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 اليه هاي پنهان 
خشونت عليه زنان

خش��ونت از نابرابري يا زي��اده خواهي 
حاصل مي ش��ود و در دو نوع آش��كار و 
پنهان نمود مي يابد. با نوع آشكارش همه آشناييم چرا كه 
فيزيكي هستند و ديده مي شوند. اما نوع پنهان خشونت 
نوعي بس��يار خش��ن تر و جدي تر اس��ت كه شناسايي 
انواع آن از اهميت بس��يار بيشتري نسبت به راه حل آن 
برخوردار است. خش��ونت پنهان در اليه هاي وجودي 
ش��خص و در نتيجه در اشكال مختلف اجتماعي بروز و 
ظهور مي كند و مانند زخم هاي فيزيكي مدت يا راه حل 
مشخصي براي بهبودشان وجود ندارد. نظام ذهني زنان 
برعكس مردان بسيار مسائل را به يكديگر ربط مي دهد 
و در نتيجه همواره نس��بت به موضوعات، حساس تر و 
دقيق تر است. س��ازمان ملل خش��ونت عليه زنان را به 
عنوان يكي از اصلي ترين مشكالتي كه سالمت جامعه 
را به خطر مي اندازد مي شناسد و همچنين آن را از موارد 

نقض حقوق بشر به شمار مي آورد. 
خشونت عليه زنان در نظام هاي فرهنگي مردساالر بسيار 
گسترده تر و متنوع تر است و يكي از مهم ترين داليل آن 
اعتقادات س��نتي مبتني بر برتري م��ردان به زنان و در 
نتيجه وجود قوانين و سياستگذاري هاي تبعيض آميز 
است. نتيجه اين رويكرد، سختي درك و شناسايي انواع 
خش��ونت و نيز ناكامي تالش ها براي رفع آن است. در 
اين ميان نقش خود زنان در تثبيت اين خشونت ها نيز 
قابل توجه است؛ نقشي كه حاصل فقر فرهنگي، ديني، 
علمي و اقتصادي است. با ذكر نمونه هاي خشونت پنهان 
عليه زنان در س��طوح خانواده و جامعه به طور مختصر 
سعي مي كنم اشاره اي درباره راه حل هاي موثر مقابله با 

خشونت هاي پنهان داشته باشم: 
در س��طح خانواده مي ت��وان از دروغ گفت��ن؛ بي اطالع 
گذاش��تن عم��دي زن از برنامه هاي روزانه همس��ر يا 
ارتباطات وي، كنترل زن از طريق در تنگنا گذاش��تن 
مالي وي، از جمله تامين نكردن نفقه؛ بي توجهي به زن و 
خواسته هاي وي، شوخي هاي جنسيتي، جدا كردن زن 
از كودكانش يا محدود كردن وي براي مالقات با دوستان 
و فاميل، پرخاش��گري و تحقير به ويژه مقابل ديگران و 
بسياري موارد ديگر كه معموال ناشناخته يا ناگفته غم و 
دلسردي سنگيني را براي زن به ارمغان مي آورد نام برد. 
در سطح اجتماعي نيز كه موارد زياد و اصولي وجود دارد 
به طور مشخص مي توان از قوانين و سياستگذاري هاي 
تبعيض آميز و فقدان قانوني به نام خش��ونت خانگي در 
قانون مدني ياد كرد. متاسفانه حتي در جوامع پيشرفته 
و صنعتي و در ميان زنان تحصيلكرده هم ش��اهد انواع 
خشونت هاي فيزيكي و رواني عليه زنان هستيم. براي 
حل اي��ن معضل اجتماعي كه پيامدهاي گس��ترده اي 
بر نهاد خانواده ني��ز دارد بايد ضمن تصحيح قوانين، به 
آموزش جامعه نيز پرداخت تا در سايه آموزش همگاني 
ه��م زنان به حق و حقوق خود آگاهي يابند و هم مردان 
به تبعات عملكرد خود واقف ش��وند. در حال حاضر در 
سايه گسترش ارتباطات ديجيتالي، تابو صحبت نكردن 
درباره برخي خش��ونت ها در حال ترك برداشتن است. 
زنان اعتماد به نفس بيشتري يافته اند و نسبت به انواع 
خش��ونتي كه به آنها تحميل مي ش��ود، سكوت خود را 
شكس��ته و با مراجعه به مش��اوران و مراكز حمايتي و 

تاميني به دنبال كمك براي برقراري 
روابط مبتني بر احترام متقابل هستند. 

طي سال هاي اخير نيز گام هاي موثر و سازنده اي براي 
حل اين معضل اجتماعي برداشته شده است. 
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 شليك ضدهوايي
 كنجكاوي عمومي

من از قلعه فقر 
گزارش مي دهم

 خبرنگار»اعتماد«  زندگي كپرنشين هاي قلعه گنج
 در جنوب كرمان را روايت مي كند

 »اعتماد« از بعدازظهر پر سروصداي تهران
 گزارش مي دهد

چراغ سبز مخالفان بشار 
به مذاكرات  آستانه 

روسيه و تركيه همه عزم خود را 
براي برگزاري نشست جزم كرده اند

 1000 ميليارد تومان
»تكليف«  تازه براي 

صندوق هاي بحران زده

بررسي پيامد تصميم مجلس براي 
اضافه شدن بار مالي صندوق ها

 مسجدجامعي
 از شورا رفتني شد

عضو اصالح طلب شوراي شهر: 
 احتمال سرليستي 

محسن هاشمي وجود دارد

 ظهورخانواده
 جامعه يا دولت؟

 رابطه خانواده و دولت در ايران 
در گفتار تقي آزاد ارمكي

خط قرمزها را ميليمتري 
جابه جا مي كنيم

سمانه زندي نژاد از تغيير 
استراتژي در »كالغ« مي گويد

تعطيلي موقت مجمع
محسن رضايي: تا تعيين رياست 
جديد، نشستي برگزار نمي شود

بي فايده بودن بغل كردن زانوي غم
بانك جهاني گزارشي را از مهم ترين رويدادهاي 
س��ال 2016 ارايه كرده است، در بخشي از اين 

گزارش آمده است كه: 
»-تعداد پناهندگان در جهان افزايش يافته و يك چهارم اين 

پناهندگان در كمپ ها زندگي مي كنند. 
-توافق درباره تغييرات آب و هوايي جهان اجرايي شد و اينك 

انرژي خورشيدي، ارزان تر از هر زمان ديگري است. 
-تجارت جهاني تضعيف و نرخ رش��د پاييني براي تجارت در 

جهان ثبت شد. 
-تا سال 2030 دوس��وم از جمعيت جهان در شهرها زندگي 

مي كنند. 
-استعمال تنباكو در 20 كشور افزايش يافته است.«

 در اين ميان يك مورد نيز بسيار مهم است. كافي است به نمودار 
زير )صفحه 5( توجه كنيم. 

گزارش نمودار نشان مي دهد كه تعداد افرادي كه در كشورهاي 
با درآمد پايين و متوسط تلفن همراه دارند در سال 2016، باالتر 
از كساني شده است كه در اين كشورها دسترسي به آب سالم 
يا برق دارند. دسترس��ي به آب س��الم و برق، دو نياز مهم براي 
جوامع امروزي است. فقدان نخستين مورد، سالمت و زندگي 
بش��ر را به كلي در خطر قرار مي دهد. فق��دان دومي نيز او را از 
رفاه و بهره مندي از امكانات زندگي محروم مي كند. وجه ديگر 
اين نمودار روند رو به رش��د دسترسي به اينترنت است كه آن 
نيز ديري نخواهد پاييد كه از ميزان دسترس��ي به آب سالم و 

برق جلو خواهد زد!

چشم اندازي را كه اين روند پيش روي ما مي گشايد اين است كه 
دوران انحصار رسانه اي حتي در جوامع كمتر توسعه يافته نيز به 
كلي زايل شده است. نشستن و زانوي غم بغل كردن كه فضاي 
مجازي و تلفن همراه و شبكه هاي مجازي در حال نابود كردن 
اخالق و فرهنگ و دين ما است، هيچ كمكي به حال جامعه ما 
نمي كند. اين شمشير و تيغ دو دْم دارد. جوامع پويا و قدرتمند 
از دم مثبت آن كه رو به بيرون اس��ت سود مي جويند و جوامع 
منفعل و ناكارآمد، در بند دمي هس��تند كه رو به سوي داخل 
دارد. اصوال كدام پديده مدرني را مي شناسيم كه دو دم نباشد؟ 
غصه خوردن نسبت به سويه ويرانگر و زيان بار پديده هاي مدرن 
همان قدر زيان آور است كه بي تفاوت بودن نسبت به اين مساله. 

شايد بي تفاوتي زيانش كمتر از غصه خوردن باشد. 
همه انسان هايي كه در حال استفاده از تلفن همراه و اينترنت 
هس��تند، در حال بازتعريف موقعيت خود با محيط بيرون از 
خود هستند، و اگر در جامعه خودمان نتوانيم مسيرهاي ايمن 
و مورد اعتم��ادي را براي اين بازتعريف��ي فراهم كنيم، بدون 
ترديد زيان خواهيم ديد. در همين يك هفته گذشته، چندين 
شايعه در سطح جامعه ايران منتشر شده است، كه مهم ترين 
آن درباره كيفيت فوت مرحوم آقاي هاش��مي است. اگرچه به 
دليل نبودن اعتماد به رس��انه رسمي كشور، چنين شايعاتي 

پيش از اين هم در موضوعات گوناگون منتشر 
و شنيده مي شد، ولي به دليل وجود اينترنت 

اين ش��ايعات هم به لحاظ كيفي و هم از منظر كّمي گسترش 
خواهند يافت. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

حريف روسي اصالح طلبان ايران
اصالح طلبان در ايران ظاهرا حريف تازه اي براي 
خود، ن��ه در داخل كه در خارج پي��دا كرده اند. 
حريفي تازه كه چندان هم ناش��ناخته نيست، اما تجربه اي در 
رويارويي با او ندارند. اصالح طلبان هر چند به لحاظ ش��كلي در 
عرصه سياسي ايران چارچوب هندسي و مستقل خود را دارند، 
اما در ديكسيونر سياست ايراني، طيف وسيع تري از كنشگران 
و جنب��ش تحول خواهي مدرن را منعك��س كرده و نمايندگي 
مي كنند. اين طيف متنوع اما يكپارچه؛ به نظر مي رسد اكنون در 
اتفاقي نامعمول و غير منتظره مورد حمله بي سابقه خبرگزاري 
نيمه رسمي اسپوتنيك روس��يه به دليل آنچه اين رسانه آن را 
»جريان سازي اصالح طلبان عليه روس ها« توصيف كرده قرار 

گرفته است. سايت به زبان فارس��ي اين خبرگزاري روز جمعه 
13 ژانويه به نقل از »النا دونايوا« كارشناسان آكادمى مطالعات 
كشورهاى خاورميانه روسيه گفته »اصالح طلبان در ايران تالش 
مي كنند مردم را بر ضد روس��يه تهييج كنند.« او در نشس��ت 
رس��انه اي اس��پوتنيك يادآور شده »س��ايت هاى اصالح طلب 
در ايران در حال حاضر پر از اطالعات درباره مقاصد مش��ترك 
مس��كو و واشنگتن عليه ايران اس��ت و اينكه روسيه قصد دارد 

با رييس جمهور منتخب امريكا دونالد ترامپ 
مذاكره اى به ضرر ايران انجام دهد و به ايران از 

پشت خنجر بزند.« او تصريح كرد كه در اپوزيسيون هاى ايران 
به قول او نيروهاى عالقه مند به غرب وجود دارد كه 
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 شنيده اند كه »دولتي ها« مي آيند »مارز«، مي آيند آخر دنيا را 
ببينند، آنها هم كنار جاده ايستاده اند منتظر دولتي ها. وقتي وانت ها 

ترمز مي زنند روي شانه جاده، اول همه شان ساكتند. خنده هاي خفه و نگاه هاي 
دزديده و شانه هاي خجالت زده، بعد از چند ثانيه، انگار همه شان به دگمه اي 

وصل شده اند و دهان همه شان همزمان باز مي شود؛ »نداريم، فقيريم، 
كمك كنين، بدبختيم« ...

حوالي ساعت 5 بعدازظهر ديروز، صداي ممتد رگبار پدافند هوايي 
در خيابان هاي مركزي شهر، مردم را غافلگير كرد. براي مدت 5 تا 

10 دقيقه صداي شليك پي درپي ضدهوايي به گوش مي رسيد. بهت و شگفتي 
همراه با كنجكاوي و گزارش دهي در شبكه هاي اجتماعي، واكنش اوليه مردم 

 بود. بسياري از آنها در خيابان و پشت بام ها جمع شده بودند تا »ببينند 
چه خبر است؟« ...
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