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بازدید رئیس عدلیه از دادسرای شهید مقدس – جرائم امنیتی- تهران:
ضرورت احترام به خانواده متهمان

تأکید رئیس قوه قضائیه بر نظارت بر وضعیت فرد بازداشتی و 
سرکشی سرزده از محل بازداشت او

شــرق: بازدید و سرکشی از زندان ها و نشســتن پای صحبت زندانیان و مراجعان بدون 
واســطه از جمله اقدامات پیشروانه محســنی اژه ای، رئیس دستگاه قضاست. در مدت 
مســئولیت خود نشان داده به دنبال تغییر و تحول در دستگاه قضاست. از این رو بازدید 
ســرزده از زندان های ایالم، ســاری و همچنین زندان اوین، زنــدان زنان قرچک و حتی 
دادســرای امنیتی شهید مقدس و صحبت با متهمان امنیتی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
از جمله اقدامات مهم و عدالت محورانه رئیس دستگاه قضا، توصیه  به نحوه تعامل 
مقامات قضائی با ضابطین و تأکید بر نظارت وضعیت فرد بازداشــتی از ســوی آنها و 
در نهایت سرکشــی ســرزده و بدون اطالع قبلی رئیس دستگاه قضا از محل بازداشت 
متهمان امنیتی بود که روز گذشته انجام شد؛ دستوراتی که جای خالی آنها در دستگاه 
قضا احســاس می شد. محسنی اژه ای در این بازدید ســرزده بدون واسطه پای صحبت 
متهمان امنیتی و برخی مراجعان نشست و در جریان مشکالتشان قرار گرفت و همچنین 

برخی پرونده های خاص را شخصا بررسی و دستورات الزم را درباره آنها صادر کرد.
رئیــس قوه قضائیه در این دیــدار، قضات و بازپرس هایی را کــه به صدور قرارهای 
بازداشت موقت اقدام می کنند، دارای مسئولیت شرعی و قانونی دانست و دستور داد در 
مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت 
داشــته باشند. همچنین توصیه کرد که بدون اطالع قبلی از وضعیت متهم بازدید کنند 
و توجه داشــته باشند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت های شرعی و 

قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.
مرکز رســانه قــوه قضائیه در گزارشــی که روز گذشــته منتشــر کرد، نوشــت که 
حجت االسالم محســنی اژه ای، سه شنبه ۱۴ تیر، ضمن بازدید از دادسرای شهید مقدس 
– جرائــم امنیتی- تهران، در جمع قضات و کارکنان این دادســرا بــه مقوله اهمیت و 
ضرورت برقراری امنیت در جوامع بشری و نقش مراجع ذی صالح قضائی در کمک به 

تأمین امنیت جامعه اشاره کرد.
بنا بر این گــزارش، «بهره گیری از تخصص، تجــارب و امکانات ضابطین قضائی در 
چارچــوب قانونی و همچنین نظارت بر رفتار آنها از جمله دســتورات و تأکیدات مداوم 
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئوالن ذی صالح قضائی به ویژه مقامات دادسرا» بوده 
اســت. مقوله ای کــه در جریان دیدار اخیر رهبر انقالب با مقامات و مســئوالن قضائی 
نیــز مورد تأکید ایشــان قرار گرفته اســت. رئیس عدلیه نیز بارها تکلیف و مســئولیت 
خطیر مســئوالن قضائی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناســان و همچنین 

راستی آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی از جمله اقاریر متهمان را گوشزد کرده است.
 قاضی شرعا و عرفا مسئول پاسخ گویی به پرونده است

از این رو، رئیس دستگاه قضا در دیدار روز گذشته خود با مسئوالن و کارکنان دادسرای 
جرائم امنیتــی توصیه های مهمی را خطاب به مســئوالن و دســت اندرکاران قضائی 
ذی ربــط درخصوص نحوه نظارت و تعامل با ضابطین مطرح کرد و گفت: «مســئوالن 
ذی صالح قضائی و مشخصا مقامات دادسرا باید ضمن بهره گیری از تخصص، امکانات 
و مسئولیت های قانونی ضابطین در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، به این نکته 
مهم توجه داشــته باشند که مسئول رسیدگی قضائی به پرونده شخص قاضی است و 
اوست که شــرعا و عرفا پاسخ گوی پرونده است. بنابراین ضابط باید در کنار قاضی قرار 

گیرد و کمک کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد».
محسنی اژه ای در ادامه بیان کرد: «شناخت مقام قضائی از ضابط و ویژگی ها و ابعاد 
شــخصیتی و کاری او موضوع بســیار حائز اهمیتی اســت و این شناخت به مرور زمان 

حاصل می شود».
رئیس دســتگاه قضا در این باره توضیح داد: «ما در فرایند دادرســی در عین اینکه به 
اخذ اطالعات و کشــف جرم می پردازیم، بایــد به مقوله تربیت و هدایت متهم نیز نگاه 
ویژه ای داشــته باشیم؛ به طریق اولی در مورد ضابطین هم به همین شکل است و این 
رویکرد هدایتــی و تربیتی متهمین و محکومین در ضابطین هــم باید مورد توجه ویژه 

قرار گیرد».
توجه کامل به موازین شــرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرســی ها، جلب ها و 
بازجویی ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه ها، از جمله تأکیدات رئیس عدلیه 

خطاب به مسئوالن دادسرا بود.
محسنی اژه ای در ادامه خطاب به مسئوالن دادسرا تأکید کرد که از مسائلی نظیر عدم 
صورت جلســه ضابط پیرامون انجام مراحل مختلف بازرســی به سادگی عبور نکنند و 
چنانچه یک ضابط پس از اجازه مقام قضائی و با رعایت موازین قانونی، اقدام به بازرسی 
و یا ضبط اشــیایی از متهم کرد و نسبت به صورت جلسه کردن آن، اقدام الزم را ترتیب 
نداد، موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند؛ چراکه عدم صورت جلسه موارد بازرسی 
از ناحیه ضابط زمینه ساز مشکالت و فساد بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است».

رئیس قوه قضائیه البته به مسئوالن قضائی ذی ربط و مشخصا مقامات دادسرا تأکید 
کرد که در سیر رسیدگی به پرونده و تحقیق از متهم یا متهمان حتما بهره گیری از نظرات 

تخصصی ضابطین را مورد توجه قرار دهند.
نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس اقدام به جمع آوری ادله کرد

محســنی  اژه ای در ادامه بر اهمیت و ضرورت جمع آوری ادله و اسناد ناظر بر اتهام 
انتســابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشــت او تأکید کرد و گفــت: «باید از ضابط 
بخواهیــم تا آنجایی که مقدور اســت قبل از مرحله بازرســی و جلب فرد، نســبت به 
جمع آوری ادله، اســناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد اقدام کند و حتی االمکان 

نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد».
وی همچنین خطاب به مســئوالن دادســرا گفت: «در جریان دستوراتی که خطاب 
به ضابطین صادر می کنید، باید دقت داشــته باشید که حتی االمکان، اطالعات پیرامون 
اتهام انتســابی به فرد، قبل از بازداشــت او به دست شما برسد؛ البته در برخی از موارد 
تحقق این امر ممکن نیســت، اما اهتمام شــما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد 

لحاظ شود».
توصیه دیگری که محســنی اژه ای در جریان سخنرانی در جمع مسئوالن و کارکنان 
دادســرای شــهید مقدس – جرائم امنیتی- مطرح کرد، اهمیت برخــورد محترمانه و 

کریمانه با خانواده متهمان بود.
قاضی القضات در این راستا تأکید کرد:  «مقوله رفتار محترمانه با خانواده متهمین و 
زندانیان و وقت مالقات دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانوداه شــان موضوع بسیار 
حائز اهمیتی اســت؛ باید توجه داشــت که در بســیاری از موارد، خانواده فرد زندانی، 

هم مسیر او نیست و با راه طی شده توسط او مخالف بوده است».
خانواده فرد بازداشتی را در جریان قرار دهید

رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر اینکه باید پس از بازداشت فرد، خانواده او را 
در جریان قرار داد، گفت: «ما مســئول تفهیم اتهام به متهم هستیم، اما در برخی موارد 
این خانواده متهم بازداشتی است که با قرار گرفتن در جریان امور می تواند به روشن شدن 
برخی از ابعاد پرونده یا قانع کردن عضو بازداشتی خانواده خود به واسطه نفوذ کالمی 
که بر او دارد، کمک کند همچنین الزم است در صورتی که متهم در خیابان و مکانی غیر 

از منزل مسکونی بازداشت می شود مراتب به اطالع خانواده اش برسد».
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به اهمیت تعامل میان مقام قضائی و ضابطین 
در امر برقراری و ارتقای امنیت و مقابله با جرائم ســازمان یافته، خطاب به مســئوالن 
دادســرا تأکید کرد: «در برخورد با افرادی که به اشــکال مختلف آرامش مردم را سلب 
می کنند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند باید با نهایت سرعت، دقت و جدیت 

اقدام شود».
رئیس قوه قضائیه پس از سخنرانی در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرا، برخی 
پرونده هایی را که فرایند رســیدگی به آنها طوالنی شــده بود، مــورد پیگیری قرار داد و 
علت اطاله رسیدگی به آنها را جویا شد. همچنین محسنی اژه ای در جریان این بازدید با 

تعدادی از متهمان نیز گفت وگو کرد.

یادداشت

 
پــس از پایان جنگ تحمیلی تــا به امروز شــاید هیچ برهه ای را نتــوان یافت که 
زندگی عادی مردم این چنین به سیاســت خارجی و تصمیمــات دولت در این عرصه 
(که مهم ترین رویداد آن مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم هاست) گره خورده 
باشــد. از سوی دیگر فشار تحریم و تشدید وابســتگی میان اقتصاد داخلی و مذاکرات 
هســته ای به ویژه در نزدیک به دو دهه گذشــته موجب شــده اســت که مردم توجه 
بیشــتر و نگاه نقادانه تری به تصمیمات و روندهای شــکل گرفته در عرصه سیاســت 
خارجی داشــته باشــند. در نتیجه این تصور در مردم ایجاد شــده است که بسیاری از 
روندهای شــکل گرفته در سیاســت خارجی برخالف میل، اراده و منفعت آنان است و 
نوعی شــکاف و واگرایی میان مطالبات خود و تصمیم گیری ها در این حوزه مشــاهده 
می کنند. روندهایی که نه تنها با اراده ملت، بلکه با اصول اساســی سیاســت خارجی 
نیز در تناقض اســت. ازجمله این روندها (که عمدتا از زمان اســتقرار دولت های نهم 
و دهم آغاز و تثبیت شدند) می توان از «شــرق گرایی»، «شعارزدگی»، و «تبادل تنش» 
نام برد که در مقابل آن تعامل ســازنده با شــرق و غرب در عین حفظ استقالل و عدم 
وابســتگی، واقع گرایی در کنار توجه به آرمان ها، رقابت به جای تخاصم و صلح طلبی 
به جای تنش، دیپلماســی و گفت وگو در کنار تقویت قــدرت دفاعی و تنش زدایی در 
روابط خارجی از رویکردهای مورد اقبال مردم در عرصه سیاســت خارجی هستند. در 
یک نگاه کلی به سیاست خارجی بی توجهی به روندهای مطلوب و ارجحیت دادن به 
روندهای نامطلوب مردم، گرچه زمینه ســاز نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی است 
و لزوم اصالح آنها مطابق با اراده ملی به عنوان یک نیاز جدی احســاس می شــود، در 

مذاکــرات برجام نیز این روندها عالوه بر اخالل و وقفه در رســیدن به توافق، در قالب 
نگرانی، نارضایتی و واکنش های منفی نســبت به تداوم تحریم ها و فشــار اقتصادی و 
عدم پاســخ گویی دولت، خود را نمایان کرده است. در همین زمینه باید گفت که پس 
از گذشــت یک ســال از رفت وآمدهای بی نتیجه تیم مذاکره کننــده فعلی، آنچه برای 
مردم محل ســؤال اســت، آن است که گره مذاکرات کجاســت و دالیل بی سرانجامی 
آن چیســت. نه تنها در این زمینه به صورت شفاف گزارشــی به ملت ارائه داده نشده 
اســت؛ بلکه اوضاع وخیم و بی ثبات اقتصادی و معیشتی روزبه روز موجب نگرانی و 
دلواپسی آنان از آینده مذاکراتی است که اقتصاد کشور را همچنان در گرداب خود باال 
و پایین می کشــد. به گونه ای که بازار به یک خبر امیدبخش یا ناامیدکننده از مذاکرات 
به سرعت واکنش نشــان می دهد. درحالی که در دولت سابق کار بسیار دشوار رسیدن 
بــه یک متن واحد تحت عنوان برجام آن هم در شــرایط اجمــاع جهانی علیه برنامه 
هســته ای و پس از ۱۰ ســال تنش و گفت وگوهای بی نتیجه، در دو ســال به سرانجام 
رســید و در ادامه منتقدانی اندک در مقابل خواست ملت خود را دلواپس نامیدند. در 
دولت کنونی بازگشت به همان توافق که در مقایسه با تدوین متن برجام، امر ساده تری 
اســت، نه تنها یک سال به طول انجامیده اســت؛ بلکه مردم را دلواپس تأخیر، تعلل 
و احیانا شکســت آن کرده اســت. نکته ای که باید به آن توجه داشــت، این است که 
اگرچه در نظام بین الملل، دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران، راهبر اصلی دیپلماسی 
هســتند؛ اما در نظام سیاسی مردم ســاالر، دولت موظف است در همه شئون سیاسی 
ازجمله سیاســت خارجی که به منافع ملی گره خورده است؛ نه تنها با در نظر گرفتن 
اراده و خواست ملی حرکت کند؛ بلکه پاسخ گوی عملکرد خود نیز باشد. به خصوص 
دولتی که با شــعار مردمی بودن به میدان آمده اســت، در این حوزه دارای مسئولیتی 
مضاعف است. باوجوداین نه تنها رئیس محترم جمهور و وزارت امور خارجه جزئیاتی 
از درخواست های طرفین به صورت شفاف مطرح نکرده اند؛ بلکه با وجود توصیه رهبر 
انقالب بر لزوم انجام بدون کم و کاست وظیفه نظارتی مجلس و تفکیک وظایف آن از 
دولت، نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی نیز درباره روند فرسایشی مذاکرات 

و خســارات و فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشــی از تداوم تحریم ها جز حمایت از 
مواضع دولت، هیچ گونه ســؤال جدی از دســتگاه دیپلماسی مطرح نمی کنند. این در 
حالی است که در دولت قبل بارها وزیر امور خارجه برای پاسخ گویی به همین مجلس 
فراخوانده و با ادبیات تند برخی نمایندگان کار به توهین و افترا به ایشــان و دســتگاه 
دیپلماســی هم کشــیده شــد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که 
رویکرد تعامل سازنده با جهان به عنوان یکی از عوامل اساسی در روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید، همچنان از رویکردهای مورد خواســت و اقبال مردم در سیاست خارجی 
است. حتی از علل اساسی کاهش محبوبیت دولت گذشته در اواخر دوران مسئولیت 
خود، فشار اقتصادی ناشی از بر هم خوردن توافق هسته ای در نتیجه خروج یک طرفه 
آمریکا از برجام پس از پیروزی دونالد ترامپ بود که اذهان ناراضی و خســته بدون در 
نظر گرفتن موانع داخلی و خارجی، آن را ناکامی دولت در پیشــبرد تعامل ســازنده با 
جهان تلقی کردند. عالوه براین در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری هرچند در کمبود 
فضای رقابتی، میزان مشــارکت نیز تقلیل پیدا کرد؛ باوجوداین اکثر کاندیداها ازجمله 
رئیس جمهور منتخب ضمن نقد به دولت سابق در مناظرات تالش داشتند نه تنها خود 
را از گفتمان ضد برجام یا تقابل جویانه با جهان مبرا کنند؛ بلکه در مقام شایســته تری 
برای پیشــبرد تعامل و احیای برجام نشــان دهند تا از مقبولیت و آرای آنان نزد مردم 
کاسته نشــود. به این ترتیب با وجود تغییر دولت ها، در شــرایط فعلی، مردم همچنان 
گفتمان تعامل با جهان و احیای توافق هسته ای را مهم ترین عامل نجات بخش اقتصاد 
کشور و بهبود معیشت خود می دانند که البته در کنار این دالیل کیفی با یک نظرسنجی 
مستقل به صورت کمی نیز می توان به این نتیجه دست پیدا کرد؛ بنابراین با اتخاذ یک 
دیپلماسی مردم ساالرانه که به  طور اخص، پاسخ گویی و اطالع رسانی شفاف به مردم، 
آگاه سازی آنان از پیچ وخم و همچنین دالیل تأخیر و لزوم تعجیل در به نتیجه رساندن 
مذاکرات از ســوی دولت و ایفای نقش نظارتی مجلــس بر روند مذاکرات و در حالت 
کلی تر اصالح روندها و رویکردهای سیاست خارجی بر مبنای اراده و خواست ملت، از 

ملزومات آن هستند، باید در راستای تحقق منافع ملی گام برداشت.

لزوم بازگشت به مردم در سیاست خارجی

کارشناس روابط بین الملل
آرمان فرهادی

مشــهد که سال هاست به شــهر ممنوعه ها معروف 
شده، این روزها با ممنوعه های جدید برای پوشش زنان 
حاشیه ساز شده اســت. البته ماجرای تذکرات از جنس 
گشــت ارشــاد و اعمال نظر تندروهــا در این حوزه، چه 
در مشــهد و چه در سایر شــهرها از جمله تهران هرگز 
در ســکوت خبری نبوده اند و تندروهــا هر ازگاهی برای 
دیگران نســخه تجویز کرده اند. از این رو خط و نشان های 
این روزهــا برای زنان و حتی مردان بــا تعریف و معیار 
آنهــا از حجاب و عفاف امر جدیدی شــاید نباشــد؛ اما 
به شدت سخت گیرانه شــده و از مراجع رسمی در حال 

انتشار است.
چندی است که دســت کم هر هفته دستورالعمل و 
اظهارات تازه ای از ســوی ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر منتشر و شــنیده می شود. گشت نامحسوس در 
تمام ادارات، بانک ها، شــرکت ها و مکان های عمومی، 
لزوم تذکر به «بانوی بدحجاب» مطرح شده و حتی پای 
گشت ارشاد به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان هم 
کشیده شده است. یکی از ســوژه هایی که این روزها در 
فضای مجازی بازتاب بسیار داشــته، همان تذکر گشت 
ارشاد بابت تخت زنان و مردان در بخش آی سی یو بود 
که با واکنش بســیار مواجه شد؛ در حالی که این بیماران 
یا در بیهوشی کامل هستند یا در شرایط نرمالی از سطح 

هوشیاری قرار ندارند که جنسیت اهمیتی داشته باشد.
همچنین در حالی که حجاب در ایران یکی از شــروط 
استخدام زنان محســوب می شود و از همان ابتدا نحوه 
پوشــش آنها مهم اســت، شــاهد اولتیماتــوم عجیب 
حجاب به کارمندان زن هم هســتیم و در استان فارس 
اســتاندار به ســازمان ها و ادارات تا پایــان تیرماه برای 
برطرف کردن مســائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع 
ایرادات احتمالی مهلت داده و گفته است: «کسانی که 
نمی تواننــد در چارچوب حرکت کننــد، بروند مرخصی 
بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام 
بگذارنــد». ایمانیه تأکید کرده اســت: «در بحث قوانین 
دینی برخوردهــای غیرعقالنــی و غیرمنطقی نداریم و 

هرچه در دین خدا گفته شده، از سر دلسوزی برای مردم 
اســت و اگر تذکری هم داده می شود، برای جلوگیری از 
تباهی هاســت». دستور اخیر استاندار این شائبه را ایجاد 
کرده که مگــر زنان بدون حجــاب می توانند در ادارات 
دولتی حضور داشــته باشــند که چنین دستوراتی داده 
می شود؛ زیرا حجاب و پوشش اداری مرسوم و معمول 
کامال مشخص است. یا عضو شــورای شهر بجنورد که 
صبحانه خوردن کارمنــدان زن و مرد برایش چندش آور 
بــوده و ویدئوی انتقاد او از این اتفاق به گســتردگی در 
فضای مجازی بازنشر شده است، گویی صبحانه خوردن 
عملی خالف شــرع اســت و گویا در آینــده نزدیک باید 

شاهد ممنوعیت آن در ادارات باشیم.
اما در کنار این اخبار پراکنده و پربازدید درباره تذکرات 
مربوط بــه حجاب، درحالی که کشــور در ســخت ترین 
شــرایط اقتصادی قرار دارد و مــردم در تأمین مایحتاج 
ضــروری خود به ســبب گرانی سرســام آور مشــکالت 
فراوانی دارند، مشــهد گوی بخش نامه تذکر حجاب را 
از ســایر شهرها ربوده است و از ممنوعیت های جدیدی 
هر روز رونمایی می شــود. یک روز کاشت ناخن ممنوع 
می شود و روز دیگر اپیالســیون زنان تابوی نابخشودنی 
اســت که بایــد ممنوع شــود. بمانــد که بســیاری از 
فعالیت ها و برنامه هــای فرهنگی، هنری و تفریحی که 
در دیگر نقاط کشــور آزاد اســت و هیچ ممانعتی برای 
اجرای آنها وجود نــدارد، بدون هیچ دلیل قانع کننده ای 

در این شهر ممنوع هستند.
ارائه خدمات بانکی و اداری به زنان بد حجاب ممنوع!
به تازگی هم اســماعیل رحمانی، معاون دادســتان 
مشهد، با ارسال نامه ای به فرمانداری مشهد از فرماندار 
خواســت کــه ارائه خدمات بــه افراد بدحجــاب را در 
«اداره هــا و بانک ها» ممنوع کننــد. او گفته «در این باره 
مدیران و رؤســای اداره ها و بانک ها موظف هســتند به 
افــرادی که بدون حجاب شــرعی در اداره ها و... حاضر 

می شوند، خدمتی ارائه ندهند».
هرچند ســخنان دادستان مشــهد با ادله قانونی از 

ســوی جامعه حقوقی مورد نقد واقع شد؛ اما خبری از 
فروکش کردن موج دســتورات این چنینی نیســت. دکتر 
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در واکنش 
به نامه معاون دادســتان مشهد درباره ممنوعیت ارائه 
خدمــات به افراد بدحجــاب در «اداره ها و بانک ها» در 
توییتی نوشــته اســت: «ارائه ندادن خدمــات به افراد 
بدحجاب در اداره ها و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ 
قانون مجازات اســالمی اســت. در صورت تحقق جرم 
دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد 

قانونی است».
محمدتقــی فاضل میبدی، عضــو مجمع محققین و 
مدرســین حوزه علمیه قم، هم در توییتی نوشــت: «از 
قول معاون دادستان مشــهد آمده: «خدمات رسانی به 
زن هــای بدحجاب در بانک ها و ادارات ممنوع اســت» 
این بدعت نیســت؟ مگر می توان شهروندی را به خاطر 
حجــاب از حقوقش محروم کرد؟ به نــام دین مردم را 

نترسانید».
عبــاس عبــدی، روزنامه نــگار و فعــال سیاســی-
اجتماعی، نیز در واکنش به توییت دکتر برهانی در توییتر 
خود نوشــت: «اینکه دادســتان متوجه غیرقانونی بودن 
چنین دستوری نباشد یا باشــد و دستور دهد، فاجعه بار 
است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه 

او اقدام قضائی و اداری کنند».
ابطحــی، فعال سیاســی اصالح طلب،  محمدعلی 
نیز در توییتر نوشــت: «ســتاد امر به معــروف برخالف 
نظر رهبری کــه معروف را تعریــف کرده اند، همچنان 
ســتاد انگیزه های جنســی اســت و منکری جز حجاب 

نمی شناسد».
تردد «زنان بی حجاب» در مترو ممنوع!

البته این دســتور دادســتانی پایان ماجرای مشــهد 
نبــود و دیروز از نامه ای رونمایی شــد که بر اســاس آن 
زنــان بی حجــاب اجــازه اســتفاده از مترو را نداشــته 
باشــند. البته همچنان این سؤال مطرح است که امکان 
تــردد زنان بی حجــاب در ایــران و نه فقط در مشــهد 
مگــر وجود دارد که اکنون اســتفاده از متــرو برای آنها 

محدود شود؟
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد، درخصوص 
نامه دادســرای انقالب مشــهد برای جلوگیری از ورود 
«زنــان بی حجــاب» بــه مترو، عنــوان کرده اســت که 
«مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد 
انجــام دادنــد و اعالم کردنــد که با توجه بــه افزایش 
هنجار شــکنی در مترو و ایستگاه های شــهری، وظیفه 
شــهرداری و مأموران این اســت که به محض مشاهده 
مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون 
حجاب شــرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر 
به معروف و نهی از منکر اســت و باید اقدامی صورت 
گیرد». هاشــم دائمی، عضو شــورای شــهر مشهد، در 
همین زمینه به تشــکیل «قرارگاه ۲۱ تیر»، اشاره داشته 
که گویا این دســتورات در راســتای فعالیت این قرارگاه 
ایجاد شده اند. او توضیح داده است: «اصل داستان این 
است که یک ســری تشکل های عفاف و حجاب و امر به 
معروف نسبت به پوشــش برخی از خانم ها، که خیلی 
هم تعداد معدودی هستند، به شکل بسیار خودجوشی 
اقدام کردند. تشــکل های مطالبه گر فعال شــدند که در 
مجموعه هــای اماکن عمومی نســبت به تذکر رســانی 
به این افراد اقدام شــود. پیرو این مطالبه تشــکل ها یک 
قرارگاه عفاف و حجاب در فرمانداری مشــهد با ریاست 
فرماندار محترم تشکیل شده است». دائمی درخصوص 
سازوکار فعالیت مأموران امر به معروف و نهی از منکر، 
هم گفته اســت: «امر به معــروف و نهی از منکر قانون 
دارد. وظایف تمام دســتگاه ها هــم در قانون حمایت از 
آمرین و ناهیان به صراحت مشــخص شــده است. پیرو 
این مطالبه عمومی تشکل ها از نوع پوشش ها در اماکن 
عمومی، معاون محترم دادســتانی هم مکاتباتی انجام 
دادند مبنی بر اینکه بدحجابی را به نوعی مدیریت کنند 
و تمام دســتگاه ها پای کار بیایند و این معضل به نوعی 
حل شــود. حال شیوه بیان به شکلی بوده است که یک 
مقدار شائبه و شبهه ای ایجاد کرده است، بنده هم این را 
قبول دارم که باید نسبت به این موضوع یک تجدید نظر 

جدی انجام شود».
این عضو شورای شــهر مشهد درباره نامه دادستانی 
برای جلوگیــری از ورود بانوان «بدحجاب» به مترو هم 
گفته است: «داســتان از این قرار اســت که دادستان و 
معاونت محترم دادسرای انقالب مکاتباتی با فرمانداری 
انجام دادند و در آن اعالم کردند که پیرو جلسات متعدد 
درخصــوص ضرورت جلوگیــری از ورود بانــوان فاقد 
حجاب شــرعی به مترو، به عنوان وسیله نقلیه عمومی، 
که باعث نارضایتی شــدید اجتماعی شده است، مراتب 
جلوگیــری از ورود بانــوان فاقــد حجاب شــرعی، طی 
مکاتبه با شــهردار محترم اعالم شــده است و فرمانده 
محتــرم نیــروی انتظامی هم باید در ایــن امر همکاری 
کننــد. در واقع به نوعــی گفته اند که همه دســتگاه ها 
باید وظایف خود را طبق ماده ۷۲ آیین دادرســی کیفری 
انجــام دهند که اگر جرمی محقق شــد، در حوزه کاری 
خودشان اقدام صورت گیرد. همچنین کوتاهی مأموران 
منجــر به پذیرش وضعیــت مجرمانــه و ترویج ابتذال 
می شــود. در نهایت هم گفته اند که اگر اقدامی صورت 
نگیــرد، این ترک فعل اســت و طبق مــاده ۵۷۶ قانون 
مجازات اســالمی، قابل پیگیری است و دستگاه ها ملزم 
هستند که در موعد مقرر نسبت به این موضوع اقدامی 
انجام دهند». دائمی همچنین گفته است: «تقریبا شبیه 
همین مکاتبه و موضوع را دادســتان با شهردار محترم 
مشهد انجام دادند و اعالم کردند که با توجه به افزایش 
هنجارشــکنی در مترو و ایستگاه های شــهری، وظیفه 
شــهرداری و مأموران این اســت که به محض مشاهده 
مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون 
حجاب شــرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر 
به معروف و نهی از منکر اســت و باید اقدامی صورت 
گیرد؛ امــا نکته ای که ما را در ایــن مکاتبه ملزم کردند، 
این اســت که ما نصب اطالعیه داشــته باشیم در همه 
ورودی ها، با ایــن مضمون که بنا بــر مطالبات مردمی 
در جرم بــودن بی حجابــی، از پذیــرش و ارائه خدمات 
بــه افراد فاقد حجاب شــرعی معذور هستیم». حســن 
نــوروزی، عضو کمیســیون قضائــی و حقوقی مجلس 
هــم که به اظهارنظرهای حاشیه ســاز معروف اســت، 
این بار در دفاع از ســخت گیری های تشدید شده از سوی 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکــر، می گوید که «این 
قانــون مصوبه مجلس نهم اســت و دولــت قبلی در 
انجام آن تســاهل کــرده؛ اما این دولــت دارد اجرایش 
می کند» و این گونه دولت ســیزدهم را رســما مســئول 
شدت گرفتن فعالیت گشت ارشــاد معرفی کرده است. 
حســن نوروزی، در پاســخ به این پرســش که ستاد امر 
بــه معروف و نهــی از منکر با مجــوز کدام یک از قوای 
سه گانه چنین دستورالعمل هایی را صادر می کند، گفت: 
«قانون، مصوبه است و بر اساس قانون موظف به انجام 
آن هســتند. این قانون اســت و علی ایحال طبق قانون 
مصوب مجلس دارنــد انجام می دهنــد. قبال مجلس 
نهم مصوب کــرده بود و طبق ایــن مصوبه موظف به 
انجام آن هستند». نوروزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه چرا برخی از موارد این قانون تا پیش از این به این 
شکل شدیدتر که اکنون شاهدش هستیم، اجرا نمی شده 
اســت، بیان کرد: «حاال در دولت آقــای روحانی انجام 
نشــده و در این دولت دارد انجام می شــود. به هر حال 
در دولت قبلی تســاهل کردند؛ امــا در این دولت دارند

 اجرا می کنند».
به هر حال گویا برای اصولگرایان پوشش شهروندان 
از ضــرورت مبارزه با فســاد و حــل چالش های عظیم 
اقتصــادی دغدغــه مهم تری اســت که اکنــون رؤیای 
خانه دارشــدن یا داشــتن ماشــین یا حتی اجاره نشینی 
در یــک منطقــه متوســط شــهر را بــرای گروهــی از 
شــهروندان دســت نیافتنی کرده و این چنیــن برای آن 
نامه و دســتورالعمل صادر می کنند. فــارغ از ابهام در 
نتیجه بخش بــودن چنین رفتارهایی بــرای تبلیغ امر به 
معروف باید به فشار روانی مضاعف این گونه رفتارها بر 
شــهروندانی که توان تحمل شرایط سخت این روزها را 
ندارند، هم توجه ویژه شود. قطعا این روزها بیش از هر 
چیز به همدلی و همراهی در کشــور نیاز است، تا تهدید 

و خط ونشان کشیدن برای زنان.

شرق: گشت ارشادی که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای ریاست جمهوری وعده داده بود تنها برای 
مدیران باشد تا راهی باشد برای تحقق شعار فسادستیزی، این روزها به همه بخش های زندگی مردم 
از جمله بیمارستان ها، بانک ها، ادارات و حتی صبحانه خوردن کارمندان هم راه یافته است. درحالی که 
شهرهای مختلفی درگیر ماجراهای سخت گیرانه تذکرات ارشادی شده اند، چند روزی است که مشهد 
با دستورات و نامه هایی مبنی بر ایجاد محدودیت برای زنانی که پوشش مورد تأیید مسئوالن این شهر 

را ندارند، دوباره به رأس اخبار بازگشته است.

در مشهد ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره ها، بانک ها و مترو ممنوع شد

گذری از ویترین ممنوعه ها
گشت ارشادی که قرار بود برای مدیران باشد، در حال رسیدن به پستوی خانه هاست


