گزارش همدلی از تولید «طالی سرخ»
در استان کهگیلویه و بویراحمد

درگفتوگوی همدلی با صدرالدین حجازی ،به بهانه
پخش «مختارنامه» از شبکه آی فیلم مطرح شد

گلهایزعفرانی
دامن دنا

جذابیتها و چالش
های نقش خولی
7

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سه شنبه  25شهریور 26_1399محرم  15 _1442سپتامبر 2020

دادستان نظامیاستان تهران اعالم کرد؛

پرداختغرامت
به جانباختگان حادثه
هواپیمایاوکراینی

دادستان نظامیاســتان تهران درباره آخرین
وضعیــت پرونده حادثه هواپیمــای اوکراینی
گفت :از تمام افراد مرتبط با این پرونده تحقیق
به عمل آمده و اشــخاصی بهعنــوان مطلع و
تعدادی به عنوان متهم احضار شدند و در حال
حاضر  ۳نفر از متهمان همچنان در بازداشــت
به ســر میبرند و مابقی با قرار تامین متناسب
آزاد هســتند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ترکی ،دادســتان نظامیاســتان تهران
درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه هواپیمای
اوکراینــی گفت :از تمام افــراد مرتبط با این
پرونده تحقیق به عمل آمده...
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گزارش همدلی از همدستی
قدرتمندانه ویروس کووید  19با آنفلوآنزا

سال ششم _ شماره 8 _ 1509صفحه _ قيمت  2000ناموت

همدلی نحوه تذکر بدحجابی را با یک حقوقدان بررسی کرد؛

مصایبیکپیامک
برایشهروندان
همدلی| دریافت پیامکهای کشف حجاب این روزها
خبرساز شده اســت؛ پیامکی که در آن نوشته شده
«مالک خودرو شــماره ...با توجه به اینکه در خودرو
شما در آدرس ...در تاریخ ...جرم کشف حجاب صورت
2

موج سوم کرونا با شدت
بیشتری در راه است

با وجود شعارها درباره کشش بودجه
به مالیات و بورس ،طالی سیاه همچنان
نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد

یک هفته مانده به چکاندن ماشه سفرهای اروپایی ظریف لغو شد

رایزنی ها در تعلیق

اقتصاد ایران نمیتواند
از نفت دل بکند

همدلی| بودجه سال جاری با همه کسریها به
دلیــل عدم تحقق نفت  50دالری و غلبه کرونا،
بیشــتر بر مالیات و بازار سرمایه تکیه کرده بود،
اما هیچ کدام از این جایگزینهای نفتی ،وضعیت
تولید و صادرات را بهتر نکرد که نکرد؛ مالیاتی که
برای بخشهای غیرمولد همچون فروش سکه،
خانههای خالی ،ســفرهای خارجی و ،...در نظر
گرفته شد تا نه به کام جامعه باشد و نه اقتصاد .از
سوی دیگر امسال بازار سرمایه بیشتر از همیشه
مورد توجه دولت قرار گرفت...

گرفته اســت ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار ،ابالغ
میگردد حداکثر ظرف  ۷۲ساعت برای رسیدگی به
این موضوع به پلیس امنیت اخالقی محل ســکونت
خود مراجعه فرمایید».
4

معاون اول رئیس جمهور :

رئیس قوه قضاییه  :بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم

رویایی نیروی هوایی ارتش و دولت برسر یک فرودگاه

سرگردانی در چابهار

2

4

یادداشت2

درباره لغو سفر ظریف به اروپا
فروزان آصفنخعی
روزنامهنگار

3

3

همدلی| بعد از جنجالهای فــراوان در زمینه
فروش اوراق ســلف نفتی در بورس ،حاال خبرها
حکایــت از خروج این سیاســت از دســتور کار
مسئوالن میکند .معاون اول رئیس جمهوری با
اعالم خارج شــدن طرح فروش اوراق سلف نفتی
از دســتور کار دولت ،گفت« :باید در بودجه سال
آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد
الزم را برای دولت ایجاد کند ،تدوین شود» .فروش
این اوراق که هفتههای اخیر با اظهارنظرهای منفی
بسیاری از سوی کارشناسان همراه بود و به دلیل
مشــخص نبودن بهای نفت در سالهای آینده،
میتوانست بدهی سنگینی را بر دوش دولت بعدی
تحمیلکند...
4

حق امنیت قضایی شهروندان درقانون اساسی

سیدعلی اسماعیلی

اعدام نوید افکاری یک پیامد اساسی داشت؛ لغو سفر محمدجواد ظریف
بــه اروپا .همدلی ترامپ بــرای عدم اجرای حکم،بــه معنای اجرای حکم
بود .هرچه تعامالت ایران با اتحادیه اروپا تضعیف شــود ،ترامپ و اســراییل
با موفقیت بیشــتری سیاســتهای خود را به پیش میبرند .به گفته وزیر
امورخارجه ســوئیس که حافظ منافع امریکا در ارتباط با ایران نیز هســت،
فقط سه کمپانی معظم سوئیس علیرغم همه تحریمهای یکجانبه امریکا،
در ایران حضور دارند .شــاید بتوان برداشت غربیها از اجرای حکم افکاری
را به حمله به سفارت عربســتان از سوی تندروها تشبیه کرد ،خسارت آن
حمله با هیچ خســارت دیگری قابل مقایسه نیست .اگر اصالحطلبان دچار
چنین خبطی شــده بودند ،دستکم حکم اعدام در انتظارشان میبود .با این
همه متاسفانه رقابتهای جناحی ،در خالء فقدان حاکمیت منافع ملی بیش
از آنکه انتظار میرود ،بسیار خصمانه و عمدتا به نفع بیگانگان است .همین
رفتار خصمانه علیه منافع ملــی را در دولت اصالحات نیز زمانی که رئیس
دولت برای شرکت در اجالس سازمان ملل متحد عازم نیویورک بود ،شاهد
بودیم و آن دســتگیری دکتر ابراهیم یــزدی رهبر نهضت آزادی ایران بود.
اکنون با توجه به تجربههای مشابه لغو سفر دکتر ظریف به اروپا غیرعادی به
نظر نمیرسد .از یکسو هیات ایرانی دمبهدم باید از سوی رسانههای جمعی
اروپایی درباره اجرای حکم مذکور ســوال و جواب شــود و از ســوی دیگر
رهبران اروپایی در باره دالیل ســفر ظریف به کشورشان با توجه به حوادث
رخ داده،باید پاســخگو باشند .به عبارت دیگر ظریف باید به جای تعقیب و
تامین اهداف منافع ملی ،باید درباره عملکرد قوای دیگر پاسخگو میشد .از
این نظر بار دیگر تندروهای هر دو جناح در داخل و خارج از کشــور ،دست
باال را در طرد سیاســت میانهروی و رفتن به ســوی تشنج بیشتر به دست
آوردند ،سیاستی که ناتوانیاش در جلوگیری از ورود اسراییل به آبهای گرم
خلیج فارس و انداختن عربهای حاشیه خلیج فارس به دامن تلآویو ،آشکار
شده است .هرچند از منظر ساختاری ،این دست از سیاستها ،درخاورمیانه
و ایران رو به شکســت است ،زیرا سیاست نگاه به شــرق ،ملزم به ورود به
رقابتهای اقتصادی و اجتماعی اســت ،و همپیمانان چنین نگاهی ،حاضر
نیســتند همه تخم مرغهای خود را در سبد سیاستهای ملیتاریزه کردن
مناســبات بریزند .چنین رفتار خالف عقالنیتی میتواند همه دستاوردها و
راهبردهای اقتصادی آنان را در غلبه اقتصادی علیه امریکا مخدوش ســازد.
با این همه ،کارکرد چنین سیاســتهایی میتواند برای مردم در رنج ناشی
از تحریمهــای ایران و اقتصــاد کرونایی آن ،هزینههای دوچندان داشــته
باشــد .بیتردید تعلیق ســفرهای هیات ایرانی به اروپا ،طعم سیاستهای
خاورمیانــهای امریکا را که این بار به طور همهجانبه تمامیت ارضی ایران را
نیز هدف قرار داده ،بیش از گذشته برکام ایراندوستان تلخ میکند.
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فروش اوراق سلف
نفتی از دستور کار
خارج شد

«جرم سیاسی» پذیرفته شد

همدلی| موج سوم کرونا در راه است و مسئوالن
میگویند این موج با شــدت بیشتری نیز اتفاق
میافتد و سنگینتر از موجهای قبلی است .دیروز
حسین قشالقی ،عضو شورای عالی نظام پزشکی
با اشــاره به همزمانیآنفلوآنزا با کووید ،۱۹گفت:
موج ســوم کرونا با شدت بیشتری رخ خواهد داد
و احتماال شــاهد افزایش ناگهانی آمار مبتالیان
و فوتیهای کرونا باشــیم .پیام طبرسی ،رئیس
بیمارستان مسیح دانشوری نیز سه روز پیش در
برنامه کشــیک سالمت با اشاره به سنگین بودن
موج ســوم کرونا ،گفت:موج سوم کرونا به مراتب
سنگینتر از دو موج قبلی خواهد بود...

یادداشت1
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فعال اجتماعی

تاريخ يكصد ســاله جنبشهای ملت ايران ،نشانگر
آن اســت که امنیت ،عدالــت ،آزادی ،رفاه و حرمت
انســاني کانون
نهادن بــه كرامت و حيثيــت واالي
ِ
مطالبات آنان بوده اســت؛ با پیروزی انقالب اسالمی،
بخش مهمی از این مطالبات تاریخی ،درقانون اساسی
نظام جمهوری اسالمی ایران ،تبلور یافته و به رسمیت
شناخته شد.
دراصل دوم قانون اساسی ،اهداف حکومت جمهوری
اسالمی برشمرده شد و بند چهاردهم اصل سوم قانون
اساسی ،دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف کرده
است تا برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ،همه
امکانات خود را برای «تأمین حقوق همهجانبه افراد از
زن و مــرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و
تساوی عموم در برابر قانون ».به کار برد.
امنیت قضایی عبارت است از مصونیت شهروندان از
هر نوع تعرض نسبت به حقوق خود از جمله نسبت به
جان ،مال ،آبرو و حیثیت ،آزادی ،شغل و مسکن خود.
ایجاد سیســتم قضایــی بر پایه عدالت و متشــکل
از قضــات عادل ،جهــت پاســداری و تأمین حقوق
همهجانبه افراد و احیای حقوق عامه و گسترش عدل
و آزادیهای مشــروع ،مهمترین ابزار قانون اساســی
برای تحقق امنیت قضایی است.
در اصول متعددی از قانون اساسی ،حقوق مرتبط با
امنیت قضایی ،بهرسمیت شناخته است ،این یادداشت
در صدد بازخوانی اهم این حقوق و اصول اســت و به
شرح زیر ارائه میشود:
-1مردم ایران از هر قوم و قبیله ،از حقوق مســاوی
برخورداربــوده و بهصورت یکســان در حمایت قانون
قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی برخوردارند (.اصل )۲۰-۱۹
-2کرامــت و ارزش واالی انســان،نفی هــر گونه
ستمگری ،ستمکشی ،سلطهگری ،سلطهپذیری ،قسط
و عدل از جمله اهداف و اصولی اســت که جمهوری
اسالمی ،بر پایه ایمان به آنها شکل گرفته است)۲(.
-3خداوند انســان را بر سرنوشت اجتماعی خویش
حاکم ساخت ه و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از
انسان سلب کند)۵۶(.
-4اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم
شناخته نمیشود ،مگر این که جرم او دردادگاه صالح
ثابت گردد)۳۷(.
-5حیثیــت ،جان ،مال ،حقوق ،مســکن و شــغل
اشــخاص از هرگونه تعــرض مصون اســت مگر در
مواردی که قانون تجویز کند)۲۲(.
-6شــهروندان از حق آزادي انديشــه برخوردارند و
«تفتیش عقاید ممنوع اســت و هیچکس را نمیتوان

به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و م ُواخذه قرار
دارد)۲۳(».
 -7نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ،مگر
آن که مخل به مبانی اســام یا حقوق عمومی باشد و
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و
باحضور هیئت منصفه درمحاکم دادگســتری صورت
میگیرد ۲۴(.و)۱۶۷
-8شهروندان از تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و
حضور در آنها ،بدون حمل ســاح و به شــرط آن که
مخل به مبانی اسالم نباشد مصونیت دارند)۲۷(.
 -9شــهروندان از شــرکت در احــزاب ،جمعیتهــا،
انجمنهای سیاســی و صنفی وانجمنهای اســامی یا
اقلیتهای دینی شناختهشده ،مصونیت دارند(.اصل )۲۶
-10قانون اساسی نه تنها امنیت شهروندان مسلمان
و اقلیتهای دینی را تضمین کرده اســت بلکه امنیت
ایرانیان غیرمســلمان را نیز بهرســمیت شــناخت«
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دولت جمهوری اســامی ایران و مسلمانان موظفند
نســبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط
و عدل اســامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را
رعایت کنند .این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که
بر ضداســام و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام
نکنند)۱۴(».
-11نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت مسئولاند
و حق دارند در همه مســایل داخلی و خارجی کشور
اظهار نظــر نمایند و در مقام ایفای وظایف نمایندگی
در اظهار نظــر و رأی خود کامــ ً
ا آزادند و نمیتوان
آنها را به ســبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند
یا آرایــی که در مقام ایفای وظایــف نمایندگی خود
دادهانــد تعقیب یا توقیف کــر د و از هرگونه تعقیب و
توقیف بابت اظهار نظــر و رای در مقام ایفای وظایف
نمایندگی مصونیت دارند۸۶(.و )۸۴
-12هرگونه تجسس ،اســتراق سمع و فاش کردن
محتوای مکالمات و مکاتبات شهروندان ممنوع است.
(اصل )۲۵
-13شــهروندان حق دارند كه در هر نقطه از کشور
ايران ،سكونت كنند و هرگونه اقامت اجباری و تبعید
ممنوع است مگر با حکم قانون( .اصل ) ۳۳
-14تابعیت کشور ایران حق هر فرد ایرانی است و دولت
نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند(.اصل )۴۱
-15هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله
اضرار به غیــر یا تجاوز به منافــع عمومی قرار دهد.
(اصل )۴۰
-16مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم
اســت و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت
به کســب و کار خود ،امکان کسب و کار را از دیگری
سلب کند۴۷(.و)۴۶

-17برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن
کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ،اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابطی استوار است از
جمله :رعایت آزادی انتخاب شغل ،و عدم اجبار افراد به
کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری ،منع
اضــرار به غیر و انحصار و احتــکار و ربا و دیگر معامالت
باطل و حرام ،منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط
به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع و
خدمات و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد
کشور)۴۳(.
-18دولــت موظف اســت ثروتهای ناشــی از ربا،
غصب ،رشــوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از
موقوفات ،ســوء استفاده از مقاطعهکاریها و معامالت
دولتی ،فروش زمینهــای موات و مباحات اصلی ،دایر
کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته
و به صاحب حق رد کند)۴۹( .
-19فعالیتهــای اقتصادی و غیــر آن که با آلودگی
محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه
پیدا کند ،ممنوع است)۵۰(.
-20دیــوان محاســبات بــه کلیــه حســابهای
وزارتخانهها ،موسســات ،شــرکتهای دولتی و سایر
دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور
اســتفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد
رســیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از
اعتبارات مصوب تجاوز نکــرده و هر وجهی در محل
خود به مصرف رسیده باشد)۵۵(.
-21برقراری حکومت نظامی ممنوع است .در حالت
جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن ،دولت حق دارد با
تصویب مجلس شورای اســامی موقتاً محدودیتهای
ضروری را برقرار نماید)۷۹(.
-22به منظور رســیدگی به شــکایات ،تظلمات و
اعتراضات مردم نســبت بــه مأمورین یــا واحدها با
آییننامههای دولتی و احقــاق حقوق آنها ،دیوانی به
نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه
تأسیس میگردد)۱۷۳(.
-23کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی
میبایســت به شکایات شهروندان از طرز کار مجلس،
قــوه مجریه و قــوه قضاییه رســیدگی و احقاق حق
نماید)۹۰(.
-24برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص
نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی و
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،محاکم نظامی مطابق
قانون تشکیل میگردد ،ولی به جرائم عمومی آنان یا
جرائمی که در مقام ضابط دادگســتری مرتکب شوند
در محاکم عمومی رسیدگی میشود)۱۷۲(.
-25بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن
جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دســتگاههای
اداری ،ســازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور»
زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد)۱۷۴(.

-26مرجع رســمی تظلمات و شکایات ،دادگستری
است،دادگســتری موظف اســت به همــه دعاوی و
تظلمات شــهروندان رسیدگی و محاکمات را بصورت
علنــی برگزار کنــد و احکام دادگاهها را مســتدل و
مســتند به مواد قانون صادر نماید واحدی از محاکم
قضایی و قضات حق ندارد به بهانه ســکوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض قوانین از رســیدگی به دعوا و صدور
حکم امتناع ورزد)۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،۱۵۹( .
-27دادخواهی حق مســلم هر فرد است و هرکس
میتواند بــه منظور دادخواهی بــه دادگاههای صالح
رجوع نماید و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد)۳۴(.
-28در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای
خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل
را نداشــته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل
فراهم گردد)۳۵(.
-29حکــم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد)۳۶(.
-30هرگونه شــکنجه برای گرفتن اقرار یا کســب
اطالع ممنوع اســت .اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا
سوگند ،مجاز نیست)۳۸(.
 -31هیچ فعلی یا ترک فعلی به اســتناد قانونی که
بعد از آن وضع شدهاســت ،جرم محســوب نمیشود.
()۱۶۹
-32هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم
و ترتیبی که قانون معین میکند .در صورت بازداشت،
موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم
ابالغ و تفهیم شــود و حداکثر ظرف مدت بیســت و
چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی
ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد.
()۳۲
-33هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون
دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده ،به هر صورت
که باشد ممنوع و موجب مجازات است)۳۹(.
 -34هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع
یــا در حکم یا در تطبیق حکم بــر مورد خاص ،ضرر
مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصر،
مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این
صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود ،و در
هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد()۱۷۱
امنیت ،موضوعی ادراكی و احساســی است ،ایجاد
و تقویت چنین ادراک و احساســی در سایه اطمینان
شهروندان ،به زندگی فردی و اجتماعی بدون دغدغه
و دلهره حاصل میشود.
صد البته که چنیــن ادراکی با کارآمدی و عملکرد
قانونــی ،به هنگام و بــدون تبعیض همــه نهادهای
حاکمیتی ،خصوصا دســتگاه قضایــی به ماموریتهای
خود و اطمینان عمومی شهروندان نسبت به عملکرد
آنها حاصل میشود.

