
صفحه ۸
 سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ 

۲4 جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۶۶

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با  اشاره به 
رویکردهای جدید در این مجموعه، فعالیت های انجام شده 
در حــوزه محرومیت زدایی این معاونت طی حدود 20 ماه 

گذشته را تشریح کرد.
به گفته مصطفی خاکســار قهرودی، منشور 7 ماده ای 
رهبر معظم انقالب برای آستان قدس رضوی که در قاب و 
قالب حکم انتصاب آیت اهلل رئیسی متجلی شد، عرصه های 
جدیدی از فعالیت را برای آستان قدس گشود. تأکید معظم له 
برای خدمت رسانی به ضعفاء، مستمندان و مستضعفان که 
در بندهای 2 و 3 این منشور به آنها تأکید شده است، دلیلی 
شد تا در اردیبهشت ماه سال 95 معاونتی در آستان قدس 
رضوی با عنوان »امداد مستضعفین« با هدف ایجاد سازوکاری 
مدون و منسجم برای کمک رسانی به نیازمندان شکل بگیرد. 
خاکســار قهرودی افزود: معاونت امداد مســتضعفین 
آســتان قدس رضوی در آغاز کار در ســال 95 با توجه به 
تأکیدات امداد رسانی به ضعفا در منشور هفتگانه و حجم 
بســیار باالی درخواست ها از سوی نیازمندان و با توجه به 
برنامه کوتاه مدت خود، امداد رسانی مستقیم به نیازمندان 
را در حد توان در دســتورکار خود قرار داد که از آن جمله 
می تــوان به توزیع بیش از 50 هزار بســته مواد غذایی در 
میان محرومان کشور، واریز مبلغ 3 میلیارد ریال از فطریه 
جمع آوری شده به حســاب نیازمندان از طریق بانک های 
عامل و کمیته  امداد در عرض کمتر از یک روز پس از عید 
ســعید فطر، توزیع بیش از 48 هزار بسته لوازم التحریر در 
میان دانش آموزان مناطق محروم در آغاز ســال تحصیلی 
95، بازســازی مدارس و برخی ســاختمان های قدیمی و 
آسیب دیده از سیل و زلزله و اجرای کامل کارهای ساختمانی 
و تأسیساتی در بسیاری از روستاهای محروم کشور، اهدای 
کمــک هزینه جهیزیه به بیــش از 1700 نو عروس، ارائه 

خدمات گسترده توسط جهادگران رضوی در سطح مناطق 
محروم کشور و اعطای مبالغ نقدی به محرومان و ضعفایی 
که نیاز شــدید محرز شده داشــتند  اشاره کرد، همچنین 
برگزاری چندین نمایشگاه عرضه تولیدات خانگی، صنایع 
دستی و محصوالت ایرانی برای عرضه محصوالت تولیدی 
نیازمندان از دیگر اقدامات سال 95 بود. در سال 96 نیز این 
معاونت ضمن ادامه برنامه های اجرایی در سال 95، رویکرد 
اصلی سیاست های محرومیت زدایی خود را عموما به سوی 
توانمندســازی و  اشتغال زایی محرومان و اقشار بی بضاعت 
معطوف کرد. آغاز عملیات احداث بازار برکت امام رضا)ع( 
برای اشــتغال مستقیم 300 نفر از جامعه نابینایان مشهد، 
ایجاد  اشــتغال در دهستان ساق و برخی روستاهای دیگر 
در قالب اعطای وام و ایجاد زمینه  اشــتغال برای 142 نفر 
از روستاییان این منطقه، احیای کارگاه تولید نمد روستای 
بیمرغ که در این طرح 20 نفر از مردم این منطقه صاحب 
شــغل شــدند، واگذاری 46 مغازه در پاساژ شجره مشهد 
به منظور عرضــه تولیدات صنایع و مشــاغل خانگی که 
موجب اشــتغال 90 نفر از افراد نیازمند و محروم شد، آغاز 
احیای 220 قنات در اســتان های خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی، اجرای طرح دامپروری ســبک در منطقه کالت 
خراســان رضوی که در قالب آن 3 هزارو 300 رأس میش 
و قــوچ در اختیار 100 دامدار نیازمند قرار گرفت، تقویت 
کارگاه هــای تولید لباس، کمک بــه راه اندازی کارگاه های 
خیاطــی و کمک به راه انــدازی کارگاه های کیف دوزی در 
مناطق محروم کشــور گوشه از اقدامات متنوع، مختلف و 
گســترده این معاونت در راستای اشتغال زایی و کارآفرینی 

محرومان در سال 96 بوده است.
وی درباره اهداف راه اندازی دفاتر نمایندگی آســتان 
قدس رضوی اظهارداشــت: با عنایت به اینکه رهبر معظم 
انقالب، مأموریت نوین آســتان قدس را ملی و شاید حتی 
فراملی تعیین کرده و بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی از 
کشور را مد نظر قرار داده بودند، معاونت امداد مستضعفین، 
راه اندازی و فعال سازی دفاتر نمایندگی استانی را در زمره 
مأموریت های خویــش گنجانید و این دفاتــر را در تمام 
اســتان های کشــور احداث کرد. به همین منظور 31 نفر 
از افراد شــناخته شــده و مورد اعتماد در 31 مرکز استان 
انتخاب و با حکم قائم مقام تولیت، به عنوان »سرپرست دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی« تعیین شدند تا با هماهنگی 

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان، استاندار 
محترم و ســایر مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های 

مردمی، وظایف تعیین شده را به انجام رسانند. 
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوی درباره 
حمایت های این آســتان از برگــزاری اردوهای جهادی، 
گفت: خوشبختانه از سال 95 تاکنون، حدود 2500 گروه 
از جهادگــران رضوی با حمایت آســتان قدس رضوی به 
مناطق محروم 12 استان کشور اعزام شدند که 14 درصد 
فعالیت هــای این گروه های جهــادی در حوزه عمرانی، 7 
درصد آموزشی، 11 درصد در حوزه سالمت، 13 درصد در 
حوزه اشتغال زایی، 9 درصد در عرصه پژوهشی و 46 درصد 
در حوزه فرهنگی - تبلیغی بوده است. از بین این استان ها 
خراسان شــمالی، کرمانشاه، خوزستان، خراسان رضوی و 
کرمان جزو استان هایی بودند که بیشترین اعزام و حضور 
در این مناطق را داشــتند؛ از جمله این طرح ها را می توان 
به اعزام 1395 پزشــک خادمیار، کادر درمانی و گروه های 
جهادی به دهستان ها و مناطق محروم برای ارائه خدمات 

پزشکی و دندانپزشکی در سال های 95 و 96 ذکر کرد.
خاکسار قهرودی با  اشاره به موضوع تسهیل زیارت برای 
زائران، گفت: شاید یکی از اقدامات مهم و اثرگذار مجموعه 
آستان قدس رضوی در بحث تسهیل زیارت و فراهم آوردن 
شرایط زیارت آسان برای زائران افتتاح »زائر شهر رضوی« 
باشــد. در واقع با افتتاح بخشی از فاز اول زائر شهر رضوی 
که همزمان با میالد حضرت رضا)ع( انجام شد، با هماهنگی 
دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان های مختلف، 
کاروان های زیارتی »مهر درخشان« در قالب گروه های 40 
نفره به مشــهد مقدس مشرف می شوند و با هماهنگی این 
معاونت در زائر شهر اســکان داده می شوند. یکی دیگر از 
اقدامات را می توان پذیرایی از زوار پاکســتانی در اســتان 

سیستان و بلوچستان در ایام اربعین توسط خادمان افتخاری 
امام علی ابن موسی الرضا)ع( عنوان کرد. 

وی درباره برنامه  های آســتان قدس رضوی در حوزه 
جوانان و حل مشکالت ازدواج، اظهار داشت: آستان قدس 
رضوی توجه ویژه ای به تشــکیل و تحکیم خانواده دارد و 
تالش می کند با تهیه کمک جهیزیه برای زوج های جوان به 
ویژه خانواده های محروم و نیازمند گامی تاثیرگذار در شروع 
زندگی آنها بردارد. از سال 95 تاکنون مشارکت در اعطای 
کمک هزینه جهیزیه به 1510 زوج مشــهدی، مشارکت 
در اعطای کمک هزینه 1732جهیزیه در دفاتر نمایندگی 
استان ها و مشارکت با کمیته امداد امام خمینی)ره( و قرارگاه 
ثامن االئمه)ع( برای اهدای 2159جهیزیه به 672 زوج جوان 
در مناطق محروم مرزی خراسان رضوی و جنوبی بخشی 
از این اقدامات است. همچنین معاونت امداد با همکاری و 
مشــارکت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی دوره های 
مهارت زندگی، مهارت برقراری ارتباط، خانه داری و.... ویژه 

زوج های جوان برگزار می کند.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوی درباره 
حمایــت تحصیلی از دانش آموزان و دانشــجویان مناطق 
محــروم، گفت: طرح حمایت تحصیلــی از دانش آموزان و 
دانشجویان در شهرها و روستاهاي مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته )با اعطای کمک هزینــه تحصیلی( یکی از 
طرح های اصلی آســتان قدس رضوی است. در این طرح 
طی توافقی که با دانشگاه امام رضا)ع( صورت گرفته بخشی 
از ظرفیت پذیرش ورودی مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد این دانشــگاه در سال های 95 و 96 به دانش آموزان 
ممتاز و کم برخوردار و با ارایه تسهیالت ویژه به نخبگان و 
دانش آموزان ممتاز مدارس سراســر کشور اختصاص یافت 
که بر اساس این طرح تعداد 94 نفر از دانشجویان محروم 
و ممتاز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش 
ورودی سال1395 شدند و در سال 1396 نیز تعداد 156 
نفر در هر دو مقطع از تســهیالتی کــه برای آنان در نظر 
گرفته شده بود بهره مند شدند. همچنین توزیع 160 هزار 
بسته  لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم در استان های 
سراسر کشور با مشارکت دفاتر نمایندگی استان ها و قرارگاه 
ثامن االئمه)ع( و اعطای کارت هدیه تحصیلی به دانشجویان و 
طلبه های محروم و نیازمند از دیگر اقدامات دفاتر نمایندگی 

در استان ها به شمار می آید.

کارشــناس مســائل خانواده معتقد اســت که 
عادی سازی روابط نامشــروع، افزایش حرامزادگی، 
همجنس بازی و گسترش رفتارهای پرخاشگرانه برخی از 
نتایج خأل ازدواج و خانواده در غرب هستند. امیرحسین 
بانکی پور،  که عالوه بــر مدرک حوزوی دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد الهیات ـ فلسفه اسالمی و مدرک 
دکترای فلسفه غرب است در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس مســائلی از جمله دالیل افزایش طالق، کاهش 
ازدواج در جامعه و مشــکالت غرب در حوزه خانواده 

را تبیین کرده است که مشروح آن در ذیل می آید.
تربیت چهره به چهره 

در خانواده ممکن می شود
ازدواج روند طبیعی تربیت نســل بشــر است، عمر 
کودکان بشــر طوالنی تر از کودکان حیوانات است، علت 
اینکه دوره کودکی انسان نسبتا زیاد است، این است که 
حرکت بشر رو به جلو و تربیتی است و صرفا غریزی نیست 
و این انتقال تربیت از نسلی به نسل دیگر باعث شده که 

نســل بعدی نخواهد از صفر شروع کند. یافته های نسل 
قبلــی را می گیرد و این انتقال تربیت در دوران کودکی 
و نوجوانی انجام می شــود. بنابراین خانواده در واقع یک 
واحد تربیتی اســت که به صــورت دو معلم برای یک یا 
چنــد دانش آموز)فرزندان( و به حالــت چهره به چهره 
بدون اینکه بخواهد نظام استخدامی وسیعی داشته باشد، 

شکل گرفته است.
در واقع در ازدواج ما یک خانواده و یک واحد تربیتی 
را شکل می دهیم که در این واحد تربیتی براساس روابط 
عمیق عاطفی نه روابط حقوقی، تقسیم نقش مناسب این 
آموزش ارائه می شــود به نحوی که مادر نقش عاطفی و 
نقش مستقیمی در تربیت فرزند بازی می کند و پدر نقش 
حمایتی، معیشتی، اقتصادی و حفاظتی را بازی می کند 
و این واحدهای تربیتی بدون اینکه به صورت واحدهایی 
کــه دولتی یا تحت نظر یا کمک هــای بزرگ اقتصادی 

باشد، اداره می شود.
خداوند با خانواده یک مجموعه وسیع مویرگی تربیتی 
را در عالم طبیعت شکل داده است. رابطه جنسی جایزه 
خداوند برای کســی است که مسئولیت ازدواج و تربیت 
فرزند را به عهــده می گیرد، یعنی کنار روابط عاطفی و 
حس فرزند دوستی که خداوند در وجود پدر و مادر برای 
ارتباط با نسلش قرار داده، رابطه جنسی را تعریف کرده 
اســت مثل لذت سیری و رفع عطش که جایزه زحمتی 

است که بشر برای تهیه غذا یا آب می کشد.
برای اینکه این زحمت با یک لذتی توام باشد و اگر 
حس لذت ســیری نبود چه بسا بشر زیر بار تهیه غذای 
ســالم نمی رفت و از هر غذای کاذبی استفاده می کرد و 

بدون اینکه متوجه شود ضعیف تر می شد.
غرب در تکنولوژی پیشرفت کرد
 اما در تربیت نسل و عواطف نه

اگر رابطه جنسی در ظرف دیگری غیر خانواده تامین 
شود، مثل این است که حس و فشار گرسنگی خودتان 
را به جای اینکه با یک غذای مقوی برطرف کنید با یک 
غذای کاذب یا فســت فودی و مضر این فشار گرسنگی 
را برطرف کنید، طبیعی اســت که به سوءهاضمه دچار 
می شوید. در جامعه بشری هم اگر قرار شد غریزه جنسی 
به محمل های دیگری غیر خانواده منتقل شــود و کسی 

ضامن و ضمانت کننده مسئولیت خانواده نشود، آن وقت 
دیگر آن تربیت دقیق توام با محبت و عاطفه، تربیت چهره 

به چهره در بشر رخ نمی دهد.
 امروز می بینیم که بشر در غرب رشد می کند ولی یک 
رشد صنعتی و مکانیکی دارد، این عواطف منتقل نمی شود، 
آن پیوستگی نسلی در بشر ایجاد نمی شود، آن احساس 
مســئولیتی که باید بشر نســبت به نوع خودش داشته 
باشد منتقل نمی شود لذا می بینیم در دهه های گذشته 
با اینکه سرعت پیشرفت تکنولوژی بشر قابل مقایسه با 
قرون قبل تر از خودش نیست از سویی جنبه های اخالقی، 
عاطفی، جنبه های نوع دوستی و جنبه هایی که به انسانیت 
انسان مربوط می شود، در بشر بسیار ضعیف شده است.

توسعه روابط نامشروع
 نتیجه حذف ازدواج از روابط انسانی است

یک موضوع مهم که در اســناد سازمان ملل منتشر 
می شود نقشــه جهانی خانواده است که گزارش رسمی 
سازمان ملل از تغییرات خانواده و روند تاثیر آن بر کودکان 

است. بخشی از این گزارش به میزان روابط جنسی خارج 
از ازدواج با عنوانCohabitation یا هم باشی )که در نوعی به 
غلط ازدواج سفید نامیده می شود( در کشورهای مختلف 
می پــردازد. مطالعه این گزارش هــا در طول چهار دهه 
گذشــته حاکی از افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج 

در آمریکا، اروپا و اقیانوسیه است.
آمــار ازدواج و روابــط نامشــروع خــارج از ازدواج 
کشورهای دنیا در نقشــه جهانی خانواده سازمان ملل، 
حاکی از این اســت که الگــوی ازدواج طبیعی و فطری 
در آمریکای شــمالی، آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپا و 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا و اقیانوسیه سقوط کرده 
است و ســطح باالیی از جمعیت این کشورها در روابط 
زندگی مشــترک بدون ازدواج به سر می برند به عنوان 
مثال این نقشــه ها نشان می دهد یک چهارم سوئدی ها 
و فرانســوی ها در رابطه خارج ازدواج بســر می برند که 
این مورد در کشــورهای جنوب غرب آسیا )خاورمیانه( 

بسیار نادر است.
 لذا اگر ازدواج شرعی، قانونی و رسمی شکسته شود، 
در واقع خانواده شکســته شده اســت، و محیط تربیت 
شکسته می شود و عمال انتقال تربیت و عواطف و اغنای 
عاطفی برای بشــر صورت نمی گیرد و بشر در این زمینه 
لطمه های شــدیدی می خورد، کما اینکه در کشورهایی 
که خانواده گسیخته شده فروپاشی خانواده و ضعف های 
انســانیتی و عاطفی شدید را می بینیم چرا که قوانین و 
فرهنگ عمومی جامعه نتوانسته نقش فرد در خانواده را 

پررنگ کند.
در این کشورها مردم تحت نظارت های دقیق قانونی 

و دوربین های مدار بسته با هم هم زیستی مسالمت آمیزی 
دارنــد، اما همیــن فرد اگر دوربین ها خاموش باشــد و 
نظارت های قانونی برداشته شود همان می شود که گفت: 
انســان گرِگ انسان است. هر روز در گوشه ای از آمریکا 
می شــنویم نوجوانی اسلحه به دســت مثال 60 نفر هم 
مدرسه ای هایش را کشت، این ها نتیجه نابودی خانواده 
و مایه عبرت اســت و نیازی نیست که همه آنچه را که 

غرب پیاده و تجربه کرده ما هم تجربه کنیم.
یکی دیگر از مواردی که نقشه جهانی خانواده سازمان 
ملل به آن می پردازد آمار حرامزادگی در کشورهای دنیا 
است. ســازمان ملل رسما از این آمار با عنوان تولدهای 

خارج از ازدواج نام می برد.
آمار توالید نسل کشورهای دنیا 

در نقشه جهانی خانواده سازمان ملل
در ایــن گزارش باالترین آمــار زنازادگی مربوط به 
کلمبیا با 85 درصد، برزیل با 66 درصد، در اروپا هم فرانسه 
با بیش از 56 درصد، ســوئد با 55 درصد، انگلیس با 49 

درصد و آمریکای شمالی با بیش از 41 درصد در رتبه های 
بعدی قرار دارند که خوشبختانه ایران، عراق و افغانستان 
در این آمار جایی ندارند و اغلب کشورهای مسلمان هم به 
دلیل اقبال به ازدواج همین طورند یا درصد بسیار پایینی 
را به خود اختصاص می دهند؛ خوب این نماد پیشرفتگی 
و توسعه یافتگی ما است اما هم اکنون روند کند ازدواج و 

طالق باال تهدید کننده این موضوع است.
شاید کشور ما در بحث مجردزیستی هنوز به بحرانی 
که این کشــورها مبتال شده اند، مبتال نشده باشد اما اگر 
دقت نکنیم ممکن است مبتال بشود، وجود حتی صدهزار 
جــوان مجرد هم که نیاز به ازدواج دارند ولی نمی توانند 
ازدواج کنند برای جامعه ما توجیه ناپذیر است چه برسد 

به رقم واقعی که بیش از 10 میلیون مجرد است.
نقشه به رسمیت شناختن

 ازدواج همجنس بازان
موضوع دیگر نوع برخوردی اســت که کشورهای 
غربی با مســائل جنسی داشــته اند. پارلمان های این 
کشورها یکی پس از دیگری قانون ازدواج همجنسبازان 
را به عنوان یک عمل شــنیع ضد دین به رســمیت 
می شناسند و هر ســال بر تعداد آنها افزوده می شود. 
لذا اصال بعید نیســت در طول سال های آینده وقتی 
تعداد این کشورها زیادتر شد یک اجماع جهانی علیه 
کشورهایی چون ایران صورت دهند و آن را به صورت 
یک مســئله حقوق بشری علیه ما پیگیری کنند.االن 
خطری که برای کشور ما است مسائل جنسی است و 
چیزی که نوک پیکان حمله تهاجم غرب است خانواده 

است و آسیبش هم فقط از یک جهت نیست.

اگر نیاز به ازدواج به موقع برآورده نشود 
زمینه انحراف آن فراهم می شود

وقتی جوان در سن 14-15 سالگی نیاز به ازدواج دارد 
ولی به آنها می گوییم بعد از 20 یا 30 سالگی ازدواج کن، 
نمی توانیم منکر نیاز عاطفی و جنسی آنها شویم. جوان ها 
نیازی دارند اما دسترســی ندارند و چون دسترسی به راه 
صحیح وجود ندارنــد، می تواند برای جامعه ما خطرناک 
باشد یعنی جوان ها نیاز خود را از راه دیگری تامین کنند 
و مجرد ماندن جمعیت یک خطر است، لذا در اینکه باید 
سن ازدواج پایین بیاید و به حالت طبیعی خود برگردد، 

تردیدی نیست.
وقتی سن بلوغ جنسی به طور متوسط تا 12سالگی 
پایین آمده است از آن طرف متوسط سن ازدواج 26 سال 
است طبیعتا این مقطع زمانی یعنی چیزی حدود 10- 15 
سال که به طور میانگین فاصله بین بلوغ جنسی و ازدواج 
است با این همه عوامل تحریک جنسی ضریب لغزش را 
در جوانان زیاد می کند، چه با جنس موافق، چه با جنس 

مخالف و چه خودارضایی و خیلی از بیماری های جنسی. 
لذا ما چاره ای نداریم جز اینکه سن ازدواج را پایین بیاوریم 
این یک نیاز طبیعی اســت، یک حق برای افراد اســت و 
نمی توانیم به گرسنه ای بگوییم 15 سال غذا نخور! البته 
شرط ازدواج موفق صرف بلوغ جنسی نیست. بلوغ عقلی، 
روانــی، اجتماعی و عاطفی هم هســت به تعبیری بلوغ 

همه جانبه تحت عنوان رشد مطرح می شود.
تاخیر سن ازدواج از مسئولیت پذیری 

جوانان جلوگیری می کند
تاخیر سن ازدواج باعث می شود جوان ها بعضا دچار 
تجربه های جنســی قبل از ازدواج شــوند، وقتی شخص 
تجربه جنســی قبل از ازدواج داشــت، زیر بار مسئولیت 
ازدواج نمی رود. عمال تاخیر سن ازدواج منجر به بی خیالی 
نسبت به ازدواج می شود. باید کاری کنیم که سن ازدواج 
را پایین تــر بیاوریم تا قبل از اینکه جوانان وارد تجربیات 
دیگری شوند، ازدواج صورت بگیرد و برای این مهم باید 

روی جامعه کار کرد.
 االن دختری که 16 ساله  یا پسری که 18 ساله ازدواج 
کرده باشــد کم گیر می آورید لذا رسانه  و فرهنگ سازان 
چون صدا و سیما باید فرهنگسازی کنند درحالی که اتفاقا 
برعکسش را گاهی در فیلم ها و سریال ها می بینم مثال در 
ســریال نشان می دهد یک پســر و دختر که در سن کم 

می خواهند ازدواج کنند، بچه هســتند و نمی فهمند لذا 
باید جا بیندازیم ازدواجی در ســن پایین می تواند ازدواج 
صحیحی باشد که مشروط به بلوغ عقلی و عاطفی باشد 

و نه هر ازدواجی.
اگر سن ازدواج جوانی را تا 28 سالگی باالبردیم دو کار 
ممکن است پیش آمده باشد یکی سرکوب غریزه جنسی 
است که وقتی سرکوبی صورت بگیرد فرد به سرکوب عادت 
کرده و می گوید برای چه مســئولیت زندگی را به عهده 
بگیرم یا اینکه خدای نکرده دچار انحراف جنسی شده است 
و باز می گوید چرا مسئولیت خانواده را به عهده بگیرم در 

حالیکه با روش های دیگر تامین می شوم.
سن بلوغ عقلی و عاطفی با آموزش باید 

کاهش یابد
 برای اینکه سن ازدواج را پایین بیاوریم باید سن بلوغ 
عقلی و عاطفی را پایین بیاوریم که کامال به جهت گیری 
تربیت ما بستگی دارد. در حالیکه سن بلوغ جنسی کاهش 
یافته برعکس ســن بلوغ عقلی و عاطفی باال رفته یعنی 
جوانان 23، 24 سال هستند هنوز به بلوغ عقلی نرسیده اند 
کار ما این اســت که سمت و سوی تقویتی مان را چه در 

فضای خانواده، چه در مدرسه و چه در اجتماع به سمتی 
ببریم که بلوغ عقلی عاطفی رشد کند. نوعا فضای آموزشی 
در کشــور ما با یک نیم کره مغز کار دارد و از جنبه های 
مربوط به بلوغ غافل می شود. بچه ها هیچ آموزش اسالمی 
درباره تعامل با دوستشان یا نحوه ارتباط با پدر و مادر و 
افراد خانواده و پس از آن زندگی مشترک نمی بینند، در 
حالیکه این موارد در تربیت دینی بسیار مورد تاکید است 

و ما در طول این سالیان از آن غفلت ورزیده ایم.
البته در نظام تحول آمــوزش و پرورش، پیش بینی 
شده یعنی از سال آینده درس مدیریت خانواده با سبک 
زندگی به ســال آخر دبیرســتان و چند واحد اخالق در 
خانواده در دانشگاه اضافه شده است اما دیر به سراغ این 
موارد رفته ایم کما اینکه با همین یک مورد هم به وضعیت 

مورد نظر نمی رسیم.
نباید با آموزش های مربــوط به خانواده چون درس 
مدیریت سرسری برخورد شود وکتابش هم به نحوی نوشته 
شده است که ان شاهلل اثرگذار باشد. ما باید سمت و سوی 
برنامه های تلویزیونی و فوق برنامه هایی که فرهنگســرا و 
مساجد می گذارند، برنامه های مدارس و آموزش هایمان 
همه به سمت تقویت بلوغ عقلی و مهارت های زندگی برود. 
یک سری شاخصه در جوانان باید تقویت کنیم، شاخص 
پختگی عقالنی یعنی احساس مسئولیت داشتن، قدرت 
تصمیم گیری داشتن، سنجیده عمل کردن، این ها را باید 
به بچه ها آموزش و فرصت انتخاب و تصمیم گیری بدهیم.
متاسفانه ما امروز شاهد کسانی هستیم که به جای 
اینکه حق ازدواج، حق همســری و حــق والدی را برای 
جوانان مطالبه کنند شیوه های منحط را ترویج می دهند، 
چرا کسی حق همسر داشتن را برای جوانان دفاع نمی کند 
و بــا برنامه هایــی به دنبال تضعیف نقــش مرد و زن در 

خانواده هستند؟
 همزمان با این موارد شاهد ورود اسناد و لوایحی چون 
سند 2030 به کشور هستیم که دنبال آموزش غلط مسائل 
جنسی از خردسالی به کودکان است. پیشتر از این هم با 
برنامه هایی ســن ازدواج دختران و پسران را در ایران باال 
بردند به گونه ای که برخی خانم ها به علت ادامه بی وقفه 
تحصیالت تا مقاطع باال نه تنها فرصت ازدواج را ازدست 
دادند بلکه امروز نگران آینده خود به علت نداشتن شغل 
مناسب هم هستند در حالیکه داشتن همسر و آرامش در 

زندگی حق هر انسانی است.
چه کسی مسئول کاهش ازدواج

 و افزایش طالق است؟
در اصل 10 قانون اساســی گفته شده است که تمام 
قوانین مربوطه باید در جهت تحکیم خانواده باشــد. باید 
معیار سنجش عملکرد نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، 
وزرا، استاندارها، دولتی ها و همه گروه ها به این سمت باشد 
کــه چه قدر به خانواده توجــه کرده اند؟ باید مرتب آمار 
ازدواج و طالق در دوره مسئولیت هر فرد مشخص شود و 
به دنبال پاسخگویی مسئولین نسبت به این موارد باشیم.
بایــد از مجلس مطالبه کنیم که پیوســت خانواده 
قوانین مجلس، برنامه های تلویزیونی، یا صنعت و مالیات 
کجا هستند؟ وقتی شما یک عسلویه راه اندازی می کنید، 
نیــروی کارش بایــد دو هفته از خانواده دور باشــد لذا 
صنعت ما پیوســت خانواده نــدارد، وقتی قوانین مالیات 
را تصویــب می کنیم یک فردی که پنج ســر عائله دارد 
با فردی که مجرد اســت وقتی کار مشابه انجام می دهند 
باید یک جور مالیات بدهنــد یعنی اصال عنصر خانواده 
را در مالیــات نمی بینند در واقع ما در کل برنامه هایمان 

خانواده جایی ندارد.

اساسا رسانه ها باید کاری کنند که مسئول به معنای 
پاســخگو جا بیفتد. زمانی در جلســه ای گفتم خانواده 
در ایــران متولی ندارد. مســئول امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری گفت ما متولی هســتیم، گفتم شما 
حاضرید پاسخگوی این باشید که در این چند سال چرا 

آمار ازدواج پایین و طالق باال رفته است؟
منظورمان از مسئول و متولی یعنی کسی که پاسخگو 
باشد یعنی بگوید من برنا مه ریزی می کنم اگر مطابق برنامه 
پیش نرفتیم من مقصر هســتم، امــا هم اکنون وضعیت 

اینگونه نیست.
باید این را مطالبه کنیم مسئول پایین آمدن هر ساله 
آمار ازدواج و رشــد طالق کیســت؟ مثال االنی که بحث 
بودجه ســال آینده در مجلس مطرح اســت چند درصد 
بودجه برای خانواده اســت؟ چه برنامه ای و چه بودجه ای 
برای تحکیم خانواده هست؟ متاسفانه تا بحث از خانواده 
می شــود در مرحله شــعار همه حامی خانواده هستند 
امــا در برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها و پاســخگویی ها 
ما پاســخگویی نمی بینیم. این باید تبدیل شــود به یک 
فرهنــگ عمومی و گفتمان عمومی که خانواده را از همه 

مسئوالن مطالبه کنیم.

   اینجانب متقاضی مسکن مهر پردیس در سال 91 هستم که به 
امید خانه دار شــدن طبق شرایط و قوانینی که اعالم شده بود ثبت نام 
کردم اما متاسفانه بعد از گذشت 6 سال و افزایش چندین باره قیمت ها، 
هنوز هم وعده های داده شده محقق نشده و ما همچنان خسته و منتظر 
برای رسیدن به این خانه ها وعده های پوشالی را دنبال می کنیم. از قرار 
معلوم هر چقدر ما صبوری می کنیم وعده ها نیز ســال به ســال تکرار 
می شوند. برای همین منظور بزرگترین مشکالت در مسکن مهر پردیس 
را در زیر بیان کردم تا شاید با انعکاس آنها از طریق رسانه شما صدای 
در گلو شکسته متقاضیان به گوش مسئولین بی تعهد برسد و دریچه ای 

باز شود برای پایان دادن به این شرایط اسفناک.
1- ساختن خانه های مسکن مهرپردیس بعد گذشت 6 سال و در 
بخشــی بعد 9 ســال نزدیک به یک دهه همچنان ادامه دارد چرا که 
واحدهای فاز 9 قدیم مالکینش همچنان منتظر تکمیل و تحویل خانه 
هستند و میزان ســود مشارکت وام ها روزبه روز در حال افزایش است 
در حالیکه قرارداد این سود مشارکت بین بانک و پیمانکار بسته شده 
و این مبلغ سود در تمام فازها به متقاضیان تحمیل شده و عددی بین 

5 تا 8 میلیون بر اصل وام افزوده می شود.
2- یکی از مشکالتی که ما در پردیس با آن روبرو هستیم بحث عدم 
تخصیص واحدها به متقاضیان است که بعد از گذشت 6 سال و با وجود 
خالی شدن حساب متقاضیان و استرس و نگرانی که روزانه با آن همراه 
هستند هنوز هم شرکت عمران در این مورد اقدام عملی بکار نبرده و 
هر بار به عناوین مختلف از این کار سرباز می زند و متقاضیان هر روزه 

تهدید به انتقال به واحدهای پرند و هشتگرد می شوند.
3- عــدم نظارت شــرکت عمران پردیس بروی عملکرد شــرکت 
ایرانیان)پیمانکار فاز 5( از یک سو و همچنین عدم توانایی اعمال فشار 
الزم از سوی شرکت عمران پردیس بر روی مجموعه ایرانیان برای تکمیل 

اقدامات معاونت امداد مستضعفان
 آستان قدس رضوی در حوزه محرومیت زدایی

گوشه ای از مشکالت متقاضیان مسکن مهر پردیس

و تحویل واحدها به دلیل قراداد ضعیفی که در زمان انعقاد قراداد وثیقه 
الزم برای حسن انجام کار از سوی شرکت عمران دریافت نشده از سوی 
دیگر، باعث شده که ما در فاز 5 شاهد بلوک های رها شده در بخش های 
2s5 ,5p2 ,3p1 ,1p4 باشیم. بلوک هایی که بعضاً یا مشکل فنی دارند و 
یا با بی مهری سازنده روبرو شده اند و سال ها دیوارهای بلوک ها در معرض 
باد و آفتاب و باران و برف قرار گرفته و نه تنها فرســوده شده اند بلکه در 
حال تخریب نیز هســتند، و این بی مهری به پروژه ها را ما در فاز 9 قدیم 

ساتراپ و آفاق سپهر و پیوندگران امید و هساء و... شاهد هستیم.
4- اجرا نشدن صحیح زیرساخت های الزم و وصل انشعابات در پردیس 
نه تنها یکی از دالیل به تعویق افتادن تحویل واحدهاست که حتی بحث 
فاضالب بعد تحویل نیز برای مالکین مشکل ساز شده از جمله بوی بسیار 

بد فاضالب منطقه در ورودی فاز 11 بعد از تونل که مطمئناً با افزایش 
بار جمعیتی و اسکان مردم افزایش خواهد یافت.

5- بعد از 6 سال هنوز تحویل قراردادهاي پنج برگي طبق قولي که 
شــرکت عمران به متقاضیان داده و با وعده تحویل قرارداد متقاضیان 
را مجبــور به تکمیل آورده کرده عملی نشــده و متقاضیان هر بار به 
کارگزاری مســکن مهر پردیس مراجعه می کنند تنها به جمله تکراری 
»تماس می گیریم« مواجه می شوند. با وجود آنکه در دفترچه های پنج 
برگی تاریخ تحویل مشخص شده اما به دلیل عدم ارائه برنامه زمان بندی 
و پروســه مشخص برای تحویل تمام واحدها برخی از واحدها علی رغم 

گذشت ماه ها از افتتاح هنوز به صاحبان آنها تحویل نشده است.
6- متاســفانه در بین تمام این مشکالت نه تنها هیچ حمایتی از 
فعاالن حقوق مردم صورت نمی گیرد بعضاً حتی برخوردهای قضایی 
و تحت فشــار قرار دادن این پیگیرکنندگان نیز در دســتور کار قرار 
می گیرد، در حالی که جوالن دالالن و نفوذ آنها در پست های اجرایی 
در کنار ســوء مدیریت منجر به رواج ســفته بازی و تغییر نگرش به 
واحدهای مسکن مهر از کاالی مصرفی به کاالی تجارتی و سرمایه ای 
و بروز مشــکالت عدیده برای ساکنین و حتی مدیران شده است، از 
جمله تطویل پروســه تحویل واحدها که عماًل برای حل این مشکل 

هیچ اقدام عملی صورت نمی گیرد.
7- در بین تمام این مشکالت با توجه به عدم انتقال مالکیت عرصه 
واحدها به متقاضیان و با توجه به افزایش قیمتي که به واحدهاي مسکن 
مهر پردیس تحمیل شده، همگی متقاضیان خواهان قانون خارج کردن 
طرح مســکن مهر پردیس از حالت 99 ساله به ملکي هستند و این از 
خواســته های معقول ماست که همچنان بعد از سال ها منتظر به اجرا 

درآمدنش هستیم.
متقاضی مسکن مهر پردیس

نتایج خأل ازدواج 
و خانواده در غرب 

مایه عبرت باشد

بررسی جایگاه مهم ترین نهاد اجتماعی 
در گفت و گو با کارشناس مسائل خانواده

در چند ســال اخیر شمار معتنابهی پژوهش علمی پیرامون عوامل 
ذی نقش در »امنیت روانی« و »رضایت از زندگی« به ســامان رسیده 
اســت. ما در یک پژوهش فراتحلیل به منظور شناسایی موثرترین آن 
عوامل، به بررســی و مطالعه شماری از آن پژوهش ها پرداختیم. نتایج 
حاصل از آن فراتحلیل )متاآنالیز( نشــان داد که از میان عواملی که بر 
احساس امنیت روانی و رضایت از زندگی تاثیر می گذارند، 10 عامل در 
صدر قرار می گیرند. در سطوری که در پی می آید هریک از آن 10 عامل 

به اختصار معرفی می شوند.
1. هدفمندی زندگی

 افرادی که آرمان و هدف و مقصود اندیشیده شده ای برای زندگی خویش دارند 
بهتر و بیش تر از آنانی که در زندگی خویش رویه »باری به هر جهت« را پیش می گیرند، 
از حیث ذهنی احســاس آسودگی و ایمنی می نمایند و الجرم چنین افرادی زندگی 
را دوست دارند و در مجموع از زندگی خود راضی ترند. به بیان روشن تر، کسی که به 
روشنی می داند که در سال های عمر خویش در پی رسیدن به چه مقصد و مقصودی 
است، نه تنها زندگی را به تمامی در آغوش می کشد بلکه با سهولت و سخت کوشی 
قادر است رنج و رنجش ها و سختی و صعوبت های ناگزیر زندگی را تاب بیاورد و آنها 

را به فرصتی برای بهبود روحیه تالش گری خود تبدیل کند.
۲. خواب رضایت آمیز

خواب، افزون بر اثرات پرشمار جسمی، به سبب تاثیری که بر مسیر های عصب-
شیمیایی مغز بر جای می گذارد و بواسطه نقش شگرف آن در تعادل بخشی به غدد 
درون ریز و هورمون های مترشحه آنها، آرامش، نشاط، امید و لذت روانی برای فرد به 
ارمغان می آورد. هریک از این حاالت خلقی خوشایند نیز به نوبه خود احساس امنیت 

و رضایت از زندگی را فزونی می بخشد.
۳. خود نظم بخشی و مدیریت زمان

 افــرادی که با برنامه ریزی واقع بینانه اوقات روزانه  زندگی خویش را نظم و نظام 
می بخشــند و از اتالف وقت خود ممانعت بعمل می آورند اغلب نه تنها نگرش مثبت 
و رضایت آمیزی به خود و زندگی خود پیدا می کنند بلکه به ســبب نظام مند ساختن 
دنیای درون خود احساس امنیت روانی شگرفی برای خود پدید می آورند. اما در مقابل 
شــواهد نشــان از آن دارند که افراد فاقد نظم و نظام در زندگی از نوعی سردرگمی، 
آشفتگی و بیهودگی رنج می برند. پیامد این گونه رنج ها نیز اغلب چیزی جز نارضایتی 

و ناامنی نیست.
۴.غرق نشدن در دنیای مجازی

 بســیاری از تحقیقات مورد بررسی در این مطالعه شواهدی به دست داده اند که 
نشــان می دهد فروشدن افراط گرایانه در فضای مجازی، روابط اجتماعی نشاط آفرین 
و رضایت آمیز را از افراد می ســتاند و آنان را به سوی مالل و بیهودگی سوق می دهد. 
کاهش پیوند اجتماعی در فضای حقیقی و گرفتار شدن در باتالق مالل و اندوهناکی 
نیز بالدرنگ تراز رضایت از زندگی و ایمنی روانی را فرو می کاهد. لیکن شواهد بیانگر 
آن اســت که فروکاستن معنادار از حضور در فضای مجازی و رو آوردن به پیوند های 
اجتماعی ســودمند به تدریج رضایت از زندگی را فزونی می بخشد و احساس امنیت 

را بهبود می بخشد.
۵. تقدیر از دیگران

 تقدیر کالمی و غیر کالمی روزانه از حداقل پنج نفر، ذهن و روان ما را غرق مسرت 

و »احساس خوب« می سازد. مسرت و حس خوب نیز به زودی به کل زندگی سرایت 
می کند و آنگاه روح ما را تلطیف و زندگی ما را مسرت بخش می سازد.

۶. ایجاد لذت ذهنی و معنوی
 گفته انــد که از میان لذات زندگی دو نــوع لذت هرگز پایان نمی پذیرند. آن دو 
یکی»لذت ذهنی« است و دیگری »لذت معنوی«. لذت نخست با مطالعه، بویژه مطالعه 
متون و منابع فاخر به دست می آید و دیگری با نیایش و عبادت و ستایش پروردگار. از 
همین روی آنانی که بخشی از اوقات روزانه خود را به این دو لذت اختصاص می دهند 
آنچنان در رضایت و خشنودی فرو می شوند که ذهن و ضمیر آنان هرگز فرصتی برای 
دلهره و آشوبناکی نمی یابد. الجرم اینان زندگی رضایت آمیزی دارند و از روان ایمن 

و آسوده ای برخوردارند.
۷. انجام رفتار های اجتماعی پسندیده

 انجام رفتار های اجتماعی مطلوب و پســندیده، رفتار هایی نظیر ســخن گفتن 
مودبانه با دیگران، رفتار سرشار از احترام، رانندگی قانون مدار و غیرخطرآمیز، مدارا با 
دیگران و کمک به این و آن و نوع دوستی، »حس ارزشمندی« فرد را تقویت می کند 
و این باور و نگرش را در او ایجاد می کند که »زندگی ارزش زیستن را دارد«. عالوه بر 
آن، انجام رفتار اجتماعی مطلوب بالواســطه با واکنش رضایت آمیز و تحسین برانگیز 
دیگران روبه رو می شــود. ترکیب این دو، یعنی احساس ارزشمندی و بازخورد مثبت 

و تحسین آمیز دیگران، نیز رضایت از زندگی و امنیت ذهنی را دوچندان می سازد.
۸. تمرین تمرکز و آرامش

یافته ها حکایت از آن دارند که با انجام تمرین های تمرکز ذهن و نیز خلوت کردن 
با خود، می توان به صورت معناداری رضایت از زندگی را بهبود بخشــید. چه، چنین 
تمرین هایی نه تنها سموم را از روان می زداید بلکه فرصت اندیشیدن به آینده و طراحی 
زندگی مطلوب و نیز خلق امید را برای ما مهیا می نماید. این آثار سودمند نیز رضایت 

از زندگی و آرامش روانی را به صورت مستمر افزایش می دهد.
۹. سفر و مسافرت

 مســافرت کردن و دیدن اینجا و آنجا و کســب تجربه از یک ســو زیبایی ها و 
شگفتی های دنیا و عظمت خالق هستی را به ما نشان داده و از دیگر سو دنیای روانی 
ما را فراخ می سازد. این اثر نیز ما را به تحسین از شگرفی عالم و شکر نعمات الهی و 
لذت بردن از زندگی برمی انگیزد و الجرم سطح رضایت از زندگی ما را افزون می سازد.

10. گسترش روابط با اعضای خانواده و بستگان
 حضور پررنگ در میان بستگان و اعضای خانواده و گسترش پیوند با آنان، به چند 
دلیل رضایت از زندگی را افزایش می دهد. نخستین آن عوامل آن است حضور در جمع 
بستگان امکان تجربه صمیمیت و تبادل عاطفه مثبت را دوچندان می سازد. عامل دوم 
آن است که پیوند های خانوادگی امکان برخورداری از»حمایت اجتماعی« را بیش تر 
می کند و عامل سوم آن است که با حضور در جمع خانوادگی احساس های خوشایندی 
همچون امید و خوش بینی تجلی و فرصت ظهور و بروز پیدا می کنند. هر یک از این 
اثرات هم امنیت روانی را افزایش می دهد و هم رضایت از زندگی را بهبود می بخشد.

خالصه آنکه رضایت از زندگی و احساس امنیت هر دو حالت های ذهنی خوشایندی 
هستند که با بهبود یافتن هر یک از آن ها، غنا و شادابی زیست را دو چندان می نمایند. 
هر یک از 10 راهکار و عاملی که در این نوشتار از آنها سخن به میان آمد قادر است 

میزان معینی از این دو حالت و احساس ما را بهبود بخشد.
* معاون اجتماعی نیروی انتظامی

۱۰ عامل موثر در امنیت روانی و رضایت از زندگی
 سردار سعید منتظرالمهدی

*وقتی سن بلوغ جنســی به طور متوسط تا 1۲سالگی پایین آمده 
اما متوسط سن ازدواج ۲۶ سال است طبیعتا این مقطع زمانی یعنی 
چیزی حدود 10- 1۵ سال که به طور میانگین فاصله بین بلوغ جنسی 
و ازدواج است با این همه عوامل تحریک جنسی ضریب لغزش را در 

جوانان زیاد می کند. 

* نوعا فضای آموزشــی در کشــور ما با یک نیم کره مغز کار دارد و از 
جنبه های مربوط به بلوغ غافل می شود. بچه ها هیچ آموزش اسالمی درباره 
تعامل با دوستشــان یا نحوه ارتباط با پدر و مادر و افراد خانواده و پس 
از آن زندگی مشترک نمی بینند، در حالی که این موارد در تربیت دینی 
بسیار مورد تاکید است و ما در طول این سالیان از آن غفلت ورزیده ایم.


