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شهرنوشت

افزایش سخت گیری ها در خصوص 
حجاب در حالــی در هفته های اخیر 
بسیار خبر ساز بوده که به نظر می رسد 
»گشــت ارشاد« هم امســال، حضور 

پررنگ تری نسبت به گذشته دارد. 
سال هاست که شــروع فصل گرما 
برای بسیاری از زنان در اغلب شهرهای 
بزرگ کشور مســاوی است با تشدید 
رویارویی بــا ردیــف خودروهای ون  
نیروی انتظامی و ماموران خانم و آقای 
گشت ارشاد. رویارویی هایی که گاه به 
کشمکش می کشد و تصاویر منتشره 
از آن جنجال می آفرینــد. هر چند در 
اغلب مواقع این برخوردها در سکوتی 
رســانه ای هزینه های روحی و روانی 
و حتی مادی و معنــوی فراوانی برای 

شهروندان دارد.
چند هفته پیش انتشار خبری در 
خصوص تیراندازی مامور گشت ارشاد 
در پارک پردیسان به بوکسور سابق تیم 
ملی، به دلیل وضعیت حجاب همسر او، 
حاشیه های بسیاری به دنبال داشت. 
البته که نقش گشت »ارشاد« چندان 
به ارشاد و رهنمود محدود نمی شود 
و گاهی همان گونه که اشــاره شد، به 
تذکرات لفظی تند و بعضا رفتارهای 
قهری و حتی جلب خاطیان نیز منجر 
می شود. این در حالی است که بسیاری 
از افراد حتی برخی از موافقان حجاب 
نیز به این رویه انتقاد دارند و معتقدند، 
این شیوه با وجود صرف بودجه های 

کالن نــه تنها در دهه های گذشــته 
فعالیت خود راه به جایــی نبرده که 
سبب تشدید حس ناامنی شهروندان 
در مواجهه با نیروهای حافظ امنیت 
هم شده اســت. با تاکید شرع و طبق 
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی عدم 
رعایت حجاب جرم بوده و همواره بر 
اجرای آن از ســوی شهروندان تاکید 
می شود. هرچند همیشه در خصوص 
نحوی اعمال این قانــون در جامعه، 

بحث فراوان بوده است.

واکنش های منفی
در رسانه های اجتماعی

در روزهای اخیــر حضور تعدادی 
نوجوان در یکی از پارک های شــهر 
شیراز در حالی خبرســاز شد، که بر 
اساس تصاویر منتشره بیشتر دختران 
حاضر در این بوســتان روسری بر سر 
نداشتند. هرچند برخی این تصاویر را 
آینه بخشی از جامعه ایرانی می دانند 
و معتقدند با نسل جدید نمی توان با 
تشدید فشــار تعامل کرد، اما به نظر 
می رســد اجرای طرح های گذشته 
کاری به رصد نسل جدید ندارد و کار 

خود را پیش می برد. 
در فضای مجازی هم حضور پررنگ 
گشت ارشاد در خیابان ها انتقادات زیادی 
در پی داشت.  کاربری در توئیتر نوشت: 
»این همه سال گشت ارشاد گذاشتید، 
بازداشــت کردید، ماشــین رو توقیف 
کردید، بودجه های بسیار خرج کردید؛ 
به کجا رسیدید که االن گشت های ارشاد 
رو چند برابر کردید؟ چرا عادت به عبور از 

راه های شکست خورده دارید؟«.

کاربر دیگــری با اشــاره به حضور 
محسوس گشــت ارشــاد در ورودی 
متروها اینگونه نوشت: »گشت ارشاد 
یک پدیده ی شدیداً طبقاتی ست برای 
مچاله کردن خواســته های طبقه ی 
متوسط. به موقعیت ون ها نگاه کنید: دم 
ایستگاه های مترو، حوالی دانشگاه ها، 
ســر نبش پاســاژها و اطراف اداره ها. 
تو محله های پایین خبری از گشــت 
ارشــاد نیســت: تو بافت های سنتی 
خودشان نقش مرشد را برای زنان بازی 

می کنند«.
ساجده ســلیمی، روزنامه نگار در 
همین راستا می گوید: »گشت ارشاد 
هم برای بی پول هاســت. زنان طبقه 
متوسط که برای تردد و سرکار رفتن 
مجبور هستند از مترو BRT استفاده 
کنند و از خیابان های اصلی تردد کنند 
که همیشه گشت ارشــاد آنجاست 
وگرنه برخی دیگر در پارکینگ ها سوار 
خودروی شخصی می شوند و در مسیر 

آرایشگاه شان از فرشته و باشگاه شان 
در الهیه و رستوران و کافه در سام سنتر 
و آدرس فودهال کســی مزاحم شان 

نمی شود.«
کاربر دیگری با اشــاره بــه وجود 
اپلیکیشنی به نام »گردشاد« که محل 
حضور گشت ارشــاد را برای کاربران 
مشــخص می کند، این طور نوشت: 
»در کشــوری زندگــی می کنیم که 
شــهروندانش برای اینکــه با پلیس 
رو در رو نشــوند و با مشــکل برخورد 
نکنند از اپلیکیشن مخصوص استفاده 

می کنند.«.
روزنامه اصولگرای رســالت نیز در 
روزهای اخیر در یادداشــتی نوشت: 
»گشت ارشاد تاکنون نه تنها نتوانسته 
از حجاب، صیانت کند بلکه بذر نفرت 
و کینه بین قشــری از جامعه پراکنده 
است. نیروی انتظامی و گشت ارشاد، 
منطقا باید بخش کوچکــی از اعمال 
قانون حجاب را به خود اختصاص دهد. 
به این صورت که اگــر اقدامات دیگر 
انجام شد و باز هم نمونه ای از بی قانونی 
مشاهده شــد، نیروی انتظامی توسط 
گشت ارشاد وارد عمل شود. قرار نبود 
گشت ارشاد تنها روش مقابله حاکمیت 
با این پدیده باشــد. گشت ارشاد حکم 
جراحی را دارد که بایــد تنها در مواقع 
لزوم از آن استفاده کرد؛ بگذریم که در 
اوضاع و احوال کنونی وضع به گونه ای 
شده که گشت ارشاد به کل کارآیی خود 
را از دست داده است. استمرار برخورد 
کریه، رفع تکلیفی و خشن گشت ارشاد 
قانون حجاب را بیشتر به خطر خواهد 

انداخت«. 

مبارزه با بدحجابی 
و تاسیس گشت ارشاد 

داستان مبارزه با بدحجابی قدمتی 
به اندازه سن انقالب اســالمی دارد. در 
این ســال ها البته هر کس بــه فراخور 
اولویت های سیاســی و اجتماعی خود 
عمل کرده است، اما برای نخستین بار 
در آبان ۶2 ، در قانون مجازات اسالمی 
مصوب شــد تا زنانی که بدون حجاب 
شرعی در معابر و انظار عمومی حضور 
یابند به تعزیر تا 74 ضربه شالق محکوم 
شــوند. روزهایی که کمتر کسی از این 
قانون تخطی می کرد. با این حال هر از 
گاهی قوانینــی در این خصوص ابالغ و 
محدودیت های قبلی یا جدیدی به زنان 

یادآور می شد.
از اخطار در تیر ماه ســال ۶4 به اهل 
فساد، فحشــا و منکرات گرفته که »در 
صورت ادامه اعمال از کلیه منافع و مصالح 
از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی 
محروم شــوند« تا تهدید به »برخورد 
قانونی بــا بدحجابی و فروشــندگان 
لباس های مبتــذل و ضداخالقی« در 

اردیبهشت سال ۶5.
اما برای نخســتین بار در فروردین 
سال ۶۸، شــورای عالی قضایی کشور 
پیشــنهاد داد تا نیروهــای انتظامی و 

اجرایی با بدحجابی برخورد فعال کنند.
با روی کار آمــدن دولت اصالحات 
در سال 7۶ نوع نگاه به پوشش ها رنگ 
دیگری به خــود گرفت و صحبت هایی 
مبنــی بر حقــوق شــهروندی و حق 
انتخاب پوشــش توســط افراد مطرح 
شــد و در این دوران و با توجه به فضای 
جدید به وجود آمده تقریبــا مبارزه با 
بدحجابی کنار گذاشته شد اما در سال 
آخر دولت اصالحات بر اساس گزارش 
ایســنا، به گفته ســردار بهمن کارگر، 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی؛ با باال 
گرفتن بدحجابی در ســال ۸4، رییس 
دولت اصالحات دستور تنظیم راهکار 
شانزده گانه حجاب و عفاف را صادر کرد 
و این راهکارها در شورای عالی انقالب 
فرهنگی دولت اصالحــات به تصویب 

رسید.
بــا روی کار آمدن دولــت محمود 
احمدی نژاد در ســال ۸4 طرح حجاب 
و عفاف از سوی رییس جمهور ابالغ شد 
که ابتدا در تابستان ۸5 با حضور ون های 
سبزرنگ گشت ارشــاد در خیابان ها 
طرح ارتقای امنیــت اجتماعی کلید 
خورد و در سال ۸۶ نیروی انتظامی این 
طرح را رسما در برخورد با چکمه پوشان 
آغاز کرد. البته در زمستان ۸7 محمود 
احمدی نژاد انتقاداتی را از نحوه اجرای 
این طرح مطــرح کرد و در ســال ۸۸ 
به خاطر انتخابات حســاس ریاســت 
جمهــوری این طرح تقریبــا کم رنگ 
شد. ولی در سال ۸9 با تغییر رویکردی 
تحت عنوان طرح امنیت اخالقی ادامه 
یافت. در سال 90 فعالیتش بیشتر شد 
و در تابستان 91 به حضور در کنسرت ها 
هم کشیده شد. اما باز با انتخابات ریاست 
جمهوری این طرح کم رنگ تر شد ولی 
پس از انتخابات و در تابستان 92 گشت 
ارشاد دوباره در میادین، مراکز خرید و 

کنسرت ها حضور یافتند.
در ســال های اخیر تقریبــا با آغاز 
فصل گرما گشت های ارشاد به صورت 
محسوس در خیابان ها دیده می شود. 
این در حالی است که بسیاری از منتقدان 
نگرانند زیرا نه تنها ارزش های عمومی 
در جامعه به نسبت گذشته تغییر کرده 
است، بلکه مشکالت اقتصادی آستانه 
تحمل پذیری را نیز کاهش داده است و به 
همین دلیل امکان به تنش کشیده شدن 

برخوردها هم باال خواهد گرفت. 

اختیارات گشت ارشاد 
چقدر است؟

در خصوص قوانین گشــت ارشاد، 
جزییات، حدود اختیارات و نحوه تعامل و 
برخورد آن با مردم همواره سواالت زیادی 
مطرح است. برای مثال بسیاری پس از آن 
 که تعهد توسط گشت ارشاد از آن ها اخذ 
می گردد نگرانند که آیا تعهدهای اخذ 
شده در گشت ارشاد سوء سابقه کیفری 

محسوب می شود؟
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات 
اسالمی آمده اســت: »زنانی که بدون 
حجاب شــرعی در معابر انظار عمومی 
ظاهر می شوند، به حبس از ده روز تا دو 
ماه یا جریمه نقــدی از پنجاه تا پانصد 
هزار ریال محکوم خواهند شــد«. این 
مجازات تعیین شده، مجازات بدحجابی 
یا بی حجابی زنان اســت. بــا این حال 
تعهدات گشــت ارشــاد مرجعی برای 
استعالم نیست. مواردی که از مراجعین 
تعهد گرفته می شود در سامانه پلیس 
امنیت اخالقی می ماند و ممکن است با 
مراجعه والدین و جست و جوی نام افراد 

سوابق تعهدنامه موجود یافت شود.
بر اســاس اعالم پلیــس حتی اخذ 
هرگونه تعهد از طرف گشت ارشاد توسط 
هیچ مرجعی قابل استعالم نیست و فقط 
زمانی که در ادامــه تعهد نامه پرونده در 
دادسرا تشکیل و منجر به حکم قطعی 
و هم مشمول سوء پیشینه کیفری شود 
اثر منفی دارد. به همین دلیل تعهداتی 
که زنان در گشــت  ارشــاد می دهند 
سوء پیشینه محسوب نشده و در هیچ 

نوع گواهی درج نخواهد شد.
با این حال با تشدید قوانین مربوط به 
حجاب در کشور و فعالیت بیش از پیش 
ستاد امر به معروف و راه اندازی پایگاه 21 
تیر و ابالغیه های جدید مربوط به حجاب 
در ادارات کشور، این نگرانی وجود دارد 
که برخوردهای گشــت ارشاد به جای 
بازدارندگی و ایفای نقش ارشادی؛ تا چه 

میزان قهرآمیز است؟

حضور گشت ارشاد دوباره در خیابان ها پررنگ شد 

اما و اگرهای تکرار یک سنت تابستانی

بسیاری از منتقدان و حتی 
برخی از موافقان شیوه 

حجاب در کشور به رویه 
گشت ارشاد انتقاد دارند و 

معتقدند، این شیوه با وجود 
صرف بودجه های کالن نه تنها 

در دهه ها فعالیت خود راه به 
جایی نبرده که سبب تشدید 

حس ناامنی شهروندان 
در مواجه با نیروهای حفظ 

امنیت هم شده است

نیروی انتظامی در ایران از 
معدود نیروی های انتظامی 

جهان است که در کنار 
وظایف تعریف  شده وظایف 
دیگری نیز همچون »حفظ 

حجاب زنان« را هم به عهده 
دارد. وظیفه ای که تبعات 

منفی روانی بسیاری بر 
شهروندان داشته است
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لکوموتیوران، مقصر حادثه
قطار مشهد-یزد شد

کمیســیون عالی سوانح 
طــی اطالعیــه ای 5 عامل 
بــروز حادثه مرگبــار قطار 
مشــهد-یزد را اعالم کرد که 
در آن ســرعت غیرمجــاز و 
لکوموتیوران مقصر معرفی شده اند. کمیسیون عالی 
سوانح در اطالعیه شماره دو خود که دیروز منتشر شد، 
به عدم توجه راهبران قطار به تابلوهای تقلیل سرعت، 
واگذاری غیرقانونی مسئولیت راهبری قطار به کمک 
لکوموتیوران و... اشاره کرد. به گزارش ایسنا، هجدهم 
خرداد ماه امسال، قطار مسافری مشهد-یزد به دلیل 
برخورد با بیل مکانیکی با سانحه تلخی مواجه شد و 
پس از خروج پنج واگن مســافری، 1۸ نفر جان خود 
را از دست دادند و بیش از ۸0 نفر نیز مصدوم و مجروح 
شــدند. چند روز بعد گزارش اولیه ســانحه از سوی 
کمیسیون بررسی سوانح منتشر شد و انسداد مسیر 
حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی )پس از 
اتمام عملیات و اعالم آزادســازی مسیر تردد قطار از 
سوی سرپرست عملیات بهسازی( و همچنین تخطی 
از سرعت مقرره و تعیین شده مطابق حکم احتیاط را 

دو علت مهم و موثر در وقوع این سانحه اعالم کرد.
    

بازداشت ۲۲ نفر در املش
به اتهام خرافه پرستی

جانشــین فرمانده انتظامی گیالن گفت: 22 نفر از 
عامالن تبلیغ فرقه های نوظهور و منحط غربی در ارتفاعات 
ییالقی شهرستان املش دستگیر شــدند. به گزارش 
خبرگزاری مهر، حسین حســن پور با اشاره به دریافت 
گزارش هایی مبنی بر برگزاری مراســم خرافه پرستی، 
تبلیغ فرقه های نوظهور و مصرف مواد مخدر توسط چند 
نفر در جنگل های گیالن، افزود: این افراد از طریق فضای 
مجازی فراخوان نیز منتشر کرده بودند. این افراد در قالب 
گروه های گردشگری در گیالن حضور یافته بودند که 
بالفاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. سرهنگ حسن پور تصریح کرد: 14 
دستگاه خودرو و تعدادی آالت و ادوات تبلیغ فرقه های 

نوظهور و منحط غربی از متهمان کشف شد.
    

مشاهده پلنگ ایرانی
در منطقه حفاظت شده کوه بیرمی

مدیــرکل حفاظــت 
محیط زیست استان بوشهر 
گفت: حضــور دو پلنگ در 
منطقه تنگ شیرینه واقع 
در منطقه حفاظت شــده 
کوه بیرمی ثبت و ضبط شد.  به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، فرهاد قلی نژاد اظهار کرد: با توجه به 
کوشش ها و سخت کوشــی محیط بانان منطقه 
و همراهی گســترده همیاران طبیعت در زمینه 
حفاظت و حراست از گونه های حیات وحش منطقه 
کوه بیرمی، به موفقیت های زیادی در زمینه افزایش 
تعداد گونه های وحوش در منطقه حفاظت شده نائل 
آمده ایم، به همین جهت درحال حاضر زیستگاهی 
امن برای حیات وحش در منطقه حفاظت شده کوه 

بیرمی به وجود آمده است.
    

خدمات زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی 
در صدر شکایات مردمی از پزشکان

معاون انتظامی ســازمان نظام پزشکی گفت: 
جراحی های ارتوپدی و زنان و زایمان بعد از زیبایی و 
ترمیمی دندانپزشکی بیشترین شکایات مردمی را از 
پزشکان شامل می شود. محمدرضا خردمند اظهار 
کرد: امسال این موارد رو به افزایش بوده است و در 
بیش از 45 درصد موارد پزشکان محکوم می شوند و 
تذکر شفاهی، کتبی، محرومیت از طبابت سه تا یک 
سال و محرومیت دائم از طبابت از جمله مراحلی 
است که برای پزشکان مجرم در نظر گرفته می شود.

    
شناسایی ۵ بیمار مبتال به وبا در کشور

ه  ر ا د ا ســت  پر سر
بیماری های منتقله از آب 
و غذای وزارت بهداشــت 
گفت: تاکنون از بین موارد 
مشکوک، پنج نفر مبتالی 
قطعی به بیماری وبا در کشور شناسایی شده اند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، مریم مسعودی فر اظهار 
کرد: افراد مبتال به خاطر سفر به کشورهای همجوار 
به این بیماری مبتال شــده اند. ۸0 درصد بیماران 
مبتال به وبا می توانند عالئم بالینی نداشته باشند یا 
اسهال خفیف داشته باشند. حدود 10 تا 15 درصد 
اسهال متوسط دارند؛ اما حدود 5 درصد از بیماران 

عالئم بالینی مانند اسهال خیلی شدید دارند.

از گوشه و کنار 

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور از برخورد پلیس 
فتا با الیوهای غیراخالقی و محتواهای نامناسب تولید شده در 
شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام خبر داد و گفت: برابر 
قانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمی انتشار محتواهای 
غیر اخالقی در فضای مجازی جرم انگاری شده و مرتکبان آن 
به حبس محکوم خواهند شد. از این رو انتشار تصاویر منکراتی 
و عکس های غیر اخالقی در فضای اینستاگرام ممنوع بوده و 

پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، مهدی حاجیان در نشست خبری که 
دیروز در ستاد فراجا برگزار شــد، در پاسخ به پرسش ایسنا 
مبنی بر اینکه برخــی از این الیوگذارها در خارج از کشــور 
حضور دارند و آیا پلیس با آنــان نیز برخورد می کند یا خیر؟ 
گفت: هر فردی که اقدام به ترویج فســاد در فضای مجازی 
کرده و پلیس نیز آن را شناســایی کند تحــت تعقیب قرار 

خواهد گرفت.
سخنگوی فراجا از وضعیت فضای مجازی نیز انتقاد کرد 

و گفت : متاسفانه وضعیت فضای مجازی ما نظام مند نیست.

برخورد با منتشرکنندگان تصاویر دیگران
سخنگوی فراجا نسبت به انتشــار فیلم های ضبط شده 
با دوربین های مداربسته و گوشــی های موبایل هشدار داد و 
گفت: برابر قانون مطبوعات هر فردی که اقدام به انتشار تصاویر 

دیگران کند، مرتکب عمل مجرمانه شده و مجازات می شود.
وی افزود: گاهی دیده شــده که ســرقتی رخ می دهد و 
تصاویر آن با دوربین مداربسته ضبط شده و منتشر می شود 
که این اقدام ممکن است موجب هتک حرمت افرادی شود که 
چهره شان در فیلم مشخص شده است. این اقدام جرم انگاری 

شده است.
سخنگوی فراجا افزود: اگر افرادی چنین فیلم هایی را در 
اختیار دارند باید آن را به مراجع ذی صالح مانند پلیس تحویل 

دهند و از انتشار آن در فضای مجازی خودداری کنند.

تشکیل قرارگاه پلیس امنیت اقتصادی
وی به تشکیل قرارگاه امنیت اقتصادی امین اشاره کرد 
و گفت: از بهمن ماه امسال دولت اعالم کرد که قصد عادالنه  

کردن یارانه ها را دارد که همزمان با آن پلیس نیز اقدامات خود 
را آغاز کرد و قرارگاه پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با 

مخالن نظم و امنیت اقتصادی، محتکران و ... تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در همین راســتا از ابتدای امسال تاکنون 
در مجموع بیش از 40 هزار میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق و 
احتکار شده اعم از کاالهای اساسی و دیگر اقالم کشف شده 
و 14 هزار و 5۶۶ نفر از مخالن نظــم و امنیت اقتصادی بازار 

دستگیر شدند.

افزایش سرقت های خرد در کشور
حاجیان دربــاره آمار وقوع ســرقت در کشــور گفت: 
سرقت های خرد در کشور هشت درصد افزایش داشته است، 
اما درباره دیگر انواع سرقت ها نظیر زورگیری، مسلحانه و ... ما 

شاهد کاهش وقوع هستیم.
به گفته وی، از ابتدای امســال تاکنون 252 هزار سرقت 
کشف شــده اســت که کشــفیات پلیس در مجموع انواع 

سرقت ها افزایش چهاردرصدی داشته است.

ســخنگوی فراجا افزود: در حوزه ســرقت منازل نیز در 
مجموع ۶2 درصد، سرقت مغازه ۶۶ درصد و سرقت خودرو 
نیز 92 درصد منجر به کشــف می شــود که در مجموع این 
سرقت ها نیز نسبت به پارسال، افزایش 12 درصدی کشفیات 

را داشتیم.
ســخنگوی فراجا در ادامه به آمار کشفیات مواد مخدر و 
اقدامات پلیس در این حوزه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال 
تا کنون 1۶0 تُن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده 
است که روز گذشته به مناســبت روز جهانی مبارزه با مواد 

مخدر ۸1 تُن مواد مخدر نیز امها شد.
وی افزود: همچنین آمادگــی داریم که در صورت فراهم 
شدن زیرساخت ها نسبت به جمع آوری معتادان متجاهر از 

سراسر کشور اقدام کنیم.

سخنگوی فراجا اعالم کرد:

برخورد پلیس با الیوهای غیراخالقی اینستاگرام

گزارش


