ظریف درجدال توئیتری با ترامپ:

«ابتکار» تبعات اقتصادی ویروس جدید چین را بر اقتصاد ایران بررسی کرد

تصمیمهایت را بر مبنای
واقعیت پایهگذاری کن

اقتصاد زیر تیغ کرونا؟

صفحه 11

شرح درصفحه 10

پیشخوان
«ابتکار» دالیل و پیامدهای توافق نهایی بریگزیت را
بررسیمیکند

سرمقاله

ژوبین صفاری

فصل جدید مناسبات
لندن با اتحادیه اروپا

بنشانیم «انصاف»

گروه ایران و جهان  -هفته گذشته با موافقت کمیسیون و
شورای اروپا با طرح بریگزیت از سوی دولت بریتانیا و نیز امضای
این توافق از سوی بوریس جانسون ،انگلیس گام نهایی خود را
برای خروج رسمی از اتحادیه اروپا برداشت .در همین راستا ،چند
روز قبل وروزوال فن درالین و شارل میشل ،روسای کمیسیون و
شورای اتحادیه اروپا توافق بریگزیت را که به تایید پارلمان بریتانیا
رسیده است امضا کردند تا...
صفحه 11

طی روزهای گذشته ،مهدی نصیری مدیرمسئول سابق
توپنجمین سالروز
کیهان در توئیتی همزمان با بیس 
درگذشت مهندس مهدی بازرگان ،نخستوزیر دولت موقت
انقالب اسالمی نوشت« :احساس میکنم در تمام این
سالها در نقد نظری و معرفتی او جانب انصاف را رعایت
نکردهایم ».نصیری که زمانی منتقد سرسخت وی بود ،اما
حاال و در دورانی که احتماال ً از هیجان جوانی فاصله گرفته
است؛ لب به اعتراف بر بیانصافیاش در گذشته گشود.
ادامه درصفحه 2

یادداشت

سیده فاطمه ذوالقدر

پاسخ روحانی به اقدام رئیس قوه قضائیه
در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی

این امور مرتبط به شورای عالی
فضای مجازی است
صفحه 2

با واگذاری اراضی در محدوده طوالنیترین غار نمکی
جهان به مرکز پرورش میگو

قشم از یونسکو اخراج میشود!

صفحه 3

مدیرکل هنرهای نمایشی درحاشیه نشست خبری سی و
هشتمین دوره جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به «ابتکار»:

مسئولیت زهرایی در جامعه اسالمی
حضرت زهرا (سالماللهعلیها) نقش زیادی در پیشبرد مسیر
اسالم و تشیع بر عهده داشتند ودرنهایت در راه حمایت از
والیت و امامت به شهادت رسیدند .این بانوی بزرگ اسالم،
اسوهای بینظیر برای افراد هستند .عمر کوتاه ایشان مانع از
آن نشد تا ظرفیتهای انبوه زندگی دینی در پرتو قرآن و سنت
و درونمایههای شخصیتی خود را نمایان کند.

فشاری برای بازگشت گروههای
تئاتری نبود!

صفحه 4

تورم فعلی در طول  100سال اخیر در اقتصاد ایران
بیسابقهاست

عصر سیاه تورمی

ادامه درهمین صفحه

سپاه پاسداران علیه سخنان حسن عباسی :برداشت شخصی و خالف واقع بود

مدعیان خالی از معنا

داخلی نسبتا ً باال در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
کارکردی و ضعف در کنترل و نظارت سومین ضلع این مثلث
محسوب میشود .ذوالفقاری با بیان اینکه اگر جامعه تابآوری

کورش الماسی
نکتهای غیرمنطقی و غیرعقالنی در عرصه سیاسی وجود دارد .اینکه بسیاری از
فعاالن و نخبگان سیاسی ،پیوسته به ناکارآمدی مدیریت کالن سیاسی اشاره میکنند
و میگویند این ناکارآمدی نباید وجود داشته باشد .اما راهکار یا راهکارهایی برای اینکه
این مشکالت چگونه باید حل و فصل شوند ،ارائه نمیدهند .به عبارتی ،برنامه عملی،
واقعبینانه و مورد قبول عموم ارائه نمیشود« .نقد» بدیهیات سیاسی یا ناکارآمدی
آشکار حاکمیت نه تخصص و نه هنر و توانایی و علم خاص میخواهد؛ بلکه «تغییر»
روندها یا تاثیرگذاری بر نواقص و ناکارآمدی مدیریت کالن سیاسی هنر ،تخصص و
علم خاص میخواهد.
تقریبا ً تمام نخبگان بهویژه نخبگان سیاسی پیوسته در مسیر رفتن به جلسه،در
جلسه یا قرار است در جلسه شرکت کنند .ظاهراً ،نخبگان سیاسی آنقدر حضور
فعالی در جلسات گوناگون دارند که فرصت طرح این پرسش که این همه جلسه برای
چیست؟ یا دستاورد عینی و قابل ارزیابی این جلسات چه بوده است ،را ندارند .اینکه
چرا با این همه جلسه شرایط اقتصادی ،روابط خارجه ،آموزشی ،معیشت شهروندان
و ...این چنین است که میبینیم .به باور نگارنده ،تاریخ قضاوت سختی در مورد
نخبگان سیاسی ،مدیریتی ،روابط خارجه ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و ...خواهد
داشت.
ریشه اصلی انواع چالش اجتماعی و ملی در عرصههای گوناگون نه نظام ،بلکه
«آشفتگی شدید خرد جمعی است که نخبگان تبلور آن هستند» .به تعبیری
میتوان ادعا کرد دشمن ما خازجی نیست؛ بلکه آشفتگی ذهنی نخبگان داخلی
است .تقریبا ًغیرممکن است ،که چندنفر که در مورد چگونگی حل و فصل انواع
چالشهای اجتماعی و ملی ،توافق دارند ،را پیدا کرد .تقریبا ً به تعداد نخبگان و
فعاالن سیاسی ،راهکارهای متنوع وجود دارد .بی تردید میتوان یقین داشت که
مخوفترین دشمن ایران «عدم تفاهم نخبگان پیرامون تعریف و درک مشترک
پیرامون چیستی ،چرایی و اهمیت منافع ملی به عنوان مبدأ و مقصد همه فعل
و انفعاالت اجتماعی است».
حیرتآور است که با این همه مدعی در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماسی،
فرهنگی ،روابط خارجه و ...نخبگان از تفاهم پیرامون فهم مشترک از منافع ملی عاجز
هستند.

صفحه 2

صفحه 9

یادداشت

مسئوالن برای افزایش رضایتمندی و رفاه مردم تالش کنند

یادداشت

نظارت مستمری بر تبلیغات
زودرس انتخاباتی وجود دارد

صفحه 2

معاون وزیر کشور:

معاون امنیتی ،انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امنیت کشور
مردمپایه است ،گفت :اگر همراهیها ،همکاریها و بهرهگیری
از ظرفیتهای مردمی و مقاومت و صبر آنها نبود ،امنیت و
اقتدار فعلی را نداشتیم ،لذا باید تمامی مسئوالن برای افزایش
رضایتمندی و رفاه مردم تالش کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور ،حسین ذوالفقاری
که در نشست مسئوالن بسیج شهرداریهای مراکز استان و
شهرهای باالی۲۰۰هزار نفر جمعیت با بیان اینکه مثلث امنیت
دارای سه ضلع است که اگر تالقی با هم پیدا بکنند ناامنی
ایجاد میشود ،افزود :نخستین ضلع این مثلث وجود مجموعه
تهدیدات نسبتا ًفعال خارجی است ،ضلع دوم وجود آسیبهای

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

و قدرت کنترل داشته باشد ،جامعه ناامن نخواهد شد ،اما
چنانچه همزمان تالقی پیدا کنند باید در انتظار ناامنی بود و بر
تاثیر افزایش رضایتمندی مردم در کاهش آسیبها و تهدیدهای
داخلی تاکید کرد ،گفت :حذف فرایندهای زائد اداری و تسهیل
امور مردم همواره باید در اولویت دستگاهها بهویژه شهرداریها
که بیش از سایرین با مردم در ارتباط هستند ،قرار گیرد.
وی افزود :در عرصه خدمت برای مردم ضرورت دارد برخی
ساختارها و فرایندهای غیرضرور و زمانبر در انجام امور مردم در
دستگاههایی مانند شهرداری که مراجعه مردمی دارند ،با هدف
جلوگیری از نارضایتی شهروندان و سرعت بخشیدن به ارائه
خدمات حذف شود .معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود:

فرایندهای اداری ناشی از قوانین و مقررات و ساختارهای اداری
تاکنون به صورت جدی مورد توجه دستگاهها و قوا قرار نگرفته
است چرا که با وجود نیروهای پرانگیزه و وقتگذار ،خروجی
کارها رضایتبخش نیست و علت آن هم این است که کمتر
به علتهای واقعی ناکارآمدیها و زمینههای فسادزا در چرخه
قوانین و مقررات ،ساختارها و فرایندها پرداخته شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه همواره باید
قدردان مقام معظم رهبری در تامین امنیت کشور باشیم ،گفت:
امنیت در کشور برای مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد و
مردم نگران ایجاد ناامنی هستند و هر جا که الزم باشد در صحنه
حضور مییابند.

ادامه از همین صفحه

آن حضرت در ابعاد و عرصههای مختلف سبک

زندگی مبتنی بر اصیلترین باورها و ارزشها را از خود

بروز دادهاند و این از مباهات شریعت است که چنین

انسانهای کاملی پیشرو ِ آن هستند که الگو بودنشان
و امکان طراحی سبک زندگیشان برای ارائه به افراد،
ه زندگی حضرت زهرا ،هیچکس
جامع است .در مطالع 

ابعاد اسـوه بـودن ایشان را محدود به چند بخش
نکرده است؛ چراکه همه ظرفیتهایی را که یک انسان

کامل میتوانسته بروز دهد ،حضرت زهرای مرضیه
در خود داشتند .زوایای مختلف زندگی فاطمه زهرا

(سالماللهعلیها) برای همه انسانها شاخص و برنامه

مشخص دارد.

در جامعه امروزی میبایست همچنان با الگو قراردادن

آن حضرت ،در مواجهه و برخورد با پدیدههای پیرامون

نقد منتقدان نظام
خأل فهم ،چیستی و اهمیت منافع ملی به عنوان مبدأ و مقصد افعال
ت و نه جناحهای اصولگرا،
اجتماعی میان نخبگان ریشه عقبماندگی کشور اس 
اصالحطلب ،اعتدالگرا  ...به عبارتی ،هیچ جناحی به تنهایی مقصر اوضاع و
احوال وخیم و بیسابقه کشور نیست؛ بلکه فقدان قوانین بازی مبتنی بر درک و
تفاهم مشترک پیرامون چیستی و اهمیت منافع ملی به عنوان بستر و مشروعیت
هر فعل سیاسی ،چالش بنیادی اذهان نخبگان سیاسی انتصابی و انتخابی است.
ظاهرا ًنخبگان مدعی در عرصههای گوناگون درک کاربردی در مورد ارتباط ،ساختار
حکومت به عنوان معلول وروند توسعه فهم و دانش بشر پیرامون چیستی انسان،
جامعه و جهان به عنوان معلول ندارند .به عبارتی ،ساختار حکومتها برآیند مستقیم
فهم بشر از برخی امور بنیادی است .اینکه بنیادیترین اندیشه اجتماعی به عنوان
فلسفه وجود نهاد حاکمیت ،منافع ملی(جمعی) است .در شرایطی که نخبگان مدعی
یک جامعه(جوامع عقبمانده) نمیتوانند به تعریف مشترک در مورد منافع ملی
نایل شوند ،تالش یا صحبت در مورد توسعه اجتماعی ،تنها توهم ،رویا یا ریا است.
به عنوان مثال در صورتی که منافع ملی مبنای راهبرد روابط خارجه میبود ،روابط
خارجه و شرایط داخلی این همه متحمل هزینه و تنش نمیشد .پربیراه نیست اگر
گفته شود ،نه حامیان رابطه با غرب(اروپا ،آمریکا) و نه حامیان رابطه با شرق(روسیه،
چین ،هند) هیچ راهبرد ملی به منظور مدیریت روابط خارجه سودمند در مسیر تحقق
منافع ملی ندارند .اندیشهها  ،راهکارها ،طرحها و راهبردهای موجود(بنا بر شواهد
عینی و تجربی) در مورد چگونگی ،داشتن یا نداشتن رابطه با دیگر کشورها ،صرفا ً
جناحی است .جناحی بدین معنی که هویت و بقای یک جناح منوط به رابطه با این
یا آن کشور است.
شاید تشبیه منافع ملی با خاکی که گیاهان در آن رشد میکنند ،بتواند تصویر
کاربردی از عرصه سیاسی و مدیریتی به ما بدهد .انواع ایدئولوژیها ،جناحها،
گروهها ،راهکارها ،راهبردها و ...همانند گیاهانی هستند که در خاک کاشته ،رشد و
ثمره میدهند .عرصه مدیریتی و سیاسی مملو از درختانی است که ریشه در خاک
منافع ملی ندارند؛ بلکه در تمایالت ،اهداف ،توهمات ،تاریخگرایی ،رویاها و ...جناحی
کاشته ،رشد و ریشه دارند .با هر معیاری که بخواهیم عرصه آشفته و ناکارآمد سیاسی
را تحلیل کنیم ،بیشک در تحلیل نهایی به یک نقطه یا نتیجه میرسیم ،که نخبگان
و بهویژه نخبگان سیاسی نه در ورزشگاه آزادی ،بلکه در دروازه غار ،خاک سفید و

مسئولیت زهرایی
در جامعه اسالمی

خود ،معقول و با درایت عمل کنیم و از نهی شدن و

ارعاب معاندان ،واهمه نداشته باشیم و دارای شـهامت
میدان شوش بازی میکنند.
وطنپرستی؛ برآیند مستقیم درک چیستی ،چرایی و اهمیت منافع ملی به مثابه
بستر زیست اجتماعی است .در جهان معاصر ،تنها معیار مشروعیت سیاسی فهم و
تالش در راستای تحقق منافع ملی است .اینکه هر هویت سیاسی و جناحی که ریشه
در فهم منافع ملی و تالش بیمنت و صادقانه به منظور تحقق منافع ملی نداشته
باشد ،نامشروع و در نتیجه به جز آسیب به رفاه ،آرامش و امنیت شهروندان ،هیچ
پیامدی نخواهد داشت.
پر بیراه نخواهد بود اگر گفته شود« ،قبل از اصالح نظام مدیریت کالن سیاسی،
نخبگان چپی و راستی یا غربی و شرقی باید اذهان غیرکاربردی و آشفته یا به عبارتی
رویاپرداز و بعضا ً غیرصادق خود را اصالح کنند» .آیا کاندیداهای خالق ،پرکار و
خوشسابقه با کارنامههای بینقص که مشتاقانه رویای نشستن بر روی صندلیهای
مجلس یازدهم را دارند ،برنامهای شفاف برای حل و فصل انواع چالشهای فلجکننده
اجتماعی و ملی دارند ،یا تنها دلیل حضور در مجلس منویات ،تمایالت و اهداف
شخصی و جناحی است؟
منافع ملی یک تعریف بیش ندارد .ظاهراً ،بسیاری از نخبگان ارادهای برای درک
منافع ملی به مثابه انواع نیازهای مادی ،اجتماعی و روانشناختی شهروندان را ندارند.
در صورت وجود اراده ،فهم منافع ملی کار دشواری نیست .اینکه تنها ،مشروع و قابل
فهمترین وظیفه هر حکومتی در قالب انواع نهادها؛ برنامهریزی و مدیریت منابع،
داراییها ،امکانات و تواناییهای ملی(جمعی) به منظور تحقق انواع نیازهای مادی،
اجتماعی و روانشناختی شهروندان است.
سیاستورزی یا مدیریت سیاسی بدون فهم چیستی و اهمیت منافع ملی؛ یعنی
روابط خارجه پرهزینه و متشنج ،آموزش و پرورش بیمقصد ،اقتصاد عقیم ،تخرب
ریشهای اخالق سیاسی و انواع چالشهای اجتماعی و ملی .واالترین وظیفه تاریخی
نخبگان وطنپرست ،تالش برای تدوین یک تعریف و اجماع پیرامون درک مشترک
در مورد چیستی و اهمیت منافع ملی به عنوان مبدأ و مقصد همه فعل و انفعاالت
زیست مدنی است .بیشک میتوان ادعا کرد که تنها راهگشای انواع چالشهای
اجتماعی و ملی کنونی و حتی آینده ایران منوط به اجماع نخبگان پیرامون درک
مشترک از چیستی و اهمیت منافع ملی به عنوان فلسفه وجودی حاکمیت و حتی
زیست اجتماعی است.

و قدرت مواجهه با معضالتی که در زندگی فردی،

خانوادگی و اجتماعي پدید میآیند ،باشیم.

درسایه بهرهمندی از چنین الگوهایی که منفعت و

رضایت مردم به خصوص اقشار ضعیف ،همواره بر

زندگی و منافع شخصیشان ارجح بود ،انقالب اسالمی،

میبایست به دنبال احقاق حقوق گروههای گستردۀ
مردمی و اقشار مختلف باشد ،چنانچه تا کنون نیز سعی
بر این بوده است .در این برهه حساس ،در راستای تثبیت

و ارتقای ارزشهای انقالب بايد روشهاي مديريت را با
در نظر گرفتن نیازها و سالیق مردم به خوبي هماهنگ

كرد تا اثربخشي بهينه فعاليتها حاصل شود و کاستیها
و نقايص به حداقل ممکن برسد و اين امر مستلزم نگاه

واقعبینانه به عوامل محيطي ،سياسي و اجتماعي است.
مديران بايد عالوه بر مهارتهاي اداري و انساني ،به
مهارت ادارۀ مسائل اجتماعي نيز مجهز باشند و توجه

به مسائل اجتماعي ،مستلزم ايجاد ساختارهاي الزم در

سازمانها و تخصيص امكانات و منابع مالي و انساني و

تصمیمسازی با توجه به مطالبات و خواست مردم است
تا در راستای توسعه کشور و جهت اطمینان بخشیدن
نسبت به اینکه مشارکت بیشتر افراد -زن و مرد -در

عرصههای سیاسی و اجتماعی میتواند ضامن توسعه
پایدار از طریق دخالت در مراحل مختلف تصمیمگیری
باشد ،اطمینان خاطر و اعتمادبهنفس بیشتری را بین

مردم به وجود آورد؛ چرا كه این موضوع درنهایت به
تثبیت ،ارتقا و توسعه جامعهمان منجر میشود.

شهادت این بانوی بزرگ را ارج مینهیم و امیدواریم

به برکت الگوپذیری از حضرت فاطمه(س) نسبت به

سرنـوشت خـود ،خـانـواده خـويـش و جامعۀ اسالمی،

احسـاس مسـئوليت کنیم.
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گروه بازار و سرمایه  -ویروس کرونا اواخر دسامبر  2019در شهر ووهان چین شیوع
پیدا کرد و این ماجرا تا جایی پیش رفت که نهتنها این شهر ،بلکه کل کشور را در شرایط
اضطراری قرار داد و به نوعی قرنطینه کرد .در پی این ماجرا ،بازارهای جهانی نیز از خود
واکنش نشان دادند .افت قیمت انرژی و به خصوص قیمت نفت از جمله واکنشهایی بود

که در ابتدا نظر رسانهها را به خود جلب کرد .از دیگر مشکالتی که میتوان به آن اشاره
کرد لغو شدن کلیه سفرهای چینی توسط دولت این کشور بود .با بررسی تاثیراتی که این
ویروس در مدتی کوتاه از خود نشان داد میتوانیم به این نتیجه برسیم که این ویروس
میتواند یک تهدید جدی برای اقتصاد جهان باشد.

