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اجتماعی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

گزارش تحلیلی آفتاب یزد در مورد آخرین وضعیت طرح و لوایح
منع خشونت علیه زنان ،مقابله با اسیدپاشی ،حمایت از کودکان و منع حیوان آزاری

پیامناخوشایندیکتاخیر

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :خش��ونت رفتاری
پرخطر در جامعه اس��ت که مرد و زن نمیشناسد.
هر روز هم انواع و اقسام آن در خانه و خیابان اتفاق
میافتد .عدهای در خالل این خشونتها که در قالب
کالمی و فیزیکی رخ میدهد ،آس��یبهای جدی و
جزئی دیده ،خطر از بیخ گوششان گذشته یا حتی
کشته میشوند و در بدترین حالت یک قاتل و مقتول
با تبعات گران بر جای میماند .اما همه آس��یبها
منتهی به صدمات جس��می نمیشود و آثار منفی
بسیاری از خشونتها جبران پذیر نیستند و نه تنها
بر جسم که روح و روان فرد متضرر را چندین سال
و گاه ت��ا آخر عمر تحت تاثیر قرار میدهد .در چند
س��ال اخیر نیز شاهد اوج گرفتن برخی خشونتها
در جامعه نس��بت به انواع دیگر آن بودهایم .کودک
ی یکی از آنهاست .کودکان بیدفاعی که در اکثر
آزار 
مواقع قربانی خشونت افراد شدهاند .افرادی روانی که
پ��س از هتک حرمت با قتل آنها س��عی در ارضای
جس��می و روانی خود کردهان��د .همچنین در این
چند سال خشونتها علیه زنان نیز افزایش داشته
و حتی بعضاً وارد نوع جدیدترش یعنی اسید پاشی
ش��ده است .اسید به راحتی در دسترس همه مردم
بوده و اسیدپاشها با خرید آسان آنها قربانیان خود
را مورد صدمه ش��دید قرار میدهند .در این جریان
قربانیان اسید پاشی عالوه بر از دست دادن زیبایی و
فرم عادی چهره و بدن خود بر اثر سوختگی شدید،
چش��مان خود را هم از دست میدهند .نوع دردآور
دیگر این خش��ونتها رفتار برخی انسانها نسبت
به حیوانات به خصوص نوع خانگی آن چون س��گ
و گربههاس��ت .نکته جالب تشویق برخی نهادها به
کش��تن حیواناتی چون س��گان ولگرد در  10سال
گذشته بوده است.
با اینکه قانون برای بیشتر جرائم مجازاتهایی وضع
کرده اما در میان همه آنها چند طرح ،الیحه و قانون،
مغفول مانده و قانونگذاران یا از ابتدای وضع آنها تا
به امروز برای اصالح آنها دس��ت به بازنگری نزدهاند
یا اینکه اصال سراغ وضع قوانین برای آنها نرفتهاند.
کمااینکه با گذش��ت سالها و تغییر شرایط جامعه
برخی قوانین نیازمند نگرشی جدی و جدید بودهاند
تا از رواج بیش��تر آنها جلوگیری شود« .الیحه منع
خش��ونت علیه زنان»« ،طرح مقابله با اسیدپاشی و
حمایت از بزهدیدگان ناش��ی از این اقدام»« ،الیحه
منع حی��وان آزاری» و «قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان» الیحه و طرحهایی هس��تند که توس��ط

> در چند س�ال اخیر نیز ش�اهد اوج
گرفت�ن برخ�ی خش�ونتها در جامعه
نس�بت ب�ه ان�واع دیگ�ر آن بودهایم.
ی یکی از آنهاست .کودکان
کودک آزار 
بیدفاع�ی ک�ه در اکثر مواق�ع قربانی
خشونت افراد ش�دهاند .افرادی روانی
ک�ه پس از هت�ک حرمت با قت�ل آنها
سعی در ارضای جس�می و روانی خود
کردهان�د .همچنین در این چند س�ال
خش�ونتها علی�ه زن�ان نی�ز افزایش
داشته و حتی بعض ًا وارد نوع جدیدترش
یعنی اس�ید پاشی شده اس�ت .در این
جریان قربانیان اسید پاشی عالوه بر از
دس�ت دادن زیبایی و فرم عادی چهره
و ب�دن خود بر اثر س�وختگی ش�دید،
چش�مان خود را هم از دست میدهند.
نوع دردآور دیگر این خشونتها رفتار
برخی انسانها نس�بت به حیوانات به
خصوص نوع خانگی آن چون س�گ و
گربههاست
> تاکن�ون معط�ل نگه داش�تن این
ط�رح و الیحهه�ا تبعات گران�ی برای
مردم جامعه به دنبال داش�ته است .اما
به راستی چرا این لوایح به مرحله اجرا
نمیرسند؟
نمایندگان مجلس و دولت یا به مجلس فرس��تاد ه
شدهاند یا در حال ارسال هستند .در زیر به این طرح
و الیحهها میپردازیم.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

اتف��اق تلخ��ی که ای��ن روزها جامعه با آن دس��ت
به گریبان ش��ده س��ایه ش��وم کودک آزاری بر سر
خانوادههاست« .س��تایش» دختر افغان که گرفتار
جنون آنی پس��رک نوجوان شد و در نهایت با اسید
سوزانده شد« .آتنا» هفت ساله که طعمه آزار همسایه
ش��د و س��پس به قتل رس��ید« .اهورا»ی کوچکی
که قب��ل از درک دنی��ای اطرافش با هتک حرمت
و ش��کنجههای ناپدری به قتل رس��ید .سهکودک
ماهش��هری ک��ه نامادری و پدرش��ان ب��ا چکش و
تبر آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادند« .امیرحسین»

مشهدی هم یکی دیگر از این قربانیان بود که بهجای
دریافت کرایه ،راننده تاکس��ی جان��ش را گرفت یا
ک��ودک معلولی که هدف حمله پدرش قرار گرفت
ن نسل کودکآزارها
و شکنجه شد .نه این افراد آخری 
هستند و نه این کودکان آخرین قربانیان .جای خالی
یک قانون بازدارندهتر در میان قوانین کشور به شدت
احساس میشود .عدم تناس��ب جرم و مجازات در
قان��ون ناکارآمدی که برای حمای��ت از کودکان به
تصویب رس��یده بود باعث ارسال الیحه جدیدی به
مجلس شد .اما سالهاست که این الیحه در پیچوخم
بهارس��تان خاک میخورد و ه��ر روز هم بر تعداد
این قربانیان افزوده میشود.
قانون  9مادهای «حمای��ت از کودکان و نوجوانان»
در دول��ت اصالحات ،در جلس��ه بیس��ت و پنجم
آذرماه 1381مجلس ش��ورای اس�لامیتصویب و
در تاری��خ یازدهم دیماه بهتأیید ش��ورای نگهبان
رسیده است.
ماده  - 1کلیه اش��خاصی که به س��ن هجده سال
تمام هجری شمس��ی نرس��یدهاند ازحمایتهای
قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند.ماده
 - 3هرگونه خرید ،فروش ،بهرهکشی و بهکارگیری
کودکان ب��ه منظور ارتکاباعمال خ�لاف از قبیل
قاچ��اق ،ممنوع و مرتکب حس��ب م��ورد عالوه بر
جبران خسارات واردهبه شش ماه تا یک سال زندان
و ی��ا به جزای نقدی از  10میلیون ریال تابیس��ت
میلیون ریال محکوم خواهد ش��د.ماده  -4هرگونه
صدمه و اذیت و آزار و ش��کنجه جس��می و روحی
کودکان و نادیدهگرفتن عمدی سالمت و بهداشت
روانی و جس��می و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع
و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و
یا تا 10میلیون ریال جزاینقدی محکوم میگردد.
ماده  -5کودکآزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج
به ش��کایت ش��اکی خصوصیندارد.ماده - 6کلیه
افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت
نگاهداری وسرپرس��تی ک��ودکان را برعهده دارند
مکلفن��د به محض مش��اهده موارد ک��ودک آزاری
مراتب راجهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم
مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم نمایند.تخلف
از این تکلیف موجب حبس تا ش��ش ماه یا جزای
نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
اما پس از تصویب این قانون در مجلس ،به مرور زمان
جام��ع و مانع نبودن آن خود را نش��ان داد و به این
دلیل الیحه جدید حمایت از حقوق کودکان تنظیم

توسط شرکت گهر زمین انجام شد

بزرگ ترین عملیات تاریخ استخراج سنگ آهن کشور
شرکت سنگ آهن گهر زمین به عنوان شرکت برتر ایران انتخاب شد

ش��رکت س��نگآهن گهرزمین به عنوان شرکت
معدنی منتخب و برتر در اس��تخراج سنگ آهن و
فرآوری در پنجمین همایش بین المللی س��نگ
آهن ایران انتخاب شد .مهندس علیاکبر پوریانی
مدیرعامل این شرکت درباره علت برتری شرکت
سنگآهنگهرزمینمیگوید«:براساسبرنامههای
زمان بندی شده ای که برای سال گذشته ترسیم
ک��رده بودیم ،قرار بر این ب��ود که  15میلیون تن
عملیات استخراج سنگ آهن انجام دهیم .این کار
در راس��تای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر
اقتصاد مقاومتی بود که تولید و اشتغال سرلوحه ما
قرار گرفت .ما پیرامون این موضوع با کارشناسها
گف��ت و گوی مفصل داش��تیم و ب��ه این نتیحه
رس��یدیم که به ازای هر  450ه��زار تن عملیات
معدن کاری ،یک فرصت شغلی ایجاد میشود .به
همین دلیل برنامه مان را از  15میلیون تن به 18
میلی��ون تن افزایش دادیم و نزدیک به  1975نفر
فرصت شغلی ایجاد شد .به این ترتیب توانستیم
با استخراج  18میلیون تن سنگ آهن ،بزرگترین
عملیات سنگ آهن را در طول تاریخ کشور داشته
باشیم ».او تاکید میکند« :همچنین دقت کنید که
ما به ازای هر یک میلیون تن استخراجی ،باید بیش
از پنج میلیون تن باطله خاکی و سنگی استخراج
کنیم .به این ترتیب باید کل کارهای انجام ش��ده
را در ضریب پنج محاسبه کرد تا بزرگی فعالیتها
را نشان دهد ».شرکت سنگ آهن گهر زمین در
شرایطی رش��د تولید  150درصدی داشته است
که بس��یاری از واحدهای صنعتی و معدنی کشور
از شرایط موجود ناراضی هستند .مهندس پوریانی
مدیرعامل ش��رکت درباره علت موفقیت ش��ان با

وجود مشکالت اقتصاد کالن میگوید« :این اتفاق با
مجموع زحمات همکاران ما حاصل شد .با مجموعه
اراده ای که در مدیران و کارکنان شرکت ما وجود
دارد ،تصمیم بر این شده است که فعالیت جهادی
داش��ته باشیم .چنین چیزی سرلوحه کار ما بوده
اس��ت .به این ترتیب توانستیم در سال  ،96بیش
از  150درصد نس��بت به سال  95که تولید هفت
میلیون تن س��نگ آهن داشتیم ،رشد داشته و به
رکورد قابل توجهی برسیم».

حمل روزانه  575هزار تن کنستانتره

حسین دالوریان معاون اداری و پشتیبانی شرکت
سنگ آهن گهر زمین موفقیت شرکت سنگ آهن
گهر زمین را چنین شرح میدهد« :سال گذشته
ما رکورد اس��تخراج را در عملیات معدن کاری در
طول تاریخ عملیات معدن کاری کشور با تولید 18
میلیون تن سنگ آهن شکستیم و همچنین رکورد
تولید را با دو خط کنس��تانتره در اولین سال بهره
برداری شکستیم .به همین خاطر شرکت ما را به
عنوان شرکت معدنی منتخب و برتر در استخراج
س��نگ آهن و فرآوری انتخاب کردند ».او درباره
میزان اش��تغال آفرینی این شرکت میگوید« :در
حال حاضر به طور مستقیم و غیرمستقیم 3700
نفر در این شرکت مشغول به کار هستند ،البته این
رقم به غیر از کسانی است که عملیات حمل بار را
انجام میدهند ».دالوریان اشتغال آفرینی دربخش
حمل و نقل را نیز چنین ش��رح میدهد«:تنها در
بهمن ماه سال گذشته 575 ،هزار تن کنستانتره
حمل کردیم که این می��زان روزانه به حدود 750
کامیون نیاز دارد .اگر در هر کامیون دو نفر شاغل

در نظر بگیریم ،میتوان گفت فقط حدود1500نفر
برای حمل بار شرکت فعالیت میکردند».

بیشترینضریبدسترسیتجهیزات

مهندس س��عید اس��دی مدیر فرآوری ش��رکت
گهرزمین هم میگوید« :ما در منطقه س��یرجان،
روزانه  403هزار تن تولی��د داریم که رکورد قابل
مالحظ��ه ای اس��ت .با توجه به رکورد و س��اعت
کارک��رد تجهیزات در س��ال ،بیش��ترین ضریب
دسترسی تجهیزات را یعنی باالی نود درصد داشته
ای��م و موفق ش��ده ایم برای س��ال اول از ظرفیت
اسمیکارخانهتولیدبیشتریداشتهباشیم.ظرفیت
اسمی ما چهار میلیون تن بوده و ما چهار میلیون
و  103ه��زار تن تولید کرده ایم .این کار با برنامه
ریزی خوب ،تعمیرات و نگهداری عالی از تجهیزات
حاصل شد».
رشد قابل توجه سال  96نسبت به دو سال دیگر

مهندس علی پناهی ،مدیر معدن شرکت گهرزمین
نیز با نگاهی فنی درباره فعالیتهای این ش��رکت
میگوید«:کانسار س��نگ آهن معدن گهر زمین
که بزرگترین توده معدنی ناحیه گل گهر اس��ت
بصورت یک صفحه عظیم با گستردگی  2400متر
در  2100و با متوسط ضخامت  40متر میباشد.
بر اساس اکتشافات انجام شده در فازهای مختلف،
مقدار ذخیره زمین شناسی معدن گهر زمین برابر
با  643میلیون تن برآورد ش��ده اس��ت که مقدار
 248میلیون تن از آن براساس محاسبات فنی –
اقتصادی و طراحیهای انجام شده برای معدن ،قابل
استخراج بصورت معدنکاری روباز است».

ش��د .قوه قضائیه در  22اردیبهش��ت ماه س��ال 88
درقالب 54ماده الیحهای با عنوان حمایت از کودکان
و نوجوانان تقدیم دولت کرد .پس از ارس��ال الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت ،مواد این الیحه
به  49ماده کاهش یافت و در تاریخ  10مرداد 1390
در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در
 28آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.
برخی از جرايم و مجازاتهای الیحه جدید قوه قضائیه
ب��رای حمایت از ک��ودکان و نوجوان��ان عبارتنداز:
ماده .8هریک از والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی
کودک و نوجوان و تمام اش��خاصی که مس��ئولیت
نگهداری ،مراقبت و تربیت کودک را برعهده دارند،
برخالف مق��ررات قانون تأمین وس��ایل و امکانات
تحصی��ل اطف��ال و نوجوان��ان ایران��ی از ثبت نام
و فراه��م کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان
واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع
کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند،
ب��ه انجام تکلیف ف��وق و  10تا پنجاه میلیون ریال
ج��زای نقدی محکوم میش��ود .م��اده  .10هرگاه
بیاحتیاطی ،بیمباالتی ،عدم مهارت يا عدم رعایت
نظامات از سوی والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی
کودک و نوجوان منتهی به نتايج زير شود ،مرتکب
عالوه بر پرداخت ديه طبق مقررات ،حس��ب مورد
به ش��رح زیر مجازات میشود :الف) فوت شوند ،به
دو تا پنج س��ال حبس؛ ب) فق��دان یکی از حواس
یا منافع ،قطع ،نقص ی��ا از کارافتادگی عضو ،زوال
عقل یا بروز بیماری صعبالعالج یا دائمی جسمی یا
روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا باالتر ،یک تا
سه سال حبس؛ ج) نقصان یکی از حواس یا منافع،
شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری
روانی ،ش��ش ماه تا یک س��ال حبس؛ د) جراحت
سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هریک
از بندهای ب و ج ،س��ه ماه و یک روز تا ش��ش ماه
حبس؛ هـ) سایر صدمات ،پنج تا پنجاه میلیون ریال
جزای نقدی .ماده  .11هرکس مرتکب قتل عمد یا
ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر
علتی قصاص نش��ود ،عالوه بر پرداخت دیه ،حسب
مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی
محکوم خواهد شد .تبصره :2هرگاه جرائم موضوع
این ماده با اس��تفاده از سالح گرم یا سرد ،اسید و یا
س��م صورت گیرد ،مرتکب حسب مورد به حداکثر
مجازات مق��رر قانونی محکوم میش��ود .ماده .13
عرضه در اختیار گرفتن ،وادار یا اجیر نمودن کودک
و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب ،تشویق و یا فراهم
نمودن موجبات فحشاء ،جرم محسوب و مرتکب به
دو تا  10سال حبس محکوم خواهد شد .ماده .14
هركس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت
شود ،در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد ،به
یک تا سه سال حبس محکوم مي شود .هرگاه رفتار
مرتكب منتهي به صدمه جسمي يا رواني به كودك و
نوجوان شود ،عالوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال
حبس محکوم میشود .ماده  .16واردات و صادرات
موضوعات و مضامين مستهجن یا مبتذل با موضوع
كودك و نوجوان جرم محس��وب و مرتكب به يك
تا س��ه سال حبس محكوم خواهد ش��د .ماده .18
ه��ر گونه خرید و فروش کودک و نوجوان و يا بهره
كشي از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتکب به
دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .هرگاه خريد
و فروش با هدف فحشا و هرزه نگاری باشد ،مرتكب
به حداكثر مجازات محكوم میشود .ماده  .19خريد
و ف��روش ،قاچاق و یا انتق��ال اعضا و جوارح كودك
و نوجوان جرم محس��وب و در صورت عدم شمول
مقررات قصاص ،مرتکب به دو تا  10س��ال حبس
محكوم میشود .الف) هرگاه اقدامات مرتكب موجب
خودكشي منجر به فوت كودك و نوجوان شود ،دو تا

بهمن کشاورز:
> در موارد اسیدپاش�ی باید صرفنظر
از مج�ازات قص�اص ی�ا دی�ه ،حب�س
تعزیری درازمدت بدون امکان استفاده
از تخفیف یا تعلیق مج�ازات یا آزادی
مشروط و عفو پیشبینی شود
> این الیحه حاوی احکام و راهحلهای
بس�یار مترقی اس�ت و اینکه تصویب
نمیشود عجیب به نظر میرسد
> وقتی این موضوع مطرح میشود که
قانونی در مورد خاص به صورت طرح یا
الیحه تقدیم مجلس شده است ،ناچار
توجهه�ا به این م�وارد جلب میگردد.
حال اگر تصویب این قوانین با تاخیر و
مماطله مواجه شود ،متاسفانه پیام بدی
را به جامعه خواهد داد و کسانی چنین
خواهن�د پنداش�ت ک�ه تصمیمگیران
نس�بت ب�ه ای�ن م�وارد کماعتن�ا ی�ا
بیاعتنا هستند
پنج سال حبس؛ ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب
خودکش��ی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی
به كودك و نوجوان ش��ود ،يك تا سه سال حبس؛
ج) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نش��ود ،جزاي
نق��دي از يك تا  10ميليون ریال .ماده  .21هرکس
با کودک یا نوجواني بدون رعایت شرایط مذكور در
مواد  1041و ی��ا  1043قانون مدنی ازدواج نماید،
به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود .هرگاه
بر اثر این ازدواج صدمۀ روانی یا جسمی به كودك و
نوجوان وارد شود ،مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به
حداکثر مجازات پیشبینی شده محکوم خواهد شد.
اما با چندین س��ال معطلی این الیح��ه جدید در
مجلس ،باالخره این قانون از کمیس��یون حقوقی و
قضایی خارج و در نوبت طرح شدن در صحن علنی
مجلس قرار گرفته است.
الیحه منع خشونت علیه زنان

درحالی جامعه زنان ایران درگیر مس��ائل مختلفی
چون حضور در ورزشگاهها و دستیابی به حقوق خود
هستند که خش��ونت علیه آنان در همه ابعادش به
یکی از پر بحثترین مس��ائل جامعه تبدیل شده و
نکته قابل توجه انجام درصد باالیی از این خشونت و
قتلها به دست اعضای خانواده آنهاست .حاال پس از
چند سال که الیحه منع خشونت علیه زنان در دولت
و با همکاری نهادهای مختلف در حال رسیدگی و در
انتظار نهایی شدن برای ورود به مجلس و تبدیل به
قانون بوده است؛ معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جلس��ات بسیار
متراکم و جدی برای توافق بر سر متن الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خش��ونت با قوه قضائیه داشته،
ابراز کرد« :خوشبختانه به یک متن قابلقبول و مورد
توافق رسیدیم که در مرحله نهایی خود است .بنده
هم اخیرا ً درخواس��ت کردم و اکنون نیز درخواست
میکنم هرچه س��ریعتر این الیح��ه را برای دولت
جهت تصویب نهایی و ارسال به مجلس بفرستند».
یک مقام مسئول در خصوص الیحه تامین امنیت
زنان که در راستای منع خشونت خانگی علیه زنان
اس��ت در گفتوگو با مهر اظهار کرده بود« :موضوع
خش��ونت علیه زنان در این الیحه دیده شده است
و ب��رای اولین بار قرار اس��ت در این الیحه تعریفی
از خشونت ارائه ش��ود .در این الیحه انواع خشونت

از جمل��ه خش��ونت جس��می ،جنس��ی ،روانی و
خشونتهای مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است.
در حال حاضر مباحث مختلفی در این الیحه مطرح
شده و تعاریف متعددی نیز ارائه شده است .در یک
م��اده در قانون مجازات اس�لامی داری��م که در آن
آمده است :اگر کس��ی در معابر عمومی برای زنان
مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد میشود .این ماده
در حالی در قانون آمده است که همه بحث خشونت
علی��ه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خالصه
نمیشود ».وی در پاسخ به این سوال که بیشترین
سقف مجازات برای مردانی که مرتکب خشونت علیه
زنان میشوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع
مجازات در آن دیده ش��ده اس��ت ،گفت« :موضوع
مجازات یک بحث متفاوت است ،به عنوان مثال در
بحث خشونت جسمی یک وقت میبینیم که منظور
تجاوز اس��ت که در قانون مشخص است و حتی تا
مجازات اعدام نیز طبق قانون لحاظ شده است ».او
افزود« :اما یک وقت میبینیم موضوع تجاوز اس��ت
ام��ا نه به آن معنا که در قان��ون و با لفظ مواقعه به
اجبار ذکر ش��ده اس��ت .در این مورد مجازات اعدام
برداشته ش��ده و مجازات قرار است در حد مجازات
درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود».
او در خص��وص باالترین مجازاتی که در این الیحه
دیده شده است ،اظهار داشت« :باالترین حد مجازات
از نوع مجازات درجه چهار اس��ت و در برخی مواقع
درجه س��ه است که  ۱۰تا  ۱۵سال حبس را شامل
میشود ».قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که
در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق
خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد
میشود ،آیا موارد این چنینی در الیحه مذکور دیده
ش��ده است ،گفت« :حسن این الیحه این است که
کار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا که
همزمان با تدوین الیحه ،قوانین کشورهایی از جمله
فرانسه ،آمریکا ،انگلستان و حتی کشورهای مجاور و
به طور کلی کشورهایی که الیحه منع خشونت علیه
زنان را دارند ،بررس��ی شده است ».اگرچه در الیحه
مذکور عناوینی چون «کنترل نامتعارف و مکرر» و
«مناقشات مکرر» و «هرگونه محدودیت در آزادی
اراده نسبت به تمامیت جس��مانی ،سالمت ازدواج
و نظایر آن که بر اس��اس رس��وم و سنتها صورت
میگیرد» آمده است اما بسیاری از مصادیق و موارد
مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است.
از سویی مجازات درجه سه و چهار که در برگیرنده
حبس بیش از  ۱۰تا  ۱۵سال ،جزای نقدی بیش از
 ۳۶۰میلیون ریال تا  ۵۵۰میلیون ریال و همچنین
جزای نقدی بی��ش از  ۱۸۰میلیون ری��ال تا ۳۶۰
میلیون ریال است در کنار مجازات درجه شش در
این الیحه دیده شده است.
طرح مقابله با اسیدپاشی

از همان دهه  80شمسی که «مجید» صورت «آمنه»
را با اسید سوزاند و ثمره عشقش نابینایی و زیبایی از
دست رفت ه دختر جوان شد ،واکنشهای زیادی را در
جامعه نسبت به پدیده جدید اسیدپاشی برانگیخت.
عده کثیری خواستار مجازات او به شدیدترین شکل
آن بودند و عدهای دیگر خواستار ایجاد قانونی محکم
و بازدارندهتر در این رابطه ش��دند .در نهایت هم آن
سالها مجید با عفو آمنه روبهرو و چشمانش قصاص
نشد .پس از این ماجرا شهریورماه  1394طرح یک
فوریتی «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان
ناش��ی از این اقدام» در صحن علنی مجلس اعالم
وصول شد تا پس از بررسی در کمیسیون قضایی و
حقوقی در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما هنوز در
همان مرحله باقی مانده است.
ادامه در صفحه 12

یک فعال نشر ترکیه:

ما برای کتاب آمدهایم نه توریست

و آم��د مردم به اینجا خیلی زیاد اس��ت که آنهم
یک فعال نش��ر ترکیه میگوید« :ما برای نمایش و
ع به
اکث�ر کس�انی ک�ه میآین�د ،راج 
طبیعی است .اما نمیدانم چرا از شهر آفتاب آمدید
عرضه کتابهایمان به ایران آمدهایم نه برای جذب
ترکی�ه از ما میپرس�ند ،اینکه قیمت
اینج��ا؟ چرا این همه هزینه میکنید؟» این فعال
توریست ،اما مردم ایران از ما میپرسند قیمت خانه
خانه آنجا چطور است؟! کجای ترکیه
نشر ترکیه سپس گفت« :میگویند در ایران کتاب
در ترکیه چند اس��ت ».مهدی میردال ـ مس��ئول
برای زندگی خوب است ،یا میخواهند
گران است اما من اینطور فکر نمیکنم زیرا مردم
نش��ر کوثر ترکی��ه ـ در گفتوگو با ایس��نا درباره
گردش بروند ،کجاها سر بزنند؟
کتابهای زیادی میخرند و در دست همهشان یک
فعالیتهای این غرفه در س��یویکمین نمایش��گاه
کیسه پر از کتاب است .شاید به هم خوردن برجام
بینالمللی کتاب تهران ،اظهار کرد« :بیشتر ایرانیها
و گران ش��دن ارز در ایران بعد باعث گران ش��دن قیمت کتاب شود اما االن
وقتی اینجا میآیند فکر میکنند من نماینده ترکیه هستم ،اما ما نماینده
در نمایش��گاه من چنین حس��ی را ندارم ».او با بیاناینکه نمایشگاه کتاب
ترکیه نیستیم؛ ما ناشر هستیم که از این کشور آمدهایم و در نمایشگاه کتاب
تهران خیلی خوب اس��ت ،اظهار کرد« :ما در کش��ورمان نمایشگاهی به نام
شما شرکت کردهایم .اکثر کسانی که میآیند ،راج ع به ترکیه از ما میپرسند،
«تویات» داریم که نمایش��گاه تهران چند برابر بزرگتر از آنجاست .میزان
اینکه قیمت خانه آنجا چطور است؟! کجای ترکیه برای زندگی خوب است،
بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران خیلی بیشتر از نمایشگاه ترکیه است،
یا میخواهند گردش بروند ،کجاها سر بزنند؟ درست است که اینها خوب
و در اینجا نس��بت به کش��ور من جوانان عالقه بیش��تری به کتاب دارند».
اس��ت اما ما میخواهیم کتابهایمان را ببینند ،ما برای کتاب آمدهایم نه
مهدی میردال درباره این که با نوس��ان ارز در کش��ورمان مشکلی برایشان
برای توریست ».او در ادامه گفت« :کتابهایی که منتشر میکنیم کتابهای
پیش نیامده ،گفت« :ما با لیر حساب کردیم نه دالر و یورو ،به همین دلیل
دینی اس��ت .ترکیه سه میلیون شیعه دارد و ما خواستیم ایرانیها بدانند در
سخت نبود ».این فعال نشر با بیان اینکه رفت و آمدها بین دو کشور تأثیر
میان ترکها هم شیعه هست و در این زمینه فعالیتهایی دارند .همچنین
خیلی زیادی در روابط فرهنگی کش��ورها دارد ،گفت« :ایرانیها باید رسم و
خواستیم ناشران دیگر ،با ما آشنا شوند و باهم ارتباط برقرار کنیم ».این ناشر
رسوم توریستی را یاد بگیرند ،اگر میخواهند از ترکیه توریست جذب کنند
با بیان اینکه فارس��ی را یاد گرفته ،اظهار کرد« :دو س��ال پیش هم زمانی
باید با فرهنگ ما آش��نا شوند .ایرانیها فرهنگ کشور ما را یاد نگرفتهاند اما
که نمایش��گاه کتاب در «ش��هر آفتاب» بود ،به ایران آمدم اما اولینبار است
ترکها آشنایی کامل با فرهنگ ایران دارند .ایرانیها رسم و رسوم مهمانداری
که در مصلی هس��تم ،اینجا به لحاظ رفت و آمد به ش��هر و امکانات رفاهی
خارجی را بلد نیستند که باید به آن توجه کنند».
مانند غذا خیلی بهتر اس��ت و میتوان شهر تهران را گشت ،همچنین رفت

