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 وام ازدواج، جوانان را 
»بدهکار بانکی« کرده است

معاون جوانــان وزارت ورزش و جوانان با تأکید 
بر ضرورت حل مشکل بیکاری جوانان گفت: وقتی 
نتوانسته ایم اشتغال ایمن و پایدار برای جوانان فراهم 
کنیم، به گونه ای که جوان وقتی فارغ التحصیل شد، 
مطمئن باشد که در آینده پیشرفت می کند، باید 
انتظار دور شدن جوانان از ازدواج را هم داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی تندگویان افزایش 
مبلغ وام ازدواج را برای حل مشــکل جوانان کافی 
ندانست و اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش های 
بانک مرکزی، بسیاری از جوانان اعالم کرده اند امکان 
پرداخت اقساط وام ۳۰ میلیون تومانی را ندارند. به 
همین دلیل فکر می کنم باال بردن این مبلغ دیگر 
کمکی به جوانان نمی کند، چراکه باید هرماه حدود 
یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. می خواهم 
به قانون گذار این هشدار را بدهم که حتی اگر مجلس 
سال بعد هم مبلغ وام را افزایش دهد، وقتی جوان 
نمی تواند قسط وام را پرداخت کند، کمکی به ازدواج 
هم نخواهد کرد. معتقدم افزایش وام ازدواج، راهکار 
افزایش ازدواج در کشور نیست. وقتی جوان شغلی 
ندارد که بتواند قســط وامش را پرداخت کند چه 
فایده ای دارد؟ در ایــن حالت جوان فقط تبدیل به 

یک بدهکار بانکی می شود.
    

 راه اندازی بانک شیر مادر 
در ۶ استان تا پایان سال

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال 
حاضر بانک شیر مادر تبریز، اهواز و شیراز شروع به 
کارکرده و در ۶ استان دیگر شامل شهرهای کرمانشاه، 
اصفهان، یزد، کرمان، زاهدان و مشهد نیز تا پایان سال 
جاری راه اندازی می شود. به گزارش ایلنا، رئیسی در 
خصوص راه اندازی بانک شیر مادر بیان کرد: افتتاح 
بانک شیر مادر یکی از اقدامات جدید وزارت بهداشت 
محسوب می شــود که در حال حاضر در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا ســاماندهی شده است. او 
ادامه داد: بانک شیر مادر برای تغذیه نوزادانی که در 
بخش ویژه بستری می شوند بسیار مؤثر است، زیرا 
ثابت شده که استفاده از شیر مادر هم در زمینه رشد 
نوزادان و مقابله با عفونت ها و ترخیص سریع تر تأثیر 
دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد: در 
این مراکز، دستگاه هایی در این مراکز وجود دارد که 
شیرهای اهداشده را پاستوریزه می کند و سپس در 
فرآیند خاصی سرد شده و نگهداری می شود. مادری 
که شیر اهدا می کند نیز ازنظر سالمت و بیماری های 
عفونی کنترل می شود تا با خیال راحت این شیرهای 
اهداشده در اختیار بخش های ویژه نوزادان قرار بگیرد.

    
هرکودک بهزیستی ۱۱ خانواده 

متقاضی دارد

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی، از 
واگذاری ۱۵۰۰ کودک به فرزندخواندگی خبر داد و 
گفت: ۱۳۰ کودک به دختران مجرد واگذارشده است. 
به گزارش مهر، حبیب اهلل مســعودی فرید با اشاره 
به اینکه بعد از اجرای قانون جدید فرزندخواندگی 
واگذاری کودکان بهزیســتی به خانواده ها از رشد 
خوبی برخوردار بوده است، ادامه داد: ۱۰ هزار و ۲۰۰ 
کودک قابل واگذاری در سازمان بهزیستی وجود دارد 
که براساس قانون جدید امکان فرزندخواندگی همه 
آن ها چه دارای سرپرست و چه بی سرپرست وجود 
دارد. او با تأکید بر اینکــه ۸۵ درصد کودکان تحت 
پوشش مراکز بهزیستی یک سرپرست دارند، اظهار 
کرد: قبل از سال ۹۲ امکان واگذاری کودکان دارای 
سرپرست وجود نداشت اما با تصویب قانون جدید 
این امکان فراهم شده است. فرید با اشاره به اینکه در 
حال حاضر در ازای هر یک کودک، ۱۰ تا ۱۱ خانواده 
دارای صالحیت متقاضــی فرزندخواندگی وجود 
دارد، افزود: بیشتر خانواده ها متقاضی کودکان زیر دو 
سال و دختر هستند به همین دلیل شرایط واگذاری 
کمی ســخت می شــود درحالی که در کشورهای 
دیگر این گونه نیست. به گفته او، به تازگی واگذاری 
کودکان باالی ۶ سال نیز از روند خوبی برخوردار بوده 
و در برخی موارد کودکان دارای معلولیت و اچ آی وی 

نیز به فرزندخواندگی سپرده شده اند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

هفته گذشته خبر ورود گشت های 
ارشــاد به مترو پخش شــد و اینطور 
که  گفتــه می شــود فعالیــت  این 
 گشت ها در ایستگاه های مترو شروع  

شده است. 
چنــد روز پیش بود که محســن 
محمدیــان، مدیر ارتباطــات و امور 
بین الملل شــرکت بهره برداری قطار 
شهری تهران، به طور رسمی از استقرار  
مأموران گشت ارشاد در ایستگاه ها و 

حتی واگن های مترو خبر داد.
او گفت پس از درخواســت کتبی 
فرنوش نوبخت، مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری متــروی تهران، از نیروی 
انتظامــی، در حال حاضــر مأموران 
پلیس بانوان مترو تهران در ایستگاه ها 
مستقرند و با ارشاد و همچنین تذکر از 
بانوان بدحجاب می خواهند که شئون 
اســالمی را چه در ایســتگاه و چه در 

داخل واگن رعایت کنند.
»باحجاب وارد مترو شوید« 

محمدیــان تأکید کرد کــه از روز 
یکشــنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، کار نصب 
»بنرهای ارشادی با موضوع بدحجابی« 
و با محتــوای »باحجــاب وارد مترو 
شوید«، در ایستگاه های متروی تهران 

شروع  شده است.
طی چند روز گذشته خبرهایی از 
قول مدیران این شــرکت در خصوص 
فعال شــدن گشت ارشــاد و فعالیت 
پلیس بانوان در موضــوع بدحجابی 
در ایســتگاه های متــرو منتشــر و 
پس ازآن گزارش  شــد که از چند روز 
پیش مأمــوران زن نیــروی انتظامی 
در ایســتگاه های مترو بــه زنانی که 
حجاب اســالمی را رعایــت نکنند، 
تذکر می دهند. آغــاز نصب بنرهای 
ارشادی در ایستگاه های مترو سومین 
مرحله از اقداماتی اســت که مدیران 
شــرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه  وابســته به شهرداری 

تهران برای رعایت حجاب در مترو در 
پیش گرفته اند.

محمدیان بــا بیــان اینکه برخی 
مســافران از نحــوه پوشــش بانوان 
بدحجاب گالیــه دارند، گفــت: »به 
همین منظور تالش می کنیم با اجرای 
ویژه برنامه هــای فرهنگی و ترویجی 
برای حفظ شــئون اسالمی گام هایی 

برداریم.«
او به صراحت اعالم کرد که حضور 
مأموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد 
در مترو به درخواست نوبخت انجام شده 
و اضافه کرد: »مدیرعامل شرکت مترو 
تهران و حومه نیز چند روز گذشــته 
طی مکاتبه ای با فرمانده پلیس مترو 
خواسته بود که در این زمینه اقداماتی 

انجام دهد.«
هفته گذشــته، نوبخت با تأکید بر 
اینکه رعایت حجاب اسالمی در مترو 
الزامی اســت و ارتباطی بــه واگن یا 
ایستگاه ندارد، گفته بود: »اطالعیه ای 
در این زمینه تهیه کرده و رهنمودهای 
الزم در مــورد حجاب اســالمی را در 
همه خطوط و واگن هــای مترو انجام 
می دهیــم و برنامه هــا در این زمینه 

آغازشده است.«
او همچنین گفته بــود: »فعالیت 
مأموران مترو ارشــادی اســت و در 
راســتای همکاری با پلیــس انجام 
می گیرد و تا قبل از ماه محرم تغییراتی 
را از لحاظ بهبــود وضعیت حجاب در 
مترو شــاهد خواهیم بــود.« به گفته 
نوبخت مأمــوران پلیــس زن مترو، 
همچون ســطح جامعه اقدامات الزم 
را برای ارشاد بدحجابان و بی حجابان 
انجام می دهند ولی باید توجه داشت 
که شــرایط در زیرزمین با روی زمین 
کمی متفاوت اســت و ما آهســته و 
پیوسته در این زمینه گام های الزم را 

برداشته ایم.
گشت ارشاد همیشــه مخالفان و 
موافقان خــود را در جامعه داشــته و 
این سال ها برخی رفتارها نشان از این 
دارد که اقبال عموم مردم با طرح های 

این چنینی همراهی ندارد. 

گشت ارشاد از کجا آمد؟
اگر بخواهیم کمی به عقب برگردیم 
باید تاریخچه دقیق گشت ارشاد را از 
زمان انقالب بررســی کنیم. به گفته 
امام خمینی »ممکن است تعرض به 
زن ها در خیابان کوچه و بازار از ناحیه 
منحرفین و مخالفین انقالب باشــد 
ازاین جهت کسی حق تعرض ندارد و 
این گونه دخالت ها برای مســلمان ها 
حرام اســت و باید پلیس و کمیته ها 
ازاین گونه جریانات جلوگیری کنند.« 
بعدازاین گفته امام خمینی هرکسی به 
فراخور درکی که از بدحجابی داشت 

وارد عمل شد. 
از آن زمان مسئوالن وقت همچون 
محمدرضا مهدوی کنــی وزیر وقت 
کشــور، محمدعلی رجایی وزیر وقت 
آموزش وپــرورش و محمد توســلی 
شــهردار تهران نیز در بخشنامه هایی 
اعالم کردند که حجاب باید ابتدا از زنان 
کارمند شروع شود و بانوان باید پوشش 

اسالمی را در محل کار رعایت کنند.
پس ازآن دادســتانی کل انقالب و 
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت 
مجلس هم در خطبه های نماز جمعه 
عنوان کردند: »رعایت حجاب این است 
که طوری لباس بپوشند که موها و بدن 
پیدا نباشد و فقط صورت و دودست از 
مچ ایراد نــدارد و البته چادر ضرورتی 
ندارد. مسئولین مواظب باشند خانم ها 
با زبان آرام این مسئله را بپذیرند البته 
اگر توجیه نشوند و بخواهند مقاومت 
کنند طبعاً ایــن حق دولت و حکومت 
است که در محیط کارش اجازه ندهد 
آن چیزی که صــالح نمی داند جریان 

داشته باشد.«
تا سال 7۶ سختگیری های زیادی 
در رابطه باحجاب اعمال می شــد اما 
باروی کار آمــدن دولت اصالحات در 
ســال 7۶ نوع نگاه به پوشش ها رنگ 
دیگری به خود گرفت و صحبت هایی 
مبنی بر حقــوق شــهروندی و حق 
انتخاب پوشش توســط افراد مطرح 
شد و در این دوران و با توجه به فضای 
جدید بــه وجود آمده تقریبــاً مبارزه 

با بدحجابی کنار گذاشــته شــد اما 
در ســال آخر دولت اصالحــات کار 
به جایی رسید که به گفته سردار کارگر 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با باال 
گرفتن بدحجابی در سال ۸4، رئیس 
دولت اصالحات دستور تنظیم راهکار 
شــانزده گانه حجاب و عفاف را صادر 
کرد و این راهکارها در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی دولــت اصالحات به 

تصویب رسید.
بــا آغــاز کار دولــت محمــود 
احمدی نژاد در سال ۸4 طرح حجاب 
و عفاف از ســوی رئیس جمهور ابالغ 
شــد که ابتدا در سال تابســتان ۸۵ با 
حضور ون های سبزرنگ گشت ارشاد 
در خیابان هــا طرح ارتقــای امنیت 
اجتماعی کلید خورد و در ســال ۸۶ 
نیروی انتظامی این طرح را رســماً در 
برخورد با چکمه پوشان آغاز کرد. البته 
در زمســتان ۸7 محمود احمدی نژاد 
انتقاداتی را از نحــوه اجرای این طرح 

مطرح کــرد و در ســال ۸۸ به خاطر 
انتخابات حســاس ریاست جمهوری 
این طرح تقریباً کم رنگ شــد ولی در 
ســال ۸۹ با تغییر رویکــردی تحت 
عنوان طرح امنیت اخالقی ادامه یافت. 
در ســال ۹۰ فعالیتش بیشتر شد و در 
تابستان ۹۱ به حضور در کنسرت ها هم 
کشیده شد اما باز با انتخابات ریاست 
جمهوری این طرح کم رنگ تر شد؛ ولی 
پس از انتخابات و در تابستان ۹۲ گشت 
ارشاد دوباره در میدان ها، مراکز خرید و 

کنسرت ها حضور یافتند.
در ســال های اخیر تقریبــاً با آغاز 
فصل گرما گشت های ارشاد به صورت 
محسوس در خیابان ها دیده می شود 
اما بعدتر اطالع داده شد که حضور هفت 
هزار نیروی نامحسوس انتظامی برای 
پیشبرد طرح امنیت اخالقی که وظیفه 
آن ها مقابله با مصادیق بد پوششــی، 
کشــف حجاب در خودرو، مزاحمت 
برای نوامیس در نظر گرفته شــده در 

سطح شهر کلید خورده است.
طبق گفته های مقامــات نیروی 
انتظامی از سال ۹۳ پلیس اقدام به رصد 
ناهنجاری ها کرده کــه چهار موضوع 
آلودگی صوتــی، رانندگــی پرخطر 
در ســطح بزرگراه ها، انجام حرکات 
نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس 
و کشف حجاب در خودروها جزو چهار 
محور اصلی بودند که با آن ها برخورد 
شده است و طرح امنیت اخالقی عالوه 
بر اینکه به شــکل محسوس در سطح 
گسترده ای در میدان ها، مجتمع های 
تجاری و بزرگراه های پایتخت به اجرا 
درآمده گشت نامحسوس پلیس امنیت 
اخالقی نیز در سطح معابر فعالیت خود 
را آغاز خواهد کرد. البته این نیروها حق 
برخورد با شــهروندان را ندارند و تنها 
اطالعات مصادیق را به پلیس امنیت 
منتقل خواهند کرد چراکه تنها پلیس 
به شکل محســوس و بالباس نیروی 
انتظامی حق برخورد با شــهروندان 

خاطی را دارد.
موضوع مبارزه با بدحجابی 
همواره مطرح بوده است 

به هرحال از ابتدای انقالب باوجود 
کمیته ها و یا گشت هایی تحت عنوان 
گشت جنداهلل، گشــت ثاراهلل، گشت 
انصار، گشت ارشاد و ... موضوع مبارزه 
با بدحجابی همواره مطرح بوده است و 
امروز هم شاهد گشت های محسوس و 
نامحسوس هستیم. البته در گزارشی 
که در ســال ۹4 مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی منتشر کرد این 
طرح را ناموفق دانست که باعث ایجاد 

دورویی و نفاق در جامعه می شــود و 
علت اصلی این عدم توفیــق را نیز در 
فقــدان مطالبه و خواســت عمومی 

دانست.
همان طــور که گفته شــد و دیده 
می شود گشت ارشاد هیچ زمانی جزء 
طرح های موفق نیروی انتظامی نبوده 
است و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده 
پیشــین نیروی انتظامی هم بارها در 
صحبت های خــود به ایــن موضوع 
اشاره کرده بود که اگر پلیس را نسبت 
به برخورد با موضوعات حجاب معاف 
کنند از مســئولین تشــکر و قدرانی 

خواهند کرد. 
یکی دیگر از مصادیقی که همواره 
ناموفق بودن گشــت ارشــاد را به رخ 
می کشــد وعده های انتخاباتی است. 
می تــوان به جرئــت گفــت در زمان 
انتخابات یکــی از وعده هــای اصلی 
تمام نامزدها حــذف و جمع آوری این 
گشت ها اســت؛ اما زمانی که رقابت 
تمام می شود این وعده هم مانند سایر 
وعده ها و قول و قرارها به فراموشــی 
ســپرده می شــود یا پس از دوره ای 
سکوت گشت ها با طرح های جدید و 
رفتارهای خشــونت آمیز بیشتر وارد 

عمل می شوند. 
بازگشت هرچه سریع تر به عقب

به نظر می آید ایــن طرح ها تمامی 
ندارد. پیش تر هم برخورد با بد حجابان 
در فرودگاه، هواپیمــا، داخل خودرو 
و کافه ها از ســوی مسئوالن انتظامی 
کشور اعالم  شده بود. برپایی دادسرای 
ارشــاد از ســوی قوه قضائیه هم جزو 
اقدامــات اخیر مســئوالن در زمینه 
حجــاب اســت. جایی کــه مرکزی 
برای گزارش های مردمی نســبت به 

بی حجابان خواهد بود.
همچنیــن ارســال پیامک های 
جریمه خودرو بــه خاطر بی حجابی، 
تعیین جریمه نقــدی و حبس برای 
خاطیان و حکم یک تا ۱۰ سال زندان 
برای افرادی که فیلم برای شبکه های 
فارسی زبان خارج از ایران بفرستند هم 
در زمره همین اقدامات قرار می گیرد. 
همچنین چند روز نیز پیش شــنیده 
شد که نیروی اماکن با حضور در برخی 
فروشــگاه های زنجیــره ای تهران به 
فروشــندگان گفته که باید ازاین پس 
به جای روسری و شــال، مقنعه بر سر 
کنند و در غیر این صورت فروشــگاه 

پلمپ خواهد شد. 

آغاز فعالیت گشت ارشاد در مترو؛

ناموفق،اماثابتقدم

یادداشت

حسام فیروزی، روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده

درخصوص بحثی که امروز در فضای مجازی 
و رسانه ها در مورد کودک همسری مطرح شده، 
الزم اســت بگوییم که قوانین مربــوط به این 
موضوع مربوط به چند صدســال پیش است. 
طبیعتاً وقتی ما قوانین مربوط به چند صدسال 
پیش را با امروز مقایسه می  کنیم، ممکن است 
کــه نه تنها قابلیت اجرا نداشــته باشــد، بلکه 
آسیب رسان هم باشد. مثل این که ما لباس های 
تابستانمان را نمی توانیم در زمستان بپوشیم، 

یا لباس های زمستان را نمی توانیم در تابستان 
بپوشــیم و باید هر چیزی را در فصــل و زمان 
خودش استفاده کنیم. قوانین هم از همین قانون 
پیروی می کند. در یک دوره ای در بدو شــروع 
ادیان، آن ها نیاز به گسترش ایدئولوژی خودشان 
داشتند و سرباز برایشــان مهم بود، افرادی که 
بتوانند این تفکر و ایدئولوژی را گسترش بدهند. 
بنابراین ادیان از هرگونه رابطه جنسی که منجر 
به تولیدمثل نمی شــد، جلوگیری می کردند و 
هرگونه رابطه ای که منجر به تولیدمثل می شد 

را تشویق می کردند.

به دلیــل این که کیفیت روابط انســانی در 
آن دوره شــاید به آن میزان برایشان مهم نبود. 
درصورتی که امــروزه برای مــا کیفیت رابطه 
است که از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر 
ما به کیفیت رابطه توجــه نکنیم، معضالتی را 
در جامعه خواهیم داشــت. امروز ازدواج کاماًل 
چارچوب هایش با دنیای ســنتی تغییر کرده و 
دیگر ایلی وجود ندارد که دو نفر را برای همدیگر 
انتخاب کنــد و خود ایل از آن هــا مراقبت کند 
یا یــک خان دایی یا خان عمویــی که کالمش 
فصل الخطاب اســت، به آن ها عنــوان کند که 

بروید و به زندگی تان برگردیــد. معموالً در آن 
زمان ایل می توانســت زندگــی را حفظ کند و 
نگه دارد درحالی که امــروزه نه تنها هیچ ایلی 
وجود ندارد، بلکه دنیای مدرن پر از گزینه های 
متعدد است و برای زندگی متعهدانه نیاز به بلوغ 
روانی و عاطفی وجود دارد و فرد زمانی که به آن 
بلوغ الزم نرسیده باشد، نمی تواند رابطه خوبی 

داشته باشد.
همان طور که امروز می بینیم تعداد طالق ها 
زیاد شده و مشــکالتی را بین زوجین به وجود 
آورده است. بر شمار بچه های طالق سرگردان 
هم افزوده شده است. اگر ما به این فکر کنیم که 
قوانین سال های قبل می تواند برای اآلن صادق 
باشد، قطعاً آسیب خیلی زیادی را به جامعه مان 
وارد می کنیم. در جامعه  ما هم ازدواج و هم طالق 

مانند دو کاالی بسیار گران و پرهزینه هستند. 
اگر ازدواج را به نوجوان یا کودکی که هنوز تعقل و 
تفکر الزم را ندارد و هنوز هویتش شکل نگرفته و 
امیال جنسی فقط او را به سمت یک ارتباط سوق 
می دهد تحمیل کنیم، آن وقت آسیب هایی که 
بعد از ارضای این نیاز برای آن فرد به وجود می آید 
برای جامعه است و هزینه هایش را باید جامعه 
تأمین کند. بنابراین بیایید عمیق تر به این ماجرا 
فکر کنیم. نه تنها یک کودک یــا یک نوجوان 
نمی تواند ازدواج کند، بلکه اگر یک بزرگســال 
هم به درجه ای از تفکر نرسیده باشد که هویت 
خودش را شــکل بدهد، او هــم قابلیت ازدواج 
نخواهد داشت. بنابراین مراقب باشیم که وقتی 
مطلبی را در جامعه گسترش می دهیم، عواقبش 

دامن ما را خواهد گرفت.

نگاهی به روابط زناشویی در کودک همسری

 وقتی فقط یک روی سکه را می بینیم

به نظر می آید طرح های 
مبارزه با بدحجابی تمامی 
ندارد. پیش تر هم برخورد 
با بد حجابان در فرودگاه، 
هواپیما، داخل خودرو و 

کافه ها از سوی مسئوالن 
انتظامی کشور اعالم  شده 

بود. برپایی دادسرای ارشاد 
از سوی قوه قضائیه هم جزو 
اقدامات اخیر مسئوالن در 

زمینه حجاب است

در گزارشی که در سال 
94 مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی 
منتشر کرد گشت ارشاد را 
طرحی ناموفق دانست که 

باعث ایجاد دورویی و نفاق 
در جامعه می شود و علت 

اصلی این عدم توفیق را نیز 
در فقدان مطالبه و خواست 

عمومی دانست
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