
اجتماعی 3

 سخنگوی اورژانس کشور:

حال 3 دانشجوی حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد وخیم است

 سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: حال 3 نفر از دانشجویان حادثه 
واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد وخیم است.

مجتبی خالدی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره آخرین 
وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس که روز گذشته اتفاق افتاد، افزود: 
در زمان حاضر وضعیت 6 نفر از این دانشجویان نامناسب است و از این بین حال 3 
نفر که در بیمارستان های حضرت رسول اکرم )ص(، امام خمینی و عرفان نیایش 

بستری هستند، وخیم است.
وی ادامه داد: از بین دانشجویان مصدوم این حادثه 11 نفر در بخش ICU بستری 
هستند که از این تعداد دو نفر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شریعتی، 5 نفر 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی )ره(، دو نفر در بخش مراقبت های 
ویژه حضرت رسول اکرم )ص( و دو نفر در بخش مراقبت های ویژه عرفان نیایش 

بستری هستند.
خالدی گفت: تعداد کل مصدومان این حادثه که در بیمارستان بستری هستند 
25 نفر است که به جز 11 مصدوم در بخش مراقبت های ویژه بقیه که بیشتر دچار 

شکستگی هستند در بخش عادی بستری هستند.
خالدی درباره تعداد فوتی ها بیان کرد: تعداد فوتی های این حادثه تا امروز صبح با 

فوت یک دانشجو به نام رضا فضیلتی، 23 ساله به 10 نفر رسید.
سازمان پزشکی قانونی کشور نیز اسامی 9 نفر از درگذشتگان این حادثه را که تا 

صبح امروز هویت آنها در این سازمان تایید شده اعالم کرد.
سارا ابوالفتحی راد، سجاد پوراحسان، رحمان عقل مند، احسان صفایی، محمدجواد 
هوشنگی فر، محمدعلی ابوالفتحی راد، علی حسین زاده نوا و نیلوفر رادمهر 9 نفری 

هستند که تاکنون پزشکی قانونی اسامی آنها را اعالم کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی منصوب شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید قبادی دانا را به عنوان معاون وزیر و 

رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: نظر به 
شایستگی های علمی، تخصص و مراتب تعهد و تدین جنابعالی و در جهت تحقق 
بخشی به برنامه های دولت تدبیر و امید، مبنی بر استفاده از جوانان شایسته در 
مسوولیت های نظام جمهوری اسالمی ایران، به موجب این حکم شما را به عنوان  

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور  منصوب می نمایم.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، مستلزم طراحی و تبیین رهیافت های بنیادین و 
ترسیم دورنمایی بلند مدت، از موقعیت و جامعه ای است که نسل های امروز و فردای 
آن ضمن تمهید تدابیر پیشگیرانه نسبت به افول سرمایه های اجتماعی ، بتوانند با 
اعتماد کامل در مسیر تحقق آن گام بردارند و الزمه این مهم ، امیدی برآمده از آرمان 
هایی است که اندیشه، رویکرد و رفتارهای فراروی مدیریت عمومی کشور ، دولت و 

دستگاههای اجرایی را در چارچوب آن، هدفمند و معنادار می نماید.
الزم به ذکر است که وحید قبادی دانا متولد 1356 دارای بورد فوق تخصصی 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 

است.
از جمله سوابق اجتماعی فرهنگی قبادی دانا می توان به رییس سازمان جوانان 
فرهنگی  معاون  کشور،  اجتماعی  شورای  عضویت  کشور،  احمر  جمعیت هالل 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقالب 
اسالمی، مشاور ریاست جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، عضو شورای 
مشورتی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، عضو کارگروه تدوین نقشه 
راه و نحوه اجرایی سازی ماموریت فرهنگی، رییس هیات مدیره شرکت شهر سالم 
شهرداری تهران، عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و عضویت در شورای حمایت 
اجتماعی از کودکان کار و خیابان نام برد. همچنین، قبادی دانا فعالیت های داوطلبانه 

موثر در سازمان های مردم نهاد خیریه را در سوابق خود داراست.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،  انتشار چندین مقاله 
ISI  در نشریات معتبر علمی انگلیسی زبان داخلی و خارجی از جمله سوابق و 

فعالیت های علمی وی نیز محسوب می شود.

درخواست تخصیص 3 میلیارد دالر برای ایمن 
سازی۱۶۰هزار کالس ناایمن

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشوربا اشاره به وجود 
۱۶۰ هزار کالس درس ناایمن در سطح کشور خواستار تخصیص بودجه سه 
میلیارد دالری تصویب شده در قالب برنامه ششم توسعه برای ایمن سازی 

مدارس شد.
مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود 10۷ هزار مدرسه با 
530 هزار کالس درس در کشور داریم اظهار کرد: از این میزان، 30 درصد مدارس 
نیازمند مقاوم سازی و تخریب و بازسازی اند که به تفکیک می توان گفت 1۸ درصد 

مدارس باید مقاوم سازی و 12 درصد تخریب و بازسازی شوند.
وی افزود: به عبارت دیگر 32 هزار مدرسه مشتمل بر 160 هزار کالس درس در 

سطح کشور ناایمن بوده و باید مقاوم سازی یا بازسازی شوند.
اینکه حجم  بیان  با  مدارس کشور  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
نیازها بسیار باالست اما اعتبارات فعلی دولتی و بودجه های سنواتی به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیازها نیست گفت: در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده 
است که سه میلیارد دالر از محل حساب ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس ایمن 
تعلق بگیرد که تا کنون و با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب قانون برنامه ششم 

محقق نشده است.
رخشانی مهر ادامه داد: همه تالش مدیران ارشد سازمان در جذب این بودجه 

است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸2 نسبت مدارس ایمن به ناایمن برعکس بود؛ 30 
درصد مدارس ایمن و ۷0 درصد ناایمن بودند گفت: در آن زمان عزم جهادی صورت 
گرفت؛ چهار میلیارد دالر اعتبار تصویب و اختصاص یافت و طرح تخریب و بازسازی 

مدارس به صورت گسترده کلید خورد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: اکنون برای ایمن 
سازی 30 درصد باقی مانده مدارس نیز به بودجه سه میلیارد دالری نیاز داریم و اگر 
تامین شود، بخش عمده مدارس ما بازسازی و مقاوم سازی خواهند شد. ما دانش و 
تخصص مقاوم سازی مدارس را داریم و جزو مجموعه های برتر در سطح کشور در 

این زمینه محسوب می شویم.

اخبار
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دستگیری مدیرعامل کالهبردار یک فروشگاه اینترنتی موبایل
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کالهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از »شرکت ایده پردازان آریابد سروش« و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت 

مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

روایت جانسوز خانواده یکی از قربانیان حادثه آتش سوزی زاهدان

داغِی ماندگاِر یک چراغ نفتی
از  جانگدازی  و  دردناک  روایت  میرشکار"  "یکتا  خواهر 
دارد.  زاهدان  دبستان"اسوه حسنه"  آتش سوزی  حادثه 
یگانه  می گوید: زنگ تفریح بود، خانم معلم چراغ نفتی 
کالسمون رو نفت کرد و گالن نفت رو توی کالس گذاشت 
و از کالس رفت بیرون. من، صبا، مریم، یکتا و مونا داخل 
کالس بودیم. من خوراکی ام را برداشتم و از کالس بیرون 
آمدم، صبا کیفش را برداشت و دنبالم آمد که کیفش به 
چراغ گیر کرد و روی زمین افتاد. در یک آن همه چیز آتش 

گرفت...
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته ساعت 9 صبح 
آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان تیتر یک تمامی خبرگزاری ها 
شد و طولی نکشید که سه نفر از دانش آموزان پایه اول ابتدایی و یک 
نفر از دانش آموزان پیش دبستانی این مدرسه به دلیل درصد باالی 
سوختگی جان خود را از دست دادند و غم بزرگی بر دل ها گذاشتند. 
پس از این حادثه روایت های زیادی از چگونگی رخداد این حادثه 
گفته شد اما هیچکدام با روایت قبلی یکسان نبود. برای درک حقیقت 
این تراژدی غم انگیز به سراغ »یگانه« خواهر دوقلوی »یکتا میرشکار« 

که از قربانیان این حادثه بود، رفتیم.
گوشی تلفن را با اضطراب برداشتم و شماره پدر یکتا را گرفتم. بعد 
از چند ثانیه صدای گرفته پدر یکتا آمد و قرار مصاحبه را مشخص 

کردیم.
وارد کوچه ای در خیابان مصطفی خمینی زاهدان شدم. حوالی 
مدرسه ای که خبر سوختن اش هفته گذشته دل های بسیاری از مردم 
کشور را آتش زد، قدم هایم سست تر می شد، عکس ها و پالکاردهای 
تسلیت از ابتدای کوچه مشخص بود. کنار در عکس چهار رفیق زمینی 
و آسمانی را چسبانده اند؛ مونا، صبا، یکتا و مریم این بار در قاب عکسی 

متفاوت  کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
زنگ خانه را می زنم، در باز می شود و چهره غم گرفته پدر یکتا 
میرشکار اولین تصویری است که از این خانه می بینم. چهره بعدی 
یگانه است؛ خواهر دوقلوی یکتا که از حادثه آتش سوزی جان سالم به 

در برده و قرار است راوی این حادثه باشد.
خانه یکتا ساده و خالی از تجمالت است. وارد پذیرایی خانه یکتا 
می شوم. نرگس خانم مادر جوان دوقلوها که حاال مادر یکی از آنان 
است، دستش را به دیوار می گیرد و از جایش بلند می شود، فاتحه ای 

می خوانیم و سر صحبت را بازمی کنیم.
این هم قسمت ماست، صبح دخترم را سالم به مدرسه بردم و 
دو ساعت بعد تن جزغاله و نیمه جانش را به من تحویل دادند، این 
را پدر یکتا با بغض می گوید و ادامه می دهد: »صبح یکتا و یگانه 
را به مدرسه بردم و ساعت 9 از بیمارستان تماس گرفتند و خبر 
سوختن یکتا را دادند، نفهمیدم چطور به بیمارستان رسیدم. وقتی به 
بیمارستان رسیدم و جمعیت را دیدم انگار دنیا روی سرم خراب شد. 
وقتی به بیمارستان رسیدم یکتا هنوز زنده بود اما تمام تنش سوخته 
بود. صورت یکتای من مثل بقیه نسوخته بود و این موضوع دلم را 
برای زنده مانش گرمتر می کرد تا اینکه پرستاران از وخامت حالش 
گفتند، گیج بودم و نمی دانستم دقیقا چه اتفاقی افتاده، نمی دانستم 
چطور یک چراغ نفتی این بال را سر فرزندم آورده که بعد از پرس و 
جو فهمیدم تنها یک چراغ نفتی نبوده و گالن نفت هم دلیل شدت 

ماجرا بوده است.«
از پدر یکتا می خواهم که شرح ماجرا را برایم بگوید، یگانه را صدا 
می زند تا برایم صحبت کند. یگانه که کنار خواهر بزرگترش عسل 
نشسته با وقفه بلند می شود و سمت مان می آید و شروع به صحبت 

می کند: »زنگ تفریح بود، خانم معلم چراغ کالسمون رو نفت کرد و 
گالن نفت رو توی کالس گذاشت و از کالس رفت بیرون. من، صبا، 
مریم، یکتا و مونا داخل کالس بودیم و من خوراکی ام را برداشتم و از 
کالس بیرون آمدم، صبا کیفش را برداشت و دنبالم آمد که کیفش 
به چراغ گیر کرد و چراغ روی زمین افتاد و آتش گرفت، من ترسیدم 
و معلم مان را صدا زدم، جیغ کشیدم، چراغ جلوی در بود و بچه ها 
می ترسیدن بیرون بیایند. در کالسمون خیلی باریک بود و اتش هم 
بیشتر می شد و نمی تونستم یکتا رو ببینم. فقط صدای جیغ های یکتا 
رو می شنیدم. معلممون در مدرسه رو باز کرد و بیرون دوید. منم 
دنبالش دویدم و التماس کردم که یکتا و دوستامو از کالس بیرون 
بیاره تا وسط خیابون رفتم و دوباره به مدرسه برگشتم که دستمو 
گرفتن و همراه با بقیه بچه های مدرسه ما رو به خونه کنار مدرسه 
بردند . من صدای یکتا رو می شنیدم، کمک می خواست اما اجازه 

ندادن من از خونه بیرون برم و به آبجیم کمک کنم.« 
 یگانه بغض کرده و صدایش میلرزد چهره معصومانه اش هنوز هم 

رنگ ترس دارد.
مدیر در مدرسه نبود

نرگس خانم مادر یکتا می گوید: مدیر مدرسه برای خرید شب 
یلدای خانه اش به بازار رفته بود و معلم یکتا و یگانه هم زمان آتش 
سوزی غیب می شود. تا یک ساعت بعد از این حادثه هیچ خبری از 
او نبود و بعد از یک ساعت بدون هیچ اثری از دود و سوختگی به 
بیمارستان آمد، از او پرسیدم که وقتی دخترم می سوخت شما کجا 
بودید و با برخوردی طلبکارانه گفت که یگانه ات را نجات دادم در 
صورتیکه یگانه خودش به دنبالش می دویده تا به مدرسه برگرده و 

خواهرش رو نجات بده .« 
گالن نفت مزید بر علت شد

پدر یکتا می گوید: »گالن نفت کنار چراغ بوده و زمانی که شعله های 
آتش به گالن نفت می رسد، شعله های آتش شدت می گیرد و علت 
اصلی وسعت آتش دقیقا همین ظرف نفت بوده. حاال سوال من این 
است که چگونه یک معلم نمی داند نباید چراغ نفتی را در کالس پر 

کند و حاال که این کار را انجام داده چرا ظرف نفت را از کالس خارج 
نکرده و با وجود کودکان دبستانی و احتمال رخداد هر اتفاقی به 

خودش زحمت نداده احتیاط کند؟«
معلم مدرسه آرایشگر بود

مادرش ادامه می دهد: »جالب اینجاست که معلم یکتا و یگانه یک 
آرایشگر بوده و هیچ سابقه ای برای معلمی نداشته و مادرش معلم 
بوده که از آن طریق به عنوان معلم مدرسه یکتا فعالیت می کند، چند 
باری با مادر صبا به آرایشگاهش رفتیم و زمانی که فهمید دختران مان 
پایه اولی هستند اصرار کرد که به مدرسه او ببریم تا کالسش به 
ظرفیت تکمیل برسد و تشکیل شود، هیچ کدام مان راضی نمی شدیم 
تا اینکه اصرارهایش شدیدتر شد و یکتا و یگانه را برای ثبت نام بردیم، 
مدرسه ای که یکتا و یگانه را در آن ثبت نام کردم مورد تاییدمان بود، 
ساختمانش خوب بود و ظاهرش هم بد نبود تا اینکه بعد از یک ماه و 
دقیقا وسط سال تحصیلی با ارسال یک پیام، جابجایی مکان مدرسه 
را به ما اعالم کردند.«  نرگس خانم یگانه را در آغوش می گیرد، 
موهایش را نوازش می کند و ادامه می دهد: »در مدرسه سه کالس 
پیش دبستانی و یک پایه اول دبستان بود، کف کالس پایه اولی ها 
موکت بود و فضای کالس با یک تخته نئوپان نازک از دفتر مدرسه 
جدا شده بود و راهروی کالس پایه اولی ها باریک بود و حتی رد شدن 
از میان راهرو به سختی ممکن بود، جریان را به پدر یکتا گفتم، او هم 
به مدرسه رفت تا پیشنهاد تعویض این دیوار چوبی را به مدیر مدرسه 
بدهد و فضا برای دانش آموزان بازتر شود اما مدیر مدرسه قبول نکرد 

و آخرش همین دیوار جان دخترم را گرفت.«
پدر یکتا می گوید: »چرا هیچ نظارتی بر مدرسه ای که فاصله زیادی 
با آموزش و پرورش ناحیه نداشته نبود؟چرا معلم مدرسه آموزش 
ندیده که ظرف نفت را در کالس نگذارد؟ چرا مدیر مدرسه نبوده و 
چرا هیچکس به داد فرزندان مان نرسیده؟ اگر فرزند خودشان هم بود 
همین قدر بی احتیاط بودند و به حال خودشان رهایشان می کردند؟«

او ادامه می دهد: »مسئوالن زیادی از سطح کشوری تا استانی برای 
همدردی آمدند و قول دادند که مسببین ماجرا به سزای اعمال شان 

می رسند اما این داستان تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ چند نفر مانند 
فرزند من باید بسوزد تا چراغ نفتی لعنتی دیگر در کالس نباشد؟ 
چند نفر باید داغدار شوند تا مسئوالن بفهمند در مقابل تعهدات شان 

موظف هستند.«
مادر صبا عربی که فرزندش یکی دیگر از قربانیان حادثه آتش 
سوزی است، می گوید: »صبا به بوی چراغ نفتی آلرژی داشت و مدام 
سرفه می کرد. با پدرش صحبت کردیم و قرار شد یک بخاری به 
مدرسه بدهیم تا دیگر چراغ نفتی در کالس روشن نکنند، قبل از این 
حادثه معلم صبا را در آرایشگاه دیدم و او را در جریان گذاشتم و قرار 
شد فردای آن روز برای گرفتن بخاری راننده ای در خانه ما بفرستد که 
متاسفانه این کار را نکردند و همان روز فرزندم جانش را از دست داد.« 

او می گوید: »غم این آتش جانمان را سوزاند، نمی دانم چگونه صبایم 
را فراموش کنم، شهری که مدتهاست قرار است گازکشی شود اما 
هنوز هم فرزندان مان با چراغ نفتی سر می کنند و هر لحظه  ممکن 

است یک حادثه دیگر رقم بخورد.« 
مادر صبا ادامه می دهد: »من نگرانم، نگران فرزندانی که به زیر یک 
میز پناه ببرند و بسوزند، نگران مادرانی که مانند من به داغ فرزندانشان 
بنشینند و زندگیشان سیاه شود، امیدوارم مسئولین قدمی بردارند 

و این دغدغه و نگرانی را از دل تمام مادران این استان کم کنند.« 
هیچ تخفیفی قائل نمی شویم

علی نخعی ،مدیرکل آموزش وپرورش استان ضمن ابراز ناراحتی 
از حادثه آتش سوزی می گوید: تمامی عوامل موثر در حادثه آتش 
سوزی اسوه حسنه مجازات خواهند شد و در این پرونده هیچ مالحظه 

و تخفیفی قائل نمی شویم.
واحد  نام  به  بخشی  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  می گوید:  وی 
رسیدگی به تخلفات اداری دارد که اراء تمام افرادی که در این حادثه 

مقصر بوده اند در این واحد صادر خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان می گوید: این 
مدرسه دو مجوز داشته که یکی از آنها مربوط به پیش دبستانی بوده 
و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شده و مجوز دوم مربوط 

به پایه اول ابتدایی است و از آموزش و پرورش گرفته شده است.
وی در ادامه  می گوید:مجوز آموزش و پرورش برای مکانی که اول در 
اختیار این مدرسه بوده صادر شده اما مسئوالن مدرسه بدون مجوز و 
هماهنگی  مکان مدرسه را در تاریخ 1۷ آبان ماه سال جاری تغییر داده 

و مکان جدید مورد تایید آموزش و پرورش نبوده است.
عدم تایید نوسازی مدارس 

وی می افزاید: اداره کل استاندارد، استحکام بنای این مدرسه را تایید 
کرده و پس از آن اداره کل نوسازی باید این مدرسه را تایید کند که 
به دلیل نقص مدارک، نامه مدیر مدرسه مبنی بر جابجایی به تایید 
اداره کل نوسازی مدارس نرسیده است.  وی در ادامه می گوید: واحد 
رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
در حال تصمیم گیری راجع به احتمال تخلف 11 نفر  مرتبط با حادثه 
آتش سوزی است و این به این معناست که ما  تخلف و ایرادات کار 
خود را نادیده نمی گیریم اما جابجایی بدون مجوز مدرسه که از سوی 

مدیر آن صورت گرفته، کامال غیرقانونی بوده است .
تجهیز 85۰۰ کالس به سیستم گرمایشی استاندارد 

نخعی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مدارس استان 
سیستم گرمایشی مناسب  ندارند، می گوید: باتوجه به  رخداد این 
حادثه دلخراش، با همکاری جمعیت هالل احمر کشور حدود ۸ هزار 
و 500  کالس درسی که بخاری استاندارد ندارند به سیستم گرمایشی 

استاندارد مجهز می شوند.

 رئیس شورای عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کفاف هزینه های 10روز را می دهد
نماینده تهران می گوید: اکثر دخترانی که زیر ۱3 سال ازدواج می کنند، رابطه 
قلبی و عاطفی با همسرشان ندارند، اغلب از طبقه فقیر هستتند و به خاطر بدهی 
خانواده مجبور به ازدواج می شوند و میزان طالق و آسیب های اجتماعی در بین 

این دختران باالست.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران دغدغه های زیادی دارد؛ او از تالش نمایندگان 
مجلس برای تصویب قوانینی سخن می گوید که از امنیت و سالمت زنان، کودکان و 
نوجوانان بیشتر در جامعه حمایت شود، الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، الیحه تامین 
امنیت زنان و طرح کودک همسری که سن ازدواج دختران را حداقل به 13 سال می رساند 
از جمله این تالش هاست. او می گوید: قوانین کشور در مورد سن ازدواج دختران از سال 
1310 بارها تغییر کرده است، در آن سال سن ازدواج دختران 15 سال تعیین شده بود 
درسال 56 به 1۸ سال رسید اما در سال قوانین مرتبط کودک همسری از سال 1310 
تاکنون دچار اصالحات و تغییرات متعدد شده است. یعنی در سال 1310 سن ازدواج برای 
دختران 15 سال بود. حدود سال های 55 یا 56 به 1۸ سال رسید و بعد انقالب به 9 سال.

با هم مشروح این گفت و گو را درباره آخرین وضعیت دو الیحه و یک طرح مرتبط با 
زندگی زنان و کودکان می خوانیم:

آخرین وضعیت الیحه حمایت از کودک و نوجوان به کجا رسید؟
سیاوشی: این الیحه حدود 3 ماهی است که به تصویب مجلس رسیده اما مورد تایید 
شورای نگهبان قرار نگرفته است. در این الیحه در 9 ماده ایراد گرفته شد که اشکاالت آن رفع 
شد و یک مورد در خصوص خشونت عاطفی و آزار عاطفی باقیمانده که مباحث کارشناسی 

روی آن در حال انجام است و امیدواریم هرچه زودتر به تایید شورای نگهبان برسد.
در این الیحه چه گروه سنی بیشتر در نظر گرفته شده است؟

سیاوشی: در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، قوانین کیفری و حمایتی که در این 
خصوص تصویب شده، افراد زیر 1۸ سال را خطاب قرار داده است.

این الیحه با تالش چه کسانی به مجلس راه یافت؟
سیاوشی: این الیحه با همکاری دولت و با تالش های 1۷ خانمی که در فراکسیون زنان 
هستند به مجلس راه یافت و امیدواریم به نتیجه برسد. به هر حال این موضوع بیشتر مورد 
توجه خانم ها است. هر چقدر نمایندگان خانم بیشتری وارد مجلس شوند، بهتر می شود 
به این دسته از موضوع ها رسیدگی کرد. فعال امیدواریم این الیحه نیز مورد تایید شورای 
نگهبان قرار بگیرد. البته تا اجرای آن راهی طوالنی در پیش است و فعال فقط این الیحه 

در مجلس تصویب شده است.
آیا برنامه هایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده؟

سیاوشی: در حال حاضر بحث آموزش کودکان و خانواده ها بسیار مهم است. به همین 
دلیل مکاتباتی با رئیس سازمان صدا و سیما و برخی از مسئوالن این سازمان در این زمینه 
داشته ایم و امیدواریم تعامالت خوبی بین برنامه سازان و پخش برنامه هایی در خصوص 
کودکان و از منابع رسمی صورت بگیرد. حتی وزیر ارتباطات نیز از موسسات و عالقه مندان 
به حوزه کودک دعوت کرده است که محتواهای مناسبی مربوط به کودکان و نوجوانان 
را تولید کنند که این اتفاق خوبی است. در این میان نه تنها امیدواریم قانون حمایت از 
کودکان و نوجوان به مرحله اجرا برسد بلکه امیدواریم با همکاری سازمان و نهادهای 

مختلف سیاست گزاری های خوبی نیز در این زمینه انجام شود.
درباره الیحه منع خشونت علیه زنان چه قدم هایی برداشته شده است؟

سیاوشی: درباره وضعیت الیحه منع خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان باید بگویم 
از زمانی که من وارد مجلس شده ام، می گفتند این الیحه از معاونت زنان قبلی به زودی 
به دست مجلس خواهد رسید اما حدود دو سال و نیم از این جریان می گذرد و متاسفانه 

هنوز الیحه به مجلس نرسیده است.
چه کارهایی در این خصوص انجام شده؟

سیاوشی: با تعامل معاونت زنان ریاست جمهوری و دستگاه های دیگر از جمله قوه 
قضاییه، یکسری تغییرات روی آن انجام و البته بیش از 40 ماده از این الیحه حذف 
شد. چرا که اعالم کردند موارد الیحه با قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کشوری 
همپوشانی داشته است. به همین دلیل این مواد حذف شدند. حاال حدود 51 ماده باقیمانده 
اما همین هم هنوز به دست ما در مجلس نرسیده و آخرین باری که پیگیر این موضوع شدم 
به من اعالم شد که این الیحه دست آیت اهلل آملی الریجانی و در دست بررسی است و به 
زودی به ما می رسد. اما بیش از یک ماه گذشته و هنوز به دست ما نرسیده است. با این 

حال امیدواریم این الیحه را نیز در مجلس به تصویب برسانیم.
نظرتان درباره این الیحه و مخالفت هایی که در ظاهر با آن وجود دارد چیست؟

سیاوشی: مواردی که حول این الیحه مطرح شد، اکثرا مواردی نبودند که منطبق بر 
واقعیت متن این الیحه باشند. در واقع این الیحه از سند پشتیبان فقهی و قانونی غنی 
برخوردار است و افرادی که این سند را نگارش کرده اند به خوبی هم به علم فقه و هم قانون 
آشنا بوده اند و به فرهنگ کشور نیز تسلط داشتند. مهمترین آن نیز بحث حفظ خانواده 
بوده است اما به اشتباه این موضوع با در اختیار قرار دادن حقوق بی جا به زنان اشتباه گرفته 
شد و این برداشت نادرست بود. با این حال من خودم بارها شنیدم کسانی که در راس نظام 
اند تاکید کرده اند که به جای پست مدیریتی برای خانم ها دنبال این باشیم که خانمی 
که تحصیالت دکترا دارد، شب ها در خانه اش کتک نخورد و این الیحه جدی گرفته شود.

نقش جامعه و سمن ها در نتیجه بخشی این گونه طرح و الیحه ها چیست؟
سیاوشی: غیر از حاکمیت و دستگاه های دولتی، نقش جامعه و سمن ها نیز در تصویب 
دو الیحه )منع خشونت علیه زنان و حمایت از کودکان و نوجوانان( و طرح )کودک 
همسری( بسیار کلیدی است. برگزاری نشست ها، سیمنارها، مطالباتی که مدیران سمن ها 
از نمایندگان دارند و ... همه در تصویب و اجرایی شدن این طرح و الیحه ها بسیار کمک 
می کند. در واقع این موضوع باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. با این حال ما بسیار امیدوار 

هستیم و همچنان در این زمینه تالش می کنیم.
طرح کودک همسری به کجا رسید؟

سیاوشی: طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی، طرحی است که بر اساس این اصالحیه 
سن ازدواج زیر 13 سال ممنوع می شود مگر اینکه پدر )ولی قهری( یا دادگاه صالحه اجازه 
ازدواج بدهد. همه تالش ما این بود که ازدواج دختران زیر سن 13 سال را ممنوع کنیم. 
قید یک فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برای بررسی این طرح به تصویب 
رسید و سپس برای بررسی های کارشناسی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای 

اسالمی رفت اما این طرح رأی نیاورد.
مشکل چه بود؟

سیاوشی: مسائلی در حوزه فقهی و شرعی وجود داشت. در همین راستا ما چند جلسه 
کارشناسی در کمیسیون حقوق قضایی داشتیم و در این خصوص بحث هایی انجام شد 
اما در جلسه سوم، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طرح کودک همسری رأی نداد و 
این طرح رد شد. ما هم دغدغه مسائل فقهی و شرعی را داریم و هم دغدغه مسائل قانونی. 
بحثمان این است تبعات و مشکالت این قضیه را حل کنیم اما متاسفانه فعال این طرح 

رأی نیاورد.
طرح کودک همسری چه بود؟

سیاوشی: طرح »افزایش حداقل سن ازدواج« که به »کودک همسری« معروف شده طرحی 
است که برای »جلوگیری از ازدواج کودکان« توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای 

اسالمی تدوین شد، اما این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند.
اصالحیات انجام شده در این مصوبه چگونه بود؟

سیاوشی: ما در ابتدا مصوبه را به این شکل اصالح کرده بودیم که سن ازدواج زیر 13 
سال ممنوع و بین 13 تا 16 سال نیز با اجازه ولی قهری و دادگاه صالحه انجام شود. در 
همین راستا سعی داشتیم در ابتدا سن ازدواج را باالی 16 سال بیاوریم اما طی جلساتی 
که داشتیم و صحبت هایی که شد تصمیم گرفتیم در قدم اول سن ازدواج زیر 13 سال را 

ممنوع کنیم که متاسفانه این طرح به نتیجه نرسید.
چه مخالفت هایی با این طرح شد؟

سیاوشی: مثال در جلسات نخستی که با کارشناسان داشتیم یکی از مخالفت ها سر 
این بود که دختر 11 ساله ای که می خواهد ازدواج کند چه می شود؟ چرا که در بعضی 
از مناطق دختران در سن کم ازدواج می کنند. مثال استان زنجان رتبه اول در کودک 
همسری دارد. همچنین استان های اصفهان و قزوین، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
حاشیه های شهر تهران و در میان مهاجران نیز آمارهایی در این خصوص وجود دارد. حاال 
این طرح رد شده و منتظریم گزارش عدم رأی به مجلس بیاید تا ببینیم چه کار باید بکنیم.

نظرتان درباره این ازدواج ها چیست؟
سیاوشی: این ازدواج ها قلبی و با هدف تشکیل خانواده انجام نمی شود. بحث سر این 
است که در بسیاری از موارد پدر خانواده یا می خواهد از دست دختربچه خودش را رها 
کند، یا به جای بدهی اش او را به همسری مردی در می آورد یا در جریان تامین خرج 
اعتیادش دخترش را می فروشد. به همین دلیل اغلب در انجام این گونه ازدواج ها مسائل 

مالی مطرح می شود.
آیا کودک همسری در افزایش آمار طالق تاثیر دارد؟

سیاوشی: بله. متاسفانه آمار طالق در میان این گروه از افراد باالست. افرادی که با یا بدون 
فرزند طالق می گیرند، آموزش ندیده اند، امکان دسترسی به آموزش هم نداشته، حاال 
طالق هم گرفته اند. این دسته از زنان قادر به اداره زندگی خود نیستند و ممکن است به 
دالیل مختلفی پس از طالق گرفتار انواع آسیب شوند. چرا که نمی توانند زندگی شان را 

به درستی تامین کنند.
از دیگر معضالت کودک همسری بگویید؟

سیاوشی: از دیگر معضالت کودک همسری می توان به سقط جنین این افراد اشاره 
کرد. بحث بهداشتی و سقط های جنین متعدد در این پدیده بسیار مهم است. در جریان 
جلساتی که با کارشناسان داشته ایم، آنها معتقد بودند که خیلی از این دختران در سن 
پایین و به خاطر فیزیولوژی بدنشان توان بارداری را ندارند. به نظر آنها فیزیولوژی بدن 
دختران شاید در سن 15 سالگی تاحدودی توان باروری را داشته باشد. از طرف دیگر 
صدمات روحی و روانی که این افراد به خاطر ازدواج در سن کم متحمل می شوند قابل 

جبران نیست.
سابقه این قانون در کشورمان به چه شکل بوده؟

سیاوشی: همیشه گفته اند قانون مدنی ایران بهترین قانون است و بهتر است به آن دست 
زده نشود. ما هم در کمیسیون حقوق قضایی همین را می خواستیم. تاکنون خیلی از قوانین 
دست نخورده باقیمانده اما قوانین مرتبط کودک همسری از سال 1310 تاکنون دچار 
اصالحات و تغییرات متعدد شده است. یعنی در سال 1310 سن ازدواج برای دختران 15 
سال بود. قبل انقالب و حدود سال های 55 یا 56 این سن به 1۸ سال رسید و بعد انقالب 
به 9 سال. اما در مجلس ششم این قانون بار دیگر تغییر و به 13 سال رسید. در حال حاضر 
نیز ما در تالش هستیم با تکرار دوباره این موضوع سن ازدواج را به 13 سال بیاوریم. به هر 
حال اگر این قانون همان طور مثل قبل دست نخورده باقیمانده بود نیازی به اصالحات نبود.


