سید رحیم ابوالحسنی در گفتوگو با «ابتکار»:

جامعه دانشجویی دچار
پراکندگی گفتمانی شده است
صفحه 2

پیشخوان
سازمان حفاظتمحیطزیست با درخواست وزارت
صنعت مخالفت کرد

«ابتکار» بررسی میکند

گالیه سلبریتیها
از سواالت خبرنگاران

جدال بر سر موتورسیکلتهای
اسقاطی
صفحه 14

«طرح اصالحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین
اجتماعی» صدای فعاالن کارگری را در آورد

صفحه 12

شهادت حضرت فاطمه(س) را تسلیت میگوییم

پرداخت هزینه
سوءمدیریتها از حق کارگران

صفحه 3

«ابتکار» از امکان مداخله اتحادیه اروپا بهمنظورتعیین شرط برای ایران در اینستکس گزارش میدهد

گروه پارلمان  -با گذشت چهار ماه از زمان اعالم مقابله با تحریمهای آمریکایی توسط اروپا
و ایجاد سیستم و سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت با ایران ،اخیرا کشورهای اروپایی
آلمان ،فرانسه و بریتانیا که در «برجام» طرف حساب ایران بودند ،از آغاز به کار رسمی
«سا زوکار حمایت از مبادالت تجاری با ایران» یا «اینستکس» خبر دادند و در بیانیهای

جمعبندی اتحادیه اروپا را مبنی بر شروطی برای ایران در قبال عملیاتی کردن «اینستکس»،
اعالم کردند.
شروطی که به خودی خود هیچ وجاهتی ندارد و اتحادیه اروپا با تعیین این سازوکار مالی
در واقع تعهد خود به ایران درباره «برجام» را عملیاتی کرده است.
شرح درصفحه 4

آزمونی دیگر برای صبر استراتژیک ایران
هفته گذشته در چنین روزی وزاری خارجه سه کشور
آلمان ،فرانسه و انگلیس به همراه فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجی اروپا ،پس از حدود هشت ماه سازوکار مالی
ویژه برای انجام مبادالت تجاری با ایران را به ثبت رساندند.
طبق اعالم مقامات اروپایی محل این نهاد مالی در فرانسه،
ریاست آن با آلمان و حسابرسی با انگلستان خواهد بود.
این سازوکار ویژه مالی که به اینستکس موسوم است،
قرار است که در گام اول در عرصههایی مانند غذا ،دارو
و به طور کلی اقالمی با ایران به تعامل بپردازد که از نظر
تحریمهای آمریکا فشار کمتری متوجه آنها است .در همین
راستا و با اعالم سازوکار جدید همکاری میان ایران و اروپا
هرچند بسیاری از تحلیلگران آن را گام مثبتی از منظر
سیاسی برای دور زدن تحریمهای آمریکا ارزیابی کرده و ابراز
امیدواری کردند که در گامهای بعدی این نهاد مالی بتواند
در عرصههای بیشتری با ایران همکاری داشته باشد ،اما از
منظر اقتصادی اینستکس در حال حاضر چندان نمیتواند
کمک شایانی برای کاستن از بار تحریمهای ثانویه آمریکا
داشته باشد.
در واقع از ابتدا قرار بود که این سازوکار مالی به نام
اسپیوی ( )spvثبت شود که طبق بیانیه وزیران خارجه
اتحادیه اروپا شامل تمام شرکتهای اروپایی برای همکاری
با ایران باشد ،اما مکانیسم جدید اینستکس تنها شرکتهای
کوچک اروپایی در زمینه دارو ،مواد غذایی و لوازم پزشکی
را دربر گرفته و در آغاز کار با سه کشور آلمان ،انگلیس و
فرانسه شروع به کار میکند.
ادامه درصفحه 2

پرسش رهبر انقالب از جوانان

رمز ماندگاری انقالب
چیست؟
صفحه 2

«ابتکار» از تحلیل محتوای سخنرانی ساالنه دونالد ترامپ در کنگره آمریکا گزارش میدهد

اشرف بروجردی
گومیر مردان جامعه به دلیل قرار گرفتن در
بر اساس آمار میزان مر 
معرض خطرات شغلی ،جنگ ،رویآوری به اعتیاد و ...چشمگیر شده
است .شاید این حکمت الهی در همین رابطه باشد که در مقابل هر 102
مرد 100 ،زن متولد میشوند.
گومیر مردان بر زنان سبب شده که بسیاری از زنان امروز
تفوق مر 
مسئولیت تأمین معاش خانواده را عهدهدار باشند که از آنها با عنوان
«سرپرست خانوار» یاد میشوددر حالی که بر اساس سنت اسالمی این
وظیفه مردان است که نانآور خانواده باشند .اما امروز تغییر الگوی زندگی
از ویژگیهای زیستی در عصر حاضر است .در جوامع سنتی معموال ً زنان
به مشاغل خانگی ،نگهداری و تربیت فرزندان و تدبیر منزل میپرداختند که
امروزه این الگو دو جانبه است و زنان جامعه عالوه بر مسئولیت تدبیر منزل
و اداره امور خانواده ،ناگزیر از نانآوری برای فرزندان و حتی مردان ناتوان
خود هستند؛ موضوعی که سبب شده مسئولیتی دوبرابر بر دوش زنان
نهاده شود و نهادهای متعددی داعیه توجه و رسیدگی به زنان سرپرست
خانواده را داشته باشند .دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری ،کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و ...همه اینها برنامه «توانمندسازی
زنان» را در الویت کاری خود قرار دادهاند .اگرچه آمار و برنامه روشنی از
اقدامات این نهادها در اختیار نیست اما در برنامههای ساالنه همه آنها
عنوان «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» به چشم میخورد.
سوال اینجا است که توانمندسازی زنان در چه عرصهای انجام میشو د و
منظور آن چیست؟ توانمندی اقتصادی؟ توانمندی حرفهآموزی؟ توانمندی
مدیریت درآمد؟ توانمندی صیانت از خود در مقابل مخاطراتی که ممکن
است آنها را تهدید کند؟ توانمندسازی در تربیت فرزندان برای فردای
این سرزمین؟ توانمندی برای حفظ عزتنفس و اتکا به داشتههای خود؟
توانمندی برای ارتقای دانش و دانستههای خود؟ پاسخ روشن است .زنی
که میخواهد مدیریت خود و فرزندانش را به دست گیرد باید در همه
عرصهها توانمند باشد .آیا دستگاهها و نهادها در برنامههای خود ابعاد
این توانمندی را مدنظر گرفتهاند؟ آنچه مسلم است برای رشد و شکوفایی
خانواده ،برای رسیدن به جامعهای برخوردار برای حفظ عزت و برای اتکاء
به توان و شخصیت خود ،زنان باید بیاموزند که چگونه از حریم خود دفاع
کنند .تنها در آن صورت است که زن مسلمان عزتمند و برخوردار شکوفایی
زندگی بهتر را به جامعه عرضه میکند .پس وظیفه و رسالت این نهادها
چه میشود؟ آنها باید نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کنند .با ایجاد ظرفیت
الزم برای پرورش استعدادها ،با آموزش اقتدار و سرافراز و سرخم نکردن در
مقابل دیگران ،این زنان باید بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند .به امید
روزی که عنوان زن سرپرست خانوار از قاموس زنان در ایران اسالمی رخت
دو
بندد و زنان با تکیه بر تواناییهای خود درسآموز مردان جامعه باشن 
نکته آخر اینکه این نهادها با تقسیم آموزش که بر اساس کارآموزی باید
شکل بگیرد .هر یک متصدی بخشی از آموزشهای الزم بوده و مکررا ً و
مرتبا ًبر روند زندگی آنها نظارت کنند.

اروپا در اجرای تعهداتش
سست و ناکارآمد عمل کرد

پیام معنادار واگرایی در واشنگتن

صفحه 2

صفحه 15

یادداشت

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با کدام رویکرد؟

رئیسجمهوری در دیدار سفرا و روسای
نمایندگیهایسیاسیمقیمتهران

جانشین فرمانده کل سپاه:

دشمنان تنها به تحقیر ملت ایران میاندیشند

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان تنها
به تحقیر ملت ایران میاندیشند ،گفت :آمریکا امروز توان
تولید قدرت را از دست داده است ،اما در مقابل انقالب
اسالمی برای جهان اسالم قدرتسازی میکند.
به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار حسین
سالمی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم گرامیداشت
سالروز عملیات غرورآفرین والفجر  ۸و روز حفاظت
اطالعات سپاه که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار
شد ،عملیات والفجر  ۸را از پیچیدهترین عملیاتهای
تاریخ توصیف و تصریح کرد :در این عملیات تعیینکننده،
رزمندگان سپاه اسالم توانستند با استفاده از اصل
غافلگیری مطلق ،طومار دشمن را در جنوبیترین منطقه
جنگ درهم پیچیده و یکی از راهبردیترین عملیاتها را
به بهترین شکل و با غلبه قوه ایمان بر سالح به پایان
برسانند.
وی افزود :با درخشش حفاظت اطالعات در آن عملیات
موفق که شاهکاری هنرمندانه را رقم زد ،سالروز عملیات
والفجر  ۸به روز حفاظت اطالعات سپاه نام گرفت.
سالمی با پاسداشت مجاهدتهای تالشگران عرصه
صیانت از سپاه اظهار کرد :حفاظت اطالعات که رسالت
خطیر صیانت از نیرومندترین قدرت دفاعی جهان اسالم
را برعهده دارد ،طی  ۴دهه توانسته است دشمن را در
دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذارد.

وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی
طی  ۴دهه تأکید کرد :انقالب اسالمی ایران تنها یک نظام
سیاسی را تغییر نداد بلکه بعثت مجدد اسالم را رقم زد و
با بازیابی و احیای عزم مسلمانان ،نظم ساخته قدرتهای
مستکبر و سلطهگر را برهم زد و با حاکمیتبخشی به
مستضعفان ،آنان را از تحقیر قدرتهای استعمارگر و
سلطهجو نجات داد .جانشین فرمانده کل سپاه با بیان
اینکه بیرق حیاتبخش اسالم که توسط امام خمینی(ره)
به اهتزاز درآمد ،عامل کرامتبخشی به مسلمانان بود،
گفت :به دلیل الهامبخشی گفتمان انقالب اسالمی
دشمن از ارائه این الگو در راهبردیترین نقطه دنیا و تنگ
شدن فضای تنفس قدرتهای سلطهگر و شکلگیری
تمدن جدید بهشدت در هراس بود.
وی افزود :دشمنان برای متوقف کردن حرکت توفنده
انقالب اسالمی از هیچ تالش و تهدیدی فروگذار نکردند،
اما جمهوری اسالمی ایران در برابر صفآرایی فشرده
نظامی ،سیاسی ،روانی ،فرهنگی ،اطالعاتی و رسانهای
قدرتهای شیطانی با ایمان به خدا و فرهنگ عاشورایی
ایستاد و نصرت الهی شامل حال ملت ایران شد.
سالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی نظریه تسلط
قدرتهای بزرگ را شکست ،اظهار کرد :سقوط شاه
بزرگترین شکست تاریخی بر امپراتوری آمریکا بود که
این شکستها همچنان تداوم دارد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی به عنوان تهدیدی
خطرناک به دفاع مقدس و فرصتی برای شکوفایی ملت
ایران تبدیل شد ،گفت :دشمن در ادامه راهبردهای
منتهی به شکست خود ،تحریمهای اقتصادی را اعمال کرد
تا نظام و ملت ایران با پذیرش قواعد بازی آنان ،از آرمانها
و اعتقادات خود دست بردارند ،اما ملت ایران آموخته
است که در جهان امروز یا باید تسلیم شد و یا مقتدر بود
و ما اقتدار را انتخاب کردیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان تنها
به تحقیر ملت ایران میاندیشند ،تصریح کرد :ملت ایران
همواره ثابت کرده است که در هر عرصهای که ایستادگی
کردیم به موفقیت دست یافتهایم.
وی با بیان اینکه آمریکاییها در فلسفه سیاسی شکست
خوردهاند ،خاطر نشان کرد :آمریکا امروز توان تولید قدرت
را از دست داده است ،اما در مقابل انقالب اسالمی برای
جهان اسالم قدرتسازی میکند.
جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه به
اذن الهی دشمن را درهم خواهیم شکست ،افزود :نقطه
امن ما مقاومت است .آموختهایم زمانی که رهبری فرزانه،
حکیم و دشمنشناس ،آرمانی واال و ملتی بزرگ داریم،
داشتن دشمن موجب قدرتمندتر شدن ما میشود .هیچ
فشاری نتوانسته ملت ایران را از حرکت توفنده خود
مأیوس کند.

همتی در دومین روز سفر به عراق مطرح کرد

برقراری حسابهای دیناری برای شرکتهای عراقی و بانکهای ایرانی

رئیسکل بانک مرکزی در دومین روز سفر خود به عراق ،با رؤسای بانکها،
اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی عراق دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا ،عبدالناصر همتی در این دیدار ضمن بر شمردن دستاوردهای
انقالب اسالمی در چهار دهه گذشته گفت :آمریکا در دو مرحله سختترین
تحریمها را برای ایران به اجرا درآورد و درصدد بود با تضعیف پول ملی ،هرج و

مرج در ایران را بهوجود آورد اما با همت مسئوالن نظام و مردم ایران ،توانستیم
تورم را کنترل و ثبات را در امور اقتصادی حاکم کنیم.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده با رئیسکل بانک مرکزی عراق اظهار کرد:
ی روابط ایران با کشور دوست و برادر عراق است .در این راستا دیروز و
نکته بعد 
امروز توافقهای خوبی با رئیسکل بانک مرکزی عراق داشتیم و معتقدیم روابط
بانکی کلید توسعه روابط اقتصادی دو طرف است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد :اراده بزرگی در توسعه روابط دوطرفه در
م ضمن آنکه نخستوزیر عراق ،حمایت قاطعی از مذاکرات
مسئوالن عراقی دید 
دوجانبه و توافقهای انجام شده داشت.
همتی در تشریح سازوکار انجام معامالت با تجار عراقی تصریح کرد :طبق
توافق انجام شده ،قرار است بانک مرکزی ایران حسابهای یورویی و دیناری
داشته باشد و مبادالت گاز و نفت با این حسابها انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه هماکنون بزرگترین شریک ما عراق است ،خاطرنشان
کرد :صادرکنندگان ایرانی بر اساس توافقهای انجام شده باید بتوانند از طریق
بانکهای عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانکهای ایرانی میتوانند در
بانکهای عراقی حساب دیناری داشته باشن د بنابراین با این توافقها و موافقت
نخستوزیر عراق ،روابط بانکی ایران و عراق بسیار قویتر خواهد شد و گسترش

روابط تجاری بین دو کشور بر این پایه شکل خواهد گرفت.
رئیسکل بانک مرکزی افزود :شرکتهای عراقی هم میتوانند در بانکهای
ایرانی حساب افتتاح کنند و مبادالت خود را با دینار انجام دهند.
در این دیدار رئیس اتاق بازرگانی عراق ضمن تاکید بر روابط مثبت دو کشور،
به مکانیزم فعالیت شرکتهای عراقی و ایرانی اشاره کرد.
همچنین رئیس بانک الرشید عراق با ارائه پیشنهاد تأسیس یک شعبه این
بانک در ایران گفت :بر اساس چارچوب بانک مرکزی عراق آماده همکاری با
شرکتهای مالی ایرانی هستیم .در همین راستا نیز درخواست تأسیس یک
شعبه در ایران را داریم که در صورت موافقت ،این موضوع نقش مهمی در
تبادالت تجاری دو کشور خواهد داشت.
همتی در پاسخ به رئیس بانک الرشید درخصوص تأسیس شعبه در ایران
بیان کرد :بر اساس توافقهای انجام شده با پیشنهاد تأسیس و افتتاح شعب
بانکهای عراق در ایران موافق و معتقدم افتتاح شعب بانکهای عراقی در ایران
میتواند به زنجیره توافق و گسترش آن کمک کند.
وی با بیان اینکه جلسات منظم و مشترک طرفین الزم است ماهانه برگزار
شود ،اظهار امیدواری کرد که با توافق و دستورات صریح نخستوزیر عراق شاهد
عملیاتی شدن توافقهای انجام شده باشیم.
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محمدرضا ستاری
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