
از قوانین حجاب تا گشت ارشاد
رضارضائیزاده

نامه ای به حسن یزدانی
حسینعابدینی

طی روزهای گذشــته باز هم یک اتفاق و رفتار 
سوء در حوزه اجتماعی و امنیت اخالقی باعث بروز 
خشــم و عصبانیت افکار عمومی شد، و یکبار دیگر 
تمام توجهات و نگاه ها را به ســمت کارکرد قوانین 
مربوط به حجاب و همچنین وجود »گشت ارشاد« 
معطــوف کرد. چهل و چند ســال پس از پیروزی 
انقالب اسالمی اکنون تردید های جدی در خصوص 
عملکرد نهادها و ســازمان هایی که قرار بود متولی 
امر حجاب و مقوله دین باوری مردم باشند بوجود 
آمده است. سازمان هایی که با بودجه های میلیاردی 
می خواســتند مردم را به بهشــت رهنمون سازند 
اکنون به پاشنه آشیل کشور و همچنین دستاویزی 
جهت تخطئه کشــور توسط ســازمان های حقوق 
بشری بین المللی تبدیل شده اند. حتما با بنده هم 
نظر هستید که فرهنگ با اعمال زور و ون نهادینه 

نخواهد شد. 
شرایط اقتصادی و تورم های کمرشکن و کاهش 
قدرت خرید مردم طی ســال ها، و وعده بی اساس 
و پوچ مســئولین محترم و عدم تدبیر و رفتارهای 
متناقض ایشــان، همه و همه باعث دوری مردم از 
مسئوالن شده است. در این میان برخی رفتارهای 
غیر مســئوالنه نهادهــای انتظامی همچون پلیس 
امنیــت باعث هر چــه بیشترشــدن فاصله مردم 
از مســئوالن شده اســت. هر چند به اعتقاد بنده 
پلیس چیزی جدای از این جامعه سیاســت زده و 
مفلوک اقتصادی نیســت، مگر کارمندان پلیس در 
همین جامعه زندگی نمی کنند و با همین شــرایط 
اقتصادی دست و پنجه نرم نمی کنند؟ چه بسا در 
شــرایط بدتری هم باشــند چون به نظر، سیاست 
ننوشــته ای وجود دارد که نیروهای انتظامی نباید 
به لحاظ حقوقی در رفاه باشند. در چنین شرایطی 
چه انتظاری می توان از پلیس داشــت؟ پلیسی که 

چک و قســط و هزار گرفتاری دارد و از قضا لباسی 
به تن دارد که به واسطه آن می تواند با مردم عادی 
با تحکم رفتار کند معلوم اســت که خشــونت هم 
چاشــنی کارش خواهــد کرد همانطــور که بارها 
نحوه رفتار بعضی از پرسنل بخش های انتظامی را 
دیده ایم. ولی در مورد اتفاق اخیر می خواهم یک بار 
با هم قصه را مرور کنیم. لطفا بدون تعصب به ماجرا 
نگاه کنیم. دختری به همراه برادر خود با پوشــش 
عرف جامعه از یکی از شهرســتانها می آید و همان 
پلیس شــاید کمی عصبانی به نحوه پوشش او ایراد 
می گیــرد، او را به مرکزی منتقل می کند و پس از 
چند ساعت جنازه او را تحویل بیمارستان می دهند 
و در خبرها اعالم می شــود دخترک بخاطر سکته 
قلبی فوت کرده اســت، به همین راحتی! اگر این 
اتفاق مثال در فرانســه یا آمریکا رخ می داد آیا عقل 
ســلیم حتی اگر بپذیریم که بیانیه پلیس در مورد 
نحوه مرگ نامبرده درست هم باشد این سناریو را 
می پذیرفت؟ متاســفانه پلیس در مواجهه با پدیده 
بــد حجابی و همچنین نحوه برخورد با آن بصورت 
کامال ســلیقه ای عمل می نماید و هیچ آموزشی به 
خانم ها و آقایان پلیس درخصوص نحوه تذکر داده 
نشــده است. همه ما بارها و بارها برخورد نامناسب 
و گاه خشــن مأموران انتظامی بــا دختران و زنان 
را دیده ایــم. من معتقدم پلیــس هر چقدر هم که 
بخواهد نسبت به تطهیر خود و دفاع از نحوه عمل 
خود آســمان ریســمان ببافد توسط افکار عمومی 
پذیرفتــه نخواهد بود. در این بین متاســفانه انگار 
مسئولین محترم هم چیزی به اسم مدیریت بحران 
بلد نیســتند و با اقدامات و اظهار نظرهای عجوالنه 
نه تنها بــاری از آالم جامعه غم زده و عصبانی که 
به شــدت احساس تحقیر دســته جمعی دارد کم 
نمی کنند بلکه با صحبت های نســنجیده نمک به 

زخم مردم می پاشند و و بنزین به این آتش شعله ور 
می ریزند. برخی مسئوالن به جای ابراز همدردی با 
خانواده داغدار و مردم حرف هایی می زنند که هیچ 
نشانی از درایت و تدبیر در آن دیده نمی شود و انگار 

یک لجبازی با افکار عمومی دارند.
البته هنوز گزارش رســمی پزشــکی قانونی در 
مورد علت دقیق فوت خانم مهســا امینی منتشر 
نشــده اســت، ولی به علت عملکرد غیر مسئوالنه 
نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و عدم اطمینان 
مردم و شکاف عمیق موجود بین مردم و مسئوالن 
که قبال بارها نســبت به آن تذکر داده شــده بود، 
نتیجه این بررســی هر چه باشــد به راحتی مورد 
پذیرش مردم قرار نخواهــد گرفت. البته که رفتار 
پلیس در این فقره به هیچ وجه قابل دفاع نیســت 
و هــر آنچه که اعالم شــود تنهــا توجیه عملکرد 
ضعیف و غیر انسانی این نهاد است، چطور می توان 
پذیرفــت پلیس بعنوان حامی و پشــتوانه ملت با 
چنین رفتارهای نسنجیده چهره نظام را مخدوش و 
هزینه های امنیتی و اجتماعی تا این حد سنگین را 
به کشور تحمیل کند؟ مطمئنا اگر یک نظرسنجی 
عمومی درخصــوص عملکرد و میزان رضایتمندی 
مردم نســبت به اعمــال و رفتار نیــروی انتظامی 
صورت بگیرد دور از ذهن خواهد بود که بتواند نمره 
خوبی دریافت کند. اکنون به نظر می رســد پس از 
گذشــت بیش از ۱۶ سال از شــروع به کار رسمی 
»گشت ارشاد« باید یک بازنگری اساسی نسبت به 
ایــن نهاد و همچنین قوانین حجاب صورت بگیرد؛ 
قوانینی که به جای توجه بــه مؤلفه ها و چرایی و 
اصــالح علت ها با برخورد قهری با معلول ها نه تنها 
کارکردی نداشــته بلکه موجبــات یاس و ناراحتی 
اجتماعی و یک خشــم سراسری پنهان شده است 

که تاوان سنگینی خواهد داشت.

حســن جان، وقتی با آن ســینه های ستبر و 
گردن افراشــته اما غمگین روی سکوی دوم وزن 
8۶ کیلوگرم کشتی آزاد مسابقات قهرمانی جهان 
2022 در ســالن برگزاری ایــن رویداد در بلگراد 
صربســتان ایســتاده بودی و مدال هشتم جهانی 
و المپیــک زینت گردنت بــود و همچنین رکورد 
غالمرضا تختی را شکســتی، من خوشحال بودم، 
و تــو با تالم روحی به دوردســت نگاه می کردی؛ 
این چند سطر را برایت نوشتم، ان شاء اهلل خوب و 

بدش را می بخشی.
حسن جان تو امروز 27 یا 28 ساله هستی و به 

احتمال زیاد ســه یا چهار سال دیگر هم می توانی 
با قدرت کشــتی بگیری و حتما مدال های جهان 
و المپیک بعدی را بدســت مــی آوری و رکوردی 
افتخار آفرین به جا می گــذاری اما بیا و برخالف 
اسالف گذشــته این ورزش چهار گوشه تشک را 
ببوس و با عشــقت خداحافظی کن. این رفتن در 

اوج، دو حسن دارد:
اول: بــا اراده قوی شــخصی در کمال صحت 
و ســالمت صحنه را ترک می کنی و هرگز شبیه 
آنهایی نمی شــوی که در نزدیکی تشــک کشتی 
امروز هســتند و نمی خواهم نامشــان را ببرم، که 

مجبور شدند کشتی را به ناچار ترک کنند.
دوم: حتما دوســت داری همشــهری خودت 
کامران قاســم پور که در دالوری همچون توست، 
با وزن طبیعــی نزدیک بــه 8۶ کیلوگرم از وزن 
92 کیلوگــرم کــه وزن المپیکی نیســت به این 
وزن برگــردد و بــه جای تو با قــدرت و صالبت 
تمام کشــتی گیران وزن 8۶ کیلوگرم مثل دیوید 
تیلور را ببرد تا بعد از این هر وقت او روی سکوی 
قهرمانی وزن 8۶ کیلوگرم ایســتاد، انگار خودت 
مــدال گرفته ای. این موضوع آنقدر ارزش دارد که 

تو، چنین کنی.
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گوترش:
دستیابی به توافق هسته ای با ایران 

دشوار شده است

حق اعتراض جامعه را به رسمیت بشناسیم 

جمع آوری گشت ارشاد 
پیامی التیام بخش 

به مردم
سخنگویستادامربهمعروفونهیازمنکر:

بدحجابی را با دوربین های هوشمند کنترل می کنیم!

بازارخودرویایرانآبرفت

خودروی کمتر از 10 هزار دالر 
شـبیه کدام خودروی ایـرانی اسـت؟

المنارخبرداد

موافقت ایران با ارسال ۶00 هزار تن سوخت به لبنان
وزیرآموزشوپرورش:

هر چه تالش می کنیم
 از تراکم جمعیت کالس ها بکاهیم، نمی شود
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مجمع عمومی سازمان ملل در سایه تنش های جهانی آغاز شد

جامعه جهانی بر لبه پرتگاه


