
سرمقاله

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با رئیس جمهورى ونزوئال:

   کاهش قیمت نفت ابزارى براى فشار بر کشورهاى مستقل از امریکا است
  اثرگذارى ونزوئال بر حرکت هاى ضد استکبارى در منطقه آمریکاى التین نشان دهنده 

ظرفیت باالى این کشور است

خیال شکست ناپذیرى 
آمریکا خطایى بزرگ است

خشونت؛ از تنبیه تا عقده گشایی
آیا خشــونت خانگی علیه زنان و کودکان یک 
پدیده جدید اســت؟ همه ما به ویــژه افرادي که 
در سنین باالتري هســتند، به تجربه زیسته خود 
می دانند که خشــونت علیه دیگران نه تنها پدیده 
جدیدي نیســت، بلکه در گذشته بیشتر هم بوده 
است. نمونه روشــن آن تنبیه بدنی دانش آموزان 
است. از نخســتین مکتب خانه هایی که تشکیل 
شد، بســاط فلک کردن و چوب زدن به دست وپاى 
دانش آموزان نیز رو به راه شــد. در ادبیات نیز این 
رفتار به صورت مقبولى انعکاس داشــت. آنجا که 
می گویند: «چوب استاد به ز مهر پدر» و این جمله 
به عنوان سرمشق براى نوشــتن خط درشت داده 
مى شــد. همچنین تصویر آقاي ناظم که ترکه اي 
بزرگ در دســت داشــت و مثل جالد! درحیاط 
یا راهروي مدرســه قدم می زد تــا طعمه اي براي 
تنبیه کردن پیدا کند، در ذهن همه دانش آموزان 
قدیمی همواره نقش بسته اســت، ولی یک نکته 
بسیار مهم را کمتر توجه می کنیم. تمام این افراد 
نه تنها از تنبیه کنندگان خود کینه اي به دل ندارند، 
بلکه عموما با خوبی از آنان یاد می کنند، ولی همین 
افراد اگر امروز متوجه شــوند که فرزندشــان در 
مدرسه تنبیه شده، فوري شال و کاله کرده و مثل 
اجل معلق روي سر مدیریت مدرسه آوار می شوند 
و حتی کار به تغییر مدرسه یا شکایت کیفري علیه 
آموزگار نیز خواهد کشید. چرا کسانی که خودشان 
تنبیه شده اند و هیچ کینه اي از آن رویداد ندارند، 
امروز در برابر تنبیه فرزندانشــان چنین حساس 
هستند؟ روشن اســت که معناي تنبیه و ساختار 
نظارتی بر روابط فردي بــراى جلوگیرى از تعدى 
نابجا علیه افراد به کلی تغییر کرده اســت. امروز 
تنبیه جســمی و حتی زبانی خشن به عنوان یک 
شیوه تربیتی پذیرفتنی نیســت. به همین دلیل 
تنبیه از وجه تربیتی خارج و وارد وجه خشــونتی 
و عقده گشــایی شــده اســت. این قاعده درمورد 
خشونت هاي خانوادگی هم کمابیش معتبر است. 
بســیاري از افراد میانسال و بزرگســال از پدران و 
مادران خود کتک خورده اند، ولی نه احساس خفت 
داشــته اند و نه خود را خوار دانسته اند، ولی امروز 
کتک زدن اعضاي خانواده معنایی به کلی متفاوت 
دارد. البته این بدان معنا نیست که درگذشته همه 
تنبیهات از یک نوع بوده، بلکه بدان معناســت که 
مفهوم تنبیه و خشــونت دچار یک تحول معنایی 
شــده اســت. درنهاد خانواده نیز تغییرات بسیار 
مهمی رخ داده اســت. اگرچه در گذشــته مرد به 
صفت رئیس خانواده بودن نقشــی سلطه آمیز و تا 
حدي با حق اعمال خشونت علیه اعضاى خانواده 
داشــت، ولی این بدان معنا نبود که بتواند هرگونه 
خشونتی را اعمال کند. خشــونت باز هم معادل 
تنبیه بود و حدود همه چیز ازجمله تنبیه براي زن 
و مرد و نزدیکان آنان شناخته شده بود. به محض 

آن که مــرد از حدودي فراتر می رفــت، خانواده و 
نزدیکان وارد ماجرا می شــدند و اجــازه تضییع 
حــق زن را به مرد نمی دادند. با گذشــت زمان، از 
یکسو خانواده هســته اي شده و ارتباطات خانواده 
با ســایر اعضاي فامیل به حداقل رسیده است. در 
نتیجه پاي اقوام نزدیک و آشنایان از درون خانواده 
هسته اي و مسایلی که در آن می گذرد، بریده شده 
است. ازسوي دیگر اعمال خشونت اعم از جسمی و 
زبانی بار معنایی بسیار زشتی پیدا کرده و به معناي 
توهین و تحقیر زن یا کودك است. از همه مهم تر 
این که خشــونت بار تأدیبی را از دســت داده و به 
وضعیتی تبدیل شــده که مترادف عقده گشایی یا 

رفتارهاي بیمارگونه است. 
درچنیــن شــرایطی زنــان دچــار وضعیت 
مخاطره آمیــزي شــده اند، چراکه حــد و حدود 
خشــونت و معناي آن به کلی دگرگون شــده و 
ازسوي دیگر هیچ شــاهد و ناظري را براي اثبات و 
پیگیري و احقاق حق ندارند. درگذشــته هرگونه 
ادعایی بــه راحتــی پذیرفته می شــد، زیرا همه 
می دانســتند که درخانه چه خبر اســت و زن نیز 
دروغ نمی گفت و همه چیز شــفاف بود، ولی االن 
با هسته اي شــدن خانواده، زنــان درعمل بی پناه 
شــده اند و نمی توانند دربرابر خشونت هاي شوهر 
اســتیفاى حق کنند، زیرا براي ایــن کار چاره اي 
ندارند جز آن که به کالنتــري و دادگاه ها مراجعه 
کنند. این مراجعه به چند دلیل کم اثر اســت. اول 
اینکه نفــس مراجعه به محیط هــاي مردانه براي 
زنان ســخت و آزاردهنده اســت. ازســوي دیگر 
پیگیري هاي قضائی زمانبر و حتی هزینه بر است 
و بســیاري از زنان به دالیل گوناگون قادر به این 
پیگیري ها کامل نیســتند، به ویژه اگــر فرزندان 
کوچک و مدرسه رو داشته باشند و باالخره، اینکه 
اثبات ضرب و شتم و خشــونت مردان درصورت 
اســتنکاف مرد از پذیــرش ارتــکاب عمل خود، 
خیلی سخت است و چون زن در ساختار خانواده 
هســته اي و به دور از فامیل موقعیت بی پناه یافته 
اســت، به ناچار یا باید تحمل کند یا آنکه تصمیم 
آخر را که طالق است، بگیرد که آن نیز مشکالت 
خاص خــود را دارد و فرآینــدي طوالنی مدت و 

استهالك روانی باال دارد.
بنابرایــن به نظر می رســد که حکومــت باید 
چاره اي جدي براي جلوگیرى و نیز رســیدگى به 
خشــونت هاي خانوادگی علیه زنان بیندیشد. این 
امر در 3 محور قانونی، ساختاري و نهادي و تبلیغی 
باید همگام پیش برود. از منظر قانونی شاید مشکل 
چندانی جز نحوه اثبات دعوا در این مورد نباشــد، 
ولی به لحاظ نهادي و ارایــه خدمات حمایتی به 
زنان و آموزش و تبلیغات علیه خشــونت خانگی 
ضعف هاي جدي داریــم که باید بــراى رفع آنها 

برنامه ریزى کرد.
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جامعه

 صفحه 16

شهردارى تخفیف شهردار به همسرش را تکذیب کرد

روایت حافظى، عضو شورا از واگذارى زمین چند هزارمترى
با قیمت مترى 149 هزارتومان به یک خیریه

   شهردارى تهران: زمین به نرخ کار شناسى روز از شهردارى خریدارى شده است
  پیرهادى، عضو شورا: این زمین، محل ساخت بیمارستان پرفسور سمیعى است و آقاى قالیباف صرفا 

فراهم کننده تسهیالت آن است

گزارش «شهروند» از دیدوبازدید هاى دولت یازدهم در 19 ماه گذشته

  4 رئیس جمهورى در 3 ماه آینده وارد تهران خواهند شد         پس از برجام، تهران میزبان 30 وزیر خارجه از کشورهاى مختلف بوده است
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هر 35 روز یک رئیس جمهورى در ایران
    صفحه3

    صفحه13

   صفحه 2

هالل

  3000 مرگ خاموش در 3 سال بر اثر 
مسمومیت با گاز صورت گرفته است

کارزار «پیشگیرى از 
حوادث گاز»

   صفحه 6

حوادث

   «شهروند» از نقش
بازدارنده سیستم هاى امنیتى

در وقوع سرقت مسلحانه از بانک ها 
گزارش مى دهد

«نقش تقصیر» 
براى مدیران بانکى

   صفحه 15

جامعه

گفت وگو با عضو کمیسیون 
آموزش مجلس 

دانشگاه ها
و «ترس موهوم»

   صفحه 17

شهروند حقوقى

نگاهى به خشونت هاى خانگى، 
درگفت وگو با محمدعلى 

آتشى قمصرى

خانه هاى ناامن

   صفحه 8

20صفحه  |  500 تومان

درباره کمپین «90 دقیقه بدون سیگار» که به همت مرکز پزشکى فیفا در ایران راه اندازى شده است

فوتبال بدون دود
  زهره هراتیان در گفت وگو با «شهروند»:
فضاى استادیوم ها را به سمت سالم سازى مى بریم

دادستان تهران: 
طرح استقرار نماینده دادستانى
در بانک ها در دست بررسى است

  دو متهم در پرونده بانک سرمایه بازداشت 
شده اند

خبرآنالین| دادســتان تهران در نشســت روز 
گذشــته اش از رســیدگى پرونده بانک سرمایه در 
دادسراى پولى - بانکى و بازداشت دو متهم مرتبط 

با این بانک خبر داد.
عبــاس جعفرى دولت آبادى با طرح این ســوال 
که چرا برخى بانک ها بســتر ارتــکاب جرایم براى 
سوءاســتفاده افراد معدودى شده اند، اظهار داشت: 
دلیل بروز فســادى کــه امروزه موجب تشــکیل 
پرونده هــاى قضائى موضوع فســاد کالن اقتصادى 
شده اســت، ارتباط و نفوذ متهمان با برخى مدیران 
بانک ها و بعضى مسئوالن است وگرنه چگونه فردى 
که توانایى مالــى چندانى ندارد، مى توانــد با ارایه 
وثایق غیرمعتبــر و فاقد ارزش کافى، تســهیالت 
کالن اخذ کند یا از پرداخت معوقات خوددارى کند 
و سپس ادعاى ورشکســتگى کند؛ درحالى که افراد 
ضعیف براى اخــذ یک وام کوچک مدت ها پشــت 

در بانک ها مى مانند.
او با بیان این که باید به بانک ها کمک کرد تا صف 
خــود را از متهمان اقتصادى جــدا کنند، از مراجع 
نظارتــى بانک ها خواســت با انجــام وظایف ذاتى، 

سودجویان و مفسدان را بر سر جاى خود بنشانند.
دادســتان تهران با اعالم این که بانک ها در مبارزه با 
فساد نقش مهمى را برعهده دارند، از مسئوالن بازرسى و 
حراست  خواست که بانک ها را به بستر تولید، پیشرفت و 
مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط 

به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک ها دانست.
جعفرى دولت آبادى درخصوص مشــکالت مراجع 
قضائى در رســیدگى به پرونده هاى فساد بانکى، اظهار 
داشت: وقتى مبارزه با معوقات بانکى از سوى بانک ها آغاز 
شد، پرونده هاى زیادى به مراجع قضائى ارسال گردید 
و این درحالى بود که بســیارى از متهمان خود را صرفاً 

بدهکار مى دانند نه مجرم.
دادســتان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگى از 
سوى مجرمان بانکى را مشکل دیگرى دانست که مانع 
از استرداد وجوه به بانک ها مى شود و در توضیح گفت: با 
رسیدگى به پرونده هاى معوقات بانکى در مراجع قضائى، 
سیل دادخواســت هاى ورشکستگى به مراجع قضائى 
سرازیر شده و درحال حاضر با متهمانى مواجه هستیم 
که در برج عاج نشسته و با ادعاى « انا مفلس»، از استرداد 

وجوه خوددارى مى کنند.
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکى با 
انقضاى مهلت بازپرداخت تسهیالت به عنوان یک راهکار 
پیشگیرانه یاد کرد و گفت: ورود مرجع قضائى و مقابله با 

جرایم بانکى باید آخرین مرحله باشد.
جعفرى دولت آبادى از طرح دادســتانى تهران براى 
استقرار نماینده در بانک ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح 
بدون دخالت در امور بانک ها در دســت بررسى است و 
در اجراى آن، این ضــرورت که موجب توقف و رکود در 
فعالیت بانک ها نگردد و موجبات سوءاستفاده را فراهم 

نیاورد، مورد توجه دادستانى خواهد بود.

به خاطر خودتان
به این کمپین بپیوندید 


