خارش گلو و خستگی مفرط از عالئم سویه «اُمیکرون» است

پنجشنبه  11آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3365

بر اساس مطالعات اولیه« ،اُمیکرون» تاکنون اثرات خفیفی برای بیماران ایجاد کرده است .دکتر «آنجلیک کوتزی» که نخستینبار سویه اُمیکرون را شناسایی و عالئم
آن را مشخص کرد ،میگوید« :بیماران خستگی شدید ،بدندرد همراه با کمی سردرد ،خارش گلو بدون سرفه به جای گلودرد یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی
را گزارش کردهاند» .گفته میشود سویه جدید بشدت جهشیافته است که رعایت پروتکلها و تسریع در پوشش حداکثری واکسیناسیون را میطلبد.

اجتماعی

اخبار

 82نفر دیگر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان باختند

روابط عمومی وزارت بهداش��ت دیروز اعالم کرد :در ۲۴
ساعت گذشته  ۴۳۱۲بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی
شدند و متاسفانه  ۸۲تن نیز به دلیل این بیماری جان خود
را از دست دادند .بر این اساس ،از ظهر روز سهشنبه تا ظهر
چهارشنبه  ۱۰آذر طبق معیارهای قطعی تشخیصی ۴۳۱۲
بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کش��ور شناسایی و
 ۶۶۰نفر آنها بس��تری شدند .همچنین متاسفانه طی این
مدت  ۸۲بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار و  ۹۱۲نفر
رسید .گفتنی است؛ در این شبانهروز  ۱۴استان کشور صفر
یا یک فوتی داشتهاند؛ به این ترتیب استانهای قم ،اردبیل،
مرکزی ،هرمزگان ،ایالم ،بوشهر ،خراسان شمالی و قزوین،
گومیر نداشتهاند .همچنین استانهای
هیچ موردی از مر 
سیستا نوبلوچستان ،زنجان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان و
مازندران ،فقط یک فوتی ناشی از کرونا داشتهاند .از سویی
خوش��بختانه تاکنون  ۵میلیون  ۸۹۲ه��زار و  ۵۷۴نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارس��تانها ترخیص شدهاند.
همچنی��ن  ۳۳۲۸نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
بخ 
در حال حاضر هیچ کدام از شهرهای کشور در وضعیت قرمز
نیست و ۲۲شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند .همچنین
ش وزارت بهداش��ت در مدت یادشده  ۳۷۴هزار
طبق گزار 
و  ۶۵۶دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است .عالوه
بر این تاکنون  ۵۷میلیون و  ۷۷۶هزار و  ۹۱۷نفر دوز اول،
 ۴۷میلیون و  ۳۸۵هزار و  ۳۴۶نفر دوز دوم و یک میلیون و
 ۱۰۵هزار و  ۵۶نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
بر اس��اس این گزارش ،مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشور به  ۱۰۶میلیون و  ۲۶۷هزار و  ۳۱۹دوز رسیده است.

رشد  ۲۴درصدی «ازدواج»
دهه شصتیها در بهار ۱۴۰۰

آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد
طی بهار امسال در قیاس با بهار سال گذشته ،ازدواج مردان
و زنان  ۳۰تا  ۳۹ساله که در واقع متولدان دهه  60هستند،
با  24/7درصد رش��د مواجه بوده است .به گزارش ایسنا،
بنا بر آمار منتش��ر شده از سوی مرکز آمار ایران ،در بهار
امسال مجموعا  ۷۰هزار و  ۲۳۲مرد و زن  ۳۰تا  ۳۹ساله
با رشد  24/7درصدی در قیاس با آمار مشابه خود در بهار
 ۹۹روانه خانه بخت شدند .در بهار سال جاری  ۴۴هزار و
 ۱۶۳مرد و  ۲۶هزار و  ۶۹زن  ۳۰تا  ۳۹ساله به ترتیب با
رشد  26/5و  21/8درصدی در قیاس با آمار مشابه خود
در بهار سال قبل ازدواج کردند و در واقع سهم مردان دهه
ی از این ازدواجها بیشتر از زنان بوده است .همچنین
شصت 
در حالی طی  4سال اخیر ( ۹۶تا  )۹۹بیشترین آمار ازدواج
مردان و زنان  ۳۰تا  ۳۹ساله مربوط به سال  ۹۹میشود
که بهار امسال  ۱۳هزار و  ۹۳۱رویداد ازدواج در این رده
سنی بیشتر از بهار  ۹۹ثبت شده و امید میرود این روند
افزایشی در  ۹ماهه باقی سال  ۱۴۰۰نیز ادامه یابد.

تأکید پلیس بر رسمی بودن
برگ سبز به عنوان سند خودرو

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا بر
رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند خودرو تاکید کرد.
سرهنگ عیناهلل جهانی در پاسخ به اینکه برگ سبز خودرو
سند رسمی است یا نه ،گفت :درباره شبهههایی که دفاتر
اسناد رسمی مطرح کردهاند هیات عمومی دیوان عدالت
اداری که رأی آن در حکم قانون است رأی بر سند رسمی
بودن برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد
رسمی داده و دادستان کل کشور  ۱۳شهریور ۱۴۰۰خطاب
به دادستانهای کشور بر تلقی برگ سبز خودرو به عنوان
سند مالکیت تأکید کرد ولی متاسفانه با وجود این همه
شفافیت ،برخی دفاتر اسناد رسمی تمکین نمیکنند .وی
افزود :بر اساس ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی
و رانندگی برگ سبز سند رسمی است و رأی دیوان عدالت
اداری و نظر دادستان کل کشور این موضوع را شفاف کرده
و کمیسیون اصل  ۹۰مجلس بر این موضوع تاکید دارد و
همچنین پلیس نیز به عنوان قوه حاکمیتی و مجری که
این موضوع را دنبال میکند بر سند رسمی بودن برگ سبز
تاکید دارد ،پس نمیتوان گفت در برابر نظر این تشکیالت و
افراد ،حرف کانون سردفتران بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد
رسمی درست است .وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به
اهدافی که به نفع مردم است نمیتوانیم به اهداف گروهی
خاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه ممکن است
گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر شوند ،گفت :پلیس
در مراکز تعویض پالک با بازدید از خودرو اصالت آن را از
لحاظ سرقتی نبودن 2 ،تکه نبودن اتاق ،دستکاری نشدن
شماره بدنه و شاسی و ...تایید میکند.

بارش برف و باران در  30استان
و کاهش دمای هوا تا  12درجه

رئی��س مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور
ناجا با اشاره به پیشبینی هواشناسی از بارش برف و باران
در جادههای  ۳۰استان کشور هشدارها و توصیههایی را
به رانندگان ارائه کرد .سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به
هشدار سطح نارنجی س��ازمان هواشناسی کشور گفت:
برابر پیشبینی س��ازمان هواشناسی تا پایان روز جمعه
وضعیت ناپایدار جوی شامل بارش برف و کوالک ،باران و
مه شدید ،وزش شدید باد در جادههای اکثر نقاط کشور
ش��امل اس��تانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،
لوبختیاری ،قزوین ،اردبیل،
تهران ،البرز ،ق��م ،چهارمحا 
کردس��تان ،مرکزی ،همدان ،گیالن ،مازندران ،گلستان،
لرستان ،اصفهان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خراسان
جنوبی ،کرمان ،خوزستان ،سمنان ،کرمانشاه ،ایالم ،زنجان،
کردس��تان ،یزد ،فارس ،هرمزگان و ایالم پیشبینی شده
است که این امر وضعیت متفاوت و خاصی را برای سفرهای
بینشهری ایجاد کرده است .وی ادامه داد :در همین راستا
رانندگان و مسافرانی که نیاز به سفر ضروری دارند برای
تردد به این استانها باید آمادگی الزم برای رانندگی در
شرایط بارندگی را داشته باشند .طبق گزارش هواشناسی
دمای هوای بیشتر نقاط کشور تا شنبه از  8تا  12درجه
کاهش مییابد.

رئیس شورای شهر تهران :تمام ردیفهای حمایتی شهرداریها از بودجه  1401حذف شده است
برای خرید اتوبوس و مترو دولت باید سهم خود را بپردازد

هوای ناردیف

سخنگوی سازمان اورژانس :آلودگی هوا تماس با اورژانس را  28درصد افزایش داد

گروه اجتماعی :ردیف بودجه شهرداریها در بودجه سال آینده
در حالی حذف ش��ده است که آلودگی هوا این روزها ساکنان
تهران و کالنشهرها را کالفه کرده و نفس آنها را به شماره انداخته
است .به گزارش «وطنامروز» ،هر سال با سرد شدن دمای هوا
شهروندان تهرانی و ساکنان کالنشهرها با معضل آلودگی هوا
لونقل عمومی
که اغلب ناشی از دود خودروها بویژه ناوگان حم است -مواجه میشوند؛ پدیده شومی که به دنبال وارونگی هوا و
سکون جوی در شهرهای بزرگ اتفاق میافتد تا سالمت جامعه
را به مخاطره بیندازد .طبق بررسیهای موجود ،بیش از نیمی از
اتوبوسهای ناوگان حملونقل شهری پایتخت فرسودهاند یا با
عمری باال در حال فعالیتند و از آنجا که طی چند سال گذشته
اقدام خاصی در راستای مرمت و نوسازی این ناوگان انجام نشده
است ،این موضوع اکنون به چالشی مخاطرهآمیز برای مدیران
شهری تبدیل شده و آنها باید با تعامل با دولت تکالیف خود را در
این بخش انجام دهند .اکنون نیز چون ردیف بودجه شهرداریها
در بودجه سال  1401حذف شده است این موضوع نگرانیهایی
را برای آنها ایجاد کرده ،طوری که داد رئیس شورای شهر را هم
درآورده است .مهدی چمران با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه
به دلیل حذف بودجه ش��هرداریها گفت :برای آلودگی هوای
تهران نگرانیم ،پایتخت بودجه میخواهد ،شهردار باید به میدان
بیاید .با گفتاردرمانی کاری نمیشود کرد .رئیس شورای اسالمی
شهر تهران با اعالم اینکه متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به
دلیل کمبود منابع یا عدم آشنایی ،مواد حمایتی شهرداریها در
بودجه سال  1401را حذف کرده ،گفت :این امر سبب نگرانی
ش��هرداریها و شوراهای سراسر کشور شده که امیدواریم این

مهم در هیات دولت اصالح شود.
چمران با اشاره به ارائه بودجه پیشنهادی از سوی سازمان
برنامه و بودجه و حذف مواد حمایتی شهرداریها در آن ،گفت:
در بودجه سال  1400ردیفها و تبصرههایی پیشبینی شده
بود که بر اس��اس آنها هم برای اتوبوس��رانی و مترو و هم سایر
درآمدهایی که میتوانست به شهرداریها کمک کند ،ارقامی
پیشبینی شده بود .وی ادامه داد :با این اوصاف اما در بودجه
پیشنهادی سال  1401که از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه
شده و ابتدا باید در هیات دولت بررسی و سپس در مجلس به
تصویب برسد ،ردیفهای حمایتی از شهرداریهای کشور حذف

شده است .البته الزم به ذکر است که مبنای بودجهای که به
مجلس ارائه میشود همین بودجه پیشنهادی از سوی سازمان
برنامه و بودجه است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه شهرداریها
از دول��ت بودجه نمیگیرند و در ردیفه��ای بودجهای دولت
نیستند ،ادامه داد :به همین سبب ردیفها ،کمکها و مواردی
را در بودجه دولت پیشبینی میکنند که از آن طریق بتوانند
بودجههای شهرداریها را افزایش دهند .به عنوان مثال وام بگیرند
یا بتوانند اوراق قرضه بفروشند تا برای موارد ضروری و پرکاربرد
شهرداریها تالش کنند.

    هوای پایتخت همچنان آلوده  

بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،دیروز هوای این کالنشهر در بیشتر مناطق در محدوده «ناسالم» و
«ناسالم برای گروههای حساس» قرار گرفت .تداوم شرایط پایدار همراه با وارونگی و سکون جو منجر به انباشت آالیندهها
شد و همزمان با افزایش ترافیک صبحگاهی ،کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروههای حساس
قرار گرفت .در چنین شرایطی مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانس در پی افزایش آلودگی هوا در کالنشهرها نسبت
به در خطر بودن سالمتی هموطنان هشدار داد و گفت :تماسها با سازمان اورژانس  ۲۸درصد افزایش داشته است .عالوه بر
این رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسالمی نیز گفت :موضوع آلودگی هوا مسالهای نیست که راهکار نداشته
باشد اما این مساله در اولویتهای دستگاههای مسؤول جایی ندارد .سمیه رفیعی با اشاره به اجرا نشدن مفاد قانون هوای
پاک بیان کرد :آلودگی هوا یک مطالبه عمومی است و نیازمند پیگیری از طریق رسانهها و مردم است .از طرفی جلسات
کارگروه آلودگی هوا در بهبود شرایط بیتاثیر بوده است و برطرف شدن این مشکل نیاز به راهکارهای اساسی دارد .سال
گذشته نیز  28راهکار برای کنترل کیفیت هوا در  8کالنشهر کشور به دستگاهها ابالغ کردیم اما با وجود تأثیر ذرات آالینده
هوا در افزایش شروع کرونا باز هم دستگاههای مسؤول از اجرای راهکارها سرباز زدند.

چم��ران ادام��ه داد :ب��رای خرید اتوبوس و مت��رو عالوه بر
شهرداریها ،دولت هم باید سهم خود را بپردازد .از سوی دیگر
شهرداریهادربحثتامینتجهیزاتوزیرساختهایحملونقل
عمومی نیاز به کمکهای مالی و حمایتهای قانونی دارند که
همه اینها نیاز به مقدماتی دارد که باید در دولت پیشبینی شود.
وی افزود :این موضوعات در بودجه  1400پیشبینی شده
بود هر چند کافی نبود و کامل هم تخصیص پیدا نکرد اما انتظار
هم نداشتیم که به یکباره همه این مواد حمایتی از بودجه سال
آینده حذف شود .این موضوع شهرداریها و شوراهای کشور را
نگران و ناراحت کرده و آنها به طور مرتب تماس میگیرند که
در سال آینده سرنوشت شهرها و معضالت آنها چه میشود.
چمران خاطرنش��ان کرد :خوشبختانه با مطرح شدن این
مساله ،این مهم در دولت در حال پیگیری است که امیدواریم
اصالح شود .رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :البته در
بودجه مصوب سال  1400موادی که در ارتباط با فروش اوراق
قرضه بوده عملیاتی شده اما در مورد خریدهای خارجی بویژه
خرید واگن هنوز برنامه عملیاتی اجرا نشده و در حال حاضر در
مرحله عقد قرارداد است.
مهدی چمران با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن این
لونقل عمومی
موارد تا پایان سال اجرایی ،بر کمبود ناوگان حم 
نیز تاکید کرد و افزود :تهران در حال حاضر نیاز به  2هزار دستگاه
اتوبوس دارد ،چنانچه ردیفهای مصوب بودجه  1400محقق
ش��ود میتوانیم  400دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه کنیم؛
ل فاصله خواهیم داشت اما همین تعداد
هرچند با شرایط ایدهآ 
هم تاثیرگذار خواهد بود.

روایت هزاران جنین بیگناهی که روزانه از زندگی محروم میشوند

من زندهام!

رها عبداللهی :رابرت ولف ،عکاس دانشگاه مینهسوتا ،کسی
است که موفق ش��د تصویری از کوچکترین انسان زنده را

بالفاصله پس از خروج او از رحم مادرش ثبت کند .انس��ان
کوچکی با صورت ،دست ،پا ،چشم و حتی انگشتانی کوچک...
راب��رت ولف و این جنین کوچک  ۶هفتهای -که البته چند
لحظه بیش��تر زنده نماند -صحنهای را که کمتر دانشمند و
پزشکی موفق به دیدنش میشود ثبت کردند؛ صحنهای که
فراتر از ارزش علمی ،انسان بودن این موجود کوچک زنده را
فریاد میزند .موجودی تکاملیافته و خارقالعاده که تفاوتش
با دیگر انسانها فقط کوچک بودن اوست.
این انسان کوچک توسعهیافته را خالق متعال به دامان امن
مادرش میسپارد تا رشد کند و برای پا گذاشتن به دنیا و تجربه
زندگی مهیا شود .چه میشود که برخی آدمها انسانیت او و
حق حیاتش را نادیده میگیرند و حکم به نابودیاش میدهند؟
به گزارش  ،WHOهر ساله در دنیا  40تا  50میلیون جنین به
قتل میرسند! در بسیاری از کشورهای دنیا سقط جنین از باب
حق زنان بر تمامیت جسمانی خود و حق حریم خصوصی ،جزو
حقوق زنان برشمرده میشود و طی رقابتی بین فعاالن حقوق
بشر و رسانههای عموما غربی ،تالش بر سر افزایش هر چه بیشتر
فهرست این کشورهاست .اخیرا جنجال زیادی در رسانهها درباره
قانون محدودیت سقط جنین تگزاس آمریکا به پا شد و معترضان،
سقط جنین را حق زنان این ایالت دانستهاند .سال گذشته نیز
اعتراضات گسترده به قانون ممنوعیت سقط جنین در لهستان
بش��دت در رسانهها وایرال و این کشور به خاطر چنین قانونی
«جهنم زنان» معرفی شد .هر از چندی بر یک نقطه دنیا به خاطر
ممنوعیت سقط جنین توسط فمینیستها و رسانهها و فعاالن
مدعی حقوق بشر فوکوس میشود تا با فشار اجتماعی و رسانهای،
نظام حقوقی آنجا را ناچار به انعطاف کنند .آنان میخواهند جان
این انسان به مادرش سپرده شود که او را بخواهد یا نخواهد و اگر
نخواست ،از بین ببرد .گویی جنینها به جرم کوچک و بیدفاع
بودن از هیچ حقوق انسانی برخوردار نیستند! در آمریکا این حق
مسلم موجب قتل روزانه  3000جنین میشود!
مبارزه برای قانونی کردن سقط جنین با فعالیتهای موج
دوم فمینیسم شروع شد؛ وقتی فمینیستها از کسب حقوق
سیاسی و موقعیتهای برابر شغلی با مردان مطمئن شدند،
حاال میخواستند زنان را به سمت کنترل بیشتر بر بدن خود
و فرار از خصوصیات زنانهای که فیزیولوژیشان بر آنان تحمیل
میکرد ،سوق دهند .آنان تصمیم به ختم بارداری را از حقوق
بنیادین زنان دانسته و برای قانونی کردنش مبارزه تشکیالتی
میکردند ،چرا که باعث تسهیل مشارکت کامل زنان در زندگی
اجتماعی و اقتصادی میشد .آنان بر این باورند که باید با هر
محدودی��ت زنانهای که منجر به جا ماندن زنان از مردان در
ساختارهای تجاری ،سیاسی و اجتماعی شود مبارزه کرد و آن
را از میان برداشت .جدال بین موافقان لیبرال و مخالفان آن که
غالبا متدینان مسیحی و مسلمان هستند ،ادامه دارد .اما جریان
رسانهای و سیاسی قدرتمندی از مبارزه با منع سقط جنین،
تحت عناوین جذاب حقوق بشری حمایت میکند و نظامهای
حقوقی کشورها را به انحای مختلف برای لغو ممنوعیت سقط،
تحت فش��ار قرار میدهد .در حالی که چنین امری حتی با
اسناد حقوق بشری سازمان ملل نیز در تناقض است؛ اسنادی

«میثاق بینالمللی

چون قانون «منع اعدام مادران باردار» در
حقوق مدنی و سیاسی» که ارزش زندگی جنین را به رسمیت
شناخته و همچنین اشاره به «لزوم حمایتهای قانونی مناسب
پیش و پس از تولد» در مقدمه «اعالميه حقوق كودك» که
نشاندهنده پذیرش شخصیت حقوقی جنین تولدنیافته است.
رویههای بینالمللی در جرمزدایی از سقط جنین عمدی و
غیردرمانی در تناقض فاحش با این تعهدات حقوق بشریاست.
ایران اسالمی جزو کشورهایی است که سقط جنین در آن
جرم شناخته شده و تنها تحت شرایط خاصی مجاز شمرده
میشود .با این حال ما شاهد آمار هولناکی از افزایش روزافزون
سقط جنین در کشورمان هستیم که هم به صورت قانونی و
تحت عنوان سقط درمانی و هم به صورت غیرقانونی و تحت
عنوان سقط جنایی انجام میشود .طبق آخرین آمار رسمی
اعالمشده توسط وزارت بهداشت ،سال  99در ایران  360هزار
جنین سقط شده؛ یعنی روزی  1000جنین!
شرع مقدس تنها در مواردی معدود به خاطر مصالحی چون
حفظ جان مادر اجازه سقط جنین را میدهد .این استثنا قاعدتا
سقط جنین در اسالم را به  ۲بخش مجاز و غیرمجاز تقسیم
کرده اس��ت اما به دلیل افزایش حداقل  ۴برابری س��قطهای
عمدی در یک دهه گذشته و نیز گسترده شدن بیمبنای دایره
جواز سقطهای درمانی ،کشور اسالمی ما مبتال به آمار روزانه
حداقل هزار قتل جنین شده است .طبق مطالعات دانشگاههای
علومپزشکی و پزشکی قانونی که در ماهنامهها تخصصی منتشر
شده ،روزانه در ایران صدها سقط عمدی غیرقانونی با دالیلی
چون عدم تمایل به داشتن فرزند بیشتر و فاصله کم با فرزند
قبلی ،نگرش منفی اجتماع نس��بت به تعدد کودکان ،ضعف
اعتقادات مذهبی و ...انجام میشود( .مجله علمی پزشکی قانونی
دوره 18شماره یک) برخالف تصوراتی که فقر را نخستین عامل
سقط عمدی تلقی میکند ،پژوهش عرفانی و شجاعی درباره
س��قط عمدی در تهران (مجله زنان ،زایمان ،نازایی دوره 21
شماره  3خرداد  )97نشان داد زنان ساکن مناطق باالی شهر
تهران نرخ سقط عمد باالتری دارند .وقوع سقط عمدی بین
زنان شاغل در ایران  56درصد بیشتر از زنان غیرشاغل است.
■■چگون�ه م�ادر یا والدین ی�ک جنین تصمیم ب�ه قتل او
میگیرند؟
 1اولین عامل خأل اطالعاتی در جامعه است .اطالعرسانی

در این زمینه به اندازه کافی نیس��ت و بس��یاری از مادران یا
والدینی که مرتکب این جنایت میشوند ،از جنایت بودن آن
بیاطالعند .از اینکه جنین چه قبل از ولوج روح ( ۴ماهگی)
چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن
اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است ،در نتیجه از تبعات
شرعی و قانونی آن بیخبرند .درک غلط از حقوق انسانی هم
موجب شده عدهای سقط را جزو حقوق مادر و مالکیت او بر
بدنش بدانند ،در حالی که این مالکیت تا وقتی است که انسان
دیگری در وجود او خلق نشده و پس از آن ،دیگر آن موجود،
امانت الهی به دامان امن مادریاست و هر گونه آسیب عمدی
به او ،خیانت در امانت الهی و خیانت به همه انسانهاست .آنجا
که خداوند فرمود «هر کس ،دیگری را بکشد مانند آن است
که همه انسانها را کشته»! (سوره مائده ،آیه )32
فرآیندسقطجنین،فرآیندیخطرناک،غیرقابلپیشبینی

و گاه
غیرقاب��ل
کنترل است و
در موارد بسیاری منجر
به ناقص شدن زنان و حتی
مرگ آنان شده است .آسیبهای
روحیای که یک مادر پس از این اقدام پیدا میکند نیز غالبا
تا آخر عمر همراه او خواهد بود .اینها مواردی است که افراد
بسیاری از آن مطلع نیستند و با اقدامی عجوالنه و احساسی
خود را به این تبعات مبتال میکنند.
برنامهری��زی و ورود فعاالنهت��ر مراج��ع عظ��ام تقلید و
دستگاههای تبلیغات اسالمی و نهادهای فرهنگی آموزشی و
نیز قوه قضائیه به عرصه آگاهسازی جامعه نسبت به تبعات
شرعی و حقوقی و جزایی سقط عمدی نیاز جدی امروز است.
معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز وظیفه سنگینی در افشای
صریح آثار هولناک جسمی و روانی سقط بر مادران دارد.
 2عامل قابل ذکر بعدی سهولت دسترسی به داروهای
س��قط جنین اس��ت بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن
مطلع باش��ند .در ش��رایط تحریم دارویی ،واردات آسان این
داروها شوخی تلخ ماجراست! آیا عوارض جبرانناپذیر مصرف
داروهای س��قط جنین ،از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی
مرگ مادران نباید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارت
سختگیرانهتری اعمال شود؟
برخی میگویند چون تمایل به س��قط عمدی در کشور
افزایش یافته ،ما نیز مانند کشورهای غربی ناچاریم زیر بار رفع
ممنوعیت آن برویم تا از تبعات سقط مخفیانه تحت شرایط
خطرناک و غیربهداشتی و در محیطهای غیراستاندارد بکاهیم.
این استدالل ظاهرا دلسوزانه از ذهنهایی میآید که اوال انسان
بودن جنین و قتل عمد بودن سقط عمدی و در نتیجه حرمت
شرعی و قانونی آن را نمیپذیرند ،ثانیا خطرات و عوارض سقط
حتی تحت شرایط استاندارد و مراقبتهای پزشکی مدرن را
نادیده گرفتهاند .این توجیه کودکانه شبیه سخن کسانی است
که معتقدند برای نجات معتادان از عوارض مواد مخدر تقلبی،
دولت عرضه مواد مخدر استاندارد را بر عهده بگیرد تا مصرف
مواد با خطر کمتری مواجه باشد!
 3آمار باالی سقط غیرقانونی نشان میدهد نظارت دقیقی
از سوی نظام پزشکی بر عملکرد ماماها و پزشکانی که بازار این
جنایت را رونق دادهاند وجود ندارد ،حال آنکه رصد این افراد
با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ

وج��ه کار
سختی نیست.
با توج��ه به ش��رایط
خطیری که کشور به لحاظ
جمعیتی پیدا کرده ،الزم اس��ت
دستگاه محترم قضایی مجازات این افراد
را با شدت مضاعفی پیگیری کند .قانون جدید مجلس تکالیف
وی��ژهای را در این زمینه بر عهده دس��تگاه قضایی و وزارت
بهداشت گذاشته است( .مواد  56تا  61قانون جوانی جمعیت
و حمایت از خانواده)
 4سقطهای قانونی یا درمانی از مواردی است که باید
مورد بازنگری قرار بگیرند .در سالهای اخیر ورود روشهای
جدید غربالگری نوزاد به روند مراقبتهای بارداری با وجود
تمام مزایایی که داشته ،نقش قابل توجهی نیز در باال رفتن
تجویزهای پزشکی سقط داشته که به صورت کامال قانونی
انجام میشود .مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست
نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از
موارد تجویز سقط مطلع کند ،حقایق تلخی را آشکار میکند.
از س��ال  84قانون سقط درمانی به تصویب مجلس رسید و
طی آن حدود  205مورد جواز سقط دیده شد .برای کشف
ای��ن موارد ،غالب مادران باردار (چیزی حدود  94درصد) به
غربالگری ارجاع داده میش��وند تا در صورت احتمال وجود
این نواقص ،در موردش��ان بررسیهای بیشتر صورت گیرد
تا در صورت اثبات نقص برای پزشک ،جنین اسقاط شود.
در اینجا چند اتفاق عجیب رخ میدهد:
 غربالگ��ری به طور طبیعی حدود  16/5درصد آمار مثبتکاذب دارد .به خاطر وسعت دایره ارجاع به غربالگری ،فراوانی
مصادیق مثبت کاذب افزایش مییابد .در اکثر کشورهای دنیا
ارجاع به غربالگری در سطوح خطرناک صورت میگیرد نه
عموم مادران باردار!
 به خاطر هزینه باالی مراحل بعدی غربالگری ،عده زیادی ازمادران قادر به انجام ادامه آن نبوده و بسیاری از آنان با رفتن
سراغ سقط غیرقانونی ،خود را از زیر بار اضطراب تولد نوزاد
ناقصالخلقه میرهانند!
 عدهای نیز تحت تاثیر فروکش کردن قبح و بار روانی منفیجنایت س��قط جنین که با وفور سقط درمانی تقویت شده،
براحتی با توجیهاتی چون عدم آمادگی روحی یا اقتصادی تن
به این اقدام هولناک میدهند.
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