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بعد از آنکه نماینده شهربابک اعالم کرد
به دلیل وضع معیشت مردم اعتصاب غذا
کرده است تالش کردیم با او درباره
این موضوع گفتگو کنیم اما پاسخی داده نشد

سرنوشت
نامعلوم

یک اعتصاب غذای
نمایشی

دو هفته از آن زمان گذشته و عموما در این
زمان تجربه ثابت کرده اخباری را شــاهد
باشیم که هر اعتصاب کنندهای دستکم
به دلیل از حال رفتگی به بیمارســتان یا
درمانگاه برای تزریق ســرم منتقل شده
باشد .با تجربهای هم که از نمایندگان داریم
اگر چنین اتفاقی میافتاد حتما رسانهای
میشد ،اما هیچ خبر جدیدی یافت نشد
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دادخواهی
بینالمللیایران

سرمقاله

دموکراتها به دنبال
سلبمسئولیت

آفتاب یزد بررسی کرد

قیمتمسکنکاهشمییابد؟
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یادداشت1-

خانه خرابهای
شهر
مجید ابهری

رفتار شناس

ســاخت ســرپناه در مناطق غیرمجاز وحتی
ممنوع ،یکی از راه حلهای مقدور برای نجات
نیازمندان است که اجبار به حضور در شهرها
و کالنشهر داشــته و توان پرداخت اجارههای
معمــول در شــهرها را ندارنــد .مهاجریــن
ایرانــی وغیرایرانــی در ردیف اول ســاکنین
حاشــیهها بوده و بعد از آنها افراد کم درآمد،
بیکارو بازنشســته درصفوف ساکنان اینگونه
اماکن میباشــند .در این شرایط همزیستی
فرهنگهای مختلف و پاره فرهنگها با یکدیگر
منجر به تقابل فرهنگهــا و گاه تضارب آنها
میگردد.امــا غفلــت و یــا تغافــل بعضی از
مامورین نظارت و پلیس ساختمان ،منجر به
تولد خانههای یکشبه میگردد که در صورت
بــروز یک زمیــن لرزه ضعیــف وحتی کمتر
از ســه ریشتر ویرانهای گســترده و زیانهای
جانی بســیار چشــمگیری را در پی خواهد
داشت .توسعه سرطانی کالنشهرها گاه تاجایی
پیشمیرود که دو شهر نزدیک را بهم دوخته
و تبدیل به یک شــهر مینمایــد .البته همه
میدانیم که تخلفات ساختمانی نیز به دو گروه
قابل و ناقابل تقسیم میگردد .از تخلفات قابل
میتوان در لواسان و ارتفاعات بومهن ورودهن
و خیلــی از ییالقهای اطــراف تهران نام برد
که نه کســی جرات تخریب آن بناها را دارد
و نه میتوان نامی از صاحبش آورد .از تخلفات
ناقابل میتــوان از اطاق بلوکــی و خانههای
شبساز نام برد.
ادامه در صفحه 8

بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی کودکان

هر ساله میلیونها کودک سوءرفتار ،کودک آزاری
و بهره کشــی را تجربه میکنند و این مســئله به
جغرافیای مشخص و طبقات جامعه ربطی ندارد؛
همه جا و همه اقشار در این زمینه درگیر هستند.
هرچند ناگفته پیداســت که گروههای در معرض
خطر مثل کودکان کار طبعا سهم بیشتری از این
آزار را تجربه میکنند ،اذعان یونیسف بر این واقعیت
ی و مستندتری میدهد.
به آن شکل رسم 
حل اساســی مســئله کودکان کار ،البته توسعه
اقتصادی ،محو فقر و بازتوزیع عادالنه مخازن رفاهی
اجتماعی جامعه اســت ،چنانکه بیشترین در صد
طبقات جامعه بر خط فقر سوار شوند و دیگر اساسا
نیازی به کار کودک نباشد .اما چنانکه روشن است
با توجه به مشــکالت عدیده اقتصادی و زیر فشار
تحریم این راه حل فعال در واقعیت آسان نیست .از
طرفی جمعآوری کودکان کار و روشهای مکانیکی
و پاککننده صورت مسئله که بارها و بارها امتحان
و نتیجه بسیار بد خود را پس دادهاند نیز راه درست
نیست .انتساب به باندها نیز هرچند ممکن است در
موارد بسیار نادر فقط به عنوان یک احتمال وجود
داشته باشند ،اما باندی دیدن کلیت موضوع کودکان
کار یک اشتباه بزرگ و بیشتر یک راهحل و مکانیسم
دفاعی برای رفع عذاب وجدان ناشی از حضور و آزار
دیدن آنان و توجیه نادیده گرفتن آنها به عنوان یک
عمل اجتماعی! است.
بنابرایــن باید وجود کــودکان کار را به عنوان یک
واقعیــت در جامعه موجود پذیرفــت .این پذیرش
طبعا نیاز به کمکرســانی اورژانســی به این گروه
بزرگ را خصوصا در شرایط کرونا نشان میدهد .در

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بینالملل

واکنشهایآمریکاییهابهتروردانشمندهستهای
کشورمانباردیگرفضایدوقطبیشدهسیاست
در امریکا را به خوبی ترسیم کرد .دموکراتها
درحالی که زیر بار ایــن اتهام نمیروند که
ترورهای ده سال قبل با هماهنگی دولت اوباما
بوده است اما اکنون با واکنشهای متفاوت خود
و نوعی محکوم کردن ترور اخیر تالش دارند به
طور غیر رسمی در این زمینه مسئولیتی را متوجه
دولت ترامپ کننــد و او را جزئی از عامالن
معرفی کنند که در مــواردی چون در اختیار
گذاشــتن اطالعات با اسرائیلیها نقش داشته
اســت .هرچند تل آویو خود واکنشی نداشته
اســت اما با توجه به شواهد و قرائن تردیدی
وجود ندارد که عامل اصلی آنها بوده اند .عالوه
بر این تحوالت دیگری برای تنش زایی نیز دیده
شــده که از جمله استقرار جنگندههای بی52
در منطقه بوده است .رفتار دوگانه دموکراتها
درحالیاستکهمعموالآمریکاییهادرسیاست
خارجی خود در اصول واحد بودهاند هرچند که
در عملکرد تفاوتهایی وجود داشته است .با
این حال دوره اخیر میزان تفاوتها و دو صدایی
بیش از هر زمانی است .در یکی از موارد تاریخی
نیز بعد از جنگ جهانی دوم درحالی که ویلسون
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده پیشــنهاد
تشکیل جامعه ملل را داده بود و از بنیانگذاران آن
بود اما کنگره آمریکا با عضویت این کشور در
همانجامعهمللمخالفتکردوبهنوعیحیثیت
ویلسون را زیر سوال برد.
ادامه در صفحه 6

یادداشت2 -

آن کودک
بازی نمیکند
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یادداشت4-

یادداشت3 -
حالیکه سازمانهای مردم نهاد با پشتیبانی مردمی
برای کمک به کــودکان کار چهار نعل میتازند اما
کوچک شدن اقتصاد خانوادهها و کاهش علی معلولی
کمکهای مردمی ،نفس این سازمانها را گرفته است
وحضورکرونابهعنوانیکمتغیرمخدوشکنندهنیز،
شرایط را بیش از پیش سختتر کردهاست.
طبق اعالم نظر منابع رسمی از خبرگزاری رسمی
کشــوری بیش از چهارصد هزار کــودک کار یا در
جستجوی کار  ۱۰تا  ۱۷ساله در کشور وجود دارد،
عددی که ارتباط مستقیم با فقر موجود در خانوادهها
دارد .در اینحا فقط به عنوان یک نمونه در مورد تهیه
ماسک کودکان کار در شرایط کرونا  -موضوعی که
نویسنده یادداشت در آن به طور مستقیم فعالیت
داشته است -صحبت میشود تا ابعاد دقیقتری از
مســائل مبتال به کودکان کار را برای مخاطبان به
دست دهد:
از میان ماسکهای موجود در بازار تنها ماسکهای
سه الیه یک بار مصرف و اگر بخواهیم دقیقتر شویم
با الیه میانی مخصوص هســتند کــه برای حدود
سهچهارساعت در پیشگیری از کرونا موثر هستند
و ماسکهای پارچهای قابل شستشو پیشگیری الزم
را ایجاد نمیکنند.
بنابراین با توجه به قیمت مصوب دولتی ماســک
حدود  ۱۰۵۰تومان -که انواع مخصوص کودک آن
در بازار تا  ۱/۵برابر و بیشتر از این قیمت به فروش
میرسد -و تعداد این کودکان که در باال اشاره شد
میتوان به طور سرانگشــتی قیمت تنها یک قلم
ماسک روزانه آنها را حساب کرد که مقدار آن برای
بضاعت مالی ســازمانهای غیر دولتی مربوطه سر
بــه فلک میزند؛ بیش از  ۶۰۰میلیون تومان روزانه
برای اســتفاده از فقط یک ماســک در روز و بدون
درنظرگرفتن تعویض آن،که بــرای بیش از چهار
ساعت استفاده الزم است.
ادامه در صفحه 2

بحرانی بنام
پیریجمعیت
حسین طاهریفرد

افزایش نرخ باروری کشور همواره یکی از دغدغههای
مسئوالن و کارشناسان جمعیتی بوده است .نگاهی
به تحوالت جمعیتی کشور طی  ۴دهه اخیر نشان
میدهد ،در نیمه دوم دههی پنجاه بدنبال توقف
برنامه تنظیم خانواده سطح باروری افزایش یافت .با
اجرای سیاستهای تنظیم خانواده از اواخر دههی
 ۶۰و اوایــل دههی  ۷۰میزان باروری بار دیگر در
کشور روند کاهشی گرفت .در دههی  ۸۰سرعت
کاهش باروری متوقف شد و با تغییر سیاستهای
جمعیتی کشور ،در اواخر دهه هشتاد نرخ باروری
کشور تا حدودی بهبود یافت .در سالهای ابتدایی
دههی نود ،تعداد موالید افزایش یافت و نرخ باروری
به سطح جانشینی رسید اما این روند افزایشی در
ســالهای پایانی دههی  90مجددا رو به کاهش
گذاشت.
مسئله کنترل رشــد جمعیت ،تا سالها یکی از
دغدغههای اساسی سیاســتگذاران برای آینده
کشورمان بود .در دههی هفتاد اجرای سیاستهای
کنتــرل جمیعت باعث مهار رشــد  ۳.۹درصدی
جمعیت و کاهش موالید شــد .در سالهای بعد،
ادامه این سیاستها منجر به کاهش شدید «میزان
باروری کل» و کاهش «تعــداد والدت» در ایران
گردید .تنها در طی  ۲۰سال میزان فرزندآوری از
 ۶فرزنــد به ازای هر زن بــه  ۲فرزند به ازای هر
زن رسید.
بررسی نمودارهای منتشره مرکز آمار ایران ،گویای
نزولی بودن میزان باروری در «همه ســنین» در
هشت سال اخیر است« .میزان باروری» در ایران
در نیمه نخست دههی  ٩٠با شیب مالیمی رو به
افزایش گذاشــته ،به گونهای که از  ۱.۷۵فرزند در
سال  ٩٠به حدود  ٢.٠٧فرزند در سال  ٩٦رسیده
است .سپس این شــاخص در سال  ٩٨به میزان
 ١.۷۷فرزند کاهش یافته اســت .تعداد والدت در
کل کشــور از ســال  ٩۴تا  ٩٨روند نزولی داشته
اســت .تعداد متولدیــن از  ۱.۵۷میلیون نفر در
ســال  1394به حدود  ۱.۱۹میلیون نفر در سال
 1398رسید ،که به منزله  20درصد کاهش طی
 4سال است.
درحال حاضر ساالنه حدود یک میلیون و دویست
هزار کودک در ایران متولد میشــود که پایینتر
از نرخ جانشینی است .بر اساس آمارهای منتشر
شده ،فرزندآوری در ایران به میزان جانشینی هم
نیست .متوسط «نرخ جایگزینی جمعیت» در ایران
حدود  ۲.۱به ازای هر زن اســت .یعنی هر پدر و
مادر حداقل باید  ۲.۱فرزند بیاورند تا تراز جمعیت
ثابت بماند .در این نرخ ،رشــد جمعیت کشــور
صفر باقی خواهدماند .نرخ رشــد جمعیت کمتر
از میزان جانشــینی به این معناست که جمعیت

ایران با سرعت غیرقابل تصوری به سمت کاهش
پیشمیرود که در صورت تدوام روند کنونی طی
سه دهه آتی بیش از  30درصد جمعیت کشور را
افراد باالی  60سال تشکیل میدهد و با توجه به
ساختار سنی به سمت سالخوردگی میرود.
علیرغم هشدار جمعیتشناسان درباره پیامدهای
پیری جمعیت ،اما ضعف سیاستگذاری جمعیتی
از یک سو و نبود راههای عملی از سوی دیگر باعث
شــد تا زنگ خطر پدیده پیری جمعیت به صدا
درآید .بررسیهای آمارهای جمعیتی نشان میدهد
که جمعیت ایران به ســمت پیر شدن میرود و
این روند در آینده سریعتر خواهد بود« .سالمندی
جمعیت» بــ ه این معناســت که نســبت افراد
ســالخورده به کل جمعیت در حال افزایش است.
ی سالمندی،
به عبارت دقیقتر ،جمعیت رو به سو 
جمعیتی است که بین  7تا  14درصد آن جمعیت
را گروههای سنی  65ساله و بیشتر تشکیل دهند.
بر اساس پیشبینیهای انجام گرفته با نرخ رشد
فعلی ،از سال  1414جمعیت افراد 65سال و بیشتر
به باالتر از  10درصد خواهد رسید .بنابراین درصد
و نسبت جمعیت ایران در 30سال آینده میانسال
و سپس سالخورده خواهد شد.
نگاهی به اطالعات موجود در سایت سازمان ثبت
احوال نشــان میدهد که میزان موالید در هفت
ماهه نخست ســال  ۹۹روند رو به کاهش داشته
است .رشد موالید در هفت ماه سال  ۹۷به نسبت
مدت مشابه ســال  ۹۶کاهش  ۷درصدی داشته
است .این رشد در مدت مذکور به نسبت سال ۹۸
به  ۹۷حدود منفی  ۱۳درصد بوده است.
نــرخ زادو ولد تا امروز به ایــن اندازه پایین نبوده
است .نرخ پایین باروری باعث ایجاد ساختار سنی
عجیب در جامعه خواهد شد .ساختاری که افراد
مسن بسیار بیشتری نسبت به افراد جوانتر وجود
خواهد شد .طبق آمارهای موجود ،ایران سریعترین
سرعت کاهش نرخ باروری در جهان را داراست و
در آیندهای نهچندان دور به مرحله فوق سالمندی
خواهد رسید.
بــه بــاور جمعیتشناســان کاهــش موالید و
پیر شــدن جمعیت ،کشور را با مشکالت جدی و
بزرگی روبهرو خواهد کرد .در سالهای اخیر رشد
پایین جمعیت موجب نگرانی سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی شده است .پیرشدن جمعیت موجب
کندی رشــد اقتصــادی خواهد شــد .از تبعات
اقتصادی سالخوردگی جمعیت میتوان به افزایش
هزینههای بهداشت و درمان اشاره کرد .اما مهمتر
از تبعات اقتصادی میتوان به خالء نیروی انسانی
خالق و مولد برای رشد و توسعه اشاره کرد .عالوه
بــر این ،نرخ پایین باروری میتواند تاثیر منفی بر
بهرهوری کشور داشته باشد .چرا که با کنار رفتن
افراد سالمند ،نیرویی جوان و خالق برای جایگزینی
وجود نخواهد داشت که این منجر به کاهش تولید
ناخالص داخلی خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

کسوفی برای تطهیر
یک ساحر!
امید مافی

روزنامه نگار

دالن بازیگوش
خداوندگار مرتع سبز که سوته ِ
با بند بند اســتخوان ،والهاش بودند،بی هنگام
تمام کرد و دور از چمنزار نفس آخر را کشید
تا گیتی در سوگ بُت ویرانگری که روزگاری
بــا دریبل هایــش دنیا را انگشــت به دهان
میگذاشت پرچمهای سیا ِه نیمه افراشته را در
چشمخانههابنشاند.
مجنون بیجانشــین کــه در اوج جنگهای
ِ
بیسرانجام دســت َرب را به غلط نشانمان داد
و یک تنه آلبی سلسته را بر چکاد خوشبختی
نشاند،درســت در اوایل شصت سالگی آخرین
ســلفی را با فرشته مرگ گرفت و بعد به پهلو
خوابید تا به آخرین سطر تمام انشاهای نوشته
نشده بدل گردد و زودتر از موعد ،آخرین نامهاش
را به نشانی سرراست هیچستان پست کند.
تا کولیان غمگین آمریکای التین ،آغوشی با
عطر یاس و یاسمن بر مزارش بریزند و از سر
ناچاری کِل بکشند و خون بگریند.
وقتی باد برادههای جسم نابغه ملول را با خود
بــرد گیتارهای زخمــی از کوچههای نکبت
بوینس آیرس تا خیابانهای ســوزناک ناپل
فقدانــش را جار زدند و بــرای قلبی که دیگر
نخواهد تپید نغمه شــورانگیز ســینه شرحه
شرحهاش را طنین انداز کردند...
دیگر تمام شــد.خدای تگرگهای ناگهانی که
سرنوشت ورزشخانه ها ،به ساق هایش بسته بود
آخرین پک را به سیگار برگش زد و بیمنطق
و بیفلســفه رو بــه مهتاب غنود تــا صدای
گامهایــش مثل درد یک زائوی پــا به ماه در
فوتبال بیسیرت
کهکشان راه شیری بپیچد و
ِ
به زوال خود اعتراف کند .تا تیفوسیهای جوان
آتزوری بیآنکه شــعبدهاش را از نزدیک دیده
باشند،چنگ بر صورتهای خویش بیندازند و
دیوار به دیوار تا صبح مویه کنند...
این پایان عصر ارائهها و استعارهها در محدوده
یشمی بود.شاید هزار سال بگذرد تا دیه گوی
جدیدی متولد شــود و با اتــکا به خالقیتش
اقیانوسهــا را تا کند و در جیــب پیراهن راه
راهش بگذارد.
انگار این رســم روزگار اســت.بتهای عاصی
در اوان میانســالی فرو میریزند تا کفشهای
واکس خورده رمانتیکها در گورســتانهای
متروکه َدمر بیفتد و دختران و پســران چشم
به راه پادشا ِه طغیانگر خویش ،پلک هم نزنند.
فواره خاموشی که تا هنگامه رستاخیز محال
اســت برگردد و با صدای شکســتن ســیب
چشمانش جهانی را نوازش دهد..
منتظرش نباشید لطفا!

