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  ظريف:اروپاييهابهمنافقينپناهدادهاند
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
در واكنش به اقدام خصمانه كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا در اعم��ال تحريم هاي��ي عليه 
نهادهاي دول��ت جمهوري اس��امي ايران در 

توئيتري نوشت: 
اروپايي ها، از جمله دانمارك، هلند و فرانسه به سازمان منافقين - كه 
۱۲هزار ايراني را به قتل رسانده و به جنايت هاي صدام عليه كردهاي 
عراقي ياري رسانده اند - همچنين ديگر تروريست هايي كه از اروپا به 

طراحي قتل ايراني هاي بي گناه پرداخته اند، پناه داده اند. 
متهم كردن ايران باعث مبرا شدن اروپايي ها از مسئوليت شان در پناه 

دادن به تروريست ها نمي شود. 
........................................................................................................................

  پلطوالنیدركربالي5
عباس طاهري يكي از فعاالن شبكه اجتماعي در توئيتر درباره عمليات 

كرباي ۵ نوشت: 
كرباي ۵ براي من لحظه اي كه مهرزاد ارشدي عكاس جنگ توي 
خونه از روي عكس هوايي از بابا پرسيد: اون پل طوالنيه كجا بود 
كه گذش��تن ما ۲- 3 ساعت ازش طول كش��يد؟ و معلوم شد پل 
۵0 متر بوده اما از ش��دت آتيش نمي شد عبور كرد! جايي خوندم 
گلوله هاي منحني زن شليك شده در كرباي ۵ از كل جنگ دوم 

جهاني بيشتر بوده. 
........................................................................................................................

  چراالتنفسوريهبرايامريكامهماست؟
كانال تلگرامي موسسه تبيين نوشت: 

جان بولتون، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور امريكا 
به تازگي گفته اس��ت كه فعًا نظاميان اين كشور از 

منطقه التنف در سوريه خارج نمي شوند. 
بر اين اس��اس مي توان گفت در ادبيات پُر تغيير مقامات امريكايي در 
خصوص خروج از سوريه، حساب التنف از مناطق شرق فرات جدا شده 

است اما چرا امريكا به راحتي از التنف نخواهد گذشت؟ 
برخي از نكات مهم در اين خصوص به شرح زير است:

گذرگاه التنف، پس از مرز سوريه و اردن )به سوي شرق(، نخستين و 
مهم ترين گذرگاه مرزي سوريه با عراق است.

 به عبارت ديگر التنف، جنوبي ترين گذرگاه مرزي سوريه و عراق است 
و از اين منظر و به دليل قرار داشتن اين منطقه در ميان سوريه، عراق 

و اردن، حائز اهميت است. 
گذرگاه التنف به صورت زميني بغداد را از طريق الرطبه در غرب استان 

االنبار به السبع بيار و دمشق متصل مي كند. 
اين يعني در صورت آزادسازي التنف، ايران مي تواند به صورت زميني 

به دمشق و سواحل مديترانه دسترسي داشته باشد.
 اين امر در مسائل مختلف از جمله كمك به بازسازي سوريه و گسترش 

روابط اقتصادي با اين كشور مؤثر است. 
دسترس��ي زميني ايران به دمش��ق مي تواند قدرت مان��ور ميداني و 
چانه زني سياسي محور مقاومت را افزايش داده و شرايط را براي طرف 
مقابل دشوار سازد، لذا اياالت متحده امريكا و متحدانش سعي خواهند 

كرد به گونه اي عمل كنند كه اين مهم به هيچ وجه محقق نشود. 
خروج امريكا از التنف و تسري س��يطره دولت سوريه بر آن، مي تواند 

موجب هم افزايي عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم شود.
 اكنون برخاف سال هاي قبل از بحران سوريه و حتي برخاف برخي 
تنش هاي نه چندان مهم ميان بغداد و دمش��ق در همين س��ال هاي 
بحراني، روابط دو كش��ور با محوريت مبارزه با تروريس��م در باالترين 
سطوح تحكيم يافته است. اتصال يكپارچه دو دولت در مرزها، مي تواند 

اين هم افزايي را بيشتر سازد.

ب�ارأيمثبتنمايندگانطرحاس�تانيش�دن
انتخاباتبارديگردردستوركارمجلسشوراي
اس�الميقرارگرف�تتاش�ايدبع�دازچندين
تجربهناموفقدرادوارمختلفمجلسهمچون
مجال�سپنج�موهفتماي�نط�رحبتواندنظم
نوييدرنظ�امانتخاب�اتمجلسفراه�مكند.
روز گذشته مجلس ش��وراي اسامي شاهد يكي از 
مصوبات مهم در حوزه نظام انتخاباتي كش��ور بود. 
بر اس��اس اين طرح نظام انتخاباتي مجلس شوراي 
اسامي از يك سيستم متشكل بر اساس حوزه هاي 
انتخابيه جغرافيايي به سيس��تم انتخاباتي استاني 
تغيير مي كن��د، البته اي��ن طرح كه روز گذش��ته 
ب��ا ۱۵۵ رأي مواف��ق، ۶۴ رأي مخال��ف و دو رأي 
ممتنع از مجموع ۲3۱ نماين��ده حاضر در مجلس 
به تصويب رسيد براي بررسي بيشتر به كميسيون 
شوراها بازگشت تا بحث و بررسي بيشتري روي آن 

صورت بگيرد. 
اگرچه اس��تاني ش��دن انتخابات مجل��س به نظر 
موضوعي نو در عرصه سياستگذاري نظام انتخاباتي 
كش��ور به نظر مي رس��د، اما نگاهي به تاريخ نشان 
مي دهد اين طرح چندين بار پيش از اين در مجالس 
مختلف مورد بررس��ي قرار گرفته و هي��چ گاه نيز 

نتوانسته است به مرحله اجرا برسد. 
استانيشدنانتخابات

ازمجلسپنجمتامجلسدهم
اين طرح اولين بار در سال 78 و مقارن با ايام پاياني 
مجلس پنجم با امضاي ۱۱0 نماينده به صحن علني 
مجلس ارائه ش��د. اگر چه تعداد امضاها به نس��بت 
نمايندگان آن زمان باال بود، اما در جلس��ه علني با 
اقبال چنداني روبه رو نشد و در نهايت با رد كليات از 

دستور كار مجلس خارج شد. 
در مجلس ششم اين طرح دو بار مطرح شد؛ اولين 
بار در س��ال ۱378 بود كه يك طرح ۶ ماده دقيقاً 
مشابه متن طرحي كه در مجلس پنجم مطرح شده 
بود، به صحن علني آمد كه در نهايت در س��ال 8۲ 
با ۱۲0 رأي موافق به تصويب مجلس رسيد. با اين 
حال شوراي نگهبان در بررسي هاي خود اين طرح را 
مغاير با قانون اساسي و شرع تشخيص داد. ايرادات 
فوق مورد توجه نمايندگان در مجلس قرار گرفت و 
طرح ديگري با امضاي 9۶ نماينده به صحن علني 
رسيد كه در نهايت در تيرماه سال 8۲ در قالب يك 
ماده و 8 تبصره به امضا رس��يد، با اين حال شوراي 
نگهبان باز هم با تأكيد بر نظر قبلي خود آن را مغاير 

با شرع تشخيص داد. 
در مجلس هفتم نيز بار ديگر تاش مجددي براي 
تصويب دوباره اي��ن طرح صورت گرف��ت. به رغم 
مخالفت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي با پا فشاري نمايندگان اين 
طرح بار ديگر در دستور كار صحن علني قرار گرفت 

و متن جديد در ارديبهشت س��ال 8۶ با ۱۴۶ رأي 
موافق به تصويب رس��يد. با اين حال اين طرح هم 
نتوانست نظر مثبت شوراي نگهبان را به خود جلب 

كند و با استناد به ايرادات پيشين رد شد. 
اعتراضبهالريجاني

نگاهي ب��ه مذاكرات روز گذش��ته مجلس نش��ان 
مي ده��د مخالفان و موافق��ان اين ط��رح تقريبا با 
استدالل يكساني همانند ادوار پيشين در مورد اين 
طرح اظهار نظر كردند و روشن نيست كه آيا ايرادات 
پيشين شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است 
يا نه؟ در صحن علني و هنگام بررس��ي اين اليحه، 
نادر قاضي پ��ور نماينده ارومي��ه در مخالفت با اين 
طرح گفت: روال انتخابات ايران، دسترسي مردم به 
نمايندگان است. ما نمايندگان مردم هستيم، نبايد 

نماينده احزاب و گروه هاي سياسي باشيم. 
وي اظهارداشت: طبق اصل ۱9 قانون اساسي از هر 
قوم و قبيله اي باي��د نمايندگاني در مجلس حضور 
يابند. قاضي پور كه مهلت س��خنراني اش به پايان 
رس��يده بود در واكنش به تذكر الريجاني مبني بر 
پايان زمان اظهاراتش گفت: آقاي الريجاني شما با 

اين طرح موافق هستيد، مي خواهيد زور بگوييد. 
در ادام��ه عل��ي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي 

اسامي خطاب به قاضي پور گفت: آقاي قاضي پور 
در الفاظ دقت كنيد. آيا م��ن حرفي زدم كه دال بر 

موافقت يا مخالفت باشد؟!
تماممزاياومعايبدرسخناننمايندگان

عبداهلل رضيان نماينده مردم قائمشهر در موافقت با 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت: افزايش 
ظرفيت و كاركرد مجلس، ارتقاي سطح دموكراسي 
و اعتباربخشيدن به فرهنگ سياسي از مزاياي مهم 
استاني ش��دن انتخابات مجلس است. وي افزايش 
مشاركت گروه هاي سياس��ي را از مزاياي استاني 
ش��دن انتخابات خواند و گفت: بايد ساختار حزبي 
و پاس��خگويي در انتخابات مجلس مس��تقر شود. 
رضيان ادامه داد: امروز بيشتر ظرفيت نمايندگان 
براي ح��ل مش��كات حوزه ه��اي انتخابيه صرف 
مي شود و در صورتي كه اين طرح به تصويب برسد، 
كساني وارد جريان انتخابات مي شوند كه شأنيت 
و جايگاه باالتري دارند و هر راه گم كرده اي هوس 

مجلس نمي كند. 
در ادامه رمضانعلي س��بحاني فر عضو كميس��يون 
صنايع و معادن و نماينده مردم سبزوار در مجلس در 
مخالفت با كليات اين طرح گفت: روزي كه فوريت 
اين طرح در مجلس به تصويب رسيد از روستاها و 

شهرس��تان ها پيامك هاي زيادي براي نمايندگان 
ارسال شد. وي خطاب به نمايندگان گفت: مي دانم 
كه وقت زيادي از شما براي رسيدگي به مشكات 
مردم گرفته مي شود اما اگر ما پاسخگو نباشيم، چه 

كسي مي تواند به داد مردم برسد. 
س��بحاني فر نماين��دگان مجلس را حلق��ه ارتباط 
مردم و حاكميت خواند و گفت: در صورت استاني 
شدن انتخابات، حلقه ارتباط مردم و حاكميت قطع 
مي شود. عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: 
در صورت تصويب اين طرح ديگر از شهرس��تان ها 
كس��ي به مجلس راه نخواهد يافت و تنها كس��اني 
كه صاحب ثروت و موقعيت هس��تند، مي توانند به 
مجلس راه يابند. وي با بيان اينكه اجراي اين طرح 
موجب گردش نخبگان نمي شود، گفت: اين طرح 

جامع و كامل نيست. 
در ادامه غامرضا كاتب نماينده گرمس��ار و رئيس 
كميسيون آيين نامه داخلي در موافقت با اين طرح 
گفت: اين طرح موجب شكل گيري و تقويت احزاب 

و كارآمدي نظام جمهوري اسامي مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد تفكر و نگاه ملي را در كشور 
نهادينه كنيم، گفت: بايد مجلس جايگاه ملي پيدا 
كند و نگاه منطقه اي، قومي و قبيله اي از درون نظام 

برچيده شود تا مسير رشد و توسعه هموار گردد. 
كاتب اظهار داش��ت: نمايندگان در مسائل اجرايي 
كوچك دخالت مي كنند چون مردم از آنها مطالبه 
دارن��د و مس��ئوالن اجراي��ي نيز منتق��د دخالت 
نمايندگان هستند. از سوي ديگر دغدغه حوزه هاي 
انتخابيه موجب مي شود نمايندگان از وظايف اصلي 

خود كه قانونگذاري و نظارت است، غافل شوند. 
در ادامه مجيد كيان پور نماينده مردم دورود و ازنا 
در مجلس شوراي اسامي در مخالفت با اين طرح 
گفت: در صورت استاني شدن انتخابات، هزينه هاي 
انتخابات به شدت افزايش مي يابد و براي نامزدها 
غيرممكن خواهد بود كه با اتكا به خود در انتخابات 

پيروز شوند. 
وي ادامه داد: در صورت اس��تاني شدن انتخابات، 
انگيزه حضور مردم و مشاركت در انتخابات كاهش 
مي يابد. كيان پور تأكيد ك��رد: در اين صورت تنها 
افرادي كه در سطح استاني و ملي مشهور هستند 
به مجلس راه خواهند يافت و افراد نخبه نمي توانند 
در انتخابات حضور يابند. وي گفت: بخش مهمي 
از توسعه مناطق محروم ناشي از همت نمايندگان 
است كه در صورت استاني شدن انتخابات، توجه به 

مناطق محروم كاهش مي يابد. 
در ادامه علي ادياني راد نماينده قائمشهر در موافقت 
با اين اليح��ه گفت: محدوده حوزه ه��اي انتخابيه 
مي تواند ملي باش��د. در حال حاض��ر انتخابات در 
تهران و قم به صورت اس��تاني انجام مي شود. وي 
نظام انتخاباتي موج��ود را ناعادالنه و عقيم خواند 
و گفت: ارتق��اي جايگاه مجلس موجب شايس��ته 
گزيني خواهد شد و مجلس از حركات پوپوليستي 

در امان خواهد ماند. 
ادياني راد اظهارداشت: با اس��تاني شدن انتخابات 
هزينه هاي سياسي دس��تگاه هاي نظارتي كاهش 
مي ياب��د و ب��ا تقوي��ت و پش��توانه رأي مجل��س، 
تأثيرگذاري مجلس در سطح ملي افزايش مي يابد. 
ضرورتنگاهبهتجربههايقبليمجلس

نگاهي به اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي نش��ان مي دهد به رغم دغدغه هاي مثبت 
نمايندگان در خصوص اين اليحه به نظر مي رس��د 
ايرادات و اش��كاالتي كه در خصوص اين اليحه در 

ادوار پيشين مطرح شده هنوز رفع نشده است. 
از سوي ديگر در ش��رايطي كه كمتر از يك سال به 
برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسامي در سال 
98 باقی مانده است، شائبه برخي انگيزه هاي سياسي 
و جناحي نيز از مطرح ش��دن اين اليح��ه به ميان 
مي آيد. شايسته است با توجه به حساسيت اين اليحه 
نمايندگان مجلس نگاهي دقيق به ابعاد مختلف اين 
طرح داش��ته باش��ند و از نظرات مراكز پژوهشي و 
همچنين شوراي نگهبان در تدوين آن استفاده كنند 

تا مسير قبلي بار ديگر تكرار نشود.

برايچندمينبارطي20سالگذشتهاتفاقافتاد

نمايندگان باز هم به دنبال استانی کردن انتخابات مجلس

حميدرضانيكعهد|جوان

مقامات انگلستان به جاي اظهارنظر نابجا 
قوانين ما را مطالعه كنند

رئيسفراكس�يونحقوقبش�رمجلسش�وراياس�الميگفت:
هركس�يباهرس�متيدرامورداخليايراندخالتياجاسوسي
وفتنهانگيزيكند،طبيعت�ًاقوهقضائي�هويرامحكومميكند.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به موضوع اتهام نازنين 
زاغري و اظهارات وزيرخارجه انگلستان در اين موضوع، گفت: طبق قانون 
آيين دادرسي كيفري كه قوانين ما در داخل كشور است هر ايراني كه 
تابعيت ايراني داشته باشد و در هر نقطه دنيا جرمي مرتكب شده باشد، 

قابل مجازات در داخل كشور است.
 از آنجا كه خانم زاغري تابعي��ت ايران را دارد طبيعت��اً قابل مجازات و 
پيگيري در داخل ايران است. حاال اين را فرض بر اين بگيريم كه در ديگر 
كشورهای دنيا اين اتفاق افتاده باشد اگر شخصي االن كه تابعيت ايراني 
نداشته باشد ولي داخل كشور ما يا هر نقطه از دنيا عليه كشور ما جرمي 

را مرتكب شود، بازهم قابل مجازات در داخل كشور است. 
عضو فراكسيون واليي مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه از هر جهت 
كه ب��ه محكوميت خانم زاغري ن��گاه كنيم، صاحي��ت آن در محاكم 
جمهوري اسامي ايران است، تأكيد كرد: طبق قانون، قوه قضائيه وي را 
محكوم كرده است، لذا سخنگوي وزارت خارجه انگلستان يا هر شخص 

ديگري حق دخالت در امور داخلي ما را ندارد. 
نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه مقامات انگلستان اگر قوانين ما را بلد نيستند آن را مطالعه كرده 
و اظهارنظر بيجا نكنند و با تأكيد بر اينكه انگلستان بايد بداند كه دوران 
اين رفتارها به سر آمده است و ما با آنها برخورد مي كنيم، مطرح كرد: 
بازهم تأكيد مي كنيم هركسي با هر سمتي در امور داخلي ايران دخالت 
يا جاسوسي يا فتنه انگيزي كند، طبيعتاً وظيفه قوه قضائيه محكوميت 

وي است و آن را محكوم مي كند. 
........................................................................................................................

 عارف: به گونه اي عمل  كنيد 
 كه شرمنده مردم نشويم

رئيسمجمعنمايندگانتهرانگفت:
تغييروتحوالتدرمديريتشهري
ته�رانباع�ثعق�بافت�ادناز
برنامهه�اياعالم�يش�دهاس�ت.
به گ��زارش تس��نيم، محمدرضا عارف 
رئي��س مجم��ع نمايندگان ته��ران در 
نشست مجمع اميد تهران كه با حضور 
پيروز حناچي ش��هردار و انوشيروان محس��ني بندپي استاندار تهران 
برگزار شد، با اشاره به مأموريت مجمع اميد تهران، تشكيل اين مجمع 
را فرصتي كم نظي��ر براي خدمتگزاري به مردم دانس��ت و بر ضرورت 
اس��تفاده از اين فرصت و پرهيز از سرگرم ش��دن به مسائل حاشيه اي 
تأكيد كرد و گفت: مردم بزرگوار ما بحق توقع پاسخگويي از مسئوالن، 
به خص��وص نمايندگان مجلس و ش��وراي اس��امي ش��هر را دارند و 
اصاح طلبان كه برنامه محوري از ويژگي هاي بارز آنهاست بايد عقب 
ماندگي در اجراي وعده هاي داده شده به شهروندان را با جديت و تاش 

مضاعف جبران كنند. 
رئيس مجمع نمايندگان تهران تغيير و تحوالت در مديريت ش��هري 
تهران را باع��ث عقب افت��ادن از برنامه ه��اي اعامي به ش��هروندان 
دانست و گفت: بايد به گونه اي عمل كنيم كه بعد از تمام شدن دوران 

خدمتگزاري مان شرمنده مردم نباشيم.

يك�يازدغدغههايرهب�رانق�البدررابطهباآس�يبهاي
اجتماع�ي،پرداختنبهموضوعحجابدرجامعهاس�ت.اين
روزهاصحبتهايزيادومتفاوتيدربارهوضعيتحجابدر
ايرانمطرحميشودكهبرخيازآنهابهصورتافراطگونهاي
صورتحجابدرجامعهراكمرنگومخدوشتوصيفميكند.
بهاينبهانهوبهمناس�بتايامس�الگرداجرايقانونكشف
EKHAM 17ديماه(،بخشزنوخانواده )حجابرضاخاني
NEI.IR)ريحانه(بادكتراميرحسينبانكيپوركهچهرهاي
آش�نادرحوزهموضوعاتمربوطبهزنوخانوادهاس�ت،به
گفتوگونشستهونظرايشانرادراينرابطهجوياشدهاست.
وضعيتحج�ابدرجامع�هايرانراچط�ورارزيابي
ميكنيد؟جامعهمابدحجابشدهاست؟بهنظرشمابه

سمتحجابپيشميرويميابهسمتبدحجابي؟
قضاوت در م��ورد وضعيت حج��اب جامعه، قضاوت س��اده اي 
نيست. در بعضي از ظواهري كه در جامعه مي بينيم، كم پوششي 
وجود دارد و در عين حال كليت پوشش را در جامعه مي بينيم. 
يعني اين طور نيست كه فضاي حاكم بر جامعه به سمتي بوده 
باشد كه زنان ما فقدان پوشش را انتخاب كرده باشند. پوشش 
تن به طور نسبي در جامعه خوب اس��ت و پوشش سر و مو هم 
كم و بيش وجود دارد ولي نه به صورتي كه كسي بخواهد وجود 
پوشش سر در جامعه را نفي كند، مگر موارد نادر. اصًا اينكه از 
اين پديده عكس مي گيرند يا به طور خاص در شهر مورد توجه 
قرار مي گيرد، خود نشان دهنده اين اس��ت كه يك پديده نادر 
است. اگر قرار بود بي حجابي، يك پديده حاكم باشد ديگر مورد 

توجه قرار نمي گرفت. 

بخش زيادي از زنان جامعه ما محجبه هستند و در تبرج خياباني، 
خودشان را ظاهر نمي كنند، لذا در محيط هاي خياباني حضور آنان 
چشمگير نيست، مگر در محيط هايي كه فضاي معنوي و مذهبي 
حاكم است، مثل مراسم ها و محيط هاي خاص معنوي كه چهره ا ي 
متفاوت از جامعه  ايراني را مي بينيم، لذا قضاوت در مورد جامعه 
خيلي سخت است كه مثاً بگوييم چند درصد از زنان پوشش كامل 

اسامي دارند و چند درصد پوشش ناقص اسامي دارند. 
ولي آنچه مسلّم است اينكه در وضعيت فعلي جامعه، حتي اگر به 
آن دختراني كه بخشي از موهايشان را بيرون مي گذارند، بگويي 
»روسري ات را بردار«، اكثريت آنها زير بار نمي روند. اگر به او بگوييم 
»تو كه بخشي از موهايت را بيرون گذاشتي، خب كلش را بيرون 
بگذار!« او بين اين دو حالت، فرق مي گذارد، يعني يك تعهدي در 
وجود خودش احس��اس مي كند كه بر اساس آن تعهد، ولو اينكه 
بخشي از موهايش هم بيرون است، مي خواهد كه اين روسري روي 
سرش باشد. به جرئت مي توان گفت كه اين حالت، حالت غالبي در 
جامعه  ايران است، يعني با اين نوع نگاه، عموم زنان ايراني، حجاب 
را قائلند اما در مورد رعايت حدود دقيق شرعي كه »چقدر تمام 
ضوابط فقهي حجاب را رعايت مي كنند، با احتساب اين نكته كه 
آنهايي كه كاماً رعايت مي كنند، هميشه در منظر عموم نيستند« 
مي توانيم بگوييم جامعه ما نيم به نيم است، نيمي حجاب را كامل 

رعايت مي كنند و نيمي كامل رعايت نمي كنند. 
عملكردنظامدرحوزهحجابودعوتبهآنچگونهبوده؟

درچهزمينههاييموفقبودهوكجاهاموفقنبوده؟
عملكرد نظام را از دو حيث مي توان مورد توج��ه قرار داد، از حيث 
اول اينكه در دنيايي كه تمامي كشورها بر مبناي سكوالريسم اداره 

مي ش��وند و توجهي به احكام اهلل ندارند و آن را مبناي اداره  جامعه 
نمي دانند، در چنين فضايي، يك كش��ور و نظ��ام روي حكم خدا 
پافشاري بكند و اصل حجاب را از اول به عنوان يك اصل قانوني به 
رسميت بشناسد و جا بيندازد، خيلي قابل تقدير و قابل قبول است. 
ولي از حيث تبليغي اينكه »ما چقدر در نظام توانستيم جامعه مان 
را به سمت حجاب تشويق كنيم؟ چقدر توانستيم جذابيت حجاب 
و حكمت هاي حجاب را براي جوان هايمان تبيين كنيم؟ چقدر 
توانستيم خاستگاه حجاب را تقويت كنيم؟ و...« نمره  خوبي به 
نظام نمي دهيم، دليلش هم اين است كه كاً مجموعه هاي دولتي 
ما متفاوت عمل مي كنند، بعضي اصاً  دغدغه اين موضوعات را 
ندارند، بعضي با سليقه  شخصي و اجتهاد شخصي خودشان عمل 
مي كنند و نوعاً  در موضوعات فرهنگي همه صاحبنظر هس��تند 
و كسي به اين مهم قائل نيس��ت كه بايد بر اساس مباني واحد و 
سياستگذاري واحد عمل بشود. شيوه اداره جامعه هم به نحوي 
نيست كه اگر مسئول يا مديري از برنامه و سياست واحد جامعه 
تخطي كند، مورد بازخواس��ت قرار بگيرد، ل��ذا به خودش حق 
مي دهد كه بر اساس نظرات شخصي، هر گونه اظهارنظري بكند، 
آن هم نظراتي كه بعضاً فكر مي كند جماعتي را به سمت خودش 
بكشد. اين مسائل باعث شده كه ما و به خصوص نظام دولتي مان 
به معناي اعم در اين زمينه موفق نباشد، برنامه منظم و مشخصي 

نداشته باشد يا اگر هم داشته باشد، به آن عمل نكند. 
نظررهبرانقالبدربارهفعاليتهايمردميمربوطبه

عفافوحجابدرجامعهچيست؟
اخيراً همراه با جمعي از عزيزاني كه در موضوع حجاب و عفاف، 
فعال يا صاحبنظر بودند و آثاري را منتش��ر كرده بودند، خدمت 

رهبر معظم انقاب رس��يديم. در اين جلسه، هفت هشت نفر از 
اعضاي جمع ديدگاه هاي خود و نتايج فعاليت هايشان و تجربياتي 

را كه به دست آوردند، خدمت حضرت آقا ارائه دادند. 
در اين ديدار رهبر انقاب در بخشي از فرمايش شان به اين نكته 
اشاره كردند كه اينكه حضرت امام از اول انقاب رعايت حجاب 
را در جامعه به صورت قانون آوردند، از مصاديق اين بيان بود كه 
»آنچه پير در خشت خام مي بيند...«، ايشان گفتند خيلي وقت ها 
حضرت امام ديدگاه هايي داشتند كه ما تعبداً مي پذيرفتيم، ولي 
دليلش را آن موقع متوجه نمي ش��ديم و بعدها زمان به ما نشان 
مي داد كه چقدر اين كار، حساب ش��ده بود. يكي از اينها، مسئله 
حجاب بود كه مستقيماً  خود حضرت امام به اين نظر رسيده بودند 
و اين نظر را در جامعه مطرح كردند كه بايد اين حكم اسامي در 

جامعه و اداره ها كامًا رعايت بشود. 
ايش��ان گفتند اگر اين نظر حض��رت امام نبود بخ��ش زيادي از 
موفقيت هايي كه ما در اين 30، ۴0 س��ال ش��اهدش بوديم، در 
جامعه رخ نمي داد و اگر اين مسئله در كش��ور ما نبود، به خاطر 
فشارها و حساسيت هاي زيادي كه در رابطه با جامعه ايران دارند، 

وضعيت جامعه به مراتب از كشورهاي منطقه بدتر مي شد. 
بعضي ها فكر مي كنند كه اگر مس��ئله الزام به رعايت حجاب در 
جامعه نباشد، كشور، خودش به يك تعادلي مي رسد، آنهايي كه 
تمايلي به حجاب ندارند، آن قسمت هايي را كه مي خواهند رعايت 
نمي كنند، آنهايي هم كه مايلند رعايت مي كنند. آقا نظرشان اين 
نبود، مي گفتند اگر اين مسئله از ناحيه حضرت امام از همان اول 
محكم نشده بود، االن وضعيت كشور ما و سيماي ظاهري كشور 

ما حتي از كشوري مثل تركيه به مراتب بدتر بود. 

وضعيتحجابدرجامعهامروزايراندرگفتوگوبادكتراميرحسينبانكيپور

بدون الزام به حجاب وضعيت ما از تركيه هم بدتر می شود

گفت و گو

دبيرشوراينگهبانبااشارهبهديداراخيرشبايكيازوزرا،
گفت:بهاينوزيركهازجايپرپوليآمدهبودگفتمصرفهجويي
كنيد،چرااينقدرريختوپاشميكنيدوميگوييدپولنداريم.
به گزارش مهر، آيت اهلل احمد جنتي در جلس��ه معارفه آيت اهلل 
آملي الريجاني، با تكريم ش��خصيت آيت اهلل هاشمي شاهرودي 
او را از مفاخر حوزه هاي علميه و شوراي نگهبان دانست و گفت: 
آن مرحوم از نظر علمي و سوابق انقابي مايه افتخار بود، آن فقيد 
س��عيد از نظر خدمات در قوه قضائيه نيز از مفاخر بود كه با آبرو 

زندگي كرد و آبرومند از دنيا رفت. 
وي حضور آيت اهلل آملي الريجاني را خير مقدم گفت و عضويت 

او را در اين ش��ورا مايه خوشبختي 
دانس��ت. دبير ش��وراي نگهبان با 
ابراز اميدواري براي حركت جديد 
ش��وراي نگهبان با حضور آيت اهلل 
آملي الريجاني، گفت: اكنون كه ايام 
بررسي اليحه بودجه است شوراي 
نگهبان بسيار پركار است و بررسي 

اين اليحه رس��يدگي بيش��تري مي طلبد. با توجه به مش��كات 
مختلف در كشور شوراي نگهبان براي رفع اين مشكات مي تواند 

كمك بسياري كند. 

آيت اهلل جنتي با بابيان اينكه در مس��ئله بودجه بايد دقت كنيم 
كه در اين زمينه خاف ش��رعي صورت نگيرد و از اسراف، تبذير 
و هزينه هاي غير ضروري جلوگيري شود، تأكيد كرد: اكنون كه 
شرايط مناسب نيست بايد به دولت و كش��ور كمك كنيم كه از 

امكانات مختصر كنوني بجا استفاده شود. 
دبير شوراي نگهبان با اشاره به ديدار اخيرش با يكي از وزرا، تصريح 
كرد: به اين وزير كه از ج��اي پرپولي آمده بود گفتم صرفه جويي 
كنيد، چرا اينقدر ريخت و پاش مي كنيد و در عين حال مي گوييد 
كه پول نداريم. به او توصيه كردم با تبديل اموال و ساختمان هاي 
اضافه اي كه دارند از آن اس��تفاده بهينه كنن��د؛ موضوعي كه در 

اليحه بودجه نيز بايد در نظر گرفته شود. ما در شرايط ويژه كنوني 
بايد كاري كنيم كه مسئوليت متوجه ما نباشد. 

دبير ش��وراي نگهبان همچنين از بيمار ب��ودن آيت اهلل مومن و 
حضور نداشتن او در جلسه ديروز شورا ابراز تأسف كرد. آيت اهلل 
جنتي گفت: من در تهران و قم به عي��ادت آيت اهلل مومن رفتم 
متأسفانه حالش خوب نيست و پزشكان هم چندان به بهبودش 
اميدوار نيس��تند گرچه ما به لطف خداوند و ام��داد غيبي براي 

شفاي او اميدواريم. 
مراسم معارفه آيت اهلل صادق آملي الريجاني صبح ديروز در جلسه 

شوراي نگهبان با حضور اعضا برگزار شد.

روايتآيتاهللجنتيازديدارشبايكيازوزرايدولت

چرا اينقدر ريخت و پاش مي كنيد و مي گوييد پول نداريم؟!

   خبر

   گزارش


