارزار امروز
ضدایرانی ترامپ ،نهتنها شاهد حضور قدرتهای بزرگ اروپایی و
اقتصادهای نوظهوری نظیر هند نیستیم؛ بلکه صداهایی متفاوت از
داخل خود وزارت خزانهداری و اعضای کنگره آمریکا نسبت به پروژه
ضدایرانی ترامپ شنیده میشود.
*کارشناس مسائل بینالملل

جناب آقای محمد حسین حاج کرمی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم علو درجات
الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

خانواده وکیلی

معجزه در معجزه

مسعود خوشابى
جاى شكى نيست كه نظام جمهورى اسالمى ايران متكى برساختار
سياسى تئوكراسى ( )theocracyيا يزدانساالرى است .بيعت  98/2درصد
مردم در همهپرسى دهم و يازدهم فروردين  ١٣٥٨با حكومت [واژهاى كه
دقيقا ً در قانون اساسى بكار رفته است] جمهورى اسالمى ايران به رهبرى
امام راحل به تعبيرى مشروعيت نظام را به دست آورد .امام راحل نيز از
ديرباز خواهان جارى و سارى كردن احكام اسالم بود و چه قبل از انقالب
و چه بعد از آن بر اين موضوع تأكيد داشتند .اين به آن معنا است كه
از بدو امر مردم مىدانستند كه مِنبعد با حكومتى روبهرو هستند كه «در
آن قدرت مطلق سياسى ،در دست مرجع عالى روحانى است و در آن
اساس نظرى حكومت بر آن است كه حكومت در چنين نظامى از جانب
خداست و مرجع روحانى كه فرمانرواى سياسى نيز هست و همچنين
دستگاه ادارى و قضائى او فرمانهاى خداوند را تفسير و اجرا ميكند».
(دانشنامه سياسى  -داريوش آشورى  -چاپ گلشن  -١٣٨٤ -ص )٣٢٩
بهرغم اين بديهيات تحليلگر ارجمند سعيد حج ّريان گله مىكند
كه :درنظام ج.ا.ا شاخصه مهم بوروكراسى مدرن ،مستندسازى
()documentationبا وجود فوايدش در استفاده در دعاوى حقوقى،
تاريخنگارى ،ارجاعات علمى و ارزش مادى ،مورد توجه قرار نگرفته و در
نهايت منجر به غلبه تاريخ شفاهى شده تا جایى كه روايتهاى تكب ُعدى
به جاى روايتهاى مستند نشسته است( .شرق )1397/7/25
وى با برشمردن و استناد به موارد پرشمار و ارزشمندى از نمونههاى
تاريخ متأخر كشورمان ثابت مىكند اين روش و تداوم آن باعث مىشود
روزبهروز سنديت و اعتبار اسناد تاريخى كاهش پيدا كند و دست
حقيقتپژوه از منابع معتبر خالى و خالىتر و حقيقت مكتوم شود .
تمامى بيانات ايشان عين حقيقت است ولى آنقدر معروفِ خاص و عام
است كه بيانش صرفا ً در حد اعالن وجود است و ما از ايشان انتظارى به
مراتب بيش از اين داريم .
در كتاب «شورش بر امتيازنامه رژى»[ ،انتشارات پيام  ]١٣٦٠-دكتر
فريدون آدميت در تحليلى سياسى ثابت مىكند كه اساسا ًفتوایى از جانب
مجتهد بزرگ ميرزا حسن شيرازى مرجع عالى شيعيان صادر نشده بود .
غناى ادبيات آمريكاى التين به ناگاه سرآمد ادبيات دنياى اواخر قرن
بيستم و اوایل قرن بيستويكم شد ،مترجم ارجمند عبدالله كوثرى يكى از
داليل اين جهش را رو شدن پروندههاى بسيار هولناك قضایىاى مىداند
كه توسط دستگاه قضایى اسپانيایي ها بر مستعمرههاى خويش در آن
سرزمين اعمال مىكرده است كه دستمايه نويسندگان شد .
و در نهايت همه مىدانيم آنچه در قرون وسطى ر ُخ داد؛ دو قرن پس از
آغاز جريان پربار رنسانس تازه تدريجا ًاز پرده برون افتاد .
متأسفانه از آثار معروف به «حكمت» محمد زكرياى رازى چيزى در
دست نيست؛ معدوم كردن ،منهدم كردن ،تخريب و سوزاندن از ابزار
موجه و مشروع نظامهاى تئوكراتيك است و به كارگيرى آنها را عين
ثواب و اجراى احكام اللهى مىدانند .تحليلگر ما دولت روحانى را «دولت
معجزه» مىنامد ،اما اگر قدرى با ديد تاريخى -جهانى به ماجرا نگاه كنيم
متوجه مىشويم معجزه تولد «حكومت ج.ا.ا ».در نيمه دوم قرن گذشته
است ،حكومتى كه زاده انقالبى بود كه به لحاظ گستردگى و وسعت از
نوادر تاريخ بشرى برشمرده مىشود.
و شايد باالتر از معجزه ،شگفتى در نگاه تحليلگر ماست كه از فقدان
مستندسازى در اين موقعيت به غايت غامض و خطير گلهمند است ،گويا
او در تاريخ زندگى نمىكند ،براى تاريخ مىزيد! در خوشبينانهترين تعبير
سعى او اين است كه بنا به گفتهاى با ساعت شمّاطهدار خود ظهرى را
ثابت كند كه خورشيد در وسط آسمان با تمام وجودش مىدرخشد .
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