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شعاري عليه زنان
روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
 خود نوش��ت: بيش از دو ماه اس��ت

]نا[جنبش »زن، زندگي، آزادي« با 
ادعاي بزرگ ترين انقالب زنانه در ايران سربرآورده و البته بيش از فضاي 
واقعيت در فضاي مجازي عرض  اندام كرده اس��ت. اين جنبش مدعي 
مبارزه با ظلم و خشونت عليه زنان در ايران است و اگرچه آزادي حجاب 
را پيشاني اين مبارزه قرار داده، در ادامه مطالباتي را در جهت اختالط و 
آزادي روابط زنان و مردان در همه فضاها، مقابله با نمادهاي مذهبي و 
البته آزادي همجنس گرايي ابراز كرده اس��ت. اي��ن جنبش از همان 
روزهاي ابتدايي اقداماتي را در پرونده خود ثبت كرد كه برخالف شعار 
اعالم شده اش بود، از جمله نفرت پراكني، ابراز خشونت شديد و حتي 
ارتكاب جنايت نسبت به مخالفان و منتقدان، توسل به زور براي همراه 
كردن مردم، فحاشي و هتاكي علني، حمايت از تحركات تجزيه طلبانه 
و تروريستي، تهديد بازاريان و تعطيلي كسب و كارشان، آسيب به اموال 
خصوصي و عمومي، اعمال خشونت نسبت به زنان با رفتارهايي چون 
چادر از س��ر كش��يدن و بي احترامي و ضرب و جرح برخ��ي بانوان و 

شعارهاي جنسي و ركيك. 
هر چند اكنون براي خيلي از ما عيان شده وقايع دو ماه اخير نه انقالب 
زنانه است و نه اساساً مي توان آن را چنان كه بازنمايي مي شود، انقالب يا 
جنبش ناميد و ماهيت آن توطئه اي براندازانه است كه روي موج سازي 
ش��بكه هاي مجازي و برخي مطالبات حداقلي با نمود حداكثري سوار 
شده اما براي عده اي كه هنوز دل به شعار »زن، زندگي، آزادي« داده و از 
قَِبل آن به دنبال مطالبات خويشند، بايد تبيين شود چگونه اين حركت 

به ضد خود يعني زن و زندگي و آزادي تبديل شده است. 
........................................................................................................................

فصل جديد روابط تهران- بغداد
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
به س��فر نخس��ت وزير عراق ب��ه ايران 
پرداخت و نوشت: حمالت سپاه پاسداران 
به مقر گروهك هاي تجزيه طلب در اقليم كردستان عراق در هفته هاي 
اخير و درخواس��ت مقامات ايراني براي كنترل فعاليت اين گروهك ها 
نگراني هاي امنيتي را بين دولتمردان عراقي ايجاد كرده است و رهبران 
دو كشور سعي دارند اين مشكل را حل و فصل كنند تا امنيت مرزهاي 

مشترك بيش از پيش تضمين شود. 
نويسنده اضافه كرده است: السوداني به دست پاك بودن معروف است 
و حتي يك اتهام فس��اد راجع به وي مطرح نشده اس��ت، به اين دليل 
تمام مؤلفه هاي يك نخس��ت وزير مقتدر را دارد. اف��زون بر اين عراق 
همواره دراولويت سياس��ت خارجي و سياس��ت همجواري ايران قرار 
داشته است و در دوره دولت سيزدهم با توجه به رويكرد منطقه اي آن، 
اين اولويت بيشتر شده اس��ت. به بيان دقيق تر، اراده همزمان تهران و 
بغداد بر گسترش روابط دو كش��ور با توجه به درآمدهاي نفتي عراق و 
نيازهاي گوناگون اين كشور به ايران، مرز هزارو400كيلومتري و عاليق 
تمدني، فرهنگي و مذهبي مشترك، به دليل اماكن مقدسي كه در دو 
كشور وجود دارد، روابط تهران- بغداد را در مسيري متفاوت از گذشته 
قرار داده است. افزون بر اين، ديپلماسي رس��مي دو كشور به موازات 
جريان مقاومت نقش مهمي در »امنيت ملي« ايفا كرده اس��ت. ادامه 
توفيقات اين فرايند، نياز مبرمي به شناسايي و بازتعريف نقاط قوت و 
ضعف يك دهه گذشته از عملكردها و بازخوردهاي آن به ويژه در كشور 
عراق دارد تا بتواند با هماهنگي و همكاري نزديك تري با نيروي قدس 
سپاه پاسداران به  عنوان بازوي اصلي پيشبرد عمق راهبردي جمهوري 

اسالمي در منطقه غرب آسيا پيش رود. 
........................................................................................................................

وزن كشي ديپلماتيك
روزنامه دنياي اقتصاد در يادداشت 
ديروز خ��ود در تحلي��ل فضاي 
تنش آلود سياس��ي ميان ايران و 
امريكا نوشت: واقعيت هاي سياست و الگوي رفتاري اياالت متحده در برابر 
ايران نشان مي دهد منطق كنش رفتاري امريكا به ميزان قابل توجهي در 
مقايسه با سال گذشته تغيير پيدا كرده است. اياالت متحده همكاري با 
ايران براي نيل به توافق نس��بتاً پايدار و در ارتباط با موضوع هسته اي را 
تغيير داده و به ميزان قابل توجهي با سياس��ت هاي اسرائيل و عربستان 
همگوني و هماهنگي پيدا كرده اس��ت. از زماني كه امريكا و كشورهاي 
اروپايي فعال در برجام، سياست محدودسازي ايران را در دستور كار خود 
قرار دادند، نشانه هايي از ديپلماسي اجبار و فشار مضاعف مشاهده مي شود. 
در اين دوران تاريخي امريكا و اروپا در دو مرحله زماني، از شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مقابله با ديپلماسي هسته اي ايران بهره 
گرفته اند. كنش راهبردي امريكا و كشورهاي اروپايي در شش ماه گذشته 
مبتني بر تصاعد ديپلماسي اجبار و فشارهاي فزاينده در ارتباط با ايران 
بوده است، به همين دليل امريكا تالش دارد اين پيام را به تهران منتقل 
كند كه براي همكاري با ايران و در فرايند برجام نيازمند امتيازات جديدي 
است. اين امر با سياس��ت هاي ايران هماهنگي نخواهد داشت. سياست 
رس��انه اي امريكا در فض��اي بحران ه��اي اجتماعي كش��ور معطوف به 
محدود سازي اهداف راهبردي جمهوري اسالمي بوده است. رسانه هاي 
امريكايي در اين روند تالش داشتند زمينه افزايش اعتراضات سياسي و 

اجتماعي را فراهم سازند.

وزير كشور:

 شرايط امنيتي
 شهرهاي غربي كشور  آرام است

وزير كشور ش�رايط امنيتي شهرهاي 
غربي كشور را آرام توصيف كرد و گفت 
ك�ه در اين ش�هرها مراقبت از س�وي 
دستگاه هاي مس�ئول انجام مي شود. 
به گزارش ايسنا، احمدي وحيدي در حاشيه 
جلسه ديروز هيئت دولت درباره وضعيت 
برخي شهرهاي غربي كشور كه اخيراً دچار 
ناآرامي ش��ده بودند، اظهار كرد: وضعيت اين شهرها آرام است و مشكلي 
ندارند. طبيعي اس��ت كه جريان معاند، تروريست و تجزيه طلب خارج از 
مرزها دنبال اين هستند كه وضعيت اين شهرها را به هم بريزند، شرايط 
االن آرام است، ولي مراقبت از سوي دستگاه هاي مسئول انجام مي شود. 
در سفر نخست وزير عراق به همين مسئله اشاره و درباره آن صحبت شد، 

مهم اين است كه مراقبت شود كه تالش آنها به نتيجه نرسد. 
وزير كشور درباره هدف تشكيل كميته حقيقت ياب براي حوادث اخير 
كشور توسط وزارت كشور تصريح كرد: پيگيري حجم خسارات به افراد 
در ناآرامي ها، پيگيري وضعيت افرادي كه بي گناه جان خود را از دست 
داده اند و پيگيري افرادي كه موجب ايجاد اين مسائل شده اند، از وظايف 
اين كميته است. به استانداري ها هم ابالغ شده و آنها در حال پيگيري 

هستند. جلساتي هم با حضور دستگاه هاي مختلف آغاز شده است. 
وي ادامه داد: عمده خسارات بلكه همه خسارات توسط اغتشاشگران 
وارد شده است. نيروي انتظامي هم اعالم كرده است، اگر كسي دچار 
خسارت شده و شكايتي دارد، به آن رسيدگي مي كنيم. هنوز برآوردي 

از ميزان دقيق خسارت ها نشده است. 
........................................................................................................................

آيت اهلل جنتي:

 مدرس در يادها ماند
چون خادم واقعي مردم بود

ام�روز از ش�خصيتي مانن�د ش�هيد 
مدرس)ره( با احترام ياد مي شود اما آن 
دس�ته از نمايندگان هم دوره او كه به 
وظاي�ف خ�ود در براب�ر م�ردم عمل 
نكردن�د، فراموش ش�ده اند، نش�ان 
مي دهد مردم بصير ايران قدر خادمان 

واقعي خويش را مي دانند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني ش��وراي نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي، 
دبير ش��وراي نگهبان صبح چهارشنبه در جلسه اين ش��ورا با اشاره به 
سالروز شهادت آيت اهلل سيدحس��ن مدرس)ره( و روز مجلس شوراي 
اسالمي گفت: مهم ترين دليل توفيق شهيد مدرس)ره( در انجام وظايف 
نمايندگي را در ميان سخنان او مي توان يافت، آنجا كه مي گويد: خداوند 
دو چيز را به من نداده است؛ يكي ترس و ديگري طمع كه وقتي اين دو 
چيز را نداشته باش��يد، حرف هاي خود را مي توانيد صريح بيان كنيد و 

حرص و طمع باعث ذلت انسان مي شود. 
آيت اهلل جنتي تأكيد كرد: اين نكته كه امروز از شخصيتي مانند شهيد 
مدرس)ره( با احترام ياد مي شود اما آن دسته از نمايندگان هم دوره او 
كه به وظايف خود در برابر مردم عمل نكردند، فراموش شده اند، نشان 

مي دهد مردم بصير ايران قدر خادمان واقعي خويش را مي دانند. 
........................................................................................................................

مرندي: 

 آلمان رفيق صدام را 
چه به حقوق بشر؟!

مش�اور تيم مذاكره كننده اي�ران در مذاك�رات وين با اش�اره به 
پيش�ينه امري�كا و ش�ركاي اروپاي�ي آن در جن�گ اي�ران و 
ع�راق، از ادعاه�اي حقوق بش�ري آنها علي�ه ايران انتق�اد كرد. 
به گزارش ايس��نا، محمد مرندي، مش��اور تيم مذاكره كننده ايران در 
مذاكرات وين در پي رويكردي كه اخيرا كش��ورهاي اروپايي، به ويژه 
آلمان در قب��ال ايران به بهانه هاي حقوق بش��ري اتخ��اذ كرده اند، در 
صفحه توئيترش با انتشار تصويري از به كار گرفتن تسليحات شيميايي 
توسط رژيم بعث عليه ش��هروندان ايراني در هشت سال جنگ ايران و 
عراق، نوشت: آلمان نقش ش��رارت بار ويژه اي در ارائه توانمندي هاي 
همه جانبه به صدام براي استفاده از گازهاي شيميايي عليه مردم ايران 
و عراق داشت. مرندي ادامه داد: امريكا كه اطالعات نظامي الزم براي به 
كارگيري مؤثر سالح هاي كشتار جمعي را در اختيار صدام مي گذاشت، 

حقوق بشر برايش مهم است؟
اظهارات مرندي در حالی اين مطرح مي ش��ود كه امريكا و ش��ركاي 
اروپايي آن در اتحادي��ه اروپا، اخيراً با مطرح ك��ردن ادعاهايي درباره 
وضعيت حقوق بش��ر در ايران، تحريم هاي متع��ددي را عليه افراد و 
نهادهاي ايراني اعمال كرده اند. مقامات اين كشورها در مدت اخير با 
بيان اظهارات مداخله جويانه و به بهانه حمايت از حقوق بشر سعي در 

دامن زدن به ناآرامي ها در ايران داشته اند.

پنج شنبه 10 آذر  1401 | 6 جمادی االول 1444 | 6| روزنامه جوان |  شماره 6638
سخنگوي شوراي نگهبان: 

 اولين قربانی تبديل اعتراض به اغتشاش
خود مطالبه گری و اعتراض است

قانون اساس�ي ما ح�ق برگ�زاري تجمعات 
را به رسميت  ش�ناخته اس�ت و ما اعتراض 
را از اغتش�اش جدا مي دانيم ام�ا بايد توجه 
داش�ت كه دش�من به دنبال سوءاس�تفاده 
از اعتراض�ات و تبديل آنها به اغتشاش�ات 
پيش بين�ي  مس�يري  باي�د  ل�ذا  ب�ود، 
ش�ود ت�ا از اعتراض ه�ا صيان�ت ش�ود. 
به گزارش فارس،  هادي طحان نظيف، سخنگوي 
ش��وراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا در 
همايش »حاكميت قانون و اعتراض مدني« كه 
به منظور بررس��ي ظرفيت هاي قوانين داخلي 
و بين المللي در رس��يدگي به اعتراضات برگزار 
شد، اظهار داشت: ماهيت حقوق و به تعبيري، 
قانون تنظيم گري است. ما روزانه با بسياري از 
موضوعات روبه رو هستيم كه نيازمند تنظيم گري 

و مقرره گذاري هستند. 
وي خاطرنشان كرد: حقوقدان اين وظيفه خطير 
را بر عهده دارد تا تنظيم گ��ري و مقرره گذاري 
كن��د. يك��ي از مهم تري��ن دغدغه ه��ا پس از 
مقرره گذاري، برقراري حاكميت قانون اس��ت؛ 
اينكه قانون محترم شمرده ش��ود و همه به آن 

احترام بگذارند. 
طحان نظيف تأكيد كرد: گاهي ممكن است در 
كيفيت قانون و فراين��د تصميم گيري نواقصي 
وجود داشته باش��د كه در اجرا به چشم مي آيد 
كه در اين صورت، آن قانون بايد از مسير قانوني 
اصالح شود، اما در هر صورت بايد حريم قانون 

حفظ شود. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان با اش��اره به يكي از 
مهم ترين ايرادات ش��وراي نگهبان به برخي از 
طرح ها، يعني اصل 75 قانون اساسي گفت: در 
اين اصل به بُعد اجرايي قانون و به نوعي بار مالي 
اجراي قانون توجه شده است. شوراي نگهبان 
از اين جهت كه نگهداشت حرمت قانون برايش 
مهم است، به اين اصل در بررسي طر ح ها به طور 

ويژه توجه دارد تا قانون دچار بي عملي نشود. 

وي در اين رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات 
برخي گروه ها و اقش��ار در مجلس اشاره كرد و 
گفت: در بررس��ي اين مصوبات به طور ويژه به 
بار مالي توجه مي كنيم تا از خالل تعامل ميان 
قانونگذار و مج��ري، قانوني تصويب ش��ود كه 

قابليت اجرا داشته باشد. 
طحان نظي��ف در بخش ديگري از س��خنانش 
با بيان اينك��ه در هر كش��وري، س��اختارها و 
س��ازو كارهايي براي اعتراض وج��ود دارد كه 
از طريق آنه��ا مي توان م��وارد را پيگيري كرد 
و به نتيجه رس��يد، گفت: ممكن است عده اي 
نس��بت به برخ��ي از قواني��ن و فرايندهاي آن 
اعتراض داش��ته باش��ند ك��ه چگونگي اصالح 
آن نيز از طريق قان��ون بوده و در آن پيش بيني 

شده است. 
اين عض��و حقوقدان ش��وراي نگهب��ان عنوان 
كرد: در بعد نظ��ري در مورد برگزاري تجمعات 
اعتراضي ني��ز نظرات و ديدگاه ه��اي مختلفي 
وجود دارد. برخي مي گويند بايد اعالمي باشد 
و نبايد نياز به دريافت مجوز باشد، اما برخي هم 
معتقدند بايد با دريافت مجوز باشد كه اين موارد 

بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
   بايد از مسيرهاي قانوني پيش رفت

طحان نظيف با تأكيد مجدد بر اينكه ممكن 
اس��ت برخي از قواني��ن داراي اش��كاالت و 
نواقصي باش��ند، گفت: ما در شوراي نگهبان 
نسبت به قانون انتخابات اش��كاالتي داريم. 
اين قانون داراي نواقص و عيب هايي اس��ت 
از جمله اينكه مهلت هاي در نظر گرفته شده 
اندك است و ممكن است حق افراد را ضايع 
كند، اما تا وقتي كه اين قان��ون وجود دارد، 
ما به آن عم��ل خواهيم ك��رد و آن را مبناي 
كار خودمان مي دانيم. اگ��ر روزي بخواهيم 
از پيش خودمان چيزي ب��ه آن اضافه يا كم 
كنيم، حتماً شما حقوقدانان به درستي به ما 
ايراد مي گيريد، لذا براي اصالح قانون بايد از 

مسيرهاي قانوني پيش رفت. 
وي در خصوص اغتشاشات اخير و حمايت هايي 
كه برخي از كش��ورهاي غربي از اغتشاشگران 
كردند، بيان داشت: در هر كشوري ساختارهاي 
قانون��ي وج��ود دارد. آن كش��ورهايي ك��ه از 
اغتشاشگران حمايت كردند، اگر در كشورهاي 
خودش��ان نيز چني��ن اتفاقي رخ م��ي داد، چه 
مي كردند؟ قانون در همه جا محترم اس��ت، در 
همه جا نسبت به تروريسم و در برابر تجزيه طلبي 

حساسيت وجود دارد. 
اين حقوقدان و اس��تاد دانش��گاه با بيان اينكه 
نسبت به اين موضوع حتي در قوانين اساسي هم 
حساسيت وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال 
در اصل 78 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران نس��بت به تغيي��رات مرزي حساس��يت 
بسياري وجود دارد، به اين صورت كه هر گونه 
تغيير را در خطوط مرزي ممنوع دانسته است، 
مگر اصالحات جزئي با رعايت مصالح كش��ور، 
به شرط اينكه يك طرفه نباش��د و به استقالل 
و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب 
چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس برس��د. 
هيچ كش��وري با نق��ض حاكمي��ت و تماميت 

ارضي اش تعارف ندارد. 

   اغتش�اش باع�ث فدا ش�دن اعتراض 
مي شود

طحان نظي��ف تأكيد كرد: وقت��ي اعتراض به 
اغتشاش تبديل مي ش��ود، اولين چيزي كه 
فدا مي ش��ود، خود مطالبه و اعتراض است و 
نتيج��ه اش بي نظمي، آش��فتگي و تعرض به 
جان و مال افراد و تخريب اموال خصوصي و 
عمومي است، بنابراين بيشترين حساسيت به 
اغتشاش را بايد منتقدان و معترضان داشته 
باش��ند، چراكه اولين چيزي كه در اغتشاش 
ذبح خواهد ش��د، همان چيزي اس��ت كه در 

طلب آن هستند. 
وي خاطرنش��ان كرد: قواني��ن تمهيداتي براي 
برگزاري تجمعات پيش بين��ي كرده اند اما اگر 
اش��كاالتي دارد، بايد از مس��ير قانوني پيگيري 
ش��ود. س��المت قانون نيز در اين است كه اين 
مسيرها را پيش بيني كند، البته گويا مجلس و 
دولت در حال آماده سازي طرح يا اليحه اي در 
خصوص برگزاري تجمعات هستند. همچنين 
ظاهراً وزارت كشور نيز در حال تهيه آيين نامه اي 

در اين باره است. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه در 
اصل27 قانون اساسي و تعدادي ديگر از اصول 
اين قانون، حق اعت��راض و برگزاري تجمعات 
مسالمت آميز )بدون اسلحه( به رسميت شناخته 
شده است، گفت: متأسفانه در هفته هاي گذشته 
اتفاقاتي افت��اد كه فرات��ر از اعت��راض بود، در 
مواردي به جان و مال مردم تعرض، به مقدسات 
توهين و پرچم ايران به آتش كشيده شد. برخي 
كشورها و رسانه هاي شان نيز از نقض حاكميت 
ملي ايران حمايت كردند كه عملكردشان قابل 

پيگيري است. 
وي تأكيد كرد: مردم مانند هميشه خط خودشان 
را از اغتشاش��ات جدا كردند و دشمنان را ناكام 
گذاشتند. قانون اساسي ما حق برگزاري تجمعات 
را به رس��ميت  شناخته اس��ت و ما اعتراض را از 
اغتشاش جدا مي دانيم اما بايد توجه داشت كه 
دش��من به دنبال سوءاس��تفاده از اعتراضات و 
تبديل آنها به اغتشاش��ات بود، لذا بايد مسيري 

پيش بيني شود تا از اعتراض ها صيانت شود. 
  شوراي نگهبان 

نمي تواند وارد قانونگذاري شود
س��خنگوي ش��وراي نگهبان همچنين در اين 
نشس��ت كه ب��ه ميزباني بس��يج مرك��ز وكال، 
كارشناسان رس��مي و مش��اوران خانواده قوه 
قضائيه برگزار ش��د، در پاسخ به س��ؤالي اظهار 
داشت: هر نهادي براي انجام وظايف خود بايد 
كار كارشناس��ي انجام بدهد و نمي توان از يك 
نهاد خواس��ت وظايف نهاد ديگر را انجام دهد. 
ما در شوراي نگهبان در حيطه كار خودمان كار 
كارشناسي انجام مي دهيم و وارد قانونگذاري و 

مصلحت سنجي نمي شويم. 
وي همچنين بيان داشت: عدم اجراي يك اصل 
يا قانون صرفاً به معناي ابهام آن نيست. ممكن 
است در دوره هاي مختلف دستگاه هايي نسبت به 
اجراي يك اصل كم توجهي كرده باشند، البته اگر 
استفساري نسبت به قانون اساسي صورت بگيرد، 

ما آن را بررسي و نظر خود را اعالم مي كنيم. 
گفتني اس��ت در پايان اين هماي��ش كه علي 
بهادري جهرمي، س��خنگوي دولت نيز حضور 
داشت، از تعدادي از خانواده هاي شهداي مدافع 

امنيت تجليل شد.
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در هر كشوري، ساختارها و 
سازو كارهايي براي اعتراض 
وجود دارد كه از طريق آنها 
مي توان م�وارد را پيگيري 
كرد و به نتيجه رسيد. ممكن 
است عده اي نسبت به برخي 
از قواني�ن و فرايندهاي آن 
اعتراض داش�ته باشند كه 
چگونگ�ي اص�اح آن ني�ز 
از طري�ق قانون ب�وده و در 
آن پيش بيني ش�ده اس�ت


