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بررسی تصمیم نمایندگان مجلس در گفتوگوی
همدلی با ناصر ایمانی و نجفقلی حبیبی

جمهوری اسالمی از هیچ
کوششی برای حمایت از
فلسطین دریغ نخواهد کرد

سوال از رئیسجمهور
به کجا میکشد؟
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«همدلی» روایتهای مختلف کارشناسان درباره دالیل
افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر را ارزیابی کرد

ظریف :وزارت خارجه در داخل هم
باید از خود دفاع کند

مصایب داخلی
وزارت خارجه

همدلی| فشــارهای داخلی ،دســتگاه وزارت
خارجه ایران را کالفه کرده اســت؛ کار به جایی
رســیده که رســما وزیر امورخارجــه از وجود
فشارهای بیحد و اندازه سیاست داخلی گالیه
میکند و آن را ناهماهنگ با سیاستهای تعریف
شــده برای این وزارتخانه میداند .ظریف دیروز
در جمع مدیران خود با بیاناینکه امروز وزارت
امــور خارجه در صحنه خارجی با کشــورها و
گروههایی مواجه است که از همه توان خود برای
فشار بر مردم ایران استفاده میکنند...
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گزارش همدلی از محدودیت تصاویر زنان در
ورزشگاه در بازی پرسپولیس و شاهین بوشهر

ماکت زنان هم
به ورزشگاه راه نیافت
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«انیوموریکونه»پرکارترین
آهنگساز تاریخ سینما دیروز از دنیا رفت

خداحافظ
موتسارتسینما!

سرمقاله

پشت پرده دالر
22000تومانی

همدلی| اینروزها روایتهای مختلفی از پشت
پرده افزایش قیمت ارزهای بینالمللی بخصوص
دالر در بازار آزاد ،از زبان کارشناســان شنیده
میشود .این اظهارنظرها در حالی مطرح است
که طی چند روز گذشته قیمت هر دالر آمریکا
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جامعه ایرانی میانه یک دوئل سیاسی
مهدی روزبهانی
روزنامهنگار

با روند رو به رشدی همراه بوده؛ در دوشنبهای
که گذشت قیمت هر دالر در صرافیهای بانکی
و مجاز بــه  21هزار و  750تومان رســید که
نســبت به روز یکشــنبه  200تومــان افزایش
قیمت را نشان میداد.

231میلیون تومانی که در کانون خبرها قرار گرفت
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جزئیات واریزی ماه اول نمایندگان مجلس

همدلی| نودویک سال عمر کوتاهی نیست ،آن هم
در این دوران که میانگین ســن بسیاری از آ دمها
خیلی پایینتر از این اعداد آمده ،اما مرگ بعضیها
در همین سن و سال هم میتواند جهانی را به بهت
فرو ببرد .دیروز یکی از همین کسانی که مرگشان
به مردم جهان شــوک وارد میکند ،در نود و یک
سالگی از دنیا رفت؛ انیو موریکونه؛ آهنگساز ،رهبر
ارکستر و نوازنده سرشناس ایتالیایی.

همدلی از ضرورت مقابله با احتکار
ماسک در پی اجباری شدن
استفاده از آن گزارش میدهد

بازار سیاه ماسک
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یادداشت1
مجلس یازدهم و فرصت تاریخی رئیس جمهور

یک نماینده زن افشا کرد :به ما گفتند بچهداری کنید

زنان مجلس یازدهم در انزوا

یادداشت2
انتقال تعمدی ویروس کرونا و مسئولیت کیفری و مدنی

یادداشت3
سخنی با وزیر علوم

2

جامعه ایران شــرایط خوبی نــدارد .مردم هم
خستهاند و هم عصبانی .شرایطی که کسی نه تنها
به آن توجه نمیکند بلکه به دالیل مختلف به آن
دامن نیز میزند .جامعه ایرانی در چند سال اخیر
درباره شرایط نابسامان خود چندبار هم پیام هشدار
صادر کرده اســت و این پیام را هم تحلیلگران و
فعاالن سیاسی واجتماعی پیشبینی کرده بودند
و هم پیامدهای آن را تفســیر کردند .اما هنوز هم
گویا کسی نمیخواهد نه هشدارهای جامعه ایرانی
را تحویل بگیــرد و به آن اهمیت دهد .ضمن این
که این شرایط بد با اقدامات دو گروه در حال بدتر
شدن است و بین ســندان و چکش دو گروه قرار
گرفته است .از یکسو مخالفان دولت چند سالی
است که با پتک بر ســر جامعه ایرانی میکوبند؛
آگاهانه تالش میکنند که شرایط مردم بدتر شود.
اکنون روشــن شده که بسیاری اگر شعار مرگ بر
آمریکا میدهند و مانع عادی شدن شرایط ایران در
عرصه بینالملل میشوند بر بسیاری روشن است
که حاال این اقدامات ریشه ایدئولوژیک ندارد .آنان
تنها میخواهند که اهداف سیاسی خود را محقق
کنند .همچون زمانی که بر همگان روشن بود عدم
تصویب لوایح موسوم به  FATFچه تبعاتی دارد،
ولی با این حال با تبلیغات مختلف سیاسی سعی
کردند آن را ایدئولوژیک جلوه دهند .مخالفان دولت
با علم به تأثیرات منفی عدم تصویب این لوایح مانع
از تصویب آن شدند تا بلکه شرایط اقتصادی ایران
بهتر نشــود .همزمان با مانعتراشی آنان در عرصه
سیاســت داخلی و سیاســت خارجی ،رسانههای
حامیشان بیش از هر دوره دیگری مبلغ وضعیت
بد معیشتی مردم ایران شدند.
ادامه در صفحه3

یادداشت4
ایران و چین احیاگران راه ابریشم با شراکتی راهبردی
سعید محمدی

محمدحامد سلیمانزاده
روزنامهنگار

طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقدیم
هیات رئیسه مجلس شده است .از منظر حقوق اساسی ،این حق نمایندگان مجلس است
که با اســتفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی نظیر سوال و استیضاح ،بر عملکرد دستگاه
اجرایی کشور نظارت داشته باشند و با فراهم آوردن زمینه پاسخگویی ،مدیریت اجرایی
کشور را به سمت حکمرانی بهتر هدایت کنند .طرح سوال از رئیس جمهور برای دومین
بار در مجلس مطرح میشود .بار نخســت در دوران مجلس دهم بود که رئیسجمهور
در مجلس حاضر شــد و معلوم بود که طی تفاهمی با بخش عالیتر نظام ،ســعه صدر،
پاســخگویی و مدارا با نمایندگان ســوال کننده را در دستور کار قرار داده است و رئیس
جمهور با همان اخالق محافظهکارانه ،آشکارا از بیان چالشهای واقعی سرباز زد .امروز که
طرح سوال از وی دوباره در مجلس مطرح شده است ،کشور با مسائل پیچیدهتری مواجه
اســت ،اما دالیل و ریشههای اصلی وضعیت موجود ،همان مسائلی هستند که در افکار
عمومی روشــن است ،اما تاکنون از زبان رئیس جمهور به صراحت بیان نشدهاند .صرف
نظر از این که نیت سوال نمایندگان مجلس یازدهم را دغدغه مسائل کشور یا نمایشی
برای اقتدار مجلس جدید بدانیم یا ندانیم ،فرصت پیش رو یک فرصت تاریخی پیش روی
حسن روحانی است .رئیس جمهور باید و میتواند ضمن استقبال کامل از فرصت پیش
آمده ،رو در روی سوال کنندگان قرار گیرد ،پاسخگو باشد ،ضعفهای زیاد و وارد به دولت
و وزرایش را بپذیرد ،به میزان قدرت و اختیارات خود مسئولیتپذیر باشد و البته یک بار
برای همیشه و با صدا و بیانی شیوا ،مردم و نمایندگان مجلس را متوجه ریشهها و دالیل
ساختاری مشکالت پیش روی جمهوری اسالمی کند .گرچه شاید ایفای چنین نقشی از
اخالقیات فردی و سیاسی شخص رئیس جمهور به دور باشد ،اما نباید فراموش کرد که
در عالم سیاست ،پیدایش فرصتهای تاریخی بسیار نادر است و کسی که بتواند از این
بزنگاههای تاریخی ،استفادهای در جهت روشنگری مضاعف و ایفای نقش موثر بنماید،
دِین خود را به پیشگاه ملتی ادا کرده است .امروز هر انسان منصف ،صادق و آگاهی که
ضمن دنبال کردن جریان دقیق تحوالت کشور ،آشنایی درست و عمیقی از ساختار قدرت
سیاسی در ایران داشته باشد ،تصدیق خواهد کرد که دولت در جمهوری اسالمی در معنای
قوه مجریه ،بخشی از یک ساختار تو بر تو و پیچیده است که سهم سیاستها و مدیریت
دولت در مصیبتهای امروز ما باید به قدر جایگاه واقعیاش در کلیت ساختار دیده شود؛
رئیس جمهور باید و میتواند با استقبال کامل از این فرصت ،از مردم و نمایندگان بخواهد
که سطح تحلیل و نقد خود را فراتر از دولتها ،مجلسها و سیاستهای بخش انتخابی
قدرت در ایران هدف گیرند و یک بار برای همیشه با ایفای چنین نقشی ،همگان را بر توجه
به معضالتی دعوت کند که بسیار عمیقتر از عملکرد دولتها در طول این چهار دهه بوده
است .تردید نیست که مشکالت ایران امروز ،مشکالتی ساختاری است که ورای عملکرد
دولتها و آمدن و رفتن جریانهای مختلف ،وضعیت ایران را روز به روز بغرنجتر میکند.
میتوان مدعی بود که کلیدواژه «اصالح ساختاری» و مطالبه آن امروز ،بزرگترین امر به
معروف است و اگر کسی بتواند با صدای بلند و شفاف ،معضالت ساختاری نظام سیاسی
در ایران را صدا بزند و از قدرت خود در جهت بیان جامع ریشــههای مشــکالت کشور
استفاده کند ،خدمتی به غایت بزرگ انجام داده است .باید متوجه بود که با تقلیل دادن
مشکالت فراوان امروز به عملکرد دولتها و افراد ،نقش ساختارهای آسیبزا و معضالت
ساختاری در نظام سیاسی ایران دیده نخواهد شد و با آدرسهای غلط به افکار عمومی،
نمیتوان گرهی از کار فروبسته ایران گشود .نوشته حاضر بدون آن که قصد دفاع متعصبانه
از عملکرد دولت آقای روحانی و شخص ایشان داشته باشد ،دغدغهای کالنتر و ناظر به
آینده دارد؛ دغدغهای مهمتر که فردای نبودن این دولت و دولتهای بعدی نیز هنوز با ما
همراه خواهد بود .خوب است تامل کرد که عمر این دولت نیز با همه کموکاستیهای آن
باالخره روزی تمام خواهد شد و نمایندگان مسرور مجلس یازدهم حتی با فرض موفقیت
در به زیر کشیدن دولت کنونی و فتح سنگرهای بعدی انتخاباتی ،از سایه سنگین معضالت
ساختاری در نظام سیاسی ایران در امان نخواهند بود.

محمدهادی جعفرپور

وکیل پایه یک دادگستری

«فرض شود در مقام قضاوت خانوادهای به شما مراجعه و با دالیل و مستندات محکمهپسند
اعالم میکنند فالن شخص با علم و آگاهی از ناقل بودن خویش ،با اتخاذ رفتاری مانند بوسیدن
یا نزدن ماسک یا ...به عمد کاری کرده تا عضوی از اعضای خانواده به کرونا مبتال و فوت شده
است!! در مواجهه با چنین عریضهای چه باید کرد؟»
در یک عبارت عام و ساده اشخاص نسبت به اعمال و رفتار خویش میبایست پاسخگو باشند،
چنین امری را در عالم حقوق به مســئولیت تعریف و اقســام آن را در قالب مسئولیت مدنی و
کیفری تحلیل و بررسی میکنند.
انسان فیالذاته موجودی است اجتماعی و برای گذران روزگار خویش نیازمند برقراری روابط با
همنوعان خود است و همین رفع نیاز وی را وارد قراردادی نانوشته تحت عنوان قرارداد اجتماعی
میکند .بر پایه این تئوری انسان نسبت به رفتارهای خویش مکلف به پاسخگویی است و برای
شکلگیری انسان مکلف ،ارکان و عناصری الزم است که در غالب نظامهای حقوقی این شروط
یکسان تعریف شده ،حقوق اسالم بر پایه حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) که با عبارت رفعالقلم
آغاز میشود ،شکلگیری مسئولیت یا تکلیف را سه رکن عقل/بلوغ و اراده(عمد=قصد)میداند.
سایر نظامهای حقوقی نیز رکن و اساس ابتدایی تحقق مسئولیت را در همین سه عنوان تعریف
کردهاند .فرض بر این است که افراد جامعه دارای سه رکن شکلگیری تکلیف بوده لذا میبایست
در برابر رفتار و کردار خویش پاسخگو باشند .قانون مسئولیت مدنی ،اصل چهلم قانون اساسی،
قانون مجازات اســامی وسایر مقررات حاکم بر روابط اشخاص هریک پیرامون چگونگی شکل
گیری مسئولیت و مکافات اعمال و رفتار افراد جامعه انشاء حکم کرده ،در قالب مسئولیت مدنی
و کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.آنچه که در کتب قانون و قواعد حقوقی قید شده
راجع به امور مبتالبه و جاری جامعه است (مانند تصادفات ناشی از رانندگی ،تخریب ،ضرب و
جرح و)...اما چنانچه در مقطعی از زمان بنا بر شرایطی خاص افراد جامعه مکلف به رعایت اصول
و ضوابط خاصی مانند اصول بهداشتی شوند ،تکلیف افرادی که به چنین دستوراتی توجه نکرده،
سبب انتشار و گسترش بیماری میشوند چیست؟ گرچه در قوانین کیفری اصولی مانند تفسیر به
نفع متهم یا تفسیر مضیق حاکم است ،اما در شکلگیری مسئولیت مدنی ،قانون مسئولیت مدنی
و قاعده ضمان قهری دایره شمول مسئولیت مدنی را که از آن به جبران خسارت یاد میکنند ،باز
گذاشته تا چنانچه هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سالمتی
یا مال یا آزادی....لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران
خسارت ناشی از عمل خود است(ماده1قانون مسئولیت مدنی)علی رغم وجود قواعد و مقررات
متعدد در بحث جبران خســارت مادی ،همین یک ماده کافی است تا چنانچه فردی عمدا یا
ســهوا موجب ورود خسارت به دیگری شود ،مکلف به جبران خسارت شناخته شود .اما آنچه
که در وضعیت فعلی جامعه الزم اســت تحلیل و بررســی شود شرایط شکلگیری مسئولیت
کیفری فردی است که موجب انتشار ویروس کرونا شده است .بر همگان مبرهن و واضح است
که ضمانت اجرا و به عبارتی بایدهای مسئولیت کیفری شدیدتر و بالتبع کنترلکنندهتر تلقی
میشــود .به عبارتی چنانچه بتوان شخصی را به جهت عدم رعایت ضوابط بهداشتی در انتشار
ویروس کرونا واجد مسئولیت کیفری و مستحق کیفر دانست ،این فرض تقویت میشود که افراد
جامعه در رعایت پروتکل بهداشتی گوش به فرمان و ساعی خواهند بود .تجربه ثابت کرده آنجا
که مقررات سختگیرانه در اعمال مجازات حاکم بر رفتار افراد تعریف شده کمتر شاهد تخطی
از مقررات بودهایم( .مقایسه نسبی پروندههای حقوقی و کیفری موید این ادعاست ).اما چطور
و چگونه میتوان برای چنین شــخصی مسئولیت کیفری تعریف کرد؛ خاصه آنکه در تحقق
تکلیف کیفری عالوه بر سه رکن اصلی شکلگیری مسئولیت عنصر و رکن ضروری تحت عنوان
سوءنیت باید احراز شود.احراز سوءنیت به معنای تعمد در ارتکاب جرم و خواستن نتیجه مجرمانه
کسو و قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری از سویی دیگر مانع بزرگ تعریف
از رفتار ارتکابی از ی 
مسئولیت کیفری برای شخصی است که با عدم رعایت اصول بهداشتی موجب انتشار ویروس و
بیماری میشود .روشن است که در این فقره عمد و اراده فرد به عدم رعایت موازین بهداشتی با
کوچکترین اقدام ممکن که همانا نزدن ماسک است ،قابل احراز است...
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سیدجواد میری
استاد دانشگاه

با سالم و ادب خدمت وزیر محترم علوم.
دلیل نوشــتن این نامه به شــما دادن
گزارشــی در باب یکی از مجموعههای زیر
نظر شما است که طبق قانون اساسی ذیل
مدیریت جنابعالی قــرار دارد .همانطور که
میدانید آزادی بیان و گفتوگو با رسانهها
از ارکان مهم تقویت «جامعه مدنی» است و
نقش دانشگاه و دانشگاهیان و بهویژه اصحاب
علوم اجتماعی در این عرصه جایگاه ویژهای
دارد .من در طی این یک دهه که به ایران
بازگشتهام تالش مداوم و پیگیری داشتهام
که در این حوزه واقعیات را آنگونه که درک
میکنم بیان کنم و مبتنی بر همین اصل
هم نقد وزارت علوم و دانشــگاه و آموزش
عالی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی را انجام دادهام .اما متاسفانه امروز
با وضعیتی روبهرو شــدهام کــه درک آن
برایم ســخت دشوار اســت و آن این است
که آموزش عالی به جای حمایت از ارتباط
رسانه و دانشگاه به دنبال ا ِسکات ناقد برآید.
من با رسانههای کشور درباره وضع نامساعد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
به گفتوگوی نقادانه پرداختهام ،ولی متوجه
شــدم که نمایندگانی که شــما منصوب
کردهاید با توســل به تهدید و ارعاب سعی
در خاموش کردن صدای ناقد دارند و عجب
این است که این رفتارها به اسم دانشگاه و
در دانشگاه و آموزش عالی رخ میدهد .اگر
جامعهشناسان و فیلسوفان و اساتید حوزه
علوم انســانی به نقد رویههای نادرست در
کشور نپردازند ،پس معایب را چگونه اصالح
کنیم ؟ شما اگر ناقد را پاداش نمیدهید ،چرا
مجازات با توسل و سوءاستفاده از صندلی
ریاست؟ من چون دسترسی به شما ندارم
این نامه سرگشاده را خدمت شما نوشتم تا
بدانید زیرمجموعه وزارتخانه حضرتعالی در
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
با روشهای غیر آکادمیک سعی در خاموش
کــردن چراغ نقد در جامعه ایران را دارند و
این روش ناپسند خویش را به عنوان «دفاع
از نظام» جای میزنند .من هیچ درخواستی
از شــما برای خود ندارم ،فقط میخواستم
بدانید که آموزش عالی حالش خوب نیست
و عدم ســامتی آن ذاتی نیســت ،بل به
دلیل عدم نظارت بر رویهها و ارزیابی دقیق
مدیریتها در مجموعه شما است.

کارشناس روابط بینالملل

در متن سند چشــمانداز ٢٠ساله جمهورى اســامى ایران از اهمیت و ضرورت
گسترش مناسبات و همکاریهاى دو جانبه ،منطقهای و بينالمللى جمهوری اسالمی
ایران ،توســعه و تقویت روابط سازنده با کشورها و بهرهگيرى از روابط سياسى جهت
نهادینه کردن روابط اقتصادى ،افزایش جذب منابع و سرمایهگذارى خارجى و فناورى
پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى کشور به منظور افزایش سهم ایران از تجارت
جهانى به عنوان یک ضرورت نام برده شده است.
در این راستا دستگاه سیاست خارجی بنا به وظایف ذاتی خود مکلف است منویات
پیشبینی شده در حوزه روابط بینالمللی این سند را که به تایید مقام معظم رهبری
رسیده و از سوی ایشان برای اجرا ابالغ شده است ،به طور کامل دنبال و اجرا کند .از
اینرو تهیه ضابطهمند برنامه روابط بلندمدت با کشورهای هدف از جمله همسایگان و
کشورهای دارای منافع مشترک به عنوان یک ضرورت ،دنبال میشود .موضوع توسعه
و تحکیم روابط سودمند با منطقه آسیا و در راس این کشورها چین در حوزه شرقی
به عنوان قدرت جهانی ،یکی از اولویتهای دستگاه سیاست خارجی کشور محسوب
میشود.
بهطور خاص روابط با چین برای ایران به واسطه اشتراکات فراوان سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و امنیتی ،از وجوه راهبردی نیز برخوردار است .بنا بر این موضوع تهیه و تنظیم
سند چشمانداز همکاریهای بلندمدت میان دو کشور بسیار حائز اهمیت است .بر این
یجین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران موضوع تهیه چنین سندی
اساس در سفر ش 
مطرح و اهمیت تنظیم آن مورد توافق طرفین قرار گرفت .سندی که پیشنویس آن با در
نظر گرفتن منافع ملی با تشریک مساعی کارشناسان دو کشور آماده و به منظور تصویب
نهایی مراحل رفت و برگشت و دیگر مراحل تشریفاتی آن دنبال میشود.
در چنین فضایی که تالش برای توسعه روابط میان ایران و چین در اولویتهای کاری
مقامات ارشد دو کشور قرار دارد؛ بیان برخی اظهارات غیرواقعبینانه برخی از شخصیتهای
سیاسی تعجبآور است؛ آن هم در شرایطی که آمریکا زانوی خود را بر گلوی ملت ایران
میفشارد و تروریسم اقتصادی دونالد ترامپ در زمان پاندمی کرونا ارسال دارو ،تجهیزات
درمانی و پزشکی و حتی خرید آمبوالنس را هم مورد هدف تحریم قرار داده است .حال
با توجه به مسائل فوق ،بررسی اهداف و چرایی این نوع گفتمان و شبههافکنی از سوی
یک جریان داخلی مد نظر نیست ،اما باید نحوه بیان موضوعات مرتبط با سیاست خارجی
را در درجه نخست منافع ملی و اولویت قرار داد .خصوصا اینکه:
در مسیر تحقق برنامه چشمانداز  20ساله ،عالوه بر اتکا بر دانش بومی و ظرفیتهایملی ،باید توسعه روابط و همکاریهای مشترک با کشورهای دوست که امکان توسعه
ظرفیتهای خودکفایی و خوداتکایی کشور را ارتقا میبخشد ،مد نظر قرار گیرد .تحقق
چنین فرایندی از طریق توســعه روابط هدفمند و ارتقای سطح همکاری سیاسی،
اقتصادی و تجاری با کشــورهای دوســت منجمله چین امکانپذیر است .این روند،
واکنش مایوسانه دشمنان ایران را برمیانگیزد.
چین یکی از سه قدرت برتر اقتصاد جهانی است .توسعه روابط با چین ،به تضعیفو شــکنندگی تحریمهای ظالمانه آمریکا منجر خواهد شد و اصوال چنین فرایندی
زمینه توسعه اقتصاد ایران را نیز فراهم میکند ،امری که به مذاق دولت دونالد ترامپ،
خوش نمیآید .در نتیجه تلخ کردن کام دشمنان پیشرفت ایران و خشنود کردن ملت،
تکلیفی مهم برای همه آحاد طیفهای سیاسی و دلسوزان نظام است.
ایران پل ارتباط غرب و شــرق :در طول هزاران ســال گذشته ایران محور اصلیتجارت میان شرق و غرب بوده و این نقش همچنان کلیدی است .چین طرح ایجاد
«یک جاده-یک کمربند» را با پشــتوانه یک تریلیون دالر در بخشهای ریلی ،پل،
توسعه بنادر و زیرساختهای انرژی در حوزه بیش از  60کشور جهان در قاره آفریقا،
آسیا و تا اروپا را مد نظر دارد و ایران بهلحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی به عنوان یک نقطه
اتصال تاریخی  -راهبردی در کانون این برنامه قرار دارد.
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