پیشخوان

حضور چهرههای شناختهشده در عرصه تبلیغات
چقدر موثر است؟

روابط ایران و ترکیه در گذر زمان چگونه
پیش رفته است؟

عطر «محمدزاده»
بوی «تهرانی»!

فراز و نشیبهای رابطه
با همسایه شمال غربی
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صفحه 4

«ابتکار» تاثیر جذب نقدینگی توسط بازارهای
اقتصادی بر تورم را بررسی کرد

معاون عمرانی وزارت کشور:

همه مسافران
باید ماسک بزنند

سود برابرتر ثروتمندان
از رشد بازارها

صفحه 10

صفحه 3

کار دشوار وارثان شعسا

گروه سیاسی  -بعد از استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان ،سرنوشت این شورا در هالهای از ابهام فرو رفته است .بسیاری از تحلیلگران،
این سازوکار را موقتی دانسته و کار آن را پس از انتخابات مجلس یازدهم ،پایان یافته تلقی
میکنند .حاال برخی افراد و گروههای عضو شعسا هم ساز جدایی و آهنگ جدیدی کوک

سرمقاله

محمدرضا ستاری

کردهاند؛ نکته این جاست که این سازهای متنوع و پراکنده ،کار سختی برای اجماع دوباره
اصالحطلبان خواهند داشت و فرصت تا انتخابات ریاست جمهوری  1400هم محدود است.
به همین دلیل است که سیاست انتخاباتی اصالحطلبان برای انتخابات آینده مبهم ارزیابی
میشود.
شرح درصفحه 2

جدال برجامی در شورای امنیت

رئیسجمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا :مبتال شدن به کرونا ننگ و عار نیست

عصر سهشنبه هفته گذشته جلسه مجازی شورای امنیت
سازمان ملل برای طرح گزارش شش ماهه قعطنامه 2231
درمورد برجام برگزار شد؛ جلسهای که پیش از آن برخی از
منابع خبری اعالم کرده بودند که آمریکا قرار است در آن یک
پیشنویس قطعنامه جدید برای تمدید تحریم های تسلیحاتی
ایران به مدت نامعلوم را ارائه کند .در این جلسه مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ضمن مطرح کردن ادعای قبلی
درمورد فعالیتهای اتمی و منطقهای ایران ،اعالم کرد که
لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران که قرار است مهر ماه سال
جاری و مطابق با توافق هستهای برداشته شود ،تهدیدی برای
خاورمیانه محسوب شده و ایران میتواند با برچیده شدن این
محدودیتها ضمن تقویت توان نظامیاش ،گروههای نزدیک
به خود در منطقه را حمایت کند .در این جلسه در حالی
معاون دبیرکل سازمان ملل از خروج آمریکا از برجام ابراز
نگرانی کرده و خواستار انجام تمامی تعهدات توافق هستهای
از سوی ایران شده که آمریکاییها معتقدند تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران از سایر تحریمها برای این کشور مهمتر است
و پمپئو صراحتا ً مدعی شده که تمدید این تحریمها فشار
بیشتری بر روی ایران اعمال میکند و لغو آن خیانت به
منشور سازمان ملل است .در این میان همچنین آلمان و
فرانسه ضمن اعالم نگرانی مجدد از گامهای هستهای ایران،
از تداوم برجام حمایت کرده و روسیه و چین نیز با تکرار
مواضع قبلی خود ،خروج آمریکا از توافق هستهای را عاملی
در جهت افزایش اختالفات کنونی عنوان کردهاند.

ماسک اجباری شد
صفحه 2

«ابتکار» اما و اگرهای برگزاری و تبعات عدم برگزاری کنکور را بررسی میکند
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صفحه 3

ادامه درصفحه 2

خبر
ستاد دیه اعالم کرد

آزادی  ۱۴۰زندانی جرائم غیرعمد در «دهه کرامت»
ستاد دیه کشور اعالم کرد که  ۱۴۰زندانی جرائم غیرعمد در «دهه کرامت»
آزاد شدهاند.
ستاد دیه کشور اعالم کرد :ستاد دیه کشور از بدو تاسیس خود تاکنون به
عنوان بازوی حبسزدای دستگاه قضا زمینه آزادی قریب به  ۱۴۰هزار زندانی
جرایم غیرعمد را فراهم کردهاست که بدون تردید این اقدام پررنگترین فعالیت
عملی در راستای کاهش جمعیت زندانها است .در این راستا مدیر نمایندگی
ن رضوی با تقدیر از حمایتهای خادمان آستان رضوی در
ستاد دیه خراسا 
راستای حمایت از زندانیان غیربزهکار گفت :همزمان با دهه کرامت و والدت
حضرت رضا(ع) به همت خیرین و کمکهای مادی و معنوی جمعی از خدام
زمینه آزادی  ۳۳زندانی جرائم غیرعمد استان خراسان رضوی در این دهه از
بند رهایی یافتند .همچنین در آیین گلریزانی هم که به همین مناسبت در
سالن اجتماعات اداره کل زندانهای استان فارس برگزار شد خیران شیرازی با
کمک یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی خود زمینه آزادی  ۵۴مددجوی تحت
حمایت ستاد دیه را فراهم کردند .حجتاالسالم سید کاظم موسوی رئیس کل
دادگستری و رئیس هیئت امناء ستاد دیه فارس با اعالم این خبر گفت :کل
بدهی این زندانیان رقمی بالغ بر  ۳۴۷میلیون تومان بود که از این مبلغ یکصد
میلیون تومان را شکات خصوصی پروندهها در قالب جلسات صلح و سازش
گذشت کردند .دیگر نمایندگیهای ستاد دیه نیز با عنایت به ظرفیت استانی
ضمن برپایی آیینهای گلریزانی در گود زورخانه یا سالن اجتماعات زندانهای
مرکزی در مجموع زمینه آزادی  ۱۴۰زندانی غیرعمد را فراهم کردند که میانگین
بدهی این افراد رقمی بالغ بر  ۱۶میلیون تومان گزارش شده است.

یادداشت
رضا رسالت*
بر سر تمدید یا رفع تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران که
طبق برجام باید در اواسط اکتبر آینده رفع شوند ،نبرد دیپلماتیک شدیدی در
جریان است که وزیر خارجه آمریکا آن را یک «آشفتگی» دانست .در بحبوحه
این آشفتگی ،سناریوهای مختلفی درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی مطرح
شدهاند که بعضا عجیب هستند .یک روز پس از نشست شورای امنیت
سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱که عمدتا با محوریت تحریمهای
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بود ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا اعالم
کرد که دولت دونالد ترامپ دنبال تمدید محدود این تحریمها برای یک مدت
کوتاه نیست بلکه میخواهد آن را برای مدت طوالنی تمدید کند.
آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اجرای
قطعنامه  ۲۲۳۱خواستار تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران شد ،اما این
نشست یکبار دیگر به صحنه انزوای آمریکا تبدیل شد .گرچه آمریکاییها
نشان داده اند که برای مقررات و مسائل بینالمللی هیچ اهمیتی قائل نیستند
و صرفا به اهداف خود میاندیشند ،اما به هرحال نمیتوان مخالفت سایر
کشورها با آمریکا و به اصطالح انزوای این کشور در شورای امنیت را موضوعی
بیاهمیت قلمداد کرد.
مایک پمپئو که برای گسترش تبلیغات ایرانهراسانه کاخ سفید ،شخصا
در نشست روز سهشنبه شورای امنیت شرکت کرده بود ،شرایطی را تجربه
کرد که پیش از این هم یک بار دیگر در مهر  ۹۷تکرار شده بود و هیچ یک از
کشورها با دونالد ترامپ که به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت در جلسه

جزئیات نخستین جلسه محاکمه در ترکیه

شاهدان عینی علیه نزدیکان
بن سلمان در پرونده «خاشقجی»
شهادت دادند
صفحه 11

تهرانیها اگر جای رومینا بودند چهکار میکردند؟

یادداشت
حدیث میرزامحمدی *
در ماه گذشته ماجرای قتل رومینا اشرفی نوجوان  14ساله تالشی توسط
پدرش اذهان عمومی را متأثر کرد .ماجرایی که بسته به زاویه دید هر فرد به
گونهای تحلیل شده و نظرات مختلفی درخصوص مقصر و عوامل موثر در آن
اظهار شده است .فارغ از تحلیلهای حقوقی ،روانشناسانه و جامعهشناسانه
که این روزها مطرح شده است ،به نظر مردم بهترین کاری که رومینا در این
ماجرا میتوانست انجام دهد تا چنین سرانجامی نداشته باشد چه بود؟ این
سوالی است که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در روزهای  12الی
 17خرداد از مردم ساکن در شهر تهران پرسیده است.
افراد نمونه در پاسخ به این سوال امکان انتخاب یک گزینه را از میان
گزینههای مطرح شده داشتهاند یا میتوانستهاند به سایر موارد و اقداماتی
که به نظر آنها بهتر بود رومینا انجام دهد ،اما در میان گزینهها نبوده اشاره
کنند .گزینههایی که از سوی ایسپا مطرح شده است شامل «صرف نظر کردن
از ازدواج با آن پسر»« ،ادامه رابطه به صورت پنهانی»« ،فرار با آن پسر» و
گزینه «سایر موارد» بوده است .بدیهی است اقدامات دیگری مانند مذاکره،
گفتوگو و مواردی از این دست با توجه به اینکه در موضوع رومینا به نتیجه
نرسیده بودند ،در گزینههای مورد نظر برای این سوال مطرح نشدهاند.
نتایج نشان میدهد  35.4درصد پاسخگویان معتقدند بهترین کاری که
رومینا میتوانست انجام دهد ،صرفنظر کردن از ازدواج با آن پسر بود.
 5.3درصد گفتهاند بهترین کار برای رومینا فرار بود و  4.9درصد ادامه
رابطه به صورت پنهانی را بهترین کار میدانستهاند .همچنین  27.1درصد

به سایر اقدامات اشاره کردهاند که پرتکرارترین آنها مواردی همچون مذاکره
و گفتوگو با خانواده ،مراجعه به اورژانس اجتماعی و ازدواج با پسر است.
 25.9درصد نیز در پاسخ به این سوال گزینه نمیدانم را انتخاب کردهاند.
اگرچه درصد قابل توجهی از مردم معتقدند بهترین اقدامی که رومینا
میتوانست انجام دهد صرف نظر کردن از این رابطه بود ،اما نکته جالب
توجه آن است که حدود  26درصد پاسخگویان درباره اینکه بهتر بود رومینا
تسلیم خواست پدرش شود یا راه دیگری را در پیش بگیرد ،اظهار تردید
کردهاند .بیش از  10درصد پاسخگویان نیز راهحلهایی را انتخاب کردهاند (فرار
و رابطه پنهانی) که میتوان آنها را راهحلهای از حیث فرهنگی «نامشروع»
تلقی کرد .مجموعه این یافتهها نشان میدهد راهحل مشروع (صرفنظر
کردن از این رابطه) چندان مورد وفاق همه شهروندان تهرانی نیست.
انتخاب گزینه رابطه پنهانی یا فرار بین جوانان  18تا  29سال با اختالف
معناداری نسبت به سایر گروههای سنی بیشتر است 9.7 .درصد جوانان 18
تا  29گفتهاند بهتر بود رومینا به صورت پنهانی به رابطه ادامه میداد و 6.6
درصد از همین گروه سنی نیز گفتهاند بهترین کاری که رومینا میتوانست
انجام دهد فرار با پسر بود .به عبارت دیگر  16.3درصد جوانان با قرار دادن
خود در شرایط رومینا گزینههایی را انتخاب کردهاند که با توجه به شرایط
فرهنگی و قانونی جامعه مشکالت خانوادگی و حقوقی درپی خواهد داشت.
این اختالف نگرش بین نسلی در موضوعات مشابه نیز وجود دارد .مروری
بر نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سال  94نشان
میدهد  23.8درصد مردم با دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج موافق و

بسیار موافق بودهاند که این میزان بین استانهای مختلف کشور بسته به
نوع فرهنگ متفاوت بوده است ،اما آنچه دادهها به طور میانگین در سطح
کشور نشان میدهد موافقت حدود یک چهارم جامعه با دوستی دختر
و پسر پیش از ازدواج است .میزان موافقت با این موضوع بین گروههای
مختلف سنی نیز تفاوت داشته و با افزایش سن مخالفت با دوستی دختر و
پسر بیشتر میشود 31 .درصد جوانان  15تا  29سال در این پیمایش موافق
دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج بودهاند که این میزان بین افراد  30تا
 49سال  21.7درصد و بین افراد باالی  50سال  18.3درصد است .همچنین
 33.8درصد افراد مجرد و  20.7درصد افراد متأهل موافق دوستی دختر و
پسر پیش از ازدواج بودهاند .تفاوت در ارزشها بین گروههای سنی با ضعف
فرهنگ گفتوگو در جامعه و عدم باور به ضرورت مشاورههای خانوادگی،
موجب تضاد والدین و فرزندان و چالشهای متعاقب آن میشود .این
وضعیت در کنار وجود خالءهای قانونی میتواند به افزایش وقوع ماجراهای
مشابه با قتل رومینا بینجامد.
آگاهی از نگرشهای عمومی ،پذیرش متغیر بودن نگرشها در طول زمان
و فهم تفاوتهای بین نسلی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی اهمیت
حیاتی دارد .با بیتوجهی به افکار عمومی ،نادیده گرفتن تفاوتها و عدم
توجه به خالءهای قانونی بسترهای بروز چالش بیشتر میشود و زمینه
رفتارهای انحرافی و یا بروز مشکالت اجتماعی حاد همچون انواع بزه و
خشونت افزایش مییابد.
* پژوهشگر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

تحلیل و ارزیابی نشست اخیر سازمان ملل درخصوص قطعنامه 2231
این شورا حضور یافته بود ،درباره اتهامات ضدایرانی این کشور همراهی نکرد.
شاید به دلیل همین تجربه بود که پمپئو حتی حاضر نشد تا پایان نشست
اخیر شورای امنیت که به صورت مجازی هم برگزار شد ،صبر کند و پس
از پایان سخنرانی ،جلسه مجازی را ترک کرد .موضوعی که البته از چشم
شرکتکنندگان دور نماند و واسیلی نبنزیا ،نماینده روسیه در سازمان ملل با
طعنه در این باره گفت :متاسفانه مایک پمپئو ،منتظر نماند سخنان مقامات
دیگر کشورها را در این جلسه گوش دهد.
دلیل رویکردهای فعلی کشورها درباره سیاستهای آمریکا را میتوان
عملکرد این کشور به ویژه در سالهای اخیر دانست که به هیچ توافق
بین المللی پایبند نبوده و حتی در اقدامات اخیر خود برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران در حال تضعیف شورای امنیت و سازمان ملل متحد است.
همین مواضع باعث شده تا سایر کشورها تا جای ممکن با قلدریهای آمریکا
و رفتار نامتعارف بینالمللی این کشور همراهی نکنند .همچنین نشست
اخیر شورای امنیت بار دیگر سوءاستفاده آمریکا از نهادهای بینالمللی و
تاثیرپذیری این نهادها نسبت به فشارهای سیاسی را عیان کرد.
اولوف اسکوگ ،نماینده اتحادیه اروپا ،از برجام به عنوان یکی از ستونهای
معماری منع اشاع ه هستهای یاد کرد و خواستار حفظ آن شد .او هشدار داد
که از دست رفتن برجام به معنی از دست رفتن پروتکل الحاقی خواهد بود.
در روزی که اتحادیه اروپا در اقدامی معنادار آمریکا را از «فهرست امن»
کشورهایی که اجازه سفر به  27کشور عضو این اتحادیه را دارند مستثنی
کرد ،این واکنش سرد شورای امنیت نشان از آن دارد که واشنگتن روز به روز

منزویتر میشود و موید این نکته است که دیگر کشورها ،برای دولت ترامپ
که میکوشد بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود ،احترام
چندانی قائل نیستند .از سوی دیگر اروپا علیرغم بیعملی و عدم پایبندی به
تعهداتش در ذیل برجام ،به لحاظ ژست سیاسی بر حفظ برجام تاکید دارد.
چنین رویکردی در مواضع نمایندگان سه کشور اروپایی شامل آلمان ،فرانسه
و انگلیس و همچنین نماینده اتحادیه اروپا در جلسه اخیر شورای امنیت نمود
داشت و آنها به صراحت اعالم میکردند که به دنبال حفظ برجام هستند.
واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن
بیانیه ضد ایرانی پومپئو بر مخالفت مسکو با تمدید تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران تأکید کرد .او گفت« :سیاست آمریکا در اعمال تحریمهای
یکجانبه ،به نظر سایر کشورها بیاعتنایی میکند .ما با نگرانی تحوالت مربوط
به سیاست فشار حداکثری علیه ایران که عبارت بهتر برای آن سیاست
خفگی حداکثری است را دنبال میکنیم ».دیپلمات روس گفت« :ایران از
همه جهات تحت فشار قرار گرفته است .هدف ،تغییر نظام این کشور یا
ایجاد وضعیتی است که ایران به معنای واقعی کلمه قادر به نفس کشیدن
نباشد .این مثل گذاشتن زانو روی گردن کسی است .این بحران را ایاالت
متحده ایجاد کرده است».
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنرانی فنی و حقوقی
خود در جریان نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل ،ضمن محکوم
کردن اقدامات آمریکا و تأکید بر شکست کشورهای اروپایی در عمل به
تعهداتشان در برجام درباره هرگونه اقدام برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی

علیه ایران هشدار داد .وزیر امور خارجه ایران در آغاز سخنان خود خطاب به
رئیس دورهای شورای امنیت گفت« :چنانچه بار دیگر شورا تعللورزی کند
به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبهگرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
وی تأکید کرد« :از  ۸مه  ۲۰۱۸به بعد ،ایران و سایر اعضای جامعه بینالمللی
شاهد بودهاند که دولت ایاالت متحده  -که از جمله بانیان قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت بود -به طور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال
سایر کشورها را برای پیوستن به خودش در نقض متنی که خود ارائه داده
تشویق میکند .از این خطرناکتر برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد
یک عضو دائم شورای امنیت به مجازات دولتهای قانونمدار و اشخاص
خصوصی به اتهام عدم نقض قطعنامه شورای امنیت میپردازد ،قطعنامهای
که بر ارتقاء و تسهیل توسعه تعامالت اقتصاد و تجاری عادی و همکاری با
ایران تأکید میکند.
مواضع مقامات کشورمان به ویژه سخنانی که محمدجواد ظریف در
نشست اخیر شورای امنیت داشت به روشنی نشان میدهد حاکمیت ایران
به صورت یکدست ،آمریکا را غیرقابل اعتماد میداند و معتقد است به هیچ
وجه نمیتوان روی قول و قرارهای مقامات این کشور حساب کرد .نکته جالب
اینکه حتی ظریف ،سخنان اخیر خود درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را
به دوره ترامپ محدود نکرد و تاکید داشت که آمریکا در دوره اوباما نیز در
موارد زیادی از تعهدات خود عدول کرده بود و از هر تالشی برای از بین بردن
تاثیرات مثبت برجام درخصوص ایران است
*کارشناس روابط بینالملل

یکشنبه  15تیر  13 - 1399ذیالقعده  5 - 1441جوالی  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4577صفحه  2000 -تومان

راهبرد وحدت و انتخاب کاندیدای اصالحطلبان در انتخابات  1400چیست؟

