مریم برزکار» نقاش
در گفتوگو با همدلی :

رئیس قوه قضاییه
تاکید کرد؛

در کشور ما قدر هنر را
خوبنمیدانند

رسیدگی سریع به پرونده
جانباختگان حوادث اخیر
2
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ارز همچنان صعودی و بازار سرمایه قرمز است

خیال خبر
دالر بی
ِ
آزادسازی منابع ارزی
6

نه دولت ،نه شهرداری به قول خود وفا نکردند

اتوبوسهایی که در
انتظار وعدهها پیر شدند
4

مخالفتخانوادهمهسا
امینی با حضور در مجلس
2

وضعیتتازه
درپرداخت پاداش
پایانفرهنگیان
4

اقدام عجیب شهرداری تهران
در بحران بیآبی ؛

مجوز استخر برای
الکچریبازها
4

بخش اعظم سرزمینهای الحاقی به روسیه
هنوز در تصرف اوکراین است

پوتین؛درموقعیت
فرار رو به جلو
3
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هشدار دلسوزان؛ از بسیج دانشجویی تا برخی چهرههای سیاسی

در دانشگاه شریف
چه گذشت؟
همدلی| یکشنبهشب ،برای جامعه علمی کشور
شبی تلخ بود .شبی که دانشجویان دانشگاه شریف
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد قابل توجهی
از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند .دیروز
در واکنش به این برخورد خشــن با دانشــجویان
دانشگاه شریف ،دانشجویان دانشگاههای مختلف
کشــور از جمله عالمه طباطبایی و علم و صنعت،
راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند .این دانشجویان

ضمن اعتراض به کشته شدن مهسا امینی خواستار
آزاد شدن همکالسیهای خود شدند.در حالی که
قطع بودن شبکههای مجازی و وضعیت اینترنت
والبته ســکوت رســانه های داخلی ســبب بروز
شــایعاتی در رسانههای خارجی شده بود ،انجمن
اسالمی دانشگاه شریف درباره حوادث روز یکشنبه
این دانشگاه در توییتر گزارشی را منتشر کرد.
شرح در صفحه ۲

سرمقاله

واکنش رهبر انقالب به مرگ «مهسا امینی» وحوادث بعد از آن :

احساس«دورافتادگی»
ِ

به سازمان انتظامی
و بسیج ظلم شد

حسن دادخواه

مدرس دانشگاه

درحادثه درگذشت دختر جوان دل ما هم سوخت
خارجیها نمیتوانند پیشرفت کشور را تحمل کنند
کسانی که به خیابان آمدهاند ،عده بسیار کمی هستند
موضعگیری برخی چهرههای ورزشی و هنری اهمیتی ندارد

بازار داغ وی.پی.ان ،سود دالالن را بیشتر کرد

افزایش  3000برابری
تقاضای خرید فیلترشکن
همدلی| فیلتر شبکههای اجتماعی طی چند هفته اخیر ،بازار وی.پی.ان را داغ کرده و درخواست برای
خرید فیلترشــکن با افزایش سه هزار برابری روبهرو شده است .رقمهای متفاوتی درباره گردش مالی
فیلترشکنها اعالم شده که این رقم ها از  ۶۰۰تا  ۱۰۰۰میلیارد تومان است .این در شرایطی است که
در طرح مجلس صحبتهایی از فیلترینگ دائمی شبکههای پرمخاطب به میان آمده است.
شرح در صفحه 4
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واکنش رهبر انقالب به مرگ «مهسا امینی» وحوادث بعد از آن :

یادداشت

انقالب فمینیسمی یا مطالبات مدنی؟
صالحالدین هرسنی

تحلیلگر مسائل سیاسی

اعتراضــات و ناآرامیهای اخیر در زیر پوســت برخی از
شهرها که به واســطه مرگ دلخراش مهسا امینی جاری
است ،دستمایه تحلیل و تفسیرهایی از سوی تحلیلگران
و مفسران مسائل سیاسی شده است .در این ارتباط ،برخی
تحلیلگران حادثه مرگ مهسا امینی و به تبع آن اعتراضات
و ناآرامیهای ناشی از آن سر آغاز شکلگیری یک انقالب
فمینیســمی در ایران دانســته و در مقابل عده دیگری از
تحلیلگران همــان ناآرامیها را پیگیری خواســتهها و
مطالبات بهحق مدنی دختران و بانوان کشــور دانستهاند.
حال باید دانست که این ناآرامی ها کدامیک از دوگانه فوق
است؟ آیا این اعتراضات سرآغاز انقالب فمینیسمی است
یا آنکه مطالبات مدنی و به حق دختران و زنان ایرانی؟
فمینیسم آموزهای اســت که وجه اصلی تمامی تفاسیر
و گونههای آن بر این باور اســتوار است که زنان به دلیل
جنسیتشــان گرفتار تبعیض هستند و لذا الزم است که
برای تغییر این وضعیت ،اقدام و طرحی در افکنده شــود.
بدین ترتیب میتوان اصلیترین ســواالت فمینیسم را در
ســه مورد مطرح نمود و آن اینکه :مردان چگونه مســلط
شــدهاند؟ چرا این سلطه پذیرفته شــد؟ و نتایج این این
ســلطه چیست؟ مفروض اصلی فمینیســم این است که
مردان بر زنان به اشکال مختلف تسلط پیدا کردهاند ،به این
ترتیب فمینیســم از آنچه سلطه مردان بر زنان میخواند
یک برداشت و تلقی آنتولوژیکال (هستیشناختی) ندارد و
تسلط مردان بر زنان را نه امر وجودی ،بلکه آن را تحمیلی
و ساخته و پرداخته فرهنگ مردساالر جامعه میداند.
بــا توجه به عناصــر و مفروضات فمینیســم نمیتوان
اعتراضات و ناآرامیهای اخیر کشــور را که مرگ مهســا
امینــی داینامیــک و موتور محــرک آن بــوده ،انقالب
فمینیســمی دانســت .در واقع میتوان گفت که انقالب
فمینیسمی طبق معیارهای اندیشــهورزانی چون «مری
آستل»«،ولستون کرافت» و «سیمون دوبووار» چهارچوب
و الزاماتی دارد که اعتراضات اخیر کشور به دالیلی چند در
قالب آن نمیگنجد؛ اول آنکه رهایی از روبنده ،برقع ،چادر و
روسری در فمینیسم موضوعیت ندارد و اگر هم موضوعیت
داشــته باشد ،این مطالبات ،خواسته همه دختران ،زنان و
بانوان کشور نیست .این مطالبات بیشتر مطالبات دختران
ی و نودی اســت و در شرایطی که چنین
دههایهشــتاد 
مطالباتــی تقاضا میگردد که بخش مهمــی از دختران،
زنان و بانوان کشور هم خواستار حجابند و حجاب نه تنها
برای آنان محدودیت نیســت ،بلکه فرصت اســت و آن را
مایه تشخص و شــرف زنانگی خود میپندارند .دوم آنکه
اگر فرضمان بر این باشــد که اگر این اعتراضات تالشی
بــرای پایان دادن به فرهنگ مردســاالری حاکم و تحقق
آرمانهای فمینیسمی در کشور باشد ،میتوان نمونههای
فراوانی را در جامعه سراغ گرفت که حقوق زنان هیچ دست

کمی از حقوق مردان ندارد و همین فمینیسم اجازه داده
که مسئولیت زن در خانه به ُرفتو روب ،پختوپز و تولید
مثل خالصه و محدود نباشد .بر این اساس شاید بتوان ادعا
کــرد که زنان جامعه ما از نعمــت آزادی انگونه که تبلیغ
میشــود ،محروم نیســتند .در واقع فمینیسم اسالمی از
رهگذر تعریف و اختصاص مهریه ،نفقه و در پاره ای موارد
اختصاص حق طالق و حق حضانت جایگاه و موقعیت زن
در خانه و جامعه را مستحکم نموده است به ویژه آنکه در
جامعه ما مهریه همانند شمشیر داموکلس بر سر مرد عمل
میکند و این مرد است که باید سنگ زیرین آسیاب باشد
و ُصم و بُکم و زبان بریده در خانه به گوشــه ای نشسته و
حرفی نزند و َدم بر نیاورد .افزون بر این ،نگاه جامعه به زن
همراه با عزت و احترام بود و رســیدگی به امورات آنها در
جامعه بر امورات مردان مقدم اســت و مهمتر از همه آنکه
اعتراضات کنونی کشور که با شعار «زن،آزادی و زندگی»
کلید خورده است ،با هیچیک از گونههای فمنیسم؛ یعنی
فمنیســم لیبرال ،فمنیسم مارکسیستی ،فمنیسم سیاه و
فمنیســم رادیکال مطابقت ندارد .بنابر این صرف انتخاب
شــعاری چون «زن،آزادی و زندگی» نمیتواند توجیهی
برای آغاز انقالب فمینیسمی باشد.
بــه این ترتیب ،ایــن اعتراضات بیش از آنکه ســر آغاز
انقالب فمینیستی باشــد ،بیشتر یک مطالبه مدنی است
که بخش قابل توجهی از دختران دهه هشــتادی و نودی
آنهم تحت تاثیر جهانی شدن و انقالب تکنولوژیک به ویژه
گســترش فضاهای مجازی به جد خواهان آن هستند .در
واقع گســترش فضای مجازی در پی انقــاب الکرونیک
موجب بیدار شدن خواستههای کالنی در نسلهای جدید
شده است و شاید بتوان گفت که زندگی نسلهای جدید
بدون اســتفاده از فرآوردههای انقالب الکترونیک موجب
احساس طرد شدگی ،واپسزدگی و همچنین هویتزدایی
برای آنان شده و چنین احساسی عزم آنها را در اخذ چنین
مطالباتی جزم کرده است و به نظر هم نمیرسد که قصد
از عقبنشینی از چنین مطالباتی داشته باشند .با این همه
به نظر نمیرسد که اعتراض برای تحقق چنین مطالبهای
معطوف به نتیجه شــود ،چراکه این جنــس از مطالبات
منطبق با موازین حاکمیت نیســت و از آنجایی که چنین
مطالبهای در اثر نگاه خصمانه دو طرف ،وضعیت رادیکالی
به خود گرفته و از مسیر مسالمتآمیز و مدنی خارج شده و
زمینه را برای برخورد قهری حاکمیت فراهم کرده است .به
ویژه آنکه حاکمیت چنین اعتراضی را تالشی سازمانیافته
جهت «براندازی» تعبیر کرده و به همین جهت است که
تســاهل و مدارا جای خود را به خشونت داده است .حال
اگر قرار اســت که چنین مطالبهای بــرای دختران دهه
هشــتادی ونودی دست یافتنی باشد و اعتراضشان نفتی
بر آتش ناآرامیها تفسیر نشــود و خواسته های برخی از
افزاد وگروههای برانداز در آن مطرح نشــود؛ بهتر آن است
که چنین مطالباتی مدنی و به روشهای مســالمتآمیز
پیگیری شــود .موضعی که در طرف مقابل نیز ســاختار
امنیتی و انتظامی حاکمیت باید داشته باشد.

به سازمان انتظامی و بسیج ظلم شد

حضــرت آیــت اهلل خامنــهای فرمانــده معظم کل قــوا صبح
روز دوشــنبه در مراســم مشــترک دانش آموختگی دانشجویان
دانشــگاههای افسری نیروهای مســلح در سخنان مهمی با اشاره
به حوادث اخیر تأکید کردند«:بــا صراحت میگویم این حوادث
طراحــی امریکا ،رژیم صهیونیســتی و دنبالهروهای آنها اســت.
مشــکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است.
ملت ایران در این حوادث کام ً
ال قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر
جا که الزم باشد ،شجاعانه وارد میدان خواهد شد».
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار
شهیدان گمنام و قرائت فاتحه ،به دلیران و قهرمانان دفاع از اسالم
و ایران درود فرســتادند.فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر
در میدان سان دیدند.
رهبر انقالب اســامی در این مراســم در سخنان مهمی درباره
حوادث اخیر کشــور گفتنــد«:در این حوادث بیــش از همه به
ســازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد .البته
ملــت ایران در این حادثه نیز همچون حــوادث دیگر کام ً
ال قوی
ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود».
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند«:در آینده نیز هر جا که
دشــمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند ،آنکه بیش از همه سینه
سپر خواهد کرد ،ملت شجاع و مؤمن ایران است».
ایشان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت امیرالمومنین
علی(ع) ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند«:در
این حادثهای که پیش آمد ،دختر جوانی درگذشت که دل ما هم
واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه
ســوخت اما
ِ
امر مسلّمی وجود داشته باشــد ،عدهای بیایند خیابانها را ناامن
کنند ،قرآن آتش بزنند ،حجاب از سر زن محجبه بکشند ،مسجد
و حسینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند ،یک واکنش عادی
و طبیعی نبود».
رهبــر انقالب اســامی بــا تأکید بــر اینکه این اغتشــاشها
برنامهریزی شــده بود ،گفتند« :اگر قضیه ایــن دختر جوان هم
نبود ،بهانه دیگری بهوجود میآوردند تا امســال در اول مهر ،در
کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند».
حضرت آیــتاهلل خامنهای تأکیــد کردند« :مــن به صراحت
میگویم این اغتشاشها و ناامنیها ،طراحی آمریکا و رژیم غاصب
و جعلی صهیونیســتی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی
های خائن در خارج به آنها کمک کردند».
ایشــان افزودند«:برخی افراد نســبت به اینکه گفته شود فالن
حادثه طراحی و کار دشــمن بوده است ،حساس هستند و سینه
سپر میکنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا و صهیونیستها
و انواع تحلیلها و لفاظیهای مغالطهآمیز را نیز به کار میگیرند تا
بگویند کار خارجیها نیست».
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند«:در دنیا ،اغتشاشهای
زیادی بهوجود میآید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر
چند وقت یکبار اغتشــاش مفصلی بهوجود میآید اما آیا تاکنون
شده اســت که رئیسجمهور امریکا مجلس نمایندگان امریکا از
اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام
بدهند و بگویند در کنار شــما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانههای
جمعی وابســته به ســرمایهداری امریکا و مــزدوران آنها همانند
برخی دولتهای منطقه و از جمله ســعودیها از اغتشــاشگران
در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکاییها اعالم

کنند که ما فالن ســختافزار یا نرمافــزار اینترنتی را در اختیار
اغتشــاشگران قرار میدهیم تا به راحتــی ارتباط برقرار کنند؟»
حضــرت آیتاهلل خامنهای افزودند «:امــا چنین حمایتهایی در
ایران بارها اتفاق افتاده است .پس چگونه است که برخیها دست
خارجی را نمیبینند و چگونه انســان هوشمند احساس نکند که
در پشت این حوادث دستهای دیگری در کار است».
ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأســف امریکاییها برای از دنیا
رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخالف ظاهر ،به علت بهدست
آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند ،گفتند«:در
کشور،مسئوالن ســه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه قول
داده اســت که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشــخص شود
مقصــری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیســت؟ تحقیق یعنی
همین .حال ،چگونه میشــود یک سازمان و یک مجموعه عظیم
خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی سر زده باشد ،مورد تهمت
قرار گیرد .هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این ،کار عاملی
جز دستگاههای جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی ندارد».
رهبر انقالب اســامی با طرح این ســؤال کــه انگیزه دولتهای
خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور چیست؟ افزودند:
«آنها احســاس می کنند کشور در حال پیشرفت به سوی قدرت
همهجانبه است و این موضوع را نمیتوانند تحمل کنند».
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به شــتاب گرفتن پیشرفت
کشــور در همه بخشها و تالشها برای گشــوده شــدن برخی
گرههــای قدیمی و فعال شــدن بخش تولیــد و دانشبنیانها و
توانایی کشــور برای خنثی کردن تحریمها تأکیــد کردند«:آنها
نمیخواهند این پیشــرفتها در کشور شــکل بگیرد و به منظور
متوقــف کردن این حرکــت ،برای تعطیلی دانشــگاهها و ناامنی
خیابانها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید در شمال غرب
و جنوب شرق کشور ،برنامهریزی کردهاند».
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره شمال
غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است ،گفتند«:من در میان
قوم بلوچ زندگی کردهام و آنها عمیقاً به جمهوری اســامی وفادار
هستند .قوم ُکرد نیز یکی از پیشرفتهترین اقوام ایرانی و عالقمند
به میهن ،اسالم و نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت».
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان کردند«:طراحی و اقدامات
دشــمنان نشــاندهنده باطن آنها اســت .همان دشمنی که در
اظهارات دیپلماسی میگوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام
و قصد دشمنی نداریم ،چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد
اغتشاش،نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است
که ممکن است با برخی هیجانها تحریک شوند».
حضــرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه امریکا فقط مخالف
جمهوری اســامی نیســت و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف
اســت ،افزودند«:آنها بــه دنبال ایران دوران پهلوی هســتند که
همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود».
ایشان گفتند«:پشــت صحنه قضایای اخیر ،این زورگویان قرار
دارنــد و دعوا بر ســر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر ســر
با حجاب و بدحجاب نیســت .خیلی از کســانی که حجاب کامل
ندارند ،جزو هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و در مراسم
مختلف شرکت میکنند .دعوا و بحث بر سر استقالل و ایستادگی
و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است».
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در دو مــاه محرم و صفر ،به ویژه در ســال
های اخیــر ،تبلیغــات مذهبــی و خدمات
عمومی دولت در این راستا ،به شدت فزونی
یافته است و دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی
رسمی بلکه همه وزارتخانهها فراتر از وظایف
قانونــی و متعارف خود ،همه امکانات را وقف
و صرف امــور مذهبی و تبلیغــی مرتبط با
محرم و صفر و مناســبتهای مذهبی دیگر
مینمایند .بر پایه گزارشــات مستند سیمای
جمهوری اسالمی ،تمام دستگاههای امدادی،
بهداشــتی ،انتظامــی ،ترابــری ،درمانی ،در
ســال جاری ،کلیه امکانات خویش را صرف
برگــزاری آبرومند این مراســم و مناســک
کرده اند .توصیف و شــرح خدمات رفاهی و
درمانی و بهداشــتی و کنسولی برای شرکت
کننــدگان در آیینهای مذهبــی ،بهگونهای
اســت که شــنوندگان و بینندگان سیمای
جمهوری اســامی ،آرزو میکنند که همین
خدمات را در سراســر سال و در داخل کشور
بتوانند دریافت کنند .این رسیدگیها ،البته
و بیگمان شایســته مردم ایران و شــرکت
کنندگان در مناسک و مناسبتهای مذهبی
اســت .از ســوی دیگر و همزمــان با پخش
گزارشهای مســتند از دستگاههای خدماتی
در راهپیمایی اربعین و مناســک قبل و پس
از آن ،این روزها بســیاری از شهرهای ایران
شــاهد حرکتهایی از سوی دســتههایی از
مردم در اعتراض به موضوع جانسپاری یکی
از دختران ایرانی اســت .این که اعتراضات،
بــا چه زمینه و اســباب و با چــه هدف و از
سوی چه دســتههایی انجام شده و میشود،
موضوعی اســت که در جای خــود نیازمند
بررســی و تحقیق میدانی اســت .نکته حائز
اهمیت و توجه این اســت که پس از گذشت
نزدیک به دو هفته از این اعتراضات ،انبوهی
از مصاحبــه و گفت و گو با مقامات رســمی
و برخی روحانیــان بلندپایــه و بیانیههایی
از ســوی دســتگاههای امنیتی و انتظامی و
نظامــی در محکومیــت اعتراضــات به ویژه
جنبههای تخریبی آن منتشر گردیده است.
در این گفتوگوهــا و مصاحبهها و بیانیهها،
نقطه نظرات و مواضع اعالم شــده ،شبیه به
یکدیگرنــد و همه آنها ضمن دعوت مردم به
رعایت قانون در بیان خواستهها و خودداری
از صدمه زدن به امــوال عمومی ،صراحتا به
تهدید پرداختهانــد و معترضان را خرابکار
و آشــوبگر خواندهاند .بر پایه آنچه گذشت،
مالحظه م شــود که گویی شهروندان ایرانی
به دو دســته کامال مجزا و متفاوت تقســیم
شدهاند و هر دسته ،گفتمان ،هدف ،انگیزه و
راهی متضاد با گروه دیگر را پیگیری میکند
و هر یک در راه و مســیر متفاوت از یکدیگر
قــرار دارد .از مفــاد و نوع تبلیغات رســمی
کشور روشن اســت که گویی در یک گروه،
مردمان متدیــن ،هواخواه نظــام جمهوری
اســامی و ملتزم به احکام آسمانی اسالم و
دوســتدار مقامات نظام قرار دارند و در گروه
دیگر ،جوانان ســرکش و نافرمان و بیقید و
بند و فریبخوردگان شــبکههای مجازی و
دلســپردگان به معاندان و دشمنان تاریخی
ایران قرار گرفتهاند .نگارنده این یادداشــت،
البته این دســتهبندی را نمیپذیرد و بر این
باور اســت که به رغم وجود رنگارنگی میان
مــردم ایران ولی آنان در امــور کلی و ملی،
همگام و وابســته به یکدیگرند .آنچه در این
زمینه باید مــورد توجه مقامــات حکومتی
قرار گیرد ،این اســت کــه نباید این ذهنیت
بــرای دســتههایی از مردم ایجاد شــود که
گمان کنند از چشــم حکومت دور افتادهاند
و خواســتههای آنان در اولویت دولتها قرار
نــدارد و امکانات متعلق به عموم مردم ،فقط
در اختیار دســتههایی خاص است .چنانچه
بنا به شــواهد ،دســتههایی از مردم ،درست
و نادرســت گمان ببرند کــه در کانون توجه
دولتها ،قرار ندارند و حکومت در مسیرهایی
متفاوت با ســبک زندگی و خواستههای آنان
قــرار دارد ،زمینههای خشــم و نارضایتی از
دولتها و احســاس بیتعلقی و جدایی آنان
از میهن عزیز فراهم میشــود .هنر حکمرانی
و راه درســت بهرهمنــدی دولتها از توان و
اســتعداد مادی و معنوی شهروندان ،ایجاب
میکند تا دولتها ،همه مردم و ملت را با یک
چشم نگاه کنند و با خطکشیهای غیراصولی
میان آنان ،از بروز دو دستگی و دشمنی میان
مردم جلوگیری کنند.

