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از گوشه و کنار

رومینا ،ریحانه ،حدیث ... ،و این بار شیدا؛

رگ برآمدة غیرت پدران را دریابید!

ریحانه جوالیی

دخترکشی،داستان تازهاینیستو
سالهاستکهدختران بهدستپدران،
برادران و مردان خانوادههایشان کشته
میشوند .داســتان مرگ بعضی از این
دختران را شنیدهایم و داستان بسیاری
دیگرتاابدناگفتهوناشنیدهباقیمیماند.
اما شبکههای اجتماعی تاب مستوری
این ماجراها را ندارنــد و به مدد آنها این
داستانها انتشار مییابند و در ذهنها
میمانندوپاکنمیشوند.
حرف از قتلهای ناموســی است؛
قتلهایی که عموماً توسط برادر ،پدر،
عمو،عموزادههاویادیگرنزدیکانبهبهانه
حفاظت از «ناموس» و شرافت خانواده
صورتمیگیردوواقعیتیانکارناشدنی
است .سالهاست که قتلهای ناموسی
درشهرهایمختلفاتفاقمیافتدوتنها
سوءظنی کافی است تا مردان خاندان
دســتبهکار شــوند و زنی را به خاطر
شک و بهزعم خودشان زیر پا گذاشتن
هنجارهایخانوادگیبهقتلبرسانند.
هنــوز مــرگ رومینــا و ریحانه از
خاطرمان پاک نشده که خبرها از یک
دخترکشــی دیگر در اصفهان حکایت
میکنند؛ازمرگشیدا 21سالهبهدست
پدرش .بر اساس اطالعات بهدستآمده
پدر شــیدا که بعد از کشــتنش او را در
اطراف روســتای علیآباد اصفهان رها
کرده بود ،انگیزه خــود را از این جنایت
اختالفخانوادگیعنوانکرد.
یکدخترخودشرادارزد
ودیگریکشتهشد
گزارش این حادثه روز ۲۶آذر امسال
همزمان با کشف جســد این دختر به
پلیس اعالم شــد .وقتی مأمــوران به

محل کشف جســد در اطراف روستای
«علیآباد» نجفآباد رفتند با دســتور
بازپرسجناییتحقیقاتبرایشناسایی
هویتایندخترصادرشد.درتحقیقات
اولیه پس از شناســایی هویت مقتول
مأموران به ســراغ خانواده او رفتند که
پدرش در همان دقایق نخست به قتل
دخترشاعترافکرد.
محمدمحمدی،رئیسدادگاهبخش
مهردشت نجفآباد اصفهان ،درباره این
پروندهگفتهاستهمزمانبااعترافپدر
مقتولاومدعیشدبهخاطراختالفهای
خانوادگیومشاجرهبادخترشعصبانی
شده و او را به قتل رسانده است .در حال
حاضر نیز پرونده قتل دختر ۲۱ساله در
دادگاهمهردشتدردستبررسیوانجام
تحقیقات تکمیلی است تا انگیزه واقعی
اینجنایتبرمالشود.
ایندرحالیاستکهیکیازدوستان
مقتولدربارهاینجنایتخانوادگیگفته
استاوراشیداصدامیکردیم،امااسمش
در شناسنامه اعظم بود .ما همشهری،
همکالسیودوستبودیموخانوادهاش
درروستایخیرآباددربخشمهردشت
از توابع شهرســتان نجفآباد همسایه
مادربزرگم بودند .در مورد ماجرای قتل
شیداازدوستانوهمشهریهایمدالیل
مختلفی شــنیدهام ،برخی میگویند
دیر به خانه رفته و پدرش عصبانی و با او
درگیرشده،برخیهممیگویندپدرش
متوجه ارتباط عاشــقانه او با یک پسر
شده و به همین دلیل به او حمله کرده
است.هرچهبودهپدرشاوراخفهکردهو
جنازهاش را در یک گونی در بیابانهای
علیآبادرهاکرد.
ایندخترهمچنینمدعیشدهاست
که ســال قبل خواهر کوچکتر شیدا
هم خودش را دار زده اســت« :ما با هم
رفتوآمد داشتیم و گاهی به خانهشان
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میرفتم ،پدر و مادرش خیلی سختگیر
بودند .آنهــا  ۴دختر بودنــد که یکی
خودکشــی کرد و دیگری نیــز به قتل
رسید».
پدرها میتوانند فرزندشان
را بکشند!
کشتهشدندخترانتوسطپدرانبه
رومینا،ریحانهیاشیدامحدودنمیشود.
اســفند  98بود که حدیث  10ساله به
دستپدرشکشتهشد؛آنهمبهخاطر
زیاد بودن صدای تلویزیــون ،یا دختر
جوانی کــه پدرش پس از قتــل او را در
بیابانهای «زرندیه» رها کرد یا فرزانه
که به خاطر ربوده شدنش توسط داماد
خانوادهوبرایحفظآبروبهدستپدرش
کشتهشد.
ازایندســت قتلها در کشور زیاد
دیده میشــود ،هرچند بسیاری قصد
دارند بگویند قتلهای ناموسی در ایران
کم شده اما شواهد نشان میدهد جان
دختران زیادی در گوشــه و کنار کشور
درخطراست.
یکی از دالیلی کــه پدران بهراحتی
میتوانند جان دختران خود را بگیرند
خألهای قانونی است .بر اساس قوانین،
مجازاتقتلعمدیدرفقهامامیهقصاص
اســت و برای اجرای مجازات قصاص
شروطی ذکر شده است .مشهور فقهای
امامیه ازجمله شــرایط اجرای قصاص
را انتفای رابطه ابوت دانستهاند .انتفای
ابوتیعنینبودرابطهپدروفرزندیبین
قاتل و مقتول؛ لــذا اگر قاتل پدر مقتول
باشد برای کشتن او قصاص نمیشود.
یعنی درجایی که قاتل پدر باشد ،گرچه
نفیمجازاتقصاصبرایپدریکهفرزند
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

روزنامه شرق سال گذشته
در گزارشی با استناد
بهمقاالتدانشگاهی
وپایاننامههایی که به
بررسی موضوعقتلهای
ناموسی پرداختهاند ،از آمار
بین ۳۷۵تا ۴۵۰مورد قتل
ناموسی ساالنه در کشور
خبر داد
مشــهور فقهای امامیه برای پدری که
فرزندخود راکشته است،منتفیبدانیم
سایرمجازاتازجملهتعزیر،دیهوکفاره
بهقوتخودباقیاست.
پیشنهادتشدیدمجازاتحبس
پدرانقاتلتا 25سال
قانون قصاص نشــدن ولی در رابطه
با حکم پدر رومینا هــم صدق میکرد.
دادســتان گیالن تأیید کــرده که پدر
رومینااشرفیبهجرمقتلدخترشبه۹
سال زندان و پرداخت دیه محکو م شده
است .شواهد میگوید پدر رومینا پیش
از آنکه دختر  13سالهاش را در خواب به
قتلبرسانددررابطهبامجازاتشتحقیق
کردهبودوپسازاینکهخیالشازقصاص
نشدن جمع شد اقدام به کشتن دختر
نوجوانشکرد.
هر زمانی که فرزندی از این جامعه
در پی خشــونتهای خانگی به دست
پدر به قتل میرســد ،ضعف قانون در
مجازاتنرمچنینجانیانیبهمانندحکم
پدر رومینا اشــرفی ،دردناکتر از اصل
قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان
عمومی میشود و عدالت مورد چالش
قرار میگیرد .اصوالً فلسفه مجازات به
جهت پیشگیری از وقوع ،تکرار و شیوع
چنیــن جنایاتی اســت و البته عوامل

مختلف دیگری نیز میتواند در وقوع و
یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته
باشد .شدت مجازات نیز تا حدود زیادی
میتواندبازدارندهیاکاهشدهندهبرخی
ناهنجاریهاازجملهقتلفرزندباشد.
در همیــن زمینه چنــدی پیش
شهناز سجادی ،دســتیار ویژه حقوق
شهروندی معاونت امور زنان و خانواده
رئیسجمهوری گفته بود که تصویب
الیحه«تشدیدمجازاتپدروجدپدری
مرتکبقتلفرزند»،درکمیسیونهای
فرعی و اصلی دولــت فرآیند طوالنی
در پیــش دارد چراکه پس از کســب
نظراتکارشناسیقوهقضائیهومعاونت
حقوقی ریاست جمهوری ،بایستی در
کمیســیونهای فرعی و اصلی لوایح
دولت بررسی شود و از حیث تسریع در
مطرح شدن الیحه در کمیسیونهای
مذکورنیازمنددراولویتقرارگرفتنآن
بادستوررئیسجمهوریاست.
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 آنهم قتل
فرزند و مجــازات قاتل بــه حبس به
حداکثر  ۱۰ســال ،تناسب عادالنه و
موجهی وجود نــدارد .از طرفی باعث
جریتر شــدن مرتکبین و طراحان
چنیــن قتلهایی میشــود .از جنبه
عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی
جامعه نسبت به جنایات فرزندکشی و
بهخصوص در مواجهه با حکم صادره
نرم علیه چنین جنایاتی واکنش نشان
میدهــد و بهاینترتیب نظم عمومی
تهدید میشود.
به گفته سجادی مصلحت عمومی
و سیاســت کیفــری و عدالت ایجاب
میکند 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
درجهیک به حبس حداقل  ۲۵سال با
اعمال جرایم و برخی محرومیتهای
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
رئیسجمهوریدستخوشتغییراتیشد
واکنوننیزقوهقضائیهنظراتکارشناسی
خودراطرحکردهاستبنابرایننیازمند
جمعآوری نظرات و بررســی نهایی در
کمیسیونلوایحدولتاست.الیحهمزبور
در کمیســیونهای دولت موردبحث و
شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی
دستگاههاقرارمیگیردوسرانجامپساز
تصویبدرهیئتدولتبهمجلسارسال
خواهد شــد که به هر حال در پروســه
طوالنیقراردارد.

خبرهاازیکدخترکشی
دیگر در اصفهانحکایت
میکنند؛ از مرگ شیدا
 21ساله به دست پدرش.
بر اساس اطالعات
بهدستآمده پدر شیدا
که بعد از کشتنش او را در
اطراف روستای علیآباد
اصفهان رها کرده بود،
انگیزه خود را از این جنایت
اختالف خانوادگی عنوان
کرد
هرسالحدودا ً 500زنقربانی
قتلهایناموسیمیشوند
ی پدر یا یکی از مردان خانواده به
وقت 
بهانه غیرت و ناموس دست به قتل زنی
میزنند؛ این قتل با عنوان قتل ناموسی
تعریفمیشود.اینتعریفبهظاهرساده
اســت ،اما پیچیدگیهای زیادی دارد؛
پیچیدگیهایی که به عرف ،رسوم غلط
و تفکر مردســاالرانه و همچنین ضعف
قوانینبرمیگردد.
مدتی پیش معصومه ابتکار ،معاون
امور زنان و خانــواده رئیسجمهوری
به همین پیچیدگیها اشــارهکرده و
گفته بــود بهترین کاری کــه در حال
حاضر برای پیشگیری از این نوع قتلها
میتوانیمانجامدهیم،تسریعدراجرایی
شدن الیحه تأمین امنیت زنان در برابر
خشونتاست.
دررابطهباقتلهایاینچنینیهیچ
آمار و ارقامی وجود نــدارد بااینحال با
یکحسابسادهوسرانگشتیازابتدای
امسالمیتوانبهاینحقیقتپیبردکه
تعداد قتلهای ناموسی در کشور زیاد
است .روزنامه شرق ســال گذشته در
گزارشی با استناد به مقاالت دانشگاهی
و پایاننامههایی که به بررسی موضوع
قتلهایناموسیپرداختهاند،ازآماربین
 ۳۷۵تا ۴۵۰موردقتلناموسیساالنهدر
کشورخبرداد.بااینتوضیحکهقتلهای
ناموسیدراستانهاییبابافتفرهنگی
قبیله و عشــیرهای باالتر از دیگر نقاط
کشوراست؛خوزستان،کردستان،ایالم
وسیستا نوبلوچستاندرردههایباالی
رتبهبندیقتلهایناموسیقراردارند.
اینتعدادقتلناموسینشانمیدهد
چهآماررسمیداشتهباشیم،چهنداشته
باشیم ،بحث خشــونتهای خانگی و
قتلهاییاینچنین،حساسوقابلتوجه
است.بخشیازبارکاهشچنینحوادثی
قطعاً بر دوش قانون و قانونگذار است و
بایدامیدمانبهنهاییشدنهرچهزودتر
الیحه حمایــت از امنیت زنان باشــد،
چیزی که در مورد مشابه و پس از قتل
رومینا منجر به ابــاغ قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان از سوی مجلس به
دولت شــد .بنابراین آنچه در این میان
راهگشاســت فرهنگســازی بــرای
متعادل کردن این فرهنگ جنســیت
زده و آموزش برای زندگی برابر اســت.
زندگیای کــه در آن هیــچ زنی با یک
سوءظنسادهراهیقبرستاننشود.

گفتوگو
در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛

افزایش افسردگی دانشجویان بهدلیلکاهش تعامالت اجتماعی

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 صفارینیا دربــاره تأثیر کرونا بر
سالمت روانی دانشــجویان اظهار کرد :شیوع کرونا در کشور
روی همه گروهها تأثیرگذار بوده و قطعاً گروه دانشجویی نیز
از این تأثیرپذیری مســتثنا نبوده است ،ازاینرو ما شیوههای
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 مشاورهای که به دانشــجویان ارائهشده ،دانشجویان
بیشتر در معرض چه آسیبهایی در مواجهه با دوری از فضای
دانشــگاه قرارگرفتهاند و آیا درگیر افسردگی شدهاند؟ گفت:
اتفاقی که در جهان افتاده ،این است که از سال  ۲۰۱۶تاکنون
ال صعودی داشته است
آمار افسردگی و اضطراب یک سیر کام ً
و کرونا میتواند این را نیز تشدید کند.
کاهشتعامالتاجتماعی  وغمگینیدانشجویان
به گفته صفارینیا کاهش تعامالت اجتماعی ،حمایتهای

اجتماعی ،برنامههای بیرون از خانه ،مسائل اقتصادی و دهها
عامل دیگر میتواند میزان غمگینی دانشــجویان را بیشــتر
کند ،البته این مسئله نهتنها 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 شدهاند،
اما افســردگی و اضطراب در دهههای اخیر در جهان افزایش
داشته است و طبیعتاً کشور ما نیز متأثر از این مسئله
خواهد بــود .درعینحال ما تــاش کردیم،
برنامههایی را اجرا کنیم تا بهنوعی با این
بحران مقابله کرده باشــیم .تالش شد
با طرحهای مختلفی
ازجمله طر حهای
ا حو ا لپر ســی ا ز
د ا نشــجو یا ن ،
طــرح دانشــگاه
دوستدار خانواده،

همیــاران ســامت ،برگزاری جشــنوارههای مجــازی در
رابطــه بــا کرونــا و خدمــات گســترده مشــاوره آنالین
در کنار دانشجویان باشیم.
انجام طرحهای مشاورهای آنالین
برای دانشجویان
او ادامه داد :در حال حاضر طرحهایی ازجمله طرحهای
«همیاران ســامت» و «همیاران بهداشــت» توســط
دانشجویان اجرا میشــود .عالوه بر این اکثر دانشگاههای
ما خدمات مشــاورهای مجازی و آنالین را به دانشجویان
ارائه میکنند.
مدیرکل دفتر مشــاوره و ســامت ســازمان
امور دانشــجویان افــزود :ما بهطــور مرتب در
طول هفتــه کارگاههای
مجازی داریم که حتی
پدر و مادر دانشجویان
با خود دانشــجویان در
آن کارگاهها شــرکت
میکنند .بهعنوانمثال

در هفته گذشــته کارگاهی در دانشگاه علم و صنعت برگزار
شد و حدود  ۶۰۰شرکتکننده داشت که شامل دانشجویان
و خانوادههای آنان میشد.
او اضافه کرد :درســت اســت کــه کرونا آســیبهای
خاصی ماننــد اضطــراب ،اســترس ،نگرانی ،احســاس
غمگیــن بــودن و ناامیدی در میــان دانشــجویان ایجاد
کرده اســت ،امــا در مقابــل آن ،مــا نیز خدمات بســیار
گستردهای در ســطح کشــور پیشبینی و اجرا کردیم .در
اغلب دانشگاههای کشــور خدمات مشــاوره و بهداشت و
ســامت بهصورت رایگان به دانشــجویان ارائه میشــود.
معاون دفتر مشــاوره و سالمت ســازمان امور دانشجویان
گفت :عالوه بر این موارد طرح احوالپرســی از دانشجویان
را بسیاری از دانشــگاهها ازجمله دانشــگاه تهران به شکل
موفقیتآمیزی برای اولین بار اجــرا کردند .طی این طرح
مشاوران با دانشجویان صحبت میکنند و جویای وضعیت
و حال آنها میشوند.
صفارینیا درباره پیشبینــیاش از تعامالت اجتماعی
در دوران پساکرونا خاطرنشــان کرد :کرونا نیز مانند خیلی
از اتفاقات دیگر ازجمله جنگ اســت که پــس از اتمام آن،
انسانها به زندگی عادی خود برمیگردند .من بهعنوان یک
روانشــناس معتقدم که مردم پس از کرونا به زندگی عادی
خود برمیگردند ،چراکه انسان موجود سازگاری است.

 ۱۸۷فوتی و ۶هزار و  ۲۰۸بیمار
کرونایی جدید

ســخنگوی وزارت
بهداشــت از آخریــن
آمــار جانباختــگان و
مبتالیان به کرونا خبر
داد .سیماسادات الری
گفت :از روز دوشنبه تا ظهر سهشنبه  ۶هزار و ۲۰۸
بیمارجدیدمبتالبهکووید-۱۹درکشورشناسایی
شــد و مجموع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به
یکمیلیونو ۱۷۰هزارو ۷۴۳نفررسید.اوگفت:در
زمان ذکرشده ۱۸۷ ،بیمار کووید ۱۹-جان خود را
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری
به ۵۴هزارو ۳نفررسید.

پیشنهاد تداوم محدودیتهای
کرونایی در هفته آینده

فرمانده ستاد کرونا در کالنشهر تهران بابیان
اینکهشرایطتهرانکماکانناپایداروشکنندهتلقی
میشود ،گفت :امیدواریم با برنامههای مداخلهای
کاهش بیشتر موارد ابتال و فوتیها را شاهد باشیم.
به گزارش ایســنا ،علیرضا زالی بابیان اینکه تهران
همچنان نارنجی اســت ،عنوان کرد :هنوز بالغبر
۲هزار  ۹۹۰بیمار بستری در تهران داریم و در روز
گذشتهدرتهرانقریببه ۳۰۰بیمارجدیدبستری
کردیم که ۱۰۱نفر آنان در بخش مراقبتهای ویژه
بستریشدند.بنابراینحضور ۳هزاربیماردرشرایط
فعلیدراستانتهرانکماکاننشانمیدهدکهآمار
قابلتوجهی از افراد مبتالبه کرونا هستند .او بابیان
اینکه شاخصهای ما در تهران تفاوت چشمگیری
با هفته گذشته نداشته است ،بنابراین پیشنهاد ما
برای هفته آینده این است که دقیقا شرایط همین
هفته و محدودیتهای فعلی کماکان در هفته آتی
ادامهداشتهباشد.

راهکارهای قطعی برایکاهش
آلودگی هوا

مدیر واحــد پایش
شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران ضمن اشاره
به اینکه طی پاییز امسال
کیفیت هوا  ۳۸روز آلوده
بود ،گفت :ازجمله راهکارهای قطعی برای کاهش
آلودگی هوا ،کنترل آلودگی از منابع انتشار است .به
گزارشایسنا،محسنروشنیتصریحکرد:گسترش
حملونقل عمومی ،استفاده کمتر از وسایل نقلیه
شخصی،جدیگرفتنمعاینهفنیواستفادهازوسایل
حملونقلپاکازارکانمهمکاهشمیزانآالیندگی
است .او ادامه داد :پاییز سال جاری طی همه روزها
آالیندهشاخص،ذراتمعلقکوچکتراز ۲.۵میکرون
بودکهب هدلیلفعالیتمنابعساکنومتحرکهمزمان
باسردشدنهواوعدمتهویهمناسبهوایشهرتولید
وسببمیشدکهانباشتآالیندههادرهوارخدهدو
شاخصکیفیتهوابهباالترازحدمجازبرسد.

تذکر به شهردار تهران بابت
پیگیری نکردن امالک نجومی

عضو شورای شهر تهران ضمن تذکر به حناچی
بهدلیلپیگیرینکردن ۳پروندهدرشهرداریگفت:
نظارتبرحسناجرایدعاویبرعهدهشورایشهر
است.بهگزارشخبرآنالین،محمودمیرلوحیاظهار
کرد:شهردارتهراندرپیگیری ۳پروندهتعللکرده
که یکی از این پروندههــا مربوط به امالک نجومی
دیگریپروندهرساتجارتوموردسوممسئلهتلفیق
بودجه ۹۳است.اوادامهداد:پروندهامالکنجومیدر
دوره شورای پنجم منع تعقیب خورده و این پرونده
قابلرسیدگی نیست و در مورد پرونده رسا تجارت
نیز قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود اما
از دی سال گذشته نتیجهای حاصل نشده است و
پیگیریهاتوسطحناچیصورتنگرفت.
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 آنهــا میتوانند 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
آموزشوپرورشاست.

