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حسین موسویان در مقاله ای با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام باعث 
انزوای بین المللی این کشور می شود، تاکید کرد: این اقدام باعث...

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه امیدواریم با تصویب 
آیین نامه ها، قانون هوای پاک در اوایل سال ۹۷ اجرایی شود...

کالنتری:موسویان:

شیوع!
دوره»نگفتنها«

و»ندیدنها«گذشت
یادگار امام گفت: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »ندیدن ها« گذشته است و به طور جّد باید ضعف ها را بازگو 

کرد، اما همه وظیفه داریم امید را در جامعه حفظ کنیم.

| حجت االسالم والمســلمین سیدحســن خمینی طی 
ســخنانی اظهار کرد: امروز توفیق پیدا کردم در حضور دوســتان 
مجموعه ایسنا باشــم و برای این توفیق از ریاست مجموعه جهاد 
دانشگاهی و همچنین آقای علی منتظری و مدیرعامل این مجموعه 

آقای علی متقیان تشکر می کنم.
 وی با اشاره به چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: 
حضور در جمــع خبرنگارانی که هرکدام دقــت و ظرافت ویژه ای 
در نکته سنجی سخنان یک ســخنور دارند، فرصتی مغتنم است. 
همچنین بنا دارم تا در این مراسم یادی از خبرنگاران شهید و دبیر 
تازه درگذشــته این خبرگزاری کرده و از خداوند متعال برای آنان 
طلب مغفرت کنم. وی »اعتماد مناسب مردم« را مهمترین سرمایه 
این خبرگزاری خواند و یادآور شد: ما با روش هایی می کوشیم که 
گوش ها را به سمت خودمان جذب کنیم و خصوصا در زمانه ای که 
وسایل ارتباطی زیاد اســت هرکس با توجه به نرم افزارهایی که در 

اختیار دارد می کوشد تا از این امکان استفاده کند. یادگار امام اظهار 
کرد: امروزه هرکس که اندک سوادی دارد با توجه به نرم افزارهایی 
که از آنان یاد کردم به عنوان یک خبرنگار، عکاس و حتی تحلیل گر 
مطرح شده است و به قدری هم قدرت دارد که می تواند هر گوش و 
چشمی را با اندک هزینه ای به خود متوجه کند؛ اما بسیار در عمر 
خود دیده ایم که رسانه هایی آمده اند و در بازه کوتاه مدتی به دلیل 
غوغاساالری ها در صدر قرار گرفته اند ولی تبدیل به رسانه نشده اند 
یا به تعبیری رســانه نمانده اند، چرا که اعتماد مخاطب را از دست 
دادند. سیدحسن خمینی با توصیه به اینکه هیچ  سرمایه ای را در 
هیچ مقطعی نباید با اعتماد معاوضه کــرد، تصریح کرد: مجموعه 
ایســنا اگر توفیقی دارد -که دارد و با توجه به آمارهایی که به من 
ارائه شد از نظر رجوع مخاطبان در صدر خبرگزاری هاست- به همان 

عنصر اعتماد مخاطبان بازمی گردد.
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ما مقصریم!
در خیابان که راه می روم )این نشان می دهد که آقازاده 
نیستم واال می نوشــتم : در خیابان که دور دور می زنم!( 
بعضی ها که مرا می شناســند می آیند جلو و از من می 
پرسند که مقصر گرانی کیست؟ چرا دالر ابوعطا می خواند 
و چرا طال تا روی ما را دیده کشیده باال و از اینجور حرف 
های ناجور! اما عارضم به حضور انور باسعادتتان که بنده 
به عنوان یک شخصیت فهمیده فرهنگی خم به ابرو نمی 
آورم و می گویم که پس از مداقه کامل موضوع، جوابتان 
را در روزنامه شریفه کائنات خواهم داد. خانم ها و آقایان 
)مثال این تریبون سازمان ملل است( این شما و این جواب 
من در قالب داســتان:مردان قبیله سرخ پوست درایاالت 
متحده آمریکای از رییس جدید می پرسن: آیا زمستان 
سختی در پیش است؟رییس جوان قبیله که هیچ تجربه 
ای در این زمینه نداشت، جواب میده »برای احتیاط برید 
هیزم تهیه کنید«. بعد میره به سازمان هواشناسی کشور 
زنگ میزنه: »آقا امسال زمستون سردی در پیشه؟«پاسخ: 
»اینطور به نظر میاد«، پس رییس به مردان قبیله دستور 
میده که بیشــتر هیزم جمع کنند و برای اینکه مطمئن 
بشه یه بار دیگه به سازمان هواشناسی زنگ میزنه: »شما 
نظرقبلی تون رو تایید می کنید؟«پاسخ: »صد در صد«، 
رییس به همه افراد قبیله دستور میده که تمام توانشون 
رو برای جمع آوری هیزم بیشــتر جمع کنند. بعد دوباره 
به سازمان هواشناسی زنگ میزنه: »آقا شما مطمئنید که 
امسال زمستان سردی در پیشه؟«پاسخ: بگذار اینطوری 
بگم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر!!!رییس: از کجا 
می دونید؟پاسخ : چون سرخ پوســت ها دیوانه وار دارن 
هیزم جمــع می کنن!! خیلی وقتها ما خودمان مســبب 
وقایع اطرافمان هســتیم ..حاال بنظر شما عامل گرانی ها 

فقط دولت ها و عامالن بازار هستند ؟

کات و مات

در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان، بسیاری از خشونت های خانگی گزارش نمی شود

چـرا شیـوع؟
| رضا تقی آبادی – تیتر یکمان را خواندید. 
راستی چرا خشــونت خانگی مد شــده و اپیدمی؟ 
خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه 
گرانه یــک عضو خانواده علیه عضــو یا اعضای دیگر 
همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، 
هــدف اصلی خشــونت خانگی کودکان خردســال 
هســتند. دومین نوع خشــونت معمول در خانواده، 
خشــونت علیه زنان است. خشــونت درون خانواده 
بازتاب الگوهای کلی تر رفتار خشــن است. بسیاری 
از مردانی که زنان و کودکانشــان را از نظر فیزیکی 
مورد تعرض قرار می دهند در زمینه های دیگر سابقه 
خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت 
خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی اســت که میزان 
خشونت خانگی را افزایش می دهد.مردان نیز قربانی 
خشــونت خانگی از سوی همســران خود می شوند. 
بر اســاس آماری که در بریتانیا ارائه شده، از هر سه 

قربانی خشــونت خانگی، دو نفــر زن و یک نفر مرد 
هستند. بر این اســاس، برخی فعاالن معتقدند برای 
مقابله موثرتر با معضل خشونت خانگی و جنسی باید 
از آن جنسیت زدایی کرد.فرزندانی که شاهد خشونت 
خانگی هســتند همــواره دچار ضربه هــای عاطفی 
می شــوند که در زندگی آنها تاثیر بســزایی خواهد 
داشت. این فرزندان از اختالل استرسی پس از ضایعه 
روانی رنج می برند. تمرکز خود را از دست می دهند و 
دچار بی خوابی، بی اشتهایی و تاخیر در رشد می شوند.

در مورد این فرزندان به اشــتباه، تشــخیص کمبود 
محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا 
شاهد خشونت بوده اند. فرزندانی که شاهد خشونت 
والدین خود بر دیگری بوده اند به احتمال بسیار، خود 
نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید 
خواهند کرد. افســرده خویی، اعتیاد به مواد مخدر، 
نوشیدنی های الکلی، بزهکاری و فرار از خانه در میان 

آنان شایع تر است. در نهایت اینکه فرزندانی که شاهد 
خشونت جسمی و جنسی هستند خود نیز می توانند 
قربانی این خشــونت ها باشــند.نتیجه پژوهش های 
سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که در هر ۱۸ 
ثانیه یک زن مورد آزار قــرار می گیرد و باردار بودن 
زنان هم آنها را از خشونت مصون نمی دارد. خشونت 
خانگی امری است پنهان متأسفانه در برخی کشورها 
به دلیل عدم حمایــت از قربانیان بســیاری از این 
خشونت ها گزارش نمی شود. همه جای دنیا کم وبیش 
زنان در معرض خشونت هستند. ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان 
آمریکایی مورد آزار جسمی همسران خود هستند و 
۱۵ تا ۲۵ درصد آنها در هنگام بارداری مورد ضرب و 
شتم واقع می شوند همچنین از هر ده قربانی زن سه 
نفر توسط شــوهران یا سایر مردان به قتل می رسند. 
در هند ۴۱٪ زنان در اثر آزار جســمی همسرانشان 
دست به خودکشی می زنند. در بنگالدش ۵۰٪ قتل ها 
ناشی از خشونت مردان است و در شیلی ۶۳٪ زنان 
مورد آزار جسمی قرار می گیرند. خبر ایران را هم که 
خواندید. شاید باید مسئولین تا دیر نشده جامعه را در 
باب تحمل فشار و کاهش خشونت مددرسانی کنند.

در گفت وگو با محمدصادق جوادی حصار بیان شد:

| محمدصادق جوادی حصار از اعضای 
حزب اعتماد ملی در رابطه با متولی گفت وگوی 
ملی گفت: گفت وگوی ملی باید به نیاز تبدیل 
شــود. بدین معنا که تمام آحاد مؤثر در عرصه 
سیاســی به این ضرورت دست یافته باشند که 
در برابــر هجمه هایی که بــه تمامیت ارضی، 
وجاهت جمهــوری اســالمی و مقبولیت های 
ملت ایران در حال وارد شدن است، باید از یک 
گفتمان مســتدل منطقی برخوردار باشیم.وی 
در ادامه اظهار داشت: احساس همگان باید این 
باشــد که هیچ کس به تنهایی نمی تواند هویت، 
قابلیت ها، ظرفیت ها و امکانــات ملت ایران را 
به تنهایی نمایندگی کنــد؛ بنابراین زمانی که 
به ضرورت این مسئله می رســیم راه ها هموار 
خواهد شد.این عضو حزب اعتماد ملی در این 
رابطه تأکید کرد: درصورتی که احزاب ما به یک 
جمع بندی دســت یابند که با حفظ مقتضیات 
سیاســی و حزبی خود به نیاز فراتر بیندیشند، 
انسجام ملی به حســاب می آید و به خودی خود 
در حوزه های گفتمانی، خرده گفتمان هایی که 
می تواند تشــتت آفرین باشد، پس زده خواهند 
شــد و در این زمان نیاز فوق سرفصلی می شود 
که همه از آن دفاع کنند.جوادی حصار در این 
خصوص یادآور شد: گفتمان ملی چنین نیست 
که بخش های دیگر را مغفول گذاریم و نسبت به 
آن ها بی توجه باشیم. باید نیازهای ملی، عنصر 
وحدت بخش برجسته باشــد و عناصر تفکیک 
آفرین بدون هیچ حذفی، کمرنگ تر شود.وی در 
ادامه اضافه کرد: گفتمان ملی باید مبتنی بر سه 
یا چهارعنصر هویت بخش باشــد. یکی از آن ها 
این اســت که گفتمان فرا حزبی داشته باشیم، 
البته بدین معنا نیست که گفتمان حزبی کنار 
گذاشته شــود زیرا برای دسترسی به گفتمان 
فرا حزبی باید احزاب قدرتمند در کشور وجود 
داشــته باشــند که با تجزیه وتحلیل حوادث، 
رخدادها، رویدادها و دســته بندی مجموعه و 

زیرمجموعــه خود معابــری را تعبیه کنند که 
آمدوشد اندیشــه سیاســی و منافع تعامالت 
قدرت به راحتی صورت گیــرد و درنهایت یک 
هدف غائی در نظر گرفته شــود که به توسعه 
پایدار در کشور منجر بیانجامد.این عضو حزب 
اعتماد ملی دراین باره که اکنون تمام جناح ها بر 
انجام آن تأکیددارند، آیا نیاز گفت وگوی ملی به 
وجود نیامده توضیح داد: این مسئله مانند سایر 
کارها عکس العملی است. بدین معنا که به دلیل 
اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که در کشور روی داد 
برای عبور از این ماجرا وحدت یا گفتمان ملی 
مطرح می شــود ولی درصورتی که به لوازم آن 
بی توجهی صورت گیرد، خانه ای در حال ساخت 
خواهیم داشت که بنیان ندارد و با یک تکانه از 
هم می پاشد.جوادی حصار در ادامه تصریح کرد: 
اعتقاددارم درصورتی که قرار باشد به یک روش 
برآورنده حاجات ملی خود با هر نامی دست یابیم 
یک راه آن این است که کار موردنظر را دولت و 
ملت باهم انجام دهند و احزاب شناسنامه دار و 
شخصیت های کارنامه دار به نمایندگی از ملت 
در کنار دولت و مجلس یک شبه پارلمان با ۵۰ 
یا ۶۰ عضو تشکیل دهند و موانع پایداری را پیدا 
کنند و آن ها را به اتفاق هم اندیشــان داخلی و 

بین المللی به صورت علمی برطرف سازند.

هیچ کس به تنهایی نمی تواند ملت ایران را  نمایندگی کند 

سرمقاله

نویسنده: کیش میش

 رئیس انجمن روانپزشکان ایران
از آمار خشونت فیزیکی و عاطفی علیه زنان گفت

آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است 
اما تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود 

تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 
درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند


