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اخبار کوتاه

نشست مشترک مجلس با قوای مجریه و قضائیه
برگزار میشود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت :در امتداد برگزاری جلسات مشترک
مجلس شــورای اســامی با قوای مجریه و قضائیه ،هفته آینده بهارســتان
میزبان رئیس قوه قضائیه و مســئوالن قضایی کشور است و سیزدهم آذرماه
نیز نشست مشترک با رئیس جمهور و هیات دولت برگزار میشود.
به گزارش ایرنا ،ســید نظام الدین موســوی روز چهارشنبه در این باره
گفت :جلســه مشــترک مجلس و قوه قضائیه روز سهشنبه هشتم آذر ماه و
جلســه مشترک مجلس و دولت روز یکشنبه  ۱۳آذر ماه به میزبانی مجلس
شورای اسالمی برگزار میشود.
وی درباره محورهای این دو نشســت اظهار داشت :در این جلسه که در
امتداد جلسات مشترک قبلی برگزار میشود ،قرار است ،مجلس ،نمایندگان
و مسووالن عالی قوا موضوعات فیمابین و موضوعات کالن کشوری را مورد
بحث و بررسی قرار دهند.

برخورد با شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب
در جامعه

پنجمین جلســه قرارگاه عملیاتی فرامین و سیاســتهای ابالغی رهبر
معظــم انقالب در قوه قضائیه به ریاســت معاون اول قــوه قضائیه با حضور
رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ،و جمعی از مسئوالن دستگاه
قضایی برگزار شد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از قوه قضائیه ،در ابتدای این نشســت حجت
االسالم و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت
خبر و اطالع رســانی به موقع و تاثیر اخبار و شــایعات نادرست در سلب و
آرامش روانی مردم به دســتور مقام معظم رهبری در جلســه هفتم تیر ماه
ســال جاری و تاکید ایشان بر برخورد مناســب با شایعات و اخبار نادرست
اشاره کرد و گفت :این موضوع به ویژه در شرایط فعلی جامعه دارای اهمیت
بسیار زیادی است و مشاهده میشود فردی با انتشار خبر جعلی یا نادرست،
باعث تشــویق اذهان عمومی میشود و الزم اســت ابعاد مختلف موضوع از
جمله ابعاد تقنینی ،قضایی و اجرای آن بررســی شــود و هر بخش مربوطه
وظیفــه خود را انجام دهد و اگر نیاز به اصالح قانون دارد ،الزم اســت تا به
فوریت این اقدام الزم انجام شود.
وی افزود :در دادستانی کل کشور ،معاونت اجتماعی و پیشگیری ،مرکز
حفاظت و اطالعات دارای ظرفیتهای مهمی در حوزه رصد اخبار نادرست
و برخورد با این اخبار دارند ،الزم است راهکارهای اجرایی در جهت تقویت
عملکــرد این بخشها در نظر گرفته شــود و دادســتانیها و دادســراهای
استانها هم در این زمینه فعال شوند.
در ادامه این جلســه مقامات حاضر در نشســت از جمله دادستان کل
کشــور ،رئیس دیوان عالی کشــور ،معاونت راهبردی قوه قضائیه و سپس
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه ،رئیس مرکز رســانه قوه قضائیه
بــه بیان دیدگاههای فنی و تخصصی پرداختند و راهکارهای عملی از جمله
ضرورت تدوین الیحه قضایی در خصوص مقابله با شــایعه پراکنی و انتشار
اخبــار کذب در فضای مجازی و حقیقی ،آموزش قضات رســیدگی کننده
به جرایم حوزه فضای ســایبری ،تقویت مرکز رصد فضای مجازی در حوزه
رسانه ،هویت بخشــی به فعاالن فضای مجازی ،نظارت بر نحوه و رسیدگی
به پروندههای مهم مربوط به شایعه پراکنی در دادستانی کل و معاونت اول،
ضرورت پاسخگویی در موارد انتشار اخبار جعلی و  ...ارائه کردند.

تکذیب مالقات شمخانی با اعضای بیت امام
در پی انتشــار خبری در روزنامه وال اســتریت ژورنال مبنی بر مالقات
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اعضای بیت حضــرت امام خمینی (ره)،
امین عارف نیا معاون فرهنگی هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی در گفتگو با جماران انجام مالقات علی شمخانی با اعضای بیت
حضرت امام را تکذیب کرد.
عــارف نیا به جماران گفت :در ماههای اخیر درخواســتی از جانب دبیر
شــورای عالی امنیت ملی مبنی بر مالقات با اعضای بیت امام مطرح نبوده
و دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی هیچگونه تقاضایی از بیت امام راحل
نداشته است.

احمد جنتی:

فقدان روحیه بسیجی ،عامل زندگی ذلتبار است
دبیر شــورای نگهبان گفت :جوانان بسیجی که امروز جان خود را برای
تامین امنیت مردم ایران هدیه میکنند ،همانهایی هستند که در روزهای
ســخت همهگیری ویروس کرونا و در هنگام پیش آمدن وقایعی مانند سیل
و زلزله خالصانه در خدمت مردم بودند.
احمد جنتی در جلسه شورای نگهبان با بیان اینکه در نگاه حضرت امام
راحل (ره) و همچنین مقام معظم رهبری ،بسیجی بودن منحصر به عضویت
در یک ســازمان نیست ،اظهار داشت :بر اساس نظر این بزرگواران ،بسیجی
بودن یک نوع تفکر ،یک نوع فرهنگ و یک سبک زندگی است که متکی به
ارزشهای جهانشمول اســامی است و میراث آزادگانی است که در طول
تاریخ برای اعتالی جبهه حق مجاهدت کردهاند.
وی در ادامه تفکر بسیجی را حالل مشکالت کشور دانست و تصریح کرد:
این تفکر اســت که بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را نیز محقق خواهد کرد
و زمینهساز شکلگیری تمدن نوین اسالمی خواهد شد.
آیتاهلل جنتی در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اینکه فقدان
روحیه بسیجی ،زندگی ذلتبار را به دنبال دارد ،به عبرتهای تاریخ معاصر
ایران اشاره کرد و گفت :متاسفانه در تاریخ کشورمان وقایعی وجود دارد که
هــر ایرانی آزادهای از مرور آنها احســاس حقارت میکند .وی یکی از این
وقایع را ماجرای برگزاری کنفرانس ســران متفقین در تهران در آذر ســال
 ۱۳۲۲عنوان کرد و گفت :این اتفاق که در رژیم پهلوی اتفاق افتاد ،سرشار
از رفتارهای تحقیرآمیز بود که خوب و الزم است جوانان با مطالعه تاریخ ،از
تفاوت شرایط ایران مقتدر امروز با ایران تحقیر شده آن سالها مطلع شوند.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش:

نیروی هوایی ارتش خار چشم دشمنان است

امیر ســرتیپ امیر حاتمی ،مشــاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش
جمهوری اســامی ایران با حضور در ستاد نیروی هوایی ارتش از مجموعه
جهــاد خودکفایی این نیــرو بازدید کــرد و در جریان آخریــن اقدامات،
پیشرفتها و دستاوردهای متخصصان و دانشمندان این نیرو قرار گرفت.
امیر ســرتیپ حاتمی بــا تقدیر از تالشهای جهــادی و انقالبی صورت
گرفته در مجموعه جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش گفت :بدون تردید
مسئولیت خطیر فرماندهان نیروی هوایی ارتش جهت حفظ آمادگی و ارتقاء
توان رزمی در شرایط ســخت تحریمهای ظالمانه به مراتب سنگینتر از از
گذشته خواهد بود.
وی افزود :آن چیزی که به وضوح در نیروی هوایی ارتش قابل مشــاهده
و درک بوده و باید مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرد این اســت که این نیرو
با تمام ظرفیت و همت انقالبی خود ،تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم
کل قــوا را نصبالعین قرار داده و خود را بــرای مقابله با هرگونه تهدیدات
احتمالی مهیا کرده است.
مشــاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش تقویت نیروی هوایی ارتش
در حوزههای تجهیز ،ارتقاء و بازآمادسازی را از اولویتهای اصلی برشمرد و
تصریح کرد :پروژههای تحقیقاتی ارزشمند جهاد خودکفایی نیروی هوایی،
نقش بسزا و تعیین کنندهای در تقویت حوزه رزم و ارتقاء قدرت بازدارندگی
دفاعی دارد.
امیر ســرتیپ حاتمی با اشــاره به توجه ،تاکیــد و توصیههای حکیمانه
امامیــن انقالب به ویــژه فرمانده معظم کل قوا به حــوزه جهاد خودکفایی
نیروی هوایی ارتش ،اظهارکرد :مقام معظم رهبری همواره به نقش و جایگاه
بیبدیــل جهاد خودکفایی در قدرتمند شــدن نیروی هوایی ارتش تاکید و
اهتمام داشتهاند و همواره با رهنمودهای ارزنده خود از آن حمایت کردهاند.
وی تاکید کرد :با پیروزی شــکوهمند انقالب اســامی ،دشــمنان باور
نداشــتند کارکنان متخصص و مومن نیروی هوایی ارتش بتوانند در غیاب
مستشــاران خارجی فرآیند آماده به رزم نگه داشــتن جنگندههای نیروی
هوایی را بیش از  ۶ماه استمرار ببخشند اما به کوری چشم دشمنان ،نیروی
هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران چه در دوران دفاع مقدس و چه پس
از آن تا امروز خار چشم دشمنان بوده است.

رئیسی:

اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد

رئیسجمهور اظهار داشــت :دولت برای شــنیدن حرف
معترض و مخالف گوش شــنوا دارد اما اعتراض با آشــوب
و اغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشــاش هم مانع گفتگو و هم
مانع هر نوع توســعه یافتگی اســت و مردم انتظار دارند با
آن برخورد قاطع شــود .به گزارش ایرنا ،آیتاهلل «ســید
ابراهیم رئیســی» در جلسه دیروز چهارشنبه هیأت دولت
با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی،
روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص ،تدبیر ،عقالنیت،
انگیــزه ،روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر
شدائد ،مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه
انقالبی و بسیجی در همکاران دولت تأکید کرد.
آیتاهلل رئیسی گفت :بسیج ،حرکت سازمانیافته ،منظم و
با اندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف
انقالب و گرهگشــایی از زندگی مردم است و دولت باید در
تمام عرصههای خدمت بسیجی عمل کند .رئیسجمهور
تصریح کرد :امروز که دشــمن بهصورت هدفمند به جنگ
ترکیبی با داشتههای انقالب اسالمی آمده و نشاط ،امید و
اعتماد جامعه و ســرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته ،راه

مقابله با شــیطنتها ،فتنهها و توطئههای او پرهیز از هر
گونه تأخیر در انجام امور مربوط به رفاه و آســایش مردم و
کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت است« .لزوم حرکت
مسألهمحور دستگاههای اجرایی» و «تأمین نیازهای مردم
به ویژه توجه به معیشــت آنها» از دیگر تأکیدات آیتاهلل
رئیســی به همکاران دولت در نشست امروز هیأت دولت
بود .رئیسجمهور در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی را
خط قرمز دولت دانســت و گفت :امنیت و آرامش زیربنای
رشد و پیشرفت کشــور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی و
کســب و کارهای مردم است که دستگاههای مسئول باید
به آن توجه ویژه داشته باشند .آیتاهلل رئیسی افزود :دولت
برای شــنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد اما
اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم مانع
گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار
دارند با آن برخورد قاطع شــود .رئیس جمهور با اشاره به
دســتهای پنهان برای اخالل در بازار ارز ،از دستگاههای
مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت
و دقت اجرایی کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات:

یک معترض واقعی را هم به رسمیت نمیشناسند

«تفکیک معترض و اغتشاشگر» مابهازایی در عالم خارج پیدا نکرده است

علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات:
حاکمیت بارها در سالهای گذشته طی اعتراضاتی که رخ
داد بارها تکرار میکردند که باید بین اعتراض و اغتشاش
را جــدا کنیم و اجازه فعالیت به معترض داده شــود ،اما
در عمل یک معترض واقعــی را نمیبینم که بخشهای
حاکمیت او را به عنوان معترض به رســمیت بشناســند
و برای او حقوقی قائل شــوند و این حقوق را عمال پیاده
کنند؛ پس حرف درستی که در خصوص تفکیک معترض
و اغتشاشگر گفته میشــود ،در عمل مابه ازایی در عالم
خارج ندارد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات« :تفکیک
معترض و اغتشاشگر» ما به ازایی در عالم خارج پیدا نکرده
است /یک معترض واقعی را هم به رسمیت نمیشناسند
به گزارش جماران :اعتراضات مردمی در حالی به آستانه
 ۳ماهگی خود میرسد که هنوز از سوی مسئوالن پاسخ
حد زیاد
روشنی به مطالبات خود نگرفتهاند و متأسفانه تا ّ
فضا به سمت افزایش خشــونت پیش میرود .در همین
شرایط احزاب اصالحطلب طی درخواستی از وزیر کشور
برای ایجاد تجمع آرام درخواست داده اند ،اما هنوز با این
درخواست موافقت نشده است.
در اینباره علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت
اصالحات به خبرنگار جماران گفت :اصالحطلبان حضور
خــود را با بیان دیدگاهها و مواضع ،البته به اندازهای که از
رسانه برخوردارند ،اعالم میکنند .آنها همین چنین تالش
بر این دارند با ارتبــاط و گفت و گوهای دوجانبه و چند
جانبه شرایط را به پرهیز از خشونت و شرایطی که طرفین

حرف همدیگر را شنیده و به سمت مسالحه و رفع مشکل
پیش ببرند ،هدایت کنند .این حرف و سیاستهایی است
که توسط اصالحطلبان دنبال میشود.
وی در خصوص ایــن جمله رایج که اصالحطلبان حضور
چندانی در معادالت اجتماعی امروز ندارند ،یادآور شــد:
در جامعه زمانی شرایط دو قطبی ایجاد میشود که اساسا
صداهای بینابینی و صداهایی که خارج از این دو سر ماجرا
در جامعه است شنیده نمیشود و یکی از دالیلی که فقدان
فعالیت موثر اصالحطلبان به چشم میآید ،همین است.
وی ادامه داد :امروز یک دو قطبی در جامعه شکل گرفته
است که این دو قطبی حاصل ترویج عصبانیت و نشنیدن
ســخن و فکر و تحلیل طرف مقابل اســت که نتیجهاش
عــدم مفاهمه در جامعه اســت .در نقطه اوج این وضعت
به ترویج خشــونت و برخوردهای خشــن بین دو طرف
ماجرا میانجامد .در این چند روز مشــاهده کردیم برخی
تحلیلگران و فعالین سیاســی کشــور به شکل رسمی
انصراف خود را از سیاست ورزی اعالم کردند که این یکی
از شکلگیری نشــانههای دو قطبی در جامعه و نشنیدن
صحبتهای طرف مقابل است.
باقری ادامه داد :بنابراین ،کســانی که تالش بر این دارند
که آشــتی برقرار کنند و جامعه را به ســمتی ببرند که
مطالبات بدنه جامعه توســط حاکمیت شــنیده و به کار
بسته شــود ،اینها عمال یا صدایشان شنیده نمیشود یا
صدایشان مورد بیمهری دو طرف قرار میگیرد .یعنی دو
طرف ماجرا به طور همزمان به صداهایی که در پی ایجاد
مسالحه و کاستن از هزینههایی که به کشور و مردم وارد
میشود ،هستند هجمه میکنند و در این شرایط صدای
اصالحطلبان هم شنیده نمیشود.
وی تاکیــد کرد :یک طــرف در حفظ وضع موجود به هر

طریق و شکلی تالش میکند و طرف مقابل هم بهبود را
تنها با بر هــم زدن وضع موجود و ایجاد تحوالت انقالبی
دنبال میکند و در این میان طبیعی اســت صدای میانه
شنیده نمیشود و مورد اقبال قرار نمیگیرد ،چون طرفین
راه را در تخاصمهای بدون آشتی ناپذیر میبینند.
باقری تصریح کرد :حاکمیت بارها در ســالهای گذشته
طی اعتراضاتی کــه رخ داد بارها تکرار میکردند که باید
بین اعتراض و اغتشــاش را جدا کنیم و اجازه فعالیت به
معترض داده شــود ،اما در عمل یــک معترض واقعی را
نمیبینــم که بخشهای حاکمیت او را به عنوان معترض
به رسمیت بشناســند و برای او حقوقی قائل شوند و این
حقوق را عمــا پیاده کنند؛ پس حرف درســتی که در
خصوص تفکیک معترض و اغتشاشگر گفته میشود ،در
عمل مابه ازایی در عالم خارج ندارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب در خصوص درخواســت
مجوز تجمعات از سوی احزاب اصالح طلب به وزیر کشور
نیز گفت :تعــدادی از احزاب اصالح طلب تقاضای تجمع
آرام کردند .اما امروز نزدیک به دو ماه از این درخواســت
میگذرد ولی آن پاســخ داده نشده است و در حالی هفته
گذشــته وزیر کشور پاســخ میدهد که میگوید برخی
احزاب اصالح طلب مشکل حقوقی دارند و تا امروز مجمع
عمومی برگزار نکردند و آیا این شد حرف؟! یعنی به دلیل
اینکه مجمع عمومی برگزار نکردند شما میخواهید آنها
را از حقــوق خود محروم کنید؟! حال به قول شــما چند
حزب این مشکل را دارند ،چرا به آنهایی که این مشکل
را ندارند این اجازه را نمیدهید؟
وی ابراز عقیده کرد :این روشن است که برای بخشهایی
از حاکمیت این فاصله گذاری بین معترض و اغتشاشگر
لقلقه گفتار و زبان و کالمی است که در مقام عمل ملتزم

به لوازمش نیســتند .عضو حزب توســعه ملی به گفت و
گو با نســل جدید اشــاره کرده و اظهار داشت :در دو ماه
گذشته جامعه شناسان و صاحب نظران تقریبا تمام نکات
را در ایــن زمینه گفتند؛ یعنی چیز ناگفتهای باقی نمانده
است .به هر حال ما با نسلی مواجهه هستیم که مطالبات
درخواستهایش نســبت به ادامه حیات و زندگیاش در
جامعه بیپاسخ مانده است .این نسل در دهه  ۹۰که تمام
شاخصهای اقتصادی در کشور ما بدترین وضعیت را در
طول نیم قرن اخیر را طی کرده بزرگ شده اند.
باقری گفت :در کنار این مطالبات به مطالبات سیاســی
بخش کوچکتری از این نسل هم پاسخی داده نشده اشت.
اگر ما شرایط سیاسی را به سمتی میبردیم که رقابتهای
سیاسی در طول این سالها معنیدار و واقعی بود ،بخشی
از این نسل کسانی بودند که مانند دهههای گذشته روشن
کننده اعتراضات انتخاباتی میشــدند ،خصوصا در طول
چند سال گذشته وقتی استاندارد برگزاری این انتخابات
در کشور را اینگونه دیدیم ،طبعا اگر بخشی از این نسل
تمایالت و گرایشات سیاسی داشته باشد پاسخ درخوری
دریافت نکردهاند .وی در پایان گفت :این طبیعی اســت
این نســل به دلیل مطالبات پاسخ داده نشــده در ابعاد
مختلــف عاصی و معترض اســت و به نظر میرســد راه
درســت ،مواجهه معقول با این اعتراضات و پرداختن به
این ریشهها و برطرف کردن آنها باشد؛ و ّال با روشهای
مواجهه سخت افزاری در کف میدان ممکن است در کوتاه
مــدت آثار این اعتراضات را محدود و کنترل کنیم ،منتها
ی است قطعا جامعه در روزها
به این دلیل که ریشهها باق 
و ســالهای آینده آتش زیر خاکســتر است .لذا جامعه و
حاکمیت ما باید تمام فکر و ذهناش برطرف کردن ریشه
ای مشکالت باشد.

سردار کوثری:

نیروی زمینی برای مقابله با تجزیهطلبان به کردستان فرستاده شد

سردار کوثری نماینده تهران در مجلس به جماران گفت:
تجزیهطلبــان به خصوص کومله ،پــژاک و دموکرات در
منطقه اقلیم کردســتان حضور پیدا کرده اند تا بتوانند
قسمتی از کردستان را به دســت بیاورند؛ به این خاطر
نیروی زمینی به غرب کشــور فرستاده شد تا بتوانند بر
آنــان غلبه پیدا کرده و در مرزها امنیت را برقرار کنند و
مردم شهرهای کردستان به زندگی خود ادامه دهند.
محمد کوثری در گفت و گو با خبرنگار جماران در پاسخ
به سوالی در خصوص نحوه برخورد با اعتراضات اخیر در
کشــور گفت :مقام معظم رهبری و امام خمینی همیشه
تاکید بر این داشته اند که نظام جمهوری اسالمی متعلق
به مردم اســت .مســئوالن باید با حضور در میان مردم
اعتراض آنان را شنیده و به دنبال حل آن باشند .اما پس

از پیروزی انقالب اســامی همیشه خباثتهای استکبار
جهانی و صهیونیست بینالملل و ارتجاع منطقه به دنبال
این هستند که مردم را رو در روی هم و در مقابل دولت
یا نظام قرار بدهند و در نهایت با حمایتهای علنی این
هدف را ممکن کنند؛ به خصوص این بار که جان بولتون
خبیث میگوید ما اسلحه فرســتادیم و این اسلحهها را
باید بــه کار بگیرید و در رســانهها و فضای مجازی نیز
مســتقیما یک ســری افرادی که آمــوزش دیدهاند را
فرماندهی کرده و به میان مردم در اعتراضات فرستادند
که در نتیجه آن تعدادی از افراد که اعتراض دارند ،فریب
میخورند و احساسی برخورد میکنند.
وی در ادامــه افزود :در این مدت تعــدادی از نیروهای
انتظامی بسیج و حتی وزارت اطالعات شهید شدند و ما

با اقتدار در برخورد با تجزیه طلبان آنچنان محکم برخورد
کردیم که قطعا و یقینا همان اقتدار را با روشهای دیگر
انجام خواهیم داد .عدهای با آگاهی و بصیرت از این افراد
کنار کشــیدند و لذا افراد خود فروختــهای که تا امروز
مورد شناسایی واقع نشــده اند ،دستگیر خواهند شد و
این مسئله به آرامی حل خواهد شد.
ایــن نماینــده مجلس اظهار داشــت :در نــوع برخورد
بــا برهمزننــدگان امنیــت همانطور که مقــام معظم
رهبری فرمودند ،قوهقضائیه باید برخورد شــدیدی را با
عوامل اصلی که در اصل به نیابت از اســتکبار جهانی و
صهیونیســت لیدر بودند و فرماندهی کردند انجام دهد
تا درس عبرتی برای این دســته از افراد شود .همانطور
که حضرت امــام و مقام معظم رهبــری فرمودند نظام

جمهوری اســامی از مردم برخاسته و برای خود مردم
اســت .در سال  ۵۹طی  ۸سال بدون امکانات جنگیدیم
و ایســتادیم ،لذا اینگونه نیســت که توان مقابله نداشته
باشیم ،اما مردم باید در چارچوب مشخص مشکالت خود
را به گوش مسئوالن برسانند تا مشکالتشان حل شود.
کوثــری در پایان در خصوص حضور نیروهای نظامی در
کردســتان گفت :تجزیهطلبان به خصوص کومله ،پژاک
و دموکرات در منطقه اقلیم کردســتان حضور پیدا کرده
اند تا بتوانند قسمتی از کردســتان را به دست بیاورند؛
به این خاطر نیروی زمینی به غرب کشــور فرستاده شد
تــا بتوانند بر آنان غلبه پیدا کــرده و در مرزها امنیت را
برقرار کنند و مردم شــهرهای کردستان به زندگی خود
ادامه دهند.

انسیه خزعلی:

حجاب ،شبیه «کمربند ایمنی» است
معاون رئیس جمهــور گفت :بــرای گرو هههای اروپایی
غیرقابل باور بود که مسئولیت تولید ایورا به ایران سپرده
شود .اما بعد از مدتی ،رئیس ایورا اعالم کرد کار زنان ایرانی
بسیار بهتر از قبل که برعهده کشورهای اروپایی بود ،انجام
شده است .متن گفتگوی تسنیم با انسیه خزعلی ،معاون
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به شرح زیر است:
شما در سخنانتان بارها به حمایتهای ویژه از زنان
کشورمان اشــاره کردهاید؛ مواردی مانند ضرورت
پرداخت نفقه از ســوی مردان و حقوق برابر زنان و
مردان .این موارد را در نشستی که اخیرا ً در سازمان
ملل داشتید ،اعالم کردید؟ چه واکنش و بازخوردی
از آنها دریافت کردید؟
بلــه؛ برای آنها خیلی جالب بود ،امــا خیلی از صداهای
ما به آنها نرســیده و متأسفانه به قدری چهره زن ایرانی
را بــد جلوه دادهاند که حتــی تعجب میکردند که بیش
از  ۵۰درصد قبولی دانشــگاههای ما خانمها هســتند و
میگفتند مگر خانمهای شــما وارد دانشــگاه میشوند؟!
آنهــا حتی تصــورش را هم نمیکردند کــه زنان ما در
ساخت واکسن جزو پیشروان باشند و در خیلی از ابداعات
علمی و توانمندیهای کارآفرینی میتوانند الگو باشــند.
میدانید که ایورا به مدت دو ســال به ایران سپرده شده
است .بحمداهلل برنامههای خیلی خوبی خانمهای ما ارائه
میدهند .برای آنها غیرقابــل باور بود وقتی رئیس ایورا
گفته بود روزی این مسئولیت به ایران سپرده شود ،برای
عدهای غیر قابل باور بود که ایران این مسئولیت مهم را بر
عهده بگیرد .اما بعد از گذشت  ۹-۸ماه رئیس ایورا اعالم
کرد کار بسیار بهتر از قبل که بر عهده کشورهای اروپایی
بود ،انجام شده و ما نمیدانستیم چنین توان و ظرفیتی در
زنان ایرانی وجود دارد.
یکی از مسائلی که در کنشگری و روابط اجتماعی
دیده میشود و امروز در جامعه ما همچنان بازخورد
دارد ،موضــوع حجاب اســت .در مورد حجاب دو
رویکرد کلی مطرح میشــود :عــدهای معتقدند
که ،چون جامعه ما زیســت دینی دارد ،امر حجاب
الزماالجراســت و حکومت میتواند فارغ از اینکه
پذیرش مردمی وجود داشــته باشــد یا خیر ،امر

حجاب را اجرا و مــردم را ملزم به تمکین کند .در
مقابل ،فارغ از اینکه ما در قانون اساســی در اصل
چهارم این موضوع به طور حتم عنوان شــده که
احکام جزایی ،مدنی و  ...باید در بستر اسالم باشد،
عدهای حجاب را به منزلــه تمام دین نمیدانند و
معتقدند که برای اینکــه فرهنگ حجاب پذیرش
عمومی داشته باشد ،الزم است از پشتوانه مردمی
برخوردار باشد .نظر شما در این مورد چیست؟
پشتوانه مردمی داشتن هر قانون ،آییننامه و دستورالعملی،
به عنوان ضامن اجرایی آن است و طبیعتاً برای قوانینی که
وضع میشود خوب است پشتوانه فرهنگی و اجتماعی و
سرمایه اجتماعی داشته باشیم .در این مورد شکی نیست.
اما باید توجه داشته باشیم وقتی راجع به موضوعی صحبت
میکنیم ،ببینیم موضوع چند ســاحتی است و ما در چه
ساحتی صحبت میکنیم؟
موضوع حجاب هم ساحت فردی دارد و هم ساحت
اجتماعی .آیا ما در زمینــه اجتماعی میتوانیم به
موضوع ،نگاه فردی داشته باشیم و تأثیر و تأثرها آن
در اجتماع را نبینیم؟ آیا اگر الزم است در اجتماع از
آسیبهایی جلوگیری شود ،نباید به موضوع از بعد
اجتماعی توجه شود؟! باید مشخص شود آرمانهایی
که در اجتماع مورد توجه قرار میگیرد و استحکامی
که باید در خانوادههای ما باشد ،چه لوازمی دارد که
قانونگذار یا قانونگذاران تشخیص میدهند .آیا باید
بر تکتک این قوانین رأیگیری شود؟
درباره اســاس فلســفه حجاب من معتقدم که بیشتر از
گذشته باید به آن پرداخت و خیلی وقتها ما از این نکته
غافلیم .اگر میگوییم حجاب در جامعه باشد ،آن فلسفهای
که خداوند بیان کرده و نکتهای که در قرآن ذکر میشود
باید برای مردم مشــخص شــود .در واقع یکی از مسائل
مربوط به حجاب ،حرکت اجتماعی زن اســت .یعنی اگر
ضرورت ورود زن در اجتماع نبود ،حجاب به این شــکل
وضع نمیشد و این حدود و قیودی که ذکر میشود ،نبود.
درواقع حجاب ،تضمینکننده حرکت اجتماعی زن است.
مسئله دوم حفظ زن از خشــونت است .صراحتاً خداوند
میفرمایــد «یعرفن فال یؤذین» برای اینکــه زنان مورد

آزار ،اذیت و خشــونت قرار نگیرند .یعنی حجاب ،حریمی
برای حفاظت از زن اســت .ما این حریمها را در بســیاری
جاها و مســائل دارای ارزش حفظ میکنیم .همانطور که
ما نخبههــای خود را به طور فیزیکــی و معنوی حفاظت
میکنیم .به همین صــورت خداوند به زن به عنوان گوهر
و عنصر ارزشمند توجه میکند و به همین دلیل حجاب را
برای او در نظر گرفته است .نکته سوم حفظ جامعه در کنار
افراد ،از آسیب اســت .این را خداوند صراحتاً در ارتباط با
مسئله زن و مرد ذکر میکند تا قلبهای آنان در امان بماند.
یعنی حتی به بحثهای معنوی و روانی توجه میکند که در
ارتباطات ،باید قلب و ارتباطات دلی ،چشمی و کالمی شما
مورد پاکی و دقت نظر قرار بگیرد تا دچار آسیب نشوید .از
این طریق هم خودتان حفظ شوید و هم خانواده و جامعه.
اگر میخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم که با فکر و
تعقل پیش برود ،باید این نکات را رعایت کنیم .نکته چهارم
این اســت که زن با عقل و توانمندیهایش ،نه با جسم و
ظاهر ،در جامعه حاضر شــود .اما در فرهنگ مبتذل غربی
زن را با جسم مطرح میکنند .وقتی آن فرهنگ مبتذل در
جامعه ترویج پیدا کند ،بسیاری از توانمندیهای زن مغفول
میماند و شکوفا نمیشود .از این رو اسالم محدوده جنس را
به خانواده اختصاص میدهد و زن مثل یک مرد و مثل سایر
کسانی که در جامعه فعالیت دارند با فکر ،ایدهها ،خالقیت،
هنر و علم خود در جامعه ظاهر میشود .این فلسفه را پشت
قوانین مربوط به حجاب میبینیم که چه اندازه به نفع زن
اســت و میتواند تشــبیه به کمربند ایمنی باشد که شاید

محدودیتی ایجاد کند ،ولی مصونیت ،امنیت و حفظ حریم
و حدودی بــرای زنان و دختــران دارد .در این موارد باید
کسانی که قانونگذارند توجه داشته باشند تا قانون بر مبنای
حکمت و مصلحت جامعه باشــد و طبیعتاً کار کارشناسی
روی آن انجام بگیرد .در عین حال شــیوه پیاده کردن آن
قانون هم بسیار مهم است که شیوهای باشد که اوالً توجیه
الزم را داشته باشــد و ثانیاً کرامت انسانها را در نوع اجرا
مورد توجه قرار بدهد.
فارغ از ورود هنجاری و قانونی به موضوع حجاب،
عدهای بر این باورند که باید در مقام اجرا متناسب
با اوضاع اجتماعی ،موقعیتسنجی شده و حکومت
اسالمی انعطاف داشته باشد .به اعتقاد شما آیا در
مورد حجاب انعطافهایی در قرآن و اســام وجود
دارد تا حکومت اسالمی هم موقعیتسنجی را در
این مورد مد نظر قرار دهد؟
اسالم دینی است که به آسانگیری معروف است و زندگی
مردم را تســهیل و روان میکند .عطوفتی که در اســام
وجود دارد ،قابل مقایســه با هیچ دینی نیست و من فکر
میکنم که نوع عملکرد ما و نوع روشهایی که در اجرای
احکام به کار گرفته میشــود ،بسیار مهم است .همچنین
شــرایط زمان و مکان به فرموده امام راحل یکی از مسائل
مهمی اســت که باید در اجتهاد مــورد توجه قرار بگیرد
و موجب پویایی اجتهاد و درک شــرایط و موقعیتهای
خاصی است که بشر با آن مواجه میشود و به این ترتیب
هیچگاه به بنبست نمیرسد.

