یادبود کامبوزیا پرتوی با حضور
هنرمندان عرصه سینما برگزار شد

بررسی واکنش وکال به ابالغیه جدید قوه
قضائیه در گفتوگوی همدلی با نعمت احمدی

هنرمندیکه
با دلی پردرد رفت

اما و اگرهای
یک بخشنامه قضایی

4

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  12آذر 16 _1399ربیع الثانی  2 _1442دسامبر 2020

گزارش همدلی از مشکالت دانشآموزان و
معلمان در دسترسی به اینترنت

دردسرهای
آموزش آنالین

همدلی| این روزها که جان آموزش به اینترنت
بسته است ،گله و شکایت در مورد کندی و عدم
دسترسی به اینترنت نقل محافل معلمان ،اولیاء
و دانشآموزان اســت ،عدم پوشش اینترنت در
برخی از نقاط کشور یا کند بودن و قطع و وصل
شدن اینترنت دلیل اصلی نارضایتی به وجود آمده
اســت .چند روز پیش نیز تصویری از یک معلم
اشــنویهای درحال تدریس آنالین در شبکههای
اجتماعی منتشر شد .این معلم که در میان برفها
نشســته است ،در یک دستش کتاب و در دست
دیگر ،موبایلی قرار دارد که روشن است سخت به
اینترنت متصل میشود.
براساس طرح کمیسیون انرژی مجلس

4

سهمیهبندی بنزین
تغییر خواهد کرد

کمیسیون انرژی مجلس طرحی ارائه کرده است
که در آن قرار است سهمیه بنزین به تمامی افراد
تعلق بگیرد؛ حال چه صاحب خودرو باشــند یا
نباشند .کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
طرحی را در دســت مطالعه دارد که بر اســاس
آن بنزین یارانهای نه فقط به شــهروندان دارای
خودرو ،بلکه به تمام ایرانیان تعلق خواهد گرفت.
بر اساس این طرح ،هر فرد روزانه  ۰ /۷لیتر بنزین
دریافت میکنــد و میتواند آن را به اختیار خود
به فروش برســاند .شالوده این طرح ابتدا در دهه
 ۸۰در سرمقالهای تحت عنوان «بهترین راهحل
ممکن برای معضل بنزین» به قلم مهدی نصرتی،
از اقتصاددانان کشور مطرح شد...

سال ششم _ شماره  8 _ 1572صفحه _ قيمت  2000ناموت

نمایندگان مجلس در میان مخالفت دولت
خروج از برجام را کلید زدند

چین بر حفظ توافق هستهای تاکید کرد

اعدام برجام
در بهارستان

همدلی| عملیات تروریســتی روز جمعه گذشــته
که احتمــال طراحی آن توســط نیروهــای رژیم
صهیونیســتی ،روز به روز قوت بیشتری میگیرد،
سرعتاصولگرایان را برای خروج از برجام افزایش
داده است.مســئلهای که البته تحقق احتمالی آن،
به نوعی دستیابی رژیم صهیونیستی به هدف اصلی
خود یعنی دور کردن ایران و آمریکا از بازگشــت به
معاهده برجام را تسهیل میکند .از این منظر میتوان

تالشهای شرق و غرب
برای تقویت برجام

همدلی| شــرق و غرب ســخن از برجام را در
دستور کار خود قرار دادهاند .با پیروزی جو بایدن
در آمریکا و تقویت احتمال بازگشــت آمریکا به
توافق برجام حاال بسیاری از کشورهای جهان و
اند که باید تالش
موثــر در این توافق اعالم کرده 
کنند تا برجام حفظ شود .این در حالی است که
اند تا
عدهای از مخالفان دولت دست به کار شده 
مانع از احیای برجام شــوند .چندی پیش نیکی
هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که
از چهرههای ضد ایرانی در دولت دونالد ترامپ به
حساب میآمد با اشاره بهاینکه بایدن میخواهد
به توافق هستهای با ایران (برجام) بازگردد مدعی
شــد که بازگشــت جو بایدن رئیس جمهوری
منتخب آمریکا به برجام اشتباه بزرگی است.

تصویب روز گذشته طرح «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمهــا» در مجلس را اســتفادهاصولگرایان از
شرایط پیش آمده برای رویارویی مستقیم با دولت
روحانی ،دستیابی به آرزوی سقوط کامل برجام و از
بین بردن پلهای ارتباطی با آمریکای دوران بایدن
ارزیابی کرد .تیر خالص بــر برجام نصف و نیمهای
که ایران برای حفظ آن ،هزینههای بســیاری داده و
تحریمهای سنگینی را به جان خریده است...

سخنگوی دولت:

از میوه و سبزی تا گوشت و مرغ؛

با انتشار تصاویری از سوی دفتر ریاست جمهوری صورت گرفت

حذفیات سفره کارگران
6
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نقض غرض
ِ
   محسن اوركى كوهشور

رونمایی از نقش
شهید فخریزاده در برجام

آسیبشناسی روند ترور
   محمدهادی جعفرپور

دكتراى سياستگذارى عمومى

مواضع اكثر نمايندگان مجلس يازدهم و جمعبندى نطقهاى قبل از دستور و
مصاحبههاى آنان بيانگر رويكرد و نگاه ويژه به مشكالت و رفع تنگناهاى اقتصادى
ناشى از مسائل پيش آمده بر اقتصاد كشور است .مشكالتى كه حاصل متغيرهاى
مختلف از جمله :افزايش نقدينگى ،بيمــارى كرونا ،تحريمهاى اقتصادى اياالت
متحده ،رانت و سوءاستفادههاى اقتصادى ،و در نهایت ضعف نظارت و ساختارهاى
معيوب اقتصادى .مقايسه شاخصهاى كالن اقتصادى در سالهاى اخير خصوصاً
نسبت به سالهاى قبل از سال  ١٣٩٧بيانگر افت و كاهش رشد اقتصادى ،كاهش
ارزش پول ملى به بيش از ١٠٠درصد ،كاهش نرخ اشــتغال ،افزايش نرخ تورم به
بيش از ٤٠درصد و افزايش نرخ بيكارى است .از ميان متغيرهاى پيش گفته تأثير
تحريمها و فشار حداكثرى دولت ترامپ بر اين تنگناى اقتصادى بيشتر و مؤثرتر
بوده اســت ،چرا كه شاخصهاى كالن اقتصادى قبل از خروج ترامپ از برجام به
نســبت قبل از آن بهتر و مثبتتر بوده اســت .شاهد مثالاينكه رشد اقتصادى
كشــور از رشد منفى ٥/١درصد دولت آقاى احمدى نژاد به حدود مثبت ٧درصد
رســيده بود كمااينكه رشد اقتصادى هم اكنون به حدود منفى ٥درصد رسيده
است .انتخابات رياست جمهورى اياالت متحدهآمريكا و پيروزى جو بايدن و اعالن
سياســتهاى وى در خصوص بازگشت به برجام و تنشزدايى با جامعه جهانى و
بازگشت به پيمانهاى بينالمللى موجب نوعى اميد و آرامش در جهان شده است
كه مىتوان از آن جمله كاهش قيمت دالر و ساير ارزهاى خارجى و افزايش ارزش
ريــال را در ایران ذكر كرد .مجلس محتــرم با تصويب طرح  ٢فوريتى به منظور
تعيين تكليف نهايى تحريمهاى بينالمللى (آمريكا) در صدد نشان دادن خشم و
پاسخ جمهورى اسالمى ايران به طرفهاى برجام به تالفى شهادت شهيد محسن
فخرىزاده بوده است .موضع واحد تمام اركان نظام در محكوميت تروريسم و ترور
اين شهيد عزيز الزم ،بجا و قابل پيگيرى از طريق نهادهاى حقوقى بينالمللى است.
اما آنچه محل بحث است ،آثار مورد نظر نمايندگان محترم از اين طرح دو فوريتى
اســت كه چه بســا نتايجى خالف انتظار به بار آورد .موضعگيرىها و تالشهاى
كشورهايى كه در جريان برجام سنگاندازى مىكردند در حافظه ناظران داخلى و
خارجى ثبت است ،همانهايى كه هم اكنون ظن ترور شهيد فخرىزاده به دست
آنان قوىتر از ساير عوامل است.
خروج از پروتكل الحاقى پاداش دلخواه و مطلوب اينان و مخالفان برجام است كه
بدون زحمت و پرداخت هزينه تقديم آنان مىشود.
نمايندگان محترم مجلس يازدهم غافل ازاينكه با تصويب اين طرح تا هم اينك
با احساس ناامنى بر بازار ارز و سكه موجب افزايش بيش از ١٢٠٠تومان به قيمت
دالر و بيش از  ١٢٠٠٠٠٠تومان به قيمت ســكه شدهاند .گزارههاى اصلى و دال
مركزى نطقها و مواضع نمايندگان محترم مشحون و پر از عبارتها و گزارههايى
كه مبارزه با گرانى و كمك به گشايش اقتصادى به اقشار محروم جامعه بوده است.
گزارهها و ادعاهايى كه در تناقض با غرض اصلى و اقدامات مجلسنشينان محترم
در كاهش فشارهاى اقتصادى و معيشتى بوده است.
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  وکیل دادگستری
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منافع برخی در نظم
ترامپی تامین میشود

2
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ترور دانشمند هستهای ،شهید واالمقام فخریزاده از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی
اســت .از حیث پیگیری موضوع ترور به قطع و یقین مستند به اسناد بینالمللی اعم
از کنوانسیون ژنو1937تا اساسنامه دیوان کیفری بینالملل 1998خاصه طرح مسئله
تروریسم در کنوانسیون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که کمیسیون حقوق بینالملل
در راستای قطعنامه شماره106/36سازمان ملل متحد مستند به ماده24پیشنویس سند
به صراحت ارتکاب چنین رفتاری را مستحق کیفر شناخته،کانونهای وکالی دادگستری
قادر خواهند بود موضوع را در مراجع بینالمللی مطرح و پیگیری کنند .به موازات اقدامات
حقوقی بدیهی است که رکن نظامی و امنیتی کشور نیز راهکارهای موثری در برخورد با
عامالن و آمران چنین رفتاری دارند .اما نکته مهمتر قضیه توجه به جنبه داخلی موضوع از
دو جنبه است،یکی آسیبشناسی وقوع چنین حادثهای از جنبه امنیت داخلی و دیگری
رصد و برآورد توان و امکان نیروهای حفاظتی-امنیتی در مراقبت از شخصیتهای موثر
نظام در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ،علمی و...است .بنا بر اصل 176قانون اساسی سه
وظیفه به عنوان تکلیف اصلی شــورای امنیت ملی تعریف شده است که بهرهگیری از
امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی ،تکلیفی است
که در بند3اصل مذکور بر عهده شورای امنیت ملی تعریف شده است.بررسی و تحلیل
مصاحبههای دبیر محترم شورای امنیت ملی به عنوان بازوی اجرایی این نهاد عالی امنیتی
خاصه در ابعاد بینالمللی موید علم و اطالع این نهاد از طراحی حمالت تروریستی علیه
شخصیتهای علمی و...است ،اما علیرغم این امر گفتوگوهای گاهوبیگاه دبیر محترم،
این سوال را در ذهن هر شهروندی ایجاد میکند که چگونه است ایشان بدون مالحظات
امنیتی در تعریف توان امنیتی باالی ارکان وابسته به مجموعه تحت امر خویش مدعی
عدم ضرورت وجود محافظ برای شخصیتهای موثر نظام میشوند؟!عبارت مندرج در
بند3تحت عنوان بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشــور در مقابله با تهدیدهای
داخلی و خارجی به طور واضح و روشن مبین این نکته است که شورای عالی امنیت ملی
خاصه دبیر این مرجع به عنوان بازوی اجرایی نهاد مذکور مکلف است از کلیه ظرفیتهای
قابل تصور جهت حراست از سرمایههای ملی-سرزمینی نظام بهرهمند شود .شوربختانه
باید اذعان کرد آنچه که در یک دهه گذشته شاهد آن بودهایم چیزی بر خالف تکلیف
مقرر در اصل 176قانون اساســی است .از(1388/10/22ترور دکتر علیمحمدی) تا به
امروز هر از چندی خبری با تیتر ترور دانشمندان هستهای بر روی خبرگزاریهای داخلی
و خارجی ذهن هر انسان وطندوستی را به خود مشغول کرده ،این سوال مطرح میشود
که ظرف یک دهه گذشته تا به امروز ارکان امنیتی کشور جهت محافظت از دانشمندان
و شخصیتهای موثر نظام خاصه در موضوع هستهای که بدون تردید جزء سرمایههای
تکرارناپذیر این مرز و بوم هستند ،چگونه عمل کردهاند؟
ظرف یکسال گذشته گفتوگوهای دبیر شــورای عالی امنیت ملی حکایت از عدم
رعایت استانداردهای حفاظتی و امنیتی توسط ایشان است.
جناب شمخانی در مراسم تشیع شهید فخریزاده به صراحت اظهار میکنند در بیست
سال گذشته نقشههای متعددی در جهت ترور شهید فخریزاده طراحی شده بود و ما از
این نقشهها مطلع بودیم ،اما به جهت تواتر اخبار در این مدت متاسفانه جدیت مورد نیاز
اعمال نشد!! نکته قابل تامل و افسوس قضیه آنجاست که ایشان اعالم میکند میدانستند
که قرار است در همین نقطهای که ترور رخ داده علیه شهید فخریزاده اقدامی صورت
گیرد و تقویت تیم حفاظتی هم صورت میگیرد ،اما در این ترور دشمن از سبک و شیوه
کامال جدید ،حرفهای و تخصصی استفاده کرد و بعد از بیست سال متاسفانه موفق شد!!
و در پایان از شــناخت طراح ترور و سابقه وی پرده بر داشتهاند! با این وصف این سوال
پررنگتر میشود که با چنین اطالعاتی چرا ترور رخ میدهد.آیا صرف تواتر اخبار ،ترور
چنین شخصیت موثری دلیل و توجیه مناسبی است برای عدم جدیت نیروهای امنیتی
در انجام وظایف محوله؟ این پرسشی است که پاسخ منطقی و مستدل به آن حق مردم
و تکلیف مراجع ذیربط است.

یادداشت

نگاهی به ظرفیت بالاستفاده «رفراندوم» در قانون اساسی

قانون منفعلُ ،عرف پویا

   بهنام علیپور

  پژوهشگر تاریخ

انقالبها با تبعیت از مطالبات مردمی منجر به تغییر ساختار و اصالح محتوا میشوند.
برآمدن جمهوری اسالمی و سقوط حکومت پهلوی منطبق بر همین اصل غیر قابل انکار
اســت ،لذا پس از انقالب ،قانون اساســی با هدف توسعه ساختار و تعالی محتوا تدوین
شد .قبض اندیشه ،محدودیتهای ایدئولوژیک و عدم توسعه سیاسی در رژیم پیشین بر
چگونگی محتوا و تدوین مواد قانون اساسی تاثیر داشت .تکیه بر تجربه پیشین افزایش
آزادیهای مدنی ،توســل به آرای مردم و استقالل افکار عمومی را در سالهای آغازین
انقالب به ارمغان آورد؛ این مسئله برآمده از خواست عمومی و با در نظر گرفتن مواد قانونی
تامین شد .توالی نسلهای سیاسی و تغییر گفتمان موجب شکاف میان آرمانهای انقالب
شد؛ به بیان دیگر با گذشت زمان ظرفیتهای متعالی و بالفعل قانون اساسی بالاستفاده
شده و جنبه نمایشی گرفت .سرگذشت اصل «رفراندوم» از مشروطه تا پیروزی انقالب
صحت ادعای حاضر را تایید میکند .فقدان اصل «رفراندوم» در قانون مشروطه با اصول
دموکراســی و آزاداندیشی مغایرت داشت ،این مهم موجب اقدامات فراقانونی و پویایی
عرف در جامعه شد .انحالل مجلس هفدهم با توسل دکتر مصدق به «همهپرسی» ،نمود
عینی این مسئله است.مخالفین دکتر مصدق با نقد عملکرد وی بهرهگیری از «رفراندوم»
را غیرقانونی اعالم کردند .کاربرد این مکانیزم در همهپرسی «انقالب سفید» بیشتر نمایان
شــد ،اگرچه شاه با تکیه به غیرقانونی بودن این مکانیزم درصدد نقد مصدق برآمد ،اما
بهرهگیری او از همین اصل برای مشروعیتبخشــی به «انقالب سفید» ،نشان از تعالی
و کاربرد «رفراندوم» داشــت .با پیروزی انقالب ،تدوینکنندگان قانون اساسی با در نظر
گرفتن اصل «رفراندوم» در متن قانون ،تعالی این متن را نسبت به متون گذشته نشان
داده و مسئله غیرقانونی بودن آن را مرتفع کردند .تعیین ساختار حکومت در تاریخ 10
و  11فروردین  1358و تایید قانون اساسی در تاریخ  12آذر  1358با تکیه بر مکانیزم
«همهپرسی» ،نشان از احترام به آرای عمومی و کاربرد این مکانیزم در مشروعیت بخشی
داشــت .عالوه بر آن سنجش رضایت عمومی (مقبولیت) تنها از این طریق ممکن بود.
اصل  59قانون اساسی در صحت ادعای فوقالذکر به این شرح است:
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه
مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد ،درخواست مراجعه
به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم از نمایندگان مجلس برسد».
مضاف بر اصل  ،59اصل  110قانون اساسی با تکیه بر نقش و جایگاه راهبردی «رهبر»
در پیشبرد اهداف جامعه اسالمی ،صدور فرمان همهپرسی را جزء اختیارات قانونی رهبر
جمهوری اسالمی قرار داده است.
متفکرین حوزه سیاســت پرهیز از هزینههای مضاعف مــادی را یکی از عوامل عدم
بهکارگیری این اصل میدانند .فارغ از این مسئله غیر قابل انکار باید گفت :با بهرهگیری
از مکانیزم «رفراندوم» امکان مشروعیتبخشی به تصمیات سیاسی فراهم شده و مقابله
فکری با شورشهای احتمالی آسان مینماید .با این وجود ظرفیت این اصل بالاستفاده
مانده و موجب کاهش مقبولیت ،رخوت سیاســی و عرفمحوری جامعه شده است .با
توسعه فضایمجازی در دهه اخیر و رشد نظرسنجیها در این فضا ،فقدان «همهپرسی»
بیش از پیش مشــهود شــد؛ لذا مخالفین حاکمیت با انتخاب گزینشــی آرا ،درصدد
سیاهنمایی و نفرتپراکنی برآمدند ،موافقین حاکمیت نیز با بهرهگیری از همین روش به
مقابله با ج ّو موجود در فضایمجازی پرداختند.
ی مجازی ،عدم پوشش طیفهای مختلف فکری
مشکل عمده نظرســنجی در فضا 
است ،لذا جناحهای مختلف سیاســی با نظرخواهی از جامعه آماری گزینشی و بسیار
محدود اقدام به صدور رای میکنند .اصل «همهپرســی» بازدارندگی الزم در خصوص
مخالفت با تصمیمات کالن را در بر داشته و افکار عمومی را برای تغییرات اساسی آماده
میکند ،از ســویی ابتکار عمل را قبض کرده و موجب رونق رسانههای داخلی میشود.
امید که مســئوالن با مرور تجارب تلخ یک دهه اخیر به احیای این اصل فراموش شده
پرداخته و امکان الزم برای جلب رضایت عمومی را فراهم کنند.
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ســخنگوی دولت گفت :میدانســتیم که
با وقوع تغییرات سیاســی در واشــنگتن و
باز شــدن روزنهای بــه روی تنشزدایی و
عادیســازی رفتار آمریکا ،افراد ،گروهها و
رژیمهایی هســتند کــه از چنین تغییرات
مثبتی بــرای صلح و امنیت جهانی نگرانند.
روزگذشــته علی ربیعی در نشست خبری
خود گفت :نه ما بلکه بسیاری از کارشناسان
مستقل بینالمللی و حتی آمریکایی معتقدند
که عدهای به دنبال نظم ترامپیست بودند و
منافعشان را در این نوع نظم میدیدند و این
یک امری طبیعی است.
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نمایندهسابقمجلس:

مصوبه مجلس موجب
رشد قیمتها میشود

نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی گفت:
تصویب طرح اقدام راهبــردی لغو تحریمها در
مجلس نه تنها موجب رشــد قیمتها در بازار
ارز میشود ،بلکه نگرش خوشبینانه درباره حل
مشکالت را به تاخیر میاندازد.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی صبح
دیــروز (سهشــنبه) بــا  ۲۵۱رای موافق در
جلســه علنی با کلیات طرح دو فوریتی اقدام
راهبــردی برای لغو تحریمها و صیانت از ملت
ایران موافقت کرد.
براســاس ایــن طــرح  ۹مــادهای چنانچه
طرفهای برجام طی یک ماه آینده به تعهدات
خود عمل نکنند بازرســی آژانس از تاسیسات
هستهای و اجرای پروتکلهای الحاقی متوقف
میشود.
«محمدرضــا بادامچــی» نماینده ســابق
مجلس در ایــن باره به ایرنــا گفت :تصویب
طرح اقــدام راهبردی لغو تحریمهــا نه تنها
موجب رشــد قیمت ارز و سکه میشود بلکه
نگرش خوشبینانه حل مشــکالت را به تاخیر
میاندازد.
وی افزود :پس از برگزاری انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا و شکست ترامپ و زمزمههای
بازگشــت آمریکا به برجام و کاهش تحریمها،
بســیاری از دشــمنان کشــور همچون رژیم
صهیونیستی و عربستان که خواهان لغو برجام
هستند ،دست به کار شدند.
بادامچــی تصریح کرد :دشــمنان خارجی و
داخلی که نمیخواهند برجام باشد وارد عرصه
شده و سعی در کارشکنی دارند.
این نماینده مجلس ســابق گفت :متاســفانه
قانونگــذاران و نماینــدگان مجلــس به جای
اینکه در شــرایط موجود ،فضا را آرام کرده و
شــرایط اقتصادی که فشار مضاعفی را به مردم
تحمیــل کرده را تعدیل و فضــای مذاکرات را
فراهم کنند ،سعی در لغو برجام دارند.
وی ادامه داد :در شرایط تحریمی که ما حتی
نمیتوانیم مطالبات فروش نفت و صادرات خود
را از ســایر کشورها اخذ کنیم ،چطور میتوانیم
انتظار داشــته باشیم که بر مشکالت مالی غلبه
کنیم.
بادامچــی گفت :تصویب طــرح لغو تحریمها
نگرش خوشبینانــه و روزنههای امید دریافت
مطالبــات و حل مشــکالت را از بین میبرد و
نه تنها شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود بلکه
بهای سکه و طال نیز افزایشی خواهد بود.
به گــزارش ایرنا ،این مصوبــه مجلس برای
عملیاتی شــدن و تبدیل به قانون ،نیاز به تایید
شورای نگهبان دارد.

