کاهش توان اقتصادی مردم چه تاثیری بر بهداشت
و سالمت جامعه میگذارد؟

جیب بیمار
جان بیمار!
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شهردار سابق تهران برای انتخابات فراخوان داد

ابهام دوباره در وحدت اصولگرایان

شرح درصفحه 2

پیشخوان
تشکیل بازار متشکل ارزی باعث ایجاد شفافیت در حوزه
ارز میشود؟

اما و اگرهای
بازار متشکل ارزی

سرمقاله

علیرضا صدقی

س تا هراس اخالقی
از ح 
جوامع مدرن از بدو پیدایش ،اقتضائاتی تازه را فراروی
جوامع بشری قرار دادند .مفاهیمی که پیش از آن وجود
نداشت و هیچ تعریفی برایش یافت نمیشد .از جمله
این مفاهیم میتوان به موضوع «هراس اخالقی» اشاره
کرد .تداخل موضوعی در پدیدههای گوناگون اجتماعی
عصر مدرن موجب شد تا دولتملتهای شکلگرفته
پسامدرنیته ،زمینه و زمانهای تازه را تجربه کنند و رنگ
و بوی تعامل و تعارضات به کلی دیگرگون شود« .هراس
اخالقی» برساخته همین معنی است .معنایی که چه به
لحاظ مفهومی و چه به لحاظ رویارویی در عرصه اجتماعی
تازه و بدیع محسوب میشود .چنین کنشگری خاصی
است که نمیتوان انتظار داشت تعریف دقیق و جامعی از
این پدیده وجود داشته باشد و برابرنهادی استوار فرارویش
قرار گیرد .این معنی را نه در مخازن کتابخانهها میتوان
جست و نه تحلیل و تحقیقی قدیمی برایش وجود دارد.
هر چه هست در عرصه میدان است و تجربیات عینی و
صد البته نظریات اندیشمندانی که بحث پیرامون چیستی
و چگونگی آن نشستهاند .نکته مهم اما در این است که تا
چه حد میتوان به موضوع «هراس اخالقی» به عنوان یک
مفهوم واقعی نگریست و تا چه اندازه صداقت در تعریف
آن وجود دارد.

گروه تولید و تجارت  -چندی است که صحبتهایی در خصوص
راهاندازی بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویتبخشی به
بازیگران اصلی بازار ارز به گوش میرسد .شنیدهها حاکی از آن
است که این طرح پس از کش و قوسهای فراوان در روزهای
آتی شروع به کار خواهد کرد .این ماجرا از ابتدا با اما و اگرهای
بسیاری روبهرو بود که باید قبل از راهاندازی حل و فصل میشد.

روحانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:

دولت برای ارائه خدمت بهتر
به زائران در کنار
تولیت آستان قدس است
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«ابتکار» ادعای آمریکا مبنی بر مسئولیت ایران در حمالت
روز پنجشنبه به دو کشتی در دریای عمان را بررسی میکند

فرار به جلوی مشکوک
توسط واشنگتن

صفحه 2
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«ابتکار» از مهمترین رویدادهای صحن علنی مجلس
در روزی که گذشت گزارش میدهد

کامیابی تا ناکامی در مجلس
صفحه 4

یک فعال رسانهای:

استعفاها یک روش اعتراضی است

مینا اکبری ،سازنده مستند «میدان جوانان (سابق)» در گفتوگو با «ابتکار»:

اجازه ندهیم
روایتهایمان بمیرد

گزارش «ابتکار» از انتخابات هیئت رئیسه
کمیسیونها در سال چهارم مجلس دهم

آنها که ماندند
و آنها که رفتند
صفحه 4
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گروه سیاسی  -طی دهههای گذشته وحدت همواره یکی از دغدغههای مهم اصولگرایان
در ایام انتخابات بوده که برای رسیدن به آن سازوکارهایی نیز طراحی کردهاند .اما این ساز
و کارها و مدلهای وحدت در بعضی از دورههای انتخاباتی آنگونه که باید نتیجه مطلوبی به
همراه نداشت .برخی فعاالن سیاسی علت این امر را پایبند نبودن برخی از طیفها یا چهرهها
به ساز و کارهای طراحی شده و قول و قرارهای گذاشته شده میدانند .با وجود اینکه پیش

از این بسیاری از شخصیتهای جریان اصولگرایی بر ائتالف درون جناحی در انتخابات آینده
تاکید داشتند اما به نظر میرسد قالیباف بار دیگر برای رقابت با دیگر اصولگرایان آماده شده
است و ائتالف درونی جریان اصولگرایی بین طیفهای سیاسی خود باز هم ناکام ماند و
شکاف میان آنها برای انتخابات مجلس سال آینده تا حدودی هویدا شده است.

امیرعبداللهیانبیانکرد

اقدام سنجیده ایران در توقف موردی برجام
دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بینالملل
گفت :اقدام ایران در توقف پله ای مواردی در برجام و
دادن مهلت  ۶۰روزه ،دقیق و سنجیده است.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان با حضور
در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه منطقه ما در
مقطع کنونی در شرایط خیلی خاص و حساس قرار
گرفته است ،افزود :بخشی از آن به رفتار غیرعقالیی
کاخ سفید و آقای ترامپ و تیم تندروهای پیرامون او
برمیگردد و بخشی هم به رفتار دور از محاسبات
همسایگی و در حوزه منطقه غرب آسیا و اقدامات
و اظهارنظرهای مقامات کشورهایی مانند عربستان
سعودی برمیگردد .وی ادامه داد :آنچه که موجب
شده است ترافیکی از رفت و آمدهای دیپلماتیک را
شاهد باشیم برمیگردد به تصمیم دقیق ،سنجیده و
خویشتندارانه پس از تحمل یک سال قولهای بدون
عمل غربیها در عمل کردن به توافق برجام.
امیرعبداللهیان اضافه کرد :تا یک سال گذشته،
غربیها فکر میکردند ما به برجام پایبند میمانیم
و نسبت به مزایای برجام بهرهمند نمیشویم و
خویشتنداری و به وعدههای آنها توجه میکنیم اما
پس از تصمیم درست ،دقیق و سنجیدهای که نظام
گرفت و شورای عالی امنیت ملی آن را به عنوان
مصوبه ابالغ کرد و در قالب نامه رئیسجمهوری و
مذاکرات وزیر خارجه ،مطرح شده ،یک شوک جدی
به اروپاییها و غربیها وارد کرد .وی ادامه داد :آنها
تصور میکردند به قدری ما را در محاصره تحریمها
و فشارهای اقتصادی و سیاسی و جنگ روانی و
اقتصادی قرار دادند که جمهوری اسالمی ایران وارد
گامهای عملی نخواهد شد .امیرعبداللهیان افزود:
یکی از نتایج ملموس اتخاذ تصمیمات عقالیی و در
عین حال ،عملی است که آنها را وادار به این کرده
که واکنشهایی را داشته باشند و تالشهای جدید
را آغاز کنند .وی درباره پیام و هدف رفت و آمدهای
اخیر ژاپن و اروپایی ها و بقیه به کشورمان گفت:
کشورهای انگلیس ،فرانسه و آلمان در سیاستهای
تبلیغاتی ،رسانهای و مواضع سیاسی خود با صدای
بلند مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعالم
میکنند اما در سیاستهای عملی خود تفاوت فاحشی
با رفتار آمریکاییها ندارند هر چند در حوزه تحریمها
به طور رسمی اعالم نکردند که با آمریکا همراهی
میکنیم اما در عمل همان کار را انجام میدهند.
مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی گفت:
رفت و آمد این هیئتها در چند حوزه پیام دارد یکی
اینکه بر پایبندی به مناسبات دوجانبه و همکاریها
و روابط تاریخی جمهوری اسالمی ایران با خود تاکید

میکنند همچنین عمده آنها مستقیم یا غیرمستقیم
حامل پیامهایی از سوی ترامپ و آمریکا هستند و
این مسئله به قدری شدید است که حتی فردی مانند
محمد بن سلمان هم از کانال هایی از طریق برخی از
کشورها و شخصیتهای منطقه در انتقال این پیامها
نقش دارد و به ایران توصیه میکند که آمریکاییها
جدی هستند و ایرانیها بپذیرند و با آمریکاییها
مذاکره کنند تا در منطقه جنگی اتفاق نیفتد.
امیرعبداللهیان افزود :برآیند خواستار آمریکاییها این
است که آنها در این پیام سعی میکنند ترس از جنگ
را در مذاکرات ،بزرگ کنند و آن را به صورتی جدی
القاء کنند همچنین بر این مسئله تمرکز دارند که اگر
جمهوری اسالمی ایران بخواهد در پایان  ۶۰روز گام
های بعدی را بردارد به نفع ایران نیست .همچنین آنها
تنها راه نجات و را ه حل ،مذاکره مستقیم با آمریکا و
ارتباط تلفنی جمهوری اسالمی ایران با شخص آقای
ترامپ است و روی این موضوع مانور میدهند که
اگر با آمریکا مذاکره کنند چه مزایای اقتصادی بزرگی
شامل حال ایران میشود .امیرعبداللهیان افزود :ایران
با جمعیت  ۸۰میلیونی بازار بزرگی است و آقای ترامپ
نمیتواند در دراز مدت این تحریمها و فشار را حفظ
کند به گونهای که آمریکا و متحدان او ضرر نکنند.
وی اضافه کرد :بخشی از انجام ندادن تعهدهای
اروپا در قالب برجام به نتوانستن آنها و بخشی هم
به نخواستن آنها برمیگردد .مدیرکل امور بینالملل
مجلس شورای اسالمی گفت :امارات و عربستان
گفتند کاهش صادرات نفت ایران را تامین میکنیم
اما با سیاستهای غلط خود وضعیتی را ایجاد کردند
که خلیج فارس جوالنگاه دشمنان منطقه شده
است تا نگذارند امنیت صادرات نفت تامین شود.
امیرعبداللهیان افزود :اروپاییها در یکسال گذشته
ضمن اینکه سعی کردند روابطه خود با جمهوری
اسالمی ایران را متوازن نگه دارند در موضوع و
تعهدات برجام ،تعارض راهبردی در اظهارات و رفتار
خود دارند .از یک طرف آنها به ما می گویند در برجام
بمانید و به تعهدات خود پایبند باشید و از طرف
دیگر میگویند ما در مقابل آمریکا ضعیف هستیم
و نمیتوانیم.
وی با اشاره به برخی کارشکنیهای طرفهای برجام
در مذاکرات قبلی ،افزود :ما یک سال به اروپاییها
مهلت دادیم تا تعهدات خود در برجام را اجرا کنند اما
رفتار آنها سیاست متعارض بود .امیرعبداللهیان اضافه
کرد :اقدام ایران در توقف پلهای مواردی در برجام و
دادن مهلت  ۶۰روزه به اروپاییها ،دقیق و سنجیده
است و هر قدر تصمیمات ما در چارچوب حکمت و

مصلحت نظام عملیاتی شود آنها از خواب خرگوشی
خود بیدار میشوند .وی درباره سفر «شینزو آبه»
نخستوزیر ژاپن به ایران گفت :سیاست ترامپ در
کاخ سفید در قبال کشورهایی که به نوعی فکر میکنند
سیاست آنها با کاخ سفید زاویه دارد ،مبنی بر تهدید،
اعمال فشار و وادار کردن طرف مقابل به مذاکره
است .این موضوع را در کره شمالی ،ونزوئال و چین
و ایران هم میبینیم و آمریکاییها در بخش ارسال
پیام از الیهها و سطوح مختلف استفاده میکنند.
مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی گفت:
روابط دیپلماتیک ما با ژاپن قدمت  ۹۰ساله دارد و
مثبت است و اینکه آقای ترامپ از آقای«شینزو آبه»
نخستوزیر ژاپن میخواهد که به ایران سفر کند
میخواهد از همه کارتهای خود استفاده کند و ایران
را به پای میز مذاکره بیاورد زیرا برای او برنده شدن
در انتخابات  ۲۰۲۰مهم است .امیرعبداللهیان ادامه
داد :ترامپ وقت ندارد و در حال از دست دادن زمان
است و میخواهد به دنیا بگوید که من ایرانیها را
به پای میز مذاکره آوردم اما نمیفهمد که با زبان
زور و چکش نمیتواند کشور و ملتی مثل ایران را
به پای میز مذاکره بیاورد .مدیرکل امور بینالملل
مجلس شورای اسالمی گفت :سابقه رفتار آمریکا با
ملت ایران چه پیش از انقالب اسالمی چه پس از آن
فقط دشمنی بوده است .امیرعبداللهیان با بیان اینکه
در ایران کسی مخالف وجود رابطه طبیعی ،توأم با
احترام ،درک و تأمین منافع متقابل با آمریکا نیست،
افزود :اما آمریکا همیشه در پی ایجاد رابطه گرگ
و میش با ایران بوده است .وی با اشاره به نامهای
که نخستوزیر ژاپن از طرف ترامپ برای مسئوالن
کشورمان آورده بود ،گفت :در دنیای سیاست رفتار
تعیینکننده است و اگر ترامپ مختصر عقلی داشت
پیش از طرح مذاکرات صادقانه دستکم برای شش
ماه همه تحریمها را کنار میگذاشت .امیرعبداللهیان
افزود :در سال  ۲۰۰۳میالدی آمریکایی ها با  ۱۷۰هزار
نظامی عراق را اشغال کردند و اکنون در سال ۲۰۱۹
میالدی پایتخت عراق در تابستان ها روزانه فقط
شش ساعت برق دارد .وی گفت :آمریکا با عراق
چه کرده است که ما بخواهیم با آمریکاییها مذاکره
کنیم .مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی
افزود :اینکه میگویند کشورهای عربی که رابطه خوبی
با غربیها دارند وضع معیشت مردم آنها در سطح
باالست نادرست است و اختالفات طبقاتی بسیار
زیادی در این کشورها وجود دارد .امیرعبداللهیان
گفت :این کشورها معموال ًجمعیتی بین  ۳۰۰هزار تا
یک میلیون نفر دارند و اروپاییها و آمریکاییها همه

نفت آنها را میبرند و دو تا سه درصد پول آن را به این
کشورها میپردازند.
وی افزود ۱۰ :سال پیش امارات به غربیها فشار
آورد که به دلیل وجود نیروگاه اتمی بوشهر باید در
امارات نیز نیروگاه اتمی وجود داشته باشد و بر این
اساس با فرانسه قرارداد بست ،اما فرانسویها پیش
از اجرای قرارداد به اماراتیها گفتند برای حفاظت
از نیروگاه اتمی باید در کشورتان پایگاه نظامی
داشته باشید .امیرعبداللهیان گفت :فرانسویها در
همان زمان پایگاه نظامی در امارات ایجاد کردند اما
تاکنون قرارداد ساخت نیروگاه اتمی فقط روی کاغذ
مانده است .وی افزود :اینکه آمریکاییها دست و
پا میزنند بر ضد جمهوری اسالمی ایران بر اساس
حوادث اخیری که برای نفتکشها روی داده است
اجماع جهانی تشکیل دهند کار مشکلی است و
رئیسجمهور آمریکا نیز برای این مسئله زمان ندارد
زیرا دوره آن رو به پایان است .مدیرکل امور بین
الملل مجلس شورای اسالمی گفت :اتفاقات برای
نفتکشها شرایط منطقه برای صادرات نفت را ناامن
کرده است و بر این اساس اتهاماتی بر ضد ایران زده
میشود اما مشخص است چه کسی از این اتفاقات
استفاده میکند .امیرعبداللهیان افزود :کسانی که
برای نفتکشها حادثه ایجاد کردند میخواستند
نخستوزیر ژاپن با ذهنی مخدوش و ناراحت ایران
را ترک کند اما چنان رفتار محترمانه و منطقی با
نخستوزیر ژاپن شد که وی با ذهنی آرام و منطقی
ایران را ترک کرد .وی گفت :ذهنهای فسیل شده
در آمریکا مانند جان بولتون فکر میکنند هنوز دهه
 ۷۰میالدی است که با عبور یک ناو ،حکومت یک
کشور جنوبی خلیج فارس تغییر کند .امیرعبداللهیان
افزود :اکنون ترامپ تواناییای ندارد که بتواند جنگی
را راه بیندازد و اساسا ً در پی جنگ نیست و فقط
میخواهد با تهدید ایران را پای میز مذاکره بیاورد و
از ما امتیاز بگیرد .وی گفت :نیروهای مسلح کشور
چنان توانمندی ایجاد کردهاند که همه مردم با سالیق

گوناگون به این تواناییها اطمینان دارند و زمانی که به
آنها گفته میشود آمریکا میخواهد حمله کند فقط
میخندند.
مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه امسال نودمین سال سالگرد روابط
دیپلماتیک ایران و ژاپن و روابط ما با ژاپن تعریف
شده و مثبت است ،افزود :با توجه به جایگاهی
که نخستوزیر ژاپن در آسیا دارد ،آمریکا وی را به
ایران میفرستد تا از همه کارهای خود برای کشاندن
کشورمان به پای میز مذاکره استفاده کند زیرا
رئیسجمهور آمریکا به پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰
نیاز دارد .امیرعبداللهیان گفت :رئیسجمهور آمریکا
اشتباهات فراوانی را درباره ایران مرتکب شده است
و میخواهد از تحریمهایی که بر ضد ما ایجاد کرده
است برای پیروزی در انتخابات استفاده کند .وی
افزود :آمریکا نمیداند نمیتواند با زبان زور ایران
را پای میز مذاکره بازگرداند .امیرعبداللهیان گفت:
ادامه این مسیر به وسیله ترامپ ،آمریکا و متحدان
وی را دچار ضررهای بسیار کرده است .وی افزود:
اگر رئیسجمهور آمریکا بخواهد از اقدامهایی که
بر ضد کشورمان انجام داده است نیز بازگردد باز
هم برای وی شکست محسوب میشود .مدیرکل
امور بینالملل مجلس شورای اسالمی گفت :البته
بسیاری آرزو دارند ترامپ در انتخابات آینده آمریکا
رأی نیاورد زیرا همه در حال ضرر کردن هستند.
امیرعبداللهیان افزود :اکنون کشورهایی که به نفت
ایران وابسته بودند مجبورند بر اثر تحریمهای آمریکا
پاالیشگاههای خود را تغییر دهند و نفت سبک دیگر
کشورها را جایگزین سنگین ایران کنند .وی گفت:
در سال  ۸۶مذاکرهای بین ایران ،عراق و آمریکا به
درخواست مقامات عراقی که ماهها از ایران درخواست
داشتند برای کمک به آنها با آمریکایی های اشغالگر
عراق مذاکره کنیم انجام شد .امیرعبداللهیان افزود:
دلیل درخواست عراقیها از ایران نیز این بود که آنها
میگفتند پس از صدام در شرایطی قرار گرفتهایم که

جناب دکترپرویز یزدانپناه

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد که بیانگر تعهد ،کارآمدی
ي بر جسته جنابعالی در صحنههاي
ی ها 
،لیاقت و شایستگ 
خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده
؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
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همسایههای ما ضد عراق جدید هستند و فقط
جمهوری اسالمی ایران نقش سازنده دارد و میتواند
به عراق کمک کند .وی گفت :گروهی متشکل از
حسن کاظمی قمی سفیر وقت ایران در عراق ،آقای
امیری و بنده مسئول مذاکره سهجانبه با آمریکا و عراق
شدیم و سردار قاسم سلیمانی نیز مسئول پرونده بود.
مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی افزود:
رهبر معظم انقالب اسالمی در آن زمان نیز گفتند
به آمریکاییها اعتماد ندارم و تیم مذاکرهکننده باید
دقیق و صریح مذاکره کنند .امیرعبداللهیان گفت:
آمریکا میخواهد در مذاکرات همه چیز به دست آورد
و اگر به منافع خود نرسد میز مذاکره را واژگون خواهد
کرد .وی افزود :آمریکاییها در دور نخست مذاکرات
سهجانبه به ما پیام دادند که عراقیها را از مذاکرات
بیرون کنیم و دوجانبه درباره عراق تصمیم بگیریم و
این تصمیم را به عراقیها دیکته کنند و این خباثت
آمریکاییها را میرساند .امیرعبداللهیان گفت :این
در حالی بود که رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید
کردند مذاکرات باید در حضور عراقیها انجام شود
زیرا این مذاکرات فقط درباره عراق است .وی افزود:
آمریکا میخواست موضوع مذاکره و نتیجه آن را
خودش تعیین کند اما در سه دور مذاکرات فهمیدند
نمیتوانند با جمهوری اسالمی ایران این طور مذاکره
کنند بنابراین میز مذاکرات را ترک کرد .مدیرکل امور
بینالملل مجلس شورای اسالمی گفت :موضع
جمهوری اسالمی ایران در این مذاکرات مستدل،
عقالنی و از موضع قدرت بود و عراقیها میدیدند
آمریکاییها پاسخی برای مذاکرات منطقی ما ندارند.
امیرعبداللهیان افزود :اهداف آمریکاییها از این
مذاکرات این بود که میخواستند گروههای شیعه را
از عرصه سیاسی عراق با برچسب تروریست بودن
حذف کنند .وی گفت :اگر اوباما نیز اکنون روی
کار بود رفتارش تفاوت چندانی با ترامپ نداشت اما
تفاوت ترامپ با اوباما این بود که وی بخشی از آنچه
را که پشت پرده وجود داشت روی صحنه ریخت.

جناب آقای حمید صفایی
انتصاب شایسته حضرت عالی بعنوان مدیر روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد رابه شما تبریک
عرض نموده ؛ برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری
مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت مینماید.
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