
یادداشت

همزمانی مذاک��رات ایران و 1+5 در س��وییس با 
س��خنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا واکنش هایی 
را در ایران در پی داش��ت. آقای  هاش��می از فرصت 
استفاده کرده و متذکر شد که: »نتانیاهو آن جا اوباما 
را تهدید می کند و این جا هم دلواپس��ان می گویند 
که ما اسرار را می گوییم. البته ما نمی دانیم این چه 
سری است؟ تا تیم مذاکره کننده با طرف مقابل که 
آنها هم شیطنت می کنند به نتایجی می رسد، بعضی 
از این دلواپسان به جای استقبال در فرودگاه می آیند 
و حرف های��ی می زنند. تریبون مجل��س هم که باز 
است و هر چه بخواهند می گویند و میلیون ها نفر از 
مردم می شنوند و بعضی از دروغ ها نیز باور می شود.« 
آقای رئیس مجلس هم در واکن��ش به این دیدگاه 
چنین گفت که: »اگر ع��ده ای از نمایندگان نگرانی 
در مس��أله هس��ته ای دارند از باب اهمیت موضوع 
در صیانت از این دس��تاورد ملی است که البته بنده 
به خاطر چارچوب هایی که برای مذاکرات مشخص 
شده اس��ت نگرانی ندارم و مقایسه این دل مشغولی 
برخی از نمایندگان و افراد، ب��ا رفتار خصمانه رژیم 
صهیونیستی مقایس��ه ای مع الفارق و غیرمنصفانه 
است. این که در مجلس شورای اسالمی نمایندگان 
با آزادی نظرات خود را اعالم می کنند نکته برجسته 
نظام ماس��ت و نباید آن را تخطئه ک��رد، البته هم 
نماین��دگان و هم افراد دیگر در کش��ور باید از طرح 
مس��ائل غیرواقع پرهیز کنند و این قاعده اسالمی 
اس��ت و همه باید آن را رعایت کنند«. در ادامه نیز 
برخی از مخالفان مذاکره، کار را به جایی رس��اندند 
که مواضع نتانیاهو را در حمایت از مذاکرات معرفی 
کردند! و مدعی شدند که: »اکنون همه می دانند که 

نتانیاهو حامی توافق است!«
واقعیت این اس��ت که س��خنان آقای  هاشمی از 
منطقی جدلی تبعیت می کند. زیرا در گذشته و حتی 

اکنون نیز مخالفان مذاکرات از همین منطق استفاده 
کرده و هر صدای مخالف خود را به دلیل همس��ویی 
احتمالی با مواضع بیگانگان ازجمله اسراییل محکوم 
کرده اند. اگر کس��ی درباره رعایت حقوق یا آزادی ها 
س��خن گفته فوری از این حیث او را متهم کرده اند. 
بنابر ای��ن منطقی که ع��وض دارد ِگله ن��دارد! ولی 
عجیب ترین بخش ماجرا این ب��ود که منتقدین به 
منطق آقای  هاش��می به ابتذال منطق طرف مقابل 
که درصدد اثبات نمایش��ی و کامال ساختگی بودن 

مواضع نتانیاهو بود اشاره مستقیمی نکردند.
آقایان دلواپس چنان صحبت می کنند که گویی 
همه مخالفت ه��ای نتانیاه��و و جمهوریخواهان در 
آمریکا فقط یک س��ناریو طراحی و توافق شده برای 
مجاب کردن ایران به توافق است و درواقع مدعی اند 
که نتانیاهو نع��ل وارونه می زند! وقت��ی که تحلیل 
عده ای در مخالفت با مذاکرات تا این حد غیرواقعی و 
قلب واقعیت باشد، دیگر چه جای بحثی می ماند؟ اگر 
نتانیاهو اظهار خوشحالی از مذاکرات می کرد، آقایان 
چه می گفتند؟ آیا می گفتند این هم نعل وارونه است 
برای این که ما توافق نکنیم؟! قطعا در چنین صورتی 
مذاک��رات را به دلی��ل اظهارات مثب��ت نتانیاهو در 
جهت تأمین منافع اسراییل معرفی می کردند. حاال 
که تندروهای اس��راییل و جمهوریخواهان آمریکا، 
بیشترین مخالفت را با مذاکرات می کنند آیا ممکن 
اس��ت که همه اینها را س��ناریو بدانیم؟ آیا این همه 
شکاف سیاسی در ساختار آمریکا شوخی و ساختگی 
اس��ت؟ بعالوه تا کی درس��تی راه خود را از مواضع 
دیگران باید نتیجه گیری کنیم؟ چرا فارغ از مواضع 
آنان نمی نش��ینیم ببینیم چه چیزی به نفع یا ضرر 
ماس��ت؟ اصال فرض کنیم یک چیز به ضرر دیگران 

باشد چه دلیلی دارد که به نفع ما باشد و بر عکس؟ 
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ظريف در گفت وگو با »ان بی سی«:

همه باید برای رسیدن به توافق 
 صفحه3آماده باشند

گفت وگوی »شهروند« با معاون امور اجتماعی بهزيستی

      54  هزار نفر با  اورژانس اجتماعی به  دلیل همسرآزاری تماس گرفته اند

  صفحه 17

گروه جامعه- الناز محمدی| ی��ک مصاحبه پرخبر؛ 
»حبیب اهلل مس��عودی فرید« معاون ام��ور اجتماعی 
بهزیستی کشور حاال چندماهی می شود که به معاونت 
اجتماعی بهزیستی آمده و آن طور که خودش می گوید 
برنامه های زیادی برای آن دارد. مردی که حاال 14 سالی 
می شود در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت می کند و 
برای همین هم درباره آسیب های اجتماعی و آمارهای 
مربوط ب��ه آن در ایران بی پروا س��خن می گوید. بخش 
نخست گفت وگوی دوساعته »شهروند« با او، مربوط به 
فعالیت های اورژانس اجتماعی و آمار تماس های مردم با 

خط 123 تا اسفند امسال است. 
   معموال هرچند وقت يک ب�ار آخرين آمارهای 
مربوط به تماس ها ب�ا اورژانس اجتماعی يا همان 
خط 123 اعالم می شود؛ براساس اطالعات شما، 

آخرين آمارهای تماس تا اين لحظه چیست؟
بر اس��اس اطالعات م��ا، تا 9 م��اه اول امس��ال، حدود 
500 هزار تماس با  اورژانس اجتماعی گرفته شده است. 

   يعنی هنوز آمارهای تماس تا آخر بهمن امسال 
مشخص نیست؟

هنوز این آمارها به دس��ت ما نرس��یده ول��ی با تقریب 
می توان تماس های تا آخر امسال را محاسبه کرد.

   يعنی چه تعداد؟
اگ��ر میانگین تماس ه��ا در هر م��اه را 60 ت��ا 70 هزار 
تا حس��اب کنیم، تا آخر امس��ال تماس ها ب��ا اورژانس 

اجتماعی به 660 تا 670 هزار مورد خواهد رسید. 
   امس�ال اولويت تماس ه�ا با چه م�واردی بوده 

است؟
بیشترین تماس های ما در بحث کودک آزاری است.

   يعنی چند درصد؟
9 درصد تماس ه��ا با اورژان��س اجتماع��ی مربوط به 
کودک آزاری است. همس��رآزاری در رتبه دوم است که 
8 درصد تماس ها را به خود اختصاص داده اس��ت. بقیه 
تماس ها مربوط به راهنمایی ها و مشاوره و سایر موارد 

مربوط به مشکالت خانوادگی بوده است.

کودک آزاری در صدرتماس مردم 
با اورژانس اجتماعی

ورزش
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هشدار رئیس فیفا به ایران
     بالتر: از رئیس جمهوری ايران قول حضور بانوان در 

ورزشگاه ها را گرفتم اما هنوز اين مشكل حل نشده است

حادثه
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گفت وگو بانخستین قربانی اسید 
پاشی که حكم قصاص را اجرا کرد

 چشم 
 در برابر چشم 

 قصاصي كه  درد  را 
دوا نمي كند 

خانواده
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فضاهای بدون مرز و روابط اجتماعی

دنیاي وارونه 
خانواده هاي معتاد 
به دنیای مجازي 

 قصاص چشم، حکمي است که تاکنون 
برای متهمان زیادی صادر شده است اما 
هیچ وقت به اجرا درنیامده بود اما علی این 
سد را شکست، چشم در برابر چشم یکی 
از هزاران دردی اس��ت ک��ه به گفته خود 

علی، سال ها با خود یدک کشید.

سیاست
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فردا انجام می شود

دیدار مسئوالن و 
فعاالن محیط زیست 
با رهبر معظم انقالب 


