تردید  55درصد آمریکاییها درباره سالمت انتخابات ریاستجمهوری

قادر طهماسبی در گفتوگو با «وطنامروز»
چگونگی خلق «مثنوی شهادت» را روایت کرد

ترامپ :اگرتقلب شود
انتقال قدرت احمقبازی است

مثنوی معنوی فرید
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تیترهای امروز
گزارش «وطن امروز» از واگذاری پرشائبه
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
و نقش قوهقضائیه در حل و فصل این موضوع

فغان مغان

تخلفات در واگذاری این شرکت :عدم رعایت
الزامات واگذاری ،اشکال در روش برگزاری
مزایده و قیمتگذاری اشتباه

صفحه 3

شورای حقوق بشر با محوریت چند کشور غربی
از قصاص یک قاتل در ایران انتقاد کرد

حقوق بشر
علیه حکم خدا؟!
صفحه 2

گزارش«وطنامروز» درباره  5طرح اقتصادی مجلس
که میتواند روی معیشت مردم تأثیرگذار باشد

اقتصاد
اولویت بهارستان
صفحه 5

ستاد مبارزه با کرونای استان تهران خواستار افزایش
محدودیتها شد

مرگ ۱۲هزار
تهرانی براثرکرونا
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لعنت بر واشنگتندیسی

امامقصرشمایید

آقایروحانی!دشمنیآمریکامسألهای
صحیح است اما شما باید پاسخگوی
عملکرد  7ساله دولت خود و تأثیر آن
بر اثربخشی بیش از پیش تحریمهای
آمریکا براقتصادکشورباشید

سیاست اعتماد به غرب ،وابسته کردن
معیشت مردم به تصمیمات کاخ سفید
و بیتوجهی به توان داخلی اصلیترین
عواملدرترغیبآمریکاییهابرایتشدید
فشارهاعلیهمردمایرانبودهاست

اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه
وضعیت اقتصادی فعلی صرفا نتیجه
تحریمهاست،پیام نبود راهحلداخلی
و اثربخشی این فشارها را به واشنگتن
ارسالمیکند

صفحه 2

صفحه 4

نگاه

تلویزیون مناظرههای
ترامپ ـ بایدن را پخش کند

[ محمدرضا کردلو ]
به عنوان ی��ک ناظر عادی
که البته بیخبر از تحوالت
آمری��کا نیز نیس��ت ،برایم
عجیباستکهچراتلویزیون
ما -یعنی صداوس��یما -در
تحلیل فضای داخلی آمریکا این قدر دس��ت به
عصاس��ت؛ این همه معطل اس��ت و این اندازه
خنثی! یعنی کامران نجفزاده عزیز که حاال در
نیویورک است و البته مدتی است محدود شده،
من کردلو از
چرا تحلیلهای��ی ارائه میدهد که ِ
ته��ران هم میتوانم آنها را مطرح کنم؟ با اینکه
گفتم صرفا به عنوان یک ناظر عادی و بهواسطه
همجواری با دوستان روزنامهنگار حوزه بینالملل،
دارم کمی از تحوالت آمریکا باخبر میشوم.
 20ش��بکه تلویزیونی که حداقل  5تا از آنها
گروه سیاسی دارند و یک شبکه خبر که پیشوند
«بینالملل��ی» دارد ،نمیتوانند درباره تحوالت
بینالملل��ی صاف و پوس��تکنده حرف بزنند.
این مسأله آنقدر آرزو شده که گاهی دیدن نادر
طالبزاده و فواد ایزدی در شبکه افق و شنیدن
کمی تحلیلهای غیررسمی ذوقزدهمان میکند.
انتخابات  2020آمریکا حتما یکی از پرتنشترین
ت نیم قرن گذشته خواهد بود .و بر اساس
انتخابا 
برخی دیدگاهها احتماال مهمترین انتخابات همه
ادوار پیشین است .نکته بسیار مهم ،مسأله تنشها
و تعمیق ش��کافهای اجتماعی در آمریکاست؛
و طرفی��ن رقابت که هیچ ک��دام زیر بار باخت
نمیروند .ماجرا چنان ش��ده که س��نا بتازگی
بیانیهای مبنی بر «انتقال مسالمتآمیز قدرت»
منتشر کرده است.
اعتراض��ات در ش��هرها و نژادپرس��تی ،نگاه
کاندیداها درباره سالمت انتخابات ،اقتصاد آمریکا،
کرونا ،عملکرد و سوابق کاری  ۲کاندیدا و دیوان
عالی آمریکا ،مباحثی هستند که ترامپ و بایدن
پیرامون آنها مناظره خواهند کرد .یکجورهایی
مناظره درباره «تاریخ آمریکا» است .یادمان نرفته
که ترامپ در مناظرات  2016چگونه با صراحت
درباره تاریخ دور و نزدیک آمریکا سخن میگفت.
اذعان ترامپ به ایجاد داعش توسط دموکراتها
 که یکی از برگهای برنده او در انتخابات بود -ازجمله اظهارنظره��ای داغی بود که در ایران نیز
بشدت بازتاب یافت.
ح��اال مناظرات 2020در پیش اس��ت و فکر
نمیکنی��م هیچ تریبونی ،هیچ رس��انهای ،هیچ
فیلم سینمایی و مستندی به اندازه این مناظرات
بتواند وضعیت آمریکا را برای مردم ایران شفاف
کند .کسانی که مستمرا پیگیر تحوالت آمریکا
هستند شاید بدانند...
ادامه در صفحه 6

محمدعلی صمدی* :اوایل پاییز
تاریخ
« ،58جورج کیو» رئیس ایستگاه
«سیا» در تهران ،پس از بازگشت
از س��فری به آمری��کا ،به دیدار
وزیر وقت امور خارجه جمهوری
اسالمی «ابراهیم یزدی» رفت و با
او درباره مساله مهمی به گفتوگو
نشست« .یزدی» درباره موضوع بحث با «کیو» گفته
اس��ت« :آمریکاییها گفتند اسناد ماهوارهای ما نشان
میده��د عراق در حال انتقال نیرو از مرز اردن به مرز
ایران است .از طریق صدا و سیمای اهواز با هلیکوپتر
به بهانه فیلمبرداری اقدام کردیم و دیدیم عراق آرایش
نظامی گرفته است».
چند روز پس از این اتفاق ،دانشجویان مسلمان پیرو
خط امام ،النه جاسوسی ایاالت متحده را به اشغال خود
درآوردند ۳ .روز بعد در ساختمان وزارت دفاع و در دفتر
شخص وزیر دفاع دکتر«مصطفی چمران» ،جلسهای
با حضور  11ژنرال ارش��د ارتش و آیتاهلل س��یدعلی
خامنهای (معاون وزارت دفاع در امور انقالب) تشکیل
شد .موضوع جلس��ه «ارائه مقدورات قوای سهگانه در
مقابل تهدید عراق» بود .در متن گزارش این جلس��ه
تاریخی آمده است:
« ...الف .تیمس��ار«فالحی» فرمانده نیروی زمینی
ارتش :درباره آمادگی نیروی زمینی و توانایی این نیرو
در مقابله با یک تهدید که در صدر آن تهدید عراق است،
وضع پرسنلی و لجستیکی و آموزشی و عملیات را به
شرح زیر میتوان بیان کرد:
وضع پرسنلی :استعداد افسری 70 :درصد ،استعداد
درجهداری  70درصد ،استعداد سربازی 30 :درصد که
این استعداد خدمات سرویسی انجام میدهند و از نظر
عملیات صفر است .راهحل ،احضار  12دوره سرباز است.
وضع لجستیک :موجود بودن مهمات (اعم از داخل
س�ینا احدیان* :بازار س��رمایه
نکته
در یک س��ال اخیر ،نس��بت به
سالهای گذشته با حمایت و دعوت پیاپی دولت مورد
استقبال بخش عمدهای از مردم قرار گرفت ،بویژه در
س��ال جاری بعد از آزادسازی سهام عدالت و افزایش
بیسابقه نرخ تورم ،بخش زیادی از مردم ـ هر چند با
سرمایههای خرد ـ به سمت بازار سرمایه هدایت شدند.
هر چند بر اساس شواهد ،دولت با هدف تامین بخشی از
کسری بودجه خود مردم را به سرمایهگذاری در بورس
تشويق کرد و کنترل حجم باالی نقدینگی هم یکی
از دالیل آن اس��ت اما مجموع رفتارهای دولت باعث
شد تعداد فعاالن کنونی بازار سرمایه نسبت به  ۲سال
گذشته بیش از  ۱۰برابر افزایش یابد ،به نحوی که بین
 ۸تا ۱۲میلیون نفر ،فعال بازار سرمایه به شمار میروند.
به گفته مسؤوالن وزارت اقتصاد ،نزدیک به  ۵۰میلیون
کد بورسی صادر شده است ،بنابراین از این جهت که
بازار فراگیر شده و عموم مردم جامعه را درگیر کرده
اهمیت ویژهای یافته است و از این حیث نمایندگان
مجلس شورای اسالمی موظف به صیانت از بازار سرمایه
و سرمایههای مردم هستند .از طرفی با توجه به اینکه
بازار س��رمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی
تولید دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،بورس

چهلمین سالروز آغاز دفاعمقدس2/

وقتی سپهساالر مشغول بازی بود
و خارج) بیش از  30روز.
سطح نگهداری 30 :درصد ،بنا بر این در عملیات
نمیتوان روی این حساب کرد.
تح��رک 40 :درص��د ک��ه این تح��رک مربوط به
یگانهایی است که صددرصد باید تحرک داشته باشند
و در سایر یگانهایی که برابر جدول سازمان و تجهیزات
تحرک کمتری دارند ،این تحرک صفر است.
وضع آموزش :آموزش یگانی و تمرینات صحرایی با
انگیزه کسر پرسنل ،کمی تحرک و غیرقابل قبول بودن
سطح نگهداری ،صفر است .آموزش انفرادی متوسط و
در سطح قابل قبولی است».
در ادامه جلسه ،تیمسار باقری ،فرمانده نیروی هوایی
میگوید پاییز سال گذشته ،نیروی هوایی عراق تجهیز
شده و این کشور به شکل غیرقابل قیاسی دارای برتری
هوایی است و قادر اس��ت در یک زمان 333 ،سورتی
پرواز انجام داده و شعاع عمل شکاریهایش تا مشهد
میرسد .فرمانده نیروی هوایی اعالم کرد از مجموع 461
هواپیمای شکاری کشور 304 ،فروند حاضر به عملیات
هستند .نامبرده سخنان خود را اینگونه به پایان میبرد:
«من به عنوان رئیس ستاد نیروی هوایی باید بگویم در
طول یک سال ،مقدار زیادی از قطعات مصرف شده و
اقالم پرمصرف به صفر رس��یده است ،بنابراین نیروی
هوایی قادر به پشتیبانی نزدیک هوایی نیست و پیشنهاد
مینمایم فعال ریسکی به عمل نیاید چون احتمال دارد
پشیمان شویم ،البته پس از بازسازی که حداقل  ۳ماه
خواهد بود ،میتوان این ریسک را قبول کرد».
گزارش بعدی از سوی دریادار علوی ،جانشین فرمانده
نیروی دریایی ارائه میش��ود که کوتاه و صریح اس��ت:

«ناوهای ببر ،پلنگ و رستم به علت نداشتن قطعات یدکی
و متخصصان آمادگی عملیاتی ندارند ،ضمنا اس��تعداد
نی��روی دریایی از نظر آمادگی ناوها 10 ،درصد اس��ت
که میزان این استعداد را میتوان صفر محاسبه کرد».
س��رهنگ عمادی ،فرمانده هوانی��روز هم اینگونه
استعداد حوزه تحت فرمان خود را ارائه میدهد« :از تعداد
 900هلیکوپتر ،فقط  100فروند آن آماده کار است».
از زمان تنظیم این سند تاریخی ،تا آغاز رسمی تجاوز
بعثیان به خاک کشورمان ،درست  10ماه و  14روز طول
کش��ید .طی این مدت ،طی انتخاباتی ،سیدابوالحسن
بنیصدر به ریاستجمهوری رسید و از ابتدای اسفندماه،
مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح ،به وی تفویض شد.
وی که حداقل  200رو ِز مفید فرصت داشت تا مشکالت
نیروهای مسلح را حتیالمقدور مرتفع کرده و آرایش
نظامی متناسب با تهدیدات آشکار همسایه غربی ایجاد
کند ،با نهایی شدن نتایج انتخابات مجلس اول شورای
اسالمی و شکست قطعی طرفدارانش در به دست آوردن
اکثریت کرسیهای پارلمانی(خردادماه  )59وارد جنگ
قدرت با رقبای سیاسی خود شد .وی طی این روزهای
سرنوشتساز ،حتی از تشکیل جلساتِ «شورای عالی
دفاع» به عنوان باالدستترین مرجع تصمیمسازی برای
ماشین جنگی کشور خودداری میکرد (شورا تا  ۳هفته
بعد از آغاز رسمی جنگ هم تشکیل نشد).
رئیسجمهور عراق ،روز به روز بر تحرکات ارتش بعث
اضافه میکرد .تحرکاتی که درست زیر نگاه نیروهای
مستقر در مرز انجام میشد .مرزهای غربی کشور صدها
بار توسط یگانهای مرزبانی عراق و نیروهای زمینی و
حت��ی نیروی هوایی ارتش بعثی زیر آتش قرار گرفت.

وظیفه نمایندگان ملت در قبال بازار سرمایه

محور منابع مالی و سرمایهگذاری در صنعت و تولید
است ،بنابراین باید رکن قانونگذار کشور برای استفاده
از این ظرفیت بازار سرمایه برای پیشرفت اقتصاد و در
راستای جهش تولید برنامهریزی و نظارت داشته باشد.
از سوی دیگر در راستای تحقق اصل  ۴۴قانون اساسی
مبنی بر اجرای خصوصیس��ازی و افزایش بهرهوری
شرکتهای دولتی یا سودده کردن شرکتهای زیانده
دولتی و مردمی کردن اقتصاد ،بازار سرمایه نشان داده
است ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به این اهداف
مهم دارد .ش��فافیت بورس به نس��بت سایر بازارها و
موظف بودن شرکتها به ارائه صورتهای مالی خود
و اطالعرسانی برنامه توسعهای بنگاهها به سهامداران و
عموم مردم جامعه از ویژگیهای دیگر بازار سرمایه به
شمار میرود .همچنین کشف قیمت و متعادلسازی
بازار سایر کاالها در بازار سرمایه نشان داده بورس ،بازار
پرکاربردی است ،بنابراین با توجه به ظرفیتهای بورس،
انتظار میرود نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به این
اصل که مجلس در رأس امور است به صورت جدی
به بازار سرمایه ورود کنند .مجلس از  ۲جهت میتواند
در بورس مثل سایر بخشها تاثیرگذار باشد؛ تصویب

قوانین و نظارت .در بحث قوانین طی سالهای گذشته
بازار سرمایه تغییر جدی نداشته است .اقبال عمومی
به بورس و گسترش بازار و افزایش ارزش آن که امروز
به بیش از  ۶٠٠٠هزار میلیارد تومان یا به حدود 230
میلیارد دالر رسیده است ،نشان میدهد چنین بازار
عظیمی با فراگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه و
اثرگذاری غیرقابل انکار نيازمند تصویب قوانین جدید و
برنامههای راهبردی موثر است .مساله تعارض منافع در
سیستم مدیریت بورس کشور یک مشکل اساسی است.
در واقع در بحت تعارض منافع بخشی از اعضای شورای
عالی بورس ،اعضای هیأترئیسه شرکت بورس تهران
و فرابورس یا بخش زیادی از مدیران بورس��ی که در
سالهای گذشته در بازار سرمایه صاحبنظر و صاحب
کرس��ی بودهاند ،امروز هم ارتباطات خود را با مدیران
جدید یا بدنه س��ازمان بورس حفظ کردهاند ،ضمن
اینکه خودشان به صورت غیرمستقیم از فعاالن بازار
سرمایه ،شرکای صندوقها ،کارگزاریها و یا مشاوران
آنها به ش��مار میروند ،بنابراين شائبه سوءاستفاده از
رانت اطالعاتی و تصمیمگیری یا تصمیمسازی مبتنی
بر منافع شخصی در بورس بسیار باالست ،لذا نمایندگان

ارتش بعث رسما و بدون پنهانکاری ،مشغول ارزیابی
توان مقابله به مثل نیروهای ایرانی در مرزها بود و زمانی
که به جمعبندی نهایی رس��ید ،روز  16شهریور ،59
نخستین تجاوز زمینی خود را صورت داد و  ۲منطقه
استراتژیک و سوقالجیشی «خانلیلی» و «میمک» را
طی چند ساعت به اشغال درآورد .سپس بیانیهای رسمی
صادر کرد و با استناد به «معاهده  1975الجزایر» اعالم
کرد منطقه به مساحت  5×25کیلومتر مربع را از ایران
بازپس گرفته است.
شاید باورش سخت باشد که در همین روز ،فرمانده کل
قوا «بنیصدر» به تدارک مراسم فردا در «میدان شهدا»
اشتغال داشت؛ مراسمی که بنا بود جناب رئیس جمهور
طی آن ،با یک س��خنرانی جنجالی و مبس��وط ،رقبای
سیاسیاش در مجلس را در هم بکوبد .روز  19شهریور
بنا بود کابینه پیشنهادی شهید «محمدعلی رجایی» از
مجل��س رای اعتماد بگی��رد و بنیصدر پس از چندین
هفته کشمکش و تقال برای تحمیل گزینههای منتخب
خود به دولت ،راهی جز این به ذهنش نمیرسید که با
جنجال و کشیدن منازعات داخلی دولت به میان توده
مردم ،مجلس را منفعل کرده و رای آوردن کابینه را به
تاخیر بیندازد .تدبیر بنیصدر به نتیجه نرسید و او روز
 21شهریور ،عازم دیدار از مناطق عملیاتی شد .در دومین
روز این «جبههگردی» ،هلیکوپتر حامل رئیسجمهور
و هیأت همراهش ،از سوی میگهای عراقی مورد تهدید
قرار گرفت و مجبور به مانورهایی خطرناک شد تا از تیررس
آتش دشمن خارج شود .با همه این اوصاف ،طی چند روز
آینده هم ،هیچ تحرک ویژه و جدیدی برای مقابله با قدرت
درندهای که آشکارا در حال نمایش دندانهایش بود ،انجام
نگرفت .سرانجام 9 ،روز پس از این گردشگری بیحاصل،
ناقوس جنگ به صدا درآمد و غرش جنگندهها و تانکهای
بعثی ،زمین و آسمان کشور را پر کرد.
* پژوهشگر و تاریخنگار دفاع مقدس

مجلس برای این موضوع باید چارهای بينديش��ند .از
سوی دیگر موضوع بیبرنامگی سیستم مدیریتی بورس
ذیل وزارت اقتصاد بر کسی پوشیده نیست .با اتفاقات
 6ماه گذشته و رشد نجومی و بیمنطق شاخص که
از  500هزار واحد به بیش از  2میلیون واحد رس��ید
و از آن طرف بس��یاری از مردم که دعوتشدگان به
بورس از س��وی دولت بودند از  20مرداد با س��قوط
شاخص و رسیدن به کانال یک میلیون و  500هزار
واحد متضرر شدند ،اعتمادی که به سختی ایجاد شده
و بعد از س��الها مردم را برای ورود به بورس متقاعد
کرده بود ،بر باد رفت .قطعا بخش زیادی از این اتفاق
به بیبرنامگی و ناتوانی مدیران بورسی کشور برمیگردد.
در واقع اتفاقات اخیر و تصمیمات اتخاذشده سریالی
مثل عرضه س��هام عدالت در ب��ازار معامالتی بورس،
تغییر مکرر ضریب تعدیل صندوقهای با درآمد ثابت
و میزان اعتبار کارگزاریها ۲ ،زمانه کردن معامالت و
مجددا یکپارچه کردن زمان معامالت و عدم ارائه عرضه
اولیههای مناسب برای پاسخ به تقاضای شدید ناشی از
ورود نقدینگی ،نشان میدهد هیچ برنامهای برای بازار
بزرگ بورس وجود ندارد و با یک تکانه مدیران بورسی
دچار آشفتگی میشوند.
ادامه در صفحه 6

دیدگاه

تقلب در انتخابات آمریکا
چقدر ممکن است؟

[ دکتر فؤاد ایزدی* ]
س��خنان هفت��ه گذش��ته
رئیسجمه��وری آمری��کا
نشان داد او نگران شکست
در انتخابات اس��ت؛ از این
رو در ح��ال آمادهس��ازی
طرفدارانش برای تح��والت پس از انتخابات و
رویدادهای مهمی اس��ت که احتمال بروز آن
زیاد است .ترامپ که تنها راه شکست خوردن
در انتخابات را تقلب دموکراتها عنوان کرده با
بسیج طرفداران خود و مقامات جمهوریخواه
در ایالتها و شهرهای مختلف از هماکنون وارد
فضای تنظیم ش��کایتهای رسمی علیه روند
برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخابات پستی
در آمریکا ش��ده است .این مجموعه شکایتها
در نهایت منجر به این خواهد ش��د که دادگاه
عالی قضایی آمریکا ب��ه عنوان مرجع اصلی و
نهایی این دادرسی وارد عمل شده و نقش خود
را ک��ه در حال حاضر به دلیل ترکیب اکثریتی
جمهوریخواه��ان در آن به بازوی قضایی این
حزب مبدل ش��ده ایفا کند؛ تجربهای که سال
 2000و در جریان انتخابات آمریکا بین جورج
واکر ب��وش و الگور به کمک آنها آمد .این در
حالی است که در آن زمان ترکیب دادگاه عالی
قضای��ی  5به  4به نفع جمهوریخواهان بود و
به احتمال خیلی زیاد در زمان انتخابات نوامبر
این ترکیب  6به  3به نفع جناح جمهوریخواه
خواهد بود .اس��تدالل ترام��پ در جریان این
ش��کایتها تقلبه��ای با بازه چند ه��زار رای
در بعضی ایالتهای اثرگذار اس��ت .از آنجا که
سیس��تم فدرال در جریان انتخابات حکمفرما
نیست ،ترامپ میتواند شهرداران و فرمانداران
ایالته��ای مهم بویژه آن دس��ته از ش��هرها و
ایالتهایی را که توسط مقامات دموکرات اداره
میش��وند ،متهم به تقلب کن��د .از آنجا که در
سازوکار انتخابات آمریکا مرجع بیطرف وجود
ندارد و مجریان انتخابات همیشه گرایش سیاسی
خود را حفظ کردهاند احتمال بروز تقلب بشدت
وجود دارد .این احتمال عطف به تجربه تاریخی
ترام��پ در انتخابات  2016و انتخابات س��ال
 2000هم دارد .س��ال  2016ترامپ در حالی
که  3میلیون رای عمومی کمتر داش��ت اما با
داشتن تنها  78رای بیشتر در سیستم الکترال
کالج ،رئیسجمهور شد .سال  2000هم جورج
بوش با رای دیوان عالی قضایی آمریکا با تصاحب
 500رای بیشتر در فلوریدا به پیروزی رسید .از
این منظر میتوان انتظار داشت ترامپ با عبور از
صندوقهای رای به دنبال پیروزی در روندهای
قضایی است.
* استاد دانشگاه

