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فروش غیرمجاز خاک و چوب 
جنگل های شمال

تاکنــون خبرهای 
فراوانــی در خصــوص 
ز  ا چــوب  قاچــاق 
جنگل هــای شــمال 
منتشر شــده است، اما 

گویا قاچاقچیان تنها بــه چوب این جنگل ها اکتفا 
نکرده و حال به خاک آن هم دستبرد می زنند. یک 
قاچاقچی خاک به ایسنا گفت: خاک اطراف درختان 
موجود در جنگل هیرکانی، به شدت خریدار دارد و به 
همین منظور، هر فردی به هر نحوی می خواهد این 
خاک را جمع آوری کرده و به فروش برساند. او به این 
نکته اشاره می کند که خاک پای درختان، به دلیل 
نزدیکی به ریشه و مواد مغذی در آن، برای رشد گیاه 
بهتر است، به همین دلیل این بخش از خاک گران تر 
است. مشــتری معموال به دنبال خاک بسیار تیره 
اراضی جنگلی است. این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم 

تا ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.
    

آغاز توزیع کارت کنکوری ها 
از امروز

کارت ورود به جلسه 
بیش از یک میلیون ۳۹۳ 
هزار داوطلــب آزمون 
سراسری ســال ۹۹ از 
امروز سه شنبه ۲۸ مرداد 

بر سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. 
آزمون آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه، ریاضی و 
انسانی صبح روز پنج شنبه، گروه تجربی صبح روز 
جمعه و زبان های خارجی روز شــنبه اول شهریور 
برگزار خواهد شد. داوطلبان می توانند برای گرفتن 
پرینت کارت خود از امروز به سایت سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org آموزش کشور به نشانی

مراجعه کنند.
    

ابراز نگرانی دوباره از انبار نفت شهران
مجیــد فراهانــی، 
رئیس کمیتــه بودجه 
شــورای شــهر تهران 
گفــت : شــورای عالی 
معمــاری دو مصوبه در 

خصوص لزوم خروج انبارهای نفت از تهران دارد و 
همچنین در گذشته توافقی میان نوذری وزیر نفت 
اسبق و شهردار وقت در خصوص خروج انبارهای 
نفت منعقد می شود که این مصوبات می تواند مالک 

عمل قرار گیرد.
    

اعالم شرایط ثبت نام 
دانش آموزان اتباع خارجی 

مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کشور 
شیوه نامه ثبت نام دانش 
آموزان اتبــاع خارجی 
مجاز در مدارس وزارت 

آموزش وپرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ را به 
استان ها ارسال کرد. بر اساس این شیوه نامه؛ مدارک 
معتبر برای ثبت نام صرفاً یکی از موارد؛ گذرنامه دارای 
پروانه اقامت معتبر، کارت هویت ۱۳-۱۲ ویژه اتباع 
خارجی )صــادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور(، کارت های آمایش ۱۴- ۱۳، 
برگ تردد بین شهری )معادل کارت آمایش(، دفترچه 
پناهندگی معتبر صادره از ناجا، دفترچه اقامت معتبر 
صادره از ناجا و دارندگان مدرک اقامتی ویژه )صادره از 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور( 
اســت.  همچنین؛ ثبت نام از فرزندان الزم التعلیم 
حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی فاقد 
مدرک معتبر از طریق قانون تابعیت انجام می شود 
و ثبت نام دانش آموزانی که دارای مدارک هویتی و 
اقامتی تاریخ گذشته باشند پس از تعیین تکلیف در 
کارگروه اتباع خارجی استان و از طریق صدور برگ 

تردد بین شهری انجام می شود.
    

شکل گیری گودهای جدید 
زباله گردی در اطراف تهران 

سرپرست سازمان 
ه، خدمــات و  رفــا
مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهــران از 
شــکل گیری گودهای 

جدید زباله گردی در اطــراف تهران انتقاد کرد و بر 
ورود اســتانداری بر این موضوع تأکید کرد. سید 
مالک حســینی گفت: با وجود جرایم سنگین در 
به کارگیری کودکان در زباله گردی، در سطح شهر 
همچنان کودکانی به زباله گردی مشغولند و این 
بدان معناست که به رغم نظارت خوبی که سازمان 
بازرسی شــهرداری تهران اعمال می کند، با وضع 

مقبول فاصله داریم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در هفته های اخیر توئیتر فارســی 
به ناگاه مملو شد از توئیت هایی که در 
آن برخی کاربــران از تجاوز و آزارهای 
جنسی که در گذشته آن را تجربه کرده 
بودند، سخن به میان آوردند. تجربیاتی 
تلخ که نه کسی پیشــتر میل به بازگو 
کردن آن را داشت نه حتی بستر طرح 

آن فراهم بود. 
اما گویا این بار برخی کاربران قدیمی 
و پرمخاطب تر توئیتر تصمیم گرفتند با 
طرح این موضوع، سایر کاربران فارسی 
را وادارند تا از ایــن راز مگو که اغلب به 
وقوع گســترده آن اذعان دارند، پرده 

بردارند.
پرده برداری که در بســتر سنتی و 
فرهنگی ایران، آن را پــرده دری فرد 
آزاردیده تلقی و او را با صفاتی مشــابه 
به سکوت دعوت می کنند. تجربیات 
ناخوشایندی که همیشه دستخوش 
پرده پوشی شده و امکان رسوایی فرد 
خاطی و متجاوز را فراهــم نکرده و به 
اعتقاد بسیاری همین کنج امن، متجاوز 

را برای هتاکی، گستاخ تر کرده است.
اندکی پس از راه انــدازی این موج 
توئیتری، دو کاربر، بــا طرح ماجرایی 
جدید، از دبیر کنکــوری نام بردند که 
در دوره دانش آموزی بــه آنها تعرض 
کرده و از سایرین خواستند که اگر مورد 
تعرض این معلم قرار گرفتند، قدم در 
این راه بگذارند. اما طولی نکشید که آن 
توئیت ها پاک و توئیت های جدیدی با 
مضمون عذرخواهی از آن معلم منتشر 

شد و بعد از آن نیز، حساب کاربری آن 
دانش آموزان غیرفعال شد.

هرچند دیگر کاربران با هشــتگ 
کردن نام این معلم، بــه این موضوع 
پرداختند و روایات متعدد و پرشــمار 
مشــابه دیگــری از دانش آموزانی که 
توسط این معلم مورد تعرض و آزار قرار 

گرفتند، توئیت کردند.
تجاوز جنسی  چیست؟

رابطه جنســی خشــونت آمیز و 
اجباری که معموال از ســمت مردان 
علیه زنــان، کودکان یــا حتی مردان 
انجام می شود، را تجاوز جنسی قلمداد 

می کنند.
در بســیاری از مواقع ایــن رابطه 
جنســی اجباری فقط به یک خاطره 
بد محدود نمی شود و می تواند تبعات 
وحشتناکی برای ادامه زندگی قربانی 
داشته باشــد، تبعات روانی که شاید 
هیچوقت حل نشــوند. گاهــی تاثیر 
مخرب این موضوع ده ها سال یا نسل ها 
را در برمی گیرد. به اعتقاد بســیاری از 
کارشناســان مادامی که این موضوع 
بدون مجازات و نادیده گرفته شــود، 
فرهنگ فراگیری ایجاد می شــود که 
در آن خشونت جنسی به اتفاقی عادی 
تبدیل می شوند و به راحتی در جوامع 

اتفاق می افتد.
اما نگاهی به آمار تجاوز در سرتاسر 
دنیا نشان می دهد که سال هاست که 
این موضوع همچنان در کشــورهای 
مختلــف اعــم از توســعه یافته و 
توســعه نیافته رخ می دهد. حتی آمار 
رسمی منتشر شــده از سوی سازمان 
ملل در ســال ۲۰۱۹ نشــان می دهد 
کشورهایی توسعه یافته ای مثل سوئد، 

بلژیــک و آمریکا نیز با مــوارد متعدد 
آزار مواجه هســتند. گرچه در مقابل 
در برخی از کشــورها، بــه خصوص 
کشورهای خاورمیانه آمارهای پایینی از 
این موضوع گزارش می شود. آمارهایی 
که به اعتقاد بســیاری از کارشناسان 
دقیق نیســت و با وجــود وقوع تجاوز 
جنسی در بســیاری از این کشورها، 
گزارشــی از آن ثبت نمی شود. این در 
حالی است که تخمین زده شده است 
که حداقل ۳۵ درصد زنــان در طول 
زندگی خــود به نوعی بــا آزار و اذیت 

جنسی روبرو شده اند.
آماری در ایران نداریم

اگر مشتری هر روزه اخبار حوادث 
رسانه ها باشید، شاید کمتر روزی باشد 
که با خبری ناخوشایند در مورد تجاوز و 
تعرض به زنان، کودکان یا حتی مردان 
برخورد نکرده باشید، اخباری که هیچ 
گاه نمی توان از آن به آمار منســجمی 
رسید و بر اســاس آن وضعیت ایران را 

مورد بررسی قرار داد.
به اعتقاد برخی کارشناسان یکی 
از دالیل نبود آمار منسجم در این باره، 
رســوخ فرهنگ کتمان وقوع تجاوز 
جنسی در قوانین کشور است. به طوری 
که هیچ دستگاهی متولی جمع آوری و 
گزارش این اطالعات در کشور نیست 
و هر کدام از ارگان ها اعم از پزشــکی 
قانونی، بهزیســتی، معاونت زنان و ... 
بعضا آمارهای پراکنــده ای را در این 
باره آن هم به نــدرت اعالم می کنند 
و نمی تــوان از این آمارها شــناخت 
صحیحی نسبت به وقوع این جرم در 

کشور پیدا کرد.
مثال در معدود آمار رســمی اعالم 

شده چندی پیش رضا جعفری، رئیس 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور، به ایرنا گفته بود: »اولین گروه 
سنی زنان قربانی خشونت، ۳۰ تا ۳۴ 
سال، بعد از آن ۳۵ تا ۳۹ سال و سپس 

۲۵ تا ۲۹ سال هستند«.
 در قانون ایران نیز هــر چند برای 
متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر 
گرفته شده است، ولی در حقیقت این 
نوع مجــازات و تعریف حــدود تجاوز 
جنسی موجب شــده تا در عمل صرفاً 
مرتکب هــای تجاوز هــای گروهی و 
ســازمان یافته، به مجــازات محکوم 

شوند.
الپوشانی فرهنگی

اما عــالوه بر ایــن شــاید بتوان، 
فرهنگ ســنتی کشــور و منطقه را 
هم در تشــدید این موضــوع دخیل 
دانست. به طوری که بسیاری از افراد 
از بیان تجاوزی کــه تجربه کرده اند به 
دلیل ترس از آبرو خودداری می کنند 
یا با بی توجهــی به آن از شــکایت از 

 فرد خاطــی منصــرف می شــوند. 
به گفته ســعید مدنی، جامعه شناس، 
۸۰ درصد موارد تجاوز جنسی در ایران 

گزارش نمی شود. 
او در گفت وگو با شرق، با بیان اینکه 
بیشترین آمار تجاوز جنسی مربوط به 
استان تهران اســت، گفت که میزان 
تجاوز در این اســتان ســاالنه ۱۶۵۰ 

مورد است.
به گفته مدنی نتایج برخی مطالعات 
موردی نشــان می دهد که قربانیان 
تجاوز در استان کهگیلویه وبویراحمد 
میانگین سنی ۲۰ ســال داشته اند و 

برخی قربانیان ۷ ساله بوده اند.
او گفت: »یک مطالعه موردی دیگر 
نشــان می دهد که در استان اصفهان 
میانگین سنی قربانیان تجاوز جنسی 

۲۳ سال بوده است«.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه 
حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران 
حداقلی اســت، تصریح کــرد: »هیچ 
ارزیابی دقیقی از قربانیــان تجاوز در 

کشور نداریم«.
نیاز به تابوشکنی

شاید بسیاری از ما هنور خبرهای 
هولناک خفاش شــب، بیجه و ... را در 
خاطر و خبرهایی که در سال های اخیر 
رسانه ای شــده را پیش چشم داشته 
باشــیم. مثل تعرض و مرگ چندین 
دختر بچه در سال های اخیر یا تعرض 
گروهی به دانش آموزان مدرسه ای در 

غرب تهران. 
پرونده  تعرض جنســی در ایران، 
گرچه به گفته مسئوالن قطور نیست، 
اما کارشناســان معتقدنــد این تنها 
نوک صخره یخی اســت کــه از آب 
بیرون زده است. چه بسیارند کودکان 
یا حتی بزرگســاالن که مورد تجاوز 
قــرار می گیرند و به جای شــکایت و 
پیگیری، از شــرم و خجالت چیزی به 
زبان نمی آورنــد؛ و در مقابل، متجاوز 
با تهدید به افشــای آن یا پخش کردن 
فیلم لحظه  تجاوز حتی بــه اخاذی از 

قربانی می پردازد.
 در همین باره امیرحســین پویا، 
پژوهشــگر و فعــال اجتماعــی در 
یادداشتی می گوید:»اولین پایه  تجاوز 
و تعرض جنسی، بحث فرهنگ است: 
برخورد نادرست اجتماع و چشم پوشی 
از بحث های متفاوت جنســی، حتی 
ذات نیازهای جنسی؛ نظام آموزش و 
پرورشــی که حتی زحمت پرداختن 
به آن ها را به خود نمی دهد؛ دســتگاه 
قضایی که هیچ آماری مربوط به تعرض 
را منتشر نمی ســازد ولی در عوض به 
آمارهای کشورهای غربی می پردازد 
تا آن ها را محکوم کند؛ و فرهنگی که 
قربانی تجاوز و تعرض را تقبیح و تحقیر 

می کند و تقصیر را به گردن پوشش یا 
جایگاه او می اندازد؛ همه  این ها دست 
به دست هم می دهند تا فرهنگی به نام 
»فرهنگ تجاوز« را بیافرینند: فرهنگی 
که در آن مســائل جنســی کوچک 
شمرده می شود، به آســیب های آن 
پرداخته نمی شود، گستردگی تجاوز 
انکار می شود و قربانی به جای متجاوز 
سرزنش می شود و نتیجه نهایی آن نیز 
عادی سازی تجاوز است. برای نمونه، 
بسیاری از دســت درازی های جنسی 
گرچه نــه لزوما اغلب آن هــا در همه 
جای دنیا در یک رابطه  باال به پایین رخ 
می دهد، مثال استاد و شاگرد و در ایران 
نیز موارد تعرض زیادی در دانشگاه ها 
رخ داده است ولی به دلیل نبود پروتکل 
ارتباطی مشــخص، نظارت مناسب و 
مجازات متناسب برای افراد متعرض، 
بســیاری از موارد تعــرض درنهایت 

مسکوت می مانند«.
 او ادامــه می دهــد: »دیگــر پایه  
تجاوز، نبود عزم جدی برای ریشه یابی 
مسائل جنسی است. تجاوز تنها بخش 
کوچکــی از خروجی پــازل پیچیده   
مسائل جنســی در ایران است. طبق 
گزارش انجمن متخصصــان داخلی 
ایران، ســن بلوغ جنسی پســران تا 
۱۳ ســال و دختران تا ۱۱ سال پایین 
آمده اســت و فاصله ی زیاد آن تا بلوغ 
عقلی که معموال میان ۱۵ تا ۱۷ سال 
تخمین زده می شود و بلوغ اقتصادی 
که با توجه به شــرایط خاص آموزش 
عالی و سربازی در ایران، برای پسران 
در حدود ۲۷ ســال و برای دختران تا 
۲۵ سال تخمین زده می شود موجب 
سرکوب جنسی و بیماری های جنسی 
گوناگون می شود یا به رفع نیاز جنسی 
از روش هایــی غیر از رابطه  جنســی 
می انجامد کــه با توجه بــه آموزش 
ناکافی، می تواند بــه افراط بینجامد و 
در این صورت عوارض مربوط به خود 
را در پی دارد: سردی در روابط جنسی، 
ناتوانی در ایجاد ارتباط جنسی مداوم 
و دیگر مسائلی که روابط جنسی آینده  

نوجوان را تحت الشعاع قرار می دهد«.

یک جامعه شناس: 80 درصد موارد تجاوز جنسی در ایران گزارش نمی شود

پرده پوشی تابو محور!

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی دیروز گفت: تاکنون ۳۴۵ هزار و ۴۵۰ 
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و با فوت ۱۶۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، 
شــمار جان باختگان این بیماری بــه ۱۹ هزار و 

۸۰۴ نفر رسید.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و 
موارد فوت ناشی از این ویروس با بیان اینکه در ۲۴ 
ساعت گذشته، دو هزار و ۲۴۷ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۲۵۵ مورد 

بستری شدند. 
سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم اینکه ۲۶ 
استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا هستند، 
افزود: استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، 
خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان شــرقی، 
مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند. 
همچنین اســتانهای فارس، ایالم، لرســتان، 
هرمزگان، زنجــان، قزویــن، آذربایجان غربی، 

بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 
و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
افزایش ۳ تا ۹ برابری انتقال ویروس

احسان مصطفوی، رئیس بخش اپیدمیولوژی 
و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه 
روند کرونــا از قاره و منطقه ای بــه قاره و منطقه  
دیگر متفاوت است و روند موارد ابتال و مرگ و میر 
همچنان روند صعودی اســت، گفت:  با توجه به 
مستندات علمی منتشر شده، ویروسی که امروزه 
در جامعه  جهانی در حال گردش است با ویروسی 
که ۹ ماه قبل از چین به طور رسمی گزارش شده 
بود، تغییراتی را داشته است و این تغییرات بیشتر 
به سوی افزایش سطح واگیری ویروس است؛ به 
طوری که حدود ۳ تا ۹ برابر نسبت به قبل است و 
افزایش درگیری گروه هایی مانند جوانان است که 
البته فرم های خفیف بیماری و حتی فرم های بی 
عالمت را می گیرند و می توانند به افراد بزرگسال و 

در معرض خطر، بیماری را منتقل کنند.
وی ادامه داد: با یک ویروس به تعبیری خیلی 
موذی طرف هستیم و هرچقدر مراقبت های الزم 

بهداشتی انجام شــود، باالخره ویروس راه های 
مختلف انتقال را دارد و بحث افراد بی عالمت بحثی 
جدی است که پایش آنها را سخت می کند و اگر 
کشوری تصور کند که می تواند بعد از رسیدن به 
مرحله  پاکی، همچنان پــاک بماند باید خیلی از 

مناسبات بین المللی خود را کنار بگذارد.
وی درباره  صحبت های رئیس انستیتو پاستور 
ایران درباره  تولید واکسن، گفت: از روزهای اول 
تمام شــرکت ها و کشــورهایی که ادعای تولید 
واکســن را دارند به طور جدی اولویت اول خود را 
تولید واکسن کرونا قرار دادند، ولی مسلم است که 
نمی توان با جدیت درباره  اینکه این واکسن تولید 
می شود یا خیر، اگر تولید شود چقدر کارایی دارد و 

چه زمانی در دسترس ما قرار گیرد، صحبت کرد.
وی درباره  وضعیت تحقیقات تولید واکســن 
کرونا در کشور اظهار کرد: در حوزه  تولید واکسن 
در دنیا مجموعه های مختلف شروع به تحقیقات 
کردند و تولید واکسن ســه فاز مختلف دارد؛ فاز 
آزمایشگاهی، فاز مطالعات حیوانی و فاز مطالعات 
انسانی است که در کشور ما مجموعه های مختلف 

سابقه  تولید واکسن را دارند و نفس تولید واکسن 
چیز عجیبی برای مجموعه نیســت، ولی بحث 
تحریم ها سرعت آن را تحت الشعاع قرار می دهد. 
چندین مجموعه داخل کشــور این کار را شروع 
کرده اند، فازهای آزمایشگاهی را بعضا با موفقیت 
طی کرده اند و یکــی دوتــا از مجموعه ها به فاز 
مطالعات حیوانی رســیده اند و مراحل آخر آن را 

طی می کنند.
مصطفوی افزود: فاز بعدی فاز مطالعات انسانی 
است که خودش فاز یک و دو و سه دارد و باید توجه 
داشت که عبور از فاز آزمایشگاهی به حیوانی و از فاز 

حیوانی به انسانی باعث کاهش شانس موفقیت 
نیز می شود و این تصور غلط است که رسیدن به 
فاز انسانی داشتن واکسن را دست یافتنی می کند.

این متخصص اپیدمیولــوژی افزود: مهم این 
است که کشور ما از راه های مختلف تولید واکسن 
کرونا را طی کرده اســت و اگر کشوری موفق به 
تولید واکسن شود انتظار است که در بازه  زمانی 
کوتاه انتقال تکنولوژی انجام شود و در صورت عدم 
موفقیت تولید واکسن در داخل کشور، به تولید 
تکنولوژی که سایر کشورها به آن دست یافته اند، 

بپردازیم.

طی 24 ساعت کرونا جان ۱۶۵ نفر دیگر را در ایران گرفت

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس

چه بسیارند کودکان یا 
حتی بزرگساالن که مورد 
تجاوز قرار می گیرند و به 
جای شکایت و پیگیری، 

از شرم و خجالت چیزی به 
زبان نمی آورند؛ و در مقابل، 

متجاوز با تهدید به افشا 
یا پخش کردن فیلم لحظه  

تجاوز حتی به اخاذی از 
قربانی می پردازد

در برخی از کشورها، 
به خصوص کشورهای 

خاورمیانه آمارهای 
پایینی از تجاوز جنسی 

گزارش می شود. آمارهایی 
که به اعتقاد بسیاری از 

کارشناسان دقیق نیست 
و با وجود وقوع تجاوز 

جنسی در بسیاری از این 
کشورها، گزارشی از آن 

ثبت نمی شود
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