روحانی :توقع دارم تیم امید بعد از سالها به المپیک راه پیدا کند

اسماعیل عسلی

2

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

یکشنبه  25فروردین  8 -1398شعبان  -1440سال بیست و   چهارم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6601تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
با موافقت رهبر انقالب؛

نیروهای جهادی جانباخته
در حادثه واژگونی قایق گمیشان
«شهید خدمت» محسوب میشوند

با موافقت رهبــر انقالب ،نیروهای جهادی مردمی جانباخته
در حادثه واژگونی قایق در شــهر گمیشــان «شهید خدمت»
محســوب میشــوند .جانباختگان این حادثه شامل تعدادی از
امدادگران اهل سنت نیز بودهاند.

پرسش هایی که
معاون مطبوعاتی باید
پاسخ دهد

چهار وزیر امروز در مورد
سیل اخیر به مردم
گزارش می دهند

کسی چه می داند!
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امام جمعه کازرون:

بهترین جواب به آمریکا حل مشکالت کشور است
3

رئیس قوه قضائیه:

رجبی نماینده مجلس:

باید تمام ظرفیت های دیوان عالی
کشور احیا شود
***

نباید بگذاریم شیراز از
سهم ملی خسارت سیل
محروم بماند

4

حجتاالسالم عباس امیریفر
در یادداشتی نوشت

تایید سخنان جنجالی احمدینژاد
درباره انگلیس
***

بعد از چهارده سال؛

حلقه گم شده
خصوصی سازی پیدا شد

رئیس جمعیت هالل احمر:

10

حتی یک دالر کمک خارجی برای
سیل زدگان دریافت نکرده ایم
***

بازرس استاندار فارس
منصوب شد

سفیر هلند:

اروپا همچنان پیگیر کانال مالی
تجارت با ایران است
***

3

کلینتون:

در سال گذشته اتفاق افتاد؛

بازپس گیری  750هزار
مترمربع اراضی دولتی
از سودجویان
3
ایرنا :الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حدود یکسال در قوه
قضائیه معطل مانده است .قوه قضائیه اصالح کلی یا شاید هم تدوین الیحه
ای دیگر را مد نظر دارد اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند الیحه
کامل است .حاال زنان ایران منتظر نظر رئیس جدید قوه قضاییه هستند.
الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشــونت در دولت یازدهم (معاونت
امور زنان و خانواده) تدوین شــد که بنا به ماهیت قضایی آن ،از ســوی
شورای نگهبان ،برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده
اســت .این الیحه که در پنج فصل و  92ماده به منظور جلوگیری از بی
عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نســبت به زنان
در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت   های قانونی
و جلوگیــری از افراط و تفریــط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و
خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود .دارای  52ماده است.
حمایت   های مندرج در این الیحه شــامل زنان باالتر از  18ســال
(شمســی) تمام و زنان متاهل کمتر از  18سال (شمسی) می   شود .این
الیحه خشــونت را جرم دانسته و در این الیحه آمده است که هیچکس
حق نــدارد در روابط خانوادگی ،اماکن خصوصــی ،عمومی   یا دولتی به
قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب ،مطابق احکام این
الیحه مجازات می   شود .الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پس از
گذشت یکسال در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد.
حجتاالســام و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی
وقت قوه قضاییه ســال گذشته در حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضایی
گفته بود که الیحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است
اما به نظر می   رســد این الیحه مشــکالت زیادی دارد که ممکن است
حتی قابل اصالح نباشد و شاید الزم باشد الیحه دیگری در دولت یا قوه
قضاییه در این زمینه تهیه شود.
وی گفتــه اســت :در ایــن الیحه حبس   های بســیار ســنگین و
مجازات   های ســنگین برای برخی جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده
که در بررسی   ها مطرح شد برخی از مجازات   ها حتما مستلزم این نیست
که بنیاد خانواده را اســتحکام ببخشد و چه بســا ممکن است هدف را
برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
از آنجا که در زمان آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس ســابق قوه
قضائیه این الیحه مورد بحث و بررســی قرار گرفت ،در دوره ریاســت
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رئیسی ،بانوان جامعه انتظار دارند که
این الیحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکالت حوزه زنان
از جمله کاهش خشونت علیه زنان را شاهد باشیم.
با توجه به اینکه بســیاری از کارشناسان حوزه زنان و خانواده اعتقاد
دارند که وجود چنین الیحه ای برای کاهش میزان خشونت و مشکالت
بانوان در جامعه بســیار ضروری اســت ،نظر چند تن از این مسئوالن و
کارشناسان را پیگیر شدیم.
شــهیندخت مــوالوردی ،دبیــرکل حــزب حقــوق بشــر زنــان
می   گویــد :الیحــه تامین امنیــت زنــان در برابر خشــونت نیازی به
اصــاح نــدارد و معتقدیــم کــه کامل اســت ،این الیحــه  52ماده
ای کــه  40مــاده آن حذف شــده اســت ،حدود یکســال اســت که
دســت قــوه قضائیه اســت و تاکنــون به این نتیجه رســیده اســت.
وی ادامه می   دهد :مگر می   شود یک الیحه  90ماده ای که  40ماده
آن کم شده اســت دیگر قابل اصالح نباشد ،همین که  40ماده آن کم
شده است یعنی اینکه اصالحات آن انجام شده است.
موالوردی معتقد اســت :تیم   های پژوهشــی و کارشناس روی این
موضوع کار کرده اند .در این یکســال اصالحات آن انجام شــده است،
نمی   دانیم موضوع اصالحات آن چیســت .تمــام این الیحه که در   باره
مجازات نیســت که گفته شده است باید اصالح شود یا اینکه اصال قابل
اصالح نیست.
وی اضافه می   کند :مشکل فقط جرم انگاری نیست ،مگر همه الیحه
مجازات اســت .تمام ماده   ها که راجع به مجازات   ها نیست .ما مجموعه
تدابیــر را در نظر گرفته ایم و به بحث قضایــی و جرائم آن پرداختیم.
معاون ســابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است ،چون

بخشی از تأسیسات نفتی هورالعظیم زیر آب

الیحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا
در این چند ماهی که الیحه در اختیار قوه قضائیه بوده اســت اصالحات
انجام شده است ،دیگر چه چیزی را می   خواهند اصالح کنند ،یا باید کل
الیحه را کنار بگذارند .این نوع برخورد درســت نیست .چون پایه اصلی
الیحه از دولت دهم بوده اســت .در دولــت یازدهم این الیحه فقط به
روز شده است.
موالوردی ادامه می   دهد :ســه تیم پژوهشــی بــرای این موضوع
همــکاری جدی داشــتند کــه یک تیــم آنهــا از قوه قضائیــه بوده
اســت .اگر نمی   خواســتند ایــن الیحه را بررســی کننــد از اول آن
را کنــار می   گذاشــتند و این قــدر جامعــه را امیــدوار نمی   کردند .تا
پــس از  11ماه نظر به اصــاح کامل یا تهیه الیحــه دیگری بدهند.
موالوردی خاطرنشــان می   کند :زمانی کــه الیحه تامین امنیت زنان
تدوین شــد و ایراد اساســی گرفته شــد که جرم انگارانه است و حبس
زدایی کرده است ما به بحث قضایی ،جرائم و مجازات   ها پرداختیم ،چون
همزمان با این الیحه ،اصالح قانون مجازات اســامی   و آیین دادرسی

موالوردی ادامه می   دهد :به همین منظور به این الیحه اکتفا نکردیم
و دوره   های آموزشــی تاب آوری اجتماعی را برگزار کردیم تا مردم این
مهارت را پیدا کنند تا با آسیب   ها مواجه نشوند.
وی خاطرنشــان می   کند :بر مجازات   هــای جایگزین حبس تاکید
کردیم ،طبق سیاست   های قوه قضائیه که اکنون آش با جاش دست قوه
قضائیه است در نزدیک یک سال دستگاه قضا مجموعه نظارت خودشان
را اعمال و  40ماده حذف شــد طوری وانمود می   شود که انگار تمام این
 90ماده مجازات بوده اســت .هنوز به هدف خودشــان با حذف این 40
ماده نرسیده اند .که می   گویند اصالحات اساسی نیاز است.
دبیر حزب حقوق بشر زنان می   گوید :کجای این الیحه را می   خواهند
بزنند که عنوان الیحه به قوت خودش باقی باشد؟ یا اگر الیحه دیگری
یا طرح دیگری ارائه شــود با چه رویکــری خواهد بود اگر هدف تامین
امنیت زنان نیست و هدف کاهش کنترل خشونت علیه زنان نیست اصال
تصویب و تدوین چنین الیحه ای به چه دردی خواهد خورد.

کیفری را در قوه قضائیه داشتیم اکنون هم که اصالح قانون تعزیرات در
دستور کار دستگاه قضایی است.
وی تصریح می   کند :تالش کردیم که  10تا  15ماده که پیشــنهاد
داده بودیــم به قوه قضائیه ارائه دادیم کــه در قالب اصالحیه این مواد
دیده شــود تا نتیجه بگیریم در آنجا طوالنی تر شد .ما می   خواستیم در
ابتدای دولت یازدهم این الیحه به مجلس شورای اسالمی   ارائه شود که
در نهایت در اســفند  95الیحه به دولت رفــت و دوباره به قوه قضائیه
برگشت و دوباره  10تا  15ماده را برگرداندیم و اکنون به این سرنوشت
دچار شده است.
دســتیار ســابق رئیس جمهوری در امور حقوق شــهروندی اضافه
می   کند :این باور را داریم که دیوار خانواده به حدی بلند است که قانون
نمی   تواند از آن عبور کند .نمی   تواند تمام مشــکالت و اختالفات را حل
کند با این نگاه تدابیر چند وجهی را دیدیم .تدابیر حمایتی ،آموزشــی و
بازدارنــده در کنار تدابیر قانونی باید به موازات هم اتخاذ شــود .اکنون
دیگر زمان این نیست که دولت   ها را فاقد مسئولیت بدانیم .دولت   ها دو
مســئولیت دارند یکی خودداری از تشویق به خشونت و دیگری ممانعت
از انجــام این اعمال اســت که از طریق آگاهی بخشــی و توان افزایی
قربانیان انجام می   شود.

* الیحه کامل است
اشــرف گرامی   زادگان ،مشــاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری نیز به شــدت با اصالح الیحه تامین امنیت زنان در
برابر خشونت مخالف است و می   گوید :این الیحه هیچ نیازی به اصالح
ندارد و معتقدیم کامل ترین الیحه اســت چون حدود  6ماه تمام با 18
قاضی برجسته و کارشناسان و صاحبنظران روی آن کار شده است.
وی ادامه می   دهد :اینکه گفته می   شــود میزان مجازات   های تعیین
شده در این الیحه سنگین است ،را قبول ندارم ،پس البد اگر مردی زنی
را کتک بزند یا مورد آزار قرار دهد باید آن مرد را نوازش کرد.
گرامی   زادگان با انتقاد از موضوع اصالح الیحه از سوی قوه قضائیه
می   گویــد :به هیچ عنوان با این موضوع که گفته می   شــود الیحه باید
اصالح شود یا الیحه دیگری نوشته شود ،موافق نیستم چون این الیحه
کامل کامل است.
وی تصریح می   کند :برای این موضوع به معصومه ابتکار معاون امور
نان و خانواده ریاســت جمهوری و مشاور حقوق شهروندی این معاونت
گالیه کردم کــه معتقدم این الیحه نیازی به اصــاح ندارد .معتقدیم
الیحه تامین امنیت زنان علیه خشــونت هیچ نقصی ندارد و اینکه گفته
میشود نیازمند اصالح است ،درست نیست.
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مشــاور حقوقــی معاونت امور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری
می   گوید :الیحــه تامین امنیت زنان علیه خشــونت هیچ نقصی ندارد؛
شــاید نگاه سیاسی به این الیحه شده اســت یا بینش افرادی که این
موضوع را مطرح می   کنند ،به این الیحه با ما متفاوت اســت زیرا اولین
الیحه ای است که با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
وی اظهار می   کنــد :این موضوع که گفته می   شــود مجازات   های
تعیین شــده در این الیحه ســنگین است ،صحیح نیســت .در فضای
مجازی هم گفته شده اســت که مجازات   ها برای مردان در این الیحه
افزایش یافته است ،اما این گونه نیست .گویا جان یک زن ارزشی ندارد
و اینکه نباید به مردی که زنش را مجازات می   کند ،باالتر از «تو» گفت.
وی اضافــه می   کنــد :این الیحه در مدت  6ماه توســط  ١٨قاضی
برجسته مورد بررسی قرار گرفته اســت البته اصل الیحه قبل از دولت
یازدهــم و در دولت دهم مطرح شــده بــود و در این  6ســال دولت
یازدهــم و دوازدهم با قــوه قضاییه برای این الیحــه در ارتباط بودند.
البته معتقدیم مســائل حوزه زنان و خانواده در کشــور با اطاله دادرسی
مواجه اســت و اراده کافی برای حل مشــکالت حوزه زنان در کشــور
وجود ندارد.
گرامــی   زادگان ادامه می   دهد :در این الیحه بــه مبحث و مطالبی
مهمی   از خشونت علیه زنان پرداخته شده است و در جلسات متعدد با قوه
قضاییه این موضوعات مطرح و رســیدگی شده است .در این الیحه به
تعرض ،آزار جنسی ،بهره کشی جنسی ،سوءاستفاده ناشی از سرپرستی،
تهدید ،فریب و اغفال و هزاران مشکل در این زمینه پرداخته شده است.
تمــام مجازات   هایی که اکنون قوه قضاییــه روی آن بحث دارد ،برای
این گونه آســیب   ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در
الیحه دیده شده است.
مشــاور حقوقــی معاونت امور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری
می   گوید :تشدید مجازات برای بزهکاران کمتر از  18سال و افرادی که
جرم ســازمان یافته داشته باشــند در این الیحه دیده شده است و حتی
برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است زیرا زنی
که در جریان اسیدپاشی باشد ،دیگر به زندگی روز اول خود برنمی   گردد.
گرامی   زادگان اظهار می   کند :معتقدیم اگر کرامت زن نباشد تحکیم
بنیان خانواده را هم نخواهیم داشــت ،طوالنی شدن روند الیحه تامین
امنیت زنان علیه خشونت را همه شاهد هستیم.
مشــاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امــور زنان و خانواده گفت:
این الیحه با  5٢ماده الیحه بســیار خوبی اســت و بــرای اولین بار به
این ســبک الیحه نوشــته شده اســت و در جلســات متعدد ،نظر قوه
قضاییــه را به خود جلب کرده اســت .اما یکــی از اهداف مهم معاونت
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در   باره الیحه تامین امنیت زنان
علیه خشــونت دســتیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.
* اصالحات الیحه قابل پذیرش نیست
پروانــه سلحشــوری ،نماینــده مردم تهــران در مجلس شــورای
اســامی   نیز می   گویــد :اصــا ایــن اصالحاتــی که از ســوی قوه
قضائیــه اعالم شــده اســت قابــل پذیرش نیســت .چون دســتگاه
قضــا موضــوع اصــاح الیحــه را فقــط بــه خاطــر مجازات   های
تعیین شده در این الیحه می   داند.
وی نیــز معتقــد اســت کــه این الیحــه کامــل اســت و باید
بــرای کاهش مشــکالت حــوزه زنــان و خانــواده زمینــه اجرایی
پیــدا کنــد .امیدواریم ریاســت قوه قضائیه نســبت به نهایی شــدن
تصمیمــات الزم در   بــاره این الیحه اقــدام کند تا بانــوان با اجرایی
شــدن این الیحــه ،مشــکالت کمتری را در جامعه شــاهد باشــند.
* باید به حقوق زنان توجه ویژه شود
شهناز سجادی ،مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری می   گوید :با توجه به طوالنی شدن رسیدگی به این
الیحه در قوه قضاییه ،متوجه می   شــویم که برخورد کارشناســی نبوده
اســت؛ اما تصویب این الیحه ضرورت جامعه است و می   طلبد قوانینی
این چنینی برای رفع خشونت   های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.

آسانژ باید پاسخگوی
اقداماتش باشد
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بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و
عکاسان خبری فارس در دفاع از
فعاالن رسانه

انجمن صنفی خبرنگاران و عکاســان خبری استان فارس با
صدور بیانیه ای نسبت به آنچه بی مهری و جفا به فعاالن عرصه
خبر و اطالع رسانی خوانده است از خود واکنش نشان داد.
به دنبال انتشار مطالب و اظهارنظرهای مختلف در مجامع و
برخی شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در خصوص رسانه،
روزنامهنگاران ،خبرنگاران و عکاســان خبری و عملکرد آنها در
انعکاس حوادث اخیر شیراز ،انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان
خبری استان فارس بیانیهای صادر و نسبت به جفا و بیمهری با
اصحاب رسانه انتقاد کرد.
متن کامل بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری
استان فارس چنین است؛
«بنام خداوند قلم و شرف
ون
ن َو اَلْ َقلَ ِم َو ما َي ْس ُط ُر َ
روزنامــه نــگاری و خبرنگاری در اســتان فــارس میراث
گرانبهایی اســت کــه از بزرگانی همچون میــرزا محمدصالح
شــیرازی ،محمدجعفر ادیب شــیرازی ،میرزا اسداهلل باسمهچی،
علیقلــی مخبرالدولــه ،میــرزا جهانگیرخان شــیرازی ،میرزا
محمدرضا شــیرازی و دهها مرد و زن بزرگ دیگر این سرزمین
سینه به سینه و نسل به نسل به جوانانی رسیده است که امروز و
به گواه تاریخ ،دل در گرو توسعه و تعالی شهر و کشورشان دارند.
مردان و زنانی که بدون هیچ ادعا و بزرگنمایی نقش بزرگی
در تحــوالت سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کشــور
داشــته اند .نقشی که با ورق زدن تاریخ ردپای آن را میتوان در
بزنگاههای مهمی از انقالبهای مشــروطه و اسالمی گرفته تا
جنگ تحمیلی و  ...به خوبی مشاهده کرد.
گرچه این قشــر همــواره مظلوم ،به توهیــن ،قضاوتهای
ناعادالنــه ،احضار ،توبیــخ و  ...در ادوار مختلف عادت کردهاند،
اما به اعتقاد انجمن صنفی خبرنگاران و عکاســان خبری استان
فارس ،قربانی کردن اهالی رســانه و مطبوعات در مسلخی که
مطامع سیاسی و منافع شخصی در آن نهفته است جفایی بزرگ،
گناهی نابخشودنی و تهمتی آشکار و ناجوانمردانه است.
فروردین ماه امســال و اتفاقات ناگوار ناشی از سیل در شهر
شــیراز گرچه آزمون بزرگی برای ســرافرازی اهالی مطبوعات
اســتان بود ،اما گویی این حضور اثرگذار و قابل تقدیر عکاسان
خبــری ،خبرنــگاران و روزنامه نــگاران فارس کــه با هدف
اطالع رسانی از زوایای مختلف حادثه ،تالش برای ایجاد آرامش
در جامعه و کمک رســانی بهتر و اثرگذارتر به شهروندان ،انجام
شــد و به چشم برخی از مســئوالن نیز نیامد ،مانند بسیاری از
اتفاقات به وقوع پیوســته در تاریخ مطبوعــات فارس مورد بی
مهری برخی افراد قرار گرفت.
تا جایی که برخی از افراد و گروهها برای رســیدن به اهداف
و منافع شــخصی و گروهی خود ،یکی از زحمتکشترین اقشار
جامعه را به بدترین شکل ممکن مورد هجمه قرار دادند.
انجمن صنفی خبرنگاران و عکاســان خبری اســتان فارس
ضمن محکوم کردن این گونه رفتارها و هشدار نسبت به تکرار
چنین مواضعی ،حق پیگیری حقوق از دســت رفته و توهین به
قشرشــریف خبرنگاران ،عکاســان خبری و روزنامه نگاران را
از طریق مراجع قانونی به شــکل حقیقــی و حقوقی برای خود
محفوظ میداند.
ِين آ َم ُنوا اتَّقُوا َّ
الل َح َّق ُتقَاتِهِ»
َيا أَ ُّي َها الَّذ َ

