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شهید آوینی:

و فاصله ی ما از کربال همان دوری ما از ش��هادت است! اگر کربال میروی،
دلت را ببر و اگر باز میگردی ،نیاور!

الیههای پنهان از وضعیت کودکان در کشور مدعی حمایت از حقوق بشر

ترک تحصیل 100هزار دانش آموز انگلیسی

انگلیس از جمله کش��ورهایی است که مدعی حمایت از حقوق
بش��ر بویژه در حوزه کودکان اس��ت و با این ادعا نیز به پرونده
س��ازی علیه کش��ورها میپ��ردازد حال آنکه الیهه��ای زیرین
اجتماعی این کش��ور حقایقی ورای این ادعا را آشکار میسازد
چنانک��ه به عن��وان مثال در انگلیس دان��ش آموزانی که بدون
گواهینامه تحصیلی  ،مدارس این کش��ور را ترک می کنند ،به
یکصد هزار نفر رسیده است .
ت��رک تحصیل و محرومیت از تحصیل از ش��اخصههای حقوق
کودکان اس��ت که نهادهای حقوق بش��ر و البت��ه غرب مدعی
حقوق بش��ر تاکید بس��یاری بر آن دارند ح��ال آنکه با مروری
بر آنچه در بس��یاری از این مدعیان حقوق بشر میگذرد نشان
میدهد که این ادعاها صرفا برای فش��ار بر س��ایر کش��ورها و
ای��ن مدعیان خود اقدامی برای اج��رای آن صورت نمیدهند.
نمون��ه این وضعیت را در وضعیت کودکان در انگلیس میتوان
مش��اهده کرد .گزارشها نش��ان میدهد که در انگلیس دانش
آموزان��ی که بدون گواهینامه تحصیلی  ،مدارس این کش��ور را
ترک می کنند ،به یکصد هزار نفر رس��یده است  .آن النگفیلد
 ،کمیس��یونر کودکان در انگلیس ،با اعالم این آمار ان را ش��رم
آور خوان��د .وی اف��زود :این ک��ه فقیرترین نوجوان��ان انگلیس
بی��ش از دیگ��ر دانش آم��وزان ،ترک تحصیل م��ی کنند ،غیر
قابل پذیرش اس��ت .خانم النگفیلد تاکی��د کرد کاهش بودجه
آموزش و پ��رورش ،بر آموزش دانش آموزان اثر س��وء گذارده
است.کمیسیونر کودکان در انگلیس در گزارشی نوشت به علت
ترک تحصیل  ،این شمار از دانش آموزان بدون داشتن گواهی
نامه تحصیلی  ،قادر نیستند به شغل مناسب دست یابند یا در
هنرستان ها و مراکز خصوصی ،حرفه بیاموزند و این مشکل در

میان خانوارهای فقیر ،بیش تر است.
براس��اس گزارش کمیس��یونر ک��ودکان در
انگلیس ،پارس��ال ح��دود ی��ک پنجم (18
درص��د) از نوجوانان انگلیس��ی (برابر با 98
هزار و  799دانش آموز) ،بدون کس��ب پنج
نمره ای با ستاره تا سی ()A*-C GCSEs
ی��ا معادل آن ها ،ترک تحصیل کردند که در
مقایسه با س��ال  2015میالدی 24 ،درصد
افزایش نشان می دهد .شمار دانش آموزانی
که به عل��ت فقر ،غذای رای��گان در مدارس
دریافت م��ی کنند و ب��دون دریافت گواهی
نامه ،ترک تحصیل می کنند در مقایس��ه با
سه س��ال پیش ،از  28درصد پارسال به 35
درصد از مجموع دانش آموزان افزایش یافته
اس��ت .اکثر مردم معتقدند انگلیس کشوری
ثروتمند و دارای س��طح زندگی باال است؛ از
این گذش��ته  ،انگلیس عضو"گروه "7و پنجمین
اقتص��اد بزرگ جهان اس��ت؛ ام��ا علیرغم ثروت و تس��لط این
کش��ور در امور مالی جهانی  ،اس��تانداردهای زندگی برای یک
خانواده ،متوس��ط رو به پایین اس��ت و یک پنجم از جمعیت،
اکنون در فق��ر زندگی میکنند.به گفت��ه خبرگزاری گاردین،
فقر در انگلیس به ارتفاعات تکان دهندهای می رسد و واقعیت

زندگی مدرن با آنچه بس��یاری از بازدیدکنندگان انتظار دارند
بس��یار متفاوت است.براساس گزارش اخیر کمیسیون سنجش
اجتماع��ی ( ،)SMCحدود  4.5میلیون کودک در حال حاضر
در فقر زندگی میکنند ؛ رقمی که  33درصد از کودکان کشور
را تش��کیل می دهد .در کالس درس متوسط  30دانش آموز ،
 9نفر در فقر زندگی می کنند .مناطقی که بیشترین میزان فقر

کودکان را ش��امل میشود لندن  ،یورکشایر ،
ش��مال شرقی و ش��مال غربی است؛ در این
مناطق بی��ش از  20درصد خان��واده ها زیر
خ��ط فقر زندگ��ی میکنند؛ جنوب ش��رقی
انگلیس منطقهای اس��ت که کمترین میزان
فق��ر را دارد اما حتی در ای��ن منطقه 16.6
درصد خانوادهها فقیر هس��تند .اکنون تعداد
نگرانکنن��دهای از ک��ودکان ب��ی خانم��ان
هستند؛ براس��اس موسس��ه خیریه پناهگاه
بی خانم��ان  ،تاکنون 130ه��زار کودک در
انگلیس در اس��کان موقت زندگی می کنند؛
این مع��ادل پنج کودک ب��ی خانمان در هر
مدرسه است.
"فیلیپ الستون" ،گزارشگر ویژه سازمان ملل
در امور فقر ،سیاس��ت اجتماع��ی بریتانیا را
فاجعهبار خوانده و میگوید لندن با اقدامات
سیس��تماتیک و ریاضتی ،زیرساختهای تامین
اجتماعی را از بین برده اس��ت؛ یک پنجم جمعیت به حاشیه
رانده ش��ده اند" .فیلیپ الستون" اظهار میدارد :شیوع فقر در
بی��ن کودکان انگلیس نتیجه انتخاب های سیاس��ی اس��ت که
توسط رهبران دولت انجام میشود وهیچ دلیلی وجود ندارد که
یک دولت ثروتمند چنین سطح باالی از فقر را تجربه کند .فقر

همچنی��ن تأثیر نامطلوبی در آموزش کودکان انگلیس��ی دارد؛
براس��اس گزارش س��ال  2018اتحادیه ملی آموزش و پرورش
 87درصد از پاسخ دهندگان اذعان داشتند که فقر به طور قابل
توجهی در یادگیری دانش آموزان تأثیر می گذارد.
مدیر یک مدرس��ه در "مورکم " ش��هر النکاشر در شمال غربی
انگلس��تان میگوید که دانشآموزان مدرس��ه او بسیار گرسنه
هس��تند؛ دانشآم��وزان پ��س از ورود به مدرس��ه در س��طل
آشغالها دنبال غذا میگردند؛ "ش��یوون کالینگوود" میگوید
در ح��ال حاضر در مدرس��ه او  35دانشآموز وج��ود دارد که
خانوادههایش��ان از بانک غذایی اس��تفاده میکنند .او میگوید
احتماال تعداد چنین خانوادههایی بیش��تر است و آمار موجود
تنها درباره خانوادههایی اس��ت که مدرس��ه از آن با خبر است.
انگلیس کشور ثروتمند و پیشرفته ای است اما در آن بسیار از
دانشآموزان در س��طاهای زباله به دنبال غذا میگردند تا خود
را س��یر کنند! در همین حال اتحادیه مل��ی کارکنان آموزش
و پ��رورش انگلیس با انتش��ار ،نتایج بررس��ی وضعیت بحرانی
بهداش��ت روانی دانش آموزان در این کشور اعالم کرد :اکنون
کودکان  9س��اله هم از خودکشی س��خن می گویند .به گفته
معلم��ان در انگلیس ،اضطراب ،خودزنی و خودکش��ی در میان
دانش آموزان مدارس در حال افزایش اس��ت و به علت کاهش
بودجه مدارس ،احتمال کمک به کودکانی که دچار اختالالت
روانی اند ،کم تر شده است.روزنامه گاردین در این باره نوشت:
در بررس��ی جدید که  8ه��زار و  600نفر از مدیران ،معلمان و
کارکنان آموزشی مدارس در آن مشارکت کردند مشخص شد
از ه��ر ده معلم ،هش��ت نفر معتقدند وضعیت بهداش��ت روانی
دانش آموزان در دو ساله گذشته ،بدتر شده است.

حقایقی که در مدعی اولین قدرت نظامی جهان میگذرد

خودکشی سالیانه  ۶هزار کهنه سرباز آمریکایی
به خودکش��ی ،مواجه هس��تند ،این برنامه میتواند
آنه��ا را به خدماتی که نی��از دارند ،متصل کند و به
آنها در خدماتی مانند درمان ،مراقبتهای بهداشتی
و نگهداری از حیوانات آنها در زمانی که برای درمان
سوء مصرف مواد مخدر رفته اند ،کمک کند.
دولت آمریکا برنامه ای برای بازگشت آبرومندان کهنه
سربازان به زندگی ندارد  .آنها به گوشه خیابان پرت
شده اند تا خودشان کار پیدا کنند  .این شبها  ،کهنه
س��ربازان آمریکائی شب را به صبح می رسانند .لس
آنجلس تایمز می نویسد  :مقامات اداره بی خانمانان
ش��هر  ،میزان بی خانمان شهر را با  3درصد کاهش
عنوان کرده اند  .بی خانمان ها از همه قشری کاهش
داش��ته اند جز کهنه س��ربازان  9 .هزار بی خانمان
کهنه سرباز در ش��هر لس آنجلس وجود دارند  .این
رقم نسبت به سال  24 ، 2009درصد افزایش یافته
اس��ت  .تعداد کهنه سربازهای بی خانمانی که بر اثر
مش��کالت روانی خانه و خانمان از ک��ف داده اند از
 1/243به  2520افزایش یافته است .درسال 2009
اداره کهنه سربازان کالیفرنیا اعالم کرده که هرسال
 28هزار س��رباز از جنگ عراق بازمی گردند وجمعاً
 200هزار نفر از این افراد ش��ب را درخیابان به صبح
می رس��انند در همین حال پیش از این نیز وبسايت
هافينگتون پس��ت گ��زارش داد" ،مرکز امنيت نوين

آمریکا ادعا دارد که اولین نیروی نظامی جهان است و
نیروهای آن در بهترین وضعیت قرار دارند حال آنکه
ساختار درونی ارتش آمریکا بیانگر نکتهای ورای این
ادعاست چنانکه روزنامه نیویورک تایمز نوشت :طبق
آمارها بین سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۷هرسال بیش از
 ۶هزار کهنه سرباز آمریکایی خودکشی کردند.
پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی در گزارشی به
قلم «جنیفر استینهائر» نوشت :طبق دادههای آماری
که دیروز (ش��نبه) توس��ط اداره امور کهنه سربازان
آمریکا منتشر شد ،میزان مرگ ناشی از خودکشی در
میان کهنه سربازان تقریباً یک و نیم برابر میزان بقیه
جمعیت آمریکا در س��ال  ۲۰۱۷بوده است .براساس
آمارها ،بین سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۷هر سال بیش
از ش��ش هزار کهنه سرباز آمریکایی خودکشی کرده
اند.طبق آمارها میزان خودکشی از سال  ۲۰۱۴تقریبا
 ۲۰نف��ر در هر روز بوده اس��ت.در ماه مارس ،دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی برای
کاهش میزان خودکش��ی با کمک سایر آژانسهای
فدرال -مانند وزارت کشاورزی در مناطق روستایی-
صادر کرد تا وارد عمل ش��وند و به دولتهای محلی،
گروهه��ای کهنه س��ربازان و س��ازمانهای خدمات
اجتماع��ی ب��رای وارد عمل ش��دن فراخ��وان داد.با
تشخیص کهنه سربازانی که با انواع مشکالت منجر

براي امريکا" در گزارش��ي موس��وم به " شکست در
نبرد :چالش خودکش��ي نظامي" نوش��ت ،امريکا در
آستانه شکست در نبرد عليه خودکشي کهنه سربازان
و نظاميان اين کشور است.در اين گزارش آمده است،
هم موارد خودکش��ي و هم اقدام براي خودکشي به
طور قاب��ل توجهي بين کهنه س��ربازان امريکايي از

زمان آغاز فعاليت در جنگهاي عراق و افغانس��تان
افزايش يافته اس��ت .در ادامه اين گزارش فاش شده
اس��ت که از س��ال  2005تا  2010هر  36س��اعت
تقريبا يک نيروي نظامي اقدام به خودکشي ميکند.
همچني��ن  1868کهنه س��رباز از دو جنگ عراق و
افغانستان تنها در س��ال  2009دست به خودکشي

روزنامه

8 8 0 0 6 6 7 7

{½Zf//YÕZ//ÆÁÃY¶¯ÃY{YÄ«ZÀ»µÁYd//]Â¿Ö//Æ³M
dZÌÄ»Z¿Á{Ã//fÀ», ¦·Y¹ÃZ¼//Ä]½Zf//¸³
ÕZ¯Zn»dÌ§dËZZ]|À]{  Ä^ÀwÂ»Á
{{³Ö»sÔYÄ¸ÌÂÀË|]Ä¯|Z]Ö»tÌv
!3v~®d3v~Ì$v¸4µ#¬aµ#

Ö»Â¼Ã|ËY»ÖÆ³M
¼ ÃZ

¯½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed

 ¿½ZÆ¨Y½ZfY©]ÕÁÌ¿ËÂed¯Y³Ã|ËY»ÃZ´f{¹Z

 »Ã|ËY»ÂÂ
{¦Ë

»Ã|ËY»ÂÂ

¼Ã|ËY»ÃZ

Ã|ËY»ÕY³]xËZe

Ã|ËY»ÕY³]dZ



»Z¬YÖ»ºÌÁ§Ã|ËY

 

  

 ^t

 »  dËZ¤·  wÂ»Ä^ÀxËZeYÃ|ËY»{ZÀYd§ZË{½Z
 ½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯,Öf Ë½Z]ZÌyÓZ]¡Z]ZÆq½ZÆ¨Y{ZÀY¶ËÂveÁ|Ëy¶v» {M
 »|ÃZ¼Ä]cY{ZÆbÕZm[Zv]Ã|ËYÁµZËYÅ|°Ë¢¸^»Ä]Ö°¿Z]Ì§{ZÀY¶ËÂvedÆmZÌ¿{Â»Y
]½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯¹ZÀ
 »  wÂ»Ä^ÀÁ{Át^ dZdËZ¤·  wÂ»Ä^ÀÁY{ZÀY¶ËÂve½Z
 »½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯cZ¸m¾·ZÃ|ËY»ÕY³]¶v
 ¼c|»ÕY]^f »Ö°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼cÂ]Õ{ZÆÀÌa¢¸^»|{¢¸^»Ä]Ã|ËY»{d¯ÕY]¹ÓÃ{bÃ|ËY»{d¯Ä»ZÀf¿Z
ÃZ¼Ä]cY{ZÆb[ZuÄ]¿{Â»¢¸^»Ä]ÕËYÁÌ§ZËÁ½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯dYÂy{Ä]|Ë|¼e¶]Z«ÁÃZ»Ä
 ¯dYZfz»cY{ZÆÀÌaÄÌ¸¯ZË®ËµÂ^«ZË{{½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed
 |Z]Ö»Ã|ËY»½Z³|¿]ZËÃ|¿]Ã|Æ ]Y{§¶¿ÁÁdZÌÕZÅÄ»Z¿ÁÖ¸yY{cZv¨{Ã|ËY»ÖÆ³Mk{ÄÀËÅ
 {|ÀËZ¼¿¶Zu Z¼eZÅ{Y{Y«ÁcZ«ZÀ»|uYÁÖ¸yY{ ¾¨¸eÃZ¼Z]fÌ]cZÔY\¯dÆm|À¿YÂeÖ»½Z^¸ÁY
 |Z^Ì»Öf{¶]Z«Ì¿¶Ë}Öf¿fÀËYÕZÆfËZ{Ã|ËY»¾ËY¶»Z¯Y|»Á{ZÀY
 http://tender.tavanir.org.ir {MZ]Ì¿YÂecÔ»Z »dËZ
 http://iets.mporg.ir {MÄ]½YËYcZ«ZÀ»Ö¸»ÃZ´ËZadËZ
 www.epedc.ir {MÄ]½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯dËZ

¯ZÅZ^¿YÁcZ¯Y|eÂ»Y ½ZÆ¨Y½ZfY©]ÕÁÌ¿ËÂed

ÕZÆÁÃYcYÁ
½Zf¸³½ZfY½ZfÆÁÃY¶¯ÃY{Y

 {|ÌÆ½Z]ZÌyÕY|f]Y ½Z³³Ö¿Z¿Ä]½Zf¸³½ZfYÕZÆÁÃY¶¯ÃY{YY~³Ä«ZÀ»ÃZ´f
]®ËÃZ¼½Z¼fyZÖfÆ
 »,,,{ÁY]¢¸^»Z]½Zf¸³½ZfYÕZÅÆÖYYYÖfZ¨u½Z´Ë{Y{Y«Ä«ZÀ»ÂÂ
  ÕÁÌ¿ Y Ä¯ Öf^«Y» Á ÖfZ¨u ÖeZ»|y Äf { Ä«ZÀ» { d¯ ËY |mYÁ ÕZÅ d¯ Äf
ÕZ¯Zn»dÌ§dËZZ]|ÀZ]dÌuÔÕYY{Ö»Zf¿Y
 ¿Z^fYZ]Ö°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼cÂÄ]µZË,, ¢¸^»Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼e¢¸^»ÁÂ
»Z^ÃZ¼[ZuÄ]Õ|¬¿ËYÁcÂÄ]ZË¾°»Á¾Ì»Ö¸»½Z»Z¨¿Ä]|Ë|¼e¶]Z«ÁÄÅZ
¯¼e½YÂÀdveËYÁÃZ¼Z]IR
Õ¯»®¿Z]{¿¾°»Á¾Ì»Ö¸»½Z»ZÃ{bÃÂmÁ
 »dÌuÔÌzedYÂy{{Â»Äf{Ä¯ÖËZÆf¯Ä«ZÀ»{ZÀYd§ZË{d¸Æ»Á½Z»,¶v
|wÂ»Ä^ÀlÀaÁÕY{Yd«Á½ZËZaZeÖÆ³Y¾ËYZf¿YxËZeYÄ«ZÀ»{ZÀYd§ZË{dÆmÖfËZ]|¿YÃ
  ]|ÀËZ¼¿Ä mY» www.setadiran.ir dËZÄ
   Ä^À°ËÁdZwww.setadiran.ir{ZfdËZÄ]ZÅ{ZÆÀÌa¶ËÂved¸Æ»¾ËyY
{Â]|ÅYÂy
 ]wÂ»Ä^ÀÁ{Át^dZkÁ[Á¦·Yd¯ZaZÅ{ZÆÀÌaÖËZ³Z]ZÅ{ZÆÀÌaÖËZ³Z
  {»|Z^Ì»©Â§ {Y{«YÁ¶¯ÃY{Y®ËÃZ¼½Z¼fyZ¶v
 ¯¸||ÅYÂy¹Zn¿Y{ZfdËZ{Ä«ZÀ»ÕY³]Á{ZÀYd§ZË{¶uY»ÄÌ
 dYZfz»cY{ZÆÀÌaY®ËÅµÂ^«ZË{{½Zf¸³ÕZÆÁÃY¶¯ÃY{Y
  ¯ÕY³] ½Â¿Z« { k|À» ËY Á {Z¨» ÄÌ¸¯ µÂ^« Ä·À» Ä] d¼Ì« {ZÆÀÌa ÄWYY Á Ä«ZÀ» { d
»Ây¾ËY{Ã{ZÕZÅÄ»ZÀz]ÄÌ¸¯ÁÖf·Á{cÔ»Z »Ä»Z¿¾ÌËM,½MÖËYmYÕZÅÄ»Z¿¾ÌËY,cZ«ZÀ
»|Z^Ì
 ] ¾¨¸eÃZ¼Z]ZËÄ mY» www.setadiran.irdËZÄ]fÌ]cZÔY\¯ÕY
|ÌËZ»§¶Zu Z¼eÖ³|ÌÁ½Z¼ÌaÃY{Y
 ¦·Y¹
!3v~®d3v~Ì$v¸4µ#¬aµ#

14

تلفنی آگهی میپذیرد

ÕZÆÁÃYcYÁ
½ZfY½ZfÆÁÃY¶¯ÃY{Y
½Zf¸³

ÕYÄ¸u»®ËÖ»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³M

|
x¹³

ÕYÄ¸u»®ËÖ»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³MÄÌuÔY

زدهاند.نويس��ندگان اين گزارش افزودند" :با بازگشت
نيروهاي بيش��تر از جنگ،خطر (خودکشي) افزايش
مييابد".يک کهنه س��رباز نيروه��اي دريايي امريکا
گفته است ،درپي اتمام دور ه ماموريت و بازگشت به
کشور خود و آگاهييافتن از اين موضوع که شغل خود
را از دس��ت داده ،افسرده شده و دست به خودکشي
زده اس��ت.بر پايه اين گزارش ،روبرو شدن با اختالل
تن��شزاي بعد از رويداد ،بي��کاري باال و از بين رفتن
حس رفاقت نظامي بعد از بازگشت کهنه سربازان به
کشور خود ،از داليل خودکشي آنها است.
نکته قابل توجه در باب ارتش آمریکا بحران اخالق در
ارتش مدخعی نجات بشریت است چنانکه گزارشها
نشان میدهد بیش از  ۲۰درصد از زنان حین خدمت
در ارتش آمریکا با خش��ونت همکاران یا مافوق خود
مواجه ش��دهاند .راشاتودی در گزارشی مستند با نام
«جنگ نامرئی» مسئله خشونت جنسی علیه زنانی
را که در ارتش آمریکا خدمت کرده اند ،بررسی کرد.
در این مس��تند با روبین لیین الفایتی کهنه س��رباز
نی��روی هوایی آمریکا و تعداد دیگری از زنانی که در
ارتش آمریکا خدمت کرده اند ،مصاحبه ش��د.روبین
گفت :زمانی که  ۱۷س��اله بودم ب��ه خدمت نیروی
هوایی آمریکا درآمدم .در آن زمان دوس��تی داش��تم
ک��ه مرا برای ای��ن کار ترغیب کرد .مادرم هم به من

اجازه داد.
ترینا مک دونالد ،افس��ر سابق نیروی دریایی آمریکا
گفت :پس از پایان دبیرس��تان به اورالندو در فلوریدا
رفتم .نخس��تین باری بود که سوار هواپیما میشدم.
در ابتدا این موضوع که میتوانم سراسر دنیا را ببینم
برایم جالب ب��ود .این انتخاب خودم بود.این افراد در
ادامه مصاحبه درباره تجربه تلخ سوء خشونت جنسی
در زمان خدمت در ارتش سخن گفتند .بر اساس آمار
بی��ش از  ۲۰درصد از زنان حین خدمت در ارتش با
خشونت جنسی مواجه شده اند.
در  ۱۹۹۱در یک جلس��ه اس��تماع برآورد شد ۲۰۰
هزار زن ارتش آمریکا با خشونت جنسی مواجه شده
اند .اگر کس��انی را که از ترس این موضوع را گزارش
نداده اند نی��ز در نظر بگیرید ،میتوان نتیجه گرفت
این تعداد به راحتی دو برابر میشود.نتایج تحقیقاتی
در نی��روی دریای��ی آمریکا نش��ان داد  ۱۵درصد از
اف��رادی که تازه به خدمت ارت��ش درآمده اند پیش
از ورود ب��ه ارتش یا به کس��ی تجازو ک��رده بودند و
یا س��ابقه تالش برای تجاوز در پرونده داش��تند.آمار
نش��ان میدهد زنانی که در ارتش م��ورد تجاوز قرار
گرفته اند بیش��تر از مردانی که با خش��ونت جنسی
مواجه شده اند ،دچار اختالل استرسی پس از آسیب
روانی شده اند.

