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گروه سیاسی - جواد سازگار: موضوع درگذشت مهسا 
امینی، دختر مظلومی که در مقر گشت ارشاد درگذشت در 
روزهای اخیر باعث شکل گیری اعتراض ها و خواسته هایی 
از سوی مردم شد. اعتراض مردم به رفتار گشت ارشاد البته 
بدون پیشینه نبود؛ آخرین بار دو ماه پیش، اعتراض به رفتار 
عجیب ون پلیس که در مقابل درخواست مادری که جلوی 
ماشین پلیس را گرفته بود و عنوان می کرد دخترم مریض 
است و او را نبرید، آنقدر افکار عمومی را درگیر کرده بود که 
پلیس اعالم کرد کــه با افرادی که چنین کرده اند برخورد 
شده اســت، اما انتظار آن بود که مشخص شود چه کسانی 
این طور دور از انســانیت رفتار کرده انــد و چگونه توبیخ 

شده اند؟! 
با چنیــن پیش زمینه ذهنی، حاال موضوع درگذشــت 
یک دختر شهرســتانی ذهن بســیاری از مردم حق پرست 
را پر کرده اســت و سواالت بسیاری پیش آمده که مطمئنا 
پاسخگویی به آن روشــی قاطع تر و شفاف تر را می طلبد. 
شــکل گیری این دغدغه ها در روزهــای اخیر تقریبا تمام 
فضــای مجازی را پر کرده و بدیهــی بود که به اعتراض در 
سطح دانشگاه ها و شــهرها هم کشیده می شود. تعدادی از 
افراد فعال رسانه ای با عنوان عدالت خواهان هم درخواست 
تجمع در تهــران در این زمینه دادند اما گویا پاســخی به 
آنها داده نشــد.  واقعیت این اســت که این گونه تجمعات 
که بر مبنای خواســته ها و دغدغه های مردم اســت، طبق 
قانون اساســی با رعایت شرایط، نیازی به درخواست ندارد. 
ضمن اینکه در این گونه موارد رفتار منطقی این اســت که 
حق اعتراض مردم به رسمیت شــناخته شود و با حمایت 
پلیــس از اعتراض ها، این پیام منتقل شــود که همان طور 
که ســران قوا بر پیگیری سریع و دقیق این ماجرا پافشاری 
کردند، در عمل هم اجازه اعتراض به مردم داده می شــود تا 
مکملی بر آن دســتور باشــد.  این میان مشخص است که 
عده ای به دنبال ســوء استفاده از اعتراض ها هستند اما اگر 
دولت شرایطی را برای مردم فراهم کند که بتوانند اعتراض 

مدنی خود را نشــان دهند، خود مردم مانع از سوء استفاده 
خواهند شد اما زمانی که اوال حق اعتراض مردم به رسمیت 
شناخته نشــود و ثانیا رسانه هایی مثل صدا و سیما هر نوع 
اعتراضی را در راسته های خواسته های دشمنان بداند یا همه 
معترضان را عامالن بیگانه و مخالفان دین بخواند، فصله ای 
بین معترضان مدنی و دولت یا حاکمیت شکل می گیرد که 
پر کردنی نیســت. به نظر می رســید بعد از سال 1388 و 
زخم هایی که از آن سال در بین مردم باقی مانده، تجربه ای 

برای دولت ها بوجود آمده ولی چنین نیست. 
نکته دوم این است که درخواست جمع شدن روش های 
غیر منطقی و حتی ضد دینی به عنوان مبارزه با بی حجابی، 
درخواســتی است که این روزها بســیاری از شخصیت ها و 
تشکل ها دارند. نتیجه ای که از اقدامات گشت های موسوم 
به ارشاد به دست آمده، دقیقا نقض غرضی است که فلسفه 

اصلی تشکیل این نیروها بوده است. مطالبی که از علمایی 
چون آیت اهلل بیات زنجانی، مصطفی محقق داماد، سروش 
محالتی، محمدجواد حجتی کرمانی و ... در این مورد منتشر 

شده، می تواند مسیر را برای اصالح نشان دهد. 
ایــن موضوع را این روزها در ســخنان بعضی از مقامات 
رسمی و نمایندگان مجلس هم می توان دید، و توجه بیشتر 
به آن و اقدام سریع تر در این زمینه می تواند به آرامش روانی 
مردم منجر شود.  یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها در مجلس شورای اسالمی با طرح این پرسش که آیا 
رفتار بزرگان انقالب و بزرگان دین در تبیین مســائل مانند 
رفتار ما در مواجهه با حجاب بوده است، بیان کرد: مقایسه 
وضعیــت حجاب در مقاطع زمانی مختلف نشــان می دهد 
گشت ارشاد نتیجه ای جز هزینه و ضربه برای نظام نداشته 
است اما مسئله اصلی این است که عده ای در برابر پذیرش 

حقیقت مقاومت می کنند. جالل رشــیدی کوچی گفت: ما 
بــه جد می گوییم که باید قبول کننــد که نیروی انتظامی 
از ناحیه گشــت ارشاد در حال آسیب دیدن است. شجاعانه 
ترین کاری که یک فرد می تواند انجام دهد این اســت که 
در وهله اول اشــتباه خود را بپذیرد. ســپس در جهت رفع 
خسارت گام بردارند. برخی از دوستان ما اصال حاضر نیستند 
راجع به اشــتباه خود صحبت کنند و اصــرار دارند که کار 
درســت را انجام داده اند. دوستان باید بپذیرند گشت ارشاد 
اشــتباه بوده چون نتیجه ای جز خسران و ضرر برای کشور 
نداشته است. این احتیاج به آمار و ارقام و نظرسنجی ندارد. 
اگر گشت ارشاد به تنهایی قرار بود در مسئله حجاب موفق 
بشود ما نسبت به 1۰ سال گذشته حداقل باید وضعیت مان 
در حوزه حجاب ثابت بود. شما به عنوان فردی که در کشور 
ایران زندگی می کنید با هر نوع شیوه تفکری نسبت به 1۵ 
ســال گذشته که مقوله ای به عنوان گشت ارشاد ایجاد شد 
پاســخ دهید آیا مســئله حجاب مثبت ارزیابی می شود یا 
منفی؟ اگر ما پاسخ این پرسش را بتوانیم بپذیریم می توانیم 

خیلی کارهای دیگری انجام دهیم.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: آیا شیوه بزرگان ما در دین اسالم و بزرگان ما در انقالب 
این بوده است؟ ما اصول انقالب را رها کردیم و متاسفانه یک 
سری افراد را شــاخص کرده ایم و به جای اینکه افراد را با 
شاخصه های انقالب بســنجیم در حال سنجیدن انقالب با 
شــاخص های افراد هستیم. سوال بنده این است افرادی که 
به این کالس ها توجیهی توسط گشت ارشاد برده می شوند 
وقتی بیرون می آیند متنبه شــده و توبه می کنند؟کجا در 
آئین اسالم دیده ایم که این برخوردها باشد.  صحبت بنده 
نافی مبارزه با آســیب هایی که به صورت سیســتماتیک از 
بیرون به کشــور تحمیل می شود نیست. ای کاش ویدیوی 
مهسا امینی را پخش نکرده بودند. این بنده خدا که حجابش 
مشکلی نداشت. در مقایسه با عرفی که در جامعه جاافتاده 

ایشان جزو افرادی بود که حجاب بدی هم نداشت. 

حق اعتراض جامعه را به رسمیت بشناسیم 

جمع آوری گشت ارشاد، پیامی التیام بخش به مردم

فوت مهســا امینی در مرکز گشت ارشاد، 
شــوک بزرگی در جامعه ایجاد کرد و انتقادها 
و اعتراضات بسیاری را برانگیخت که هنوز هم 
ادامه دارد . از آنجا که از مدتی قبل، ســتاد امر 
به معروف و نهی از منکر کشــور، به شدت در 
زمینــه لزوم برخورد با بدحجابی، فعال شــده 
بــود و طرح هایی بحث برانگیز نیــز ارائه داده 
بود، در معرض نقد بیشــتر و تندتر رســانه ها 
و افکارعمومی قرار گرفته اســت. خبر آنالین 
در گفــت و گو با ســید علی خــان محمدی، 
سخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشور به بررســی رویکرد این ستاد به گشت 
ارشــاد و نیز طرح های این ستاد برای مقابله با 

بدحجابی ویژه زنان پرداخته است. 
نظر شما در مورد اتفاق اخیر، فوت خانم 
مهسا امینی چیست، چه تضمینی وجود 

دارد که نظیر این اتفاق تکرار نشود؟
این حادثه تلخی بود، پیشنهاد ما این است 
که ســریع تر به جوانب آن بپردازیم. متاسفانه 
در حوادثــی که پیش می آید، این مســئوالن 
مربوطه نیســتند که روایــت اول را در اختیار 
مردم می گذارند. باید بالفاصله فیلم این حادثه 
را در اختیار مردم قــرار دهند تا ببینند. یکی 
از درخواســت های اساســی مان این است که 
دادستانی با کسانی که در فضای مجازی افکار 
عمومی را متشنج می کنند باید برخورد شود. 
در این حادثه باید افکار عمومی توجیه شود و 
با کسانی که امنیت روانی مردم را بر هم زدند، 
برخورد شود. مســئله بعدی این است که اگر 
طرح ستاد اجرایی شود می تواند جلوی چنین 
حوادثی را بگیرد. ما می خواهیم با افراد خاطی 
برخورد جدی صورت گیرد و وزارت کشور هر 

چه سریع تر اقدامات قانونی قاطع انجام دهد.
امربه  ســتاد  سیاست های  از  بخشی 
معروف و نهی از منکر را گشت ارشاد در 
خیابان متحقق می کند، با توجه به موارد 
بی شــمار به وقوع پیوسته، به ویژه مرگ 
مهسا امینی که منتهی به شوک، نارضایتی 
و اعتراض جامعه شده، سیاست های آتی 

ستاد چیست؟
در ابتدا باید بگویم که 3۲ دســتگاه وظیفه 

دارند در ارتباط با عفاف و حجاب کار کنند.
این ۳۲ دســتگاه در حــوزه عفاف و 

حجاب تا کنون چکار کرده اند؟
اتفاقــا مطالبه ما هم همین اســت که این 
دســتگاه ها وظیفه داشــته اند در حوزه عفاف 
و حجــاب کار کنند، چرا کارنکــرده اند. طرح 
ستاد اتفاقا این نیست که گشت ارشاد اقدامی 
انجام دهــد، یعنی مواجهه حضوری و علنی با 
مردم نباید صــورت بگیرد. نمونه هم آن طرح 
ناظری اســت که فراجا دارد انجام می دهد که 
مواجهــه حضوری ندارد و تــا کنون درگیری 
ای بین ماشــین ها صورت نگرفته اســت. این 
طرح پیامکی اســت ولو اینکه اگر پیامکی هم 
به اشــتباه ارسال شــود ولی اصل این جریان 
مواجهه غیر حضوری است. طرح جامع عفاف 
و حجاب ستاد مشخص است و در سایت ستاد 
نیز موجود است. حال جوان ۲۲ ساله ای قربانی 
عدم فرهنگ ســازی است که 3۲ دستگاه های 
فرهنگــی وظیفه داشــتند آن را ترویج کنند. 
صدا و ســیما تاکنون در حوزه عفاف و حجاب 
چقدر فرهنگ ســازی کرده و چقــدر در باره 
نقش عفاف و حجاب برنامه روی آنتن فرستاده 

است؟دستگاه های فرهنگی دیگر چه اقداماتی 
در این زمینه انجام داده اند؟

از نظر ما االن فرصتی است که باید مطالبه 
شود زیرا 3۲ دستگاه و مجموعه های فرهنگی 
بر اســاس مصوبه ۴۲۷ و 8۲۰ شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی بودجه می گیرنــد تا با 33۰ 
وظیفه، در این زمینــه کار کنند. این وظایف 
عالوه بر حوزه سلبی و قانونی، وظیفه فراجا را 
در این زمینه مشخص کرده، همچنین وظایف 
و اقدامات راجع به فرهنگ سازی در این زمینه 
نیز مشخص است. ما نمی توانیم به فراجا بگوییم 
در برابر جرم مشهودی که در جامعه می بیند، 
به عنوان ضابط قضایی و در چارچوب قانون و 
شرع، اقدام خود را انجام ندهد. ما نمی توانیم به 
مردم بگوییم امر به معروف نکنید، مبادا، جایی 
به کســی بربخورد. نظر ما این اســت که این 
دستکاه ها به طور هماهنگ با یکدیگر وظایف 
خود را پیش ببرند، همان طور که صدا و سیما، 
وزارت ارشــاد و میراث فرهنگی و گردشگری 
در حوزه فرهنگ سازی وظیفه دارند اقداماتی 
انجام دهند، در کنار آن ها، دســتگاه هایی مثل 
دســتگاه های قضایی، ضابطین قضایی و فراجا 
هم باید وظایف خــود را انجام دهند.اینها اگر 
هماهنگ با هم نباشــند این مشــکالت ایجاد 

می شود.
پیشنهاد ستاد در باره عملکرد گشت 

ارشاد چیست؟
ســتاد با فعالیت گشت های ارشاد در سطح 
شهر، به شکل کنونی مخالف است. مسئولیت 
اماکن و نظــارت روی مغازه ها، نظارت بر روی 
حمل و نقل عمومی همه مشخص است. االن 
خانمی که ســوار ماشین می شود چه اعتقادی 
به حجاب داشــته باشد یا نداشته باشد، راننده 
تذکر می دهد و می گوید من جریمه می شــوم 
لطفا رعایت کنید. همین امر می تواند در اماکن 

هم ایجاد شود.
یعنی برخورد پلیس با افراد در میادین 
شهر را باید به مغازه ها و واحدهای صنفی 

تعمیم دهیم؟
وسیله حمل و نقل عمومی اگر هنجار شکنی 
کند، مطابق پالک خودرو، جریمه می شود لذا 
با شــخص راننده برخوردی صورت نمی گیرد. 
در مغازه نیز اگر کسی در مغازه کشف حجاب 
کند، مغازه دار باید پاســخگو باشد. در ادارات 
نیز رئیس اداره نسبت به مسائل فرهنگی باید 
پاسخگو باشد. این ها روش های بدون درگیری 
اســت که در نهایت شــخص خود را ملزم به 
رعایت قانون می کنــد . آخرین مرحله نیز در 
انظــار عمومی از طریق دوربین هاســت. آقای 
اشتری در مصاحبه ای گفتند 81 درصد کشف 

حجاب در ماشین ها اصالح شده است.
بنابراین به نظر می رسد ستاد با جریمه 
برای کنترل حجاب موافق است. در بحث 
شرع بی حجابی گناه اســت، آیا گناه با 

جریمه پاک و رفع می شود؟
ما در این طرح اشــاره کــرده ایم جرم باید 
تبدیل به تخلف شــود و بر اساس قانون برای 

تخلف جزای نقدی گذاشته شود.
در صورت تکرار چگونه برخورد خواهد 

شد؟
فراجا در طــرح »ناظر یک« این موضوع را 
مورد مالحظه قرار داده است؛ یعنی کسانی که 
چند بار جریمه شــده اند و باز هم دارند ادامه 

می دهند، برای آن ها پرونده قضایی تشــکیل 
می شــود، یعنی با کســی که تعمدی هنجار 

شکنی می کند، برخورد قضایی می شود.
در بحث فرهنگ ســازی چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
در بحث فرهنگ ســازی نوع نگاه به مقوله 
عفاف و حجاب را باید تغییر دهیم و قوانین را 
به روز کنیم، بارها اعالم کرده ایم هم به رئیس 
جمهور و هم به ریاست مجلس، که خالء قانونی 
داریم و مجلس شورای اسالمی به جای صدور 
بیانیه، خالء قانونی در این حوزه را مرتفع کند. 
آیا تاکنون یک وزیر به دلیل مســائل فرهنگی 
اســتیضاح شده است؟ چرا باید در کف جامعه 
مــردم را با هم درگیر کنیــم، این بخاطر عدم 
اجرای قانون است. در شــیراز همسر و فرزند 
شهید مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، اینجا 
هم برای این دختر خانم )مهســا امینی( این 
اتفــاق رخ داد. ادعا داریم با طرح جامع مبارزه 
با فساد، مســئله حجاب در کشور ساماندهی 
می شود. صدا و ســیما چند فیلم در خصوص 
حجــاب و عفاف ســاخته ؟ در حالی که علیه 
آن چندین فیلم ســاخته شده است؟ معموال 
در فیلم ها خانم چادری، یک خانم عقب مانده 
ای اســت و یا وقتی به دادگاه می خواهد برود، 
چادر ســر می کند. آیا یــک خانم محجبه در 
تلویزیون، اینگونه باید نمایش داده شود؟ فراجا 
را تنها در میــدان رها کرده ایم، و به آن گفته 
ایم طبق قانون باید با جرم مشــهود مقابله و 
برخورد بکنی. در جلسات مختلف هم از فراجا 
می خواهیم به ماموریت هایی از این دست ادامه 
دهد. به نظر من آن 3۲ دستگاه باید فعال شوند 
و از آن هــا باید بخواهیم کارنامه خود را دراین 
زمینه اعالم کنند. تــا همین چند وقت پیش 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ما شورای 
امر به معروف نداشت، به وزیر هر چه می گوییم 
انــگار خود را به خواب زده اســت و نمی دانیم 
داستان چیســت؟ وی اصال اهتمامی به امر به 
معروف و نهی از منکر نداشت. یکی از جاهای 
آسیب پذیر در کشور ما همین مراکز سر راهی 

و هتل ها هستند.
شــما به اجرای طرح های جدید اشاره 
کردید،آیا در حال حاضر فضای اجتماعی 
کشور آمادگی اجرای این طرح ها را دارد؟

چــه بخواهیم و چه نخواهیــم این طرح ها 
دارد در کشــور اجرا می شود، اما ساماندهی و 
اخذ خروجی مناسب از آن اهمیت دارد. بحث 
ما این اســت قوانین وجرایم باید به روز شده و 
نوع مواجهه با مردم دقیق تر شود. امروز حتی 
در ادارات برای کارمندان قابل قبول اســت که 
کارمنــد اداره نباید با آرایش در محل کار خود 
حاضر شود. ما بحث اماکن را هم داریم و در این 
بحث، مجموعه ای که به مردم خدمات می دهد 
باید پاســخگوی حوزه عفاف و حجاب باشد . 
ضمنا از دوربین ها هم می توان برای شناسایی 
متخلفان استفاده کرد.این دوربین ها به صورت 
هوش مصنوعــی می تواند کد ملــی طرف را 

بیاورد.
یعنی از طریق چهره؟

بلــه ولی ُخب دوســتان مجموعه ها خیلی 
مایل نیســتند که این موضوع علنی شــود.در 

تهران سازو کار این اقدام، وجود دارد.
اینکار بودجه و ساز و کار خیلی عظیمی 

می خواند.

االن کشور به سمت آن رفته است و مکانیزم 
آن را چیــده اســت .می شــود از این ظرفیت 
اســتفاده کرد ضمن اینکه گشت ارشاد هزینه 
دارد، اگردر این زمینه نظارت ها به این شــکل 
پیش برود، امنیت آن فضــای روانی هم بهتر 

برقرار شود.
یعنی دوربین هــای فراجا مجری این 

طرح می شوند؟
یــا دوربین هــای فراجــا یا شــهرداری یا 
بخش هــای مختلفی که هســتند .باالخره در 
یک دستگاهی به صورت مادر هستند و از آنها 
استفاده می شود .در شــرایطی که تهران دارد 
می تــوان از همه دوربین هایی کــه متعلق به 
شهرداری،راهنمایی رانندگی و مجموعه پلیس 
است استفاده کرد . این یک پیشنهاد است تا از 

این زمینه نیز بتوانیم استفاده کنیم.
همیــن چنــد روز پیــش آقای هاشــمی 
گلپایگانی )دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر( در مورد این دوربین ها گفته اند فناوری 
االن اجازه می دهد تصاویر با عکس کارت ملی 
تطبیق داده شــود و بی حجاب ها شناســایی 
شــوند اما با پیگیری های انجام شده مشخص 
شــد، دوربین های مترو تهران قادر به پردازش 
و شناسایی چهره افراد نیستند.در همین راستا 
یک منبع آگاه گفته اند دوربین های داخل قطار 
و سکو تصاویر را ضبط می کنند اما پردازش آن 
انجام نمی شــود و تنها راه حل آن زوم تصویر 
روی چهره فرد اســت. با توجه به این وضعیت 
نتیجه می گیریــم دوربین هــا قابلیت اجرای 
گفته شــما را ندارند ...این یک طرح است و ما 
پیشنهاد می دهیم که باید سازو کاری مشخص 
شــود و این هزینه ای که برای گشت ارشاد و 
بخش های دیگر پرداخت می شود بیاید دراین 
تامین هزینه شود .باالخره این موضوع را واضح 
و شــفاف هم نمی گوینــد و مالحظات رعایت 

می شود.
ارشاد حذف  آینده گشــت  یعنی در 
می شود و کنترل ها از طریق این دوربین ها 

انجام می شود؟
نگویید گشت ارشاد حذف می شود بگویید 
موضوع این است که طرح جامع پروژه ستاد به 
صورت جایگزین می آید که 11 عرصه را در بر 
میگیرد و همه عرصه ها نیزدر مسائل اجتماعی 

دیده شده است.
آن می تواند با یــک مکانیزم الکترونیکی و 
نوین بیاید و در نظارت عمومی مورد اســتفاده 

قرار گیرد.
یعنی مــا بیاییم نظارت عمومــی را نوین 
کنیم و به روز رسانی شود .3۰،۴۰ سال پیش 
برخوردها یک جور بوده اســت و االن طبیعی 
است که علم پیشرفت کرده و مسائل و امکانات 
جدید پیــش آمده و از طریق دیگر می شــود 

نظارت عمومی صورت بگیرد.
استفاده از دوربین برای جریمه افراد، 

نمونه جهانی دارد؟
نمونه استفاده از دوربین این است که االن 
در کشــورهای اروپایی مثل سوئیس و امریکا 
اگر ســگ بدون قالده بیرون بیاید جریمه های 
ســنگین می کنند .این حوزه هایی است که در 
بحث آســیب های اجتماعی دنیا به آن رسیده 

است.
در آن بخش هم اگر پولدارها بخواهند 
چندیــن بار این عمل را تکــرار کنند و 
آنها  با  برخورد  نحوه  آیا  جریمه شــوند 
تغییر خواهد کرد و یا نه به صرف تمکن 

مالی آزاد باشند و فقط جریمه بپردازند؟
اتفاقا پولدارها در پول دادن سفت تر هستند.

در همه موارد اینطور نیست.
در عین حال، اما باالخره آن کسی که یک 
تخلف را چند بار تکرار کند پرونده تشــکیل و 

برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
جریمه ها به کــدام نهاد باید پرداخت 
به عبارتی محل وصول جریمه ها  شود،یا 

کجاست؟
جریمه ها در همین حوزه فرهنگ ســازی 
می آیند،چرا ما از پول بیت المال استفاده کنیم.

از همین محل جریمه ها برای فرهنگ ســازی 
در حوزه عفاف و حجاب استفاده می شود .یعنی 
اگر کسی در جامعه هنجار شکنی می کند باید 

هزینه آن را بپردازد.
چرا امر به معــروف و نهی از منکر در 
حوزه فســاد اقتصادی را در حاشیه قرار 
داده اید و در حوزه حجاب تمرکز کرده اید؟ 

گشت ارشاد مدیران به کجا رسید؟
در بحث گشــت ارشــاد مدیران و فســاد 
اقتصادی، در جلســه روز اول محــرم از آقای 
رئیســی مطالبه کردیم و خواستیم شعاری که 
ایشــان در بحث گشت ارشــاد مدیران مطرح 
کرد، به صورت جدی پیگیری شــود. ما االن 
بیش از ۴۰ پرونده فســاد فقط در ستاد امر به 
معروف کشور داریم که در حوزه بحث قضایی 

اقدام کرده ایم.
لطفا مصداقی بفرمایید.

بلــه، مثال زمین خواری در جنوب کشــور 
منجر به دســتگیری و کیفر خواست برای 1۲ 
قاضی شــده است. متاسفانه بخش هایی از قوه 
قضائیه نیز آلوده این زمین خواری بوده اند. در 
کارخانجات و مناطق آزاد هم مواردی داشتیم. 
برای مثال در یکی از مناطق آزاد 1۲۰۰ صفحه 
پرونده و مستندات در بحث فساد تشکیل شده 

است.
این ستاد هم زمان که بحث حجاب و عفاف 
را دنبال می کند بحث عدالت اجتماعی را نیز به 

عنوان اولویت خود دنبال می کند.

رئیس جمهور صبح دوشــنبه در صدر هیأتی سیاسی 
عــازم نیویــورک، مقر ســازمان ملل شــد. ســخنرانی 
رئیس جمهور عصر چهارشنبه ســی ام شهریور، در هفتاد 
و هفتمین نشست مجمع عمومی این نهاد بین الملل آغاز 
می شود و آنطور که آیت اهلل رئیسی معتقد است، »سازمان 
ملل محل تبیین ظلم هایی اســت کــه جهان امروز از آن 
رنج می بــرد و در واقع می تواند یکــی از جلوه های جهاد 
تبیین باشد؛ اگر بتوانیم به وظیفه خود درست انجام دهیم 

می تواند تبیین خوبی برای بیان مواضع جمهوری اسالمی 
ایران باشد.«  ایرنا نوشت: »غالمحسین اسماعیلی« رئیس 
دفتــر رئیس جمهور، »حســین امیر عبداللهیــان« وزیر 
امور خارجه و »علی باقری« معاون سیاســی او، »محمد 
جمشــیدی« معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و »وحید 
جــالل زاده« رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی، رئیس جمهور را همراهی 
می کنند. اما خبرآنالین گــزارش داد: درحالی که تصاویر 

منتشر شده از هیات همراه رئیسی، گویای همراهی پنج، 
شــش نفر در سفر نیویورک اســت اما گویا، تعدای دیگر 
نیــز با پرواز جداگانــه ای به آمریکا رفتــه و در نیویورک 
بــه تیم همراه رئیس جمهور پیوســته اند و نفرات این تیم 
افزایش یافته است. براساس تصاویر منتشر شده در برخی 
رسانه ها، مهدی خانعلی زاده )فعال توئیتری(، علی صدرنیا 
)فعال رسانه ای( و نیز حامد عسگری )شاعر(، ازجمله افراد 

ملحق شده به هیات همراه رئیسی در نیویورک هستند.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر: 

بدحجابی را با دوربین های هوشمند کنترل می کنیم!

همراهان سفر رئیس جمهور به نیویورک در یک قاب

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی
اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

منصوب شدند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در حکمی اعضای دوره 

جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند.
متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می شود. 
ایــن مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اســالمی و متعهد به دو 
مســئولیت اساسی است: اّول تشــخیص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با 
شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحت شناس و احاطه به حقائق کشور 
اســت، و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاســت های کلی نظام که متضمن 
راهبردی ترین تصمیم ها در اداره امور کشــور است. ارائه راه حل برای معضالت و 
نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی که به آن مجمع محترم احاله شده 

است، بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.
حضور جمعی از نخبگان مجرب و دارای سوابق اجرائی در این مجمع و تجربیات 
متراکم از دوره های گذشــته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر 

می سازد.
در بیانیه آغاز دوره قبل خواسته هایی مطرح شده که اکنون نیز به علّت برآورده 
نشدن کامل، باید تکرار شود. از جمله: سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای 
سیاست ها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها.

افزون بر آن، اتقان در تشــخیص مصلحت، تنقیح سیاســت های ابالغ شــده و 
بازنگری در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشــگاهی و نخبگانی 

کشور و حضور منظم اعضاء محترم در جلسات مجمع، مورد تأکید است.
اکنون با تشکر از اعضاء محترم در دوره  قبل و تقدیر از تالش های آنان، و با طلب 
رحمت و مغفرت برای درگذشــتگان ایشان، اعضاء دوره پنجساله نهم را به این 

شرح منصوب می کنم:
رئیس مجمع: آیة اهلل آقای حاج شیخ صادق آملی

اشخاص حقوقی: رؤسای محترم قوای سه گانه، فقهای محترم شورای نگهبان )در 
موارد بحث تشــخیص مصلحت(، رئیس ستادکل نیروهای مسلّح، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه 
مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسالمی.

اعضای حقیقی:
حجج اســالم: آقای حاج شیخ حســن صانعی، آقای قربانعلی دری نجف آبادی، 
آقای محمود محمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای غالمرضا مصباحی مقدم 

و آقای محسن اراکی.
حضرات: آقای غالمرضا آقازاده، آقای علی آقامحمدی، آقای علی اکبر احمدیان، 
آقای محمود احمدی نژاد، آقای محمدجواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای 
احمد توکلی، آقای ســعید جلیلی، آقای غالمعلی حداد عادل، آقای سید کمال 
خــرازی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محمدباقر ذوالقدر، 
آقای محسن رضایی، آقای سیدمحمد صدر، آقای محمدحسین صفار هرندی، 
آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای عباسعلی کدخدایی، آقای علی 
الریجانی، آقای حســین محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین مظفر، آقای 
سید مصطفی میرسلیم، آقای سید مرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای 

صادق واعظ زاده و آقای احمد وحیدی.
از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسألت می کنم.

سّید علی خامنه ای
۲۹ شهریور 1۴۰1

تغییر ساعت رسمی کشور به عقب کشیده می شود
ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، سی ام شهریور، یک ساعت 
به عقب کشیده خواهد شد. این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است  و دیگر 
تغییر ســاعت در آغاز سال نو نخواهیم داشــت. رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به رئیس جمهوری، قانون نســخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای 
اجرا ابالغ کرد. اردیبهشــت ماه جاری رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئیس جمهوری قانون نســخ قانون تغییر ســاعت رسمی کشور را برای اجرا 
ابالغ کرد. طبق این مصوبه مجلس، »قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب  

1386/۵/31 نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست

بررسی الیحه »اصالح قانون ساماندهی خودرو« 
دو فوریتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی تقاضای دو فوریت الیحه الحاق یک 
تبصره به ماده 1۰ قانون ســاماندهی صنعت خودرو مصوب 1۴۰1 موافقت کردند. 
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، 163 نماینده 
مجلس با بررســی تقاضای دو فوریت در مورد الیحه الحاق یک تبصره به ماده 1۰ 
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1۴۰1 موافقت کردند. به گزارش ایرنا، هیأت 
وزیران - ۲ شــهریورماه جاری - با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر الحاق یک تبصره به ماده )1۰( قانون ســاماندهی صنعت خودرو در قالب الیحه 
موافقت کرد. هیات دولت مصوب کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در 
صورت نبود خودرو یا موتورســیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختالل در روند 
تولید یا عرضه با تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد 
قیمت خودرو یا موتورســیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، 
مجوز شماره  گذاری دریافت کنند. بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای 
این قانون صرف پرداخت تسهیالت بانکی یا کمک های بالعوض به متقاضیان اسقاط 
خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. همچنین به موجب اصالح مصوبه دولت 
درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان 
موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم 
تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان 
یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد 6 ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص 
اســقاط اقدام  و نیروی انتظامی موظف اســت پس از ارائه تعهد یادشده از سوی 

تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.

انتقاد رئیس سازمان اموراستخدامی
از پدیده »افزایش استعالم ها«

رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طوالنی بودن خدمات 
سبب سردرگمی مردم می شود، گفت: تعداد استعالم ها بین دستگاه ها زیاد است 
که بایــد نحوه ارائه این خدمات و کیفیت آن ارتقاء یابــد. به گزارش ایرنا، میثم 
لطیفی در جلسه علنی روز سه شنبه -۲۹ شهریور - مجلس شورای اسالمی و در 
جریان بررســی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد دستگاه های 
مســئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: 
دسترسی عادالنه به خدمت در سراسر کشور در هر ساعت از شبانه روز برای مردم 
ایران و رســیدن به دولت الکترونیک از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار 
گرفــت که با همکاری بین مجلس و دولت موضوع تســهیل در صدور مجوزهای 

کسب و کار که به آرزو تبدیل شده بود، پس از چندین سال محقق شد. 

نماینده مردم سقز و بانه:
خانواده امینی مرا از مراسم ختم بیرون نکردند

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت: بنده در روز قبل مراسم 
ختم هم به استقبال جنازه خانم مهسا امینی رفتم و هم در مراسم خاکسپاری و نماز 
میت شرکت کردم. بعد از ظهر نیز با مسئوالن استانی به مسجد رفتم. به خانه خانواده 
امینی نیز رفتم. منتهی در روز بعد بنا بود با هماهنگی که با امام مسجد و صاحبان 
عزا صورت گرفته بود در مراسم بنده ۲۰ دقیقه سخنرانی کنم. در این بین یک عده 
ای به صورت خودسر که یا با بنده بر سر مسائل انتخاباتی زاویه داشتند و یا به صورت 
خودجوش از این قضیه ناراحت بودند و مانع سخنرانی بنده شدند. وی افزود: کسی مرا 
از مراسم بیرون نکرد. یک عده ای احساسی شدند. به نظر می رسید حساب شده بود. 
چون دوربین نیز در دست داشتند. بنده نیز به خاطر حرمت جمع نشستم و سخنرانی 
نکردم و بعد نماز نیز از مراسم خارج شدم. خانواده امینی نیز مرا همراهی کردند. بهزاد 
رحیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت شهر سقز، بیان کرد: در شهر 
سقز نیز مانند بسیاری دیگر از شهرهای کشور مردم  به نشانه اعتراض تجمعاتی را در 
میادین تشکیل داده اند. ساعاتی در میادین حضور داشتند و شعارهایی نیز سر دادند. 
عده ای نیز که قصد اهانت داشتند و به اموال عمومی آسیب رساندند بازداشت شدند. 
امیدواریم مردم سکوت کنند تا ابعاد این ماجرا روشن شود تا شاهد حادثه دیگری از 
این جنس نباشیم. این عزیزان نیز همشهری های ما و بچه های مردم هستند. اگر بر اثر 
غفلت یا کوتاهی طرفین اتفاقی برای این عزیزان بیفتد آنگاه ما دوباره عزادار می شویم.

اخبار کوتاه


