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شهرنوشت

یک پنجره با شیشــه شکسته، در 
طبقه دوم یک ساختمان که نمای آن 
نیمه کاره مانــده، حکایت از ماجرایی 
غم انگیــز دارد که ُمهــر پایانی بود بر 
پرونده زندگی زن جوان روســتایی 
اهل چشمیدر از توابع سروآباد ساکن 
مریوان. ماجرایی که چند روزی است 

افکار عمومی را آزرده کرده است.
براساس آنچه رسانه ها نوشته اند، 
»شــلیر« در غیاب شــوهرش که در 
کردستان عراق مشــغول کار بود، با 
دختر و پسر کوچکش زندگی می کرد. 
در همسایگی این خانواده، زنی بیمار 
به همراه شوهرش ساکن بودند. حس 
نوع دوستی، شیلر را برای کمک به زن 
بیمار همسایه مجاب کرده بود، غافل از 
اینکه همیشه هستند افرادی که از این 
احساس مسئولیت افراد، سوء استفاده 
می کنند. »گوران«، شوهر زن بیمار 
همســایه، یکی از همین افراد است. 
مــردی که بــه ادعای همســایه ها، 

سابقه دار بوده است و خالفکار. 
براساس روایت شــهروند آنالین، 
گویا روز قبل از حادثه، گوران به خانه 
شــلیر مراجعه می کند و سراسیمه 
می گوید که همسرش مریض شده و 
باید سریع به بیمارستان بروند. شلیر 
یک خودروی پراید داشت. او بالفاصله 
قبول کرد و با هم همســر گوران را به 
بیمارستان رساندند. شلیر خیلی زود 
به خانه برمی گشت، چون فرزندانش 
در خانه تنها بودند. شب واقعه، حدود 
ساعت یک بامداد، دوباره گوران به خانه 
شلیر مراجعه کرد. این بار سراسیمه تر 
از قبل از او خواست دوباره همسرش را 

به بیمارستان برسانند. شلیر هم قبول 
کرد. همسایه ها هم شاهد بودند که او 
به خانه شلیر رفت و گفت که همسرش 

مریض است.
وقتی شــلیر از خانه بیــرون آمد، 
گوران بــه او گفت کــه همراهش به 
طبقه دوم برود و همســرش را از خانه 
بیرون بیاورند. شلیر هم اعتماد کرد. 
از آنجا که شــب قبل هم آن زن را به 
بیمارستان رساند و می دانست مریض 
اســت، با گوران به طبقه بــاال رفت. 
اما وقتی وارد خانه شــد، دید  همسر 
بیمار گوران در خانه نیســت. گویی 
همسرش را به خاطر بیماری به خانه 
مادرش فرســتاده بود. شلیر متوجه 
نیتش شد، درنگ نکرد و خودش را از 

باال به پایین پرت کرد. زن به کما رفت 
و روز پنجشنبه 17 شهریورماه جانش 

را از دست داد.
اگرچه براساس شهادت همسایه  ها، 
حین وقوع ماجرا، حتی به دلیل داد و 
فریاد، همسایه ها بیرون می آیند و به او 
می گویند که به پلیس زنگ زده اند، اما 
شلیر طاقت نمی آورد. منتظر پلیس 
نمی شــود و خودش را به پایین پرت 

می کند.
حاال مردی مانده مبهوت با دو بچه. 
از واکنش ها به مرگ این زن و اعتراض و 
درخواست مردم مریوان برای مجازات 
هرچه ســریعتر متهم کــه بگذریم، 
نکته ای که اینجا کمتــر به آن توجه 
شده این است که چرا شیلر با وجودی 
که همسایه ها به او خبر می دهند که 
پلیس در راه است منتظر حضور پلیس 
نمی ماند و خــود را از پنجره به پایین 
پرت می کند؟ کســی نمی داند در آن 
ثانیه ها در ذهن شلیر چه گذشته است 
که برای نجات خــود از مهلکه حاضر 

شده از طبقه دوم به پایین بپرد. 
کسی چه می داند شــاید یکی از 
مهمترین آنها »ترس از حرف مردم« 
بوده اســت. اینکه مــردم چگونه او را 
قضاوت خواهند کرد؟ آیا قانون از وی در 
برابر مرد متجاوز حمایت خواهد کرد و 
... اینها سواالتی است که اغلب قربانیان 
تجاوز جنسی از خود می پرسند و چه 
بسا دلیلی برای سکوت بسیاری از آنان 

در برابر تجاوز باشد. 
پرسشــی که در این میان به ذهن 
خطور می کند این اســت که آیا زنان 
نســبت به حمایت و اجــرای قوانین 
مربوط بــه تجــاوز و بازدارندگی آن 

اطمینان خاطر ندارند؟ 

تجاوز جنســی در نظــام حقوقی 
ایران، مترادف با »زنــای به عنف« و 
»لواط به عنف« است. یعنی نزدیکی 
جنســی با فردی که به این نزدیکی 
رضایت نداشته است. تجاوز جنسی از 
طریق چهار مرتبه اقرار، شهادت چهار 
مرد و علم قاضی قابل اثبــات بوده و 

مجازات قانونی آن، اعدام است. 
هــر چنــد نظام هــای حقوقی از 
حیث مقررات مرتبط با رابطه خارج از 
چارچوب ازدواج، دیدگاه های متفاوتی 
را اخذ کرده اند، اما هنگامی که نوبت به 
رابطه جنســی اجباری و اتهام تجاوز 

جنسی می رسد، تمامی آنها، مقررات 
بســیار ســختگیرانه ای را در رابطه با 

مجازات متجاوز اعمال می کنند.

کیفر تجاوز در ایران جزو 
سخت ترین مجازات هاست

محمدصالح نقره کار، وکیل پایه 
یک دادگستری و عضو کانون وکالی 
مرکز، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
می گوید: در بررسی این موضوع باید 
به دو جنبه آن توجه کرد. نخســت 

اجتماعی و دوم قضایی ؛ بخشــی از 
موضوع  جنبه سیاستگذاری کیفری 
دارد که ناظر بــر اقدامات بازدارنده و 
اثربخشی است که در راستای صیانت 
از حقوق انسانی افراد و حق تمامیت 
جسمانی آنها تجلی می یابد. در این 
بخش قوانینی که بر این موضوع داللت 
دارد از قوت و قدرت بازدارندگی الزم 
برخوردارند. چرا که کیفــر تجاوز و 
تعدی در نظام سیاست جنایی ایران 

جزو سخت ترین مجازات هاست.
وی ادامه می دهد: اما همه مساله 
سیاســت جنایی نیســت. در قلمرو 
اجتماعــی و فرهنگــی اینکه چقدر 
از نظر آموزشــی ما به شهروندانمان 
آمــوزش داده و چقــدر مخاطرات 
چنین اقداماتی را به افکار عمومی و 
خصوصا گروه های آسیب پذیر گوشزد 
کردیم و چقــدر جنبه اجتماعی این 
موضوع را مورد توجه قــرار داده ایم، 
موضوعی است که بر نقیصه  اقدامات 
فرهنگ ســازی و آموزشی ما داللت 

می کند.
به اعتقاد نقــره کار در این مورد، 
حوزه آموزش عمومــی و اجتماعی 
ما عملکرد ضعیفی داشــته اســت: 
»واقعیت این است که محافظه کاری 
نســبت به آموزش هــای صیانت از 
اشــخاص و تمامیــت جســمانی 
آنها، و عــدم گفت وگو بــا جامعه و 
روشــنگری های کافی در مورد این 
موضوع، زمینه را بــرای وقوع برخی 
رخدادهای تلخ مناسب کرده است.«

این حقوقــدان ادامــه می دهد: 
»در طول ســال عمدتا با اخباری از 
تعرض و تجاوز روبه رو می شــویم که 
برخی رسانه ای و بســیاری به خاطر 
مالحظات و تحفظ هــای اخالقی و 
معاذیر اجتماعی، رسانه ای نمی شود 

و به نوعی کتمان هم می شود.«
 نقره کار اثر این عدم اطالع رسانی ها 
و بعضــا کتمان شــدن ها را تســری 

بیمحابای خشــونت های جسمانی 
و اقدامات خالف موازیــن اخالقی و 
شرعی می داند که اتفاق می افتد و به 
نوعی امنیت شهروندان به ویژه افراد 
بی دفاعی مثل کودکان را دچار خدشه 

می کند.
وی متذکر می شود: »در این زمینه 
هرچند که نظام ما بــا تکیه بر موازین 
شرعی، سیاست های سختگیرانه ای را 
برای تعرض جنسی به اشخاص مطرح 
می کند، با این وجود در حوزه عمومی و 

اجتماعی به دلیل مالحظات اخالقی، 
هیچگاه نگاه آموزشــی و پیشگیرانه 
نسبت به این موضوعات را روا نمی دارد 
و تجویز نمی کند. همین امر باعث تعدد 
و تکرار جرایم خشن جنسی می شود و 
نمونه اتفاقی که برای بانوی کردستانی 
افتاده و موجب تاثر خاطر شهروندان 
شده، مشتی اســت نمونه خروار که 
عمدتا نظام اجتماعی روی آن سرپوش 

می گذارد.«
به گفته این وکیل دادگستری، در 
درجه اول نظام آموزشــی و در بخش 
دوم نظام اجتماعی و پیشــگیرانه ما 
باید موضوعات را مطرح کند تا جنبه 
بازدارندگی و صیانــت از حق امنیت 
اشخاص مورد توجه کافی قرار بگیرد 
و دیگر شــاهد چنین نوعی از اتفاقات 

تلخ نباشیم.
 وی تصریح می کند: »غیر از جنبه 
جزایی و قضایی که مرحله آخر است 
و به عنوان کیفرهای بازدارنده تجویز 
و قلمداد می شــود بخش عمده ای از  
رســالت ترویجی را می توان در رابطه 
با رســانه های  حوزه عمومی دانست. 
توجه به بخش های آگاهی ساز جامعه 
و گروه  های مرجــع اثربخش به ویژه 
در بحث آموزش مدارس و رســانه ها 
و فعــاالن اجتماعی و کنشــگر منع 
خشونت جنسی از مواردی است که در 

جامعه ما باید به آن توجه شود.«

بحران های اخالقی و جنسی را 
نباید زیرپوست شهر دفن کرد

بــه گفتــه نقــره کار، جزادهی 
با رویکــرد پیشــگیرانه از یک طرف 
و آمــوزش و فرهنگ ســازی از طرف 
دیگر مکمل بهبود شــاخص امنیت 
انسانی و جسمانی شهروندان خواهد 
بــود. بحران های روانــی و اخالقی و 
جنســی را نباید کتمان و زیر پوست 
شهر در تاریکی و ســکوت دفن کرد. 
بلکه باید با نــگاه تخصصی و پرهیز از 
دیدگاه های سنتی -انکاری درصدد 
راه حل یابی هــای منطقی و ملموس 

برآمد.
وی با بیــان اینکه ایســتگاه آخر 
برخورد شــدید و واکنــش کیفری 
است، متذکر می شود: »در نظر داشته 
باشیم که مقنن اساســی ما در اصل 
1۵۶ قانون اساسی بند ۵ پیشگیری از 
جرم را یک اولویت راهبردی برای نظام 
قضایی دانسته و این به معنی راهبری 
پیشگیری در ید مرجع قضایی است 
که باید قــدرت هماهنگ کنندگی و 
ســازماندهی داشته باشــد تا بتواند 
با ظرفیت آموزشــی و پیمایشــی و 
پژوهشی و اجرایی، همه قوای کشور 
برای روشنگری و دانایی و اگاهی مردم 

به کار گرفته شوند.«

آسیب شناسی ماجرای »شلیر« در گفت وگوی »توسعه  ایرانی« با وکیل پایه یک دادگستری 

»بحران های روانی و در موضوع »تجاوز« نگاه آموزشی و پیشگیرانه نداریم
اخالقی و جنسی را نباید 

کتمان و زیر پوست شهر در 
تاریکی و سکوت دفن کرد. 

بلکه باید با نگاه تخصصی 
و پرهیز از دیدگاه های 

سنتی-انکاری درصدد 
راه حل یابی های منطقی و 

ملموس برآمد.«
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حسین   جمشیدیان

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:
آغاز فعالیت گشت های ویژه 

»برخورد با جرایم خشن« در تهران
رئیس پلیــس پایتخت از 
فعالیت های گشت های ویژه 
پلیس بــرای جلوگیــری از 
جرم های خشن و دستگیری 
مجرمان خبر داد.  به گزارش 
ایلنا سردار حسین رحیمی دیروز در مراسم آغاز فعالیت 
گشت های ویژه انتظامی گفت: بنا به دستور فرماندهی 

فراجا این طرح در تهران و در سراسر کشور آغاز شد.
وی با بیان اینکه این طــرح در هفت محور اجرایی 
و عملیاتی می شود، افزود: بعد از یک ماه برنامه ریزی، 
آموزش، تمرین و کار منســجم با هــدف برخورد با 
مجرمین جرایم خشــن، زورگیران و کســانی که در 
شهر گستاخی می کنند این گشت ها شروع به فعالیت 
می کند. رحیمی ادامــه داد: این  گشــت ها در قالب 
۲1۰ واحد در تهران متشــکل از همکاران یگان ویژه 
و یگان امداد در ۲1۰ مسیر اصلی و بزرگراهی پایتخت 
تکمیل کننده پلیس پیشگیری خواهد بود همچنین 
ده ها گشــت و کمک در مســیرهای فرعی فعالیت 
می کنند. وی ادامه داد: در مناطق آلوده همچون شوش 
و مولوی عالوه بر راه اندازی ایستگاه پلیس با بیش از ۳۰۰ 

پلیس نسبت به جمع آوری معتادان اقدام می شود.
به گفته رحیمی، راه اندازی گشت های عملیاتی 
واکنش ســریع پلیس و تیم های موتــوری از دیگر 
اقدامات این طرح است و از ظرفیت نگهبانان محله و 
شرکت های انتظام برای مبارزه با سارقان و مجرمان 

استفاده خواهد شد.
    

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد
انتقاد از نبود »زیرساخت های 

درمانی برای زائران اربعین«
ن  کمیســیو ئیــس  ر
بهداشــت مجلــس از نبود 
»زیرســاخت های درمانی 
برای زائــران اربعین« انتقاد 
کرده اســت. حســینعلی 
شــهریاری، گفــت: »علی رغم اینکه مســئوالن 
مربوطه حضور ۵ میلیون زائر در پیاده روی اربعین را 
پیش بینی کرده بودند اما متاسفانه با کمبود امکانات 
و زیرساخت های درمانی و رفاهی مواجه هستیم و 
متاسفانه در مرز هم امکانات و وسیله نقلیه به اندازه 
کافی وجود ندارد.« به گفته شــهریاری »مسئوالن 
مربوطه باید در سال های آینده تامین زیرساخت های 
الزم را در دستور کار قرار دهند و همچنین دولت برای 
حوزه سالمت سرمایه گذاری جدی در پایانه ها و مسیر 

انجام دهد.«
    

درخواست اورژانس از زائران اربعین 
هنگام ورود به کشور

حتما عالئم بیماری خود را 
به کادر درمان اعالم کنید 

سخنگوی اورژانس کشــور از زائرانی که با عالئم 
سرماخوردگی، اسهال و سرفه روبه رو هستند خواست 
که در هنگام بازگشت به کشــور حتما عالئم خود را 
به کادر درمان اعالم کنند. به گزارش ایســنا، مجتبی 
خالدی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی زائران در 
راهپیمایی اربعین امسال گرمازدگی است، افزود: در 
این راستا صد تخت بستری در نقطه مرزی مهران در 

نظر گرفته شده است.
    

عضو شورای شهر خواستار شد؛
»نیروهای سفارش شده« 

شناسایی و عزل شوند
ن  کمیســیو ئیــس  ر
شهرسازی و معماری شورای 
شــهر در تذکری گفت: الزم 
اســت بررســی های دقیقی 
انجام شــود تا افراد احتمالی 
که انتصاب آن ها در پست و جایگاهی بر اساس سفارش 
رابطان بوده، شناســایی و عزل شوند. به گزارش ایلنا، 
مهدی عباسی در جلسه دیروز شورا، افزود: در اقدامات 
بعدی تقاضا دارم با خاطی یا خاطیان به گونه ای برخورد 

شود که مایه عبرت سوءاستفاده کنندگان قرار گیرد. 
    

تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک 
تهران از اول مهر

با تصویب شورای ترافیک شهر تهران، ساعت اجرای 
طرح ترافیک از اول مهر تغییر می کند و از ۶:۳۰ صبح 
تا ۶ عصر خواهد بود. به گزارش ایسنا، بررسی اقدامات 
ترافیکی صورت گرفته برای بازگشایی مراکز آموزشی و 
ساماندهی تردد موتورسیکلت ها و بررسی نحوه اجرایی 
شدن طرح های مربوط به آن،  از دیگر مواردی بود که 
در دستور کار هفتاد و پنجمین جلسه شورای ترافیک 

قرار گرفت.

از گوشه و کنار 

محمدصالح نقره کار در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

»کیفر تجاوز و تعدی در 
نظام سیاست جنایی 

ایران جزو سخت ترین 
مجازات هاست. با این وجود 
در حوزه عمومی و اجتماعی 
به دلیل مالحظات اخالقی، 

هیچگاه نگاه آموزشی و 
پیشگیرانه نسبت به این 

موضوعات را روا نمی دارد و 
تجویز نمی کند.«

رئیس دانشــگاه تربیت مدرس می گوید: در کنار رفتن دانشجویان خوب از 
کشــور، با پدیده ای به عنوان مهاجرت اعضای هیات علمی نیز روبه رو هستیم. 
گرچه ضرباهنگ آن چهار ماه قبل خیلی تند نشــده بود، اما هرچه گذشت این 
ضرباهنگ تندتر شد و االن هم تندتر و بیشــتر می شود یعنی ما با هیات علمی 
مواجه هستیم که عشق شان این است که همین جا بمانند، ولی به دالیل مختلف 

نمی توانند
فرهاد دانشــجو در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می افزاید: ما هم مثل دانشگاه 
امیرکبیر، شریف و تهران و... با این مشکل روبه رو هستیم که اعضای هیات علمی 
جوان و خوب ما و حتی اعضای هیات علمی که سابقه دار هستند فکر مهاجرت 

به سرشان زده و قصد مهاجرت کرده اند. 
وی ادامه می دهد: هــر هفته تقریبا با یک درخواســت اعضای هیات علمی 
روبه رو هســتیم برای اینکه از ما مرخصی بدون حقوق بگیرند و برای یک سال 

از کشــور بروند. از هر پنج یا شــش نفری که درخواســت می دهند، ۶۰ تا 7۰ 
درصدشان تازه به خارج می روند تا ببینند می توانند بمانند یا نه. البته ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افرادی که درخواست می دهند واقعا برای انجام پروژه  از کشور می روند و 

بعد از پایان کار، به ایران برمی گردند.
رهبر خاطرنشان می کند: نامه ای را حدود چهار ماه قبل به ریاست جمهوری 
نوشــتم؛ در یکی از بندهای آن در مورد همین موضوع مهاجرت هیأت علمی 
نکاتی را بیان کردم.  یکی از دالیل مهاجرت مربوط به گذران زندگی اســت، اما 
همه اش این نیست. گاهی می خواهند کارهایی کنند که امکانات آزمایشگاهی 
برای آن وجود ندارد. همچنین آنها انتظاراتی دارند، اما ما بروکراسی خاصی داریم 
و آنقدر سفت است که تا بخواهیم به آن ها بگوییم »باشد«، فرد باید یک سال صبر 
کند تا ببیند در نهایت می شود یا نمی شود و این درحالی است که بالفاصله آن 
طرفی ها می گویند بیا، همین حاال کار انجام شده است! بعد اینجا باید فرد صبر 

کند و در سامانه ای که برای اعضای هیات علمی شدن در نظر گرفته اند ثبت نام 
کند و منتظر بماند تا او را به ما معرفی کنند بعد ما تازه هیات جذب برگزار کنیم 
بعد بگوییم تایید هستی و پس از آن هم اقدامات دیگری الزم است و... این روند 
چیزی حدود یک سال طول می کشــد، ولی آن طرف در خارج از کشور به فرد 
متقاضی می گویند بیا و وقتی رسیدی مشغول کار شو! بنابراین ما باید دنبال راه 

حلی همه جانبه برای این مسئله باشیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با ایلنا:

با پدیده مهاجرت اعضای هیات علمی مواجه هستیم

گفت وگو


