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»ایران« یوز مادر می تواند دوباره
 باردار شود

دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در 
طرح تکثیر در اســارت یوز با اشاره به روند زایمان 
»ایــران« - یوز ماده در اســارت - گفــت: اگر تا دو 
ساعت سزارین انجام نمی شد، توله های این  گونه تلف 

می شدند.
به گزارش ایســنا دکتر بهرنــگ اکرامی در جریان 
نشســت خبری »فرصت ها و چالش های تکثیر در 
اسارت گونه های جانوری در معرض انقراض« که در 
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به 
روند تصمیم گیری برای انجام عمل سزارین »ایران« 
اظهار کرد: پس از انجام ایــن عمل، اطالعات برای 
یک دانشــیار مامایی دانشــگاه تهران ارسال شد و 
این متخصص گفت کــه این عمل باید حتی زودتر 
انجام می شد. گفت وگویی که میان متخصصان انجام 
می شود با پزشــکان عمومی و مردم متفاوت است. 
بیشتر انتقادات توسط کســانی بوده که متخصص 
نبوده انــد. وی ادامه داد: هیچ کــس در ایران تجربه 
زایمان یوز را نداشــته اما گربه سان است و با اینکه 
تغذیه و زایمان آن خاص اســت، با بقیه گربه سانان 
تشابهاتی دارد. ما دو ســال است که با چند نفر در 
مراکــز تکثیر مشــورت و در زمینــه فاصله زایش 
بررســی های خوبــی کردیم و اطالعات پشــتیبان 
)بک آپ( فنی خوبی تهیه کردیم. ما از اســتانداردها 

نیز باالتر رفتیم.
دامپزشک معتمد ســازمان حفاظت محیط زیست 
اضافه کــرد: ما یک ماده داریم و نمی توانســتیم با 
نظر متخصصانی که در جریان عمل سزارین نبودند، 
تصمیم بگیریم. مرحله دو زایمان دست مادر نیست و 
رحم شروع به انقباض و توله به سمت کانال حرکت 
می کند. بند ناف پاره شــده و برداشت ما این بود که 

اگر توله خارج نشود تا نیم ساعت بعد تلف می شود.
وی اضافه کرد: ما مجوز جراحی داشتیم و وقتی زمان 
نداریم، نمی توانیم روی ۱۲ســال تحقیقات ریسک 
کنیم. یکی از توله ها درشت بود و در کانال چرخید 
و باعث تنگی شد و اگر دو ساعت می گذشت توله ها 
می مردند. سزارین عملی »اَگِرسیو« )تهاجمی( است 
و رحم باز می شود. برای انجام آن کسی می تواند نظر 
بدهد که باالی ســر گونه باشد. جراحی خوب انجام 
شد و وقتی جفت خارج شد یعنی عمل با موفقیت 

انجام شده است.
وی افزود: بعد از ۲۴ســاعت اگر مادر توله های خود 
را قبول نکند، شــانس پذیرش توله ها پایین است. 
چون مادر توله ها را گردن نگرفت اقدام به دادن شیر 
به صورت دستی کردیم. االن که توله ها جدا شدند ما 
شانس این را داریم که دو تا سه ماه دیگر دوباره برای 

حاملگی »ایران« تالش کنیم.
اکرامــی در پایان اظهار کرد: از »ایران« نمی شــد، 
شیر دوشید. نر طبیعی و ماده ای که در اسارت رشد 
کرده با یکدیگر تفاوت رفتاری دارند. نکته مثبت این 
اســت که نر و ماده یکدیگر را پسندیدند و مشکل 

جفت گیری حل شده است.«

رئیس جمهوری رأسًا به موضوع اجرای 
رتبه بندی معلمان ورود کند

نماینده مردم میانه در مجلس شــورای اسالمی از 
رئیس جمهوری خواست تا نسبت به اجرای رتبه بندی 

معلمان دستور عاجل صادر کند.
به گزارش ایسنا مهدی اســماعیلی، نماینده میانه 
در جلسه روز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی در 
تذکری به رئیس جمهوری با انتقــاد از عدم اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان گفت: علی رغم مصوبه قانونی 
مجلس شورای اسالمی و نظر مساعد رئیس جمهوری 
اراده ای که تا دیروز تولیت و داعیه توجه به معلمان 
را داشته متأسفانه امروز با ایرادات بنی اسرائیلی مانع 
اجرای به موقع رتبه بندی معلمان که بیش از ۱۲سال 

در انتظار اجرای آن هستند شده است.
وی گفــت: مصرانه از رئیس جمهوری می خواهم که 
رأســاً به موضوع ورود کرده و دستور سریع و عاجل 
نسبت به عملیاتی کردن رتبه بندی معلمان را صادر 
کند و نگذارد تا بیش از این کاسه صبر معلمان عزیز 

و فداکار لبریز شده و بدین گونه تحقیر شوند.
 افزایش »حقوق « بازنشستگان همچنان در 

انتظار مصوبه دولت
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه باید 
منتظر باشــیم در خردادماه مصوبه افزایش حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی را بــه ما ابالغ کنند 
تــا بتوانیم با حقوق خردادمــاه، افزایش ها را اعمال 
کنیم گفت: معوقات فروردین ماه را با حقوق خرداد 
می پردازیم. به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درباره 
زمان افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
اظهار کرد: طبق قانــون، میزان افزایش حقوق باید 
در دولت و هیات وزیران به تصویب برسد. این مصوبه 
هنوز تصویب و به ما ابالغ نشده است؛ از بازنشستگان 

عذرخواهی می کنیم.
وی افزود: به محض ابــالغ، با اعمال افزایش، حقوق 
بازنشستگان را پرداخت خواهیم کرد. موضوع در حال 
بررسی و کارشناسی در دولت است. نظراتی هم آن ها 
دارند که پس از بررســی ها با ابالغ مصوبه، افزایش 

حقوق را اجرایی خواهیم کرد. 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی با بیان اینکه 
اردیبهشت ماه به اتمام رســیده است و باید منتظر 
باشــیم در خردادماه مصوبه را به مــا ابالغ کنند تا 
بتوانیــم با حقــوق خردادماه، افزایش هــا را اعمال 
کنیم گفت:  معوقات فروردین ماه را با حقوق خرداد 
می پردازیــم و معوقه اردیبهشــت ماه را برنامه ریزی 
می کنیــم که در ماه هــای بعــدی پرداخت کنیم. 
موسوی افزود: بازنشستگان نگران نباشند ما بعد از 

ابالغ مصوبه، موظف هستیم آن را اجرا کنیم.

خبر

128گونه جانوری در کشور در خطر 
انقراض است 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: ۱۲٨گونه جانوری و 
مهره دار در کشور در معرض خطر انقراض قرار دارد 
که برخی از آن ها وضعیت خوبی ندارند و بیشتر به 

گروه دوزیستان برمی گردد.
بــه گزارش ایرنا، حســن اکبری روز یکشــنبه در 
همایــش روز جهانی تنوع زیســتی )اول خرداد( 
افزود: ایران از لحاظ دارا بودن تنوع زیستی حداقل 
در خاورمیانه رتبه اول را دارد، ۲٠٠گونه پستاندار، 
۵٠٠گونه پرنده و ۱۶٠گونه دوزیســت در کشــور 
برخی از این ظرفیت است. وی اظهار داشت: تعداد 
پرندگان ما تقریباً معادل پرندگان در قاره اروپا است 

که بیش از یک چهارم آن بومی کشور است. 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: ٣٠٩منطقه تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با مساحت 
۱٩میلیــون هکتار در کشــور وجــود دارد که در 
کنار آن با مناطق شــکارممنوع ٣٠میلیون هکتار 
می شود. همچنین ۲٨٠هزار هکتار عرصه داریم که 
توســط بخش خصوصی حفاظت می شود و اگرچه 
در حفاظت از محیط زیســت تأثیرگذاری دارد اما 
بــا وجود تمام تالش هایی کــه حداقل در دهه ٩٠ 
صورت گرفته موفق به افزایش عرصه ها نشده است.  
اکبری گفت: از ۱۲٨گونــه جانوری برای ۱٩گونه 
برنامه عمــل حفاظت تهیه کردیم که متأســفانه 
پیشــرفت در اجرای آن ها کمتر از ۱٠درصد بوده و 

مشکل اصلی به کمبود اعتبارات برمی گردد. 
وی اظهــار داشــت: متنوع تریــن مرجــع علمی 
نمونه های کشور در سازمان حفاظت محیط زیست 
است که ۱٠هزار نمونه نمایشگاهی داریم، ٧نمونه 
آن رکورد اســت که موزه تاریخ طبیعی نگهداری 

می شوند. 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت ادامــه داد: اکنون حدود 
۲۱۵هزار رأس قوچ و میش، کل و بز، آهو، جبیر و 
گورخر در کشور وجود دارد که هر ساله مورد پایش 
قرار می گیرند که نتایج نشان می دهد نسبت به دهه 

چهل حدود ۱٠درصد کاهش داشته است.

تشکیل دو قرارگاه برای
 کنترل بدحجابی

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور گفت: 
ســتاد امربه معروف و نهی از منکر اصالح وضعیت 
پوشش و حجاب را از کارمندان دستگاه های دولتی 

و حاکمیتی آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی 
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور گفت: 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر طرح جامعی برای 
کنتــرل بدحجابی در ۱۱عرصه و با رویکرد اجرایی 
و فرهنگی تدوین کرده اســت که عرصه اول آن با 
ابالغ شاخص های حجاب به ۱۲٠دستگاه دولتی و 
حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شــده است. 
دبیر ســتاد امربه معروف و نهی از منکر کشــور در 
این همایش از دبیران ستادهای استانی خواست با 
راه اندازی دو قرارگاه ۲۱تیر و قرارگاه مردمی جهاد 
تبیین مقدمات الزم جهت اجرای طرح این ســتاد 
در موضوع عفاف و حجاب را در کشور آماده کنند.

هاشــمی گلپایگانی اشــاره کرد: قرارگاه ۲۱تیر با 
هدف اصالح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب )۲۱ تیر( 
تشکیل شــده است و الزم اســت دبیران ستادهای 
اســتانی با همکاری مدیران دستگاه ها و پیگیری و 
نظارت محسوس و نامحسوس تا تاریخ تعیین شده 
این عرصه را به عنوان مرحله اول طرح حجاب ستاد 

به نتیجه برسانند.

تهران جزو پنج استان پرتنش آبی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
شهر تهران امسال جزو پنج الی شش استان پرتنش 

آبی کشور است.
 بــه گزارش ایلنا، محمدرضــا بختیاری مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران با حضور در 
جلسه شــصت و چهارم شورای شــهر با اشاره به 
وضعیت بارندگی در تهران و منابع آبی شهر تهران 
گفت: شهر تهران توســط پنج سد شامل سدهای 
طالقان و امیرکبیر در غرب و ســدهای الر، لتیان 
و ماملو در شــرق تهران تأمین آب می شــود یک 
میلیارد مترمکعب مجموع مخازن این سدها است و 
۵٠درصد از غرب تهران و ۵٠درصد از شرق تهران 

تأمین می شود.
 وی ادامه داد: آب در شــهر تهران حدود ٧٠درصد 
در سال های نرمال از آب های سطحی و ٣٠درصد از 
آب های زیرزمینی تأمین می شود همچنین حدود 
۶٠٠حلقه چاه داریم. ٧تصفیه خانه در شــهر تهران 

قرار دارد و عمل تصفیه آب را انجام می دهند.
 یک میلیــارد و ۱۴٠میلیــون مترمکعب مصرف 
آب شرب تهران اســت و ٩میلیون و ۴۵۵هزار نفر 
جمعیت تحت پوشش آب شرب تهران است البته 

جمعیت تهران بیش از این میزان است.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران 
تصریح کرد: امســال در تهران دومین سال خشک 
متوالی را پشت ســر می گذاریم. وضعیت بارندگی 
استان تهران مناسب نیست و تا جایی که مالحظه 
می کنید ۱٩٩میلی متر بارندگی داشتیم درحالی که 
در سال گذشته ۲۵٩میلی متر میزان بارندگی بوده 
اســت. اســتان تهران امســال جزو پنج الی شش 

استانی است که به شدت در تنش آبی قرار دارد.

خبر

همدلی|  ســتاره لطفی- افزایش جمعیت 
ســالمندی کــه پیش تر دغدغه  کشــورهای 
توسعه یافته بود، اکنون دغدغه مسئوالن ایرانی 
نیز شــده است. بر اســاس آمارها و اظهارات 
کارشناســان و متخصصان این حوزه، سیمای 
جمعیتی کشور با شــیب تندی در حال پیر 
شــدن اســت. جوری که تا سال ۲٠۵٠ بیش 
از ٣٠درصد از جمعیت کشــور گرد پیری به 

سرشان نشسته و سالخورده شده اند.
خبر پیر شدن حدود یک سوم جمعیت کشور 
در چند دهه آینــده را رئیس مرکز تحقیقات 
سالمندی اعالم کرد. دکتر دلبری در این زمینه 
گفت: جمعیت ســالمندی باالی ۶٠ســال به 
۱٠درصد جمعیت کل رسیده و دو برابر شدن 
جمعیت کشور ۴٠سال طول کشیده است. اما 
دو برابر شدن بعدی جمعیت سالمندی از ۱٠ 
بــه ۲٠درصد کمتر از ۲٠ســال طول خواهد 
کشــید و در ســال ۲٠۵٠ بیش از ٣٠درصد 

جمعیت کشور سالمند می شوند.
در حالی رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی از 
دو برابر شدن ســالمندی در ۴٠سال گذشته 
خبــر می دهد که سیاســت های جمعیتی تا 
چند سال گذشته بر پایه شعار »فرزند کمتر، 
زندگی بهتر« بود. عالوه بر این سیاست اشتباه 
جمعیتی، در یکی دو دهه گذشــته در سایه 
غفلت و بی خبری دستگاه های فرهنگی کشور 
آمار ازدواج به صــورت جدی کاهش پیدا کرد 
و در مقابل آمار طــالق افزایش پیدا کرد. این 
عدم تناســب بین ازدواج و طالق موجب شد 
از یک ســو این پدیده باعث پیر شدن سیمای 
جمعیتی کشــور شود و از سوی دیگر، بخشی 
از جمعیت به دلیل ایــن غفلت و بی  برنامگی 
دچار چالش جدی شوند. جامعه نیز با پدیده و 

آسیب های اجتماعی تازه ای روبه رو شود.
ایران جزو ســه کشوری اســت که باالترین 

سرعت سالمندی در جهان را دارد.
در حال حاضر ایران جزو چند کشور اول جهان 
است که به سرعت درصد سالمندی آن افزایش 
می یابد. همین چند روز پیس عبداهلل معتمدی، 
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: سرعت 
رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از سه 
برابر رشد جمعیت است. لذا ما دچار جمعیت 
سالمند هستیم و این شرایط رو به رشد است. 
آمارها نیز آهنگ پرشتاب سالمندی در ایران 
را تأیید می کنند. بر اساس سرشماری ۱٣٩۵ 
از جمعیــت ٧٩میلیونی کشــور، ٧میلیون و 
۴٠٠هزار نفر یعنی ٩.۲٨درصد سالمند هستند 
و پیش بینی می شود که درصد سالمندان ایران 
تا ســال ۲٠۲۵میالدی یعنی ۶ سال دیگر به 
۱٠ و تا ۲٠۵٠ یعنی ٣۱ســال دیگر به بیش 
از ٣٠درصد برســد. بر اســاس گزارش سال 
۲٠۱٣ سازمان جهانی بهداشت، ایران جزو سه 

کشوری اســت که باالترین سرعت سالمندی 
در جهان را دارد. آهنگ پرشــتاب سالمندی 
در کشــور در حالی اســت که در کشورهای 
توســعه یافته بیش از نیم قرن طول کشیده تا 
سالمندی جمعیت طی شــود ولی در جامعه 
ایران به علت کاهش ســریع و چشمگیر نرخ 
 باروری، این مدت در زمان کوتاهی طی شود.

 سن سالمندی چه سنی است
در تعییــن و تعریــف کشــور ســالخورده 
اختالف نظر بسیار است و تعاریف متعددی از 
سن سالخوردگی و سالمندی در دنیا ارائه شده 
است. هر کشــوری بر اساس شرایط فرهنگی 
و اقتصــادی شــاخص  های را در تعریف خود 
مدنظر داشته و با توجه به آن شاخص ها سن 

سالخوردگی را عدد خاصی تعیین کرده اند.
بر اساس یک شاخص شناخته شده جمعیتی، 
معمــوالً اگر بیــش از ۱۲درصد کل جمعیت 
۶٠ســال و باالتر و یا بیــش از ۱٠درصد کل 
جمعیــت ۶۵ســال و باالتر باشــد جمعیت 
ســالخورده تلقی می شــود. در تعریفی دیگر 
ســازمان ملل متحد نیز کشورها را به سه نوع 
ساخت جمعیتی جوان، بزرگ سال و سالخورده 
تقسیم کرده اســت که مشخصه آن ها میزان 
 نسبت جمعیت سالمند در این کشورها است.

به این صورت که کشــورهای دارای جمعیت 
جوان، کشورهایی هستند که نسبت سالمندان 
آن زیر چهار درصد باشــد. کشــورهای دارای 
جمعیت بزرگ سال کشــورهایی هستند که 
نســبت ســالمندان آن بین چهار تا شــش 
درصــد باشــد و کشــورهای دارای جمعیت 
سالخورده کشــورهایی هســتند که نسبت 
جمعیت ســالمندان آن بیش از هفت درصد 
یا بیشــتر باشــد. باوجوداینکه حــال حاضر، 
ســازمان ملل معیار عددی مشــخصی برای 
تعریف ســن ســالمندی ندارد، اما روی این 
اصل توافق دارد که افراد ۶٠ســاله و بیشــتر 

 جمعیــت ســالمند را تشــکیل می دهنــد.
در ایران سن پیری و سالخوردگی تعریف نشده 
اســت ولی اگر شــروع دوره پیــری را زمان 
بازنشســتگی کامل از خدمت محسوب کنیم 
طبق قانون تأمین اجتماعی ســن پیری برای 
مردان ۶٠سالگی و برای زنان ۵۵سالگی است و 
طبق قانون استخدام کشوری سن بازنشستگی 

برای مردان و زنان ۶۵سالگی است.
 مصائب سالمندی در ایران

در حالی ایران مرحله انتقال ســاختار ســنی 
جمعیــت از جوانی به ســالخوردگی را تجربه 
می کند که کشــور امکانات و زیرساخت های 
مواجهه با این میزان جمعیت سالمند را ندارد 
و ســالمندان حال حاضر کشــور که به مراتب 
جمعیتشان کمتر از چند ســال آینده است، 
با چالش های فراوانی مواجهه هستند و اغلب 
آنان زندگی باکیفیتی ندارند. اغلب شــهرهای 
کشور دوستدار ســالمند نیستند، جوری که 
ســالمندان نمی توانند به راحتی از خانه بیرون 
آمــده و کارهای روزمره خــود را بدون نیاز به 
دیگران انجام دهند. عالوه بر مشکالت یادشده، 
ســالمندان ازلحاظ اقتصــادی نیز در مضیقه 
هســتند. نهادهای حمایتی در ایران ضعیف 
هســتند و حمایت هــای الزم و درخــور را از 
این قشر انجام نمی دهند. حقوق بازنشستگی 
سالمندان بازنشســته کفاف هزینه های سبد 
معیشت آن ها را نمی دهد، وضعیت سالمندان 
بدون حقوق بازنشستگی و بیمه بسیار بغرنج تر 
اســت، اغلب آن ها خود را سربار فرزندان خود 
می دانند و حتی مرگ برایشان آرزو شده است. 
در حالی برخی ســالمندان بــا نگرانی منتظر 
مرگ هستند که جامعه شناسان معتقدند این 
مرحله از عمر دوران سوم زندگی است و افرادی 
که در این مرحله قرار دارند دارای پتانســیل و 
کارکردهای خاصی هســتند کــه می توان از 
آن در جامعــه بهــره برد. یکــی از مهم ترین 

کارکردهای افراد در میان سالی انتقال تجربیات 
و استفاده بهینه از آن است. کشورهای شمال 
اروپا سال هاســت از ســالمندان در مدارس و 
مهدکودک ها برای انتقال تجربه به نسل جدید 

استفاده می کنند.
تکریم ســالمندان نیز موضوع دیگری در این 
باب است. در کشور ما اغلب سالمندان را افراد 
بی مصرف و سربار تلقی می کنند. عالوه بر این، 
در بسیاری از موارد واژه »پیرزن« یا »پیرمرد« 
نیز توهین و فحش تلقی می شود و برخی این 
واژه را برای ناســزاگویی یا تحقیر افراد به کار 
می برنــد. درحالی که برخی این چرخه از دوره 
حیات را آن چنان بد و شرم آور تلقی می کنند 
که به عنوان فحش از آن استفاده می کنند که 
امروزه در جوامع پیشــرفته، برای حفظ شأن 
سالمندان و تکریم آنان، عنوان »شهروند ارشد« 
را برای افراد ســالخورده درنظر می گیرند. این 
تکریم ازآن جهت است که سالمندان به این باور 
برسند که هنوز در محور تصمیم گیری هستند 
و در جامعــه نقش پررنگــی را ایفا می کنند. 
بدیهی است موارد ذکرشــده تنها چند مورد 
از مصائب سالمندی در ایران است. مشکالت 
این قشر لیســت بلندباالیی است که در این 
چند ســطر کوتاه نمی گنجد. اکنون با توجه 
به شــرایط پیش آمده و تغییرات دموگرافیک 
جمعیت در ایران، به نظر می رســد باید ضمن 
اینکه سیاست  جمعیتی کشور به سمت افزایش 
جمعیت منطقی پیش رود، باید زیرساخت  های 
موردنیاز برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان 
ایجادشده و گسترش یابد و همچنین از تجربه 
کشورهای مانند ژاپن که در امر ارائه خدمات 
به سالمندان موفق عمل کرده اند استفاده کرد. 
بدیهی اســت اگر موضوع سالمندی در کشور 
به درستی مدیریت و برنامه ریزی نگردد می تواند 
به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی، اجتماعی و 

بهداشتی درمانی قرن جاری مطرح شود.

تا سال 2050 بیش از 30درصد از جمعیت کشور سالخورده می شوند

حرکت شتابان کشور به سمت سالمندی

همدلی| »ســقط جنین« و آزادی انجام ایــن عمل همواره 
یکی از مباحث بحث برانگیز نه فقــط در ایران بلکه در جهان 
بوده اســت. صرف نظر از چالش های جهانــی در این زمینه، 
ســقط جنین در ایران از زمانی که سیاســت های فرزندآوری 
و افزایش جمعیت در دســتور کار قرار گرفته، چالشــی تر و 
بحث برانگیزتر شده اســت. چرا که سقط جنین، غربالگری و 
روش های ضدبارداری محدودتر شــده است و برخی خواهان 
افزایش جمعیت به هر قیمتی هستند، حتی به قیمت افزایش 

جمعیت معلوالن کشور با  حذف غربالگری!
آمار ســقط جنین در ایــران همواره آمار باالیی بوده اســت. 
محدودیت های ایجاد شــده در زمینه روش های جلوگیری از 
بارداری به آن نیز دامن زده اســت. البته در ایران سقط جنین 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. از یک سو این عمل برخالف 
شرع است و قانون نیز ســقط جنین را جز در مواردی خاص 
ممنوع اعالم کرده اســت و همچنین کشــور ما در راستای 
سیاســت افزایــش جمعیت، بــرای بســیاری از روش های 
پیش گیری از بارداری محدودیت ایجاد کرده است، به نحوی که 
بسیاری بر این باورند افزایش آمار سقط جنین حاکی از عدم 
دسترســی به روش های تنظیم خانواده است؛ اما با تمام این 
محدودیت ها هر ســال بر میزان مراجعه به مراکز غیرقانونی 
سقط جنین افزوده می شود. گویا تمام محدودیت های شرعی، 
عرفی و قانونی نتوانسته زنان و البته مردان را از توسل به این 

عمل منع کند.
 ابراز نگرانی از افزایش سقط جنین

آمار باالی ســقط جنین در کشور صدای مسئوالن این حوزه 
را نیز درآورده اســت. به تازگی رئیس کمیته جمعیت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و از طراحان قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت در ایران از افزایش سقط جنین در ایران ابراز 

نگرانی کرد و در گفت وگو با فارس آن را خجالت آور دانست.
به گفته محمد اســماعیل اکبری در ایران ســقط عمدی یا 
جنایی نزدیک به یک ســوم کل ســقط ها را تشکیل می دهد 
که رقم باال و خجالت آوری اســت؛ وی گفت: در سال حدود 
۵٣٠هزار سقط عمدی در کشور داریم. سقط خود به خودی 
که ۴۴درصد ســقط ها را تشکیل می دهد خیلی رقم باالتری 
از اســتاندارد دنیاست؛ یعنی حداقل دو برابر است. این نشان 
می دهد تعدادی که ما آن را ســقط خــود به خودی قلمداد 
می کنیم خود به خودی نیستند، بلکه تحریک به سقط شدند 
و بعد با نشــانه هایی از سقط خود به خودی به مراکز مراجعه 

می کنند.

رئیس کمیته جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلیل 
افزایش سقط جنین را نه مشکالت اقتصادی، بلکه به آن سوی 
مرزهــا ربط داد و گفت سیاســت گذاری کاهش جمعیت در 
بیرون از مرزها انجام می شــود و شکی در این موضوع نیست 
اما اجرای این برنامه در داخل و توسط مسئوالن ایرانی انجام 

می شود و بیگانگان نقشی در اجرای این برنامه ها ندارند.
البته برخی منابع غیررسمی آمار سقط جنین در کشور را حتی 
بیشــتر از آمار ذکرشده توسط رئیس کمیته جمعیت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برآورد می کنند.
 انتقاد کاربران به سخنان رئیس کمیته جمعیت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام
سخنان اسماعیل اکبری و شرم آور خواندن آمار سقط کشور، 
انتقــادات زیــادی را در میان کاربران شــبکه های اجتماعی 
برانگیخت. بسیاری از کاربران شرایط سخت زندگی در ایران 
را دلیل عدم اســتقبال خانواده ها از بچه دار شــدن و افزایش 
سقط جنین دانســتند. آن ها گفتند مشخص است که با این 
شرایط سخت در ایران کسی حاضر نیست صاحب فرزند شود 
و این بدین دلیل است که سطح کیفیت زندگی و حداقل های 
زندگی در ایران برای شهروندان مهیا نیست و مسئوالن باید 
از این وضعیت شرمنده باشند. این کاربران عنوان کردند چرا 
بایــد در زندگی افراد دخالت کــرد و جلوگیری از بارداری را 
نهی و دشــوار کرد یا مردم را بدون فراهم کردن زیرساخت ها 
وادار بــه فرزنــدآوری کــرد؟ گروهی از کاربــران نیز عنوان 
می کنند مســئوالن باید ابتدا مشکالت پیش پای شهروندان 
را حل وفصل کنند و شــرایط زندگی مناســب فراهم باشد و 
پس ازآن اســت می توانند مردم را به فرزندآوری دعوت کنند. 
البته افزایش ســقط جنین در ایران پیش تر نیز وجود داشته 
است. دو سال پیش رئیس انجمن علمی جنین شناسی خبر 

داد که روزانه به حیات بیــش از ۱٠٠٠جنین قبل از به دنیا 
آمدن نقطه پایان گذاشــته می شود. آماری که می توان گفت 
از هر نوع مرگی در کشــور مانند تصادفات جاده ای، ســکته، 
سرطان و ... بیشتر است. محمدمهدی آخوندی رئیس انجمن 
علمی جنین شناسی در این زمینه به رسانه ها گفته بود: »سال 
٨۴ قانون ســقط  درمانی تصویب شــد، در سال ٨۵ پزشکی 
قانونی اعالم می کند، حدود ســه هزار مورد در کل کشور از 
این سازمان مجوز سقط دریافت کرده اند و سال ٩۴ این آمار 
را حدود »۱٠هزار مورد« اعالم می کند؛ اما آمار تمام سقط ها 
یعنی سقط های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر این است و هر 
سال نیز برشدت آن افزوده می شود. سال ٩۲، وزارت بهداشت 
آمار ســقط جنین را ۲۵٠هزار جنین در سال اعالم کرد یعنی 

هر روز حدود ٧٠٠موجود زنده، کشته می شوند.
 جلوگیری از تنظیم خانواده فقط آمار سقط جنین را 

باال می برد
بدون تردید دالیل و چرایی افزایش ســقط جنین در کشــور 
می تواند متعدد و مختلف باشد، اما آنچه بدیهی است جنین 
محصول بارداری اســت و ســقط جنین محصــول بارداری 
ناخواســته! زمانی که مادری دست به ســقط جنین می زند 
ایــن پیام را منعکس می کند بنا به هر دلیلی از به دنیا آمدن 
فرزندش خشنود نیست و حاضر اســت مخاطرات آن را نیز 
به جان بخرد. ناگفته پیداســت بســیاری از این مادران اگر 
قبــل از بارداری بــه روش های تنظیم خانــواده و روش های 
پیشــگیری از بارداری آگاهی و دسترســی داشــته باشند 
ریسک سقط جنین را نمی پذیرند؛ بنابراین عدم دسترسی به 
روش های تنظیم خانواده باعث افزایش جمعیت نمی شــود و 
فقط آمار ســقط جنین را افزایش می دهد. از زمانی که زنگ 
خطر کاهش رشــد جمعیت به صدا درآمــد، تجدیدنظر در 
سیاست های تنظیم خانواده احساس شد؛ بنابراین در راستای 
سیاســت های افزایش جمعیت، برنامه ها و سیاست های برای 
تشویق به فرزندآوری در دســتورکار ارگان ها و سازمان های 
ذی ربط قرار گرفت که یکی از آنان محدود کردن دسترسی به 
وســایل پیشگیری از بارداری بود. موضوعی که می تواند یکی 
از دالیل افزایش سقط جنین در کشور باشد. بدیهی است این 
سیاست های افزایش جمعیت چندان منطقی و عقالنی نیست 
و به مراتب تبعات منفی بیشتری را به همراه دارد، بدون تردید 
شــیوه اجرای این برنامه ها و سیاست ها باید شکلی منطقی و 
معقول داشــته باشــد تا عوارض دیگری را در سطح اجتماع 

ایجاد نکند.

گزارش »همدلی« از پیامدهای ممنوعیت وسایل پیشگیری

آمار سقط جنین به روایت مجمع تشخیص مصلحت


