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500 هزار کودک افغان رایگان 
در ایران تحصیل می کنند

معاون وزیر دادگســتری و دبیــر مرجع ملی 
کنوانســیون حقوق کودک گفت: ایــران همواره 
میزبان چهار میلیون خارجی به ویژه افغان ها بوده 
است و هم اکنون نیز حدود 500 هزار نفر از کودکان 
افغان به طور رایگان در ایــران تحصیل می کنند. 
محمود عباســی در دیدار با ریناط وینتر، رئیس 
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در ژنو، با 
اشــاره به برنامه راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
برای ارتقای حقوق کودک در چارچوب برنامه عمل 
و سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی 10 ساله که از 
سه سال قبل آغازشده است به فعالیت مراجع متناظر 
استانی حقوق کودک و تشکل های مردم نهاد فعال در 
این زمینه اشاره کرد. رئیس مرجع ملی حقوق کودک 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته 
همواره میزبان بیش از چهــار میلیون اتباع بیگانه 
به ویژه افغانستانی ها بوده و هم اکنون نیز حدود 500 
هزار نفر از کودکان افغان به طور رایگان در ایران به 
تحصیل می کنند؛ این در حالی است که کل اتحادیه 
اروپا حضور چند 10 هزار آواره جنگ های سوریه و 
عراق و منطقه را برنتافت و آوارگان با دیوار آهنین 

کشورهای اروپایی مواجه شدند.
    

آغاز جمع آوری امضا برای 
میثاق نامه هوای پاک

جمع آوری امضا برای میثاق نامــه هوای پاک 
از روز سه شنبه ۲1 اســفندماه به طور هم زمان در 
ایستگاه مترو میدان ولیعصر)عج(، خانه های سالمت 
و سراهای محله آغاز می شــود. در این میثاق نامه 
بر انتظارات مردم از مســئوالن دولتی، شورا شهر، 
شــهرداری و خودروســازان برای ارتقای کیفیت 
سوخت و خودروها، توسعه حمل ونقل همگانی تأکید 
شده و از همه نهادها و مســئوالن درخواست شده 
اجرای قانون هوای پاک را فدای هیچ مصلحتی نکنند. 
جمع آوری امضا برای این میثاق نامه امروز سه شنبه 
از ساعت 15 تا ۲0 در مراسمی با حضور اعضای شورا 
شهر در ایوان انتظار میدان ولیعصر)عج( آغاز و به طور 
هم زمان در خانه های سالمت و سراهای محله انجام 
خواهد شد و ســپس در شبکه های اجتماعی ادامه 
پیدا خواهد کرد. در مراســم ایوان انتظار، عالوه بر 
گفت وگوی اعضای شورای شهر با شهروندان و امضای 
میثاق نامه هوای پاک، نظرخواهــی از مردم درباره 
کاهش آلودگی هوا، اجرای تئاتر و موسیقی، اهدای 
جوایز مسابقه عکس »آسمان آبی« انجام خواهد شد. 
هم چنین در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکس 
»دود بدرود« و میز خدمات ســالمت و انجام تست 

تنفس برقرار خواهد بود.
    

برنامه نظارت بهداشتی نوروزی 
با 3 هزار تیم آغاز شد

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: از دوشنبه ۲0 اسفند حدود 3هزار 
تیم بهداشتی برای نظارت در وقت اداری و غیراداری 
)هزار تیــم( ایام نــوروز بر اماکــن عمومی مانند 
قنادی ها، اغذیه فروشی ها، آرایشــگاه ها و ... فعال 
می شــوند و این نظارت ویژه تا ۲0 فروردین ادامه 
دارد. محســن فرهادی درباره نظارت بهداشــتی 
وزارت بهداشت در ایام نوروز افزود: این تعداد 450 
تیم  بهداشــتی در حالت انتظار )آنکال( از 8 صبح 
تا 8 شب آماده باش هستند.  وی درباره محل های 
سرکشی تیم های بهداشتی گفت: همه محل هایی 
که مردم در ایام نوروز حضور خواهند داشت مورد 
بازرسی تیم های  بهداشتی قرار می گیرد. هر چه به 
پایان سال نزدیک تر می شویم، اولویت با شیرینی 
فروشــی ها و قنادی ها و آرایشــگاه های مردانه و 
زنانه  خواهد بود. وقتی وارد تعطیالت نوروز شویم، 
هتل ها، رســتوران ها و اماکن بین راهی در اولویت 
قرار می گیرند. وقتی هوا گرم شود،  استخرها و مراکز 
تفریحی آبی مورد بازرسی بیشتری قرار می گیرند 
و در روز طبیعت نیز پارک ها و تفرجگاه ها در اولویت 

نظارت بهداشتی خواهند بود. 

از گوشه و کنار

آذر فخری

این ها سه برادر بودند که در خانه 
پدربزرگ و نزد عموها بزرگ شــده 
بودند. چون پدرشــان خیلی زود از 
دنیا رفته بود و خانــواده پدری آن ها 
را از مادر گرفتــه و مادر را بیرون کرده 
بودند. مادرشان به ناچار پس از مدتی 
ازدواج کــرده بود. این داســتان مال 
بیست سال پیش اســت. اما این سه 
برادر وقتــی می فهمند مادرشــان 
مدتی پس از فوت پدر، ازدواج کرده، 
نمی توانند این توهین را تاب بیاورند 
و پس ازگذشت بیست سال از ماجرا، 
مادر را پیدا می کنند و با سر بریده اش 
که نشان اعاده شرف و ناموس شان بود، 
به روستای خود بازمی گردند. با این کار 
حاال پسرها می توانند سرشان را باال 
بگیرند و البته که هیچ مرجع قضایی نیز 
پیگیر ماجرا نمی شود. این رسم اغلب 
طایفه های غرب و جنوب کشور است. 
داســتان دیگــری می خواهید؟ 
دخترک چهار ماه پس از ازدواجش، 
طالق داده می شود. می گوییم طالق 
داده می شــود چون خانواده شوهر 
پس از ازدواج می فهمند پسرشــان 
مشکالت جسمی دارد و ناگزیر دختر 
را برمی گرداننــد. در حالی که هنوز 
دختر 18 ساله است و خواستگارانی هم 
دارد، این بار می خواهد خودش انتخاب 
کند. اما پدر این گستاخی را برنمی تابد 
و نیمه شب سر دختر را می برد و روی 
سینه اش می گذارد. در پزشکی قانونی 
مشخص می شود این دختر با وجود 

ازدواج هم چنان دوشیزه بوده است. 
قتل ناموسی چیست؟

تعریفی که می توان از این نوع قتل 
داشت احتماال باید چنین باشد: مردان 
خونی و خویشاوند، یکی از افراد مونث 
خانواده خود، اعــم از خواهر، دختر، 
مادر، همسر و... را به دالیل مختلفی 
مانند شبهه داشتن رابطه نامشروع، 
انتشار شایعه در خصوص آن یا هر دلیل 
دیگری به قتل برسانند تا به خیال خود 
ننگ و رسوایی به وجود آمده را از دامان 
خانواده، فامیل و جامعه پاک کنند. به 
همین دلیل، قتل ناموسی جرمی علیه 
زنان است و مقتول زنی است که ننگی 
به بار آورده و باید از صحنه روزگار محو 
شود تا آبروی ریخته شده ترمیم شود.

در جامعه مردساالری که خشونت 
علیه زن نمادی از غیرت و مردانگی است، 
مسلما چیزی جز ضرب وشتم، حقارت و 
در نهایت قتل نصیب یک زن نخواهد 
شــد. دختران جوانی کــه در معرض 
خشونت های کالمی، رفتاری و فیزیکی 
برادر و پدر قــرار می گیرند حق هیچ  
اعتراضی ندارند و اگر واکنشــی نشان 
دهند به حکم برادر و پدر به قتل رسیده 
یا مورد ضرب و شتم قرار می  گیرند یا در 

نهایت خودکشی می کنند.
قاتل نیست، قهرمان است!

وقتی دختری به دســت پدرش 
کشــته می شــود اگر مادر و برادر و 
اولیای دم پیگیر قضیه نباشــند در 
خوش بینانه تریــن حالــت فقط به 
لحاظ عمومی دادگاهی تشکیل شده 
و مجازاتی بســیار ســبک برای پدر 
در نظر گرفته می شــود. ممکن هم 
هســت هیچ مجازاتی اتفاق نیافتد و 

او آزاد شــود. در مناطق غربی کشور 
هنوز  که تحت تاثیر و فشار سنت های 
قبیله ای و عشیره ای زندگی می کنند، 
برای دختران و زنان هیچ نوع آزادی  که 
درشان یک انسان است قائل نیستند. 
دختران در این خانواده ها تابع محض 
پدر وعمو و پدربزرگ و مردان فامیل 
هســتند و اینان حق تسلط بر دختر 
دارند تا حدی که جان دختر در دست 
آنان است. در این خانواده ها حتی اگر 
قتل به دســت عمو صورت بگیرد یا 
به دســت برادر، پدر که ولی دم است 
شــکایت یا خونخواهی نمی کند و به 
همین دلیل کسی که مرتکب قتل شده 

است از مجازات معاف می شود.
در مورد قتل های ناموسی، قساوت 
و نفرت به وضوح دیده می شــود. در 
جوامعی که این قتل ها  ارزش محسوب 
می شوند، کسی که لکه ننگ خانواده 
و قبیله را از بین ببرد  قهرمان و ناجی 
اســت! در این جوامع ارزشی که برای 
ناموس زن قائل هســتند هم جنبه 
شــخصی دارد و هم ســویه جمعی؛ 
یعنی اگر یک زن کاری کند که شرف 
و آبرویش خدشه دار شود، نه تنها باعث 
بی آبرویی خودش شــده بلکه باعث 
خدشه دار شدن سرمایه جمعی هم 
شده و اعضای خانواده و فامیل در پی 
لکه دارشدن آبروی شان، خود را محق 

می دانند که زن را از میان بردارند. 
شــهین محمدی، زن کردی که 
خود فعال در زمینه حقوق زنان است 
به شاخصه هایی مانند اندیشه »یکی 
مال دیگری« اشــاره می کند:»نوع 
زندگی عشــیره ای و روستانشینی 
که در آن قدرت و توان جســمانی در 

تامین معاش و دفاع در برابر نامالیمات 
و تهاجم دیگران حرف اول را می زند و 
این قدرت و نیروی جسمانی هم به مرد 
تعلق دارد، زن بیشتر به حاشیه رانده و 
منزوی می شــود. به همین دلیل در 
جوامع سنتی، زن وابسته به مرد است. 
این وابستگی در روندی اجتماعی منجر 
به نوعی بردگی شده است. به  طوری که 
کل وجود زن حتی زندگی او در اختیار 
مرد است و مرد در ارتباط با سرنوشت 
زن حــق تصمیم گیــری دارد. عرف 
جامعه  عشیره ای و سنتی این را نوعی 
شجاعت و غیرت و عدول از آن را نوعی 

بی لیاقتی و بی غیرتی می داند.«
محمدی توضیــح می دهد که در 
عرف منطقه ناموس و ناموس پرستی 
مدام تقویــت می شــود. در این نگاه 
ناموس پرستی، زن ناموس مرد است 
و کل وجود مرد در نــوع محافظتی 
آن تعریف می شــود. عدول از آن نیز 
بی شرفی و بی ناموسی است و منجر به 
طرد مرد و تحقیر او در جامعه می شود. 
برعکــس، حفاظت و صیانــت از آن 
شهامت و افتخار اســت، شجاعت و 
غیرت مــرد را بیان می کنــد و مایه  

سربلندی او در جامعه می شود.«
وقتی قانون هم مقصر است!

در رابطه با مجازات زن شوهرداری 
که مرتکب خطایی شــده قانون چه 

می گوید؟
پرواضح اســت که از لحاظ قانونی 
وضع بد تر اســت. در ماده ۶30 قانون 
اساسی آمده است: »هرگاه مرد همسر 
خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده 
کند و علم به تمکین زن داشته باشد 
می توانــد در   همان حال آنــان را به 
قتل برساند و در صورتی که زن مکره 
)مجبور( باشد فقط می تواند مرد را به 

قتل برساند.« 
به علت بافت سنتی و مردساالرانه 
جامعه و ناکارآمــدی قانون مجازات، 
مردانی که تصور خیانت دیدگی دارند، 
خودشــان را محق می دانند مجازات 
زن خاطی را شخصا و بدون توسل به 
قانون و با حمایت و پشــتوانه سنت و 
عرف اجرا کنند، آن ها از اجرای قانون 
واهمه ندارند، پدران قاتل بنا به ماده 
۲۲0 قانون مجازات اسالمی در صورت 
قتل فرزندشان به پرداخت دیه و تعزیر 
محکوم می شوند و همسران و برادران 
قاتل نیز اگر شاکی خصوصی نداشته یا 
اولیا دم از قصاص نفس او عبور کرده 
باشند، طبق ماده ۶1۲ قانون مجازات 
اســالمی، به علت اخــالل در نظم و 
صیانت و امنیت جامعه، فقط  به سه تا 

ده سال حبس محکوم می شوند.
احمد آملــی حقوقــدان اضافه 
می کند:»قوانین ما دستوراتی در مورد 
قتل عمد دارد یعنی برای اثبات قتل 
عمد فرد باید آمادگی قبلی داشته باشد 
و از سالح قتاله استفاده کند. قتل هایی 
که ناشی از عصبیت و فشارهای زیاد 
است اکثرا شبه عمد محسوب می شوند 
و قانون راجع به ایــن موارد به صورت 
یکسان نظر داده است. فقط در مورد 
مرد گفته اگــر زن خــود را در حین 
ارتکاب عمل جنســی با مرد دیگری 
ببیند می تواند او را به قتل برساند. پس 
این احتمال وجود دارد که چون پس 
ذهن مرد این ذهنیت هســت که اگر 
زنم خیانت کند می توانم او را به قتل 
برسانم جسورانه تر مرتکب قتل شود.«

به باور شهین محمدی فعال حقوق 
زنان، در چنین جامعــه ای با چنین 
قوانینی جایگاهی برای اراده و خواست 
زن تعریف نشده  و زن مانند یک کاال 
)مال کسی( به حساب می آید:»سایر 
اموال مرد اگر مورد تجاوز و دســتبرد 
قرار گیرد، کسی که تحقیر و مجازات 
می شود دستبرد زننده و دزد خواهد 
بود. در حالی که در ارتباط با زن، مسئله 
کاماًل برعکس و این زن اســت که اگر 
مورد دستبرد قرارگیرد، خود او مقصر 
است و مجازات خواهد شد. در جوامع 
سنتی، مجازات مرگ زن در بسیاری 
موارد مایه  افتخار صاحب او )مرد( به 

شمار می رود.«
زن کشی 

یک پدیده فرهنگی است!
احمد آملی حقوقدان،  با اشاره به 
این که بررسی دقیق هر پدیده و آسیب 

اجتماعی نیازمند داشــتن اطالعات 
کامــل و آمار دقیق اســت می گوید: 
»باید تأثیر برخی عوامل مانند عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی 
سیاسی را در بروز قتل و همسرکشی 

جدی گرفت.«
او اشــاره می کند همسرکشــی 
که در شــهرهای مختلف ایران رخ 
می دهد نیاز به بررسی دقیق تری دارد: 
»تحلیل این پدیده نه تنها کهنه نگری 
نیست، بلکه هشــداری است جهت 
پیشــگیری از خشــونت هایی که 
ماننــد زخــم چرکیــن حکایت از 
یکی از ابعاد آســیب های اجتماعی 
دارد.هیچ انســانی قاتل و آزاررسان 
متولد نمی شــود و هیــچ ازدواجی 
برای طالق صــورت نمی گیرد، اما 
شــرایط اجتماعــی مکانیزم های 
محدودکننده و بازدارنده ای را تعریف 
می کند که گاه به بحران های مدنی و 
اجتماعی می انجامد.« آملی چنین 
ادامه می دهد: »تضادهای طبقاتی 
و فرهنگــی درخانواده هایی که در 
آن ها تبعیض ومحرومیت وجود دارد 
اعضای خانــواده را نه بــا چالش که 
با تناقض مواجــه می کند و موجب 
قتل های ناموسی می شــود؛ وقتی 
پدری دچار این توهم می شــود که 
یکی از منسوبین نزدیک به دخترش 
دست درازی کرده، برای حفظ آبروی 
خود و خانواده اش ســر دخترک را 
می برد تا مایه عبرت اقوام و طایفه خود 
شود و این دیدگاه دگم و متحجری 
است که متاسفانه در برخی از شهرها 
وجود دارد. و هــر روز هم بر تعداد آن 

افزوده می شود.«
اصغرکیهان نیا روان شناس و مشاور 
خانواده نیز معتقد است به رغم همه 
تغییرات فرهنگی در سال های اخیر 
هنوز هم تعصبات پــدران و برادران 
نسبت به دختران خانواده پابرجاست 

و موجب رقم زدن جنایات می شود.
کیهان نیا با بیان این کــه با ورود 
شــبکه های اجتماعی بــه زندگی 
افراد جامعه تا حدود زیادی نمادها و 
نشانه های مبتنی بر غیرت و تعصب 
افراد جامعه از بین رفته است، تاکید 
می کند: »اما این امر بیشتر در زمینه 
ازدواج و دوشــیزگی صدق می کند و 
تعصبات خانوادگی که منجر به قتل 
خواهر یا دختری به دست برادرش یا 
پدرش می شد هم چنان پابرجاست و 
هنوز هم این تعصبات قربانی می گیرد.

در ایران از هر هفت قتل، یک قتل ناموسی است!

اینغیرتباخونحفظمیشود!

یادداشت

آسیه ویسی

چند جوان که به نظر می رسید تازه  وارد دانشگاه شده اند، 
حلقه ای تشکیل داده بودند و  داشتند از آینده حرف می زدند. 
شاه بیت کالم آن ها هم رفتن بود. رفتن از ایران و تحصیل 

در خارج از کشور.
هیچ کدام از آن هــا از کار و ادامه تحصیل در ایران حرف 
نمی زدند. یکی از رفتن به سوئد می گفت و دیگری از کانادا. 
یکی از تجربیات مهاجرت خانواده اش به آمریکا می گفت و 
آن  یکی از شرایط عالی کار در قطر. گویی آن ها در آینده شان 

جایی برای ایران نداشتند.

البته حق هم داشتند. در شــرایطی که آدمی برای یک 
ساعت بعد خود هم نمی تواند برنامه بریزد، چگونه می شود 

از فردا و فرداها حرف زد.
آن ها نگران بودند. نگران کار، تحصیل و سربازی. آن ها 
نسل های قبل از خود را دیده اند. نسل هایی که درگیر یک 

 لقمه  نان هستند. نانی که این روزها سخت درمی آید.
آن ها نگران بودند اما به نظر می رسد کسی نگران فرزندان 
این کشور نیست. کسانی که حاضر هستند برای رسیدن به 
آرامش فکری و ثبات اقتصــادی، صابون مهاجرت را به تن 
بمالند و غربت نشین بشوند. استعدادهایی که قرار است در 

خارج از مرزهای ایران کار کنند.

تلخ  است. آن ها می گفتند در صورت رفتن، دیگر به ایران 
برنمی گردند. این یعنی اینکه در خارج درس می خوانند و 
رشد می کنند، اما حاضر نیستند به کشور برگردند و برای 

ایران کار کنند.
حدود 5 میلیون ایرانی در خارج از مرزهای کشور زندگی 
می کنند. در سال ۲018، تعداد دانشجویان مهاجر از ایران 
1۲ هزار و 700 نفر اعالم  شده که از این میان رتبه 1۲ را میان 

دانشجویان خارجی آمریکا دارا هستیم. 
مهاجرت در زبان آسان اســت. زندگی در یک کشور با 
زبان و فرهنگ متفاوت کار سختی است اما باید پرسید چرا 
جوانان در ایران حاضر هستند این شرایط را به جان بخرند، 

اما کشور را ترک کنند.
باید به جوان هــا حق داد. آن ها بــرای تفریح به خارج 
نمی رونــد بلکه برای رســیدن به زندگی بهتر بار ســفر 
می بندند. کالس های زبان را ببینید. پر از دانشــجویانی 

است که در سر سودای رفتن دارند.
مهم ترین دلیل مهاجرت در این سال ها هم عدم اطمینان 
به آینده اســت. وقتی ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا 
می کند، بیکاری بیداد می کند، گرانی و تورم ســر به فلک 

می گذارد، باید هم جوانان این کشور به فکر رفتن باشند.
زمانی خانواده ها مخالف مهاجرت فرزندان بودند. هزار 
بهانه می آوردند که جگرگوشه شان جالی وطن نکند، اما 
حاال پدر و مادر حاضر هستند فرش زیر پای خود را بفروشند 
و برای پسر یا دخترشان بلیت بخرند و آن ها را راهی فرنگ 
کنند. آن  هم زمانی که فاصله ریال و دالر به فاصله جنوب و 

شمال تهران است.
اســتعدادها یکی یکی می روند و ما فقط نگاه می کنیم. 
شاید در جهان کمتر مسئوالنی باشــند که چنین خوب 
به وقایع اجتماعی کشورشــان فقط نگاه می کنند و کاری 

نمی کنند.

جوانان می روند؛ مسئوالن نگاه می کنند!

 فراوانی قتل های ناموسی سرسام آوراست؛ براساس آمارهایی که قوه قضائیه و پلیس اعالم می کنند قتل های 
خانوادگی در ایران، در صدر جنایت ها قرار دارد و از هر هفت قتل، یک قتل ناموسی است!  31درصد قربانیان از سوی 

بستگان شان به قتل می رسند. در واقع، افراد با قتل ناموسي مي خواهند با ریختن خون، آن چه را که »یک ننگ« 
مي پندارند، پاك کنند. براساس تفكري که در بخشي از فرهنگ ایرانیان ریشه دوانده، اگر خواهري عملي انجام دهد که 

ننگ خانواده تلقي شود، برادر وي مجاز است براي پاك کردن این ننگ، خواهرش را به قتل برساند.

اموال مرد اگر مورد تجاوز و 
دستبرد قرار گیرد، کسی که 

تحقیر و مجازات می شود 
دستبرد زننده و دزد خواهد 
بود. در حالی که در ارتباط با 

زن، مسئله کاماًل برعكس 
و این زن است که اگر مورد 

دستبرد قرارگیرد، خود 
او مقصر است و مجازات 

خواهد شد

 وقتی پدری دچار این 
توهم می شود که یكی 
از منسوبین نزدیک به 

دخترش دست درازی کرده، 
برای حفظ آبروی خود و 

خانواده اش سر دخترك را 
می برد تا مایه عبرت اقوام و 

طایفه خود شود
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