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در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
تأیید ابتالی دو نفر به ویروس 

کرونا در قم 

باالخره ویروس کرونا به ایران رسید و بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت نخســتین مورد مبتالیان 
به این ویروس در اســتان قم مشــاهده شد؛ این 
در حالی اســت که سه شنبه شــب - 29 بهمن 
ماه- رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قم در گفت 
و گو با خبرنگار ایلنا خبر ابتــالی دونفر در قم به 
کرونا را تکذیب کرده بود. اما دیروز - چهارشــنبه 
30 بهمن ماه- محمد رضا قدیــر در گفت و گو با 
خبرنگار ایلنا نه تنها از مثبت بودن  آزمایش های 
اولیه دو بیمار مبتال به ویروس کرونا در قم  خبر داد 
و افزود : منتظر بررسی های بیشتر هستیم. وی در 
پاسخ به ایلنا که پرســیده  بود چطور دیشب این 
خبر را تکذیب کردید، گفت: نتایج آزمایش امروز 
به دســت ما  رسیده اســت. قدیر  در پاسخ به این 
پرسش که افرادی که  مشکوک  به ابتالی  ویروس 
کرونا هستند به کجا باید  مراجعه کنند؟ گفت: این 
افراد باید به درمانگاه بیمارستان کامکار قم مراجعه 
کنند تا اگر نیاز شد و پزشک تشخیص داد آزمایش 
مربوطه از آنان گرفته شــود. وی درباره جنسیت، 
ســن  و چگونگی ابتالی این بیمــاران هم گفت: 

اطالع رسانی الزم به زودی انجام می شود.
    

رئیس پلیس تهران بزرگ در گفت وگو با ایلنا:
هیچ متهمی را هنگام دستگیری 
مورد ضرب و شتم قرار نمی دهیم

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: هیچ متهمی را 
هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار نمی دهیم.

سردار حسین رحیمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا درباره خبر ضرب و شــتم یکی از دانشجویان 
هنگام دســتگیری گفت: این موضوع کامال کذب 
است. وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر دوره ضرب و 
شتم گذشته است، اگر متوجه شویم که چنین کاری 
از سوی ماموران برای هر متهمی انجام شده، به شدت 

برخورد خواهیم کرد.
    

۲میلیون دیابتی در کشور از 
بیماری خود بی خبرند

حدود 5میلیون نفر در ایــران مبتال به دیابت 
هستند که حدود 2میلیون نفر از آنها از بیماری خود 
خبر ندارند. به گزارش ایرنا، شهرزاد غیاثوندیان، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به 
ازای هر 500نفر یک نفر در کشور به عنوان آموزش 
دهنده جهت پیشگیری و مقابله با دیابت نیاز است. 
او اظهار کرد: با توجه بــه آمار مبتالیان به دیابت به 
۱0هزار نفر پرستار در کشور احتیاج است که طبق 
برنامه های آموزشی در سطوح و عرصه های مختلف 
همچون درمانگاه ها، بیمارستان ها، مطب و سایر 
مراکز درمانی و اجتماعی اطالعــات الزم در مورد 

دیابت را ارائه دهند. 
بر اســاس گزارش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، ۱۱درصد جمعیت باالی 25 
سال در کشور به دیابت مبتال هستند که در این 
میان تعداد افراد مبتال به دیابت نوع دو بسیار قابل 
توجه تر از مبتالیان به دیابت نوع یک است. از آمار 
یاد شده ۱0 درصد را مردان و ۱۱.5 درصد را زنان 
تشکیل می دهند. در گذشته آمار ابتال به دیابت 
در روستاها و شهرهای بزرگ بسیار متفاوت بود، 
اما اکنون در روستاها نیز 8 درصد جمعیت باالی 
25 سال دیابت دارند که این عدد حاکی از رشد 
۱2 درصدی ابتال به دیابت در روستاها در سالیان 
اخیر است. در این میان سهم پایتخت نشینان از 
آمار ابتال به دیابــت، ۱2.8 درصد جمعیت باالی 

25 سال است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روز پیش بود که رئیس گروه 
توانمندسازی خانواده و زنان سازمان 
بهزیســتی در یک اظهارنظر عجیب 
در رابطه با ترویــج خانوار تک نفره در 
کشور، آماری ارائه داد که واکنش های 
بسیاری را به همراه داشت. معصومه 
توکلی در برنامــه ای رادیویی گفت: 
»در حال حاضر حــدود 5.5 میلیون 
خانوار تک نفــره در ایــران زندگی 
می کنند«. او با اشــاره بــه زنانی که 
سرپرســت خانوار هســتند، زندگی 
دانشجویان و افرادی که توان تشکیل 
زندگی مشــترک را ندارند و مجردی 
زندگی می کنند، موضوعاتی همچون 
طالق، فوت همســر و پــدر و مادر و 
مشکالت اقتصادی را مهم ترین دالیل 
شــکل گیری خانوارهای تک نفره در 
ایران عنوان کرد. امــا زمانی این آمار 
رنگ و بوی هشــدار به خود می گیرد 
که در حال حاضر 20 میلیون خانوار در 
کشور وجود دارد و نمی توان تصور کرد 
که یک چهارم خانوار ایرانی تک نفره 
هســتند. بااین حال و فارغ از این آمار 
باید به این نکته اشــاره کرد که در دو 
دهه گذشــته پدیده زندگی مجردی 
و تشکیل خانوار تک نفره در کشور ما، 
روند افزایشی داشــته و کارشناسان 
مسائل اجتماعی نســبت به رواج آن 

هشدار می دهند.
افزایش صعودی خانواده های 

تک نفره
تعداد خانواده هــای تک نفره در 
ســال 85 حدود5.5 درصد جمعیت 
را تشکیل می داد که این رقم در سال 
90 به 7.۱ درصد افزایش یافت. نتایج 
سرشماري عمومي نفوس و مسکن در 
سال 95 نشان مي  دهد که درمجموع 
24 میلیون و ۱85 هزار و ۱33 خانوار 

معمولي و گروهي در کشور وجود دارد 
و سهم خانوارهاي یک نفره از مجموع 
خانوارهاي کشــور 8.46 درصد )2 
میلیون و 46 هزار خانوار( بوده است.  

دکتــر علیرضا شــریفي یزدي، 
جامعه شــناس بر این باور اســت که 
تعداد خانواده های تک نفره و خانه های 
مجردي به شدت در حال افزایش است 
که این مسئله با عوامل مختلفي ایجاد 
می شود؛ افزایش خانواده های تک نفره 
در درجه اول نشــان دهنده باال رفتن 
ســن ازدواج در بین جوانان است و به 
همین دلیل وقتي سن ازدواج افزایش 
می یابد، طبیعتاً در دوراني از زندگي، 
فرد از خانواده جداشــده و مســتقل 
زندگي می کنــد و از طرفي جواناني 
که ازدواج نکرده اند نیز بخش مهمي 
از خانواده هاي تک نفره را تشــکیل 
می دهند. حال یا به دلیل پایین بودن 
شــانس ازدواج یا نداشتن امکانات یا 
کاًل عدم تمایل به ازدواج، آمار ازدواج 
پاییــن مي آید که موجب تشــکیل 

خانواده هاي تک نفره مي شود.
البتــه بنــا بــه گفته هــای این 
جامعه شــناس، آمــار 5.5 میلیون 
خانوار تک نفره در کشور، آمار دقیق 
و واقعــي نمي تواند باشــد، چون ما 
20 میلیون خانوار در کشــور داریم و 
نمي توان تصور کرد کــه از هر چهار 
خانوار، یک خانوار به صورت تک نفره 
زندگــي مي کنــد، اما اگر ایــن آمار 
واقعیت یــا نزدیک به واقعي باشــد، 
فاجعه بزرگي در کشــور ما رخ  داده 

است.
قبول نکــردن آمار ارائه  شــده در 
مورد وجود این تعداد خانواده تک نفره 
به شریفی یزدی محدود نشد. رئیس 
انجمن مــددکاران اجتماعي ایران 
نیز ایــن آمــار را تأییــد نمي کند و 
معتقد اســت طبق سرشماري سال 
95 ما ســه میلیــون و 500 هزار زن 
سرپرست خانوار داشــتیم که عمدتاً 

آن ها با فرزندانشــان یا همسر از کار 
افتاده زندگــي مي کنند و این زنان را 
نمي توان خانوار تک نفره به حســاب 
آورد. ســید حسن موســوي چلک 
خاطرنشان کرد: ولي افزایش میل به 
زندگي هاي تک نفره با وجود مشکالت 
اقتصــادي و فرهنگــي در جامعه ما 
واقعیت امکان ناپذیر اســت و همواره 
به ترویج این پدیده هشــدار داده ایم. 
خانــوار تک نفره نمي توانــد کارکرد 
واقعي خانواده را براي جامعه داشته 
باشد. در هر جامعه اي که زن و مرد آن 
تنها زندگي مي کنند و چتر حمایتي 
ندارنــد، بیش از هر فــرد دیگري در 
معــرض افســردگي و آســیب هاي 

اجتماعي قرار مي گیرند. 
شرایطی که جوان ها را به سمت 

زندگی تنها می کشاند
اما ممکن است این سؤال در ذهن 
ایجاد شود که در ایران، خانواده مهم 
و اصلی تریــن نهاد اجتماعی اســت 
و همیشــه چه دولت چه خود مردم 
تالش می کنند تا خانــواده با ارزش 
نشــان دهند؛ بااین حــال انگار چند 
سالی می شود خانواده مفهوم خود را 

ازدست داده است. 
جایــگاه خانــواده در ایــران در 
مقایسه با دیگر کشورها، بسیار واالتر 
اســت و علي رغم همه مشــکالت و 
محدودیت هایي که در رابطه با تشکیل 
خانواده وجود دارد، به جایگاه ازدواج 
و تشــکیل زندگي مشترک تأکیدات 
بسیاري صورت گرفته است. صرف نظر 
از این آمار، اما پدیده خانوار تک نفره 
این روزهــا در حال افزایش اســت و 
باعث نگراني مسئوالن و کارشناسان 
شــده اســت. تا دو دهه پیش خانوار 
تک نفره در مباحث جمعیت شناسی 
ما وجود نداشــت و حداقــل خانوار 
دو نفر بود. پــس تبدیــل خانوار به 
یک نفر یک پدیــده نوظهور و تهدید 
جدي براي جامعه ایراني اســت که 

آسیب هاي زیادي را به همراه خواهد 
داشــت. امروزه بســیاري از جوانان 
امکان تشــکیل زندگي مشترک را 
ندارند و به دالیــل اقتصادي و تورم، 
ســن  ازدواجشــان از حد متعارف و 
معمول گذشته و میل ازدواج در آن ها 
کاهش پیداکرده اســت. متأسفانه 
امروزه سن ازدواج پســران به بیش 
از 35 ســال و دختران به نزدیک به 
30 ســال یا بیشتر رســیده که این 
موضوع مي تواند تهدید بزرگي براي 
جامعه جوان ایراني باشد. تأخیر در 
ازدواج به دالیلي همچون نبود شغل، 
درآمد پایدار، گراني تأمین سرپناه و 
امکانات حداقلي براي تشکیل خانه 
و خانواده عمومیــت پیداکرده و در 
حال گسترش اســت. یکی دیگر از 
موضوعاتی که بــه زندگی تک نفره 

دامن می زند این اســت کــه امروزه 
بســیاري از خانواده هــا نمي توانند 
فرزندانشــان را تحت حمایت خود 
قرار دهند و بعــد از مدتي آن فرزند 
مجبور است، خانه پدري اش را ترک 
کند. وقتي فرزند میان ســال آن ها 
امکان تشــکیل زندگي مشترک را 
نداشته باشند، رو به زندگي تک نفره 
مي آورد و جاي تربیــت فرزندان به 
پرورش حیوانات خانگي مي پردازد. 
محدودیــت امکانــات خانــواده و 
عدم حمایت آن ها از فرزند، شــرایط 
اقتصادي و تورم شدید باعث افزایش 

خانوار تک نفره مي شود.
 ازدواج سفید، 

راهکاری کوتاه مدت
زندگی هــای تک نفــره بــا خود 
عوارضی هم به همراه دارد که ازدواج 
سفید می تواند یکی از آن ها باشد. در 
ایران آمارهای رسمی و قابل استنادی 
به دلیــل محدودیت هــای موجود 
درباره میزان رواج این شیوه زندگی 
وجود ندارد؛ چراکه به واسطه سنتی 
بــودن خانواده هــا و ارزش بودنش 
یک سری مســائل، جوانان ترجیح 
می دهند این موضوع بین خودشان 
بمانــد و همین دلیلی اســت تا آمار 
روشــنی از تعداد این افراد در دست 
نباشــد. بااین حال تغییرات ارزشی 
بر افزایــش میــزان هم خانگی مؤثر 

بوده اند. 
اگر نــگاه دقیق تری بــه دالیل 
شــکل گرفتن ازدواج های ســفید 
داشته باشیم متوجه می شویم دلیل 
اصلی آن هزینه هــای باالی زندگی 
و نداشــتن بودجه الزم برای شروع 
یک زندگی اســت. دو جوان که تنها 
زندگی می کننــد ترجیح می دهند 
برای کاهش هزینه هــا با هم زندگی 
کنند و در کنار این منافع مشــترک 
کوتاه مــدت ممکن اســت یکی از 
طرفین ضربه های اساســی و کاری 
بخورد. در کنار مســائل ذکر شــده 
اصلی ترین دلیل جوانان برای این نوع 
ازدواج نداشتن حس مسئولیت که 
اصلی ترین کارکرد ازدواج و تشکیل 
خانواده است را هم می تواند نام برد 
که درنهایت به این منجر می شــود 
که خانواده مفهــوم واقعی خود را از 

دست بدهد. 

خانواده دچار بحران شده 
بســیاری از جامعه شناســان بر 
این باورند که شــکل سنتی خانواده 
در ایران دچار بحران شــده اســت. 
آمارهــای پیرامــون ازدواج، طالق 
و تجــرد بیانگر به تعویــق افتادگی 
خانواده  اســت؛ به این معنا که از یک 
ســو خانواده های قدیمــی که عمر 
اعضایشان به پایان رسیده، می میرند 
و خانواده ها از بیــن می روند ولی از 
ســوی دیگر خانواده جدید تشکیل 
نمی شود یا با تأخیر تشکیل می شود. 
بنابراین، می توانیم بگوییم که تعداد 
خانواده ها روزبه روز کمتر می شــود، 
دوره ای  طوالنی برای رسیدن به نقطه  
ازدواج وجود دارد و این سال به سال 
بیشتر می شــود. از سوی دیگر وقتی 
افراد ازدواج می کنند فرزند آوری را 
به تأخیر می اندازند؛ یعنی زوج هایی 
هســتند که ۱0 تا ۱5 ســال با هم 
زندگی می کنند اما بچه دار نمی شوند. 
در واقع، بایــد گفت که این شــیوه  
زندگی که زوج ها باید در سال های اول 
زندگی مشترک اقدام به فرزند آوری 
کنند، از میان برداشته شده و زوج ها 
فرزند آوری را بــه تأخیر می اندازند و 
زمانی هم که تصمیم به فرزند آوری 
می گیرند به یک یا دو فرزند بســنده 

می کنند.
وقتی ازدواج صــورت می گیرد، 
خانواده ای که تشــکیل می شــود با 
انــواع تعارض ها مواجه اســت. این 
تعارض های میان زوجیــن به دلیل 
افزایش فردگرایــی و فقدان نظارت 
خویشاوندی می تواند به سرعت منجر 
به جدایی شــود. زوج ها در مســائل 
عاطفی، جنسی، اقتصادی و حقوقی 
دچار اشــکالی از درگیری هســتند. 
به تمام آماری کــه از وضعیت تجرد، 
ازدواج، طــالق، به تعویــق افتادگی 
ازدواج، سن ازدواج، سن زندگی های 
مشترک منجر به طالق، سن زوجین 
مطلقــه و... وجــود دارد، بایــد آمار 
قتل های خانوادگــی، درگیری های 
خانوادگی، خشــونت علیــه مردان،  
زنان و کودکان، زنــای با محارم، فرار 
دختران و پسران از خانواده نیز اضافه 
شود که مجموعاً نشان می دهد که چه 
تعارض هایی درون این نهاد اجتماعی 

وجود دارد.

وجود 5.5 میلیون خانواده تک نفره در ایران نگران کننده ارزیابی می شود؛

تغییر بنیادین مفهوم یک »نهاد«

یادداشت

مونیکا نادی، فعال حقوق کودک

پدیــده خریدوفــروش کــودکان، یکی از 
آســیب های پنهان جامعه اســت که با توجه به 
رسانه ای شــدن آن در ســال های گذشته هنوز 
راهکاری برای حل این معضل اندیشــیده نشده 
اســت. هر چند که در ســال 8۱ و در ماده ســه 
قانون حمایــت از کــودکان و نوجوانان هرگونه 
خریدوفروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان 
به منظور ارتکاب به خالف را ممنوع اعالم کرده و 
فرد خاطی را عالوه بر جبران خسارت به  شش ماه 
تا یک  سال زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم 
کرده اســت. در کنار این ماده حتــی اگر عمل 
خریدوفروش کودک در ابعاد بین المللی صورت 
بگیرد می توان به ماده یک قانون ســال ۱383 

اشاره کرد. البته باید دانســت که این قانون فقط 
مختص به کودکان نیست، بلکه مختص به  تمامی 
افراد است. در همان قانون نیز پیش بینی شده که 
اگر در الگوی قاچاق، کودک )فرد زیر ۱8 ســال( 
باشد، مجازات فرد خاطی تشدید می شود. امروزه 
بســیاری از خانواده ها که با فقر و اعتیاد دسته و 
پنجه نرم می کنند، فرزندانشان را در شکم مادر به 
قیمت های ناچیز می فروشند یا برخی دیگر برای 
کسب سود اقتصادی و تکدی گری در کنار استفاده 
از یارانه کودکان به فرزنــدآوری روی می آورند. 
متأســفانه این پدیده همواره موردتکذیب قرار 
می گیرد، اما اتفاقاتی که در بیمارستان های جنوب 
شهر رخ می دهد، اتفاقی غیرقابل تکذیب است. 
پدیده خریدوفروش نــوزادان به غیراز مجازات 
قانونی که می تواند به همراه داشته باشد، معضالت 

متعدد در زمینه صدور شناسنامه کودک و هویت 
آن را به دنبال دارد. در کنــار آن برخی افراد نیز با 
خرید این کودکان قصد سوءاســتفاده، تجارت 
غیرقانونی و به کارگماردن این کودکان در فرآیند 
اشتغال، بزهکاری و قاچاق را دارند. آماری که برای 
خریدوفروش کودک وجود دارد، دقیق نیست و 
این مسئله به شکل دقیق اطالع رسانی نمی شود. 
بی شــک مجازات نیز دراین باره محدود است. با 
توجه به سیســتم های تخفیفی و تعلیقی که در 
قوانین کشور در نظر گرفته شده است؛ این مجازات 
عماًل به درســتی انجام نمی شود، حتی اگر عماًل 
مجازات حد صادر شود. در ضمن شاید مجازات 
فقط جزای نقدی باشــد. این مسئله قابل انتقاد 
است، چون این مجازات باعث جلوگیری از تکرار 
جرم نمی شود و فرد را از تکرار جرم بازنمی دارد. 

ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک کشورها را ملزم 
به اقدامات ضروری برای جلوگیری از خریدوفروش 
کودک کرده است. بی شک بخشــی از مجازات 
خریدوفروش کودک با قوانیــن می تواند تغییر 
کند، اما این یک مســئله فرهنگی است. افزایش 
آگاهی عمومی مبنی بر اینکه چه مشکالتی ناشی 
از خریدوفروش کودک ایجاد می شود، می تواند 
بازدارنده باشد، چون افراد فعال در این زمینه مجرم 
هستند و کودک نیز در این روند نمی تواند صاحب 
شناسنامه شــود.  باید به افرادی که برای داشتن 
فرزند، کودک خریداری می کنند، تأکید کرد که 
قوانین سرپرستی و فرزندخواندگی تسهیل شده 
است. در این شرایط افرادی که می توانند فرزندان 
را به سرپرستی گرفته و فرزندانی که می توانند به 
فرزندخواندگی گرفته شوند، افزایش یافته است. 
در این وضعیــت افراد به جای اینکــه به راه های 
غیرقانونی برای گرفتن فرزند بپردازند می توانند از 
راه های قانونی استفاده کنند. در کنار این مسئله 

مجازات هــم باید خاص تر و ســنگین تر اعمال 
شــود. در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
به این موضوع توجه شده است. در اصل معامله، 
خریدوفروش کودک یا هرگونه اقدام غیرقانونی 
که به موجب آن کودک به واسطه آن معامله شود 
در قبال آن وجه یا بدون وجه و  برای کسب امتیاز 
را جرم انگاری کرده و مجازات شدیدتری نسبت 
به قانون فعلی برای آن در نظر گرفته شده است. 
همچنین برای افرادی که این جرم را حرفه خود 
قرار داده اند، اشد مجازات را پیش بینی کرده است. 
اینکه این مجازات کافی است یا خیر، یک مسئله 
است. هرچند به نظر می رســد در کنار مجازات 
می توان قبل از وقوع این جــرم و اعمال مجازات 
تا حدودی از وقوع چنین جرائمی پیشــگیری 
کرد. باید دانســت که با افزایش آگاهی عمومی و 
حل ریشــه ای معضالت و در کنار آن شناسایی 
زودهنگام این باندها و آگاه بودن مراجع انتظامی 

در این زمینه اقدام کرد.

خرید و فروش نوزادان در جنوب شهر ادامه دارد

علیرضا شریفی یزدی: 
آمار 5.5 میلیون خانوار 
تک نفره در ایران، آمار 

دقیق و واقعي نمي تواند 
باشد، چون ما 20 میلیون 
خانوار در کشور داریم و 

نمي توان تصور کرد که از 
هر چهار خانوار، یک خانوار 

به صورت تک نفره زندگي 
مي کند

بسیاری از جامعه شناسان 
بر این باورند که شکل سنتی 

خانواده در ایران دچار 
بحران شده است.آمارهای 

پیرامون ازدواج، طالق 
و تجرد بیانگر به تعویق 

افتادگی تشکیل خانواده  
است
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