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ناظران سیاسی از احتمال گفتگوهای
هسته ای در حاشیه اجالس سازمان ملل،
خبرمیدهند

تیمتصمیمگیر
در نیویورک
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زیان انباشته خودروسازیها به میزان 170
سال بودجه برخی از نهادهای فرهنگی رسید

آسیب های فضای
انحصاریخودروسازها
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 ۵۰هزار کلونی موش در شهر تهران
شناسایی شد

جوالن موشهای
نروژی در خیابانها
4

رییس سازمان انرژی اتمی:

آژانس ،به دنبال بستن
پرونده ایران است
3

با حکم مقام معظم رهبری اعضای دوره جدید منصوب شدند

ابقای احمدینژاد
درمجمعتشخیص
همدلی| مقام معظم رهبری روز گذشــته در
حکمــی اعضای دوره جدید مجمع تشــخیص
مصلحت نظام را منصــوب کردند .اگرچه اکثر
اعضای دوره قبل ،در این دوره نیز ابقا شــدند و
از این نظر اتفاق عجیبی نیست ،اما بدون تردید
ابقای یک نفر شــاید از نظر رسانهای مهمترین
مورد حکم روز گذشــته بــرای اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام باشد؛ و آنکسی نیست
جز محمود احمدینژاد.
او اگرچــه دو دوره رئیسجمهــوری اســامی
ایران بوده اســت ،اما در 9سال گذشته پس از

گزارش رسانه ها از برگزاری تجمعات در برخی شهرها

اعتراض خیابانی
به گشت ارشاد

بهروز ایاز

کارشناس روابط بینالملل
1

تحوالت به مثابه
آبهای زیرزمینی

حضور دوساعته نماینده ولی فقیه در منزل مهسا امینی
 ۲۲نفر در تجمعات رشت دستگیر شدند

جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی
8

مرگ مهسا؛ تلنگری
به وجدان دلسوزان
مهدی دهقان نیری
فعال اجتماعی
1

حسن یزدانی
در مسیر پهلوانان
عبدالحسین طوطیایی
فعال اجتماعی
1

دربارهگفتوگوی
تمدنهاوروزجهانیصلح
ماریا آذری

کارشناس جهانگردی
8

عکس :تسنیم

همدلی| دولت تالش کرده که تبلیغ کند برخالف دورههای گذشته این بار رئیسجمهوری در سفر به نیویورک
هیأت کوچکی را همراه خود به این سفر میبرد؛ اما تصاویر منتشرشده نشان میدهد که در این هیأت همراه
کمجمعیت افرادی هستند که هیچ ارتباطی با سفر سیاسی یک رئیسجمهوری ندارند .ازجمله منابعی گزارش
دادند که در این تیم یک شاعر نیز حضور دارد.
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2

یادداشت

یادداشت

گشت ارشاد و بایدهای تازه

بهروز ایاز -در فیلمی با نــام «دیدن این فیلم
جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان نشان داده
میشــود که یک خانم توسط یکی از مسئوالن دو
تابعیتی کشــور به خاطر نوع پوششش موردحمله
قرار میگیرد .همسر این خانم که شخصی بسیجی
اســت با دســتگیری این فرد قصد محاکمه آن و
اجــرای عدالت را دارد .در ادامه فیلم ،ورود مقامات
باالی نیروی انتظامــی ،وزارت اطالعات ،حوزوی و
دولتی به پایگاه نیز نتوانست فرد بسیجی را راضی
به مذاکره کند .او هیچ مذاکره و قانونی را باور ندارد
و با گروگان گرفتن تمامی این افراد نظامی ،دولتی و
اطالعاتی ردهباال قصد دارد با اسلحه ،عدالت را اجرا
کند و شخص خاطی را به سزای عملش برساند .او
طــی فیلم تأکید دارد که اجرای عدالت نه با قانون،
بلکه با اسلحه امکانپذیر است و مکررا ً این سوال را
تکرار میکند« :چرا شخصی به ناموس این مملکت
تعرض میکنــد و زیر چتر حمایــت از قانون قرار
میگیرد که حتی حاضر به عذرخواهی نیست ».این
شــخص که بهعنوان قهرمان فیلم معرفی میشود،
نماد فردی است که خونش برای ناموسش به جوش
آمده اســت .این فیلم مورد استقبال خیل عظیمی
از نهادهــای اصولگــرا قرار گرفت؛ زیــرا تصویری
واقعی از تفکرات اقلیتی پرنفوذ بود که برای تحقق
خواســتههای خود نه قانون را میپذیرد و نه بحث
و مذاکره را.
اکنون پس از گذشت کمتر از دو سال ،مشابه این
فیلم با شدت بیشتری بهصورت واقعی اتفاق افتاد .در
22شهریور امسال ،مأموران گشت ارشاد در برخورد
با دختری 22ســاله از ســقز با نام «مهسا امینی»
موجب مــرگ مغزی و در نهایت مرگ او شــدند.
اگرچه این قیاس منصفانه نیســت ،چرا که گشت
ارشاد در 15ســال اخیر برخوردهای خشونتآمیز
فیزیکی با بانوان داشــته ولی این اتفاق اخیر ،نمونه
دردناک و قابلتأملی برای پرداختن به مسئله گشت
ارشــاد و بحث و مناظره با حامیان حجاب اجباری
اســت .اگر بخواهیم این مسئله را با منطق حامیان
حجاب بررسی کنیم ،همانند آنچه از تفکرات آنها
در فیلم نامبرده دیدیم رواســت خانوادههای تمام
کســانی که از سوی گشت ارشــاد مورد تعرض و
خشــونت فیزیکی قرار گرفتند با اعتراض به قانون،
بدون بحــث و مذاکره و در واکنــش به تعرض به
ناموسشــان به دفاع برخیزند؛ اما مردم نه تندروی
خودســرانه را میپســندند و نه میلی به خشونت
دارند .قشر اکثریت جامعه آماده بحث و مناظره بر
ســر این موضوعات است که در کدام سوره قرآن از
حجاب اجباری ســخن به میان آمده است؟ گشت
ارشاد از کدام بند قانون اساسی بیرون آمده است؟
قوانین جامعه باید در راستای خواست منطقی عموم
باشد یا شعارهای یک بخش از جامعه؟ خشونتهای
فیزیکی و تعرضات صورت گرفته از سوی مأموران

گشت ارشاد
و بایدهای تازه

همراهان رئیسی
از دیپلمات تا شاعر
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پایان ریاســت جمهوریاش ،بیشــتر چهرهای
جنجالی بوده اســت که برخی از خطوط قرمز
نظام سیاســی را نیز زیرپا گذاشته بود و برخی
تحلیلگران ،پایان دوره گذشــته را پایان حضور
رســمی این چهره جنجالی در ساختار رسمی
نظــام جمهوری اســامی میدانســتند .مورد
دیگری کــه البته پیشازاین قابــل پیشبینی
بود ،عدم حضور حسن روحانی در این فهرست
است .علیاکبر ناطق نوری نیز غایب سرشناس
فهرست جدید است.
ادامه در همین صفحه

یادداشت ها

مسافران سفر رئیسی جمهور به نیویورک چه کسانی هستند؟

محدودیتهایتازه
برای مشموالن غایب
پاسخ آموزش و پرورش
به گزارش همدلی
درباره رتبه بندی معلمان
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گشــت ارشاد متناســب با کدام آیات و احادیث یا
بندهای قانون اساسی و حقوق بشری است؟ آیا در
بین شما دستاندرکاران از نظامی ،روحانی و سیاسی
کسی هست که فارغ از استانداردهای دوگانه بتواند
بانوان مورد تعرض قــرار گرفته را همچون ناموس
خــود بپندارد و دلش از این اتفاقــات به درد آمده
باشــد؟ آیا خروجی چندین ســاله گشت ارشاد و
ناکارآمدی آن اثبات نشده است؟ چند بانوی دیگر
باید به سرنوشــت مهسا دچار شوند تا باور برخی از
ناکارآمدی خشونتهای گشت ارشاد سیراب شود؟
بیش از  4دهه شعارگرایی و پرداختن به آرمانهای
دور از واقع و ناکامی در آنها ،چیزی جز هزینههای
هنگفت برای مردم در پی نداشــته است .سر دادن
شعارهایی همچون حســینیه کردن کاخ سفید در
حقیقت منجر به از دســت دادن دومینووار دوستی
کشــورهای عربی و تمایل آنها به سمت اسرائیل
شــد که ممکن اســت هر یک از آنها در آیندهای
نهچندان دور به پایگاهی علیه جمهوری اســامی
ایران بدل شــود .تئوریزه کردن اقتصادی اسالمی
هم طی این ســالها چیزی جر اختالس و فســاد
اقتصادی در بر نداشت .گشت ارشاد نمونه دیگری
از این تندرویها بود که حاصلش همین شــکافی
است که امروز در جامعه شاهدش هستیم .آری ،این
سالها آرمانگرایی و بلندپروازی اقلیتی تندرو باعث
شــد آنقدر ســرخود را باال بگیرند که زیر پایشان
خالی شود و نتوانند یا نخواهند واقعیات پیش روی
خود را ببیند .بیراه نیست اگر بگوییم ایدئولوگهای
تندرو بیشــتر از دشمنانشــان به خودشان صدمه
زدهاند و به ضد خودشــان بدل شــدند .اکنونکه
وقایع این روزها نشــاندهنده ناکارآمدی این طرح
خشونتزاســت و جامعه بــا قاطعیت با آن مخالف
اســت ،الزم اســت مســئوالن ردهباالی ذینفع به
خواسته اکثریت احترام گذاشته و مانع از خشونت
بیشتر در جامعه شــوند .اگر بپذیریم «میزان رای
ملت است» و دموکراسی زیربنای سیستم سیاسی
کشور اســت ،نهاهای قدرت ،واقعگرایی اکثریت را
فــدای آرمانگرایی توخالی اقلیــت نکنند .جامعه
در شــرایط کنونی آبســتن تحوالت و بحرانهای
عمیقی اســت که این اعتراضات ناشــی از جنبش
زنان میتواند همانند آتش زیر خاکستر عمل کند.
با توجه به درگیری بین دانشجویان در دانشگاهها و
دوپاره شــدن رابطه مردم و دولت ،مقامات بلندپایه
با عذرخواهی از مردم بهخصوص بانوان ،نشان دهند
که از تفکر طالبانی به دور هســتند .از سوی دیگر،
با پیشبینی ناآرامیهای بیشتر در سراسر کشور و
ازآنجاییکه این طرح سیاســی ،بیشازپیش رنگ و
بوی دینی به خود گرفته بهتر آن اســت که مراجع
تقلید و ارکان نظام در این مســئله داخل شوند تا
بتوانند از درگیریهای بیشــتر در ســطح جامعه
ممانعت به عمل آوردند.

مرگ مهسا؛ تلنگری به وجدان دلسوزان

مهدی دهقان نیری -مهسا امینی قربانی قانون نانوشتهای شد که در
مســیر اجرای خود واجد بیقانونی بسیار است .هر عقل سلیمی میداند
که اساســاً پلیس نمیتواند در زمینه یک مساله مرتبط با عقیده و البته
احواالت شــخصی آموزش دهد .بر طبــق قانون هر کجای دنیا از جمله
ما وظیفه پلیس «ارشاد» مردم نیســت؛ وظیفهای که بر اساس عرف و
قانون بر عهده صدها موسسه مذهبی ،اجتماعی و فرهنگی یا ردیفهای
بودجه مشــخص است و سالهاست که این سوال بدون پاسخ مانده که
باوجود نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسالمی ،وزارت ارشاد اسالمی،
وزارت آموزشوپرورش ،شورای انقالب فرهنگی و ...مساله ارشاد از سوی
پلیس دیگر چه معنایی دارد؟ گشــت ارشاد از زمان محمود احمدینژاد
در سال  ۱۳۸۴به شکل کنونی رنگوبوی بیشتری گرفت و البته علیرغم
آنکه رئیسجمهور وقت با یک جمله معروف «مگر مشکل امروز ما موی
دختران ما اســت؟» خود را به برخی از زنان و جوانان معرفی کرده بود،
این فعالیت پلیس در زمان وی موجبات نارضایتی و ناراحتی بخشــی از
جمعیت جوان کشــور را فراهم آورد .این رویکرد پلیس اگرچه در دولت
حســن روحانی تا حدی کنترل شــدهتر دیده میشد ،اما شواهدوقرائن
نشــان میدهد که در دولت ابراهیم رئیســی بر فعالیت و مأموریت این
بخش از پلیس افزودهشده است.
پس از اتفاق تلخ درگذشت مهسا امینی؛ دختر اهل سقز که برای سفر
به تهران رفته بود ،شــاهد اعتراض بعضــی از علما و مراجع؛ چهرههای
سیاســی و البته بخش عمدهای از مردم نســبت به وجود گشت ارشاد
بودیم ،بهگونهای که حتی ستاد امربهمعروف نیز خواستار حذف آن شده
اســت .بهجز عملکرد منفی گشت ارشــاد در آزار و اذیت برخی از زنان
و دختران و البته خانوادههایشــان ،به نظر میرســد در این سالها جز
موجسواری دشمنان جمهوری اســامی و رسانههای خارجی خروجی
دیگری نداشــته و اکنون برخی از هواداران معتدل جمهوری اســامی
معتقدند اکنون به پاشنه آشیل نظام تبدیلشده است .در روزهای پس از
درگذشت تلخ مهسا نگرانیهای بسیاری در بین خانوادهها برای فرزندان
خود به وجود آمده اســت؛ بهگونهای که بسیاری از خانوادههای دختران
ایرانی خود را در موقعیت خانواده داغدار مهسا امینی تصور میکنند .در
روزهای گذشته این عملکرد گشــت ارشاد همگان را به سمت موضوع
الــزام به حجاب یا آنچه در ادبیات برخــی از مردم ،منتقدان و مخالفان
جمهوری اسالمی به «حجاب اجباری» مشهور شده ،متوجه کرده است.
مساله ای که باعث صفآرایی مخالفان و موافقان این مساله شده و البته
بر التهابات فضای عمومی افزوده است.
حجاب که اینهمه ســبب بحثوجدل در داخل کشور شده است ،در
میان روحانیون و دینداران و معتقدان نیز مالکهای ثابتی ندارد .حتی
هنوز مشــخص نیست حجاب مدنظر از دیدگاه نظام به چه اندازه است.
بهعنوانمثال حجاب و پوشــش و حتی آرایش در فیلمهای تلویزیونی با
فیلم و سریالهای شبکه خانگی تفاوت بسیاری دارد .مرگ مهسا امینی
شــاید تلنگری بود برای تعطیلی این رویه و حرکت از برخورد قهری به
سمت عملکرد فرهنگی.
این مساله تلخ یکســویه دیگر هم دارد که متوجه زندگی و دختران
ایرانزمین اســت .مهســا امینی با هزاران آرزوی ازدسترفته این دنیا
را ترک کرد؛ دختری که میتوانســت زندگی کند؛ ازدواج کند ،مادری
فداکار برای فرزندان خود باشــد و همچنین نســل فردای ما را تربیت
کند .بهجز آن میتوانســت چهرهای فرهنگــی ،اجتماعی و اقتصادی با
عملکردی در خدمت کشــور باشــد .به نظر میرسد هرگونه که به این
مساله نگریسته شود ،معایب و آسیبهای آن بسیار بیشتر از مزایای آن
(اگر داشته باشد) است.

یادداشت

حسن یزدانی در مسیر پهلوانان

عبدالحسین طوطیایی -درود بیپایان بر
قهرمان غیور «حسن یزدانی» که بر سکوی قلب
مردمش سرافرازانه ایستاده است .پیام سرشار از
وفا و همدردی این قهرمان را برای مهسا امینی با
اشک دیدگانم خواندم .پیامی فروتنانه گر چه که
اشارهاش به شکست زیبنده آن قامت تناور نبود.
قامتی با ارادهای پوالدین که پرتو عشق و مهرش
را بر مردمان این سرزمین تابانده و پیروز همواره
در تاریخ این مرزوبوم خواهد بود .مردمانی که از
حســن یزدانیهای خود تنها پیمانی ناگسستنی
و نــه مدال کمبهــای مســابقات را میخواهند.
چنین پیمانی مدالی گرانبها بر گردن برافراشته
پهلوانــان این مرزوبوم اســت .گردنی که جز در
برابــر آفریدگارش ســر خم نمیکند .ســالیان
پرشماری اســت که مردم کشــورمان آرزوهای
دیرینه خود را در آمیزهای از نیرومندی ،عشق و
عدالت در تصاویر و خاطرات اسطورههایی بسان
«غالمرضــا تختی» بازمیخواننــد .پهلوانانی که
در عمر چهبسا کوتاهشــان اما بر بلندای تاریخ
کشورمان نشســتند تا که یاد نام و نشانشان از
آمدن دیگر نســلی نو از سالله پاکشان نویدمان
دهند .آنها که سالهاســت چشــم بــه افق و
در انتظــار طلیعــه تختی دیگــری بودند اینک
شــادماناند که آرزویشــان را در سیمای پرمهر
چهرهای مانند حسن یزدانی میبینند .جایگاهی
که نه برق مدال مسابقهای ذرهای بر آن افزوده و
نه کسری در مسابقه اندکی از گوهرش میکاهد.
اگرچــه مردم ما بازهم در آوردگاههای ورزشــی
سرها به آسمان و برسر سجاده عشق مینشینند
تا برای پیروزی و شــادمانی قهرمانان خود ،راز و
نیازها نمایند .مردمی که در تاریخ کهن خود اگر
از عهدشکنیها آزرده و ملولند اما انتظار دارند که
این قهرمانان کولهبار عشق به مردم را آنگونه که
به امانت ستاندند در طبقی از کرامت به آیندگان
بسپرند.
امروز حســن یزدانی هم تنهــا به خانوادهاش
یــا مردم جویبــار تعلق نــدارد .او اکنون در دل
میلیونها از مردم سرزمینش ،از سواحل جنوب
تا کرانههای ارس جای دارد .تشــک کشتی تنها
ســکویی بود که او توانســت با بالهای سترگش
در هــر کران از ســپهر این خطــه اهورایی به
پــرواز درآمده و بر هر بــام از خانههای مهربانی
هموطنانش فرود آیــد .خانههایی که کودکان با
قصههای مادران از رشادتهای این پهلوانان به
خــواب میروند تا که در فردایی روشــن و برای
بهروزی این آبوخاک بیدار باشند .آرزو میکنیم
که حســن یزدانی به ســیاق پهلوانان تاریخساز
کشورمان همانگونه که با اقتدار بر سکوی دلها
ایســتاد همواره ســرود همراهی و بالندگی این
سرزمین را زمزمه نماید.

روایتهاییدوتایی
و خطی

فیض شریفی
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با حکم مقام معظم رهبری اعضای دوره جدید منصوب شدند

ابقای احمدینژاد در مجمع تشخیص

ادامه از همین صفحه
متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
با هدایت و عنایت الهی دورهی جدید مجمع تشخیص مصلحت
نظام آغاز میشــود .این مجمــع از مهمترین نهادهای قانونی در
جمهوری اســامی و متعهد به دو مســئولیت اساسی است :ا ّول
تشخیص مصلحت در هنگام مواجههی مجلس با شورای نگهبان
که مستلزم نگاه ژرف و مصلحتشناس و احاطه به حقائق کشور
اســت و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاستهای کلی نظام
که متضمن راهبردیترین تصمیمها در ادارهی امور کشور است.
ارائــهی راهحل برای معضــات و نیز نظارت بر حســن اجرای
سیاســتهای کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است ،بر
اهمیت این نهاد قانونی افزوده اســت .حضور جمعی از نخبگان
مجرب و دارای ســوابق اجرائی در این مجمع و تجربیات متراکم
از دورههای گذشــته ،جایگاه این نهــاد را برتر و انتظارات از آن
را افزونتر میســازد .در بیانیهی آغاز دورهی قبل خواستههایی
مطرحشــده که اکنون نیــز به علّت برآورده نشــدن کامل ،باید
تکرار شود .از جمله :سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای
سیاســتها و نیز پیشــنهاد ســازوکار برای ارزیابی کارآمدی و
اثربخشی سیاســتها .افزون بر آن ،اتقان در تشخیص مصلحت،
تنقیح سیاســتهای ابالغ شده و بازنگری در آن در صورت لزوم،
ارتباط با مراکز علمی و دانشــگاهی و نخبگانی کشــور و حضور
منظم اعضاء محترم در جلسات مجمع ،مورد تأکید است.
اکنــون با تشــکر از اعضاء محتــرم در دور ه قبــل و تقدیر از
تالشهــای آنان و با طلب رحمت و مغفرت برای درگذشــتگان
ایشــان ،اعضاء دورهی پنجســالهی نهم را به این شرح منصوب
میکنم:
رئیس مجمع :آیة اهلل آقای حاج شیخ صادق آملی
اشخاص حقوقی :رؤسای محترم قوای ســهگانه ،فقهای محترم
شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت) ،رئیس ستادکل
نیروهای مســلّح ،دبیر شــورای عالی امنیت ملــی ،وزیر یا رئیس
دستگاهی که موضوع موردبحث به آن دستگاه مربوط است ،رئیس
کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسالمی.
اعضای حقیقی :حجج اســام :آقای حاج شیخ حسن صانعی،
آقای قربانعلی دری نجفآبــادی ،آقای محمود محمدی عراقی،
آقــای مجید انصاری ،آقــای غالمرضا مصباحی مقــدم و آقای
محسن اراکی.
حضرات :آقای غالمرضا آقــازاده ،آقای علی آقامحمدی ،آقای
علیاکبر احمدیان ،آقــای محمود احمدینژاد ،آقای محمدجواد
ایروانی ،آقای محمدرضا باهنر ،آقای احمد توکلی ،آقای ســعید
جلیلی ،آقــای غالمعلی حداد عادل ،آقای ســید کمال خرازی،
آقــای داود دانش جعفری ،آقای پرویــز داودی ،آقای محمدباقر
ذوالقــدر ،آقای محســن رضایی ،آقای ســیدمحمد صدر ،آقای
محمدحســین صفار هرندی ،آقای محمدرضا عارف ،آقای محمد
فروزنده ،آقای عباســعلی کدخدایی ،آقای علی الریجانی ،آقای
حســین محمدی ،آقای محمد مخبر ،آقای حسین مظفر ،آقای
سید مصطفی میرسلیم ،آقای سید مرتضی نبوی ،آقای علیاکبر
والیتی ،آقای صادق واعظزاده و آقای احمد وحیدی.
از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسألت میکنم.
س ّید علی خامنهای

