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يك كارش��ناس مسائل سياس��ی با انتقاد از پيشنهاد يك 
منتخب مجلس يازدهم برای ختم قران روزانه در مجلس، 
گفت: اين تظاهركردن ها آفت بازگشت روش های احمدی 

نژادی است كه يکبار از آن ها لطمه خوررديم.
عباس س��ليمی نمين تحليلگر مس��ائل سياس��ی ،  درباره 
اظهارات اخير حجت االسالم حسين جاللی، منتخب مردم 
رفس��نجان در مجلس شورای اس��المی مبنی بر پيشنهاد 
ختم روزانه قرآن از س��وی نمايندگان مجلس، گفت: البته 
ك��ه معنويت الزمه تضمين س��المت حركت انس��ان ها به 
ويژه در جايگاه های مهم اس��ت اما بين توسل به معنويت 
و تظاه��ر ب��ه معنويت تفاوت وجود دارد. م��ا در تظاهر به 
معنويت، نه تنها به رس��تگاری نمی رسيم بلکه مسيرهای 
انحرافی و فريبکاری را راهگش��ا خواهيم بود. در حالی كه 
معنويتی كه در خلوت انس��ان را می سازد موجب قوت در 

پايداری راه حق خواهد بود.
وی ادامه داد: ما دولت احمدی نژاد را به عنوان نمونه ای از 
فريب��کاری در توجه به معنويات تجربه تلخ كرديم. به اين 
خاطر هيچ وقت نبايد بگذاريم اين تجربه تکرار شود. مقام 
معظم رهبری در اولين مالقاتش��ان با دولت اقای احمدی 
نژاد يك آس��يب شناسی دقيق كردند و گفتند: اين اتفاق 

نيافتد كه ش��ما دائم جانماز آب بکش��يد، اما در اين 
جانماز هيچ نمازی خوانده نشود.

س��ليمی نمي��ن با اش��اره ب��ه اينکه 
در دول��ت نه��م ه��ر زمان��ی كه 

متوجه  مل��ی  رس��انه  دوربين 
آقای مش��ايی می شد او را در 
حال ذكر گفت��ن می يافتيد، 
اظهار داشت: اين ذكر گفتن 
فريبی بيش نيس��ت. آقای 
مش��ايی ب��رای اينکه در 
قدرت بماند از پيام دادن 
ب��ه اس��رائيل و صحبت 
كه  از مردمش  ك��ردن 
در واق��ع نوع��ی ب��ه 

رسميت شناختن اس��رائيل بود تا پيام به سلطنت طلب ها 
و... اس��تفاده می كرد بنابراين نبايد بگذاريم خاطره دولت 

احمدی نژاد و اطرافيانش دوباره زنده شود.
اين تحليلگر مسائل سياسی متذكر شد: آقای احمدی نژاد 
بعض��ی كارهای مثبت را مبنای ع��وام فريبی قرار می داد. 
س��اده زيستی، عبادت و ارتباط با معنويت بسيار ارزشمند 
اس��ت؛ اما اگر تبديل به عوام فريبی شود آفت جدی است 

كه ما آن را در آقای احمدی نژاد شاهد بوديم.
س��ليمی نمين خاطرنش��ان كرد: آقای احمدی نژاد زمانی 
تظاهر به فروختن كاپشن خود، حراج گذاشتن اتومبيلش 
و كارهای از اين دس��ت می كرد كه به 
همه ثابت كند س��اده زيست 
است. ما در آستانه رحلت 
امام )ره( هس��تيم. امام 
هرگز به عن��وان بنيان 
اس��المی  انقالب  گذار 
هيچگاه به ساده زيستی 
تظاهر نکرد؛ گرچه ساده 
زيس��ت ترين ش��خصيت 
سياس��ی و روحانی تاريخ 
معاصر بود؛ اما شما امام را 
هيچگاه وقت��ی كه دوربينی 
حضور داش��ت مش��غول ذكر 
نمی ديديد  ي��ا  نمی ديديد  گفتن 
امام لباس وصله دار بپوشد؛ بلکه 
برعکس اگ��ر اطرافيانش تظاهر 
به س��اده زيستی می كردند به 
شدت با آنها برخورد می كرد. 
اين مطلب برای مقام معظم 
رهبری نيز صدق می كند. 
ب��ا وجود س��اده زيس��تن 
ف��وق العاده ايش��ان، هرگز 
تظاه��ری را در اين زمينه 

شاهد نيستيم.

وی اف��زود: اينکه ابتدای ش��روع كار مجلس به جای ارائه 
طرح های اساسی در دفاع از حقوق ملت و پيگيری مسائل 
جدی كش��ور، پيش��نهاد تظاهر به ختم قرآن بکنند؛ اين 
آفت بازگش��ت روش های احمدی نژادی است كه يکبار از 

آن ها لطمه خورديم و كافی است.
اين تحليلگر مس��ائل سياس��ی  با بيان اينکه آقای جاللی 
می توان��د برود در خانه خود ق��رآن بخواند، اما در مجلس 
كه آمد نبايد به اين امر تظاهر كند، گفت: بايد در مجلس 
ط��رح بدهد و ذهن مباركش را ب��ه كار بگيرد. اين تظاهر 
كردن ها به هيچ وجه برای ملت راهگشا نخواهد بود و فقط 
عوام فريبی صرف است. مگر پيشنهاد دادن به ختم قرآن 
گرفتن چه چيزی كه اس��ت كه ايشان آن را مطرح كرده 
اند؟ اين فکر ممکن است به ذهن هركسی برسد. در اينکه 
آقاي��ان حتما بايد قرآن بخوانن��د و اولين چيزی كه از آن 
ياد می گيرند عدم تظاهر اس��ت،  ش��کی نيست؛ اما  به نظر 
من يکی از مس��ائل جدی امروز همين امر است كه نبايد 
اجازه دهيم تفکر احمدی نژادی كه در بين بعضی نيروها 
با وجود اينکه حتی احمدی نژادی نيس��تند اما رس��وبات 
آن تظاه��ر كه عوام فريبی را س��هل می كند در آنها وجود 

دارد؛  رسوخ كند.
س��ليمی نمين تاكيد كرد: قطعا در قبال اين نوع مس��ائل 
بايد از تجربيات گذشته استفاده كنيم. ما در گذشته لطمه 
جدی از آقای احمدی نژادی كه با ش��عارهای بس��يار زيبا 
و اساس��ی روی كار آمد خورديم چرا كه در نهايت قدرت 
طلبی صرف را به نمايش گذاشت. قدرت طلبی كه حاضر 
ش��د برای دس��ت يافتن آن ب��ا همه از اص��الح طلب تند 
گرفت��ه تا نيروهای خارج از چارچ��وب نظام پيوند بخورد 
ي��ا تاريخ هخامنش��ی محور را ترويج كند ت��ا به جريانات 
س��لطنت طلب پيام دهد. فراموش نکنيم كه ش��عار عوام 
فريبانه می تواند به كجا ختم ش��ود. م��ا از مجلس انتظار 
حل مشکالت را داريم. آقايان قطعا در خانه هايشان قرآن 
و عبادت و نماز ش��ب داشته باشند؛ اما وقتی وارد مجلس 
ش��دند بايد فکرشان را به كار بگيرند تا مشکالت كشور را 

تسنيم حل كنند. 

نایب رئیس مجلس: 

اجرای اصل 44 اولویت 
مجلس یازدهم است

سيداميرحس��ين قاضی زاده هاش��می گفت: در مجلس 
يازدهم ت��الش می كنيم با اصالح روند واگذاری ها اصل 
44 كار آمدتر اجرا ش��ود. سيداميرحس��ين قاضی زاده 
هاش��می نايب رئيس مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به برگزاری دادگاه متهم فس��اد اقتصادی نيش��کر هفت 
تپه، آن را دس��تاورد نظارت نادرس��ت بر روند واگذاری 
دانست و اظهار داشت: كوتاهی دولت درنظارت بر روند 
واگذاری ، طمع س��ود جوي��ان را برای تصاحب زمين و 
تغيير آن  افزايش داده و عالوه بر ضربه به قش��ر كارگر 
زحمت كش، هزينه های كشور را نيز افزايش می دهد.

وی هف��ت تپه، هپکو و دش��ت مغ��ان را  مصداق های 
بارز س��ودجويی و زمين خواری دانس��ت و بيان كرد: در 
خصوصی س��ازی اين صنايع، هدف خريدار به دس��ت 
آوردن زمي��ن  اس��ت، ن��ه رونق و ايج��اد ارزش افزوده 
برای صنعت. قاضی زاده هاش��می در تش��ريح چگونگی 
منفعت طلبی سودجويان و بزرگنمايی صنايع ورشکسته 
افزود: متاس��فانه خريداران، ملك خريداری شده را بعد 
از گذش��ت دوره پنج س��اله نظارت س��ازمان خصوصی 
س��ازی، با بزرگنمايی صنعت برشکسته، تغيير كاربری 

داده وعرضه می كنند.
وی بابي��ان اينکه  از دوره دولت س��ازندگی تا به امروز 
بس��ياری از واگذاری ها بر همين رويه بوده است گفت:  
وقتی دولت  نگاه درآمدی به واگذاری داش��ته باش��د ، 
قصد دارد زمين را نيز واگذار كند چرا كه  ارزش شركت 

های دولتی به زمين آن است.
به گفته قاضی زاده هاش��می، اگ��ر دولت نگاه درآمدی 
به واگذاری نداش��ته باش��د، ارزش  صنعت از زمين آن 
به اندازه ای خواهد ش��د كه اوال افراد بيش��تری توانايی 
ش��ركت در مزايده را خواهند داش��ت، دوما منفعتی در 
حذف صنعت نخواهد بود، همچنين می توان  از الگوهای 

كارگر � مالکی هم برای اداره صنعت استفاده كرد.
وی تغيي��ر ن��گاه دولت در واگذاری را س��ازگار باالگوی 
سياس��ت های كلی اصل 44 قانون اساس��ی دانس��ت و 
افزود: در مجلس يازدهم  تالش می كنيم با اصالح روند 

فارس  واگذاری ها اصل 44 كار آمدتر اجرا شود.

امامصادق)ع(: وای بر كسی كه با امر به معروف و نهی از منکر، خدا 
را دينداری نکند.

گزارش

دبيرستادمركزیبزرگداشت
امامخمينی)ره(:

هيچمراسمیروز۱۴خرداددرحرم
امامخمينی)ره(برگزارنمیشود

مرك��زی  س��تاد  دبي��ر 
خمينی  امام  بزرگداش��ت 
)ره( گف��ت: ب��ا توج��ه به 
توصيه های پزشکی مراسم 
14 خرداد را در حرم مطهر 

امام راحل لغو كرديم.
دبير  انص��اری  محمدعلی 
س��تاد مركزی بزرگداش��ت ام��ام خمين��ی )ره( در 
نشست خبری بزرگداشت مراسم رحلت امام خمينی 
)ره(  اظهار كرد: قرار بود امس��ال مراسم بزرگداشت 
بنيانگ��ذار انقالب اس��المی با خيل عظي��م زائران از 
سراسر دنيا برگزار ش��ود؛ زيرا به دليل سه سال قرار 
گرفتن مراس��م ارتحال ايشان در ماه مبارك رمضان 

موفق به حضور در حرم نشده بودند.
او با اش��اره به فراگيری گسترده ويروس كرونا  ادامه 
داد: قبل از اين هم در جلسات ستادی دغدغه اين را 
داش��تيم كه چگونه به اين نياز حضور در مراسم امام 
راحل پاسخ دهيم، اما فراگيری ويروس كرونا بسياری 
از معادالت جهانی را به هم زد و ما را بر آن داشت كه 
به توصيه های پزشکی و تبعيت از سيره امام خمينی 
)ره( كه بسيار مقيد بودند تا به توصيه های پزشکی 
عمل كنند ما مراسم 14 خرداد را در حرم مطهر لغو 
كنيم. انصاری با اش��اره به ويژگی های انقالبی گری ِ 
امام راحل بيان كرد: البته برخی از دوس��تان و حتی 
پي��روان امام خمينی )ره( هم در انقالبی بودن امام و 
جامعه دچار اشتباه شدند؛ گروه اول انقالبی بودن را 
از ابتدا تا االن امری مقطعی می دانس��تند و اقدامات 
انقالبی را هيجانات فصلی دانسته و در تحليل بسياری 
از آنان حوادثی مثل اخراج مستشاران آمريکايی و يا 
حتی اعدام وابستگان رژيم شاه مثل هويدا از مظاهر 

هيجان های انقالبی است.
رئيس س��تاد مركزی بزرگداش��ت امام خمينی )ره( 
خاطر نش��ان كرد: امروز متاس��فانه حتی آنها كه در 
صحنه انقالب حضور فعال داش��تند هم می خواهند 
خود را مبرا كنند و بگويند اقداماتشان صرفا هيجان 
و ش��ور ب��وده و گروه دوم هم انقالب��ی گری را صرفا 
مترادف با شعار دادن و برهم زدن اجتماعات و حمله 
به مخالفان و پرخاشگری و هنجار شکنی می دانند. 
انصاری افزود: معتق��دم در تحليل امام خمينی )ره( 
می توان به اين نکته رسيد كه ايشان از ابتدای نهضت 
تا پيروزی انقالب و از پيروزی انقالب تا رحلت و حتی 
در وصيت نامه خود در ترسيم آينده به دنبال جامعه 
انقالبی است و اين موضوع حتما بايد در يادها بماند؛ 
در اين سال ها هم می بينيد كه مقام معظم رهبری 
روی بحث انقالبی بودن جامعه ،حوزه ها ،دانش��گاه، 

مسئوالن و جوانان تاكيد بسياری داشته و دارند.
انصاری با اش��اره به مراس��م روز رحلت معمار كبير 
انقالب گف��ت: در روز 14 خ��رداد از حضور در حرم 
محروم هس��تيم، اما بشارت می دهم كه مقام معظم 
رهبری در روز 14 خرداد به صورت زنده و رس��می و 
هم زمان از طريق بلندگوی مساجد با شيفتگان امام 
صحبت می كنند و در مناطق سفيد برنامه های ويژه 
ای به نام حضرت امام راحل انجام خواهد ش��د و در 
عراق و لبنان هم برنامه ويژه داريم. 13 خرداد اژ 10 
صبح برنامه بس��يار جالبی برای كمك به محرومان 

توسط ستاد اجرايی فرمان امام خواهيم داشت.
رئيس ستاد مركزی بزرگداش��ت امام خمينی) ره ( 
با اش��اره به جنگ تحميلی عراق به ايران يادآور شد: 
در زمان جنگ هم بس��ياری از كش��ورهای دوس��ت 
واس��طه ش��دند كه تا اين پيغام را برسانند كه شما 
نم��ی توانيد در برابر صدام مقاوم��ت كنيد، اما تمام 
فرمان ه��ای امام در تمام دوره های جنگ نش��ان از 
روحيه انقالبی ايش��ان دارد؛ ع��الوه بر اين عزل بنی 
صدر هم فرمان انقالبی ديگری از س��وی معمار كبير 
انقالب بود. انصاری خاطر نشان كرد: حتی اينکه امام 
خمينی )ره( قطعنامه را بپذيرد و بگويد من جام زهر 
را نوش��يدم هم اقدام انقالب��ی ديگری بود كه من در 
همين جا با قطعيت می گويم اگر كسی از اين جمله 
تفسير سياس��ی كند و بگويد امام خمينی را مجبور 
به پذيرش قطعنامه كردند اصال درست نيست؛ بلکه 
امام با تحليل عادالنه و عميق از ش��رايط جنگ، دنيا 
و اجماعی كه در جهان بر ضد كش��ور به وجود آمده 
بود اين تصميم را اتخاذ كردند. رئيس ستاد مركزی 
بزرگداشت امام خمينی) ره( بيان كرد: عزل قائم مقام 
رهب��ری كه جز امام خمين��ی )ره( هيچ كس جرات 
اينکار را نداشت هم تصميم انقالبی امام خمينی بود؛ 
اعالم مشروعيت اعدام سلمان رشدی، آن هم پس از 
جنگ كه درهای كشورمان با ديپلماسی باز شده بود 
و نامه به گورباچف ه��م نمونه ای از همين اقدامات 
بود. او همچنين با اشاره به دستور امام خمينی )ره( 
مبنی بر تشکيل س��ازمان بسيج مستضعفين گفت: 
همچنين فرمان تش��کيل ارتش 20 ميليونی به نام 
بس��يج و نوش��تن وصيت نامه كه برای بس��ياری از 
رهبران دنيا بس��يار سخت اس��ت از اقدامات انقالبی 
بود ك��ه امام راحل آن را علنی كرده و چند نس��خه 
از آن تهيه كرده بودند تا در فردای رحلت كس��ی از 
جانب خود وصيت نامه منتشر نکند. انصاری با اشاره 
ب��ه اوضاع كنونی جهان تاكيد كرد: زمانی كه ترامپ 
بزدالنه در غربت، به دور از محافظان و با موشك های 
ضد تانك س��ردار ما را هدف قرار داد و بعد هم اعالم 
كرد اگر جرات داريد به ما حمله كنيد، شاهد بوديم 
كه بعد از دو روز در يك حادثه عظيم، غرور اين ملت 
در برابر او كم نشد و با موشك پايگاه آمريکا را هدف 
قرار داده و هنوز كه هنوز هم پرونده های پزشکی اين 

باشگاهخبرنگارانجوان ماجرا رو می شود. 

خبر

نگاهی به حوادث خشونت بار اخیر علیه زنان 

دایه های مهربانتر از مادر

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی

انتقاد سلیمی نمین از پیشنهاد یک نماینده برای ختم قرآن در مجلس: 

این تظاهر کردن ها برای ملت راهگشا نیست

 »صيان��ت، كرام��ت و امنيت بان��وان در برابر خش��ونت« 
موضوعی است كه اين روزها به دليل حوادث اخير از سوی 
اف��کار عمومی مورد توجه قرار گرفته اس��ت و اين س��وال 
را مطرح می كند كه مش��کالت قواني��ن حمايتی از بانوان 

چيست و اين قوانين چه نقطه ضعف هايی دارند؟ 
بايد گفت كه دين اسالم نگاه ويژه و وااليی به مقام زن دارد 
و منش��ور حقوق و مس��ئوليت های زنان در نظام جمهوری 
اس��المی ايران با الهام از شريعت جامع و معتدل اسالم به 
منظور ايجاد زمينه رش��د هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و 
معنوی در زندگی ف��ردی و اجتماعی و با عنايت به آزادی 
مسئوالنه زنان و كرامت انسانی آنها، با توجه به تناسب بين 

حقوق و مسئوليت ها، شکل گرفته است.
از س��وی ديگر همواره  يکی از مهمترين مسائلی كه مورد 
توجه مردم قرار داش��ته، جاي��گاه و حقوق زنان در قانون و 
حمايت از آن اس��ت. زنان نيمی از جمعيت فعال در كشور 
را به خود اختصاص داده اند و حتی در سال های اخير بروز 
و ظهور فعاليت های اقتصادی زنان بيش از گذش��ته ش��ده 
است. همچنين به دليل جايگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، 
قانون به فعاليت اقتصادی و اش��تغال آنان نيز با نگاه خاص 
توجه كرده اس��ت. در اين ميان قانون اساس��ی كش��ورمان 
توجه خاصی به جنبه های حمايتی و قانونی از زنان دارد و 
اصول متعددی از قانون اساسی با توجه به اين نکته تدوين 
ش��ده است. در سند چش��م انداز 20 ساله كشور نيز دولت 
موظف ش��ده است زمينه های تبيين و تحقق عملی حقوق 
و مس��ؤوليتهای زنان در عرصه های داخلی و بين المللی را 
براساس سند مرجع )منشور حقوق و مسؤوليتهای زنان در 
نظام جمهوری اس��المی ايران مصوب 1383/6/31 شورای 

عالی انقالب فرهنگی( فراهم  كند.
با اين حال همچنان ش��اهد ادامه انواع خش��ونت ها نسبت 
به زنان در كش��ور هستيم و س��وال اين است كه دليل اين 

امر چيست؟

انتظار در مسیر قانونگذاری
 اگرچه خش��ونت عليه زنان موضوعی اس��ت كه متاسفانه 
همچنان در جوامع مختلف به اشکال متعدد ادامه دارد، اما 
اخيراً حوادثی در كش��ور روی می دهد كه پرداختن به اين 

مسئله بيش از پيش ضروری است. 
يکی از اين حوادث موضوع تخريب  ش��دن  آلونك »آس��يه 
پناهی« در حاشيه شهر كرمانشاه و برخورد خشن از سوی 
ماموران اجرائيات ش��هرداری اين شهر بود كه موجب شد 
وی پس از  انتقال به كمپ ترك اعتياد »چش��مه س��فيد« 

كرمانشاه، جان خود را از دست بدهد. 
از ديگر اين حوادث قتل ميترا اس��تاد بدس��ت همس��رش 

محمدعلی نجفی سياس��ت مدار و شهردار پيشين تهران با 
شليك گلوله از سالح گرم بود. 

و آخري��ن مورد نيز قتل رومينا دختر 1 س��اله تالش��ی به 
دست پدرش بود كه اين روزها خبر داغ بسياری از رسانه ها 

شده است.
اين موارد نه تنها در ايران كه بافتی س��نتی و مذهبی دارد 
بلکه در بسياری از كشورهای ديگر كه رويکرد غربی دارند 
نيز رخ می دهد و نش��ان می ده��د كه قوانين موضوعه در 

اين باره دارای نقاط ضعف است. 
در اي��ران اليحه »صيانت، كرام��ت و امنيت بانوان در برابر 
خش��ونت« نيز به مجلس ش��ورای اس��المی ارائه شده كه 
همچنان در مس��ير قانونگذاری در بهارستان معطل مانده 
اس��ت. اين اليحه در دوره اول رياس��ت جمهوری روحانی 
و در زم��ان موالوردی به قوه قضائيه ارس��ال ش��د كه پس 
از چندين س��ال س��رانجام در دوره رياست حجت االسالم 
رئيسی در دس��تور كار قرار گرفت و متن نهايی آن پس از 

تغييراتی به دولت بازگشت.
ه��دف از تدوين اي��ن اليحه  تأمين امني��ت زنان، تحکيم 
خانواده، پيش��گيری از جرائم خشونتی عليه زنان، حمايت 
از بان��وان ب��زه ديده و غيره عنوان ش��ده و قانونگذار تالش 
می كن��د برای جلوگيری از آس��يب های روحی و جس��می 
بانوان، قوانين و مقرراتی نوش��ته ش��ود كه زنان را در برابر 
خشونت ها محافظت كند و خانواده به  راحتی از هم  نپاشد. 
قوه قضائيه از طريق وزير دادگستری اين اليحه را به دولت 
ارس��ال كرده و بايد دولت آن را به مجلس تقديم كند. اين 
اليحه زمانی تبديل به قانون می ش��ود كه از سوی مجلس 

تصويب و شورای نگهبان آن تاييد كند. 
اخيراً معاونت حقوقی رئيس جمهور خواستار بررسی خارج 
از نوب��ت " اليحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در 

برابر خشونت" شد.
لعيا جنيدی با توجه به وقوع ش��ماری از خش��ونت ها عليه 
زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پيشگيری و برخورد 
قانون��ی با اين پدي��ده از هيات دولت درخواس��ت كرده تا 
بررس��ی اليحه صيانت، كرامت و تامي��ن امنيت بانوان در 
برابر خش��ونت ك��ه چندی پيش با تغييراتی از س��وی قوه 
قضاييه  به دولت ارسال شده است خارج از نوبت در دستور 

كار خود قرار دهد.

استفاده دشمنان 
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه دش��من از عرصه جنگ 
و تهدي��دات نظامی ب��ه عنوان تهديدات س��خت خارجی، 
ت��الش خود را بر ضربه زدن و اس��تحاله نظام اس��المی از 
درون معطوف كرده و در اين ميان باموج س��واری بر روی 

اين حوادث به نفع خود اقدام می كند. 
ارائه و برجسته كردن آمارهايی چون افزايش 22 درصدی 
خش��ونت عليه زنان در ايران و يا اي��ن كه 66 درصد زنان 
ايرانی، از اول زندگی مشتركش��ان تاكن��ون، حداقل يکبار 
مورد خشونت قرار گرفته اند، نشان می دهد كه اين پديده 
در مرك��ز تمركز اتهامات حقوق بش��ری عليه كش��ورمان 

ق��رار گرفته اس��ت. بايد گفت اين پديده بيش��تر موضوعی 
آمريکاي��ی اروپايی اس��ت؛ به گونه ای ك��ه طبق آمارها در 
ه��ر 18 ثانيه ي��ك زن در اروپ��ا و امريکا م��ورد آزار قرار 
م��ی گي��رد و 30 درصد از زنان آمريکاي��ی در معرض آزار 
جسمی همسرانشان قرار دارند و 25 درصد از آنان حتی در 
دوران بارداری توس��ط همسر خود مورد ضرب و شتم قرار 
می گيرند. در فرانس��ه به عنوان مهد فمينيسم طبق آماری 
كه وزارت كش��ور فرانسه ارائه می دهد، هر سه روز، يك زن 

قربانی خشونت خانگی می شود.
اما هس��تند در كش��ورمان عده ای كه با پيروی از روشهای 
غربی تالش می كنند تا جامعه ايران را مردس��االرانه و ضد 

زن نشان دهند . 
اي��ن گروه از يك س��و از پدر رومينا به دلي��ل اينکه اجازه 
ازدواج بامردی كه 17 س��ال از وی بزرگتر اس��ت را نداده 
انتق��اد می كنن��د و اگر پدر اجازه می داد ت��ا رومينای 13 
س��اله ازدواج كند، اظهارات  انتقادی مانند ازدواج كودكان 
را مطرح می كنند و مب گفتند بار ديگر كودك همس��ری 

در ايران وجود دارد. 
اين درحالی اس��ت كه اس��تفاده نادرست از فضای مجازی، 
س��ياه نماي��ی علي��ه جامع��ه اي��ران و رويکرده��ای غلط 
س��ازمان های حمايتی از جمله س��ازمان بهزيستی همه و 

همه در اين حادثه تلخ مؤثر هستند.
ب��ه بي��ان ديگر در تمام كش��ورهايی كه مدع��ی نگرانی از 
شرايط زنان هستند اين آمار به عنوان يك فاجعه و بروز و 
ظهور آن مطرح می شود و اما اين كشورها اقدامات موثری 
در جامع��ه خود نم��ی كنند و تنها به داليل سياس��ی و با 
استفاده از ابزارهای حقوق بشری به دنبال محکوميت ايران 

هستند و دايه های مهربانتر از مادر می شوند. 
چه باید کرد ؟

در نهايت بايد گفت كه خشونت عليه زنان در جامعه امروز 
وج��ود دارد و نمی توان اين مهم را انکار كرد اما می توان با 
آگاهی دهی مناس��ب به آحاد مردم و با آموزش و فرهنگ 
س��ازی از دوران كودكی همچنين بازنگ��ری در قوانين از 

تداوم آن جلوگيری كرد. 
كارشناس��ان عقيده دارند قوانين در زمينه خش��ونت عليه 
زنان كامل نيس��ت و بايد بازنگری ش��ده و بازدارندگی آن 

ها افزايش يابد. در عين حال قوانين در برخورد با خشونت 
گر، قدرتمند نبوده و راه خش��ونت را نمی بندد كه اين امر 
نيز خود تأكيدی بر كافی نبودن قوانين مقابله با خش��ونت 

های خانگی است. 
در برخی موارد زنان مورد فحاش��ی، تهمت، ضرب و ش��تم 
قرار می گيرند اما به دليل نداش��تن  ش��اهد در احقاق حق 
خود دچار مشکل می شوند كه وجود چنين مواردی نشان 

از ضعف قانون است و بايد اين نقص ها رفع شود.
از س��وی ديگر الزم اس��ت تا زنان نس��بت به حق و حقوق 
خ��ود از طريق رس��انه های مکتوب، گفت��اری و تصويری، 
مشاوران حقوقی و حتی آموزش آگاه شوند و  راهبردهايی 
به آنان آموزش داد تا حقوق خود را حفظ كنند و بدانند در 

مواجهه با خشونت چه عملکردی داشته باشند.
امانبايد فراموش كنيم كه جامعه  كشورمان درحال گذر از 

زنان خانه دار به زنان شاغل و حاضر در اجتماع است . 
ش��ايد به واس��طه تغيي��ر روش زندگی و فض��ای مجازی 
اطالعات زنان را نس��بت به حق و حقوق آنها افزايش داده 
ش��ود اما همين اطالعات در بسياری از موارد موجب شده 
تا در برخورد با خش��ونت ها تصميم درس��تی گرفته نشود. 
حت��ی  برخی زن��ان در برخورد با چنين ش��رايط تلخی به 
دلي��ل اطالع از حق و حقوق خ��ود و فقدان ارتباط موثر با 

همسر متاسفانه طالق را در اولين قدم انتخاب می كنند.
از اين رو الزم اس��ت تا ب��ه زنان آموزش مهارت های موثر، 
مه��ارت های حل تعارض و انتخاب درس��ت در ازدواج  به 

منظور پيشگيری از اين خشونت ها ارائه شود.
در كنار آموزش به زنان، مردان نيز بايد آموزش روانشناسی 
زنان را به منظور كاهش خش��ونت فرابگيرند. چرا به اعتقاد 
صاحبنظران، خش��ونت، خشونت می آورد و احتمال شدت 

يافتن خشونت در مراحل بعدی وجود دارد.   
هيچ دليل و توجيهی نمی تواند قتل دختر به دست پدر را 
درست بداند اما اگر  قوانين تازه ای مصوب شود تا عده ای 
به گماِن در امان بودن يا مجازات كمتر، دست به جناياتی 
اين گونه نزنند و در مواردی از اين دست از مراكز مشاوره، 
پلي��س و نهاده��ای ديگر كم��ك بخواهند و تص��ور نکنند 
خودش��ان حق دارند مجازات كنند، شاهد چنين وقايع ای 

نخواهيم بود. 


