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۱۸۷ فوتی و ۶هزار و ۲۰۸ بیمار 
کرونایی جدید

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از آخریــن 
آمــار جان باختــگان و 
مبتالیان به کرونا خبر 
داد. سیماسادات الری 

گفت: از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۶ هزار و ۲۰۸ 
بیمار جدید مبتالبه کووید۱۹- در کشور شناسایی 
شــد و مجموع بیمــاران کووید۱۹ در کشــور به 
یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۷۴۳ نفر رسید. او گفت: در 
زمان ذکرشده، ۱۸۷ بیمار کووید-۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۵۴ هزار و ۳ نفر رسید.
    

پیشنهاد تداوم محدودیت های 
کرونایی در هفته آینده

فرمانده ستاد کرونا در کالن شهر تهران بابیان 
اینکه شرایط تهران کماکان ناپایدار و شکننده تلقی 
می شود، گفت: امیدواریم با برنامه های مداخله ای 
کاهش بیشتر موارد ابتال و فوتی ها را شاهد باشیم. 
به گزارش ایســنا، علیرضا زالی بابیان اینکه تهران 
همچنان نارنجی اســت، عنوان کرد: هنوز بالغ بر 
۲هزار ۹۹۰ بیمار بستری در تهران داریم و در روز 
گذشته در تهران قریب به ۳۰۰ بیمار جدید بستری 
کردیم که ۱۰۱ نفر آنان در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شدند. بنابراین حضور ۳ هزار بیمار در شرایط 
فعلی در استان تهران کماکان نشان می دهد که آمار 
قابل توجهی از افراد مبتالبه کرونا هستند. او بابیان 
اینکه شاخص های ما در تهران تفاوت چشمگیری 
با هفته گذشته نداشته است، بنابراین پیشنهاد ما 
برای هفته آینده این است که دقیقا شرایط همین 
هفته و محدودیت های فعلی کماکان در هفته آتی 

ادامه داشته باشد.
    

راهکارهای قطعی برای کاهش 
آلودگی هوا

مدیر واحــد پایش 
شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران ضمن اشاره 
به اینکه طی پاییز امسال 
کیفیت هوا ۳۸ روز آلوده 

بود، گفت: ازجمله راهکارهای قطعی برای کاهش 
آلودگی هوا، کنترل آلودگی از منابع انتشار است. به 
گزارش ایسنا، محسن روشنی تصریح کرد: گسترش 
حمل ونقل عمومی، استفاده کمتر از وسایل نقلیه 
شخصی، جدی گرفتن معاینه فنی و استفاده از وسایل 
حمل ونقل پاک از ارکان مهم کاهش میزان آالیندگی 
است.  او ادامه داد: پاییز سال جاری طی همه روزها 
آالینده  شاخص، ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون 
بود که به  دلیل فعالیت منابع ساکن و متحرک هم زمان 
با سرد شدن هوا و عدم تهویه مناسب هوای شهر تولید 
و سبب می شد که انباشت آالینده ها در هوا رخ دهد و 

شاخص کیفیت هوا به باالتر از حد مجاز برسد.
    

تذکر به شهردار تهران بابت 
پیگیری نکردن امالک نجومی

عضو شورای شهر تهران ضمن تذکر به حناچی 
به دلیل پیگیری نکردن ۳ پرونده در شهرداری گفت:  
نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شورای شهر 
است. به گزارش خبرآنالین، محمود میرلوحی اظهار 
کرد: شهردار تهران در پیگیری ۳ پرونده تعلل کرده 
که یکی از این پرونده هــا مربوط به امالک نجومی 
دیگری پرونده رسا تجارت و مورد سوم مسئله تلفیق 
بودجه ۹۳ است. او ادامه داد: پرونده امالک نجومی در 
دوره شورای پنجم منع تعقیب خورده و این پرونده 
قابل رسیدگی نیست و در مورد پرونده رسا تجارت 
نیز قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود اما 
از دی سال گذشته نتیجه ای حاصل نشده است و 

پیگیری ها توسط حناچی صورت نگرفت.
    

معاونآموزشابتداییوزیرآموزشوپرورش:
 مهدهای کودک خود را با 
مصوبات جدید تطبیق دهند

معــاون آمــوزش 
ابتدایی وزیــر آموزش  
و پــرورش گفت: مانعی 
بــرای ادامــه فعالیت 
مهدهای کودک وجود 

ندارد و آن هــا می توانند با شــرایط جدید مصوب 
شده خود را تطبیق داده و به ادامه فعالیت بپردازند. 
به گزارش ایســنا، حکیــم زاده گفت با اشــاره به 
تأکید مقام معظم رهبــری در خصوص مهدهای 
کودک تصریح کرد: مهدکودک صرفاً محلی برای 
نگهداشت کودکان نیست بلکه مرکز تربیتی است 
و با توجه به اینکه متولــی اصلی امر تعلیم و تربیت 

آموزش وپرورش است.

از گوشه و کنار

ریحانهجوالیی

دخترکشی، داستان تازه ای نیست و 
سال هاست که دختران به دست پدران، 
برادران و مردان خانواده هایشان کشته 
می شوند. داســتان مرگ بعضی از این 
دختران را شنیده ایم و داستان بسیاری 
دیگر تا ابد ناگفته و ناشنیده باقی می ماند. 
اما شبکه های اجتماعی تاب مستوری 
این ماجراها را ندارنــد و به مدد آنها این 
داستان ها انتشار می یابند و در ذهن ها 

می مانند و پاک نمی شوند.
حرف از قتل های ناموســی است؛ 
قتل هایی که عموماً توسط برادر، پدر، 
عمو، عموزاده ها و یا دیگر نزدیکان به بهانه 
حفاظت از »ناموس« و شرافت خانواده 
صورت می گیرد و واقعیتی انکارناشدنی 
است. سال هاست که قتل های ناموسی 
در شهرهای مختلف اتفاق می افتد و تنها 
سوء ظنی کافی است تا مردان خاندان 
دســت به کار شــوند و زنی را به خاطر 
شک و به زعم خودشان زیر پا گذاشتن 

هنجارهای خانوادگی به قتل برسانند.
هنــوز مــرگ رومینــا و ریحانه از 
خاطرمان پاک نشده که خبرها از یک 
دخترکشــی دیگر در اصفهان حکایت 
می کنند؛ از مرگ شیدا ۲۱ ساله به دست 
پدرش. بر اساس اطالعات به دست آمده 
پدر شــیدا که بعد از کشــتنش او را در 
اطراف روســتای علی آباد اصفهان رها 
کرده بود، انگیزه خــود را از این جنایت 

اختالف خانوادگی عنوان کرد.
یکدخترخودشرادارزد

ودیگریکشتهشد
گزارش این حادثه روز ۲۶ آذر امسال 
هم زمان با کشف جســد این دختر به 
پلیس اعالم شــد. وقتی مأمــوران به 

محل کشف جســد در اطراف روستای 
»علی آباد« نجف آباد رفتند با دســتور 
بازپرس جنایی تحقیقات برای شناسایی 
هویت این دختر صادر شد. در تحقیقات 
اولیه پس از شناســایی هویت مقتول 
مأموران به ســراغ خانواده او رفتند که 
پدرش در همان دقایق نخست به قتل 

دخترش اعتراف کرد.
محمد محمدی، رئیس دادگاه بخش 
مهردشت نجف آباد اصفهان، درباره این 
پرونده گفته است هم زمان با اعتراف پدر 
مقتول او مدعی شد به خاطر اختالف های 
خانوادگی و مشاجره با دخترش عصبانی 
شده و او را به قتل رسانده است. در حال 
حاضر نیز پرونده قتل دختر ۲۱ ساله در 
دادگاه مهردشت در دست بررسی و انجام 
تحقیقات تکمیلی است تا انگیزه واقعی 

این جنایت برمال شود.
این در حالی است که یکی از دوستان 
مقتول درباره این جنایت خانوادگی گفته 
است او را شیدا صدا می کردیم، اما اسمش 
در شناسنامه اعظم بود. ما همشهری، 
همکالسی و دوست بودیم و خانواده اش 
در روستای خیرآباد در بخش مهردشت 
از توابع شهرســتان نجف آباد همسایه 
مادربزرگم بودند. در مورد ماجرای قتل 
شیدا از دوستان و همشهری هایم دالیل 
مختلفی شــنیده ام، برخی می گویند 
دیر به خانه رفته و پدرش عصبانی و با او 
درگیر شده، برخی هم می گویند پدرش 
متوجه ارتباط عاشــقانه او با یک پسر 
شده و به همین دلیل به او حمله کرده 
است. هرچه بوده پدرش او را خفه کرده و 
جنازه اش را در یک گونی در بیابان های 

علی آباد رها کرد.
این دختر همچنین مدعی شده است 
که ســال قبل خواهر کوچک تر شیدا 
هم خودش را دار زده اســت: »ما با هم 
رفت وآمد داشتیم و گاهی به خانه شان 

می رفتم، پدر و مادرش خیلی سختگیر 
بودند. آن هــا ۴ دختر بودنــد که یکی 
خودکشــی کرد و دیگری نیــز به قتل 

رسید«.
پدرهامیتوانندفرزندشان

رابکشند!
کشته شدن دختران توسط پدران به 
رومینا، ریحانه یا شیدا محدود نمی شود. 
اســفند ۹۸ بود که حدیث ۱۰ ساله به 
دست پدرش کشته شد؛ آن هم به خاطر 
زیاد بودن صدای تلویزیــون، یا دختر 
جوانی کــه پدرش پس از قتــل او را در 
بیابان های »زرندیه« رها کرد یا فرزانه 
که به خاطر ربوده شدنش توسط داماد 
خانواده و برای حفظ آبرو به دست پدرش 

کشته شد. 
ازاین دســت قتل ها در کشور زیاد 
دیده می شــود، هرچند بسیاری قصد 
دارند بگویند قتل های ناموسی در ایران 
کم شده اما شواهد نشان می دهد جان 
دختران زیادی در گوشــه و کنار کشور 

درخطر است. 
یکی از دالیلی کــه پدران به راحتی 
می توانند جان دختران خود را بگیرند  
خألهای قانونی است. بر اساس قوانین، 
مجازات قتل عمدی در فقه امامیه قصاص 
اســت و برای اجرای مجازات قصاص 
شروطی ذکر شده است. مشهور فقهای 
امامیه ازجمله شــرایط اجرای قصاص 
را انتفای رابطه ابوت دانسته اند. انتفای 
ابوت یعنی نبود رابطه پدر و فرزندی بین 
قاتل و مقتول؛ لــذا اگر قاتل پدر مقتول 
باشد برای کشتن او قصاص نمی شود. 
یعنی درجایی که قاتل پدر باشد، گرچه 
نفی مجازات قصاص برای پدری که فرزند 
خود را کشته است، نافی سایر مجازاتی 
که برای جنبه عمومی و خصوصی این 
جرم وجود دارد نخواهــد بود؛ یعنی بر 
فرضی که مجازات قصاص را وفق فتوای 

مشــهور فقهای امامیه برای پدری که 
فرزند خود را کشته است، منتفی بدانیم 
سایر مجازات ازجمله تعزیر، دیه و کفاره 

به قوت خود باقی است. 
پیشنهادتشدیدمجازاتحبس

پدرانقاتلتا25سال
قانون قصاص نشــدن ولی در رابطه 
با حکم پدر رومینا هــم صدق می کرد. 
دادســتان گیالن تأیید کــرده که پدر 
رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش به ۹ 
سال زندان و پرداخت دیه محکوم  شده 
است. شواهد می گوید پدر رومینا پیش 
از آنکه دختر ۱۳ ساله اش را در خواب به 
قتل برساند در رابطه با مجازاتش تحقیق 
کرده بود و پس ازاینکه خیالش از قصاص 
نشدن جمع شد اقدام به کشتن دختر 

نوجوانش کرد. 
هر زمانی که فرزندی از این جامعه 
در پی خشــونت های خانگی به دست 
پدر به قتل می رســد، ضعف قانون در 
مجازات نرم چنین جانیانی به مانند حکم 
پدر رومینا اشــرفی، دردناک تر از اصل 
قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان 
عمومی می شود و عدالت مورد چالش 
قرار می گیرد. اصوالً فلسفه مجازات به 
جهت پیشگیری از وقوع، تکرار و شیوع 
چنیــن جنایاتی اســت و البته عوامل 

مختلف دیگری نیز می تواند در وقوع و 
یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته 
باشد. شدت مجازات نیز تا حدود زیادی 
می تواند بازدارنده یا کاهش دهنده برخی 

ناهنجاری ها ازجمله قتل فرزند باشد.
در همیــن زمینه چنــدی پیش 
شهناز سجادی، دســتیار ویژه حقوق 
شهروندی معاونت امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری گفته بود که تصویب 
الیحه »تشدید مجازات پدر و جد پدری 
مرتکب قتل فرزند«، در کمیسیون های 
فرعی و اصلی دولــت فرآیند طوالنی 
در پیــش دارد چراکه پس از کســب 
نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در 
کمیســیون های فرعی و اصلی لوایح 
دولت بررسی شود و از حیث تسریع در 
مطرح شدن الیحه در کمیسیون های 
مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن 

با دستور رئیس جمهوری است.
 او با اشاره به ارائه الیحه پیشنهادی 
معاونــت زنــان و خانواده ریاســت 
جمهوری مبنی بر تشــدید مجازات 
تعزیری پــدر و جد پــدری در موارد 
ارتکاب قتل فرزند بــه دولت، اظهار 
کرد: بین جــرم قتل نفس آن  هم قتل 
فرزند و مجــازات قاتل بــه حبس به 
حداکثر  ۱۰ ســال، تناسب عادالنه و 
موجهی وجود نــدارد. از طرفی باعث 
جری تر شــدن مرتکبین و طراحان 
چنیــن قتل هایی می شــود. از جنبه 
عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی 
جامعه نسبت به جنایات فرزندکشی و 
به خصوص در مواجهه با حکم صادره 
نرم علیه چنین جنایاتی واکنش نشان 
می دهــد و به این ترتیب نظم عمومی 

تهدید می شود.
 به گفته سجادی مصلحت عمومی 
و سیاســت کیفــری و عدالت ایجاب 
می کند که در میزان مجازات تعزیری 
پــدران معــاف از مجــازات قصاص 
بازنگری صورت گیرد بنابراین معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
پیشــنهاد تشــدید مجازات تعزیری 
درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با 
اعمال جرایم و برخی محرومیت های 

اجتماعی را مطرح کرده است.
 ایــن حقوقدان ادامــه داد: به دلیل 
قضایی بــودن این الیحه و لــزوم ارائه 
نظر کارشناسی توســط قوه قضائیه، 
این الیحه به قوه قضائیه ارســال شد تا 
پس از اعالم نظر به دولــت عودت داده 
شــود و در کمیســیون فرعی و اصلی 
لوایح موردبررسی مجدد قرار گیرد. این 
الیحه در ابتدا توســط معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری دستخوش تغییراتی شد 
و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی 
خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند 
جمع آوری نظرات و بررســی نهایی در 
کمیسیون لوایح دولت است. الیحه مزبور 
در کمیســیون های دولت موردبحث و 
شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی 
دستگاه ها قرار می گیرد و سرانجام پس از 
تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال 
خواهد شــد که به هر حال در پروســه 

طوالنی قرار دارد.

هرسالحدودا500ًزنقربانی
قتلهایناموسیمیشوند

وقتی  پدر یا یکی از مردان خانواده به 
بهانه غیرت و ناموس دست به قتل زنی 
می زنند؛ این قتل با عنوان قتل ناموسی 
تعریف می شود. این تعریف به ظاهر ساده 
اســت، اما پیچیدگی های زیادی دارد؛ 
پیچیدگی هایی که به عرف، رسوم غلط 
و تفکر مردســاالرانه و همچنین ضعف 

قوانین برمی گردد.
مدتی پیش معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان و خانــواده رئیس جمهوری 
به همین پیچیدگی ها اشــاره کرده و 
گفته بــود بهترین کاری کــه در حال 
حاضر برای پیشگیری از این نوع قتل ها 
می توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی 
شدن الیحه تأمین امنیت زنان در برابر 

خشونت است.
در رابطه با قتل های این چنینی هیچ 
آمار و ارقامی وجود نــدارد بااین حال با 
یک حساب ساده و سرانگشتی از ابتدای 
امسال می توان به این حقیقت پی برد که 
تعداد قتل های ناموسی در کشور زیاد 
است. روزنامه شرق ســال گذشته در 
گزارشی با استناد به مقاالت دانشگاهی 
و پایان نامه هایی که به بررسی موضوع 
قتل های ناموسی پرداخته اند، از آمار بین 
۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی ساالنه در 
کشور خبر داد. با این توضیح که قتل های 
ناموسی در استان هایی با بافت فرهنگی 
قبیله و عشــیره ای باالتر از دیگر نقاط 
کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایالم 
و سیستان  و  بلوچستان در رده های باالی 

رتبه بندی قتل های ناموسی قرار دارند.
این تعداد قتل ناموسی نشان می دهد 
چه آمار رسمی داشته باشیم، چه نداشته 
باشیم،  بحث خشــونت های خانگی و 
قتل هایی اینچنین، حساس و قابل توجه 
است. بخشی از بار کاهش چنین حوادثی 
قطعاً بر دوش قانون و قانون گذار است و 
باید امیدمان به نهایی شدن هر چه زودتر 
الیحه حمایــت از امنیت زنان باشــد، 
چیزی که در مورد مشابه و پس از قتل 
رومینا منجر به ابــالغ قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان از سوی مجلس به 
دولت شــد. بنابراین آنچه در این میان 
راهگشاســت فرهنگ ســازی بــرای 
متعادل کردن این فرهنگ جنســیت 
زده و آموزش برای زندگی برابر اســت. 
زندگی ای کــه در آن هیــچ زنی با یک 

سوءظن ساده راهی قبرستان نشود.

رومینا،ریحانه،حدیث،...واینبارشیدا؛

رگ برآمدة غیرت پدران را دریابید!

گفت وگو

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
از افزایش افســردگی در میان دانشجویان به دلیل مشکالت 

اقتصادی و کاهش تعامالت اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجیــد صفاری نیا دربــاره تأثیر کرونا بر 
سالمت روانی دانشــجویان اظهار کرد: شیوع کرونا در کشور 
روی همه گروه ها تأثیرگذار بوده و قطعاً گروه دانشجویی نیز 
از این تأثیرپذیری مســتثنا نبوده است، ازاین رو ما شیوه های 
کارمان را تغییر دادیم و تالش کردیم با راهکارهایی توان مقابله 
دانشجویان را  با خدمات مضاعف و رایگان  در حوزه مشاوره و 
سالمت دانشجویی ارائه کنیم. او در پاسخ به این سؤال که در 
خدمات مشاوره ای که به دانشــجویان ارائه شده، دانشجویان 
بیشتر در معرض چه آسیب هایی در مواجهه با دوری از فضای 
دانشــگاه قرارگرفته اند و آیا درگیر افسردگی شده اند؟ گفت: 
اتفاقی که در جهان افتاده، این است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون 
آمار افسردگی و اضطراب یک سیر کاماًل صعودی داشته است 

و کرونا می تواند این را نیز تشدید کند.
کاهشتعامالتاجتماعیوغمگینیدانشجویان

به گفته صفاری نیا کاهش تعامالت اجتماعی، حمایت های 

اجتماعی، برنامه های بیرون از خانه، مسائل اقتصادی و ده ها 
عامل دیگر می تواند میزان غمگینی دانشــجویان را بیشــتر 
کند، البته این مسئله نه تنها به یک عامل بلکه به چندین عامل 

بستگی دارد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
افزود: ما آمــار دقیقی نداریم که در حــال حاضر چند درصد 
از دانشجویان به علت شــیوع کرونا دچار افسردگی شده اند، 
اما افســردگی و اضطراب در دهه های اخیر در جهان افزایش 

داشته است و طبیعتاً کشور ما نیز متأثر از این مسئله 
خواهد بــود. درعین حال ما تــالش کردیم، 

برنامه هایی را اجرا کنیم تا به نوعی با این 
بحران مقابله کرده باشــیم. تالش شد 

با طرح های مختلفی 
ازجمله طرح های 
ز  ا لپرســی  ا حو ا
 ، ن یا نشــجو ا د
طــرح دانشــگاه 
دوستدار خانواده، 

همیــاران ســالمت، برگزاری جشــنواره های مجــازی در 
 رابطــه بــا کرونــا و خدمــات گســترده مشــاوره آنالین 

در کنار دانشجویان باشیم. 
انجامطرحهایمشاورهایآنالین

برایدانشجویان
او ادامه داد: در حال حاضر طرح هایی ازجمله طرح های 
»همیاران ســالمت« و »همیاران بهداشــت« توســط 
دانشجویان اجرا می شــود. عالوه بر این اکثر دانشگاه های 
ما خدمات مشــاوره ای مجازی و آنالین را به دانشجویان 

ارائه می کنند. 
مدیرکل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان 
امور دانشــجویان افــزود: ما به طــور مرتب در 
طول هفتــه کارگاه های 
مجازی داریم که حتی 
پدر و مادر دانشجویان 
با خود دانشــجویان در 
آن کارگاه ها شــرکت 
می کنند. به عنوان مثال 

در هفته گذشــته کارگاهی در دانشگاه علم و صنعت برگزار 
شد و حدود ۶۰۰ شرکت کننده داشت که شامل دانشجویان 

و خانواده های آنان می شد.
او اضافه کرد: درســت اســت کــه کرونا آســیب های 
خاصی ماننــد اضطــراب، اســترس، نگرانی، احســاس 
غمگیــن بــودن و ناامیدی در میــان دانشــجویان ایجاد 
کرده اســت، امــا در مقابــل آن، مــا نیز خدمات بســیار 
گسترده ای در ســطح کشــور پیش بینی و اجرا کردیم. در 
اغلب دانشگاه های کشــور خدمات مشــاوره  و بهداشت و 
 ســالمت به صورت رایگان به دانشــجویان ارائه می شــود.

معاون دفتر مشــاوره و سالمت ســازمان امور دانشجویان 
گفت: عالوه بر این موارد طرح احوال پرســی از دانشجویان 
را بسیاری از دانشــگاه ها ازجمله دانشــگاه تهران به شکل 
موفقیت آمیزی برای اولین بار اجــرا کردند. طی این طرح 
مشاوران با دانشجویان صحبت می کنند و جویای وضعیت 

و حال آن ها می شوند.
صفاری نیا درباره پیش بینــی اش از تعامالت اجتماعی 
در دوران پساکرونا خاطرنشــان کرد: کرونا نیز مانند خیلی 
از اتفاقات دیگر ازجمله جنگ اســت که پــس از اتمام آن، 
انسان ها به زندگی عادی خود برمی گردند. من به عنوان یک 
روانشــناس معتقدم که مردم پس از کرونا به زندگی عادی 

خود برمی گردند، چراکه انسان موجود سازگاری است.

درگفتوگوباایلنامطرحشد؛

افزایش افسردگی دانشجویان  به دلیل کاهش تعامالت اجتماعی

خبرهاازیکدخترکشی
دیگردراصفهانحکایت
میکنند؛ازمرگشیدا
21سالهبهدستپدرش.

براساساطالعات
بهدستآمدهپدرشیدا

کهبعدازکشتنشاورادر
اطرافروستایعلیآباد
اصفهانرهاکردهبود،

انگیزهخودراازاینجنایت
اختالفخانوادگیعنوان

کرد

روزنامهشرقسالگذشته
درگزارشیبااستناد
بهمقاالتدانشگاهی
وپایاننامههاییکهبه

بررسیموضوعقتلهای
ناموسیپرداختهاند،ازآمار
بین۳۷5تا۴50موردقتل
ناموسیساالنهدرکشور

خبرداد
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