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از گوشه و کنار

الیحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» باالخره در دولت تصویب شد

نخستین گامهای یک مسیر ناهموار

سعیده علیپور

دوروزپیشدولتباالخرهالیح همنع
خشونت علیه زنان را پس از یک دهه و با
اعمالتغییراتفراوانبهتصویبرساند.
الیحهای که پس از پاســکاری سالیان
متمادیبیندولتوقوهقضائیهحالباید
بانامتغییریافته«حفظکرامتوحمایت
از زنان در برابر خشونت» برای بررسی و
احتماالتغییروشایدتصویببهمجلس
سپردهشود.
گرچه موارد پرجنجال این الیحه به
امیدتصویبشدن،ازآندرزگرفتهشده
اســت؛ اما به اعتقاد کارشناسان همین
شیر بییال و دم و ا ِشکم هم اگر به قانون
بدل شود میتواند التیامی بر بخشی از
خشونتهایی باشد که بر زنان بیدفاع
جامعهروامیشود.
شُ کیکهالیحهرا
بهجریانانداخت
درحالیاینالیحهدرسالهایاخیر
در گیر و دار مشکالت فراوان اقتصادی
و سیاسی کشور ،عمال در دولت متوقف
شده بود ،قتل رومینا اشــرفی ،دختر
نوجــوان گیالنی به دســت پدرش در
خرداد ماه امسال بار دیگر این الیحه را
به جریان انداخت .پــس از قتل فجیع
رومینا و طرح این موضــوع که زنان در
معرضخطردرکشورتوسطهیچنهادی
مورد حمایت نیســتند ،بار دیگر لزوم
تصویباینقانونمطرحشد.درآنزمان

معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهوری
در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور
بررسیخارجازنوبتالیحهتامینامنیت
زناندربرابرخشونتدرکمیسیونلوایح
گفت«:آمادهایمتااینالیحههفتهآینده
درکمیسیونلوایحمطرحشود».
حالبیشازهفتماهپسازطرحاین
موضوع دولت به عهدش وفا و این الیحه
را تصویب کرد و احتماال در روزهای آتی
نیزآنرابهمجلسارسالخواهدکرد.
آمارباالیخشونتعلیهزنان
خشــونت علیــه زنــان یکــی از
گســتردهترین نوع تخطیهای حقوق
بشری به شــمار میرود که در بیشتر
نقاطجهان،بهبهان هعرفوفرهنگمورد
تحمل و چشمپوشی قرار میگیرد .این
در حالی اســت که با بررسی و تصویب
قوانینحمایتیدربسیاریازکشورهای
دنیا سعی شده اســت از زنان به واسطه
قانونحمایتشود.
هــر چند آمــار بــهروزی در حوزه
خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد،
اما به گزارش ایرنا ،آخرین بررسیها که
درسال ۸۴برروی ۲۸استانایرانانجام
شده بود ،نشان میدهد  ۶۰درصد زنان
ایران تجربه خشونت خانگی داشتهاند؛
با این حال پس از آن تحقیقی گسترده
صورت نگرفته یا اگر هم انجام شده ،در
ردهاسنادغیرقابلانتشاربودهاست.
با این حال خبرگزاری ایســنا سال
گذشتهباانتشارتحقیقیباعنوان«تبیین
جامعهشناختی خشــونت علیه زنان»
که بر بخشی از زنان متاهل شهرستان

قائمشهر انجام شده بود ،نتیجه گرفت
که  ۸۷درصد زنان از ســوی همسران
خودموردخشونتقرارمیگیرند.
جزئیاتالیحهحفظکرامتو
حمایتاززناندربرابرخشونت
هــر چند«جلوگیــری از ازدواج
اجباریدخترانزیر ۱۸سال»مهمترین
محــور درز گرفته شــده در این قانون
است ،اما کارشناسان معتقدند ،برخی
ازجزئیاتاینقانونمیتوانددرصورت
اجرای دقیق ،پشــتوانه محکمی برای
بخشیاززناندرمعرضآسیبباشد.
خشونتعلیهزناندرالیحهتصویب
شدهاخیرکهشامل ۵۸مادهوپنجفصل
است،اینگونهتعریفشده«:هررفتارکه
بهجهتجنسیتیاموقعیتآسیبپذیر
یا نوع رابطه مرتکب ،بر زن واقع شــود و
موجب ورود آســیب یا ضرر به جسم یا
روانیاشخصیت،حیثیتیامحدودیت
یا محرومیــت از حقــوق و آزادیهای
قانونی وی گردد ،به عنوان خشــونت
تلقیمیشود».
در بخش دیگری از این الیحه آمده
است« :قوه قضاییه مکلف است نسبت
به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان
خشــونت دیده یا در معرض خشونت و
اتخاذ تدابیر الزم جهت حفظ حقوق و
کرامت آنــان در مراجع قضایی و ...و نیز
برگزاریدورههایآموزشیویژهقضات،
ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام
کند».
همچنین در این الیحه مشــخص
شدهکهمابهالتفاوتدیهزنانسرپرست

در حالی که الیحه خشونت
علیه زنان در سالهای اخیر
در گیرودار مشکالت فراوان
اقتصادی وسیاسی کشور،
عمال در دولت متوقف شده
بود،قتل رومینا اشرفی
دخترنوجوانگیالنیبه
دست پدرش در خرداد ماه
امسال بار دیگر این الیحه را
به جریان انداخت
خانواریکهبهقتلمیرسندیاآسیب
جسمی به آنها وارد
میشود ،به اندازه
دیــه مــردان از
بیتالمالپرداخت
خواهدشد.
در بخشهای
جزایــی ایــن
الیحــه آمده
اســت« :هرگاه
مردی بر خالف
تمایلزنیباارسال
پیامهای نامتعارف به
وسیله سامانههای مخابراتی و
فضایمجازیموجبآزارروحییاروانی
ویشود،بهجزاینقدیدرجه ۷محکوم
میشودودرصورتیکهپیامهاو تصاویر
ارسالی مستهجن باشد ،به جزای نقدی
درجه ۶ودرصورتتکراربهجزاینقدی
درجه ۵محکوممیشود».

راهکار جدید رئیس سازمان محیط زیست؛

یا قطعی برق یا هوای آلوده!

همچنین «اگــر مردی بــا علم به
اینکه زنــی در علقــه زوجیت دیگری
اســت ،با وعده ازدواج به وی پیشنهاد
طالق دهد ،به حبس درجه ۷و چنانچه
منتهیبهطالقگردد،بهحبسدرجه۸
محکوممیشود».دراینالیحهسازمان
صدا و ســیما مکلف بــه تهیه و پخش
برنامههای رسانهای در زمینه افزایش
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر
خشونتوترویجالگوهایشایستهرفتار
در خانواده و جامعه ،آموزش و پرورش
مکلف به تدوین و اجــراى برنامههای
درســی مناســب برای دانش آموزان
و برگــزاری دورههای آموزشــی برای
معلمان ،والدین و سرپرستان قانونی و
 ...و وزارت بهداشت مکلف به گسترش
مراکز تخصصی بهداشــتی ،درمانی،
مشاورهای و روانپزشــکی برای زنان و
تربیت و تأمین نیروهای متخصص در
این زمینه ،پذیرش و درمان فوری زنان
خشونتدیده یا در معرض خشونت و
انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی
زن خشونتدیده یا در معرض خشونت
بهمراکزاورژانساجتماعیاست.نیروی
انتظامی نیز مکلف اســت نســبت به
ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در
کالنتریها ،اختصاص کالنتریهای
ویژه با بهکارگیری پلیس زن ،تأمین و
تربیت نیروهای متخصص ،شناسایی
کانونهایعمومیآسیبزاوپرخطردر
حوزهخشونتعلیهزنانو...اقدامکنند.
آنچهطی 10سالبرالیحهگذشت
نخســتین اقدامات بــرای نگارش
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت،
در ســال  ۱۳۸۹آغاز شد.
اقدامی که دولــت نهم با
وجود کلید زدن
بــه دولت بعدی
محولکرد.باروی
کار آمدن حســن
روحانی ،شــهیندخت
مــوالوردی ،معــاون وی
این الیحه را بازنگــری کرد ،اما
با ایرادهای قــوه قضائیه روبرو
شــد و بــه این
ترتیب متن آن
چندین سال در
قوهقضائیهمعطلماند.
مرضیه قاســمپور ،تحلیلگر الیحه
تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از
نخستین دبیران کارگروه بررسیهای
حقوقیاینالیحهدردولتیازدهم
درباره آنچه بر این الیحه گذشــت
این طور گفــت« :الیحه تأمین امنیت

گرچه موارد پرجنجال این
الیحه مثل منع ازدواج
دختران زیر 18سال به
امید تصویب شدن ،درز
گرفتهشد ،امابه اعتقاد
برخیکارشناسانهمین
شیر بییال و دم و ا ِشکم
هم اگر به قانون بدل شود
میتواندالتیامیبربخشی
ازخشونتهاییباشدکه
بر زنان بیدفاع جامعه روا
میشود

زنان در برابر خشونتبعد از فرازو نشیب
وجرحوتعدیلهایفراوان،اسفند ٩٥از
معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری به دولت و بعــد از آن ابتدای
سال  ٩٦به قوه قضاییه برای اعالم نظر
قضاییارسالشد».
او درباره آنچه دلیل دست به دست
شدن این الیحه بین دولت و قوه قضائیه
بود گفت که قوه قضائیه مباحث قضایی
و کیفری این الیحــه را تنظیم کرده و
رویکرد حاکم نیز مجازات جدی نسبت
بهسلبامنیتزناناست.
سرنوشتالیحهدرمجلس
چهخواهدشد؟
معصومه ابتکار ،معــاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهوری پس از تصویب
این الیحه در دولت در توییتی نوشت:
«حاصل تالش دهها حقوقدان ،قاضی،
مدیر و مقامات قــوای مجریه و قضائیه
تقدیمزنانشایستهوصبورایرانی؛الیحه
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر
خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت
کارشناسیدردولتتصویبشد».
درعینحالشهیندختموالوردی،
معاونپیشینرئیسجمهوردرامورزنان
وخانوادهکهخودبهدلیلفعالیتهایش
در دوران تصدی همیــن معاونت به دو
سال حبس از سوی قوه قضاییه محکوم
شده،پسازتصویباینالیحهدرتوئیتی
نوشت« :به امید کاهش ،کنترل و رفع
خشونت از زندگی انســانها و تحقق
امنیتانسانیدرسراسرجهان؛تبریکو
خداقوت» .حال باید دید ،الیحه مصوب
دولت با نام «حفظ کرامت و حمایت از
زنان در برابر خشونت» چه زمانی از زیر
تیغ بررســی مجلس جان به در میبرد
تا پاسخی هر چند کوتاه به دود خألهای
قانونی باشد که در این سالیان به چشم
زنانجامعهایرانرفتهاست.

خبر
خطر پیک بعدی کرونا در کشور تقویت شد

ردپایکرونای جهشیافته انگلیسی درکردستان

درحالیکهدرروزهایاخیرتبشیوعکرونادر
کشور به دلیل اعمال محدودیتها به شکل قابل
توجهی کاهش یافته و براساس آخرین آمار اعالم
شده از سوی وزارت بهداشــت مرگ و میر روزانه
ناشیازکرونابه 110نفررسیدهاست،اماخبرهای
ناخوشایندیازگوشهوکنارکشورنشانمیدهد
این وضعیت دوام چندانی نداشته باشد .به طوری
کهطیروزگذشتهیکفایلصوتیدرشبکههای
اجتماعیاستانکردستاندستبهدستمیشود
که حکایت از ورود کرونای انگلیسی به کردستان
دارد .موضوعی که به تایید مقامات بهداشتی این
استاننیزرسیدهاست.
این فایل صوتی با صــدای خانمی که به زبان
کردی صحبت میکند به هموطنان و شهروندان
مناطق کردنشــین به ویژه شهر سنندج هشدار
میدهدکهپروتکلهارابیشازپیشرعایتکنند.
در این فایل گفته شده که یک پزشک سنندجی
طیسفریکههفتهگذشتهبهانگلیسداشتهدر
برگشت به کرونای جهش یافته که در انگلیس و
برخیکشورهایدیگرمشاهدهشدهمبتالواکنون
در بیمارستان توحید سنندج بستری شده است.
در این فایل صوتی آمده است که وزارت بهداشت
بهطورجدیبرایپیداکردنرانندهوسایرافرادی
که با این پزشــک در ارتباط بودهاند پیگیر است.

همچنین به هموطنان هشــدار داده شده است
که پروتکلهای بهداشتی و قرنطینه 20روزه را تا
اطالعثانویجدیبگیرند.
خبرنگار ایسنا طی تماســی با علوم پزشکی
استان کردستان صحت ماجرا را جویا شده که در
پیآنآرزوفالحی،سخنگویعلومپزشکیاستان
این ماجرا را تایید کرده و گفته که این پزشــک
کردستانی اکنون به دلیل داشتن عالیم کرونای
جهشیافتهدربیمارستانبستریاست.
واکسنآنفلوآنزاکهبهموقعنرسید،
کرونامیرسد؟
در حالی که با شیوع نوع جهش یافته ویروس
کرونا،واکسیناسیونعلیهاینبیماریدربسیاری
از کشورهای دنیا آغاز شــده است ،در ایران حتی
واکسنآنفلوآنزاییکههرسالهبهمتقاضیانتزریق
میشد امسال با گذشــت زمان طالیی تزریق به
بسیاریازگروههایدرمعرضخطرنیزارائهنشد.
موضوعی که به گفته محمدرضا شانهســاز،
رئیس ســازمان غذا و دارو دلیل آن به یونیسف
برمیگردد .او گفت که یونیســف قرار بود حدود
 ۸۰۰هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای ایران تامین
کند و حداکثر تا دهه اول آبان ماه در اختیار ما قرار
دهد که این اتفاق نیفتاد .با این حال شانهساز ابراز
امیدواری کرد که این اتفاق در خصوص واکسن

کرونا نیافتد و ایران جزو کشورهایی باشد که به
موقعواکسنکرونارادریافتمیکند.
هردوززیر ۱۰دالرمیخریم
با این حال دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا خیال هوطنانش را بابت نخریدن واکسن
آمریکاییفایزرراحتکردوگفت«:احتمالاینکه
واکسن فایزر را وارد کشور کنیم بسیار کم است،
زیراشرایطنگهداریدشواریدارد».
علیرضا رئیســی ادامه داد« :واکســنی که
بخواهیم در ایران اســتفاده کنیم باید شرایط
الزم ما را داشــته باشــد؛ قطعاً قیمت واکسنی
که وارد کشور خواهد شــد ،زیر  ۱۰دالر است».

او با ابراز امیدواری برای ورود واکســن کرونا به
ایران قبل از  ۱۴۰۰و تزریق براساس اولویتها،
گفت« :دریافت  ۱۵میلیون و  ۸۰۰هزار دوز را از
صندوق کوواکس پیگیری میکنیم و واریز ۵۲
میلیوندالربهحسابصندوقتقریباًنهاییشده
و انجام میشود».
۹میلیوننفردراولویتتزریق
رئیسی با بیان اینکه باید حداقل  ۲۱میلیون
نفر را در کشور واکسینه کنیم ،گفت« :هشت
میلیون سالمند باالی ۶۰سال و یک میلیوننفر
افراد در معــرض خطر؛ ماننــد کادر درمانی و
برخی گروههای شغلی مانند غسالها به دلیل
ارتباط با پیکرهای جانباختگان کرونا؛ پلیس
و کارمندان ســازمان زندانها؛ جانبازان باالی
۵۰درصد و تنفســی و بیماران ســرطانی در
اولویت تزریق واکسن کرونا هستند» .به گفته

او فرمول اولویتبندی آماده شده و یک نرمافزار
هم هســت که ســهمیه هر شــهر را جداگانه
مشخص میکند و کسی بیرون از این سیستم
نمیتواند واکسن بزند.
واکسندربازارسیاه
در این میان گزارشهایی حکایت از وجود
واکسن در بازار ســیاه دارد .به گزارش دنیای
اقتصاد گفته میشود این واکسن روسی و قیمت
آن هزار یورو است! واکسنی که حتی به واقعی
بودن آن هم اطمینانی نیســت .داروفروشان
ناصرخسرو میگویند« :از ۱۰روز دیگر واکسن
چینی هم میآید» .ایران دارای  ۸هزار و ۵۷۴
کیلومتر مرز مشترک با  ۷کشور است و همین
امر سببشــده هر کاالیی که به بــازار اروپا،
آمریکا و یا حتی شرق دور عرضه شود در نهایت
۴۸ساعت بعد در بازار ایران نیز موجود باشد.
تزریقواکسنایرانیکرونا
بهداوطلبچهارم
درهمینحالایرانیاننیزدرتالشندکهواکسن
خودراتولیدکنندوآنراسریعترازوعدههابهمردم
برسانند .در این باره دیروز مسئول تیم نظارت بر
آزمایشهای انسانی واکسن کرونا ستاد اجرایی
فرمانحضرتامامخمینی(ره)ضمناعالماینکه
وضعیت جسمانی سه داوطلب اول تست انسانی
واکســن ایرانی کرونا خوب است ،گفت« :طبق
مجوز کتبی که از کمیته ایمنــی اخذ کردهایم،
مجاز هستیم در این هفته به روی چهار داوطلب
دیگرتزریقانجامدهیم».

رئیــس ســازمان
حفاظت محیطزیســت
گفت :برخــی نیروگاهها
مشکل ســوخت دارند و
مجبورند برای تولید برق
ازمازوتاستفادهکنند.پساگربرقازسویخانوادهها
بیرویه مصرف شود اســتفاده از مازوت در صنایع و
نیروگاههابهعنوانسوختاجتنابناپذیراست.عیسی
کالنتری،گفت:ملتیابایدنبودبرقرابپذیرندیااینکه
ناچاریمبرایمدتکوتاهیازمازوتاستفادهکنیم.

افزایش  ۱۳۰۰درصدی دانشجویان
ایرانی در ترکیه

رصدخانه مهاجرت
ایــران اعــام کــرد
تعــداد دانشــجویان و
دانشآموختگان ایرانی
در کشــور ترکیه ،طی
ســالهای اخیر حدود هزار و  ۳۰۰درصد افزایش
یافته و از ۴۳۸دانشــجو در ســال ۲۰۱۳به شش
هزار و ۹۹دانشجو در ســال ۲۰۱۷رسیده است .از
ســال ۱۳۹۳به دلیل تغییر قیمت ارز ،مقصدهای
تحصیلی دانشــجویان از کشورهایی مثل آمریکا،
کانادا،فرانسهوانگلستانبهسمتکشورهاییمانند
ترکیهومجارستانسوقپیداکردهاست.

رواج خودکشی داوطلبان بهدلیل
شکست درکنکور

سیدمحمدبطحایی،
وزیــر اســبق آموزش
و پــرورش گفــت :در
سالهای گذشــته در
بولتنهــای محرمانه،
اخباری از خودکشــی دهها نفر از داوطلبان کنکور
داشتیم که به علت شکست ،سرکوب و تحقیر در
خانواده این کار را انجام داده بودند .به گفته او برخی
داوطلبانواقعاآیندهدردناکیراازحیثویژگیهای
روانشناختی باید به خاطر شکستی که در کنکور
خوردهاند متحمل شوند .بطحایی گفت :ذینفعان
کنکور دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی از قِبل
کنکور دارند و به این ســادگی سفرهشان را جمع
نمیکنند ،ولو اینکه باور داشته باشند این جریان
نسلآیندهراتهدیدمیکند.

توزیع ۲میلیون دوز انسولین
در داروخانهها

رئیــس ســازمان
غــذا و دارو از توزیــع
۲میلیوندوزانسولیندر
داروخانههایکشورخبر
داد .محمدرضا شانهساز،
گفت :توزیع انســولین نیز بر اساس دستورالعمل
ابالغ شده در داروخانهها در فاز اول با کد ملی انجام
میشــود .به این ترتیب خروج انسولین از زنجیره
رسمیرانخواهیمداشتومشکالتمدیریتتوزیع
آن از طریق سامانه تیتیک حل شد و تا ۲ماه آینده
میتوانیم این روش توزیع را در همه داروخانههای
کشورانجامدهیمکهصفانسولینبرطرفشود.

چرایی از دسترس خارج شدن
اطالعات کیفیت هوای تهران

حسین شهیدزاده،
مدیرعاملشرکتکنترل
کیفیت هوای تهران در
واکنشبهانتشاراخباری
مبنیبرازدسترسخارج
شدناطالعاتکیفیتهوایپایتختدرپیآلودگی
شدید هوا ،گفت :انتشار چنین اخباری فضاسازی
استوصحتندارد،چراکهمسئولیتهوایپاکویا
آلودهباشرکتکنترلکیفیتهوایتهراننیستکه
بخواهداطالعاتراازمردمپنهانکند.

احضار خبرنگار بهدلیلگزارش
مراسم۳هزار نفری درخوزستان

خبرنگار گــزارش
دهنده مراسم پرازدحام
یادبود یــک کدخدا در
دزفول ،به پلیس احضار
شد .دلیل احضار انتقاد
ازواکنشفرمانداریدزفولدربرابربرگزارکنندگان
مراســم یادبــود برای یــک کدخدا بوده اســت.
عصرجنوب نوشــت این احضار با سفارش معاون
سیاسیواجتماعیفرمانداریدزفولصورتگرفت
و خبرنــگار محلی در پلیس فتــا توضیحاتی داد،
تذاکراتیگرفتوسپسبهفرمانداریرفت.

