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سقوط نرخ رشد جمعيت در ايران

رسالت بازخوردهاي اعطای تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج  زنان ايراني با مردان خارجي را بررسي ميکند؛

گروه اجتماعي :مرضيه صاحبي – مريم رمضاني
همين شناسنامه اي که در دست من و شماست ،براي
خيليهاآرزوست.شناسنامهکهنداشتهباشييعنيبينام
و نشاني و هويت سرزميني نداري؛ انگار که هستي ولي
نيستي و هيچ نيمکت مدرسه اي برايت خالي نمي ماند.
نه آينده شغلي داري و نه بيمه درماني .خالصه اينکه
دستت به هيچ جا بند نيست .اما حاال پس از تصويب
اعطاي تابعيت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با
مردانخارجي،آرزويديرينهفرزندانبيهويتبرآورده
مي شود و پس از اين مي توانند به عنوان يک شهروند
در ايران زندگي کنند.
هرچند در سال  ۱۳۸۵مجلس شوراي اسالمي ،ماده
واحدهي«تعيينتکليفتابعيتفرزندانحاصلازازدواج
زنان ايراني و مردان خارجي» را به تصويب رساند و به
موجب آن ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با
مردان خارجي که در کشور ايران متولد شده بودند ،تا
 ۱۸سالگي داراي تابعيت کشور ما نبودند و تنها حق
اقامت در ايران بدون بهره مندي از حق تحصيل ،درمان
و غيره را داشتند اما بعد از  ۱۸سالگي مي توانستند
درخواست تابعيت ايراني داشته باشند .تا اينکه بعد از
مدتي اقداماتي به منظور اصالح اين ماده واحده صورت
گرفت .در سال  ۱۳۹۰با تصويب يک فوريت طرحي،
مقرر شد مطابق ماده  ۱۰۶۰قانوني مدني ،فرزندان زنان
ايراني که با مردان خارجي و اخذ مجوز ازدواج کردهاند،
ايراني محسوب شوند اما سرانجام اين طرح رد شد .در
سال  ۱۳۹۱هم طرحي ديگري به تصويب رسيد که
فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي عالوه بر حق اقامت
دائم از حقوق تحصيلي ،درماني و يارانه بهره مند باشند
اما به علت مغايرت با اصل  ۷۵قانون اساسي از سوي
شوراي نگهبان رد شد.
طبعا قوانين تابعيت کشورها با يکديگر متفاوت است.
برخي کشورها بر اساس خاک و برخي ديگر خون پدر و
مادر و يا ترکيبي از سيستم خاک و خون را مالک قرار
داده اند .اما در کشور ما« ،خون پدر» براي انتقال تابعيت
به رسميت شناخته مي شود به همين علت ثمره ازدواج
زنان ايراني با مردان خارجي ،کودکان بي هويت است که
هيچ آمار مشخصي از تعداد آنان موجود نيست .هرچند
برخي نهادها آمارهاي متناقضي را ارائه مي کنند از 350
هزارنفر تا يک ميليون نفر اما صاحب نظران مي گويند
هيچ يک از اين آمارها قابل استناد نيست .حتي آن طور
که مسئول انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده
مي گويد« :آمارهاي رسمي مشخصي هم از ازدواج هاي
رسمي و غيررسمي زنان ايراني با مردان خارجي ،وجود
ندارد اما برآوردها نشان مي دهد حدود  100هزار ازدواج
رخ داده که البته دقيق نيست».
به هر روي طي روزهاي گذشته نمايندگان مجلس با
مصوب کردن کليات اليحه اي ،تابعيت فرزندان از جانب
مادر را امکان پذير کردند .برهمين اساس رضا شيران
خراساني به عنوان عضو کميسيون اجتماعي مجلس
شوراياسالميوفعالتريننمايندهايکهطيسالهاي
اخير به منظور اصالح اين وضعيت اقدام کرده ،گفته
است«:قطعا اين حق زن ايراني است که بتواند از طريق
خون تابعيت را به فرزندش منتقل کند .بحث کليتر اين
است که چرا خون فقط از پدر به بچه ميرسد؟! در حالي
ميتواند از مادر هم برسد».
زهرا ساعي ،ديگر عضو کميسيون اجتماعي مجلس هم
تاکيد کرده است« :اين اليحه يک نقطه قوت و اميدي
براي زنان ايراني محسوب ميشود که بتوانند به فرزندان
خودشان تابعيت اهدا کنند .از طرف ديگر فرزنداني که
در حال حاضر با اين مشکل رو به رو هستند و شمار آنها
نيز کم نيست از طريق قانون بتوانند مشکالتشان را حل
کنند».طيبهسياووشي،عضوکميسيونفرهنگيمجلس
نيز بر اين باور است که «در حال حاضر ديگر تابعيت
زن و مرد ندارد! در دنياي امروزي شايد تنها چند کشور
انگشت شمار با جمعيت کم باشند که تابعيت به فرزندان
را تنها از سوي پدر ميدانند! در کشور ما نيز با تصويب
کليات اين اليحه اين موضوع را به تصويب رسانديم که
تابعيت از مادر هم به فرزند منتقل شود و اين بچهها حتي
اگر مادرشان هم اعالم نکند و داراي شناسنامه نشوند،
وقتي به سن  18سال رسيدند خودشان ميتوانند براي
کسب تابعيت مادر اقدام کنند».
برهمين اساس مونيکا نادي به عنوان يک حقوقدان در
گفتوگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند :اين موضوع
در ماده  976قانون مدني سابقه داشته و هرکس که پدر
و مادرش در ايران به دنيا آمده بود ،مي توانست تابعيت
ايراني دريافت کند منتها اين ماده قانوني در سال  85با

هویت ایرانی هدیه مادرانه

ماده واحده اي که در اين خصوص تصويب شده بود ،لغو
و قانون مدني اجرا نمي شد .اما دوباره اين موضوع باتوجه
به خألهايي که بعد از تصويب قانون سال  85اتفاق افتاد،
بررسي و مورد تصويب قرار گرفته است .هرچند قبل تر
از آن هم به دليل بخش نامه هاي شوراي عالي امنيت
عمال اجراي قانون مدني متوقف شده بود لذا در حال
حاضر به علت تعدد فرزنداني که حق بهره مندي از
هويت و تابعيت ايراني را ندارند ،اين قانون درصدد رفع
مشکل برآمده است.
کشورهاي اندکي هستند که در آن ،تابعيت از
طريق پدر منتقل مي شود
وي در ادامه مي افزايد :کشورهاي اندکي هستند که در
آن ،تابعيت از طريق پدر منتقل مي شود .فکر مي کنم
حدود  4يا  5کشور هستند .اما در کشور ما سيستم
تابعيت ترکيبي از سيستم خون و خاک هست و حتي
در سيستم خاک اين محدوديت وجود دارد که خون
به پدر برمي گردد و تنها در اين صورت فرزند تابعيت
ايراني را دريافت مي کند اما خوشبختانه اين مسئله
حل شده است.
وياذعانميکند:ازهنگاميکهقانونسال85بهطورکلي
تابعيت اين افراد را براي زير  18سال گرفت .طرح هاي
هويت بخشي متعددي اجرا شد که فرزندان حاصل از
اين نوع ازدواج ها ،بدون دادن تابعيت از حقوق اجتماعي
بهره مند شوند اما عمال همه اين طرح ها شکست خورد.
از طرفي يکسري لوايح هم در خصوص دادن تابعيت،
مطرح شد و حتي آخرين طرح مشابه با مخالفت شوراي
نگهبان روبه رو شد و آن را براي دولت هزينه بر عنوان
کردند .برهمين اساس به مرور مشکل حادتر شد چون
که تبعات آن فقط به محروميت خود فرزندان و خانواده
هايشان برنمي گردد بلکه جامعه را هم در معرض آسيب و
خطر قرار مي دهد .به همين دليل جريان به سمتي سوق
پيدا کرد تا تصويب اين قانون تسهيل شود.
ويبراينباوراستکههمهمشکالتباتصويبقانونحل
نمي شود .اما مي تواند موثر باشد زيرا بسياري از کودکان
با اين قانون تعيين تکليف مي شوند و هويت مي گيرند اما
قطعا چارچوب هاي اجرايي قوي نياز دارد تا جلوي سوء
استفاده گرفته شود .برخي در جريان تصويب اين قانون
مخالفت خود را ابراز کرده و معتقد بودند که مشکالت
امنيتيايجادکردهوباعثميشودازکشورهايهمسايه
به ايران بيايند اما مي توان با تسهيالتي در روند اجرا،
جلوي سوء استفاده هاي احتمالي را گرفت .طبعا وقتي
به فرزندان حاصل از زنان ايراني با مردان خارجي تابعيت
مي دهيم ،يعني به آنها هويت داده و اجازه مي دهيم
از حقوق اجتماعي بهره برداري کنند .بي ترديد کساني
که در قانونگذاري درگير هستند بايد متوجه باشند اگر
اين قانون اصالح نمي شد ،آمار آسيب هاي اجتماعي باال
مي رفت و بي هويتي اين کودکان هم در آينده خطرناک
و جبران ناپذير مي شد.
بايد زودتر از اين ها تابعيت مادر را به فرزند
مي دادند
دکتر نجادعلي الماسي ديگر حقوقداني است که در

گفتوگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند :بايد خيلي
زودتر از اين ها تابعيت مادر را به فرزند مي دادند ،البته
سال  85هم يک بار اين مسئله در مجلس هفتم مطرح
شد ولي گفتند در سن  18سالگي مي توانند تقاضا کنند،
درحاليکهبااقداماخيرمجلسازهمانبدوتولدبهاينها
تابعيت داده مي شود .احتماال پيش از اين به خاطر
مسائل مهاجرتي نسبت به اعطاي تابعيت از طريق مادر
خودداري شده تا مبادا پدر آنها که خارجي است ،ايران
را ترک نکرده و ماندگار شود.
وي در ادامه بيان مي کند :هنوز متن اليحه را نديده ام اما
کال اينکه تابعيت مادر ايراني به فرزند داده شود راه حل
کامال درست و منطقي است.
اين حقوقدان ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را دردو
دسته تقسيم بندي مي کند ،گروهي که ازدواجشان
قانوني بوده و پروانه ازدواج را از وزارت کشور دريافت
کرده اند و فرزند آنها بعد از  18سالگي با ارائه مدارک
مي تواند ،شناسنامه دريافت کند اما گروه دوم ،گروهي
هستند که به صورت غيرقانوني ازدواج کرده اند و محل
بحث هم همين گروه است زيرا به برخي از اين مردان که
به صورت قاچاقي وارد کشور شده ،گفته اند که گواهي
تابعيت کشورتان را بگيرد و بسياري از اين مردان ديگر
امکان بازگشت ندارند و زنان بدون سرپرست ماندند و
هيچ حقوقي ندارند .از طرفي تا پيش از اين در قانون
ما ،مادر براي تابعيت شناخته نمي شد ،به همين علت
فرزندانحاصلازاينازدواجهاازهرگونهحقوقاجتماعيو
آموزشيمحرومميماندند.البتهبعضيازخيرينبهاينها
خدمات داده و يا مدرسه ايجاد کرده اند.
افراد بي هويت توسط سيستم هاي امنيتي قابل
شناسايي نبودند
علي ساري از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس
شوراي اسالمي هم تصويب اين قانون را موثر دانسته و
به روزنامه رسالت مي گويد :ما به حق بانوان ايراني اعتقاد
داريم ضمن اينکه بر روي اعطاي حق تابعيت به مادران،
کار کارشناسي انجام گرفته و بعد از تبادل نظر به اين
نتيجه رسيديم که بايد به تصويب برسد و با قاطعيت
هم تصويب شد .نوع نگاه مردساالرانه اي که در جامعه
حاکم است باعث شده بود کمتر به حق زنان توجه شود.
اما به دليل روح حاکم بر قانون که زن و مرد را يکي
مي داند و باتوجه به اينکه نظام جمهوري اسالمي ،حقوق
هر دو جنس را به رسميت مي شناسد ،مجلس به اين
مقوله ورود پيدا کرد.
ويبااشارهبهاينکهدرتماميبندهايايناليحهگفتهشده،
به اين دليل که بحث هاي امنيتي براي ما مهم است بايد
توسطوزارتاطالعاتتاييديهالزمگرفتهشود،ميافزايد:
اينکه عده اي در جامعه بدون شناسنامه حضور داشته
باشند ،باعث توليد بزه مي شود ولي وقتي شناسنامه دار
باشند ديگر خبري از عدم شناسايي توسط سيستم هاي
امنيتي نخواهد بود و سبب مي شود براي سيستم هاي
امنيتيماشناختهشدهباشنددرنتيجهمشکالتامنيتي
وجود نداشته و يا کمتر شاهد بازتوليد آسيب هاي
اجتماعي باشيم.

علل کاهش سن اعتياد در گفتوگوي رسالت با سيفالهي،جامعه شناس؛

اعتیاد در نوجواني

گروه اجتماعي  -نفيسه صباغي
طي روزهاي گذشته معاون دفتر سالمت روان ،اجتماعي
و اعتياد وزارت بهداشت عنوان کرده است «:ميانگين سن
شروع مصرف مواد مخدر در کشور نسبت به گذشته کاهش
يافته و به  15سال رسيده است».
هرچند زنگ خطر کاهش سن اعتياد در کشور ،سالها پيش
نواخته شد و کارشناسان نيز در اين زمينه هشدار دادند که

مصرف موادمخدر در ميان دانشآموزان و نوجوانان شيوع
پيدا کرده اما به دليل عدم مديريت و برنامهريزي صحيح در
اين زمينه ،اقدامي درست در جهت مقابله اين معضل انجام
نشد .اين در حالي است که اعتياد ،ريشه بسياري از جرائم
است پس ميتواند مخاطرات بسياري را براي خود فرد و
جامعه به دنبال داشته باشد.
اعتيادبهتدريجازنوجوانيوجوانيآغازوبهسنينبزرگسالي

مونيکا نادي:
طرحهاي هويت بخشي متعددي اجرا
شد که فرزندان حاصل از اين نوع
ازدواج ها ،بدون دادن تابعيت از حقوق
اجتماعي بهره مند شوند ،اما عمال
همه اين طرح ها شکست خورد
دکتر نجادعلي الماسي :
با اقدام اخير مجلس از همان بدو
تولد به فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي ،تابعيت داده
مي شود .احتماال پيش از اين به خاطر
مسائل مهاجرتي نسبت به اعطاي
تابعيت از طريق مادر خودداري شده تا
مبادا پدر آنها که خارجي است ،ايران
را ترک نکرده و ماندگار شود
علي ساري:
اينکه عده اي در جامعه بدون
شناسنامه حضور داشته باشند
باعث توليد بزه مي شود ولي وقتي
شناسنامه دار باشند ديگر خبري از
عدم شناسايي توسط سيستم هاي
امنيتي نخواهد بود و سبب مي شود
براي سيستم هاي امنيتي ما شناخته
شده باشند ،در نتيجه مشکالت
امنيتي وجود نداشته و يا کمتر شاهد
بازتوليد آسيب هاي اجتماعي باشيم
فاطمه ذوالقدر:
اينکه زن و مرد بتوانند به طور
يکسان تابعيت خود را به فرزند
بدهند ،مخالفتي با شرع و فقه نداشته
و بار مالي هم ندارد .بنابراين اکثريت
نمايندگان با اليحه دولت و ماده واحده
آن موافق بودند ،در نتيجه تصويب شد
اعطاي حق تابعيت از طريق مادر ،مخالفتي با
شرع و فقه ندارد
فاطمه ذوالقدر هم از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس
شوراياسالميدرگفتوگوباروزنامهرسالتبيانميکند:
ما با تعداد زيادي از کودکان بي هويت روبه رو هستيم که
از اين طريق تعيين تکليف مي شوند .اين پروسه تابعيت
بسيار پيچيده بود زيرا فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي حتي بعد از رسيدن به سن 18

ميرسد .نوجوان به دليل عدم شناخت ،اراده و آگاهي کافي
نسبت به مواد مخدر اغلب به دليل کنجکاوي يا تقليد از
رفتار بزرگترها ،مصرف موادمخدر را تجربه ميکند و به دليل
دردسترس بودن اين مواد پس به راحتي در دام اعتياد گرفتار
ميشود.نبايدفراموشکنيمکهاعتيادمعضلخانمانسوزي
است که افراد زيادي را در کام خود کشاندهاست .جواناني
که هرکدام ميتوانستند به عنوان سرمايههاي کشور نقشي
مهم در آباداني داشته باشند حال به دليل بيکاري سردر
گريبان فرو بردهاند.
اما دليل افزايش مصرف موادمخدر در کشور چيست؟ در اين
راستا بايد گفت شرايط سخت زندگي از جمله بيکاري ،فقر
و نبود تفريحات الزم براي جوانان و....در سالهاي اخير بستر
ورود افراد به اعتياد را فراهم کرده است .مصرف مواد مخدر
براي برخي افراد ،در ابتدا تنها يک ماجراجويي ساده است در
حاليکهاصالفکرنميکنندکهاينماجراجوييزندگيشانرا
دستخوش ماجراي اعتياد کند .در اغلب موارد اعتياد زماني
اتفاق مي افتد که فرد در شرايط بحراني روحي رواني يا در
بحران جسمي قرار دارد .اما مهمترين راهکار کاهش اين
بحران چيست؟ در اين زمينه با دکتر سيفاهلل سيفالهي
جامعه شناس و استاد دانشگاه به گفتوگو نشستيم و علل
کاهش سن اعتياد را از ايشان جويا شديم.
معضل موادمخدر در سالهاي اخير حادتر شده به
گونهاي که حتي نوجوانان و کودکان نيز درگير اين
معضل شدهاند نظر شما در اين زمينه چيست؟
اعتيادجوانانونوجوانانموضوعتازهاينيست،بلكهسالهاست
اين معضل وجود دارد .اما نکته قابل تامل اين است که در
سالهاي اخير نه تنها جوانان بلکه نوجوانان و کودکان نيز به
اينموادآلودهشدهاند.بندهحدود20سالپيشدرموردسوء
مصرف مواد مخدر و اعتياد درميان دانشآموزان ،تحقيقي را
انجام دادم ،پس از بررسيهاي فراوان متوجه شدم كه بعضا

سالگي هم به دليل شرايط سخت نمي توانستند اين
تابعيت را دريافت کنند و بايد برگه عدم سوء پيشينه و
يا ترک تابعيت را دريافت مي کردند درحالي که کشور
مقابل آنها را به رسميت نمي شناخت تا اين مدارک را
به آنها بدهد.
وي ادامه مي دهد :مسئله اعطاي تابعيت از طريق مادر
پيش از اين هم مطرح بوده و يک فوريت آن به تصويب
رسيده است اما درحال حاضر دولت هم اليحه آورده و
وقتي دولت اليحه بياورد يعني بار مالي آن را مي بيند
و هيچ مشکلي ندارد .در واقع موافقت کميسيون و
همراهي دولت ،مشکالت را تسهيل خواهد کرد .ضمن
اينکه افراد فاقد هويت ،سرمايه هاي انساني هستند که
بايد از آنها استفاده کرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه ما شبکه آمار دقيقي
نداريم تا تعداد آنها را مطرح کنيم اما برخي تا يک ميليون
نفر را هم تخمين زده اند ،مي افزايد :حدود  5يا  6کشور
هستند که تابعيت فقط از طريق پدر منتقل مي شود که
ناشي از مالحظاتي بوده و طبيعي هم هست .اما اينکه
زن و مرد بتوانند به طور يکسان تابعيت خود را به فرزند
بدهند ،مخالفتي با شرع و فقه نداشته و بار مالي هم ندارد.
بنابراين اکثريت نمايندگان با اليحه دولت و ماده واحده
آن موافق بودند در نتيجه تصويب شد.
وي يادآور مي شود :وقتي اين بچه ها بي هويت و فاقد
شناسنامه باشند ،تحصيل ،شغل ،بيمه و آينده آنها
نامشخص است .به اين طريق هم مي شود جلوي آسيب
هاي اجتماعي را گرفت و هم از پتانسيل آنها براي توسعه
و تعالي کشور بهره مند شد.
پيش از اين حسينعلي حاجي دليگاني نمايند ه مجلس
شوراي اسالمي هم در اظهارنظري تصريح کرده است:
«برابر با اصل  20قانون اساسي هم ه افراد ملت بهصورت
يکسان در حمايت از قانون هستند .و برابر با اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت
موازين اسالمي تضمين نمايد .سوالي که اينجا من دارم
اين است که چرا از سال  1385که حدود يك ميليون نفر
مادرايرانيوفرزندانشانبالتکليفشدهانددولتاليحهاي
ارائه نداده است؟ در مجلس چندين بار طرحشده است،
اما هر بار ايراد مغايرت با اصل  75قانون اساسي و بار مالي
براي دولت آورده شده است».
بي هويتي و آسيب هاي اجتماعي
اما پس از تعيين تکليف اين قضيه و ارائه اليحه اي از
سوي دولت ديگر مي توان اميدوار بود که چرخه فقر و
بازتوليدآسيبهاياجتماعيتاحدوديزياديمهارشود.
سيدحسنحسينيدرزمرهجامعهشناسانيقرارداردکه
عدم هويت را سرمنشاء بروز و ظهور آسيب ها دانسته و
معتقد است :اين امر ناهنجاري ها را تشديد کرده آن هم
در شرايطي که فرد مي بيند در ايران زندگي مي کند
اما هيچ هويتي ندارد .البته اگر بررسي کنيم ،مي بينيم
مادران اين ها در گذشته هم دچار طرد شدگي اجتماعي
بودندو اغلبدرخانوادههايپر فرزند متولد شدهاندکهبه
لحاظ اقتصادي در تنگنا بوده اند .طبعا وقتي اينها ازدواج
اينگونه دارند و فرزندشان هم شناسنامه ندارد ،مشکالت
بعدي بوجود مي آيد يعني نه تنها فرزند يا فرزندان آنها
امکان تحصيل ندارند و از ابتدايي ترين حقوق انساني و
اجتماعي محروم اند بلکه به دليل عدم هويت به جامعه
پايبندي ندارند و به موضوع توسعه آسيب هاي اجتماعي
دامن مي زنند بنابراين اعطاي تابعيت به مادران حاصل از
اين نوع ازدواج ها مي تواند ثمربخش باشد.
مسئول يک موسسه آموزشي براي کودکان افغانستاني
هم در گفتوگو با روزنامه رسالت بر اين امر تاکيد مي
کند که براي برخي از اين نوع کودکان ،شناسنامه
جعلي تهيه مي شود و بابت اين شناسنامه حتي تا 20
يا  30ميليون هم مي پردازند .در واقع مجبورند .چون از
تحصيل و بيمه درماني و هزار و يک مسئله ديگر محروم
اند.شنيدمکهدربهشتزهراوهمينناصرخسروکهمحل
فروش داروهاي قاچاق است ،تا دلتان بخواهد شناسنامه
جعلي ميدهند و خب اين خانواده ها هم چاره اي جز
اين ندارند .بي هويتي خيلي سخت است .البته عدهاي
هم قيد درس و مدرسه را ميزنند و اگر آدم خوبي پيدا
شود از ظرفيت اين ها براي کار در مغازهاي يا ساختماني
به عنوان کارگر استفاده مي کند.
وي دادن حق تابعيت از طريق مادران را گام مهمي در
جهترفعاينمشکلتوصيفکردهومعتقداست:نداشتن
هويت و شناسنامه؛ احساس عدم تعلق به سرزمين را در
فرد بوجود آورده و سبب عدم اعتماد به نفس و تقويت
حسسرخوردگيميشود.درواقعبزهکاريوناهنجاري
از همين نوع مسائل سرچشمه مي گيرد.

برخي از دانشآموزان حتي در مقطع دبستان نيز متاسفانه
به مصرف مواد مخدر مبتال هستند .متاسفانه اخيرا بنده
متوجه شدم حتي برخي از كودكان  10ساله دبستاني به
صورت تزريقي مواد مخدر مصرف ميکنند.
به نظر شما علل افزايش گرايش نوجوانان و جوانان
به موادمخدر و اعتياد چيست؟
در اين سالها اعتياد هم به لحاظ قاچاق مواد مخدر هم به
لحاظ گرايش به مصرف در ميان جوانان ،كودكان و حتي
دختران افزايش يافته است و يکي از داليل آن هم اين است
که جامعه ما آسيب پذيرتر شده است .وقتي جامعهاي
افسرده باشد ،وقتي به دليل بيكاري و فقر ،امكان تفريحات
سالم براي اين قشر از جامعه وجود ندارد ،اين افراد براي
فراموش كردن وضعيت مطلوبي كه بايد در آن زندگي
كنند يا به عبارت ديگر براي فرار از اين وضعيت نامطلوب
به عوامل ديگري پناه مي برند كه يكي از آنها مصرف مواد
مخدر و اعتياد است .از طرفي عواملي مانند فقر ،بيكاري و
افسردگي و از طرفي نيز توزيع بسيار زياد مواد مخدر در
کشور ،سبب شده تا تعداد زيادي از جوانان ،نوجوانان و حتي
زنان و دختران نيز در معرض خطر اعتياد قرا گيرند .نکته
قابل تامل ديگر اينکه در سالهاي اخير فقر سبب شده تا
افراد به حاشيه نشيني پناه ببرند و  30الي 40درصد افراد
زير خط فقر زندگي مي كنند و نميتوانند نيازهاي خود را
برآورده كنند اينها عواملي هستند که بستر گرايش افراد به
موادمخدر را افزايش مي دهند.
يکي از موضوعات که در سالهاي اخير بسيار شاهد
آن هستيم گرايش دختران به مواد مخدر و سيگار
است دليل اين معضل چيست؟
در ساليان گذشته اکثرا مردان متقاضي مصرف موادمخدر
بودند و اصوال اعتياد معضلي مردانه بود .اما در حال حاضر،
زنان و دختران گرايش زيادي به مواد مخدر پيدا كردند .حتي

محزون عنوان کرد:

مديرکل دفتر جمعيت و سرشماري مرکز آمار با اعالم سقوط نرخ رشد جمعيت
در ايران ،گفت :روند شاخص کل جمعيت ايران کاهشي و در حال حرکت به
سمترشدمنفياست.بهگزارشفارس،علياکبرمحزوندرچهارميننشست
ساالنه همانديشي کارشناسان جمعيت با عنوان چشمانداز جمعيتي ايران
گفت :يک درصد جمعيت جهان ايران در خودش جاي داده و آخرين نرخ رشد
جمعيت ايران ۱.۲۴درصد بوده ،اما اينکه آيا اين رشد ،رشد پاييني است يا رشد
مطلوبي است بايد بررسي شود .وي ادامه داد :ما در منطقه رتبه سوم جمعيت
را به خودمان اختصاص داديم ،اما بايد بدانيم که ترکيب و ساختار جمعيت
از خود جمعيت مهمتر است .محزون اظهار داشت :تا پيش از سال ۱۳۷۵
بيشترين سهم جمعيتي ما مربوط به متولدين زير پانزده سال بود ،اما بعد از
سال  ۷۵تا سال  ۹۰جمعيت جوان  ۲۹-۱۵ساله بيشترين سهم را داشتهاند،
اما از سال  ۹۰به بعد بيشترين سهم جمعيت را جمعيت ميانسال به خودشان
اختصاص دادهاند .وي افزود ۶۷ :درصد جمعيت کشور ما در بازه سني ۱۵تا۶۹
سال و در فرصت طاليي رشد قرار دارند تا سال  ۱۴۲۰اين پنجره جمعيتي
براي ما باز است و اگر از آن استفاده نکنيم فرصت را از دست ميدهيم.محزون
با اشاره به روند مواليد در کشور گفت :در چند سال اخير با رشد منفي روند
مواليد مواجه شديم که براساس آن از يک ميليون و  ۷۰هزار والدت در سال
 ۱۳۹۲به يک ميليون و  ۳۶۷والدت در سال  ۱۳۹۸رسيدهايم.

رئيس پليس فتا:

باند سازمانيافته فيشينگ متالشي شد
رئيس پليس فتا از متالشي شدن يک باند سازمان يافته فيشينگ با بيش از ۴۶
ميليارد ريال کالهبرداري از  ۱۰۰نفر خبر داد.به گزارش ايسنا ،سردار وحيد
مجيد گفت :در پي ارجاع بيش از  ۱۰۰فقره پرونده برداشت غيرمجاز از حساب
شهروندان در استان خراسان رضوي در بازه زماني  ۲۰روزه ،کارشناسان تيم
عملياتويژهپليسفتا،اقداماتفنيخودرادراينخصوصآغازکردند.ويافزود:
کارشناسانپليسفتاباانجامتحقيقاتوبررسيهايتخصصيدريافتندبخشي
از وجوه سرقتي در حساب افراد مختلف در سراسر کشور به چرخش درآمده و
بخشي ديگر صرف خريد شارژ ،کاال ،ارز ديجيتال و ديگر خريدهاي اينترنتي در
نقاط مختلف کشور شده است.مجيد با بيان اينکه تراکنش خريدهاي صورت
گرفته از رقم بااليي برخوردار بود ،گفت :با اقدامات پليس فتا ،تعدادي از متهمان
درفضايسايبريشناساييوطياقداميهماهنگهشتمتهمجوانونوجوان
در مشهد مقدس ،دو متهم در تهران و دو نفر ديگر در استانهاي شمالي کشور
دستگيروهمراهتجهيزاترايانهايکشفشدهبهپليسفتاخراسانرضويانتقال
پيداکردند.رئيسپليسفتاناجادربارهابعادفعاليتاينباندکالهبرداري،گفت:
با توجه به وسعت دامنه کالهبرداريها در سطح کشور مشخص شد مجرمان با
طراحي صفحات فيشينگ نظير دريافت شارژ و خريدهاي زير قيمت به صورت
اينترنتي و يا وعدههاي واهي ديگر اقدام به فريب طعمههاي خود ميکردند.وي
ادامهداد:قربانياننيزباواردکردناطالعاتکارتبانکيخوددرصفحاتجعلي،
اطالعات مزبور را در اختيار اعضاي اين باند قرار داده ،به گونهاي که هر کدام از
اعضاي باند بدون اينکه يکديگر را از قبل مالقات کرده باشند در فضاي مجازي،
يک گروه سازمان يافته تشکيل داده بودند و با تقسيم مسئوليت؛ موجودي
حساب قربانيان را خالي کرده و حتي با سوء استفاده از اطالعات حسابهاي
بانکي آنها دست به پولشويي ميزدند.وي تصريح کرد :با توجه به وسعت دامنه
فعاليت اين باند کالهبرداري ،رقم و ميزان دقيق آن که تاکنون از دو هزار و ۱۰۰
اطالعات کارت بانکي به دست آمده ،مشخص شده بيش از  ۴۶ميليارد ريال
برداشت غير مجاز در فاصله زماني کمتر از سه ماه صورت گرفته که در اين رابطه
تحقيقات از سوي پليس ادامه دارد.

براي نخستي نبار در غرب آسیا انجام شد؛

پيوند مغز استخوان در بيمار مبتال به ايدز
براياولينبارپيوندمغزاستخواندربيمارمبتالبه HIVمثبتدرکشوروغرب
آسیا انجام شد.به گزارش فارس ،سيد رضا صفايي متخصص خون و سرطان
داشت:خوشبختانهماتوانستيمبراياولينباردرايرانوغربآسیا
بالغين،اظهار 
تصريح

پيوندمغزاستخواندربيماريHIVمثبتراباموفقيتانجامدهيم.وي
کرد :بيمار آقاي  ۴۴ساله مبتال به سرطان مغز استخوان بود که متأسفانه HIV
وي مثبت اعالم شده بود.صفايي ادامه داد :بيماري اين فرد به وسيله همکاران
ما کنترل و در خواست پيوند سلول بنيادين خونساز براي وي اعالم شد که ما
پسازمراقبتهاياوليه،کاردرمانيبراياينبيمارراآغازکرديم.اينمتخصص
خون و سرطان افزود :با کمک همکاران تمام مراحل درمان به خوبي پيش رفت
و بيمار توانست مانند ساير بيماران عادي مسير درماني خود را طي کند و اکنون
وضعيتعموميخوبيدارد.صفاييخاطرنشانکرد:دربخشپيونداصليترين
مشکل بيماران بحث عفونت است که ما با انجام يک کار تيمي در بخش پيوند
توانستيم از بروز هر گونه عفونت جلوگيري کنيم.

جهانگير :سازمان زندانها
 ۳۰۰ميليارد تومان کسري بودجه دارد
رئيس سازمان زندانها در پاسخ به اينکه کسري بودجه سازمان
زندانها حل شد اظهار داشت :با توجه به آنچه درخواست کردهايم و
آنچهاختصاصدادند،چيزيحدود۲۰۰الي۳۰۰ميلياردتومانکسري
بودجه داريم.به گزارش مهر ،اصغر جهانگير درباره وضعيت کفخواب
در زندانها با توجه به عفوهاي اعطا شده ،گفت :ظرفيت زندانها حدود
 ۸۵هزار نفر است اما جمعيت حاضر در زندانها ،دو برابر و نيم ظرفيت
است که اين جمعيت قبل از اعطاي عفو اخير ،سه برابر و نيم ظرفيت و
گنجايش زندانها بود .بنابراين با توجه به عفوي که شامل حال زندان
قرار گرفت ،جمعيت کفخواب کاهش يافته اما هنوز هم به صورت
محدود وجود دارد.

بسياري از آنها ،در توزيع موادمخدر فعاليت ميكنند .ضمن
اينکه بايد گفت آلودگي در دختران بيشتر از پسران است.
امادرموردمصرفسيگارتوسطدخترانبايدبگويم،متاسفانه
شاهديم که دختران تمايل بسياري به استعمال سيگار و
قليان پيدا کردهاند به طوري که در کوچه و خيابان شاهد
سيگارکشيدندخترانحتينوجوانهستيم.کهاينگرايش
ناشي از کمبود اعتماد به نفس يا وجود عقدههاي حقارت در
اين افراد است که ميتواند دروازه ورود به اعتياد و مصرف
موادمخدر براي اين افراد باشد.
راهکار ها براي کاهش اين معضل اجتماعي يعني
اعتياد چيست؟
درحالحاضربيکاريجوانانيکيازمهمترينعواملمصرف
مواد مخدر است .فقر و فشار رواني موجود در جامعه ،نبود
امكانات براي استفاده جوانان از اوقات فراغت ،نبود آزادي
عمل براي جوانان و ....از عواملي هستند که زمينه را براي
استفاده از مواد مخدر مهيا ميکنند .وقتي جواني پس از
چند سال درس خواندن از دانشگاه فارغ التحصيل مي
شود ،مجبور است به دليل نبود شغل بيکار بماند ،به دليل
افسردگي ناشي از بيكاري از طريق دوستان خود به سمت
مواد مخدر کشيده ميشود .بنابراين کاهش بيكاري و فقر
(هم فقر مادي و هم فقر فرهنگي) مهمترين عوامل کاهش
گرايش افراد به مواد مخدر هستند.
ضمناينکهمهيانبودنشرايطبرايازدواججوانانوباالرفتن
سن ازدواج نيز سبب شده تا جواني که نميتواند به دليل
مشکالتماليازدواجکندبهسمتاستعمالموادمخدربرود.
به عبارت ديگر بايد گفت با باال رفتن سن ازدواج ،سن گرايش
به موادمخدر پايين آمده است به طوري که نوجوانان  10الي
 12ساله نيز در معرض خطر اعتياد قرار گرفتهاند .در حالي
که اين انتظار وجود دارد كه پس از گذشت  40سال از انقالب
ي و فسادها آسيب كمتر شود اما متاسفانه شاهد
اين آلودگ 

افزايش معضل اعتياد در جامعه هستيم.
چرا با وجود محدوديتهايي که در سالهاي اخير هم
در مصرف مواد مخدر و هم در بحث مصرف مشروبات
الكي اعمال شده اما اين معضل نه تنها كاهش نيافته
بلكه شاهد افزايش گرايش افراد به مواد مخدر و
مشروبات الكي هستيم؟
تجربه نشان داده هرگاه با زور و فشار خواستيم معضلي را
برطرف کنيم نه تنها معضل رفع نشد بلکه بدتر هم شده
است.به عبارت ديگر با زور و فشار نميتوان اين معضل را از
بين برد .بلکه در اين زمينه الزم است فرهنگ سازي صورت
گيرد بايد زمينه كاهش آسيبهاي اجتماعي را فراهم كنيم
تا افراد با آزادي عمل بتوانند از زندگي و اوقات فراغت خود
به بهترين نحو استفاده كنند .پس الزم است با کاهش فقر،
آسايش و آرامش جوانان را فراهم كنيم تا آزادانه بتوانند
بهترين مسير را براي زندگي خود انتخاب کنند .وقتي تمام
درها مانند رفتن به كنسرت ،تفريح ،گوشدادن به موسيقي
و ......را بر روي جوانان ميبنديم بيراهه رفتن آنها دور از
انتظار نخواهد بود.
به نظر شما نقش جامعه و خانواده در كاهش اين
معضل چيست ؟
اصوال انسانها در جامعه زندگي ميكنند و خانواده
نيزكوچكترين واحد جامعه است .به عبارت ديگر خانواده
يكي از بنياديترين اجتماع بشري است كه ميتواند
زمينه را براي تربيت آموزش ،جامعهپذير و فرهنگپذير
كردن افراد فراهم كند .اين در حالي است که به خصوص
در سالهاي هاي اخير مخاطراتي مانند طالق خانوادهها را
تهديد ميکند .وقتي افراد به داليل گوناگون از جمله فقر
از يکديگر جدا ميشوند فرزندان آنها به دليل فشار رواني،
متحمل آسيبهاي زيادي ميشوند و ممکن است به سمت
اعتياد و مواد مخدر نيز کشيده شوند.

