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هشدار پلیس درباره سربازی 
کنکوری ها

ایســنا - رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا با 
بیان اینکه مشــموالن غایــب در صورت قبولی در 
آزمون سراســری حق ثبت نام ندارنــد، گفت: آن 
دسته از مشموالنی که در کنکور سراسری شرکت 
کرده اند، توجه داشــته باشند، غیبت سربازی مانع 
پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزشــی است. ســردار تقی مهری 
دراین باره گفت: بــا توجه به در پیش بودن کنکور 
سراســری ســال ۱۴۰۱ ضروری است مشموالنی 
ذکوری که در کنکور سراســری شــرکت کرده اند، 
توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته 
باشند، غیبت ســربازی مانع پذیرش قبول شدگان 
آزمون سراسری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی 
است. وی گفت: شــرکت مشموالن در آزمون های 
سراســری دانشگاه ها و مؤسســات آموزشی دلیل 
بر مجوز ادامه تحصیل نیســت و مشموالن غایب 
حتــی در صورت قبولی، مجاز بــه ثبت نام نبوده و 
موردپذیــرش قــرار نمی گیرند. مهــری ادامه داد: 
مشــموالن مقاطــع تحصیلی دانشــگاهی و دوره 
متوسطه که در سال مشــمولیت و در خرداد، تیر 
و شــهریورماه ســال ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شده اند 
تا پایان شــهریورماه ســال ۱۴۰۱، مهلت معرفی 
دارند. رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 
این تسهیالت فقط شــامل مشموالنی می شود که 
در ســال مشمولیت یعنی ســال تولد بعالوه + ۱۸ 
فارغ التحصیل شــده اند. مشموالنی که قبل از سن 
مشــمولیت و در ۱۷ســالگی یعنی سال تولد+۱۷ 
یــا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشــگاهی 
فارغ التحصیل می شــوند بر اســاس قانون خدمت 
وظیفه عمومی پس از رســیدن به ۱۸سالگی تمام، 
شش ماه مهلت معرفی دارند. او افزود: این مشموالن 
باید قبــل از اتمام مهلت معرفــی از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ برای ثبت 
درخواست خود اقدام کنند. مهری همچنین با بیان 
اینکه امکان تحصیل هم زمان با خدمت ســربازی 
وجود ندارد؛ گفت: ســربازان وظیفه غیر غایب در 
صورت قبولی و احراز شــرایط الزم می توانند برای 
ادامــه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناســی و 
باالتر از خدمت ترخیص و در دانشگاه ثبت نام کنند.

بازسازی بیمارستان های قدیمی 
به صرفه نیست

تســنیم - رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی با اشــاره به قدمت باالی بیمارستان های 
آموزشی در تهران، اعالم کرد: بررسی ها نشان داده 
اســت در بسیاری از بیمارستان های با قدمت زیاد، 
بازسازی مقرون به صرفه نیست و ساخت بیمارستان 
جایگزین اثربخشــی بیشــتری دارد. علیرضا زالی 
گفت: بیمارستان های آموزشی تهران عمدتاً قدمت 
قابل توجهی دارند و بســیاری از بیمارســتان های 
پایتخت بیش از ۵۰سال از عمرشان گذشته است. با 
توجه به این که بخش عمده ای از این بیمارستان ها 
آموزشــی هســتند و عالوه بــر ارائــه خدمات به 
شهروندان تهرانی، محل ارجاع برای کشور هستند؛ 
مراجعین زیادی دارند. او افزود: در همین راستا دو 
پــروژه بزرگ بیمارستان ســازی در تهران در حال 
انجام اســت که یکی بیمارستان شهدای تجریش 
است که با افتتاح آن، حدود ۸۵۰تخت بیمارستانی 
با رعایت اصول عمرانی به مجموعه تخت های تهران 
اضافه می شــود؛ شــبیه به همین ظرفیت، پروژه 
مهدی کلینیک زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در حال تکمیل اســت و در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران نیز بخش های جدید بیمارستان فیروزآبادی 
به این مجموعه اضافه می شود. پیش بینی می شود 
با راه اندازی و افتتاح این پروژه ها، بهسازی جدیدی 

در مجموعه تخت های بیمارستانی انجام شود. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی با 
بیان اینکه بررسی ها نشــان داده است در بسیاری 
از بیمارســتان های بــا قدمــت زیاد، بازســازی 
مقرون به صرفه نیست و ساخت بیمارستان جایگزین 
اثربخشــی بیشــتری دارد، گفت: امســال وزارت 
بهداشــت طرحی را برای نوســازی ۳۲هزار تخت 
بیمارستانی دارد که بخشی از آن ها در استان تهران 
قرار دارد؛ البته بازســازی بخش های بیمارستانی با 
رعایت استاندارد های مهندسی در بیمارستان های 
تهران انجام می شود. هر سه دانشگاه استان تهران 
با کمک شــهرداری تیم هایی برای بررسی شرایط 
سازه ای و ایمنی تشکیل داده اند که مسائل ایمنی و 
عمرانی بیمارستان ها را بررسی می کنند. به گفته او، 
در مالرد و پردیس نیز اقداماتی برای اضافه شــدن 
مراکز درمانی جدید در دست انجام است و با دستور 
رئیس جمهوری مصوب شده است که دانشگاه ظرف 

دو سال آینده در پیشوا بیمارستانی افتتاح کند.
 زالی اظهار امیدواری کرد که با بازســازی و افتتاح 
بیمارســتان های جدید، بتوان بار ارائه خدمات در 
شــهر تهران را کاهش داد. رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی گفت: بررســی ما در ماه 
گذشــته نشــان داد که ۶۵درصد بیماران یکی از 
بیمارستان های بزرگ آموزشی تهران، از شهرستان 
آمــده بودنــد درحالی که بســیاری از ایــن افراد 
می توانستند در شهرستان خود خدمات درمانی را 

دریافت کنند. 
او تصریــح کرد: راه حل این مشــکل برقراری نظام 
ارجاع است و با توجه به گسترش خدمات درمانی 
در عرصه کشــوری، نظام ارجاع می تواند بســیار 
کمک کننده باشــد تا بیمــاران گرفتاری های ایاب 
و ذهاب و مشکالت اســتقرار و اقامت همراهان را 

نداشته باشند.

خبر

انفجار یک مغازه تعویض روغنی
 در قیطریه تهران

ایرنــا - حادثه انفجار و آتش ســوزی یک باب مغازه 
تعویض روغنی در قیطریه تهران منجر به مصدومیت 
چهار نفر شــد. ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران گفت: ساعت ۱۳ و 
۴۷دقیقه دیــروز حادثه انفجار در بلوار صبا قیطریه 
به ســامانه۱۲۵ اعــالم و در مدت زمان چهار دقیقه 
مأموران دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند. ســید جالل ملکی افزود: در یک محوطه ای 
چهار باب مغازه شامل سه باب مغازه تعویض روغنی 
و یک مغازه رینگ و الستیک در کنار هم قرار داشت 
کــه در یکی از مغازه های تعویض روغنی انفجار روی 
داد. او با بیان اینکه شــدت انفجار منجر تخریب این 
مغازه و همچنین مغازه کناری شد، افزود: در پی وقوع 
انفجار در این مغازه منجر به زبانه کشیدن شعله های 
آتش نیز شده بود که آتش نشانان نسبت به خاموش 
اطفاء حریق اقدام کردند. به گفته ملکی، این حادثه 
چهار مصدوم داشت و همچنین چهار دستگاه خودرو 
نیز دچار خســارت شــد. او ادامه داد: در این حادثه 
دو بــاب مغازه تا باالی ۵۰درصد تخریب شــد و به 
دلیل شدت انفجار چندین باب مغازه دیگر نیز دچار 
خسارت شد. ملکی اضافه کرد: علت این انفجار شدید 

در دست بررسی کارشناسان آتش نشانی قرار دارد.

چالوس و هراز یک طرفه می شود
ایسنا - جدیدترین محدودیت های ترافیکی اعالم شده 
از سوی مرکز مدیریت راه های کشور نشان می دهد 
که تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روز 
جمعه دهم تیرماه از کــرج و ابتدای آزادراه تهران - 
شمال به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت 
اعالم مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وســایل 
نقلیه از ســاعت ۱۸ الی ۲۴ همــان روز از مرزن آباد 
به ســمت کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد 
بود. همچنین تردد انواع وســایل نقلیه از ســاعت 
۱۴ الــی ۲۲ روز جمعه دهم تیرمــاه از رودهن به 
ســمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعالم مأمورین 
پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 
۱۶ الی ۲۲ همان روز از آب اســک به سمت رودهن 
)محدوده مشــاء( به صورت یک طرفــه خواهد بود. 
البته تردد انواع تریلــر، کامیون و کامیونت از محور 
کــرج – چالوس و بالعکس در محور کندوان و تردد 
کلیه تریلر ها در محور هراز به استثنای حامالن مواد 
سوختی و فاسدشدنی ممنوع است. همچنین تردد 
موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز هشتم تیرماه 
تا ساعت شش صبح شنبه هفته آینده یازدهم تیرماه 
از محور های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور 
تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود 
البته تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای 
انجام مأموریت های ضروری در مســیر مجاز جریان 

ترافیک بالمانع است.

کدام مناطق کشور درگیر
 گردوخاک هستند؟

ایسنا- رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به خیزش گردوخاک 
در نقاط مختلف کشور از ماندگاری هوای گرم تا اوایل 
هفته آینده خبر داد صادق ضیاییان افزود: بر اساس 
تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی 
ســه روز آینده در بخش هایی از جنوب سیستان و 
بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان 
در ســاعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار 
پراکنده و رعدوبرق و گاهی وزش باد شــدید موقت 
پیش بینی می شود و در سایر نقاط کشور جوی نسبتاً 
پایدار حاکم خواهد بود. رئیس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریــت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: تا 
شنبه ۱۱تیرماه در برخی نواحی شمال شرق، شرق 
و مرکز وزش باد شــدید موقت و خیزش گردوخاک 
و از بعدازظهــر امروز تا جمعــه )۸ تا ۱۰تیرماه( در 
بخش هایی از شرق به ویژه در منطقه زابل توفان شن 
و گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی 
انتظار می رود. او با بیان اینکه طی ســه روز آینده با 
انتقال گردوخاک از عراق به نوار غربی و بخش هایی از 
جنوب کشور، این نواحی غبارآلود خواهند بود، گفت: 
این شــرایط جمعه و شنبه برای نواحی شمال غرب 
دور از انتظار نیست و طی این مدت برای بخش هایی 
از جنــوب غرب و جنوب افزایش ســرعت باد و در 
مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

انفجار گاز در منزل مسکونی در اهواز  
1۲نفر مصدوم شدند

مدیــر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارســتانی و 
مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
تعداد مصدومان حادثه انفجار گاز یک منزل مسکونی 
اهواز که شــامگاه دوشــنبه رخ داد به ۱۲نفر رسید. 
عارف شــرهانی بیان کرد: در این حادثه که منطقه 
باهنر اهواز اتفاق افتاد نیرو های امدادی اورژانس۱۱۵ 
اهواز به محض اطالع از وقوع حادثه برای امدادرسانی 
اولیه و انتقال مصدومــان به مراکز درمانی در محل 
حاضر شــدند. او افزود: ســه نفــر از مصدومان به 
بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز انتقال یافتند و ۹نفر 
به صورت ســرپایی در محل درمان شدند. شرهانی 
ادامه داد: چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس۱۱۵ برای 
امدادرســانی به مصدومان و اعزام به بیمارستان در 
محل حادثه حضور داشتند. علت این حادثه از سوی 
کارشناسان در دست بررسی است. انفجار گاز در اهواز 
در چند سال اخیر خسارت های جانی و مالی زیادی 
را به مردم وارد کرده که علت آن نیاز به بررسی های 

بیشتری دارد.

خبر

همدلی|  ستاره لطفی- شاید بتوان مردم 
ایــران را از نظر قدرت خرید اقتصادی صفر و 
صد دانست؛ درحالی که اغلب مردم در تأمین 
نیازهای ابتدایی زندگی ناتوان هستند جوری 
که کارت یارانه  برای خرید نان گرو می گذارند، 
عــده قلیلی در نازونعمت و زندگی اشــرافی 
خود غوطه ور هســتند و مثل ریگ پول خرج 
می کنند. درست در همین روزها که بسیاری 
از مردم دغدغه نــان دارند به نحوی که برخی 
ناچار آن را قسطی تهیه می کنند و برخی دیگر 
به استفاده از استخوان مرغ و آشغال گوشت 
روی آورده اند، عده اندکــی از مردم ایران در 
رستوران های لوکس و الکچری، خوراکی ها و 
نوشیدنی هایی با ورقه طال می نوشند و ژست 
خاص و متفاوت بودن می گیرند. شــبکه های 
اجتماعی نیز بــه محلی برای نمایش زندگی 
الکچری آنان تبدیل شده اســت. این عده با 
نمایش ماشــین های میلیاردی، ساعت های 
چندصد میلیونی، ســبک زندگی اشــرافی، 
اســتخرهای خصوصــی لوکــس، ویالهای 
الکچری، لباس هــای برند چندده میلیونی و 
مســافرت های آن چنانی با غذاهای متفاوت 
و خــاص در فضای مجازی بــه هزاران کاربر 
دنبال کننده شــان فخر می فروشند. داستان 
ازاین قرار اســت که چند روز پیش فیلمی از 
یک رســتوران در تهران منتشر شد که برای 
مشتریان خاص و الکچری خود نوشیدنی با 
ورقه های طال سرو می کرد. سرو نوشیدنی با 
ورق طال در رســتوران الکچری تهران باعث 
شــوک به مردم شده و به سرعت این فیلم در 
شبکه های اجتماعی وایرال شد و واکنش های 

زیادی را به دنبال داشت.
البته این اولین بار نیست غذا و نوشیدنی با ورقه 
طال خبرساز می شود، در سال های گذشته نیز 
اخباری مبنی بر غذای الکچری با روکش طال 
در تهران منتشر شد که جنجال برانگیز شد و 

واکنش های زیادی را به همراه داشت.
 ماجرای بستنی با روکش طال برج میالد

سال ۹۸ اگرچه مشــکالت اقتصادی و تورم 
به اندازه ایــن روزها نبود، امــا عکس های از 
بســتنی ۲۵۰دالری با روکش طال رستوران 
بــرج میالد با قیمت هــای نجومی آن چنان 
خبرساز شد که حتی پای حالل و حرام بودن 

آن به میان آمد.
در آن زمــان، خوراکی های بــا روکش طال 
انتقادهــای زیــادی را برانگیخت، جوری که 
برخی از مقام های ارشــد کشــور نیز به آن 
واکنش نشــان دادند و از رستوران برگردان 
برج میالد که گفته می شد اقدام به سرو این 
بستنی کرده است، انتقاد کردند. در آن سال 

و به دنبال انتشــار خبر بستنی با روکش طال 
در رستوران برج میالد در رسانه ها، شهرداری 
تهران با انتقاد از اقدام رســتوران گردان برج 
میالد اعالم کرد: عرضه نوع خاصی بستنی در 
رســتوران گردان برج میالد به هیچ وجه مورد 

تایید شهرداری نیست.
 روابط عمومی برج میالد تهران نیز با صدور 
خواندن  غیرمســئوالنه  ضمــن  اطالعیه ای 
این گونه اظهارات تأکید کرده بود: موضوعات 
مطرح شده از سوی پیمانکار رستوران گردان 
درباره سرو نوع خاصی از بستنی به هیچ وجه 
مورد تایید شــهرداری تهران نبوده و نیست 
و شــهرداری تهران از انجام چنین اقداماتی 
به طور حتم جلوگیــری خواهد کرد. ماجرای 
بستنی با روکش طال حتی به دفتر رهبری نیز 
کشیده شد. برخی براي اطالع از حکم فقهي 
خوردن چنین بســتني هایي که در ترکیبات 
آن ها از طــالی خوراکي استفاده شــده بود، 
استفتایي از دفتر رهبری مبني بر حکم شرعي 
این مســئله انجام دادند، مسئول پاسخگویي 
دفتر ایشــان اعالم کرده بود درصورتی که در 
این نوع بســتني از عنصر طال استفاده شــده 

باشد، خوردن آن حرام است. 
 قدمت استفاده از طالی خوراکی

الزم به ذکر است که استفاده از طالی خوراکی 
قدمتی طوالنی دارد. از زمان مصر باســتان تا 
قرون وسطی اشراف و شاهزادگان برای نشان 
دادن میزان ثروت خــود، ارزش باالی طال و 

مفید بودن این فلز برای بدن، از برگ طال در 
کنار غذای خود اســتفاده می کردند. در حال 
حاضر، یکی از کاربردهای طال استفاده از آن 
در مواد خوراکی اســت. از برگ طال به صورت 
پوسته پوســته در انواع غذاها یا برای تزیین 

آن ها و انواع نوشیدنی ها استفاده می شود.
اکنــون نیــز در بســیاری از کشــورها در 
مهمانی های مجلل و رستوران های الکچری 
طال در کنار خوراکی های دیگر سرو می شود. 
در کشــور ما هم به رغم جنجال های زیاد در 
این زمینه، اما چند ســالی است در برخی از 
رستوران های خاص و لوکس به عنوان روکش 
برخی از خوراکی ها مانند بســتنی، همبرگر، 

استیک و ... استفاده و سرو می شود.
البتــه خــوراک الکچری نشــین ها فقط در 
خوراکی هــای با تزیین و روکش طال خالصه 
نمی شود، از گوشت گوساله های ماساژ دیده 
تا میوه هایی که حتی اسمشــان برای اغلب 
مردم ناآشناســت در ســفره های آنان یافت 
می شود؛ تصاویر این سفره های رنگی با مواد 
خوراکــی گوناگون و ناآشــنا هرازچندگاهی 
ســر از شــبکه های اجتماعی درمــی آورد و 

جنجال برانگیز می شود.
بدیهی است سبک زندگی مسرفانه و نمایش 
هر آنچه همه ندارند و برخی یکجا دارند برای 
مردمــی که اغلب آنان حتی در مرتفع کردن 
نیازهای ابتدایی خود ناتوان هســتند، کمی 
بیش ازحد دل آزار اســت و حتی باعث نوعی 

عصبانیت و خشم درونی می شود.
 شکاف عمیق طبقاتی

اگرچــه اختالف طبقاتــی، موضوع جدیدی 
نیست و سال هاســت مردم کم درآمد جامعه 
با آن دســت وپنجه نرم می کنند، ولی شاید 
هیچ وقت تا این اندازه، بین قشر »دارا و ندار«، 
»پردرآمــد و کم درآمد« و »ثروتمند و فقیر« 

فاصله نبوده است.
درحالی که عــده اندکی از زندگی اشــرافی 
در کشــور برخوردار هســتند کــه برخی از 
کارشناسان مانند دکتر مراد راهداری، استاد 
اقتصاد می گوینــد تقریباً ۷۰درصد مردم زیر 
خط فقر نسبی هستند. آمارها نیز می گویند 
بیــش از ۹۰درصد مردم درگیر مشــکالت 
معیشتی هستند. آمارهای رسمی نیز می گوید 
آنچه در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و 
حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران و 
توزیع درآمد گذشته نشان می دهد که سهم 
ثروتمندان به فقیران افزایش بیشتری یافته 

است. 
این آمارها و اظهارات از فقیرشــدن روزافزون 
مــردم در حالی اســت که مهم ترین شــعار 
انتخاباتــی ابراهیــم رئیســی در رقابت های 
انتخاباتی، حل مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مــردم بود. بااین وجود از زمان روی کار آمدن 
دولت سیزدهم قیمت کاال های موردنیاز مردم 
نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه با روند افزایشی 

نیز مواجه شد.

فاصله صفر و صدی قدرت خرید مردم وضعیت عجیبی ایجاد کرده است

شکاف طبقاتی؛ از غذای قسطی تا نوشیدنی طالیی

همدلــی| پس از ابالغ قانــون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت، دستگاه های دولتی خواستار برخورد قضایی با مراکز 
ارائه دهنده خدمات سقط جنین شده اند. بر اساس آمار ساالنه 
حدود ۳۷۰هزار ســقط جنین در کشور انجام می شود. این در 
حالی است که به تازگی دیوان عالی ایاالت متحده، تصمیم مهم 
سال ۱۹۷۳ که حمایت قانون اساسی از حقوق سقط جنین را 
تضمین می کرد، رد کردنــد. رأی دهندگان به لغو این قانون، 
معتقدند که در قانون اساســی این کشــور هیچ اشاره ای به 
سقط جنین نشده اســت و چنین حقی به طور ضمنی توسط 
هیچ ماده قانونی حمایت نمی شود. در ۲۴ژوئن ۲۰۲۲، دیوان 
عالــی ایاالت متحده تصویب کرد کــه آمریکایی ها دیگر حق 
ســقط جنین قانونی را ندارند. از این منظر دو کشــور ایران و 
آمریکا که در چهار دهه اخیر درباره مســائل مهمی تالقی و 
برخورد داشته اند و همواره در کانون مقایسه بودند، در موضوع 

زادوولد نیز یک تالقی جدید را تجربه کردند.
 سقط جنین زیر چهار ماه حرام است

در ایران بر اساس قانون مسئولیت سقط جنین بر عهده رئیس 
دادگستری و اجرای آن بر عهده پزشکی قانونی گذاشته شده 
اســت و اگر پزشــک معالج اختالل جنین را تشخیص دهد، 
پزشکی قانونی پس از بررسی های اولیه ازجمله سن بارداری و 
غیره، پرونده را به کمیسیون پزشکی که شامل قاضی، پزشک 
ناهنجاری جنین و پزشــک قانونی ارجاع می دهد و در نهایت 
قاضی رأی ســقط جنین را صادر می کند. در همین روزهای 
گذشــته ســه نفر از عوامل دخیل در یک مورد سقط جنین 
غیرمجــاز در تربت حیدریه بازداشــت شــدند. بعــد از ابالغ 
دســتورالعمل  »حفظ و مراقبت از جنین سالم« از سوی وزیر 
بهداشت نیز مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم انگاری و 

برای آن جریمه سنگین تعیین شده است.
صابر جباری، رئیس اداره جوانِی جمعیت در وزارت بهداشت، 
درباره مجازات درنظرگرفته شده می گوید: »اگر فردی که در 
سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی اش 
حتی با یک بار ســقط جنین عمدی باطل می شــود.« جباری 
می گویــد: در قانون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت 
کلیــدواژه ای داریم به نام »حق حیــات جنین« و این یعنی 
وقتی نطفه شکل می گیرد، نباید شیءپنداری صورت گیرد که 
فکر کنیم اختیار آن با پدر یا مادر اســت. هیچ کجای دنیا در 
ادیان هم به این صورت نیست و سقط جنین به صورت عمدی 
کاری ناپســند است. در کشور ما که مسلمان هم هستیم بعد 
از شکل گیری نطفه ولو جنین زیر چهار ماه باشد باز هم سقط 

حرام است.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری 

اعالم کرده بر اساس ماده۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری های 
کروموزومی جنین در مــادران باردار، »استانداردســازی« و 

»هدفمند« می شود.
 یک دقیقه تا مراکز سقط جنین

محســن منصوری، اســتاندار تهران نیز با طرح این ادعا که 
دسترســی به مراکز ســقط جنین کمتر از یــک دقیقه طول 
می کشــد خواســتار برخورد انتظامی با این مراکز شده است. 
استاندار تهران می گوید: ما خیلی روی خدا حساب نمی کنیم و 
به وعده های الهی در این زمینه اعتماد نمی کنیم. خدا می گوید 
رزق و معیشــت بچه با من است کمااینکه در موارد دیگر نیز 
خدا وعده داده و این وعده را محقق می کند. محسن منصوری 
استاندار تهران می گوید آمار سقط جنین ساالنه حدود ۳۷۰هزار 

مورد است که به نسبت موالید فعلی تقریباً ۴۰درصد است.
 تثبیت الگوی تک فرزندی

صالح قاسمی دبیر شــورای راهبردی جمعیت استان تهران، 
نیز آمار سقط جنین غیرقانونی کشور را ساالنه ۳۷۰هزار مورد 
عنوان می کند و می گوید: اغلب آن ها جنایی و غیرقانونی است 
و تنهــا حدود ۳.۵ تا چهار درصد ایــن موارد مربوط به روابط 
خارج از عرف و باقی این موارد با انگاره هایی نظیر »ناخواسته 
بــودن بارداری« و »بدون برنامه ریزی بــودن بارداری« همراه 
هستند. دبیر شــورای راهبردی جمعیت استان تهران با بیان 
اینکه ۵۰درصد تولدهای ثبت شــده اســتان تهران در سال 
۹۹ مربوط به فرزنــد اول، ۴۱.۷درصد مربوط به فرزند دوم و 
۸.۴درصد مربوط به فرزند سوم و بیشتر بوده است، یادآور شد: 
در واقع تهران بعد از گیالن باالترین تولدهای ثبت شده برای 
فرزند اول را داشــته اســت و این امر الگوی »تک فرزندی« را 
تثبیت می کند. قاســمی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در 
حال حاضر به ۰.۷درصد، یعنی زیر یک درصد رســیده و این 
امر بی سابقه است، ادامه داد: با روند فعلی طی ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ 
نرخ رشــد جمعیت ما صفر درصد خواهد شد و پس ازآن نرخ 

رشــد منفی را تجربه خواهیم کرد. به گفته او، در حال حاضر 
نرخ باروری از بیش از شش فرزند به ازای هر زن به ۱.۵فرزند 
به ازای هر زن رسیده است و مطابق با گزارش سالنامه سال ۹۹ 
سازمان ثبت احوال، نرخ باروری کل، ۱.۵فرزند به  ازای هر زن 
است که در کالن شهرها به کمتر از ۱.۳فرزند یعنی زیر سطح 

جانشینی رسیده و این امر بسیار هشدارآمیز است.
 سقط جنین برای ارزشی ها اخالقی یا ایدئولوژیک؟

بااین حال جریان های ارزشــی بیش از آنکه افزایش جمعیت و 
سقط جنین را یک مسئله اجتماعی یا حتی شرعی و اخالقی 
بدانند به آن به عنوان یک مســئله ایدئولوژیک نگاه می کنند. 
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به موضوع سقط جنین گفت: در جوانب مختلف 
باید کمک کنیم جمعیت شــیعه زیاد شود و نباید به راحتی 

تصمیم سقط جنین یا همان کشتن بچه شیعه گرفته شود.
خبرگزاری تســنیم نیز با همین نگاه، نگران کاهش جمعیت 
شــیعیان است. این رسانه می نویســد: طبق آمارهای رسمی 
وزارت بهداشت، روزانه بیش از هزار مورد سقط جنین در کشور 
اتفاق می افتد که آماری بســیار تکان دهنده است! این به این 
معناست که در ۲۴ساعت گذشته هزار بچه شیعه توسط پدر و 

مادر خود به قتل رسیدند!
 نگرانــی درباره ســالمت زنان امریــکا با لغو حق 

سقط جنین
شــاید بیان این مطلب در ظاهــر نمایش دهنده یک دغدغه 
شرعی و اخالقی باشد اما خبر دیگر منتشرشده روی خروجی 
این خبرگزاری حاکی از استاندارد دوگانه ای دارد؛ این استاندارد 
دوگانه در روزهای گذشته پس از رأی دادگاه عالی آمریکا برای 
لغو حق ســقط جنین در این کشــور دیده می شــود. تسنیم 
می نویسد: »با حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون مشهور به 
Roe v. Wade )رو علیه وید( که در سال ۱۹۷۳ میالدی به 
تصویب رسیده بود و بر اساس آن حق سقط جنین برای زنان 
به رسمیت شناخته می شد، نگرانی ها درباره امنیت و سالمت 
زنان جامعه به خصوص زنان فقیر افزایش یافته است. بر اساس 
این گزارش، پس از لغو این قانون، حق اولیه و مسلم صدها زن 
سلب شده و زنان قشر ضعیف و فقیر جامعه دیگر به راحتی به 
امکانات و تجهیزات مربوط به سقط جنین و مراقبت های مربوط 
به آن دسترسی ندارند و در نتیجه زندگی این دسته از زنان به 
خطر افتاده و حتی ممکن است به دلیل سقط غیرقانونی جان 

خود را نیز از دست بدهند.«
این نــگاه ایدئولوژیک در اظهارات معاون سیاســی و امنیتی 
اســتاندار کرمان نیز دیده می شــود که می گوید: »ما در حال 

جنگ جهانی جمعیتی هستیم.«

آیا نگاه ایدئولوژیک می تواند حامی خانواده و جوانی جمعیت باشد؟

تالقی ایران و آمریکا در موضوع زادوولد


