از ابراز نگرانی نسبت به عملکرد مافیای دخانیات تا
نگرانی نسبت به آمارهای مصرف سیگار و قلیان

ُ
عددهایی که میکشند!

صفحه 3

پیشخوان
«ابتکار» از نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
گزارش میدهد

احتمال رد صالحیت برخی
از نمایندگان فعلی

میراث یزد از سرریزشدن حجم سرمایهگذاری و
ممنوعیت سرمایهگذاری در برخی محالت خبر داد

دردسرهای محبوبیت برای یزد
صفحه 14

صفحه 4

اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن جوانان را از
صاحبخانه شدن دور میکند

ریسک کمتر و بازدهی باالتر
در بخش مسکن؟!

صفحه 7

تئاتر ،پشت حصار

گروه هنر  -همه چیز از حادثه یکشنبه  19خرداد آغاز شد .نزاعی بین دو دستفروش در
محوطه تئاتر شهر باعث وقوع تیراندازی شد .این واقعه ،لزوم تأمین امنیت تئاتر شهر را
دوباره بر سر زبانها انداخت .حاال برخی موضوع حصارکشی این مجموعه هنری را دوباره
ن راهحل ماجرا است؟
پس از چند سال پیش کشیدهاند ،اما آیا دیوار کشید 

سرمقاله

جهانبخش محبینیا

تئاتر شهر حتما برای بسیاری از ما در ثانیه نخست ،یادآور هنر ،نمایش و فرهیختگی
است .اما یک نزاع و درگیری باعث شده تا عبارت دیگری هم کنار همه آن کلمات با شنیدن
نام تئاتر شهر ،در ذهنمان شکل بگیرد؛ «تیراندازی» .این موضوع باعث شد تا موضوع
ناامنی محوطه تئاتر شهر ،خصوصا در ساعات واپسین شب دوباره مورد توجه قرار بگیرد.
شرح درصفحه 12

آشفتهبازار سیاست
در زمان تکنولوژیهای پیچیده جاسوسی و اطالعاتی که
دوران زوال کنترل هم نامیده میشود ،بسیار عجیب مینماید
که در آبهای بینالمللی و با هر جای دیگر نفتکشهایی
منفجر شود که صاحبان آنها از دولتهای مستقر است و
پرچم تردد دارد و کسی تولیت آن را نپذیرد و بسیار مرموز
است که زنجیرهوار شاهد وقوع چنین اتفاقاتی باشیم .در
تحلیل اتفاق ،پاسخ به بعضی از سؤالها میتواند موضوع را
تا حدی ردیابی و مشخص کند.
 - 1چه کسی از انفجار نفتکشها ضرر و آسیب میبیند؟
 -۲کدام کشور از این اتفاق میتواند نفع ببرد؟
 -٣کدامین کشورها با سازمانهای تروریستی در معرض
اتهام هستند؟
 -4همزمانی انفجار مذکور با سفر نخستوزیر ژاپن که
برای اولینبار بعد از انقالب اسالمی ،از ایران بازدید میکند
س ایاالت متحده آمریکا است،
و حامل پیام از سوی رئی 
چیست؟
و در پایان خاورمیانه ناامن و مختل در انتقال انرژی ،چه
کشورها یا دولتهایی را در معرض تأثیر و تأثر قرار میدهد؟
آنچه که در نگاه اول مسلم و بدیهی به نظر میرسد این
است که هیچ کشوری به خاطر قباحت اقدام حاضر به
پذیرش مسئولیت این عمل نیست ،اما دولتهایی چون
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،ایاالت متحده
آمریکا ،اسرائیل و جمهوری اسالمی ایران با اتهامی که به هم
وارد میکنند بازیگران این صحنهاند.

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان
تعزیرات خبر داد

عفو و تخفیف  ۵۸۲نفر از محکومان
تعزیرات با موافقت رهبری
صفحه 2

سران سیکا بر امنیت ،صلح پایدار و همکاری منطقهای تاکید کردند

دیپلماسی ایرانی درپی کاهش تنش در منطقه
رئیسجمهوری :ایران یکطرفه در برجام نمیماند

صفحه 2

رئیس قوه قضائیه:

از فضای مجازی باید برای
دریافت نظرات استفاده کرد
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر
الریجانی در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه:

مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است

رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ
برجام تاکید کرد :مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی روز گذشته در دیدار با دوسارنز
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه با تاکید بر اهمیت
روابط اقتصادی با کشور فرانسه ،گفت :کشور فرانسه به خوبی میتواند
در منطقه نقشآفرینی کند.
الریجانی ادامه داد :با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت اما
وعده رئیسجمهوری فرانسه به رئیسجمهوری ایران برای حفظ برجام
محقق نشد ،در واقع باید گفت مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده
است.
وی با اشاره به همکاری فرانسویها در کاشان ،بیان کرد :در شرایطی
که روابط بینبانکی فراهم نیست چگونه میتوان فعالیت اقتصادی بین
شرکتهای دو کشور ایجاد کرد ،شرکت توتال اولین شرکت فرانسوی بود
که بعد از خروج ترامپ از برجام ایران را ترک کرد.
الریجانی تاکید کرد :نمایندگان مجلس دو کشور میتوانند نقش
مهمی در تصمیمگیریها ایفا کنند.
ماریل دو سارنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه در
این دیدار گفت :روابط و گفتوگوی پارلمانی اهمیت وافری دارد چرا که
نمایندگان دو کشور میتواند در شرایط سخت ،نقش مؤثری ایفا کنند،
از این رو روابط دوجانبه را بسیار مهم میدانیم.
وی بیان کرد :ایران و فرانسه در سطوح مختلف از جمله علمی،
فرهنگی ،پزشکی و ورزشی روابط دارند که به دنبال توسعه آن هستیم،
از سوی دیگر در این دیدار میخواهیم تعلق خاطر فرانسه به برجام را
یادآوری کنیم ،نیت و تالش ما این است که اینستکس راهاندازی و کار
شود.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه ادامه داد :امنیت
منطقه برای ما مهم است و میخواهیم مسئله سوریه با راهحل سیاسی
خاتمه پیدا کند و شرایطی فراهم شود که صلح در یمن برقرار باشد.
دوسارنز با بیان اینکه حفظ برجام برای اروپا مهم است ،بیان کرد:
تالشهایی در حال انجام است که برجام حفظ شود و فرانسه برای
رسیدن به این هدف مصمم بوده ،این مهم است که طرفین مذاکره به
نقطه نظرات مشترک برسند ،ارادهای در اتحادیه اروپا وجود دارد که
برجام حفظ شود.

یادداشت
کورش الماسی
اولین گام برای چارهاندیشی به
منظور مدیریت و حل و فصل
انواع چالشهای اجتماعی و ملی
«صداقت» است .برای فهم ریشهای
شرایط بسیار بغرنج ضروری است
تا از قالبهای فکری سنتی و بسیار
محدود خارج شویم .باید بپذیریم
که همه «نخبگان» مقصر و مسئول
وضعیت فعلی هستند و نه یک جناح و چند
صاحب منصب .باید بپذیریم به فرهنگ ،دانش مدیریت سیاسی
جدید و کاربردی در جهان معاصر که در کشورهای توسعهیافته
تبلور یافته است ،دسترسی نداریم .اینکه برخی الگوها و اندیشههای
مدیریتی را از غرب یا شرق وارد و بدون بومیسازی بخواهیم آنها را
مبنای مدیریت کالن سیاسی قرار دهیم ،شرایط آنگونه خواهد شد که
هم اکنون تجربه میکنیم.
احتماال ً برخی موافق این اندیشه نباشند ،اما به باور نگارنده

ریشهایترین دلیل وجود این همه چالشهای اجتماعی و ملی که زیست
روزمره شهروندان را به شکلی بیسابقه دشوار کرده است ،این واقعیت
است که مبانی نظری مدیریت سیاسی کالن «اندیشههای تاریخی یا
اندیشههای وارداتی بیآنکه بومیسازی شوند ،است».
به باور نگارنده ،تنها و ابدیترین راهکار برونرفت از ناکارآمدی

یادداشت
امین جمشیدزاده*
داستان نفتکشها مثل اینکه حاال حاالها
کار دارد و تمامشدنی نیست و جهان هر
روز آبستن حوادث تازهای در این زمینه
باید باشد که آمریکا و همپیمانانش
مسبب و بانی آن هستند و در تالشی
آشکار و مذبوحانه انگشت اشاره به
سمت ما میگیرند.
البته این رفتار دوگانه و پارادوکس ینگه
دنیا چیز تازهای نیست و از این منش یکبام
و د و هوا و سیاست چماق و هویج ،فشار و ارعاب و دم از مذاکره
زدن نئوکانهای واشنگتن همگان آگاه هستند و آنها پس از پایان
سفر دو روزه «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن از ایران با طرح این ادعا
میخواهند به توکیو این پیام را مخابره کنند که این است ایران و توپ
را به میدان ما بیندازند و موضع و سناریوی ایرانهراسی را اشاعه
و گسترش دهند .اما این خطای هالهای ترامپ و کاخ سفید است
که ژاپنیها باهوشتر از این قضیه و شطرنجبازان قهاری در عرصه
سیاست هستند و خوب میدانند «آب در چه کاسهای است ».در
روانشناسی و علوم شناختی خطای هالهای یا همان «اثر هالهای»
به انگلیسی( )HaloEffectکه در دولتمردان شماره یک و دو کاخ

چرا این همه چالش در کشور وجود دارد؟
مدیریت کالن سیاسی ،تولید اندیشهها و راهکارهای مبتنی بر درک و
تحلیل بومی امور اجتماعی و انسانی است .مدیریت کالن سیاسی باید
خود را از دست زنجیرهای تاریخی و اندیشههای وارداتی بومینشده
نجات دهد .به منظور خروج از سردرگمی ادارکی سیاسی و تولید اهداف
واقعبینانه ،ضروری و کاربردی است تا نخبگان به فهم چیستی ،ضرورت
و اهمیت منافع ملی به عنوان مبدأ و مقصد تمامی افعال اجتماعی از
جمله سیاسی ،دست پیدا کنند.
تنها پیششرط تولید اندیشهها و راهکارهای بومی بهمنظور
کارآمدی مدیریت کالن سیاسی؛ صداقت ،اراده و حس مهیندوستی
نخبگان است .نخبگانی که اراده ،صداقت و حس تعلق به ایران
که برجستهترین ویژگیهای یک وطندوست است را داشته باشند،
میتوانند درک کنند که تنها و تنها موضوع سیاستورزی؛ سربلندی،
اقتدار و پایداری «ایران» است .ایران یعنی تاریخ ،فرهنگ ،جغرافیا،
احساسات و ...مشترک .زمانی که همه داشتهها و ویژگیهای
روانشناختی ،اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی ما مشترک است؛ جناحها،
منافع و ...گوناگون و متناقض غیرکاربردی است.
«ایران یک حس مشترک است» .به عنوان مثال ،حسی که بیشتر
شهروندان ایران زمین به شیراز ،اهواز ،اصفهان ،تبریز ،مشهد
و ...دارند ،به واشنگتن ،مسکو ،برلین ،بیروت ،بغداد و ...ندارند.
یا حس مشترکی در «ما» با شنیدن اسامی چون شهید فهمیده،
شهید همت ،فردوسی ،سعدی و حافظ ایجاد میشود؛ با شنیدن
اسامی چون چنگیز ،چاورز ،ترامپ ،پوتین  ،کسینجر و ...در «ما»

ایجاد نمیشود .تنها نمود این حس مشترک در عرصه سیاسی فهم
منافع ملی است .منافع ملی باید خورشید عرصه سیاسی باشد .هر
سیاسیتورزی که نتواند خورشید عرصه سیاسی را درک یا ببیند،
نمیتواند و نباید در جایگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری مدیریت
کالن سیاسی قرار بگیرد .چگونه ممکن است سیاستورز یا صاحب
منصبی که منافع ملی را درک نمیکند؛ صداقت ،اراده ،اخالق و
اهداف سیاسی جمعی داشته باشد؟ فهم و پذیرش منافع ملی که
تبلور حس تعلق به ایران است باید مبدا و مقصد تمامی افعال
سیاسی مشروع باشد.
سیاستورزی جناحی ،اهداف گوناگون و متناقض سیاسی ،ارجعیت
منافع شخص و جناحی بر منافع ملی(جمعی) ،تنش در روابط خارجه
که میتواند مصداق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر بازی در زمین
دشمن تلقی شود ،مغایر منافع و امنیت ملی که تبلور حس تعلق به
یک وطن است.
«آرامش ،رفاه ،امنیت و ...که نمود و شفافترین مولفههای توسعه
یک کشور است بدون ثبات و شفافیت اذهان نخبگان جامعه ،یک توهم
یا رویا بیش نیست» .پر بیراه نیست اگر گفته شود «اذهان نخبگان در
برزخ میان سنت و مدرنیته سرگردان است» .به باور نگارنده ،تنها و تنها
مسیر کمهزینه ،زمینی ،قابل درک و ممکنالحصول به منظور «رهایی»
از انواع چالشهای اجتماعی و ملی که زیست اجتماعی بخش بزرگی
از شهروندان را طاقتفرسا کرده است ،شفاف ،با ثبات و هدفمندشدن
اذهان نخبگان پیرامون فهم منافع ملی است.

شیطنت سیاسی و خطای هالهای ینگه دنیا
سفید «ترامپ و پمپئو» مصداق بارز و ملموس دارد به نوعی خطا
در شناخت و تصمیمگیری گفته میشود که تحتتأثیر ذهنیت قبلی
قضاوتکننده شکل میگیرد و میتواند از حقیقت و انصاف به دور
باشد .بهعنوان مثال وقتی استادی از دانشجویی ذهنیتی منفی به
عنوان یک فرد «تنبل» دارد در برخوردهای بعدی نیز ممکن است این
پیشداوری بر قضاوت او تأثیر بگذارد ،از این رو به معلمان و اساتید
همیشه توصیه میشود در هنگام تصحیح ورقههای امتحانی به اسامی
دانشآموزان و دانشجویان نگاه نکنند تا ذهنیتها و پیشداوریهای
قبلی بر نحوه قضاوت و برخورد و مواجهه با شاگردانشان تأثیر نگذارد.
تأثیر خطای هالهای میتواند در قضاوتکننده بسته به نوع تصویر
ذهنی قبلی مثبت یا منفی باشد که در شخص دونالد ترامپ در
مواجهه با ما به عینه با آن پیشداوریها و دروغهای مکرر و پیوسته
و نابخردانه شبیه همتایانش  -جورج بوش ،ریگان ،کلینتون و -...که
مؤسسههای نظرسنجی بارها و بارها به آن اشاره و صحه گذاشتهاند
منفی میباشد .بیشتر سیاستمداران حال حاضر جهان سعی میکنند
و مشق درست رفتار در سپهر سیاست میآموزند تا در اتمسفر کنونی
دنیا که گرفتار جنگهای افراطی نیابتی مملو از خشونت و اشاعه
تروریسم است از جنبه مثبت این خطا برای ارزیابی عملکرد خود در
دنیای سیاست ،با کیاست بیشتر بهره کافی و وافی و استفاده الزم را
ببرند و تالش میکنند تا اسمشان در تاریخ ماندگار شود و در اصطالح

خراب نشود و اعتبار جهانی داشته باشد .سیاستمداران ینگه دنیا
نمیخواهند یاد بگیرند که خطاهای استراتژیک خود را اصالح کنند
و یادگیری همان واژه زیبا و طالیی شهیرترین روانشناسان دنیاست
که یادگیری را تغییر رفتار بر پایه تمرین و تکرار مستمر میدانند و
در همین راستا سیدعباس موسوی سخنگوی قاطع وزارت امور خارجه
ما ،اتهامهای آمریکا را رد کرد و گفت« :ظاهرا برای پمپئو و سایر
دولتمردان آمریکایی متهمکردن ایران در حادثه مشکوک و تأسفبار
برای نفتکشها راحتترین و سادهانگارانهترین کار است ،در حالی که
نخستوزیر ژاپن برای کاهش تنشها با نفر اول جمهوری اسالمی
ایران دیدار کرد و کدام دستهای پنهان به دنبال اثرگذاری بر این
تالشها در منطقه است و چه کسانی از آن سود میبرند؟!

آقای پمپئو این تشکیک نهتنها شوخی و خندهدار نیست بلکه
نگرانکننده و هشدارآمیز است ».سخنان قاطعانه سخنگوی وزارت
خارجه ما و مواضع شجاعانه دولت ،حرف و حدیثها را تمام میکند
و آفتاب دلیل آفتاب است و پشتپرده سناریوی این جریان مشخص،
واضح و مبرهن است که آمریکا با همکاری همپیمانانش در خاورمیانه
(عربستان ،امارات ،اسرائیل و )...این شوی نمایشی و خیمهشببازی
مضحک را تدارک دیده و حاال حاالها این فیلم بر پردههای خیالی در حال
اکران بوده و تمامی ندارد.
*روزنامهنگار اصالحطلب
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آیا دیوارکشی ،آسیبهای اجتماعی پیرامون محوطه تئاتر شهر را از بین میبرد؟

