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کرده  و آن را به تصویب اعضای ســتاد رسانده است. 
بر این اساس، دامنه حمایت ها نیز افزایش یافته و از 
آمرانی که به شکل قانونمند فعالیت می کنند، حمایت 
جدی  تری به نسبت گذشته انجام خواهد شد.« وی 
با بیان اینکــه امر به معروف و نهــی از منکر ناظر به 
رفتارهای علنی افراد است و قرار نیست کسی در حریم 
شخصی و زندگی خصوصی افراد تجسس کند، ادامه 
می دهد: »هر رفتار و رویه ای که در انظار عمومی انجام 
شود و خالف قانون و شرع باشد، باید از سوی آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مورد تذکر قرار بگیرد و اگر 
جایی مورد دید نیست، نمی توانند به آن ورود کنند.« 

شروطی که آمران باید رعایت کنند 
وی در پاسخ به برخی نقدها درباره عملکرد 
آمران به معروف و بی تفاوتی ســتاد در 
حمایت از افرادی کــه در فرایند امر به 
معروف و نهی از منکر دچار آســیب  یا 
تهدید می شوند، به موضوع مهمی اشاره 
می کند و می گوید: »براساس قانون 
سال94، یکی از وظایف ستاد 
امر به معــروف حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان 

از منکر در چارچوب قانون اســت. اما اینکه هرکسی 
بخواهد به نام امر به معــروف به دیگران توهین کند 
و سبب هتک حرمت افراد شود، این به معنای امر به 
معروف نیست و در چارچوب قانون نمی  گنجد. ستاد 
صرفا از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب 
قانون حمایت حقوقی و قانونی می کند.« او توضیح 
بیشتری در این باره می دهد: »براساس ماده16 قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمایت 
همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان 
از منکر وظیفه ستاد است. اقدامات قانونی شامل این 
است که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر به 
معروف و نهی از منکر دست به اقدامات مجرمانه مانند 
توهین، افترا، ضرب و جرح و مانند آن بزند، ســتاد از 
این دسته از افراد حمایت نمی کند.« باقری، حمایت 
از آمران به معروف را ناقض حمایت از افراد شاکی از 
عملکرد آمران نمی داند و به موضوع قابل توجهی اشاره 
می کند: »گزارش هایی وجود دارد که نشان از تخلف 
آمران به معروف است. ستاد احیای امر به معروف در 
چنین مواردی از افرادی که به دلیل خطای آمران در 
عملکرد دچار خسارت و زیان شده اند، حمایت می کند 
و اینگونه نیست که این ستاد صرفا از آمران حمایت 
کند بلکه از افراد شــاکی به این شرط که شکایتشان 

ناشی از خطای آمر باشد، حمایت قانونی می کند.«

خودمان را با سیاست دولت ها تنظیم نمی کنیم 
باقری در پاسخ به این سؤال که چرا با تغییر دولت ها 
شاهد کمرنگ یا پررنگ شدن موضوع عفاف و حجاب 
در جامعه هســتیم و آیا رویکردهای سیاسی یا فشار 
دولت ها تأثیری بر عملکرد ستاد داشته است یا نه، با رد 
این موضوع می گوید: »ستاد امر به معروف فراقوه ای 
است و  قرار نیست با عوض شدن یک گرایش سیاسی 
ستاد هم متناسب با آن رفتار خود را تغییر دهد. ممکن 
است دولتی بیاید که با نظرات ستاد همسو نباشد و 
همراهی کمتری با ستاد و برنامه های آن داشته باشد 
یا برعکس. این به آن معنا نیست که ستاد با رفتارهای 
سیاســی بخواهد رفتارهای خود را تغییر دهد.« او 
اضافه می کند: »رفتار مســئوالن و اثرات مخربی که 
تصمیم ها و امضاهای آنان در جامعه دارد موضوعی 
نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. وقتی 
دولتی رفتارهای مخربی دارد، این اثر خود را در جامعه 
می گذارد. این اثرگذاری  ها ســت که سبب می شود 
عملکرد ستاد در جامعه با شدت و حدت یا کمرنگ 
دیده شود اما، اقدامات ســتاد امر به معروف با دمای 

سیاسی باال و پایین نمی شود.« 
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سلطه بر شمال و غرب آفریقا
از جمله کشورهای استعمارگری که به طور خاص بر شمال 
و غرب آفریقا تمرکز کرد و بخش گسترده ای از این سرزمین 
را به اشــغال خود درآورد، فرانســه بود. فرانسوی ها از قرن 
هفدهم حوزه نفوذ خود را در این مناطق گســترش دادند و 
تالش کردند در مناطق ساحلی استقرار یافته و برای تسلط 
بر این مناطق حربه های مختلفی را طرح ریزی کنند. اما این 
اشغالگری ها از قرن نوزدهم به بعد با شدت ویژه ای دنبال شد. 
اشغال مصر، در سال 1883، توسط انگلستان، دست فرانسه 
را در مغرب باز گذاشت و فرانسه توانست به یگانه استعمارگر 

منطقه شمال آفریقا مبدل شود.
در اواخر قرن 19، فرانسوی ها مالی را به اشغال خود در آورده 
و آن را »سودان فرانسه« نامیدند. مالی از منابع غنی اورانیوم 
و طال برخوردار اســت و به همین دلیل همواره مورد توجه 

کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه بوده است.
در همین قرن، ارتباط نیجر با جهان غرب آغاز شد و در نهایت 
به مستعمره شدن این کشور منجر شد. ابتدا انگلیسی ها برای 
کشف سر منشــأ رودخانه نیجر به این منطقه سفر کردند و 
بعدها فرانسوی ها این کشور را مســتعمره خود کردند. در 
سال 1830، نیروهای استعمارگر فرانسه، بخشی از سرزمین 
نیجر را که در حیطه تأثیر انگلیس بود، به سرعت به تصرف 
درآوردند. این تاریخ، آغاز نفوذ فرانسوی ها به سرزمین نیجر 

است.
سرزمین داهومی )بنین( نیز در سال 1899 به عنوان جزئی 
از »غرب آفریقای فرانسه« درآمد و خیلی زود غارت شد. در 
سال 1900، فرانسوی ها تمامی منطقه اطراف دریاچه چاد 
را با جنگی وحشیانه گرفتند و ســرزمین اسالمی چاد را به 
تسخیر درآوردند و سالیان متمادی مردمان این سرزمین را 

به کشت پنبه وادار کردند!
آفریقای مرکزی نیز در ادامه کشورگشــایی های فرانسویان 
در آفریقا در اواخر قرن نوزدهم به تسخیر درآمد. این کشور 
شاهد بیشترین بهره کشی های استعمارگران فرانسوی، در 
بین تمامی کشــورهای آفریقایی بوده و بیشترین زیان های 

دوران استعمار را تجربه کرده است.
گابن، گنجینه دیگری بود که بــرای چندین دهه در اختیار 
استعمارگران فرانسوی قرار گرفت و منابع طبیعی و زیرزمینی 
آن به طور کامل غارت شد؛ کشوری با ذخایر سرشار معدنی 
و جنگلی! و نفت و گاز کــه 50 درصدتولید ناخالص داخلی 
و 75 درصد صادرات آن را دربرمی گیرد. گابن، نخســتین 

تولید کننده منگنز در جهان است.
تونــس، مراکش، موریتانی، ســنگال، گینه، ســاحل عاج، 
بورکینافاسو، کنگوی برازاویل، ماداگاسکار، جزایر کومور و 
جیبوتی دیگر ســرزمین هایی بودند که از  قرن نوزدهم به 
اشغال فرانسوی ها درآمدند و ده ها سال تحت چپاول آنها قرار 

گرفتند و منابع غنی مادی و انسانی خود را از دست دادند.

سرتیپ محمدرضا آشتیانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

امــروز مبــارزه بــا یزیدهــا و شــمرهای 
زمانــه تــداوم دارد و ایــن نبرد عــاوه بر 
ابعــاد گوناگون سیاســی، اقتصــادی و 
 نظامی در قالب جنگ رسانه ای و جنگ 
روایت ها به شدت در جریان است و بر 
این اساس رهبر معظم انقاب به عنوان 
ولی فقیه زمان شناس، باب جهاد را در 

عرصه تبیین گشوده اند./ایسنا

بالندگی سیاست خارجی در 
دولت سیزدهم

حســن نوروزی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
قضایــی و حقوقــی مجلــس گفت: هــم ما به 
همسایگان نیاز داریم و هم همسایگان به ما نیاز 
دارند از این رو رفت وآمد مقامات کشورهای جهان 
و به ویژه کشورهایی که در همسایگی ایران قرار 
دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. در واقع 
حضور مقامات در ایران نشان از رشد و بالندگی 
سیاستگذاری خارجی ماست که براساس حکمت 
و مصلحت شکل گرفته و ادامه پیدا می کند. وی 
گفت: به هر حال تعامل با کشورهای منطقه را با 
دیدگاه راهبردی آغاز و ادامه مي دهیم و با اعتبار، 
اقتدار و تفکر شرقی مسیر را طی می کنیم؛ چرا 
که راهی جز استقالل خواهی وجود ندارد. تجربه 
نشــان داده که تمایل به غرب، برای ما بی ارزش 
اســت و چیزی جز ذلت و خواری به بار نخواهد 
آورد. ازاین رو ما باید براساس قدرت منطقه ای و 
ژئوپلتیکی خود با جهان تعامل کنیم. / خانه ملت

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

در مســئله اجرای امربه معروف 
و نهی  از  منکــر و نحوه عملکرد 
نیروهای فعــال در این حوزه، از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با مشکالت 
متعددی روبه رو بوده ایم. بــه این دلیل، یکی از 
اولویت های ســتاد امر  به  معروف و نهی ازمنکر، 
آموزش به افرادی است که در جامعه امر  به  معروف 
و نهی  از  منکر می کنند. »مجید باقری« دبیر اجرایی 
کمیته برگزاری برنامه های دهــه  احیای امر به 
معروف و نهی از منکر بر ایــن موضع تأکید دارد 
و معتقد است همه افراد فعال در این عرصه باید 
قبل از ورود به مباحث امر به معروف و نهی از منکر، 
آموزش متناسب و کافی را در این خصوص دیده 
باشــند. به بهانه دهه احیای امر به معروف و نهی 
از منکر با این مقام مســئول در ستاد احیای امر 
به معروف درباره ویژگی آمران به معروف، نحوه 
رســیدگی به تخلفات و چگونگی حمایت از آنها 
و نیز تأثیر سیاســت در اجرای برنامه های امر به 

معروف و نهی از منکر پرسیده ایم.

دبیر اجرایی کمیته برگزاری برنامه های دهه  احیای 
امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به این سؤال که 
آیا ستاد امر به معروف نیروهایی را به شکل استخدامی 
در اختیار دارد تا در جامعه امر به معروف و نهی از منکر 
کنند، می  گوید: »براساس قانون اساسی امر به معروف 
وظیفه آحاد جامعه اســت و همه افراد می توانند به 
شکل عمومی امر به معروف کنند. اما، افرادی هستند 
که عالقه مندند در قالب گروه هــای جهادی امر به 
معروف کنند و در این حوزه ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر برنامه ای برای این گروه ها دارد تا آموزش هایی 
را در 18عرصه  که برای این منظور تعریف شده است، 
به این افراد ارائه کند.« مجید باقری در پاسخ به این 
سؤال که هزینه امر به معروف برای آمران در جامعه رو 
به افزایش است و عمل کنندگان به آن با تهدید روبه رو 

می شوند و برای حمایت از آمران چه برنامه ای در 
دستور کار ستاد قرار دارد، می گوید: »شاهد این 
هستیم که برخی آمران به معروف و ناهیان از 
منکر در چارچوب قانون در حال فعالیت هستند 
اما، از ســوی عده ای مورد حمله، ضرب وشتم، 

اهانــت و حتی تهدید قــرار می گیرند. 
ستاد در دوره کنونی، دستورالعمل 

اجرایی قانون مصوب مجلس در 
ســال94 را اصالح و ویرایش 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی
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علی بابایی کارنامی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

باید در دولت، اصاحات متناسب با نگاه 
کارشناســی صــورت گیــرد و دغدغه هــای 
حوزه ها شنیده شده و درباره آن چاره جویی 
کننــد. شــاید در برخــی از وزارتخانه هــا 
ضعف هایــی وجــود داشــته باشــد، امــا با 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و ناکارآمدی 
دولت قبل، نمره شــخص رئیس جمهور و 
حلقه های اصلی دولت مطلوب است./آنا

امر  به  معروف تابع گرایش سیاسی نیست

گزارش


