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 ۶ میلیون تماس با ۱۱۰ 
در ۶ ماهه نخست سال

معاون عملیــات فرماندهــی انتظامی تهران 
بزرگ با بیان اینکه روزانــه ۳۳ هزار تماس با مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰ گرفته می شــود، گفت: 
بیشترین تماس های عملیاتی مربوط به پلیس راهور 
و نزاع و درگیری فردی و خیابانی است. سردار پرویز 
یعقوبی در گفت وگو با ایلنــا درباره ماموریت های 
پلیس ۱۱۰ گفت: نیــروی انتظامی برای اینکه به 
اهداف خود در سند چشم انداز و دکترینی که دارد 
دست پیدا کند، اقدام به تأسیس مرکز فوریت های 
پلیسی۱۱۰ کرد. او ادامه داد: هدف نیروی انتظامی 
در سند چشم انداز در واقع دستیابی به یک امنیت 
مردم پایه است، از همین رو فوریت های پلیسی یک 
استراتژی است تا بتوانیم امنیت مردم را براساس 
ظرفیت خود مردم تامین کنیم، بنابراین فوریت های 
پلیسی تاسیس شد و یک انقالب عظیمی برای ارائه 

خدمات به مردم ایجاد کرد.
    

 پیگیر ادامه حضور زنان 
در ورزشگاه هستیم

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده با 
بیان اینکه معاونت زنان پیگیر ادامه حضور زنان در 
ورزشگاه است و به نظر مشکلی وجود ندارد، گفت: 
حضور زنان در مســابقه فوتبال ایران - کامبوج به 
بهبود فضای فرهنگی ورزشگاه کمک کرد. معصومه 
ابتکار در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تالش برای 
حضور زنان در ورزشگاه ها در آغاز دولت دوازدهم 
اوج گرفت، افزود: در دولت دوازدهم شــیوه نامه ای 
در زمستان سال 96 نهایی شد و براساس آن همه 
دســتگاه ها مکلف شــدند تا اقدامات الزم مانند 
تامین امنیت، زیرساخت ها و ... برای حضور زنان در 
ورزشگاه ها فراهم کنند، همچنین رایزنی های الزم 
برای حضور زنان به ورزشگاه ها انجام شد. او در ادامه 
با بیان اینکه فیفا در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها 
به طور کلی با وزارت ورزش و جوانان در ارتباط بوده 
است، اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده هیچ 
ارتباطی با فیفا نداشته اما وزارت ورزش و جوانان به 
طور حتم صحبت هایی با فیفا داشته است. او با تاکید 
بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه حق جوانان است، 
یادآور شد: حضور زنان در ورزشگاه به بهبود فضای 
فرهنگی ورزشگاه کمک می کند. به طور کلی این نوع 
مسابقات و ورزش ها تاثیر باالیی در سالمت جسم و 
سالمت روح و روان دارد که حضور زنان نیز بسیار به 

این مسئله کمک می کند.
    

ایران از نظر مصرف مواد مخدر 
پرمصرف ترین کشور دنیاست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح 
مهم ترین آســیب های اجتماعی کشــور گفت: 
اعتیــاد، زنان سرپرســت خانوار، زنــان قربانی 
خشــونت و کودکان کار مهم ترین آسیب های 
اجتماعی کشــورند. بیکاری نیز ابرچالش کشور 
است. رسول خضری، در گفت وگو با اعتمادآنالین 
گفت: بیشــترین آســیب های اجتماعی کشور 
مربوط به اعتیاد خانمان ســوز اســت و ایران از 
نظر مصــرف مواد مخدر پرمصرف ترین کشــور 
دنیاســت. نماینده مردم پیرانشــهر در مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: به دلیــل ماهیت 
جغرافیایی کشــورمان از مسیر شــرق به غرب 
مواد سنتی و از غرب به شرق مواد مخدر صنعتی 
مثل شیشه در حال عبور و مرور از کشور است و 
رسوبش در کشور ما بیش از سایر کشورهاست. 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس توضیح داد: 
برای اینکه در مســیر جاده ابریشــم و چهارراه 
ملل قرار بگیریــم، این عبور و مــرور و تبادالت 
مواد مخدر بسیار زیاد اســت و جزو 25 کشوری 
هستیم که بیشترین آســیب ها را از ناحیه مواد 
مخدر می بینیــم. خضری گفت: از 25 کشــور 
2 کشــور وزیر مبارزه با مواد مخدر دارند و ما در 
کشــورمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر را داریم 
که کارایی چندانی نــدارد. این نماینده دور دهم 
مجلس شورای اسالمی دلیل بی تاثیر بودن ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در مبارزه بــا مواد مخدر را 
این طور توضیح داد: دلیل بی تاثیر بودن عملکرد 
این ســتاد در مبارزه با مواد مخدر، مشغله زیاد 
رئیس جمهوری به عنوان رئیس و وزیر کشور به 
عنوان دبیر این ستاد اســت که به دلیل کار زیاد 
فرصت ندارند حتی سالی یک بار هم جلسه ستاد 

مبارزه با مواد مخدر را تشکیل دهند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

در ســال اخیر مســئله »تجمع« 
تبدیل بــه چالشــی بــرای دولت و 
حاکمیت شده است. این درحالی است 
که براســاس اصل 2۷ قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، »تشکیل 
اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل 
سالح، به شرط آنکه مخل مبانی اسالم 
نباشد آزاد است.« به نظر می رسد اصل 
2۷ قانون اساســی بیــش از هر اصل 
دیگری قربانی تفسیر و استانداردهای 
دوگانه ای شده که یک جا، اخذ مجوز 
بــرای راهپیمایــی را محدودکننده 
آزادی نمی دانــد و جایی دیگر تعیین 
مکان برای تجمع را محدودکننده این 

حق می خواند. 
۱6مهر شماری از کسانی که خود 
را »امت حزب اهلل« و »ســتاد مردمی 
آمران به معروف و ناهیــان از منکر« 
خوانده بودند، در پی فراخوان روزهای 
گذشــته، روبه روی مجلــس تجمع 
اعتراضی بدون مجــوز درباره حضور 
زنان در ورزشــگاه ها برگــزار کردند. 
رسانه ها شــمار آنان را حدود 5۰ نفر 
نوشته اند. این عده برای حجاب تجمع 
می کنند، بــرای مخالفت بــا برجام 
تجمع می کننــد و دربــاره تصویب 
FATF تجمع می کنند؛ اما کســی 
کاری به آنها ندارد. سوی دیگر ماجرا 
این اســت که هر وقت مردم بخواهند 
در مورد مطالبه ای تجمع کنند حتما 
باید مجوز بگیرند و در غیر این صورت 

به خشونت کشیده می شود.
برای مثال درســت همــان روز 
شــماری از کارگــران هفت تپه که 

ماه هاســت حقوق دریافت نکرده اند، 
برای رساندن صدای شان به مجلس، به 
سوی تهران راه افتادند. اما در خرم آباد 
دستگیر شدند. تجمع مقابل مجلس 
بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و به 
صورت غیرقانونی برگزار شد و به  رغم 
پخش گســترده تراکت ها و تبلیغات 
در فضای شــهری، تعداد محدودی را 
در برگرفت. حاضران در این مراســم 
پس از سر دادن شعارهایی علیه برخی 
نهادهای رسمی کشور، کار خود را با 
صدور بیانیــه ای خاتمه دادند. در این 
بیانیه بر لزوم برخورد با کســانی که 
شــرایط حضور زنان در ورزشگاه ها 
را فراهم آورده اند تاکید شــد. الزم به 
ذکر است این تجمع 5۰ نفره در حالی 
برگزار شد که برای تماشای بازی تیم 
ملی ایران و کامبــوج نزدیک به پنج 
هزار نفر از زنان بلیت تهیه کرده بودند.
 معاون حقوقی رئیس جمهور: 

بهانه  می آورند
از دیگر سو 26 شــهریورماه سال 
جاری، هیأت عمومــی دیوان عدالت 
اداری مصوبــه بیســتم خردادمــاه 
۱۳9۷ هیات دولت که به پیشــنهاد 
وزارت کشور محل های مناسب برای 
تجمع های گروه های مختلف مردمی 
را در تهران و شهرســتان ها تعیین و 
تصویب کرده بود را، ابطال کرد و دلیل 
این ابطال را شکایت ســه شهروند از 
این مصوبه و تناقــض آن با اصل 2۷ 
قانون اساسی عنوان کرد. در واکنش 
به این موضوع، لعیــا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس جمهور، به خبرگزاری 
پانا گفــت: »هیات عمومــی دیوان 
عدالــت اداری در حالی اقــدام به لغو 
مصوبه دولت برای تعیین محل هایی 
برای برگزاری تجمعات مردمی کرده 

اســت که بارها و بارها شاهد بوده ایم 
به بهانه های مختلف از جمله مسائل 
امنیتــی و ترافیکی اجــازه برگزاری 
تجمع به مردم داده نشــده است. در 
برخی موارد نیز شاهد بازداشت هایی 
از میــان تجمع کننــدگان بوده ایم، 
گفته اند که تجمع برگزار شده در محل 
غیرمناسبی بوده است. بعضا می گویند 
این تجمع در محل حساســی برگزار 
شده است یا اینکه مسائل و مشکالت 
ترافیکی را برای ســایر شــهروندان 
ایجاد کرده است.« جنیدی با اشاره به 
اینکه این نظر از »استحکام حقوقی« 
مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت 
این موضوع را در دیوان عدالت اداری 

بررسی خواهد کرد.
برگزاری تجمعات ضروری است

چند روز پیش ناصــر ایمانی فعال 
سیاســی اصولگرا هــم در این زمینه 
به ایرنا گفت: »دیــوان عدالت اداری 
معتقد است نباید مکان خاصی را برای 
تجمعات مشخص کرد چون براساس 
اصل 2۷ قانون اساسی اجازه برگزاری 
تجمعات به طــور عمومی در همه جا 
داده شــده نه یک مکان خاص. دیوان 
عدالت اداری می گوید اصاًل چرا مکان 
مشخص شــود این تجمعات باید در 
همه جا آزاد باشد؛ دلیل ابطال مصوبه 
دولت هم همین موضوع بوده و نباید 
تصور کرد که دیــوان عدالت اداری با 
اصل صریح قانون اساســی مخالفت 
کرده اســت.«  او معتقد است: »نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشت این 
است که اصل مسئله برگزاری تجمعات 
بسیار ضروری است. ما در نقاط مختلف 
کشور تجمعاتی داریم که مجوزی از 
ســوی مقامات ذیربط برای برگزاری 
آن داده نشده و تلقی غیرقانونی بودن 

آن وجود دارد. ایــن تجمعات برگزار 
می شــود و حتی مســئوالن ذیربط 
هــم بــا تجمع کننــدگان همکاری 
می کنند مانند تجمعات مالباختگان 
صندوق های قرض الحسنه.« این فعال 
سیاسی افزود: »اینکه تجمعات قانونی 
نیست نقطه ضعف بزرگی است و باید 
به ســمت برگزاری تجمعات قانونی 
حرکت کنیم و مســئوالن مربوطه در 
وزارت کشور و اســتانداری و دیگران 
را ترغیب کنیم بــرای دادن مجوز به 

تجمعات قانونی سختگیری کمتری 
داشته باشند.« ایمانی خاطرنشان کرد: 
هر قدر تجمعات قانونی بیشتری داشته 
باشیم برای اعتراض های مردمی مفید 
اســت و اگر این مجوزها داده نشــود 
تجمعات به شــکل غیرقانونی برگزار 
شده و ممکن است به خشونت کشیده 
شود و کسی هم مســئولیت آن را به 

عهده نگیرد.«
رفع تحدیدها علیه آزادی های 

مصرح در قانون اساسی
به نظر می رســید حرکت دولت، 
یک گام ابتدایی برای استیفای حقوق 
مردم، قانون اساسی و آزادی اجتماعی 
بوده اســت و این اقدام دیوان عدالت 
اداری، غیرموجــه اســت. موضوعی 
که علی تاجرنیــا دربــاره آن به ایرنا 
توضیح داد:  »پیشــنهاد دولت، یک 
اقدام ابتدایی و اولیه برای پیاده کردن 
اصل آزادی تجمعات است. براساس 
قانون اساســی، اصــل تجمعات آزاد 
اســت و تعیین برخی مکان ها برای 
تجمعات، برای ساماندهی تجمعات و 
همچنین جلوگیری از تجمعاتی است 
که غیرقابل کنترل انــد و معترضان، 
شناسنامه دار نیســتند.« او در ادامه 
تصریح کرد: »این رفتار دیوان، جای 
تعجب دارد. در شرایطی که با تغییرات 
قوه قضاییه، امیدوار به رفع تحدیدها 
علیــه آزادی های مصــرح در قانون 
اساسی هستیم، چنین آرایی می تواند 
خالف روند مورد انتظار تلقی شود.« 
به نظر می رســد این »این 5۰ نفر«، 
نشانه خوبی از کسانی است که مدام از 
سوی »مردم ایران« و »امت حزب اهلل«  
و... سخن می گویند. های وهوی شان 
زیاد است، اما نه نماینده مردم اند، نه 
نماینــده حتی اکثــر حزب اللهی ها؛ 
فقط تریبون دارنــد و زور. با تریبون 
آشکارا و آزادانه اعالم می کنند و با زور 
خواسته های شــان را پیش می برند. 
آنان که همیشــه با سخنانی همچون 
»مردم مــا خواهان برخــورد با فالن 
پدیده هســتند« و یا »مردم مسلمان 
ما فالن چیــز را نمی پذیرند« و... را به 
زبان می آورند، هیچ گاه نتوانســتند 
نشان بدهند از زبان کدام مردم و چند 

درصشان این سخنان را می گویند. 
دولت باید از آزادی تجمعات، 

دفاع کند
در این میــان آذر منصوری، فعال 
سیاســی اصالح طلب و عضو شورای 

مرکزی حزب اتحاد ملت هم در جمع 
خبرنگاران در همین باره گفته است: 
»دولت این مصوبــه را با توجه به اصل 
2۷ قانون اساسی، نوشــت و تدوین 
کرد و از این جهت مطرح شد. هرچند 
اصل 2۷ قانون اساسی، اعتراضات را 
به رسمیت می شناســد، اما ما شاهد 
محکومیت های متعــددی بودیم که 
افراد بــه خاطر حضــور در تجمعات، 
بازداشــت شــدند و حکم خوردند.« 
منصــوری همچنین معتقد اســت 
رویکرد دولت به سمتی بود که با سامان 
دادن بــه اعتراضــات از ظرفیت های 
موجود در جامعه اســتفاده شــود و 
مردم برای اســتیفای حقوق خود، با 
برخوردهــای قهری مواجه نشــوند. 
بنابراین، ایــن مصوبه  دولت، به نوعی 
متمم اصل 2۷ قانون اساسی بود. زیرا 
در مواردی با وجــود اینکه اعتراضات 
مسالمت آمیز درباره مسائل معیشتی 
بود، افراد محکوم شدند. پرونده های 
موجود در قوه قضاییه خود گواهی بر 

این مسئله است.
منصوری گفته است: »دولت باید 
از یک طــرف از حق شــهروندان در 
آزادی تجمعات، دفاع کند و از ســوی 
دیگر با توجه بــه اینکه دولت، مجری 
فصل سوم قانون اساسی است بر این 
مصوبه پافشاری کند. یعنی با پافشاری 
بر این مســئله زمینه را فراهم کند که 
اعتراضات با مســائل کمتری از آنچه 
که در گذشته اتفاق افتاد مواجه شود 
که راه حل آن می تواند تأکید بر همین 
مصوبه یــا  اســتفاده از ظرفیت های 
قانون اساسی در هماهنگی با نیروی 
انتظامی و قوه قضاییه باشــد تا دیگر 
شاهد محکومیت و برخوردهای قهری 
با معترضین مسائل کارگری و سیاسی 

نباشیم.«
با همه این صحبت ها الزم اســت 
که دولت با پافشاری بر این مصوبه در 
جهت اســتیفای این حق و گسترش 
آزادی  های اجتماعی گامی اســتوار 
بردارد. حتی نه فقط دولت بلکه تمام 
دســتگاه هایی که به نحــوی مجری 
قانون اساسی هســتند باید درجهت 
تحقق این حق بدیهی که سال هاست 

از مردم گرفته شده، تالش کنند.

مروری بر فرازونشیب  وضع قوانین برگزاری تجمعات در کشور

حقیکه»گزینشی«دادهمیشود!

 گفت وگو

دبیر ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه با تراکم جمعیت در 
دو سوی مرزهای ایران و عراق مواجه هستیم،  گفت: تاکنون 
۳۰ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند و 5۰ 

نفر نیز مصدوم شده اند.
احمد محمدی فر با بیان اینکه پیکــر این جان باختگان و 
همچنین تعدادی از مصدومان به ایران بازگردانده شده  اند، در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مرزهای چذابه، 
مهران، شلمچه و خسروی گفت: تردد در مرزهای چهارگانه به 
صورت عادی در حال انجام است، البته تراکم جمعیت در مرزها 
وجود دارد. در آن طرف مرز و در کشــور عراق نیز با مشکالتی 
مانند کمبود وسایل نقلیه و تراکم محورهای مواصالتی و کندی 

حرکت روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه در هیچ یک از مرزهــا محدودیتی برای 
ورود مسافر وجود ندارد، ادامه داد: روز گذشته با مشکل کمبود 

آب در طرف عراقی مواجه بودیم. خوشبختانه ما در این طرف 
از جهت اســکان، تغذیه و آب با مشکلی مواجه نیستیم، اما در 
ســمت عراق با کمبودهایی مواجه بودیم. ما نیز برای جبران 
این کمبودها مقداری آب بسته بندی شده و تانکر آب به عراق 

ارسال کردیم.
دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره پیامک های ستاد اربعین 
مبنی به تاخیر انداختن سفر زائران به مرزها خاطرنشان کرد: به 
دلیل تراکم جمعیت در دو سوی مرزها ما از زائران درخواست 

کردیم تا سفر خود را به عراق به تعویق بیاندازند.
محمدی فر دربــاره اخباری مبنی بــر دریافت کرایه های 
سنگین از مرز تا شــهرهای نجف و کربال گفت: متاسفانه این 
اخبار صحت دارد البته کنترل هایی از سوی دولت عراق انجام 
می شود؛ در کشــور خودمان نیز ممکن است همین وضعیت 
وجود داشته و افراد از این شرایط سوءاســتفاده کنند در آن 

ســوی مرزها نیز به همین صورت اســت. افرادی که خارج از 
ناوگان حمل و نقل عراق هستند، اقدام به دریافت کرایه های 

غیرمتعارف از زائران می کنند.
وی ادامه داد: ما برای کاهش مشکل حمل و نقل در طرف 
عراق ناوگانی را به آنها اضافه کردیم و ۱25۰ دستگاه قرار بود در 
طرف عراق کمک کنند که در حال حاضر بخشی از این ناوگان 
به عراق رفته است و اگر الزم باشد نیز این آمادگی وجود دارد 
که به این ظرفیت اضافه کنیم. روز گذشــته هم اضافه شدن 
اتوبوس های ما به حمل و نقل عراق در آن سوی مرزها کمک 

کرد تا وضعیت مرز در عراق عادی شود.
دبیر ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: دولت عراق مسائل 
راهپیمایی اربعین را یک مســئله عمومــی و کامال مردمی 
می دانند و نه دولتی. از همیــن رو در عراق عمدتا اگر خدماتی 
به زائران ارائه می شود بخش عمده آن توسط مردم عراق انجام 

می شود. البته در حوزه خدمات درمانی، دولت عراق تسهیالت 
و امکاناتی را فراهم کرده است.

محمد ی فر درباره شناسایی زائران در تصادفات و حوادثی 
که در عراق اتفاق می افتد، گفت: با ثبت نام زائران در ســامانه 
سماح توانسته ایم تا حدودی جمعیت را کنترل کنیم و اصراری 
که در ثبت نام زائران در ســامانه وجود داشت به همین دلیل 
بود. همچنین پایگاه های هالل احمر در خاک عراق نیز امکان 
دیگری است تا خدمات امداد و نجات و شناسایی زائران انجام 

شود.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

فوت ۳۰ زائر ایرانی و مصدومیت ۵۰ نفر بر اثر حوادث ترافیکی

دولت باید از یک طرف از 
حق شهروندان در آزادی 

تجمعات، دفاع کند و از 
سوی دیگر باتوجه به اینکه 

دولت، مجری فصل سوم 
قانون اساسی است بر این 

مصوبه پافشاری کند. یعنی 
با پافشاری بر این مسئله 

زمینه را فراهم کند که 
اعتراضات با مسائل کمتری 
از آنچه که در گذشته اتفاق 

افتاد مواجه شود

معاون حقوقی 
رئیس جمهور: هیات 

عمومی دیوان عدالت 
اداری در حالی اقدام به 
لغو مصوبه دولت برای 

تعیین محل هایی برای 
برگزاری تجمعات مردمی 
کرده است که بارها و بارها 

شاهد بوده ایم به بهانه های 
مختلف از جمله مسائل 

امنیتی و ترافیکی اجازه 
برگزاری تجمع به مردم 

داده نشده است
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