"ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" در ﺻﺪر ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﯿﺶروی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ زﻧﺎن دﭼﺎر
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و آﺛﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن در
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺰود :اﯾﻦ)اﯾﺴﻨﺎ( ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺣﺴﯿﻦ اﻧﻮاری در ﮔﻔﺖ
زﻧﺎن ﺑﺎﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﭼﺎر آﺳﯿﺒﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻮاری اداﻣﻪ داد :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و آﺛﺎر اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺎﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﻟﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن در اﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاداﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﭘﺎی درآﻣﺪه ﺑﻮده و داﺋﻤﺎً اﻓﺴﺮده و آﺷﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( درﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﺢ ”ازدواج ﻣﺠﺪد زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار“ وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ازدواج ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از
ازدواج آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاری در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  3000ﻧﻔﺮاز زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار وارد ﻃﺮح ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎرورﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن دارای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮده و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم زﻧﺪﮔﯽ را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاداﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای دارد؛ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﺳﯿﺐ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،زﻧﺎن وﯾﮋه ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ و ﻏﯿﺮه در ﺣﻮزه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﺨﺼﺺ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
اﻧﻮاری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻓﺮاد زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای آﺳﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮادی را ﮐﻪ دارای
ﭼﮑﻬﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﺟﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺧﺼﻮص ﻣﻮازی ﮐﺎرﯾﻬﺎ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﻌﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮدﺟﻪ دارﻧﺪ

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮازی ﮐﺎریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داد.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖأﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﺣﻞ ﮐﺮد.
اﻧﻮاری اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺿﺮﺑﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻀﻼت آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﻐﺎل
ﺧﺮد ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﺟﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ
وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﻏﻦ ﮐﺎری دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺘﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داد.

