غالمحسین اسماعیلی :درباره امکان ابتالی زندانیان
به کرونا حساس هستیم

گزارش همدلی از افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی
احتمالی آن؛ در گفتوگو با «اماناهلل قراییمقدم»

واکنش قوه قضائیه
به نامه نرگس محمدی

بدبینی سیاسی؛ خطر بزرگ
فروپاشی طبقه متوسط

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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پس از تکذیب اخبار ضد ونقیض

اعدام در انتظار سه نفر از
بازداشتشدگان آبان۹۸

همدلی| در روزهای اخیر خبر تایید حکم اعدام
ســه نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای آبان ماه
ســال  ۱۳۹۸واکنشهای بسیار را در شبکههای
اجتماعی در پی داشــت .البته پیــش از این نیز
چهارم تیر ماه این خبر تکذیب شده بود و دیوان
عالی کشــور اعالم کــرده بود« :حکمــی درباره
بازداشت شدگان آبان سال  ۹۸تایید نشده است».
اما دیروز سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم اعدام
امیرحســین مرادی ،ســعید تمجیدی و محمد
رجبی ،ســه نفر از معترضــان در اعتراضات آبان
 ،۹۸در دیوان عالی کشــور خبر داد .غالمحسین
اسماعیلی به خبرنگاران گفت« :این حکم بعد از
فرجامخواهی این سه نفر و وکالی مدافع آنها به
تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده
شده است».
ظریف:

2
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گزارش همدلی از  500هزار بخشودگی و  ۳۵هزار میلیارد فرار مالیاتی

فشارمالیات
بر دهکهای پایین

همدلی| دو روز پیش ،وقتی رســانههای خارجی از
تصمیم میلیونها میلیاردر آمریکایی و سایر کشورهای
جهان ،برای پرداخت مالیات بیشــتر خبر دادند ،نگاهها
دوباره به ســمت فرارهای مالیاتی افراد مرفه در داخل
کشور خیره شــد؛ به اینکه در داخل کشور دهکهای

درآمدی پایین به جای افراد ثروتمند جامعه برای مالیات
هزینه میکنند ،اما در جوامع پیشرفته عکس این قضیه
صدق میکند .چند ماه پیش بود کــه ایلنا در اینباره
نوشت ،در سال  ۹۹طبق الیحه بودجه ،افراد زیر خط فقر
بیشتر از حقوقشان را به دولت مالیات میدهند.

ضرغامی مشغول
« روتوش» است

گرانی گازوییل دروغی است
برای عصبانی کردن مردم
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در پنجمین سالگرد توافق هستهای
از سوی کشورهای بزرگ ابراز شد

نگرانی جهانی
از آینده برجام

همدلی| برجام در پنجمین سالگرد خود حال و
روز خوشــی ندارد .با خروج آمریکا از این پیمان
و عدم حمایت کشورهای اروپایی از منافع ایران
امید چندانی به ادامه حیات برجام وجود ندارد.
ایران هــر بار یک گام مهــم از تعهدات خود را
بر اســاس برجام کم میکند .ولــی به هرحال
کشــورهای مختلفی نگران عواقب از بین رفتن
کامــل برجام هســتند .روســیه و چین تالش
میکنند حداقل با موضعگیری سیاسی هم که
شــده به ادامه حیات آن کمک کنند ،ولی ایران
آن گونه که مقامات اعالم میکنند خیلی تمایلی
به ادامه تعهدات یکجانبه ندارد.
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سخنگوی دولت:

با ادامه مقاومت کره جنوبی
پاسخ مقتضی میدهیم

در حال نهایی کردن
توافق با چین هستیم
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همدلی یک کاسبی غیرانسانی از وضعیت کرونا را بررسی میکند

دردسرهای یک نوشته
حذف شده برای موالوردی
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چراغ و راه در سیاست خارجه
دکتر احسان اقبال سعید
روزنامهنگار

انسان از باب احتیاج و نیز طبع «جماعتخواهش»
از همان طلوعش بر خاک ،خواهان و محتاج دیگری
و نوعــی از آمدوشــد یا دادوســتد بــا آن دیگری
بوده اســت .در همان روزگار بدوی هم نوع بشــر
پوستین به بر و رقعه نهان کرده در میان کمر راهی
سرزمینهای تازه میشــد تا یا پیغامی ببرد یا نان
و امنی بیابــد برای جان یا مردمان ســرزمیناش.
خسرو پرویز شهریار خیرهسر ساسانی به گاه گرفتار
آمدن در آتش شــورش امیران ســپاهش ،خود در
جامه فرســتاده به دربار روم رفــت و مدد طلبید
وسرنوشت خود وتخت کیانیاش را باز از نو رقم زد.
پیشــتر در هجمه خانمانبرانداز مغول نوع مواجهه
امیران مرزدار خوارزمشاه با فرستادگان خان مغول
میتوانســت به گمان برخی اهل نظر سرچشــمه
چپاول و تطاول ایران را نگشاید ،اما طمع در جان و
بیشتر مالالتجاره چنگیزیان خاک ایران را زیر سم
ســتوران مور و ملخ مغول قرار داد و آتشی به جان
ملک و رعیت انداخت که تا ســالها لهیب میداد و
میسوزانید.
در جهان جدید که پیوستگی و غمض غریب و رو
به فزونی بر زندگی بشر حاکم است و به روایت موالنا
راوی سترگ حکایت انســان حقیقت چون آینهای
بشکســته و هر تکه در کف کس یا جماعتیســت.
حشرونشــر ناگزیــر و البته مطبوع آدمیــان و امرا
در قامت دولتها تفسیر میشــود .مفهومی به نام
سیاســت خارجی یا تنظیم و ترمیم رابطه دستگاه
سیاست خارجی کشــورها با یکدیگر حائز اهمیت
رو به تزایدی اســت .ایرانزمین با دیرپایی تاریخی
و طعم طمعی که هماره در کام اغیار برای چیرگی
و «کنام پلنگان و شــیران» نمودنــش از درازنای
تورانیان تا عبرانیان و البته امریکاییان وجود داشته،
ناگریز و ناگزیر باید به دنبال مرام و مشــی یگانه و
توأمان انسانی و جهانی در سوخت یا ساخت با عالم
اطراف خویش باشد و بوده است هم.
در این گستردگی آرا و نظرات اهل دانایی ،قلم به
دســت بر این باور است که از دو سرچشمه جوشان
میتوان اساس خانه روابط خارجه ملک را برافراشت
و طــاق این بنای برازنده را هم بــر تربیت بهترین
فرزندان ایرانزمین برای جلوهگری بیشتر در میان
و میانه عالم و عالمیان بود .ایران شــیعی با هویت
یگانه و راه اســتوار و چراغانش بیتردید در مســیر
ســعادت ابدی نوع بشر و انســان ایرانی هم به راه
تظلمخواهی و مشعلداری این راه پرسنگالخ از جفا
و باورهای به فرعونیات و اسرائیلیات درون را تا انتها
ادامه خواهد داد ،اما نیکو پیمودن تا رسانیدن پرچم
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به پرچمدار میتواند اسباب تامل و قلم چرخانیدن
باشد.
به روایت شــیخ اجل و رند عالمسوز در گلستان
پربهایش ،باید فرستادگان را نکو داشت که مخبرین
و مبلغین بیمزد و مقرری مملکت خواهند بود .در
ایــن میان اما راه به افراط هم نباید رفت و مســیر
محبت را به وادادگــی تعبیر کرد و چنان جهانگرد
را در محبــت مجانی فشــرد که بــاور بهرهبرداری
اســتعماری در خاطــرش آید و گمــان کند «در
سرزمین پرشیا آداب چاکری خوب میدانند!» باید
نیکو لب گشــاده بود ،اما به بها و نــه تنها به بهانه
چشــمان رنگ دریا یا این که مهماناند .دیگر این
که برای خوشــایند و ترسیم نمای کارت پستالی به
قامت آنچه نیســتیم درآییم .اینکه نوعی از زیست
و زمانه کــه خودمان هم تنها در اوراق و شــهرک
ســینمایی غزالی به چشــم دیدهایم ،هر هرکول و
دماغ به تیغ ســپردهای را تمبان گلگلی و ســبیل
آویخته در حال خوردن دمنوش ترســیم کنیم که
ایضا خوششان بیاید .آن من دیگر ما نیستیم و پس
از چندی با نشستن لهیبها نه آن جذابیت انحصار
بهفرد و گردنفرازیمان هم از میان خواهد رفت.
کار بهدســتان مــراوده بــا دول دیگر هــم باید
آراســتگی و بیان نیکو برازنده اصالت سر و ممزوج
الهی-ایرانی خود را بیارایند ،اما در تشــابه به اطوار
غیر بومی و افتادن در دام صحنهآرایی و ظاهرآرایی
هم نباید افتاد که ســفره را از نگار پر و از محتوای
گوارا به تمامی تهی میسازد.
دیگر آنکه با وجود مشی بازنگریخواه در مراودات
خارجه که ریشه در نارضایی از نظم نایبحسینخانی
موجود و تمنا و تالش برای تغییر در مسیر کرامت
انسان و پرچمداری فروافتادگان اما به سخن طالیی
«با دوستان مروت و با دشمنان مدارا» هماره در این
سالیان ســرزمین ما آغازگر هیچ پرخاش و درشتی
نبوده و تیشه بر هیچ ریشهای نزده است که زیست
مســالمتجویانه و خیرخواهانه را برای خود دگران
نادلپســند هم پسندیدهتر میداند ،حکایت دوستان
که خود پیداست در این میان.
این ملت و ملــکداران هم به حکم گام زدن در
مسیر آخرین ذخیره عدلافروز الهی برای چرخاندن
چرخ به کام اندیشــه انســانی-الهی خــود نهایت
مســاعی را بهکار بسته و میبندد ،اما این به معنای
فروگذاشــتن گزاره فوق نبوده و نیست که حتی در
این ســالها باز با مواجهه با شیران نر خونخواره نه
تســلیم و نه رضا که تنها دفاع مشــروع از خود را
پیشــه کرد ،نه چون دیگر دل به طاغوت و طاعون
ثروت و لذتدادگان ویران کردن داشتههای دیگران
برای نان و نام خود .رســانیدن این پیغام و گشودن
قفل از ذهنهــا با کلید زبان مهمترین رســالت و
سرمایه توأمان است.

پشت صحنه
داود رشیدی

بازگشت ماسکهای آلوده
به چرخه مصرف
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عکس تزئینی است

وزیــر امــور خارجه پس از حضور در جلســه
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت:
در این جلســه به پیشــنهادرئیس کمیسیون
تصمیم گرفته شد که یک کمیته کاری بین بخش
اقتصادی وزارت امور خارجه و این کمیسیون برای
تشویق صادرات تشکیل شود .محمدجواد ظریف
پس از شــرکت در نشست کمیســیون صنایع
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :جلسه خوبی امروز با اعضای کمیسیون صنایع
داشــتیم ،نزدیک به سه ساعت بحث تخصصی و
کاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه
صورت گرفت...

یادداشت1

3

ســخنگوی دولت درباره بازگرداندن اموال
ایــران از کره جنوبــی گفــت :در مراجع
ذیصالحبینالمللی درحال پیگیری هستیم.
درصورتــی که این اقدام ســئول ادامه یابد
قطعا اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت
خبــری روز گذشــته خــود در پاســخ به
خبرنــگاری درباره آخریــن وضعیت اموال
بلوکه ایران در کره جنوبی و اقدامات انجام
شده برای بازگردانده شدن این اموال ،گفت:
۸میلیارد دالر از منابع ایران در این کشــور
بلوکه است که این رقم در شرایط فعلی برای
ما مهم است.
2

وزیر نفت تکذیب کرد

یادداشت2

اندرمزایای دورکاری
آسو محمدی

روزنامهنگار

تحریریــه دور هم جمع شــدیم؛ مدیر

در
مســئول ،ســردبیر و همه خبرنگارها .آمار
مبتالیان هر روز داشت باال میرفت .بیماری
جدیتــر و فراگیرتر شــده بــود .بچههای
تحریریه نگــران ،دنبال راهــکاری بودند تا
از ابتــا به این بیماری در امــان بمانند .هر
کسی پیشنهادی ارائه میداد .یکی میگفت:
«شیفتبندی کنیم و یک روزدرمیان بیاییم
روزنامــه» .دیگری موافق نبــود و در نهایت
مدیریت تصمیم بــه «دورکاری» گرفت؛ در
میانههای اسفندماه .98
ویروســی کوچک به جان جهان افتاده بود
و تحریریه ما را هم بینصیب نگذاشت .انگار
همین دیروز بود .چهار ماه گذشــت و ما در
این چهار ماه تجربه منحصربهفردی را برای
اولین بار از سرگذراندیم و در حال حاضر هم
معلوم نیست که چه زمانی اوضاع به شرایط
عادی برمیگردد.
البته گویا دیگر برای ما هم مهم نیســت و
گویی خواه وناخواه این شرایط را پذیرفتهایم.
حــال تنها کاری که از دســتمان برمیآید
این اســت که انــدر ســتایش «دورکاری»
ســخن برانیم .دورکاری شیوه جدیدی برای
کار کردن نیســت؛ این روش از سالها پیش
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار
میرفته و نتایج موفقیتآمیز آن نیز به اثبات
رسیده است.
مزایــای دورکاری را میتوان از ســه جنبه
فردی(کاهــش در هزینه و زمان مســافرت،
بهبــود فرصتهای کاری ،اختــال کمتر در
زندگی خانوادگی و تــوازن بین زندگی کاری
و خانوادگــی ،انعطــاف در کار ،ایجــاد کار
برای دیگر اقشــار جامعه) ،ســازمانی(کاهش
هزینههــای روزانه مانند هزینــه برق ،تلفن،
آب ،گاز ،استهالک سیستمها و کاهش مصرف
انرژی و بهبــود بهرهوری شــغلی کارکنان و
سازمان) و اجتماعی(آلودگی ،کاهش ترافیک،
فرصتهــای کاری وســیعتر و تجدید حیات
اقتصادی) ،مورد توجه قرار داد.
در واقع بهترین مزیت دورکاری این است
که شما از هر جایی میتوانید کارهای خود را
انجام دهید .شاید کمی عجیب به نظر برسد،
امــا حقیقت دارد .دورکاری به شــما امکان
میدهد تا به جای طی مســیری مشــخص
برای رســیدن به محــل کار و میز کار خود؛

در خانه ،حیاط ،کافه ،رستوران ،کنفرانس یا
حتی هواپیما در طبیعت(در حال نوشــیدن
چای و ســیگاری بر لب در کوهســتانهای
اورامان در کردستان) کارتان را انجام دهید.
ایــن انعطافپذیــری در انتخاب محل کار
به این معنی اســت که شما میتوانید جهت
افزایش بهرهوری ،محیط کار ایدهآل خود را
طراحی کنید .همچنین ،این انعطافپذیری
به شــما امکان میدهد تا در حال انجام کار
به سفر بروید ،در جلسات حاضر باشید و در
همایشهای مختلف شرکت کنید.
البته ایــن انعطافپذیری تنهــا مربوط به
مکان نیســت ،بلکه در مدیریــت زمان نیز
دســت شــما را باز میگذارد .در حالی که
برخی از محدودیتهای زمانی مانند جلسات
کاری یا زمــان تحویل کارها واقعیت زندگی
هســتند ،کارمنــدان دورکار میتوانند طبق
برنامه کاری خود جلساتشان را برنامهریزی
کنند .به عبارت دیگر ،اولین مزیت دورکاری،
آزادی عمل و انعطافپذیری است.
برای مثال یک کارمند معمولی در آمریکا،
روزانه مبلــغ 10دالر را صــرف رفت و آمد
به محــل کار خود میکند .با یک حســاب
سرانگشتی متوجه میشویم که یک کارمند
معمولی در آمریکا به طور میانگین ســاالنه
 2600دالر خــرج ایاب و ذهاب میکند .این
رقم مطمئناً در شــهرهای مهم آمریکا بسیار
باالتر اســت .برای مثال این رقم برای شهر
لسآنجلــس نزدیک بــه  16دالر در روز و
 4160دالر به صورت ساالنه است .کارگران
و کارمنــدان رده پایینتر نیــز این مبالغ را
صرف حمل و نقل عمومی ،سوخت و تعمیر
اتومبیل میکننــد .قطعا در ایران نیز چنین
هزینههای مشابهی صرف رفتوآمد شاغالن
میشود؛ حتی بیشتر.
دورکاری چنین هزینههایــی را از مخارج
روزانه شــما کم میکند .به عالوه ،شــاغالن
دورکارعــاوه بــر کاهش هزینههــای خود
میتوانند مبلغــی را نیز پسانداز کنند .برای
مثال به جای آنکه روزانه مبلغی را برای ناهار
هزینه کنند ،در منزل خود غذا میخورند.
خالصــه اندر مزایــای دورکاری هر چقدر
بگویم کــم گفتم .در کل هــدف خاصی از
نوشتن این یادداشــت نداشتم .خواستم این
وضعیت را در تاریخ روزنامه همدلی به ثبت
برسانم .صرفا «غرض نقشی است که از ما باز
ماند /که هستی نمیبینم بقایی» .چرا که این
روزها کرونا از رگ گردن به ما هم نزدیکتر
است.

گرانی گازوییل دروغی است برای عصبانی کردن مردم
وزیر نفت شــایعه افزایش قیمــت گازوییل را
جنگ روانی دشمنان علیه مردم ایران عنوان کرد
و گفت :این یک دروغ بزرگ است که خارجیها به
منظور عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران به راه
انداختهاند .بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت روز گذشته
پس از حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس
در جمع خبرنگاران گفت :هیچ برنامه ،ایده ،طرح
و پیشنهادی در هیچ سطحی برای افزایش قیمت
گازوییل وجود ندارد و باوجود تکذیبهای مکرر
باز هــم این جنگ روانی را علیه مردم ایران ادامه
میدهند .وی در تشریح این جلسه اظهار داشت:
جلسه امروز با کمیسیون انرژی مجلس پایه خوبی
برای همکاریهای خیلی مؤثر وزارت نفت در بخش
انرژی کشور خواهد بود .وزیر نفت تصریح کرد:قرار
شــد در بخشهای مختلف طبق نظر کمیسیون
مطالب را پختهتر کنیم که برخی پیشــنهادات
اعضای این کمیسیون قانون نمیخواهد چرا که
میتوانیم با همدلی سیاسی کارها را پیش ببریم.
زنگنه درباره توســعه پترو پاالیشگاهها هم گفت:
توسعه این کار نیازمند حمایت سیاسی است به
ویژه از سوی مجلس است .وی همچنین در مورد
بهینهسازی مصرف سوخت گفت :در نشست امروز
قرار شد  4سند به کمیسیون انرژی مجلس تقدیم
شود که سند اول مربوط به مصرف سوخت ،حمل

و نقل تا افق  1420اســت که البته سندی بین
بخشی است که بهینه ســازی خودروها و اصالح
ساختار حمل و نقل شهری و برون شهری جزییات
این سند است .ضمن اینکه نوع خودروی ساخته
شده در این سند مهم است .وزیر نفت در باره سند
دوم ،سوم و چهارم هم گفت :سند عرضه و تقاضای
گاز تا افق  ،1420سند تولید نفت تا افق  1420و
سند تولید پتروشیمی این سندها هستند .زنگنه
با تاکید بر اینکه ریلگذاری برای آیندگان طبق
این اسناد بســیار مهم است ،خاطرنشان کرد :ما
تجربه خــود را با تجربه و خواســت نمایندگان
مجلس یکسان خواهیم کرد .وی درباره جزئیات
دیگر مطرح شــده در این کمیسیون گفت:برای
اولین بار مجلس دربــاره حقوق کارمندان وزارت
نفت از ما طلبکار شد که چرا حقوق این کارمندان
کم اســت؛ تا پیش از آن به ما اعالم میکردند که
حقوق کارمندان وزارت نفتی زیاد است .وزیر نفت
گفت:کمک دولت به مناطــق نفت خیز از دیگر
مباحثی بود که به آن اشاره شد که باید فکر جدید
برای منابع و اعتبارات مالی آن صورت گیرد .زنگنه
گفت:کمک به صنایع پایین دستی و ساخت داخل
و کمک به منابع نفت و سرمایهگذاریهای حوزه
نفت با توجه به اینکه این مباحث پیشران کشور
هستند بسیار مهم است.

مشاور رئیس مجلس خبر داد

اتخاذ تدابیر بهداشتی برای مقابله با کرونا در مجلس
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به
اقدامات انجام گرفته برای مقابله با شیوع ویروس
کرونا ،از کاهش حجم نیروی انســانی شاغل در
مجلس و نیمه تعطیل کــردن مراجعات مردمی
نمایندگان خبر داد .به گزارش خانه ملت« ،بابک
نگاهداری» روز سهشنبه در خصوص مدیریت امور
در شرایط ویژه کنونی و ماههای پیش رو در راستای
کنترل شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر مجلس
شورای اسالمی ،اظهار کرد :پس از هم اندیشی و
دریافت نظرات مدیران مربوطه تصمیماتی اتخاذ
شد تا بتوانیم ضمن پیشبرد برنامه های مجلس از
شیوع این بیماری جلوگیری کنیم .وی در توضیح
تصمیمات اتخاذ شده ،افزود :مهپاشی تمام واحدها
و ادارات (فضاهای باز ،بســته ،مشترک و غیره)
به ویــژه ضد عفونی صحن مجلس حداقل روزی
یکبار توسط اداره کل مهندسی و پشتیبانی تحت
نظر اداره کل سالمت ،استقرار و راه اندازی اتاقک
مهپاشــی درب ورودی کارکنان توسط اداره کل
مهندسی و پشتیبانی تحت نظر اداره کل سالمت
و پیگیری وضعیت جسمانی مراحل درمان و روند
بهبود  ۱۷نفر از نمایندگان مبتال به کرونا به صورت
روزانه از سوی اداره کل سالمت از جمله اقدامات

در حال انجام است .نگاهداری ادامه داد :پیگیری
وضعیت کامل بیمــاران به ویژه بیماران مبتال به
کرونا توسط مدیران کل دفاتر آنها و هماهنگی با
اداره کل سالمت در راستای بهینه سازی خدمات،
تامین ماســک و مواد ضد عفونــی برای تمامی
کارکنان و همچنین پرسنل یگان حفاظت ،تهیه
ماســک و دستکش و تب سنج در میادی ورودی
ساختمان مشروطه و ملزم کردن تمام مراجعین
به استفاده از ماسک و دستکش و تب سنجی قبل
از ورود به ساختمان و همچنین برگزاری جلسه
با پزشکان بیمارســتان بقیهاهلل و تکریم بیماران
مجلس و تسریع و تسهیل پذیرش و خدمترسانی
به افراد معرفی شده از دیگر اقدامات انجام گرفته و
در حال انجام است .مشاور و رئیس حوزه ریاست
مجلس شورای اسالمی از پرداخت کمک هزینه
درمانی به نیروهای شاغل در مجلس که مبتال به
کرونا شدند خبر داد و گفت :کاهش حجم نیروی
انســانی تا یک سوم ضمن هماهنگی با اداره کل
توسعه منابع انسانی و مشروط به عدم ایجاد خلل
در روند برگزاری جلسات صحن و کمیسیون های
تخصصی با هماهنگــی مدیرکل مربوطه از دیگر
تصمیماتی است که اجرایی شده است.

