« ابتکار» موضوع تحریمهای جدید اتحادیه اروپا
بر دو شهروند و وزارت اطالعات ایران را بررسی میکند

گامهای پس و پیش
اروپایی

پیشخوان
اردالن سرفراز در خصوص شکایتش از سه خواننده
مطرح ،رضایت داده و پرونده مختومه شده است

پایان خوش یک شکایت
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احسانفالحتپیشه
کارگردان تئاتر در گفتوگو با «ابتکار»:

تئاتر گیشهای از تولید اندیشه
بازمیماند

ح ترافیک  98پایتخت
سرنوشت طر 
چه زمانی مشخص میشود؟

معمای تکراری طر ح ترافیک
صفحه 3
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تصویب کلیات طرحی برای تقویت تحزب
گروه پارلمان  -نمایندگان مجلس روز گذشته پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان
با مسکوت ماندن طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس درباره استانیشدن
انتخابات به مدت سه ماه مخالفت کردند .پس از آن هم طرح استانیشدن انتخابات به
رای نمایندگان گذاشته شد که پس از شنیدن استداللهای موافقان و مخالفان اکثریت

سرمقاله

ژوبین صفاری

نمایندگان با  ۱۵۵رای موافق ۶۴ ،رای مخالف و  2رای ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماینده حاضر
در مجلس ،کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس درباره استانیشدن انتخابات را
تصویب کردند و پس از یک هفته بررسی در کمیسیون شوراها ،باز به صحن علنی میآید
تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
شرح درصفحه 4

تاوان شفافیت را بپردازیم
کلید واژه شفافیت مدت هاست در ادبیات مسئوالن به
وفور به کار می رود .این مفهوم البته بیشتر از آنکه نمود
عملی پیدا کند ،تبدیل به یک شوی زینتی در سخنرانیها
شده است .شاید بتوان گفت نمونه بارز شفافیت عملی
در ابعاد وسیع ،سال گذشته در انتشار کلیات الیحه
بودجه نمود یافت که البته حرف و حدیثهای آن در
افکار عمومی تا به امسال نیز ادامه پیدا کرده است .تا
جایی که سخنان حسام الدین آشنا در خصوص دست و
پاهای عجیب و غریبی که در بودجه وجود دارد تبدیل به
یک بمب خبری در رسانهها شد .در این بین باید گفت
بازوی اصلی مفهوم شفافیت در کشور ،گستره شبکههای
اجتماعی است که توانسته مسائل را چنان با سرعت در
بین مردم منتشر کند که حتی ضرب و شتم دختر 15
ساله توسط پسر جوان توانست در کمتر از دو ساعت
باعث دستگیری او شود .این کارکرد اگرچه زیانهایی را
به طور طبیعی متوجه طبقات اجتماعی میکند که باید
در جای خود آسیب شناسی شود ،اما باید گفت که الجرم
بسیاری از رفتارهای مسئوالن که تا پیش از این پنهان نگاه
داشته میشد ،امروز به میدان قضاوت افکار عمومی آورده
میشود .این آوردگاه اما یک حلقه مفقوده تاریخی دارد
و آن فرهنگ عدم پذیرش نقد از سوی برخی مسئوالن
و مردم است.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مردم قم:

یوسه پل پس از  2سال در آب سیراب میشوند
پایههای تشنه س 

جریان موقت زندگی در رگهای اصفهان

مقابل توپ و تشر آمریکا و اروپا
پس نزنید
صفحه 10

دبیر خانه کشاورزی شهرستان اصفهان :بازگشت آب به زایندهرود ،نه از روی تشنگی زمین بلکه بهخاطر گرسنگی مردم است
صفحه 14
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«ابتکار» از موافقت نمایندگان با کلیات طرح استانی شدن انتخابات گزارش میدهد

رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت:

همهچیز
بر مبنای رای مردم است
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

یادداشت

زمینهسازی برای برجامها را از بین ببرید!

مصطفی چراغی
وقتی در کشوری مشکالت اوج میگیرند و
فشارها از هر سو متوجه افراد جامعه میشود
گاهی اخالق هم در معرض آسیب قرار میگیرد
و فضای بیاعتمادی و سوءظن گسترش پیدا
میکند .گاهی این بیاخالقیها چنان رسوخ
میکند که انسان را به تعجب وا میدارد و در
عمل هم بر شکافها و اختالفها میافزاید .در
عرصه سیاست که عرصهای مجادلهساز و پراصطکاک
است آثار منفی فشارها و بحران بیشتر نمود دارد.
متاسفانه دیده میشود که برخی از تحلیلگران مخالف دولت به جای درک
انبوه مشکالت و تنگنایهای موجود آشکارا آن را تعمدی میدانند و صراحتا
بیان میکنند که عدم رفع برخی از معضالت موجود برای ایجاد فشار و
فراهمشدن زمینه جهت ظهور برجامهای دو و سه است! اینها بدون اینکه
سندی برای گفتههای خود ارائه دهند و قرینهای بر تعمد یا کمکاری مدیران
دولتی در بروز مشکلی بیاورند به نیتخوانی میپردازند و اتهامی به این
بزرگی را مطرح میسازند .در بطالن چنین ادعایی سخن فراوان است ولی
باید عنوان شود که امروز هرگونه کمکاری یا تعلل در رفع موانع و فشارها بر
مردم جلوی چشم همگان قرار خواهد گرفت و هیچکس توان کتمان نقص
عملکرد خود را ندارد ،خصوصا در جایی که مخالفان دولت از قدرت و ثروت
الزم برخوردارند و با انواع تریبونهای نوشتاری و دیداری کوچکترین حرکات
و تصمیمهای مدیران دولتی را زیر ذرهبین دارند .البته روشن است که آنان با
القای چنین تحلیلهای بدبینانه تنها به تضعیف قوه مجریه نمیپردازند بلکه
انسجام جامعه را هدف قرار میدهند ،انسجامی که در حال حاضر ضرورتی
اساسی دارد و بیگانگان از مخدوش شدن آن استقبال همهجانبه میکنند.
اما در برابر چنین بهتان عظیمی میتوان به نکته بسیار مهمی اشاره کرد؛
هر چند ایجاد رفاه برای همه اقشار جامعه وظیفه مسلم دولت است و در
آن چون و چرایی نیست ولی هیچ اشکالی ندارد که مخالفان محترم دولت
که بر نهادهای عظیم اقتصادی سیطره دارند خود به امداد جامعه بپردازند و
با توان فراوان خویش در باال بردن سطح معیشت مردم همت بگمارند .به
جای رقابتهای منفی میتوان به رقابت مثبت پرداخت .آقایان محترم گوی
سبقت را از دولت بربایند و با نام و نشان وارد عرصه خدمتگزاری شوند.
امدادی وسیع و همهجانبه ،فارغ از هر بزرگنمایی ،آنچنان که بدون هیچ
تبلیغاتی مردم کوچه بازار آن را لمس کنند و به صداقت مخالفان مدعی پی
ببرند .امروز هرگونه گشایش در کار مردم عالوه بر آثار متنوع و مثبت از
هر شلیک به دشمنان کشور اثر سازتر است .آمریکا معیشت مردم را هدف
قرار داده و از همین رهگذر در انتظار پیامدهای آن در داخل کشور است .با
افزایش سطح رفاه مردم و جلوگیری از ازدیاد فقر این انتظار شوم با بنبست
روبهرو خواهد شد .نهتنها اگر مردم سطح زندگی خود را رو به بهبود ببینند
مشتاق میشوند و کوچکترین انگیزههای منفی نسبت به حاکمیت ازذهن
و دلشان از بین میرود بلکه حتی اگر شاهد تالشهای صادقانه باشند
دلگرم خواهند شد و صبر پیشه خواهند کرد و هر انتخاباتی پیش آید به
طرفداران خدمت صادقانه رای خواهند داد .تصور بازتاب گسترده و مثبت
استاندارد کردن بخاریهای همه مدارس کشور توسط هر سازمان یا بنیادی،
تصوری سخت و دور از ذهن نیست .این تنها یک نمونه از رقابت مثبت برای
خدمت به مردم است .عرصه امداد به مردم محروم عرصهای فراخ و گسترده
است که دولت بهتنهایی قادر به تمهید آن نیست .هرکس آستین همت باال
زند و در این راه پیشقدم شود ،دستاوردهای چند جانبهای خواهد داشت
که با هیچ کار سیاسی و تبلیغاتی قابل مقایسه نخواهد بود .همان کسی که
اتهام زمینهسازی برای برجام  2و 3را مطرح میکند به دوستان خود یادآور
شود که از طریق امدادرسانی به جامعه ،این زمینهسازیهای موهموم به
شدت تضعیف خواهند شد و مردم یاران صدیق خویش را خواهند شناخت.

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

فرصتهای فضای مجازی در تحریم به سمت کمک به تولید و اشتغال هدایت شود
رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه و وظایف مهم
شورای عالی فضای مجازی و نیز تحوالت گسترده در
حوزه ارتباطات اجتماعی گفت :فرصتهای بزرگ فضای
مجازی و شبکههای نوین اطالعرسانی باید در شرایط
تحریم به سمت کمک به تولید و ارتقای اشتغال هدایت
شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حسن روحانی عصر چهارشنبه در نشست شورای عالی
فضای مجازی افزود :مردم قم از آغاز نهضت اسالمی
و تا فروردین  42و حمله رژیم ستمشاهی به مدرسه
فیضیه 15 ،خرداد و سخنرانی تاریخی حضرت امام(ره)
در عاشورای سال  42نقش ارزندهای ایفا و در کنار
روحانیت و طالب وفاداری کردند.
روحانی قیام مردم شریف قم در  19دی سال  56را در
آن مقطع مهم ،تاریخی و آغازی مهم برای بیداری مردم
و پیروزی انقالب اسالمی دانست و گفت :مردم قم
حق بزرگی بر گردن حوزه علمیه ،انقالب و کشور دارند.
وی افزود :قیام  19دی مردم قم در حمایت از حضرت
امام(ره) به فرآیندی تبدیل شد که به پیروزی کل ملت

یادداشت

در انقالب اسالمی رسید و ازجمله مردم تبریز در چهلم
شهدای  19دی حماسه دیگری در مبارزه آفریدند.
رئیس شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به جایگاه و وظایف مهم این
شورا و نیز تحوالت گسترده در حوزه ارتباطات اجتماعی
افزود :فرصتهای بزرگ فضای مجازی و شبکههای
نوین اطالعرسانی باید در شرایط تحریم به سمت کمک
به تولید و ارتقای اشتغال هدایت شود.
روحانی همچنین با تاکید بر مطالب مهم رهبر معظم
انقالب برای حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضای
مجازی برای خنثی کردن توطئههای دشمنان ،تقویت
روحیه امید به آینده ،اتحاد و اعتماد عمومی را مهمترین
اقدام برای مقابله با یاسآفرینی و ترویج مطالب خالف
واقع از سوی بدخواهان ارزیابی کرد و خواهان توجه
ویژه و هوشیاری رسانهها در این زمینه شد.
آغاز بررسی نظام هویت معتبر در فضای مجازی
در این جلسه ،بخشی از نظام هویت معتبر در
فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم
و الزامات زیستبوم هویت فضای مجازی کشور به

تصویب رسید.
هدف از ایجاد این نظام ،استقرار زیست بوم
تامینکننده زیرساخت تعامالت آزادانه ،سالم ،پویا،
مسئوالنه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در
روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فناورانه بین انواع
موجودیتها در فضای مجازی است که زمینه الزم را
بوکارهای دیجیتال ،سامانههای فنی،
برای توسعه کس 
رسانههای تعاملی و خدمات اداری ایجاد میکند.

ل تامین
الزامات زیستبوم هویت فضای مجازی شام 
مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربردهای با قابلیت
گسترش در کاربردهای آتی ،تامین سطوح اعتبار و
اعتماد در تامین اطالعات هویت دیجیتالی به تناسب
نوع تعامل ،صیانت از حریم خصوصی اشخاص و
حقوق عمومی جامعه ،تناسب میان میزان اطالعات
ارائه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت
اختیار یا آگاهی موجودیتها ،تامین ادله دیجیتال
در ثبت و اعطای شناسهها و گواهیها و اعتباربخشی
صفتها ،رعایت امنیت اطالعات هویت دیجیتالی
و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب
مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق ،مرتبط بودن
اطالعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی،
اتکاپذیری ،تابآوری ،ماندگاری ،کاربری آسان،
سادهبودن ساختار و تعاملپذیری میان اجزای زیست
بوم است.
بررسی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور،
در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی ادامه
مییابد.

خروج نیروهای آمریکایی از سوریه؛ زمینهها و پیامدها

وحید سلوکی*
بحران سوریه در سالهای اخیر را میتوان
مهمترین مسئله و بحران مهم ،فراگیر و
سرنوشتساز بین بازیگران منطقهای و
فرامنطقهای در سطح جهان دانست.
قدرتهای بزرگ و متوسط جهانی و منطقهای
تصور میکنند که منافع و امنیت ملی آنها به
ژئوپلتیک سوریه که بخش مهمی از جغرافیای سیاسی
منطقه غرب آسیا است ،پیوند خورده و از این جهت کوشش میکنند دست
خالی از بحران سوریه خارج نشوند.
بحث خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان از مدتها قبل مطرح
بوده است و دونالد ترامپ این مسئله را یکی از شعارهای انتخاباتی خود قرار
داد و در خالل دو سال گذشته هم چند بار این مسئله را مطرح کرده بود که
باید نیروهایش را از این کشور خارج کند.
زمینه خروج نظامیان آمریکایی را نمیتوان صرفا تصمیم ترامپ دانست
بلکه جمعبندی آمریکاییها از وضعیت و شرایط منطقه است .از سوی دیگر
اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی آمریکاییها مسبوق به سابقه است از جمله
آمریکاییها در ماجرای  ۱۳۶۳لبنان ،زمانی که مقر آنها در بیروت منفجر
شد ،از این کشور خارج شده و صحنه را واگذار کردند .در عراق هم با یک
توافقنامه امنیتی این کشور را ترک کردند و در افغانستان هم این مسئله
به شکل دیگری پیش آمد که منجر به کاهش شدید نیروهای آمریکایی در
این کشور شد.

در مسئله سوریه آمریکاییها به این جمعبندی رسیدهاند که امروزه
روشهایشان در اداره دنیا پاسخگو نیست و روش کنترل آنها در حوزه
امنیتی منسوخ شده است درحالیکه در جبهه مقابل آنها نوآوریهای زیادی
ت به گونهای که در عرصه ائتالفسازیهای منطقهای و
اتفاق افتاده اس 
تاثیرگذار بینالمللی پیشرفتهای زیادی اتفاق افتاده است.
لذا دو سناریو برای اعالم خروج آمریکا از سوریه میتوان ارائه داد .اولین
سناریو را میتوان انتخاب هوشمندانه آمریکا برای اتخاذ سیاست جدید
دانست .در این سناریو ،آمریکاییها این تصمیم را با محاسبه دقیق و لحاظ
د و این موضوع نهتنها
کردن منافع خود و استراتژی پیش برنده اتخاذ کردهان 
از روی ضعف نیست بلکه نشانه آغاز فصل جدیدی از سیاست تهاجمی
آمریکا در غرب آسیا و مناطق دیگر است .در این استراتژی آمریکا ،نیمنگاهی
به ترکیه ،متحد سنتی خود دارد .شاید این کشور دوست محسوب نشود
اما دشمن هم به حساب نمیآید و عالیقی هم دارد که آمریکا میتواند روی
این کشور حساب باز کند .از طرف دیگر علیرغم وجود مشکالت در روابط
آمریکا و روسیه ،ترامپ روابطی هم با پوتین دارد .پرونده دخالت روسیه در
انتخابات آمریکا به نفع ترامپ است .بنابراین ممکن است آمریکا در یک
فرآیند سیاسی جبهه جدیدی با محوریت ترکیه ،روسیه و گروههای مخالف
ت از سوی دیگر تشکیل دهد .بنابراین ترامپ میتواند از برگ برنده
دول 
پوتین در این صحنه استفاده کند.
دومین سناریو را میتوان از دیدگاه خروج اجباری آمریکا از سوریه مطرح
کرد .در این سناریو ،دولت آمریکا باتوجه به اینکه بیش از هفت تریلیون
دالر هزینه کرده ،نظامیان زیادی کشته شدهاند و از مهمتر آنکه کاری از

پیش نبردهاند ،خروج از سوریه را بهترین گزینه قلمداد میکنند .مسئله
بعدی در این استراتژی اجباری را میتوان عزم دولت سوریه برای خروج
ت چراکه بعد از آزادسازی ادلب چندینبار مسئوالن
نظامیان آمریکایی دانس 
سوریه اعالم کردهاند که آمریکا حتما باید از این کشور خارج شود.
لذا با توجه به آنچه آمد ،باید گفت که خروج نظامیان آمریکایی پیامدهایی
هم دار د از جمله آنکه این خروج نشانه وانهادن منطقه از سوی آمریکا تلقی
میشود ،البته به عبارتی این مسئله را نمیتوان تنها نظامی به حساب آورد
بلکه خروج سیاسی ،اقتصادی و جنبههای دیگری را نیز میتواند دربر داشته
باشد .پیامد دیگر این تصمیم را میتوان چالش برای رژیم صهیونیستی
ت لذا حمایت آمریکا از
ت چراکه این رژیم به آمریکا بسیار متکی اس 
دانس 
این رژیم در قضیه سوریه با چالشها و موانعی روبهرو خواهد شد.
پیامد دیگر این تصمیم انفعالی را میتوان به این مفهوم دانست که
محوریت آمریکا ،منطقه را به جمهوری اسالمی ایران واگذار کرده و این به
معنای پیروزی و دستاوردهایی برای ایران به عنوان یک قدرت موثر منطقهای
در غرب آسیا محسوب میشود.
بنابراین کشورهای منطقهای از جمله ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان و
افغانستان به هم نزدیکتر شده و این ظرفیتی است که جمهوری اسالمی
ایران میتواند با محوریت دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پویا و
همکاری با این کشورها یک چتر امنیتی گسترده را در منطقه تعریف کند و
حتی آن را گسترش دهد .به این ترتیب است که این رژیم امنیتی میتواند
بسیاری از خطرات را کنترل و مهار کند.
* کارشناس مسائل بینالملل

