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سرمقاله

گروه ایران و جهان  -طی دو روز اخیر رسانههای آمریکا گزارشی منتشر کردهاند مبنی
بر اینکه تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره در مذاکراتی پشت درهای
ت یافتهاند .هرچند
بسته به توافقاتی برای پایان دادن به مناقشه دیوار مرزی مکزیک دس 
پیش از این گفته میشد که در مذاکرات روز یکشنبه دو طرف موفق به اجماع نشده

جالل خوشچهره

و از همین رو سایه تعطیلی دولت بار دیگر بر سر واشنگتن سنگینی میکند ،اما شبکه
خبری سیانان روز گذشته گزارش داد که توافق کلی میان نمایندگان دو حزب دموکرات
و جمهوریخواه برای تامین بودجه دیوار مرزی حاصل شده و حتی تمامی جزئیات آن نیز
بررسی شده است.
شرح درصفحه 15

آزمون یکجانبهگرایی آمریکا
نخستین تالش برای ایجاد ائتالف جهانی علیه ایران با
سخنان «جرج واکر بوش» رئیس جمهوری اسبق آمریکا آغاز
شد .او  29ژانویه  2002میالدی سخنرانی ساالنهاش را در
کنگره آمریکا به اعالم محور شرارت که عبارت بود از «ایران،
کره شمالی و عراق» اختصاص داد .پیش از آن در دهه نود
میالدی و در کنفرانس مادرید نیز آمریکاییان در تالشی ناکام
کوشیده بودند تا ایران را مانع صلح در خاورمیانه معرفی کرده
و باور جهانی را دراینباره با خود همراه کنند .حاال «دونالد
ترامپ» میخواهد راه سلف خود را دنبال کند .از این رو به
اجالس ورشو چشم امید دوخته است.
واقعیت این است که واشنگتن هرگز نتوانست جامعه
جهانی را برای قبول آنچه محور شرارت خوانده ،مجاب کند؛
حتی هنگامی که ارتش آمریکا به سرنگونی رژیم صدام
حسین در عراق و اشغال این کشور در سال  2003میالدی
اقدام کرد ،نزد متحدان اروپایی ،آسیایی و آفریقایی خود
مورد شماتت قرار گرفت .واشنگتن از آن تاریخ تاکنون متهم
به یکجانبهگرایی برای استقرار نظم جدید جهانی است که
این کشور را همچنان میان قدرتهای جهانی در مرتبه برتر
قرار میدهد« .باراک اوباما» با مشارکتجویی فعال در حل
و فصل پرونده هستهای ایران و توافقنامه «برجام» تالش
کرد این تصور از سیاستهای واشنگتن را نزد جامعه جهانی
اصالح کند اما «دونالد ترامپ» با نادیده گرفتن همه قواعد
و الزامهای شراکت در جامعه جهانی ،تردید در ماهیت و
اهداف اقدامهای ضدایرانی کاخ سفید را هر روز بیش از
گذشته تشدید کرده است.
ادامه درصفحه 2

وزیر امور خارجه:

طرح ساماندهی مشاغل سیار تهران از آسیبهای این معضل شهری میکاهد؟

گام اول برای ساماندهی دستفروشان پایتخت
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رسانههای آمریکایی از توافق اولیه جمهوریخواهان و دموکراتها به منظور پایان مناقشه دیوار مرزی خبر دادند

سرلشگرباقری:

نشست ورشو تاثیری
در قدرت ایران ندارد
صفحه 2

اشرف بروجردی:

انقالبیون تجربه حضور در قدرت را نداشتند
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :از بدو انقالب همیشه با این عنوان که
دانستههای ما ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنانمان قرار بگیرد ،پنهانکاری
کردیم .به همین دلیل هم بود که وقتی شما مسئلهای را آشکار میکردید توسط
دستگاههای امنیتی هشدار و اخطار دریافت میکردید اما معتقدم این تفکر که
دشمنان از ما بهره میبرند یک توهم و یا بخشی از یک توهم است
به گزارش ایلنا ،اشرف بروجردی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،در تشریح فاصله میان آرمانهای انقالب با تصویر امروز جمهوری
اسالمی ایران گفت :تمام آنهایی که در شکلگیری انقالب سهم داشتند ،تصویر
حکومتی بر مبنای عدالت و اینکه هرکسی در جایگاه خاص خودش قرار بگیرد را در
ذهنشان ترسیم کرده بودند .میخواستند از همه ظرفیتها استفاده شود و مردم
بتوانند رفاه را تجربه کنند و زندگی آرامشبخشی داشته باشند که نتیجه آن تکامل
انسان باشد؛ به این معنی که اوج نقطه آرمانخواهی کمال انسانی بود .طبیعتا
به این دلیل که اکثر انقالبیون تجربه گذشتهای از انقالب نداشتند؛ یعنی هیچگاه
ندیده بودند چگونه میتوان انقالب کرد و یک حکومت را هم بعد از انقالب اداره
کرد و اصوال حکومتداری چه مکانیزم ،چارچوب و ابزاری نیاز دارد تا بتواند آرمانها
را محقق کند.
انقالبیون میخواستند کشور در همه عرصهها سرآمد باشد
وی ادامه داد :طبیعتا اگر امروز بخواهیم با همین رویکرد داشتن کشوری مقتدر،
به عقب و سال  ۵۷برگردیم متفاوت خواهد بود .اقتدار هم به معنای قدرت نظامی
نیست .اقتدار در فهم تمام آنهایی که در انقالب نقش داشتند این بود که کشور در
عرصه فرهنگ ،اقتصاد و سیاست و اجتماعی سرآمد باشد .انقالبیون همواره آیه
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل» را میخواندند و میگفتند شما
حکومتی را آماده کنید که دارای قدرت باشد .در تفسیر قوه میگفتند این اقتدار
باید وجوه مختلفی داشته باشد .برای مثال در عرصه سیاست باید استقالل داشته
باشیم و خودمان تصمیم بگیریم .کسی نباید مسائل را به ما دیکته کند .در عرصه
مسائل اجتماعی باید آزادی را تجربه کنیم چرا که سالها و بارها از این مسئله

شاکی بودیم که آزادی نیست و نمیتوانیم راحت سخن بگوییم و انتقاد کنیم.
همچنین میخواستیم در عرصه اقتصاد بتوانیم اقتصادی اسالمی را شکل دهیم ،به
این معنا که اقتصادی فارغ از ربا ،رشوه و فارغ از عناوینی که امروز میتواند عنوان
پولشویی و فساد را به خود بگیرد ،میخواستیم.
انقالبیون تجربه قرار گرفتن در قدرت را نداشتند
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اگر امروز با فهم این واژهها و مفاهیم در
سال  ۵۷قرار میگرفتیم ،قطعا عملکردی متفاوت و غیر از آنچه داشتیم از خود
ارائه میدادیم ،داشتیم .آن عملکرد میتوانست این باشد که افراد کارآمد ،زبده
و خبره تولیت امور را به عهده بگیرند .در حالی که شما میبینید در سال  ۵۷که
انقالب پیروز شد ،اکثر متصدیان امور جوانانی بودند که شور انقالبی داشتند
بیآنکه تجربه کاری داشته باشند .این افراد تجربه قرار گرفتن در قدرت را نداشتند.
این در واقع راهی بود که ما بتوانیم حکومت را در اختیار خودمان داشته باشیم
و بارها این بحث مطرح میشد که اینها جوان هستند و قدرت ،تجربه و فهم
درستی از مسائل ندارند پس بهتر است ما سعی کنیم این افراد را به عنوان بازوان
اجرایی و تصمیمگیرندگان به کار بگیریم در حالی که همین جوانها در مناصب
تصمیمگیری قرار گرفتند.
جنگ در عدم تحقق آرمانهای انقالب نقش داشت
وی افزود :امروز وقتی به عقب بر میگردیم ،میگوییم ایکاش کسانی را در
مناصب تصمیمگیری قرار میدادیم که دانش کافی را برای اعمال مدیریت در
اختیار داشتند .علت عدم تحقق این امر نیز غالبیت واژه «انقالبیگری» بود .به این
علت که جوانها شور داشتند و حاضر بودند تمام هستی خود را در این راه بدهند،
طبیعی بود که فکر میکردیم این فرد میتواند تصمیم بگیرد و کشور را اداره کند ،نه
آن کس که سالها در خارج از کشور حضور داشته و حاال آمده ومیخواهد برای
کشور تصمیم بگیرد؛ میگفتند اعتمادی به این فرد وجود ندارد.
بروجردی تاکید کرد :همین مسئله باعث شد که شاید ما به آنچه باید میرسیدیم،
نرسیدیم .البته بخشی از این نکته که عرض میکنم اجتنابناپذیر است؛ یعنی به

یادداشت

جناب آقای منصور شیخ االسالمی
مدیر کل محترم روابط عمومی بانک مهر اقتصاد

گروه اقتصادی روزنامه ابتکار

مصطفی چراغی
راهپیمایی  22بهمن امسال از حساسیت خاصی برخوردار بود .با شروع مجدد
تحریمهای آمریکا و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم چه بسا در شرکت
گسترده مردم در راهپیمایی مذکور برخی تشکیک میکردند و بیگانگانی مثل
سردمداران کاخ سفید چشم دوخته بودند و انتظار سردی آن را در ضمیر خود
میپروراندند اما به هر حال این راهپیمایی با گرمی و گستردگی فراوان انجام شد
و انتظار میرود تاثیرات مثبت خود را در نوع مواجهه کشورهای مختلف با ایران
داشته باشد .با چنین مقدماتی نوع برگزاری راهپیمایی بسیار مهم و تعیینکننده
بود و شاید به همین دلیل رهبر معظم انقالب در بیانات خود به صراحت
ت تفرقهافکنان را نهی کردند و این راهپیمایی را جای تسویهحساب و مظهر
اقداما 
اختالف و درگیری ندانستند .متاسفانه علیرغم آن همه حساسیت و این تاکید
صریح ،باز هم عدهای در برخی از شهرها با بلند کردن پالکاردها یا سر دادن
شعارهای منفی علیه برخی از مسئوالن و برجام و لوایح مبارزه با پولشویی ساز
ناکوک خود را زدند و از اختالفی که ایجاد میکنند نهراسیدند .مسلما اگر چنین
حرکاتی به صورت موردی و از ناحیه افراد ناآگاه صورت گیرد ،اوال چندان مهم
نیست و دوم اینکه تاثیری هم دربر ندارد .مشکل آنجا است که عدهای عامدانه

دلیل روحیه انقالبیگری و به دلیل اعتمادی که امام به جوانان داشتند ،این افراد
آمدند و کار را دست گرفتند.البته ما هرگز نمیتوانیم آن ضرباتی که دیگران به
ما وارد کردند را نادیده بگیریم .ما شرایط بسیار سختی در زمان جنگ و بعد آن
داشتیم که در عدم تحقق آرمانهای انقالب نقش داشت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به این
سوال که چرا با وجود گذشت سی سال از پایان جنگ و آغاز ثبات در کشور
همچنان مردم به دنبال تحقق عدالت ،شفافیت و مبارزه با فساد هستند ،گفت:
حقیقت این است که شاید واژه عدالت هم خوب ترسیم نشده؛ عدالت به معنی
تساوی نیست .عدالت یعنی هرکسی در جای خودش قرار بگیرد .مردم اما
تصورشان این استکه عدالت اقتضا میکند چرا فالن شخص برخوردار باشد و من
برخوردار نباشم؛ پس این مسئله را مطالبه میکنم.
بروجردی ادامه داد :درنتیجه این امر تحقق پیدا نمیکند که البته نهتنها در
جامعه ما بلکه در جوامع دیگر هم امکان تحقق ندارد .اختالف سطح زندگی و
جایگاه افراد به تناسب تواناییهای وی تعریف میشود .پس این به معنای عدول
از عدالت نیست .همیشه بحث از عدالت بوده و از نظر من هم تا حدودی محقق
شده است اما آنجایی که محقق نشده بیشتر دیده میشود.
این تفکر که دشمنان از ما بهره میبرند یک توهم و یا بخشی از یک توهم است
وی درخصوص عدم وجود شفافیت هم گفت :ما این مشکل را داریم که
همچنان جاری و ساری است .از بدو انقالب همیشه با این عنوان که دانستههای
ما ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنانمان قرار بگیرد ،پنهان کاری کردیم .به
همین دلیل هم بود که وقتی شما مسئلهای را آشکار میکردید توسط دستگاههای
امنیتی هشدار و اخطار دریافت میکردید.
بروجردی گفت :از نظر من این تفکر که دشمنان از ما بهره میبرند یک توهم و یا
بخشی از یک توهم است .آن کسی که بخواهد نفوذ میکند و با محاسبات برداشت
خود را انجام میدهد .بنابراین شفافیت خیلی به رفع شبهه و شایعهپراکنی کمک
میکند و میزان اعتماد را نیز افزایش میدهد.

وی با بیان اینکه ما امروز در جامعه با سوخت سرمایه اجتماعی مواجه هستیم
چراکه سرمایه اجتماعی بر پایه چند مولفه همچون اعتماد مقابل ،صداقت ،امانت
و تعامل بین افراد پایهگذاری میشود ،گفت :وقتی شما نسبت به حاکمیت و
دستاندرکاران اجرایی اعتماد نکنید و توجه نداشته باشید که میخواهد برای منافع
کشور گام بردارد ،سطح اعتماد کاهش پیدا کرده و سرمایه سوخت میشود .اگر
همه چیز شفاف باشد ،طبیعی است که میتواند به افزایش سرمایه کمک کند.
یک عامل عمده فساد ،عدم وجود باور دینی است
بروجردی فساد را نیز معلول عدم شفافیت دانست و گفت :البته باید به این
مسئله هم توجه کنیم که یک عامل عمده فساد ،عدم وجود باور دینی است .ما
میگوییم در یک جامعه اسالمی زندگی میکنیم و مردم به دستورات دینی اعتقاد
دارند اما شما میدانید اساس دینداری ،امانتداری است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت :اگر شما
در زمان مسئولیت امین نباشی ،فساد ایجاد شده و باعث میشود منافع خود را
به منفعت حاکمیت ترجیح بدهی .امروز داستانهایی که از زندگی امیرالمومنین
میخوانیم برای ما تبدیل به آمال و آرزوی دست نیافتنی شده است .اگر امانتداری
باشد ،فساد نخواهد بود و امانتداری هم از اعتقاد و باور افراد سرچشمه میگیرد.
وی ادامه داد :پس معلوم میشود جامعه ما هنوز آن تربیت مبنایی در دین را
تجربه نکرده است .ممکن است اهل نماز و روزه باشیم اما دروغ نگفتن هم جزو
شروط دینداری است .از امام صادق(ع) درخصوص ویژگیهای مومن پرسیدند
که آیا دروغ میگوید ،ایشان پاسخ دادند خیر ،مومن دروغ نمیگوید؛ ممکن است
مومنی زنا کند ،مشروب بخورد یا دزدی کند اما مسلمان دروغ نمیگوید.
بروجردی تاکید کرد :در نتیجه اولین کاری که ما باید در حوزه فرهنگ انجام
میدادیم انتقال فرهنگ صحیح دینی به جامعه بود که این انتقال با حرف نیست
و باید با عمل این را نشان میدادیم .اینها کمک میکرد که شاید بعد از چهل
سال میتوانستیم بگوییم جمهوری اسالمی ایران نمونه یک حکومت دینی ،ملتزم،
مقتدر و مطابق با موازین دینی است که امروز نمیتوانیم ادعا کنیم.

بازهم تفرقهافکنی خودسرها !
و جسارتآسا به این حرکات سازمان میدهند و حتی مراسم ملی و مهمی مثل
روز سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از گزند تفرقهافکنیشان در امان نیست.
جالب این است که هرگاه کوچکترین سخن یا عملکردی از هر کس سر بزند که
توسط شبکههای بیگانه بازتاب پیدا کند ،آقایان موضوع را پیراهن عثمان میکنند
و نامش را اقدامات دشمنشادکن میگذارند ولی در چنین موقعیتهایی به
روی خود نمیآورند که رادیوها و شبکههای بیگانه کل راهپیمایی  22بهمن را فرو
میگذارند و این حرکات اختالفانگیز را بزرگنمایی میکنند .با این اوصاف این
سوال مهم پدید میآید که سرچشمه و الهامدهنده این افراد کجاست؟ آیا ادعای
والیتمداری آنان با چنین عملکردی قابل پذیرش است؟ آیا برای آنان والیت
خوب است ولی تا زمانی که اهداف و برنامههای خود را همراستا با آن بدانند
ولی هنگامی که زاویهای پدید میآید و برخی سخنان و توصیهها را برنمیتابند
علنا ًاز آن استنکاف میکنند؟ اینان همان افراطیونی هستند که خط قرمزی برای
خود قائل نیستند و در حساسترین شرایط و زیر فضایی آکنده از فشار دشمنان
حاضر به توقف اعمال سیاسی و باندی خود نمیشوند .بارها گفته شده و از
مسئوالن قضایی و امنیتی خواسته شده که این عوامل تفرقهساز را شناسایی
و به مردم معرفی کنند ولی متاسفانه در عمل دیده نشده است که با آنها

برخوردی صورت گیرد .متاسفانه این جریان تندرو در شرایط گوناگون با اعمال
خود ضربات سنگینی به منافع ملی زدهاند که آتش زدن سفارت عربستان در
تهران تنها یکی از اقدامات آنان است .عمل نادرستی که مورد استقبال همهجانبه
حکام آل سعود قرار گرفت و با تبلیغات وسیع مواضع معقوالنه کشورمان را در
جهان مورد خدشه قرار دادند .آنان با اینکه تریبونها و رسانههای متعددی
در اختیار دارند ولی هرگز به ابراز نظرات خود قانع نیستند و اغلب وارد عمل
میشوند و گاهی کل کشور را با چالش جدی مواجه میسازند .بارها دیدهایم
که برای این جریان تندرو ،اصالحطلب و اصولگرا فرقی نمیکند ،هرکس موافق
منویات آنان عمل نکند باید شاهد برخوردهایشان باشد .کامال روشن است که
اگر با آنها برخورد نشود یا به مردم معرفی نشوند ممکن است در سختترین و
حساسترین شرایط دست به اعمال خسارتبار بسیار بزرگتری بزنند که امکان
رفع و رجوع ماحصل کارهایشان وجود نداشته باشد .در کشوری که از اقتدار
الزم برخوردار است و نهادهای مختلف رسمی مستقر در حال انجام وظایف
قانونی خود هستند ،خودسری و قانونشکنی و اختالفافکنی و کاسه داغتر از
آش بودن جزو ضربات سخت و زیانبار به منافع کشور هیچ منفعتی برای ملت
متصور ندارد و مماشات با آنها عاقبت خوبی نخواهد داشت .

