
۳www.sharghdaily.com سیاست

یک گام روشن؛ دِر آهنین کوچه اختر بعد از ۱۱ سال برداشته شد

حصر کم رنگ شد

واکنش معاونت امور  زنان به یک گزارش

دِر آهنین کوچه اختر بعد از ۱۱ ســال برداشته شد و این گونه امید به رفع حصر محصورین در دولت اصولگرایان 
قوت گرفت؛ هرچند همچنان محصورین امکان تردد و رفت وآمد آزادانه ندارند و اعمالشان تحت نظر نیروهای 
امنیتی خواهد بود. از این رو باید گفت تحقق شــعاری که روحانی داد و رئیسی عمل کرد، باعث شد بارقه ای از 
امید به گشایشی در حصر ایجاد شده و علی الحســاب قدمی تا رفع کامل حصر برداشته شود. در این بین نباید 
فراموش کرد که مســئله حصر هرگز مســئله اصولگرایان نبوده و حتی برخی از چهره های شاخص این جریان، 
بارها شــعار حصر جایگزین مجازات های سنگین محصورین است، سر داده اند. حال اینکه رسانه های اصولگرا 
خبر از رفع حصر می دهند و هم زمان از ادامه تحت نظر بودن محصورین آن هم برای حفاظت  از آنها می گویند، 
با آنچه مطالبه برای رفع حصر اســت تفاوت بســیار دارد، اما همین اقدام هم با استقبال افکار عمومی مواجه 

شده است.

 برداشتن نرده ها، رفع حصر همسایه هاست
علــی مطهری، نایب رئیس مجلس دهــم، در گفت وگو با 
«شــرق» در تحلیل آنچه  به عنوان رفع حصر در رســانه های 
اصولگرا منتشــر شده است، گفت: طبق آنچه در توضیح خبر 
رفع حصر مهندس میرحســین  موسوی و زهرا رهنورد منتشر 
شده، فقط نرده هایی که مزاحمتی برای تردد همسایه  داشته 
بعد از ۱۱ سال برداشته شده  و درحقیقت خبری از رفع حصر 
نیســت. بنابرایــن کار مهمی انجــام نشــده و همان گونه که 
گفته اند همچنان اعمال و رفتار آنان تحت نظر اســت. قاعدتا 
در این شــرایط همــه رفت وآمدها و اقدامــات محصورین با 

اعمال نظرهای امنیتی همراه خواهد بود.
مطهــری با انتقاد از طوالنی شــدن مجــازات بدون حکم 

قضائــی محصورین گفت: حصر شــاید در یــک برهه زمانی 
خاص که کشــور درگیر آشوب و تنش بود به عنوان یک گزینه 
موقــت برای عبور از بحران قابل قبول بود، اما باید به صورت 
محدود انجام می شــد. اگر این افراد متهــم بودند باید طبق 
قانون در دادگاهی علنی به اتهاماتشــان رســیدگی می شــد، 
نــه اینکه ۱۱ ســال در بالتکلیفــی و مجــازات حصر خانگی

قرار بگیرند.
مطهری دربــاره نقش رئیس جمهور در رفع حصر خانگی 
توضیح داد: «اگر آقای رئیسی اراده ای برای رفع حصر داشته 
باشــد، با توجه به اینکه ســایر نهادهــای حکومتی همراه او 
هســتند، احتمال توفیق بیشــتری نســبت به آقــای روحانی 
دارد، اما مهم این اســت که آیا رفع حصر اصال مسئله ایشان 

هست یا نه؟! ولی به طور کلی رئیس جمهور به عنوان  مجری 
قانون اساســی نسبت به این  موضوع مســئولیت دارد و نباید 
اجــازه عمل خالف قانون اساســی را بدهد. اگر ایشــان قصد 
رفع حصر و اجرای قانون اساســی را داشــته باشــد، شرایط 
بــرای او مهیاتــر از روحانی اســت؛ زیرا روحانی دســتانش

بسته بود».
 ادامه حصر سودی ندارد

احمد زیدآبادی، فعال سیاســی نیز درباره برداشته شــدن 
حصار کوچه اختر بعد از ۱۱ ســال به «شرق» گفت: «حصری 
که هست سودی ندارد. ۱۱ ســال از ماجرای سال ۸۸ گذشته 
اما هنوز هیچ تحلیلی در این باره صورت نگرفته اســت. اینکه 
ثمره آن چه بود؟ آیا درست بود یا غلط؟ هیچ تحلیلی درباره 

آن انجام نشده است. سیســتم می گوید آنچه را اتفاق افتاده 
اســت، نقد کنید. اما تا زمانی که آقایان موســوی و کروبی و 

خانم رهنورد در حصر باشند، این نقد صورت نمی گیرد».
بــه گفته این فعال سیاســی «حقیقتا در صورتی که حصر 
برداشــته شــود هیچ اتفاق بدی نمی افتد. البته برخی هم با 
حصر کاسبی می کنند و تمایل دارند این حصر باقی بماند. اما 
اگر حصر برداشــته شــود، تازه به مهندس موسوی دسترسی 
پیدا می کنیم و می توانیم ســؤال کنیــم همه حرکت هایی که 
داشــتید و حرف هایــی که زدید، بر اســاس تحلیل روشــن و 
برنامه ریــزی جنبش اجتماعی بوده یا جایی عصبانی شــدید 
و حرفی زدید؟ همه این مســائل در صورتی محقق می شــود 
که حصر برداشــته شــود و این برداشته شــدن حصر، فضا را 

تلطیــف می کند». زیدآبادی با بیان ایــن جمله که «از طرفی 
هم می شــود بررســی کرد که خیر و اثرات مثبت سال ۸۸ به 
چه کسانی رسید؟» توضیح داد: «کل امکانات اصالح طلبان را 
گرفت و فضا را امنیتی کرد، از طرفی هم به خود اصولگرایان 
به شــدت آســیب زد و آنها را بــه افرادی تبدیل کــرد که به 
هیچ اصولی پایبند نیســتند. به بدنه سنتی جامعه هم ضربه 
ســنگینی وارد کرد. یعنی از طرفی به مشــروعیت یک جریان 
ضربه زد و از ســویی امکانات جریان دیگــر را از آنها گرفت. 
بنابراین حصر سودی به همراه نداشت و منطق حکم می کند 

هرچه زودتر به صورت واقعی برداشته شود».
 از هرگونه گشایشی در حصر باید استقبال کرد

آذر منصوری، فعال سیاســی اصالح طلب نیز در گفت وگو 
با «شرق» با اشاره به اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری قوه 
قضائیه مبنی بر «برداشته شــدن حفاظــت فیزیکی» از کوچه 
اختر، اظهار کرد: «از هرگونه گشایشــی در حصر باید استقبال 
کرد». دبیــر کل حزب اتحاد ملت با تأکیــد بر لزوم رفع حصر 
خاطرنشــان کرد: «همــه این مطالبات و عوامل نشــان از آن 
دارد که حصر هرچقدر بیشر طول بکشد، تصمیم گیری درباره 
آن ســخت تر شــده و این گره اصطالحا کورتر می شود. با این 
حال شخصا معتقدم از هر نوع گشایشی در مقوله حصر باید 

استقبال کرد».
 منصوری در بخــش دیگری از اظهاراتش بــا بیان اینکه 
برداشته شــدن در آهنــی کوچه اختر به معنــای «رفع حصر 
کامل نیست»، گفت: «رفع حصر زمانی رخ داده که محصورین 
بتوانند به طور آزادانه اظهارنظر کنند، رفت وآمد کنند، با افراد 
دیگر مراوده داشته باشند و در فضایی آزاد از حقوق اجتماعی 
خود بهره مند شوند». او در ادامه در واکنش به خبر خبرگزاری 
قــوه قضائیه مبنی بر تداوم حضور مأموران به جهت مراقبت 
از محصورین اظهار کرد: «به نظر می رسد این بخش از خبر به 
چهره های خودسر اشاره دارد. شاید نگران هستند خودسرها 
اقدامی انجام دهند و آسیبی به محصورین برسانند حال آنکه 

محصورین هیچ نگرانی ای در این زمینه ندارند».

سه شنبه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۶

معاونــت امور زنان در جوابیه ای به گزارشــی که اول اردیبهشــت در روزنامه 
«شــرق» منتشر شده، واکنش نشان داده اســت. در آن گزارش «شرق» به سخنان 
معاون امور زنان و خانواده ریاســــت جمهوی در آییــن روزه اولی های دختــران 

دانش آموز پرداخته بود. 
 در متن این جوابیه آمده اســت: «بــا عنایت به حضور صمیمی معاون محترم 
رئیس جمهور در مراســم روز ه اولی های یکی از مدارس منطقه ۱۲ بدین وسیله این 
معاونت نسبت به تغطی تحریف و ایراد اتهام در مورد سخنان خانم دکتر خزعلی 
در مراســم فوق اعتراض خود را اعالم نموده و خواستار اصالح موارد ذکر شده به 

شرح زیر می باشد:
۱. دکتر خزعلی اعالم کردند که از امروز برای آینده زندگی خود برنامه ریزی های 
فردی و خانوادگی داشته باشید و آن روزنامه محترم با تقطیع و حذف برنامه های 
فردی و تمرکز بر خانواده تالش کرده اســت جهت دهی ســخنان را به سمتی که 

مایل است سوق دهد.
۲. با تحریف ســخنان گوینده تالش کرده یک توصیه علمی، فرهنگی و معنوی 
را به ســمت کودک همسری جهت دهی کند و سازمان توصیه که به افق های دور 
آینده مربوط شــده را به زمان حال پس داده و تعبیر توصیه به ازدواج زودهنگام 

را به ایشــان نسبت دهد در حالی که همان طور که سلیمانی شدن، قهرمان شدن و 
دانشمندشدن که به عنوان توســعه فردی ایشان بوده مربوط به زمان حال نیست 
مسئولیت های خانوادگی هم مربوط به آینده این عزیزان می باشد و همه اصحاب 
تعلیم و تربیت بر این امر تأکید دارند که شــاکله نگاه فرافردی و جمعی گرایانه و 
از جملــه اهمیت به خانواده باید از دوران کودکی برای فرزندان پی ریزی و تعیین 

گردد.
۳ نسبت  قائل بودن به اشاعه کودک همسری، اتهام به معاونت ریاست جمهوری 
اســت و همان طور که از آن اطالع دارید در نخســتین نشست خبری این معاونت 

ایشــان اعالم کردند که ازدواج قبل از سن بلوغ جسمی و فکری و اقتصادی ظلم 
به کودک اســت و نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد و خبرنگار شما هم در جلسه 

مذکور حاضر بوده است.
بنابراین با علم به چنین دیدگاهی مســئله از حــد تحری فراتر رفته و در حکم 
اتهام اســت لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع 
وقت در اولین شــماره مطلب مذکور اصالح شــود. در نهایــت امیدوارم با وجود 
مســائل بســیار و جامعه زنان اصحاب رســانه با همدلی و تعامل در مســیر رفع 

مشکالت زنان گام بردارند».


