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مسئوالن حبس کودکان کار در 
زیرزمین بهزیستی عزل شدند

سازمان بهزیستی 
کشــور به نگهــداری 
کودکان کار در زیرزمین 
شاهین شــهر واکنش 
نشــان داد و مسئوالن 

نگهداری کودکان کار در زیرزمیــن را عزل کرد. 
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان 
بهزیســتی خبر داد که حکم عزل رئیس و معاون 
بهزیستی شاهین شهر به عنوان مسئوالن نگهداری 
کودکان کار در زیرزمین بهزیســتی صادرشده و 
تخلف اداری آنان پیگیری می شود. یادآور می شود 
پنجشنبه 13 شهریور، اداره بهزیستی شاهین شهر 
1۰ کودک را که سر چهارراه ها جمع کرده بودند در 
زیرزمین این اداره محبوس کرده است. این کودکان 
و نوجوانان توسط مأموران جمع آوری شده و تحویل 
این اداره شده بودند، اما اداره بهزیستی شاهین شهر 
آن ها را بدون مراقب و کوچک ترین امکاناتی در این 

زیرزمین محبوس کرده بود.َ
    

افتتاح اولین سالن سینمایی 
کودکان با حضور مجازی حناچی

شهردار منطقه ۲ در 
مراســم افتتاح جمعی 
از پروژه هــای عمرانی، 
فرهنگی و... این منطقه 
که با حضــور مجازی 

شهردار تهران برگزار شد، به صورت نمادین اولین 
سالن ســینمایی مخصوص کودکان و نوجوانان را 
افتتاح کرد. به گزارش ایسنا، رسول کشت پور گفت: 
از آغاز فعالیت مدیریت شــورای پنجم، با تالش و 
برنامه ریزی صورت گرفته چهار سری از پروژه ها در 
این منطقه افتتاح شد و حاال پنجمین سری نیز آماده 

بهره برداری است.
    

شهرداری به وضعیت آشفته بصری 
شهر تهران رسیدگی کند

عضو شورای اسالمی 
شــهر تهــران گفــت: 
بی نظمی و آشــفتگی 
تابلوهای تجاری و صنفی 
با مشــارکت و پرداخت 

هزینه توسط واحدهای تجاری مستقر در مناطق و 
محالت تهران به راحتی قابل بهبود است. به گزارش 
مهر، ناهیــد خداکرمی با نشــان دادن تصاویری از 
تبلیغات شهری بیان کرد: شهر تهران از نظر بصری 
در وضعیت آشفته و ناخوشایندی قرار دارد، که یک 
سری مربوط به عناصر معماری در مقیاس بزرگ مانند 
ساختمان ها است که متأسفانه بهبود نما و منظره 
آن ها زمان طوالنی می خواهد و یکسری هم عناصر 
کوچک هستند که ساماندهی و تغییر آن ها با اینکه 
ساده و کم هزینه است، نقش مؤثری در بهبود سیما و 
منظر شهری دارد. این عضو شورای شهر اظهار کرد: به 
همین دلیل به شهردار تهران تذکر داده می شود عالوه 
بر توجه به اخذ عوارض تابلوها، نسبت به ساماندهی 
تابلوهای واحدهای تجاری صنفی و اداری اقدام کند.

    
 شناسایی کودک مبتال به کرونا 

در مدرسه ممکن نیست
معاون آمــوزش و 
پژوهش سازمان نظام 
پزشــکی در خصوص 
برگــزاری کالس های 
حضــوری در مدارس 

گفت: اعتقاد ما این اســت که اجرای پروتکل ها و 
دستورالعمل ها در بیشتر مدارس امکان پذیر نیست 
و طوالنی بودن دوره  کمون این بیماری باعث می شود 
تا قبل از تشــخیص این بیماری کودکان در مدت 
طوالنی در معرض خطر همکالسی های مبتالی 
خود قرار بگیرند و این چیزی نیست که ما بتوانیم در 
مدارس تشخیص دهیم و یا کنترل کنیم. به گزارش 
ایلنا، علیرضا سلیمی با انتقاد از برگزاری کالس های 
حضوری در مدارس گفت: پیرو نامه ای که رئیس 
سازمان نظام پزشکی به وزیر آموزش وپرورش در این 
زمینه نوشت و اعالم موضع کرد، اعتقاد راسخ جامعه 
پزشکی این است که باز شدن حضوری کالس درس، 
می تواند یک حرکت مخاطره آمیز باشد، چون معموالً 
مدارس جزو آخرین جاهایی هســتند که در این 
شرایط باز می شوند. سلیمی در پاسخ به این سؤال که 
باز شدن مدارس می تواند چه تبعاتی برای کودکان 
با توجه به شیوع کرونا داشته باشد؟ افزود: باز شدن 
مدارس یک واقعه مهم اجتماعی محسوب می شود 
و افزایش ترددهای بین شهری و استفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی را به دنبال خواهد داشت، تغییری 
که باز شدن مدارس در وضعیت شهری دارد، خیلی 
بیشتر از آن چیزی است که ما بخواهیم بحث را ناچیز 

ببینیم و این اتفاق تبعات بسیار وسیعی دارد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدتــی اســت در رســانه ها از 
»خون بس« زیاد شــنیده و خوانده ایم. 
رسمی که بسیاری آن را غیرانسانی و زن 

را قربانی اصلی آن می دانند. 
رویداد سنتی »خون بس«، از رسوم 
برخی طوایف استان های جنوبی و غربی 
ایران اســت که طرفدارانش خواستار 
ثبت آن در فهرســت میراث معنوی و 
فرهنگی ایران شــده اند. قــرار گرفتن 
رویداد »خون بس« در فهرست میراث 
معنوی و ناملموس کشور از ۸ سال پیش 
تاکنون مطرح  شده است. این درخواست 
از طرف اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

مطرح و رد شد.
بعضــی هم وطنــان از لرســتان و 
چهارمحال و اســتان فارس نیز طبق 
آنچه در رسانه ها آمده، قبالً خواستار ثبت 
رویداد »خون بس« شده بودند. مسئوالن 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری که اکنون به وزارتخانه 
تبدیل شده است، ثبت »خون بس« را به 
دلیل ضدیت با حقوق بشر و حقوق زنان، 
رد کرده بودند. دوباره مدتی اســت در 
خبرها آمده که پرونده ثبت »خون بس«، 
در دستور کار قرارگرفته و با واکنش های 
بسیاری همراه شده است. مدیرکل وقت 
آثار ســازمان میراث فرهنگی در سال 
13۹۲ گفته بود که رویداد »خون بس«، 
مباحث ضد حقوق بشر دارد. کنوانسیون 
ثبت میراث معنوی، به مواردی که مغایر 
حقوق بشــر و میراثی که مورد افتخار 
بشــر نیســت، توجه ندارد. لذا، رویداد 
»خون بــس«، ارزش های برجســته و 
بااهمیت ندارد کــه بخواهد ثبت ملی 
داشته باشــد. در رویداد »خون بس«، 

حقوق برخی از انسان ها پایمال شده و 
امتیازی برای ثبت ملی و افتخار ایرانیان 

ندارد. 
 عروس هایی که برای صلح 

معامله می شوند
عــروس »خون بس« زنی اســت 
که هیچ اراده ای از خود نــدارد. نه حق 
انتخاب دارد نه اجر و قربی و نه مهریه و 
شیربهایی. وقتی مابین دو طایفه، خون و 
خونریزی به اوج می رسد، از طایفه مقصر 
و قاتل، دختری را به هدیــه به خانواده 
مقتول می دهند. به نزدیکان کسی که 
کشته شده. به این امید که جوشش خون 

فروبنشیند و درگیری و نزاع آرام شود.
معموالً زن معامله شده پس از عقد، 
دیگر نه عضــو قبیله پدری اســت و نه 
قبیله ای که به آن واردشده او را به عنوان 
عضوی از خود به رسمیت می شناسند. 
چون به هرحــال او از قبیله ای آمده که 
باعث کشــته شدن عزیزشــان شده و 
وابسته ای از خانواده قاتل است، به همین 
دلیل است که در معرض آزار مداوم قرار 

می گیرد.
عروس »خون بس« بعــد از مرگ 
شــوهرش اجازه بازگشــت به خانواده 
پدری را ندارد و تا پایان عمر باید به عنوان 
کلفت در خانواده همسر خدمت کند. 
هیچ گاه حق اعتراض نداشــته و عماًل 
جــزوی از مایملــک خانواده شــوهر 
محسوب می شود. عروس»خون بس« 
را می دهند تا خانــواده مقتول در قبال 
دریافــت او از خونخواهی فرد یا افرادی 
که به قتل رسیده اند منصرف شوند و به 
صلح رضا دهند. رســم »خون بس« گر 
چه سنت همه گیری نیست، ولی هنوز 
هم به کلی منسوخ نشــده و در برخی از 
نقاط ایران کماکان، اما نه به قوت سابق 
اجرا می شود. آنچه جالب است مداخله 
نکردن دولــت و قانون در این ســنت 

»زن ستیز« است. در پدیده »خون بس« 
زن نوعی وجه المصالحه برای آتش بس 
بین دو قبیله متخاصم است. برخالف 
قوانین شــرعی و آنچه در همه مکاتب 
بشری می بینیم، این بار انسانی به جرم 
گناه فرد دیگری مجازات می شــود. در 
این تصمیم منافــع قبیله و ایل اهمیت 
بیشتری تا منافع یک زن ناراضی دارد و 
زن مصالحه شده درگیر شرایط بسیار 
پیچیده ای است. از سوی قبیله خودش 
نه خودی محســوب می شود نه غریبه 
و از ســوی قبیله ای که وارد آن شده هم 
نه بخشی از تن آن جامعه است و نه جزئی 
دورریختنی. یعنی از حمایت هیچ کدام 
از دو طرف قبیله متخاصــم برخوردار 
نیســت. به نوعی فردی بی هویت است 

که به هیچ جای مشخصی وصل نیست.
او از ابتــدای ماجرا قربانی اســت و 
تا انتهای آن هم قربانــی باقی می ماند. 
مجازات او بابت اشــتباهی که مرتکب 
شده نیست بلکه بابت میل روح جمعی 
برای فراموش کردن اتفاقات گذشــته 

است.
»فصلیه« و مردساالری در اهواز

بااینکــه فعــاالن حقــوق زنــان 
برای جلوگیری ازاین گونــه ازدواج ها 
سال هاســت که تــالش می کنند اما 
همچنان رسم »خون بس« در بسیاری 
از نقاط کشور اجرا می شود. روز گذشته 
بود که خبرگزاری ها از وقوع مجدد این 
اتفاق خبر دادند. در اهواز و قبایل عرب به 
»خون بس«، »فصلیه« می گویند و این 
بار قرعه به نام دختری 11 ســاله افتاده 

است تا قربانی شود. 
به گــزارش ایرنا، یکی از بســتگان 
این دختر 11 ســاله روایت »فصلیه« 
شدن او را این گونه توضیح داد: ماجرا از 
ازدواج برادر این دختــر با زنی از طایفه 
دیگر آغاز شد، ســه روز بعد از ازدواج، 

پسرعموهای عروس تحت عنوان »نهوه« 
نسبت به این وصلت اعتراض می کنند و 
منزل خانواده داماد را به رگبار می بندند. 
بعدازآن، طایفه داماد واسطه هایی برای 
مذاکره با طرف مقابل )طایفه عروس( 
می فرستد و بعد از مهلت 1۶ روزه )در دو 
مقطع( نشست هایی با حضور شیوخ و 
بزرگان برگزار می کنند. در این جلسات 
طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال 
جریمه مالــی و دادن دختری به عنوان 
فصلیه می کنند. طبق ســنت »نهوه«، 
پســرعموهای یک دختر بــرای خود 
حق تصمیم گیری دربــاره ازدواج آن 
دختر قائل هستند و می توانند از ازدواج 
دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و 

به اصطالح  آن را »نهی« کنند.
به گفته فرد راوی در نشســت بعد، 
عموزاده های عروس از گرفتن جریمه 
مالی صرف نظر کرده امــا برای گرفتن 
دختری به عنوان فصلیه اصرار می ورزند، 
طبق خواسته عموزاده ها، این دختر 11 
ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به 
ازدواج مردی از طایفه مقابل درآید، این 
در حالی است که خانواده دختر به شدت با 
فصلیه مخالفت و از آن امتناع می کنند، اما 
درنهایت به دلیل تصمیم گیری قبیله ای 

و از ترس بروز تبعات و مشکالت یا کشته 
شــدن فردی از طایفه، بــه آن رضایت 

می دهند.
 »خون بس« 

موافقانی هم از دولت دارد!
دخترانی که به صــورت »فصلیه« 
ازدواج می کنند درواقع قربانی خطای 
مردان طایفه می شوند. آن ها به شدت 
زیر فشــار روحی و تحقیر قرار دارند و 
مرتبه اجتماعی شان در عشیره بسیار 
پایین اســت. فعاالن حقوق زنان که با 
طرح پرونده ثبت معنــوی »فصل« و 
»خون بس« با راه اندازی هشتگ های 
»#من_خون بس_نمی شــوم« و 
»#مــن_ فصلیة_نمی شــوم« در 
شــبکه های اجتماعی، نســبت به آن 
اعتراض کرده بودند، با راه اندازی هشتگ 
» #ال_للفصلیة« دوباره مخالفت های 

خود را اعالم کرده اند.
در این میان اما مقام معظم رهبری 
نیز مخالفت خود را با رســم منســوخ 
»خون بس« اعالم کرده اند. بااین حال 
برخی نمایندگان که متأسفانه عده ای 
از آن ها زن هســتند این رسم را »نماد 
صلح« خوانده اند و ظاهرا از قربانی شدن 

هم جنسان خود راضی هستند. 
الهام آزاد یکی از نمایندگانی اســت 
که اعتقــاد دارد »خون بــس« باعث 
رواج صلح بین قبیله ها می شــود. آزاد، 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس، روز سه شنبه، 11 شهریور در 
گفت و گو با وب ســایت رسمی مجلس 
شورای اسالمی )خانه ملت(، از تالش ها 
برای ثبت سنت »خون بس« در فهرست 
میراث ناملموس کشور دفاع کرده است.

به گفتــه او در قدیــم ازدواج با اذن 
خانواده و بدون آشــنایی دختر و پسر 
امری عرفی بوده و اگر ایــن نوع ازدواج 
برای خون بس با توجه به اقتضای زمان 
و شــرایط صورت می گرفت، نمی توان 
گفت که عملی در جهت اعمال ظلم علیه 

جامعه زنان بوده است.
صادق جعفــری چگنــی، رئیس 
دادگستری شهرســتان شوش تیرماه 
ســال جاری، نیز خون بس را »ســنت 
حســنه« نامیده و گفته بود ثبت آن در 
فهرست میراث ناملموس کشور به اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان خوزستان پیشنهاد 
شده اســت. چگنی دو رسم »فصل« و 
»خون بس« را »دو اثر فاخر اجتماعی« 
نامیده و گفته اجرای آن ها الزاماً زندگی 
زن را نابود نمی کند که بگویند مسئله 

حقوق بشری است.
او در دفاع از ایده اش گفته که این رسم 
برای این بوده کــه مانع ادامه خونریزی 
شود، شما با هر وسیله ای جلو خونریزی را 
بگیرید، مانعی ندارد ضمن اینکه ایرادات 
این رسم به دلیل تأثیر شرایط اجتماعی، 

اکنون برطرف شده است.

زنان در کنار زنان
در این رابطه اما بســیاری از زنان و 
فعاالن حقوق زنان اعالم نارضایتی کردند 
ازجمله طیبه سیاوشی، نماینده سابق 
مجلس شورای اســالمی. او در توییتر 
خودش نوشت: خون بس نه سنت است و 
نه نماد صلح؛ نوعی ناهنجاری اجتماعی 
است که به  جای ثبت ملی آن، باید ریشه 
آن را خشکاند. راه جلوگیری از کینه توزی 
طوایف در ایران امــروز، مبادله زنان و 
دختران نیست. بلکه استقرار نهادهای 
مدنی، تقویت ســمن ها برای آموزش و 
تأمیِن امنیت اجتماعی در نقاط خارج 
از مرکز است. همچنین شهناز سجادی، 
دســتیار حقــوق شــهروندی معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
بر ضرورت جرم انگاری سنت های مغایر 
حقوق انســانی علیه زنان تأکید کرد و 
خواستار این شد که برای جلب رضایت 
اولیا دم تمهیدات انسانی تری پیش بینی 
شود. از سوی دیگر عاطفه بروایه مدیر 
موسســه مردم نهاد »آوای زنان ریحانه 
اهواز« به خبرگــزاری ایرنا گفت که در 
نامه ای به ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه از او خواسته  اند که برای مخالفت 

با ثبت خون بس ورود کند.
به گفتــه براویه، در تمــاس تلفنی 
از دفتر رئیس قوه قضاییــه وعده داده 
 شــده که پرونده »فصل و خون بس« 
ملغی شــود. بااین حال هنوز مسئوالن 
قضایی واکنشی رسمی به این موضوع 

نداشته اند.
الزم به ذکر است که در استان های 
غربــی و جنوبــی رســم هایی که به 
زن آســیب می رســانند زیاد دیده 
می شود. در این استان ها مرگ براثر 
خودسوزی، خودکشــی و قتل های 
ناموسی به وفور وجود دارد و هنوز هیچ 
ارگانی برای رفع این موضوعات وارد 
نشده است. از ســوی دیگر در الیحه 
تأمین امنیت زنان که سال هاست بین 
دولت، قوه قضاییه و مجلس در رفت و 
آمد است به رسم خون بس اشاره و بر 
ممنوعیت آن تأکید شده و انجام آن 

جرم تلقی می شود. 

دختر 11 ساله اهوازی جدیدترین قربانی »خون بس« شد

تداوممیراثیننگینکه»نمادصلح«اشمینامند!

خبر

حدود هفت روز از اتمام عزاداری و سفرهای 
هم وطنانمان گذشته و حاال دوباره آمار فوتی ها 
باال رفته است. البته این موضوع را پیش تر بسیاری 
از پزشکان و مسئوالن حوزه سالمت پیش بینی 

کرده بودند.
به هرروی بر اســاس اعالم سخنگوی وزارت 
بهداشت از روز شــنبه تا ظهر یکشنبه یک هزار 
و ۹۹۲ بیمار جدید مبتالبه کووید-1۹ در کشور 
شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید-1۹ در 
کشور به 3۸۶ هزار و ۶۵۸ نفر رسید. در این بازه 
زمانی 13۹ بیمار کووید-1۹ نیز جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۲۲ هزار و ۲۹3 نفر رسید.
 WHO برای خرید واکسن  موردتأیید

اقدام می شود
مدتی است که بحث تولید و واردات واکسن 
کرونا بســیار داغ شده اســت. بر همین اساس 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تأمین واکسن 

کرونا در کشور، گفت: اگر کشوری واکسن کرونا 
را تولید کند و آن واکســن مورد تأیید سازمان 
جهانی بهداشــت قرار گیرد، با توجه به دستور 
رئیس جمهــور برای خرید آن اقدام می شــود، 
سیماسادات الری ادامه داد: در ایران نیز تالش ها 

برای تولید واکسن کرونا در حال انجام است. 
شناسایی افراد پرخطر تمام نشده است

از ســوی دیگر تالش برای شناســایی افراد 
پرخطر همچنان ادامه دارد. مدیرکل ســالمت 
شهرداری تهران روز گذشته گفت: در خصوص 
غربالگری همچنان بر اساس فرایندی که از اواخر 

اسفندماه شروع شد، اقدامات ادامه دارد.
زینب نصیری، در تشریح ادامه سیاست های 
غربالگری در خانه های سالمت گفت: از مجموع 
3۵۲ محله تهران، ۲۴1 خانه سالمت بخشی از 
شبکه غربالگری وزارت بهداشت شدند و همانند 
پایگاه های بهداشــت و مراکز جامع ســالمت 

همکاری می کنند.

او با بیــان اینکه همکاران مــا در خانه های 
سالمت به سامانه ۴۰3۰ دسترسی پیدا کردند، 
گفت: همــکاران ما به صورت محلــه ای با همه 
شــهروندان ســطح محالت تماس گرفتند و 
اطالعات در ســامانه 3۰ ثبت شــد و اگر کسی 
عالئمی داشــت، آن فرد را به مراکز 1۶ ساعته 
وزارت بهداشت در همان منطقه ارجاع می دهند 
و اگر عالئمی نداشته باشند، راهنمایی های دیگر 

را انجام می دهند.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران در پاسخ 
به این پرســش که در خانه های سالمت فرایند 
غربالگری برای چه تعداد انجام  شده است؟ گفت: 
نمی شــود آمار را تفکیکی اعالم کــرد، چراکه 
ســامانه یکپارچه بود و اطالعات شــهروندان 
به صورت مســتمر در کارتابل همکاران ما قرار 

می گیرد.
نصیری بابیان اینکه در اوایل اردیبهشت دور 
اول غربالگری تمام و دور دوم آغاز شد، گفت: در 

دور دوم افراد پرخطرتر و یا افرادی که اطالعات 
آن ها ثبت شده بود و به سفر رفتند، دوباره مورد 

ارزیابی قرار گرفتند و این فرایند ادامه دارد. 
احتمال دوباره پیک کرونا

مدیرکل سالمت شهرداری تهران ادامه اظهار 
کرد: هرچقدر هم که خدمات ارائه شود، اما اگر 
سیاست ها آن سیاستی نباشد که خود مراقبتی 
بیشتر را به همراه داشته باشد و منجر به کاهش 
شیوع کرونا شود، عمالً با پیک های مختلف شیوع 

ویروس روبرو می شویم.

نصیری در پاسخ به این پرسش که نانوایی ها 
به عنــوان یکــی از کانون های شــیوع کرونا 
معرفی شــده اند و با توجه به برنامه آموزشــی 
که شــهرداری به اجرا گذاشــت،  آموزش ها 
به روزرســانی و مجدداً اجرا می شــود یا خیر؟ 
گفــت: در دو مرحله با هماهنگــی که با صنف 
نانوایی های ســنتی انجام شــد به نانوایی ها 
آموزش دادیم و پوسترهایی در این اماکن نصب 
شــد و ســعی کردیم تا آن ها را به این موضوع 

حساس کنیم. 

آثار تعطیالت چندروزه هفته پیش رخ می نماید؛

افزایش دوباره آمار قربانیان کرونا در کشور

صادق جعفری چگنی، 
رئیس دادگستری 

شهرستان شوش تیرماه 
سال جاری، خون بس را 
»سنت حسنه« نامیده 
و گفته بود ثبت آن در 

فهرست میراث ناملموس 
کشور به اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان 
خوزستان پیشنهاد شده 

است

عروس »خون بس« زنی 
است که هیچ اراده ای از خود 

ندارد. نه حق انتخاب دارد 
نه اجر و قربی و نه مهریه و 

شیربهایی. وقتی مابین دو 
طایفه، خون و خونریزی 
به اوج می رسد، از طایفه 
مقصر و قاتل، دختری را 

به هدیه به خانواده مقتول 
می دهند
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