در گفتوگوی «همدلی» با میثم رادپور،
تحلیلگرمسائلاقتصادی،تاثیرانتخاباتآمریکا
بر تورم و شاخص کل بورس ارزیابی شد

ِ
1600مرگ ناشی از
گزارش همدلی از پیشبینی
کرونا در گفتوگو با «ناهید خداکرمی»

پشت پرده یک نامه
هشدارآمیز به رئیس جمهور

بهبود حال ریال ،در انتظار
تضعیف جایگاه بینالمللی دالر
6
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

شنبه 11مرداد 11 _1399ذیحجه _1441اول آگوست 2020

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد:

منشأ داخلی حمله
به نیروگاه نطنز

ماجراهای ناتمام حاشیههای
رئیس دیوان محاسبات

جنجال تازه برسر
پایاننامه بذرپاش
همدلی| انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست
دیوان محاسبات در روزهای اخیر با اعتراضاتی
جدی از ســوی طیفهای مختلف سیاسی از
اصولگرایــان و عدالتطلبان تا اصالحطلبان
و تحولخواهان مواجه شــده است .حاال هم
یک حســاب کاربری توئیتری با بازنشر متن
پایاننامه بذرپاش کــه پس از جنجال درباره
«جعل سوابق» به ریاســت دیوان محاسبات
منصوب شد ،و بررسی تطبیقی آن نشان داده
که بخشهای گســتردهای از ایــن پایاننامه
«کپی و سرقت» از کتابها و مقاالت دیگران
بوده است.
رئیس جمهوری آمریکا درخواست
تعویق انتخابات را مطرح کرد

سال ششم _ شماره 8 _ 1474صفحه _ قيمت  2000ناموت

رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی اعالم کردند:

فروشگاه ایرانی
در سرزمین بولیوار

معیار عزاداری محرم
نظر ستاد مقابله با کرونا

همدلــی| افتتــاح فروشــگاه بــزرگ
محصوالت ایرانی در ونزوئال ،نشانه دیگری
بر نزدیکی بیش از پیش دو کشــور ایران
و ونزوئــا در اوج منازعــات آمریکا با این
دو کشور شده اســت .این در حالی است
که ایــن دو تولیدکننده بزرگ محصوالت
نفتی در کمربند تحریمی گسترده ایاالت
متحده آمریکا قرار گرفته و سیاســتهای
متناقــض آنها بــا رویکرد این کشــور در
عرصهبینالملل ،محدودیتهای وســیعی
خصوصــا در حوزه اقتصاد بــرای آنان به
وجود آورده است .در برابر آمریکا همچنان
استفاده میکند.

نطنز را تکذیب کرد و گفت« :انفجار صرفا منشــأ
داخلی داشــته که جزئیات آن را فعال نمیتوانم
بگویم ».این در حالی بود که برخی افراد معاند و
رسانهها در شبکههای اجتماعی مدعی حمله رژیم
صهیونیستی به این تاسیسات بودند.

همدلی| پس از گذشــت یک ماه از انفجار نطنز
اصفهان و شــک و شــبهه در بــاره چرایی وقوع
این اتفاق ،دیروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس احتمال حمله پهپادی و
موشکی و پرتاب بمب یا راکت به نیروگاه هستهای

2

در ادامه روند گسترش روابط با ونزوئال
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گزارش همدلی از تصمیم داوطلبانه برخی از
هیاتهای مذهبی در لغو مراسم ماه محرم

شکست ترفند جدید
ترامپ

نذری خشک به جای
عزاداری جمعی

همدلی| رئیــس جمهور ترامپ ،خواســتار به
تعویق افتادن زمان انتخابات ریاســت جمهوری
شــده اســت ،در حالیکه زماناندکــی به روز
ایــن انتخابات باقی مانــده و ترامپ کماکان در
نظرســنجیها ،رتبه خوبی در برابر بایدن ندارد،
چنین پیشنهادی از سوی ترامپ از نظر بسیاری
از ناظران ،در جهت خریدن بیشتر زمان برای او
تلقی میشود .ترامپ اما موضوع رایگیری پستی
را که به دلیل خطرات ناشــی از کرونا جایگزین
روشهای مراجعه حضوری شــده اســت ،بهانه
اصلــی خود قرار داده و این روش را زمینه ایجاد
تقلب در انتخابات ماه نوامبر دانسته است.

برای زادروز محمود دولتآبادی
بازیگری که به نمادی برای نویسندگان بدل شد

نویسنده 
ای
در شأن قلم

3

یادداشت1

کنسرت «شهر خاموش»
به صورت غیرحضوری برگزار میشود

همنوا با 
کلهر
آنالین و رایگان

7

محاسبه مجلس در انتخاب رئیس دیوان محاسبات ایران؟
علی توسلی

استاد دانشگاه

قانون اساسی ،منشور حقوق ملت است .اصل ۵۴قانون
اساسی ،نهادی را تاسیس کرده ،بهنام «دیوان محاسبات
کشــور» .دیوان ،زیر نظر مجلس ایران اســت و رئیس
دیوان را نمایندگان مجلس ،به مدت چهار سال انتخاب
میکنند .طبق اصل  ۵۵قانون اساســی ،وظیفه دیوان

یادداشت2

محاسبات« ،رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانهها،
موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی
است که از بودجه کل کشور استفاده میکنند» .دیوان،
هرساله گزارش تفریغ بودجه کشور را ،به مجلس تسلیم
میکند و بر نحوه هزینه شــدن بودجه کشور نظارت
میکنــد تا هر وجهی از بودجه دولت ،در جای خودش
هزینه شود .مجلس ،بهوسیله دیوان محاسبات ،نظارت
مالی بر امور مالی ایران میکند .به همین دلیل ،ماده ۱۷
قانون دیوان محاســبات ،بیان داشته «هدف از تشکیل

کنترل نظارتِ مستم ِر مالی،
اعمال
ِ
دیوان ،عبارت است از ِ
به منظور پاسداری از بیتلمال کشور» .ساختار دیوان
محاسبات بهنحوی طراحی شده که شبیه یک محکمه
عالی قضایی و حقوقی است ،مثل دیوان عالی کشور .این
دیوان دادستان دارد ،دادستان را ،رئیس دیوان انتخاب
میکند .کار دادستان طرح شکایات و تخلفات مالی در
دیوان است .دیوان دارای هیاتهای مستشاری است و
این هیاتها را ،رئیس انتخاب میکند.
ادامه در صفحه 5

بررسی مفهوم عدالت
محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری

یکیازبنیادیترینمفاهیمدرعلوماجتماعی،خاصه
علم سیاست ،مفهوم عدالت است که از آن به برابری/
مساوات/دادگری و...یاد میکنند ،اما هیچ یک از این
معانی قابلیت انتقال افاده معنی واقعی عدالت را ندارند.
پیش از ظهور اســام اندیشمندانی چون گزنوفانس

یادداشت3

در یونان اول بــار راجع به مذهب توحیدی و خدای
عادل تئوری خویش را بر مبنای فطرت انسان مطرح
کرده ،خداوند یکتای مورد شناخت خویش را خدایی
عادل توصیف و اظهار داشته اگر انسان هم در طریق
عقل و فطرت سالک باشد میتواند با عدالت زیست
کند .افالطون در تعریف عدالت میگوید«:عدالت آن
است که کسی آنچه را که حق اوست تحصیل کند و
کاری را پیشه خود نماید که توانایی و استعداد آن را
داشته باشد ».قابل توجه است که فالسفه یونانی در

تحلیل مصداقی عدالت مثالی آوردهاند که بیارتباط با
مصداقهای جهان امروز نیست و گفتهاند در مقابل
عدالت ظلم قرار دارد و آن هنگامی است که در یک
اجتماع مردم در جایگاه طبیعی خود نباشند مثال تاجر
بر سیاست حاکم شود ،سرباز بر لشکر حکمرانی کند،
سیاستمدار بر مسند موعظه قرار گیرد و ....در چنین
حالتیبایدمنتظرازهمگسیختگیارتباطاتاجتماعی
و هنجارشکنیها بود.
ادامه در صفحه 5


علل و پیامدهای تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد
دکتر سیفالرضا شهابی

کارشناس مسائل خاورمیانه

بیتردید همه گردشگرانی که تا آخر ماه تیر ۱۳۹۹
ســفری به ترکیه و شهر استانبول داشــتند ،از موزه
«ایاصوفیه» ،که یکی از مراکز و تاریخی و گردشــگری
این شــهر اســت ،بازدید کردند .در پی سیاستهای
«رجب طیب اردوغان» و حزب «عدالت و توســعه» از

یادداشت4

ایــن به بعد از این موزه به عنوان مســجد و اقامه نماز
جمعه استفاده خواهد شد و البته بنا به اظهارات مقامات
ترکیه همچنان به عنوان موزه هم قابل اســتفاده است
و توریســتها از تماشــای آن بیبهره نخواهند ماند.
ســئوالی که اینجا مطرح میشود این است که«انگیزه
مقامات ترکیه از تبدیل موزه به مسجد بعد از  ۸۶سال
چیست؟» اردوغان و حزب عدالت توسعه از دو ویژگی
بر خوردارند -۱:اعتقادات دینی که پایه و اســاس آن بر
«اخوانالمسلمین» بنا شده است -۲.گرایشهای ملی

که بازسازی خالفت عثمانی است؛ خالفتی که تا زمان
جنگ جهانی اول بر مناطق وسیعی از جهان اسالم در
ی عربی سایه افکنده بود .اما
خاورمیانه و برخی کشورها 
شــخص اردوغان از تغییر ایاصوفیه به مسجد به دنبال
چه چیزی اســت؟ او میخواهد از یک سو با تحوالت
اقتصادی و بهبود معیشت مردم ،در اقشار مختلف جامعه
نفوذ و محبوبیت خود را حفظ کند که در این زمینه در
دو دهه اخیر که حزبش قدرت را در دست دارد ،تا حدود
ادامه در صفحه 5
زیادی موفق بود.

پرتغالخرینان!
فاطمه حسینی

کارشناس برنامه ریزی

روزنامــه اطالعــات روز پنجشــنبه گذشــته
( )1399/5/9یادداشتی را به قلم دکتر محمدعلی
فیاضبخش تحت عنوان «پرتغالفروشان» منتشر
کرد .جانمایه این یاداشــت در باره عارضهای بوده
اســت که شوربختانه فضاهای آموزشی و پژوهشی

کشــور را فرا گرفته اســت .عارضه فراگیر و رو به
گسترشی که نویسنده در آن یادداشت بدان اشاره
کرده ،مربوط به اتفاق نشدنی و نادری چون :جعل
مدارک علمی و دانشــگاهی و پایاننامه فروشــی
است .نویسنده محترم در فرازی از این یادداشت به
صراحت اشاره کرده است که«:سالهاست که فروش
پایاننامههای تحصیلی در ســطح ارشد و دکتری
راحتتر و بــه مراتب ارزانتر از داروهای اساســی
دیابت و سرطان و هپاتیت نه به صورت زیرزمینی،

بلکه کامال در کف خیابانهای بورس این کاال دست
بهدست میشوند و جالب آن که خریداران بیسواد
این پایاننامهها ،از جلســات دفاع با نمرههای باال
سرافراز برون میآیند و در این میانه پرتقالفروش
ی باقی میمانند».
همچنان پنهان و دســتنیافتن 
شکی نیست آنچه که نویسنده محترم به صراحت
در یادداشت خود اشاره کرده است ،بخشی از واقعیت
غیر قابل انکار کشور ما در حوزههای پژوهشی است.
ادامه در صفحه 5
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همدلی| هر اندازه که به آغــاز ماه محرم
نزدیک میشــویم ،چالش برگزاری مراســم
عزاداری این ماه جدیتر میشــود .امســال
و با وجود شیوع گســترده کرونا در کشور و
وضعیت قرمز در بیشتر استانها ،بسیاری از
جمعیتها و شخصیتهای مذهبی اصرار بر
ی ماه محرم را دارند.
برگزاری پرشــور عزادار 
دولت نیز تاکید به برگزاری مراسمها با رعایت
شرایط ویژه دارد .برخی از مداحان و واعظان
نیز به میدان آمده و به برگزاری مراســم ماه
محرم حتی به قیمــت به خطر افتادن جان
مردم اصرار دارند.
4

رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی اعالم کردند:

معیار عزاداری محرم نظر ستاد مقابله با کرونا

همدلی| رهبر معظم انقالب اسالمی معیار در برگزاری
عزاداریهای محرم را ضوابط کارشناسان بهداشتی و
ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کردند و فرمودند :هرچه
آنها الزم بدانند ،باید مراعات شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیتاهلل خامنهای دیروز  -جمعه -در خجسته
عید قربان در ســخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف
ایران را به حضور پُر نشــاط و گســتردهتر در مسابقه
معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری
مجاهدان سالمت» فراخواندند.
ایشــان درباره عزاداری ماه محرم تأکید کردند« :همه
سوگواران حسینی ،هیأتها و مداحان موظف هستند
به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل
کنند ،زیرا موضوع بسیار مهم است ».رهبر معظم انقالب
به مساله عزاداری در محرم اشاره و تصریح کردند«:در
عزاداریها معیار آن چیزی اســت که ستاد ملی کرونا
اعــام میکند .بنده هر چه آنهــا الزم بدانند مراعات
خواهم کــرد .توصیه و تأکید من به همــه عزاداران،
هیاتها ،منبریها و مداحان نیز این است که ضوابط
ســتاد ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا که اگر همین
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد ».حضرتآیتاهلل خامنهای با تبریک
عید سعید قربان به ملت عزیز ایران ،مسلمانان جهان
و پیــروان ادیان ابراهیمی ،دهــه اول ذیحجه را دهه
خاطرات پر شــکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل
خواندند و افزودند«:دهه دوم این ماه پر برکت ،با توجه
به عید ســعید غدیر دهه والیت است که این موضوع
از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد ،چرا که والیت
تضمینکننده اجرای همه احکام الهی است ».ایشان
افزودند«:دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی از جمله
مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول را
به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضای
الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند».
حضــرتآیتاهلل خامنــهای دیدارهــای مردمی را از
دلخوشیها و دلبستگیهای پرجاذبه خود خواندند و
خاطرنشان کردند«:این دشمن حقیر اما بسیار خطیر
یعنی کرونا این دلخوشــی را نیز ســلب کرده است».
ایشان در همین زمینه افزودند«:قرار بود این دیدار به
صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک
مؤمنانه انجام شود ،اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا
گفته اجتماع بیش از ده نفر ممنوع است ،متأسفانه این
دیدار تصویری هم ممکن نشد».
ایشــان ایثارگــری را از خصوصیات بــارز ملت ایران
برشمردند و افزودند«:امروز نیز که مجموعههای درمانی
اعم از پزشکان ،پرستاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود
در خدمت بیماران کرونا هستند ،الزم است داوطلبان در
کارهای غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند».
رهبر انقالب با اشــاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب
مردم در دوران کرونا افزودند«:البته در این میان عدهای
دچار آســیبها و مشکالت جدی شــدهاند که باید با

گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی ،به کمک این
قشرها شتافت ».حضرتآیتاهلل خامنهای با استناد به
آیات قرآنی ،مردم را به حضور پرنشاط و فعالتر در این
مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند«:سبقت در کار
خیر از دســتورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید
اســت و موجب شوق و انگیزه دیگران به کارهای خیر
نیز میشــود ».رهبر انقالب این گونه کارها را معنای
واقعی انقالبیگری خوانــد و افزودند«:اطعام ماهمحرم
نیز میتواند با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
به شکل کمک مؤمنانه به دســت خانوادهها برسد».
حضرتآیتاهلل خامنهای با اشاره به تالشهای جدی
علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای
مقابله و درمان آن افزودند«:اینگونه تالشها در همه
ابعاد باید گســترش یابد ».رهبر انقالب در بخش دوم
سخنانشان ،تحریمهای امریکا را جنایتی بزرگ علیه
ملت ایران برشمردند و افزودند«:دشمن خبیث از این
تحریمها که همه ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی
دارد ».ایشان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت» را
هدف کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند« :دشمن
میخواهد مردم را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل
حکومت بایستند ،به همین علت مدام از تابستان داغ
سخن گفته و میگوید ،اما اکنون خودشان به تابستان
داغ مبتال شــدهاند« ».ایجاد محدودیت و جلوگیری
از پیشــرفت کشــور بخصوص در بعد علمی» هدف
میانمدت امریکاییهاست که رهبر انقالب با تبیین آن
گفتند«:دشمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی
کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است ،چرا که در آن
صورت ،ادامه حیات برای یک کشور ،امکانپذیر نخواهد
بود ».حضرتآیتاهلل خامنهای «قطع رابطه جمهوری
اســامی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه» را
هدف جنبی امریکاییها از تحریم ایران دانستند و در
جمعبندی این بخش از سخنانشان گفتند«:به فضل
الهی و با هوشــیاری ملت ،دشمن در تحقق همه این
اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانیها شتر در خواب
بیند پنبه دانه!»
رهبر انقالب افزودند«:البته کشــور دچار مشــکالتی
است که بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها
و مدیریتها و بخشــی هم به کرونــا بازمیگردد ،اما
همانگونه که شماری ازاندیشمندان و فعاالن غربی هم
به صراحت اعتراف میکنند دشمن با همه شدت عمل
خود نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم دست
یابد ».رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات
جریان تحریم ،یک جریان «تحریف حقایق» و واژگون
نشان دادن واقعیات هم وجود دارد ،گفتند«:هدف این
جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط
درباره عالج تحریم است ».حضرتآیتاهلل خامنهای با
اشاره به سخنان مداوم مقامهای آمریکایی و تبلیغات
گسترده رسانههای وابسته به آنها برای واژگون نشان
دادن واقعیات ایران افزودند«:هدف دشــمن ،گرفتن
نشــاط و امید از ملت بهویژه جوانان است تا اینگونه

القا کنند که کشور به بنبســت رسیده و امکان حل
مشــکالت وجود ندارد ».ایشــان تحریف واقعیات را
خط ثابت تبلیغاتی رســانههای غربی در طول چهل
و یک ســال گذشته خواندند و خاطرنشان کردند«:در
این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در
مورد آن سکوت میشــود ،اما اگر نقطه ضعفی باشد،
دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی میشــود ».رهبر
انقالب اســامی درخصوص آدرس غلــط دادن برای
رفع تحریمها نیز گفتند«:در این خط تبلیغاتی گفته
میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه
بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل
هم ایــن آدرس غلط را تکرار میکننــد اما این خط
بر روی اکثریت ملت ایران با شــناختی که از دشمن
و غرضورزی او دارند ،مؤثر نیســت ».حضرتآیتاهلل
خامنهای با تأکید بر اینکــه جریان تحریف واقعیات
به مقاصد خود نرسیده است ،خاطرنشان کردند«:اگر
جریان تحریف شکست بخورد ،قطعاً جریان تحریم هم
شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ
ارادهها است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند،
بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد ».نکته دیگری که رهبر
انقالب اسالمی به آن اشاره کردند ،استفاده ملت زیرک
ایران از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود».
حضرتآیتاهلل خامنهای گفتند«:با اینکه تحریم یک
جنایت بزرگ است ،اما مردم بهویژه جوانان ،مسئوالن،
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش
اتکاء به نفس ملی استفاده کردند».
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند«:تولید
جت آموزشی و قطعات حســاس و ظریف ،راهاندازی
چند هزار شرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به دســت سپاه ،اقدامات بزرگ در پارس
جنوبــی ،طرحهای وزارت نیــرو در زمینه آب و برق،
طرحهای وزارت راه و تولیدات شــگفت انگیز دفاعی،
همه در دوران تحریم انجام شده است».
حضرتآیتاهلل خامنهای یکی دیگر از آثار دوران تحریم
را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و
گفتند«:به علت آنکه نفت کشور کمتر فروش میرود،
جداســازی اقتصاد از نفت خام بهطور طبیعی درحال
روی دادن است که این موضوع باید با پیگیری دولت و
مجلس به سرانجام برسد».
رهبر انقالب اســامی در پاسخ به این سؤال مهم که
«آیا تحریمها قابل عالج است؟» گفتند«:تحریمها قطعاً
قابل عالج اســت ،اما عالج آن ،عقبنشــینی و کوتاه
آمدن در مقابل امریکا نیست زیرا عقبنشینی موجب
پیشروی متجاوز میشود .خواسته امروز آمریکا از ایران،
کامل صنعت هستهای ،کاهش بسیار
کنار گذاشــتن
ِ
شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای است اما
پذیرفتناینخواستههاقطعاموجبعقبنشینیآمریکا
نخواهد شــد و هیچ عقلی نیز حکم نمیکند که برای
توقف متجاوز ،خواستههای او را اجابت کنیم».
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