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10متن زندگی

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

افت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا
سپهرغرب، گروه متن زندگی:    معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش حضوری، آموزش ها در نظام های آموزشی سراسر جهان و نیز کشور ما، از بستر فضای مجازی پیگیری شد و برای تعدادی از 

دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی نداشتند، تدابیری اندیشیده شد تا از بسترهای دیگر آموزش ادامه یابد.
رضوان حکیم زاده با اشاره به انجام پایشی در زمینه نحوه و میزان یادگیری دانش آموزان در مقایسه با آموزش حضوری، افزود: با بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که دانش آموزان، خصوصًا دانش آموزان دوره اول ابتدایی نسبت به 2 سال قبل، 
دچار ُافت چشمگیری در یادگیری و مهارت های سواد پایه شدند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در دوره متوسطه شاهد افت پنهان هستیم. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد، یادگیری واقعی دانش آموزان کمتر از آن چیزی است 

که در امتحانات کسب کرده اند. حکیم زاده تأکید کرد: در مناطق روستایی و عشایری که مدارس به دلیل جمعیت کمتر باز بودند و آموزش ها به صورت حضوری بود در زمینه ُافت تحصیلی دچار چالش کمتری بودیم.

نگرانی بازنشستـــگان 
از بودجه 1401

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
تامین  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
اجتماعی با اشاره به نگرانی بازنشستگان 
بودجه،گفت:  الیحه  از  شدگان  بیمه  و 
بدهی  پرداخت  عدم  و  بودجه  کسری 
خطر  عالمت  اجتماعی  تأمین  به  دولت 

جدی است.
علی اصغــر بیــات در خصــوص وضعیــت معیشــت 
بودجــه  در  آن  بــه  توجــه  و همچنیــن  بازنشســتگان 
ســال آتــی گفــت: در بودجــه 1401 کل کشــور آنگونه 
نگرانی هــای  و  شــکننده  وضعیــت  بــه  بایــد  کــه 
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعــی 

است. نشده  توجه 
و  مقــرر  تکالیــف  عقب ماندگــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
قوانینی که چندین ســال اســت به بهانه های مختلف 
بــر زمین مانده گفت: بودجه کل کشــور کــه نمایانگر 
نقشــه راه یک ســاله اســت، باید امید بخــش، حامی 
و ارتقــا دهنــده وضعیــت زندگی آن دســته از افرادی 
باشــد کــه ســال های زیــادی بــرای اعتــا و پیشــرفت 
ایــن آب و خــاک زحمــت کشــیدند و نبایــد در زمــان 
بازنشســتگی دغدغه معیشــت و گذران زندگی داشته 

باشند.
بیات همچنین گفت: درست است که کشور در شرایط 
سخت تحریمی به سر می برد و با محدودیت های زیادی 
دســت و پنجــه نرم می کنــد، اما چرا باید اقشــار ضعیف 
و حداقل بگیران بیشــترین فشــار و ریاضت اقتصادی را 

تحمل کنند و بی پناه بمانند؟

وی گفت: جمعیت چندین میلیونی مستمری بگیران 
تأمیــن اجتماعــی نگران مشــکات فزاینده ای اســت که 

امنیت خاطر آنها را هدف قرار داده است. 
واقعًا تأمین امنیت معیشــت و درمان 44 میلیون 
ســاده ای  موضــوع  اجتماعــی  تأمیــن  شــده  بیمــه 
اســت کــه برخی از مســئوالن بــه راحتی از کنــار آن رد 

می شوند؟
رئیــس کانــون عالی کارگران بازنشســته و مســتمری 
سرنوشــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  کشــور  سراســر  بگیــر 
میلیون ها بیمه شــده و تحت پوشــش ســازمان تأمین 
اجتماعی از جمله بازنشســتگان و مســتمری بگیران به 

بودجه کل کشور گره خورده است.
بیات افــزود: نمایندگانی که در ایام انتخابات از همه 
تــاش خود برای کســب رأی و ورود به مجلس شــورای 
اسامی اســتفاده کردند و گوش شنوا و دیدگان بینای 
بازنشســتگان بوده اند، در این مقطع حساس هم باید 

پای کار باشند.
وی افزود: کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی که 
بخش قابل توجه آن ماحصل تحمیل قوانین و سنگین 
کردن تعهدات خارج از وظایف این سازمان، بدون پیش 
بینــی اعتبارات الزم و عدم پرداخت بدهی های انباشــته 
شــده دولت از ســال های گذشــته اســت را باید عامت 

خطری جدی ببینیم.
بیــات ادامــه داد: بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
تأمیــن اجتماعــی بــا دقــت و حساســیت زیادی ســطح 
دغدغه مندی نمایندگان مجلس را نســبت به نگرانی ها 

و گرفتاری های خود رصد می کنند.
وی گفــت: ما خواســتار پیش بینــی و پرداخت بدهی 
جاری و انباشــته دولت به ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
بودجــه 1401 هســتیم تــا انتظــارات و مطالبــات قانونی 
خود از جمله تداوم متناسب سازی را پیگیری و عملیاتی 

کنیم.
رئیــس کانون عالــی بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
گفت: رایزنی ها و گفتگوهای فشرده خود را با مجلس و 
دولت تا اصاح رویه های موجود و موضوع تادیه بدهی 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی در ســال 1401 ادامه 

خواهیم داد.

دریچه

متن  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  روانشناس  یک  زندگی: 
زهرا  حضرت  تربیتی  سیره  در 
)س( نکته ظریفی وجود دارد 
پدر  جایگاه  به  توجه  آن  و 
به  پدر  نقش  امروزه  است، 
خانه  ستون  و  قوام  عنوان 
حضرت  ولی  است  شدن  کمرنگ  حال  در 
زهرا )س( این نقش را در خانه پررنگ کردند 
است  آمده  ایشان  الالیی های  در  حتی  و 
شبیه  حسن  پسرم  َحَسُن؛  یا  باک 

َ
أ شبه 

َ
»أ

پدرت باش«.
فاطمــه عبادی اظهار کــرد: نکته اصلی که 

در ســیره تربیتــی حضرت زهرا )س( 
والیت پذیری  موضوع  می بینیم 

ایشــان اســت؛ وقتی کســی 
از  باشــد  والیت پذیــر 

منحــرف  زندگــی  مســیر 
نخواهد شــد حــال این 
مســیر می توانــد مســیر 

سیاســی، مســیر 
ی  فکــر

معه  جا
و 

حتی خانواده باشــد؛ در محیط خانه پدر ولی 
خانــواده اســت وقتــی یــک بانوی مســلمان 
نتوانــد والیت پذیر باشــد و اطاعت از همســر 
را نداشــته باشــد جایگاه پــدر مخدوش و در 
پــی آن فرزنــدان در روند تربیتــی و الگوگیری 

دچار مشکل خواهند شد.
وی ادامه داد: ریشه سبک زندگی حضرت 
زهــرا )س( والیت پذیــری ایشــان اســت و اگر 
دینــی  مســیر  در  بیاموزیــم  را  والیت پذیــری 
انحــراف  و  خلــل  دچــار  اجتماعــی  و 

شد. نخواهیم 
این روانشــناس و کارشناس 
بعــد  داد:  توضیــح  مذهبــی 
دیگــری کــه در زندگــی حضرت 
شــیوه  می بینیــم  )س(  زهــرا 
تکلیــف  بــه  عمــل  و  تربیــت 
)س(  زهــرا  حضــرت  اســت. 

وظیفه خود را شــناختند و به آن عمل کردند 
کــه این وظیفه گاهی حضور در خانه و ایفای 
نقــش مــادری و فراهم کــردن بســتر آرامش 
حضــور  گاهــی  و  خانــواده  اعضــای  بــرای 
اجتماعــی اســت، در تاریــخ می بینیــم 
حضرت در جنگ ها در نقش پرســتار 
وارد میــدان می شــدند و حتــی در 
رســول  حضــرت  خنــدق  جنــگ 

زهــرا  حضــرت  همچــون  خانم هایــی  از  )ص( 
)س( برای امنیت شــهر اســتفاده کردند تا در 
نبود مردان به شــهر حمله نشود و منافقین 

داخلی نیز شــهر را به آشوب نکشند.
وی تصریــح کرد: حضرت زهرا )س( حضور 
کاس هــای  منــزل  در  و  داشــتند  اجتماعــی 
برگــزار  احــکام  و  تفســیر  همچــون  درس 
می کردنــد و در کنار حضــور اجتماعی وظیفه 
اصلــی تربیــت فرزنــدان را بــه خوبــی انجــام 
می دادنــد، حضرت با فرزنــدان خود همراهی 

و بازی می کردند.
در  ظریفــی  نکتــه  کــرد:  تشــریح  عبــادی 
ســیره تربیتی حضــرت وجود دارد و آن توجه 
بــه جایــگاه پدر اســت، امــروزه نقش پــدر به 
عنــوان قوام و ســتون خانه در حــال کمرنگ 
شدن است ولی حضرت زهرا )س( این نقش 
را در خانــه پررنگ کردند و حتی در الالیی های 
ایشــان آمــده اســت »َأشــبه َأبــاک یا َحَســُن؛ 
پســرم حسن شــبیه پدرت باش«، حضرت در 
الالیی هــا نیــز بــه نــکات تربیتی توجــه دارند. 
از پــدر بــه خوبــی و بزرگــی یــاد کــردن باعــث 
می شــود جایــگاه پــدر تثبیت شــود و همین 
امر کمک می کند فرزندان مســیر تربیتی خود 

را درست طی کنند.
وی بیــان کــرد: حضــرت زهــرا )س( در کنار 
والیت پذیــری، محبــت فراوان به همسرشــان 
داشــتند و در مکالمــات بــا حضــرت علی )ع( 
کار می بردنــد.  بــه  را  زیبایــی  ادبیــات بســیار 
حضــرت زهــرا )س( وقتــی در بســتر بیمــاری 
آمدنــد،  ماقــات  بــرای  عــده ای  کــه  بودنــد 
حضــرت علــی )ع( از حضرت زهــرا )س( اجازه 
گرفتنــد و حضرت زهرا )س( نگفتند من دختر 
پیامبــر و خیرانســاءالعاملین و مادر ســاداتم 
هســتم و هیــچ گاه ایــن القــاب را بــرای خــود 
مطرح نکردند، بــه حضرت علی )ع( فرمودند 
»علــی جــان، خانه، خانه توســت و مــن زهرا 
کنیز تو هســتم«؛ حضــرت زهرا )س( با وجود 
اینکــه دختــر رســول )ص( بودند در پیشــگاه 

همســر خود را فرمان بردار می دانستند.
کــه  می بینیــم  کــرد:  اظهــار  مشــاور  ایــن 
حضرت زهرا )س( از جایگاه تواضع با حضرت 
اختیــار  حتــی  و  می کننــد  صحبــت  )ع(  علــی 

ماقــات خــود را بــه علــی )ع( می ســپارند؛ از 
ســویی دیگــر بعــد از رحلــت حضــرت رســول 
)ص( صحبت هایــی در خصــوص بیعت پیش 
می آیــد که حضــرت زهــرا )س( می گویند من 
شــما را نفریــن می کنــم که حضــرت علی )ع( 
وقتــی از مســجد بازمی گشــتند می گوینــد به 
زهــرا بگویید نفرین نکنــد که زمین اهل خود 
را فرومی برد؛ وقتــی پیغام امیرالمومنین )ع( 
بــه حضــرت زهرا )س( می رســد حضــرت زهرا 
)س( به مســجد نمی روند و متوقف شــده و 

می کنند،  اطاعت 
حضــرت زهــرا )س( وقتــی حضــرت علــی 
می گوینــد  زیبایــی  جملــه  می بیننــد  را  )ع( 
ِلَنْفِســَک  اْلِفــداُء و َنْفســی  »ُروحــی لروِحــَک 
اْلِوقــا یــا َاَبالَحَســْن ِان ُکْنــَت فــی خیــٍر ُکْنــُت 
َمَعــَک و ِاْن ُکْنــَت فــی َشــّرٍ ُکْنُت َمَعــک. علی 
جــان، جانم فدای جان تو و جان و روح من 
ســپر بای جان تو. یا اباالحســن! همواره با 
تــو خواهــم بــود؛ اگر تــو در خیــر و نیکی به 
ســر می بری، بــا تــو خواهم زیســت و اگر در 
ســختی و باهــا گرفتار شــدی، باز هــم با تو 

بود«. خواهم 
نهایــت  جمله هــا  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
احساســات یک خانــم در کام عربی اســت و 
مــا هیچ وقــت نمی توانیم » َنْفســی ِلَنْفِســَک 
چــون  کنیــم  معنــا  شــوم  فدایــت  را  اْلِوقــا« 
متفــاوت  عــرب  ادبیــات  در  آن  معنایــی  بــار 
اســت؛ حضــرت می گویند که همه جــوره پای 
همســرش ایستاده است و این نهایت محبت 

در کنار اطاعت پذیری است.
عبادی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا )س( 
دررابطــه زوجینی نیز به جایگاه والیت حضرت 
علــی )ع( به عنــوان مرد خانه توجــه دارند و 
)س(  زهــرا  حضــرت  می کننــد؛  حفــظ  را  آن 
مــردم  و  شــوند  مســجد  وارد  می توانســتند 
را نفریــن کننــد اما بــه فرموده حضــرت علی 
)ع( از همســر اطاعــت می کننــد و در کوچــه 

می شوند. متوقف 
کــرد:  تصریــح  مذهبــی  کارشــناس  ایــن 
آنانــی کــه می خواهند ســبک زندگــی حضرت 
زهــرا )س( را بداننــد می تواننــد کتــاب حیــدر 
را مطالعــه کننــد کــه رمانــی از زبــان حضــرت 
علــی )ع( اســت کــه از دوران نامــزدی و عقد 
تا شــهادت حضــرت زهرا )س( اســت، در این 
کتــاب خیلــی زیبــا بــه رابطــه زوجینــی ایــن 2 

بزرگوار اشاره کرده است.

متن  گروه  سپهرغرب، 
پای  پابه  زنان  امروزه  زندگی: 
مشاغل  از  بسیاری  در  مردان 
انواع  بررسی  دارند.  حضور 
بایدها  کردن  بازگو  و  مشاغل 
با  گفت وگو  قالب  در  نبایدها  و 
خانم دکتر زعفرانچی کارشناس 

می خوانید.
از وقتی یادم اســت در جامعه ما زن شــاغل 
وجــود داشــته. امــا دغدغــه هــر کــدام از زنــان 
شــاغل اطرافم را که بررســی می کنم درمی یابم 
کــه واقعیــت درونــی یــک زن اغلب از آنچــه بروز 
بیرونی دارد متفاوت اســت. بیایید همین روزها 
را تصور کنیم، خانم کارمندی که فرزند کوچکش 
از  بایــد  آنایــن  کاس  بــرای  و  اســت  خانــه  در 
امکانــات خانــه اســتفاده کنــد، در حالی که مادر 
شــاغل اســت و باید در محــل کار حاضر شــود. 
امــکان همراه بودن فرزنــد و مادر با هم به هزار 
و یــک دلیــل گفته و نگفتــه وجود نــدارد. با چه 
مواجهیم؟ مــادری با دلهره فرزنــِد در خانه اش. 
امنیــت فرزندش، نیــاز او و از طرفــی کودکی که 

تنها در خانه مانده است .
در شــرایط کرونا این موضوع که زنان شاغل 
بــرای این کــه در کنار فرزندشــان باشــند یــا نیاز 
بــه رد کــردن مرخصی داشــتند و یــا فرزند خود 
را در صــورت امــکان همــراه خــود به محــل کار 
می آوردنــد، بســیار پررنگ تــر بود. اگــر بخواهیم 
عمــق ماجــرا را درک کنیــم بایــد تصورمــان را به 
ابعــاد گســترده تری برســانیم. آیــا ایــن مــادر به 
راحتــی بــه آوردن فرزند بعدی می اندیشــد؟ اگر 
ایــن مادر، یــک زن سرپرســت خانوار باشــد چه 
مشکات دیگری به این موارد می توانیم اضافه 
کنیــم؟ آیــا این مــواردی کــه در ذهن مــان مرور 

می کنیم برای یک مرد هم اتفاق می افتد؟
زنــان  می گیریــم  نتیجــه  کــه  این جاســت 
شــاغل بــا انتخــاب شــاغل بودن شــان، خــود 
را در مقابــل تبعــات آن تســلیم کرده انــد. بــاال 
فرزنــدآوری،  در  تأخیــر  ازدواج،  ســن  رفتــن 
الگــوی تغییــر  و  تحــول در ســاختار خانــواده 
نقش هــا، تأثیر در رابطه مادر و فرزند، تأثیر در 
اقتصــاد خانــواده، کاهــش جمعیــت، افزایش 
آســیب های اجتماعی، افزایــش مزاحمت های 
مشــاغل  توســعه  کار،  محــل  در  جنســی 
جایگزیــن خانــواده و تغییــر الگوی مشــارکت 
مهمــی  پیامدهــای  جملــه  از  زنــان  اجتماعــی 
اســت کــه در گفت و گــو با ســرکار خانــم دکتر 
لیــا ســادات زعفرانچــی، عضــو هیــأت علمــی 

پرداخته ایم. آن  به  دانشگاه 

کجا  از  بانوان  اشتغال  مسائل  اصًال   
شروع می شود؟

در ایــران از نظــر قانــون و مســائل حقوقی، 
بیــن زن و مرد تبعیضی نداریم. اما اشــتباه اول 
و اصلــی را اغلب خود خانم هــا انجام می دهند. 
در مواجهــه بــا شــغل انتخابــی خــود، شــرایط 
)ُبعــد فرهنگی و اقتصــادی( را دقــت نمی کنند 
و قــرارداد را قبــول می کننــد. از طرفــی در گام 
بعدی مشــکلی که داریم این اســت کــه در دنیا 
شــرایط قراردادهــای کاری بــه ســمت منفعــت 
طلبی رفته است. یعنی قرارداد بیشتر به سمت 
منفعــت کارفرما پیش مــی رود. این موضوع در 
حوزه مهارت های پایین )مهارت هایی که تعداد 
بیشــتری از مــردم آن را می توانند کســب کنند( 
خیلی پررنگ تر اســت. دلیلش هم این اســت که 
کارفرما به شــخِص عامل اعتماد ندارد و سعی 
می کند که برای خود در این توافق یک حاشــیه 
امن ایجاد کند. قراردادهای کوتاه مدت، بیشــتر 
به نفع کارفرماســت چرا که هم بیمه و خدمات 
بیمــه ای کم تــری دارد و از طرفــی منــع قانونــی 

برای اخراج عامل کار )کارجو( نیست.
حــال آن که اگر قــرارداد و شــرایط قانونی به 
سمتی رود که فرقی در قراردادهای بین خانم ها 
و آقایان نباشد، کارفرما اغلب ریسک نمی کند و 
آن شــغل را بــرای یک آقــا کنار می گــذارد. چون 
بــرای یک خانــم از ازدواج و فرزنــدآوری گرفته تا 
بیمــاری مادر و پدر و فرزنــد و… بهانه های عقب 
افتــادن کار و یــا تقاضای مرخصی وجــود دارد. 
نتیجه ایــن رفتارهــا، ریزش تعــداد فرصت های 

شغلی برای بانوان در یک جامعه است.
بــرای یک خانــم، قرارداد طوالنــی مدت اصًال 
مناسب نیست. اما این حرف به این معنا نیست 
که با همیــن قوانین برای خانم هــا قراردادهای 
کوتاه مدت در نظر گرفته شــود. بلکه منظور آن 
است که شرایط قرارداد برای بانوان را متناسب 
بــا زن بودن شــان تنظیــم کنیــم و بــرای مــدت 
قــرارداد، زمــان کوتاه تری را در نظــر بگیریم. هم 
اینک بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 
ســال 1395 در جامعــه ایــران 80درصــد زنــان 
متأهل خانه دار هســتند و جالب اســت بدانید 
کــه 10/5درصد متأهلین خانم فقط شــاغلند. 
با خــود دنبــال دلیــل انگیــزه پایین زنــان برای 
ورود بــه بازار کار بگردید! اگــر بخواهیم به طور 
عمــده بررســی کنیم، دو دلیــل اصلی تر از باقی 
آن هاســت. یکی آن که در زندگی متاهلی شــان 
درآمد مرد خوب اســت و کفاف زندگی شــان را 
می دهد و دیگر آن که در ایران فرهنگ ورود به 

بازار کار اصًال درست نیست.

تعریفی  چه  می گوئیم  که  »کار«  این   
دارد؟

کار یعنــی هــر گونــه فعالیتی کــه در قبالش 
خدمتــی ارائــه شــود. ولــو اینکــه در ازای ایــن 

خدمت مبلغی پرداخت نشود.
پــس بــا ایــن تعریــف »خانــه داری« هــم یک 
کار محســوب می شــود. امــا در ارزش گذاری به 
عنــوان کار زنــان حســاب نمی کنیــم. چــون در 
مشــاغل زنان برآورد این کار بسیار سخت است 
و آمــار گرفتــن و نظــارت و رصــد روی کمیــت و 
کیفیت آن کار بســیار مشــکلی است. در دنیا اگر 
بخواهیم ماک مشــخصی از کار بگوییم باید به 
تعریف کار شایســته بپردازیم که حدود 20 سال 
است ارائه شده است. طبق تعریف کار شایسته 
در سازمان بین المللی کار، هدف اولیۀ سازمان، 
ارتقــای فرصت ها برای زنان و مردان اســت تا در 
شــرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انســانی 
به کار شایسته و مولد دست بیابند. اگر به زبان 
خودمانی تــر بخواهیــم بگوییــم، کار شایســته 
باید دو شــاخصه مهم را داشته باشد: زمان کار 
اســتاندارد باشد و دوم آنکه ساختار کار درست 
باشــد. در بحــث کار مربــوط بــه خانم هــا بایــد 
مــواردی از قبیــل انعطاف پذیــری ســاعت کاری 

برای آزادسازی زمان رعایت شود.

 مشاغل دوستدار خانواده چیست؟
بــرای فعالیت شــغلی بانوان در هر کشــوری 
باید این عنوان تعریف شود. اشتغال دوستدار 
خانواده که عبارت اســت از: شــرایطی که عامل 
کار )خانم( بین کار و زندگی خود تناســب ببیند. 
به عبارت دیگر، فراهم شــدن فرصت شــغلی به 
گونه ای که کم ترین آسیب به زندگی خانوادگی 
شــخص وارد شود اما کماکان بین کار و زندگی 

مرز وجود داشته باشد.
در کشــور مــا ســاختار بــه گونه ای اســت که 
آموزش هــای دانشــگاه ها هم راســتا با بــازار کار 
طراحی نشده است. نرخ بی کاری زنان در جهان 
باالســت اما نرخ بیــکاری زنــان )مخصوصًا زنان 
در  غ التحصیــل(  فار

ایران خیلی بیشتر است.
در فراهم شــدن فرصت های شغلی، بین زن 
و مرد سرپرســت خانــوار نباید تفاوتی باشــد تا 

زنان نیز بتوانند وارد بازار کار شوند.

 چگونه می شود به مشاغل دوست دار 
خانواده رسید؟

بــه  مراقبت هــای  بــه  دارنــد  نیــاز  مــا  زنــان 
صرفه دسترســی داشــته باشــند. منظــور ما از 

مهدکــودک  فقــط  صرفــه«  بــه  »مراقبت هــای 
نیست. در عصر حاضر، عاوه بر مقوله نگهداری 
بعضــًا  و  مــادر  و  پــدر  از  نگهــداری  فرزنــدان، 
مادربــزرگ و پدربــزرگ نیــز اهمیــت دارد. ایــن 
موضوع فقط در ایران رایج نیست و جوامع کل 
جهــان در این تعریف جــای می گیرنــد. البته که 
بایــد ایــن نکته را هم ذکر کرد کــه در دنیا وجود 
مهدکودک های ســازمانی امری پذیرفته شده و 

جا افتاده است.
دانشــگاه ها  تحصیل کرده هــای  آمــار  در 
کــه می نگریــم، تأییــد می کنیــم که تعــداد زنان 
آموزش دیده نســبت بــه مــردان آموزش دیده 
بیشــتر اســت. این یعنی می توانیم از پتانســیل 
باالیــی از زنان اســتفاده کنیم اما به شــرطی که 
امکانــات بــرای آن هــا بــه خوبــی فراهم باشــد. 
مثــًال اگــر در شــرایط کاری و شــغلی بیــن زنــان 
عامــل )دارای شــغل( با مهارت های بــاال رقابت 
ایجاد شــود، در نتیجه داشــتن مهارت و انگیزه 
در شــغل بــه عنــوان یک امتیــاز بــرای همکاری 
تلقی گردد، ســازمان و یــا کارفرما بخاطر مهارت 
مهدکــودک  قیبــل  از  رفاهــی  شــرایط  ایشــان، 
ســازمانی را فراهــم کنــد و خانم های بــا مهارت 
و تخصــص بــاال بــه خاطــر فرزنــدآوری از میدان 
کاری دور نشــوند، یکی از همین شرایط محقق 
شــده است. اینکه مهدکودک ســازمانی را بیان 
می کنیم به دلیل این اســت که دسترســی مادر 
به کودک در زمان های مختلف کار راحت باشد.

مشاغل دوست دار خانواده، دردسرهای مادران شاغل را حل می کنند

زنان شاغل

علی اصغر بیات

برای فعالیت شغلی بانوان 
در هر کشوری باید این 
عنوان تعریف شود. اشتغال 
دوستدار خانواده که عبارت 
است از: شرایطی که عامل 
کار )خانم( بین کار و زندگی 
خود تناسب ببیند. به 
عبارت دیگر، فراهم شدن 
فرصت شغلی به گونه ای 
که کم ترین آسیب به زندگی 
خانوادگی شخص وارد شود 
اما کماکان بین کار و زندگی 
مرز وجود داشته باشد.

توجه به جایگاه پدر در ســیره تربیتی حضرت زهرا )س(
والیت پذیری

حضرت زهرا )س( در کنار 
والیت پذیری، محبت فراوان 

به همسرشان داشتند و در 
مکالمات با حضرت علی )ع( 

ادبیات بسیار زیبایی را به 
کار می بردند. حضرت زهرا 

)س( وقتی در بستر بیماری 
بودند که عده ای برای مالقات 

آمدند، حضرت علی )ع( 
از حضرت زهرا )س( اجازه 

گرفتند و حضرت زهرا )س( ...
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عشق و عاشقی های 
زود هنگام!

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
و  عشق  و  عاطفی  احساس های  ایجاد 
عالقه های پنهانی یا به اصطالح امروزی 
کراش زدن روی فردی می تواند به مرور 

در نوجوانان بحران هایی ایجاد کند.
هوای سرد زمســتانی است و آفتابی 
که بر شاخه درختان نشسته به مایمی 
راه خود را سوی مغرب در پیش می گیرد. سنگ فرش ها 
از نم بارانی که ساعتی پیش باریده هنوز خیس هستند 
و عطر برگ، خاک و تنه درختان با رایحه مایمی در فضا 

می پیچد.
آرمــان به پــارک می رســد، او تقریبا هــر روز در همین 
ســاعت خلــوت بــرای صحبت کــردن با دوســت خود به 
پارک می آید، طناز امروز کمی دیر تر از همیشــه می رسد، 
آرمــان از پله های شــیری رنگــی که حاشــیه های صورتی 
دارنــد پاییــن می آید و در کنــار حوضی کــه فواره هایش 
خاموش شده اند می نشیند و با دست، برجستگی های 
ســنگ فرش پلــه را لمــس کــرده و چیــزی زیــر لــب تکرار 
می کند و وقتی ســرش را باال می اورد طناز را می بیند که 
لباســی چهار خانه پوشیده و لبخندی بر صورتش نقش 

بسته است.
آرمــان از طنــاز خداحافظی می کند و بــه او می گوید 
فــردا همیــن جایــی کــه از هــم خداحافظــی کرده انــد 
منتظــرش خواهــد بــود و رفتــن او را تماشــا می کند که 
صــدای مــردی که از او آدرس می پرســید رشــته تخلیات 
او را از هم گسســت. آرمان با دســت آدرســی که پیرمرد 
به دنبال آن بود را نشــان می دهد و خودش نیز آهسته 
بــه طــرف خانه بــه راه می افتد و با افکار از هم گسســته 
و پریشــان، بی توجه بــه هیاهویی کــه در خیابان جریان 

داشت بغض سنگینی را عقب می راند.
آرمــان نوجوانــی حــدودا 16 ســاله اســت کــه از طناز 
خوشــش می آیــد و به اصطــاح خــودش روی او کراش 
دارد. کــراش داشــتن یــا کــراش زدن به معنی داشــتن 
عاقــه پنهانــی روی یــک شــخص اســت کــه شــدت و 
ضعفش بســته بــه وضع روحی و شــرایط افراد متفاوت 
است. گاهی این کراش یک خوش آمدن ساده است که 
بعد از 2 یا 3 روز به دســت فراموشــی سپرده می شود، 
اما گاهی شــدت عاقه فرد چنان شــدید می شود که او 
را به تخلیاتی عمیق و سنگین فرو می برد و زندگی اش را 

حالت نرمال خارج می کند.
کراش زنی یکی از آســیب های نوپدیدی است که بین 
جوانــان و نوجوانان رواج زیادی پیدا کرده اســت، برخی 
از ایــن افراد مدت های زیادی به صورت پنهانی شــخص 
مورد عاقه خود را زیر نظر دارند و حتی عایق شــان به 
عایق شــخصی کــه رویش کراش دارنــد تغییر می کنند، 
امــا بــه علــت کم رویــی یا عــدم دسترســی هیــچ گاه این 

دوست داشتن را ابراز نمی کنند.
یک رفتار شــناس و آســیب شــناس اجتماعی درباره 
ایجــاد عشــق و عاقه های پنهانــی در ســنین نوجوانی 
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  گســترس  کــرد:  اظهــار 
اجتماعــی در کنــار امیتــازات و محاســن خــود عوارضی 
را نیــز وارد جامعــه کــرده که بخــش قابل توجهــی از آن 
گریبان گیر جوان و نوجوان می شود. یکی از آسیب های 

نوپدید در جامعه کراش@زنی است.
مجیــد ابهــری گفــت: کراش زنــی رفتاری اســت که در 
شــبکه های مجــازی نمود بیشــتری پیــدا می کنــد، برای 
مثــال اگر کســی بــه یک ســلبریتی عاقه داشــته باشــد 
ممکن است در پیج  شخصی اش، عکس فتوشاپ شده 
خود و ســلبریتی مــورد عاقه اش را منتشــر کنــد. البته 
کــراش زدن فقــط مختــص به فضــای مجازی نیســت و 
ممکن است در محیط دانشگاه و هرجای دیگری نیز رخ 
دهد. برای مثال پســری به یک دختر عاقمند می شود، 
اما هیچ نام و نشانی از وی در اختیار ندارد و او را دختری 

که مانتوی سبز بر تن داشت می نامد.
بــه گفته این رفتار شــناس این آســیب نوپدید به علت 
کمبــود فضــای نشــاط و ســرگرمی مــورد اســتقبال قرار 
گرفتــه، اما تــا اینجــای موضوع آســیب چندانــی متوجه 
رفتــار یــا اجتمــاع جوانان نیســت، مشــکل از جایــی آغاز 
می شود که کراش زدن ها به روابط حضوری با کسی ختم 
می شود که فرد از او اطاعات زیادی ندارد. این کراش زنی 
مقدمه ای برای ایجاد روابط حضوری و حتی جنسی است 
لــذا نیاز اســت متولیان امــر فرهنــگ و خانواده ها در این 

زمینه آموزش های الزم را به جوانان بدهند.
بــه گفتــه وی بحران هــای روحــی دوران بلــوغ منجــر 
به برخی رفتار هایی می شــود که ممکن اســت آســیب و 
عوارض آن تا ســالیان ســال همراه فرد باقــی بماند، در 

این دوران نوجوان رویاپرداز می شود.
ایــن رفتــار شــناس گفت: برخــی از ایــن نوجوانان در 
رابطــه خیالــی آن چنــان بــه عمــق رابطــه فــرو می روند 
کــه پایــان دادن به ایــن ارتباط بــرای آنان دشــوار بوده 
و حتــی در صــورت خــروج از ایــن رابطــه افراد دســت به 
خود کشی می زنند. لذا این مساله باید نزد روان درمانگر 
و در جلســات متعــدد بررســی و درمان شــود همچنین 
یــک جایگزین بــرای کراش زنی به نوجوان ارائه شــود تا 

بتوانند وی را از رفتار های پر خطر بازدارند.
بــه گفتــه ابهــری خیال پــردازی در دوران کودکــی تــا 
10 ســالگی همــراه اکثــر کــودکان اســت، ایــن کــودکان 
همبازی هــای خیالی ای دارند که با آن صحبت کرده و به 
او عاقمند می شوند، از سنین 10 تا 15 سالگی نواجوان 
شریک عاطفی خود را در نظر گرفته و با او روابط عاطفی 
و ذهنــی قــوی ای بر قــرار می کنــد و از آن جایــی که این 
رفتار هــا در اوج دوران بلــوغ رخ می دهــد والدیــن بایــد 
هوشــمند بــوده و بــا مراجعه بــه روان درمانگــر جلوی 

آسیب های جدی را بگیرند.

نگاه

خط فقر برای خانواده 4 نفره 4 میلیون است
سپهرغرب، گروه متن زندگی: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی از دستگاه ها رقم 10 میلیون تومان را برای خط فقر مطرح کرده اند که مبنای کارشناسی ندارد و اگر این طور باشد 90 درصد ایرانیان زیر خط فقر هستند.

به گفته ابوحمزه دولت ها وظیفه تامین حداقل های معیشــت برای افراد را دارند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اســتفاده از ســامانه رفاه ایرانیان ســعی می کند با اطاعاتی مانند گردش حســاب بانکی، اطاعات ملکی، ســفرها، خودرو، داشتن فرزند 
معلول تحت پوشش بهزیستی، مدرک تحصیلی، داشتن بیمه و داده هایی که در دستگاه های حاکمیتی بر اساس کد ملی ثبت شده است تصویری از وضعیت درآمدی و معیشتی مردم ارائه دهد.

پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شناســنامه رفاهی و اقتصادی افراد ایجاد شــده و با ماک قرار دادن اطاعات دهک های درآمدی ثروت مند و کم برخوردار را مشــخص می کند و تحلیل اطاعات این ســامانه 
مبنای تصمیم گیری دولت در پرداخت یارانه و سایر امور قرار می گیرد.

متن زندگی

متن  گروه  سپهرغرب، 
و  قرآن  آموزه های  زندگی: 
راه  علیهم السالم،  بیت  اهل 
که  زن هایی  روی  به  را  نجات 
هستند  خود  همسر  آزار  مورد 
نادانی  گرفتار  که  مردهایی  و 
فضای  تا  کرده  باز  شده اند، 
خانواده با جنگ و جدال بین زن و شوهر ناآرام 

نشود.
یکــی از ســنت های جاهلیــت کــه متأســفانه 
امــروزه هم در بین برخی خانواده ها رایج اســت 
و مردانی هســتند که ابایی از آن ندارند، دســت 
بلنــد کردن به روی زنان و کتک زدن آنها توســط 
همسرانشــان است؛ روشی که هر عقل سلیمی 
بــه شــدت آن را رد کــرده و در برابــر آن موضــع 

می گیرد.
جــای تأســف بیشــتر آنجــا اســت کــه افرادی 
مغــرض یا نــادان، کتــک زدن زنــان را به اســام 
نســبت می دهند و آن را روشی برای ادب کردن 
زن توســط مرد می دانند. این در حالی است که 
مروری بر آموزه های اســامی نشان می دهد نه 
تنها اسام چنین مجوزی به مردان نداده، بلکه 
زن را مخلــوق لطیف خداوند می داند که باید با 

او با مایمت و نرمی برخورد کرد.
البته دلخوری در کانون خانواده چیزی نیست 
که بشود آن را نفی کرد. در هر خانواده ای و بین 
هر زن و شــوهری اتفاق می افتد که کار به بحث 
کشــیده می شــود و هر کســی عقیــده خودش 
را ابــراز می کنــد. امــا ماجــرا از زمانی مــورد پیدا 
می کنــد کــه همیــن دلخوری هــا و رنجش ها به 
دســت بلنــد کردن کشــیده می شــود و معموًال 
مــرد به دلیل قــدرت بیشــتر بدنــی، زن را به باد 
کتــک می گیرد. این کتک هم ممکن اســت از یک 
ســیلی ساده و آرام شروع شــود و به ضربه های 
محکــم بدنی برســد. بعد از آن هــم اول از همه 
دامــن زن و شــوهر را می گیــرد و ممکــن اســت 
بــه جدایــی عاطفــی یــا طاق هــم منجر شــود. 
پس بهتر اســت بــه جای دامــن زدن به ماجرای 
اختاف نظرها و سرکشــی ها، راه حل قرآن را اجرا 
کــرد تا هم فضای خانــواده گرم و صمیمی باقی 

بماند و هم خطا تکرار نشود.
بــا حجت االســام محمــد  در گفت وگــو کــه 
ضمــن  و  دینــی  محقــق  و  کارشــناس  امیــری، 
بررسی نظرات حجت االسام سید کمال حیدری 
انجــام داده بــه بررســی نظر و رویکرد اســام به 
و  زن  میــان  دعواهــای  و  مشــاجرات  موضــوع 
شــوهر و همچنیــن کتــک زدن خانم هــا از منظر 

قرآن و اسام پرداخته ایم.

 منع کتک زدن زنان توسط پیامبر )ص(
اســام، مثــل همیشــه راه نجــات را بــه روی 
زن هایــی کــه مــورد آزار همســر خــود بودنــد و 
مردهایی که گرفتار نادانی شــده بودند، باز کرد 
تــا فضای خانواده ها با جنــگ و جدال بین زن و 

شوهر ناآرام نشود.
در دوران پیغمبــر اســام صلــی اهلل علیــه و 
آلــه بــود که بــه برکت اســام و لطــف حضور آن 
حضرت، کتک زدن و تنبیــه بدنی زن های مدینه 
تمــام شــد و مردهــا اجــازه کتــک زدن و دســت 
بلنــد کردن به روی همســران خود را نداشــتند. 
زن هــای مکــه هــم وقتــی آزادی و رهایــی اهــل 
مدینه را دیدند، خواســتند تا فرهنگ اســام به 

خانه و خانواده آنها هم برسد.
طبــق مطلبــی کــه در کتــاب التفســیر الکبیــر 
نوشــته شــده، به دســتور پیامبر اکــرم صلی اهلل 
علیــه و آله هیچ مــردی اجازه کتک زدن همســر 
خود را نداشــت و اگر مردی دچار چنین خطایی 
می شــد، همســر او اجازه قصاص داشت، یعنی 

می توانست شوهر خود را تنبیه کند.
در کتــاب روح المعانــی هم ماجرایی نوشــته 
شــده که بر اســاس آن، پیامبر اســام صلی اهلل 
علیــه و آله برای اینکه فرهنــگ مردم مکه را هم 
ماننــد مردم مدینــه کند و هیچ مرد مســلمانی 
در  نکنــد،  بلنــد  دســت  خــود  همســر  روی  بــه 
منبرها و ســخنرانی های خود به طور کلی تأکید 
می فرمودنــد کــه هیــچ مــردی اجازه کتــک زدن 

همسر خود را ندارد.
کــه  مردانــی  دربــاره  حضــرت  آن  همچنیــن 
زن هــای خــود را تنبیه می کردنــد و آن ها را کتک 
می زدنــد، می فرمودنــد: »این مــردان، از نیکان 
و خوبــان نیســتند.« این اصرار و هشــدار پیامبر 
اکــرم صلــی اهلل علیــه و آله بــه انــدازه ای بود که 
بــرای مردهایــی کــه دســت از کتک زدن همســر 
خــود برنمی داشــتند، حکــم قصــاص را صــادر 

می فرمودند.

 حکم الهی در قرآن
بــر اســاس روایت های نقل شــده، بــا وجود 
اینکــه پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه حکم 
صــادر  را  مــردان  از  گــروه  ایــن  بــرای  قصــاص 
فرمودنــد، باز هم تعــدادی از آن ها خطای خود 
را ادامــه دادند تا اینکه خداوند متعال آیه ســی 
و چهــارم ســوره مبارکــه نســاء را بر پیامبــر اکرم 
صلــی اهلل علیــه و آله نازل کرده و بر اســاس آن، 

مــردان از کتــک زدن زن هــای خود نهی شــده و 
حکم قصاص مردان هم لغو شد.

اُمــوَن  َجــاُل َقّوَ در ایــن آیــه می فرمایــد: »الّرِ
ــَل اهلُل َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍض  َســاء ِبَما َفّضَ َعَلی الّنِ
اِلَحــاُت َقاِنَتاٌت  َوِبَمــا َأنَفُقــوْا ِمْن َأْمَواِلِهــْم َفالّصَ
ِتی َتَخاُفوَن  ْلَغیــِب ِبَما َحِفَظ اهلُل َوالّاَ َحاِفَظاٌت ّلِ
ُنُشــوَزُهّنَ َفِعُظوُهّنَ َواْهُجُروُهّنَ ِفی اْلَمَضاِجِع 
َواْضِرُبوُهــّنَ َفــِإْن َأَطْعَنکــْم َفــَا َتْبُغــوْا َعَلیِهــّنَ 
َســِبیًال ِإّنَ اهلَل کاَن َعِلیا کِبیًرا؛ مردان، سرپرست 
و نگهبــان زنان هســتند، بــه خاطــر برتری هایی 
کــه خداوند )از نظر نظام اجتمــاع( براى بعضی 
نســبت بــه بعضــی دیگــر قــرار داده اســت و به 
خاطــر انفاق هایــی کــه از اموالشــان )در مــورد 
زنــان( می کنند. و زنان صالح، زنانی هســتند که 
متواضع انــد و در غیاب )همســر خود( اســرار و 
حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا براى آنان 
قــرار داده، حفظ می کننــد. و )اّما( آن دســته از 
زنان را که از سرکشــی و مخالفتشان بیم دارید، 
پنــد و انــدرز دهید )و اگــر مؤثر واقع نشــد،( در 
بســتر از آنهــا دورى نماییــد و )اگــر هیــچ راهــی 
جز شــدت عمل براى وادار کــردن آنها به انجام 
وظایفشان نبود،( آنها را تنبیه کنید و اگر از شما 
پیروى کردند، راهی بــراى تعّدى بر آنها نجویید. 

)بدانید( خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است.«
بر اساس روایت ها، آخرین موردی به دستور 
پیامبر اسام صلی اهلل علیه و آله مردی به دلیل 
کتک زدن همســر خود قصاص شد، مربوط به 
همســر حبیبه دختر زیــد و یا خوله دختر محمد 
بن مســلم بود که بر اســاس آن سعد بن ربیع 

به دلیل تنبیه بدنی همسرش قصاص شد.

 سه مرحله مواجهه مرد با همسری که 
دچار نشوز می شود

نکته قابل توجه این اســت که آیت اهلل ســید 
کمــال حیــدری،  از مدرســین حــوزه علمیــه قم 

در ایــن بــاره توضیــح می دهــد کــه: عبــارت 
»اضربوهــن« در آیــه شــریفه بــه مفهــوم 

ضربــه زدن و یا کتک زدن نیســت، بلکه 
معنــای دور شــدن و فاصلــه گرفتــن 

در  »ضــرب«  چنانکــه  می رســاند.  را 
بــه  االرض«  فــی  »ضربتــم  عبــارت 
معنای ســفر کردن و دور شــدن از 

خانه است.
شــریفه  آیــه  طبــق  بنابرایــن 

در  گرفــت  نتیجــه  می تــوان 
صورتــی که زن دچار نشــوز 

شد، مرد وظیفه دارد:

در مرحلــه اول او را نصیحــت و موعظه 
کند.

اگر این کار نتیجه بخش نبود نسبت به 
او کم محلی کند.

در صــورت عدم تغییــر در منــش و رفتار 
همسر خود، از خانه فاصله بگیرد.

 مراعات به جای تنبیه بدنی
نکته قابل توجه آن است که خداوند متعال 
در قــرآن حکیمــش، عفو و بخشــش را به مردم 
توصیه می کند و دســتور می دهد که اگر کســی 
به شــما بدی کرد، شــما بــا نیکویــی و مهربانی 
جوابــش را بدهیــد. ایــن نکتــه در مــورد روابط 
میــان زن و شــوهر هــم صــدق می کنــد. همان 
طور که در آیه 96 ســوره مؤمنــون می فرماید: 
ــیَئَة؛ بــدی را به  ِتــی ِهی َأْحَســُن الّسَ »اْدَفــْع ِباّلَ
بهتریــن راه و روش دفع کن و پاســخ بدی را به 
نیکــی بــده.« بنابراین مشــخص اســت کــه این 
توصیه به خصوص درباره مشــکات میان زن و 
شوهر مهم تر و پررنگ تر است. پس وقتی مردی 
از همســرش خطایــی دید، باید به جای دســت 
بلند کردن به روی او، با مهربانی و خوش رفتاری 
بــا او برخــورد کند تــا نه تنها صلح و دوســتی در 
خانواده حفظ شــود، بلکه راه خطا و آزار بعدی 

هم بسته شود.
از طرف دیگر خداوند در آیه 19 سوره مبارکه 
نساء شیوه برخورد صحیح با زن ها را به مردان 
آمــوزش می دهــد و می فرماید: »َو َعاِشــُروُهّنَ 

ِباْلَمْعــُروِف؛ و بــا زنان به طور شایســته 
رفتــار کنید.« و بــه این ترتیــب، تأکید 
می فرماید که مرد در برابر همسرش 

نه تنهــا تنبیــه بدنــی را بــه کار نگیــرد، 

بلکه با او با مهربانی و مدارا رفتار کند.
در حدیث هــای نقــل شــده از پیامبــر اســام 
صلــی اهلل علیه و آله هم مــوارد متعددی درباره 
نحــوه برخــورد مــرد بــا همســرش و پرهیــز از 
کتک زدن نقل شــده اســت. به عنــوان مثال در 
کتاب وســائل الشیعه نوشــته که پیامبر اسام 
صلــی اهلل علیه و آلــه فرمودند: »آیــا زن خود را 
کتــک می زنید و بعد از آن می خواهید در کنار او 

شاد باشید؟«
درنتیجــه اگــر زنــی ناشــزه باشــد و در برابــر 
همســر خود که مسئول خانه و خانواده است، 
سرکشــی کند، مرد ابتدا بایــد با بیانی نرم و آرام 
او را نصیحــت کــرده و ایــن کار را بــا دلســوزی و 
مهربانــی انجــام بدهــد. اگــر زن باز هــم مرتکب 
خطا شــد و نصیحت همســر خود را نپذیرفت و 
اجــرا نکرد، مــرد با او قهــر کند و بــا دوری کردن 
از او تــاش کند تا کار خطــای او را تصحیح کند. 
البته این قهر نباید مدت زیادی طول 
بکشــد تا گرمی کانون خانواده 

مورد تهدید قرار نگیرد.

متن  گروه  سپهرغرب، 
و  همسر  از  دلجویی  زندگی: 
مدارا،  و  نرمی  با  توأم  رفتار 
افراد  کردن  دلگرم  موجب 
نسبت به ادامه زندگی مشترک 
طالق  و  جدایی  زمینه  و  شده 

عاطفی را می گیرد.
در آموزه هــای ســبک زندگی اســامی توجه 
و تأکید زیادی نســبت به نهاد خانواده شــده و 
انس و الفت میان همســران یکی از موضوعات 
مؤکد میان زن و شــوهر اســت. این موضوع به 
قــدری اهمیت دارد که می توان از قهر و کدورت 
همســران به عنوان یکی از آسیب های اساسی 

در کمین نهاد خانواده یاد کرد.
دکتر طاهره محســنی، کارشــناس اســامی 
و اســتاد دانشــگاه امام صادق علیه السام، به 
بررســی موضوع قهر همســران و پیامدهای آن 

در زندگی مشترک پرداخته است.
توجه قرآن به انس در خانواده

در  زندگی  سبک  به  مربوط  آموزه های  در   
مورد انس و آشتی میان همسران تأکید زیادی 
این  به  هم  کریم  قرآن  آیات  در  آیا  است.  شده 

موضوع اشاره دقیقی شده است؟
بله. انس و دوســتی میان همســران یکی 
از نــکات مهــم در آموزه های اســامی اســت. 
اهمیــت  دارای  انــدازه ای  بــه  موضــوع  ایــن 
اســت که خــدای متعال در ســوره نســاء آیه 
ایجــاد صلــح و دوســتی میــان زن و  بــر   128
شــوهر تأکید کرده و می فرماید: »َو ِإِن اْمَرَأٌة 
خاَفــْت ِمْن َبْعِلها ُنُشــوزًا َأْو ِإْعراضــًا َفا ُجناَح 
ْلُح َخْیٌر  َعَلْیِهمــا َأْن ُیْصِلحا َبْیَنُهمــا ُصْلحًا َو الّصُ
َو  ُتْحِســُنوا  ِإْن  َو  ــّحَ  الّشُ ْنُفــُس  اْلَ ُأْحِضــَرِت  َو 
ُقــوا َفِإّنَ اهلَل کاَن ِبمــا َتْعَمُلوَن َخبیرًا؛ و اگر  َتّتَ
زنــی از طغیــان و سرکشــی یا اعراض شــوهر 
خود بیم داشــته باشــد، مانعی نــدارد با هم 
صلــح کننــد )و زن یا مرد از پــاره ای از حقوق 
خود به خاطر صلــح صرف نظر نماید( و صلح 
بهتــر اســت اگر چــه مــردم )طبق غریــزه حّب 
ذات در ایــن گونــه مــوارد( بخــل می ورزنــد. 
و اگــر نیکــی کنیــد و پرهیزگاری پیشــه ســازید 
)و بخاطــر صلح، گذشــت نماییــد( خداوند به 
آنچــه انجــام می دهید آگاه اســت )و پاداش 

شایســته به شما خواهد داد(.«

بر اســاس این آیه شــریفه به زنان ســفارش 
شــده اســت تــا حــد امــکان در میــان خــود و 
همسرشــان صلح و الفــت برقرار کــرده و از قهر 
و جدایــی بپرهیزنــد تــا به ایــن ترتیــب آرامش و 

آسودگی خاطر را در خانواده برقرار شود.

هر  در  کدورت  و  قهر  حال  هر  به   
راهکاری  چه  اما  می آید.  وجود  به  خانواده ای 
دلخوری ها  و  مشاجرات  ختم  و  شدن  کم  برای 

میان همسران وجود دارد؟
دقــت کنیــد کــه قهــر کــردن زن و شــوهر بــا 
یکدیگر به دالیل متفاوتی اتفاق می افتد. گاهی 
اوقات زن نسبت به رفتار و یا کارهای همسرش 
اعتــراض دارد و بــا قهــر کــردن و گوشــه گیــری 
می خواهــد نظر مرد را بــه خودش جلب کرده و 

اعتراض خود را به او بفهماند.
کــه  مــرد وظیفــه دارد  در چنیــن شــرایطی 
خیلــی زود بــا همســر خود به صحبــت و گفت و 
گو بنشــیند و به این ترتیــب، دلیل اعتراض او را 
متوجه شــود تا اگر حق با اوست، رفتار خودش 
را اصاح کند و اگر دلیلی دارد بازگو کند تا به هر 

صورت آشتی و صلح در بین آن ها برقرار شود.

هم  خانم ها  مورد  در  برخورد  گونه  این   
صدق می کند؟

بلــه. اگــر مــردی بــا همســرش قهــر کــرد تــا 
نارضایتــی خود را نســبت به موضــوع یا اتفاقی 
او  از  تــا  دارد  مســئولیت  زن  بفهمانــد،  او  بــه 
دلجویــی کند و با نرمــی و مــدارا، او را به ادامه 
زندگی دلگرم کند و جلوی ادامه پیدا کردن قهر 

را بگیرد.

ســرانجام ادامــه دادن قهــر و طوالنی کردن 
زمان آن

به  حاضر  شوهر  و  زن  از  کدام  هیچ  اگر 
چه  نباشند،   اختالفات  در  گذشت  و  دلجویی 

باید کرد؟
اگر زن و شوهر در قبال نارضایتی و قهر طرف 
مقابل، واکنشی برای آشتی کردن از خود نشان 
ندهد و قهرشــان ادامه پیدا کند، کســی که قهر 
کرده چه زن باشــد و چه شــوهر، ممکن اســت 
آن قــدر به جدایی خــود ادامه دهــد که همان 
دلخوری کوچکی که می توانســت با چند جمله 
دلجویانه مرتفع شــود، به کینه و بغضی عمیق 
تبدیــل می شــود که زن و شــوهر را از هــر روز از 

یکدیگر دور و دورتر می کند.
بــه عبــارت دیگــر، پافشــاری در قهــر کــردن 
یکــی از زوجیــن و لجبــازی طــرف مقابــل بــرای 
ادامــه دادن این شــرایط می تواند آســیب های 
جبــران ناپذیــری را بــه زندگی مشــترک آنها وارد 
کنــد. چراکه این نوع دلخوری هــا در ذهن باقی 
می مانــد و به مرور زمان زن و شــوهر را نســبت 

به یکدیگر دلسرد می کند.
نکتــه قابل توجــه در این مورد آن اســت که 
نه تنهــا ادامه دادن قهــر و طوالنی کردن زمان 
آن می تواند به زندگی های مشترک افراد آسیب 
برساند، بلکه تکرار قهر کردن هم روابط عاطفی 

در زندگی را سست می کند.
پس بهتر اســت هیچ کسی خودش را به قهر 
کردن عادت ندهد و اگر از رفتار یا گفتار همســر 
خــود رنجیــده شــد، ایــن موضــوع را از طریــق 
گفت وگوی دوســتانه با او مطرح کرده و راه حل 

را با کمک و مشورت یکدیگر پیدا کنند.

پیامبر با مردانی که همسر خود را کتک می زدند                                                   رفتار 

حجت االسالم 
محمد امیری

نکات ایمنی که در زمــــان کوه نوردی آیا قهر راهکار خوبی برای ابراز دلخوری میان همسران است؟
در فصل زمستان باید رعایت شود

زندگی مشترک

متن  گروه  سپهرغرب، 
زندگی: نکات ایمنی و پیشگیری 
و  کوهستان  در  حوادث  از 
است  موضوعی  کوه پیمایی، 
دانستن  با  کوهنوردان  که 
آسیب های  از  می توانند  آنها 

احتمالی جلوگیری کنند.
جــزو  زمســتان،  فصــل  در  کوه پیمایــی 
تفریحاتی اســت کــه تقریبــا محدودیت ســنی 
نــدارد و حضــور مــردم در ارتفاعــات، خصوصا 
می شــود.  مشــاهده  برفــی  آب وهــوای  در 
یادگیــری نکات ایمنــی برای محافظــت از جان 
خود می توانند در بروز حوادث کوهســتانی به 
نیروهای امــدادی مانند جمعیت هال احمر و 
اورژانــس کمک کند تــا امدادرســانی به خوبی 

انجام شود.
اگــر در معــرض وقــوع بهمــن قــرار گرفتید، 
بــا هــر وســیله ای مانند کیســه نایلونــی، پاکت 
و دســت جلو دهــان و بینی خود را بپوشــانید. 
از بهمــن بــه خاطــر  بیشــتر مرگ ومیــر ناشــی 
خفگی اســت، لذا ایجاد فضایی برای ورود هوا 
و تنفــس مهم ترین کاری اســت کــه می توانید 

انجام دهید.
را در ســینه  نفــس  ریــزش بهمــن  هنــگام 
حبس کنید، چون این کار از ورود ذرات برف به 
دهــان و بینی، یخ زدگی و فشــردگی ریه ها و در 
نهایت خفگی جلوگیــری می کند. هنگام ریزش 

بهمن، مثل زمانی که در آب هستید، شنا کنید 
تا خود را به روی سطح بهمن برسانید.

اگــر در زیــر بهمــن مدفــون شــدید، بــه یاد 
داشــته باشــید نمی تــوان تشــخیص داد کــه 
جهــت بــاال کــدام طــرف اســت، بــرای ایــن کار 
می توانیــد با بیــرون انداختن آب دهان )خاف 
جهــت حرکــت آب دهــان، ســمت بــاال اســت(، 

جهت را تشخیص دهید.
برای پیشــگیری از خطرات ناشــی از ســقوط 
بهمــن و کاهــش قــدرت آن، از قطــع درختــان 
در مناطق کوهســتانی و کوهپایــه ای برای برپا 
کــردن آتــش خــودداری کنیــد. هنــگام صعود 
ضــروری  برف گیــر  و  کوهســتانی  مناطــق  در 
اســت وســایل، لوازم و ابزار کوهنــوردی مانند 
لوازم فنــی، پوشــاک، تغذیه، وســایل امدادی 
و تلفــن همــراه را بــه همــراه داشــته باشــید. 
وســایل ارتباطی مانند بی ســیم، تلفــن همراه 
 DVA (detector victim( و زنــده یاب بهمــن
avalanche(( از مــواردی اســت که بــرای پیدا 
کــردن افراد گــروه در شــرایط نامســاعد، کار را 

تسریع می کند.
اعضــای  و  دوســتان  کوهنــوردی،  هنــگام 
خانــواده را در جریــان برنامه صعــود خود قرار 
دهید. هنگام ســقوط بهمن، قبــل از فرورفتن 
در زیر برف، وسایلی از خود را به باال پرتاب کنید 
تــا جســتجوگران بتوانند با یافتن آن ها مســیر 

شما را تشخیص دهند.
مســیر های  از  کوهنــوردی،  هنــگام 
شناخته شــده عبــور کنید. روی بــرف به صورت 
زیگــزاگ راه نروید و تا حد امــکان به صورت یک 
خط مســتقیم روی بــرف باال بروید. با شــنیدن 
کوچک تریــن صدایــی کــه حکایــت از نشســت، 
ریزش و سقوط بهمن دارد، به سرعت منطقه 

را ترک کنید.
هنــگام عبــور از مناطــق کوهســتانی پــر از 
بــرف، بایــد از بــوق زدن و بلنــد کــردن صــدای 
پخش صوت وســیله نقلیه در این مســیر ها که 
می تواند موجب ریزش بهمن شــود خودداری 
کنید. ارتعاشــات صــدا، درصد ریــزش بهمن را 
افزایــش می دهد، بنابراین، درجا هایی که خطر 
ریــزش بهمن وجــود دارد، از فریــاد زدن پرهیز 

کنید.

کوه نوردی

مجید ابهری
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ُشکُر المؤِمِن َیظَهُر فی َعَمِلِه، ُشکُر المناِفِق ال یتجاوُز ِلساَنُه.

کــردار او آشــکار می شــود و شــکرگزاری منافــق از زبانش   شــکرگزاری مومــن در 
فراتر نمی رود.

)غررالحکم، ح۵۶۶٢(
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یارانه جدید به دی نرسید 
احتماًال بهمن!

ایران و جهان: بعد  سپهرغرب، گروه 
 4۵ نقدی  معیشتی،  یارانه  یارانه  از 
هزار و ۵00 تومانی هم فردا )دوشنبه( 
واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به 
یارانه  اولیه،  اعالم  وجود  با  و  می شود 
 12۶ تا   90 بین  رقمی  احتماال  که  جدید 
پرداخت  ماه  دی  در  است  تومان  هزار 
نشده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، این در حالی 
است که منابع پرداخت این یارانه باید از محل حذف ارز 

4200 تومانی باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
از ســال 1389 تاکنــون، سال هاســت کــه در بیســتم 
هــر مــاه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به حســاب 
میلیون هــا ایرانی واریز می شــود که تعدادشــان به 78 
میلیون نفر در ماه می رسد. از آبان 1398 نیز با افزایش 
قیمت بنزین یارانه جدیدی تحت عنوان کمک معیشتی 
به چرخه یارانه ای ایران وارد شد و در دهم هر ماه مبلغ 

متفاوتی بنا به تعداد خانوار پرداخت می شود.
امــا در چند مــاه اخیر کــه دولت بر برنامــه خود برای 
اصاح وضعیت یارانه های پنهان تاکید داشته و ماجرای 
حذف ارز 4200 تومانی مطرح است، از سوی چند مرجع 
دولتــی اعام شــد که یارانــه جدیــدی در ازای این حذف 

ارزی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.
میرکاظمی -رئیس ســازمان برنامه و بودجه- گفته 
بــود که حمایت نقدی بین 90 تا حــدود 120 هزار تومان 
اســت، پورمحمــدی، معــاون وی نیز بــر پرداخت نقدی 
در جریــان حذف ارز 4200 تاکید کــرده بود،  اواخر آذرماه 
رضایی-معاون اقتصادی رئیــس جمهوری- از پرداخت 
یارانــه نقــدی در اوایل دی ماه خبــر داد و گفت که مبلغ 
یارانه تا دو برابر رشــد می کند اما ظاهرا زمان را مناسب 
اعــام نکرده بــود و در ادامــه خاندوزی-وزیر اقتصاد- 

یارانه را رد نکرد ولی زمان آن را هم تائید نکرد.
پیگیری هــا نشــان داده بــود کــه دولت در نظــر دارد 
یارانــه جدیــد را بیــن 90 تــا 126 هــزار تومان بیــن یارانه 
بگیــران معیشــتی کــه حــدود 60 میلیــون نفر هســتند 
پرداخــت کند که برای 30 میلیــون نفر رقم 90 هزار و 30 

میلیون نفر دیگر 126 هزار تومان است.
بــا ایــن حــال گفتــه می شــد یارانــه جدیــد همــراه با 
یارانــه معیشــتی پرداخــت خواهــد شــد ولــی در موعد 
واریز مشــخص شــد که خبری از این یارانه نیســت، ولی 
ایــن مطرح بــود که احتماال تا آخرماه بررســی و پرداخت 
صــورت گیرد که اکنون در آســتانه پرداخــت یارانه نقدی 
45 هــزار و 500 تومانــی هم اعام ســازمان هدفمندی 
یارانه ها نشان می دهد، پرداخت محدود به همان مبلغ 

نقدی است و یارانه جدید پرداخت نمی شود.
بــر این اســاس با توجــه به اینکــه یارانه جدیــد برای 
یارانه بگیران معیشــتی اســت احتماال همزمــان با واریز 
همــان نیــز پرداخــت خواهد شــد کــه پیگیری ها نشــان 
می دهــد ممکــن اســت در آینــده ایــن پرداخــت صورت 

بگیرد.
امــا موضوع قابل توجه این اســت که پرداخت یارانه  
جدید باید از محل منابع ناشــی از حذف ارز 4200 باشد 
که ظاهرا تاکنون حذفی صورت نگرفته اســت و احتماال 
بــا پرداخت این یارانــه، حــذف ارز 4200 تومانی هم باید 

آغاز شود.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انقالب  معظم  رهبر  جهان: 
در  یکشنبه  روز  صبح  اسالمی 
از  جمعی  با  تصویری  دیدار 
قم،  مردم  مختلف  قشرهای 
قم   13۵۶ دی   19 تاریخی  قیام 
اعتقاد  »عمق  دهنده  نشان  را 
عقالنیت«  با  همراه  دینی  »غیرت  و  دینی« 
به  امریکا  عمیق  کینه  به  اشاره  با  و  خواندند 
گفتند:  ایران  ملت  اعتقادات  از  برخاسته  نظام 
وحدت  و  امید  با  کنونی،  وظیفه  درک  با  باید 
آینده  روشِن  انداز  چشم  سمت  به  قدرت  و 
حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید 
تالش های  مردمی،  ابعاد  تکمیل  و  تقویت  با 
گسترش  مشکالت  حل  برای  را  خود  مشهود 

دهند.
رهبــر انقــاب حادثــه 19 دی 1356 را منشــأ 
ایجــاد حرکتی سلســله وار در شــهرهای مختلف 
و در نهایــت پیروزی انقــاب خواندند و افزودند: 
اینگونــه حــوادث که مضامین قــوی و پیام های 
بزرگی برای نســل های آینده دارند، نباید در غبار 

فراموشی، کمرنگ شوند.
ایشــان افزودنــد: حادثــه 19دی و دنباله های 
عمــق  نشــان دهنده  آن،  اجتماعــی  سیاســی- 
اعتقــادات دینی مردم بود زیرا اگر امام به عنوان 
یک مرجع تقلید و عاِلم دینی در مرکزیت آن نبود، 
هیچ شــخص و جریان دیگری نمی توانست ملت 

را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد.
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
محوریت علمای دینی شجاع و سیاست شناس 
 150 اجتماعــِی  و  تاریخــی  حــوادث  اغلــب  در 
ســال اخیر ایــران از جمله قضیــه تنباکو، نهضت 
مشــروطه، حادثه گوهرشاد، قیام 30 تیر و قیام 

15 خــرداد گفتنــد: عناصر با نفوذ ممکن اســت 
شــماری از مــردم را بــه حرکــت درآورنــد امــا بــه 
مــوج درآوردن اقیانوس عظیــم ملت در مقابل 
اســتعمار و اســتکبار و دنباله های آنها، فقط کار 
عاِلم و مرجع دینی است و از همین جا می توان 
راز دشمنی عمیق مســتکبران را با دین، علمای 
دینی، علمای سیاســی، فقه سیاســی و اســام 

سیاسی درک کرد.
ایشــان با اشــاره به کسانی که شــعار »مرگ 
بر امریکا« را علت خصومت همیشــگی اســتکبار 
با جمهوری اســامی می دانند، افزودند: امریکا 
از ُبن دندان با نظام اســامی دشمن است زیرا 
ایــن نظام را برخاســته از دین و مظهر اعتقادات 

دینی ملت می داند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، غیرت دینــی را از 
دیگــر عوامل قیــام 19 دی برشــمردند و گفتند: 
برخــی تــاش و تبلیــغ می کننــد که غیــرت دینی 
را »بی منطقی و خشــونت« بنامنــد اما حقیقت 
این اســت که غیــرت دینی همراه بــا عقانیت و 
برخاســته از بصیرت اســت و بصیرت نیز شعبه و 
مظهری از عقانیت اســت ضمــن اینکه در عمل 
نیــز در اغلــب مــوارد، غیــرت دینــی بــا عقانیت 

همراه بوده است.
ایشــان امــام خمینــی)رض( را مظهــر کامــل 
غیــرت دینــِی همــراه بــا عقانیــت و خردمنــدی 
دانســتند و افزودنــد: شــاگرد شایســته امــام، 
آیــت اهلل مصباح نیز، هم در غیــرت دینی در اوج 
بــود و هــم در عقانیت یک فیلســوف به معنی 

واقعی کلمه بود.
رهبر انقاب تصمیــم رژیم طاغوت برای چاپ 
مقالــه موهن درباره امام در یکی از روزنامه ها را 
تصمیمی براســاس محاســبه و نقشه خواندند 
و گفتنــد: طاغوت بــا درک نفوذ روزافــزون امام 

انگیزه بخــش  جایــگاِه  می خواســت  مــردم،  در 
و انرژی بخــش ایشــان را تنــّزل دهــد و مرکزیــت 
نهضــت را از بیــن ببرد و اگر مشــت محکم مردم 
قــم در 19 دی 56 به ســینه طاغوت نمی خورد، 
ادامــه  مختلــف  شــکل های  در  را  حرکــت  ایــن 

می داد.
پشــت گرمی  بــه  اشــاره  بــا  انقــاب  رهبــر 
طاغــوت بــه حمایت واشــنگتن و ســخنان کارتر 
در   56 دی   10 در  امریــکا  وقــِت  رئیس جمهــوِر 
تهران افزودند: کارتر براســاس محاســبات غلط 
ایــراِن  امریکایی هــا کــه همچنــان ادامــه دارد، 
پهلــوی را »جزیــره ثبــات« نامید اما قیــام مردم 
قــم و سلســله قیام هــای بعــد از آن، به گونه ای 
نقشــه محاســباتی رژیم و امریکا را بــر هم زد که 
کارتر مجبور شد ســال 57، ژنرالی به نام هایزر را 
به ایران بفرســتد تا با کشــتار، کودتا یا هر روش 
دیگر، نهضت اســامی ملت ایران را سرکوب کند 

که به فضل الهی ناکام ماند.
شــهادت  بــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
رســاندن ســردار ســلیمانی را نمونــه دیگــری از 
اســتمرار محاســبات غلط امریکایی  ها دانستند 
و افزودند: تروریســتها می خواستند حاج قاسم 
را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده اش 
بــود از بین ببرند اما حرکت عظیــم و ابراز ارادت 
و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشــورهای 
دیگــر در دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار، بــه 
عنوان یک حرکت عظیم ناشــی از دســت قدرت 
خداونــد، نشــان داد کــه دســتگاه محاســباتی 
امریکایی ها حقًا و انصافًا معیوب و خراب است.
رهبــر انقاب با اشــاره به گذشــت 43 ســال 
از روزهــای پــر شــکوه پیــروزی انقــاب و برپایــی 
نظام مردم ســاالری دینی، وظیفه یک ملِت زنده 
را عبــرت گرفتــن از گذشــته، شــناخت وظایــف 

کنونــی، و تعیین چشــم انداز و گام های اســتوار 
بــه ســمت آن چشــم  پــر قــدرت  بــرای حرکــت 
انــداز دانســتند و افزودنــد: ایــن وظیفه دانی و 
آینده شناســی موجب کامیابی و پیــروزی نهایی 
یعنــی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا 

و رفاه روحی و جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشــان با ابــراز خرســندی از گســترش فکر و 
عمــل جوانــان مؤمــن و حزب اللهی در سراســر 
کشــور، گفتند: برخــی اظهار نظرهــا و گزارش ها 
گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات 
واقعی مردم را باید در مسائلی همچون تشییع 

شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه چند تذکر 
مهــم خطاب بــه مردم و مســئوالن بــرای حفظ 
نشــاط و حرکت رو به پیشــرفت انقاب اســامی 

بیان کردند.
ایشــان »غیرت دینی« را عامل نجات کشــور 
در بزنگاههــای مختلف و تبدیــل کردن تهدیدها 
بــه فرصــت خواندنــد و افزودنــد: غیــرت دینــی 
را حفــظ کنیــد زیــرا این غیــرت دینی مــردم بود 
که کشــور را در دفــاع مقدس -یعنــی آن جنگ 
بین المللی که آمریکا، شــوروی، ناتو و ارتجاِع آن 
روز بــرای به زانو در آوردن انقاب به راه انداخته 

بودند- پیروز کرد.
رهبر انقاب، تشــییع تاریخی شــهید سلیمانی 
را نمونــه دیگری از فوراِن غیرِت فرصت ســاز مردم 
دانســتند و گفتنــد: در آن مراســم، ملت ایــران بار 
دیگــر وحــدت و هویــت دینــی و انقابــی خــود را 
عیــان کرد و اگر آن پیکر مقدس به ســوریه، لبنان 
و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد 
استقبال عظیم ملت های مسلمان قرار می گرفت.
ایشــان 9 دی 88 را مصــداق دیگری از تجّلی 
غیرت دینی مردم خواندند و خاطرنشان کردند: 
در آن حادثــه نیــز غیــرت دینــی مردم آثار ســوء 
تهدیدهــا را از بین برد و آنهــا را به فرصت تبدیل 
کــرد، بنابرایــن بایــد گوینــدگان، نویســندگان و 
صاحبــان نفوذ تاش کنند تــا غیرت دینی مردم 

محفوظ بماند.
حضرت آیت  اهلل خامنه ای »حساســیت زدایی 
از اصــول و مبانــی انقــاب به وســیله تبلیغــات 
وســیع در فضــای مجــازی و رســانه های بیگانه 
و برجسته ســازی ســخنان افــراد کم مایــه و پــر 
ادعا« را از دیگر برنامه های دشــمنان دانســتند 
و گفتنــد: اصــول انقــاب از جمله »شــکل گیری 
حکومــت و جامعه بر اســاس هندســه دینی«، 
»اســتقال« و»مبــارزه بــا فســاد و بی عدالتی« 

نباید تضعیف شوند.
ایشــان در همیــن زمینــه افزودند: »تســلیم 
نشــدن در برابر دشــمن مســتکبر و زورگــو« نیز 
جــزو اصول انقــاب اســت و اینکــه در مقطعی 
با دشــمن مذاکــره، صحبــت و تعامل شــود به 
آن نیســت،  معنــای تســلیم شــدن در مقابــل 
همچنانکه تا کنون تســلیم نشــده و از این پس 

نیز نخواهیم شد.
اصــول  از  حساســیت زدایی  انقــاب،  رهبــر 
انقــاب را بخشــی از جنــگ نــرم وســیع و متنوع 
علیــه ملت دانســتند و بــا دعوت از اهــل فکر و 
قلــم و صاحبان فعالیت های اجتماعی و مجازی 
بــرای مقابله با این نقشــه، افزودنــد: این تصور 
کــه اصول انقــاب برای مردم و آینده ســودمند 

نیست خاف واقع و بی انصافی محض است.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکــه پایبندی بــه اصول 
انقاب از مهمترین ابزارهای پیشرفت کشور است، 
خاطرنشــان کردند: در طول این 43 ســال هر جا 
پیشــرفت و حرکــت کرده ایــم، محصــول روحیه و 
مجاهدت افراد مؤمن و انقابی بوده و هر جا کار 

زمین مانده، پای فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری 
و نگاههای غیرانقابی در میان است.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تذکــری دیگر، 
همــگان را بــه »حفظ وحــدت و انســجام ملی« 
فراخواندنــد و تأکیــد کردند: البتــه در خصوص 
بعضی که در مقابل انقاب می ایســتند، انقاب 
چاره ای جز ایســتادگی ندارد امــا نباید »اختاف 
نظر و ســلیقه« به جبهه گیری در مقابل یکدیگر، 
انســجام  شــدن  مخــدوش  و  امیــد  تضعیــف 

عمومی منجر شود.
ایشــان با اشــاره به تخصص برخی دشمنان 
انقــاب در سیاســت »تفرقــه بینــداز و حکومت 
کن« و تاش آنها برای ایجاد اختافهای مذهبی 
و درگیــر کــردن شــیعه و ســّنی، افزودنــد: نباید 
اجازه داد این مســائل در کشــور اتفــاق بیفتد و 
اوج بگیــرد، همچنانکــه قرن ها اســت شــیعه و 
ســّنی در کشــور در کنار یکدیگر و بدون درگیری 
و اختــاف زندگی کرده انــد، بنابرایــن نباید برای 
اختافها بهانه ای به وجود بیاید که خوشبختانه 

نیز به وجود نیامده است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: حاال یک کسی 
حــرف غلطــی می زنــد و یــک نفــر هم احســاس 
تکلیف می کند اما این مسائل را نباید ادامه داد 

و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.
ایشــان، جمهــوری اســامی ایــران را مظهــر 
اســام و حاکمیــت امــت اســامی خواندند و با 
اشــاره به اظهــار عاقه و تعصب اهل ســنت در 
کشورهای مختلف به جمهوری اسامی، گفتند: 
مراســم های عظیــم تجلیل از شــهید ســلیمانی 
در کشــورهای اســامی نمونه ای از این عاقه و 
تعصــب و پشــتیبانی امت اســامی از جمهوری 

اسامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در توصیه بعدی 
بــا تأکیــد بر لزوم تقویــت امید به آینــده، گفتند: 
تحقیــق  و  تــاش  و  کار  بهتــر  امیــدوار،  جــواِن 
می کنــد البتــه تقویــت امید فقــط با حــرف زدن 
نیســت و مســئوالن باید بــا کار و تاش خود که 
امــروز بحمــداهلل به آن مشــغول هســتند، دل 

جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای 
گوناگــون،  عرصه هــای  در  اســامی  جمهــوری 
و  اقتصــادی  مشــکات  وجــود  بــا  افزودنــد: 
معیشــتی بخصــوص بــرای طبقــات ضعیــف و 
مشــکاتی همچون مشــکات بانکی و مالیاتی، 
در  مهمــی  دســتاوردهای  اســامی  جمهــوری 
بخش هــای مختلف داشــته که بایــد برای مردم 
و کســانی کــه فقــط بــا بیــان مشــکات از ایــن 

موفقیتها غافل هستند، بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحســین گرایش 
مردمــی و محســوس دولــت، تقویــت و تکمیل 
ایــن حرکــت را ضروری خواندنــد و افزودند: باید 
بــه وعده هــا نیز در موِعــد خود عمل کــرد و اگر 
به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشــد، صریح و 

صادقانه برای مردم توضیح داد.
از  اســتفاده  بــرای  ســازوکاری  ایجــاد  ایشــان 
دیدگاهها و شــیوه های پیشــنهادی صاحبنظران، 
متخصصان و مردم و بررســی چگونگی اســتفاده 
اقدامــات دولــت  را در  از مشــارکت های مردمــی 
الزم دانســتند و بــه دولتمــردان توصیــه کردنــد 
از ظرفیت هــای مردمــی بــرای نظــارت عمومــی بر 
مسائلی نظیر فساد و ویژه خواری نیز استفاده کنند.

رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان تأکیــد 
کردند: مســئوالن با همه وجود بــرای مردم کار 
کننــد و بــا نیت خالــص، کار و تاِش محســوِس 
فعلی را گســترش دهند تا خداوند این تاش ها 

را هرچه بیشتر ُپر برکت گرداند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم خطاب به دولت تأکید کردند:

وکار استفاده از نظرات و مشارکت های مردمی وم عمل به وعده ها و ایجاد ساز لز

ودند:  حضرت آیت اهلل خامنه ای به شــهادت رســاندن سردار ســلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاســبات غلط امریکایی  ها دانستند و افز
وریســتها می خواســتند حاج قاســم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده اش بود از بین ببرند اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت  تر
عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند، نشان 

داد که دســتگاه محاســباتی امریکایی ها حقًا و انصافًا معیوب و خراب است.
وزی انقالب و برپایی نظام مردم ساالری دینی، وظیفه یک ملِت زنده را عبرت  وزهای پر شکوه پیر رهبر انقالب با اشاره به گذشت 43 سال از ر

گرفتن از گذشــته، شــناخت وظایف کنونی، و تعیین چشــم انداز و گام های استوار برای حرکت پر قدرت ...

یارانه نقدی

قیام مردم قم

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
یک کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه هزینه های ساخت می تواند 
از  استفاده  و  صنعتی سازی  با 
کند،  پیدا  کاهش  روز  تکنولوژی 
پروژه  مدیریت  صد  تا  صفر  گفت: 
بر  شمسی   40 دهه  در  اکباتان 
عهده سازندگان داخلی بود که با در اختیار گرفتن 
در  واسطه گری  هزینه های  مرتبط،  کارخانجات 
مناسبی  قیمت  با  خانه ها  و  کردند  حذف  را  بازار 

احداث شد.
ابوالحســن میرعمــادی اظهار کــرد: هزینه های 
ساخت مسکن در شهر تهران حدودا بین 20 تا 120 
میلیون تومان در هر متر مربع است که 40 درصد 
مربــوط به زمیــن، 40 درصد هزینه هــای مصالح و 
ســاخت، 10 درصد خدمات مهندســی و دســتمزد 
و 10 درصد عوارض شــهرداری و تاسیسات شهری 

می شود.
ســاز  و  ســاخت  نظــام  طریــق  از  افــزود:  وی 
ســنتی فعلی نمی توان نســبت بــه کاهش قیمت 
ســاختمان امیــدوار بود. تنهــا راه کاهــش قیمت 
مســکن، سری ســازی و صنعتی ســازی اســت کــه 

حتــی  داشــته ایم.  ایــران  در  را  آن  تجربــه 
در  ایرانــی  انبوه ســازان  حاضــر  حــال  در 
کشــورهای دیگــر مثــل ونزوئــا در حــال 
صنعتی ســازی  بــزرگ  پروژه هــای  اجــرای 
هســتند امــا در کشــور خودمان بــه دلیل 
نبود سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب 

از این مدل کمتر استفاده می شود.
ایــن کارشــناس بــازار مســکن، حــذف 
یــا کاهــش قیمــت زمیــن و کاهــش مدت 
زمان اجــرای پروژه را در کنتــرل هزینه های 
ســاخت مســکن موثــر دانســت و گفــت: 
دولت می تواند زمینهای خود را به صورت 
فروش اقســاطی طوالنی مــدت در اختیار 
ســازندگان قرار دهد. سیستم ساخت نیز 
بایــد صنعتی و نیمــه صنعتی شــود که تا 
مدت زمان اجرای پروژه کاهش پیدا کند و 
هزینه دستمزد پایین بیاید. در حال حاضر 
نیمــی از هزینه هایــی کــه ســازندگان برای 
دســتمزد پرداخت می کننــد هدر می رود و 

در واقع هزینه های غیرمفید است.
میرعمادی با اشاره طرح ساخت شهرک 
اکباتــان در دهه 40 شمســی خاطرنشــان 

کرد: تمــام مدیریت اجرای پــروژه اکباتان 
بــر عهــده ایرانی هــا بــود. آن زمــان برای 
کاهش هزینه ها صفر تا صد پروژه توسط 
بدیــن  شــد؛  مدیریــت  ســازنده  شــرکت 
صــورت که شــرکت ســازنده بــا در اختیار 
گرفتن خط تولید کارخانجات، هزینه های 
واســطه گری مصالح ساختمانی را حذف 
کــرد. یــادم می آیــد کــه درب و پنجــره را 
شــرکت ســازنده در کارگاههــای خودش 
می ســاخت یا مثــا برای موکــت واحدها 
یــک کارخانه را خریــداری کردند که هزینه 
حتــی  آمــد.  پاییــن  درصــد   50 موکــت 
واحدهــا را مبلــه تحویــل می دادنــد؛ بــا 
مبلهایــی کــه خودشــان ســاخته بودند. 
خریــد کارخانجات مرتبط برای انبوه ســاز 
بــه صرفه بــود؛ چــون پــروژه در مقیاس 

بزرگی تعریف شد.
وی کاهــش هزینه عوارض شــهرداری 
آمــدن  پاییــن  راهکارهــای  دیگــر  از  را 
قیمت ســاخت دانســت و گفــت: در حال 
حاضــر بخش قابــل توجهــی از نقدینگی 
خدماتــی  دســتگاههای  را  ســازندگان 

دریافــت می کننــد کــه هزینه هــای آن بــه خریــدار 
نهایــی تحمیــل می شــود. از طرف دیگر نوســانات 
اقتصادی تاثیر منفی روی بازار ساخت و ساز دارد. 
صبح کــه بیدار می شــویم می بینیــم قیمت برخی 

نهاده های ساختمانی گران شده است.
ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا بیــان اینکــه 
بخــش ســاختمان پیشــران اقتصــاد اســت تاکید 
کرد: بالغ بر 1200 حرفه و صنعت با بخش مســکن 
مرتبــط هســتند کــه تحــرک مســکن می توانــد به 
رونــق اقتصــادی و افزایش اشــتغال منجر شــود. 
قیمت مســکن نیــز می تواند کاهش پیــدا کند؛ به 
شــرطی که سیاســت گذاری اصولی صــورت گیرد و 

صنعتی سازی اجرا شود.
میرعمــادی اظهــار کــرد: متأســفانه تــا صحبت 
انبوه ســازی می شــود ســریعا می رونــد ســراغ  از 
مهندســان  هم اکنــون  کــه  حالــی  در  خارجی هــا؛ 
ایرانی در کشورهای دیگر پروژه های فاخری را اجرا 
می کننــد. ممکن اســت چیــن و ترکیــه، تکنولوژی 
را به کشــور مــا بیاورند ولی در عیــن حال از اجرای 
پــروژه در کشــور ما تجربه کســب می کننــد و ما به 
آنها وابســته می شــویم. بنابراین باید تکنولوژی را 

از آنها بیاموزیم و خودمان اجرا کنیم.

قیمت مسکن می تواند کاهش پیدا کند

میرعمادی


