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در اين تصوير اينفوگرافيک که توسط ايسپا تهيه شده، باالترين و پايين ترين نمره شاخص نظم و قانون در سطح 
جهان را می بينيد که آمار آن بر اساس موسسه گالوپ تنظيم شده است

آمار نظم و قانون در سطح جهان

گزارش تصویرى
اسماعیل آذرى نژاد، معصومه ابتکار، پروانه مافى، مهیندخت داوودى و مینو اصالنى 

دیروز چه گفتند؟

فصل جدید احقاق حقوق زنان
دیروز پنج نفر در حوزه زنان خبرساز بودند؛ یک روحانى و چهار زن. روحانى 
دهدشــتى از خودکشــى کودکان به نزد معاون رئیس جمهورى شکایت برده 
بود و پاســخى دریافت کرد. معاون رئیس جمهورى در یک مصاحبه از حجاب 
گفته بود. رئیس فراکسیون خانواده در مجلس از فعالیت مجدد ستاد ملى زن 
و خانواده سخن به میان آورده بود. معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان 
تهران از رأى قضات زن گفته بود و ســرانجام رئیس سازمان بسیج جامعه زنان 

کشور از راهپیمایى امروز در دفاع از حجاب.
ابراز نگرانى روحانى معروف دهدشتى درخصوص خودکشى کودکان 
«اسماعیل آذرى نژاد» با انتشار عکســى در حساب توییترى خود خطاب به 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده، نوشــت «خانم 
ابتکار سالم علیکم امروز در بخش کوچک دیشــموك دختر 14ساله دیگرى 
خودکشى کرد. چند هفته پیش مادر باردارى خودسوزى کرد .دوماه پیش در 
سه روز، ســه نوجوان خودکشى کردند. پارسال مادر جوانى جلوى چشم چهار 
فرزندش خودسوزى کرد. لطفا ورود جدى و اثرگذار کنید.» در پاسخ به توییت 
آذرى نژاد، «ابتکار» در حســاب توییترى خود نوشت: «از حدود یک و نیم سال 
پیش معاونت ریاســت جمهورى در امور زنان و خانواده پیگیرى ها و مکاتبات 
متعدد با آموزش وپرورش، منابع طبیعى، خیرین و استاندارى براى ایجاد یک 
مرکز آموزشــى با خوابگاه براى مربیان و دانش آموزان دختر دیشموك انجام 
داده، ولى از آن جا که سیاســت گذارى برعهده معاونــت و ابزارهاى اجرایى در 

دستگاه هاى دیگر بوده، کار به ُکندى پیش رفته است.» 
حجاب از جنس نرم و مسأله اى فرهنگى و اجتماعى است

معــاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده در یک مصاحبه  با اشــاره به 
این که حجاب مصونیتى است که نباید در ظواهر محدودش کرد، گفت: «حجاب 
از جنس نرم و مسأله اى فرهنگى و اجتماعى است و برخورد خشن و مکانیکى 
با این موضوع، به تشــدید ســرپیچى از آن مى انجامــد و آن را تبدیل به یک 

جبهه گیرى مى کند.»
فعالیت مجدد ستاد ملى زن و خانواده

دیروز پروانه مافى، رئیس فراکســیون خانواده در مجلس با بیان این که فعال 
کردن مجدد ستاد ملى زن و خانواده با محوریت خانواده از مهمترین اقدامات 
این فراکســیون بود، تصریح کرد: «این ســتاد 6 ســال بود که تشکیل جلسه 
نداده بود، چراکه رئیس آن رئیس جمهورى اســت و بــا نامه نگارى هایى که با 
رئیس جمهورى داشتیم و پیگیرى هاى شدید، این ستاد فعال شد و جلسات را 
گذاشت. همچنین با کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت جلساتى 
داشتیم، از طرف دیگر با مرکز پژوهش هاى مجلس در موضوع خانواده جلساتى 

برگزار کردیم.»
1900 قاضى زن بدون حق رأى نهایى

مهیندخت داوودى، معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان تهران گفت: 
«در کل کشــور حدود 1900 قاضى زن داریم، ولى هیچ کدام اداره کننده یک 
شعبه و رأى دهنده نهایى نیســتند.» داوودى با بیان این که ایجاد دادگاه هاى 
ویژه زنان چندان موضوع جالبى نیست، مى گوید: «در دادگاه تجدیدنظر خانم 
مدنى حضور داشته و نقش مستشارى دارند و رأى هم مى دهند، اما با شریعت 

ما تطبیق نمى کند که زنان قاضى رأى نهایى بدهند.» 
تجمع بزرگ حجاب و عفاف 

مینو اصالنى از تجمع بزرگ عفاف و حجاب در سراسر کشور خبر داد و عنوان 
کرد: «تجمع بزرگ حجاب و عفاف در 400 شــهر پنجشنبه 20 تیر با حضور 
اقشار مختلف مردم برگزار مى شود. براساس پیش بینى هاى صورت گرفته بالغ 
بر یک میلیون و 700 هزار نفر با شــعار «حجاب حافظ حریم خانواده» در این 

تجمع حضور خواهند داشت.»
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور درباره هدف از برگزارى این تجمعات 
اظهار کرد: «هدف از برگزارى این تجمعات تعمیق گســترش فرهنگ عفاف و 

حجاب و نمایش قدرت نرم انقالب اسالمى است.»

مرور

آيت وکيليان| يک عضو فراکسيون اميد مجلس، ديروز خبر 
از تشکيل  جلسه تعدادی از نمايندگان مجلس با فرماندهی نيروی 
انتظامی تهران  داد که در آن طرفين بر لزوم تعامل بيشتر مجلس 
و ناجا، حفظ کرامت  انسانی شهروندان تأکيد کردند. اين جلسه که 
به ابتکار طيبه سياوشی  تشکيل شد، آن گونه که محمود صادقی 
به «شهروند» گفت به اتفاقات  تلخ چند وقت اخيری برمی گردد 
که در آن بين پليس و برخی از مردم   (بدحجاب) برخوردهايی به 
وجود آمده بود. «شهروند» به بهانه اين اتفاقات با محمود صادقی، 

نماينده مجلس گفت وگو کرد.
  علت تشــکيل جلســه يا ديداری که تعدادی از 
نمايندگان مجلس با  فرماندهی نيروی انتظامی تهران 

داشتند، چه بود؟
برخی از اخبار ناقصی که از اين ديدار بــه بيرون درز پيدا کرد، 
موجب شــد  تا من اين توييت را بزنم؛ محور اصلــی اين ديدار و 
گفت وگو درواقع  مسائلی درباره ماموريت نيروی انتظامی در اجرای 
طرح مربوط و  موسوم به امنيت اخالقی بود؛ اين جلسه در فضايی 
کامال صميمانه  برگزار شــد که در آن بر ضــرورت همکاری بين 
مجلس و پليس تأکيد شد  و همچنين بر جايگاه و وضع دشواری که 
پليس بر حسب ماموريت های  مختلفی که دارد، تأکيد شد و برای 
همکاری بيشتر  در اين راستا اعالم آمادگی کرديم. اين همکاری ها 
را بيشتر معطوف کرديم به ايجاد و  ساخت کالنتری ها در شهرهای 
پيرامونی و مکان ها و مراکزی که فاقد  کالنتری هســتند و حتی 

صحبت هايی هم در مورد بودجه رسانی در اين  مورد شد.   
  گويا رويکرد نمايندگان در اين جلسه انتقادی بوده 
که به شــيوه برخورد  نيروی انتظامی در اين اتفاقات با 

برخی از مردم داشتند، نظر شما  چيست؟
به طور خاص آن چــه مدنظر ما بود همين برخــورد نيروی 
انتظامی با  مردم در راستای برخورد با کشف حجاب يا بدحجابی 
بود که عمدتا  تاکيد ما بر اين بــود که موضوع با مالحضات همه 
جانبه ای انجام شــود.  با توجه به اين که اين موضوع يک مسأله 
فرهنگی و اجتماعی است،  نبايد آن را به مسأله ای امنيتی و پليسی 
تبديل کنيم. اگرچه مجلس و  پليس در اين راســتا دغدغه های 
مشــترکی دارند که برای رســيدن به اين  هدف ها می توان به 
روش های متنوع و مختلفی متوسل شويم. البته  بحث ما در مورد 
همين روش ها بود. سردار رحيمی ٢ سال پيش  زمانی که فرمانده 
نيروی انتظامی تهران شد، مواضع و روش خود را  در اين موضوع 
تغيير داد و بيشتر به رويکرد ايجابی متوسل شد  تا رويکرد سلبی. و 
ايشان تالش می کند بيشتر با روش های آموزشی  با مسأله برخورد 
کند و ما هم بر روی ضرورت حفظ کرامت انسانی و  افزايش توان 
انعطاف پذيری و تحمل پليس تأکيد داشتيم و بخصوص  اين که 
اين مسأله را تنها نمی توان در حوزه يا حيطه کاری نيروی  انتظامی 

محدود کرد.
  آيا شما و نمايندگانی که در اين جلسه حضور داشتيد، 
برنامه و روش  خاصی را برای پليس در راستای تعامالتی 

که با مردم و اتفاقاتی  که اخيرا روی داده، داشتيد؟
در اين جلسه استاد جرم شناس که در حوزه پليس علمی هم 
 تخصص دارند، همراه ما بود. اين استاد تشريح می کرد که پليس 
در  همه عرصه ها متوســل به هر روشی که می شود، بايد مبتنی 
بر تئوری و  نظريه باشــد و بايد به دنبال يک رويکرد نتيجه گرا و 
 همچنين ميزان اثرگذاری اين روش ها بود. برای مثال ســردار 
 رحيمی تأکيد داشت که وقتی فردی را با ماشين انتقال می دهيم 
به معنای  متهم بودن فرد نيست. ما هم می گفتيم که اين فرآيند 
را به  قوه قضائيه بســپاريم. اما آن جوانی که در وضع بازداشت به 
سر می برد چه  می داندکه اين رويکرد حالت آموزشی برايش دارد.  

  موضوع پليس ناظر يکــی از موضوعاتی بود که در 
مورد آن بحث  شده، در اين مورد توضيح دهيد؟

ما در مورد بحث طرح پليس ناظر هم صحبت و انتقاد کرديم که 
 چنين طرحی اوال زمينه را برای چند قطبی کردن جامعه فراهم 
می کند  و ثانيا بخشــی از جامعه را برای راپورت دادن و جاسوس 
بازی و بعضا  سوءاستفاده آماده می کند. سردار رحيمی می گفت 
که ما خواهان اين  نيستيم که مردم گزارش بدهند، بلکه اين خود 
پليس است که می  خواهد آموزش و گزارش بدهد. يک مورد هم 
مطرح کرديم که گاهی  اتفاق افتاده فــردی را که انتقال داده اند 
بدون اين که صحت و سقم  ماجرا را به دســت بياورند از اين فرد 
تعهد گرفته شده است. سردار  رحيمی می گفت که اين کار را اوال 
پليس انجام می دهد و ثانيا اگر اين  فرد اعتراضی هم دارد می تواند 
اعتراضش را ثبت کند و به آن  رسيدگی کنيم. گفتيم که پس آن 
طرحی که درواقع با مشارکت مردم  عملی شده است، چيست؟ 

گفت که اين طرح را دادسرای ارشاد اجرا  می کند.  
حقيقتا معترف هســتيم که اوال نيــروی انتظامی در برخی 
از حوزه ها  توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و در اين ماجراها 
و برای مردم  مرجع محسوب می شــود و در اين موارد هر اتفاقی  
که رخ می دهــد، مردم  می گويند به ١١٠ زنــگ بزنيم. يک نوع 
پناهگاهی که در راستای  جلب اعتماد عمومی است. اگر ما نقدی 
می کنيم در راستای ناديده گرفتن  وظيفه پليس نيست، مسأله 
اين است که در حوزه های اخالقی و  فرهنگی اين مداخالت پليس 
به جای اين که به آخرين راه حل تبديل شود  به نخستين راه حل 
تبديل شده است. مداخالت انتظامی و قضائی و از  جنس جزايی 

آخرين مرحله است.  
  مسأله حجاب و پديده بدحجابی يکی از موضوعات 
و اتفاقات چالش  برانگيز چند سال اخير بوده است، در 

اين مورد چه راهکارهايی را با  پليس در ميان گذاشتيد؟
اشاره ای هم که خانم سياوشیـ  به عنوان نماينده ای که اين جلسه 
به  ابتکار عمل او تشکيل شدـ  اشاره کردند به آخرين پژوهشی که 
مرکز  پژوهش های مجلس در مورد بحث حجاب شــده است که 
درواقع ٧٥ درصد مردم معتقد به حجاب عرفی هستند، نه به حجاب 
رسمی.  اين پژوهش نشان می دهد که ما با جامعه ای روبه رو هستيم 
که در  آن يک تحول عرفی صورت گرفته است. درواقع پليس بايد به 
اين  تحول عرفی توجه داشته باشدو بداند که رفع اين ناهنجاری ها با 
زور و جبر  عملياتی نمی شود. اگر اين گونه باشد نتيجه عکس خواهد 
داشت. در هيچ  جايی اين نوع پوششی که در جامعه حاکم است جرم 
تلقی نشده. حجاب  را نبايد به زور به جامعه تحميل کنيم. در هيچ 
جايی از فقه هم پديده  بدحجابی جرم تعريف نشده است. در قرآن 

هم به زنان مومن گفته شده  که ملزم به رعايت حجاب هستند.   

محمود صادقى از جزییات جلسه تعدادى از نمایندگان با فرماندهى ناجا به «شهروند» گفت

تحمل مان را باال ببریم
 مرکز  پژوهش هاى مجلس در آخرین پژوهش خود آورده که 75 درصد مردم معتقد به حجاب عرفى هستند، نه رسمى

  رزمایش گشــت هاى نامحســوس پلیس راهــور روز گذشــته برگزار شــد. در ایــن رزمایش از 
پهپادهایى که بــراى رصد و نظارت ترافیکــى در محورهاى مواصالتى و راه هاى کشــور به کمک پلیس 

راهنمایى و رانندگى ناجا آمده بودند نیز رونمایى شد. (تسنیم)

  اقــدام جالــب یــک راننــده 
تاکسى در کرج که کرایه را براى 
ســالمندان رایگان اعالم کرده. 

(عصر ایران)

  ایــن راننده خــوش ذوق هم 
مردم را به لبخند زدن تشــویق 
مى کنــد. او داخل خــودرو و هر 
جا که دســتش رســیده جمالتى 
نوشــته نظیــر:   «بیهوده تریــن 
روز در زندگى، روزى اســت که 
ما نخندیــم»، «لبخندت برقرار، 
محفلــت گــرم، ایــام بــه کام، 
شادى ات همیشــگى»، «هرکه 
هســتى، هرچــه دارى، خــوش 
باش»، «بزن لبخند قشنگه رو» 

و... (خبرآنالین)

  تصویر ثبت شــده اخیر از کاراکال در یزد، مردم این منطقه را به خاطر حضور این گونه نادر به وجد 
آورده. کاراکال یکى از هشــت گونه گربه سان ایران اســت که در مناطق بیابانى و نیمه بیابانى زیست 

مى کند و ضمن شکار جوندگان، مهارت خاصى در شکار پرندگان دارد. (مشرق)
یه

اش
ح

ک
افی

گر
فو

این

پنجشــنبه  20 تیر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1738

سردار  هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى از وضع ایمنى برخى خودروهاى داخلى 
شدیدا انتقاد کرد و گفت:   «برخى خودروسازان ارابه مرگ تولید مى کنند. آردى و پراید نباید در جاده ها تردد 
کنند و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهاى امن بروند.» رئیس پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که 
وظیفه کاهش کشته فقط با پلیس نیست، افزود: «پلیس یک سازمان از 32 سازمان کشور است که در این زمینه 
مسئولیت دارد؛ به عنوان مثال اگر 1582 نقطه حادثه خیز در جاده ها کاهش یابد 56درصد تصادفات کاهش 
مى یابد و یا این که بیمه مرکزى حاضر است حدود 300 -  0 20میلیون تومان دیه فوت شده را بدهد ولى براى 

کاهش تصادفات هزینه نپردازد.»

رئیس پلیس راهور ناجا:  

آردى و پراید 
نباید در جاده ها 

تردد کنند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

محل هـاى  اتاقـى ،  هـر  در 
امن را مشـخص کنیـد  ( مثًال 
یـا  زیـر یـک میـز محکـم 
کنـار سـتونها یـا دیوارهاى 

مجـاور آنهـا).

شهروند| حاال دیگر حاشیه هاى دومین نشست خبرى 
شهردار مشــهد بر اصل موضوع چیره شــده و کار تا جایى 
پیش رفته که یکى از  معاونان را هم قربانى کرد. «محمدرضا 
کالیى» صبح دیروز با حضور در محــل اقامت خبرنگاران 
ضمن عذرخواهى دوباره از  جامعه رسانه اى ایران، از پذیرش 
استعفاى «مهدى زارعى»، معاون فرهنگى شهردارى مشهد 
خبر داد و این کار را در راســتاى  عمل به شــعارهاى خود 

دانست . 
برخورد غیرفرهنگى معاون فرهنگى

ماجراى خبرساز شهردارى مشهد به دو روز پیش و دومین 
نشست خبرى شــهردار 38ســاله و اصالح طلب پایتخت 
مذهبى ایران  برمى گردد. کالیى در همان ابتداى نشست با 
انتقاد بعضى از خبرنگاران نسبت به رفتار معاون فرهنگى خود 
روبه رو شــد، اما تالش کرد  از او حمایت کند.  یک ساعت از 
نشست گذشته بود که بار دیگر خبرنگارى موضوع بى توجهى 
معاون فرهنگى به  پاسخگویى را مطرح کرد و این بار شهردار 
جوان به شیوه منحصربه فرد خود عمل کرد. او در گام نخست 
از خبرنگاران خواست که با  زارعى تماس بگیرند، اما معاون 
مانند گذشته به تماس خبرنگار پاسخ نداد تا این بار نوبت به 
خود شهردار برسد. لحظاتى بعد کالیى  با تلفن همراه خود 

شماره معاون را گرفت و گوشى را در حالت بلندگو قرار داد. 
صداى «سالم علیک» معاون فرهنگى  پس از  شنیدن اولین 
بوق، خنده شهردار و خبرنگاران را به همراه داشت و پس از 
آن کالیى از زارعى درباره دلیل پاسخگو نبودن به  خبرنگاران 
پرسید. معاون فرهنگى اما با لحنى که کمتر اثرى از سازش 
و دوستى در آن دیده مى شــد، از جلسات فشرده و بیمارى 
 فرزند گفت و کلمه ناشایستى را درباره خبرنگاران به کار برد. 
همین کلمه رکیک نشست خبرى و دیگر سخنان شهردار را 

به  حاشیه برد که البته پس لرزه هاى آن همچنان ادامه دارد . 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب

اگرچه شهردار مشــهد پس از پایان مکالمه حاشیه ساز، 
بالفاصله عذرخواهى کرد و بخشى از ایراد را به واسطه رعایت 
نکردن حریم  خصوصى معاون، متوجه خود دانست و حتى 
براى تلطیف فضاى نشســت خبرى گفــت: «این دیالوگ 
صمیمیت من با معاونم  را نشــان مى دهــد.» اما به خوبى 
مى دانست که عمال کار براى ادامه فعالیت معاون فرهنگى 
سخت شده یا به پایان رسیده است. زارعى  هم ساعتى بعد 
دست به کار شد و در بیانیه اى از جامعه خبرى عذرخواهى 
کرد. معاون فرهنگى شهردارى مشهد در این بیانیه  نوشت: 
«گاهى تقدیر بر آدمى چنان سخت مى گیرد که عنان از کف 

او رها مى شود و آن چه در دل نیست بر زبان مى آید و موجب 
 شرمسارى مى شود. مى دانم دوستان و عزیزان خبرنگارمان  
رنجیده خاطرند از ســهوى که روى  داده است.» او در ادامه 
توضیح  داد: «قصدم نه تطهیــر رفتار نکوهیده ام، بلکه بیان 
بهانه اى  اســت که سرنوشت به شــیوه آزمون بر رفتار من 
نوشــت؛ فرزند کوچکم را  در بند بیمارى فکند و مرا عاجز از 
همیارى و درمان وى وا نهاد تا رنج پدرى و اندوه ناتوانى برمن 
غالب شود و آن پیش  آمد که  نباید.» این بیانیه اگرچه یک روز 
صندلى معاونت را براى زارعى نگه داشت، اما صبح روز بعد 
دنیاى کارى او رنگ دیگرى  داشت.  شهردار کارگزارانى مشهد 
شب پر از مشــورتى را طى کرد و صبح دیروز در نخستین 
ســاعت کارى خود به جمع خبرنگاران  آمــد و از پذیرش 
استعفاى معاون فرهنگى ســخن گفت. او دراین باره گفت:   
«اصل اتفاق بسیار اشــتباه بود و من از جامعه خبرى و  افکار 
عمومى عذرخواهى مى کنم.  زارعى استعفا کرد و شاید الزم 
بود ایشان استعفا بدهد. در کشور ما باب نیست هر فردى که 
 خطایى کند، عذرخواهى کند. نسل جوان که مدیر مى شوند 
باید عملکرد متفاوتى داشته باشند. آقاى زارعى افکار عمومى 
را درك  کرد و شــجاعانه اســتعفا کرد.» او ادامه داد:  «من با 
وجود پیک کارى شهردارى در دهه کرامت، جایز ندانستم 
کوتاهى شود و  بالفاصله استعفا را پذیرفتم. ما بایستى روى 
عنصر صداقت و شفافیت کار کنیم. وقتى انتقاد به رفتارهاى 

چندگانه داریم، باید هزینه  شفافیت را بپذیریم.» 

از نشست پرحاشیه شهردار جوان تا برکنارى معاون فرهنگى

باید هزینه شفافیت را بپذیریم

نباید در جاده ها 


