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ëëچرافرزندانوهمسرانما
ناراحتآمدنروزهایعزیزهستند؟
طاهرهعلومیان–تماستلفنی :من که
کالً مخالف هستم .اصالً خونه مون چنین
روزهایـــی را هم برگزار نمیکنیم چون به
نظـــرم قداســـت روز تولد و بزرگداشـــت
خانم حضـــرت زهرا ســـاماهلل علیها یا
امیرالمؤمنیـــن علیه الســـام را با چنین
کارهایی طوری تغییر دادهایم که به مرور
فرزندان یا همســـران ما ناراحت رسیدن
چنین روزی هستند ،هر روز ،روز مادر و هر
روز روز پدر اســـت .کادو را هم به فرموده
پیامبر خوب است هم بدهیم و هم قبول
کنیم پس این قدر درشت نمایی درست
نیست .هر روز ،روز مادره ،خیلیها همون
یک روز فکر میکنند با یه کادو همه چیز
حلـــه ،دانشآمـــوز کلی حـــرف معلم را
گوش نمیدهد بعد روز معلم یه دست
لیوان کادو میآورد این میشه تکریم؟ من
معلم دوست دارم اول دانشآموز حرف
شنوی داشـــته باشد که هم برای خودش
مفیده هم من از پیشـــرفتش خوشـــحال
بشـــم ،کالً منظـــور معنوی ایـــن روز با یه
جایگزین مادی اشتباه شده.
ëëمنباداشتنحسناخوشایندنسبت
بهروزهایتجلیلمخالفم
شـ ــهرام غروی  -ایمیل :من با داشـ ــتن
حس ناخوشایند نسبت به روزهای تجلیل
و غیـ ــره مخالفـ ــم .بهنظـ ــرم اگه کسـ ــی از
مناسبتهای تجلیلی ،محاسبه عقالنی و
حسابگرایانه داشته باشه ،تو نوع نگاهش
بهزندگی یا خانواده شاید دچار اشتباه شده
باشه .از طرفی این احتمال هم وجود داره
که طرف ناگزیر به انجـ ــام کاری مادی و از
روی وظیفه و اجبار باشه .یک آقای متأهل
وقتی برای مناسـ ــبت مثالً روز مادر مجبور
میشـ ــه هدایایی برای مادر و همسـ ــرش و
مادربزرگ و مادر همسـ ــر و خواهر همسر
و غیره تهیه کنه ،قطعاً حس خوشایندی
نخواهد داشت ،چون کلمه اجبار و سنت
پشـ ــت سـ ــر این ماجرا بوده .کسی هم که
پدر و مادر بـ ــراش به مفهوم واقعی کلمه
«دغدغه» باشه ،نیازی به این مناسبتها
نداره و همواره محبـ ــت و وظیفه خودش
رو انجام میده .در این بین کسی هم که تو
فراز و نشیب زندگی ،خودش رو هم حتی
گم کرده و تبدیل به یک آدم ناشـ ــناس تو
ارتباط خانوادگی و فامیلی شـ ــده ،میتونه
یادآوری باشـ ــه براش که کی بـ ــوده و چی
بـ ــوده و االن کجا هسـ ــت و چیـ ــکار میکنه.
این مناسـ ــبتها میتونه یـ ــه فرصت برای
ابراز و ایجـ ــاد محبت دوباره باشـ ــه ،حتی
ب ـ ـیروح و صرفاً مادی .بـ ــه نظرم تجلیل
رسـ ــمی و مناسـ ــبتی یک فرصت هست؛
فرصتـ ــی طالیـ ــی بـ ــرای کدورتهایی که
طرفین عطش زیـ ــاد به خاتمه اون دارند،
اما شجاعتی برای پاپیشگذاشتن نیست
و غـ ــرور مانع اسـ ــت و چه بهان ـ ـهای بهتر
از تجلیـ ــل اجبارگونه رسـ ــمی؛ تجلیلی به
ظاهـ ــر نمادیـ ــن امـ ــا واقعی بـ ــرای یافتن

محبتهایـ ــی کـ ــه حـ ــاال کمرنگشـ ــده.
فرصتی برای ابراز نیات قلبی ما انسانها
در برابـ ــر تناقض عملکردمون نسـ ــبت به
همدیگه.
ëëمعلمیداشتیممیگفتهرکی
بدبختهستتوجامعهماروزداره
زهرا مویدی  -شیراز  :0917...968-یک
معلمی داشتیم میگفت هر کی بدبخت
هست تو جامعه ما روز داره مثالً معلم،
کارگـــر ،زن .البته اون موقع روز پزشـــک و
وکال و...در تقویـــم نبود .البته این را صرفاً
جهت خنده گفتم .اینکه آیا مناســـبتها
واقعـــاً بیروح و مادی هســـت یا نه جای
بحث زیادی دارد .ضمناً شاید کمتر کسی
فکر کند اگر یک هدیهای به مادرش داده
کار خودش رو به نحو احســـن انجام داده
امـــا در مـــورد اینکه فکر کنیـــم برای بهتر
شدن شکل فعلی ،حرف درستی هست
که باید فکر کنم تا ایدهای به ذهنم برسد.
ëëاینمناسبتهازیرحجمتبلیغات
خریدکادووشوخیهامخدوششدهاند
بهنام  -کانال تلگـــرام «ایران» :دقیقاً
درســـت هســـت و کامالً موافقـــم .طوری
شده که اگه برای مناســـبت کادو نداشته
باشـــی کالً ترجیح میدی که ً
مثـــا به اون
مراســـم یـــا منزل طـــرف نـــری ،دلیلش
هم اینـــه که حجم تبلیغـــات خرید کادو
و شـــوخیهای مرتبطش خیلی بیشتر از
ترویج هدف و ارزش اصلیشه و این یعنی
مشکلفرهنگی.
ëëبیانصافیاستاگربگوییم
مناسبتهاعاریتیشدهاند
ســـارا نصیری -تبریز -ایمیل :خب من
با بیان شـــما موافق نیســـتم .اگـــر بگوییم
مناســـبتها عاریتـــی شـــدهاند بهنظـــرم
مقـــداری بیانصافـــی کردهایـــم یا شـــاید
الاقـــل من در اطرافم کمتـــر چنین چیزی
را میبینم .اینکه روزهایـــی در تقویم برای
تجلیلازمقامزنیامردوامثالاینهاباشد؛
بهنظرمخیلیهمخوباستونشاندهنده
اهمیت افراد .در خانواده ما شاید این روزها
بایکتبریکخالصهشودکهکلیقدردانی
در پس آن نهفته اســـت .اگر آن مناســـبت
هم یادمان نباشد باز بقیه بزرگوار هستند و
میبخشند .فقط در جشنهای تولد در این
سالهامیبینمکهاطرافیانوفامیلپرزرق
وبرقبرگزارمیکنند.
ëëیک خاطره از روز مادر و پدر و
دخترانگیهایمن
افســـانه محمودی  -رشـــت  -تماس
تلفنـــی :مـــن وقتـــی در مقـــام فرزندی و
دادن هدیه و تجلیـــل از والدین بودم ،به
شکل مرسوم بزرگداشت این مناسبتها
اعتقادی نداشتم و اون رو خیلی سطحی
و بیروح و حتی ریاکارانه می دیدم .مثالً
اصالً نمیفهمیدم کـــه چه معنایی داره
که در شـــرایطی که اوضاع مالی خانواده
هیچ خوب نیســـت ،برادرم بـــه اصرار از
پدرم برای تهیه کادوی روز پدر پول طلب
میکنـــه!!! من بهزعم خـــودم ورای جنبه
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«ایران» در روز بزرگداشت زن از مخاطبان خود پرسید:
تجلیل ها در ایران رنگ و بوی رسمی ،عاریتی و مادی به خود گرفته است؟

حسن فرامرزی

روح تحلیل رفته
روزهای تجلیل؟!

بهنظر میرســـد تجلیلها در ایران رنگ و بوی مناســـبتی ،رســـمی  -عاریتی و مادی به خود گرفته اســـت .این است که
گاهی حتی معنای هدیه هم تحریف میشـــود .خیلی خوب اســـت روزی در تقویم به زنان ،مـــادران یا پدران اختصاص
یابد اما چالش از آن نقطه آغاز میشـــود که ما معنای تجلیل را در مراسمهای بیروح و صرفاً مادی خالصه کنیم .نتیجه
این میشـــود که آدمها دیگر نسبت به آن مناســـبت حس خوشـــایندی ندارند یا تصور میکنند چون یک روز در تقویم
هدیـــهای به فراخور تهیـــه و تدارک دیدهاند کار خود را به نحو احســـن انجام دادهاند .دیدگاه شـــما درباره شـــکل فعلی
برگزاری روزهای مناســـبتی در فرهنگ عمومی ما چیست؟ چه تجربهای و چه نقدهایی در این زمینه دارید؟ این پرسشی
بود که ما بهمناســـبت فرا رسیدن روز زن از مخاطبان خود پرسیدیم .ســـؤال بهصورت پیامکی و تلفنی و در کانال تلگرام
«ایران» از مخاطبان مطرح شـــد و خوشبختانه پاسخهای رســـیده کامالً متنوع بود .برخی با موضع سؤال کامالً مخالف
بودند و برخـــی کامالً موافق و گروهی هم تحلیلهای بینابینی را طرح کرده بودند.
مـــادی قضیه و بـــه روشهـــای دیگهای
بجز تهیه هدیه ،ســـعی در ابراز محبت و
ارادت و قدردانی ازشون داشتم و همیشه
از اینکه کار ســـطحی و بـــه اصطالح حل
به روش آســـان برادرم بیشتر از تالشها
و زحمتهـــای طاقت فرســـای من برای
تجلیـــل واقعـــی!! از زحمتهـــای ایـــن
عزیـــزان ،نمود بیشـــتری بـــرای والدینم
داشته و مقبولتر واقع شده ،شگفت زده و
البته دلخور می شدم اما االن میفهمم که
ما به یـــه چیزهایی بهعنوان نماد احتیاج
داریم و این نمادها وقتی بهصورت هدیه
و مادی باشـــه ،خیلی ملموستر و قابل
درکتـــر و عزیزتره حتی اگه کامالً بیروح
باشـــه .اصالً شـــاید نمادها بایـــد همین
نقش رو داشته باشند و هیچ لزومی نداره
که روح داشته باشـــن ....شاید بهتر باشه
در روزهـــای عادی زندگـــی ،به معنویات
پرداخت و روزها و مناسبتهای خاص رو
به صورت کامالً نمادین برگزار کرد.
ëëاصل کار درست است ولی راهها و
شیو هها...
بدون نام – کانال تلگرام «ایران» :این
قبیل مناســـبات به نوعی تقدیر از بزرگان
نیست بلکه به نوعی ادای دین یا وظیفه

محسوب میشه .نامگذاری یک روز به نام
مادر یا پدر در اصل کار درستی هست ولی
راه تجلیل ما از اونها راه درستی نیست.
ëëازقدردانیحقیقیبهتحمیلفشارمالی
برمردانرسیدیم
الهـــام  :0936...737 -بـــه نظـــرم در
ابتدای نامگذاری این روز به مناسبت روز
زن هدف چیز دیگری بود .می خواســـتند
جایـــگاه و مقـــام زن رو زنده کننـــد و ارتقا
ببخشـــند اما به مرور و طی ســـالیان این
هدف تحت الشـــعاع یکســـری مســـائل
قـــرار گرفـــت و از ارزش آن کـــم شـــد .از
جمله توقعات بیجـــا در هرچه بزرگتر
برگزارکردن این مراسم و خرید کادوهای
گرانقیمت .به طور خالصه آن لطافت و
قدردانی نیکویی که انتظار میرفت انجام
نشد و مســـألهای شـــد که اثر آن تحمیل
فشار مالی بر مردان است.
یروح؟
مب 
ëëمراس 
من در اطرافیانم ندیدهام
راضیه رفیع – تماس تلفنی :ما برای
خودمـــون ایـــن روزا رو خیلـــی نداریم.
همونجور که ســـر موضـــوع ولنتاین هم
گفتـــم یعنـــی روز دختر یا زن یـــا مرد یا
مهنـــدس اینا خیلـــی دنبـــال تبریک و

هدیـــه و اینجـــور چیزا نیســـتیم ،اما فکر
میکنم ذات بودن همچین مناســـباتی
چه تـــو ایران چـــه دنیا آگاهیبخشـــی و
توجه به اون قشریه که شاید خوب دیده
نمیشن .یعنی مثالً روز زنه به جایگاه زن
تو جامعه اآلن ،جایگاه مادر و این چیزا
پرداخته بشه حاال تجلیلش هدیه دادنم
میشه! اگه روز دختر به اینکه دخترا چه
کارایی کردن چه دســـتاوردهایی تو این
ســـالها تو جامعه داشتن پرداخته بشه
و به شکل درست پرداخته بشه بهنظرم
مثل وقتی روزی به ایدز یا سالمت مغز
یا این چیزا نامگذاری میشه اتفاقاً خوبه.
خیلی هم تـــو اطرافیان ندیدم این طور
که تو پرسش مطرح شده تجلیل صرفاً
خالصـــه بشـــه تو مراســـمای بـــیروح و
دغدغه هدیه فقط!
ëëما با هدیههای مادی داریم رفعتکلیف
میکنیم
بهار احســـانی -تماس تلفنی :من با
این هدیه دادنها مخالفم مخصوصاً با
خرید روز معلم که اولیا زور میکنند که
میخوان حتماً ســـکه بدن و همه بهزور
باید شـــرکت کنن ،روزهای پـــدر و مادر
هم حضـــرت فاطمـــه(س) و حضرت

الهام :0936...737 -
به نظرم در ابتدای
نامگذاری این روز
به مناسبت روز زن
هدف چیز دیگری
بود .میخواستند
جایگاه و مقام زن
رو زنده کنند و ارتقا
ببخشند اما به مرور
و در طی سالیان این
هدف تحتالشعاع
یک سری مسائل قرار
گرفت و از ارزش آن
کم شد

علی(ع) کمرنگ میشن و پدر و مادر پر
رنگ ،البته من مخالفتی با پر رنگیشون
ندارم ولی روزش رو عوض کنند .در کل
بهنظـــر من بـــا هدیههای مـــادی داریم
رفع تکلیف میکنیم و انگار وظیفه مون
اینطوری هســـت که کادو بدیم و از سر
خودمـــون بـــاز کنیم ،همه مناســـبتها
اینجوری شده بهنظرم.
ëëاتفاقاًمردم مناسبتها رو بسیار بسیار
با عشق برگزار میکنن
مریم – کانال تلگرام «ایران» :از نظر
من ،مرد م مناســـبتها رو نه تنها مادی
و عاریتی برگزار نمیکنن که اتفاقاً بسیار
بسیار با عشق و عالقه مثالً بهدنبال اینن
که روز مادر رو برگزار کنن و این برگزاری
روز خاص و مناســـبت های خاص هیچ
وقت باعث نشده احساس کنن که خب
دیگه ،کادومونـــو دادیم تبریکم گفتیم،
ن کاری نداریم!
دیگه با مامانمو 
ëëاگر واقعاًقدر زن را بدانیم دیگر نیازی
به مناسبتهای زورکی نیست
امیرعلـــی  :0915...774 -اگر جامعه
قدر زن و مـــادر را بداند دیگـــر نیازی به
مناســـبتهای زورکی نیســـت .وقتی در
هیـــچ روزی زن و مادرمـــان آســـایش و

امنیـــت در جامعه ندارنـــد قطعاً توقع
دارند یـــک روز در ســـال حداقـــل مورد
توجه باشند.
ëëبهترین هدیه روز زن ،پرداخت مهریه
بهادر میرزایی  :917....670 -بهترین
هدیـــه بـــرای زن در ایـــن روز پرداخـــت
مهریهاش اســـت .چطور چند زنه بودن
حـــق اســـت اما مهریـــه را کـــی داده کی
گرفته؟
ëëهدیه وقتی است که هیچ جبرخارجی
وجود نداشته باشد
باران کشانیها – تماس تلفنی :دقیقاً
بیروح بودن و رفع تکلیف کامالً در اکثر
این مراســـم به چشـــم می خورد .البته
چون انســـان های یـــک جامعـــه کامالً
هماننـــد حلقههـــای زنجیرنـــد و تمام
حاالت روحی و جســـمی قابل انتقال به
دیگران است ،پرواضح است که برطرف
شـــدن خیلی از مشـــکالت اجتماعی در
دیدگاههـــای افراد مؤثـــر خواهد بود .در
مجموع رضایت درونی افراد در تقدیم
کـــردن یـــک هدیـــه هنگامی اســـت که
هیچ جبر خارجی وجود نداشـــته باشد.
ایـــن جبر خارجی میتوانـــد یک کالم یا
یک پیشنهاد باشـــد ،میتواند تضعیف

پاسخ مخاطبان «ایران» بهظرفیتها و موانع افزایش جمعیت کشور

زاد و ولد از دهه  60تا 90
محبوبه مصرقانی

سخنان آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره دهه شصتیها
اگرچه با شیطنت رسانهای تقطیع شد اما موضوع سیاستهای جمعیتی
را یـــک بار دیگر بر ســـر زبانهـــا انداخت .در ســـالهای گذشـــته برخی از
مسئوالن و کارشناسان درباره افت محسوس زاد و ولدها برخالف انفجار
جمعیتی دهه  60و پیری جمعیت ایران در دو دهه آینده هشـــدار دادهاند.
برخی در این میان معتقدند که جامعه ایران اســـتعداد پذیرایی از دو برابر
جمعیت فعلی را هم دارد اما در آن سو برخی با استناد به آمار و اطالعات
اقتصـــادی ،وضعیـــت معیشـــتی و نرخ بیـــکاری و فقدان سیاســـتهای
حمایتـــی میگویند مـــا از عهـــده اداره همین جمعیت هـــم برنمی آییم،
بنابراین بهتر اســـت به افت جمعیت تن بدهیم .دیدگاه شما مخاطب
محترم «ایران» چیســـت؟ آیا ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای افزایش
نـــرخ زاد و ولدها در جامعه ایران وجود دارد؟ اگـــر بتازگی ازدواج کردهاید
قصـــد دارید بچه دار شـــوید؟ در اطراف خود چقـــدر زوجهایی را میبینید
کـــه آگاهانه بچه دار نشـــدن را انتخاب کردهاند یا ترجیـــح میدهند با یک
کودک ،پرونده بچه دار شدن را ببندند .این پرسشی بود که اوایل این هفته
ما بهصورت پیامکی،تلفنی و در کانال تلگرام از مخاطبان خود پرسیدیم.
آنچه در ادامه میآید مروری بر پاسخهای رسیده مخاطبان ایران است.
ëëماشوکجمعیتیراازسرخواهیمگذراند
محمدرضـــا روســـتا  -فیـــروز آباد –
 :0917...790بهنظـــر مـــن در آینـــدهای
نزدیک نه تنها شـــاهد کم شـــدن زاد و
ولد خواهیـــم بود بلکه بنیـــان خانواده
نیز کمرنگ خواهد شـــد و افراد بیشـــتر
بهصـــورت گروهی و جمعی دوســـتانه
زندگـــی میکننـــد تـــا تشـــکیل خانواده
بدهند و اینکه به احتمال زیاد برای یک
دهه جمعیت ایران یک شوک اساسی
رو هـــم از نظـــره جمعیتی هـــم از نظر
رفتاری جامعه تجربه خواهد کرد.
ëëظرفیت جمعیت بیش از  80میلیون
را داریم اما...
مرتضوی -رشـــت – تمـــاس تلفنی:
کشـــور ما هم از نظر منابع غنی هســـت

و هم وســـعت به اندازه کافـــی دارد که
ظرفیت جمعیت بیـــش از  ۸۰میلیون
را داشـــته باشد اما متأســـفانه مدیریت
ضعیف و بیبرنامگی برای جلوگیری از
بحرانهای جمعیتـــی احتماالً افزایش
جمعیـــت صحیح نباشـــد .مگـــر اینکه
نواقص کنونی برطرف شـــود که آن هم
نیـــاز به همـــت و برنامههای بلندمدت
دارد .زوجهـــای جـــوان بـــرای بچـــه دار
شـــدن اوضـــاع امـــروز را میبیننـــد و بر
اســـاس آن تصمیم میگیرنـــد .اوضاع
نامساعدی که باعث انصراف از بچهدار
شدن میشود.
ëëاینکه بگن فقط دهه شصتیها مظلوم
هستند درست نیست
بدون نـــام  -کانال تلگـــرام «ایران»:

مـــن متولد  ۵۷هســـتم .بعـــد از من ۴
بچه دهه  ۶۰متولد شـــد .از وقتی یادمه
از خودگذشـــتگی کـــردم بـــرای راحتی
آنهـــا .ایـــن از خودگذشـــتگیها خیلـــی
مواقع تحمیلی بوده از سمت والدینم.
پس اینکـــه بگن فقط دهه شـــصتیها
مظلوم هستند درست نیست .در اینکه
اشتباهی زیاد شدن هیچ شکی نیست.
اما مشکالت این افزایش فقط مختص
دهه شـــصتیها نیست و یک جورهایی
پنجاهیها را هم بدبخت کرده.
ëëجهانگیری راست میگوید بدون فکر
نباید زاد و ولد میکردیم
ســـتایش میرزابیگی  -تماس تلفنی:
مهـــم منابـــع موجـــود بـــرای زاد و ولد
نیســـت .مهـــم تقســـیم منابـــع بـــرای
خانـــواده هاســـت .شـــما یک ســـری به
مدارس دولتی پایین شهر بزن آن وقت
میفهمی منابع کجا ذخیره شده برای
زاد و ولد .واال جهانگیری راســـت میگه.
وقتـــی بدون مهندســـی و بیحســـاب و
کتاب بچـــه میخواهیم میشـــه همین
کـــه االن میبینیـــد .یک مشـــت از دنیا
و آخـــرت بریـــده کـــه از هیچـــی هیـــچ
ســـهمی نداره .حتی داخل اجتماع هم
اضافهایـــم .اصالً انگار تحمیل شـــدیم
حتـــی به خانواده مون .مـــا حتی به درد
بـــازار کار هـــم نمیخوریم چـــون فقط
دنبـــال حقمـــون میدویـــم بیانگیـــزه
میشیم و هیچ عشقی به کارمان نداریم.
ëëاحتیاج به دستور نیست اگر ثبات
باشد افزایش جمعیت اتفاق میافتد
حدیـــث حقیقـــی – کانـــال تلگـــرام
«ایران» :در کشـــوری که ثباتی نیســـت و
نمیتوان حتی برنامه کوتاه مدتی برای

خود داشـــت چطـــور میتـــوان راجع به
آینده یک بچه مطمئن بود .فرزندآوری
تابع یکســـری دالیل شخصی و یکسری
دالیل محیطی است که خارج از کنترل
آدمی اســـت کـــه در کشـــور مـــا عوامل
غیرقابـــل کنتـــرل محیطی بســـیار زیاد
اســـت و حتی عالقه به فرزند داشتن را
تحتالشعاع قرار داده است .مسئوالن
هـــم بهتـــر اســـت بـــه جـــای تبلیغات
مستقیم برای افزایش جمعیت موانع
را برطرف کنند و آینده روشـــنی را برای
مـــردم ترســـیم کنند کـــه ثبات داشـــته
باشـــد تا خودشـــان بـــه داشـــتن فرزند
ترغیب شـــوند .قطعاً کشور ما پتانسیل
جمعیـــت بیشـــتر را دارد اگـــر مدیـــران
شایستهای باشند تا با مدیریت صحیح
و سیاســـتهای درســـت نگرانیهـــای
مردم (ســـایه جنگ ،فســـاد اقتصادی،
بیعدالتی در برخـــورداری ،کمبود آب،
هدر رفت منابع کشور ،اوضاع نامناسب
اقتصادی و )....را برطرف کنند.
ëëباز هم امیدواریم به بهبودی اوضاع
ســـروش زارعـــی -تهـــران –
 :0912...558مـــا بـــرای درس خواندن،
دانشـــگاه ،کار و ....جنگیدیـــم و نا امید
نشدیم .آدمها و نسلهایی که با وجود
اینکه شـــرایط روز بـــه روز بدتـــر و بدتر
میشـــود اما باز امیدواریـــم به بهبودی
اوضاع .یعنی نســـلی بهتر از ما خواهد
بود؟ نســـلی که در دســـترس نبودهایم.
کشـــوری غنـــی داریـــم کـــه متأســـفانه
امکانات در آن بدرســـتی توزیع نشـــده
و تراکـــم جمعیـــت هـــم در مناطقـــی
خیلی زیاد اســـت .از امروز شروع کردن
هم دیر نیســـت؛ اگر مردم به ســـطحی

از رفـــاه برســـند یـــا حتـــی چشـــمانداز
مثبتی برایشـــان ترســـیم شـــود حتماً
به فرزنـــدآوری روی میآورند .هر چند
فرهنـــگ و دیدگاههـــا هم تغییـــر کرده
اســـت و تنها محدودیتهـــا و کمبودها
دلیل کاهش نرخ زاد و ولد نیســـت .در
اطرافـــم زوجهـــای زیـــادی هســـتند که
آگاهانـــه تـــک فرزنـــدی را پذیرفتهانـــد
و تمـــام تالششـــان ایـــن اســـت کـــه
فرزندشـــان زندگـــی بهتری نســـبت به
خودشان تجربه کنند.
ëëامیدوارم نسلهای بعدی از به دنیا
آمدن پشیمان نشوند
شـــکوهی – کانال تلگـــرام «ایران»:
شاید ســـخنان دکتر جهانگیری تقطیع
شـــده باشـــد امـــا لحـــن بیانشـــان بـــه
گونهای بود که انگار نســـل دهه شصت
خودشان مقصر شرایط موجود هستند.
االن مســـئوالن خودشـــان نظارهگـــر
سیاســـتهای غلطشـــان بـــرای دهـــه
شـــصتیها هســـتند .بـــرای ســـالهای
کهنسالیشـــان سیاســـتی دارند؟ نسل
دهه شصتیها هیچ خصوصیت خوبی
ندارند؟ نســـلی کـــه بـــرای کوچکترین
اتفاقـــات و خواســـتههای زندگیشـــان
هـــم باید زحمـــت زیادی بکشـــند .من
به فکـــر این هســـتم کـــه احتمـــاالً یک
متـــر جای قبر هم برایم نباشـــ د و کامالً
آگاهانـــه تصمیم گرفتهام کـــه بچه دار
نشـــوم مگر اینکه فرصتی پیش بیاید و
مهاجرت کنم .الاقـــل ترجیح میدهم
محرومیتهایـــی که خـــودم در وطنم
تجربه کردهام ،فرزندم در اینجا تجربه
نکنـــد ،حتی اگر تجارب ســـختتری در
کشور دیگری داشته باشد.

کشور ما ثروتمند است هم به لحاظ
منابع و هم بهلحاظ هوشهای خالقی
که میتوانند این ســـرزمین را آباد کنند
اما متأســـفانه مردان عمل کم شدهاند.
امیدوارم برای نسلهای بعدی اوضاع
مســـاعد باشـــد و هیـــچ گاه از بـــه دنیـــا
آمدنشان پشیمان نشوند.

ëëامید به زندگی در ما ایرانیان کاهش
یافته
زهرا رحیمـــی  -ایمیل :فـــرض کنید
که تهـــران هســـتید .بریـــد کنـــار پنجره
بایســـتید .چـــی میبینیـــد؟ یـــه هـــوای
تیره و ســـر و صـــدای ترافیک و هیاهوی
آدمهـــا و کلی بدو بدو برای رســـیدن به

