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تأملی بر خدمت هنر به هژمونی رسانه؛
ُکنش رسانه ای به طراحان سناریوهای هنری

در علم رســانه شــاید هر آنچه پیامی را منتقل کند، در لوای تعریف رســانه 
قرار گیرد. حال این رســانه می تواند نقش نــگاره ای بر دیوار غاری از ورای تاریخ 
باشــد یا جهان بی کران اینترنت و رسانه های نوین در عصر حاضر. اغلب هنرها 
نیز می توانند به عنوان یک رســانه یاد شــوند که گاه حتی کارکردشــان پیشروتر 
از رســانه های رســمی جلوه گری می کند. تأثیــر فیلم هــا و دیالوگ های آن در 
شــکل گیری گفتمان و فرهنگ یک جامعه یا تبدیل شــدن یــک تصنیف یا ترانه 
به عنوان نمادی برای اعتراض های مدنی و اجتماعی همگی حامل پیام  هستند 

پس چیزی کم از رسانه ندارند.
با این موضع، هنر را می توان محل تجلی دانش و معرفت هنرمند دانســت 
کــه مفاهیم ذهنی خــود را در قالب هنری به جامعه عرضه می کند تا نقشــی 
در آمــوزش، هدایت و حتی اطالع رســانی ایفا کند. پس تجلی هنر در اقســام 
مختلفــش را می توان رســانه تلقی کرد کــه هنرمند یا صاحبان پیام و رســانه 

به واسطه آن می خواهند آگاهی یا ناآگاهی خاصی را به جامعه عرضه کنند.

حضــور هنر را در رســانه های امروز می  شــود در دو بخش به جســت وجو 
نشست؛ یکی در تولید محتوا و دیگری در شکل و شمایل و نحوه ارائه آن. متنی 
که به شــیوه ای هنرمندانه نگاشته یا عکســی که با دید هنری از زاویه ای خاص 
گرفته می شــود، همان حضور هنر در بطن رســانه و توانمندی اهل رســانه در 
به کارگیری هنر در این میدان نقل و انتقال پیام اســت. فیلمی که یک کارگردان 
تهیه می کند، نقشــی  کــه نقاش بر تابلویی می نگارد، خطی که خوشــنویس بر 
سطور ورق ترســیم می کند یا ملودی هایی که موسیقی دان خلق می کند، همه 
می توانند استفاده مستقیم از هنر به عنوان رسانه و تبدیل  شدن هنر به یک رسانه 

کامل باشند.
امــروز صاحبان کالن رســانه ها نیز به جایــگاه و اهمیت هنــر در ارائه آثار 
رســانه ای و نقش آن در تســخیر فکر و ذهن مخاطب پی برده اند، به طوری که 
حتــی این هنر را در بطن ســطور و تصاویر پیام خود به صورت غیرمســتقیم به 
کار هم می گیرند تــا پیامی را در بطن هنر بکارند و محصول مطلوب خود را در 

جامعــه درو کنند. با ظهور تکنولوژی های جدید ارتباطی، هنر نیز جایگاه خاص 
خود را در بین رســانه ها پیدا کرده و برای فرایند انتقال پیام از این مسیر در حال 
رشــد، صاحبان آثار سعی بر توســعه، نفوذ و درهم تنیدگی بیشتر رسانه و هنر 
کرده اند. به اعتقاد نویسنده، وقتی از سواد رسانه ای سخن می گوییم، نمی توانیم 
از مفهوم بزرگی مانند ســواد هنری غافل شویم؛ چون امروزه هنر و رسانه چنان 
در هم رخنه کرده و تنیده شده اند که تشخیص این دو از یکدیگر مشکل می شود 
و نیاز به نگاهی عمیق و ظریف دارد. از این رو اســت که مارشــال مک لوهان در 
نظریات خود، تمامی رسانه ها به خصوص رسانه های جدید را شکل های هنری 

می داند که دنیای تازه ای دارند و به چیزی هم وابسته نیستند.
پس بر این باوریم که داشــتن سواد هنری، یاری گر مخاطب در تکمیل سواد 
رســانه ای خواهد بود؛ تا وقتی مخاطب به تماشای فیلمی در سینما می نشیند، 
در پس تصاویر، سکانس ها و دیالوگ های گاه فریبنده، پیام رسانه ای آن را دریابد 
یا در طراحی یک پوستر، اجرای نمایش یا فریم یک عکس و... چنین عملکردی 

را به تماشــا بنشــیند و دیگر زمام فکر و اندیشــه خود را به غفلت، به طراحان 
سناریوهای رسانه ای نسپارد.

ارتباط دوســویه ایــن دو مقوله یعنی هنر و رســانه، ما را بــر آن می دارد تا 
نقش هنر و شــکل های مختلــف آن را در افزایش توان نفوذ رســانه در افکار 
عمومــی بررســی و در ادامه نیز مهم ترین کلیدواژه را در این راســتا بر «ســواد 
هنری» دانســته و بر آن تمرکز کنیم. از این طریق نه تنها الزم است که مخاطب 
درکش را از عرصه هنر به مفهوم رســانه ای پیام فرســت باال ببرد  بلکه باید به 
فهم درســت از ظریف کاری های هنر در ترفندهای رسانه برسد. هنر ابزار دست 
صاحبان فکر اســت که رسانه و وسایل ارتباط  جمعی نیز وسیله ای است پرادعا 
در خدمت چنین افرادی که چه بســا می توانند با آن قدرت بگیرند و تفکرشان را 
در میان افکار عمومی به کرســی بنشانند. پس سواد رسانه ای را باید در البه الی 
میدان های وابسته به آن مثل هنر نیز به تحلیل نشست، مخاطبش را در جریان 

صحیح این اطالعات قرار داد و برای فهم آن راه چاره هم تعریف کرد.
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تماس رئیس جمهور با خانواده «مهسا امینی»
دختر شما همچون دختر خود من است

مدیــرکل روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری خبــر داد رئیس جمهور با 
خانواده مهسا امینی تماس گرفته است. محمد مهدی رحیمی در توییتی نوشت: 
رئیس جمهور در تماســی تلفنی با خانواده مرحوم مهسا امینی گفت وگو کرد. 
سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی، ضمن ابراز 
همدردی با این خانواده و طلب صبر و اجر برای آنان در این مصیبت، گفت: من 
در جریان ســفر ازبکستان از این واقعه مطلع شــدم که بالفاصله به همکارانم 
دستور دادم تا بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و مطمئن 
باشید این موضوع را از دستگاه های مسئول مطالبه خواهم کرد تا ابعاد آن روشن 
شــود. رئیس جمهور در این تماس تلفنی که روز گذشــته برقرار شد، با تأکید بر 
اینکــه همه دختران ایران را همچون فرزندان خود می داند، افزود: دختر شــما 
همچون دختر خود من است و احساس من این است که این حادثه برای یکی از 
عزیزان خود من پیش آمده است. این جانب را در مصیبت خود شریک و همدرد 
غم و اندوهتان بدانید. در این تماس تلفنی، خانواده مرحومه امینی ضمن تشکر 
از دستور فوری رئیس جمهور برای رسیدگی به حادثه و همچنین تماس و ابراز 
همدردی ایشــان، خواستار پیگیری مسئله تا روشن شــدن ابعاد موضوع شدند. 
مهسا امینی، دختر اهل سقز، چند روز قبل در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت 
و به دلیل ایســت قلبی درگذشت و روز شــنبه در سقز به خاک سپرده شد. وزیر 
کشور دستور پیگیری علت فوت او را صادر کرد. وزیر کشور شب گذشته اعالم کرد 
تاکنون گزارشی از ضرب و شتم نرسیده است. او اعالم کرد منتظر است تا گزارش 

نهایی پزشکی قانونی و سایر نهادها در این رابطه به او برسد.

وزارت جهاد برای اربعین آینده 
ماشین های یخ ساز تهیه خواهد کرد

وزیــر جهــاد کشــاورزی در بازدید میدانی از مواکب مســتقر در مســیر 
پیاده روی اربعین، خرید ماشــین های یخ ســاز را برای ســال آینده در دستور 
کار خود قــرار داد. به گزارش روابط عمومی حــوزه  نمایندگی ولی فقیه در 
وزارت کشاورزی، سیدجواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در صبحانه 
کاری با حجت االسالم والمسلمین سیدحسن ربانی، نماینده ولی فقیه در این 
وزارتخانه، آخرین وضعیت موکب های ایرانی را مورد بررسی قرار دادند. این 
نشســت که در شهر مقدس کربال انجام شــد، در پی بازدیدهای میدانی این 
دو مقام مســئول وزارت جهاد کشاورزی از موکب های ایرانی و نیز اطالع از 
آخرین وضعیت آنها در چگونگی خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی 
انجام شــد. ازجمله مصوبات این جلسه خرید ماشــین های تولید یخ و نیز 
کانکس های یخچال دار جهت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز در ایام اربعین 
بود. گفتنی  است این تصمیم در پی کمبود یخ در عراق و نیاز مبرم موکب ها 
به یخ و نیز با توجه به اینکه در ســال های بعد اربعین های گرم تری در پیش 

خواهد بود، گرفته شد.

پاسخ معاونت امور زنان و خانواده 
به یک گزارش

جناب آقای مهدی رحمانیان، مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با ســالم و احترام،  نظر به نشــر اخبــار کذب و بی اســاس درخصوص 
مهاجــرت و فعالیت (مالکیت و فروش فیلترشــکن به ایران) فرزند معاون 
محترم رئیس جمهور، این معاونت ضمن تکذیب موارد مطرح شده و جهت 
تنویر افکار عمومی و شفاف ســازی، موارد پیوست را به منظور اطالع رسانی 
اعالم می دارد. از آنجا که یکی از مهم ترین رسالت های اصحاب رسانه انتشار 
اخبار صحیح و منطبق بر واقعیت می باشد، لذا دستور فرمایید اقدام منقضی 

در این زمینه به عمل آید.
۱. سفر سیدحمید رضازاده یک سفر کاری (تابعیت ندارد، مهاجرت نکرده 
است) جهت توســعه مجموعه نرم افزاری است که محصوالتی با جامعه 
هدف مخاطبان خارج از کشور تولید می کند؛ این محصوالت هیچ ارتباطی با 

وی پی ان یا فیلترشکن ندارند و شایعات مربوط با آن تکذیب می شود.
۲. تأکیــد می گردد ســیدحمید رضــازاده هیچ مالکیت و مشــارکتی در 
شرکت بترنت (betternet) ندارد و این شرکت به عنوان ارائه دهنده خدمات 
فیلترشــکن به کاربران ایرانی، تحت مالکیت شرکت پنگو (pango) آمریکا 

است.
۳. بــه عالوه هرگونه بهره بــرداری ویژه از امکانــات دولتی و غیردولتی 
و حتــی کمــک مالی والدین از ســوی حمید رضازاده منتفــی بوده و کلیه 
هزینه های سفر و فعالیت های ایشــان از درآمد فروش نرم افزار تأمین شده 

است.
۴. ایشــان هیچ گونه قراردادی با نهادهای دولتی و غیردولتی نداشــته و 

ندارد.
۵. الزم بــه ذکر اســت کلیه همــکاران و برنامه نویســان این مجموعه 

نرم افزاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن ساکن در داخل کشور هستند.
۶. طبیعی اســت کــه ارجاع به صفحــات جعلــی و رزومه های فیک 
ساخته شده توسط سایت ها و اشخاص نامعتبر و رسانه های معاند و بازنشر 
آن توســط رســانه های داخلی، حق پیگرد قانونی را برای ایشــان محفوظ 

می دارد.

بازتاب

کارشناس رسانه و ارتباطات
احمد افروز

 با توجه به اینکه از اول ماجرای تکان دهنده ای که برای مهســا   .
امینــی در مقر پلیس اخالقــی رخ داد، پیگیر ماجــرا بودید، برای 

مخاطبان ما در این باره توضیحاتی بدهید.
طبق شــنیده ها خانم امینی بر اثر استرسی که به ایشان بعد از 
بازداشــت پلیس اخالقی یا گشت ارشــاد وارد شده، دچار عارضه 
ســکته قلبی شده اســت؛ موضوعی که از نظر ســازمان پزشکی 
قانونی مورد تأیید است. مجلس به این موضوع ورود کرده و کمیته 
حقیقت یابی با پیگیری ها تشــکیل داده و بنده هــم در این کمیته 
حضور دارم. همین که این دغدغه وجود داشــت و با پیگیری هایی 
که انجام شد، کمیته حقیقت یاب به دستور رئیس مجلس با حضور 
تعدادی از نمایندگان شــکل گرفت، احســاس می کنم این مسئله 
مهمی اســت و آنچه حائز اهمیت است، این است که مجلس در 
مواردی که مربوط به امنیت جامعه و امنیت روانی مردم و حیثیت 
نظام می شود، تعارفی ندارد و حتما این موضوع در مجلس با قوت 
بررســی و در کمترین زمان به مردم گزارش داده می شود. ما همه 
ابعاد ماجرا را بررسی خواهیم کرد. وقتی گفته می شود همه ابعاد 
ماجرا صرفا به این موضوع که خانم امینی از طرف گشت ارشاد یا 
پلیس اخالقی بازداشت شده و در این کالس توجیهی حضور یافته 
و در این مسیر به دلیل استرسی که داشته و بیماری پیش زمینه ای 

که اعالم شده است، به کما رفته را بررسی نخواهیم کرد؛ بلکه همه 
ابعاد ماجرا از زوایای مختلف را بررسی می کنیم.

  البته خانواده مهســا امینی اعالم کرده اند که دخترشان بیماری   .
زمینه ای نداشته و کامال سالم بوده است.

به همین دلیل می گویم که همه احتماالت را بررســی می کنیم. 
این یک بعد ماجرا است و فعال هیچ احتمالی را قطعی نمی دانیم. 
چیزی که فعال مشــخص اســت، این اســت که از زمانی که خانم 
امینی از ماشــین گشت ارشاد پیاده شده و به سالن کالس توجیهی 
پلیس رفته، در این مســیر مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است؛ اما 
موارد حاشیه ای در فضای مجازی مطرح است. از پزشکی قانونی 
خواســته ایم همه موارد را به صورت دقیق به ما اعالم کنند و چند 
گروه را موظف کرده ایم این بررسی ها و پیگیری های دقیق را انجام 
دهند. خــود من هم بر همه مــوارد نظارت می کنــم. خانم دکتر 
پاشــایی از نمایندگان خوب مجلس هستند که سابقه فعالیت در 
پزشــکی قانونی را دارند. ایشان هم در این کمیته حضور دارند؛ اما 
آنچه از اهمیت باالتری برخوردار اســت و باید دقیق بررسی شود، 
آسیب های اجتماعی و آسیب های روانی است که از طریق نیروهای 
گشت ارشاد ایجاد شده اســت. البته اتفاقات و چالش هایی پیش 
از این وجود داشــته که در ســطح پایین تری بوده اند؛ اما به هر حال 

منجر به آسیب های روانی جامعه شده است. متأسفانه مجموعه 
برخوردهای ســلیقه ای برخی مأموران گشــت ارشاد باعث ایجاد 
هزینه برای نظام و بازی با آرامش روانی جامعه شــده اســت. به 
دلیل همین برخوردهای ســلیقه ای برخی مأموران گشت ارشاد و 
عملکرد تک بعدی در حوزه حجاب، در حال رقم زدن فاجعه ای در 
جامعه هستند. همچنین معتقدم با این دوقطبی که ایجاد شده و 
ناشی از فعالیت خارج نشین و داخل نشین است، بهانه دست آنها 
داده ایم که نظام را تخریب کنند. البته نکته کلیدی اینجاست، گشت 
ارشــاد به نحوی عمل کرده که اگر سرویس های جاسوسی آمریکا 
و اســرائیل می خواستند چنین هزینه ای برای نظام ایجاد کنند، باید 
میلیون ها دالر هزینه می کردند؛ اما با رفتار سلیقه ای برخی مأموران 
گشت ارشاد این هزینه به نظام و کشور وارد شده و آسیب جدی زده 
است؛ بنابراین از این ُبعد هم ماجرا باید در این کمیته پیگیری شود تا 
تأثیرات اجتماعی و روانی که این اتفاقات بر جامعه داشته، ارزیابی 
شود. البته من منکر زحماتی که نیروی انتظامی در جای جای کشور 
عزیزمان می کشــند و امنیتی که ایجاد می کنند، نیســتم؛ اما جایی 
که ایراد وجود دارد، باید آن ایراد برطرف شــود. جایی که اشــکالی 
وجود دارد و به ســالمت روانــی و اجتماعی مردم و آبروی نظام و 
کشور آسیب می زند، باید آنجا محکم و قاطعانه بایستیم و آن ایراد 
را برطرف کنیم. این نکته را هم بگویم که گشــت ارشــاد آسیب و 
معایبش خیلی خیلی بیشــتر از مزایا و محاســنش اســت (شاید 
محاسنش انگشت شمار هم نباشد). اگر در این باره صحبت می کنیم، 

به این دلیل است که باید بررسی شود آیا عملکرد مجموعه گشت 
ارشــاد تا امروز درباره قانون حجاب مثبــت بوده یا منفی؟ هر چند 
شخصا معتقدم عملکردشان در این باره مثبت نبوده و از این ُبعد هم 

مسئله را بررسی می کنیم.
 با توجه به این صحبت ها می توانیم این وعده را به مردم بدهیم   .

که بعد از بررســی ابعاد ماجرا احتمال دارد بساط گشت ارشاد در 
جامعه جمع شود؟

باید همه ابعاد بررســی شود و نمی توانم با قاطعیت این وعده 
را بدهم؛ اما وقتی یک موضوعی تا این حد با آبروی نظام و آرامش 
جامعه بازی می کند و خروجی هم ندارد، باید به این موضوع ورود 
کنیم. االن شــرایط روانی جامعه شرایط مناسبی نیست و راه رفتن 
روی لبه تیغ اســت. بایــد آرامش جامعــه را اولویت اصلی خود 
قرار دهیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد. البته تأکید می کنم قدردان 
زحمــات عزیزان مان در نیروی انتظامی هســتیم؛ امــا تا جایی که 
بتوانیم اجازه نخواهیم داد خارج از قانون و چارچوب و با رفتارهای 

سلیقه ای آسیبی متوجه مردم و نظام شود.
 یک نکته اینکه برخی ســعی دارند به واسطه پیگیری های شما   .

درباره حقوق شــهروندی و انتقاداتی که به گشــت ارشاد دارید، 
برچسب هایی به شما بزنند. نظر شما در این باره چیست؟

البته اگر انتقادی به گشت ارشاد می کنیم، عده ای تفسیر نکنند 
و برچســب نزنند که فالنی با بدحجابی یا بی حجابی موافق است 
و خارج نشــینان من را در کمپین نه به حجاب اجباری قرار ندهند. 
واقعا این طور نیســت؛ اما بنده با عملکرد گشــت ارشاد مخالفم و 
معتقدم مقوله حجاب باید با کار فرهنگی گســترده پیش برود، نه 
با فشــار و زور. این نگاه من اســت و اگر در جامعــه عزیزانی را که 
حجاب شــان از منظر برخی شاید مناسب نباشد، در نظر بگیریم ۹۰ 
درصد این عزیزان نه با اســالم مشکل دارند، نه با دین مشکل دارند 
و نه با نظام. این زندگی روزمره آنها اســت. باید به جای همه با آن 
۱۰ درصدی که به عنوان هنجارشــکن شــناخته می شوند، برخورد 
شــود؛ اما متأسفانه به دالیل مختلف گشت ارشــاد همه را با یک 
چوب می رانــد و با این نوع برخــورد از ۹۰ درصد کم می کند و به 
آن ۱۰ درصد اضافه می کند. رسما عملکرد گشت ارشاد این شده و 

به عنوان یک آسیب جدی به این موضوع نگاه می کنم.

گفت وگوی «شرق» با رشیدی کوچی، عضو کمیته حقیقت یاب در ماجرای مهسا امینی:

مضرات گشت ارشاد بیشتر از محاسن آن است
هزینه ای که گشت ارشاد به نظام و آرامش مردم وارد کرد، آمریکا و اسرائیل با میلیون ها دالر هم نمی توانستند وارد کنند

درخصوص حدود و جایگاه قانونی نهاد گشــت ارشــاد و موضوع حجــاب و عفاف، با 
این تأکید که ایجاد گشــت ارشاد بی شک منبعث از آن اســت باید گفت: تنها قانون موجود 
درخصوص حجاب که در آن نیز هیچ اشــاره  ای به ایجاد یا نحوه فعالیت نهاد گشت ارشاد 
نشده، تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات های اسالمی 
مصوب ســال ۱۳۷۵ است که بر اســاس آن، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار 
عمومــی ظاهر شــوند، به حبس از ۱۰ روز تــا دو ماه یا پرداخت جزای نقــدی از ۵۰ هزار تا 
۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شــد که البته بر اساس مصوبه های اخیر، مبلغ جزای نقدی 
افزایش یافته است. هرچند در معنای کلمه حجاب شرعی و نحوه رعایت آن در قانون ابهام 
بســیاری وجود دارد و راه را برای اعمال ســلیقه باز می گذارد، اما از این مطلب نمی توان به 
آسانی گذشت که آیا تعیین مصادیق و تشخیص رعایت کردن یا رعایت نکردن حجاب شرعی 
بــر عهده نیروی انتظامی یا مجموعه تحت امر آن اســت؟ همچنین نیک می دانیم بر طبق 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی یا در قالب بخش نامه، نظام نامه و... در ادارات دولتی، 
رعایت نکردن شئون و حجاب یک تخلف است. به بیان ساده تر، مواردی در خصوص رعایت 
حجاب وجود دارد که نه تنها قانون نیســتند بلکه بعضا و حتی در بسیاری از موارد مخالف 
صراحت قانون اساسی و نظم عمومی و کرامت انسانی و حقوق شهروندی هستند اما اعمال 
آنها از سوی برخی نهادها مصرانه تر از اعمال قانون انجام می شود و این جای شگفتی است. 
مصوبه ۴۱۳ شــورای عالی انقــالب فرهنگی با عنوان اصول و مبانــی و روش های اجرائی 
گســترش فرهنگ عفاف مصوب ســال ۱۳۷۶، مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقالب فرهنگی با 
عنوان راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب سال ۱۳۸۴ و مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ 
عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مورخ سال ۱۳۸۴ و همچنین مصوبه شماره ۸۲۰ 
تکمیلی که در ســال ۱۳۹۸ به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی رســید، از این جمله 
هستند. در مصوبه ۴۲۷ مواردی وجود دارد که خالف صراحت اصول قانون اساسی و قوانین 

جاری است. در بخش مربوط به نیروی انتظامی مصوبه اخیر آمده است:
الــف- اعالم حدود و ضوابط قانونی عفــاف و مالک های بدحجابی در جامعه به منظور 
تشــخیص مصادیق آن  ب- الزام اتحادیه ها، ســندیکاها و صنــوف در مقابله با بدحجابی 
ج- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع های مسکونی، 
برج ها و شــهرک ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن د- اولویت در به کارگیری زنان مجرب 
در دســتگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی 
آن در بین مردم و- الزام برگزار کنندگان جشن ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسالمی 
و کنترل افراد شــرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز ه- الزام 
آرایشــگاه ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و 
همراهان وی ی- توقیف خودروهای دولتی ای که سرنشــینان آن شئونات اسالمی را رعایت 

نمی کنند.
با تدقیق در موارد یادشده می بینیم جایگاه قانون گذار، دستگاه قضا و مجری قانون تغییر 
فاحشی داشــته و عمال مقام تشــخیص، تعیین و اجرا را یک نهاد فراقانونی بر عهده دارد! 
گشت ارشاد به عنوان بخشی از نیروی انتظامی فعالیت می کند و مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ 
عمومی ســنگ بنای تشکیل این نهاد است که در قالب یک مصوبه در عمل تأسیس قانونی 
کــرده و اختیاراتی را فراتر از قانون مصوب مجلس و حتی مغایر با اصل ۷۱ قانون اساســی 
برای پلیس تعیین کرده و  این در حالی اســت که قانون باید شفاف، پویا و کارآمد بوده و سیر 
قانون گــذاری را به نحو کامل طی کند و به تصویب مجلس و تأیید شــورای نگهبان قانون 
اساسی برسد. به  جز ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی، هیچ ماده قانونی دیگری درخصوص 
حجــاب و عفاف وجود نداشــته و مقــررات موجود صرفا مصوبات دولت هاســت. یکی از 
ویژگی های مصوبات و مقررات دولتی این است که نباید خالف قانون بوده یا قانون گذاری کند 
و به طریق اولی نباید مخالف با شریعت باشد. مصوبه هایی که منجر به تشکیل نهاد گشت 
ارشاد شده اند، در قانون مجری جایی ندارند. در بند یک مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی 
به صراحــت تعیین مصادیق، حدود و ضوابط قانونی رعایت حجاب به پلیس واگذار شــده 
اســت. این موضوع مخالف صریح اصل ۷۱ قانون اساسی است. همیشه برای گریز از اعمال 
سلیقه، تعیین مصادیق قانونی هر جرم عمال بر عهده قانون گذار است و هیچ گاه ضابط ها و 
نیروهای اجرائی از جمله نیــروی انتظامی نمی توانند مصداقی برای یک قانون تعیین کنند. 
نیروی انتظامی صرفا مجری کشف مصادیق جرائم یا جنایاتی است که قانون تعیین کرده و 
نمی تواند خود تعیین کننده مصداق باشد. سپردن تعیین مصداق یک جرم به ضابط، منجر به 
اعمال سلیقه خواهد شد و نارضایتی ایجاد می کند. مصادیق عفاف و حجاب نه تنها بین افراد 
مختلف متفاوت است و فارغ از ایرادهای قانونی و ابهام در آن، گشت ارشادهای مختلف نیز 
با شیوه های گوناگونی از جمله تذکر زبانی، جریمه نقدی آنی یا اعمال فیزیکی و بعضا دیده 
شده همراه با خشونت و به دور از کرامت انسانی در این خصوص عمل می کنند، بلکه فارغ 

از تذکر لسانی، مابقی در صالحیت مقام قضائی است و با این نوع عملکرد ما عمال دا دگاه را 
به خیابان آورده ایم! این چندگانگی در رفتار به دلیل اعمال سلیقه رخ می دهد. اینکه ضابط 
به عنوان ممیزی برای تعیین مصادیق و برخورد با فرد به اصطالح بی حجاب تعیین شود، خود 
یک عمل فراقانونی اســت. تصاویری را که پیش  از این از برخورد خودروهای گشت ارشاد با 
افراد در سطح جامعه یا نحوه سوارکردن آنها به این اتومبیل ها منتشر شده، مالحظه کنید؛ از 
نظر دور نداریم که عالوه بر مصوباتی که به آن اشاره شد، رعایت قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی و از جمله مصادیق آن حفظ شــأن و کرامت انسانی در 
شــرع ما و در قانون ما مصوب شــده که با چنین رفتارهایی مغایرت دارد و در مقام تشکیک 
میان برخورد با بی حجاب یا حفظ کرامت انسانی و شأن شهروند، بدون شک حفظ این شئون 
انســانی و احترام به آزادی های اجتماعی و اصل برائت در مقام باالتری قرار دارد، چه رسد 
به اینکه بی شــک از منظر حقوقی، مصوبات هم شأن قانون حاکم نیستند. راهکار برون  رفت 
از این مســئله و مسائل مشابه آن، تحدید قانونی آن است؛ به نحوی که حدود اجرا و اعمال 
رفتار پلیس در هر درجه و مرتبه ای کامال مشخص باشد. انتقال افراد با اتومبیل گشت ارشاد 
به محلی برای آموزش، در حال حاضر کامال مغایر با قانون است. همچنین هیچ قانونی برای 
انتقــال افراد حتی به نحو مؤدبانه و در کمال آرامش به مکان دیگری برای آموزش عفاف و 
حجاب وجود ندارد و در این بخش عمال سلیقه ای برخورد می شود. مستحضر باشید که در 
صورت دعوت افراد به مکان های آموزشی به نحو اجباری، هرگونه رخداد فیزیکی و روانی که 
برای دعوت شدگان به اجبار رخ دهد، مسئولیت مستقیم آن قانونا، شرعا و عرفا به سبب اقوی 
با نهاد اجبارکننده اســت. حضور افراد در محل های آموزشی برای عامالن ایجاد مسئولیت 
می کند و قابل پیگیری قانون اســت. اخیرا با وجود فضــای مجازی این معضل پررنگ تر به 
نظر می رســد و واکنش به آن جدی تر شده است. مردم از مجریان و ضابطان قانون از جمله 
پلیس انتظار ایجاد امنیت دارند و نباید رفتار پلیس تشنج ایجاد کند. این یک خواست عمومی 
است و اصالحاتی در این خصوص باید صورت گیرد. الزم به ذکر است مصوباتی که با قانون 
مغایرت دارد، در دیوان عدالت اداری باید مورد درخواســت ابطال واقع شــود و این وظیفه 
آحاد مردم و به ویژه حقوق خواندگان و وکالی دادگســتری اســت که تاکنون مغفول مانده 
اســت. در شگفتانه ای کم نظیر می بینیم تعدادی از نمایندگان مجلس به واقعه اخیر منجر 
به فوت مرحومه مهســا امینی واکنش نشــان داده اند؛ هرچند ابراز تأسف و همراهی زبانی 
درخور تحسین است اما قانونا یادآور می شویم که وظیفه نمایندگان مجلس در قالب قانون 
صرفا ابراز نگرانی و واکنش های این چنینی نیست بلکه تک تک نمایندگان محترم می توانند 
طرحی در این خصوص در مجلس ارائه کنند و برای برون رفت از این معضل که خواســت 
عمومی اســت، مجلس بررســی هایی انجام دهد و با در نظر گرفتن شئون انسانی و اسالمی، 
قانونی مصوب کند که الزم االجرا و به نفع آحاد مردم باشــد و با انجام این کار الاقل اعمال 

سلیقه در این خصوص را کاهش دهد.

بررسی جایگاه قانونی پلیس در جامعه
گشت ارشاد؛ قانون یا فراقانون؟

معصومه معظمی: کمتر کسی است که در جامعه فعلی زندگی کند و عملکرد این روزهای گشت ارشاد در مواجهه با 
زنان و حجاب را مورد بحث قرار ندهد. روزی در پارک پردیسان مأمور گشت ارشاد به همسر زنی ورزشکار به بهانه 
حجاب شلیک می کند و روزی دیگر به ضجه های مادری که جلوی ون گشت ارشاد را گرفته و فریاد می زند که دختر 
بیمارش را با خود نبرند، توجهی نمی کند. روزی دیگر با میله زنده گیر حیوانات دختران کم حجاب را شکار می کنند. 
حاال هم با بازداشت مهســا امینی (دختر ۲۲ ساله سنندجی) و فوت او بعد از به کما رفتنش، اتفاقی که هنوز ابعاد 
و زوایای آن روشــن نیســت، این تراژدی را تکمیل می کند. موضوعی که واکنش های گسترده اجتماعی به همراه 
داشــته و زمینه انتقادات جدی، حتی از سوی برخی مسئوالن، سیاسیون، هنرمندان، فعاالن شبکه های اجتماعی 
و... را ایجاد کرده است. به همین دلیل رؤسای جمهور، مجلس و دستگاه قضا به صورت مجزا دستور پیگیری ماجرا 
را داده و وعده داده اند در صورت تأیید تخلف، با مقصر یا مقصران احتمالی برخورد شود. پزشکی قانونی هم سعی 
دارد از منظر علمی و پزشکی در کنار کمیته حقیقت یابی که مجلس تدارک دیده، زوایای پنهان ماجرا را روشن کند. 
به همین دلیل با جالل رشیدی کوچی، عضو کمیته حقیقت یاب که نمایندگی مردم مرودشت در مجلس یازدهم را 
برعهده دارد، در این باره به گفت وگو نشستیم.  او به «شرق» گفت که می کوشد گزارشی صادقانه از همه ابعاد ماجرا 

تهیه و به مردم گزارش دهد.  

وکیل پایه یک دادگستری
سیدسعید پرور


