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فرمانده یــگان حفاظت راه و شهرســازی اســتان 
هرمزگان از رفع تصــرف 5700 متر مربع از اراضی ملی 
اســتان خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه 
و شهرسازی استان هرمزگان، سرهنگ نیکبخت اظهار 
داشــت: این مقدار اراضی ملی با صدور احکام قضائی و 
تالش یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 
از دســت  ســودجویان خارج شــد. وی افزود: در پی 
شناسایی اراضی تصرف شده توسط فرد یا افراد ناشناس 
یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مســکن اســتان 
هرمزگان با اعزام تیم های عملیاتی خود با بهره گیری از 
امکانات موجود نسبت به رفع تصرف 3000 متر مربع به 
ارزش 150000 میلیون ریال در شهرستان بندرعباس 
اقدام کرد. نیکبخت خاطر نشان کرد:  یگان حفاظت در 
برخورد با معترضین و متصرفین بدون هیچ اغماضی به 
شدیدترین وجه برخورد می کند.  وی همچنین از رفع 
تصرف دو هزار و 700  متر مربع به ارزش 3700 میلیون 
ریال از ابتدای دیماه تاکنون خبر داد.  شایان ذکر است 
اراضی موصوف در ســال های گذشته توسط متعرضین 

تصرف شده بود.
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شهروند|  این خبر، درست در روزی به گوش اهالی 
خوزستان رســید که گردوغبار زندگی شان را مختل 
کرد: »بودجه مقابله با گردوغبار در خوزســتان حذف 
شــد.« دیروز درحالی که به جز اهواز، شــاخص کیفی 
هوای خرم آباد، ســنندج، ایالم و بوشهر هم مرز 300 
را رد کرد و »خطرناک« اعالم شــد، مردم خوزستان با 
خبر حذف بودجه روبه رو شدند. هرچند، طولی نکشید 
که خبر را تکذیب کردند و گفتند این تعلیق اســت، نه 

حذف. 
بررســی شــاخص کیفي هواي کالنشــهرها و مراکز 
استان ها تا ساعت 11 دیروز نشان می داد که تنها 5 شهر 
پاک بودند و 10شهر هوایی سالم داشتند که نام تهران و 
کرج هم میانشان بود. عالوه بر این کیفیت هوای اصفهان، 
قم، مشهد، اراک و همدان ناسالم برای گروه هاي حساس و 
یاسوج و کرمانشاه بسیار ناسالم گزارش شد. این درحالی 
بود که خرم آباد، سنندج، ایالم، بوشــهر و اهواز با تجربه 
شــاخص کیفی باالتر از 300 )که به طــور جزیی اعالم 
نشد(، در وضع خطرناک قرار گرفتند. در روزهای گذشته 
بسیاری از شهرهای قرار گرفته در این فهرست، همزمان 
به ریزگرد هــم دچار بودند. ازجملــه بهبهان که غلظت 
گردوغبار در آن به 19برابر حد مجاز رسید. براساس اعالم 
روابط عمومی محیط  زیست خوزســتان، تا صبح دیروز 
غلظت گردوغبار در اهواز 627میکروگرم بر مترمکعب، در 
بهبهان 2926میکروگرم بر مترمکعب، در مسجدسلیمان 
2056میکروگرم بر مترمکعب، در امیدیه 1685میکروگرم 
بر مترمکعب و در هندیجان 1481میکروگرم بر مترمکعب 
گزارش شد. با این حد غلظت آالینده ها، غلظت ریزگردها 
در اهواز 4.18برابر حد مجــاز، در بهبهان 19.5برابر حد 
مجاز، در مسجدسلیمان 13.7 برابر حد مجاز، در امیدیه 
11.23 برابر حد مجاز، در هندیجان 9.87برابر حد مجاز، 
در شــوش 9.31برابر حد مجاز و در رامشــیر 8.11برابر 
حد مجاز اعالم شــد.در کنار خوزســتان، شهر سقز در 
کردســتان هم که گردوغبار به آن هجــوم آورده بود، در 
شرایط خطرناک قرار گرفت. همچنین بوشهر که میزان 
ریزگردها در آن 14برابر استاندارد جهانی و به میزان 2 هزار 
و 79میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد. این ریزگردها که 
در گناوه هم 659میکروگرم اعالم شــد، از خوزســتان و 
کشورهای همسایه به بوشهر و گناوه وارد شد و مدارس و 

دانشگاه ها را در بیشتر شهرهای بوشهر تعطیل کرد.

منشأ ریزگردها: نبود حقابه
میان اخبار غبارآلود دیروز، اما اعالم شــد که گردوغبار 
خوزستان تا دوشــنبه ماندگار اســت و توده جدیدی از 
سه شنبه وارد استان خواهد شــد. مدیرکل هواشناسی 
خوزســتان گفت: »گردوغبار که از روز جمعه اســتان را 
فراگرفته تا دوشــنبه در فضای اســتان ماندگار است« 
و همین طــور توضیح داد که غبار روز یکشــنبه به دلیل 
انباشــت گردوغبارهای دو روز گذشته بوده است. اگرچه 
کورش بهادری گفت که ورود توده غباری از عراق شدت 
گردوغبار را بیشتر کرده است، اما عیسی کالنتری، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست 
علت بروز ریزگرد ها در اســتان خوزســتان و استان های 
اطــراف را تخصیص نیافتن حقابه های محیط  زیســتی 
دانست: »منشأ ریزگرد ها در این فصل صددرصد داخلی 

است و باید با تأمین حقابه این مشکل را برطرف کرد.«
او به تجربه خشکسالی در سال های 77 و 87 در کشور 
اشاره کرد و گفت: »امسال از پاییز دچار کمبود بارش شدیم 
و در آینده شاهد خشکســالی خواهیم بود. وارونگی هوا و 
کمبود بارش در فصل پاییز و زمستان باعث تشدید آلودگی 

هوا و بروز خشکسالی در آینده می شود.«
بودجه مقابله با غبار حذف شد

آنچه با وجــود گردوغبــار و آلودگی در بســیاری از 
شهرهای ایران، سر و صدا کرد، اما مسأله بودجه بود. پس 
از بحران های ایجادشده در بهمن  سال گذشته خوزستان، 
مقرر شد 150 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی 
برای مقابله با گرد و خاک جنوب کشور و رفع مشکل برق 
خوزســتان اختصاص یابد و دیروز کریم شافعی، معاون 
توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محیط  زیســت این خبر را اعالم کرد که »بودجه مقابله 
با گردوغبار خوزســتان در  ســال 97 حذف شده است«. 
شافعی با اشــاره به پیشنهاد ســازمان حفاظت محیط 
 زیســت برای پیش بینی بودجه گردوغبار در  سال 97 به 

»ایســنا« گفت: »در الیحه بودجه پیشنهادی به مجلس 
شورای اسالمی 150 میلیون دالر برای مقابله با گردوغبار 
جنوب کشور ازجمله خوزســتان در نظر گرفته شده بود 
که متاسفانه توسط کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی حذف شد.«معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور 
مجلس سازمان حفاظت محیط  زیست با این بیان این که 
سازمان حفاظت محیط  زیســت امسال با تدبیر شخص 
رئیس جمهوری پیشنهاد جدیدی در الیحه بودجه دولت 
گنجانده بود، گفت: »ابتــکار جدید اختصاص دو میلیارد 
دالر برای »ساماندهی پسماندهای خانگی، آبخیزداری و 
بهسازی محیط  زیست« است که این موضوع ذیل جدول 
بند »و« تبصره 4 الیحه بودجه دیده شده بود که متاسفانه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی این پیشنهاد 
را حذف کرد.« او با این حذف مخالفت کرد و گفت که ما 
اصرار داریم این میزان بودجه تصویب شود، چرا که »به طور 
روزانه 50 هزار تن زباله خانگی در کشور تولید می شود« و از 
طرف دیگر تاکنون جمع آوری و مدیریت پسماند به تعویق 
افتاده است، چون »اعتبارات کافی برای اجرای برنامه های 

مدیریت پسماند وجود ندارد.« 
این تعلیق است نه حذف

با این حال، ساعتی نگذشت که موضوع از اساس تکذیب 
شد و غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان گفت: »خالف 
مطالب مطرح شده، بودجه مقابله با گردوغبار جنوب کشور 
از الیحه بودجه 97 حذف نشده است.« او به »ایرنا« توضیح 
داد: »با توجه به این که صندوق توسعه ملی به عنوان محل 
تأمین این بودجه پیش بینی شــده اســت باید مقررات و 
مراحل قانونی برداشت از این صندوق برای این طرح اعمال 
شود. تخصیص از صندوق توسعه ملی نیاز به مجوز و طی 
یک سری تشــریفات اداری دارد و دولت و مجلس به جد 
پیگیر این موضوع اند تا حل شود و مردم خوزستان نگران 
نباشند.« جواد کاظم نسب، نماینده مردم اهواز در مجلس 
شــورای اســالمی هم حذف بودجه مقابله با گردوغبار را 

تکذیب می کند و به »شهروند« می گوید: »مسأله اساسی 
این اســت که معاون پارلمانی ســازمان حفاظت محیط  
زیست و رئیس این ســازمان از همه مشکالت خوزستان 
بی خبرند و اظهار نظری می کنند که مردم را بشورانند. وقتی 
عیسی کالنتری به عنوان معاون رئیس جمهوری، می گوید 
خوزستان آب مازاد دارد، یعنی از وضع این استان بی خبر 
است.«جست وجوها معلوم می کند که کمیسیون تلفیق 
بودجه 97 در تاریخ 10دی ماه پس از بررســی بخش های 
درآمدی الیحه بودجه، تبصره 4 الیحه بودجه 97 را که در 
آن دولت پیش بیني برداشت 5میلیارد و 800 میلیون دالر 
از صندوق توسعه ملي را کرده بود، حذف کرده است. رحیم 
زارع، نایب رئیس این کمیسیون برای شرح خبر، واژه حذف 
را به کار برده، نه »تعلیق«. با این حال، نماینده مردم اهواز 
در توضیح آنچه باعث شده معاون پارلمانی سازمان محیط 
زیست، آن را حذف بودجه برداشت کند، می گوید: »در بند 
»و« تبصره 4 جدولی است که مقابله با ریزگردها، پاداش 
معلمان، بودجه صداوسیما و آب روســتایی را در بر دارد و 
برای تأمین بودجه آن باید از صندوق توسعه ملي استفاده 
کرد که نیازمند اذن مقام معظم رهبری است. دولت بدون 
در نظر گرفتن مجوز این بودجه، چنین پیشنهادی داده و با 
تشخیص کمیسیون تلفیق، بودجه این بخش حذف شده 
تا نزد مقام رهبری برونــد و اذن بگیرند تا درنهایت دوباره 
آن را وارد بودجه 97 کننــد.«در بند »و« تبصره 4 الیحه 
بودجه آمده است که برای تحقق اهداف مندرج در قانون 
برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي شود »نسبت 
به برداشــت از ورودي  ســال 1397 صندوق توسعه ملي 
اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومي به شماره 
طبقه بندي 310705 نزد خزانه داري کل کشور واریز کند.« 
عالوه بر این، عنوان شده که »اعتبارات موضوع این بند براي 
صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود.« 
اینها ازجمله موارد محیط زیستی مرتبط در جدول بند »و« 

است که با تصمیم کمیسیون تلفیق حذف شده است: 

 طرح های آبیاری تحت  فشار، کم فشار و سامانه های 
نوین آبیاری، براســاس مــاده 35 قانون برنامه ششــم 

توسعه،300 میلیون دالر
 طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن، 

بدون اشاره به ادله قانونی، 300 میلیون دالر
 مقابله بــا ریزگردها در کشــور و رفع مشــکل برق 
خوزستان، براساس بند)س( ماده 38 قانون برنامه ششم 

توسعه، 150 میلیون دالر
 بهبــود محیط  زیســت، آبخیزداری و ســاماندهی 
پسماندهای کل کشور، براساس بند )ث( ماده 38 قانون 

برنامه ششم توسعه، دو هزار میلیون دالر
کاظم نســب می گوید: »با وجود این اتفاقات، پیداست 
که محیط زیستی ها خودشــان اصال از این موضوع خبر 
ندارند که یک خبر غیرصحیح را در روزی که غبار سراسر 
خوزستان را گرفته، به خورد مردم می دهند. همین حاال 
در خوزستان مدارس و کارگران تعطیل اند و با خطرناک 
شــدن وضع، زندگی مردم فلج شده اســت. در این وضع 
باید به جای پافشــاری بر وجود آب مازاد در خوزســتان 
که خشــکیده اســت، به طور جدی مقابل انتقال آب از 

سرشاخه های کارون ایستاد.«
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به 
این که باید حقابه خوزستان را تأمین کنند، ادامه می دهد: 
»کارون امروز رود کوچکی اســت که از فاضالب پر شده و 
جانی برای انتقال به دیگر استان ها ندارد. اگر دولت زودتر به 

داد خوزستان نرسد، جنایت کرده است.«
جبارکوچکی نــژاد، نایب رئیس فراکســیون محیط 
 زیست هم درباره تعلیق بودجه مقابله با ریزگردها گفت: 
»برای ریزگردها ردیف بودجه ای دیگر از جدول تبصره 4 
)برداشت از صندوق توســعه ملی( در نظرگرفته شده، اما 
منابع این جدول به دلیل این که برداشت از صندوق توسعه  

ملی است باید با اجازه رهبری صورت گیرد.«
به گفته او، دولت به شکل قانونی از صندوق توسعه  ملی 

حق برداشت نداشته و بدون اجازه رهبری مجلس مجوز 
تصویب این منابع را که حدود 6 میلیارد دالر است، ندارد 
و اگر امروز این جدول تعیین تکلیف نشود، این اعتبارات 
تعلیق می شود؛ به طورحتم، براساس قانون مجلس صندوق 
توســعه ملی مرتبط با بخش خصوصی بوده و دولت حق 
برداشــت ندارد.غالمرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون 
تلفیق بودجه 97 هم در جواب اخبار منتشرشــده گفت: 
»متاسفم از این که در دو ماه بررسی بودجه کشور، مسئوالن 
محیط  زیست کشور از رئیس تا معاون ایشان حتی یک بار 
دنبال موضوع آلودگی محیط  زیست و ریزگردها نیامدند. 
متاسفانه اعتبار مربوط به ریزگردها را بدون اذن در بودجه 
گذاشتند که مردم عزیز خوزستان را طبق معمول عالف 

تصمیمات غیرمسئوالنه خودشان کردند.«

شهروند| خشــونت آمار باالیــی دارد. این را نه فقط 
اعداد به دســت آمده در نتیجه پژوهش ها که نگاهی به 
جامعه هم نشان می دهد: »66 درصد از زنان حداقل یک 
بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده اند، 
48 درصد زنــان باردار در معرض خشــونت خانگی قرار 
گرفته اند، میانگین خشونت علیه کودکان 28.2 درصد 
است، 10 درصد سالمندان مورد خشونت قرار گرفته اند و 
72 درصد پرستاران در طول دوره کاری شان، با خشونت 
مواجه بوده اند.« اینها تنها بخشــی از آمارهایی است که 
روز گذشته در هشتمین همایش سالمت روان و رسانه 
با موضوع خشونت، اعالم شــد. همایشی که با همکاری 
کرسی یونســکو، انجمن علمی روانپزشکان و حمایت 
سازمان جوانان هالل احمر، برپا شد و حضور چهره هایی 
مانند مصطفی معین، به عنوان رئیس کرسی یونسکو در 
آموزش سالمت، ســعید مدنی، جرم شناس، احمدعلی 
نورباال، مشاور وزیر بهداشت، محقق داماد، حقوقدان و ... 

را به خود دید. 
احساس برابری پایین است

سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جرم شناس، 
یکی از سخنران های این همایش بود. او نتیجه تحقیقی 
که در  سال 90 درباره شیوع شناســی انواع خشونت در 
ایران انجام شده بود را تشریح کرد و حرف هایش را با این 
سوال که چرا خشونت می ورزیم؟ شروع کرد: »خشونت 
یا از سوی فرادستان رخ می دهد یا از سوی فرودستان، در 
خشونت فرادستان ما با قوانین سر و کار داریم که منجر به 
اعمال خشونت می شوند، مثل اعدام، یا اعمال خشونت مرد 
بر زن. زمانیکه قدرت در جایی متمرکز می شود، می تواند 
منجر به سوءاستفاده شود. خشونت فرودستان اغلب به 
دلیل ناکامی و سرخوردگی ایجاد می شود و درنهایت به 
خشونت های جمعی و فردی ختم می شود.« او به نتیجه 
مطالعه ای که در  سال 94 درباره احساس برابری در توزیع 
سرمایه های اجتماعی انجام شد، اشاره کرد: »59 درصد 
آنهایی که در این بررسی شــرکت کرده بودند، احساس 
برابری را کم و خیلی کم، 34 درصد متوسط و 6 درصد هم 
زیاد و خیلی زیاد اعالم کــرده بودند. در مجموع این طور 
استنباط شــد که برابری وجود ندارد، یعنی مردم، اغلب 
اینطور فکر می کنند تالشی که می کنند با رفاهی که به 
دست می آورند، تناسب کمی دارد، همین هم می شود تا به 

خشونت تمایل پیدا کنند.« 
نرخ خودکشی در ایران از کشورهای خاورمیانه 

باالتر است
او در ادامه به بخش دیگری از خشــونت که خشونت 
علیه خود است، اشــاره کرد: »در  سال 75، دو هزار و 818 
مورد اقدام به خودکشــی اتفاق افتاد که منجر به مرگ 
یک هزار و 705 نفر شد، در  سال 80، سه هزار و 275 اقدام 
به خودکشی ثبت شد که یک هزار و 985 مورد منجر به 
مرگ شد که سهم مردان 5.7 درصد و زنان 3.1 درصد بود. 
در  سال 90 هم یک هزار و 315 اقدام به خودکشی گزارش 
شد که دو هزار و 60 موردش، به مرگ ختم شد که سهم 
مردان از این خودکشــی ها، 6.6 درصد و زنان 2.7 درصد 

بود.«
براساس اعالم مدنی، نتیجه این بررسی نشان می دهد 
که نرخ خودکشی در ایران از کشورهای غربی پایین تر و 
از کشورهای خاورمیانه باالتر است، همچنین خودکشی 
در میان گروه های جوان شایع تر از دیگر گروه های سنی 

است: »یک مطالعه هم نشان داده که میزان خودکشی 8 
در هر 100 هزار است که 11.1 درصد خودکشی ها از سوی 
مردان و 7.4 درصد از ســوی زنان رخ داده است. البته در 
برخی از شهرهای غربی، میزان خودکشی باالست، مثال 
نرخ خودکشی در مسجد سلیمان، 27.2، در کرمانشاه، 26 

و در ایالم 26 بوده است.«
شیوع 48 درصدی خشونت علیه زنان باردار

شیوع خشــونت خانگی علیه زنان هم بخش دیگری 
از تحقیقی است که از ســوی وزارت کشور در 28 استان 
انجام شده: »در 66 درصد از خانواده ها، زنان حداقل یک 
بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده اند، 
30 درصد از زنان متاهل، حداقل یک بار خشونت فیزیکی 
و حاد را در طول زندگی زناشــویی خود داشــته اند، در 
10 درصد خانواده ها خشــونت های منجــر به صدمات 
موقت و دایم گزارش شــده است )تحقیق مربوط به سال 
80(.« مدنی ادامه داد: » در  ســال 94 هم یک بررســی 
درباره خشــونت علیه زنان باردار انجام شد که نشان داد 
شیوع خشونت خانگی در زنان باردار 48 درصد، خشونت 
فیزیکی 17 درصد، خشونت روانی 41 درصد و خشونت 
جنسی، 21 درصد بوده است.« خشونت علیه کودکان هم 
موضوع بخش دیگری از صحبت های مدنی بود: » براساس 
پیمایشی که در 31 استان کشور در  سال 94 انجام شده 
بود، میانگین خشونت علیه کودکان، 28.2 درصد است، 
همچنین براساس نتایج مطالعه ای که به بررسی خشونت 
علیه کودکان در ایران انجام شده، شیوع خشونت جسمی 
15 تا 18 درصد، خشونت جنسی، 42 درصد و خشونت 
عاطفی و روانی 81 درصد گزارش شده است.« به گفته او، 
مهمترین علت های خشونت علیه کودکان، فقر و نابرابری، 

همچنین اختالل های روانی و سوء مصرف والدین است.
10درصد سالمندان خشونت را تجربه کرده اند

این پژوهشگر مسائل اجتماعی، نتایج تحقیق درباره 
خشــونت علیه ســالمندان را هم مورد توجه قرار داد: 
»میزان خشونت علیه سالمندان حدود 10 درصد است که 
این باالتر از متوسط جهانی است و زنگ خطری به شمار 
می رود. به نظر می رسد اپیدمی سالمندآزاری باید مورد 
توجه قرار گیرد.« در ادامه آمار پرونده های تشکیل شده 
براساس اعالم این جرم شناس، سن اعمال خشونت پایین 
آمده، سهم زنان هم باال رفته. از سوی دیگر، طبقه متوسط 

و تحصیلکرده هم وارد گروهی از خشونت ها شده اند. 
72 درصد پرستاران یک بار خشونت در محل 

کار را تجربه کرده اند
خشــونت در محل کار بخش دیگری از صحبت های 
مدنی بود: »این نوع خشونت درحال افزایش است، به ویژه 
برای آنهایی که در بخش سالمت کار می کنند. بررسی ها 
در ایران نشــان می دهد که 72.6 درصد از پرستاران در 
طول دوره کاری خود با خشونت مواجه بوده اند. همچنین 
مشخص شده که خشونت در محیط کار بیشتر برای زنان 
در گروه سنی 22 تا 35 ســال رخ می دهد.« او ادامه داد: 
»پژوهشی هم در  سال 89 در شهر مشهد انجام گرفت که 
در آن مشخص شد 75.84 درصد زنان در طول شش ماه 
منتهی به پژوهش، حداقل یک بار تجربه آزاردهنده بوق 
زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته اند، حدود 84 درصد 
هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک 
پرانی، 85 درصد تجربه تعقیب شــدن و 56 درصد اصرار 
به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشــته اند.« او در پایان 

صحبت هایش، به تحقیقی که در  سال 94 برای سنجش 
سرمایه اجتماعی کشور انجام شده بود، اشاره کرد و گفت 
که در این تحقیق، 31 درصد پاسخ دهندگان درباره وضع 
جرم و جنایت در آینده گفته بودند که اوضاع فرقی نخواه 

کرد و 41 درصد اعالم کرده اند که وضع بدتر هم می شود.
خشونت در شهر و روستاها تفاوتی ندارد

احمدعلی نورباال، مشاور وزیر بهداشت در امور سالمت 
روان، سخنران دیگر بود. او جزییات پژوهشی که در  سال 
93 با جامعه آماری 36 هزار نفر انجام شده را تشریح کرد: 
»از شرکت کنندگان در این تحقیق سوال شد که طی 12 
ماه قبل، در معرض رفتار خشونت آمیز قرار گرفته اند که 
23 درصد جواب مثبــت داده بودند آنچه در این پژوهش 
مشاهده شد، نزدیک بودن درصد رفتارهای خشونت آمیز 
در روستاها و شــهرها بود.« به گفته او، تجربه خشونت 
خانگی افــراد در 12ماه قبل از انجــام پژوهش، در میان 
مردان 23 درصد و در میان زنان 22 بوده است که این به 
آمار 23 درصد اختالل در سالمت روان نزدیک است، یعنی 
میان رفتار خشونت آمیز و ســالمت روان افراد، نزدیکی 
وجود دارد.« او در ادامه تأکید کرد که سرآغاز هر خشونت 
فیزیکی، خشــونت کالمی یا پرخاشگری کالمی است: 

»خشونت کالمی یکی از آفت های اصلی کشور است.«
 خشونت علیه زنان در ایران درحال رشد است

مصطفی معین، رئیس کرســی یونســکو در آموزش 
سالمت و رئیس همایش هم وقتی پشت تریبون رفت، به 
افزایش خشونت در ایران و جهان اشاره کرد و فقر کودکان 
را مثال زد: » 50 درصد کودکان در خاورمیانه، در مناطق 
روستایی دچار فقر هستند.« افزایش گرسنگان، موضوع 
دیگری بود که معین آن را مورد توجه قرار داد: »براساس 
ضریب جی.دی.پی، در شــرایطی که میزان گرسنگان 
از سال 2005 رو به کاهش بود، در  ســال 2014 به بعد، 
شاهد رشــد در این شــاخص بودیم، در کنار همه اینها، 
آسیب پذیری کشورها هم باال رفته. آنطور که بررسی ها 
نشــان می دهد، کشور ما دچار پیشــرفت بحرانی شده 
است، ما آثارش را هم در جامعه شاهد هستیم، مثل رشد 
طالق، کودک آزاری، زن آزاری، اعتیاد و... یکی از نمونه های 
خشونت را هم در هفته های اخیر در سطح جامعه شاهد 
بودیم.« او، به مصادیق خشــونت در جامعه اشــاره کرد: 
»در ایران، میزان قتــل، 5 تا 10 مورد در هر 100 هزار نفر 
است، ساالنه 15 میلیون پرونده قضائی تشکیل می شود و 
3 میلیون مراجعه به پزشکی قانونی به ثبت می رسد. میزان 
خودکشی، 5 تا 10مورد در هر 100 هزار نفر است که البته 
این آمار زیر متوسط جهانی است. در زمینه خشونت علیه 
زنان اما کشور ما آهنگ رشدی را نشان می دهد، با این که 
میزان آن نزدیک به متوسط جهانی اســت. در ارتباط با 
کودک آزاری هم، با این که هنوز وضع شدید نشده اما در 
مرحله هشــدار قرار دارد، این درحالی است که در کشور 
جوانی مانند ایران، باید بیشترین ســرمایه گذاری برای 
کودکان انجام شود، که نشده است.« به گفته او، با این که 
در 9 درصد کشورها، تنبیه بدنی، ممنوع شده، اما در ایران 
هنوز این اقدام مجاز است و منع قانونی برای تنبیه کودکان 
وجود ندارد: »ما نزدیک به دو میلیون کودک کار و خیابان 
داریم که این افراد 45 برابر بیشــتر از متوسط جامعه، در 
معرض ابتال به ایدز قــرار دارند.« او به نتایج تحقیقی که 
یک موسسه ســنجش میزان خوشــحالی در کشورها 
انجام داده، اشاره کرد: » در  سال 2017، رتبه خوشحالی 

ایران 108 بود که این رتبه، برای کشــوری جوان، دور از 
انتظار است.« معین در ادامه، به علت شناختی خشونت 
پرداخت و به عوامل محیطی، اجتماعی و زیستی اشاره 
کرد: »شرایط آب وهوایی، سوانح طبیعی و تغییرات آب و 
هوایی، خشکسالی و آلودگی هوا، در عوامل محیطی قرار 
می گیرند، نابرابری و فساد، فقر و حاشیه نشینی، بیکاری و 
تحقیر، فقدان آزادی، استبداد و قانون گریزی، تفاوت های 
فرهنگی و دینی و نژادی، کاستی های معنوی و اخالقی 
و فقدان کرامت و منزلت، خودشیفتگی و ناکامی، نقش 
مخرب رسانه ملی و شبکه های اجتماعی، فقدان نهادها و 
جامعه مدنی، سبک زندگی و شکاف ها و کاهش اعتماد 
و ســرمایه اجتماعی و کاهش تاب آوری در بخش عوامل 
اجتماعی قرار می گیرند. ســاختار ژنتیــک، بیماری ها، 
عوامل اپی ژنتیک، اختالالت روان، آســم و آلرژی، خود 
ایمنی ها و ســرطان ها هم جزو عوامل زیستی به شمار 

می روند.«
خشونت به دلیل تحقق نیافتن حقوق شهروندی 

است
شهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری 
در امور حقوق شهروندی، هم جزو میهمانان این همایش 
بود. او درباره حقوق شهروندی و خشونت، گفت: »براساس 
نظر جامعه شناسان، یکی از عوامل ایجاد خشونت، تحقق 
نیافتن حقوق شهروندی است که درنهایت امنیت روانی 
مردم را چالش می کشــد. در جامعه ای که خشونت رواج 
دارد، شــاهد رخت بربســتن امنیت اجتماعی و فردی 
هستیم، خشونت از بعد روانشناســی، به سالمت روان 
ارتباط پیدا می کند و ما می بینیم افرادی هســتند که به 
همین دلیل، دچار اختالالت روانی و روحی می شــوند. 
درحالی که اگر حقوق شهروندی، جدی تلقی شود، ما با 
خشونت کمتری مواجه خواهیم بود.« او احساس نابرابری 
را یکی از دالیل ایجاد خشونت عنوان کرد: »شهروندان اگر 
احساس تبعیض کنند و ببینند که قانونمند بودن و نبودن 
تفاوتی با هم ندارد، در نهایت رفتارهای پرخاشگرانه ای از 
خود نشــان می دهند.« موالوردی، به نقش رسانه ها در 
تغییر نگاه در جامعه اشاره کرد: »رسانه ها یکی از قوی ترین 
ابزار تقویت یا تغییر نگاه در جامعه هستند، آنها در بحث 
آموزش حقوق شــهروندی خیلی می توانند کمک حال 
دولت باشند و مردم را با حقوقشان آشنا کنند، ما اکنون 
با جامعه ای پویا که همه مردم حق مشــارکت در امور ، 
اجتماعی و فرهنگی داشته باشند، با جامعه ای که منفعل 
نباشد و در آن آرامش و سالمت روان حاکم باشد، فاصله 
داریم.« دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق 
شهروندی، فضای انتقادی نسبت به دولت که چند وقتی 
است ایجاد شــده، را مورد توجه قرار داد: » می گویند چه 
شــد رفتید رأی دادید؟ این همه آمدید و رفتید آخرش 

به کجا رسیدید؟ این همه اهلل را لبیک کو؟ اما همین که 
فضای نقد و حتی تخریب دولت باز است، قابل تقدیر است. 
برای نخستین بار به بخش های اقتصادی، چراغ انداخته 
می شود. اینها همان لبیک هاست. از سوی دیگر، زمین و 
زمان دست به دست هم داده اند تا تالش های دولت دیده 
نشوند. شما نمی دانید که دولت برای برداشتن فیلترینگ 
چقدر تالش کرد. االن حق اعتراض برای مردم شناخته 
شده اســت، در این میان نباید نقش رســانه هایی را که 
درحال پمپاژ ناامیدی هستند، نادیده گرفت. حاال رسانه ها 
در دست گروهی پرخاشگر افتاده که تأثیر خودشان را در 
جامعه دارند و به نظر می رسد باید ترمزشان کشیده شود.«

 قدرت استدالل باال، خشونت را کم می کند
مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان هالل احمر، 
به عنوان یکی از حامیان همایش سالمت روان و رسانه، 
هم در این همایش، خشــونت را یک معضل اجتماعی 
در تمام کشــورها عنوان کرد: »خشونت در سی امین 
اجالس بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر، یکی از 
چالش های انسان معرفی شــد. جمعیت هالل احمر، 
150 سال پیش تأسیس شده است، این جمعیت با توجه 
به اصول و اهداف باالیی که بر آن حاکم است، باعث شده 
تا میلیون ها انسان با این جمعیت، همکاری کنند، این 
همکاری ها برای تحقق اهدافی مانند بشردوستی، تکریم 
انســان ها، تسکین آالم، گســترش صلح و دوستی در 
جامعه و... صورت گرفته است. در جمعیت هالل احمر، 
برنامه های متنوعی برای تکریم انسان ها، در نظر گرفته 
شده اســت، ازجمله این برنامه ها، فعالیت فدراسیون 
جوانان و کمیسیون ویژه جوانان در جمعیت هالل احمر 
اســت که جوانان در این برنامه ها، نقــش مهمی را در 

پیشگیری از خشونت دارند.«
به گفته او، در این برنامه ها، جوانان به عنوان رهبرانی در 
نظر گرفته شده اند که تغییر نگرش و رفتار را در همساالن 
خــود رواج دهند و آنهــا را توانمند کننــد. اینها تالش 
می کنند تا تغییر رفتاری برای پیشــگیری از خشونت 
صورت گیرد. او به برنامه های سازمان جوانان هالل احمر 
برای کودکان هم اشاره کرد: » ما 3500 غنچه هالل داریم 
که شامل کودکان 5 تا 7ساله می شود، ما در این برنامه، به 
کودکان آموزش می دهیم که مهربان باشند و به یکدیگر 
کمک کنند. همچنین در 9600 کانون دانش آموزی، یک 
برنامه سراسری داریم که به آنها آموزش کمک های اولیه 
می دهیم که سال گذشــته با همکاری آموزش وپرورش، 
400 هزار دانش آموز، آموزش داده شدند.« حبیبی ادامه 
داد: » یکی دیگــر از برنامه های ما بــرای دانش آموزان، 
ایجاد بحث گفت وگوی بشردوســتانه اســت، ما به آنها 
یاد می دهیم که با منطق و اســتدالل با یکدیگر صحبت 
کنند، چراکه به این نتیجه رسیده ایم که هرچقدر قدرت 

استدالل در جامعه بیشتر باشد، شاهد کاهش خشونت 
خواهیم بود.« براســاس اعالم رئیس ســازمان جوانان 
هالل احمر، در کنار همه این برنامه ها، 800 کانون جوانان 
در شهرها و 1200کانون دانشجویی هم فعال شده اند: » 
تمام این فعالیت ها برای گسترش بشردوستی و تکریم 
انسان هاست که می تواند پایه و بنیاد پیشگیری از خشونت 

باشد.«
خشونت، گاهی منجر به کشته شدن استعدادها 

می شود نه انسان ها
»خشــونت تنها خشــونت کالمی و فیزیکی نیست، 
خشــونت های پنهان مانند خشــونت های فرهنگی و 
ساختاری و هر نوع رفتاری که مانع رشد استعدادهای افراد 
و جامعه شود هم در گروه خشونت قرار می گیرند.« مریم 
رسولیان، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، سخنران 
بعدی این همایش بود که صحبت هایش را اینگونه شروع 
کرد و ادامه داد: »خشــونت گاهی منجر به کشته شدن 
استعدادها می شود نه انسان ها. امروزه، در جوامع شرایطی 
ایجاد شده که تک صدایی رشد اســتعدادها را محدود، 
منکوب و ســرکوب می کند. اینها یکــی از مصداق های 
فرهنگی و ساختاری خشونت اســت که البته در ارتباط 
با زنان شدت بیشــتری هم دارد. در این همایش هم به 
خشونت های فرهنگی و ســاختاری توجه شده، چراکه 
معتقدیم زمانی که پدیده ای شناخته نشده باشد، نمی توان 

برای آن راهکاری هم پیشنهاد کرد.«
سیاه ترین خشونت، خشونت به نام خداست

موضوع سخنرانی مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه 
و حقوقدان، جهل مقدس بود که وقتی پشت تریبون رفت، 
گفت: » سیاه ترین و دشوارترین خشونت، خشونت های 
ناشی از انگیزه های قدسی و دینی است. یعنی به نام خدا، 
آدم کشی کردن و برده ســازی کردن و سر بریدن و به نام 
خدا اســیر و ویران کردن. تمام جنگ های تاریخ ناشی از 
خشونت بوده. هیچ خشونتی هم به تلخی خشونت مقدس 
نیست. ما نمونه های آن را در قرون وسطی دیده ایم که به 
نام خدا و دین چه کردند و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.« 
او منشأ تمام خشونت ها را جهل دانست: » منظور از جهل، 
نادانی و نفهمیدن مفهوم خدا و سوءبرداشــت از مفاهیم 
قدسی است. اینها ناشی از کج اندیشی دین است، مفاهیم 
قدسی همه همین طور است که اگر درست فهمیده نشود، 
گمراه کننده می شــود. چه باید کرد؟ باید وقت خودمان 
را برای پرورش اخالق قبل از دینداری گذاشــت.« او در 
ادامه گفت: »من به عنوان یک روحانی نسبتا سالخورده، 
از همه ملت ایران عذرخواهی می کنم. ما نتوانستیم اخالق 
اسالمی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و 

بدون خشونت کنیم.«

دیروز سازمان محیط زیست اعالم کرد که بودجه مقابله با گرد و غبار خوزستان حذف شده و بعد استاندار خوزستان آن را تکذیب کرد

هوای خوزستان در تعلیق
  روز گذشته شاخص کیفی هوای خرم آباد، سنندج، ایالم، بوشهر و اهواز باالتر از 300 و خطرناک اعالم شد

 جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدان ها در همایش علمی سالمت روان و رسانه
 از تغییرات اجتماعی در کشور گفتند 

دایره بزرگ خشونت
 سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی: 66 درصد زنان حداقل یک بار در زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده اند

 رئیس انجمن علمی روانپزشکان: خشونت گاهی منجر به کشته شدن استعدادها می شود نه انسان ها
 دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی: یکی از عوامل خشونت، تحقق نیافتن حقوق شهروندی است
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