سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با چه چالشهایی
روبهرو خواهد بود؟

جشنواره تئاتر فجر
زیر سایه کرونا

پیشخوان
«ابتکار» روند بازار سرمایه و خطر خروج نقدینگی از
بازار را بررسی کرد

سیل نقدینگی پشت سد بورس
صفحه 10

صفحه 4

انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در پاسخ به یک
انتقاد حرکتهای انتقادبرانگیز جدیدی انجام میدهد

صدقه به اصحاب رسانه
از جیب مردم!

چین جایگزین آمریکا در مناسبات راهبردی اروپاییها
شده است؟

چرخش اروپا به سوی شرق
صفحه 11

صفحه 4

جایی برای زنها نیست؟
گروه سیاسی :چهل سال پیش ،کمی قبل از انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی،
زمانی که برخی موضوع درخواست عدم اجازه کاندیداتوری به زنان برای حضور در انتخابات
مجلس را مطرح کردند ،امام خمینی(ره) با این مسئله مخالفت کردند .ایشان در دیداری
با زنان گفتند« :شما باید در همه صحنهها و میدانها آنقدرى که اسالم اجازه داده وارد
باشید .مثل انتخابات که امروز عملى است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در

سرمقاله

جالل خوشچهره

ایران ،خانمها همان طورى که مردها فعالیت مىکنند براى انتخابات ،خانمها هم باید
فعالیت بکنند براى اینکه فرقى مابین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست» .هر چند از
ابتدای انقالب اسالمی تا کنون ،نمونههای فراوانی از حضور زنان در مدیریتهای سطوح
گوناگون ،تا معاونت ریاست جمهوری وجود داشته است ،اما...
شرح درصفحه 2

چالش مجلس با دولت

پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب
به «اسماعیل هنیه»:

تصور کنید طرح سؤال مجلس از رئیس جمهوری به
استیضاح و سرانجام برکناری او از این مسند بینجامد.
در این کار همه کسانی که بر کرسیهای مجلس یازدهم
نشستهاند آنچه در توشه نقد ،اتهام ،استهزاء و توهین
داشتهاند هزینه کرد ه و اکنون ،خود ماندهاند و پشته
مشکالت کشور .آیا در این صورت باز هم میتوان برای
مشکالت فوری و آتی ،مثل حاال شعار داد و دل خوش
کرد به رفتاری که به زعم برخی ،کارکرد سوپاپ اطمینان را
در برابر مطالبات مردم دارد؟
جلسه یکشنبه  15تیر 99مجلس میتواند به مثابه
آتش تهیه طرح پرسش از رئیس جمهوری تعبیر شود
که در آن ترجیح برخی نمایندگان ،استیضاح «حسن
روحانی» است .گفته شده چهارشنبه ( 18تیر) طرح سؤال
از رئیسجمهوری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم
وصول میشود .شمار امضاء کنندگان طرح میان  110تا
 200نفر تخمین زده شده است .درصورت اعالم وصول از
سوی هیئت رئیسه ،حسن روحانی  30روز فرصت دارد
که در صحن مجلس حاضر شده و به پرسشها پاسخ
دهد .پرسشها درمجموع همانهایی است که «محمد
جواد ظریف» وزیر امور خارجه یکشنبه گذشته بهگونهای
غیرمتعارف و در تندگوییهای برخی نمایندگان شنید و
خواست پاسخ دهد اما اوضاع به گونهای دیگر رقم خورد.
مجلس یازدهم میخواهد در اندازه بزرگترین منتقد
دولت جلوه کند.

ایران هرگز از هیچ تالشی برای
حمایت از ملت مظلوم فلسطین
فروگذار نخواهد کرد
صفحه 2

«ابتکار» از مسائل حاصل از اجباری شدن ماسک و واکنش مردم به آن گزارش میدهد

دعوت به چالش ماسکزنی

س قوه قضائیه برای رسیدگی
دستور رئی 
و افشای نام متخلفان ارزی

مردم انتظار دارند که
هر کس نسبت به مسئولیتش
پاسخگو باشد

صفحه 3

صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر

معاونپارلمانیرئیسجمهوری:

با حضور جانشین فرمانده کل ارتش

مردم بیش از پیش دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند

شبیهساز هواپیمای ترابری «ایلیوشین» رونمایی شد

آیین رونمایی از شبیهساز هواپیمای ترابری «ایلیوشین» روز دوشنبه با حضور
جانشین فرمانده کل ارتش برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،صبح روز دوشنبه طی مراسمی که با حضور امیر سرتیپ
دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده
نیروی هوایی ارتش در ستاد این نیرو برگزار شد ،از شبیهساز هواپیمای ترابری
ایلیوشین رونمایی شد.
جانشین فرمانده کل ارتش در این مراسم تعهد و تخصص را دو بال پرواز
امروز نیروی هوایی ارتش عنوان کرد و گفت :تعهد و تخصص دو بال پرواز
امروز نیروی هوایی ارتش است.
وی با اشاره به تالش کارکنان نیروی هوایی ارتش برای ارتقاء توانمندی دفاعی
کشور ،اظهار کرد :زندگی خلبانان امروز نشان از تعهد و تدینی دارد که در
مشاغل دیگر کمتر آن را سراغ داریم .جانشین فرمانده کل ارتش همچنین
نیروی هوایی را نیرویی تخصص محور دانست و گفت :جنگ های امروز
بر محور تخصص و حرفه ای شدن است ،سربازی که بر مرز دانش حرکت
می کند ،سیلی محکمتری بر دشمن میزند؛ او میتواند دشمن را بشناسد
و بر توانمندیهای دشمن سیطره پیدا کند و از این طریق بر توان بازدارندگی
بیفزاید .امروز میتوانیم این نیرو را تخصص محور بدانیم؛ چراکه نهاجا مطابق
با جنگهای روز پیش میرود و قادر به پاسخگویی به تهدیدات است .امیر
دادرس با تاکید بر اینکه توانمندی و دستاوردهای امروز کشور بسیار ارزشمند
است از رونمایی از تجهیزات جدید در نیروی هوایی ارتش طی روزهای آتی
خبر داد و گفت :ساخت شبیه ساز هواپیما ایلوشین کاری بسیار است؛ البته
کارهای بسیار بزرگی در نیروی هوایی انجام شده که میتوان به ساخت موتور
جت اشاره کرد که در جهان اسالم کسی نتوانست بسازد .ساخت هواپیمای
ص د درصد ایرانی از جمله دیگر دستاوردها است؛ این پیشرفتها در مقابل
تحریمهای دشمنان ،فشار تحریم را کاهش میدهد .همچنین فرمانده نیروی
هوایی ارتش با اشاره به ساخت شبیهساز هواپیمای ایلوشین  ۷۶در کشور
گفت :این نوید را به ناوگان هوانوردی کشور اعم از نظامی و غیرنظامی میدهم
که امکان ساخت شبیهساز تمام هواپیماهای فعال در کشور در نیروی هوایی
ارتش وجود دارد.امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش (نهاجا)
در مراسم رونمایی از شبیهساز هواپیمای ایلوشین  ۷۶که در سازمان جهاد
خودکفایی این نیرو برگزار شد ،اظهار کرد :نیروی هوایی از تعداد زیادی از
ناوگان های متعدد از بلوک شرق و غرب برخوردار است و شبیهساز  ۹۰درصد
آنها را در اختیار دارد که عمدتا به دست متخصصان نهاجا ساخته شده است.
وی با بیان اینکه آنچه امروز اتفاق افتاده کار جدید در حوزه شبیهساز
است ،افزود :با گام بزرگی که امروز برداشته شده است ،این نوید را به ناوگان
هوانوردی کشور اعم از نظامی و غیر نظامی میدهم که امکان ساخت شبیهساز
تمام هواپیماهای فعال در کشور در نیروی هوایی ارتش وجود دارد.
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افشاگری نماینده زن مجلس درباره درخواست حضور در هیئت رئیسه :زنان باید بچهداری کنند!

معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت :امیدواریم مردم
بیش از پیش دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند
که دولت مجبور نباشد محدودیتهای قبلی را برگرداند.
حسینعلی امیری روز دوشنبه  ۱۶تیرماه در نشست
ویدئوکنفرانس با ستاد مدیریت پیشگیری و مقابله
با ویروس کرونا کهگیلویه و بویراحمد افزود :در آمار
مقایسهای که از ابتدای ابتال به این ویروس داشتیم شرایط
استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط خیلی خوبی بود به
طوری که گزارشی که در یکی از جلسات دولت از این
استان ارائه کردم ،برای بسیاری از اعضای هیئت دولت
قابل توجه بود.
وی با بیان اینکه این شرایط مناسب عالوه بر اینکه
مرهون تالش و جدیت مدیریت استان بود بخش قابل
توجهی از آن نیز به همکاری و همراهی مردم و رعایت
دستورالعملها برمیگردد ،اظهار کرد :به طور قطع،

اگر در هر موضوع اجتماعی و این بحران همراهی مردم
نباشد ،هر چه قدر هم خوب برنامهریزی و مدیریت شود،
اثربخشی الزم را نخواهد داشت ،بنابراین نقش مردم
استان در تبعیت از دستورالعملهای ستاد پیشگیری،
قابل تقدیر است.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :با توجه
به شرایط جدید پیش آمده که متاسفانه در برخی مناطق
شاهد ابتالی بیشتری به ویروس کرونا هستیم ،تصمیم
گرفتیم جلسه را با ستاد مقابله با کرونا در استان کهگیلویه
و بویراحمد تشکیل دهیم.
امیری با بیان اینکه در آمار مقایسهای هفته گذشته
مشاهده شد که شرایط استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت
به قبل تغییر یافته ،تصریح کرد :از گفتههای مسئوالن
این طور برداشت میشود که رفت و آمد مردم این استان
با استانهای مجاور که برخی در وضعیت قرمز و برخی

یادداشت
امین جمشیدزاده *
در دولت یازدهم و توافق تاریخی برجام با  ۶قدرت برتر جهان ما شاهد
یک موفقیت سترگ به وسیله شیخ تکنوکرات ایران حسن روحانی بودیم اما
در ادامه و در دولت دوازدهم و با سرکارآمدن رئیس جمهور پوپولیست،
افراطی و یکجانبهگرای ایاالت متحده در کاخ سفید و خروج ناگهانی وی در
 ۱۸اردیبهشت  ۱۳۹۷از معاهده برجام عمال آن سیاست موفق با شکست
مواجه شد و این گناه تاریخی و تروریسم تمام عیار اقتصادی علیه ملت
نستوه و دولت پرتالش جمهوری اسالمی ایران بر گرده شخص دونالد ترامپ
و سیاست جبران و غلط او خواهد بود .اینکه به کرات میخوانیم که کارل
مارکس گفته است« :تاریخ دو بار تکرار میشود ،یک بار به صورت تراژدی و
دیگر بار به شکل طنز ».و دیگر بار ظاهرا باز قرار است به صورت تراژدی برای
ایاالت متحده در نوامبر  ۱۰( ۲۰۲۰آبان  )۹۹یحتمل شکست دونالد ترامپ
اتفاق بیفتد؛ اما این تنها بخشی از مسئله غامض مردان سیاست در سپهر
سیاست است وکنش آنها در اتمسفری که با رفتارشان بر جهان پیرامون
غالب میکنند جای بحث بسیار دارد .اگر قرار باشد تمدن ما به هستی ادامه
دهد ،باید عادت دم فروبستن و سر فرود آوردن در برابر قدرت های بزرگ
را از خویش دور کنیم.
سخنرانی قاطع و هوشمندانه محمدجواد ظریف سه شنبه شب برای بررسی
نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درمورد اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت در نوع خویش بیبدیل و یگانه است و به ضرس قاطع دکترین قوی
و دیپلماسی اکتیو دستگاه دیپلماسی ایران در سپهر سیاست جهان با توجه
به اتمسفر غالب کنشگران و تصمیمگیران و قدرت های برتر دنیا در سازمان
ملل را به رخ دیدگان سیاره آبی کشید .محمدجواد ظریف در این نشست از
طریق ویدئوکنفرانس با توجه به اشاعه جهانی ویروس کرونا تأکید کرد که
تهایش شاهد
درصورت سهلانگاری و تعلل شورای امنیت در قبال مسئولی 

هشدار هستند ،از مهمترین عوامل افزایش ابتال به بیماری
کرونا در مدت اخیر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ دارویی برای کنترل
ویروس کرونا کشف نشده و سازمان بهداشت جهانی نیز
معتقد است که در شرایط حاضر نمیتوان پایانی را برای
این ویروس اعالم کرد و ادامه داد :همه دنیا درگیر این
بیماری هستند با وجود این ،نظام ما نسبت به خیلی از
کشورهای مدعی دنیا ،با همکاری مردم از عهده مدیریت و
مقابله با ویروس کرونا خیلی خوب برآمده است.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری عنوان کرد:
زیرساختهایی که در سالهای اخیر در بخش بهداشت و
درمان ایجاد شد در این شرایط بحرانی توانست به نحوی
عمل کند که ما مشکلی نداشته باشیم در حالی که خیلی
کشورهای مدعی و پیشرفته با شرایط سختی روبهرو بوده
و در آمار ابتال و مرگ و میر و کمبود تخت با بحران جدی

روبهرو هستند.
امیری با اشاره به اینکه بازگشاییهای اخیر سبب شد
که شرایط نسبت به قبل کمی تغییر کند ،تاکید کرد :همه
باید با کرونا زندگی کنیم و برنامهریزیها باید بر اساس
شرایطی باشد که هم اکنون کرونا تحمیل کرده است.
وی عنوان کرد :یکی از دالیلی که در  ۱۰روز اخیر آمار
مبتالیان افزایش یافته و یا برخی استانها و شهرستانها
در وضعیت هشدار یا قرمز قرار گرفته است به خاطر
ی در رعایت دستورالعملها بوده است.
سهلانگار 
امیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی
برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ،عنوان کرد :الزام
استفاده از ماسک در مکانهای عمومی از  ۱۵تیرماه ابالغ
شده که امیدواریم مردم بیش از پیش دستورالعملهای
بهداشتی را رعایت کنند که دولت مجبور نباشد
محدودیتهای قبلی را برگرداند.

مصدق جام جهان بین سیاست
یک عقبگرد نسلی در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهیم بود؛ وی
آمریکا را بزرگترین حامی تروریسم در منطقه و پشتیبان جنایات جنگی در
یمن معرفی و تأکید کرد که اقدام هر کشوری به تمدید تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران نقض کامل تمامیت قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت خواهد بود.
ظریف بعد از سخنرانی  ۱۵عضو شورای امنیت و دو گزارش اتحادیه اروپا
و دبیرکل سازمان ملل سخنرانی میکرد که همگی به جز مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا یار غار این روزهای صعب و سخت دونالد ترامپ در بحبوحه
بحران کرونا و آپارتاید نژادی علیه رنگین پوستان در ینگه دنیا ،نسبت به
عملکرد آمریکا در قبال ایران و نقض آشکار تعهدات آمریکا در برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱اظهار تأسف و نگرانی کردند .سپس محمدجواد ظریف در
سخنرانی خود با اشاره کلیدی و هوشمندانه به سخنان  ۶دهه پیش نخست
وزیر ایران «دکتر محمد مصدق» به اعضای شورای امنیت هشدار داد که ایران
زیر بار زور نخواهد رفت؛ وی چنین داد سخن برای اعضای شورای امنیت داد:
«مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست وزیر مصدق
 ۵۹سال پیش در این شورا به کار برد او گفته بود شورای امنیت تأسیس شد
تا ملل بزرگ و کوچک به طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای
حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند ،شورا نمیتواند
وظیفه خطیر خود را انجام دهد  ...مگر اینکه قدرتهای بزرگ به اصولی که
شورا برای محقق کردن آنها ایجاد شده احترام بگذارند ».سپس در ادامه شرح
کاملی از همکاری قاطع ایران از زمان تصویب برجام به وسیله  ۶قدرت برتر
دنیا و تا  ۱۸اردیبهشت  ۹۷مصادف با خروج افراطی و یکجانبه ایاالت متحده و
سپس اجرای داوطلبانه ایران و آنگاه اقدامات کاهشی ایران ذیل مفاد  ۲۶و ۳۶
برجام پرداخت و گفت قطعنامه  ۲۲۳۱آشکارا و مصرانه خواستار «اجرای کامل
چارچوب زمانبندیاش است ».هر تالشی برای تغییر یا تعدیل زمان بندی
پذیرفته شده به معنای لطمه به تمامیت قطعنامه  ۲۲۳۱است که شورا نباید

اجازه دهد تنها یک دولت این فرآیند را مورد سوءاستفاده قرار دهد و آنگاه ختم
کالمش را باز به صحبتهای دکتر مصدق ارجاع داد و گفت در پایان بگذارید
دوباره از سخنان نخست وزیر مصدق در شورای امنیت در سال۱۹۵۱میالدی
استفاده کنم که گفت« :این شورا نخواهد توانست در توجه به استداللهای
محکم ما به قانون قصور ورزد .با این حال این شورا یک نهاد حقوقی نیست
بلکه در درجه اول یک نهاد سیاسی است که باالترین مسئولیتهای سیاسی
را برعهده دارد ،بنابراین بیتردید درک خواهد کرد که ما به فشار چه از جانب
یدهیم».
دولتهای خارجی و چه از جانب نهادهای بینالمللی تن در نم 
سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق نیز همانند سیاست عدم تعهد
هدفی جز طرد هژمونی سلطه و تأمین حاکمیت ملی از طریق رابطهای عدمی
و ایجاد توازن سیاسی بین قدرتها ندارد؛ موازنه منفی رابطهای است که در
آن دو یا چند قدرت در برابر هم قرار نگرفتهاند ،بلکه در کنار هم هستند .در
عین موازنه منفی سعی میکند از تعارضات موجود در نظام بینالملل (عدم
تمدید طرح تحریم تسلیحاتی علیه ایران) به نفع منافع ملی استفاده کند.
موازنه منفی به تمام قدرتهای برتر خارجی با یک نظر مینگرد و اصل رهایی
از غرب به بهای وابستگی به شرق را شدیدا رد میکند .به این معنا الزم بود
سیاستی در ایران دنبال شود که بر اساس نفوذ ناخواسته تمام قدرتهای
خارجی اعم از شرق و غرب در ایران خاتمه یابد .چرا که اجنبی ،اجنبی است؛
شمال و جنوب ،روس و انگلیس فرق نمیکند .ایجاد موازنه بین آنها یگانه راه
نجات ایران از سلطه بیگانگان و کسب استقالل واقعی است .مخلص کالم،
ختم کالم آنچه که ناگفته پیداست نشان از آن دارد که سیاست موزانه منفی
دکتر مصدق بهترین دیپلماسی سده اخیر ایران در گهواره لرزان خاورمیانه
بوده و همچنان هم خواهد بود .پس میتوان با افتخار نوشت :مصدق مردی
برای تمامی فصول سیاست!
* فعال سیاسی اصالحطلب

