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امیدواری »ابتکار« برای تصویب 
الیحه تأمین امنیت زنان 

معــاون رئیــس 
 جمهــوری در امور 
زنــان و خانــواده با 
اشــاره بــه الیحه 
تأمیــن امنیت زنان 

در برابر خشونت بیان کرد: این الیحه از سال ۹۶ 
به قوه قضاییه رفته بود و با گذراندن مراحل، در 
کمیسیون لوایح نیز ۲۶ جلسه برای آن برگزار 
شد و امید است هرچه زودتر در دولت دوازدهم 
تصویب شــود. به گــزارش ایســنا، معصومه 
ابتکار با بیان اینکه همکاری استانداری ها در 
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان اتفاق بزرگی 
بود گفت: ما بدون همکاری اســتانداری ها و 
دانشگاهیان و مدیران استانی نمی توانستیم 
۳۱ ســند نتیجه محور وضعیت زنان را داشته 
باشــیم. او ادامه داد: ما یک ســال باقی مانده 
را با قوت و همکاری و مشــارکت دستگاه ها و 

وزارتخانه ها و... پیش می رویم.
    

ورود به مازندران در تاسوعا و 
عاشورا از سمت تهران ممنوع شد

س  ســا ا بــر 
ی  یت هــا د و محد
ترافیکی اعمال شده 
از ســوی پلیس راه 
ایــران، روزهــای 

تاسوعا و عاشورای امسال، تردد در جاده های 
هراز و کنــدوان از تهران به ســمت مازندران 
ممنــوع اســت. محدودیت هــای ترافیکی 
جاده  هــای مازندران از ظهر روز چهارشــنبه 
پنجم شهریور و در آستانه تعطیالت روزهای 
تاســوعا و عاشــورا تا ۶ صبح سه شــنبه ۱۱ 

شهریورماه اعمال می شود.
    

خطر فرونشست زمین در منطقه 18
رئیس کمیسیون 
ســالمت شــورای 
اسالمی شهر تهران، 
معادن شــن و ماسه 
منطقه ۱۸ را دارای 

دو بعد تهدید و فرصت دانســت و نســبت به 
خطرات این معادن ازجمله فرونشست زمین 
هشــدار داد. به گزارش مهر، زهرا صدراعظم 
نوری تأکیــد کرد: بعضــی از اقدامات منطقه 
۱۸ باید در اولویت قرار بگیرند تا رفاه بیشتری 
ایجاد شود. این عضو شــورای شهر تهران در 
بخش دیگری از صحبت هــای خود به معادن 
شن و ماسه منطقه ۱۸ اشاره کرد و افزود: این 
معادن عــالوه بر اینکه یک ظرفیت هســتند 
یک تهدید هم هستند و اگر به آن ها پرداخته 
نشــود بااین همه برداشــت و عمقی که پیدا 
کرده اند فرونشست هایی را در پی دارند که اگر 
موردتوجه قرار نگیرند شاهد اتفاقات ناگواری 
خواهیم بود و نمی توان اتفاقات به دنبال آن را 

کنترل کرد.
    

توضیحات وزیر درباره ارائه 
اینترنت رایگان به دانش آموزان

وزیــر آمــوزش 
 و پــرورش گفت: در 
آســتانه آغاز ســال 
تحصیلــی و امکان 
برگــزاری آمــوزش  

مدارس به صورت آنالین،  کارگروهی از ســوی 
دولت مأمور بررسی نحوه ارائه اینترنت رایگان 
به دانش آموزان شده و به نتایجی رسیده است.  
به گزارش ایســنا، محســن حاجــی میرزایی 
افزود: پیشــنهادهایی آماده شــده که تا قبل از 
آغاز ســال تحصیلی اعالم خواهد شد. او یادآور 
شد: همان طور که نگران ســالمت فرزندانمان 
هســتیم باید نگران آموزش آن ها هم باشــیم. 
حاجی میرزایی بــا بیان اینکــه آموزش های 
حضوری سال گذشته به دلیل طی شدن دوسوم 
کالس های درس و آشــنایی معلمــان و دانش 
آموزان باهم راحت تر، بود اظهار کرد: در شرایط 
زرد مهم تریــن اصل ایجاد فاصلــه اجتماعی و 
عدم تشکیل اجتماع اســت، لذا دانش آموزان 
در این شــرایط در گروه های مختلف به مدرسه 
می آیند و در مدارس ابتدایی رعایت پروتکل ها با 
نظارت بیشتری کنترل خواهد شد. عضو کابینه 
دولت تدبیر و امید بابیــان اینکه آموزش های 
غیرحضوری از دو طریق ارائه می شــود، گفت: 
آموزش ها به صورت تلویزیونی و از طریق شبکه 
شاد برگزار خواهد شــد و آموزش ها را بررسی 
کرده ایم و به بخش هــای الزاماً حضوری یا قابل 
تدریس در فضای مجازی تقسیم بندی کرده ایم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدتی است در توئیتر و شبکه های 
اجتماعی بحث تجاوز به زنان و پس ازآن 
مردان آتشــی به جان مردم و قربانان 

انداخته است. 
کمتر از یک هفته است که نام فردی 
با عنوان »کیوان امام وردی« در توییتر 
به عنوان متجاوز سریالی دانشگاه تهران 
مطرح  شده که گویا با استفاده از روش 
خوراندن شراب به ده ها دختر، به آن ها 
تجاوز کرده اســت. یک سایت خبری 
کســب اطالع کرده که تا دو روز پیش 
بیش از ۴۰ نفر در شکایتی واحد علیه او 

اقدام کرده اند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟

داستان اما از اینجا شروع شد که در 
روزهای گذشته هنگامی که به یکی از 
دختران تجاوز شده بود، او متنی در توئیتر 
منتشر کرد و مدعی شد به او تجاوز شده و 
با نگفتن و پنهان کردن این موضوع فشار 
زیادی را تحمل کرده اســت. پس ازاین 
توئیت افراد دیگری از او حمایت کردند و 
گفتند باید تجربه های مشابه به اشتراک 
گذاشته شود تا قبح موضوع ریخته شود 
و افرادی که مورد تجاوز قرار می گیرند، 
هراســی از بیان آســیبی که دیده اند 
نداشــته باشــد. به این ترتیب هشتگ 
»تجاوز« و »آزار جنسی« طی روزهای 

گذشته در توئیتر ترند شد.
از دو سه روز گذشته اما ماجرا رنگ 
دیگری به خود گرفت و افرادی که مدعی 
بودند مورد تجاوز گرفته اند، نام متجاوز را 
نیز منتشر کردند؛ در این میان مهم ترین 
نام، فردی به اسم »کیوان.ا« بود و دیگری 
یکی از بزرگ ترین نقاشــان ایران به نام 

»آیدین.آ«.
بجز این افراد برخی صفحات توئیتر، 
از همه خواســتند که نام متجاوزان را 

در صفحه ای به اشتراک بگذارند؛ حاال 
توئیتر پرشــده از نام افراد در شهرهای 
مختلف که متهم به آزار جنسی پسران 
و دختران هســتند. برای نخستین بار 
نام این افراد با شغل دقیق آن ها انتشار 
یافته است و به این ترتیب از روز گذشته با 
صدها نام مواجه هستیم که معلوم نیست 
آیا داســتان آن ها واقعی است یا صرفاً 

تسویه حسابی شخصی است.
اما دربــاره اتهام تجــاوز افرادی که 
مشــهورتر بودند، ازجمله نقاش بزرگ 
ایرانــی قباًل نیز موضوعــات مختلف و 
دردناکی منتشــر شــده بود که البته 
هیچ کدام اثبات نشد و ماجرا به دادگاه 
نرســید. اما درباره »کیوان امام وردی« 
برای نخستین بار است که چنین اتهامی 
مطرح می شــود و حاال او کــه تا چند 
روز پیش یک فارغ التحصیل معمولی 
دانشگاه تهران بود، اســمش ترند اول 
توئیتر فارسی شده است. حتی برای او 
صفحه ویکی پدیا هم ساخته  شده است: 
»کیوان.الف« به عنوان متجاوز سریالی 
به دانشجویان دختر و پسر متهم شده 
اســت که با دعوت، به آن ها مشروبات 
الکلی آغشته به ماده های بیهوش کننده 
خورانده و سپس به آن ها تجاوز می کرده 

است.
اما قسمت دردناک موضوع این است 
که دخترانی که توســط او مورد تعرض 
قرار گرفته اند می گویند، چون با رضایت 
خودشان به منزل یک پســر رفته اند و 
در منزل او مشــروب خورده اند، جرئت 

مراجعه به نهاد های قانونی را نداشته اند.
بعــد از طرح چندین شــکایت بود 
که مسئوالن دانشــگاه تهران هویت او 
و فارغ التحصیلی اش در این دانشــگاه 
را تأییــد کردند و قول پیگیــری و ارائه 

اطالعات به قوه قضاییه را دادند. 
در تصاویری کــه بعضی افــراد از 
چت های کیــوان با آن هــا در تلگرام و 
اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند، نوع 

مهندســی اجتماعی این فرد در جذب 
نظر دختران قربانی به نمایش گذاشته 
 شده است. برخی قربانیان با انتشار تصاویر 
چت ها و توئیت های مشترک با او گفته اند 
که او آن ها را اغفال می کرد و پس از مدتی 
که به هوش می آمدند متوجه می شدند 
که کار از کار گذشته است و برهنه روی 

تخت هستند.
برخی هم نوشــته اند به دلیل جثه 
کوتاهش، توانســته اند از دست او  فرار 
کنند. کیوان بر اســاس روایت هایی که 
دختران دانشــجوی دانشگاه تهران به 
اشــتراک گذاشــته اند، متهم شده که 

تاکنون به ده ها دختر تجاوز کرده است.
سرانجام »کیوان. الف« روز گذشته 
دستگیر شد و به گفته حسین رحیمی، 
رئیس پلیس پایتخت با توجه به حجم 
شکایت ها و جریحه دار شدن احساسات 
عمومی جامعه تحقیقات گسترده ای 
در این زمینــه آغــاز و درنهایت متهم 

دستگیر شد.
 مردان، کنار زن ها 
از تجاوز می گویند

 Me«چند سال پیش بود که پویش
too«  در تمام دنیا جریان ساز شد و زنان 
درمورد تجاوز و تعرض هایی که به آن ها 
شده بود، سخن گفتند. حاال این جنبش 
به ســبک ایرانی اش در جریان است و 
می تواند قدم بزرگی برای زنانی باشد که 
به هر نحو قربانی خشونت های جنسی 

شده اند. 
ســارا امت علی، روزنامه نگار در یک 
سلســله توئیت روایتی از رفتار یکی از 
هنرمندان سرشــناس ایرانی را نوشته 
و گفته از ســوی او مورد »آزار جنسی« 

قرارگرفته است.
امت علی در حســاب توئیتری خود 
گفته است: »نوشــتن این چند سطر از 
سخت ترین کارهایی است که کرده ام. 
قرار است ماجرایی را بخوانید که ممکن 
اســت آدمی را که نــزد خیلی هایتان 

فردی خردمند و فرهیخته و داناســت 
و از روشــنفکرهای محبــوب، به کل 
زیر ســؤال ببرد. این روایت را ســال ها 
حمل کرده ام و دیگر دلیلی برای حمل 

مصلحت اندیشانه شان نمی بینم«.
کاربر دیگری از تجــاوز یکی از افراد 
کادر آموزشی دانشــگاه خود به دختر 
دانشــجویی که از یکی از روســتاهای 
اطراف اصفهان به شهرشــان آمده بود، 

نوشته است.
تهمینه حدادی، خبرنــگار حوزه 
کودک نیز در حســاب توئیتری خود 
از اولین تجربه اش از»تجاوز« نوشــته، 
زمانی که با حجاب کامل در آسانســور 

بوده است.
حدادی در حساب توئیتر خود نوشته 
اســت که: »اولین تجربه من از تجاوز 
برمی گرده به نشر سروش که با چادر و 
حجاب کامل توی آسانسور بودم و یکی از 
خبرنگارهای سینمایی بغلم کرد. رفتم 
به ســردبیر گفتم. گفت: تو باید مراقب 
باشی. یک مرد توان مقابله با نفسش رو 
نداره. تو انگشتر رنگی ننداز! دقت دارین 

که من چادری و مذهبی بودم.«
اما در این میان زنان تنها نیســتند. 
مردان زیادی هم این روزها به جمعیت 
قربانیان تجاوز که لب از هم گشوده اند، 

پیوسته اند. یکی از مواردی که در توئیتر 
و اینستاگرم از آن صحبت زیادی شده، 
معلم قرآن مدرسه راهنمایی عالمه حلی 
است. دانش آموزان زیادی در چند روز 
اخیر از تجاوزهایــی که »عدنان. ل« در 
مدرسه و البراتوار سمعی و بصری قرآن 

انجام داده است حرف زده اند. 
برخی از آن ها می گویند او آن ها را بعد 
از ساعت مدرسه به بهانه های مختلف 
نگه می داشــت و در یکی از کالس های 

طبقه سوم به آن ها تجاوز می کرد. 
 هزینه های سنگین افشاگری 

بر شانه زنان
حرف از تجاوز، رسانه ای شدن و ایجاد 
جریان برای محکوم کردن متجاوزین بار 
اولی نیســت که رخ می دهد. سال های 
پیش هم در این رابطــه حرکت هایی 
صــورت گرفته بود امــا درنهایت هیچ 
نهادی فرد خاطی را مجازات نکرد. حاال 
این بار هــم که زنان و مــردان با جرئت 
بیشتری از تجاوزهایی که به آن ها شده 
حرف می زنند مشخص نیست بتوانند 
کاری از پیش ببرند یا خیر چراکه بیشتر 
این افراد ماه ها یا حتی ســال ها بعد از 
تجاوز تصمیم می گیرنــد از آن بگویند 
و در این زمان به راحتی نمی توان حرف 
و ادعاهــای آن ها را ثابت کــرد؛ چراکه 
آثار جرم از بین رفته اســت. به هرحال 
روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند 
این افشاگری ها در جامعه ایران درنهایت 
باز به ضرر قربانیان به ویژه زنان اســت. 
در جامعه ای که برای تجاوز، زن مقصر 
شناخته می شــود چراکه وظیفه دارد 
خود را از نگاه کثیــف دورنگه دارد و اگر 
مردی به او تجاوز کــرد با توجیه اینکه 
توان مقابله با نفس را ندارد، تبرئه می شود 
بی شک زنانی که امروز از تجاوز و تعرض 
گفته اند هزینه های سنگینی پرداخت 

خواهند کرد. 
در این رابطه می توان زهرا نویدپور 
را مثال زد که در ایــن راه جان خود را از 
دست داد. او پس ازاینکه در رابطه با تجاوز 
ســلمان خدادادی، نماینده مجلس و 
رئیس کمیسیون اجتماعی افشاگری 
کرد روزهای ســختی را ســپری کرد. 
نویدپور پس از انتشار چند فایل صوتی 
و تصویــری گفته بود که در ســال ۹۳ 
مورد تجاوز جنســی قرار گرفته است و 
درنهایت در سال ۹7 جسد او در منزل 

مادرش پیدا شد.
بعد از تجاوز چه کنیم؟

وکالی دادگستری هم در روزهای 
گذشته بیکار ننشســته اند و با انتشار 
توئیت هایی زنان و مردان را از کارهایی 
که می توانند بعد از تجاوز انجام دهند آگاه 
کرده اند. برای مثال کاوه راد در حساب 
توئیترش گفته اســت: »افراد در همان 
ســاعت اولیه بعد از تجاوز که بهت زده 
هستند و امکان دارد که کارهای هیجانی 
بکنند، با یک شخص مورد اعتماد تماس 
بگیرند تا به آن ها کمک کند که آثار جرم 

را در اثر اشتباه از بین نبرند.«

او نوشته: »قبل از معاینه کامل توسط 
پزشک قانونی، مدارک و شواهد تجاوز را 
از بین نبرید. حمام نروید و دندان های 
خود را مسواک نزنید. لباس های خود را 
با دقت کامل دربیاورید و در پالستیک 
تمیز دربسته ای نگهداری کنید. تمام 
جزئیات به ویژه زمان هــا، مکان وقوع 
و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشــت 

کنید.«
بیتا رزاقی، وکیل دیگری اســت که 
ماجرای تجاوز و آزار جنسی را پیگیری 
می کند. او نیز از قربانیان درخواســت 
کرده که ساکت نباشند و راهکارهایی 
نشان داده که بتوان با آن جرم را پیگیری 
کرد. او در ادامه نوشــته است: »این که 
خانمی به منزل مردی رفته باشد وقوع 
جرم تجاوز را به شرط وجود رکن مادی 
جرم منتفی نمی کند، حتی در مواردی 
می توان ادعای آدم ربایی هم مطرح شود. 
اگر مردی با زنی در حال خواب، بیهوشی 
یا مستی زنا کند درحالی که زن رضایت 

نداشته، در حکم زنای به عنف است.«
در آخر اما اگر رابطه جنســی به آن 
صورت که دختران مطرح کرده اند، باشد 
طبق قوانین ایران، ایــن اقدام مصداق 
تجاوز است و ممکن است منجر به اعدام 
متجاوز شــود. در اصالحــات صورت 
گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، 
دایره تعریف تجاوز جنسی تاحدودی 
گسترده شده اســت. در این ماده بیان 
 شده است: »هرگاه کسی با زنی که راضی 
به زنای با او نباشــد، در حال بیهوشی، 
خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم 
زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال 
و فریب دادن دختر نابالــغ یا از طریق 
ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه 
موجب تسلیم شــدن او شود، نیز حکم 

فوق جاری است.«
البته در همین روزها برخی از کاربران 
توئیتر که گویا وکیل دادگستری هستند، 
از قربانیان درخواست کرده اند که همگی 
از متجاوز شکایت کنند تا با هم پرونده ای 
علیه او طرح شــود. یکی از افرادی که 
پیگیر پرونده کیوان است، شماره ای در 
فضای مجازی منتشر کرده تا شاکیان او، 
به صورت منسجم این شکایت را پیگیری 
کنند. گفته است تا ظهر یکشنبه ۴۰ نفر 
از کیوان شــکایت کرده اند و این عدد 

احتماالً افزایش خواهد یافت.

افشای گسترده پرونده های تجاوز جنسی در روزهای اخیر؛

زنان و مردان ایرانی سکوت خود را شکستند

خبر

کافی است که تعطیالت به آخر هفته بیافتد، 
آن وقت بیشــتر مردم عزم سفر می کنند. امسال 
اما شرایط متفاوت است. با شیوع کرونا مسئوالن 
با فرارسیدن تعطیالت مکرر از مردم درخواست 
می کنند کــه در خانــه بمانند و از ســفرهای 

غیرضروری جدا اجتناب کنند.
روز گذشته وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت 
کرونا در کشور گفت: خواهشم از مردم این است 
که عادی انگاری نکنند، باروبندیل سفر نبندند و در 
ایام محرم به گونه ای عزاداری کنند که هم محرمی 
باشکوه داشته باشیم و هم هیچ عزادار امام حسین 

تب دار از مجلسی خارج نشود. 
سعید نمکی در ادامه بیان کرد: از مردم تقاضا 
می کنم که فرامــوش نکنند کــه در اوج جدید 
بیماری همکاران من روز و شب های بسیار سختی 
را گذراندند و خانواده هایی در میان هم وطنانمان 

داغ دار شدند. خوشبختانه با تالش شبانه روزی 
توانســتیم پیک دوم را به گونــه ای مهار کنیم و 

مرگ ومیرها و ابتال را به حداقل برسانیم.
او افزود: خواهشم این است که مردم به همکاران 
در کاهش این بار سنگین کمک کنند. درزمانی که 
در اردیبهشت ماه پیک اول را مهار کردیم، بارها 
گفتم مراقب باشــیم و به دلیل این کاهش ابتال 
مغرور نشــوید. این ویروس پیچیده، خطرناک و 
غیرقابل پیش بینی است. کرونا می تواند در دقیقه 
۹۰ از گوشــه های زمین به ما گل بزند و زد. آنچه 
به ما گل زد، حاصل بی توجهــی و عادی انگاری 
بیماری بود. نمکی تأکید کرد: خواهشم از مردم 
این اســت که عادی انگاری نکنند. با تمام شدن 
کنکور فرزندانشان دوباره باروبندیل نبندند و به 
این جاده و آن جاده بروند. ما بیشترین گرفتاری 
را هنوز در اســتان مازندران داریم. هنوز هم خیز 

استان مازندران را شاهدیم. بیشترین عارضه را در 
استان مازندران به دلیل سفرها داریم. اگر سفر در 
اشاعه بیماری نقش نداشت، ویروس ووهان چین 
چگونه منتشر شد؟ خواهشم این است که سفرها 

را واقعاً انجام ندهند.
ماسک جایگزین فاصله اجتماعی نیست

فاصله اجتماعی یکی از اصطالحاتی است که 
در ماه های گذشته بســیار زیاد آن را شنیده ایم. 
پزشکان معتقدند رعایت فاصله اجتماعی نقش 

بسزایی در جلوگیری از ابتال به ویروس دارد. 
در همین رابطه، به تازگی متخصصان سالمت 
در یک مطالعه جدید هشــدار دادند درحالی که 
نقش مؤثر استفاده از ماسک در کاهش انتقال کرونا 
ویروس ثابت شده اما در مواردی استفاده از ماسک 
موجب شده که برخی افراد از اهمیت فاصله گذاری 

اجتماعی غفلت می کنند.

در این بررسی تأکید شده اســت: استفاده از 
ماسک موجب شده تا بسیاری از افراد توصیه های 
مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند 
چراکه احساس راحتی بیشتری هنگام نشستن 
یا ایستادن در کنار یکدیگر دارند.  در این بررسی 
مشخص شد برخی افراد که معتقدند استفاده از 
ماسک در پیشــگیری از ابتال به کرونا مؤثر است 
بیشتر احتمال دارد در برخورد با افرادی که ماسک 

به صورت دارند، فاصله فیزیکی را رعایت نکنند.

پزشکان تأکید کردند: به طورکلی استفاده از 
ماسک می تواند خطر شیوع بیماری کووید-۱۹ 
را کاهش دهد اما این امر نباید موجب شــود که 
افراد احساس امنیت بیشــتری کرده و خطرات 
دیگر ازجمله کاهش فاصله فیزیکی با دیگران را 
نادیده بگیرند. به گفته محققان ماسک، جایگزین 
فاصله گذاری فیزیکی نیست بلکه این دو فاکتور 
باید هم زمــان باهم بکار گرفته شــود تا در مهار 

همه گیری مؤثر باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به تعطیالت پیش رو؛

باروبندیل نبندید و به این جاده و آن جاده نروید

در موضوع تجاوز زنان تنها 
نیستند. مردان زیادی 

هم این روزها به جمعیت 
قربانیان تجاوز که لب از 

هم گشوده اند، پیوسته اند. 
یکی از مواردی که در توئیتر 

و اینستاگرم از آن صحبت 
زیادی شده، معلم قرآن 
مدرسه راهنمایی عالمه 

حلی است

چند سال پیش بود که 
پویش »Me too«  در تمام 
دنیا جریان ساز شد و زنان 

درمورد تجاوز و تعرض هایی 
که به آن ها شده بود سخن 
گفتند. حاال این جنبش به 

سبک ایرانی اش در جریان 
است و می تواند قدم بزرگی 

برای زنانی باشد که به هر 
نحو قربانی خشونت های 

جنسی شده اند
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