
ماجرای
گزارش همدلی از
برخورد با صخرهنوردان اصفهانی

به مناسبت نودوهشتمین
زادروزش مرتضی حنانه

سنگ بزرگ پیش پای
صخرهنوردان زن

جانی که دور 
از
موسیقی رها شد
7

4

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  13اسفند 19 _1399رجب  3 _1442مارس 2021

روحانی به سوختبری و کولبری
اشاره کرد؛

حوادثسراواننمایندگان
را به سیستان کشاند
همدلی| چنــد روز بعد از اعتراض مردم و
واکنش منفی افکار عمومی به درگیریهای
سراوان و کشته شدن تعدادی از شهروندان،
نماینــدگان مجلس تصمیــم گرفتند برای
بررسی موضوع به سروان در استان سیستان
و بلوچستان بروند.
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رتبه  45ایران در عملکرد
مقابله با ویروس کرونا

همدلی| «جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت
کرد» این جملهای بود که چنــد روز قبل وزیر
بهداشت در جلسه تقدیر از بهورزان به زبان آورد.
مسئلهای که بهسرعت مورد توجه رسانهها بهویژه
فضای مجازی قرار گرفت تا که عدهای بپرســند
ســعید نمکی که تا چند روز قبل درحالیکه با
برافروختگی عنوان میکرد من را وزیر بهداشت نه
بلکه رئیس مردهشورخانه خطاب کنید ...

نرمش مجمع
مقاومت مجلس
نشانههای تصویب احتمالی FATFنمایندگان را به تکاپو انداخت

همدلی| تصمیم مجمع تشــخیص مصلحت نظام
برای بررســی مجدد لوایح مرتبط با ،FATFبار دیگر
با حاشیههای زیادی همراه شده است .این در حالی
اســت که بنا به گزارشها ،به تازگــی در ارتباط با
 2الیحه  CFTو پالرمو ،پیشــنهادات گوناگونی در
دســتورکار مجمع قرار گرفته اســت .امروز مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،آخرین جلســه خود در
سال  ۹۹را برگزا ر میکند و بر اساس برخی خبرها،
بررســی لوایح مرتبط با  FATFدر دســتور کار این

4

از زمانی که دولت آقای بایدن اعالم کرد تصمیم دارد گزارش تحقیقاتی انجام
گرفته توسط دستگاه اطالعاتی و امنیتی آمریکا در دوران دونالد ترامپ در مورد
قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار عربستانی ساکن آمریکا و مخالف و منتقد
حکومت عربستان را از اسناد محرمانه و طبقهبندی شده خارج کند و در قضاوت
افکار عمومی قرار دهد از یک طرف وحشت بر مقامات عربستان و خصوصا «محمد
بنسلمان» ولیعهد این کشور که به عنوان آمر قتل و متهم ردیف یک پرونده از
او یاد میشود مستولی شد و مقامات عربستان به انحای مختلف تالش کردند تا
از افشای ناگفتههای قتل جلوگیری کنند و از طرف دیگر ،بارقهای از امید در دل
معارضین حکومت عربستان روشن شد ،مبنی بر این که ،حقانیت مخالفتشان با
حکومت سعودی مشخص و ثابت میشود و همچنین روزنامهنگاران و سازمانهای
حقوق بشری خوشحال بودند ،به این خاطر که ،یکی از مخالفان آزادی اندیشه
و بیان و قلم و متجاوز به حقوق بشــر بهسزای اعمالش خواهد رسید و طبیعی
است که نامزد جوان و عزادار خاشقجی که تا جلوی در کنسولگری عربستان در
استانبول او را مشایعت کرده بود ،از اجرای عدالت بیش از دو سال پس از وقوع
قتل ،بیشــتر از سایرین راضی و خوشحال بود ،زیرا نامزد خاشقجی و یک گروه
مدافع حقوق بشــر علیه محمد بن سلمان در یک دادگاه رسمی شکایت کرده
بودند  .دولت بایدن بعد از انتشار و اعالم اینک ه قتل به دستور محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان انجام گرفته ،این انتظار را در بین افکار عمومی و سازمانهای
مدافع حقوق بشر در سطح جهانی ایجاد کرد که ،ولیعهد عربستان به عنوان متهم
ادامه در صفحه 5
اصلی در راس تحریمهای آمریکا قرار بگیرد ...
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بازی دوسر سود دولت
از خودروهای لوکس

همدلی| دریافت مالیات از خانههای خالی و البته
خودروهای لوکس ،اینروزها بیش از همیشــه
اذهان عمومی را درگیر کرده اســت .اواسط دی
همین امسال بود که یک عضو کمیسیون تلفیق
بودجه  1400به رســانهها گفــت« :با موافقت
اعضای کمیسیون تلفیق دو هزار میلیارد تومان
از محل اخذ مالیات از خانههای خالی در ســال
 1400برای دولت درآمد پیشبینی شد...
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دکتر سیفالرضا شهابی

همدلی| از جلســه شــورای حکام که از روز
دوشنبه آغاز شــده و تا آخر هفته ادامه خواهد
داشــت ،خبرهای خوشی در مورد ایران گزارش
نمیشود .با اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در همــه گزارشهای خود درخصــوص برنامه
هستهای ایران ،تایید کرده است که هیچ انحرافی
در این فعالیتها وجود نداشته است...

به بهانه انتشار کلیپ تاز ه یک خواننده

روایت مرگ و زندگی مصدق از مرداد32
تا بهمن  57در سالروز درگذشت او

 10سال حصر
 25سال بایکوت
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شما از بازیگران پورن هم
خطرناکترید

آزاده اخالقی( بازسازی روزدرگذشت مصدق)

همدلی| انسولین یکبار دیگر کمیاب شد .حاال
مبتالیان به دیابت در جستوجوی این نیاز حیاتی
از این داروخانه به آن داروخانه دنبالش هســتند.
دارویی که بهگفته متخصصــان؛ بیماران دیابتی
یک روز هم نمیتواند منتظر انسولین بمانند.در
روزهاییکه ســاز ناکوک سیاست درحال نواخته
شدن است تامین برخی اقالم دارویی ارزبر ،مانند
انسولین با مشکالتی مواجه شده است.

آمریکا و سیاست «ضعیفکشی» در پرونده قاشقجی

فرار به جلوی
شورای حکام

جلسه قرار خواهد گرفت .هر چند بنا به اخبار منتشر
شده از سوی دفتر این مجمع ،تعیین تکلیف اصلی
در مورد این لوایح ،امروز نهایی نخواهد شــد .بیشتر
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در نقطه
نظرات پیشــین خود ،پیوستن به  FATFرا در تضاد
با برداشته شدن مشکالت اقتصادی کشور دانسته و
حتی تحقق آن را موجب ایجاد فشاری تازه بر اقتصاد
کشور ارزیابی کرده بودند؛ نگرشی که به نظ ر میرسد
در حال حاضر نشانی از تغییر به خود گرفته است.

روی نیامدن مردم
حساب کردهاند

انسولین؛قلمیکیمیا

یادداشت

احتمال تصویب قطعنامه ضد ایرانی قوت گرفت

تحلیل موسوی الری
از استراتژی انتخاباتی اصولگرایان:


ماجرای
گزارش همدلی از تکرار
کمیاب شدن داروی دیابت در ایران

کارشناس سیاسی

سال ششم _ شماره  8 _ 1644صفحه _ قيمت  2000ناموت

همدلی| وقتی برنامه «پریشــازکات تلنت» در
شبکه «ان بی سی پرشیا» پخشش را آغاز کرد،
بسیاری از ایرانیان ساکن اروپا امیدوار شدند که
بتوانند روی یک صحنه استعدادیابی تواناییهای
خودشــان را نشان بدهند و شاید به مارکت هنر
در خارج ایران اضافه شــوند.چیدمان داوران این
برنامه اما از همان آغــاز خبر از لنگ بودن یک
جای کار میداد.
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تحلیل موسوی الری از استراتژی انتخاباتی اصولگرایان

یادداشت

مجلس؛ از دادخواهی تا دادزنی
محمدرضا خسروی

فعال اجتماعی

یکی از نمودهای شفافیت در کشورهای دنیا از جمله ایران ،پخش مستقیم
مذاکرات نمایندگان مردم در مجالس و پارلمانهای آنهاست که در ایران نیز
این امکان بهصورت رادیویی و در سالهای اخیر بهصورت پخش زندة تصویری
به وجود آمده اســت .آگاهی مــردم از روند قانونگذاریها و همچنین رصد
فعالیتها و اقدامات نمایندگان منتخبشان از مزایای این امکان فوقالعاده
ِ
فراغت کاری یا در حین مسافرتهای
است که پیگیری آنها در صورت وجود
درونشــهری از طریق رادیو و اینترنت بهراحتی در دســترس و امکانپذیر
است .اما آنچه همیشه رخ میداده ،مذاکرات پرسروصدا ،شلوغ و گاه همراه
با دادوفریاد نمایندگان مجلس بوده اســت؛ تا آنجا که حتی برای بیان یک
تذکر آییننامهای ساده ،نماینده محترم آنچنان سروصدایی راه میاندازد و گاه
پیراهن چاک میدهد که گویی بدون آن تذکر تمام چرخهای فعالیت کشور از
حرکت باز میایستد و آسمان به زمین میآید .حالآنکه همان نماینده محترم
در خصوص مسائل راهبردیِ حساس و حیاتی کشور و مسائل مبتالبه جامعه
بینظر ،کمنظر یا فاقد اطالعات و تخصص کافی است .شگفت آنجاست که هر
کس پشت آن تریبون میرود بهاجبار احساس میکند باید برای بیان نظرات
و ســخنان خود فریاد برآورد ،فرقی نمیکند نماینده دولت ،مجلس یا سایر
ارگانها و سازمانهای مدعو باشد .در نتیجه تریبون مجلس همواره دادآفرین
است ،البته نه از جنس عدالت که از جنس «فریاد» .حالآنکه گوش اگر گوش
تو و ناله اگر ناله من/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است .اما بهراستی چرا
ادامه در صفحه 5
اینگونه است؟

روی نیامدن مردم حساب کردهاند

همدلی| ســیدعبدالواحد موســوی الری عضو شورای
مرکزی مجمع روحانیون مبارز و کسی که تا چندی پیش
یکی از ارکان تصمیمگیر در جناح اصالحطلب بوده ،معتقد
است که اصولگرایان به شدت روی نیامدن مردم حساب
کردهاند و معتقد است که آنها به مدل انتخابات بیرمق
اسفند  98چشم دارند.او در گفتوگو با جماران پیرامون
تصمیمات احتمالی دو جناح و نامزدهای مطرح در فضای
سیاسی کشور سخن گفت که گزیده آن در پی میآید:
حمایت مردم پشت سر اصالحطلبان است
در عرصه سیاسی کشور ،به صورت نوشته یا نانوشته،
دو جریان حضور دارند؛ جریان اصالحطلب و جریانی که
به اصولگرا موسوم شده است .جریان اصولگرا هم به
صورت نانوشــته از سوی تعدادی از نهادها مثل صدا و
سیما و امثال آنها حمایت و پشتیبانی میشوند .جریان
اصالحطلب تکیهگاهی جز مردم ندارد و درون نهادهای
مختلف مرتبط با حاکمیت حامــی جریان اصالحات
نمیبینیم یا اگر هم باشد ،بسیار کم است .اما به دلیل
اینکه عامه مردم خواهان اصالح امور هستند ،از جریان
اصالحات هم حمایت میکنند .این پیوســتگی بین
اصالحطلبان و عامه مردم از سال  75به این طرف بیشتر
خودش را نشــان داده است .بنابر این حمایت مردم به
صورت قطعی پشت سر اصالحطلبان هست؛ مشروط به
اینکه اول درون خود اصالحطلبان انسجام وجود داشته
باشد و چند دستگی و پراکندگی وجود نداشته باشد و
دوم اینکه در هر مقطع زمانی زبان مفاهمه با مردم را از
دست ندهند ،از مردم فاصله نگیرند ،با مردم و نیازها و
مطالبات مردم همراه باشند.
تشکیالت اصالحطلبان جمع تجربه و انرژی
تشکیالتی که از آن اسم میبریم حدود 46عضو دارد که
هم شخصیتهای حقیقی و هم حقوقی هستند32 .حزب
نمایندگان خودشان را معرفی کردهاند .احزاب ما عمدتا با
نمایندگانی از نیروهای جوان وارد عرصه میشوند و تعداد
زیادی از نمایندگان احزاب نیروهای جوان هستند .از بین
چهرههای مستقل یا غیر حزبی هم تعدادی از نیروهای
جوان هستند و طبیعی است که ما آمیختگی تجربه و توان
و نشاط را با هم میخواهیم .نمیشود بگوییم تشکلی راه
میافتد و همه آنها نیروهای جوان و یا همه آنها نیروهای
باتجربه مرتبط با نســلهای قبل باشند .باید ترکیبی از
نسل جوان رو به آینده و نسل با تجربه مرتبط با گذشته
در این ترکیب باشــند.به نظر من این ایرادی نیست که
به این تشــکل وارد باشد .این تشکل ظرفی برای حضور
تجربهدارها و انرژیدارها اســت و به نظر من خیلی این
انتقاد وارد نیست.
مردم در انتخابات قبلی نیامدند
وقتی مردم احساس کنند برای انتخاب آنها احترام قائل
نیستند و یک عدهای هرکســی را خواستند تأیید و هر
کسی را نخواستند رد میکنند و فضا را محدود میکنند به
چیزی که خودشان میپسندند ،مردم بیتفاوت میشوند.
دوم اینکه فشارهای بیش از حد دشمنان اسالم و ایران
به جمهوری اســام ،دولت و ملت کامال مشــهود است.
مــردم این را میبینند اما انتظاری که از حکومت ،دولت

و دســتاندرکاران امر دارند این است که مشکالت مردم
را ببینند و برای آن چارهاندیشــی کنند و اگر نمیتوانند
راه حلی پیدا کنند الاقل با مــردم همدردی کنند .من
معتقدم که مجموعه این عوامل باعث شد که در اسفند
سال گذشته مردم از صندوقهای رأی فاصله بگیرند .این
یک واقعیت اســت و هیچ کس در داخل و خارج از ایران
نیست که این مسئله را قبول نداشته باشد که مردم ما در
انتخابات اسفند  98حضور پیدا نکردند .ما اآلن باید کاری
کنیم که مردم حاضر شوند.
  انتخابات  1400آزمون بزرگ حکومت است
بنابر این تلقی خود من این است که انتخابات 1400
آزمون بزرگی برای حکومت ،دولت و دستاندرکاران است
که چه جوری با مردم رفتار میکنند .مردم انتظار این را
دارند که عرصه تصمیمگیری و حوزه اختیار آنها باز باشد
و بتوانند از بین همه چهره و سالیق کسی که خودشان
میپسندند را انتخاب کنند .این برای حکومت کار سختی
نیست ،ولی باید این کار را انجام بدهند .ریلی که در قالب
نظارت استصوابی برای انتخابات گذاشته شده ریل معیوبی
اســت .به نظر من حذف کردن عده زیادی از افراد برای
اینکه عده دیگری بمانند ،چیز خوبی نیست.
قهر مردم در انتخابات متوجه کل کشور بود
مــن معتقدم آنچه در اســفند  98اتفاق افتاد متوجه
اصالحطلبان نبود و متوجه کل مدیریت کشور بود .یعنی
قهر مــردم از صندوقهای رأی ربطــی به اصالحطلبان
نداشــت .اصالحطلبان که کاندیدایی نداشتند تا کسی
بگوید اینها از اصالحطلبان قهــر کردهاند .اصالحطلبان
چون کاندیدا نداشــتند ،کاندیدایی هم معرفی نکردند و
احزابی هم که از بین افراد ثبت نام شــده عدهای را شب
آخر انتخاب کردند ،معلوم بود که تکلیفشان چیست .بنابر
این قهری که صورت گرفته از کل مدیریت اســت و کل
مدیریت باید دست به کار شود که این سرخوردگی مردم
از بین برود.قدم اول این اســت که مردم احساس کنند
مطلوب آنها همین صندوق رأی است؛ حاال ممکن است
به نفع آنها یا به ضررشان باشد .مردم احساس کنند که
صندوق رأی واقعا برای کل جریان حاکمیت مبنا است.
اصالحطلبان روی الریجانی به تفاهم نمیرسند
من شخصا معتقد نیستم که اصالحطلبان میتوانند روی
فردی مثل آقای علی الریجانی به تفاهم برســند؛ خیلی
بعید میدانم و چنین چیزی اصال به ذهنم نمیآید که یک
روزی اصالحطلبان دور ایشــان جمع شوند و از ایشان به
عنوان کاندیدای خودشان استفاده کنند .جنس آقای ناطق
با جنس الریجانی و امثال او متفاوت است .یعنی اگر آقای
ناطق بیاید به احتمال زیاد زمینه اینکه جمع قابل توجهی
از اصالحطلبان از ایشان حمایت کنند ،هست.
الریجانی از اصالحطلبان حمایت کند
ما نمیخواهیم به پیشــینه افراد برگردیم و وضعیت
فعلی را میگوییم .آقــای الریجانی امروز همان طور که
شما گفتید با الریجانی دهههای  70و  80متفاوت است
و من این را قبول دارم که مشی مناسبتری را در پیش
گرفته اســت .ولی چه لزومی دارد وقتی آقای الریجانی
میآید با اصالحطلبان باب گفت و گو و مذاکره را شروع

کنــد اول بگوید من را حمایت کنید؟! آقای الریجانی به
اصالحطلبان بگوید من هم از کاندیدای مورد حمایت شما
حمایت میکنم .این هم یک روش است .چرا همیشه باید
آقای الریجانی و امثال او باشند و حاال اصالحطلبان مخیر
هستند که ایشان را انتخاب کنند یا نکنند؟! این بار از این
طرف شــروع میکنیم که اصالحطلبان کاندیدایی دارند
و آقای الریجانی و دوســتانش هم از آن کاندیدا حمایت
کنند.
اصولگرایان روی نیامدن مردم حساب کردهاند
به نظر من اصولگرایان یک بار دیگر مثل سال  75دچار
یک اشتباه شدهاند .در سال  75اصولگرایان فکر میکردند
که آقای ناطق نوری رئیس جمهور است و حتی داشتند
تالش میکردند که برای کابینه هم نیرو به ایشان معرفی
کنند .بعد شــرایط به سمت دیگری ورق خورد .اآلن هم
به نظر من اصولگرایان با توجه به انتخابات  98باورشان
این است که مردم پای صندوقهای رأی نمیآیند و آنها
هرکسی را که مطرح کنند برنده هستند.تمام شرطبندی
آنها روی نیامدن مردم است .اگر مردم نیایند حرف آنها
درســت است و هرکسی را آنها مطرح کنند میآید .ولی
تلقی من این اســت که اطمینان به اینکه آینده متعلق
به آنها است ،باعث تشتت در داخل خودشان شده است.
همه فکر میکنند که اگر بمانند رأی میآورند .چون رقیب
که جریان اصالحات اســت با قهر مردم شانسی ندارد و
میماند همــان 15درصدی که در مجلس دوازدهم رأی
دادند و هر کاندیدایی آنها داشته باشند را رأی میدهند.
این برداشت عمومی اصولگرایان است و همین هم باعث
شده اختالفات آنها دامنهدار شود.
اصولگرایاندنبالجایگزینبرایقالیبافهستند
تا چندی پیش تلقی آنها این بود که آقای رئیسی رئیس
قوه قضائیه است ،آقای قالیباف هم رئیس دستگاه اجرایی و
دولت میشود و یک کسی مشابه آقای قالیباف هم رئیس
مجلس میگذارند و این سه قوه به اضافه سایر نهادها در
اختیار آنها اســت و دیگر هیچ چیزی باقی نمیماند .اما
بــه نظر من رفتار مجلس دوازدهــم و نوع حضورش در
متن جامعه و برنامهریزیهایی که صورت گرفته ،ســفر
روسیه با آن مشکالتی که پیش آمد ،تردیدهایی نسبت
به آقای قالیباف درون جریان اصولگرا ایجاد شده و دنبال
این هســتند که یک فرد جایگزین بیاورند .آقای رئیسی
هم باورش شــده که آن فرد جایگزین به صورت قطع و
بالمنازع ایشــان است و لذا آقای رئیسی علیرغم اینکه
عالقهمند بوده و هست که در صحنه حاضر شود ،عاقالنه
رفتار میکند و خیلی اشتیاق نشان نمیدهد.
طبندی روی قالیباف باالست
ریسک شر 
بنابر ایــن به نظر مــن اآلن جریان عاقــل اصولگرا
احساسشان این است که ریسک شرطبندی روی آقای
قالیباف باال اســت و باید به سراغ کسی بروند که ریسک
کمتری دارد و آقای رئیســی میتواند آن فرد باشد .آقای
رئیسی هم به نظر من تا اینجا خوب عمل کرده و خیلی
میدان نداده تا اشتیاق آنها بیشتر شود .به جای اینکه آقای
رئیسی اشتیاق نشان بدهد ،هوادارها اشتیاق نشان بدهند.
این هم روشی است که ایشان در پیش گرفته است.

