در گفتوگوی همدلی با یک حقوقدان بررسی شد:

آیتاهلل رئیسی ،رئیس قوه قضائیه:

اهمیت دسترسی عمومی
به آرای محاکم قضایی

خود را موظف به دفاع
از حقوق زنان میدانیم

2

4

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سهشنبه  30دی 5 _1399جمادی الثانی  19 _1442ژانویه 2021

همدلیبهمناسبتسالگردحادثهپالسکو،وضعیت
ساختمانهایناایمنپایتخترابررسیکرد

پالسکوهای آماده ریزش

همدلی| امروز ســالگرد حادثه پالسکو است.
ســاختمان بلندباالیی کــه از آن بهعنوان اولین
آسمانخراش و ســاختمان مدرن خاورمیانه یاد
تاریخ ۳۰
میشــد ،اما این ساختمان  ۵۴ساله در 
در مقابل
دی  ۹۵در پی یک حادثه آتشســوزی 
مردم فرو ریخت و شماری از
چشــمان بهت زده 
نشانان را در زیر آواری از خاکستر
شهروندان و آتش 
و آهن گداخته مدفون کرد.

سال ششم _ شماره  8 _ 1611صفحه _ قيمت  2000ناموت

بررسی دالیل اصلی ریزش روزهای اخیر بورس در گفتوگوی «همدلی» با کارشناس بازار سرمایه؛

تاالر شیشهای در بند «پوپولیسم»
6
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نمایشگاه کتاب در پهنای
وب موفق خواهد بود؟

همدلی| مقامات کره جنوبی اعالم کردند که این
کشور واحد نظامی خود را از تنگه هرمز دور کرده
اســت .به گزارش خبرگزاری یونهاپ ،یک منبع
دیپلماتیک روز گذشته در این مورد عنوان کرد که
سئول در تالش برای آنچه نشان دادن حسن نیت
کره جنوبی خوانده شده است...
نگاهی به روابط احتمالی آمریکا
و روسیه در دوران پساترامپ

کدام کارگران
عیدیکاملنمیگیرند؟

2

بایدن با تجربیات جنگ
سرد ،در برابر پوتین

روایت غالمحسین کرباسچی از عملکرد مجلس یازدهم:

همایون ادعای عباس میالنی را تکذیب کرد

مجلس ،شعار زده است حاشیه برای شجریان
2

همه اصولگرایان با مواضع انتخاباتی اخیر حدادعادل همراه نیستند
1

شیخوخیت ناکارآمد

همه اصولگرایان با مواضع انتخاباتی اخیر حدادعادل همراه نیستند

یادداشت

لزوم توجه به هشدارهای برجامی پاریس
دکتر صالحالدین هرسنی

کارشناس مسائل بینالملل

همدلی| روند ریزشــی دالر تــا همین دیروز
ادامه داشت .قیمت هر واحد اسکناس آمریکایی
دوشــنبه بود که در بازار آزاد بــه کانال 20هزار
تومان پاگذاشــت .پس از اظهارات رئیسجمهور
در چهارشنبه گذشته مبنی بر اینکه با آزادسازی
داراییهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی ،قیمت
دالر تا  ۱۵هزار تومان کاهش مییابد...

کره جنوبی نیروهای
نظامیاش را از تنگه
هرمز دور کرد

7

بیشــتر کارگران فصلی ،ســاعتی و پاره وقت با
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ،روزشماری
میکنند کارفرمایان عیدی و پاداش آنها را پیش
از پایان ســال بپردازند تا از این طریق مایحتاج
مــورد نیاز خانواده هایشــان را تامین کنند .به
گزارش ایســنا ،مطابق قانون کار حداقل عیدی
کارگران برای یک ســال کار حداقل معادل ۶۰
روز و حداکثر  ۹۰روز است.
6

پیشبینیکارشناسان
درباره دالر 15هزار تومانی

6

همدلی| دیگر از بس همگــی مردم جهان
در واگویهها و فریادهایشان توضیح دادهاند
که باعث تغییر شــکل خیلــی از اتفاقات و
رویدادهای جــاری و متداول روی این کره
خاکی شــده ،احتماالً خیلــی از ما حوصله
شنیدن حرفهایی با این مضمون را نداریم،
اما واقعیت همین است.
عیدی امسال کارگران
کمتر از  ۳.۸میلیون تومان نیست

بررسی تحوالت احتمالی ارز
در پی اظهارات رئیسجمهور؛

همایون ،ادعای عباس میالنی را تکذیب کرد

حاشی ه برای شجریان

همدلی| تنها چندساعت پس از انتشار خبر درگذشت محمدرضا شجریان در فضای عمومی و تایید آن از
سوی خانواده ،یکی از شبکههای تلویزیونی خارج از کشور با دعوت از برخی چهرههای سیاسی و فرهنگی
درباره استاد درگذشته آواز ایرانی برنامههایی پخش کرد که در یکی از این برنامهها عباس میالنی؛ پژوهشگر و
نویسنده ایرانی ساکن آمریکا به ناگهان ادعایی عجیب را مطرح کرد و گفت که شجریان در یکی از سفرهایش
یک پیشنویس از«قانون اساسی دوران گذار» تهیه کرده و در اختیار او گذاشته است .او ادعا کرد که در آینده
نزدیک این سند را منتشر خواهد کرد .موضوعی که حاشیه سیاسی جدیدی این بار پس از درگذشت برای
محمدرضا شجریان ایجاد کرد و البته با واکنش تکذیبآمیز همایون شجریان فرزند محمدرضا شجریان روبهرو
شد .عباس میالنی مدعی شده بود که محمدرضا شجریان «در مشورت با حقوقدانان و سیاستمداران متن
قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک» را تهیه کرده و قبل از مرگ در اختیار او قرار داده بود تا پس از
مرگش منتشر شود .میالنی در ادامه صحبتهای خود چنین گفته بود« :این قانون اساسی را آقای شجریان
ننوشتند ،این قانون اساسی را عدهای در داخل و خارج ایران نوشتند که همدلی داشتند و نگران بودند اگر در
ایران اوضاع بحرانی شود و قرار باشد کشور مدتی در حالت گذار باشد چه باید کرد».
این موضوع اما دستمایه سوال ودرخواستی از سوی وکیل محمدرضا شجریان نسبت به عباس میالنی قرار
گرفت که طی آن از این نویسنده درخواست شد یک هفته فرصت دارد این متن را منتشر کند .چندی پیش
محمدحسین آقاسی به نمایندگی از خانواده استاد شجریان ،خواستار ارائه سند و دلیل از طرف میالنی شده
بود.او اما روز گذشته در توئیتی اعالم کرد که میالنی سندی در این رابطه ارائه نکرده است .آقاسی نوشت«:در
مصاحبه هفته پیش درخواست کردم ظرف یک هفته ،آقای دکتر میالنی ،دلیل صحت ادعای خود مبنی بر
اینکه زندهیاد استاد شجریان ،قانون اساسی نظام آینده را به او سپرده است ،برای فرزندان استاد ارسال کند،
چون تا این لحظه ،هیچکس از بازماندگان استاد ،دلیلی و مدرکی دریافت نکردهاند ،بنابراین ،ادعای مذکور
تکذیب میشود ».این موضع اما از آنجایی مورد توجه قرار گرفت که همایون شجریان با بازنشر این توئیت
در استوری صفح ه اینستاگرام خود ،به نظر میرسد که صحبتهای آقاسی را تایید کرده است و بدین ترتیب
ادعای عباس میالنی ،رسما توسط خانواده استاد شجریان رد شد.
روزنامه کیهان چندروز پیش نوشت«:چند روز پیش و در اقدامی بسیار مشکوک ،نوشتاری تحت عنوان
«قانون اساسی دوران گذار» منتسب به شجریان که حدود  ۳ماه پیش درگذشت ،منتشر شد.انتشاردهنده
این نوشتار بدون سند و مدرک ،یکی از ضدانقالبیون فراری به نام عباس میالنی است که در سالهای اخیر از
حامیان سرسختترامپ و مدافع تحریمهای آمریکا علیه ایران بود .او پیشتر مکتوباتی در حوزه تاریخ منتشر
کرده بود که به لحاظ ضعف اسناد و مآخذ ،بسیار مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان اسناد تاریخی قرار
گرفت و بیشتر بهعنوان قصه و داستان قلمداد شد».
کیهان ادامه داد«:اما اینبار میالنی که برای بنیاد بهاییان در دانشگاه استنفورد فعالیت میکند ،نوشتهای را
منتشر کرده و مدعی است آن را شجریان در اختیار او قرار داده است .این در حالی است که همه نزدیکان
شــجریان اعم از وکیل وی و همچنین فرزندان و خانوادهاش از چنین مکتوبی اظهار بیاطالعی و تعجب
کردهاند! این که چرا شــجریان از میان این همه افراد و اشــخاص آشنا و نزدیک و مورد اطمینان و اعتماد
حتی در خارج کشور ،نوشتهای را در اختیار چنین فردی قرار داده تا سه ماه پس از فوتش منتشر کند بسیار
سؤالبرانگیز شده است!؟»
کیهان نوشته است که سندیت این متن از سوی برخی مخالفان نظام نیز رد شده است«:میالنی پس از
انتشــار نوشته یاد شده ،در میزگردی با دو تن دیگر از ضدانقالبیون ورشکسته که آبروی چندانی حتی در
محافل خودشان هم ندارند ،به بحث درباره آن پرداخته که هر دو نفر فوق ،به اتفاق به سندیت آن نوشته ایراد
گرفتند! اما از همه جالبتر اظهارنظر یکی دیگر از ضدانقالبیون درباره تالش میالنی برای انتشار نوشتههای
جعلی است که به کنایه به وی گفته است« :به هر حال ،درست و نادرست هرچه باشد ،طرح قانون اساسی
دوران گذار ،در چنین شرایطی حتی اگر خود منتسکیو آن را برای ما نوشته باشد ،بیفایده و فاقد ضرورت
است »...این موضوع البته در فضای مجازی نیز با واکنشهای زیادی مواجه شد .اکثر کاربران فضای مجازی
به ویژه در توئیتر نیزنسبت به صحت این ادعا تردیدهایی ابراز کردند.
سازمان آگهی های

09126870191
02188994608

همدلی| غالمعلی حداد عادل اگرچه تا همین یکی دو سال پیش در
کانون گمانهزنی درباره برخی پستهای اجرایی مانند نامزدی انتخابات
ریاست جمهوری یا ریاســت صداوسیما ،اما اکنون به نظر میرسد در
غیبت پیران اصولگرا مانند ،آیتاهلل مهدوی کنی ،آیتاهلل محمد یزدی،
آیتاهلل مصباح یزدی ،مرحوم حبیباهلل عسکراوالدی و آزردگی و دوری
شیخ علیاکبر ناطق نوری از اردوگاه اصولگرایی ،نگاهی به شیخوخیت
این جناح دارد و در یکی دو انتخابات اخیر نیز ســعی داشت به عنوان
یک شــتابدهنده در ایجاد وحدت میان گروهها و نامزدهای اصولگرا
برای انتخابات ریاست جمهوری و دوازدهم و مجلس یازدهم نقش ایفا
کند.او در انتخابات مجلس یازدهم در جایگاه «رئیس شــورای ائتالف
اصولگرایان» ظاهر شــد و در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز
عضو شورای مرکزی «جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی» موسوم به
«جمنا» بود .تشکلهایی که در چهارسال اخیر تالش داشتند اصولگرایان
متشتت و شکست خورده را در برابر اصالحطلبان و اعتدالیون زیر یک
چتر جمع کنند و در فتح مجلس یازدهم نیز موفق بودهاند.او دو روز پیش
و در حالی که اصولگرایان در غیبت احتمالی رقیب سنتی خود برای
انتخابات ریاست جمهوری  1400آماده میکنند ،ازاین جایگاه سخنانی
گفت تا اصولگرایان را هشداری داده باشد که ممکن است اولین ریاست
جمهوری قرن پانزدهم هجری را از دست ندهند .او که به تازگی فعالیت
جدید خود برای انتخابات ریاست جمهوری را جدیتر آغاز کرده است
طی ســخنانی در همایش روسا و دبیران اســتانهای شورای ائتالف
نیروهای انقالب اسالمی با بیان اینکه معلوم نیست در ماههای بهمن و
اسفند و فروردین و اردیبهشت و خرداد چه اتفاقهایی بیفتد و پیوست
تبلیغاتی دشــمن با افکار عمومی چه بکند ،گفت«:مسلما نظام سلطه
راضی نیســت که ما در انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشته
باشیم ».او که این بار هم با عنوان رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب
اسالمی وارد این دوره از کارزار سیاسی شده ،فعالیت انتخاباتی خود را
همانند همفکران خود با حمله به دولت و رئیس جمهور آغاز و البته تاکید
کرد که «انتخابات آینده باید ذیل عنوان شورای ائتالف مدیریت شود».
حداد عادل ضمن حمله به دولت روحانی گفت«:بعید نیست که مقداری
ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولیومالی بازی کنند و
قیمت ارز و ســکه پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند ».اما
نقطه اوج سخنان حدادعادل آنجاست که میگوید«:مسلما نظام سلطه
راضی نیســت که ما در انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشته
باشیم و حتما آنها برای این که این نتیجه به دست نیاید برنامه اقتصادی
و سیاسی دارند و با افکار عمومی بازی میکنند».این سخنان در روزهای
گذشته با انتقاد برخی از فعاالن سیاسی اصالحطلب و اصولگرا مواجه
شــد؛ با طرح این ســوال که «باال ماندن قیمت دالر و ارز و سکه برای
حدادعــادل و یارانش چه آوردهای دارد که این گونه نگران پایین آمدن
قیمتشهستند؟»
حاضرند به قیمت قهر مردم پیروز انتخابات شوند
علی مطهری نماینده ســابق مجلس به این ســخنان حدادعادل
واکنشی نشان داد و با اشاره به جناح متبوع حداد عادل گفت«:حاضرند
به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را به دســت گیرند» .وی
در توئیتی در واکنش با اظهارات اخیر حدادعادل نوشــت« :عجیب
است که آقای حدادعادل نگران است که با کاهش قیمت ارز و بهبود
معیشــت مردم که نتیجه رفتن ترامپ واحتمال احیای برجام است،
مردم با انتخابات آشتی کنند و در نتیجه نامزد مورد نظر ایشان رای
نیــاورد؛ یعنی حاضرند به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را
به دست گیرند».

چرا سرنوشت ما به دست خارجیها تعیین شود؟
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نیز با اشاره به این سخنان در یادداشتی
منطق این ســخن حدادعادل را زیر ســوال برد و نوشت«:منطق آقای
حدادعادل را اگر تعمیم دهیم نتیجه میگیریم که بیگانگان و نظام سلطه
با افزایش قیمت ارز و تحریمها خواستهاند دولت وحامیان آن را از چشم
مردم بیندازند که ظاهرا مطابق تحلیل ایشان در این کار موفق شدهاند.
اگر این نتیجهگیری درست است ،در این صورت انگیزه آنان برای مخالفت
با این دولت چه بوده است؟ چرا دوستان اصولگرای آقای حدادعادل در
دفاع از این دولت در برابر نظام ســلطه اقدامی نکردند ،سهل است که به
نوعی آن فشارها را تشدید هم کردند؟ و اگر این برداشت غلط است ،باید
بفرمایند چرا بیگانگان و نظام سلطه هنگام فشار برای افزایش قیمت ارز
هدفی برای زدن دولت ندارند ،ولی در کاهش یافتن آن در پی تقویت گروه
مقابل اصولگرایان هستند؟» عبدی در این یادداشت ادامه داد«:مهمترین
نکته گزاره ایشــان این است که نظام سلطه در حال مدیریت سیاست و
امور در اینجا هستند .فارغ از این که ادعای ایشان درست یا نادرست باشد،
نفس این که به وجود چنین دخالتی اقرار میشود به منزله شکست است.
چرا باید پس از چهل و دو سال کارمان به جایی رسیده باشد که سرنوشت
انتخابات ما و باال و پایین رفتن ارز به دست خارجیها تعیین شود؟ آنهم
با این همه احتیاط بــرای جلوگیری از حضور دیگران در قدرت از طرق
ردصالحیت و حذف؟!»
انتقاد چهره اصولگرا از حدادعادل
تنها اصالحطلبان نبودند که به این سخنان حداد عادل انتقاد وارد کردهاند.
ابوالقاسم رئوفیان در این باره گفت«:مردم بهترین قضاوتکننده هستند و به
خوبی تشخیص میدهند کدام گروه به فکر کم شدن دغدغههایشان است و
چه کسانی فقط به فکر برنده شدن در انتخابات هستند و برای رسیدن به این
مهم حتی از احتمال بهبود وضعیت معیشتی مردم ناراحت میشوند ».این
فعال سیاسی اصولگرا ،با بیان آنکه آقای حدادعادل و همه کسانی که نگران
حضور مردم در پای صندوقهای رأی به دلیل ارزان شدن نرخ دالر هستند،
تالشهایشان را به کار گیرند تا با پایین آمدن قیمت دالر وضعیت معیشتی
مردم بهتر نشود ،به اعتمادآنالین گفت«:من واقعاً نمیدانم چطور ایشان و
آنهایی که مثل او فکر میکنند ،برنده شدن در انتخابات را مهمتر از کاهش
گرفتاریها میدانند و از بهبود احتمالی وضعیت اقتصادی به این شــکل
ابراز نگرانی میکنند؟» وی که دبیر کل حزب ایران زمین اســت ،در ادامه
گفت«:آنچه بر همه روشن است این که یک گروه مشخص زمانی میتوانند
شانس برنده شدن در هر انتخاباتی را پیدا کنند که مشارکت حداقلی در روز
انتخابات به ثبت برسد ».رئوفیان در انتقادات تندتری گفت«:این نوع ادبیات
و طرز تفکر مصداق بداخالقی ،آن هم از جانب متولی فرهنگســتان زبان و
ادب فارسی ،است .این قبیل اظهارات در حالی بیان میشود که رهبری بارها
فرمودهاند ،با هم به نیکویی صحبت کنید و قرآن هم میفرماید ،با یکدیگر با
احترام برخورد کنید؛ چرا که در چنین شرایطی بار روانی مثبتی در جامعه به
وجود میآید و از همه گروههای سیاسی توقع میرود اگر گروهی یا کسانی
نمیتوانند در این شــرایط دشــوار باری از دوش مردم بردارند ،دستکم با
بدرفتاری امور را پیچیدهتر نکنند ».ابوالقاسم رئوفیان در پایان گفت«:مردم
به درســتی خــوب و بد را از هم تشــخیص میدهند و بــه همین دلیل
منفعتطلبان ره به جایی نخواهند برد ».این اظهارات و مخالفت بخشهایی
از جریان اصولگرا بدون تردید در پذیرش نقش «شــیخوخیت» که حداد
عادل به دنبال آن است تاثیر منفی خواهد گذاشت .نگاهی به مواضع کسانی
چون مهدوی کنی و عسکراوالدی در جایگاه شیخوخیت اصولگرایان نشان
میدهد که مخافتها و انتقادات آنان از جناح رقیب از استحکام و منطقی
برخوردار بود که کمتر مورد انتقاد اصولگرایان قرار میگرفت.
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روزانهم

«همکار محترم :شما دوران کاریات در کابینه را با فروش جنگافزار
به جنایتکاران جنگی سعودی آغاز کردی .از بیان حرفهای پوچ و مهمل
در مورد ایران دست بردار .برجام به خاطر ایران زنده است و نه سه کشور
اروپایی ».گزارههای فوق فرازی از سخنان دکتر محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کشــورمان است که در پاسخ به بیانیه اخیر اعضای اروپایی
برجام و مشخصا در پاســخ به اظهارات «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه
فرانسه توئیت شده است.
از منظر علتشناسی ،این اظهارات دکتر ظریف در واکنش به بدعملی
و حتی بیعملی تروئیکای اروپایی برجام در شــرایط خروج واشنگتن از
برجام است ،چرا که هیچ یک از ابتکارات پاریس ،لندن و برلین نتوانست
منجر به نتیجه مطلوب در حفظ و احیای برجام شود .به عبارت دیگر همه
شراکت و تالشهای تروئیکای اروپایی برجام اجازه نداد که ایران از مزایای
پیشبینی شده در برجام استفاده کند .آنگونه که از برخی قراین و شواهد
پیداســت ،اعضای اروپایی برجام به جای اتخاذ رویهای مستقل ،خود را
مقید به تصمیمهای واشنگتن ساخته و ترس و هراس از واشنگتن اجازه
رویکردهای چندجانبهگرایی برای حفظ برجام را از آنان گرفت .در واقع
در پی بدعملی اروپا بود که تهران کاهش تعهدات برجامی را در دستور
کار قرار داد و با تصویب مصوبهای در مجلس تحت عنوان (اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران) و رونمایی از پروژه فردو
نشان داد که در پاسخ متناسب و واکنش متقابل در قبال بیعملی اروپا
دست خالی نیست .در شرایط حاضر نیز فعالیت ایران در مسئله اورانیوم
فلزی که از نظر اعضای اروپایی برجام برای استفاده اهداف نظامی داللت
دارد ،آنان را بر آن داشت تا از تهران بخواهند که به تعهدات برجامی خود
باز گردد .از منظر نشانهشناسی ،اصرار و تقاضای اعضای اروپایی برجام
بابت بازگشت تهران به تعهدات برجامی و در شرایطی که تهران از پروژه
اورانیوم فلزی خود رونمایی کرده است ،نشانه خوبی برای ایران نیست .در
واقــع اصرار ایران در نمایش این پروژهها و رونماییها ،حامل این پیام به
اروپا است که تهران نه تنها به تهدید و فشار در مواجهه با اروپا متوسل
خواهد شد بلکه میتواند در آینده برای اهداف نظامی نیز از آن استفاده
کند .در واقع تهران در شرایط حاضر به گونهای رفتار میکند که گویی در
پی اتخاذ تدابیر شدید دفاعی است و نمایش همین رفتارها ،سبب نگرانی
اروپا شده و آنان را بر آن داشته که به جای احیای برجام در صدد آنچه که
آنها مدعیاند مهار ایران و مطالبات فرابرجامی نظیر :تعدیل در فعالیتهای
منطقهای ثباتزدا و تعدیل در برنامههای موشکی بالیستیکی باشند .حال
و اگر چه تهران در این رونماییهای جدید هســتهای به دنبال خروج از
برجام نیســت و حفظ برجام به جای خروج از آن برایش اهمیت دارد و
ایــن رونماییهای جدید را فقط به صرف برقراری موازنه تهدید و موازنه
وحشت به اجرا در میآورد ،اما نباید از هشدارهای برجامی پاریس ،آن هم
با هدف احیا و حفظ برجام غافل ماند .واقعیت آن است که نقش پاریس
در میان اعضای اروپایی برجام نسبت به لندن و برلین کلیدیتر است .اول
آنکه پاریس مبدع سویفیت اروپایی است و دوم آنکه حتی امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانسه به رغم همه بدعملیهای برجامی ،با نقشه راه خود
میخواست که حاشیه نشستهای جی  20را به محملی برای بازگشت
واشنگتن به برجام تبدیل کند .در سطحی دیگر عصر پساترامپ آغاز شده
اســت که از آن به عصر فرصتها برای ایران یاد میشود و نباید محل
مناقشه تهران و پاریس باشد.

شیخوخیت ناکارآمد
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همدلی| ناظران سیاســی بــر این باورند که
دوره بایدن ،فراهم کننده فرصتهای جدیدی
در روابط آمریکا با روسیه است .تمایل احتمالی
بایدن به کنترل تســلیحات ،در برابر تصمیم
ترامــپ در خــروج از این پیمان مشــترک با
روسیه ،یکی از این موارد مهم است.

