مهمترین آسیبها و ناامنیهای
اجتماعی در کشور
دکتر وحیده احمدی

تحلیل

*

اشاره:
نرخ بیکاری ،آمارهای جدید ازدواج و طالق ،کارتنخوابی ،بیس�وادی و آمار کودکانی که برای تحصیل
ثبتنام نمیکنند ،فروش نوزادان و کودکان ،آمارهای جدید از ش�یوع ایدز در کش�ور و ش�رارت از جمله
مهمترین مس�ائل در حوزه ناامنیهای اجتماعی در ماههای اخیر بودهاند .بررس�ی ابعاد مختلف این آس�یبها
نش�ان میده�د رویکرد جدیدی مبتنی ب�ر اجتناب از پنهانکاری ،انتش�ار منظم آمارهای موجود ،تش�کیل
اتاقهای فکر و کارشناس�ی به صورت علمی و اصولی و نیز اختصاص بودجه الزم از جمله اقداماتی اس�ت
که به منظور مواجهه با چنین ناامنیهای اجتماعی باید در سیاستگذاریهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه
رشد و توسعه جوامع از الگویی همچون رشد و
تکامل انس��ان پیروی میکند .همانگونه که یک
فرد در مسیر تکامل خود ممکن است با بسیاری
از بیماریها دس��ت به گریبان باش��د ،جامعه نیز
در روند تکامل و پیش��رفت با آفتهای مختلفی
مواجه خواهد شد که شناخت دقیق آنها میتواند
از ش��دت و گس��تره آنها بکاهد .اگرچه وقوع و
بروز برخی آسیبهای اجتماعی در تمام جوامع
بش��ری امری طبیعی بوده اس��ت اما در برخی از
آنها به دالیل مختلف بس��تر مناس��بتری برای
گس��ترش بیماریه��ای اجتماعی وج��ود دارد.
ایران به دالیلی از جمله س��یر شتابناک گذر از
جامعه س��نتی ،از جمله جوامعی به شمار میآید
که آس��یبها و کجرفتاریها در حد قابلتأملی
در آن ش��یوع یافتهاند .بیاعتباری برخی س��نن
و عرفهای��ی که در گذش��ته موجب میش��د
مناسبات افراد در جامعه به گونهای دیگر تعریف
ش��ود و برخی خصایص جامعه کنونی همچون

مش��کالت اقتصادی و همچنین ظهور انقالب انتظ��ارات جدید به ویژه در
میان نس��ل نوکه لذتجویی در میان آنها نقش بسیار مهمی را ایفا میکند،
موجب شده اس��ت که جامعه در معرض ناامنیهای اجتماعی و روانی قرار
گیرد .از این رو هر از چندگاهی انتش��ار آمار و ارقام مربوط به آس��یبها،
کجرفتاریها و ناامنیهای موجود ،کارشناس��ان را در حیرت فرو میبرد و
زنگ هشدار را برای مس��ئوالن ذیربط به صدا درمیآورد .در این نوشتار
تالش میش��ود با تأکید برمهمترین آمار مربوط به ناامنیها و آس��یبهای
اجتماعی که در دو ماه اخیر منتشر شده است ،روند گسترش آنها در جامعه
با توجه به محرکها و عوامل تأثیرگذار در آن تش��ریح شود .نرخ بیکاری،
آمارهای جدید ازدواج و طالق ،کارتنخوابی ،بیسوادی و آمار کودکانی
ک��ه برای تحصیل ثبتنام نمیکنند ،فروش ن��وزادان و کودکان ،آمارهای
جدید از شیوع ایدز در کشور و شرارت از جملهمهمترین مسائل در حوزه
ناامنیهای اجتماعی در دو ماه اخیر بودهاند.

بیکاری جوانان
بیکاری یکی از مس��ائل کنونی جامعه ایران اس��ت ک��ه در یک دهه اخیر،
مشکالت بسیاری را نه تنها در حیطه اقتصادی بلکه در حوزههای اجتماعی نیز
به وجود آورده است .اگرچه این معضل همواره در گزارشها و تحلیلهای
اقتصادی مورد تأکید قرار میگیرد اما انتش��ار برخی آمار وخامت اوضاع را
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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بی��ش از پیش بازتاب میدهد .در دو م��اه اخیر آماری مبتنی بر نرخ بیکاری
جوانان اس��تان کهگیلویه و بویراحمد منتشر ش��د که نگرانی تحلیلگران از
وضعیت بیکاری جوانان را دوچندان کرد .بر اس��اس این آمار 48 ،درصد از
جوانان زیر  30سال در این استان بیکار هستند.
نرخ بیکاری جوانان به تفکیک استانها در تابستان 1394
نرخ بیکاری  15سال تا  29سال

نرخ بیکاری  15تا 24

استانها
آذربایجان شرقی

24 .1

25 .9

آذربایجان غربی

27

29 .4

اردبیل

33 .3

44 .5

اصفهان

27 .4

28 .1

25

30 .9

البرز

26

ایالم

40 .5

40

بوشهر

17 .8

15 .2

تهران

21

20 .6

چهارمحال و بختیاری

40

47 .7

خراسان جنوبی

25 .5

22 .8

خراسان رضوی

30 .2

39 .7

خراسان شمالی

31 .8

30 .8

خوزستان

21 .5

26 .8

زنجان

25 .5

29

سمنان

18 .9

19 .9

سیستان و بلوچستان

27 .3

35 .4

فارس

28 .5

28 .4

قزوین

29 .1

38

قم

20 .7

22 .1

کردستان

22 .2

28 .4

کرمانشاه

47 .4

45 .3

کهکیلویه و بویراحمد

36 .2

48 .7

گلستان

23 .7

28 .4

گیالن

32 .7

36 .8

لرستان

42 .4

46

مازندران

37 .4

46 .7

مرکزی

22 .3

29 .5

هرمزگان

25 .4

36 .1

همدان

23 .3

29 .3

یزد

22 .5

21 .3

کرمان

20 .3

27 .1

وضعیت بحرانی بیکاری در این اس��تان
و اس��تانهای دیگری همچون کرمانش��اه و
ایالم در حالی است که نرخ بیکاری تابستان
امس��ال با رش��د  1.4درصدی در مقایس��ه با
تابس��تان سال گذش��ته به  10.9درصد رسید
ک��ه  8.9درصد ب��ه م��ردان و  19.9درصد
به زن��ان اختصاص داش��ته اس��ت .طبق این
گ��زارش  48.7درصد مردان و  85.9درصد
زن��ان باالترین نرخ بی��کاری در جوانان زیر
 30س��ال را تش��کیل میدهند .همچنین نرخ
بیکاری در ش��هرها  12.2درصد و روستاها
 7.4درصد و بیشترین نرخ بیکاری در گروه
س��نی  20تا  24س��ال با  27.8درصد (مردان
 22.8درص��د و زن��ان  49.3درص��د) اعالم
ش��د .افزایش بی��کاری در پاییز امس��ال نیز
روند صعودی خود را همچنان حفظ کرد به
گونهای که در پاییز سال  10.7 ،94درصد و
نسبت به فصل مشابه در سال ،93با  2درصد
افزایش برآورد شده است.
نرخ بحرانی بیکاری در حالی اس��ت که
رق��م قابلمالحظهای از این آم��ار را جوانان
تحصیلکرده تش��کیل میدهند ک��ه به امید
یافتن شغلهای با منزلت و شأن اجتماعی باال
و نیز درآمدهای اقتصادی مناسب ،سالهای
عمر خ��ود را به تحصی��ل در مقاطع مختلف
دانش��گاهی س��پری کردهاند اما ب��ا واقعیت
دیگری در س��طح جامعه روبهرو شدند .طبق
یک��ی از گزارشه��ای مرک��ز پژوهشهای
مجل��س ،ن��رخ بی��کاری تحصیلکردهها در
سال  1400شمس��ی ،در وضعیت خوشبینانه
یعنی نرخ رش��د اقتصادی  5درصدی ،به 36
درص��د و در وضعیت بدبینانه به  48.9درصد
خواهد رسید .این در حالی است که نیروهای
متخص��ص فارغالتحصی��ل در دانش��گاهها
ب��ه دلی��ل بحرانی ب��ودن ب��ازار کار ،حتی از

تحلیل

انتظارات خود مبنی بر یافتن ش��غل مناسب و
متناسب با وضعیت تحصیلی خود عقبنشینی
کرده و جویای مش��اغل رده پایین نیز هستند
و حتی بس��یاری از آنها برای گذران زندگی
به کارهای یدی نیز روی آوردهاند .شرایطی
که به دلیل نبود اقناع ش��غلی ،درآمد مناسب
و ش��أن کاری م��ورد انتظار؛ س��رخوردگی،
بروز اختالالت روانی و افس��ردگی ،اعتیاد و
ناامیدی از مش��ارکتهای سیاسی را در میان
جامعه به ص��ورت قابلمالحظ��های افزایش
خواهد داد .عالوه بر ای��ن یکی از پیامدهای
قابلتأمل بیکاری و نبود اشتغال برای جوانان
در ت�لاش آنه��ا ب��رای مهاجرت از کش��ور
نم��ود یافته اس��ت .اگرچه گفته میش��ود تا
قب��ل از ب��ر روی کار آمدن دول��ت جدید،
تحصیلک��ردگان مهاجران اصلی کش��ور را
تش��کیل میدادن��د(روزی  5تحصیلکرده)،
طی دو س��ال اخی��ر جمعیت روبه افزایش��ی
از ایرانی��ان ک��ه الزاماً تحصیلکرده نیس��تند،
متقاضی عبور از مرزهای اروپا شده و به سیل
مهاجران س��وری ،عراقی و افغانی پیوستهاند.
جامعهشناس��ان در تحلی��ل ای��ن مس��ئله که
چرا جوان��ان ایرانی که در یک کش��ور امن
زندگی میکنند ،همچون یک جوان سوری
که کش��ورش در ناامنی مطلق به سر میبرد،
حاضر به تحمل هزینه و دشواریهای غیرقابل
جبران این مس��یر ش��ده و به جالی وطن تن
میدهد ،بی��کاری ،رک��ود تورم��ی موجود
در اقتصاد کش��ور و نیز نبود ش��ادی در میان
مردم را عنوان کردهاند .به نظر میرس��د جدا
از ای��ن دالیل ،تبلیغات مبتنی ب��ر رفاه باال در
کش��ورهای خارجی و دسترس��ی به امکانات
و خوش��بختیهایی که برخالف انتظار آنان،
بیش از آنکه برای مهاجران عملی شود برای
مردم خود این کشورها قابل دسترسی است،

محرک قدرتمندی در مهاجرتهای غیردوراندیشانه این جوانان بوده
اس��ت .با وجود این تالش برای سامان دادن وضعیت اقتصادی جوانان
و گس��ترش رفاه در جامعه یکی از گامهای اساس��ی در توقف خروج
سرمایههای کشور تلقی میشود ،امری که جوانان در سالهای اخیر با
شیوههای مختلف آن را مطالبه کردهاند.
طالق و زندگیهای سستبنیاد
در ح��ال حاضر جامعه در مقابل روند فزاین��ده طالق ،به عنوان یک
آس��یب مهم اجتماعی قرار گرفته است .این در حالی است که رئیس
س��ازمان ثبت احوال کش��ور در دیماه اعالم کرد که از ابتدای سال
تاکنون  520هزار و  240مورد ازدواج با  3.4درصد کاهش نس��بت
به سال گذشته در کشور به ثبت رسیده است .آمار ازدواج با احتساب
دیماه به گفته مدیر کل دفتر اطالعات و آمار جمعیت س��ازمان ثبت
احوال کش��ور به  571هزار و  822مورد رس��یده است که استانهای
اردبی��ل ،چهارمحال و بختیاری و خراس��ان جنوبی دارای بیش��ترین
میزان ثبت ازدواج و اس��تانهای البرز ،تهران و سمنان دارای کمترین
میزان ثب��ت ازدواج بودند .روند نزولی ازدواج در کش��ور در حالی
اس��ت که آمار طالق و جدایی همس��ران به صورت قابلتأملی روند
صعودی خود را طی میکند.
در ششماهه نخس��ت س��ال  ،1394حدود  80هزار مورد طالق
به ثبت رس��ید ،که نشان میدهد به طور متوس��ط از هر  100ازدواج
ح��دود  23مورد به طالق انجامیده اس��ت .در جدول ذیل ،س��ازمان
ثبت احوال کشور ،نس��بت ازدواج به طالق را در نه ماه نخست سال
 94در اس��تانهای کشور 4.3 ،برآورد کرده است ،یعنی در مقابل هر
 4.3ازدواج ثبتش��ده ،یک طالق به ثبت رس��یده است .در دیماه
آمار طالق در کش��ور  122هزار و  340واقعه گزارش شد که نسبت
به س��ال گذش��ته  4.2درصد افزایش داشته اس��ت .این آمار تا پایان
دیم��اه134 ،هزار و  305مورد اعالم ش��د ،یعن��ی در مقابل هر 100
ازدواج23.5 ،درصد طالق ثبت ش��ده اس��ت .به نظر میرسد برخی
تمهیدات قانونی همچون تطویل روند طالقهای توافقی که در حال
حاضر در م��دت کمتر از دو ماه به وقوع میپیوندد ،برای جلوگیری
از طالقهای عجوالنه و ناش��ی از خش��م ،از جمله مواردی است که
ب��رای کند نمودن این روند در کنار آموزشهای فرهنگی به زوجین
باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
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ازدواج و طالق ثبت شده در نه ماهه سال  1394و نسبت ازدواج به طالق
استان

28

ازدواج

طالق

نسبت ازدواج به طالق

کل کشور

520240

122340

4 .3

آذربایجان شرقی

26944

6092

4 .4

آذربایجان غربی

24680

47780

5 .1

اردبیل

11640

2078

5 .6

اصفهان

29709

7640

3 .9

البرز

12740

4132

3 .1

ایالم

4432

552

8 .0

بوشهر

6056

1403

4 .2

تهران

66546

23418

2 .8

چهارمحال و بختیاری

7872

946

8 .2

خراسان جنوبی

5883

792

7 .4

خراسان رضوی

44065

12306

3 .6

خراسان شمالی

7285

1288

5 .7

خوزستان

36457

6086

6 .0

زنجان

8452

1752

4 .8

سمنان

3373

729

4 .6

سیستان و بلوچستان

16854

1381

12 .2

فارس

32822

6170

5 .3

قزوین

7578

1937

3 .9

قم

8067

2273

2 .5

کردستان

12207

2934

4 .2

کرمان

19921

3731

5 .2

کرمانشاه

15677

3842

4 .1

کهکیلویه و بویراحمد

5713

1094

5 .2

گلستان

13537

2470

5 .5

گیالن

16309

5182

3 .1

لرستان

14578

2573

5 .7

مازندران

20283

5817

3 .5

مرکزی

8897

2503

3 .6

هرمزگان

11250

2364

4 .8

همدان

13567

3021

4 .5

یزد

6916

1064

6 .5

مصرف مواد دخانی و مخدر و پیامدهای آن
اعتیاد یکی دیگر از مش��کالت ف��راروی جامعه ایرانی اس��ت که با
افزایش آمار معتادان و مصرفکنندگان و همچنین پیامدهای مخرب

آن ،ضرورت مواجهه اصولی و کارشناسانه
با آن بیش از پیش خود را نش��ان داده است.
اگرچه آم��ار مربوط به این معضل اجتماعی
بارها به صورت رس��می و غیر رسمی منتشر
شده است (رسمی در حدود  1.5میلیون نفر
و غیررسمی بیش از  3میلیون نفر) ،اما تعداد
واقع��ی معتادان در کش��ور همچنان با تردید
همراه اس��ت .این در حالی است که به گفته
معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی
س��تاد مب��ارزه ب��ا موادمخدر ،جم��عآوری
آم��ار دقی��ق و درس��ت از مصرفکنندگان
موادمخدر در کش��ور ،گامی اساس��ی برای
کاهش اعتیاد در جامعه اس��ت .در این میان
آم��ار رو به افزای��ش مصرفکنندگان مواد
مح��رک ی��ا مواد مخ��در صنعت��ی همچون
شیش��ه ،به یکی از ابعاد نگرانکننده مس��ئله
اعتیاد در کش��ور تبدیل شده است .میانگین
قیمت شیش��ه در سال  ،93کیلویی 18میلیون
و  900ه��زار تومان بوده که در س��ال  94به
کیلویی  58میلیون و  700هزارتومان رسیده
اس��ت .روندی که اگرچه توانس��ته است تا
ح��دودی موجب کاهش تع��داد معتادان به
شیشه شود (آمارهای قدیمی ،تعداد معتادان
شیشه در کشور را  300هزار نفر اعالم کرده
اس��ت) اما مس��ئله بغرنج دیگری را مبتنی بر
گرای��ش ب��ه الگوه��ای مص��رف پرخطر،
دامن زده اس��ت .بر این اساس اگر معتادان
به شیش��ه ،به مخدرهایی همچون هروئین و
تریاک گرای��ش پیدا کنند ،درم��ان آنها به
دلیل تمرکز متخصصان اعتیاد در کش��ور بر
مخدرها ،تس��هیل خواهد شد اما در صورتی
که مصرفکنندهها به سمت تزریق هروئین
گرای��ش پی��دا کنند ،تبع��ات منفی همچون
گس��ترش بیماری ایدز و نیز تع��دد معتادان
پرخط��ر افزایش پیدا خواهد ک��رد .به گفته
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س��خنگوی وزارت بهداش��ت ت��ا کنون 30
ه��زار و  183نفر حامل وی��روس اچآیوی
در کش��ور شناسایی ش��ده که از این میان 7
ه��زار و  378نف��ر فوت ش��دهاند و در حال
حاض��ر  9هزار و  394نف��ر در مرحله بالینی
و تحت درمان هس��تند .عالوه بر این معاون
رئیسجمه��ور در امور زن��ان و خانواده در
ماه گذش��ته ،عامل  55درصد از طالقها در
جامعه ایران را اعتیاد دانس��ت .این در حالی
اس��ت که بررسیهای میدانی که در آبانماه
مورد تأکید س��خنگوی س��تاد مبارزه با مواد
مخدر قرار گرفت ،هروئین تزریقی و شیشه
تزریقی را از جمل��ه الگوهای مصرف مورد
مطالبه معتادان دانسته است.
مص��رف س��یگار و قلی��ان در می��ان
نوجوانان ،یکی دیگر از مواردی اس��ت که
در س��الهای اخیر نمودی آشکار داشته به
گونهای که کارشناس��ان و مس��ئوالن بارها
در مورد آن هش��دار دادهان��د .در گزارش
اخیری که در این رابطه در بهمنماه منتش��ر
شد ،معاون وزارت بهداشت ،آمار مصرف
قلیان و سیگار را میان دانشآموزان تهرانی
به ترتیب  51.2و  31درصد اعالم کرد .وی
همچنین تأکید کرد که  90درصد کس��انی
که معتاد به سیگار هستند ،مصرف آن را از
س��نین کمتر از  18سال شروع کردهاند .این
در حالی است که س��ن مصرف سیگار در
میان دختران ایرانی نیز به  13س��ال رسیده،
به گونهای که اختالف آن با س��ن مصرف
پسران فقط یکس��ال بیشتر است .با وجود
این مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران در
بهمنماه بر این مس��ئله تأکید کرد که نیمی
از بازار سیگار ایران در اختیار شرکتهای
خارجی بوده و تنه��ا  12درصد از مصرف
س��یگار در کشور ،توسط شرکت دخانیات

تولید میش��ود به گونهای که حدود  40درصد از سهم بازار سیگار
ایران توسط قاچاق و  15درصد توسط واردات تأمین میشود .بدین
ترتیب س��هم س��یگارهای خارجی در بازار ایران بیش از  50درصد
برآورد شده اس��ت .آمارهای مصرف باالی دخانیات در کشور در
حالی اس��ت که بر اساس بررسیها ،آسیبپذیری کودکانی که در
خانوادههای سیگاری رشد میکنند ،بیش از سایرین خواهد بود.
کودکان محروم از تحصیل
سواد و آموزش در دنیای کنونی یکی از اساسیترین و ابتداییترین
حقوق اساس��ی افراد به شمار میرود .ارتقای توانایی دفاع از حقوق
خود ش��ایدمهمترین پیامد این حق اساس��ی بش��ر باش��د .عالوه بر
ای��ن کارآمدی بیش��تر ،افزایش س��طح آگاهی در جامع��ه و بالطبع
تصمیمگیریهای س��ازنده و پیشرفت فرهنگ سیاسی و اجتماعی از
جمله نتایجی اس��ت که در سطح جمعی لزوم آموزش و علمآموزی
را ض��روری س��اخته اس��ت .از ای��ن رو برخالف جامعه س��نتی که
س��وادآموزی را امری غیرالزم میدانس��ت ،الزام��ات جامعه نوین،
اهمیت س��واد را با شدت بیش��تری مود توجه قرار داده است .با این
ح��ال نمودهای جامعه م��درن در ایران در دوره قب��ل از انقالب نیز
نتوانس��ت به رسوم جوامع سنتی نفوذ کند و بسیاری از مردم به ویژه
زنان از این حق اساس��ی محروم ماندند .با انقالب اس�لامی ،مس��ئله
سوادآموزی به یکی از الزامات نظام جمهوری اسالمی ایران درآمد
ب��ه گونهای که به صورت فراگیر برای ترویج آن در مناطق مختلف
اقدام ش��د .طب��ق آخرین آماری ک��ه در مورد نرخ بیس��وادی در
اردیبهشتماه در کشور منتشر شد ،کمتر از  7درصد یعنی در حدود
 3و نیم میلیون نفر در کش��ور همچنان بیس��واد هستند که نسبت به
آمار  52درصدی بیسوادان در س��ال  ،58پیشرفت قابلمالحظهای
حاصل شده است .با وجود این در حال حاضر کشور با ابعاد دیگری
از این مس��ئله مبتنی بر بازماندگی کودکان از تحصیل روبهرو ش��ده
اس��ت که در صورت عدم رس��یدگی پیامدهای مهم��ی را بر جای
خواهد گذاش��ت .بر اس��اس گزارش س��ال  90مرکز پژوهشهای
مجلس ،بیش از س��ه میلیون و  500هزار کودک بین  16تا  17س��ال
در کش��ور از تحصیل بازماندهاند که یا هرگز به مدرس��ه نرفتهاند یا
در طول سالهای تحصیلی به دالیل مختلف از تحصیل بازماندهاند.
در این آمار کودکان و نوجوانانی که در س��الهای قبل از  1385به
دالیل مختلف ،محروم از آموزش بودهاند ،احتس��اب نش��ده است.
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این در حالی اس��ت که به باور برخی مس��ئوالن ای��ن رقم هماکنون
به مرز  4میلیون نفر رس��یده اس��ت .مهاج��ران غیرقانونی ،کودکانی
که نتیجه رابطه نامش��روع بوده و شناس��نامه ندارن��د و کودکان کار
از جملهمهمترین گروههایی هس��تند که از تحصیل بازماندهاند .در
ای��ن میان آموزش و پرورش نیز کودکان��ی را که به دالیل مختلف
از جمله شرایط دش��وار مالی و بیتوجهی والدین در سن  9سالگی
به مدرس��ه مراجعه کرده باش��ند و بیش��تر آنها کودکان کار هستند،
ثبتن��ام نمیکند .بدین ترتیب این گ��روه نیز مانند گروههای دیگر
بازمانده از تحصیل میش��وند .این در حالی اس��ت که لزوم توجه به
وضعی��ت این کودکان ب��رای نهادهای مربوط��ه از جمله آموزش و
پرورش باید در اولویت قرار داشته باشد .به ویژه آنکه محرومیت از
آموزش و تحصیل در دوره کنونی هزینههای بس��یار باالتری نسبت
به جوامع سنتی گذشته دارد .طردشدگی از جامعه ،ناتوانی از احقاق
حقوق اولیه ،محرومیت از داش��تن شغل مناسب ،ناآگاهی سیاسی و
اجتماعی از جملهمهمترین پیامدهایی اس��ت که موجب محرومیت
این افراد در برخورداری از یک زندگی سالم میشود.
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خرید و فروش نوزادان وکودکان
انتشار اخبار خرید و فروش نوزادان در چند ماه اخیر را باید نشانهای
از روند رو به گس��ترش آس��یبها و جرائم مرب��وط به کودکان در
کش��ور دانست .اگرچه این اقدام در س��الهای گذشته نیز در سطح
محدود انجام گرفته اس��ت ،اما هدف��ی که در حال حاضر این عمل
را بهعنوان یک تجارت پردرآمد در س��طح گس��ترده موجب شده،
بسیار متفاوت از گذشته است .در حالی که پیش از این خانوادههای
نابارور از این ش��یوه ب��رای در اختیار گرفتن نوزاد ب��ه عنوان فرزند
خود اس��تفاده میکردن��د ،اما هدف اصلی در بس��یاری از معامالت
کنونی نوزادان ،سوءاس��تفاده از آنه��ا در کارهایی همچون گدایی
و تکدیگری اس��ت .از این رو اگرچه فروش نوزادان در گذش��ته
نیز به دلیل فق��ر خانوادهها ممکن بود که روی دهد اما ماجرایی که
امروز در حال وقوع است ،بسیار متفاوت از آن و با اهداف دیگری
در جریان است .در این باره رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شهر
تهران نس��بت به افزایش فروش نوزادان در دو ماه نخست پاییز سال
گذشته به شدت هش��دار داد .وی دليل عمده افزايش آمار خريد و
ف��روش كودكان و نوزادان خياباني را که به گفته این مقام مس��ئول
اکثر این نوزادان متولدش��ده ،مبتال به اچآیوی هستند ،انباشت اين

مش��كل در طول س��الهاي قبل عنوان کرد
و اعتیاد ،کارتنخوابی م��ادران و نیز ورود
دختران فراری به تهران و باردارش��دن آنها
را از جملهمهمتری��ن عوامل دخیل در این
معام�لات غی��ر اخالق��ی دانس��ت .فرمانده
نیروی انتظام��ی تهران بزرگ نی��ز یکی از
راهکاره��ای اصل��ی ب��رای مس��ئله خرید و
فروش نوزادان را تالش برای بهبود وضعیت
زنان آسیبدیده دانسته است .این در حالی
اس��ت که طبق آمارهای رس��می ،در حال
حاض��ر بیش از  1500زن معت��اد متهاجر در
تهران وجود دارد در حالی که  4سال پیش،
تعداد این زنان به یکصد تن میرسید.
همچنین عملکرد سازمان بهزیستی مبنی
بر س��ختگیریهای غیرالزم در واگذاری
کودکان و نوزادان به خانوادههای متقاضی
یک��ی دیگر از دالیل مه��م خرید و فروش
ن��وزادان در اطراف بیمارس��تانهای تهران
با حداق��ل قیمت  100ت��ا  200هزار تومان،
اعالم ش��ده است .بر اس��اس آمار عملکرد
س��ازمان بهزیستی تقریبا س��االنه بین  800تا
 1000کودک به فرزندی س��پرده میشوند.
این در حالی اس��ت که تقاضا برای دریافت
ک��ودک به مراتب بی��ش از تعداد کودکان
قاب��ل واگذاری ب��ه خانوادههاس��ت .عالوه
بر ای��ن فرآین��د اجرای��ی فرزندخواندگی
مس��تلزم هماهنگیهای بین بخش س��ازمان
بهزیس��تی ،اداره سرپرس��تی ق��وه قضائی��ه،
نی��روی انتظامی ،مراکز درم��ان ناباروری و
س��ازمان پزش��کی قانونی و  ...است که در
کنار فهرس��ت طوالنی انتظار برای دریافت
ک��ودک ،فرآین��د فرزندپذی��ری را ب��رای
متقاضی��ان فرزندخواندگی ب��ه طور طبیعی
طوالن��ی و زمانب��ر میس��ازد .اگرچه این
رون��د در نقاط دیگر دنیا نیز به همین ش��یوه
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اعمال میشود اما تالش برای اصالح برخی
مراحل به منظور تسهیل واگذاری کودک،
میتواند خانوادههای ناب��ارور را از اقدام به
ش��یوههای غیرقانونی بازبدارد .ضمن اینکه
رس��انهای ک��ردن و آگاهیبخش��ی تبعات
حقوق��ی خرید و فروش نوزادان در س��طح
جامعه ،ش��دت برخ��ورد قانون��ی با دالالن
و واس��طهگرها و نظارت بیش��تر به ویژه در
بیمارستانهای دولتی و بزرگ که زایشگاه
دارند ،از جمله اقداماتی اس��ت که میتوان
در مقابل این آس��یب اجتماعی در دس��تور
کار قرار داد.
خودکشی دانشآموزان
خودکش��ی یک��ی از کجرفتاریه��ای
اجتماعی اس��ت که به دالی��ل مختلف از
جمله ضعف شخصیتی ،احساس ناامیدی
ش��دید از مش��کالت خانوادگی همچون
نزاعهای خانوادگی و فقر ،سرخوردگی،
افسردگی و اختالالت روانی بروز مییابد.
آخری��ن آمار مرب��وط به خودکش��ی در
ایران مربوط به سال  92است که پزشکی
قانونی  11درصد افزایش را نسبت به سال
 91م��ورد تأکید قرار داد .ای��ن در حالی
است که به گفته رئیس انجمن مددکاری
اجتماع��ی ایران ،خودکش��ی به ازای ۴٫۹
نف��ر در صدهزار نفر در س��ال  ۸۹به ۵٫۳
نفر در صدهزار نفر در سال  ۹۲رسیده كه
برای كشور رقم باالیی محسوب میشود.
به ویژه آنکه طبق آمار غیررس��می وقوع
 720مورد خودکشی ناموفق در سال ،93
در کشور محتمل است .اگرچه آماری در
مورد خودکشی در سال  94موجود نیست
اما اخبار خودکشیهای به وقوعپیوسته در

اماک��ن عمومی همچون مترو ک��ه آخرین مورد آن در چند روز
اخیر در متروی ش��وش به وقوع پیوس��ت ،نه تنها نگاه واقعبینانه
و جدیتر نس��بت به این مس��ئله بلکه لزوم انج��ام تمهیدات الزم
برای مقابله با این آس��یب اجتماعی از جوانب مختلف را هشدار
میدهد.
ع�لاوه بر اینک��ه افزایش روند خودکش��ی در جامعه بس��یار
قابلتأمل اس��ت ،موضوع مهمی که به صورت بیسابقهای در سال
جاری در کش��ور به وقوع پیوس��ت ،خودکشی  13دانشآموز زیر
 18س��ال در ش��هرهای مختلف کش��ور بود که آخرین مورد آن،
بهمنماه در کرمانشاه روی داد و پسربچهای در مقطع هشتم ابتدایی
خود را در دستش��ویی مدرسه حلقآویز کرد .در این خودکشیها
ک��ه  4مورد در ته��ران 2 ،م��ورد در یزد 2 ،م��ورد در آذربایجان
غربی و مابقی در اس��تانهای لرستان ،مازندران ،خراسان جنوبی و
ش��مالی به وقوع پیوست 9 ،نفر خود را حلقآویز کردند 3 ،نفر از
س��اختمان خانه و پل عابرپیاده پریدند و 1یک نفر با س�لاح گرم،
به زندگی خ��ود پایان دادند .در این میان توج��ه به این نکته حائز
اهمیت اس��ت که ای��ن آمار تنها خودکش��یهای منجر به مرگ را
دربرداش��ته و خودکش��یهای ناموفق در آنها لحاظ نش��ده است.
نتای��ج یک مطالعه ب��ا عنوان «بررس��ی موارد اقدام به خودکش��ی
در ک��ودکان بس��تری در بخش اطفال بیمارس��تان لقم��ان حکیم»
نش��ان میدهد از میان  ۱۷۶کودک هش��ت تا  ۱۳س��ال که بهدلیل
مس��مومیت در سالهای  ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۳در بیمارستان لقمان حکیم
بس��تری شده بودند ،اقدام به خودکش��ی  ۱۱۱مورد آنها تأیید شده
است .این بررسی نشان میدهد که وضعیت خودکشی کودکان و
نوجوانان در کشور مربوط به سال گذشته نبوده و از سالهای قبل،
رویدادهای هش��دارآمیز مشابه در حد قابلمالحظهای وجود داشته
اس��ت .از اینرو تالش برای پیش��گیری از چنین رویدادهایی یکی
ازمهمترین اقدماتی اس��ت که باید از س��وی مس��ئوالن در دستور
کار قرار داده ش��ده و برنامهریزیهای الزم ب��رای مقابله با آن در
محیط خانوده و مدرس��ه انجام شود .شناس��ایی دانشآموزانی که
سابقه شکست تحصیلی و مشکالت رفتاری و روانی دارند و یا در
خانوادههای پرخطر و محیطهای مخاطرهآمیز سکونت میکنند و
تالش برای توانمندسازی و پیوند عاطفی این گونه افراد با مسئوالن
مدرسه همچون معلم ورزش و یا معلمان دروس مذهبی و پرورشی
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از جمل��ه برنامهریزیهایی اس��ت که میتواند ب��روز رویدادهای
اینچنینی را کاهش دهد.
شرارت
یکی از نمودهای ناامنی اجتماعی در کشور ،تالش برخی افراد برای
نش��ان دادن شرارت ،زورنمایی ،ایجاد رعب و وحشت در میان مردم
و تجاوز به حریم خصوصی دیگران اس��ت .از این رو نیروی انتظامی
در ش��هریور ماه اعالم کرد که مرحله پنجم ط��رح مبارزه با اراذل و
اوباش را با دس��تگیری  127فرد ش��رور و هنجارش��کن در محالت
مختلف آغاز کرده اس��ت .اخبار منتشر ش��ده در ماههای اخیر مبتنی
بر دس��تگیری این افراد در مناطق مختلف تهران ،نشان داد که پلیس
برنامه منس��جمی ب��رای مواجهه با این افراد در پیش گرفته اس��ت .با
اینحال ش��رارت این گروهها در ماههای اخیر به شبکههای مجازی
نیز کشیده شد و اش��رار برخی استانهای کشور از جمله مازندران و
گلستان این فضا را مکان مناسبی برای زورنماییهای خود قرار دادند.
این در حالی بود که دس��تگیری به موقع آنها از سوی پلیس و پخش
آن در شبکههای اجتماعی نه تنها اخطار و هشداری جدی برای افراد
ش��رور در اس��تانهای مختلف و از جمله پایتخت ب��ود ،بلکه اعتماد
مردم به نی��روی انتظامی به عنوان حافظ امنیت اجتماعی را دوچندان
نمود .با این حال برخی عملیاتهای پلیس که در مقابل خالفکاران
انجام ش��د ،با نتایج پیچیدهتری مواجه شد .بر این مبنا برخورد پلیس
با یک جوان  20س��اله دزفولی که به دلیل برخی رسوم اشتباه محلی
همچون تیراندازی در مراس��م عروس��ی ،تحت تعقی��ب پلیس بود و
مواجهه مس��لحانه وی با پلیس به م��رگ وی انجامید ،موجب حمله
افرادی به کالنتری ش��هر امام و آسیب رس��اندن به بیتالمال شد که
در ح��ال حاضر برخی از آنها دس��تگیر و برخ��ی دیگر تحت پیگرد
قضائ��ی و انتظامی ق��رار دارند .اگرچه مقابله مس��لحانه با پلیس جزء
جرائم امنیتی کش��ور به ش��مار میرود و رویدادهای اینچنینی یکی
از نتایج ناخواس��ته اقدامات حافظان امنیت اجتماعی است ،اما به نظر
میرس��د با توجه به اینکه اعتماد میان مردم با نیروی انتظامی یکی از
مهمترین سرمایههای نظام و انقالب است ،باید در مقابل موارد مشابه
هوش��یارانهتر عمل کرد؛ مس��ئلهای که همواره مورد تأکید مسئوالن
ارش��د نیروی انتظامی بوده و در عملک��رد موفق آنها در رویدادهای
مختلف امنیتی به روشنی بازتاب پیدا کرده است.
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نتیجهگیری
وضعی��ت جامع��ه ای��ران و رونده��ای
ناخواس��تهای که کشور در مس��یر نوسازی،
مدرنیت��ه و گ��ذر از جامع��ه س��نتی ،ناگزیر
از آن اس��ت ،موجب ش��ده که آس��یبها و
ناامنیه��ای اجتماعی گس��تره وس��یعتری را
نسبت به قبل به خود اختصاص دهند .ضمن
اینکه ب��ا مرور زم��ان این آس��یبها ،ابعاد
جدیدی به خود میگی��رد .از این رو به نظر
میرسد برای مدیریت آس��یبهایی که در
حال حاضر جامعه با آن مواجه ش��ده است،
بای��د رویکردی جدید مبتنی ب��ر اجتناب از
پنهانکاری آسیبها ،انتشار منظم آمارهای
موجود ،تشکیل اتاقهای فکر و کارشناسی
به صورت علم��ی و اصولی و نیز اختصاص
بودج��ه الزم را در دس��تور کار قرار داد .در
این می��ان توجه به این نکته بس��یار ضروری
اس��ت که جامعه ایران جامعهای اس�لامی و
دینی اس��ت که وجود برخی از آسیبها در
آن همچ��ون تجاوز به کودکان کار یا نوزاد
فروش��ی ب��رای مقاصد غیراخالق��ی به هیچ
وجه پذیرفته ش��ده نیس��ت .تأکید همیشگی
مقام معظم رهب��ری مبنی بر اینکه باید مقابل
آس��یبها و ناامنیهای روان��ی و اجتماعی
ایس��تاد و به بهانه قبح اخالقی در جامعه آنها
را پنهان نکرد و بلکه برای هوش��یاری مردم
نسبت به آنها برنامهریزی کرد ،نشان میدهد
که برخی ناامنیها نه تنها به عنوان ضدهنجار
امنیت اجتماعی را به زیر سوال میبرد بلکه
به دلی��ل اهمیت و جای��گاه مبانی اخالقی و
اس�لامی ،وجود حداقلی آنها نیز در جامعه
با هزینههای بسیاری همراه است.

