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ارزیابی شرایط دیپلماسی ایران در گفت و گو با علی مطهری

معتقدم هنوز به نقطه بحران نرسیده ایم

دادستان کل کشور:
بنا نیست با مسئله حجاب صرفا «برخورد قضائی» شود

از سوی نگاهداری مطرح شد
۱۰ توصیه مرکز پژوهش های مجلس

 برای حل مسئله گاز

عبدالرحمن فتح الهی: گویا پروژه تنش زایی در روابط ایران و اروپا ذیل تحریکات انگلســتان به ویژه پس از اعدام علیرضا اکبری به نقطه اوج خود رســیده است؛ تا جایی که به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس، روز دوشنبه با اشاره به اعدام این جاسوس 
دوتابعیتی عنوان کرد فعال درباره شــدت و وســعت تدابیر آتی لندن علیه تهران نمی تواند ســخن بگوید، اما هم زمان تأکید کرد انگلستان خود را به اقداماتی که تاکنون اعالم شــده، محدود نخواهد کرد. این جمله سکاندار سیاست خارجی انگلستان به آن معناست که دور جدید و 
بی سابقه ای از بحران آفرینی در روابط با ایران به واسطه تحرکات انگلستان شکل گرفته است. پیرو این نکته، سخنگوی نخست  وزیر انگلیس نیز در این زمینه عنوان کرد لندن در حال بررسی اقدامات بیشتری به همراه شرکای بین المللی  علیه ایران است. در ادامه حتی رئیس کمیته 
دفاعی مجلس عوام انگلیس نیز معتقد به تشدید سیاست های ضدایرانی لندن است. به گزارش روزنامه تلگراف، توبیاس اِلوود، رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس، در گفت وگو با شبکه رادیویی تایمز گفت:  «مهم است بدانیم که ایران به کجا می رود، اما به نوعی بسیار شبیه به 
مورد روسیه، به قدر کافی کاری برای ایستادن در برابر ایران، نفوذش از طریق نیروهای نیابتی در لبنان، سوریه، یمن، عراق و جاهای دیگر انجام نداده ایم». البته این پایان دسیسه های لندن علیه تهران از ابتدا هفته جاری نیست؛ در ادامه وزیر امور خارجه انگلیس برای رایزنی درباره 
ایران و سایر موضوعات به آمریکا و کانادا سفر کرده است. آن طور که روزنامه گاردین خبر داد، جیمز کلورلی قرار است ابتدا به آمریکا و سپس به کانادا سفر کند تا با همتایان خود و دیگر مقامات ارشد این کشورها دیدار داشته باشد. بنا بر اعالم وزارت امور خارجه انگلیس، وی (کلورلی) 
در جریان این سفر که از دیروز (سه شنبه) آغاز  شده، با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود و همچنین مالنی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، دیدار و به ویژه درباره حمایت از اوکراین در جریان جنگ با روسیه رایزنی خواهد کرد. وزارت امور خارجه انگلیس به عالوه اعالم کرد جیمز 
کلورلی درباره ایران و اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، جاسوس دستگاه های اطالعاتی انگلیس گفت وگو خواهد کرد. اینها عالوه بر آن است که انگلیس پیش تر در واکنش به اجرای حکم علیرضا اکبری، سفیر خود در تهران را به طور موقت فراخواند و عالوه بر تحریم دادستان کل 
ایران، به دنبال آن است که سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد. به موازات آن، هلند و آلمان هم اقدام مشابهی را در دستور کار دارند. در کنار آن یکی از دستور کارهای مهم دور جدید نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه به این موضوع اختصاص دارد که می تواند 
به تنشی بی سابقه و بحران در روابط ایران و اروپا منجر شود. در سوی دیگر برخی کشورهای همسو با ایران هم در هفته ها و ماه های اخیر رفتاری از خود نشان داده اند که به باور طیفی از کارشناسان، به نوعی گزاره «دورشدن» از تهران را تقویت می کند؛ چون برخی اقدامات، تصمیمات، 
مواضع و تحرکات برخی کشورها از چین گرفته تا ونزوئال و اخیرا عراق، حکایت از آن دارد که تهران در حاشیه سیاست خارجی این بازیگران قرار دارد. مجموعه شرایط فعلی، «شرق» را بر آن داشت تا در گفت وگویی با علی مطهری به بررسی وضعیت سیاست خارجی ایران بپردازد. 

در گپ و گفت با نایب رئیس مجلس دهم و تحلیلگر مسائل سیاسی سعی شده است روی چرایی رسیدن وقایع به این نقطه در عرصه دیپلماسی تمرکز و به این سؤال پرداخته شود که آیا ایران به واقع وارد دوره سختی دیپلماتیک شده است یا خیر؟

    بــا توجه بــه روند اتفاقات در ماه های گذشــته، شــاهد   .
شــکل گیری، تداوم و تشدید تنش در سیاســت خارجی ایران 
هســتیم که با اعدام علیرضا اکبری، جاســوس دو تابعیتی، این 
تنش خود را در قامت گســل نشــان داده است. این گسل هم 
به واســطه مجموعه اقدامات انگلســتان و کل اروپا در همین 
۷۲ ســاعت اخیر به قدری پررنگ شده که برخی از آن به عنوان 
بحران در سیاســت خارجی ذیل مناسبات ایران و قاره سبز نام 
می برند. آیا به باور شــما یک اعدام می تواند موتور محرکه این 
سیاســت رادیکال اروپایی ها علیه تهران باشد یا عوامل دیگری 
در برون داد نگاه ضدایرانی و تقابلی اروپایی ها مؤثر بوده است؟
بدیهی اســت که مســئله صرفا بــه اعدام علیرضــا اکبری 
بازنمی گردد و در این میان عوامل و پارامترهای دیگری هم باعث 

شده است اکنون اروپایی ها نگاه مثبتی به ایران نداشته باشند.
    مشخصا چه پارامترهایی؟  .

به نظر من مهم ترین عاملی که باعث شــده است اکنون اروپا 
این گســل را با ایران در دســتور کار قرار دهد، بــه جنگ اوکراین 
باز می گردد. اگر می بینید پارلمان انگلســتان، مقامات این کشور یا 
در یــک نگاه کلی تر پارلمان اروپا اکنون سیاســت ضدایرانی را در 
پیش گرفته اند، بیشتر به مسئله ایران با روسیه باز می گردد. به هر 
حال موضوع همکاری های ایران با روسیه سبب شد پای ایران هم 
در حواشــی مباحث این جنگ باز شود؛ جنگی که امنیت کل اروپا 
را به شــکل مســتقیم تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل 
طبیعی اســت که اروپا اکنون نگاه مثبتی به ایران نداشته باشد و 

هر موضوعی را به سرفصلی برای مقابله با ایران تعریف کند.
     در راســتای ســؤال نخســت، واقعا اعدام یک جاسوس   .

دو تابعیتی تا چه اندازه می تواند به موتور محرکه ای برای تقابل 
اروپا و به خصوص انگلستان با ایران بدل شود؟

باید پذیرفت که عالوه بر مسئله جنگ اوکراین، اعدام علیرضا 
اکبری هم در به وجودآمدن شرایط کنونی بی تأثیر نبوده است. این 
فرد یک دو تابعیتی بوده  و به همین دلیل اعدام او برای انگلستان 
و کل اروپا حساســیت برانگیز است. به همین دلیل این اعدام هم 
در شــکل گیری شــکاف کنونی در روابط ایران و اروپا مؤثر بوده 
است. اما باز هم تکرار می کنم که عامل اصلی  تر در این مسئله به 

جنگ اوکراین و روابط ایران با روسیه بازمی گردد.
    با این وصف در همین موضوع مشخص از شما بپرسم که به   .

واقع همکاری ایران با روسیه را تا به این حد از نظر آنان مخرب 
می دانید؟

 همدلی ایران با روســیه، آن هم در شــرایط کنونی، به صالح 
ایران و منافع کشــور نبوده و نخواهد بود؛ چون متأسفانه همین 
دلیــل (اتهام کمک های ایران به روســیه) باعث شــده اســت 

اروپایی ها هم اکنون به دنبال پاسخ متقابل علیه ایران باشند.
    با توجــه به مجموعه شــرایط کنونی در حوزه سیاســت   .

خارجــی، به کار بردن لفــظ «بحران» را تا چه اندازه درســت 
و بجا می دانیــد؟ آیا تهران به نقطه بحرانــی در روابط خود با 
اروپا وارد شــده اســت؟ چرا که به نظر می رســد اروپایی ها در 
نشست استراسبورگ فرانسه سعی دارند نهاد نظامی رسمی ما 
را در لیست گروه های تروریســتی قرار دهند که در این صورت 

می تواند نقطه اوجی در بحران ایران و اروپا تلقی شود؟
اول اینکه هنوز مشخص نیست اروپایی ها تصمیم نهایی خود 
را گرفته باشــند که این کار را انجام دهند؛ چون مشخص نیست 
اروپا واقعا بتواند چنین تصمیمی بگیــرد. ظاهرا اکنون مقامات 
پارلمان اروپا در نشست فرانسه کماکان در حال رایزنی و گفت وگو 
بر سر این موضوع هستند که آیا اصال این کار را انجام دهند یا نه؟ 
اما گذشته از این، ایران هم باید رفتاری منطقی و هوشمندانه در 

حوزه سیاست خارجی از خود نشان دهد که خدای ناکرده هزینه 
مضاعف و بیجایی را برای کشور و منافع ما ایجاد نکند.

    منظور شما چه هزینه ای است؟  .
اینکه خدای ناکرده در نهایت کار به جایی برسد که اروپایی ها 
ســفرای خود را از ایران فرا بخوانند و شاهد قطع روابط دو طرف 
باشــیم؛ چرا که این مســئله به شکل مســتقیم و فوری بر حوزه 
اقتصادی و تجاری ما اثر مخرب دارد و مشکالتی را برای کشور به 
دنبال خواهد داشت. بنابراین تأکید دارم که باید در حوزه سیاست 
خارجی و دیپلماســی با تدبیر مســائل را بررسی کرد و دست به 
اقدام زد. اما اگر در نشســت فرانســه نهایتــا اروپایی ها تصمیم 
بگیرند یک نهاد نظامی ما را در لیست گروه های تروریستی خود 
قرار بدهند، آن زمان می توان گفت سیاست خارجی و روابط ایران 

و اروپا وارد نقطه بحرانی خود شده است.
    هنوز پاســخی برای ســؤال خود دریافت نکردم. آیا شما   .

به طور مشــخص اکنون روابط ایران و اروپا و در کل سیاســت 
خارجی کشور را بحرانی می دانید یا خیر؟

من هنوز معتقدم به نقطه بحران نرسیده ایم.
    اجازه دهید روی نکته مهمی که به آن اشــاره کردید قدری   .

تمرکز کنیم؛ فراخواندن ســفرای کشــورهای اروپایی از ایران و 
در نهایت قطع روابط ایــران و اروپا. در برهه ای، ذیل ماجرای 
میکونوس شاهد فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از ایران 
و نهایتا قطع روابط ایران و اروپا بودیم. به همین دلیل برخی از 
کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر معتقدند اقتضائات کنونی 
هم در صورت ادامه و تشــدید می تواند بــه تکرار همان اتفاق 
منجر شود. آیا اساســا قرابتی بین شرایط فعلی و گذشته وجود 

دارد؟
من در ایــن زمینه نگاه بدبینانه ای نــدارم و فکر نمی کنم کار 
به قطع روابط ایران و اروپا کشــیده شــود، ولی متأسفانه باید به 
این واقعیت هم اشــاره کرد که وزارت امــور خارجه ایران عمال 
نقش مولدی برای کنتــرل و مدیریت وضعیت کنونی در عرصه 
سیاســت خارجی از خود نشــان نمی دهد؛ رفتار دولت و وزارت 
امور خارجه به یک رفتار حاشیه ای شبیه است. برای مثال همین 
ترســیم روند و مسیر روابط ایران و اروپا به نظر می رسد دولت در 
شکل گیری محتوای این رابطه خیلی پویا عمل نمی کند که در چه 
ســطحی و چگونه رابطه ای داشته باشد. در مثال دیگر به همین 
اعــدام علیرضا اکبری بازگردیم. اگر این فرد حتی یک جاســوس 
دو تابعیتی هم باشد، باید این سؤال را پرسید که چرا در این برهه 
حساس باید اعدام شود؟ آیا نمی شد در وقت دیگری این تصمیم 
را اجرائی کرد؟ چرا در شرایطی که کشور با ناآرامی های چهار ماه 
اخیر دست به گریبان است و جامعه جهانی حساسیتی جدی روی 
تحوالت ایران دارد، ما باید این جاسوس دو تابعیتی را اعدام کنیم 
که در ادامه به نوعی با این ناآرامی های اخیر در کشــور مخلوط 
شود؟ آیا نمی شــد این فرد را چند ماه دیگر اعدام کرد که هزینه 
گزاف، مضاعف و بیجایی برای سیاست خارجی و منافع ایران به 
دنبال نداشته باشد؟ پس می بینید که سیاسیون و دیپلمات ها در 
مسئله سیاست خارجی و دیپلماســی اهرم و نقش تأثیر گذاری 
ندارند و در این میان دولت و وزارت امور خارجه انگار در حاشیه 
قرار دارند. این روند برای سیاست خارجی ایران به هیچ وجه خوب 

نیست.
    فارغ از این بحث ها، بســیاری بر این واقعیت تأکید دارند   .

که اگر تنش و بحران کنونی به نقطه بازگشت ناپذیر برسد، تهران 
نهایتا ممکن است مجبور شود برخالف میل و منافع خود دست 
بــه اقداماتی بزند، به ویــژه اینکه بحران در سیاســت خارجی 
عمال با مشــکالت موجود در مسائل داخلی از حوزه اقتصادی و 

معیشــتی گرفته و به تازگی به حوزه انرژی گره خورده است. آیا 
نتیجه تداوم این روند عقب نشینی تهران و دادن امتیاز خواهد 

بود؟
بلــه؛ اما مســئله مهم تر اینجاســت کــه چرا بــه این نقطه 

رسیده ایم؟
    پس من هم از شما می پرسم. چرا به این نقطه رسیده ایم؟  .

به نظر من شرایط کنونی نتیجه روند اشتباه در سال های اخیر 
بوده است. وقتی در عرصه های حساسی مانند سیاست خارجی 
به جای افراد آشــنا به امور، با دیگرانی که آشنایی کاملی از این 
حــوزه ندارند، پر می شــود، نهایتا ما به این وضعیت می رســیم؛ 
یعنی از قبل هم پیش بینی می شــد که کشــور مسیر درستی در 
پیش نگرفته است. این همه افراد مدیر، مدبر و آشنا به امور کال به 
حاشیه رفته اند و برخی طیف ها امور کشور را به دست گرفته اند. 
طبیعتا این نوع از اداره کشــور ما را به ســمت شرایط نامطلوب 
سوق می دهند. اینجا باید گفت که واقعا تداوم این روند به صالح 
کشــور نیست و با اصالح این مســیر، باید تنش کنونی در عرصه 
سیاست خارجی و به خصوص روابط مان با اروپا را تعدیل و بعد 

ترمیم کنیم.
    این گزاره شــما یــک ادعای کلی اســت. بــرای گذار از   .

کلی گویی و عبور از بحران، شــما چه پیشنهادی دارید؟ به واقع 
در کوتاه مدت چه تصمیمی می توان برای کشور گرفت؟ فارغ از 
برخی برنامه های بلندمدت یا شــعار آیا می توان در کوتاه مدت 

اقدامی برای تعدیل وضعیت کنونی انجام داد؟
البته که می توان. مســیر کامال روشن است. به نظر من اولین 
گام خارج شــدن ایران از حواشــی جنگ اوکراین اســت. ما باید 
شــائبه حمایت خود از روســیه را برطرف کنیم کــه بیش از این 
متحمل هزینه و تبعات مخرب بر همه امور کشــور نشــویم. در 
ادامــه و گام بعدی دربــاره برخورد با معترضان و حقوق بشــر 
باید مالیمت بیشــتری از خود نشان دهیم. در گام نهایی هم باید 
به ســمت احیای برجام برویم تا مشــکالت کشــور کاهش یابد. 
متأســفانه اکنون به دلیل ســایه جنگ اوکراین و موضوع حقوق 
بشر چالش در حوزه سیاست خارجی به نقطه ای از تنش رسیده 
است که اروپایی ها و آمریکا بارها و صراحتا گفته اند تمایلی برای 

احیای برجام ندارند و مذاکرات هســته ای در اولویت سیاســت 
خارجی آنها قرار ندارد؛ بنابراین اگر می خواهیم دوباره مذاکرات 
هســته ای به اولویت سیاســت خارجی اروپا و آمریکا بازگردد و 
نهایتا شاهد احیای برجام باشــیم، واقعا باید درباره مسائلی که 
ذکر کردم، دســت به یک تغییر رفتار بزنیم و به مرور و تدریجا این 
تنش ها را یکی بعد از دیگری رفع و تعدیل کنیم تا با ازســرگیری 
گفت وگوهای هســته ای و احیای توافق نهایتا شــاهد یک تغییر 
مثبت در حوزه اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور باشیم؛ وگرنه 
با این شــرایط کشور در وضعیت سخت تری قرار خواهد گرفت و 

در سختی ها و مشکالت غوطه ور خواهد بود.
   گام اول خروج از وضعیت فعلی را رفع شائبه حمایت تهران   .

از مسکو می دانید. از این منظر آیا افق روشنی برای تغییر شیوه 
کنونی می بینید؟

به نکته مهمی اشــاره کردید. من هم متأســفانه این تصور را 
دارم که ایران در سیاســت ورزی روس ها گرفتار اســت. حتی اگر 
در دیگر موضوعات سیاست خارجی و به خصوص احیای برجام 
هم می بینید که به موفقیتی دست پیدا نکرده ایم، به دلیل همین 
گرفتاری مان در حواشی جنگ اوکراین است. در این بین متأسفانه 
همچنان در مسیر مطلوب روسیه قرار داریم؛ چون به دلیل عالقه 
خاصی که در برخی از جریان های سیاسی کشور برای همسویی 
بیشــتر با روس ها وجود دارد، ما دچار سرنوشت تلخ و مشترکی 
با مسکو شــده ایم؛ یعنی در جنگی که هیچ ارتباطی به ما ندارد، 
اکنون ایران هم به اندازه روســیه متحمل فشارها و هجمه های 
سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای در سطح جهانی شده است. چرا 
باید شــاهد این وضع باشــیم؟! این کار بسیار اشتباهی در عرصه 
سیاست خارجی است و مهم تر از آن روند کنونی در تضاد با شعار 
اصلی سیاست خارجی ایران، یعنی شعار «نه شرقی، نه غربی» 
قرار دارد. ما باید به اصل سیاســت خارجی ایــران بازگردیم و با 
هیچ کشــور و هیچ بلوکی بیش از حد نیاز ملی و منافع کشوری 

خود همراه نباشیم.
    چگونه؟  .

باید سیاست مداران و دیپلمات های مدبر وارد عرصه حساس، 
خطیر و مهم سیاست خارجی شوند و در گام بعد از قدرت دیگر 

رئیــس مرکز پژوهش هــای مجلــس در تشــریح ۱۰ توصیه راهبــردی برای 
حل مســئله ناتــرازی گاز گفت: حل مســئله ناتــرازی گاز نه یک راهــکار، بلکه 
نیــاز بــه اقداماتــی چندگانــه و چندوجهــی دارد. ایــن ۱۰ توصیــه راهبــردی 

عبارت اند از:
۱) توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور

۲) جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش های مختلف
۳) حــذف یارانه انــرژی از زنجیره گاز و انتقــال آن به ابتدای زنجیــره به منظور 

تخصیص بهینه یارانه انرژی
۴) اولویت دهی به بحث بهینه ســازی مصرف از طریق اصالح و تقویت ســاختار 

مربوطه
۵) اولویت دهی به تســویه گواهــی صرفه جویی انرژی مبتنی بر مــاده ۱۲ و بازار 

بهینه سازی
۶) خودتأمینــی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه باالدســتی گاز با اولویت 

گازهای مشعل
۷) تأمین مالی توسعه میادین باالدستی از محل صادرات

۸) رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش های مختلف
۹) کارآمدسازی تعرفه گذاری گاز طبیعی

۱۰) فرهنگ سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی

ارگان های در حوزه دیپلماسی بکاهیم.
    تعریضی به گفت وگو با شــما داشــته باشــیم و وضعیت   .

نامطلوب فعلی در عرصه سیاســت خارجی را از ســاحت دیگر 
بررسی کنیم؛ چون عالوه بر سایه سنگین موضوعات مطرح شده 
به نظر می رسد که در آن سو کشــورهایی مانند چین و به تازگی 
ونزوئــال هم رونــدی را در عرصه سیاســت خارجــی در پیش 
گرفته اند که بوی به حاشــیه بردن ایران می دهد. آیا وضعیت 
برای ما به قدری تغییر پیدا کرده که حتی از نگاه پکن و کاراکاس 

هم به حاشیه رفته ایم؟
اوال که مســئله تنها به روســیه، چین یا ونزوئال بازنمی گردد. 
به تازگی حتی کشــوری مانند عراق هم در مســیری قرار دارد که 
نوعی فاصله بــا ایران را به ذهن متبادر می کند و امکان دارد که 
این رویه ادامه دار باشد. در ثانی وقتی در عرصه سیاست خارجی 
ما شاهد یک روند هوشمند، منعطف و مبتنی بر واقعیت نیستیم 
و کمــاکان بر برخی اصول نادرســت اصــرار می ورزیم، طبیعتا 
شــرایطی شــکل می گیرد که عالوه بر رقبا، یقینا ما دوســت ها و 
کشورهای همسو با خود را هم دور ببینیم. باید پذیرفت که اکنون 
اصل اساسی در حوزه سیاست خارجی منافع کشورهاست و هر 
کشوری بر اساس منافع خود رفتار می کند. روسیه، چین، ونزوئال، 
عراق، ســوریه و دیگر کشورها به دنبال آن هستند که منافع خود 
را در ترسیم با روابط با دیگر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
محقق کنند که اتفاقا کار عاقالنه و قابل دفاعی است. این به آن 
معناســت که ما هم باید بر اساس منافع خود یک روند و پروسه 
عاقالنه را در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی در پیش بگیریم 
و به فکر آینده کشور باشیم. نباید این گونه فکر کنیم که باید تمام 
تمرکــز و انرژی خود را صرف مقابله با ایــاالت متحده آمریکا و 
غرب کنیم. تداوم این نگاه در عرصه سیاست خارجی امکان پذیر 
نیســت. باید با تدبیر عمل کرد؛ بله، ما هم قبول داریم که آمریکا 
دشــمن انقالب اسالمی است و از هر فرصتی برای ضربه زدن به 
ما استفاده می کند؛ اما مسئله مهم  تر اینجاست که ما باید چگونه 
رفتار کنیم و چه برنامه ای در حوزه سیاســت خارجی اجرا کنیم 
که بتوانیم بیشترین منفعت و سود را برای خود تعریف کنیم و در 
آن سو کمترین هزینه را در مقابله با آمریکا بپردازیم؟ در حالی که 
واقعیت امروز نشــان می دهد ما به نام مبارزه با آمریکا بیشترین 
ضربه را می خوریم و هزینه و تاوان زیادی را هم می پردازیم و در 
مقابل کمترین سود را دریافت می کنیم. پس جا دارد که واقعیات 
امروز در روابط بین الملل را دید. باید آرمان های انقالب اسالمی و 
شعار اصلی سیاست خارجی دوباره به صدر و اولویت دیپلماسی 
کشور بازگردد. با شــعار دادن، بروز احساســات و رفتار هیجانی 
نمی توان سیاســت خارجی را اداره کرد. مــا به فکر، عقالنیت و 

خرد دیپلماتیک نیاز داریم.
    گفت وگو با شــما را قدری عمیق تر کنیم. وضعیت کنونی در   .

عرصه سیاســت خارجی و دیگر حوزه هــا را نتیجه برخی وقایع 
می دانید یا روند ۱۷ ماه اخیر بعد از یکدست شدن قدرت؟

اگرچه در طول حیات دولت ســیزدهم روندی شــکل گرفت 
که متأســفانه دیر یــا زود به این نقطه می رســیدیم؛ اما وقایعی 
که در داخل کشــور هم شکل گرفت، متأســفانه وجهه ایران را 
در منطقه و جهان خدشــه دار کرد تا جایی که متأسفانه به غلط 
و نابجا بخشــی از اعتبار خود را در حوزه دیپلماســی از دســت 
دادیــم. ببینیــد وضعیت در حوزه سیاســت خارجــی به قدری 
بغرنج شــده و چالش ها برای کشــور تا جایی پیش رفته اســت 
که اکنون ایران در موضوع مشــخصی مانند مواجهه با بانوان و 
حقوق بشــر با حکومت طالبان در افغانستان مقایسه می شود. 
آیا واقعا جمهوری اســالمی ایران در ردیف طالبــان قرار دارد؟ 
خیر، به هیچ وجه این گونه نیســت. بانوان و دختران در جمهوری 
اســالمی ایران انصافا از آزادی برخوردارند. در مســئله تحصیل، 
حضور اجتماعی، حتی حوزه سیاست. اکنون بانوان کشور استاد 
دانشگاه، پزشــک، نماینده مجلس، وکیل، ادیب، نویسنده، نقاش 
و حتی وزیر شــده اند. پس هیچ گاه نباید حکومت طالبان را با ما 
قیاس کنند یا برعکس. ولی متأســفانه ایــران در موضوع بانوان 
طوری برخورد کرده است گویا که ایران هم مانند طالبان حقوق 
و آزادی بانــوان را نادیده می گیرد و رفتار ایــران مانند طالبان بر 
محدودکــردن بانون تأکیــد دارد. طی همین چهار مــاه در اروپا، 
آمریکا و کل جهان بر اســاس یک ســناریو این گونه وانمود شده 
اســت که اکنون ایــران و طالبــان در یک رقابت برای فشــار به 
بانوان قرار دارند. البته در آن ســو تبلیغات سیاســی، رسانه ای و 
دیپلماتیک کشــورهای متخاصم هم در ترسیم چهره ضد زن از 
ایران بسیار مؤثر بوده است و ما را در جهان این گونه جلوه دادند؛ 
در حالی که واقعا این گونه نیســت. البته در عین حال عملکرد بد 
و غیر قابل دفاع برخی متصدیان و مســئوالن مانند ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر در همین تابستان به گونه ای بود که ما به 
این نقطه رسیدیم. پس باید با یک تغییر رفتار، اعتبار گذشته خود 
را بازیابیم و با اصالح برخی سیاســت ها، چهره خود را در سطح 
جهان ترمیم کنیم. واقعا جا دارد تنش زدایی در سیاست خارجی 
مانند دوره آقای هاشمی رفســنجانی و آقــای خاتمی مجددا به 

اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بازگردد.

چهارشنبه
۲۸ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۵

حجت االســالم محمدجعفر منتظری، دادستان  کل کشور، صبح روز گذشته در 
نشســت «تبیین نقش زن در جامعه اســالمی» به نقش و جایــگاه صدیقه کبری 
حضرت فاطمه زهرا(ع) در تحکیم مبانی اسالم اشاره کرد و با بیان اینکه حضرت 
زهرا(ع) در عمر کوتاه خود سرمشقی برای زنان جهان شده است، عنوان کرد: آن 
حضرت الگوی کاملی برای زنان در تربیت فرزند، خانه داری، همسرداری و مسائل 
اجتماعی و والیت مداری اســت. وی افزود: فاطمــه زهرا(ع) در طول ایام  پس از 
رحلت حضرت محمد(ص) توانســت نمونه کامل یک انســان والیت مدار و پیرو 

والیت را نشان دهد.
منتظــری با ابراز اینکه حضرت زهرا(ع) الگوی  زنی اســت که خود را در پرده 
حجاب و عفاف مســتور  مــی دارد، گفت: غــرب امروز دنبال غلبــه دادن فرهنگ 
منحوس خود به جهان اســالم  اســت و البتــه این اقــدام را از دوران آتاتورک در 
ترکیه و رضاخان در ایران شــروع کردند و دنبال این بودند که حجاب و عفاف زنان 

را بگیرند.
دادســتان کل کشور با تصریح اینکه در دنیای غرب زنان به جایگاه واقعی خود 
نرســیده اند، اضافه کرد:  غرب نمی تواند جایگاه واالی زن در کشور اسالمی مان را 
ببینــد و بنابراین به  دنبال منحرف کردن شــأن و شــخصیت واالی زنان ایران زمین 

است.
وی گفــت: با مقایســه ارقام و آمار دقیــق تعداد زنان شــاغل در عرصه های 

مختلف قبل و بعد از انقالب، شــاهد هســتیم که بانوان ما در ارتقا و توسعه نظام 
جمهوری اســالمی و بالندگی آن نقش مؤثری دارند و غرب دنبال ســیاه نمایی از 

وضعیت زنان ما تحت عنوان آزادی است.
دادســتان  کل کشور با تأکید بر اینکه کشــف حجاب به  موجب قانون در کشور 
جرم اســت، توضیح داد: البته بنا نیست با مســئله حجاب صرفا برخورد قضائی 
صورت گیــرد و اعتقادمان بر این اســت که مســئله بنیادین حجــاب را از لحاظ 

فرهنگی و اخالقی باید مورد توجه قرار داد.
وی بــا یــادآوری اینکه مســئله حجاب به خانــواده و تربیت نســل های آنان 
برمی گردد، افزود: غربی ها از بی حجابی و روابط آزاد زن و مرد چه نتیجه ای جز از 
بین رفتن کانون خانواده و  جایگاه انســانی گرفته اند؟ اخالق انسانی اقتضا می کند 
برای روابط بین زن و مرد یک ســری قواعد و چارچوب هایی تبیین شود. اگر اصالت 

خانواده را بخواهیم، باید این حریم را حفظ کنیم.
منتظری خاطرنشــان کرد: باید برای دختران جوان و خانم ها این مسائل تبیین 
شــود که اگر پیشــرفت های مختلف علمی و همه جانبه، بقای نسل، حفظ هویت 
و شــأن و کرامت انسانی و اصالت خانوادگی می خواهیم، باید یک خانواده در یک 

چارچوب درست تشکیل شود.
دادستان  کل کشــور اضافه کرد: اعتقاد داریم قبل از برخورد قضائی با خانمی 
که کشــف حجاب می کند، الزم است مسائل برای او تبیین شود. قطعا تبادل نظر و 
اطالع رســانی درســت در مقوله حجاب، الزم و کارساز خواهد بود. وی ادامه داد: 
امروز بانوان بزرگوار و فرهیخته بســیاری داریم که با پوشــش و حجاب مناســب 

توانسته اند مدارج باالی علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... را کسب کنند.
منتظری با اشــاره به اینکه سرمایه ارزشــمند نیروی انسانی کارآمد را خانواده 
ســالم می تواند بــه جامعه تحویل دهد، گفت: اســالم به  خاطــر تربیت فرزند و 

مدیریت خانواده، جایگاه واالیی برای مادران قائل شده است.

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
  عک


