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و کارشناسی شده است. ضمن اینکه مقابله با حجاب 
کار یک نفر یا تیم خاص نیست بلکه جریانی خاص 
پشت این جریان است که اتفاقا بودجه کالنی را نیز 
هزینه می کنند. بدیهی اســت که از این کار دنبال 
منافع کشورهای متبوع خود هســتند. همه اینها 
در حالی است که متأســفانه مردم ما مطالعه کمی 
دارند و نسبت به جریان های دست اندر کار پشت این 

رویدادها آگاهی ندارند.

سیاسی کاری علیه حجاب
روح افزا افزود: برخی عناصر داخلی نیز با طرح مسائل 
نادرست سعی در تشویش افکار عمومی دارند. بدیهی 
اســت که بخش زیادی از آنها با جریان های معاند 
خارجی نیز هماهنگ هســتند و از یک خط فکری 
به صورت بلندمدت تغذیه می شوند. از این رو مسائلی 
همچون بی حجابی یا فعالیت های مجازی برخی علیه 
حجاب را باید هم راستا با مسائل سیاسی قلمداد کرد.

وی با تأکید به اینکه بایــد وارد فضای جدی تبیین 
درباره حجاب شویم، گفت: فعاالن معاند با جمهوری 
اســالمی در خارج و برخــی در داخــل تالش در 
عادی ســازی  روابط نامشــروع و بی حجابی دارند. 
مظاهر غلط را در جامعه مطرح می کنند؛ درحالی که 

دقیقا امنیت جامعه را نشانه گرفته اند. مثال خانمی که 
گفته »من به دخترانی که روسری خود را برمی  دارند 
می گویم شیرزن«؛ چرا خود کشف حجاب نمی کند؟ 
چرا بی حجابی را برای خانواده خود تجویز نمی کند؟ 
به نظر می رســد که این فرد فقط دنبال عناد با نظام 
است.  روح افزا با طرح مسئله حجاب و هویت، گفت: 
حجاب، هویت زا و هویت ده است. از این رو خود بستر 
ترسیم و تعریف روابط و تحکیم بنیان های اجتماعی 
و خانواده است. به عنوان نمونه در غرب شاهد هستیم 
که چگونه نبود حریم و حجاب بین افراد به ولنگاری 
منجر می شود. نتیجه این وضعیت دقیقا آسیب روحی 

و عدم هویت است.

حجاب ضامن امنیت اجتماعی
عضو سابق شــورای فرهنگی اجتماعی زنان با طرح 
موضوع حجــاب و آینــده امنیت، گفــت: حجاب 
زمینه ســازی  امنیت روانی و به تبع امنیت جنسی، 
جسمی و تضمین سالمت روحی افراد است. چراکه 
به دنبال تامین امنیت افراد، امنیت جامعه تامین است. 
حاال اگر بدحجابی گسترش پیدا کند، امنیت خانواده، 
افراد و جامعه در خطر می  افتــد. از این رو مدیریت 
روابط در جامعه به نفع همگان است. حاال اگر فردی 

خواسته و ناخواســته می گوید بگذارید دختران هر 
طور دلشان می خواهد باشند و بی حجاب شوند، دقیقا 
می خواهد جامعه را به سمت هرج و مرج و الابالی گری 

سوق دهد.

بومی سازی  ابزارهای فرهنگی
روح افزا بــا طرح این موضــوع که فنــاوری مقوله 
مهمی است و ابزار رشد بشــریت است، گفت: باید 
با بومی ســازی  ابزارهای فناور و قابل دســترس به 
نوعی مانع ولنگاری در جامعه شویم. طبیعی است 
برای افرادی که علیه حجاب جوســازی می  کنند، 
باید جرم انگاری شود؛ چراکه نباید روندی را شاهد 
باشــیم که باعث اضمحالل بنیان هــای اجتماعی 
و تضعیف کننده بنیان خانواده باشــد. این اســتاد 
دانشگاه تأکید کرد: جامعه ما باید به آن درک برسد 
که بدحجابی و بی حجابی نتیجه  ای جز هرج و مرج 
و بی ثباتی ندارد. مخالفان حجاب می خواهند امنیت 
روانی افراد و جامعه را مختل کنند. از این رو نهادهای 
فرهنگی باید با حساســیت بیشــتری این موضوع 
را دنبال کنند؛ چرا که پس زمینــه مقابله با حجاب 
رفتار سیاسی برنامه ریزی شده ای است که به صورت 

شبکه ای علیه جامعه ما عمل می کند.
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اشغالگران پرتغالی در آفریقا
پرتغالی ها نخستین اشــغالگران آفریقا محسوب می شوند. 
در سال۱۴۸۲ »دیه گو کائو« یکی از دریانوردان پرتغالی، 
سرزمین آنگوال را برای اروپایی ها کشف کرد. پس از آن بود 
که آنگوال با هند و خاور دور روابــط بازرگانی را آغاز کرد و 
همچنین بعدها به مرکز فروش برده به مستعمرات پرتغال 
در برزیل تبدیل شد و به همین خاطر است که امروزه بیشتر 
سیاه پوســتان برزیلی، اصلیتی آنگوالیی دارند. در تجارت 
پر ســود برده، کشیشان، سربازان و ســوداگران با یکدیگر 
رقابت می کردند. برآوردها نشــان می دهــد که در فاصله 
ســال های ۱5۸0 تا ۱۸36، بیش از ۴میلیون آفریقایی را 
به صورت برده از کنگو و آنگوال خارج کرده اند که 3میلیون 
نفر به تنهایی از آنگوال بوده است. آنگوال، آخرین مستعمره 
بزرگ اروپایی بود که استقالل خود را بازیافت. این کشور 
نزدیک بــه 5قرن در اســتعمار پرتغال بود و ســرانجام با 
کمک های نظامی روســیه و کوبــا در جنگ های داخلی 

۷6-۱۹۷5 پیروز شد.
پرتغالی ها همچنین نخستین استعمارگرانی بودند که پا به 
سرزمین کنیا، تانزانیا، موزامبیک، سومالی و گینه بیسائو 
گذاشتند. واسکودوگاما در مسیر دستیابی به هند و بعد از 
عبور از دماغه امیدنیک، برای نخستین بار به سواحل شرقی 

آفریقا و از آن جمله شهرهای باشکوه تانزانیا رسید.
در طول استعمار پرتغالی ها بر این کشورها جنایات متعددی 
صورت گرفــت و مردمان این ســرزمین از حداقل حقوق 
انسانی برخوردار نبودند. استعمارگران »نظام کار اجباری« 
را اجرا می کردند و به زور بومیان را به بیگاری می کشاندند؛ 
به عنوان نمونــه همه سفیدپوســتانی که بــه نیروی کار 
آفریقاییان برای خدمات خانگی احتیاج داشتند، کافی بود 
که به بخشدار خود مراجعه کنند. مسئوالن رسمی پرتغالی 
به مأموران آفریقایی دستور می دادند که از بومیان به تعداد 

الزم جمع آوری کنند.
غارت و آدم کشــی نیز در مرام پرتغالی ها برجســته بود. 
به عنوان نمونه در سال۱5۱۸، پرتغالی ها به شهر »براوا« در 
ســومالی حمله و خانه ها را ویران کردند، مردم را کشتند، 
عده زیادی را به اســارت گرفتند و طال، نقره و کاالیشان را 
به غارت بردند. آنها برای سرعت بخشیدن به چپاول خود 

گوش و دست های مردم را همراه با جواهرات می بریدند.
اقدام دیگر مدیریت کشاورزی مســتعمرات بود. به عنوان 
نمونه میزان تولید پنبه در اواخر قرن هجدهم در موزامبیک 
بیش از ۸00تن نبود؛ حــال آنکه احتیاجات پرتغال حدود 
۱۸هزار تن بود. با تغییر کاربری کشت محصوالت غذایی و 
جایگزینی آن با پنبه، هزاران مرد و زن و کودک تلف شدند، 
اما تولید پنبه بین ســال های ۱۹3۲ تا ۱۹3۷، 6 برابر و در 

سال ۱۹۴6، 63درصد احتیاجات پرتغال تامین شد.

کاظم غریب آبادی
رئیس ستاد حقوق بشر ایران 

صــدای مخالفت هــای بین المللــی بــا 
اســتفاده ابزاری انگلیس از حقوق بشــر و 
نقض آن از سوی این کشور، هر روز بلندتر 
می شود. متأسفانه بریتانیا این صداها را 
نشنیده می گیرد، چرا که تمام قد به دنبال 
توافق های تجاری پرسود با کسانی است 
که دستانشان به خون مردم بی گناه آلوده 

است. / همشهری

مسئوالن دادسرا بر عملکرد 
ضابطان نظارت کنند 

رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرائم امنیتی 
تهران گفت: مســئوالن ذی صالح قضایی و مشخصاً 
مقامات دادســرا باید ضمن بهره گیری از تخصص، 
امکانات و مســئولیت های قانونی ضابطان در کشف 
جرم و تعقیب متهم، توجه داشته باشند که مسئول 
رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است و اوست 
که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده است. غالمحسین 
محسنی اژه ای به ماموریت های مسئوالن دادسرا در 
روند تحقیق از متهمان اشاره کرد و افزود: مسئوالن 
دادسرا از مســائلی مانند صورتجلســه نشدن انجام 
مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند. چنانچه 
یک ضابط پس از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین 
قانونی، اقدام به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد 
و صورتجلسه آن را انجام نداد موضوع باید به صورت 
دقیق پیگیری شود چراکه صورتجلسه نشدن موارد 
بازرسی از سوی ضابط زمینه ســاز مشکالت و فساد 

بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است. / میزان 

نقل قول خبر

قوه قضاییه

یادداشت

غالمرضاجاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل

دشــمن بــرای آســیب زدن بــه ظرفیت هــا و 
زیرساخت های کشور راهبرد عملیات ترکیبی 
را اتخــاذ کــرده اســت. رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا نوع مدرنی از تروریســم و خشــونت 
را علیه ملت ایران درقالب جنگ ســایبری و 
زیرساختی آغاز کرده اند که این مسئله باید 
از سوی محافل و مجامع بین المللی به شکل 

جدی محکوم شود. / آنا

معاندین با سیاســی کردن مقوالت 
فرهنگی همچون حجاب ســعی در 

ضربه زدن به امنیت جامعه را دارند.
مسئله حجاب در کشــور ما همواره از زاویه فرهنگی 
پرداخته شــده اســت. از این رو حجاب و عفاف در 
زمره مباحثی اســت که با وجود اینکه عقبه تاریخی 
در جامعه ما نیز دارد، در زمــره مباحث اجتماعی و 
فرهنگی مورد بحث، نقد و آسیب شناســی است. اما 
آنجایی که همین موضوع فرهنگی در بستر چالش  ها 
و چینش های سیاسی مورد هدف قرار می گیرد، جای 
آن دارد که بیش از پیش به آن پرداخته شود. این در 
حالی اســت که مباحثی همچون تأثیر بدحجابی یا 
کم حجابی در امنیت روانــی افراد و جامعه و تخریب 
زیرساخت های اجتماعی و چالش هایی که در آینده 
روابط افراد بر جا می گذارد، از مقوالتی هســتند که 
باید پرداخته شــود؛ چراکه همــواره هجمه هایی از 
جانب گروه ها و افراد معاند علیه مقوله حجاب انجام 
می شود که هدف آنها تخریب بنیان های جامعه است. 
از این رو باید با نگاه دقیق  تــری به زوایای ناگفته این 
حوزه پرداخته شود. فرشــته روح افزا، استاد دانشگاه 
و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و عضو سابق شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان در گفت وگو با همشــهری با 
تأکید بر مسئله حجاب و امنیت روانی جامعه و لزوم 
مقابله با عناصر بدعت گذار در این بستر فرهنگی گفت: 
چالش های بدحجابی، جوانان جامعه و افراد کم اطالع 
و کم مطالعه را بیشــتر تهدید می کنــد. از این رو در 
مقابل هجمه های معاندین با مقوله حجاب نمی توانند 
درک درســتی از عملکرد آنها داشته باشند و قدرت 
تشخیص داشته باشند. این در حالی است که ضدیت 
با مقوله حجاب در جامعه ما و تبلیغاتی که دشمنان 
و عناصر داخلی آنها به راه می اندازند، به دلیل ضدیت 
با نظام سیاسی ما نیز هست. دشمنان تالش دارند از 
زوایایی که آسیب پذیری بیشتری در آن وجود دارد، 
همچون مقوالت فرهنگی و حجاب، امنیت جامعه ما 
را مورد هدف قرار دهند. در این زمینه اتفاقا کار علمی 
و دانشگاهی می کنند؛ ســمینار می گذارند. به عنوان 
نمونه، دانشگاهی در انگلیس با بودجه کالن همایشی 
تحت عنوان عادی سازی  روابط دختر و پسر در ایران 
می گذارد؛ در این راستا برخی عناصر داخلی و برخی 
ســلبریتی ها نیز با آنها همصدا می شــوند. از این رو 
به نظر می رســد که مقابله آنها با حجاب و بسترهای 
فرهنگی و اسالمی ما کامال برنامه ریزی شده و علمی 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
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عضو شــورای مرکزی کانون 
دانشگاهیان با اشــاره به روند 
مذاکــرات هســته ای گفت: 

از ابتدا معلوم بــود آمریکایی  هــا به قصد 
رســیدن به نتیجه، اروپایی  ها را واسطه 
نکرده  و فقط از آنها اســتفاده تبلیغاتی 
کرده  اند. قاســم جعفری افزود: طبیعتا 

در مذاکرات سیاسی زمانی که 
موضوعی مطرح می شود، 
طرفیــن درخصوص آن 
باید مباحثاتی داشــته 
باشند که منجر به دادن 
یا گرفتن امتیاز شود 
که طرفین گفت وگو 

احســاس کنند به اهداف مورد نظر به شــکل 
الاقل نســبی دســت پیدا کرده اند.  وی با بیان 
اینکه از دهه۸0 تاکنون در مذاکرات هسته  ای با 
غربی  ها و در رأس آنها آمریکایی ها مواجه 
هســتیم و دیده  ایم کــه می  خواهند 
امتیاز حداکثــری بگیرند و حداقلی 
امتیاز بدهند، گفت: نظام اسالمی بعد 
از چند سال مذاکره دیگر در شرایط 
اول انقالب نیست که تحت 
عنوان موافقتنامه ای مانند 
الجزایر بخواهند هر 
چیزی را به آن 
تحمیل کنند. 

/ فارس

انتخاباتآمریکایی ها قصد به نتیجه رساندن مذاکرات را ندارند

سبک انتخابات باید تغییر کند 
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک امورات 
ملی و منطقه ای و فعال شدن شوراهای شهر و روستا گفت: 
از آنجایی که کسی نیست تا امور منطقه ای را پیگیری کند 
نمایندگان به شدت درگیر مســائل منطقه ای شده اند. یکی 
از اقداماتی که باید صــورت گیرد اصالح قانــون انتخابات 

مجلس است. 
علیرضا سلیمی افزود: با وجود اینکه در قانون اساسی سطح 
نمایندگان باال دیده شده اما در عمل چنین نیست. انتخابات 
مجلس یا باید استانی شــود یا با همفکری شورای نگهبان و 
نهادهای دیگر سبکی دیگر طراحی کرد تا افق کار مجلس و 

نمایندگان تغییر کند. / خانه ملت

مذاکره

عضو سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان: برای افرادی که علیه حجاب جوسازی می کنند، باید جرم انگاری شود

سیاسی کردن حجاب برای ضربه به جامعه


