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 اگرچه افزایش سن امید به زندگی 
می تواند ســهمی در سالخورده 
داشته  شدن جمعیت یک کشور 
باشد، اما معموال آن علت اصلی که 
کشورها را به سالخوردگی جمعیت 
مبتال می کند، کاهش فرزندآوری 
سن  افزایش  نه  است،  خانواده ها 
امید زندگی، مســئله ای که برای 
شــرایط جمعیتی کشورمان نیز 

کامال صادق است.

گوشــه گیری، پرخاشــگری، 
تمایل بــه تنهایی، واکنش تند 
و برخوردهای ســلبی در میان 
همساالن، مشــخصه کودکانی 
است که دست پرمهر و محبت 
 والدین به جای کشــیده شدن

 بر ســر آنان، به لمس فضاهای 
مجازی مشغول است.

معلمان همچنان در انتظار توجه رئیس جمهور 
جناب آقای رئیس جمهور محترم بارها در سخنانی مبسوط اعالم کردند که محرومیت زدایی و رسیدگی 
به محرومان و توده مردم از اولویت برنامه های کاری شــان است اما متاسفانه عملکردشان چنین نبوده 
است. از مصادیق بارز قشر ضعیف و محروم، اهالی فرهنگ و معلمان و دبیران هستند که نه تنها تا به 
حال هیچ گونه تالش و اقدامی در جهت ارتقای مقام و منزلت و بهبود وضعیت معیشت آنان انجام نگرفته 
است، بلکه حق التدریس یک سال قبل آنان در حالی که سال تحصیلی جدید آغاز شده هنوز پرداخت 
نشده است. این در حالی است که معلمان و فرهنگیان خیلی امیدوار بودند جناب رئیس جمهور اقدامات 
قابل توجهی را در خور شــأن این قشــر فرهیخته و تأثیرگذار انجام دهند. جالب و قابل تامل است که 

ایشان در صحبت هایشان تاکنون اشاره ای به معلمان و حقوق تضییع شده آنان نداشته اند. 
این بی مهری وبی توجهی قلب و دل معلمان این مرز و بوم را به درد آورده و جز نا امیدی و تقلیل 
انگیزه ارمغانی به همراه نداشته است به طوری که این اندیشه را به ذهن متبادر می کند که شاید جامعه 
بزرگ فرهنگیان به فراموشــی سپرده و زحمات و نقش خطیر آنان نادیده گرفته شده است، متأسفانه 

سخنان وزیر محترم در تلویزیون نیز کلی گویی و تعارف بود!
جناب رئیس جمهور محترم حتی در برنامه های انتخاباتی شــان برنامه ای برای آموزش و پرورش و 
معلمان مطرح نکردند. با این حال معلمان و فرهنگیان زحمتکش و فرهیخته همچنان این بی توجهی و 
بی مهری را به فال نیک گرفته و امیدوارند که جناب رئیس دولت به دور از شعارزدگی و بطور جدی و 
عملی وارد این مقوله شوند وگام موثری در جهت حل مشکالت معیشتی و ارتقای منزلت معلمان بردارند 

تا یک اقدام مهم و یادگاری تاریخی را در زمینه تعلیم و تربیت از خود بر جای گذارند. 
م.ق

گوشه گیری، پرخاشگری، تمایل به تنهایی، 
واکنــش تنــد و برخوردهای ســلبی در میان 
همســاالن، مشــخصه کودکانی است که دست 
پرمهر و محبت والدین به جای کشیده شدن بر 
سر آنان، به لمس فضاهای مجازی مشغول است.
بــه گزارش ایرنــا، خانواده، نخســتین نهاد 
اجتماعــی و محیط آمــوزش و تعلیم و تربیت 
کودکانی اســت که پا به عرصــه آن می گذارند، 
کودکانی که محبت و عاطفه در خانواده، می تواند 
روح آشفته آنان را درمان کند و آنان را به زندگی 
سعادتمند و موفق امیدوار سازد. لذا برای تربیت و 
پرورش درست فرزندان، باید محیطی ایجاد کرد 

که در آن مهرورزی و عاطفه موج می زند.
در سال های اخیر، با رشد فناوری های ارتباطی 
نوظهور، انتظار می رفت که فاصله ها و ارتباطات 
میان افراد نزدیک تر شــود اما متاسفانه به دلیل 
استفاده نامناسب از فضای اینترنت،کانون خانواده 
هم دســتخوش تغییراتی شده و پدیده ای به نام 
اعتیاد اینترنتی رواج پیدا کرده اســت، پدیده ای 
که عوارض و مشــخصه یکسانی میان همه افراد 
دارد و والدین هم از این قاعده مســتثنا نیستند؛ 
اعتیادی که فرزندان، نخســتین آماج بارقه های 

آسیب آن هستند.
اعتیــاد والدین به فضاهای مجازی و رشــد 
کودکانــی که موبایل و تبلت، آنان را یتیم کرده 
اســت، بهانه ای شــد برای گفت و گو با »محبوبه 
شهبازی« روانشناس کودک، »پروانه محمدخانی« 
روانشناس بالینی و »هادی معتمدی« روانپزشک.
به باور این کارشناسان، بسیاری از مشکالت 
رفتاری اجتماعی کودکان و نوجوانان ناشــی از 
رفتارهای موجود در خانه اســت، افراط و تفریط 
والدین به وقت گذرانی در فضای مجازی و روابط 
نادرســت عاطفی پدر و مــادر و عدم نظارت بر 

دوستان و معاشران فرزندان.
رابطه تنگاتنگ رفتارهای ضداجتماعی کودکان 

با وقت گذرانی مجازی والدین
اعتیاد والدین به فضای مجازی، به اســتفاده 
مســتمر آنان از شــبکه های اجتماعــی مانند 
اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و ... گفته می شود، به 
طوری که این اســتفاده مستمر، زندگی روزمره 
اعضای خانواده را دچار اختالل کرده و بر تربیت 
فرزنــدان و رفتارهای اجتماعــی آنان در حال و 

آینده سایه می اندازد.
موضوعی که محبوبه شــهبازی، روانشناس 
کودک، با اشــاره به آن، گفــت: اعتیاد به فضای 
مجازی پیامدهای مختلفی را برای فرد و خانواده 
به همــراه دارد که از آن جمله می توان به ایجاد 
اختــالل در روابط بین فردی، تغییر در ســبک 
زندگی، نشان دادن عالیم وسواس گونه مانند ِچک 
کردن مداوم شبکه های اجتماعی، تغییر در الگوی 
زمان خواب و بیداری و همچنین نادیده گرفتن 

مسئولیت های فرد در مقابل خانواده  اشاره کرد.
این روانشناس کودک افزود: خانواده نخستین 
و مهمترین اجتماعی اســت کــه کودک در آن 
حضور دارد؛ تاثیر والدین بر کودک تا حدی است 
که می تواند بر عوامل ارثی از جمله میزان هوش، 
خلق و خوی و سایر ویژگی های ژنتیکی کودک 
تاثیری چشمگیر داشته باشد و این اثر به راحتی 
مسیر زندگی کودک را تغییر خواهد داد. کودک از 
والدین خود، یاد می گیرد چگونه راه برود، چگونه 
حرف بزند و چگونه مفید و موثر باشد؛ همه اینها 
نیازمند صرف زمان توســط والدینی تاثیرگذار و 
دقیق اســت. والدینی که بیشتر زمان خود را در 
فضای مجازی می گذرانند، نه تنها زمانی برای تاثیر 
بر رشد کودک ندارند، بلکه این سبک زندگی را 

به کودک خود نیز انتقال می دهند.
به بیان وی، تعامــل موثر والدین و فرزندان 
در رشــد مهارت های عاطفی، روانی، اجتماعی و 
تحصیلی نقشی اساسی ایفا می کند؛ کودکانی که 
از جانب والدین مورد غفلت قرار می گیرند دچار 
خود کم بینی می شــوند؛ این کــودکان ادراکی 
نادرســت از خود خواهند داشت و در نتیجه در 
روابط اجتماعی دچار مشکل می شوند. مجموعه 
این عوامــل، پرخاشــگری را در کودک تقویت 
می کند و در ســنین باالتر باعث بروز رفتارهایی 

ضد اجتماعی می شود.
شهبازی درباره راهکار اســتفاده مناسب از 
فضاهای مجازی به خصوص در مورد والدین، اظهار 
داشت: زمینه اولیه گرایش افراد به دنیای مجازی، 
داشتن زمانی آزاد از یک طرف و نداشتن برنامه ای 
برای این زمان از طرف دیگر اســت؛ افراد در این 
شــرایط، بی هدف وارد فضای مجازی می شوند 
و شروع به پرســه زدن در شبکه های اجتماعی 
مختلف می کنند؛ این کار تبدیل به عادت شده و 
تکرار می شود. برای ترک این عادت، برنامه ریزی 
برای جایگزیــن کردن فعالیت های مختلف و به 
همان اندازه جذاب می تواند موثر باشد. از طرفی 

بلوغ جنسی،  با کاهش سن  در مواجهه 
یا باید مثل جوامع غربی، روابط آزاد جنسی 
قبل از ازدواج را به رسمیت شناخت یا برای 
تسریع ازدواج و کاهش فاصله بلوغ جنسی 
تا ازدواج تدابیری اندیشید. فراکسیون زنان 

مجلس کدام راه را در پیش گرفته است؟
در ســال های اخیــر بخــش قابل توجهی از 
نوجوانــان ما از ابتــدای دوران نوجوانی یا پایان 
کودکی به بلوغ جنســی می رسند. در پسرها این 
سن به ۱۰-۱۲ سالگی و در دخترها ۹-۱۰ سالگی 
رسیده است. دکتر مهدی ملک محمد، عضو انجمن 
روانشناســی ایران، علت شیوع این بلوغ جنسی 
زودرس را تغییــر رژیم غذایی به فســت فود که 
محرک هورمون های جنســی است و هم چنین 
دسترســی بدون محدودیت کودکان به عکس ها 
و فیلم های محرک جنســی از طریق شبکه های 

اجتماعی و موبایلی می داند.
با شــروع دوره بلوغ، ترشح غدد و هورمون ها، 
عالوه بــر اثر ظاهــری در اندام ها و بــدن، اثراتی 

روی احساسات فرد می گذارد و در این دوره فرد 
تمایالت و هیجانات قوی نسبت به جنس مخالف 
پیــدا می کند. هم چنین دو نیاز اصلی فرد در این 
دوران، یعنی استقالل طلبی و کسب هویت باعث 
می شود به دنبال کارهایی برود که برایش هویت 
مستقل از خانواده سابق به وجود آورد. در این صورت 
اگر او توسط خانواده یا جامعه آموزش های مربوط 
به خویشــتن داری را ندیده باشد، در اکثر موارد 
به راحتی به روابط خارج از چارچوب عرف و شرع 

و قانون تن می دهد.
بلوغ زودرس جنســی در کشورهای دیگر نیز 
وجود داشــته و بحران هایی را ایجاد کرده اســت. 
مثاًل در آمریکا، یک ونیم میلیون دختر نوجوان به 
واســطه روابط خارج از چارچوب باردار شدند. به 
عالوه در ســال ۱۹84 نیز، ۹ هزار و ۹65 زایمان 
مربوط به دختران زیر ۱5 سال بود )پایین تر از سن 
قانونی ازدواج( و این غیر از سقط جنین هایی است 
که توســط دختران زیر ۱5 سال انجام می شود. 
هرساله در آمریکا حدود 4۰۰ هزار سقط جنین در 

کاهش دوسوم نرخ باروری
 پس از انقالب

»فیلیپ النگمن« جمعیت شناس آمریکایی در کتاب 
معروفش با عنوان »گهواره های خالی« می نویسد: »اکنون 
کشورهای در حال توسعه نیز با سرعتی بیشتر از کشورهای 
توســعه یافته، با مسئله ســالخوردگی دست و پنجه نرم 
می کنند؛ چنان که جمعیت مکزیک با ســرعتی پنج برابر 
بیشتر از ایاالت متحده سالخورده می شود که این امر اساسا 
ناشــی از کاهش چشمگیر نرخ باروری است. در ایران نیز 
پس از انقالب، تقریبا دو سوم از نرخ باروری کاهش یافته 
است و بدین ترتیب تا سال ۲۰3۰، تعداد سالخوردگان از 

کودکان بیشتر خواهد شد.«
کاهش حیرت انگیز 70 درصدی

 نرخ باروری در ایران
همچنین دکتر »نیکوالس ابرشتات« از محققان انستیتو 
انترپرایز آمریــکا در مقاله ای با عنوان »کاهش باروری در 
جهان اســالم: تغییری فاحش که در کمال تعجب کسی 
متوجه آن نشده است« می نویسد: »کاهش نرخ باروری در 
ایران طی 3۰ سال گذشته حیرت انگیز و معادل 7۰ درصد 
بوده است. این میزان یکی از سریع ترین و چشمگیرترین 
آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشــر بوده است! با توجه 
به آمار اداره سرشماری آمریکا، تا سال ۲۰4۰، درصد افراد 
سالمند باالی 65 سال در ۱۰ کشوری که بیشترین جمعیت 
مسلمان را دارند، از جمله اندونزی، ایران، الجزایر و مراکش، 
از درصد سالمندان حال حاضر آمریکا بیشتر خواهد بود. با 
توجه به درآمد نسبتا پائین این کشورها، چگونگی مواجهه 
با نیازهای فزاینده پیش روی سالمندان یکی از چالش های 

جدی کشورهای مسلمان خواهد بود.«
سبقت ایران در کاهش باروری

 از سایر کشورها
دکتــر محمدجواد محمودی، رئیــس کمیته مطالعات و 
پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
در مقاله »سالخوردگی جمعیت؛ یک مسئله اجتماعی جمعیتی« 
می نویسد: »در ایران، کاهش چشمگیر نرخ باروری در دهه هفتاد 
و تداوم و تشــدید آن در دهه هشتاد، ترکیب سنی جمعیت را 
در آینده نزدیک سالخورده می کند. سرعت و شدت زیاد کاهش 
باروری در ایران با شــیب تندتری از ســایر کشورها مشاهده 
می شود. در ایران، در ســال ۱3۹4 حدود ۱۰ درصد جمعیت 
باالی 6۰ ســال سن داشــته اند. در 35 سال آینده یعنی سال 
۱4۲۹ )در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت(، درصد 
سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت.«

ایران، جهان را شگفت زده کرد!
به عنوان یک نمونه دیگر، فرزانه رودی، دانش آموخته 
جمعیت شناسی از دانشگاه جورج تاون و مدیر سابق برنامه 
 خاورمیانه و شــمال آفریقای دفتر مرجع جمعیتی آمریکا

 )The Population Reference Bureau( در مصاحبــه ای بــا 
هافیگتون پســت گفته است: »ایران، جهان را شگفت زده 
کرد؛ هنگامی که نتایج سرشماری سال ۱۹۹6، نشان داد 
که بیش از نیمی از ســطح باروری، صرفا ظرف ۱۰ سال 
کاهش یافته اســت. کاهش از 6/۲ تولد به ازای هر زن در 
ســال ۱۹86 به ۲/5 فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۹6، 

والدین معتاد به فضای مجازی
 و تنهایی کودکان

دیگر، الزم اســت افراد خانواده، زمانی مشخص، 
محدود و تعریف شــده برای اســتفاده از فضای 

مجازی داشته باشند.
تربیتی غیر علمی اینترنتی

هادی معتمدی روانپزشــک نیز ضمن اشاره 
به تاثیرات عمومی و یکســان اعتیاد به فضاهای 
مجازی میان فرزندان و والدین گفت: اعتیاد والدین 
به اینترنت، بر رفتار آنان و ســایر اعضای خانواده 
تاثیر می گذارد که این مسئله را می توان در چند 
بُعد بیان کرد: نخست اینکه والدین از تارنماهایی 
استفاده می کنند که به طور معمول محتوای آن 
برای فرزندان مناسب نیست اما متاسفانه خیلی 
اوقــات فرزندان به این تارنماها دسترســی پیدا 
می کنند کــه این خود نوعی انحــراف به وجود 
مــی آورد. بُعد دیگر اینکه فضاهای مجازی، وقت 
والدین را تلف می کند وآن زمانی را که باید برای 
فرزنــدان بگذارند در فضای مجازی با دوســتان 

مجازی می گذرد و بچه ها را از دست می دهند.
وی افزود: نکته بعدی اینکه والدین به خصوص 
زوج های جوان بسیاری از اصطالحات آموزشی و 
نکات تربیتی را از این فضاها یاد می گیرند، در حالی 
که مطالبی که در این فضا در معرض عموم قرار 
می گیرد، از بار علمی تهی است و تربیتی نادرست 
را آموزش می دهد که باعث ایجاد فاصله و شکاف 
نســلی میان والدین و فرزندان می شود. )موردی 
که متاســفانه در بخش درمانی هم شــاهد آن 
هستیم به این معنا که بسیاری از افراد به پزشک 
مراجعه نمی کننــد و در فضای مجازی به دنبال 
درمان می گردند در نتیجه گرفتار افراد سودجو و 
تناقض های مختلفی در مورد یک مسئله می شوند، 
در حالی که بارها عنوان شده فضای مجازی، فضای 
قابل اعتمادی نیست و نباید بر اساس مطالب آن، 

راجع به تربیت و زندگی تصمیم گرفت.(
والدین، الگوی زندگی فرزندان

پروانــه محمدخانی، روانشــناس بالینی هم 
با اشــاره به الگوپذیری فرزندان از رفتار والدین، 
گفــت: پدر و مادری که خود را در فضای مجازی 
محصور کرده یا به نوعــی زمان زیادی را در آن 
می گذرانند، به مثابه مدلینگی هستند که فرزندان 
با مشاهده آنان، الگو برداری می کنند و تغییرات 
رفتاری تازه ای از خود بروز می دهند. ضمن اینکه 
وقــت گذرانی در فضای مجــازی، موجب غفلت 
والدین از نیازهای کودکان و ســرخوردگی آنان 

می شود.
 وی افزود: به هر حال فرزندان از دو طریق 
آسیب خواهند دید؛ از یک سو فرصت صمیمیت، 
گفت و گو و بسیاری از تعامالت والدین- فرزندی 
را از دست می دهند و از سویی دیگر، نیازهای 
تحصیلی، اجتماعــی و عاطفی کودکان تامین 
نمی شود که بسیاری از این غفلت ها، عامل رشد 
خشــونت های رفتاری برون ریز، خودکم بینی، 
عدم جســارت در برابر مشــکالت و احساس 
عدم پذیرش در میان خانواده و همســاالن در 

کودکان است.
محمدخانی، رفتارهای پرخطر وآســیب زا به 
خود، خودکشی و خودزنی را دیگر واکنش فرزندان 
بــه این نامهربانی ها عنوان کرد و گفت: مطالعات 
اخیر هم نشــان داده که فضای مدارس و روابط 
بین فردی و تعامالت نوجوانان با هم بسیار خشن 
شده و خشم خود را براحتی منتقل می کنند که 
باید گفت ناشــی از فاصله عاطفی میان اعضای 
خانواده و به قول علم روانشناسی، ناشی از طرحواره 

رهاشدگی یا طرحواره ناخواستنی بودن است. 
راهکار فرار از این مسایل، بها دادن به هرچیزی 
در جــای و اندازه خود و دوری از تفریط و افراط 
اســت. بدیهی اســت که فضای مجــازی اگر به 
صورت مناســب، مورد استفاده قرار بگیرد جایی 
برای یادگیری و تعامل اجتماعی می تواند باشــد 
اما هرچقدر هم مفید باشد، نباید شانس فرزندان 

سالم و سالمت داشتن را از والدین بگیرد.

چه کسانی دستگاه محاسباتی مسئوالن را در موضوع جمعیت مختل کرده اند؟!

اخاللتصمیمسازان

درپروندهافزایشجمعیت
 حسین مروتی*

از دهم تا شانزدهم ماه جاری »هفته سالمند« نامیده شده بود و وزارت بهداشت در این 
هفته، برنامه هایی را برای گرامیداشت سالمندان تدارک دیده بود. وزیر بهداشت هم پیش 
از آغاز این هفته در یادداشــتی به مسئله سالمند و سالمندی پرداخت. در قسمتی از این 
یادداشت آمده بود: »پیامد طبیعی برنامه های توسعه و پیشرفت نظام های سالمت، سالخوردگي 
ساکنان کره خاکی اســت. از جمله تخمین زده می شود تا ۲0 سال آینده بیش از ۱۵درصد 

جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند.«
همان روز، دکتر مطلق، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت نیز در مصاحبه ای 
بر این گزاره تاکید می کند که پیامد طبیعی پیشرفت نظام سالمت، افزایش طول عمر و امید   

زندگی مردم خواهد بود که منجر به سالخوردگی جمعیت می شود.
در نقد این اظهارنظر باید گفت که اگرچه افزایش ســن امید  زندگی می تواند سهمی در 
سالخورده شدن جمعیت یک کشور داشته باشد، اما معموال آن علت اصلی که کشورها را به 
سالخوردگی جمعیت مبتال می کند، کاهش فرزندآوری خانواده ها است، نه افزایش سن امید   

زندگی، مسئله ای که برای شرایط جمعیتی کشورمان نیز کامال صادق است.
در این مجال برخی از اظهارات جالب توجه کارشناسان مطرح را، پیرامون علت بحران 

جمعیت ایران از نظر می گذرانیم. 

یعنی ســریعترین کاهش باروری که برای همیشه توسط 
کشــوری تجربه شده اســت... پس از تنها یک نسل، سه 
چهارم از نرخ باروری در مناطق روســتایی کاسته شد و از 
8/۱ تولد به ازای هر زن در نیمه دهه ۱۹7۰، به ۲/۱ تولد 
به ازای هر زن در ســال ۲۰۰6 رسید، در حالی که برای 
کشورهای اروپایی، حدود 3۰۰ سال طول کشید تا چنین 

کاهشی را تجربه کنند!«
نقش سقوط باروری 

در سالخوردگی جمعیت
در واقع سقوط باروری در ایران چنان سهمگین بوده 
است که می توان در تحلیل علل سالخوردگی قریب الوقوع 
جمعیت کشــور، مولفه »افزایش سن امید زندگی« را در 
مقابل آن نادیده گرفت و دقیقا همین کاهش حیرت انگیز 
نرخ باروری در ایران بوده است که سبب سرعت فوق العاده 
کشور در حرکت به سمت مرزهای سالخوردگی شده است، 

چنان که دکتر ناظمی اردکانی، رئیس سابق سازمان ثبت 
احوال کشور می گوید: »ایران در سرعت رسیدن به مرزهای 

سالمندی، رتبه  سوم جهان را دارد!«
در واقع این تحلیل اشــتباه کــه علت اصلی حرکت 
جمعیت کشور به سوی مرزهای سالمندی را افزایش امید 
زندگی می داند، سبب می شــود که تصمیم گیران عرصه 
سالمت به مصیبت سالخوردگی جمعیت به عنوان توفیقی 
بزرگ نگاه کنند که ناشــی از پیشرفت های نظام سالمت 
بوده است. به دنبال این تحلیل راه حل بحران جمعیت نیز 
مشخص خواهد شد: اگر بخواهیم مانع سالخوردگی جمعیت 
شویم، باید جلوی بهبود شاخص امید زندگی گرفته شود، 
که البته معقول نیست. پس ناچار باید به پیر شدن جمعیت، 
به عنوان آینده ای محتوم تن داد و برای مدیریت جمعیت 
سالخورده آینده آماده شده، نهایتا ساختارها را فراهم کنیم 
تا سالمندان آینده، دوران پیری سالم و فعالی داشته باشند!

آیا واقعًا سالخوردگی جمعیت 
یک موفقیت است؟!

دکتــر مهیــن عظیمــی، رئیــس اداره ســالمت 

ســالمندان )زیرمجموعه دفتر ســالمت جمعیت( دقیقا 
همین تلقی اشــتباه را در همایش طب سالمندان مورخ 
۱3۹6/7/۱3، بیان می کند که: »سالخوردگی جمعیت، یک 
موفقیت اســت!! و با توجه به اینکه هر سال امید زندگی 
افزایش و مرگ و میر کاهش می یابد، روند ســالخوردگی 

جمعیت برگشت پذیر نیست!«
شیطنت کارشناسی

این اظهارنظر در تطابق کامل با اظهارات دکتر عباسی 
شوازی، برنده جایزه جمعیت سازمان ملل و رئیس موسسه 
مطالعات جمعیتی ایران است که روز قبل از این همایش 
در یک روزنامه منتشــر شده بود. دکتر عباسی در آنجا با 
مغالطه ای آشــکار در اثبات این ادعا که »سیاست افزایش 
جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست« 
می گوید: »باید توجه داشــت که بــه دلیل افزایش امید 
زندگی، حتی با افزایش باروری و فرزندآوری، تعداد افرادی 
که سالخورده می شوند، در ساختار جمعیتی باقی خواهند 

ماند و بایستی برای آنان برنامه ریزی شود«
یعنی این استاد تمام جمعیت شناسی دانشگاه تهران، 
به این بهانه که تعداد سالخوردگان آینده کشور زیاد خواهد 
بود، »مدیریت جمعیت سالمندان« را به عنوان جایگزینی 
برای »پیشگیری از سالخوردگی جمعیت« مطرح می کند. 
این شــیطنت کارشناســی در حالی مطرح می شود که 
»سالخوردگی جمعیت« به مفهوم افزایش نسبت و درصد 
ســالخورده ها در یک جمعیت است و افزایش نرخ باروری 
و فرزندآوری خانواده ها اگرچه مشــخصا از جمعیت آینده 
سالمندان نخواهد کاست، ولی تنها راهی به شمار می آید که 
می تواند جلوی افزایش درصد افراد سالخورده در یک جامعه 
را گرفته و از این طریق مانع ســالخوردگی جمعیت شود. 
یعنی اگر نرخ باروری به میزان کافی افزایش یابد، جمعیت 
کشور سالخورده نخواهد شد و جمعیت زیاد سالمندان آینده 
کشــور، تعداد زیادی جوان را به عنوان پشتوانه خواهند 

داشت تا هم در امور فردی سالمندی، مشکالتشان کاهش 
یابد و هم کشور بتواند فارغ از هزینه های باالی سالمندان، 

با سرعت باال در مسیر پیشرفت گام بردارد. 
چه کسانی دستگاه محاسباتی مسئوالن 

را نشانه رفته اند؟
اما این تحلیل غرض ورزانه و عجیب که بحران جمعیت 
را موفقیتی محتوم و غیرقابل برگشت توصیف می کند، با 
چه هدفی ارائه می شــود؟ چه کسانی دستگاه محاسباتی 
مسئوالن را در موضوع استراتژیک جمعیت نشانه رفته اند؟ 
پیش از این، اطالعات غلط چه افرادی باعث شده بود که 
دکتر هاشمی، وزیر بهداشت در سخنرانی خود این ادعای 
خالف واقع را مطرح کند که: »مشکل زاد و ولد با تأکیدات 
رهبــر معظم انقالب و به شــهادت مرکز ملی آمار و ثبت 
احوال، در مســیر رســیدن به تعادل است«. کدام تحلیل 
باعث شــده بود که وزیر بهداشت در اظهارنظری عجیب 
بگوید: »در زمینه افزایش جمعیت، وزارت بهداشت کمترین 
نقش را دارد«. چگونه است که برای کاهش جمعیت، وزارت 
بهداشــت هرچه در توان داشــت در حیطه های مرتبط و 

غیرمرتبــط با بحث ســالمت انجام داد، ولــی اکنون در 
حیطه های مرتبط با سالمت نیز اقدامی در جهت تشویق 

خانواده ها به فرزندآوری بیشتر انجام نمی دهد؟
نقش وزارت بهداشت 

در حوزه جمعیت
به عنــوان نمونه ترویج فرهنگ فرزندآوری بیشــتر 
می تواند تا حد زیادی مانع ارتکاب جنایت سقط جنین شود، 
چرا که بسیاری از موارد سقط جنین، ناشی از این مسئله 
است که خانواده ها، بیش از یک یا دو فرزند نمی خواهند. 
حال در شرایطی که سقط جنین، سالمت مادر را به شدت 
به خطر می اندازد و مسئولین دفتر سالمت جمعیت نیز آمار 

سقط جنین غیرقانونی را ساالنه تا 35۰ هزار مورد برآورد 
کرده اند، وزارت بهداشت چه دستورالعمل و برنامه ای برای 
کاهش آمار این جنایت دارد؟ یا در حالی که افزایش سن 
نخستین بارداری زن، یکی از عوامل مهم ناباروری در زنان 
اســت، چرا همچنان وزارت بهداشت در لفافه به زوجین 
توصیه می کند که در ابتدای ازدواج، فرزندآوری را به تاخیر 
بیندازند؟ سوءعملکردهای متعدد وزارت بهداشت در بحث 
جمعیــت که بارها با واکنش مقام معظم رهبری و مراجع 

عظام تقلید روبرو شده زیر سر چه کسانی است؟
قســمت مهمی از علت این سوءعملکردها را می توان 
در مســئوالن دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت پیدا 
کــرد. حلقه ای بســته از مدیران میانی وزارت بهداشــت 
کــه خود، از علل وقوع بحران جمعیت هســتند و اکنون 
از طریق اتصالشــان به صندوق جمعیت ســازمان ملل و 
تعدادی جمعیت شناس مسئله دار، به صورت کامال حساب 
شده در مسیر اجرای سیاست های جمعیتی سنگ اندازی 
می کنند. )کیهان در یادداشت های بعدی به سوءعملکردها 

و خیانت های این افراد بیشتر خواهد پرداخت(

البته که تکلیف جمعیت شناس های تربیت شده غرب 
نیز در این جریان کامال مشــخص است. کسانی که بابت 
کاهش شدید و سریع نرخ باروری اعالم خطر نکردند، در 
سه دهه گذشــته به کاهش روزافزون نرخ باروری کمک 
نمودنــد و از دالرها و جوایز بین المللی بهره مند شــدند. 
گروهی از جمعیت شناســان که از هر وسیله ممکن برای 
ایجاد اختالل در دستگاه محاسباتی مسئولین استفاده کرده 

و استفاده می کنند. 
از یک سو بحران جمعیت را نفی می کنند، مانند دکتر 
عباسی شــوازی که می گوید: »ما واقعا در شرایط بحرانی 
قرار نداریم؛ بلکه در شــرایط استثنایی و دارای جمعیتی 
رشد کرده هستیم!« یا دکتر میرزایی، رئیس سابق انجمن 
جمعیت شناسی که در اظهارنظری عجیب می گوید: »ما از 
نقطه نظر کالن )جمعیت( واقعا وضعیت مطلوبی داریم!«

دستکاری در آمارهای جمعیتی نیز ترفند دیگری است 
که این جمعیت شــناس ها از آن استفاده می کنند و نمونه 
مشهور آن آمار جعلی دکتر عباسی شوازی از نرخ باروری 
کشور است که در سال ۲۰۱۲ به منظور عادی جلوه دادن 
وضعیت جمعیتی کشور در اختیار سازمان ملل قرار گرفت. 

نیازی به برنامه ریزی برای پیشگیری از 
سالمندی جمعیت نیست؟!

نکته جالب توجه در مورد این جمعیت شناســان این 
است که نه تنها بعد از تغییر سیاست های جمعیتی نظام 
اسالمی، کمترین همراهی را با این سیاست ها نداشته اند، 
بلکه روز به روز بر دشمنی خود با این سیاست ها افزوده اند؛ 
طــوری که بــه عنوان نمونــه دکتر میرزایــی در تاریخ 
۱3۹۱/5/3۱ در پاســخ به سوال خبرنگاری که می پرسد: 
)آیا( با رشد جمعیت... کمبود آب پیدا نمی کنیم؟ می گوید: 
»کمبود آب که همیشــه مطرح بوده است و نمی توان به 
خاطر کمبود آب، مثال اجــازه باروری ندهیم« اما همین 
ایشان چندی بعد )۱3۹3/6/۱8( در مصاحبه ای می گوید: 
»در حال حاضر با بحران آب مواجه هســتیم که اگر این 
روند ادامه یابد، یک یا دو دهه دیگر دچار کم آبی می شویم. 
نمی گویم که همه این موارد فقط مربوط به جمعیت است، 
اما به جمعیت هم مرتبط است« سیر دگرگونی عقاید دکتر 
میرزایی طی می شــود و وی در تاریخ ۱3۹4/3/۱6 ضمن 
مصاحبه ای مدعی می شود که خشک شدن دریاچه ارومیه 

و زاینده رود به دلیل رشد انفجاری جمعیت بوده است! 
ایــن گــروه از جمعیت شناســان معتقدنــد که 
ســالخوردگی جمعیت کشور غیرقابل اجتناب است و 
اساســا نیازی نیســت که با آن مقابله کنیم، چون به 
قول دکتر میرزایی؛ ســالخوردگی جمعیت، شاید یک 
فرصت باشد تا تهدید!! برخی دیگر از افراد این جریان 
نیز هستند که حتی آماده شدن برای مدیریت جمعیت 
سالخورده آینده را نیز الزم نمی دانند؛ به عنوان نمونه 
یک جمعیت شــناس دیگر در اظهارنظری شــگفت 
می گوید: »از اآلن الزم نیست برویم سراغ اینکه کشور 
ما در حال پیر شدن است و برای سالمندی برنامه ریزی 
کنیم و فکر کنیم که 3۰ تا 4۰ ســال دیگر کشورمان 

پیر می شود چه کار کنیم!«
لزوم هوشیاری بیشتر مسئوالن کشور

متاسفانه این گروه از جمعیت شناس ها که در سال های 
اخیر، با آبروی جمعیت شناسان متعهد کشور بازی کرده اند، 
در سطوح باالی مدیریتی کشور نفوذ کرده اند تا جایی که 
گزارش جهت دار و مغرضانه آنها در جلسه هیئت دولت نیز 
ارائه شده و ســبب شده است که رئیس جمهور بر خالف 
شــواهد و مســتندات آماری فراوانی که وضعیت بحرانی 
جمعیت را اثبات می کند، بگوید: »گزارش امروز برخی از 

نگرانی ها را کاهش می دهد!«
به هر حال نفوذ این افراد، هوشیاری بیشتر مسئوالن 
کشــور را می طلبد و مسئولین مختلف؛ به خصوص وزیر 
محترم بهداشت، بایستی با پاالیش مجموعه های تحت امر 
خود از »رسوب های دوران تنظیم خانواده«، امکان اجرای 
سیاست های جمعیتی نظام اسالمی را فراهم آورند. امید 
اســت که مسئولین دلسوز کشور، هرچه زودتر و پیش از 
آنکه کار از کار بگذرد، متوجه شوند که در مورد سالخوردگی 

جمعیت نیز، پیشگیری بهتر از درمان است.
*تحلیلگر حوزه جمعیت

مدیریت  بلوغ جنسی زودرس
 با تسهیل ازدواج  و نه افزایش سن ازدواج

پروانه شکوری
زنان کم تر از ۲۰ سال صورت می گیرد که بیشتر 
در نوجوانان مجرد اســت. تخمین زده می شــود 
در آمریکا 7۰ درصد زنان مجرد ۱۹ ســاله و 8۰ 
تــا ۹۰درصد مردان جوان مجرد رابطه جنســی 

داشته اند.
راهکارهای مدیریت بحران

 بلوغ جنسی زودرس
در مواجهه با کاهش ســن بلوغ جنســی، دو 
راه می تــوان در پیش گرفت؛ یک راه این اســت 
که مثل اکثر جوامع غربی، روابط آزاد جنســی در 
سنین نوجوانی به رسمیت شناخته شود و در کنار 
آن آموزش های جنســی به افراد ارائه شــود تا از 
بیماری های مقاربتی و بارداری های ناخواسته در این 
روابط، مصون بمانند. البته این راه حل مغایر با عرف 
و فرهنگ جامعه ایرانی است و در میان عموم مردم 
پذیرفته نخواهد شد. راه دیگر این است که فاصله 
سن بلوغ جنسی و سن ازدواج هرچقدر ممکن است 
کاهش داده شــود و در این فاصله هم افراد تحت 
تربیت جنسی مبتنی بر خویشتن داری قرار گیرند.
ازدواج دختــران در ســنین نوجوانی، امری 
مرسوم و مقبول در سرتاسر کشور و بویژه مناطق 
روستایی و شهرهای کوچک است؛ در این مناطق 
طبق فرهنگ غالب جامعــه و تربیت خانواده ها، 
دختران در سنین زیر ۱8 سالگی به حد مناسبی 
از رشد و بلوغ عقلی و اجتماعی می رسند و توانایی 
اداره خانواده جدید را در همه حوزه های عاطفی، 
مهارت های خانه داری و تربیت فرزند و... کســب 
می کنند؛ اما در شهرهای بزرگ به خصوص مراکز 
استان ها، فرهنگ غالب این است که دختران باید 
در این سنین تمام توجه خود را معطوف به درس و 
تحصیل و آمادگی برای کنکور کنند و لذا آموزشی 
درزمینه مهارت های مدیریت خانواده نمی بینند. 
در این شرایط به نظر می رسد ازدواج دختران در 
سنین نوجوانی، اشتباه باشد و باعث لطمه خوردن 
به خود دختر و بی ثباتی خانواده ای که تشــکیل 
می دهد، شــود. حال باید بررسی کرد که در این 

شرایط راه حل چیست؟
در شهرهای بزرگ، آمارها و شواهد حاکی از 
آن است که دختران در مقاطع ابتدایی و راهنمایی 
در اثر نیاز جنســی و عاطفــی، تمایل جدی به 
برقراری روابط دوســتی با جنس مخالف دارند و 
به گفته زهرا آیت الهی، رئیس شورای فرهنگی و 
اجتماعی زنان شورای عالی انقالب فرهنگی، این 
مسئله به امری رایج در سنین ۱۰ تا ۱۱ سالگی 
دختران تبدیل شده است. لذا مسئولین مربوطه 
و سیاســت گذاران حوزه زن و خانواده، باید برای 

برآورده شــدن این نیاز به شکل معقول و مطابق 
با عرف و شــرع و قانون راه حلی ارائه کنند. چشم 
بستن بر این نیاز و عدم ارائه راه حل های درست، 
عماًل دختران نوجوان و ناپخته را با این بحران تنها 
گذاشته و احتمال خطا در تصمیم گیری ها و انجام 

رفتارهای نامتعارف را افزایش می دهد.
در شــهرهای بزرگ نیز دختران در ابتدای 
ســنین نوجوانی، به بلوغ جنسی و عاطفی الزم 
برای تشکیل خانواده می رسند و همان طور که 
با یک پسر دوست می شــوند و روابط عاشقانه 
برقرار می کنند، می توانند با شــوهر خود روابط 
عاطفی داشــته باشند. تنها مشکل برای ازدواج 
این افراد، نداشتن مهارت های مدیریت خانواده 
و تربیت فرزند و... است که این مسئله می تواند 
به راحتــی با ارائه آموزش های همه جانبه به آنها 
از طریق خانواده، مدرســه و رســانه ها خصوصاً 

صداوسیما حل شود.
تعجیل در ازدواج دختران در آموزه های دینی 
نیــز مورد تأکید قرارگرفته اســت. چنان که امام 
رضــا)ع( می فرمایند: »جبرئیــل بر پیامبر )ص( 
فــرود آمد و گفت:  ای محمــد! پروردگارت به تو 
سالم می رســاند و می فرماید: دوشیزگان چونان 
میوه بر درخت اند؛ هرگاه میوه برســد اگر چیده 
نشــود خورشید آن را تباه می سازد و بادها آن را 
به اطراف می پراکنند. دوشــیزگان نیز هرگاه بالغ 
شوند بهترین چیز برای آنان شوهر است وگرنه از 

فتنه و تباهی در امان نخواهند بود.)۱(«
با توجه به روایت باال، راه حلی که اســالم در 
این شرایط )کاهش سن بلوغ جنسی در جامعه( 
پیشنهاد می کند این است که دختران بالغ هرچه 
ســریع تر ازدواج کنند؛ یا اگر به هر دلیلی )اعم از 
عدم بلوغ عقلی و جسمی و اجتماعی و...( برایشان 
امکان ازدواج فراهم نشــد، در فاصله بلوغ جنسی 
تا ازدواج، خویشتن داری کنند و در همین حین 
مهارت های الزم برای زندگی خانوادگی را کسب 
کنند و برای شروع زندگی مشترک آماده شوند. 

البته باید توجه داشــت، خویشتن داری و مصون 
ماندن از روابط نامشروع در شرایط کنونی جامعه 
که عوامل تحریک کننده زیادی در فضای واقعی 
یا مجازی وجود دارد، کار چندان آســانی نیست 
و قطعاً نیازمند کسب مهارت ها و آموزش هایی از 
جانب خانواده و جامعه است؛ که مسئولین امر باید 

در این رابطه هم تدابیری بیندیشند.
جامعه برای حل بحران بلوغ جنسی 
زودرس، چه توقعی از مسئولین دارد؟

انتظاری که جامعه از فراکسیون زنان مجلس 
شــورای اسالمی دارد، این اســت که با توجه به 
مسائل واقعی کشور، راه حل هایی متناسب با شرع 
و عرف و قانون اساســی ارائه دهند و به دختران 
نوجوان با وضع قوانین حمایتی درزمینه ازدواج و 
تشکیل خانواده کمک کنند؛ اما گویا این مسئله در 
فراکسیون زنان کاماًل مغفول است و حتی برخالف 
آن اعضای این فراکســیون، به تأســی از اســناد 
بین المللی )ازجمله ســند توسعه پایدار ۲۰3۰ و 
کنوانسیون حقوق کودک( که طبیعتاً مطابق با شرع 
و عرف جامعه ایرانی نوشته نشده، به دنبال تصویب 
قوانینی مبنی بر ممنوعیــت ازدواج دختران زیر 
۱8 سال هستند! باید پرسید آیا منطقی است که 
اعضای این فراکسیون، بدون توجه به شرایط واقعی 
جامعه و حتی برخــالف آن، به تصویب قوانینی 
که متناســب با جوامع غربی)که بین سن ازدواج 
و ســن برقراري ارتباطات جنسي تفاوت قائلند( 
نوشته شده، اهتمام بورزند؟آیا این نمایندگان به 
پیامدهای اجتماعی چنین قانونی واقف هستند؟ 
و آیا نتایجی که در کشورهای غربی از این قانون 
حاصل شده )شامل باال رفتن آمار روابط نامشروع 
در سن زیر ۱8 سال و افزایش تعداد سقط جنین 

در دختران نوجوان( را بررسی کرده اند؟
ــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:۱. صفحه ۲6۱، کتاب مفاتیح الحیات، 
نوشته آیت اهلل جوادی آملی؛ به نقل از عیون اخبار 

الرضا)ع(، جلد۱، صفحه۲8۹

✍

✍

دردل یک فرهنگی

نقدی بر یک طرح خطر آفرین در مجلس


