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روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

علیرغم حضور سران ایران وجهان در نیویورک؛

موتور برجام 
روشن نشد

همدلــی| در حالی که با حضور برنامه ریزی شــده 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد 
ایران در مداکرات هســته ای در ســفر به نیویورک، 
پیش بینی می شد که تغییر مثبتی در روند مذاکرات 
برجامی و تالش در جهت احیای مجدد آن،  انجام شود 
اما این فرضیه تنها منتهی به ادامه خطابه های طرفین 

و تاکید بر مواضع پیشین شد و به عاملی جهت خروج 
گفتگوها از وقفه ایجاد شده منجر نشد. این در حالی 
است که وزیر امور خارجه ایران با خوش بینی دوباره، 
از ارســال پیام آمریکایی ها در روزهای اخیر مبنی بر 
داشتن اراده و حسن نیت جدید آنان برای رسیدن به 
شرح در صفحه ۳ توافق خبر داده است. 

وایت آمار ناآرامی ها به ر
دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد جدی با عوامل ناامنی؛

 برای ۱۴ نفر کیفرخواست
 صادر شد

عامالن ترور شهید 
فخری زاده در دادگاه

 مازیار یونسی رهبر ارکستر 
»آیسو« در گفتگو با همدلی:

 چشم انتظار 
تمهیدات ویژه ایم 
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یادداشت
لغو گفتگوی رئیس جمهور و چند مالحظه

سیف الرضا شهابی - قــرار بود رئیس جمهور ایران در حاشیه 
سفر به نیویورک برای شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با 
خانم »کریستین امان پور« خبرنگار و مجری ایرانی _ انگلیسی متولد 
لندن شبکه پربیننده »سی.ان.ان« آمریکا در هتل محل اقامت آقای 
رئیسی گفتگو داشته باشد در حالی که صحنه برای گفتگو آماده شده 
بود، بنا به گفته خانم امان پور بعد از معطلی چهل دقیقه ای، دستیار 
رئیس جمهور  به وی اطالع داد که»چون در ماه محرم و صفر قرار 
داریم رئیس جمهور گفتند خانم امان پور باید روسری داشته باشد در 
غیر این صورت، حاضر به گفتگو نمی باشد.«اگر آنچه را که در فوق 
ذکر شد واقعیت داشته باشد چند مالحظه و سئوال همراه با مقداری 
تأسف وتحیر خود را نشان می دهد:۱-  آیا مقامات ایرانی در زمان 
تعیین قرار با خانم امان پور نمی دانستند تاریخ این گفتگو در  ماه صفر 
است؟ چرا این شرط را در همان زمان مطرح نکردند؟ ۲-  در کجای 
مقررات و قوانین و پروتکل ها تاکید شده خانم خبرنگار خارجی در 
بیرون مرزهای ایران باید در ماه های محرم و صفر حجاب داشــته 
باشد؟ اگر چه  مهمان می تواند شرایط خودش برای دیدار و گفتگو را 
از قبل به اطالع میزبان برساند و اگر او پذیرفت، مراحل بعدی انجام 
بگیرد.3- آیا اگر زمان مصاحبه در خارج از حطیه زمانی ماه محرم 
و صفر بود، گفتگو با یک خبرنگار بی حجاب بال مانع است؟  و اصوال 
این موضوع رعایت حجاب یــک خارجی در مواجهه با یک حاکم 
مسلمان جایی در آموزه ها و توصیه های اسالمی دارد؟ 4- در همان 
روزهایی که رئیس جمهور از دیدار با خانم خبرنگار طفره رفت،  آقای 
حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر خارجه جمهوری اسالمی که شخصیتی 
حقوقی در دستگاه دیپلماسی نظام است در ماه صفر در نیویورک با 
وزیران خارجه کشورهای بلژیک و سوئد که هر دو خانم و بی حجاب 
بودنــد، دیدار و مذاکره کرد و در دیدار با شــخصیت های خارجی 
دیگر کشــورها نیز زنان بدون حجاب هم حضور داشتند.5- بدون 
تردید موارد فــوق، هر چیز را که پنهان کند، اما دو گانگی تازه ای 
در سیاســت خارجی  جمهوری اسالمی نشان می دهد؛ موضوعی 
که در سیاست خارجی دولت های پیشین، حتی دولت اصول گرای 
محمود احمدی نژاد وجود نداشت. آیا همین دوگانگی سبب ایجاد 
ســئواالت  تازه در افکار عمومی داخلی و خارجی نمی شــود؟6- 
عدم حضور رئیس جمهور این گونه تعبیر شــد که آقای رئیسی از 
سئواالت چالشی خبرنگار در یک گفتگوی دونفره نگران بود و برای 
فرار از ســئواالت در مورد مسایل روز ایران به بهانه ای متوسل شد 
که اتاق فکر دولت یقین داشتند مورد قبول خبرنگار سی.ان.ان قرار 
نمی گیرد. این گمانه وقتی تقویت می شود که بدانیم این خبرنگار 
در توییتر خود به این موضوع اشــاره کرد و نوشت که برای سئوال 
از رئیس جمهور در مورد درگذشت مهسا امینی و مسایل مربوطه 
برنامه ریزی کرده بود.7- گفتگو با یک شبکه پربیننده آمریکایی با 
مخاطبان بسیاری که مشتاق شنیدن مواضع ایران هستند، بهترین 
فرصت بود تا مواضع ایران در ارتباط با موضوعات داخلی، خارجی، 
منطقه ای و بین المللی و برجام و... بازگو شود.8- در زمانی که بحث 
مرگ خانم مهسا امینی در ارتباط با حجاب در راس اخبار داخلی و 
خارجی قرار دارد و جمهوری اسالمی سعی دارد درباره آن، را برای 
افکار عمومی توضیح دهد؛  گذاشتن شروطی نظیر اجبار به حجاب 
برای یک خبرنگار زن در خارج از مرزهای کشــور، این برداشت را 
تقویت می کند که زنان ایرانی برای حجاب تحت فشــار قرار دارند 
واین سخن رئیس جمهور که را تکذیب می کند که گفته بود زنان 

در ایران به عنوان یک امر خودجوش حجاب را رعایت می کنند.

یادداشت

شیوه مواجهه با اعتراضات مدنی
مسعد سلیتی - در پی مرگ مهسا امینی که 
از سوی گشت ارشاد بازداشت شد، بخش بزرگی 
از شهروندان ایرانی به طور مسالمت آمیز اعتراض 
مدنی خود را در فضای مجازی با هشتگ »مهسا 
امینی« و  با حضور گروه های مختلف اجتماعی که 
بازتاب دهنده افکار عمومی است، برای اثرگذاری 
بر مقامات دولتی در پاسخ گویی و شفافیت نحوه 
مرگ او آغاز نمودند.عدم پاسخگویی به موقع دولت 
در خصوص علت مرگ این هموطن و عدم اقناع 
عمومی از توضیحات بعدی نیروی انتظامی و ایهام 
در فیلم منتشر شــده و احساس کاهش امنیت 
فردی منجر به گســترش اعتراضات در شهرهای 
مختلف و کشته شدن، جراحت و بازداشت تعدادی 
از شهروندان شد.اعتراض مدنی شهروندان ایرانی 
به مرگ مهســا امینی به موجب اکانی که اصل 
۲7 قانون اساســی به همه در تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی داده اســت، حقی است که در قانون 
اساســی برآمده انقالب اسالمی و نظام بین الملل 
به رســمیت شناخته شــده و مورد حمایت قرار 
گرفته است و هیچ دولتی نمی تواند با بهانه هایی با 
کلیدواژه های نظم عمومی، امنیت عمومی، دسیسه 
دشــمنان، هدایت معاندین یا موارد مشابه آن را 
ممنوع نماید.بی اعتنایــی اولیه نهادهای دولتی و 
نیروی انتظامی و واکنش نامناسب آنها به دادخواهی 
ناشی از مرگ مهسا امینی، بسیاری را به اعتراضات 
خیابانی رهنمون کــرد. اکنون که این اعتراضات 
گسترده تر شــده و برخی اقدامات ساختارشکن 
نیز با آن همراه شده است، مهم ترین وظیفه دولت 
بازگشت آرامش به کشور، تحقق وفاق، همبستگی 
و آشــتی ملی، جلوگیری از تعمیق شکاف دولت 
و ملت، پاسخگویی و تحقق مطالبات معترضان با 
برکناری مقصران، توقف برخی خشونت ها، توقف 
تحریکات تو صدا و سیما و رسانه های خاص علیه 
معترضان، بازنگری در برخی قوانین و انطباق آن با 
آموزه های حقوق بشر  و شهروندی و کرامت انسانی، 
دلجویی از آســیب دیدگان این حوادث و حوادث 
مشابه، تشــکیل کمیته حقیقت یاب و معرفی و 
محاکمه عادالنه عامالن و مقصران مرگ مهســا 
امینی، انحالل گشت ارشاد، تحقیق و تفحص از 
عملکرد نیروی انتظامی در موارد مشابه و بازنگری 
در برخی شوی های مقابله با مساله حجاب است.

اعتراض مدنی شــهروندان پویا و مسئولیت پذیر 
ایرانی با انگیزه شرافتمندانه و مصلحت عمومی و 
به طور مسالمت آمیز، آرام، آگاهانه، ارادی، معنادار 
 و هدفمند با پرهیز از خشونت و پیامدهای ناگوار 
آن خواهان تامین اهدافی هستند که تاکنون بدون 
پاسخ مانده اســت. امید می رود که دولت و قوای 
دیگر از بی اعتنایی به شــهروندان معترض دست 
بردارد و عملکرد خود را با توجه به حقوق معترضان 

و مردم همراه کند.

ارزیابی »همدلی« از روی کارآمدن ارز ملی 
دیجیتال برای دور زدن تحریم ها

 ابهامات درباره 
ارزریال به جای ریال

شایعه کودتا در چین و 
حبس »شی جین پینگ« 

تبلیغ اینترنت 
»استارلینک« 

کالهبرداری است

 تهیه الگوی جدید
 برای بهره برداری از 

اماکن ورزشی

همدلی| موضوع ارز دیجیتال ملی این روزها 
در کشور بسیار داغ است؛ مخصوصا حاال که 
ابهامات درباره وضعیت برجام بیشتر از قبل 
هم شده. بانک مرکزی هم به تازگی جزئیات 
جدیدی درباره پول جدید ایران منتشر کرده 
که نگاه کارشناســان را به خــود برگردانده 
اســت. پنج شــنبه بود که بانــک مرکزی، 
اجرای آزمایشــی ارز دیجیتال  را آغاز کرد؛ 
در پیش نویس ســند ریــال دیجیتال بانک 
مرکزی آمده است که هدف ریال دیجیتال، 
تبدیل اســکناس ها به موجودیت های قابل 

برنامه ریزی است.
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برخی مسئوالن وتالش 
برای ایجاد نارضایتی

     فضل اهلل یاری 
   سردبیر

 شیوه مواجهه 
با تحرکات مدنی

 مسعد سلیتی
حقوق دان

لغو گفتگوی رئیس جمهور 
و چند مالحظه

 سیف الرضا شهابی
تحلیلگر سیاسی

 گاه میان چیزی
 به رنگ خواب

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

سرمقاله

یادداشت ها

در حالی که همه خبرهای رسمی وغیررسمی از 
گسترش ناآرامی ها و متاسفانه کشته شدن و جراحت 
برخی از مــردم حکایت دارد و جامعــه در التهابی 
بی سابقه به سر می برد، طبیعی ترین و اولین واکنشی 
که حداقل از سوی دولتمردان - که به واسطه وجود 
مــردم در راس امور قرار گرفتــه و از مزایای قدرت 
برخوردارند- انتظار می رود که نســبت به گسترش 
این ناآرامی ها وتعمیق شکاف ها حساس تر باشند و از 
هرکاری برای جلوگیری از این وضعیت، دریغ نورزند. 
شرح در همین صفحه  

فضل اهلل یاری- در حالــی که همه خبرهای 
رسمی وغیررسمی از گسترش ناآرامی ها و متاسفانه 
کشته شدن و جراحت برخی از مردم حکایت دارد و 
جامعه در التهابی بی سابقه به سر می برد، طبیعی ترین 
و اولین واکنشی که حداقل از سوی دولتمردان - که 
به واســطه وجود مردم در راس امور قرار گرفته و 
از مزایــای قدرت برخوردارنــد- انتظار می رود که 
نسبت به گسترش این ناآرامی ها وتعمیق شکاف ها 
حساس تر باشــند و از هرکاری برای جلوگیری از 
این وضعیت، دریغ نورزند. اما شــوربختانه مواضع 
برخی از مسئوالن به گونه ای است که بر التهابات و 
گسترش نارضایتی ها افزوده است. مواضعی که خود 
می تواند دســتمایه اتهاماتی چون تشویش اذهان 
عمومی، ایجــاد تنفر، تحریک افکارعمومی، کمک 
به گسترش نارضایتی و تعمیق شکاف میان مردم 
و حکومت باشــد و در این روزهــا برخی از افراد با 
همین اتهامات روانه بازداشتگاه ها شده اند.اکنون و در 
وضعیتی که برخی نهادهای انتظامی و قضایی تالش 
خود برای فرونشاندن این التهابات را متوجه برخورد 
با کسانی کرده اند که به زعم خود به التهابات جامعه 
و گســترش اعتراضات و تشدید خشونت ها دامن 
می زنند، تکلیف کســانی که در کسوت مسئول به 
تشدید این وضعیت کمک می کنند چه می شود؟ 
چرا هیچ کس مســئولی که برخی معترضان را به 
گرفتن مواضع شدیدتر تحریک می کند، سرزنش و 
پیگیری نمی کند؟ آیا قوانین بازدارنده ویا اقدامات 
پیشــگیرانه و حتی تنبیهی فقط برای مردم قابل 
اجراست و فردی به صرف این که در نظام سیاسی 
مســئولیت گرفتــه از هر گونه پیگیــری مصون 
است؟بدون تردید بخشی از اعتراضات مردمی که 
اکنون به بهانه مرگ خانم مهســا امینی به خیابان 
آمده اند و خارج از اقدامات ساختارشکنانه اعتراض 
را انتخاب کرده اند، متوجه برخی تبعیض هایی است 
که میان مردم و مســئوالن ویا نزدیکان مسئوالن 
شکل گرفته، است. پیامدهای نگاهی که مسئوالن 
را منزه از خطا دانســته و حتی خطاهای آنها را در 
رسانه های ملی و حاکمیتی، پنهان ویا توجیه کرده 
است. بدون تردید در روزهایی که التهابات موجود در 
جامعه و برخی بی تدبیری ها وضعیت کشور را بغرنج 
کرده و موجبات نگرانی دلســوزان کشور را فراهم 
کرده است، الزم است که نهادهای انتظامی وقضایی 
همه وضعیت را در تحرکات خیابانی خالصه نکنند 
واکنون که برخی از افــراد را به اتهام »تالش برای 
ایجاد نارضایتی« در جامعه و در میان مردم بازداشت 
و تعقیب کرده اند، عملکرد برخی از مسئوالن در این 
زمینه نیز در کانون توجه قرار گیرد و سهم آنان در 
ایجاد این وضعیت مشخص شود و اگر بنا بر پیگیری 
قضایی آنان نیست، درباره پیامدهای مواضع تحریک 
کننده شان تذکرات الزم به آنان داده شده و آنان را 

در مسیر ایجاد آرامش در جامعه قرار دهند.

برخی مسئوالن وتالش برای ایجاد نارضایتی

سرمقاله

 زنگ آخر
 برای معلِم بازی

 امین تارخ؛ چهره نامدار
 عرصه بازیگری درگذشت

»اجتماع بزرگ امت رسول اهلل)ص(« برگزارشد

تجمع علیه ساختارشکنی
احمد بخارایی؛ جامعه شناس در گفتگو با همدلی:

انتقاد نباشد، جامعه منفجر می شود


