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زباله های میکرو پالستیکی تهدیدی جدی برای سالمت انسان10اجتماعی
سپهرغرب، گروه اجتماعی:  یک فعال محیط زیست گفت: میکروپالستیک ها از طریق غذا خوردن وارد بدن می شوند و به سلول های انسان آسیب می رسانند. به پالستیک هایی که ابعاد آن ها کمتر از 5 میلی متر باشد، اصطالحًا میکروپالستیک گفته می شود.

قاسمی گفت: میکروپالستیک ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول بصورت ذاتی ریز هستند مثل الیاف پالستیکی و دسته دوم میکروپالستیک هایی که در اثر تجزیه پالستیک های بزرگ تر تحت شرایطی مانند هوا، اشعه ماورابنفش خورشید، سایش 
باد و… تولید می شوند. این کارشناس محیط زیست گفت: میکروپالستیک ها آسیب های زیادی به سالمت انسان  و سایر جانوران می رسانند مثال از راه تنفس یا از طریق روده به خون و اندام های انسان منتقل می شوند و باعث آسیب این اندام ها می شود.

او گفت: بهترین روش برای کنترل آســیب های آنها، جلوگیری از تولید و انتشــار آنهاســت. کاهش تولید مواد پالســتیکی و پســماند های حاصل از آنها، مدیریت صحیح پسماند های پالستیکی )بازیافت و دفع اصولی آن ها(، جلوگیری از انتشار مواد پالستیکی در 
طبیعت )خشکی و منابع آبی(، استفاده  کمتر از ظروف پالستیکی و بسته بندی هایی از این جنس، ممنوعیت استفاده از این مواد در محصوالت آرایشی و خمیردندان ها از مهم ترین راهکار های جلوگیری از تولید و انتشار آن ها است.

منزلت، مطالبه خاص بازنشســـتگان
اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
مدیرعامل  اخیر  روزهای  در 
از  اجتماعی  تامین  سازمان 
زیارتی  برنامه ریزی برای سفرهای 
مقدس  مشهد  به  بازنشستگان 
نگاه  با  که  سفرهایی  داد؛  خبر 
بنا  بگیران  مستمری  به  منزلتی 
نهاده می شود و تامین کننده بخشی از نیازهای 
از  گروه  این  احترام  و  تعلق  احساس  اجتماعی، 

شرکای اجتماعی سازمان است.
»معیشــت« و »منزلــت« همــواره از مطالبات 
و  بــوده  مختلــف  ادوار  در  بازنشســتگان  اصلــی 
این دو خواســته از دیدگاه روان شــناختی و علوم 
اجتماعی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

نیــم  از  بیــش  در  بازنشســتگان  معیشــت 
قــرن فعالیــت ســازمان تامیــن اجتماعی و ســایر 
ویــژه  توجــه  مــورد  بازنشســتگی  صندوق هــای 
توفیــق  میــزان  از  صرف نظــر  و  بــوده  دولت هــا 
صندوق هــا در ایــن امــر، نشــانه های تمرکزشــان 
بــر معیشــت بــرای همــگان آشــکار بــوده اســت. 
بــه همیــن دلیــل ســازمان های بیمه گــر، عنایــت 
کمتــری به تامین منزلت و بــرآورده کردن نیازهای 
اجتماعــی مســتمری بگیــران داشــته اند کــه این 
موضــوع موجب شــده که بازنشســتگان حتی در 
صــورت تامیــن مالــی، نشــانه هایی از نارضایتی را 
در رفتارهای خود نســبت به سازمان متبوع خود 
بــروز دهنــد. برای روشــن شــدن موضــوع به یک 

تجربه عینی اشاره می کنم:
تا قبــل از دهه 80، ســازمان تامیــن اجتماعی 
در روزهــای پایانــی ســال، بــرای تامیــن معیشــت 
مســتمری بگیــران، کاالبرگ هایــی تهیــه و بــا عقد 

قرارداد با فروشــگاه های معتبر، مقدار مشخصی 
از کاالهای اساســی را به این گروه واگذار می کرد. 
هنگامی که ســازمان به دلیل حاشــیه های ایجاد 
شــده در توزیــع کاالبــرگ و نحوه واگــذاری اقالم 
به بازنشســتگان، تصمیــم گرفت این خدمت را به 
صورت نقدی و با واریز وجه به حســاب آنان ارائه 
کنــد، بســیاری از بازنشســتگان مخالفــت کردنــد، 
علــت را کــه از آنان جویا شــدیم عنــوان کردند که 
مــا وقتــی کمک معیشــت خــود را به صــورت کاال 
تهیه کرده و خانواده و اطرافیان ما را با دســت پر 
می بینند، احســاس موجودیــت می کنیم و نقش 
خــود را در زندگی موثرتــر می یابیم و تصور ما این 
اســت کــه ســایرین روی مــا حســاب بیشــتری باز 

می کنند.
ایــن نمونــه ای بــود بــرای بیــان ایــن واقعیت 
که تامین معیشــت مســتمری بگیران بــه تنهایی 
نیازهای این قشــر را تامین نکرده و آنان در وجود 
خــود اهمیت قابل توجهی برای منزلت و شــان و 

جایگاه خود قائلند.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که به دلیل 
وجود تحریم های مختلف، اولین ضرورت دولت 
در خصوص مســتمری بگیران، توجه به تامین 

مالی آنان اســت، نباید غافل شد که با اندکی 
درایت می توان با اهداء جایگاهی شایســته 
به این قشــر و حفظ کرامــت و مرتبت آنان، 
در روزهای ســخت نیز از همراهی آنان بهره 

برد.
ضمــن قــدر نهادن بــه این اقــدام تامین 

اجتماعــی در برگــزاری ســفرهای زیارتــی، 
پیشــنهاد می شــود که به ایــن گونه 

امــور عنایــت بیشــتری شــود و 

اقدامات منزلتی دیگری که البته تمامی مستمری 
بگیــران و یــا بخــش وســیع تری از آنــان را شــامل 
شــود، در دســتور کار ســازمان تامیــن اجتماعی 
قــرار گیرد. البته واضح اســت که وقتــی این گونه 
خدمــات برای تعداد محدودی ممکن می شــود، 
فرایندهــای انتخــاب افــراد مشــمول نیــز مــورد 
چالــش ســایرین قرار می گیــرد و بــه همین دلیل 
شایســته اســت با مطالعه دقیق تــر، برنامه هایی 
در دســتور کار قرار گیرد که 
امکان بهره مندی از 
آنهــا، بــرای تمامی 
بگیران  مســتمری 

فراهم شود.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
بازار  ایجاد  برای  اصلی  مقصر 
کنکور،  سؤاالت  فروش  و  خرید 
آموزشی در کشور است.  ساختار 
در این مسیر افرادی که از فرهنگ 
آموزشی غلط سود می برند از این 

ساختار پشتیبانی می کنند.
پرورش  و  آموزش  مسئوالن  وقتی  می بینیم   
کنند،  صحبت  آموزش  کیفیت  از  می خواهند 
می دانند.  آموزش  کیفیت  را  دانشگاه  در  قبولی 
تعریف  جهان  در  آموزشی  کیفیت  که  صورتی  در 
آن یعنی پرورش شهروندانی که  متفاوتی دارد و 
و  آموزش  اما  باشند،  شجاع  و  دلسوز  پاسخگو، 
است.  کنکور  و  نمره  گرفتار  ما  کشور  در  پرورش 
نهاد های  از  برخی  و  آموزشی  مسئوالن  از  برخی 
پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  مثل  باالدستی 
کنکور  می دانند  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و 
نابسامانی  وضعیت  چه  می دانند  و  است  »بد« 
در آموزش کشور حاکم شده است و در لبه پرتگاه 
قرار دارد. گاهی هم تذکر می دهند و در جلسات 
به این مسئله می پردازند، اما در نهایت گروه هایی 
فرهنگ  این  به  دارند  وجود  پرده  پشت  در  که 

آموزشی غلط، دامن می زنند
امســال نیــز ماننــد ســال های گذشــته خبر لو 
رفتــن ســؤاالت کنکــور منتشــر شــد و حواشــی 
پیــش آمده، خســتگی چند ســال درس خواندن 
گذاشته اســت؛  باقــی  کنکوری هــا  دوش  روی  را 
آن هایــی کــه ماه ها و ســال ها به امیــد راه یافتن 
به دانشــگاه دلخواه خود، تــالش کردند و درس 
خواندنــد، فهمیدند که گویا برخی از رقیبانشــان 
بــا پرداخت پول هــای چند صــد میلیــون تومانی 
و در حالــی که هیچ تالشــی بــرای درس خواندن 
نکردنــد، ســؤاالت کنکــور را در اختیار داشــته اند 
و حــاال از این طریــق می توانند به دانشــگاه های 
بــه  موضــوع  برونــد!  دلخواهشــان  و  پرطرفــدار 
حدی جدی است که به رغم توضیحات مسئوالن 
ســازمان ســنجش، نمایندگان از پیگیــری در این 
رابطه خبر داده اند و رئیس جمهور هم کارگروهی 

برای بررسی قضیه تشکیل داده است.
در   1401 کنکــور  ســؤاالت  رفتــن  لــو  مســئله 
نهایــت تــا جایــی پیــش رفتــه کــه ســید ابراهیــم 
جلســه  در  کشــورمان  رئیس جمهــور  رئیســی، 
روز یک شــنبه هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه برخی 
شــبهات مطرح شــده درباره کنکــور 1401، گروهی 
را به ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور، مأمــور 
موضــوع  ایــن  ابعــاد  دقیــق  بررســی  و  تحقیــق 

کرده است.
در روز های برگزاری کنکور سراســری 1401، از روز 
چهارشنبه هشــتم تیرماه تا 11 تیرماه، زمزمه هایی 
مبنــی بر وقوع تخلف در کنکور سراســری امســال 
در فضــای مجــازی و در گفتگو هــای داوطلبــان و 
خانواده هــا شــنیده شــد. ماجــرا از این قــرار بود 
کــه از همــان نخســتین روز برگــزاری کنکــور یعنی 
رقابت داوطلبان گروه آزمایشــی هنر، ســؤاالت در 
کانال های تلگرامی منتشــر شــد و رئیس سازمان 
ســنجش نیز بــا اعتراف ضمنــی، ضعیف تــر بودن 
کنترل هــا در روز برگــزاری ایــن آزمــون را پذیرفــت 
و گفــت: »ســاعت 12 و 30 دقیقــه، عکــس از یــک 
صفحه دفترچه منتشــر شد!«، اما در روز های بعد 
به ویژه در روز آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی و علوم تجربی، انتشــار سؤاالت در گروه های 

تلگرامی ابعاد گسترده تری یافت.

 لو رفتن عجیب و غریب و با کیفیت سؤاالت
انتشــار ســؤاالت گــروه ریاضی ســاعت 9 صبح 
و ســؤاالت گروه تجربی حوالی 10 صبح، حواشــی 
جدی تــر کنکــور 1401 بود! از ســوی دیگر ســازمان 
ســنجش در اقدامی عجیــب قبل از پایــان آزمون 
و  عمومــی  ســؤاالت  دفترچــه  تجربــی  گــروه 
اختصاصی شــماره دو را در ســایت خود بارگذاری 
اقــدام شــتابزده و  ایــن  بــه نظــر می رســد  کــرد. 
کارشناسی نشــده، در واکنش به انتشــار سؤاالت 

در فضای مجازی رخ داد.
در همیــن رابطه علی امرایی، عضو کمیســیون 
آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت گفته اســت: 
رأس ســاعت 9 و 49 دقیقــه صبــح دفترچه هــای 
شماره یک، دو و سه گروه تجربی با کیفیت باال در 
فضای مجازی منتشــر شــد، به عبارتی دفترچه ای 
کــه تــا حــدود ســاعت 11 اصــًا بــه داوطلــب داده 
نمی شــود، یــک ســاعت قبــل از آن در کانال هــای 
تلگرامی منتشــر شده اســت و با چه کیفیت باالیی 

هم لو رفته است!
وی گفت: ســال های قبل داوطلب با گوشــی از 
ســؤاالت عکس می گرفت که خیلی مواقع کیفیت 
نداشــت، اما امســال تصویــر دفترچه آزمــون را با 
برنامه هــای مختلــف اســکن کردنــد، به طوری کــه 
واو به واو ســؤاالت معلوم است. به گفته امرایی، 
امســال بســیاری مدعی شدند که ســؤاالت گروه 
تجربــی در ســاعات 4 الــی 5 صبــح لو رفته اســت. 
معلمــی ادعا کرد صبح آزمــون دانش آموزان از او 

خواسته اند سؤاالت را حل کند.

 کشف ادوات تقلب در کنکور 1401
در ایــن رابطه عبدالرســول پورعبــاس، رئیس 
سازمان سنجش با پذیرش انتشار سؤاالت گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و تجربی در فضای مجازی 
گفــت: »روز برگزاری آزمون گــروه علوم ریاضی به 
کمــک دســتگاه های آشکارســاز 70 مــورد تخلف 
ســر جلســه امتحان پیدا کردیــم. همچنین بیش 
از 450 داوطلــب متخلــف در آزمــون گــروه علوم 
تجربــی کــه ابــزار الکترونیــک به همراه داشــتند، 
شناســایی شــدند و بــرای آن هــا پرونده تشــکیل 

شده است.«
حــاال با حواشــی پیــش آمــده درباره لــو رفتن 
دو  مســئوالن  نظــر  اظهــار  و  کنکــور  ســؤاالت 
شــائبه مدنظر اســت؛ یکی اینکه ســؤاالت کنکور 
قبــل از برگــزاری آزمون در اختیار عــده ای از افراد 
بوده اســت کــه از این طریــق پول هــای کالنی به 
جیــب زده اند، چراکه برخــی از کانال های تلگرامی 
ادعــا داشــتند ســؤاالت را قبــل از جلســه کنکــور 
بــه قیمــت 550 میلیــون تومــان ارائــه می کنند. 
دوم اینکــه عده ای به محض رســیدن در جلســه 
آزمــون، موفــق بــه گرفتــن عکــس از ســؤاالت و 
انتشــار آن در فضــای مجــازی شــده اند. بنابراین 
بایــد مشــخص شــود داوطلبــان گوشــی تلفــن 
همراه به داخل جلســه برده اند یا اینکه مراقبان 
حوزه های برگزاری کنکور اجازه اســتفاده از تلفن 

همراه را داشته اند؟

سؤاالت  جعلی  فروشندگان  دستگیری   
کنکور

سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق 
اســتان تهران به دستگیری فروشــندگان سؤاالت 
کنکــور اشــاره کــرده و گفته اســت: »بــا توجــه بــه 
برگــزاری کنکور ســال 1401 و رصــد و پایش فضای 
مجازی توســط کارشناســان پلیس فتای استان و 

شهرســتان پاکدشــت، فــردی کــه ســؤاالت کنکور 
سراســری را با مــدارک جعلی در شــبکه اجتماعی 
بررســی های  بــا  شــد.  شناســایی  می فروخــت، 
فتــا  پلیــس  کارشناســان  توســط  انجام شــده 
مشــخص شد این شخص، شــماره کارتی را جهت 
فروش ســؤاالت به خریداران ارائه می کرد که طی 
استعالمات انجام شــده صاحب کارت شناسایی و 

دستگیر شد.«
به گفته او، با بررسی صورتحساب متهم و فیلم 
دوربین معابر و واحد های صنفی که متهمان برای 
پولشــویی بــه آن مراجعه کرده بودند، همدســت 
پولشــویی  تیــم  بانــد  سردســته  و  متهــم  دیگــر 
کالهبــرداری کــه فــردی 17 ســاله بود، شناســایی 
شــد و در حالی که در یکی از ترمینال های خروجی 
اســتان تهران قصد فرار داشت، دستگیر شد و به 
دنبال آن سردسته و سایر اعضای باند که سه نفر 

بودند، هم شناسایی و دستگیر شدند.

بررسی  برای  مخبر  به  رئیسی  دستور   
شبهات کنکوری

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان 
در جلســه روز یک شــنبه هیئت دولت با اشــاره به 
برخــی شــبهات مطرح شــده دربــاره کنکــور 1401، 
گروهــی به ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور را 
مأمور تحقیق و بررســی دقیــق ابعاد این موضوع 
کــرد و گفــت: »کنکــور نقطــه اطمینــان مــردم به 
در  دانشــجو  پذیــرش  و  ســنجش  ســازوکار های 
کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشه ای به 

این اعتماد وارد شود.«

 نمایندگان پیگیر ماجرای کنکور
رئیــس  نایــب  نــادری،  احمــد  دوشــنبه  روز 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی خبر داد: »تخلفاتی که در کنکور سراسری 
رخ داد بــه مــا هــم گــزارش داده شــده و برخی از 
آن هــا صحــت دارد و برخــی هم هنــوز صحت یابی 
نشده اســت. اتفاقــا مــن بــا مســئوالن ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور در ایــن رابطــه صحبت 
کردم. در حــال حاضر وارد تعطیــالت یک هفته ای 
ان شــاءاهلل  و  شــدیم  مجلــس  انتخابیــه  حــوزه 
هفتــه آینده از مســئوالن مربوط به کنکور دعوت 
می کنیم تشــریف بیاورند و گزارشی داشته باشند 

تا ببینیم باید چه اقدامی انجام بدهیم.«
شــیوا  حواشــی،  ایــن  پــی  در  همچنیــن 
قاســمی پور، دبیر کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: »سازمان 
ســنجش موظف اســت کــه دربــاره اتفاقــات اخیر 
کنکــور گــزارش بدهــد. بــر همیــن اســاس پیگیــر 
مســائل پیــش آمده برای کنکور امســال هســتم، 
تمــام تخلفاتی را که این روز هــا درباره کنکور گفته 
می شــود، مد نظــر داریــم و دنبــال مســتندات آن 

هستیم.«
عبدالرســول  بــرای  »نامــه ای  داد:  ادامــه  او 
پورعباس، رئیس سازمان ســنجش نوشته تا وی 
بــه کمیســیون آمــوزش مجلــس درباره حواشــی 

کنکور گزارش کاملی بدهد.«

کنکور  سؤاالت  فروش  و  خرید  بازار  ایجاد   
نتیجه ساختار غلط آموزشی

محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس آموزش درباره 
حواشی ماجرای لو رفتن سؤاالت کنکور می گوید: 
»ســال های قبــل نیــز موضوع لــو رفتن ســؤاالت 
کنکــور و خرید و فروش آن مطرح می شــد، اما به 

نظر می رســد که امســال این مسئله، دست کم به 
شکل رسانه ای گسترده تر مطرح شده است.«

او ادامه می دهد: »متأســفانه نظام آموزشــی 
کشــور به ســمتی رفته اســت کــه تعداد زیــادی از 
دانش آمــوزان تمایلی بــه درس خواندن ندارند و 
فقط کســب مدرک برایشان مهم شده است. برای 
همیــن دانش آمــوزان حاضر نیســتند وقتشــان را 
برای یادگیری و انرژی شــان را بــرای درس خواندن 
بگذراننــد. بــه همین دلیل بــازاری شــکل گرفته و 
هر روز هم گســترش پیدا می کند تا این افراد را به 

اهدافشان برساند.«
نیک نــژاد بــا انتقــاد از رویــه نمره محــور نظــام 
دلیــل  »بــه  مــی دارد:  اظهــار  کشــور  آموزشــی 
نمره محــور بودن نظــام آموزشــی، دانش آموزان 
به تشــویق اطرافیان یا حتی خانواده هایشــان به 
ســمت تقلب می روند تا نمرات بهتری کسب کنند. 
در نظام آموزشــی نمره مدار کشورمان مهم ترین 
هــدف بــرای هــر دانش آمــوز، کامیابــی در کنکــور 
شده اســت. بنابرایــن بســیاری از دانش آموزان به 
صورت »مشــروع« و »نامشــروع« بــرای موفقیت 
در کنکــور تــالش می کننــد. مشــروع یعنــی اینکه 
می کنــد،  تــالش  و  می گــذارد  انــرژی  دانش آمــوز 
غیرمــادی  و  مــادی  صــورت  بــه  نیــز  خانواده هــا 
فرزندشان را حمایت می کنند. نامشروع هم اینکه 
فرد با پرداخت پول به ســؤاالت یا نمرات مطلوبی 
دســت می یابــد و در ایــن زمینه حق افــراد دیگر را 

ضایع می کند.«
او تصریــح می کنــد: »مقصر اصلی بــرای ایجاد 
بــازار خریــد و فــروش ســؤاالت کنکــور، ســاختار 
آموزشــی در کشــور اســت. در ایــن مســیر افرادی 
کــه از فرهنگ آموزشــی غلط ســود می برند از این 

ساختار پشتیبانی می کنند.«
این کارشــناس آموزشــی می گوید: »می بینیم 
وقتی مســئوالن آموزش و پــرورش می خواهند از 
کیفیت آموزش صحبت کنند، قبولی در دانشــگاه 
را کیفیــت آموزش می دانند. در صورتی که کیفیت 
آموزشــی در جهــان تعریــف متفاوتــی دارد و آن 
یعنی پرورش شــهروندانی که پاســخگو، دلسوز و 
شــجاع باشــند، اما آموزش و پرورش در کشور ما 

گرفتار نمره و کنکور است.«
او ادامه می دهد: »برخی از مسئوالن آموزشی 
شــورای  مثــل  باالدســتی  نهاد هــای  از  برخــی  و 
عالــی آمــوزش و پــرورش و شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی می دانند کنکور »بد« اســت و می دانند 
چــه وضعیت نابســامانی در آموزش کشــور حاکم 
شده اســت و در لبــه پرتــگاه قــرار دارد. گاهی هم 
ایــن مســئله  بــه  تذکــر می دهنــد و در جلســات 
می پردازنــد، امــا در نهایت گروه هایی که در پشــت 
پــرده وجود دارند بــه این فرهنگ آموزشــی غلط، 

دامن می زنند.«

 کنکوری هایی که در حق شان ظلم شد

نیک نژاد با اشــاره به حقوق ضایع شــده ســایر 
کنکوری هــا کــه برای رســیدن بــه نمــرات مطلوب 
شــبانه روز تــالش کرده بودند، می گویــد: »در حق 
کنکوری ها ظلم شده است. آن ها ماه ها و سال ها، 
زمان گذاشــتند و درس خواندند تا نمرات ســطح 
باالیی کســب کنند، خیلی از آن ها از اول دبســتان 
تحت فشــار خانواده و جامعــه قرار گرفته بودند و 
از لحظه به لحظه زندگی شان گذشتند تا به جایی 
برســند کــه تالش هایشــان نتیجه بدهــد و زندگی 
بــه لحــاظ اقتصــادی و جایــگاه  را  شخصی شــان 
اجتماعــی تأمیــن کننــد. در ایــن میــان دیدند که 
یــک نفر 500 میلیــون تومان پــول داده و جای او 

را گرفته است.«
او ادامــه می دهــد: »دانش آمــوزی کــه در پایه 
وقتــی  دارد،  قــرار  اول  متوســطه  در  و  یازدهــم 
می بیند با پول می شــود، نمرات خوب کسب کرد، 
پول برایــش در اولویت قرار می گیــرد. او می گوید 
بــروم پول به دســت بیــاورم تــا جایــگاه اجتماعی 
خوبی کســب کنم، همین باعث می شود تعدادی 
از دانش آموزان که تالش شــبانه روزی برای درس 
خوانــدن می کردنــد، یک دفعــه دســت از تــالش 

می کشند!«
نیک نژاد در پایان تأکید می کند: »مســئوالن در 
ســطح اجرایی، نظارتی و باالدستی سیاستگذاران 
کــه  باشــند  فاجعــه  ایــن  پاســخگوی  بایــد 

دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده است.«
بــر اســاس آخریــن آمارهــا، آزمــون سراســری 
امســال بــا یــک میلیــون و 489 هــزار و 220 نفــر، 
نســبت به ســال قبــل حــدود 63 هزار نفر بیشــتر 
داوطلــب داشــت، اما با توجه به اینکــه داوطلبان 
می توانســتند عــالوه بر گــروه آزمایشــی اصلی در 
گروه های هنر و زبان های خارجی هم شرکت کنند، 
در کل تعــداد 120 هزار شــرکت کننده آزمون ســال 
1401 بیشــتر از ســال قبل و میــزان قابل توجه این 
افزایش در گروه علوم انســانی )42 هزار و 18 نفر( 

بود.

شـــــلیک به اعتماد عمومی
اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
مهم  جنبه های  از  یکی  اعتماد 
زمینه  در  اجتماعی  روابط 
جامعه  اعضای  میان  مشارکت 
که  است  اعتماد  سایه  در  است. 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی رونق می گیرد 
و روابط اجتماعی تحکیم و مشارکت های عمومی 
است  عمومی  اعتماد  سایه  در  می شود.  حاصل 
که نظام سیاسی پایدار می ماند و مشروعیت پیدا 

می کند.
 وقتــی اعتماد عمومی قوام پیدا می کند، مردم 
انتظار دارند سازمان های دولتی به وظایف خود به 
درستی عمل کنند و به انتظارات مردم پاسخ دهند. 
از دیگر ســو، خدشه به اعتماد عمومی، پیامد های 

ناگواری برای جامعه به دنبال دارد. 
ی  کت ها ر مشــا

بــرای  عمومــی 
ایجاد نظام 

و  می یابــد  کاهــش  شــدت  بــه  اداری  و  سیاســی 
فعالیت هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی به 
دشواری انجام می شــود. رویداد های ناگواری مثل 
آوار شــدن ســاختمان متروپل، ســرقت از صندوق 
امانــات بانــک ملــی و ایــن روز هــا تقلــب در کنکــور 
اعتمــاد عمومــی بــه ســازمان های مســئول را بــه 
شدت کاهش داده اســت. فاجعه متروپل به دلیل 
فســاد در شــهرداری و نظام مهندســی و ســرقت از 
صندوق هــای امانات بانک ملی به دلیل بی توجهی 
بانک در حفاظت از اموال عمومی و تقلب در کنکور 
سراســری به دلیــل کوتاهی ســازمان ســنجش در 
انجــام وظایــف قانونی انجــام گرفت. شــهرداری ها 
نهاد های خدماتی هستند که وظیفه ارائه خدمات 

شهری به همه شهروندان را به عهده دارند. 
بی اعتمادی به صندوق های امانات بانک ها بعد 
از ســرقت بزرگ از بانک ملی در جامعه شــیوع پیدا 
کرد و عمده ترین پرســش مطرح شده این شد که 
اگر به صندوق امانات بانک نشود اعتماد کرد، پس 
بــه کجا می شــود اعتماد کــرد؟ این روز هــا در مورد 
شائبه تقلب صورت گرفته در کنکور هم این موضوع 
مطــرح اســت. خانواده هــا بــا هــزاران امیــدواری 
فرزندانشــان  آینــده  بــرای 
کرده اند،  ســرمایه گذاری 

انتشــار  ناگهان  اما 
بروز  خبر 

تقلب در کنکور روان جامعــه را ویران می کند و این 
پرسش را مطرح می کند که چرا سازمانی که وظیفه 
صیانــت از ســؤاالت و برگــزاری درســت آزمــون را به 

عهده دارد باید با چنین رسوایی مواجه شود؟ 
اســف بارتر اینکــه مدیــران هــر بخــش به جای 
اینکــه پذیرا باشــند، تخلف در سازمان شــان روی 
داده  و از مــردم عذرخواهی کننــد و از مقام خود 
کنار بروند، یا نسبت به تخلف بی تفاوت می مانند 
یــا در صــدد توجیه یــا تفســیر آن بر می آینــد. این 
روز هــا بــا گســترش فضــای ســایبر و شــبکه های 
اجتماعــی رویداد ها غیر قابل پیش بینی شــده اند 
و از آنجــا که در ســالیان اخیر جامعه دســتخوش 
تحوالت فرهنگی و اجتماعی اساســی شــده، این 
رســانه ها قادرنــد رویداد هــا را بنا بــه فراگیری که 
دارنــد، منتشــر کنند و در کســری از زمان جهان را 
تحت تأثیر قرار دهند و مشــروعیت نظام اداری را 

به چالش بکشند.

کنکور

امســال نیز مانند ســال های گذشــته خبر لو رفتن ســؤاالت کنکور منتشــر شــد و حواشــی پیش 
وی دوش کنکوری ها باقی گذاشته است؛ آن هایی  آمده، خستگی چند سال درس خواندن را ر
که ماه ها و سال ها به امید راه یافتن به دانشگاه دلخواه خود، تالش کردند و درس خواندند، 
فهمیدنــد کــه گویــا برخــی از رقیبانشــان بــا پرداخت پول هــای چند صــد میلیــون تومانی و در 
حالــی کــه هیچ تالشــی بــرای درس خواندن نکردند، ســؤاالت کنکــور را در اختیار داشــته اند و 

حاال از این طریق می توانند ...

اعتماد مردمحقوق بازنشتگان

! ور آموزشی متقلب پر مافیـــای 
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11 اجتماعی سرقت 20 هزار دالری از کیف پول ارز دیجیتال
سپهرغرب، گروه اجتماعی:رئیس پلیس فتا استان گلستان گفت: در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه کیف پول وی مورد سرقت قرارگرفته، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ ابراهیم پرسا گفت: شاکی در اظهارات خود اظهار کرد با فردی ناشناس در شبکه اجتماعی آشنا شدم که در زمینه ارز دیجیتال فعالیت می کرد، تصاویری از سود های کالن خود ارسال کرد و بنده به جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت مالی فقط 
اجازه انجام معامالت ارزی را به وی دادم و پس از مدتی سود خوبی را برای بنده به حساب کیف پول ارز دیجیتالم واریز کرد.

وی ادامه داد: شاکی گفت بعد از مدتی خواست اقداماتی را روی تلفن همراهم انجام دهم که اطالع کافی نداشتم و خواسته وی را انجام دادم و متوجه شدم از حساب کیف پول ارز دیجیتالم 20 هزار دالر سرقت شده است.
سرهنگ پرسا گفت: شهروندان توصیه های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir و یا شماره تماس 096380 مرکز فوریت های سایبری اعالم کنند.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
بسیاری  موارد  هم  قبل تر 
با  که  مواردی  بود؛  شده  مطرح 
مجازی  فضای  نقش  پررنگ شدن 
افراد  زبان  از  امروز  دنیای  در 
مختلف و به خصوص سینماگران 
موضوعاتی  به  و  شد  شنیده 
دست  این  از  مواردی  و  تعرض  تجاوز،  چون 
به  می تو  جنبش  شدن  جدی  اما  می پرداختند. 
و  بخشید  هدفمندتر  و  جدی تر  شکلی  موضوع، 
پایش به ایران هم باز شد. دقیقا نمی توان گفت 
بود  ایران  در  می تو  جنبش  آغازگر  روایت  کدام 
از  شده،  سازماندهی  نه  و  پراکنده  به صورت  اما 
چهره های هنری، علمی و حتی رسانه ای نیز پیش 
زنان  توسط  جنبش  این  رسمی  شکل گیری  از 

سینماگر؛ روایت هایی منتشر شد.
کم کــم انتشــار ایــن روایت هــا از آزار و تعــرض 
جنســی به صورت یک جنش تقریبا شــناخته شده 
و رســمی در فضــای مجازی توســط کاربران جدی 
از افــراد  گرفتــه شــد و هــر از  گاهــی روایت هایــی 
ناشــناس اما درباره افراد شــناخته شــده منتشــر 
شــد؛ به این شــکل که به صورت ناشــناس روایتی 
از یک شــخص منتشــر و بعد هم چراغ سبز انتشار 
ســایر روایت ها درباره آن شخص روشن می شد و 
رفته رفته زنان دیگری کــه ادعا دارند مورد تعرض 
یــا آزار قرار گرفته اند؛ به قول خودشــان شــهامت 
انتشــار روایت هایشان را پیدا می کردند و روایت ها 

یکی پس از دیگری منتشر می شود.
در این بین امــا تصویر گردانندگان این جنبش 
در برخــی روایت هــا از مخاطــب نیــز قابــل توجــه 
اســت. جــدای از این مســأله که معیار و ســنجش 
در  انتشــار  ســپس  دریافــت  راســتی آزمایی  بــرای 
تمــام روایت هــا بــرای مخاطــب مبهــم و نامعلوم 
اســت؛ چینــش روایت و شــکل روایتگــری در تمام 
ســطوح آزار نیــز در مواقعــی مبهــم، غیر روشــن و 

متناقض است.

 آسیب، رسم ما نیست
زنــان  از  افشــاگری ها، جمعــی  برخــی  از  پــس 
بــه خشــونت  دســت اندرکار ســینما در اعتــراض 
علیــه زنــان در این حــوزه بیانیــه ای صــادر کردند. 
ایــن بیانیــه کــه 800 امضا داشــت، بــا رأی اکثریت 
ایــن افراد در هیــأت پنج نفره زنانه برای رســیدگی 
به آزار و خشــونت جنســی در ســینما شکل گرفت 
ســمیه  علیدوســتی،  ترانــه  هانیه توســلی،  کــه 
میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی اعضای 
آن بودنــد. یکــی از مــوارد شــبهه برانگیز و تقریبــا 
جنجالــی می تــو، افشــاگری کتایون ریاحــی درباره 
یکــی از بازیگران حاضر در جشــنواره کن، دقیقا در 
میان هیاهو و تشویق های مخاطبان سینما برای 
ایــن بازیگر 79 ســاله بود اما این افشــاگری باعث 
اعتــراض برخی زنــان و مردان ســینماگر و موجب 
زنــان  از امضاهــا توســط  پــس گرفتــن تعــدادی 

سینماگر شد.
حمیــد فرخ نــژاد در اعتــراض بــه ایــن شــیوه از 
اتهام زنــی و انتشــار روایــت از خشــونت علیه زنان 
در سینما نوشــت: »متهم با محکوم تفاوت دارد. 
هــر حرکتــی اگر قانون مند نباشــد منجر به فســاد 

می شــود. این کــه هرکــس بتواند نام شــخصی را 
بــدون اثبــات جرم و بدون داشــتن شــرایط دفاع، 
رســانه ای کنــد، از ضعف هــای حرکتــی اســت کــه 
می توانســت مثبت باشــد. این نوع عملکرد باعث 
رواج باجگیــری و صدمه به اصل هدفی می شــود 
کــه بــرای امنیت جامعه مــا و در همــه زمینه های 

شغلی الزم است.
لطفا هوشــیارتر عمل کنید تا این حرکت تبدیل 
بــه تفریــح بیمــاران جنســی و باجگیــران فضــای 
مجــازی نشــود. قانــون را محــور قــرار بدهیــم اگر 
قصدمان تبلیغ و یادآوری خود فراموش شده مان 

و احیانا باج خواهی نیست.«
پانته آ بهرام هم در این باره واکنش نشان داده 
و نوشت: »من به یک بخش این حرکت در روزهای 
گذشــته به شــدت معتــرض هســتم و احســاس 
می کنم جنبشــی که داریم، درحال بدل شــدن به 
ضــد خودش اســت. من متوجه نمی شــوم اســم 
بردن از آدم ها به شــکل واضح و رو در رو چه کمکی 
بــه جنبش مــا خواهد کرد. قرار نیســت چــون آزار 
دیدیــم آزار بدهیــم، قــرار نیســت شــبیه آدم های 
انتقام جو عمل کنیم. ما قرار نیســت روان دیگران 
را اعــدام کنیــم چــون خودمــان آســیب دیدیم. از 
ابتدا هــم قرار این نبــود. ما می خواســتیم جلوی 
ایــن اتفاقــات را بگیریــم. اســم بــردن از آدم ها نه 
تنهــا کمکــی بــه ماجــرا نمی کنــد بلکه مــا به جای 
همــکاری، شــبیه آدم هایــی می شــویم کــه داریم 
مقابله می کنیم. خواهشــم این اســت که ماجرا را 
شــخصی نکنید و بگذارید به شــکل خصوصی تری 
مشــکالت مان را حــل کنیــم. قرارمــان فرامــوش 
نشــود. مــا بــرای عشــق و ســربلندی و نیرومندی 

می کوشیم. انتقام و آسیب رسم ما نیست.«

 در پوشش حمایت از زنان

زنــان  امــور  معــاون  خزعلــی،  انســیه 
رادیویــی  برنامــه  در  هــم  ریاســت جمهوری 
»ســینماچی« گفــت، بعــد از مطرح شــدن برخی 
روایت ها، بنا به وظیفه خود از امن تر شدن فضای 
سینما حمایت علنی کرده و با این بانوان سینماگر 
تماس گرفتند که پیگیر مطالبات شــان شــوند اما 
ظاهــرا تهدید شــده بودند کــه با دولــت همکاری 
نکننــد. به گفته او، عده ای هم در جلســه ای که با 
حضور مدیر خانه ســینما و نماینده وزارت ارشــاد 
تشــکیل شــده، حضــور پیــدا کــرده و گالیه هایــی 
دربــاره نبود شایسته ســاالری و مشــکالت زنان در 
سینما مطرح کردند و به آنها قول پیگیری از طرف 
وزارت ارشاد درباره این موضوع داده شده است.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور 
بــا اشــاره بــه  همــکاری نکــردن عــده ای از بانوان 
جنبــش 800 زن بــرای پیگیری مطالبــات از مجاری 
قانونی عنوان کرده اســت: تا امروز هیچ شــکایتی 
مبنی بر آزار جنســی به دست ما نرسیده، از طرفی 
هم تهدیــد عده ای زنان ســینماگر بــرای همکاری 
نکــردن با دولت در عین حمایت مــا از آنها، گویای 
آن اســت که ظاهرا عده ای قصد دارند در پوشش 
پیگیــری حقــوق زنــان در ســینما اهــداف دیگــری 
را پیــش ببرنــد. مــا از ابتــدای این جنبــش به طور 
عملــی ســعی کرده ایــم این مشــکالت حل شــود 
ولــی ظاهرا عده ای نمی خواهند این مشــکالت در 
مسیر منطقی خود حل بشود و قصد دارند از آب 
گل آلــود ماهی بگیرنــد و اهداف سیاســی دیگری 
را پیگیــری می کنند که ارتباطی به مســائل واقعی 

حقوق زنان ندارد.

 روایت های احساسی و جو زده از تبعیض
تقریبا دیگر بر کســی پوشــیده نیست که نسل 
جدیــد فمینیســم غربــی بــه دنبال نســخه پیچی 

بــرای تمــام زنــان جهان اســت. بــه این شــکل که 
تمام زنان باید آن گونه شــوند که من می خواهم. 
یک شــکل، با یــک نوع رفتــار و واکنــش در زندگی 
شــخصی و اجتماعی شــان. در این نســخه پیچی، 
غ از جنسیت  تعمدا شــیوه زیســت یک انســان فار
درون یــک چارچوب معیــن ماننــد جغرافیا، دین، 
مذهب و فرهنگی که در آن زندگی می کند، نادیده 

گرفته می شود.
بازنمایــی هویت زن معاصر زمانــی امکان پذیر 
خواهــد بود کــه اصالــت جغرافیا، فرهنــگ و دین 
او را بــه رســمیت بشناســیم و براســاس همــان 
چارچوبــی که پیش از این در او تعریف می شــد، با 
اصالحاتی جدید و طبق نیازهای امروزی او برایش 

باز تعریف و بازنمایی ارائه داد.
در  او  اصالــت  و  فرهنگــی  تاریخچــه  وقتــی  تــا 
جغرافیایــی کــه می زیــد، انــکار یــا نادیــده گرفتــه 
شــود نیازها، دغدغه ها و چشــم اندازهای او برای 
آینده نیز به اشــتباه فهم خواهد شــد. فمینیسم 
غربــی این موضوع را در این نســخه پیچی نادیده 
می گیرد که نه زن ایرانی می تواند شــبیه زن غربی 
اجتماعــی  و  خانوادگــی  شــخصی،  مناســبات  در 
از خــود واکنــش نشــان دهد و عمل کنــد و نه زن 

افغانستانی شبیه زنان ایرانی یا غربی.
هــر زن در جغرافیــا، فرهنگ و بســته به دین یا 
مذهبــش، تعریف می شــود و هویت او قابل درک 
و فهم است. نادیده گرفتن اصالت زنانگی زنان بنا 
بــر شــرایط و محیط های مختلــف نه تنها کمکی به 
بازنمایی هویت زن نمی کند بلکه باعث سردرگمی 
خواهد شــد و کنش های شخصی و اجتماعی اش 

خالف مسیر جامعه خواهد بود.
بــا  از ادعاهــای جنبــش می تــو، مبــارزه  یکــی 
تبعیض علیه زنان است اما از این نکته غافلند که 
جنسیت تنها مؤلفه تشــخیص تبعیض نسبت به 

یک امر نیســت و مؤلفه های دیگــری مانند قدرت 
در ایجــاد تبعیض و نادیــده گرفتن ظرفیت فردی، 
نقش اساســی تری دارند و تک صدایــی در جامعه 
خــواه صاحبان این صدا مرد باشــند و خواه زن به 

خودی خود تبعیض آمیز خواهد بود.
همچنین شــکل خود روایــت می تــو از آزارگری 
و خشــونت تبعیض آمیز اســت، چرا که فقط زنانی 
می تواننــد روایت هــای خودشــان را از تعــرض یــا 
تجــاوز به حریم شــان بــه اشــتراک بگذارنــد که به 
امکانــات الزم بــرای اشــتراک گذاری روایــت خــود 
دسترســی دارنــد، یعنــی زنــان و دخترانــی کــه در 
حاشــیه شهرهای ایران یا سراسر جهان نیز درحال 
زندگی هســتند و از اولیه ترین امکانات شهروندی 
ماننــد اینترنــت یا یک گوشــی اندرویــد محرومند، 
امکان انتشار روایت شــان را ندارند. یا زنان مهاجر 
جهــان  کالنشــهرهای  اغلــب  در  کــه  غیرقانونــی 
آزار قــرار  نیــروی غیرقانونــی کار مــورد  به عنــوان 
می گیرند نیز در این جنبش بازی داده نمی شوند، 
چرا کــه باز هم دسترســی به امکانــات الزم یا فهم 
درستی از چگونگی و لزوم انتشار خشونت را ندارد 
و طبیعتــا از این قائلــه جا خواهند مانــد و باز هم 
می تو به جنبشــی ســانتی مانتال برای زنان تقریبا 
مرفه است و همان تبعیضی که ادعا دارند، نقض 

خواهد شد.
از تمــام این مــوارد مهم تــر اما مبنــای می تو و 
ناهمخوانی با شــریعت و جامعه ایرانی اســت. اگر 
خشــونتی صورت گرفته، می شد در همان برهه از 
طریــق مجاری قانونی اقدام شــود و اگــر نگرفته، 
انتشار برخی روایت ها اتهام و ترویج حرمت شکنی 

در جامعه  خواهد بود.

 غیرت ملی و روزهای روشن آن سال ها
روایت هایی که مدت ها از سوی افراد ناشناس 

دربــاره افرادی که می شــناختیم، بیان می شــد در 
جریــان زنــان ســینماگر، رســید به گفتــن آدم های 
آشــنا از آدم های آشنای دیگر. راه هم به جایی نبرد 
و نتوانســت جنبشــی راهگشــا باشــد و به ســمت 
حل یک مسأله حرکت کند. چرا؟ چون نسخه های 
همه گیــر در جهــان جــواب نمی دهــد و مفصل در 

این باره گفتیم.
صفحــه اینســتاگرامی جنبــش می تــوی ایرانی 
-کــه هدایتگــر و مســیردهنده همه ایــن اتفاقات 
بود- حاال پا را فراتر گذاشته و قلب جامعه ایران را 
نشانه گرفته است. حاال در اوج پلشتی تالش دارد 
مردانــی را نشــانه بگیرد که در هشــت ســال جنگ 
تحمیلی از جانشــان گذشــتند که نامــوس ایرانی 
در امــان باشــد. یکــی از کاربــران فضــای مجــازی 
دربــاره این اتفاق نامیمون نوشــته بود، حتی این 
مرحله برای گروهک منافقین هم که دشمن ایران 
هســتند، قفل است و اجازه چنین هتک حرمتی را 

به خود نمی دهند.
هرچنــد نباید این مطلب شــخصی تمام شــود 
امــا چاره ای ندارم... راســتش من یک خوزســتانی 
دردمندم. اصالتا خوزســتانی هســتم. یعنی همه 
رگ و ریشــه و اجــداد پدری و مــادری ام همه اهل 
همان جاهســتند و در همــان گرمــای 50درجــه و 
شرجی های باالی 80درصد شب سال هاست شب 

و روز گذرانده اند.
مــادرم می گوید جنگ که شــد همــه در مقابل 
دشــمن ایســتادیم. هرکس با هر چه داشت و هر 
چه بلد بود، می دانست دشمن نباید اینجا بماند. 
این حرف ها امروز گفتنش آســان اســت اما قطعا 
انجامش روحی فــوالدی می خواهد که در مقابل 

درد دشمن متجاوز به خانه، به سادگی وا نرود.
غیــرت  ســال  هشــت  آن  در  می داننــد  همــه 
ملــی بــه روتین هر روزه تبدیل شــده بود و شــاید 
پیــش می آمد کســی خودش را فرامــوش کند اما 
غیرتــش به وطــن و هموطن را هرگــز. حاال پس از 
چند دهه کســی یادش آمده خیالپردازی کند تا به 
ایستادگی زنان و مردان ایرانی در آن هشت سالی 
که شــبیه غرورش حتی از به دســت آوردن نشــان 
طــالی المپیــک توســط ورزشــکاران زن ایرانی هم 

دلچسب تر است، انگ بچسباند.
در روزهایــی کــه خــاک از مادر و پدر هــم عزیزتر 
بود و دغدغه تمام مردم این کشــور عقب نشینی 
دشــمن بعثی از مرزهای ایران بود در روزهایی که 
سکینه حورســی، یک بانوی خرمشــهری مسؤول 
انبــار مهمــات خرمشــهر بــود، نمی شــود بــه این 
منتشــر  ادعــای  و  روایــت  و  زد  تهمــت  آســانی ها 
شده را خیالپردازی نویســنده ندانست؛ نویسنده 
چنــد  همیــن  روزگاری،  روزی  کــه  نویســندگانی  و 
روز پیــش بــه اســم حمایــت از زنــان، پــرده دری و 
آبروریز هایی را شــروع کردند بدون آن که به دنبال 
دانســتن حقیقــت باشــند یــا حتــی بیــان حقیقت 

برایشان مهم باشد.
آنها با همین حرکت آخر نشان دادند مسیرشان 
چیســت و چــه چیزهایــی را هــدف گرفته انــد امــا 
حواسشــان نیســت کــه ایــن خیال پردازی هــا آخر 
توجــه مخاطبان را به ایــن نکته جلب کرد که همه 
چیز یک بازی بزرگ اســت، نــه فضایی برای حمایت 

از زنان!

 می تو

صفحه های همسریابی راهی برای از بین بردن اعتماد
اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
دنیای  در  زیادی  افراد  امروزه 
فعالیت  های  به  مجازی 
این  اما  مشغولند،  گوناگونی 
می شود  راهی  گاهی  فضا 
برای  آن  از  تا  افراد  برخی  برای 

همسریابی استفاده کنند.
فضــای مجــازی امــروز کاربرد هــای مختلفــی 
دارد. در آن می توان با تبلیغات درآمد کسب کرد. 

هنر های مختلف را به اشتراک گذاشت.
 گاهی هم راهی می شــود بــرای افرادی که به 
هر دلیل می خواهند از این فضا برای همسریابی 

اســتفاده کنند. برخی از این صفحه ها به منظور 
مشــخصات  آقایــان  از  آزمایــی  راســتی 

آن ها را می گیرند. 
هــم  دختــران  از  افــراد  ایــن 
انتخــاب  مالک هــای  می خواهنــد 
همســر را برایشان ارســال کنند. در 
این میــان برخی از این صفحه های 

مجازی عمومی نیستند.

ازدواج  های  برای  فتا  پلیس  هشدار   
اینترنتی

مســئله اینجاســت کــه تا چــه حد می تــوان به 
صفحه هــای مجازی در زمینه همســریابی اعتماد 
کرد؟ وقتی به سایت پلیس فتا مراجعه می کنیم با 
خطرات دوســتی ها و ازدواج های اینترنتی مواجه 

می شویم. در متن هشدار پلیس آمده است:
محیط هــای  و  دوســتیابی  »ســایت های 
گفتگــوی اینترنتــی و شــبکه های اجتماعی این 
روز ها بســتری برای انجــام اینگونــه فعالیت ها 
فراهم ســاخته اســت، امــا بســیاری از کاربران 
از ایــن موضــوع غافــل هســتند کــه ایــن گونه 
بــرای  ســوء،  موقعیتــی  می توانــد  فعالیت هــا 
و  مزاحمت هــا  کالهبرداری هــا،  انــواع  انجــام 
و  فریــب  طریــق  از  حیثیت هــا  و  حرمــت  هتــک 

دسترســی بــه اطالعــات شــخصی و خانوادگی 
و نقــض حریــم خصوصیشــان بویــژه بانوان را 

سازد. فراهم 

 از این رو به کاربران فضای مجازی توصیه 
می کنیم:

والدیــن گرامــی فرزنــدان خــود را هنــگام کار 
کــردن در فضــای مجــازی حتمــا همراهــی کننــد 
و ســواد خــود را در زمینــه فضــای مجــازی بــاال 
ببرند.همچنیــن والدیــن دانــش الزم را بویــژه به 

و  جوانــان خــود بدهنــد تــا نوجوانــان 

احتمــال آســیب را در ایــن فضــا برای خانــواده و 
اطرافیان خود به حداقل برسانند.

نوجوانــان و جوانــان بــه یاد داشــته باشــند، 
هرگــز  گفتگو هــا  و  روابــط  اینترنتــی،  دوســتی 
نمی تواننــد ماننــد گفتگو با یک شــخص واقعی 
باشــد. و به هیچ وجه با کســانی کــه در اتاق های 
گفتگو و شبکه های اجتماعی آشنا می شوند قرار 

مالقات حضوری نگذارید.
بــه خاطر داشــته باشــید کــه بســیاری از افراد 
هویــت خــود را مخفــی  می کنند و قصــد دارند با 
ارتباط طوالنی اعتماد شما را جلب کنند از این رو 

حرف های آن ها را هیچ وقت باور نکنید.

دربــاره کســانی که اطالعات شــخصی شــما را 
درفضای مجازی می پرسند احتیاط کرده و ارتباط 

خود را با آن ها قطع کنید.«

 اعتماد در فضای زمینه ای برای اخاذی
جرایمــی هــم در همیــن زمینــه در شــهر های 
فتــای  پلیــس  رئیــس  می دهــد.  روی  مختلــف 
کرمــان گفته بود: عامل تهدید به انتشــار تصاویر 
کرمانــی  شــهروند  یــک  از  اخــاذی  و  خصوصــی 

شناسایی شد.
فرد شــاکی در اظهارات اولیه اش از آشنایی با 
فردی در فضای مجازی ســخن به میان می آورد. 
ایــن فرد به بهانه ازدواج از اعتماد شــاکی به وی 
ســوء اســتفاده می کنــد و به بهانــه ازدواج 
تصاویری خصوصی از وی می خواهد. 
وابســتگی  دلیــل  بــه  شــاکی 
برایــش  را  عکس هــا  شــدیدش 
ارســال می کنــد. پــس از مدتی به 
دالیلــی تصمیــم می گیــرد بــا فرد 
قطــع رابطــه کنــد. بــه دنبــال آن 
بــا ارســال پیام هــای تهدیــد آمیزی 
مواجــه می شــود که برایــش مزاحمت 

ایجاد و از وی اخاذی می کند.
اعتمــاد در فضــای مجــازی باعــث می شــود، 
زمینــه تهدیــد، اخاذی، هتک حرمــت و حیئیت در 
فضای مجازی فراهم شود. این مسئله همچنان 

قربانیانی می گیرد.
او همچنیــن به شــهروندان توصیــه می کند 
ســایبر  فضــای  ویژگی هــای  از  هویــت  جعــل 
اســت پــس در ایــن فضا تحــت هیچ عنــوان به 
افــرادی که بــا وعده های دروغیــن مثل ازدواج 
قصــد نزدیــک شــدن بــه شــما را دارنــد اعتماد 
و اطالعــات شــخصی تــان را برای آن ها ارســال 
نکنیــد و نهایــت دقــت را در حفــظ و نگهــداری 
از اطالعــات شــخصی و خانوادگــی تان داشــته 

باشید.

سوار بر"اسب سفید" به دنبال "ملکه رویاها"

تصورات کلیشــه ای ازدواج از کجا می آید؟
اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  روان درمانگر  یک 
که  رویایی  و  غلط  تصورات 
از ازدواج دارند،  بعضا جوانان 
گفت: علت تصورات کلیشه ای 
بر  سوار  "پسری  اینکه  نظیر 
ملکه  دنبال  به  سفید  اسب 
رویاها" می آید، عدم گفتگو و عدم مشاوره قبل 
ازدواج  که  داشت  توجه  باید  و  است  ازدواج  از 
می تواند  غلط  و  رویایی  تصورات  این  اساس  بر 

احتمال طالق را بیشتر کند.
شــبنم طلوعی همزمان بــا آخرین روز از هفته 
ملــی ازدواج، علــت تصورات غلط و کلیشــه ای در 
ذهن دختر و پســر نسبت به همسر آینده را عدم 
صحبت، گفتگو و مشــاوره قبل از ازدواج دانست 
و اظهــار کرد: اغلب دختران و پســران این تصور را 
دارند که مشــاوره پیــش از ازدواج باید به هنگام 
نزدیک شــدن زمان ازدواج انجام شود و اینگونه 
پروســه مشــاوره پیــش از ازدواج را بــه روزهــای 
پایانــی قبل از ازدواج به تعویق می اندازند این در 
حالی است که مشاوره باید به موقع انجام شود 

تا دید واقعی به زندگی زوجین دهد.
این روانشــناس با بیــان اینکــه، باورهای غلط 
در ذهــن دختر و پســر درباره ازدواج، در جلســات 
مشــاوره پیش از ازدواج بررســی می شود، درباره 
فرآیند جلســات مشــاوره پیــش از ازدواج توضیح 
داد: اینکــه "دختر باید ناز کند و اگر همســرش ناز 
او را نخــرد یعنــی او را دوســت نــدارد" و یا اینکه " 
اگــر زوج یکدیگــر را دوســت دارنــد بایــد همه جا 
در کنــار هــم و بــا هم حضور داشــته باشــند" و یا 
اینکــه "اختالف نظر بین زوجین یعنی از بین رفتن 
تفاهــم"، از جملــه باورهای غلطی هســتند که در 
جلسات مشاوره پیش از ازدواج بررسی می شود.

بــه گفتــه طلوعی، در جلســات مشــاوره پیش 
از ازدواج ایــن باورهــای کلیشــه ای در ذهن دختر 

و پســر شناســایی شــده و بــا باورهــای درســت 
جایگزین می شوند و درواقع "بازسازی شناختی" 

بین مشاوره و مراجع انجام می گیرد.
وی در ادامــه ســخنان خــود به بیــان تمرینی 
بــرای زوجیــن در آســتانه ازدواج بــه منظــور درک 
همخوانــی تصــورات خــود نســبت بــه ازدواج بــا 
آنچــه در واقعیت وجــود دارد پرداخــت و خطاب 
بــه جوانان تصریح کرد: برگــه ای بردارید و بر روی 
آن تمــام ویژگی هایی که در ذهن از همســر آینده 
خود انتظار دارید بنویســید. ســپس ویژگی هایی 
و  باشــد  داشــته  همســرتان  نمی خواهیــد  کــه 

ویژگی هایــی کــه اگر همســرتان داشــته 
هــم  اگــر  و  اســت  خــوب  باشــد 

نداشــته باشــد مهم نیســت را 
بــر روی کاغــذ بنویســید. در 

از  تصوراتتــان  نیــز  ادامــه 
را  رویاهایتــان  همســر 

کاغــذ  همــان  روی  بــر 
بنویسید.

روانشــناس،  ایــن 
آن  از  پــس  افــزود: 
برگــه  دیگــری برداریــد 
تمــام  اکنــون  و 
مثبــت  ویژگی هایــی 
در  کــه  منفــی  و 
طــرف مقابــل )فــردی 
بــا  می خواهیــد  کــه 
کنیــد(  ازدواج  او 
بر  صادقانه  می بینیــد 
بنویســید  کاغــذ  روی 

را  خصوصیــات  ایــن  و 
در  کــه  ویژگی هایــی  بــا 

تصــورات و رویاهــای خود 
کنیــد.  مقایســه  داشــتید 

بــا ایــن تمریــن درصــد احتمال 

طالق کاهش پیدا می کند چراکه با واقعیت روبرو 
می شوید و بر اســاس تصورات کلیشه ای ازدواج 

نمی کنید.
خطــاب  خــود  ســخنان  پایــان  در  طلوعــی 
بــه زوجیــن در آســتانه ازدواج تاکیــد کــرد: بــرای 
ازدواِج واقــع بینانــه زمــان بگذاریــد و از پله هــای 
کلینیک های مشــاوره و روانشناسی برای دریافت 
خدمــات مشــاوره پیــش از ازدواج بــا آرامــش و 
عشــق باال بروید تــا از پله هــای دادگاه خانواده با 

نفرت و کینه پایین نیایید.

مروری کلی بر روند شکل گیری جریان »من هم« و مسیر نادرستی که طی کرد

# من-هم با شما نیستم!

فضای مجازی

شبنم طلوعی



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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خانواده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انسانی  زندگی  اجتماعی  واحد  کوچک ترین 
است. واحدی که جامعه در امتداد آن معنا 

می کند. پیدا 
در ادامــه گفت وگــو با ســیدکاظم فروتن، 
دبیر ســتاد ملــی جمعیت را می خوانید؛ آقای 
فروتــن عقیــده دارد کــه نگهــداری از ازدواج 
هم به اندازه تشــویق بــرای افزایش آن مهم 
اســت و این نکته در سیاســت های حمایت از 
خانــواده و جمعیــت مورد غفلت قــرار گرفته 

است.

اجتماعی  هسته  نخستین  خانواده    
می سازد.  را  جامعه  و  است  انسان  زندگی 
جامعه  یک  بنیان  باثبات،  و  سالم  خانواده 
ارزیابی شما  زاویه  این  از  سالم و پویا است. 
از  حمایت  سیاست های  فعلی  وضعیت  از 

چیست؟ خانواده  پایدارسازی  و  تشکیل 
و  جمعیــت  بــه  راجــع  بحــث  دو  اآلن  مــا 
خانــواده داریــم کــه یکــی افزایــش ازدواج و 
دوم نگهداری ازدواج اســت. شــاید نگهداری 
ازدواج مهم تــر از خــود ازدواج باشــد. وقتی 
دو جــوان بعــد از مدت ها به هم رســیدند و 
قرار اســت زندگی خوبی را با هم شــروع کنند 
تنهــا چیــزی کــه فکــر نمی کنند این اســت که 
زندگی شــان بخواهــد دچار مخاطره شــود و 
به سردی و حتی طالق منجر شود. نزدیک به 
50 درصــد از طالق های ما در پنج ســال اول 
ازدواج صــورت می گیــرد. عدد بســیار باالیی 
اســت. یکــی از برنامه هایــی کــه دولــت حتما 
باید برای اســتحکام خانواده داشــته باشــد، 
در پنــج ســال اول اســت. قطعــا اختالفات و 
کدورت هایــی شــکل می گیرد و ایــن زمینه را 
فراهــم می کند که آن ها احســاس کنند دیگر 
نمی تواننــد کنار هم باشــند. باید مشــکالتی 
که در پنج ســال اول استحکام خانواده را به 
مخاطره می اندازد، برطرف شــود. چه کســی 

برطرف کند؟ باید 
یک مشاور می تواند این کار را انجام دهد؛ 
امــا هزینه هــای مشــاور هــم خیلــی ســنگین 
اســت. مــردم به خصــوص قشــر ضعیــف در 
ســبد محدودی کــه از نظر اقتصــادی دارند، 
برایشــان پرداخــت هزینــه  ســنگین مشــاوره 
بخشــی  بیمه هــا  نبایــد  چــرا  اســت.  ســخت 
از ایــن هزینــه را مکلــف شــوند؟ حداقــل تــا 
پنــج ســال اول ازدواج هزینه هــا را بــه عهده 
بگیرنــد کــه خانواده ها متالشــی نشــوند. ما 
از همین طریق جمعیــت می آوریم؛ بنابراین، 
خانــواده  مشــاوره های  بــرای  بایــد  بیمه هــا 
به خصــوص در پنج ســال اول زندگــی مقدار 
زیــادی از هزینه هــا را پرداخــت کنند که مردم 
به راحتــی مشــاوره بروند و راهنمایــی بگیرند 
و نگذارنــد مشــکالت آن ها را از هــم جدا کند 

و آســیب های اجتماعی متعدد ایجاد کند.
مســائل  کــه  بگوینــد  بعضی هــا  شــاید 
اقتصــادی و دخالت خانواده ها باعث جدایی 
می شــود. بنــده اصــًا ایــن را قبــول نــدارم. 
در  اقتصــادی  مشــکالت  کــه  معتقــدم  مــن 
بســتر نــاآرام زندگــی حرف بــرای گفتــن دارد. 
اگــر زن و شــوهر کنــار هــم زندگــی قشــنگی 
داشــته باشــند و فشــارهای اقتصادی آن ها 
را اذیــت می کنــد به فکــر جدایــی نمی افتند، 
اما کافی اســت در درک متقابل دچار مشکل 
شــوند یــا دخالــت خانواده ها پیــش آید، آن 
وقت مشــکالت پیــش می آیــد. البته موضوع 
مــا دخالــت خانواده هــا نیســت، مشــکل مــا 
این اســت کــه آن دختــر و پســر بلد نیســتند 
تمــام  کننــد.  مدیریــت  چگونــه  را  دخالت هــا 

برمی گردد. این ها به مشاوره 
نکتــه  دوم خود ازدواج اســت. ما مشــاور 
ازدواج الزم داریم؛ مشــاورانی کــه گزینه های 
بــا  و  کننــد  انتخــاب  درســت  را  همســری 
اســتقبال موضوع ازدواج را جلــو ببرند. اآلن 
ازدواج هــای ما نســبت به ســال 89 و ســال 
98 چیــزی حــدود 40درصــد کمتر شــده! در 
ســال گذشــته ما 550 هزار ازدواج داشتیم. 
البته ازدواج های ما در یکی دو ســال گذشته 
رشــد خیلی کمی داشــته، اما به شدت تعداد 

ازدواج ها کاهش پیدا کردند.
 ایــن مســئله می توانــد علت هــای زیــادی 
داشته باشد. سن ازدواج ما اآلن در دختران 
 28 حــدودًا  پســران  در  و  ســال   24 حــدودًا 
ســال است. خب، این جوان دارد جوانی اش 
را به شــکل های مختلف از دســت می دهد و 
به نیازهای عاطفی اش کمتر توجه می شــود. 
ما باید ســن ازدواج را حتما پایین تر بیاوریم. 
ســن ازدواج باید به 21 سال در دختران و در 

پسران 24 سال برسد.
قانــون پیش بینی شــده،  کــه در  مــواردی 
خوابگاه های متأهلین اســت که دانشــگاه ها 
و مراکز آموزشی حتما باید خوابگاه متأهلین 
اگــر دانشــجویی خواســت  کــه  ایجــاد کننــد 
ازدواج کنــد، مشــکلی برایــش پیــش نیایــد. 
البته ازدواج به خانواده خیلی مرتبط اســت. 
گاهی وقت ها آداب و رســوم ها و مهریه های 

ســنگین و شرط وشــروط هایی کــه برای 
بــه  را  ازدواج  می گذاریــم،  ازدواج  یــک 
تأخیــر می انــدازد. درســت اســت که ما 
می گوییــم مــردم مشــکالت اقتصــادی 
دارند، ولی آیا همه مشکالت اقتصادی 
دارند؟ مشــکالت اقتصادی مانع است، 
ازدواج  کــه  آن  هایــی  همــه   آیــا  ولــی 
نمی کننــد یــا طــالق می گیرنــد به خاطــر 
مشــکالت اقتصــادی طــالق می گیرند؟ 
اآلن طــالق در شــمال شــهر تهــران بــا 
مقایســه  قابــل  تهــران  شــهر  جنــوب 
نیســت، با اینکه قشــر مرفهی هســتند؛ 
پس، مــا نباید یک نســخه واحدی برای 
مشــکل  کــه  افــرادی  بنویســیم.  همــه 
اقتصــادی ندارند، تمکــن مالی دارند و 
از نظــر مکانی می توانند شــرایطی برای 
خودشــان داشــته باشــند، چرا ازدواج 
مهریه هــای  می اندازنــد؟  تأخیــر  بــه  را 
ســنگین و داشــتن درجــه  تحصیلی باال 

ســدهایی اســت کــه خودمــان بــرای ازدواج 
درســت می کنیم. مــا معتقدیم که می شــود 
در کنار بسیاری از محدودیت هایی که داریم، 

ازدواجمــان را هم پیش ببریم.

  با توجه به اینکه یکی از سیاست های 
حمایت  موضوع  اخیر  دهه  یک  در  مهم 
اصوًال  آیا  است  بوده  جمعیت  افزایش  از 
جمعیت  افزایش  سیاست   موضوع  می توان 
خانواده  از  حمایت  بحث های  از  جدا  را 

کرد؟ تحلیل 
یعنــی  فرزنــد،  فرزنــد؛  یعنــی  جمعیــت، 
خانــواده؛ پــس، جمعیــت جــدای از خانواده 
نیســت. اگر ما خانواده  خوبی داشته باشیم، 
می تــوان روی فرزنــدآوری ایــن خانــواده کار 
کــرد. اگر خانواده  متالطمی داشــته باشــیم، 
می گوینــد  جوانــان  از  یک ســری  نمی شــود. 
درســمان کــه تمــام شــود، شــرایطمان کــه 
آمــاده شــود، وضــع اقتصادی مــان کــه بهتر 
شــود،  ازدواج می کنیم. یا اگــر ازدواج کردند 
می گویند شــش ســال دیگر برای فرزندآوری 
اقــدام می کنیــم. در رؤیایــی برای خودشــان 
شــش  از  بعــد  ولــی  می کننــد،  برنامه ریــزی 
ســال کــه بــه مــدرک و تحصیــالت و شــرایط 
مناســب می رســند و برای فرزنــدآوری اقدام 
می کنند و یکی دو ســال که می گذرد بچه دار 
نمی شــوند، برایشــان قابــل تحمــل نیســت. 
می توان گفــت بهترین زمان برای فرزندآوری 

سه سال اول ازدواج است.
پیش بینــی  قانــون  ایــن  در  کــه  نکتــه ای 
 شــده، بیمه ها هزینه هــای مراکــز ناباروری را 
تقبــل می کنند که کمک بزرگی برای زوج هایی 
مــا  دارنــد.  نابــاروری  مشــکل  کــه  اســت 
معتقدیــم زوج هایــی کــه یک ســال از تصمیم 
بــه فرزندآوری شــان گذشــته و بارور نشــدند 
متخصصیــن  و  نابــاروری  مراکــز  بــه  حتمــا  
مراجعــه کننــد و بررســی انجام شــود. مقدار 
زیــادی از ایــن هزینه هــا بایــد طبــق قانون از 

پرداخت شود. سوی بیمه ها 
نــرخ باروری  مــا در ســال 65، شــش ونیم 
بوده و در سال 99 به یک وهفت رسیده! نرخ 
بــاروری جمهوری اســالمی ایــران پایین ترین 
در  و  منطقــه  کشــورهای  در  بــاروری  نــرخ 

کشــورهای اســالمی اســت. نرخ باروری همه  
کشــورهای اســالمی از مــا باالتر اســت و این 
برای نظام جمهوری اســالمی یک تذکر جدی 
و نقص اســت. نرخ رشد جمعیتمان در سال 
65، سه ونه درصد بوده و اآلن به هفت دهم 
درصــد رســیده! مــا داریــم پایین تریــن نــرخ 
رشــد را در طــول صــد ســال گذشــته تجربــه 
کــه  مدت زمانــی  در  بتوانیــم  اگــر  می کنیــم. 
مجلس شــورای اسالمی برای قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیــت تصویب کرده، 
نرخ باروری مان را تا ســال 1406 از یک وهفت 
بــه دو ویــک برســانیم و حــدود ده میلیــون 
تولــد داشــته باشــیم، حرکــت خوبــی انجــام 
دادیــم. مســئولین بایــد از فرصــت بازبــودن 
نیروهــای جــوان  پنجــره جمعیتــی و وجــود 
اســتفاده  زیرســاخت ها  ایجــاد  بــرای  فعــال 
کننــد تا اگر کشــور ما به ســالمند هــم تبدیل 
شــد، از ظرفیت زیرســاخت هایی که در حوزه  
اقتصــادی، فنــاوری و علمــی ایجــاد کردیــم، 

کنیم. استفاده 

خطاب  پیامی  در  انقالب  رهبر  اخیرا    
به  اشاره  ضمن  جمعیت  حوزه  فعاالن  به 
جمعیت  پیری  آینده  جمعیت،  پیری  مسئله 
می شود  چگونه  کردند.  توصیف  هولناک  را 

آینده ای جلوگیری کرد؟ از چنین 
در  به  نــدرت  کــه  کلماتــی  از  یکــی  شــاید 
بیانــات رهبــر انقــالب قابل مشــاهده اســت، 
کلمه  »هولناک« اســت. ما در طول 30 سال 
گذشــته از ایشــان خیلی تذکرات و سخنرانی 
و هشــدارها داشتیم، ولی من به خاطر ندارم 
کــه لغت هولناک را شــنیده باشــم. اگر ما در 
اوج نگرانــی از یــک موضوعــی بــا آن عاقالنه 
بــه  را  مــا  آینــده   می توانــد  نکنیــم،  برخــورد 

مخاطره  ســنگینی بیندازد. 
مهــم  این قــدر  جمعیــت  موضــوع  یعنــی 
اســت کــه اگر مــا به طــور عمیق بــه آن توجه 
نکنیــم، کشــور از بیــن مــی رود. بــرای نجــات 
کشــور باید تدابیری درست کنیم. این »آینده  
هولناک« باعث از بین رفتن کشــور می شود.

به عبارتــی، رهبــر انقــالب بحــث ســونامی 
ســالمندی را مطرح کردند؛ یعنی ما جمعیت 
ایــن  بــه  اآلن  از  بایــد  مــا  نداریــم!  جــوان 

ســونامی که در آینده درگیر آن خواهیم شد، 
فکر کنیم. ســالمندی برای کشــور مشــکالتی 
ایجاد می کند. ســالمندی نشــاط را از کشــور 
می بــرد و رکــود اقتصــادی ایجــاد می کنــد و 
باعــث افــت مســائل اقتصــادی،  سیاســی و 
بــه  از اآلن  نبایــد  آیــا مــا  امنیتــی می شــود. 
فکر موج ســالمندی در آینده باشــیم؟ آیا ما 
نبایــد اآلن زیرســاخت های کشــور را درســت 
کنیــم؟ اآلن چهــل درصــد کشــور ما در ســن 
میان ســالی )ســی تا شــصت ســال( هســت. 
ایــن همــان هشــداری اســت کــه مــا بایــد از 
ســونامی ببینیم. جوانان اآلن ما ســالمندان 
فردای ما هســتند. اآلن سالمندان ده درصد 
)حــدود هشــت ونیم میلیــون نفــر( مملکــت 
مــا را تشــکیل می دهنــد. ما در ســال 1425، 
حــدود 95 میلیون نفر جمعیت داریم. در آن 
موقــع، ما ســی درصــد )یک ســوم جمعیت( 
میــزان  زمــان،  آن  در  پــس  داریــم؛  ســالمند 
جمعیــت جــوان مــا به شــدت کــم می شــود 
بــرای  بسترســازی  و  تولیــد  ظرفیــت  دیگــر  و 

زیرســاخت های اقتصادی کشور را نداریم.
چــون  کنیــم؛  برنامه ریــزی  اآلن  بایــد  مــا 
پنجره  جمعیتی کشــور در ســال 1425 بسته 
می شود و بیســت سالش را از دست دادیم. 
از اآلن بایــد بــرای آن زمــان کار و آینده نگری 
کــرد. مــا باید اقنــاع افــکار عمومــی را ایجاد 
کنیــم. افــکار عمومــی باید توجیه شــوند که 

آینــده  هولناکی در پیش دارند.
اقتصــادی،  از نظــر  بایــد  افــکار عمومــی   
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اقناع 
شــوند کــه به جمعیــت نیاز دارنــد. البته باید 
بــه مــردم تســهیالت بدهیــم و کمــک کنیــم، 
ولــی بحــث باالتــر از آن اســت. البته بــا توجه 
ایــن  قطعــا   کشــور  اقتصــادی  شــرایط  بــه 
تســهیالتی هــم کــه توســط مجلس شــورای 
و  خانــواده  از  حمایــت  قانــون  در  اســالمی 
جوانــی جمعیت تصویب شــده، شــاید خیلی 
کــه  ســنگینی  مشــکالت  قبــال  در  نتوانــد 
خانواده هــا از نظر اقتصادی و مســائل مالی 
دارند، تکافو داشــته باشــد؛ اما اگــر ما فرزند 
را معادل مســائل اقتصادی کنیم، هیچ وقت 

نمی توانیم جوابگو باشــیم.
رهبــر انقالب در پیامشــان تأکید کردند که 

مــا باید در کنار تمــام تدابیر قانونی مثل 
مصوبــه مجلس، »بــه فرهنگ ســازی در 
فضــای عمومــی و در نظــام بهداشــتی« 
توجه کنیــم؛ یعنی مردم بپذیرند که باید 
شرایط جور شود. اصًا این از نظر علمی 
ثابت شده اســت. کشورهایی که مشکل 
جمعیتشــان  بــرای  دارنــد،  جمعیــت 
برنامه ریــزی کردنــد و به ایــن جمع بندی 
رســیدند کــه مســائل اقتصــادی و مالی 
در حدود بیســت تا بیســت ودو درصد در 
فرزندآوری تأثیر دارد. آن کشورها به این 
جمع بندی رسیدند که باید فرزندآوری را 
به یک فرهنــگ تبدیل کنند تا خود مردم 
دنبال فرزندآوری باشــند، نه اینکه فرزند 
را با مســائل مالی مقایسه کنند. مسائل 
اقتصــادی می تواند یکــی از عوامل مؤثر 

و نه همه  عوامل باشد.
حضــرت آقا این مســئله را »سیاســت 
آینــده  بلندمــدت کشــور«  بــرای  حیاتــی 
خواندنــد. بحــث فرهنگ ســازی را هــم بــرای 
مراکــزی کــه روی فرهنــگ کار می کنند به طور 
روی  بایــد  هــم  مــا  کردنــد.  مطــرح  جــدی 
ایــن موضــوع کار کنیــم؛ مثــًا، بحــث تنظیم 
خانــواده یکی از بحث هــای غلطی بود که در 
کشور اجرا شــد. به هر حال، تفکرات خارجی 
در بحــث تنظیــم خانــواده صددرصــد مؤثــر 
بود. ســازمان هایی مثل ســازمان بهداشــت 
جهانــی آینــده  نظــام مــا را می بیننــد و بــرای 
اینکــه آینــده کشــور مقتــدری مثــل ایــران را 
کــم  را  جمعیتــش  کننــد،  نابــود  جهــان  در 
می کننــد. بــه نظــر مــن عوامــل داخلــی هم 
آگاهانــه وارد ایــن قضیــه شــدند و جمعیت 
را کاهــش دادند، ولی نکتــه  مهمی که آن ها 
آگاهانــه  دشــمن  و  شــدند  وارد  ناآگاهانــه 
وارد شــد این بود کــه نگفتنــد فرزند کاهش 
پیــدا کند، بلکه کاهــش فرزند را ارزش کردند 
و فرزندداربــودن را ضــد ارزش کردنــد و این 

آن ها بود. حرکت سنگین 
ســال  در  جمعیــت  کلــی  سیاســت های 
1393 از ســوی رهبر انقالب ابالغ شــد، ولی 
آن فرهنگــی کــه آن افــراد در کشــور ایجــاد 
کردنــد و از طــرف ســازمان های جهانــی هــم 
فشــار آورده می شــد، این فرهنگ را کماکان 
کاهــش  روی  آن هــا  پــس،  دادنــد؛  ادامــه 
جمعیت فرهنگ ســازی کردنــد و فقط تعداد 
جمعیــت را کــم نکردنــد. رهبر انقــالب دقیقا 
می کننــد.  مطــرح  را  حرکــت  ایــن  برعکــس 
می گوینــد شــما افزایــش جمعیــت را ایجــاد 
کنیــد، قانون، تســهیالت و امکانــات بگذارد، 

فشــار بر مردم کمتر می شود.

  مجلس شورای اسالمی و ستاد ملی 
جمعیت به عنوان یکی از مراکز مورد خطاب 
این موضوعات که شما هم مسئولیت آن را 
اقداماتی  چه  حوزه  این  در  دارید  عهده  بر 

داده اند؟ انجام 
مجلــس شــورای اســالمی در آبــان 1400 
قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت 
را به تصویب نهایی رســاند و ریاســت محترم 
جمهــور آن را ابــالغ کــرد. این قانــون حدود 
دارد  تبصــره   204 بــه  نزدیــک  و  مــاده   73
جملــه  از  را  تکالیفــی  دســتگاه ها  بــرای  و 

فرهنگ سازی، 

اجتماعــی،  تســهیالت  اقتصــادی،  تســهیالت 
بحث های باروری، بحث های ســقط مشخص 
کرده است. در ماده یک، ستاد ملی جمعیت 
پیش بینی شــده که به ریاست محترم جمهور 
تشــکیل می شــود. این ســتاد 25 نفــر عضو 
دارد. 11 تــا از وزراء و مســئولینی که در حوزه  
جمعیــت در کشــور مســئولیت دارنــد، عضو 
این ســتاد هســتند. ایــن ســتاد دبیرخانه ای 
دارد و دبیری برایش پیش بینی شــده که این 
دبیر تقریبا اواخر اردیبهشــت ماه در رابطه  با 

این ستاد مستقر شد.
قانــون  اجرایی کــردن  مــا  اصلــی  وظیفــه  
مجلــس اســت. تمــام ایــن مــواد کــه بــرای 
موبه مــو  بایــد  پیش بینی شــده،  دســتگاه ها 
در  وظایفــی  هــم  ســتاد  بــرای  شــود.  اجــرا 
مــاده  یــک قانــون از جملــه رصــد جمعیت و 
وضعیــت ســقط در کشــور، تهیه  شــاخص ها 
و  جمعیــت  و  خانــواده  و  ازدواج  حــوزه   در 
ارزیابــی دســتگاه ها در فعالیت هایــی کــه در 
حــوزه  خانــواده و جمعیت دارنــد، پیش بینی  
شده اســت. بر اســاس ارزیابی که از عملکرد 
در  جمعیــت  و  ازدواج  رشــد  مثــل  آن هــا 
مناطــق مختلف کشــور شــکل می گیرد، برای 
دستگاه ها بودجه تهیه می شود و بر اساس 
فعالیتشــان بودجه به آن ها اختصاص داده 
می شــود. بــه هــر حــال، وظایفــی بــر دوش 
ســتاد ملی قرار داده شده که قانون مجلس 
را اجرایــی کننــد. ما هــم به عنــوان دبیر ُمصر 
هســتیم کــه مــردم مــا از ایــن تســهیالتی که 
بهره منــد  داده  اختصــاص  برایشــان  قانــون 

شوند.
درخواســتی که ما از مردم عزیزمان داریم 
این اســت کــه حتمــا ایــن قانــون را مطالعه 
کننــد و آگاهــی داشــته باشــند و مطالبه گــر 
برخــی  اســت  ممکــن  باشــند.  تســهیالت 
و  کننــد  ســهل انگاری  بخواهنــد  دســتگاه ها 
توجــه نکننــد؛ حتــی ممکــن اســت بعضی ها 
نباشــند  جمعیــت  افزایــش  موافــق  خیلــی 
و مشــکالتی ایجــاد کننــد، ولــی مــا قطعــا با 
را اجــرا  آن دســتگاهی کــه نخواهــد قانــون 
کنــد برخــورد می کنیــم. ماده  71 ایــن قانون 
از  بــرای مســتنکفین  صراحتــا مجازات هایــی 
قانون پیش بینی   کرده و ســازمان بازرســی و 
قــوه  قضائیه وارد می شــوند. ایــن یک بحث 
بســیار جــدی اســت. مــا معتقدیم کــه مردم 
بایــد حتما از این تســهیالت مطلع و بهره مند 
شــوند و اگر در این بهره مندی به مشــکالتی 
برخــورد کردنــد و بــه مــا اطالع داده شــد ما 

کرد. بررسی خواهیم  قطعا 

  اشاره کردید که اگر اجرای این قانون 
قرار  بررسی  مورد  بخورد  بر  مشکالتی  به 
شناسایی  تاکنون  که  موانعی  داد.  خواهید 

کرده اید عموما چه جنسی دارند؟
وقــت  یــک   هســتند.  دســته  دو  موانــع 
اینکــه  بــا  رابطــه  در  هســت  موانعــی 
دســتگاه ها بایــد بــرای اجــرا، آئین نامه هــا و 
دســتورالعمل هایی را بنویسند. طبق قانون 
از شــش مــاه  مجلــس اصــًا  این هــا بیشــتر 
فرصــت ندارنــد. مــا در اولیــن جلســه  ســتاد 
بــه دســتگاه ها دو هفتــه فرصــت دادیــم که 
اگــر قــرار اســت در طــول ایــن دو هفتــه در 
دســتگاهی آئین نامــه  داخلی تصویــب کنند، 
تصویــب کننــد و اگر باید آئین نامــه ای تنظیم 
کننــد بیاورنــد هیئت وزیــران مصــوب کننــد. 
هیئت وزیــران و ریاســت جمهور هــم در ایــن 
زمینــه تأکیــد کردنــد کــه نباید هیــچ بهانه ای 
باشــد که ما برای اینکه دستورالعمل نداریم 
یا فرصــت تصویبش نبود اجرای قانون عقب 
بیفتــد. خیلــی تأکیــد کردنــد کــه دســتگاه ها 
موظف اند این قانون را اجــرا کنند. بنابراین، 
مــا انتظــار نداریــم کــه دســتگاه های دولتــی 
ایــن قانــون  بــا اجــرای  بخواهنــد در رابطــه 
تعلــل بورزنــد. امیدواریــم ایــن کار بــه تذکــر 
نرســد و اســتقبال کنند. با این حال اگر تعلل 
ورزیدنــد، تذکر داده خواهد شــد و اگر بحث 
جــدی شــد قطعــا بــا آن دســتگاه از طریــق 
قوه  قضائیه و ســازمان بازرســی کشور حتما 

برخورد خواهد شد.

بودن پنجره جمعیتی کشور استفاده کنیم باید از فرصت باز

یک مشاور می تواند این کار را انجام دهد؛ اما هزینه های مشاور هم خیلی سنگین است. 
مــردم به خصــوص قشــر ضعیف در ســبد محــدودی که از نظــر اقتصادی دارند، برایشــان 
پرداخت هزینه  ســنگین مشــاوره ســخت اســت. چرا نباید بیمه ها بخشــی از این هزینه را 
مکلــف شــوند؟ حداقل تا پنج ســال اول ازدواج هزینه ها را به عهــده بگیرند که خانواده ها 
متالشــی نشــوند. مــا از همیــن طریــق جمعیــت می آوریــم؛ بنابرایــن، بیمه هــا بایــد بــرای 
مشــاوره های خانــواده به خصــوص در پنج ســال اول زندگی مقــدار زیــادی از هزینه ها را 
وند و راهنمایــی بگیرند و نگذارند مشــکالت  پرداخــت کننــد که مــردم به راحتی مشــاوره بر

آن ها را از هم جدا کند و آسیب های اجتماعی متعدد ایجاد کند.
شاید بعضی ها بگویند که مسائل اقتصادی و دخالت خانواده ها باعث جدایی می شود. 
بنــده اصــاًل ایــن را قبول ندارم. من معتقدم که مشــکالت اقتصادی در بســتر نــاآرام زندگی 
حرف برای گفتن دارد. اگر زن و شــوهر کنار هم زندگی قشــنگی داشــته باشــند و فشارهای 

اقتصادی آن ها را اذیت می کند به فکر جدایی ....


