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بله دولت به الیحه  حمایت از زنان
 تصویب الیحه  حمایت از زنان

 بعد از 8 سال در دولت

شهروند| هشت  سال از رفت وآمد الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت میان دولت و قوه  قضائیه برای تأیید می گذرد. 
الیحه ای که باالخره چهاردهم دی به تصویب دولت رسید. هر چند 

این الیحه باید منتظر تصویب نمایندگان مجلس هم بماند.
الیحــه حمایــت از زنــان بــا وقفــه ای طوالنــی بــه تصویــب رســید؛ 
الیحــه ای کــه تــا تصویب شــدن قربانی  شــدن »رومینا«هــا را به خود 
دیــد. پــس از قتــل رومینا ایــن الیحه بــه دلیل داشــتن مــواد قضائی 
به قــوه  قضائیه رفت تا تغییــرات محتوایی و اســمی را به خود ببیند. 
این الیحــه بعد از تغییــرات به کمیســیون لوایح دولت برگشــت تا در 

تصویب نهایی با 58 ماده منتشر شود.

نظارت بر اجرای
الیحــه  حمایــت از زنــان ابتدا بــا 92 ماده بــه دولــت و از آنجــا به قوه 
 قضائیه رفــت. البتــه ماده های تکــراری حذف شــدند تا ایــن الیحه 
52 مــاده را به خــود ببیند. یکی از نقــاط  قوت این الیحــه »نظارت بر 
اجرا« است که در فصل دوم با صراحت و شفافیت به آن اشاره شده؛ 
هر چنــد همین نقطــه قوت هم نیــاز به ســختگیری دارد تــا فرهنگ 

خشونت علیه زنان را کاهش دهد.
الیحــه  حمایــت از زنــان در نــوع خــود اولیــن قانونــی اســت کــه در 
موضــوع خشــونت و تعریــف حقوقــی آن و توجــه بــه امنیت زنــان در 

کشور تدوین شده است.

22 دستگاه اجرایی
کتور ایــن الیحه اســت؛ هر چند  پیشــگیری و بازدارندگــی اولیــن فا
حمایت مقوله بعدی اســت که این الیحه سعی در رعایت آن داشته 

است.
در ایــن الیحــه دســتگاه های اجرایــی وظایفــی چــون تشــکیل 
کارگــروه ملی، ارایه گــزارش به جامعه و دســتگاه های مرتبــط، ایجاد 
ســامانه اطالعاتــی، تقویــت دفاتــر حمایــت از زنــان خشــونت دیده 
کشــور، تأســیس  کل  در قوه قضائیــه، تدویــن اقدامــات دادســتان 
صنــدوق حمایــت از زنــان خشــونت دیده و در معــرض خشــونت به 
وسیله وزارت دادگســتری، تأمین تفاضل دیه و هزینه های درمانی، 
تســهیل صــدور مجــوز ســازمان های مردم نهــاد در حمایــت از ایــن 
قانــون، تدویــن آموزش مناســب بــرای همــه افــراد آموزش وپرورش 
کز مشــاوره ای و مددکاری، تحقیق  در هر رده و مســئولیت، ایجاد مرا
و پژوهــش در موضــوع آســیب های اجتماعــی، پخــش برنامه هــای 
رسانه ای با هدف فرهنگ  سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه 
دستورالعمل های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی 
بــه شــکایات موضوع ایــن قانــون بــا بهره گیــری از مشــاوران و وکالی 
دادگســتری، توجــه بــه نیازهای زنــان در ایــن حــوزه و... را بــر عهده 

دارند.

واحد ویژه تأمین امنیت زنان
الیحــه حمایــت از زنــان در حالــی بــه تصویــب رســیده کــه نیــروی 
انتظامــی را موظــف بــه ایجــاد واحــد ویــژه تأمیــن امنیــت زنــان در 
کالنتری هــا کــرده اســت. مطابق ایــن الیحه نیــروی انتظامــی عالوه 
بــر بکارگیــری پلیــس زن، وظیفــه دارد نیــروی متخصــص تربیــت و 
دســتورالعمل رفتاری برای مأموران خــود تدوین کنــد. البته باید با 
فوریت های اجتماعی و مرکز اســکان موقت و تشکل های مردم نهاد 
همــکاری کند. هر چنــد وظایفی چون برگــزاری دوره آموزشــی، ارایه 
کز آســیب زا و پرخطــر و موارد مشــابه نیز در  خدمــات و شناســایی مرا
زمره وظایف این نیرو آمده است. در بند 1 – ردیف ب- ماده 9 وزارت 
دادگستری ملزم به تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده 
یا در معرض خشــونت اســت و ایــن موضــوع در دســتور کار صندوق 
مذکــور اســت. در مــاده 10 ایــن الیحــه نیــز مجــدد بــه پرداخــت 

کید شده است. مابه التفاوت دیه تأ

مجازات شوهر....
یکــی از بندهــای الیحــه بــه مجــازات شــوهر در صــورت علــم بــه 
مســری بودن بیماری خــود و برقــراری رابطه بــا زن چنانچه منجر به 
فوت زن شــود، اشــاره دارد. البته فصل چهارم الیحه از مــاده 29 الی 
48 به مجازات هایی اختصاص دارد که قضات برمبنای جنســیت، 
موقعیــت آســیب پذیر یــا نــوع رابطــه بــا بررســی پرونــده حکــم صادر 
خواهند کرد. در ماده 31 این الیحه و تبصره های آن در این موضوع 
گون چنین جنایت  تعیین تکلیف شده است. این ماده شرایط گونا

و جرمی را تشریح کرده است.

 خروج زنان از کشور
در مــاده 58 این الیحه به خروج زنان از کشــور توجه شــده اســت. 
طبــق این مــاده در مــوارد خــودداری غیرموجه شــوهر از خــروج زن، 
دادگاه با دریافت دادخواســت زن به موضوع رســیدگی و حکم صادر 
می کند. سابق نیز دادســتان این وظیفه را داشــت تا به این موضوع 
رســیدگی کنــد، البتــه مبحــث حضانــت در این الیحــه دیده نشــده 
اســت؛ موضوعی که معاونت امور زنان و خانــواده الیحه ای تدوین و 

به دولت ارایه کرده است.

محمدجــواد رحیم نژاد|  »ســالم حاج قاســم. آرزو داشــتم از 
نزدیک شــما را ببینم. حیف نشد؛ شــما به شهادت رسیدید. 
مــن از شــهادت شــما غمگینــم. حاج قاســم انتقــام شــما را از 
دشــمنان می گیــرم. در مدرســه برایتــان مراســم عــزا گرفتیم. 
1398/10/14«؛  هســتند  ناراحــت   رفتنــت  از  همــه  ســردار 

دلنوشته زهرای نه ساله.
زهرا همــراه خانواده شــد و کنــار مادربــزرگ به کرمــان رفت؛ 
رفتنی که بازگشــت نداشــت. یک  سال از آن ســفر بی بازگشت 
می گذرد. تمام روزهایی که پدر و دو برادرش در فراق او و مادر 

زانوی غم بغل کرده اند.

خبر شهادت
همه  چیــز از یکــی از جمعه های دی  شــروع شــد. ســیزدهم 
دی، ســاعت هفت صبح. خبر شــهادت ســردار را امیرحسین 
به پــدر داد. زهرا و مــادرش هم در دعای ندبه خبر شــهادت را 
شــنیده بودند. »مردم در مهدیه پس از شنیدن خبر شهادت 
حاج قاســم، بی نهایــت بــرای او گریســتند.« از همــان جمعــه 
تلخ به بعــد، خنده برای همیشــه از خانــواده زهــرا )تیرگر( قهر 
کرد. »برای تسلی دل ســوخته مان تصمیم گرفتیم در مراسم 
تشــییع پیکــر حاج قاســم و شــهید جعفــری در کرمان شــرکت 

کنیم.«
بــود؛ اهالــی  بــم  قــرار عــزاداران میــدان امام خمینــی )ره( 
گریســتند و نالــه عــزا ســر دادنــد. مقصــد بعــدی کرمــان بــود. 
اتوبوس هــا و ماشــین های شــخصی جــاده کرمــان را در پیش 
گرفتند. وعده عــزاداران ســردار صبح چهارشــنبه هجدم دی 
بــود؛ میــدان آزادی. اشــک چشــمان پــدر زهــرا را تــر می کنــد. 
ســرش را پاییــن می انــدازد و بغضــش را فرو می دهد. »شــب را 
در منزل برادر همســرم خوابیدیم تا بــه موقع در میدان آزادی 

حاضر شویم.«
زهــرا نمــاز صبــح آن روز را با مــادر و زن دایــی اش می خواند و 
منتظر پدر نمی ماند. »می خواستند از اول مراسم آنجا حضور 
داشــته باشــند.« زهرا جلوتر از همه کفش هایش را می پوشد. 
چادر مشکی کوچکش را روی ســرش جابه جا می کند. »گفتم 
زهرا بابا مراقب خودت باش؛ چشــم بابــا.« جمله نیمه راه رها 
می شود و پدر حریف اشک ها نمی شود. گریه بلند مادربزرگ، 
دوری  تک دختــر  غــم  در  تــا  می لرزانــد  را  پــدر  شــانه های 
نه ســاله اش دوباره اشــک بریزد. »مرگ حق اســت اما چگونه 

ُمردن مهم است.«

عزاداری
وعده 61 نفــری که آمارهای رســمی از آنهــا می گویند میدان 
کــه برگشــتی در آن نبــود. »همگــی از  آزادی بــود؛ وعــده ای 
ک بودند. ما با خانواده بســیاری  انســان های فوق العاده و پــا
از آنهــا هنــوز در ارتباطیم.« امیرحســین و پدر به همــراه دایی 
راه آزادی را در پیــش می گیرند. »در مســیر بارهــا جویای حال 
زهرا و مادرش بــودم؛ مراقب خودتان باشــید.« میدان آزادی 
تــا آن روز ایــن همــه عــزادار را یکجا بــه خــود ندیده بــود. برای 
دقایقی همهمه ها فروکش کرد تا ســکوت حکم براند. »سردار 
سالمی ســخنرانی کرد.« عقربه های ساعت روی 9 ایستادند، 
روز شــاهد  آن  آزادی  میــدان  تشــییع شــروع شــد.  مراســم 
سیاه پوش شدن بیش از 3میلیون نفر بود؛ عاشقانی که برای 

تشییع سردار خود را به کرمان رسانده بودند.
عــزاداران قرار بــود پیکــر ســردار دل هــا را از میــدان آزادی به 
سمت خیابان بهشــتی همراهی کنند. مقصد بعدی خیابان 
شــریعتی بود تا بــه میــدان مشــتاق و بعد بــرای وداع بــه گلزار 
شــهدای کرمان در جنگل قائم برســند. »جمعیت در میدان 
آزادی و خیابان موج می زد. به ســختی راهی برای عبور و مرور 
پیــدا می شــد.« میــدان آزادی مملــو از جمعیــت ســیاه پوش 
می شــود. امیرحســین برای دقایقی پــدر را گم می کند. ســیل 
جمعیت از بهشــتی و شــریعتی روانــه میدان آزادی می شــود. 
جمعیت به سمت خیابان بهشتی می رود. »این اتفاق باعث 
شــد در ابتدای مراســم جمعیــت قفل شــود. مراســم متوقف 
شــده و جمعیــت همچنــان از هــر دو طــرف هجــوم ســنگینی 

می آورد.«

تشییع
پدر زهرا )آقای تیرگر( سعی دارد کمی صدایش را رساتر کند. 
بغضش را فرو می خورد و به چهره امیرحســین خیره می شــود 
کــه ســرش را پاییــن انداختــه و گویا در میــان نقش هــای قالی 
خاطــرات آن روز را مــرور می کنــد. »ابتــدای خیابــان آزادی 
کوچــه اول ســمت راســت بــودم.  نزدیــک پــل عابرپیــاده و 
امیرحســین و دایی اش هم از من جدا شــده بودند. کوچه به 
ســمت پایین شــیب داشــت و در کوچه مانع هم ایجــاد کرده 

بودند.«

آقــای تیرگر بــه اینجــای ماجــرا که می رســد دقایقی ســکوت 
نــدارد.  را  کســی جــرأت شکســتنش  کــه  می کنــد؛ ســکوتی 
گهــان  »خــودروی حامــل پیکــر حاج قاســم بــه راه افتــاد. نا
جمعیت از هر طرف به ســمت خودرو موج زد. هیچ فاصله ای 
بیــن افــراد نبــود. فشــرده بــه هــم بودیــم.« جرعــه ای چــای 
می نوشــد. »زمانــی بــه خــودم آمــدم، متوجــه شــدم پاهایــم 
روی هواســت. جمعیــت مــرا بــه هــر ســمتی می بــرد. تقریبــا 
همــه اطرافیــان من هم بیــن زمین و هــوا معلق بودنــد. دلیل 
کــه عــده ای در سراشــیبی کوچه زیر  معلق بودن هــم این بود 

دست و پا بودند و توان باالآمدن را نداشتند.«

ازدحام
حادثه بزرگی رقــم می  خورد. صدای فریاد جمعیت. آه و ناله 
کســانی که زیر دســت و پا بودند خود را به آســمان می رســاند. 
کاری از دست کسی برنمی آمد. درســت مثل حادثه منا شده 
بود. »لحظه ای نگاهم به بغل دســتی ام افتاد، صورتش کبود 

و چشمانش از حدقه بیرون زده و ناله می کرد.«
خیابــان بهشــتی و شــریعتی ُپــر شــده بودنــد از جمعیــت. 
میــدان آزادی هــم جــای خالــی نداشــت. »یکــی از بچه های 
نیــروی انتظامــی خــودش را بــه محــل امنــی رســاند. تــالش 
می کرد از البه الی جمعیت افراد را باال بکشد تا میان جمعیت 
آزادتــر شــود.« آقــای تیرگــر در میــان آن همهمه عبــاس را دید 
گردی کــه در میان مــوج جمعیت  گردانش- شــا -یکــی از شــا
ســعی داشــت بــه آدم هــا کمــک کنــد. »مأمــور ناجــا بــا کمک 
دیگــران مرا به ســختی بــاال کشــید. قیامت شــده بــود. بعد از 
کمــی اســتراحت برای کمــک به جمعیت ســمت آنهــا رفتم.« 
گویــی ماننــد آن  صــدای آقــای تیرگــر هیجــان زده می شــود. 
روز میــان جمعیــت به این ســو و آن ســو مــی رود. »فریــاد زدم 
بروید عقب اینجا مــردم دارند، می میرند. انــگار همه را به هم 
چسب زده بودند؛ به سختی می شد کسی را از میان جمعیت 
باال کشــید.« کمی نفــس می گیــرد و روایت را ادامــه می دهد. 
»عده ای با شــیلنگ و قوطی آب روی صورت کســانی که کف 
کوچــه افتــاده بودنــد، می پاشــیدند. با آنکه زمســتان بــود اما 
نفس تنگــی و احســاس گرمــا و خفگــی جمعیــت  گیرافتــاده را 

اذیت می کرد.«

امدادرسانی
نیروهــای امــدادی و اورژانــس بــا زحمــت خودشــان را بــه 

ابتــدای خیابــان رســاندند؛ ســعی در امدادرســانی داشــتند. 
کــم  »حجــم بــاالی شــهدا، مجروحــان و پرســنل و امکانــات 
نیروهای امــدادی کمــک چندانــی نمی کرد. مراســم متوقف 
شــده بــود.« از شــروع حرکــت بــه ســمت خیابــان بهشــتی و 
قفل شدن جمعیت یک ساعتی گذشت. یک ساعت همهمه 
و موج جمعیت. یک ســاعت فریاد و ناله. »جمعیت کمی آزاد 

شد و از ابتدای خیابان بهشتی و میدان آزادی راه افتاد.«
خیابان بهشــتی آن روز با مهربانی گوش بــه  ناله مجروحان 
داد. مــردم و گروه هــای امدادرســانی هــم بودنــد. »نیروهای 
امدادرســان امکانات کافی نداشــتند.« دوباره بغض می دود 
میــان حنجره آقــای تیرگــر. دوبــاره ســکوت و اشــک هایی که 
تــر می کننــد، دســت هایش را  گونه هایــش را  بــا شرمســاری 
درهــم گــره می کنــد و به هــم می فشــارد. »متیــن مشــارقی به 
کســیژن بعــد از چنــد روز در بیمارســتان از دنیا  دلیــل کمبود ا
رفت. به ابوالفضل زابلی ماســاژ قلبــی دادم اما بی نتیجه بود. 
فــرد کفن پوشــی را دیــدم کــه روی زمین افتــاده و دیگــر نفس 
نداشــت. مــادری نــوزاد سه ســاله اش را بغــل گرفتــه و  بــه هــر 
سویی ناله کنان می رفت؛ کوچک ترین شهید این حادثه بود 

که از خوزستان آمده بود.«

دقایق پرالتهاب
دیدن تصاویــر عــزاداران بی نفس پــدر را نگــران می کند. یاد 
زهرا و مادرش می افتد.شماره را می گیرد اما کسی در دسترس 
نیســت. »مادرخانمــم زنگ زد. گریــه می کرد. گفــت بچه ها را 
گم کردم.« تیرگر چشــم مــی دوزد به جمعیت. نشــانی از الهام 
)همسرش( و زهرا نیست. »مادرخانمم را پیدا کردم.« مادر و 
داماد چشــم به هم  می دوزند. بی هیچ کالمی. بعد از دقایقی 
هر دو در بیمارســتان باهنر هســتند. »به ســمت بیمارســتان 
باهنــر رفتیــم. مدتــی آنجا بودیــم امــا بی نتیجه بــود.« دقایق 
نفــس را در ســینه مــادر و دامــاد حبــس کــرده. مقصــد بعدی 
فاطمــه)س(  و  بعــد حضــرت  بیمارســتان سیدالشــهدا)ع( 

است. »آنجا هم اثری از همسر و دخترم ندیدم.«
زنــگ تلفــن تیرگــر را بــه دنیــای واقعــی مــی آورد. »یکــی از 
دوســتان -آقای کمالی- تماس گرفت. گفت بیا بیمارســتان 
شــفا.« دلشــوره تمام وجود تیرگر را دربرمی گیــرد. گریه امان از 
مادر می برد. سراســیمه به بیمارستان شــفا می رسند. »آقای 
کمالی هم آمد. مســتقیم ما را به ســمت جایی بردند که پیکر 
شهدای حادثه آنجا بود.« پاهایش تحمل هیکلش را ندارند. 
دســت های بی حســش کنارش آویــزان می شــوند. در یک آن 
می شــود جســمی بی جان. »تمام جنازه ها روی زمین داخل 
کاور بودنــد.« دنیــای تیرگــر از حرکت می ایســتد. گوش هایش 
همهمــه اطــراف را نمی شــنود، چشــم هایش تــار می شــوند و 
دنیا شــروع می کند دور ســرش چرخیــدن. »به هر ســختی ای 
بود همه کاورهای اجساد را گشــتم؛ اما نه الهام بود نه زهرا.« 
الهــام و زهــرا را میــان اجســاد نمی یابد امــا چیــزی در درونش 
آرام نمی گیــرد. چشــمانش از بهــت تر هم نمی شــوند. حســی 
می گوید دوبــاره بگرد. کاورهــا را دوباره به نوبت بــاز می کند به 
امیــد ندیــدن زهــرا و الهام. امــا در یکــی از کاورها چشــمش به 
چهره آشــنایی گره می خورد. »زهرا را دیدم. زهرای من بود.« 
گریــه امانــش را می بــرد. جهــان می ایســتد. کاورهــای بعــدی 
 دوبــاره بــاز می شــوند در جســت وجوی الهــام. »الهــام را هــم

 پیدا کردم.«

خبر3 روایت یکی از خانواده های حادثه کرمان بعد از گذشت یک  سال

دلتنگی که یک ساله شد

 کاورها را دوباره به نوبت باز می کند 
به امید ندیدن زهرا و الهام. اما در 

یکی از کاورها چشمش به چهره 
آشنایی گره می خورد. »زهرا را دیدم. 

زهرای من بود.« گریه امانش را 
می برد. جهان می ایستد. کاورهای 

بعدی دوباره باز می شوند در 
جست وجوی الهام. »الهام را هم 

پیدا کردم«


