
اگر قبالً اظهار می شد که فوتی های کرونا دارای 
بیماری زمینه ای هســتند، اما اکنون تعدادی از 

مبتالیان، بدون بیماری زمینه ای فوت می کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان 
اینکه تعداد فوتی های هرمزگان اکنون به ۱۵۵ 
نفر رسیده است، عنوان کرد: متأسفانه روز گذشته 
دختر ۱۰ ساله بندرعباس بدون بیماری زمینه ای 
در جمع فوت شدگان قرار داشت که نشان می دهد 

شرایط بسیار حاد و قرمز است.
دکتر حسین فرشیدی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان ایــن مطلب که موقعیتی کــه در آن قرار 
داریم، وضعیت قرمز استان هرمزگان از نظر شیوع 
ویروس کروناســت، اعالم کرد: طی ۱۰ روز اخیر 

آمار مبتالیان همچنان رو به افزایش است.
فرشیدی با اشاره به این که قبالً بیشتر بیماران 
بدون عالمت را شناســایی می کردیم ولی اآلن 
بیشتر موارد مثبت دارای عالئم هستند، تصریح 
کرد: هم اکنون از هر دو آزمایش انجام شده، یکی 

مثبت است و بیماران عمدتاً بدحال می شوند.

وی با بیان این که طبق تحقیقات انجام شده 
بیمارانی که زیر دســتگاه تنفس مصنوعی قرار 
می گیرند، بیــش از ۸۵ درصد فــوت می کنند، 
خاطرنشــان کرد: بیمــاری کووید ۱۹ بســیار 
خطرناک است و باید سعی شود در معرض ابتالی 
آن قرار نگیریم، ابتال به این بیماری سن و جنس 

نمی شناسد.
فوت 120 نفر طی یک روز

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۱۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور خبر داد 
و گفت: متاسفانه مجموع جانباختگان این بیماری 

در کشور به ۹۳۹۲ نفر رسید.
دکتر ســیما ســادات الری گفــت: از ۲۹ تا 
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۶۱۵ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ 
در کشور شناسایی شــد که ۹۸۶ مورد بستری 
شدند. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۰ 
بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دســت دادند. به 
گفته وی در مجموع تعداد کل مبتالیان کشــور 

به ۲۰۰ هزار و ۲۶۲ نفر رســیده است. وی با بیان 
اینکه خوشبختانه تاکنون ۱۵۹ هزار و ۱۹۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند،  گفت: در عین حال ۲۸۳۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون یک 
میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۱۸ آزمایش تشــخیص 

کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.
6 استان در وضعیت قرمز

الری تاکید کرد: اســتان های خوزســتان، 
هرمزگان، کردستان، بوشــهر، آذربایجان غربی 
و ایرانشهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.
وی در پایان توصیه هایی به شهروندان داشت 
و گفت: الزم اســت همه مردم در همه شــهرها 
پروتکل های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند 
تا استانهای سفید به سمت وضعیت قرمز و هشدار 
نروند. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک سالمت خود و هموطنانمان را تضمین و 

در جهت کاهش ابتال و مرگ و میر حرکت کنیم.
روزهای سخت تهران

در حالی که تهران در لیست استان های قرمز 
قرار ندارد، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( 
با تاکید بر لزوم ادامه مستمر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی توســط 
شــهروندان تهرانی گفت: اگر شهروندان تهرانی 
نکات بهداشتی و توصیه های وزارت بهداشت را 
جدی نگیرند، تهران به روزهای سخت و غیر قابل 
تصور بحران کرونا باز می گردد. ســعید خال در 
گفت وگو با ایسنا، به مدیریت روزهای سخت بحران 
کرونا اشــاره کرد و گفت: پرسنل گمنام سازمان 

بهشت زهرا)س( از اولین ساعات شیوع بیماری 
در کشور به تکریم خانوادههای داغدار تهرانی به 
خدمات رســانی با باالترین سطح رضایتمندی 
شهروندان پرداخت و البته روزهای سخت و غیر 
قابل تصوری را پشــت سرگذاشتیم.  مدیر عامل 
ســازمان بهشــت زهرا)س( تصریح کرد: عدم 
رعایت شهروندان یعنی از بین رفتن همه تالشها 
و فداکاریهایی که تا کنون همه دست به دست هم 
در خدمات رســانی و بهبود شرایط داشتهاند لذا 
توصیه همیشگی ما به شهروندان؛ استمرار مداوم 
در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای 

بهداشتی است.
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اعتراض مدیرعامل انجمن »ای بی« 
به مسئوالن وزارت بهداشت

حمیدرضا هاشمی، 
مدیرعامــل انجمن ای 
بی اخیرا بــا حضور در 
شهرک غرب و خیابان 
مقابل وزارت بهداشت، 

عالوه بر بســتن خیابان، با فریاد مسئوالن وزارت 
بهداشت را به »کاخ نشــینی« و عدم توجه به رنج 
»بیماران پروانه ای« متهم کرد. کودکان ای بی برای 
زخم های خود پانسمانی نیاز دارند که در ایران نایاب 
است. پانســمان مخصوص برای بدن این کودکان 
تنها در چند کشور محدود اروپایی و بهترین نوع آن 
درکشور سوئد تولید می شود که به دلیل تحریم های 
آمریکا، ایران از دسترسی به آن ها محروم است؛ این 
گفته مقام های رسمی ایران است. گفتنی است که 
بیماری پروانه ای، یا EB یک بیماری بسیار نادر است 
که عوارض بسیار درناک و رنج آوری برای مبتالیان 
دارد. این بیماری ژنتیکی پوست را بسیار شکننده و 
آسیب پذیر می کند و با ایجاد زخم و تاول های بسیار 
دردناک، احتمال سرطان پوســت را در مبتالیان 
بسیار باال می برد. فراگیری این بیماری حدودا ۵۰ در 
یک میلیون نفر است. طبق آمار، تعداد کل مبتالیان 

این بیماری در کشور ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر است.
    

آتش سوزی در سینما بلوار تهران
سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران 
دراین بــاره گفــت: در 
ساعت ۱۶:۴۵ ظهر پنج 

شنبه آتش ســوزی در یک ســاختمان با کاربری 
فرهنگی و ســینمایی واقع در بلوار کشاورز ابتدای 
خیابان ۱۶ آذر به ســامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که 
درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان سه ایستگاه به 
محل اعزام کرد. سید جالل ملکی، با بیان اینکه محل 
حادثه یک سینما بود که به دلیل محدودیت های 
ناشی از کرونا فعالیتی نداشت، گفت: آتش نشانان با 
حضور در محل مشاهده کردند که حریق در طبقه 
منفی یک این سینما رخ داده و در حالی که کارگران 
مشغول کار در این قسمت بودند، مخزن گازوئیل که 
مقداری گازوئیل نیز در آن قرار داشت دچار حریق 
شده بود. ملکی با بیان اینکه دود زیادی طبقه منفی 
یک این ســاختمان را فرا گرفته بود، گفت: آتش 
نشانان با استفاده از دســتگاه های تنفسی به این 
زیرزمین رفته و اقدام به اطفای شعله آتش کردند و 
در حال حاضر نیز مراحل پایانی عملیات آنان در حال 
انجام اســت. به گفته وی در پی این حریق آسیبی 
به سالن و پرده سینما وارد نشد و نیز حادثه موررد 

مصدوم و فوتی نداشته است.
    

آخرین خورشید گرفتگی قرن 
در ایران

روز یکشــنبه یکم 
تیــر امســال شــاهد 
خورشــیدگرفتگی در 
سراسر کشور خواهیم 
بــود؛ کــه بــه گفته 

کارشناسان، آخرین کســوف قرن حاضر هجری 
شمسی است که در کشــورمان قابل رویت است. 
خورشیدگرفتگی )کسوف( زمانی رخ می دهد که 
زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرند 
و سایه ماه بر روی زمین بیافتد. این پدیده نجومی از 
حدود ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه صبح روز یکشنبه آینده 
آغاز می شود، در حدود ساعت ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه 
به اوج خود می رسد و حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه تا 
۱۲ ظهر به پایان خواهد رسید. به گفته کارشناسان 
هرگز نباید با چشم غیرمسلح به این پدیده نگاه کرد 
چرا که می تواند منجر به صدمات غیر قابل جبران 

به چشم شود.
    

توله شیر سفید باغ وحش هویزه 
تلف شد

توله شیر سفیدی 
که تازه بــه دنیا آمده 
بود به دلیل مشکالت 

تغذیه ای تلف شد.
اواخر مــاه رمضان 

بود که خبــری دل دوســتداران حیوانات در 
کشور را شــاد کرد چرا که خبر رسید یک توله 
شیر سفید که گونه ای بسیار منحصربه فرد در 
دنیا اســت؛ در باغ وحش شهرستان هویزه به 

دنیا آمده است.
از همان زمان کــه این خوشــحالی برای 
دوستداران حیوانات ایجاد شد نوعی نگرانی در 
مورد شرایط نگهداری و تغذیه ای برای این توله 
شیر ایجاد شــد و اکنون از هویزه خبر می رسد 

این توله شیر تلف شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هنوز چند هفته ای از کشــته شدن 
فجیع دختر ۱۴ ســاله تالشی توسط 
پدرش و حواشی جنجالی آن نگذشته 
بود که خبر بریدن سر زن جوانی توسط 
همســرش جامعه  را در شوک فرو برد. 
شــوکی که خیلی زود با مرگ ریحانه 
عامری دختر ۲۲ ساله، که او هم توسط 
پدرش کشته شد، به پرسشی بزرگ بدل 
شد؛ اینکه آیا قتل های ناموسی در ایران 

افزایش یافته است؟
گرچه آمار رسمی در این باره وجود 
ندارد، اما با استناد به مقاالت دانشگاهی 
و پایان نامه هایی که به بررسی موضوع 
قتل های ناموســی پرداخته اند، گفته 
می شــود ســاالنه حدود ۴۵۰ مورد 
قتل ناموسی در کشــور اتفاق می افتد. 
قتل هایی که بســیاری از آنها در بستر 
اســتان هایی با بافت فرهنگی قبیله و 
عشیره ای مثل؛ خوزستان، کردستان، 
ایــالم و سیســتان  و  بلوچســتان رخ 
می دهد و کمتر در رسانه ها راهی برای 

خودنمایی پیدا می کند.
ماجرای رومینا، فاطمه و ریحانه

نخستین مورد از قتل های ناموسی 
اخیر که به واســطه شــکل جنایت و 
احتماال محــل وقوع به رســانه ها راه 
یافت مربوط بــه دختر تالشــی بود. 
رومینا اشرفی ۱۴ ساله روز جمعه اول 
خردادماه در روستای »سفیدسنگان« 
از بخش حویق شهرســتان تالش در 
استان گیالن با داس و به دست پدرش 
کشته شد. قتل رومینا هنگامی رخ داد 
که او پس از پنج روز فرار با خواستگارش، 
از سوی پلیس آگاهی آستارا بازداشت و 
با دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل 

داده شد. رضا اشرفی پدر رومینا که به 
گفته شاهدان سابقه خشونتی هم علیه 
خانواده اش نداشت، پس از بازگشت به 
خانه، هنگامی که رومینا در خواب بود با 
ضربات داس گلوی دختر چهارده ساله 
خود را برید و سپس خود را به کالنتری 

معرفی کرد.
دومین قتل در شامگاه یک شنبه ۲۵ 
خرداد در آبادان رخ داد، فاطمه برحی 
۱۹ ساله با ضربات چاقوی حبیب برحی، 

همسر و پسر عمویش کشته شد.
حبیب برحی ۲۳ ساله پس از قتل 
فاطمه بــه بهانه خیانت، با در دســت 
داشتن چاقوی خونینی که با آن فاطمه را 
به قتل رسانده بود به کالنتری۱۱ آبادان 

مراجعه کرد.
ریحانــه عامری آخریــن دختری 
بود که خبر کشــته شدنش توسط پدر 
واکنش های زیادی در پی داشــت. اما 
همچون پدر رومینا و همســر فاطمه، 
خود به قتل معترف نشد، بلکه نگرانی 

خواهرش، راز قتل او را فاش کرد.
بر اساس گزارش های منتشر شده 
در خبرگزاری ها به نقل از پلیس، خواهر 
ریحانه عامری صبح سه شنبه گذشته به 
اوضاع مشکوک می شود و مادر ریحانه 
در پاسخ به دخترش می گوید که پدرش 
بر سر دیر آمدن ریحانه به خانه  تهدید 
کرده که سر یک فرصت مناسب باالخره 

ریحانه را می کشد.
در گزارش ها اشاره شده که پس از باز 
کردن در اتاق مقتول، مشاهده می کنند 
که اتاق ریحانه بسیار به  هم ریخته است 
و وقتی مادر ریحانــه قصد جمع آوری 
لباس ها از ســطح اتاق را داشته، خون 
مشاهده کرده اند. آنها بالفاصله پلیس 
را در جریان گذاشــتند و ماموران پس 
از حضور در محل و کشــف خون روی 
فرش های داخل خانــه، رد خون را تا 

کنار خودروی پدر ریحانه پیدا می کنند.
پــس از بازداشــت در نهایت پدر 
ریحانه ساعت ۱۱ شــب اقرار می کند 
که دخترش را به قتل رسانده و پیکر او را 
در بیابان های اختیارآباد رها کرده است. 
به گفته پزشــکی قانونی، ریحانه تا دو 
ساعت پیش از آن یعنی تا ساعت ۹ شب 
زنده بوده و به خاطر خونریزی زیاد، جان 
باخته اســت. در حالی که در خبرهای 
اولیه عنوان شده بود پدر با تبر دختر را 
کشته اما سپس پلیس علت قتل را مرگ 

بر اثر اصابت میله به سر اعالم کرد.
بر اساس گزارش ها ریحانه که در یک 
کافی شاپ کار می کرد و در شبکه های 
مجازی نیز فعالیت زیادی داشت پیشتر 
نیز مورد ضرب و شــتم شدید پدر قرار 
گرفته بود، به طوری که در ســال ۹۶  
پدر ریحانه او را تا ســر حد مرگ کتک 
زده و حتی دســت و پای او را شکسته 
بود؛ به گونــه ای که به نوشــتۀ برخی 
خبرگزاری ها، چنانچه خواهرش او را از 
دست پدر نجات نمی داد و به بیمارستان 
نمی رســاند، احتماالً در همان ســال 

مرده بود.
میزان قتل های ناموسی

برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل 
نشان می دهد، مرگ ساالنه پنج  هزار نفر 
در دنیا بر اثر قتل ناموسی است و بر اساس 
برخی بررسی ها، در ایران هم شایع ترین 
قتل ها به مســائل جنســی و ناموسی 
مربوط اســت. بر اساس گزارش پلیس 
ایران، فقط در ســال ۱۳۸۸ و در شهر 
اهواز، ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند 
که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل های 

سال ۸۸  شهر اهواز بوده است.
مقاالت دانشگاهی و پایان نامه هایی 
که به بررســی این موضوع پرداختند، 
هم از آمار بیــن ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل 
ناموســی ســاالنه خبر می دهند. به 

گزارش ایســنا در این باره غالمحسین 
کرمی و همکاران در مقاله ای به تبیین 
جامعه شــناختی پدیــده قتل هــای 
ناموسی )به خاطر شــرف( در استان 
خوزستان در  سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 
پرداخته انــد و ریشــه های ۱۴۰ قتل 
ناموســی رخ  داده در این بازه زمانی را 

بررسی کرده ند.
آنها در این پژوهش سراغ »۱۴۰ نفر 
از   قاتالن و همچنین ۱۴۰ نفر از شیوخ 
قبایل و طوایفی که قاتالن از اعضای آن 
طوایف بوده اند، یا ایــن پدیده در آنجا 
اتفاق افتاده اســت«، رفته اند و از آنها 

درباره دلیل قتل پرسیده اند.
یــن  ا پژوهــش  ی  فته هــا یا
جامعه شناســان هم نشان می دهد در 
میان قاتالن، وابستگی به قبیله، پایگاه 
اجتماعی، خرده فرهنگ خشــونت، 
نگرش به زن و حمایت شــیوخ از این 
قتل ها، دالیل گرفتن جان یک انسان 

است.
حمایت افکار عمومی

اما در این میان آن چیزی که بیش 
از پیــش در آتش نامــوس می دمد و 
بر جان زنان می افتــد، حمایت افکار 
عمومــی و در برخــی مــوارد حتی 
قهرمان خوانده قاتل است. بر اساس 

پژوهش »محمداسماعیل ریاحی«، 
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه 
مازنــدران، حــدود ۲۰ درصد مردم 
مریوان در اســتان کردستان نگرشی 
مثبت نســبت به قتل ناموسی دارند. 
نتایج پژوهش ریاحــی و همکارانش 
با عنوان »بررســی جامعه شناختی 
نگرش به قتل های ناموســی و عوامل 
اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان« 
می گوید: »یک پنجم از پاسخ گویان، 
نگرشــی مثبت به قتل های ناموسی 
داشته اند )۲۷.۶ درصد مردان و ۵.۳ 
درصد زنان(، در حالی که نگرش ۳۸/۲ 
درصد )۲۸.۱ درصد مــردان و ۵۵.۶ 

درصد زنان( منفی بوده است«.
اما چه چیزی باعث می شود افرادی 
نســبت به قتل یک زن از سوی اعضای 
خانواده یا فامیل نگرش مثبت داشته 
باشند؟ نتایج این پژوهش دانشگاهی 
می گوید متغیر یادگیــری اجتماعی، 
قوی ترین و مهم ترین پیش بینی کننده 
مستقیم نگرش مثبت به قتل ناموسی 
اســت: »از میان عوامل ســاختاری، 
متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی، 
پذیرش باورهای مردساالرانه و پایبندی 
به باورهای سنتی، به ترتیب مهم ترین 
متغیرهــای پیش بینی کننده نگرش 

مثبت به قتل ناموسی است«.
آیا قانون نجات بخش است؟

در خرداد مــاه  در حالــی که خبر 
قتل های ناموســی در کشــور فراوان 
شنیده شــد و جامعه ایرانیان را متاثر 
کرد، رئیس جمهور دستور داده تا الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خشــونت از 
بایگانی لوایح نافرجام بیرون بیاید و زودتر 
تصویب شود. گرچه عنوان الیحه این بار 
شباهتی به طرح اولیه نداشت و با عنوان 
»صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان 

در برابر خشونت« تغییر نام داده بود.
الیحه ای که بخش های فراوانی از آن 
حذف شده و بسیاری معتقدند با تصویب 
این شیر بی یال و دم هم نمی توان امیدی 
به کاهش دخترُکشی و زن ُکشی داشت. 
چرا که بر اساس قانون مجازات اسالمی 
پدری که فرزندش را بکشــد به سه تا 
۱۰ سال زندان محکوم  می شود. این در 
حالی است که در الیحه تامین امنیت 
زنان  نیز  این عدد تغییر چندانی نکرده 
و به پنج تا ۱۰ سال زندان افزایش یافته 
اســت. ضمن اینکه قاضی اساســا در 
مورد اجرای همین میزان مجازات نیز 

آزاد است.
این الیحه همچنین در مورد زنانی 
که مورد خشــونت همسرانشان قرار 
می گیرند راه را چندان آســان نکرده 
است. یکی از راهکارهای قانونی جدایی 
زن از شوهر بر اساس قوانین اثبات عسر 
و حرج یا غیرممکن بودن زندگی با مرد 
است. بر اســاس این الیحه، زن باید 

سه بار از دادگاه علیه همسرش حکم 
محکومیت بگیرد تا بتواند جدا شود. 
این در حالی است که به گفته فعاالن 
حقوق زنان این کار برای بســیاری از 
زنان مخصوصا زمــان مناطق محروم 
یا قبایل و عشیره ها و افرادی که مورد 
خشونت های شــدید همسر هستند 
چنان سخت یا حتی غیر ممکن است 
که عمال نمی توان امیدی به نجات آنها 
از شرایط خشونت آمیز به واسطه این 

قانون داشت.
آیا آموزش موثر است؟

در این میان اما برخــی معتقدند با 
فرهنگ سازی  از سوی رسانه های فراگیر 
و مدارس، ضمن توانمندی زنان می توان 
جامعه را نسبت به تبعات خشونت علیه 
زنان مطلع کرد و در مدت کوتاهی به از 

آمار قتل های ناموسی کاست. 
مهدیه نژادرضایی، روانشناس در این 
باره می گوید: »متاسفانه فقدان آموزش 
به کودکان به زنان ، مــردان، به پدران 
و مادران یکی از چالش های اساســی 
نظام خانواده در کشورهایی مثل ایران 

است«.
او با اشاره به خبر قتل هایی که در آن 
پدران دخترانشان را کشته اند می گوید: 
» پژوهش ها نشان می دهد هر چه ارتباط 
پدر با دختر صمیمانه تر باشد، دختران 
در دوران بلوغ به مشکالت کمتری دچار 
و کمتر مرتکب خالف می شوند. دوران 

بلوغ، دوران بسیار حساسی است. 
دخترانی که در ســن بلوغ رابطه 
بهتری با پدرانشان دارند، در تحصیل 
و دوســتیابی موفق تر هستند، رابطه 
مناســب پدر و دختر در ســن بلوغ، 
عالوه بر آثار کوتاه مدت، آثار طوالنی 
مدتی هم دارد از آن جمله این افراد در 
زندگی زناشــویی ضمن رابطه بهتر با 
همسرانشان، سالمت روان و جسمی 
بهتری هم دارند.ایجاد رابطه صمیمی 
و نزدیــک پدر با دختــرش در دوران 
بلوغ نقش تعیین کننده ای در کاهش 
مشکالت رفتاری و مشکالت روانی در 
دختران نوجوان دارد. تحقیقات نشان 
می دهد هرچه ایــن ارتباط در دوران 
بلوغ عمیق تر باشــد دختران کمتر به 
سمت اشتباه و خالف روانه می شوند«.

نه قوانین کارساز است و نه وعده ها محقق می شود

قتل یک دختر دیگر به دست پدر! 

خبر

کرونا رو به پیشروی و بر هم زدن پیش فرض هاست

فوت دختر 10 ساله و افرادی بدون بیماری زمینه ای

برخی معتقدند با 
فرهنگ سازی  از سوی 

رسانه های فراگیر و مدارس، 
ضمن توانمندی زنان 

می توان جامعه را نسبت 
به تبعات خشونت علیه 

زنان مطلع کرد و در مدت 
کوتاهی از آمار قتل های 

ناموسی کاست 

گرچه آمار رسمی در این 
باره وجود ندارد اما با استناد 

به مقاالت دانشگاهی و 
پایان نامه هایی که به بررسی 

موضوع قتل های ناموسی 
پرداخته اند، گفته می شود 

ساالنه حدود ۴۵0 مورد 
قتل ناموسی در کشور 

اتفاق می افتد
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