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آغاز موج پنجم کرونا در ایران
رئیس بخش عفونی 
بیمارســتان مســیح 
دانشوری با بیان اینکه 
موج پنجم کرونا در کشور 
شروع شده است، گفت: 

ویروس جدیدی که در حال چرخش اســت ویروس 
هندی دلتا است و سرایت پذیری آن بسیار شدید بوده 
و هر شخص بیمار می تواند ۸ تا ۱۲ نفر را درگیر کند. به 
گزارش فارس، پیام طبرسی، گفت: موج پنجم شروع 
شده است. شهرهای جنوبی کشــور قرمز است و ما 
۳۲ شهر قرمز داریم. وی افزود: فیروزکوه و دماوند که 
در همسایگی تهران هستند قرمز هستند و تهران هم 
نمی تواند وضعیت عادی داشته باشد. در یک تا دو هفته 
آینده با موج جدیدی از بیماری در تهران مواجه خواهیم 
شد. این در حالی اســت که بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، طی شبانه روز اخیر در کشور ۷۰۳۴ 
بیمار کووید-۱۹ شناسایی شدند و ۱۲۳ بیمار نیز جان 

خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
    

 جزئیات طرح جدید مجلس 
برای فضای مجازی

در ایــن هفتــه 
مجلس طرحــی را به 
نام »صیانت از حقوق 
کاربــران در فضــای 
مجازی و ســاماندهی 

پیام رسان های اجتماعی« بررسی کند. به گزارش 
تجارت نیوز، اگر چه مجلسی ها می گویند این طرح 
برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است؛ 
جزئیات این طرح نشان می دهد قرار است عالوه بر 
مشکالت کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار 

بیشتری را تحمل کنند.
    

صدور حکم برائت از قتل عمد 
محیط بان همدانی

رئیس اداره بازرسی 
و مسئول امور حقوقی 
حفاظــت اداره کل 
محیط زیست استان 
همدان گفــت: حکم 

برائت از قتل عمد »ســعید مومیوند« محیط بان 
همدانی که به علت درگیری با شکارچیان متخلف 
در زندان به سر می برد، صادر شده است. به گزارش 
ایلنا، حجت لطفی افزود: با توجه به صدور رای برائت 
از قتل عمد محیط بــان همدانی و طبق ماده ۲۹۱ 
قانون مجازات اسالمی قتل اتفاق افتاده در جریان 
این درگیری، »شبه عمد« تشخیص داده شده است.

    
رونمایی از تولید واکسن 

اسپوتنیک در ایران
تولیــد واکســن 
اسپوتنیک در مجموعه 
دارویــی اکتــوور بــا 
ظرفیــت دو میلیون 
دوز در مــاه بــا حضور 

وزیر بهداشت آغاز شــد. به گزارش ایسنا، واکسن 
اسپوتنیک وی در بیش از ۶۰ کشور جهان از جمله 
ایران به ثبت رسیده و در بسیاری از کشورهای دیگر 
از جمله آلمان، ایتالیا، اســپانیا، بالروس، اوکراین، 
صربســتان، هند، چین، کره جنوبی، قزاقستان، 
مصر، آرژانتین و برزیل برای تولید قراردادی و تحت 

لیسانس انتخاب شده است.
    

 جهانپور:  منظورم مافیای 
واردات بود

کیانوش جهانپور، 
سخنگوی ســازمان 
غذاودارو در پاســخ به 
واکنــش معترضان به 
توئیت توهین آمیزش 

اعالم کرد: این توییت من ربطی به خبرنگار و مردم 
نداشت. افرادی که پشت این صحنه پنهان شدند، 
مافیای وارداتی هستند که بارها در این کشور درباره 

آن ها هشدار داده شده است.
    

رای باطله در انتخابات شورای شهر 
اهواز اول شد

فرمانــدار اهــواز 
اعالم کرد: ۹۰ درصد 
آرای باطلــه انتخابات 
شورای شهر اهواز آرای 
سفید بود. آرای باطله 

انتخابات ششمین دوره شورای شهر اهواز ۱۲ درصد 
آرا بوده و از مجموع ۳۰۶۶۰۱ رای مأخوذه در فرآیند 
انتخابات ششمین دوره شــورای کالنشهر اهواز، 

۳۷۳۴۶ رای باطله بوده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

کمی بیش از یک سال پیش بود 
که ماجرای قتــل رومینا، دختر ۱۳ 
ساله تالشی توســط پدرش منتشر 
شد. مرگ دلخراشــی که پدر آن را 
با داس رقــم زد. با انتشــار تصاویر و 
گزارش هایــی که ابعــاد این حادثه 
تراژیک را روشن می کرد، این سوال 
در اذهان عمومی مطرح شــد که آیا 
قاتل، تقاص قتلی چنیــن فجیع را 

پس خواهد داد؟
این پرســش در حالــی مطرح 
شــد که از ســال ۱۳۶۱ ماده ۲۲۰ 
قانون مجازات اســالمی، »هر گونه 
فرزندکشی توسط پدر یا جد پدری 
را مانع ثبوت قصاص دانسته و نهایتاً 
وی را مستحق تعزیر از ۳ تا ۱۰ سال 

اعالم می کند«.
قانونی که گویا پدر رومینا اشرفی 
هم قبــل از قتل دختــرش در مورد 
آن آگاه بوده، چرا که در پاســخ این 
پرسش قاضی که از او پرسید؛ »چرا 
شما به ســراغ بهمن خاوری)پسری 
که رومینا با او از خانه فرار کرده بود( 
نرفتید تا او را بکشید؟«، گفت: »اگر 
بهمن خاوری را می کشــتم، قصاص 
می شــدم؛ اما در مــورد دخترم این 

اتفاق نمی افتاد«.
اشــاره او هــر چند بــه موضوع 

جدیدی در قانون نبود، اما بســیاری 
آن را مصداق عدم تناســب قوانین 
کشور در بحث فرزندکشی دانسته و 
خواهان تشدید مجازات پدر شدند. 
چرا که به اعتقاد اینان، عدم تناسب 
مجازات پدر با جرم رخ داده شــده، 
سبب می شود مادر و فرزندان خانواده 
با ترسی در وجود خود زندگی کنند و 
حتی از ترس به اتفاق پیش آمده نیز 

رضایت  دهند. 
موضوعی که باعث شد در همان 
روزها، معصومه ابتکار معاون رئیس 
جموری در امور زنــان و خانواده، از 
پیشــنهاد این معاونت برای اصالح 
قانون خبر دهــد و اعــالم کند که 
جریحه دار شدن افکار عمومی از قتل 
رومینا، سبب شــد تا الیحه تشدید 
مجازات پدر در صــورت قتل فرزند 
از ســوی این معاونت تنظیــم و به 

کمیسیون لوایح فرستاده شود.
در همین گیر و دارهای بررسی و 
رفت و برگشت این الیحه بین دولت 
و قوه قضائیه ایــن اتفاق باز هم تکرار 
شد. به طوری که ماجرای قتل بابک 
خرمدین، کارگردان سینما به دست 
پدرش، آن هم به شیوه ای فجیع تر، 
دوباره موضوع چگونگی دادخواهی 
از پدران قاتــل را در اذهان عمومی 

مطرح کرد.
الیحه پیشنهادی چه می گوید؟

فرزندکشی هرچند در مقایسه با 
دیگر موارد، جنایتی پرشمار نیست، 
اما بعضا تکان دهنده اســت. جرمی 

که نه تنها در ایران بلکه در بســیاری 
از نقــاط دنیا رخ می دهــد. اما آنچه 
این موضــوع را در ایــران گاهی به 
بستر کشدار حقوقی کشانده است، 
مصونیــت قانونی پــدر در قبال این 
جنایت اســت. مصونیتی که به نظر 
می رســد می تواند برخــی پدران را 
در ارتکاب به آن جسور کرده و حتی 
باعث پرشمار شدن این جنایت شود.

با همین تصور با گذشــت بیش از 
یکســال از واقعه تلخ قتل رومینا و با 
پیگیری های مکرر معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری، سرانجام 
الیحه پیشــنهادی این معاونت در 
مورد اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات 
اســالمی در دولــت تصویب شــد؛ 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان چندی پیش در توییتی 
نوشت: »این الیحه که مورد تایید قوه 
قضاییه نیز هست، حداکثر مجازات، 
ایجــاد محدودیت در سرپرســتی 
اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در 

بر می گیرد«.
هر چند در این الیحه پیشنهادی 
از قصاص خبری نیست، اما در صورت 
تصویب نهایی مجازات قتل فرزند را 
از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال 
افزایش می یافت. عددی که در رفت 
و برگشت ها به قوه قضاییه روی همان 

۱۰ سال قبلی باقی ماند.
عاقبت الیحه پیشنهادی 

با وجــود همــه درخواســت ها 
مطالبــات برای باال بــردن مجازات 

قتل توســط والدین آنچه در نهایت 
به مجلس رفت، گویا چندان با قانون 
قبلی متفاوت نیست. به طور که ضمن 
منتفی بودن قصاص پدر در صورت 
قتل فرزنــدش، حداکثر ۱۰ ســال 

حبس قطعی خواهد داشت. 
در این باره اشرف گرامی زادگان، 
مشــاور حقوقی و پارلمانی معاونت 
امور زنان و خانــواده رئیس جمهور 
گفت: »هر چند مجازات تعیین شده 
کافی نیســت، امــا تبصره هایی که 
منجر به بازدارندگی و پیشــگیرانه 
تنظیم شــده اند مفید هستند. باید 
در صــورت تصویب، بــر اجرای این 
قانون نظــارت کرد و قــوه قضاییه 
گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار 
عمومی به جامعه ارائه کند«. اشــاره 
به موارد بازدارنــده در این الیحه  در 
حالی اســت که در چنین جنایاتی 
همه طالب قصاص یا حبس ابد برای 

قاتل هستند.
گرامــی زادگان در مــورد چند و 
چون بررســی این الیحه به ایســنا 

گفت: » برای همین الیحه، نشستی با 
مشارکت معاونت امور زنان و خانواده 
با مجمع مدرسین و محققین حوزه 
علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه 
مفید در دی ماه سال گذشته برگزار 
شد. در این نشست تصریح شد که بنا 
به نظر مشــهور فقیهان امامیه، یکی 
از شــرایط حکم قصاص این اســت 
که قاتل، پدر یا جد پدری نباشــد. از 
سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی 
ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق 
کیفری »رویکرد ارفاقی« نســبت 
به »والدین کــودک آزار« دارد. در 
همین نشســت مــواد قانونی مورد 
توجه قرار گرفت. دالیل بیان شــده 
در این نشست ها بیانگر این موضوع 
بود که مصلحت عمومی و سیاســت 
کیفری و عدالــت ایجاب می کند که 
در میزان مجــازات تعزیری پدران 
معاف از مجازات قصــاص، بازنگری 
شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات 
تعزیری درجه یک به حبس حداقل 
۲۵ ســال با اعمال جرائــم و برخی 
محرومیت های اجتماعی تاکید شد. 
نتیجه این که در کلیه نشســت ها، 
قصاص پدر منتفی اعالم شــد، ولی 
در افزایش مجــازات حبس تعزیزی 
پذیرش وجود داشــت. پیشنهادی 
که در نشست شورای فقهی حقوقی 
در شــهر قــم برگزار شــد مجازات 
۲۵ سال تا ۴۰ ســال در نظر گرفته 
شــده بود اما قوه قضاییه در آخرین 
بررســی خود، مجــازات درجه ۲ و 
۳ پیشــنهاد داده بود«. درجاتی که 
حداکثر حبس برای پدر یا جد پدری 
 را در همــان حد حداکثر ۱۰ ســال 

تنزل می دهد.
گرامی زادگان گفــت: »در ماده 
۶۱۲ اعالم شــده است که » هر کس 
مرتکب قتل عمد شــود و شــاکی 
نداشته یا شاکی داشــته باشد ولی 
از قصاص گذشــت کرده باشــد، به 
حبس تعزیری درجه چهار محکوم 
می شــود«. مجازات درجه ۴ طبق 
قانون مجازات اسالمی حبس بیش از 
پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره 
۱ گفته شده اســت که » در مواردی 
که فرد با علم بــه عدم امکان قصاص 
مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر 
مجازات مذکور محکوم می شــود.« 
بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس 

قطعی خواهد بود«. 
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت 
امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت 

افزایــش قوانین حمایتــی عنوان 
کرد: »این حمایت ها شــامل، ایجاد 
شدن بستر مناســب برای دستیابی 
خانواده ها بــه امکاناتی اســت که 
جزو حقــوق آنان در جامعه اســت 
و همچنیــن آمــوزش مهارت های 
ضروری مانند تعلیم و تربیت، آموزش 
حرفه و فــن، حمایت هــای مالی و 
شــغلی و ده ها حمایت کــه اکنون 
خرد جهانی در بســیاری از کشور ها 
از آن بهره منــد هســتند. البته این 
نکته هم مهم اســت که طی ســال 
اخیر دو ســه قانون خوب در حوزه 
کودکان و نوجوانان تصویب شده که 
در صورت اجرای خوب و سریع آن، 
می توانند افق بهتــری را برای آینده 

ایجاد کنند«.
  مجلس خالف شرع 

عمل نمی کند
ایــن در حالی اســت کــه ابراز 
امیــدواری بــه مجــازات پــدراِن 
فرزندکش تــا حداکثر ۱۰ ســال با 
تبصره های بازدارنــده دیگر هم در 
صورتی بــه اجرا در خواهــد آمد که 

مجلس نیز به این پیشنهاد تن دهد.
اما برخی می گویند کمیســیون 
حقوقی مجلــس دیدگاهی نزدیک 
به معاونت امــور زنان دولت روحانی 

ندارد.
همیــن چنــدی پیش حســن 
نــوروزی، نایب رئیس کمیســیون 
قضایــی و حقوقــی مجلــس، بــه 
اعتمادآنالین در ایــن باره گفته بود 
که مجلس در تشــدید مجازات والد 
مرتکب قتــل فرزند خالف شــرع 
مقــدس قانون گــذاری نمی  کند و 
به خاطر یک یا دو مــورد پرونده که 
نمی توان ساختار شــرع را زیر سوال 
برد. هر چند به این نکته نیز اشــاره 
داشت که تشدید مجازات در اندازه 
افزایــش مــدت حبس یــا گرفتن 
حضانــت فرزندان دیگــر می تواند 

تغییر کند.

پدر فرزندکش قصاص نمی شود؛ حداکثر ۱۰ سال حبس می کشد؛

عدم تناسب جرم و مجازات؛ استخوانی گلوگیر در ایران

خبر

هنوز ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
محیط زیســتی و جانباختن دو تــن از آنها در 
جاده های آذربایجان غربی منتشر نشده بود که 
خبری مشــابه در صدر اخبار قرار گرفت، این بار 
خادثه برای اتوبوســی رخ داد که سربازمعلم ها 

مسافران آن بودند.
صبح روز سوم تیر یک دستگاه اتوبوس ولوو از 
مبدا زاهدان در حرکت بود که در جاده یزد-دهشیر 
به علت نقص فنی به وجود آمده، با جدول وسط 
جاده برخورد کرده و پس از واژگون شــدن با یک 
تریلی تصادف می کند. در نتیجه این حادثه ۵ نفر 
از مسافران این اتوبوس )۳ سربازمعلم، یک مأمور 
انتظامی و یکی از سرنشینان تریلی( جان خود را از 

دست داده و ۳۴ نفر مصدوم می شوند. 
به گزارش ایلنــا، یکی از ســربازان حاضر در 
اتوبوس دربــاره جزییات ایــن حادثه می گوید: 
»روز پنج شــنبه ســاعت ۸ صبح به حوزه نظام 
وظیفه رفتیم و کارهای اعزام انجام شــد و سوار 
اتوبوس شدیم، اما حدود ســاعت ۱۰ و نیم تا ۱۱ 
بعد از یک ساعت معطلی اتوبوس ما حرکت کرد. 
ظاهرا اتوبوس از همان جا مشکل داشت. ما آخرین 
اتوبوسی بودیم که از ترمینال خارج شدیم. در طول 
مسیر همه جا نگه می داشت. چون اتوبوس ترمز 

دستی نداشت. شــاگرد اتوبوس می رفت سنگ 
جلوی چرخ ها می گذاشت تا مانع حرکت آن شود. 
تا اینکه باالخره همین ترمز کار دست ما داد«. او 
ادامه می دهد: »اتوبوس اصال کمربند نداشــت. 
فقط صندلی راننده کمربند داشت. ما همان جا که 
می خواستیم، حرکت کنیم گفتیم که این اتوبوس 
کمربند ندارد، حتی گفتیم اگر در راه چک کنند، 
مشکل ایجاد می شود، اما گفتند نه در راه کسی را 

چک نمی کند«.
این سرباز با بیان اینکه یکی از رفقایش از ناحیه 
ســر مصدوم شــده و بیش از ۱۰۰ بخیه به سر او 
زده اند، می گوید: »گردن رفیقم آســیب دیده و 
چند مهره از کمرش نیز با مشکل مواجه شده است، 
یکی از بچه ها هم که اینجا در بیمارستان با ماست 

انگشتانش را از دست داده است«.
سرباز دیگری با بیان اینکه اتوبوس در همان 
حین که ترمز نداشــت پنچر هم شد، می گوید: 
»وارد شهر که شــدیم اتوبوس به سمت راننده 
واژگون شد. ماشین مســافتی را روی زمین لیز 
خورد، قبل از اینکه به گاردریل ها بخورد به تریلی 
که همان جا پارک شده بود، برخورد کرد و متوقف 
شد. تعدادی از بچه ها در این شرایط گیر کردند و ۵ 

نفر هم درجا فوت شدند«.

او که ۲۵ سال دارد و مهندس شیمی است، 
می گوید: »رفیقم ۲۰ روز قبل ازدواج کرده بود، 
به من می گفت هنوز مهمانی عروســی اش را 
نگرفته است. متاســفانه در این حادثه دستش 
قطع شده و به پوست آویزان بود و استخوانش 
بیرون زده بود و االن در بیمارســتان بستری 
اســت، ســطح هوشــیاری اش پایین است و 
می گویند، اگه سطح هوشــیاری اش باال نیاید 

نمی توانند عملش کنند«.
 سهم قصور ۵۰درصدی راننده 

برای اتوبوس سربازان
با وجود همه این روایات از وضعیت اسفبار 
اتوبوس، اعالم شده که راننده ۶۰ ساله و دارای 
کارت هوشمند است و ۱۱ سال سابقه کار دارد و 

تاکنون هیچ نمره منفی هم نداشته است.
مدیرکل ایمنی سازمان راهداری با اشاره به 
علت وقوع تصادف اتوبوس سربازان گفت: »علت 
اصلی تصادف اتوبوس سربازان بروز نقص فنی 
در سیســتم ترمز و عدم توانایی کنترل وسیله 

نقلیه بوده است«.
فرهاد صالحیان با اشــاره به اختالف نظرها 
درباره علت وقــوع تصــادف و واژگونی گفت: 
»مدل ساخت این اتوبوس ســال ۱۳۸۲ بوده 

اســت و نمی توان گفت جزو ناوگان فرســوده 
محسوب می شود«.

تشکیل کمیته برای بررسی علل واژگونی 
اتوبوس خبرنگاران 

این در حالی است که در پی واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران محیط زیســت در حوالی نقده که 
به فوت خبرنگاران ایسنا و ایرنا انجامید، مدیر 
دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه هم خبر داد که به دســتور وزیر کشور 
قرار اســت کمیته ای با حضور دســتگاه های 
 ذیربط برای بررســی علل رخــداد این حادثه 

تشکیل شود.
در حالــی که پیشــتر اعالم شــده بود که 
فرسودگی اتوبوس و نقص سیستم ترمز دلیل 

این حادثه اســت، مسعود تجریشــی به ایسنا 
گفت:  »ما هر ســاله خردادمــاه برنامه ریزی 
می کنیم تا ســمن ها و تشــکل های مردمی 
منطقه ای و کشــوری، متخصصان و در نهایت 
دستگاه های دولتی از پروژه های احیای دریاچه 
ارومیه بازدید کننــد. طی این مدت همواره در 
جهت حفظ شــأن این افراد تــالش و بهترین 
هتل ها،  پروازها و ... را فراهم کرده ایم و مسایل 

مالی برایمان مطرح نبوده است«.
 وی درباره استفاده از این اتوبوس فرسوده در 
سفر فشرده مطبوعاتی گفت: » باید منتظر نتایج 
بررسی ها ماند ولی به نظر می رسد این اتوبوس 
برای این تور مطبوعاتی مناسب تشخیص داده 

شده بود«.

روایتی از آنچه در واژگونی اتوبوس سرباز معلم ها گذشت

از مرگ سه سرباز معلم تا قطع دست تازه داماد

در الیحه پیشنهادی دولت، 
مجازات قتل فرزند، از 

حداکثر ۱۰ سال به حداقل 
۲۵ سال افزایش می یافت. 

عددی که در رفت و 
برگشت ها به قوه قضاییه 
روی همان ۱۰ سال قبلی 

باقی ماند

برخی معتقدند مصونیت 
قانونی پدر در قبال 

فرزندکشی برخی پدران 
را در ارتکاب به آن جسور 

کرده و حتی باعث پرشمار 
شدن این جنایت شده 

است
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