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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد:
افزایش مصرف سوخت با 
اجرای سهمیه بندی بنزین 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره 
اثر اجرای طرح ســهمیه بندی بنزیــن در میزان 
مصرف گفت: پیش ازاین مصــرف روزانه بنزین در 
کشور 94میلیون لیتر بوده درصورتی که طی دو روز 
گذشته این مصرف افزایش داشته و به 105میلیون 
لیتر در روز رسیده است.  به گزارش ایلنا، سیدکمال 
هادیانفر اظهار کرد: براساس مطالعات و گزارش ها، 
در برهه های پیشــین، اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین و افزایش قیمــت آن تقریباً معادل 3 درصد 
-حدود 551 نفر- در کاهــش تصادفات اثربخش 
بوده و این اثربخشــی محدود به یــک دوره زمانی 
»یک ساله« بوده و بعد از یک ســال اثربخشی آن 
کمتر می شود، درواقع باید بگویم اثربخشی اجرای 
این طرح در کاهش تصادفات خیلی زیاد نیست و 

حدود 2 تا 3 درصد است.
    

آنفلوآنزا جان ۱۵ نفر را گرفت

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با اشاره به آغاز موج اول آنفلوانزا در کشور 
گفت: متأســفانه 15نفر تاکنون در اثر ابتال به این 
بیماری جان خود را از دســت  داده اند.  به گزارش 
فارس، محمدمهدی گویا، بیان کرد: طی سه هفته 
گذشته موج اول این بیماری در کشور با شدت زیاد 
فعال  شده است، اما شیوع این بیماری تنها مختص 
به کشور ما نیست و در تمام منطقه خاورمیانه و حتی 
برخی کشورهای اروپایی شاهد گسترش این بیماری 
هســتیم. او با بیان اینکه ویروس آنفلوانزا به دو نوع 
H1N1 و H3N2 تقسیم بندی می شوند، ادامه 
داد: در نوع اول تعداد مبتالیان بیشتر گزارش  شده 
است و این نوع ویروس به صورت شدیدتری بیماران 
را درگیر می کند. رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه استان های قزوین، 
آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، تهران، اصفهان، 
سمنان، مازندران و گلستان بیشترین تعداد مبتالیان 
را به خــود اختصاص داده اند، افــزود: این ویروس 
کماکان در کشور فعال اســت و ظرف اواخر هفته 
گذشته نیز گزارش ها درباره افزایش تعداد مبتالیان 
بیشتر بوده است. گویا در ادامه با اشاره به اینکه اغلب 
افراد فوت شده مبتالبه بیماری زمینه ای بوده اند یا 
اینکه سن آن ها باالی ۶5 سال بوده است،  توضیح 
داد: استان های تهران و مازندران و آذربایجان شرقی 
بیشترین آمار فوتی ها را به خود اختصاص داده اند. 
او خاطرنشان کرد: خوددرمانی ازجمله نکاتی است 
که نگرانی ما را در پی دارد و باعث تشدید این بیماری 
می شود، همچنین مصرف آنتی بیوتیک ها برای این 

بیماران اثر چندانی ندارد. 
    

تداوم آلودگی هوا در کالن شهرها
مدیرکل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان 
هواشناســی ضمن اشــاره به تداوم آلودگی هوا 
در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت کشــور تا روز 
چهارشنبه )۶آذر( گفت: از بعدازظهر این روز سامانه 
بارشی جدید به کشور وارد می شود. به گزارش ایسنا، 
صادق ضیائیان با بیان این که تا چهارشنبه )۶ آذرماه( 
جوی پایدار همراه با افزایش نســبی دما در غالب 
مناطق کشور حاکم خواهد بود اظهار کرد: با توجه به 
پایداری و سکون نسبی هوا انتظار می رود از تا اواسط 
پنج شنبه به تدریج بر غلظت آالینده های جوی در 
شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور به ویژه تهران، 
اصفهان، کرج و اراک افزوده شود. به گفته ضیائیان از 
بعدازظهر چهارشنبه با توجه به ورود سامانه جدید 
بارشــی در مناطقی از شــمال غرب و غرب کشور 
بارش باران و برف خواهیم داشــت. همچنین طی 
روز پنج شــنبه و جمعه )۷و۸ آذر( بارش در نیمه 
غرب کشور ادامه خواهد داشت. او در پایان درباره  
وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اعالم کرد:  
آسمان تهران امروز 5 آذر کمی ابری همراه با غبار 
صبحگاهی با حداقل دمای یــک و حداکثر دمای 
9درجه ســانتی گراد و طی روز چهارشنبه )۶آذر( 
صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر قســمتی 
ابری همراه با وزش باد با حداقل دمای 1و حداکثر 

10درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دیروز 25 نوامبــر روز جهانی منع 
خشونت علیه زنان بود. »خشونت علیه 
زنان« واقعیتی غیرقابل انکار در سراسر 
جهان است و حتی بسیاری از کشورهایی 
که داعیه حقوق بشر را دارند نیز با این 
آســیب اجتماعی مواجه اند. در ایران 
از گذشــته به گوش زنان نجوا می شد 
کــه: »زن باید با لباس ســفید به خانه 
شوهر رود و با کفن از خانه شوهر بیرون 
بیاید«، »صدای جروبحث زن را نباید 
همسایه بشــنود« یا » هرچه بین زن و 
مرد می گذرد باید در خانه خودشــان 
باقی بماند«. زندگی در جامعه ای سنتی 
که مبتنی بر آداب ورســوم است از زن 
همین را می خواهد و کسی که غیرازاین 
رفتار کند وجهه خوبی در بین دیگران 
نخواهد داشت. همین موضوعات باعث 
شده تا همسر آزاری رتبه دوم تماس های 
اورژانس اجتماعــی را از آن خود کند. 
از همین رو  در بســیاری از مناطقی که 
زنان در بافت سنتی آن بزرگ  شده اند، 
کمترین گزارش ها از همســر آزاری به 
چشــم می خورد که این امر به معنای 
اتفاق نیفتادن آن نیســت بلکه وجود 
روحیه جمع  گرایی در چنین مناطقی 
و اعتقاد به بی  اهمیت بــودن فردیت و 
فردگرایی در مقابل تصمیم عشــیره و 
قبیله عامل اصلی پنهان ماندن خشونت 
علیه زنان است. در حقیقت در بسیاری 
از جوامع سنتی خشونت به عنوان یک 
فرهنگ اجتماعی پذیرفته  شده است 
و آسیب تلقی نمی  شود و چرخه کتک 
خوردن و مورد خشونت قرار گرفتن در 

نسل ها تکرار می شود.
  زنان زیادی 

تجربه خشونت را دارند
بر اســاس گفته های مســئوالن و 
پژوهش  های انجام شده در 2۸ استان 
کشور مشخص شــد حدود ۶0 درصد 
از زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی 

زناشویی خشونت را تجربه کرده اند. 
نبود آمارهای دست اول و عدم ارائه 
آن از سوی مسئوالن باعث شده نتوانیم 

از آمار دقیقی از هرگونه همســر آزاری 
و خشونت علیه زنان داشته باشیم، اما 
براســاس اظهارات فرید براتی، معاون 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشــور، در تهران 
2۷درصد از زنانی که موردتحقیق قرار 
گرفته اند، به نوعی دچار خشونت شده 
بودند. حدود شش درصد نیز خشونت 
جنســی و هشــت درصد خشــونت 
عاطفی و روانی را مطــرح کرده بودند. 
درواقع می توان گفــت در تهران اغلب 
خشونت ها، روانی است و از هر سه زن، 
یک زن دچار خشونت شده است. این 
در حالی اســت که در برخی استان ها 
خشونت علیه زنان بیشتر از تهران است  
چراکه به لحاظ فرهنگی و سایر شرایط، 
وضعیت زنان در تهــران  خیلی بهتر از 

مناطق دیگر کشور است.
 زنان تمایلی به 

طرح شکایت ندارند
به گفته حســین ناریان، بازپرس 
دادســرای عمومی و انقالب، زنان در 
ایران تمایلی به طرح شکایت در رابطه با 
خشونت های اعمال شده بر آن ها ندارند.

او یکی از دالیل خشونت علیه زنان 
را نگرش های جامعه به زنان دانسته و 
گفته نوع نگاه مردســاالرانه در جامعه 
موجب می شــود که نگاه به روابط زن و 
مرد تحت تأثیر قرار بگیرد. وی همچنین 
دالیل مقاومت زنان در برابر شکایت و 
تشکیل پرونده را ناشی از شرم و حیا و 
گاهی ترس از سربار خانواده شدن پس 
از طالق و گاهی ترس از انتقام همســر 

عنوان کرد.
ناریان در ادامه بیان کرد: مواجه شدن 
با موانــع مختلــف ماننــد حضانت، 
گروکشــی، مهریه و نفقه هم می تواند 
علت این امر باشــد. او همچنین گفت 
که ادله اثبات در این شــکایت ها بسیار 
سخت گیرانه دنبال می شود. به گفته 
این بازپرس دادسرای عمومی و انقالب، 
هرگاه زنان برخــالف نقش های زنانه و 
همسرانه و مادرانه نقش هایی را بپذیرند، 
به گونه ای مردان ایــن نقش آفرینی را 
دوست نداشته باشند، دوست نداشتن 
را در رفتاری بــروز می دهند که ممکن 

است به خشونت برسد.

زنان علیه زنان
چند ســال پیش الیحــه ای برای 
حمایت از زنان در برابر خشونت تدوین 
شــد و حاال نزدیک به هفت سال است 
که در انتظار تصویب مجلس شــورای 
اســالمی به ســر می برد. این الیحه 
حمایتی زنــان در طول این ســال ها 
دست خوش تغییرات زیادی شده است. 
از حذف برخی مــواد آن به بهانه های 
»همپوشــانی با مواد قانــون مجازات 
اسالمی و آیین دادرسی« تا تغییر نام 
آن به الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 

امنیت بانوان در برابر خشونت«.
الیحه مذکور مخالفان زیادی دارد 
و عجیب این اســت که برخــی از این 
مخالفان سرســخت را زنان تشکیل 
می دهند. مخالفان این الیحه، اعتقاد 
دارند این الیحــه ضربــه ای بر پیکر 
چارچوب خانــواده و ازدواج در ایران 

اســت و تصویب این الیحه همراه 
با آسیب های بســیاری در حوزه 
زندگی خصوصی افراد خواهد بود. 
همچنین آن ها تصور می کنند با 
اجرایی شدن این الیحه در روابط 

معمول خانوادگی تغییرات اساسی 
رخ خواهد داد که درنهایت منجر به 

گشایش هزاران پرونده کیفری 
در مراجع قضایی می شــود. 
آن ها این الیحــه را در مقابل 
فمینیسم غربی قرار می دهند 
که به باور آنان، عالقه ای به 
پیوند زناشویی و تولیدمثل 
نــدارد. حتی در بســیاری 
موارد این الیحه جدید سعی 
می کند خانواده را سببی برای 

خشونت علیه زنان تلقی کند. 
در یکی از ایــن اظهارات 
که با جنجال بسیاری هم 

همراه شــد، زهرا آیت الهی، از فعاالن 
اصول گرا، در یادداشتی نوشته بود در 
صورت تصویب این الیحــه، »زن که 
مظهر لطافت و محبت و آرامش است به 
موجودی بهانه جو، ایرادگیر و نازپرورده 
تبدیل می شود که می تواند هر اقدام مرد 
را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی 
اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته 
باشد قانون به او حق می دهد که مرد را 
محکوم کند و دادگاه را به وســط خانه 
بکشد.« برخی دیگر نیز این الیحه را به 
تضعیف جایگاه مردان در خانواده و در 

اجتماع تعبیر کردند.
حاال آخرین خبرها در رابطه با این 
الیحه از زبان معصومــه ابتکار، معاون 
رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده 
شنیده شد. به گفته او با پیگیری های 
انجام شــده، این الیحــه هم اکنون در 
کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی 

است.
معاون رئیس جمهــور در امور زنان 
و خانواده درباره تأثیــر الیحه مذکور 
در میزان کاهش خشونت اظهار کرد: 
این الیحه دارای دو جنبه بازدارندگی 
و آموزشــی اســت. قانون فرهنگ را  
می سازد و می تواند به فرهنگ رعایت 
حقوق و توجه به امنیــت کمک کند. 
موضوع امنیت زنان یا خشــونت علیه 
زنان مسئله ای نیست که تنها خواسته 

کشور ما باشد.
یزد و زنجان باالترین رتبه 

همسرآزاری
در رابطه با موضوع همســر آزاری 
و فراوانــی آن در شــهرهای مختلف 
ایران می توان به این نکته اشــاره کرد 
که اســتان  های زنجان، البــرز، یزد، 
چهارمحــال و بختیــاری و تهــران 
بیشترین میزان همسر آزاری را دارند. 
مثالً در استان زنجان به ازای هر 150نفر 
در 100هزار نفر، همســرآزاری اتفاق 
افتاده است. از ســوی مقابل، بوشهر، 
سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، قم 
و خراســان شــمالی کمترین میزان 
همســر آزاری را دارنــد. همچنیــن 
استان های خراســان رضوی، کرمان، 

کردســتان، آذربایجان غربی و البرز 
بیشترین نرخ رشد میزان همسرآزاری 
را دارند. در این میان اســتان البرز در 
همسرآزاری شاخص ترین است؛ هم 
بیشترین میزان رشد را دارد و هم جزء 
پنج استان ســرآمد در همسر آزاری 

است.
از طرف دیگر آمار شهرســتان  ها 
نیز در میزان همســرآزاری به تفکیک 
در اطلس مســائل اجتماعــی ایران 
عنوان  شــده اســت. بدین ترتیب بر 
اســاس هر یکصد هزار نفر در کشور، 
در شهرستان های شمیرانات، دورود 
در استان لرســتان، رباط کریم، بافت 
کرمان، شهریار، شــهرکرد، چالوس، 
تربت حیدریــه و تایباد در خراســان 
رضوی و یزد هم همسر آزاری رخ داده 
اســت. به عنوان مثال در اســتان  های 
زنجــان و یزد کــه جزو بیشــترین 
اســتان  های دارای همســر آزاری 
ثبت شــده اســت، از هر صد هزار نفر 
115/۸تا 14۸/5نفر، همســر آزاری 
رخ داده است. یا در سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان که جزو کمترین استان  های 
همسر آزاری هستند، 1۶/9تا 34/9نفر، 

همسر آزاری ثبت شده است.
 زنان سنت شکن خشونت

 را اعالم می کنند
البته باید به این موضوع اشاره کرد 
که خشــونت در تمام جهان نسبت به 
زنان اعمال می شود و این معضل تنها 
متعلق به کشــورهایی ازجمله، ایران، 
افغانستان یا کشورهای درحال توسعه 
نیســت. اصلی که باید آن را بپذیریم 
این است که خشــونت در کشورهای 
ســنتی و جوامع در حال گذار تشدید 
می شود چراکه قوانین حمایتی معین 
در این جوامع وجود ندارد و خشــونت 
از نوع خانگی به وفور دیده می شــود. 
مسائلی که خشونت خانگی را پوشش 
می دهند طیف گســترده ای دارند که 
دلیل آن عدم آگاهــی و تألیف نکردن 
مفاهیم است. در بیشتر مواردی که زنان 
تحت خشونت قرار می گیرند خودشان 
از خشونتی که بر آن ها اعمال می شود 
خبر ندارند. هر فعل یا ترک فعلی که 
منجر به محرومیت و محدودیت 
فرد می شود شامل طیف گسترده 
خشونت های خانگی 
می شود. هرگونه 
رفتار اعم از تهدید، 
اعمال خشــونت، 
محرومیت دیدار زن 
با خانــواده و نزدیکان، 
خرجی نــدادن یا هرچیزی 
که باعث شود فرد آرامش روحی 
و روانی خــود را از دســت  دهد هم 
جزو مصادیق خشونت قرار می گیرد. 
تحقیق ها و پژوهش هــای متعددی 
باید انجام شوند تا بتوان رفتار و تغییر 
رفتار را مقایســه و در رابطه با شدت و 
ضعف بروز پدیده ها صحبت و فعالیت 
کرد. همچنین زنان 
باید با مفاهیم و 
تعاریف جدید 
آشنا شــوند و 

زنانی که در این جامعه سنتی حصارهای 
سنت را شکسته اند و ترس هایشان را دور 
ریخته اند، فرهنگ جدیدی برای سایر 

زنان بسازند.
 تبعیض، خشونتی که 

بخشیده نمی شود
کارشناسان این حوزه معتقدند باید 
به دختران آموزش های الزم را در رابطه 
با خشونت داد و به آن ها یاد داد خشونت 
تنها مختص زن و شوهر نیست و پدر، 
برادر یا مادر هم می توانند خشــونت 

اعمال کنند.
 مسئله ای که نباید فراموش کنیم این 
است که اولین نوع خشونتی که دختران 
با آن مواجه می شوند آزارهای کالمی 
در خیابان اســت که تا سنین باال آن ها 
را رها نمی کند و زنان و دختران جوان 
به دفعات مورد این گونه خشــونت ها 

قرارگرفته اند.
نوع دیگری از خشونت که هیچ گاه به 
چشم نمی آید »تبعیض« است. تبعیض 
جنسیتی از نهاد خانواده شروع می شود 
و ســؤال اینجاســت که آیا ما تبعیض 
را خشــونت می دانیم؟ ایــن مورد هم 
از ســخت ترین نوع خشونت هاست. 
تبعیض باعث می شود زن فرصت ها و 
امکاناتش را برای زندگــی و حضور در 
جامعه از دســت بدهد و این در زندگی 
اجتماعی او نمود پیدا می کند. در ایران 
بزرگ ترین مشکل زنان نداشتن قوانین 
حمایتی است و اینکه خشونت در قوانین 
ما تعریف نشــده و نیاز مبرمی داریم تا 
قوانین برای زنانی که مورد خشــونت 

قرارگرفته اند تدوین شود. 
*بیمارســتانی در میــالن ایتالیا 
به مناســبت 25 نوامبــر روز جهانی 
منع خشــونت علیه زنــان، این روزها 
نمایشگاهی از عکس های رادیولوژی 
زنــان خشــونت دیده ای  که بــه این 
بیمارســتان مراجعه کرده انــد، برپا 
کرده است. پزشکی که به ابتکار او این 
نمایشگاه برپا شده، نام آن را »وحشت 
هر روزه« گذاشــته اســت. او که خود 
جراح است گفته زنانی که به اورژانس 
این بیمارســتان مراجعه کرده اند، از 
سوی همسر، یکی از اعضای خانواده یا 
آشنایان شــان مورد خشونت فیزیکی 
قرار گرفته اند و اکثــر آنها در ابتدا برای 
خودشان معلوم نبوده که قربانی خشونت 
خانگی شــده اند. این جراح گفته این 
زنان اکثرا نمی دانســتند چه بالیی بر 
سر بدنشان آمده اســت اما بدن آنها و 
جراحت شان به جای آنها حرف زده و این 

»وحشت هرروزه« را منعکس می کند.

خشونت علیه زنان؛ مشکلی که جهان همواره با آن دست به گریبان است؛
*

»وحشت هر روزه«

 گفت و گو

رئیس شورای اسالمی شهرســتان ری گفت: زندان 
فشــافویه امکانات الزم را نــدارد و اســتقرار این تعداد 
بازداشتی در این مکان ســخت است، از مسئوالن قضائی 
خواهش می کنم در شــرایط کنونی توجه و رســیدگی 

بیشتری به این زندان داشته باشند.
»حســن خلیل آبادی« در گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا 
در خصوص وضعیــت زندان فشــافویه پــس از انتقال 
بازداشــتی های ناآرامی های اخیر به آنجا، تصریح کرد: 
ابتدا از دادستان کشور که در این شرایط به زندان فشافویه 
رفتند تشــکر می کنم، چرا که حضور دادســتان باعث 
می شود، مقررات و قوانین مربوط به بازداشتی ها به طور 

کامل رعایت شود.

وی با اشــاره بــه بازدیــدی که یــک مــاه پیش از 
زندان فشــافویه داشــت، افزود: مســئوالن زندان افراد 
مسئولیت پذیر و دلسوزی هســتند و فارغ از نوع جرایم 
زندانیان اظهار داشتند وضعیت زندانیان از نظر امکانات 
مناسب نیست و گنجایش الزم و زیرساخت های الزم برای 

نگهداری از مجرمان را ندارد.
خلیل آبادی با اشاره به جمعیت باالی زندانیان در این 
زندان تصریح کرد: همان زمان نیز جمعیت زندانیان زیاد 
بود و در پی اتفاقات اخیر نیز جمعیت بازداشتی ها در این 
زندان بیشتر شده است و جوابگوی این حجم از بازداشتی 

نیست.
خلیل آبادی بــا تاکید بر اینکــه باید بازداشــتی ها 

غربالگری شــوند، ادامــه داد: باید هرچه ســریعتر در 
خصــوص بازداشــتی ها غربالگــری صورت گیــرد تا 
آنهایــی که مجرم نیســتند و یــا به صــورت تصادفی و 
ناآگاهانه در ناآرامی های اخیر مشــارکت داشــتند، آزاد 
 و با آنهایی که مرتکب جرم شــدند نیز طبق روال قانونی 

برخورد شود. 
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید بر شــرایط نگهداری 
بازداشــتی ها در زندان نظارت کامل داشته باشد، چرا که 
در فشــافویه زندانیان خطرناک نیز بازداشــت هستند و 
مسئولیت قوه قضائیه در این حوزه سنگین است و تقاضا 
 داریم، مســئوالن قضائی نســبت به این امر دقت الزم را 

داشته باشند. 

 مدیرکل زندان های استان تهران:
 نادرست و کذب است

در همین راســتا، مدیرکل زندان های اســتان تهران 
نسبت به اظهارات رئیس شــورای شهرستان ری درباره 
»خطرناک« خواندن »فشافویه« و مسئولیت قوه قضائیه 
در این باره، واکنش نشــان داد و گفت: اظهارات و مطالب 
رئیس شورای شهرستان ری از بی اطالعی است و سخنان 

ایشان کامال نادرست و کذب است.

رئیس شورای اسالمی شهرستان ری در گفت و گو با ایلنا:

امکانات زندان فشافویه جوابگوی این حجم از بازداشتی ها نیست

هرگونه رفتار اعم از تهدید، 
محروم کردن زن از دیدار با 
خانواده و نزدیکان، خرجی 

ندادن یا هر حرکتی که 
باعث شود فرد آرامش 
روحی و روانی خود را 
از دست  دهد هم جزو 

مصادیق خشونت قرار 
می گیرد

خشونت در کشورهای 
سنتی و جوامع در حال 

گذار تشدید و خشونت از 
نوع خانگی به وفور دیده 
می شود؛ چراکه قوانین 

حمایتی معین در این 
جوامع وجود ندارد 
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