
در افغانستان
در افغانس��تان بس��ياری از خانواده ها بع��د از فوت 
مرد، همسرش را از مال و دارايی باقي مانده او محروم 
می س��ازند، حتی برخی بيوه ها برای تداوم زندگی از 
ناچاری دس��ت به  تكدی گري می زنند. شهروندی از 
هرات می گويد، اگر خانمی پس از فوت شوهر ازدواج 
کن��د از حق ميراث بي به��ره می ماند. و اين ناش��ی از 
ناآشنايی خانم های بيوه با حقوق خود است که عده ای 
از خانم ها و خانواده هايشان عنوان می کنند. بافت های 
اجتماعی و رسم های قديمی ميان خانواده ها از ديگر 
داليل کوتاه��ی در حق ميراث ده��ی خانم های بيوه 

است.
در هند

ش��هر )ورندون( جايگاه هزاران بيوه هندو است که 
بيشترشان از طبقات سطح باالی غرب بنگال هستند. 
اين زنان بيوه، يا خانواده هايش��ان آنان را تنها گذاشته 
يا از ترس اقارب حريص و ظالم خود، به اين ش��هر پناه 
آورده ان��د. حدود ۱۵ ه��زار زن بيوه امروز در اين ش��هر 
ساکن اند و تعدادشان روز به روز بيشتر مي شود. بيشتر 
آنان با آوازخوانی ترانه های مذهبي، در معابدی که به نام 
)بهجن( خوانده مي شوند، زندگي می کنند. اين بيوه ها 
در برابر 6 س��اعت کار روزمره، مقدار کمی غذا دريافت 

مي دارند که معادل ۱۵ سنت در روز مي شود.
اين زنان گدايی کرده و عموما پيراهن های سپيد بر 
تن داشته و سر هايشان تراشيده است، چراکه اين رسم 

است. 
اوشا، از گروه حمايت خدمات گيلد، آخرين مطالعه 
درمورد اين بيوه ها را براي صندوق حمايت از زنان ملل 
متحد انجام داده است. وي مي گويد، تمام اين زنان بيوه 
به خواست خود به شهر )وراندون( نيامده اند. او می گويد: 
در بسياري موارد اقارب اين زنان، آنان را به اين جا آورده و 
تنها رها کرده اند؛ و گفته اند که ما دوباره برخواهيم گشت 

که البته هيچ وقت برنگشته اند.
اين مطالعه روشن س��اخت که بيشتر بيوه هاي اين 
شهر، پير و فقير بوده و دسترسي محدودي به خدمات 
دولتي دارند. از اين زنان انتظار مي رود تا با خدمت گزاری 
در راه خدا و صرفه جويی، زندگي خود راگذرانده و منتظر 

مرگ باشند.
در اين اواخر، وزارت انكش��اف زنان و اطفال در هند، 
اعالم کرد که برنامه آموزش و تعلي��م مجدد براي ۳۳ 
ميليون بيوه را آغاز خواهد کرد و سعي خواهد شد تا آنان 
دوباره ازدواج کنند. ولي فعاالن در اين مورد محتاط اند، 
آنان مي گويند هند راه طوالني در پيش دارد تا اين زنان 
که توسط جامعه مردود شده اند، بتوانند مجدد به زندگي 

اجتماعي برگردند. 
در ايران

براساس آمارهاي سازمان ملل، 24۵ ميليون زن بيوه 
در سرتاسر جهان زندگي مي کنند که بيشترين آنها در 
عراق، کامبوج و افغانستان زندگي مي کنند. سهم ايران از 
اين تعداد به روايتي ۵/۵ميليون و به روايتي 6 ميليون نفر 
است. داريوش قنبري، نماينده ايالم در مجلس چندي 
پيش گفته بود که 6 ميليون زن بيوه و يك ميليون مرد 

بيوه در کشور زندگي مي کنند.

مطابق آمارهاي رس��مي، از اين تعداد يك ميليون و 
600 هزار نفر سرپرست خانواده نيز هستند که مطابق 
اعالم مديرکل ايتام کميته امداد، ساليانه 60 هزار نفر نيز 
به اين جمعيت افزوده مي شود. داريوش قنبري عامل 
اصل��ي افزايش نگران کننده زنان بي��وه در جامعه را در 
ارتباط با افزايش نرخ طالق در جامعه دانسته بود که به 
گفته وي، در ش��هرهاي بزرگ به 20 درصد نيز رسيده 

است.
سازمان ملي جوانان نيز تعداد مردان ازدواج نكرده را 
۱۳ ميليون و ۱۳0 هزار و 970 نف��ر اعالم کرده بود که 
البته تحقيقات و پژوهش هاي بسياري نشان داده است 
که مش��كالت زندگي اجتماعي مردان بي��وه يا ازدواج 
نكرده بسيار کمتر از زنان بيوه يا دختران ازدواج نكرده 

است. در پژوهش��ي که دکتر انور صمدي راد بر همين 
موضوع انجام داده است، دست کم 8 مشكل جدي براي 

ادامه زندگي زنان بيوه نام برده شده است.
مشكالت اقتصادي

در اين پژوه��ش از 7۱ درصد زنان مطلق��ه و بيوه با 
فرزند يا فرزندان خود، تنها ۱6 درصد ش��اغل هستند. 
اين در حالي اس��ت که زنان غيرش��اغل ب��راي تامين 

نيازمندي هاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند.
مشكالت فرزندپروري

آمارها نشان مي دهد که 90 درصد زنان مطلقه داراي 
فرزند، نس��بت به آينده فرزندان خ��ود نگراني زيادي 
دارند. ۳۳ درصد زنان سرپرست خانوار عنوان کردند که 
فرزندانش��ان به خاطر جدايي از پدر به ميزان »زياد« و 

»بسيار زياد« احساس حقارت مي کنند.
مشكل سرپناه

 ۳9 درصد از زنان در پيدا کردن مس��كن و اجاره آن، 
اسكان و اقامت در هتل ها و ميهمانسراها با مشكل مواجه 
مي شوند. اين در حالي اس��ت که بيشتر اين گونه زنان 
در وهله اول با مشكالت اقتصادي تهيه مسكن دست 

به گريبان هستند.
مزاحمت هاي همسر قبلي

4۵ درصد زن��ان مطلقه از مزاحمت ه��ا و مداخالت 
همس��ر قبلي خود اب��راز ناراحتي ک��رده و از اين بابت 
احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي کنند. آنها 
معتقدند که در صورت تصميم به ازدواج مجدد، همسر 
قبلي آنها با تحت فش��ار قرار دادنش��ان از طريق ندادن 
 اجازه مالقات با فرزندانش��ان يا تهديد به باز پس گيري 
فرزندانش��ان از آنها، برايش��ان مزاحمت ايجاد کرده و 
اين گونه مداخالت در زندگي با همسر جديدشان نيز 

ادامه پيدا مي کند.
محدوديت هاي اجتماعي

70 درصد زن��ان مج��رد، وج��ود باوره��اي غلط و 
قضاوت هاي تنگ نظرانه افراد جامعه نسبت به طالق و 
زنان بيوه را باعث احس��اس بيگانگي، ناامني و ناراحتي 
در روابط خود با ديگران دانس��ته که موجب مي شود از 

حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن کنند.
در تحقيق��ي در همين زمينه، تصريح مي ش��ود که 
۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار از طعنه ها و متلك هاي 
اهالي محل معذب بوده و ح��دود 66 درصد در معرض 
انواع س��وءنيت ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه 
ديده اند که اين موارد بازگوکننده ميزان ناامني عاطفي 
و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مجرد اس��ت؛ 
به گونه اي که 87 درصد اين زنان، ميزان امنيت اجتماعي 

خود را »کم« يا »هيچ« مي دانند.
 محدوديت هاي خانواده

بس��ياري از زنان مطلقه براي بازيافتن آزادي هاي از 
دست رفته ش��ان طالق مي گيرند ام��ا 40 درصد از اين 
زنان از محدوديت ها و مزاحمت ه��اي اعضاي خانواده 
خود شاکي هس��تند و آن را مخل امنيت و آزادي خود 

قلمداد مي کنند.
ازدواج مجدد

بيش��تر اين زنان، خواستگاراني بس��يار باالتر از سن 
خود و داراي چند فرزند دارند. مشكل مهم تر، رضايت 
فرزندان اس��ت که اجازه ازدواج را به مادرشان بدهند. 
به دليل نگاه س��وء زنان مطلقه به م��ردان 88 درصد از 
اين زنان به شدت نگران موفقيت خود در ازدواج مجدد 

هستند.
مشكالت روحي و تنهايي

عالوه بر تمام مش��كالت ذکر ش��ده، از دست دادن 
همس��ر به خص��وص در دوران جوان��ي و پيامده��اي 
ناگوار طالق منجر ب��ه بروز مش��كالت روحي متعدد 
ازجمله افس��ردگي و بدبيني براي اين زنان مي ش��ود. 
همچنين احس��اس نگران��ي زياد 79 درصد نس��بت 
ب��ه آين��ده و تنهاي��ي خ��ود بع��د از ت��رك فرزندان 
 بس��يار آزاردهنده اس��ت و اي��ن مش��كالت روحي را

 افزايش مي دهد.

 هيچ کس دوست ندارد فقير باشد. هيچ کس هم 
دوست ندارد که فقر موجب آسيب ديدنش شود. اما 
شرايط موجود در جوامع گاه راهی جز گسترش فقر 

بر گروهی از مردم باقی نمی گذارد.
بر اثر فقر مالی غفلت مستمری در امر تربيت کودك 
پديد می آيد که اين ام��ر در بی ثباتی و فقر اخالقی 
کودکان موثر اس��ت. تبعيت اخالقی کودکان اغلب 
در رابطه با کسانی اس��ت که امكاناتی دارند و طفل 
برای بهره مندی از مواهب و نعمت ها همدست ديگر 
کودکان دنباله رو می شود و زندگی حال و آينده اش 

صدمه می بيند.
برخی به طور خالصه عوارض روانی فقر بر کودك را 

اين گونه برمی شمارند: 
 ۱- افس��ردگی 2- عصبي��ت ۳- انزواجوي��ی

 4- احس��اس حقارت ۵-رنج های حقارت 6- گريز 
 از خانواده 7- احس��اس يله و رهايی بر کسب درآمد
 8- حسادت و کينه جويی 9- زودرنجی و زودشكنی 
۱0- ت��ن دادن ب��ه لغزش هايی همچون س��رقت و 
همكاری ب��ا باند آن��ان. فقر مالی هنگام��ی عارضه  
بيشتری همراه خود دارد که در خانواده عالوه بر فقر 
مالی- اقتصادی، فقرهای ديگری مانند فقر فرهنگی، 
فقر عاطفی، فقر اخالقی، فق��ر مذهبی و... نيز وجود 

داشته باشد که فاجعه را دوچندان می کند.
دکتر مجيد ابهری با اش��اره به اين ک��ه فقر، مادر 
تمام آس��يب های اجتماعی اس��ت می گويد، فقر با 
بسياری مس��ائل و آس��يب های اجتماعی ازجمله 
ضعف تندرستی، افزايش مرگ ومير، بيماری روانی، 
شكس��ت تحصيلی، جرم و مصرف دارو ارتباط دارد. 
فقر به طور ذاتی يك مش��كل و آسيب است اما لزوما 
به اين معنا نيست تمام افرادی که زير خط فقر زندگی 
می کنند، افرادی نابسامان و مشكل ساز برای اجتماع 
هستند. هرگاه بين انتظارات و مساله ای که درواقع 
وجود دارد فاصله ايجاد شود، افراد يك نوع عدم تعادل 

با پرخاشگری و عصبانيت از خود بروز می دهند.
اما در نمايی کلی تر می ت��وان اثرات فقر بر خانواده 
را بس��يار عميق تر بررس��ی کرد. دکتر صاحبی حق 
درمورد اثرات فقر بر محيط خانواده تقس��يم بندی 
 گس��ترده ای انج��ام داده که برخ��ی از اي��ن اثرات 

عبارتند از: 
ازدواج های ناهماهنگ 

در بعضی خانواده های بی بضاعت، فقر مالی با فقر 
فرهنگی همكاری کرده و موجب انجام ازدواج های 
ناهماهنگ می ش��ود. مثال گاهی ديده می شود که 

م��رد ثروتمند ۵0 س��اله ای با دختر ۱7 س��اله ای از 
خانواده فقير ازدواج کند يا بالعكس پسر 20 ساله با 
زن 40 ساله و باالتر ازدواج می کند که اين ازدواج ها 
پيامدهای فاسد و زيانبار دارد. در صورتی که اسالم، 
در ازدواج، هم کفو بودن دو طرف را از اساس��ی ترين 

شرايط عنوان داشته است. 
فقر موجب بهره کشی مستمندان می شود 

مستمندان به خاطر فقری که دارند موجب بهره کشی 
قرار می گيرند. بعضی ها ناجوانمردانه با کمترين پاداش، 
بيشترين کار را از مستمندان می کشند. مردی که مورد 
بهره کشی واقع شده انتظار نداشته باشيد که در خانواده 

برخورد مناسبی داشته باشد.
فقر موجب غربت در وطن 

انس��ان فقير در ش��هر خود نيز غريبان��ه زندگی 
می کند يعنی چون ش��خص فقير زندگی اش ساده 
و فقيرانه است و توانايی برگزاری ميهمانی را ندارد، 
پس خودش هم به جايی نمی رود، در نتيجه غريبانه 
زندگی می کند. به اين قضيه موال علی عليه الس��الم 
نيز اش��اره کرده که می فرمايد: ... و انس��ان بی چيز و 

بی بضاعت در شهر و ديار خود غريب است.
فقر سبب عقب ماندگی 

اکثر آث��ار عوامل عقب ماندگی در زير س��ايه فقر 
اس��ت. عقب ماندگی ي��ا کم رش��دی، مالك هايی 
دارد مثل باال بودن  درصد مرگ ومير، کمی تغذيه، 
بی س��وادی، بيكاری، عقب بودن ش��رايط زندگی 
اجتماعی زن، نبود وحدت ملی کامل و... ريشه همه 
اين مالك ها، به فقر و نبودن لوازم موردنياز هرکدام 

از آنها برمی گردد.
 فقر موجب کوری استعدادهاست 

نمونه ه��ای زيادی می توان در گوش��ه و کنار پيدا 
کرد که به خاطر فقر مالی با اين که دارای اس��تعداد 
سرشاری بودند، از تحصيل محروم ماندند و به دنبال 
کار می رفتند و در نتيجه از آن همه اس��تعداد فقط 
به يك کارگر س��اده تبديل می شدند که حتی توان 
تأمين زندگی خود را هم ندارند. البته ذکر اين نكته 
الزم اس��ت که از خانواده های فقير، دانشمندانی نيز 
در طول تاريخ بش��ر اظهار وجود کرده و به باالترين 
مراحل علمی نيز رسيده اند که اين موارد نيز بسيار 

فراوان است.
فقر موجب عجز زيرک هاست 

امام علی عليه السالم می فرمايد: فقر انسان زيرك 
را از بيان دليل حقانيتش عاجز و الل می کند. چراکه 
به خاطر فقير بودن اعتماد به نفس خود را از دس��ت 

می دهد و قدرت دفاع را ندارد.
فقر موجب فراموشی 

 انس��ان هايی که دچ��ار فقر می ش��وند، غالبا جز 
فكر تأمين نان خود، به فكر چيز ديگری نيستند. از 
اين روست در جامعه هايی که خواس��ته اند مردم را 
از پرداختن به امور کمالی باز دارند، آنان را هميش��ه 
گرفتار زندگ��ی روزمره و درمان��ده حوايج اوليه نگاه 

داشته اند.
فقر عامل زوال خانواده 

فروپاش��ي خانواده امروز از معضالت بزرگ جامعه 
انساني است. نگاهي کوتاه به آمارها در سراسر دنيا اين 
فرض را به خوبي اثبات مي کند ک��ه ميزان طالق در 
هر  سال نسبت به سال قبل افزايش بيشتري مي يابد. 
از منظر برخي صاحبنظران، فقر دست کم يك متغير 
مهم و اساسي در فروپاشي خانواده محسوب مي شود. 
هرچند در کشورهايي که مزاياي رفاهي گسترده  اي 
دارند، فقر چندان تأثيري در فروپاشي خانواده و طالق 
ندارد اما به هرحال گسترش ميزان فقر، در طالق تأثير 

دارد. 
فقر عامل بهداشت و سالمتی نامناسب

فقر در سطح خانواده شرايط بسيار دشواري ايجاد 
می کند که مسكن نامناسب و باال بودن نرخ زاد و ولد 
ازجمله آنهاس��ت. از جهت مراقبت هاي بهداشتي و 
دسترسي به خدمات بهداشتي، وضعيت نامساعدي 
وجود دارد. خدمات درمانی و بهداشت بسيار پايين 
و بي کيفيت است. گروه هاي نيازمند به اين خدمات 
که بيشتر شامل کودکان، شيرخوارگان، زنان باردار 
و س��الخوردگان مي ش��وند، به س��بب پايين بودن 
کيفيت خدمات بهداشتي، دچار مصائب و مشكالت 
فراواني هستند. همچنين سوء تغذيه، کمبود کالري 
و ويتامين ها به ويژه در دوره ب��ارداري منجر به بروز 
معلوليت ها و مش��كالت جس��مي و رواني فراواني 
مي ش��ود که به طور قطع در آينده ش��غلي و کسب 

مهارت افراد تأثيرگذار است.
فقر عامل مهاجرت خانواده 

فقر می تواند منجر ب��ه مهاجرت از مبدأ ش��ود و 
به دنبال آن مشكالت خانواده های مهاجر برای آنها 

رقم بخورد.
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آسیب هايی که بايد از آن جلوگیری شود

اثر فقر بر خانواده و کودک
اقتصاد منزل

خریدازفروشگاههایزنجیرهایوتعاونیها

برای بهتر ش��دن اوضاع اقتصادی و پيدا کردن 
فرصت مناسب جهت پس انداز تا به حال راه هايی را 
به شما گوشزد کرده ايم. امروز می خواهيم پيشنهاد 
خري��د از فروش��گاه های زنجي��ره ای و تعاونی ها 
را بدهيم. ب��ه دو دلي��ل خريد از فروش��گاه های 
زنجيره ای را به ش��ما توصيه می کنيم؛ اول آن که 
اين فروش��گاه ها  برای کاالهای خريداری ش��ما 
تخفيف هاي��ی را در نظ��ر می گيرند که در س��ر 
جمع حسابتان بس��يار موثر خواهد بود و از سوی 
ديگر با خري��د از اين مراکز، ديگر الزم نيس��ت به 
فروش��گاه های متعدد و به صورت مكرر مراجعه 
کنيد و به اين ترتيب شما می توانيد در وقت و هزينه 

حمل ونق��ل خود صرفه جويی کني��د. پس حتی 
اگر قصد خريدهای جزيی داريد به فروشگاه های 
زنجيره ای برويد. يكی ديگر از بهترين مراکز خريد، 
تعاونی های دولتی است. تعاونی ها جنس شان جور 
است و اجناس ش��ان را با يارانه به دست کارکنان 
دولتی می رس��انند، به همين دليل تخفيف های 
خوبی می دهند، اما بس��ياری از مردم، با اين طرز 
تفكر که اجناس اي��ن مراکز، قديمی و بی کيفيت 
است، چندان تمايلی به خريد از آنها ندارند، ولی ما 
توصيه می کنيم، اين انديشه اشتباه خود را اصالح و 
با خريد از تعاونی ها در وقت و پول خود صرفه جويی 

کنيد.

تالقی

وسواسبيجایابهجا؟

گاهی اوقات بيان يك جمله و تفاسير متفاوتی 
که از آن می توان داش��ت، باعث می ش��ود تا زن و 
شوهر دچار اختالف شوند. اختالفی که می شود با 
گفت وگو حل ش��ود اما آنها راه ديگری را در پيش 

می گيرند، مانند طالق.  
چندی پيش زوج جوانی با مراجع��ه به دادگاه 
خانواده درخواست طالق توافقی دادند. زن جوان 
درخصوص علت اين درخواس��ت به قاضی گفت: 
آقای قاضی ش��وهرم نمی گذارد که تنهايی جايی 
بروم و هميش��ه از من می خواهد همه جا همراهم 
باش��د. هر بار به کالس يا جايی می روم، ش��وهرم 
بايد مرا برس��اند و بعد از آن هم به دنبالم بيايد. وی 
افزود: حتی برای خريد هم نمی توانم تنهايی بروم 
و اگر بخواهم جايی بروم و شوهرم کار داشته باشد، 
مجبورم در خانه بمانم تا شوهرم کارش تمام شود و 
مرا برساند. او حتی اجازه نمی دهد که من با آژانس 

يا بستگانم جايی بروم. ديگر از دست اين کارهای 
 او خس��ته ش��دم و تصمي��م به جداي��ی گرفتم. 
بعد از صحبت های اين زن، شوهر وی نيز به قاضی 
گفت: آقای قاضی من فقط حساسم و دوست ندارم 
همسرم تنهايی جايی برود.  همه از خدايشان است 
که شوهرشان در خدمتشان باشد و همه جا آنها را 
ببرد، ولی همسر من برعكس است و دوست ندارد 
من او را جايی برس��انم. سر موضوع به اين سادگی 
هم دعوا به راه می اندازد و زندگی را برای هردويمان 
جهنم کرده است. برای همين تصميم به جدايی 

گرفتيم. 
می بينيم که اين رفتار در نگاه زن، نوعی بدبينی 
است و در نگاه مرد، خدمت همه جانبه به همسر. 
گاهی بايد نشس��ت و در رابطه با برداش��ت های 
متفاوت از رفت��ار يكديگر، به گفت وگو پرداخت تا 

کمترين سوءتفاهم ايجاد شود.  

نگاه ویژه

خانواده،مترووتوسعه!

اسما   روانخواه
پژوهشگر ا  جتماعی

 خواندن کتاب های فلس��فه کاری دش��وار است 
که هميش��ه بايد با حوصله ای فراوان همراه باش��د. 
شايد يكی از دش��واری های مطالعه چنين مباحثی 
موضوع مطرح ش��ده در آن اس��ت. فلسفه قرار است 
پيچيدگی های امری بديهی را تشريح کند. امری که 
از وقتی چش��م باز کرده ايم، آن را ديده ايم. به همين 
خاطر، همگان تصور می کنيم که تمامی ابعاد آن را 
می شناس��يم. فلسفه می آيد و س��واالتی در رابطه با 
موضوعی مطرح می کند که فكر می کنيم پاسخ آن 
را به راحتی می توان داد؛ اما درحقيقت پيچيدگی آن 
بيش از اينهاست. حاال شده است حكايت بحث کردن 
درباره مفهوم خانواده و نگاه دوباره داشتن نسبت به 
نقش ها و وظايف اين نهاد اجتماعی تاثيرگذار. اگر از 
ما بپرس��ند که چرا خانواده دارای اهميت است، چه 

پاسخی خواهيم داد؟ 
همه م��ا می دانيم که نقش اقتص��ادی خانواده در 
تأمين معاش و زندگی مطلوب غيرقابل انكار است يا 
زمانی که فرد نيازمند حمايت های عاطفی باشد، شايد 
يكی از بهترين گزينه ها، حضور خان��واده در کنار او 
باشد. اما نقش و اثرگذاری اين نهاد اجتماعی می تواند 
بسيار فراتر از اين موارد باشد. بد نيست چند سوال را 
مطرح کنيم و ببينيم خانواده در کجای پاسخ های ما 
قرار می گيرد. يك فرد به چه چيزهايی می تواند افتخار 
کن��د؟ چه چيزهايی را انتخاب می کند تا احس��اس 
رضايت از زندگی داش��ته باش��د؟ منزلت اجتماعی 
در ذهنش چگونه نقش بسته اس��ت؟ اين که تعداد 
کتاب های خوانده شده اش را عاملی بر رضايت بداند 
يا خريد لباس مارکدار و مطابق با آنچه مد شده است 
خوشحالش کند، در کجا شكل می گيرد؟ اصال بياييد 
کمی فراتر ببينيم. توسعه اجتماعی به چه معناست؟ 
چه عاملی باعث می ش��ود که يك جامعه در مسير 
توسعه قرار بگيرد؟ آيا توسعه تنها اقتصادمان را درگير 
خود می کند؟ يا ذهن مردم نيز بايد توسعه يابد؟ و اين 

توسعه يافتگی ذهن در کجا اتفاق می افتد؟ 
در تمامی اين س��واالت ردپايی از مفهوم خانواده 
وجود دارد. اين خانواده اس��ت ک��ه از طريق فرآيند 
جامعه پذي��ری، می تواند ذهن م��ا را تبديل به ذهن 
فردی کند که می تواند و باور دارد که جامعه را تغيير 
می دهد. اين خانواده اس��ت ک��ه می تواند به اعضای 

خود يادآوری کند که اس��تفاده مكرر از کيسه های 
پالستيكی، محيط زيس��ت را به مخاطره می اندازد. 
يا بحران کمبود آب جدی اس��ت و هم��گان بايد به 
آن توجه کنيم. اين خانواده است که می تواند بگويد 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی دليلی بر منزلت 
پايين اقتص��ادی و اجتماعی نيس��ت بلكه می تواند 

مشارکتی اجتماعی باشد برای آلوده نكردن هوا. 
چندی پيش مطلبی را می خواندم از سفير فنالند 
در ايران. هري کمراينن در مصاحبه ای گفته بود، اگر 
از من بپرسيد براي زندگي تهران يا پاريس را انتخاب 
می کنم؟ حتما مي گويم تهران. چون شهر شما، شهر 
فوق العاده جذابي است و سرشار از جاذبه هاي طبيعي 
ازجمله کوه هاي سر به فلك کشيده، طبيعت زيبا و 
پارك هاي منحصربه فرد و عالوه بر اين، ش��هر بسيار 
تميز و سرسبزي است. سفير فنالند با اشاره به اين که 
من دوست ندارم به هيچ عنوان آلودگي توليد کنم و 
ترجيح مي دهم در مسيرهاي کوتاه پياده روي کرده 
و در مس��يرهاي طوالني نيز از مترو استفاده کنم تا 
دي اکسيدکربن کمتري را وارد هوا کنم، اظهار کرد: 
هريك از ما مي توانيم تصميم بگيريم که روي تغيير 
آب وهواي محل زندگي مان تأثي��ر بگذاريم و به اين 
منظور، بين پاکيزگي هوا و آلودگي هوا، بدون ترديد 

بايد گزينه اول يعني هواي پاك را انتخاب کنيم.
 صحبت های سفير کشور فنالند از اين حيث قابل 
توجه است که او فردی است از کشوری توسعه يافته. 
اگر به شاخص های توسعه انسانی يا توسعه اجتماعی 
که از سوی سازمان ملل و بانك جهانی منتشر می شود 
نگاهی بيندازيم، می بينيم ک��ه تقريبا در تمامی آن 
شاخص ها، فنالند جزو ۳ کشور برتر دنياست و حاال 
سفير اين کشور، يكی ديگر از تفاوت های ما به عنوان 
کشوری که در تمامی شاخص ها رتبه مطلوبی نداريم 
و خودشان  را نشان می دهد و آن هم ذهنيتی است که 
مفهوم توسعه همه جانبه را درك کرده است. زمانی 
که زيرس��اخت های اقتصادی تقويت ش��ود و هنوز 
هم گوشی های همراه هر 6 ماه يكبار بدون توجه به 
کارکردشان عوض شوند، عمل جراحی زيبايی يك 
امر طبيعی باشد، بيش��ترين مصرف مواد آرايشی را 
داشته باشيم يا مشارکت اجتماعی و فعاليت داوطلبانه 
را نشناسيم و متراژ خانه را دليلی بر رضايت از زندگی 
بدانيم، توسعه محقق نخواهد ش��د. تغيير ذهنيت 
و قرار گرفتن در مس��ير درس��ت ابت��دا در خانواده 
 ش��كل می گيرد. بايد به دنبال تش��كيل خانواده ای 

توسعه يافته بود. 

زنان و مردان بیوه
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