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پیدا شدن نوزادی در سطل زباله ای 
در نازی آباد در تهــران هنوز داغ بود که 
دیروز خبر یافتن نوزاد رها شده دیگری 
در میدان ونک تهران منتشر شد. خبری 
که خیلی زود سازمان بهزیستی هم آن را 
تایید کرد. دیروز اما آماری به نقل از یک 
کارشناس حوزه سالمت و بحران های 
محیطــی و پژوهشــگر برنامه ریزی و 
توسعه به ســرعت در فضای مجازی و 
کانال ها و ســایت های خبری دست به 
دست شد. نقلی که در آن اعالم شده بود 
تنها 5 هزار جنین یا نوزاد در 10 روز اخیر 
رها شــده اند. رقمی عجیب که در کنار 
خبرهای مربوط به دو نوزاد رهاشده در 
تهران، نگرانی ها را نسبت به موج تولد 
کودکان ناخواسته و البته رها شدن آنها 
تشدید کرده است.هر چند چنین آماری 
غیرواقعی به نظر می رســد و نیازمند 
بررسی بیشتر اســت اما، نمی توان از 
این موضوع مهم چشــم پوشــید که 
یکی از تبعات رشــد افسارگســیخته 
قیمت ها و افزایش فقر و حاشیه نشینی، 
در کنار سیاست های اخیر دولتمردان در 
خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری 
با اجرای ممنوعیت هایی چون عرضه 
رایگان اقالم پیشــگیری از بارداری و 
حذف غربالگری های پیش از زایمان، 
احتماال تولد فرزندان ناخواســته و در 
برخی موارد رها کردن این نوزادان و در 
نتیجه افزایش جمعیــت آنها در مراکز 
نگهداری از کودکان بی سرپرست باشد. 

آماری که جای بررسی دارد
در روزهای اخیــر دکتر محمدرضا 
محبوب فر، کارشــناس حوزه سالمت 
و بحران هــای محیطی و پژوهشــگر 
برنامه ریزی و توســعه به سایت خبری 
رویداد ۲۴ گفت: »براساس آمار هایی که 
از مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و 
... در اختیارش قرار گرفته است، طی 10 
روز اخیر حدود 5 هزار نوزاد در سراسر 
کشور رها شده است؛ یعنی روزانه 500 
جنین تازه متولد شــده«. این عدد در 
حالی عنوان شده اســت که نگاهی به 
آمار رسمی نشان می دهد؛ شمار تولد در 
بهار 1۴00 تقریبا ۲70 هزار تولد بوده، 
که اگر همان آمار را برای بهار امســال 
هم مالک قرار دهیــم یعنی در 10 روز 
حدودا ۳0 هزار نوزاد متولد شده است. 
رقمی که وقتی در کنار آمار 5 هزار نوزاد 

رها شده در 10 روز قرار می گیرد، کمی 
عجیب و غیرمنطقی به نظر می رســد 
و پذیرش آن بدان معنی است که یک 

ششم متولدین رها شده اند!
در کنار این آمار با رقمی این چنین 
بزرگ؛ دیروز اما، محمد نصیری، معاون 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور 
خبر داد که در ســال گذشته 61 نوزاد 
توسط والدین زیســتی خود در سطح 
شهر باالخص جوار شیرخوارگاه ها رها 
شــده اند. عددی به مراتب کمتر از آمار 

پیشین.
واقعیت اما شاید در میانه اظهارات 
ایــن دو تن باشــد. عددهایــی که در 
آمارهای رســمی نیســت؛ اما شاید 

گوشه ای از این تاریکی را روشن کند. 
  ساالنه ۳۷۰ هزار سقط جنین 

در کشور 
شاید بخشی از آمار رها شدن نوزادان 
را باید در دوران جنینی آنها جستجو کرد. 
چندی پیش مسئول کارگروه جمعیت 
مرکز ارزیابی اجرای سیاست های کلی 
نظام گفت: »ســاالنه ۳70 هزار سقط 
جنین در کشــور داریم که از این تعداد 
سه درصد براســاس مجوزهای قانونی 

انجام می شود«.
صالح قاسمی یادآور شد: »۹6 درصد 
ســقط ها مربوط به ازدواج های رسمی 

بوده است«.
در حالی که مقامات دولتی در ایران 
به شــدت به دنبال کاهش آمار سقط 
جنین هستند که بر اساس طرح جوانی 
جمعیت ایران، سیاست هایی در کاهش 
عرضه اقالم پیشگیری از بارداری با هدف 
افزایش فرزنــدآوری را اجرا می کنند و 

در نخســتین قدم نیز، ارائه رایگان این 
اقالم در مراکز سالمت وزارت بهداشت 

ممنوع شد.
در چنیــن شــرایطی برخــی از 
کارشناسان معتقدند تولدهای ناخواسته 
آغــاز فاجعه ای اســت بــا ممنوعیت 
آموزش ها و اقالم پیش گیری از بارداری 
از یک سو و تورم افسارگسیخته از سوی 
دیگر، به وقوع خواهد پیوست. تولدهایی 
که در برخی از اقشار کم برخوردار جامعه 
می تواند در بهترین حالت به سقط جنین 
بینجامد و در غیر این صورت به رها شدن 

یا حتی فروش نوزادان منجر شود. 
افزایش تولد کودکان ناخواسته

در همین باره چنــدی پیش نایب 
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان 
به خبرگزاری ایلنا گفت: »هدفمان این 
است که جمعیت را به باروری تشویق 
کنیم، جمعیت سالمی به وجود بیاید و 
بتواند شکاف جمعیتی را در جامعه ما 
پر کند. برای رسیدن به این هدف باید 
ببینیم اساسا چرا کاهش باروری اتفاق 
افتاد. چــرا تمایل بــه ازدواج و بچه دار 
شدن کم شــد و چرا اینقدر طالق زیاد 

شده است؟«
مریم کاشانیان، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی ایران با انتقاد از محدود کردن 
روش های پیشگیری از بارداری بر اساس 
طرح جوانی جمعیت ادامه داد: »درست 
اســت که این روش ها برای پیشگیری 
از بارداری هم اســتفاده می شوند، اما 
درواقع اســتفاده های زیاد دیگری هم 
به غیر از پیشــگیری از بارداری دارند 
و آن پیشــگیری از مســائلی است که 
خودشان می توانند بر سالمت باروری 

زنان تاثیرگذار باشند«.این متخصص 
زنان همچنین خبر داد که »متاسفانه 
باتوجه به طرح مسئله افزایش جمعیت، 
مبحث روش های پیشگیری از بارداری 
حتی در آموزش و امتحان رزیدنت هایی 
که درحال گذارندن دوره تخصص زنان 
و زایمان هستند بسیار کمرنگ شده و 
ارائه فراگیر آن ها در مراکز بهداشتی هم 

متوقف شده است«.
 خرید و فروش نوزادان 
در مناطق حاشیه شهر

از افزایش سقط جنین و رها کردن 
نوزادان که بگذریم موضوع دیگری با نام 
خرید و فروش نوزادان آن هم در مناطق 
فقیر شهرها موضوع قابل تاملی است که 
نباید از آن گذشت. حکایت نوزادانی که 
پس از به دنیا آمدن فروخته می شوند، 
حکایت دردناکی  اســت. کودکانی که 
ناخواســته وارد این دنیا شده اند تا پول 
سیاهی برای پدر و مادرشان شوند. این 
گوشــه ای از ماجرای عجیب وغریبی 
اســت که این روزها اگــر گذرتان به 
مناطقی مثل میدان شــوش تهران و 
حاشیه کالنشهرها بیفتد با آن برخورد 
خواهید کرد. حتی گاهی دامنه این خرید 
و فروش ها به دنیای مجازی هم کشیده 
است. برخی از این پدر مادرها از سر فقر 
و برخی به دلیل اعتیــاد و برخی هم به 
دلیل مسایل فرهنگی نوزادان خود را به 
متقاضیان می فروشند. این کودکان اگر 
خوش شانس باشند در دامان افرادی قرار 
می گیرند که از آنها مراقبت می کنند. 
اما خیلی اوقات سرنوشــت خوبی در 
انتظار این نوزادان نیست و آنها هم وارد 
زنجیره  بی پایانی از آسیب های اجتماعی 

خواهند شد.
 فاجعه ای که در رومانی رخ داد

در سال 1۹66 رئیس جمهور رومانی؛ 
نیکالی چائوشسکو به منظور افزایش 
جمعیت و نیروی کار، پیشــگیری از 
بارداری را ممنوع کــرد. متخصصان 
زنان وابســته به بخش دولتی، زنانی را 
که در محدوده ســنین باروری بودند 
معاینه می کردند تا به افزایش باروری 
کمک کنند . بــرای خانواده هایی که 
کمتر از 5 فرزند داشــتند مالیات وضع 
شد . بنابراین نرخ موالید به طور فاحشی 
باال رفــت. بســیاری از خانواده های 
فقیر توان نگهــداری از فرزندان خود را 
نداشــتند و بنابراین مجبور شدند آنها 
را به موسســه های دولتی بســپارند . 
دولت تعــداد این گونه موسســه ها را 
افزایش داد تــا بتواند از پس تقاضاهای 
روزافــزون برآید . در ســال 1۹۸۹ که 
حکومت چائوشســکو سقوط کرد 17 
هزار کودک در این موسســه ها بودند. 

دانشــمندان به تحقیق درباره تبعات 
رشد و پرورش کودکان در پرورشگاه ها 
برآمدند و نتایج این گونه تحقیقات در 
تعیین خط مشــی دولت بعدی کارگر 
افتاد. تحقیقات نشان می داد که بیشتر 
این کودکان به دلیل نبودن در محیط 
خانواده و دریافت مستقیم محبت پدر 
و مادر نه تنها با ناهنجاری های شــدید 
رفتاری دســت و پنجه نرم می کردند 
که از بهره هوشی کمتری نیز برخوردار 
بودند. اینــک که ســال ها از آن زمان 
می گذرد بیشــتر یتیم های رومانیایی 
نزد خانواده های خود برگشته اند یا تحت 
مراقبت خانواده های دیگر قرار گرفته اند، 
اما اغلــب آنها با همیــن ناهنجارهای 
رفتاری و مغزی فراوان زندگی سختی را 
سپری می کنند. دیدن تبعات این اتفاق 
سبب شد که از ســال ۲005 نگهداری 
کودکان با ســن کمتر از ۲ سال مگر در 
حالتی که کودک دچار ناتوانی شدید 
بوده باشد ، در موسسه ها ممنوع شود. 
امروزه میلیون ها کودک یتیم در سراسر 
دنیا تحت نظارت موسسه های دولتی 
زندگی می کنند. اما  بــا توجه به اینکه 
وجود محیط مناســب برای مراقبت 
از این کودکان و رشــد مغز آنان الزامی 
است حکومت ها باید راهی بیابند تا این 
کودکان در شرایطی که متضمن رشد 

مغزی آنان باشد، پرورش یابند. 
شــاید همیــن تجربــه ملموس 
در چنــد دهــه اخیر نشــان می دهد 
که سیاســت هایی که خانواده ها را به 
فرزندآوری اجبار  کند، آن هم در دورانی 
که بحران اقتصادی مشکالت فراوانی 
را در کشــور ایجاد کرده اســت تا چه 
حد می تواند فاجعه آمیز باشــد. یعنی 
عالوه بر اینکه امــکان تولد کودکان با 
معلولیت های مادرزادی بیشتر می شود، 
امکان تولد کودکان ناخواسته که مورد 
لطف و محبــت پدران و مادرانشــان 
نیستند و بعضا رها می شوند هم افزایش 
یابد. اتفاقی که تبعــات اجتماعی غیر 
قابل جبرانی برای سرمایه های اجتماعی 

کشور خواهد داشت.

نوزادان، نخستین قربانیان افزایش فقر و طرح جوانی جمعیت هستند؛

ناخواسته و رها شده در کوی و برزن

گزارش

دیروز با گذشــت پنــج روز از فــرو ریختن 
بخش هایی از ســازه »متروپل« در آبادان، آمار 
جان باختگان  به ۲۹ تن افزایــش یافت. این در 
حالی اســت که در کنار جســتجو برای یافتن 
اجساد مدفون در زیر آوار صدای اعتراض و خشم 

مردم از وقوع چنین فاجعه ای بلند است.
به گزارش مهر دیروز عصر وزیر کشور گفت: 
نزدیک به ۲۹ پیکر پیدا شده است. احمد وحیدی 
وی افزود: البته همچنان تعدادی دیگر از اجساد 
افراد در این منطقه مشاهده شــده که آنها هم 
بیرون آورده خواهند شد و با توجه به حجم آمارها 
ممکن است مقداری تأخیر زمانی داشته باشیم اما 

این کار به سرعت در حال انجام است.
همچنین دیروز با توجه به انتشــار اخباری 
در خصوص اعتراضات و شــنیده شدن صدای 
تیراندازی در اطراف متروپل احسان عباسپور،  
فرماندار ویژه آبادان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
گفت: به سمت معترضان تیراندازی نشده و فقط 

تجمع صورت گرفت و پایان یافت. 
 او درباره آخرین آمار جانباختگان در حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل در آبــادان گفت: 

براســاس آخرین اطالعات، تعداد جانباختگان 
حادثه متروپل تاکنون به ۲۸ نفر رسیده است. 
همچنین در ایــن حادثه ۳7 نفــر نیز مصدوم 

شده اند.
فرماندار ویژه ابادان در پاســخ به این سوال 
که چه زمانــی آواربرداری به پایان می رســد، 
خاطرنشان کرد: سازه بســیار پیچیده است در 
کنار آواربرداری که صورت می گیرد، بخشی از 
سازه نیز همچنان ناپایدار است و مجبور هستیم 
با تمهیدات خاصی پیش برویم در برخی از مواقع 
با اســتفاده از تجهیزات سنگین و فوق سنگین 
کار می کنیم و در برخی از موارد نیز با اســتفاده 
از تجهیزات سبک کار را انجام می دهیم تا لرزش 
بر سازه ایجاد نشــود. بنابراین زمان مشخصی 

نمی شود برای اتمام کار اعالم کرد.
عباسپور درباره تخریب ساختمان متروپل 

نیز گفت: چنین چیزی صحت ندارد.
عباسپور در پاسخ به این سوال که حضور مردم 
چه تاثیری در روند امدادرســانی دارد؟ گفت: 
مردم هم کمک می کنند، اما در بحث آواربرداری 
با توجه بــه اینکه کار تخصصی اســت، از مردم 

درخواســت کردیم برای حفظ جان خود در امر 
آواربرداری حضور نداشته باشند.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا با کمبود 
تجهیزات یــا امدادگر مواجه هســتیم، گفت: 
خیر، نه در بحث تجهیزات و نه در بحث نیروهای 

امدادی با کمبودی مواجه نیستیم.
 چرا دادستان آبادان دستگیر نشده است؟

همچنین دیروز دادســتان کل کشور گفت: 
به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان 
آنجا تاکید شده هیچ اغماضی نسبت به متخلفین 
در هر بخشــی چه قوه  قضاییه، چه قوه مجریه و 
دستگاه های دیگر نباید داشته باشند و مساله با 

جدیت پیگیری می شود.
به گزارش ایلنا،  محمدجعفر منتظری گفت: 
گزارشات رسیده از ســاختمان متروپل آبادان 
حاکی از تخلفات ســاختمانی عدیده ای است و 
این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل 

توجیه نیست و خیانت به مردم است.  
وی افزود: گزارشات درخصوص ساختمان 
متروپل آبادان حاکی از تخلفات عدیده اســت. 
هر دســتگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر 

بوده یا قصور داشــته از نظر ما تحت تعقیب قرار 
خواهند گرفت.

وی افزود: االن 5 نفر از شهرداران و تعدادی 
دیگــر از عوامل موثر در بازداشــت هســتند. 
گفته شده دادســتانی هم در این زمینه قصور 
یا تقصیری داشــته که امشــب به رئیس کل 
دادگستری خوزستان و دادســتان آنجا تاکید 
کردم هیچ اغماضی نســبت بــه متخلفین در 
هر بخشــی چه قوه  قضاییه، چه قــوه مجریه و  
دستگاه های دیگر نباید داشته باشند و مساله با 

جدیت پیگیری می شود.

دادســتان کل کشــور افزود: نظر به اینکه 
تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام 
قرار گرفتند به لحاظ صالحیت در صالحیت مرکز 
استان هست و دادستان مرکز استان مسئولیت 
دارد و بنده هم پیگیر هســتم و دستگاه قضایی 
کوتاه نخواهد آمد.وی دربــاره اینکه چرا تا االن 
دادستان آبادان بازداشت نشده است؟ گفت: هنوز 
از میزان تقصیر دادســتان آبادان مطلع نیستم.  
فردا مســئله را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. 
چنانچه از مواردی باشد که باید بازداشت شود 

اغماض نخواهیم کرد.

فرماندار ویژه آبادان: به سمت معترضان تیراندازی نشده است

آبادان؛ ناآرام، ملتهب و سوگوار 29 جانباخته

خبر پیدا شدن نوزادی در 
سطل زباله ای در نازی آباد 
در تهران هنوز داغ بود که 

دیروز خبر یافتن نوزاد رها 
شده دیگری در میدان ونک 

تهران منتشر شد. خبری 
که خیلی زود سازمان 

بهزیستی هم آن را تایید 
کرد 

دولت درراستای اجرای 
طرح جوانی جمعیت، 

سیاست هایی را در کاهش 
عرضه اقالم پیشگیری از 
بارداری با هدف افزایش 

فرزندآوری اجرا می کند و 
در نخستین قدم نیز، ارائه 

رایگان این اقالم را در مراکز 
سالمت وزارت بهداشت 

ممنوع کرده  است؛ اقدامی 
که می تواند منجر به به 

تولد نوزادان ناخواسته و  
چه بسا رها شدن آنها در 

خیابان های شهر شود

 شماره  1081 /   یکشنبه 8   خرداد   1401  /    29 شوال 1443  /  29 مه   2022

سعیده علیپور

 کشته شدن یک محیط بان 
و همیارش در بوانات

یک محیط بان به همراه یک نیــروی مردمی 
)همیار محیط بان( در پناهــگاه حیات وحش دره 
باغ بوانات استان فارس طی درگیری با متخلفین 

شکار، جان باختند.
به گزارش فارس، احمد رستگار، مسئول اداره 
حفاظت محیط زیست شهرســتان بوانات گفت: 
این درگیری ، حوالی ساعت 1۸ و ۴0 دقیقه جمعه 
6 خرداد حادث شــد و یک محیط بان به نام محمد 
فرهمند و یک نیروی مردمی به نــام رضا بهرام را 
کشته و یکی از همیاران افتخاری به نام علی اسدی را 

به شدت مجروح کردند.
    

 مرگ روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار 
به دلیل نرسیدن عضو پیوندی 

جانشین هماهنگ کننده ارشــد واحد فراهم 
آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: در ایران بیشــتر از ۲5 هزار 
بیمار در لیست انتظار پیوند قرار دارند و متاسفانه 
از این تعداد روزانه 7 تا10 نفر به دلیل نرسیدن عضو 

پیوندی فوت می کنند.
به گزارش ایسنا، فریبا قربانی افزود: طبق آمار 
در ایران ساالنه 5 تا ۸ هزار مرگ مغزی داریم که با 
توجه به این تعداد،  تنها ۲500 تا ۴000 نفر با رضایت 

خانواده به اهدای عضو می رسند.
    

از ۶ بیمار مشکوک به آبله  میمونی، 
تست ۳ نفر منفی شد

وزارت بهداشت اعالم کرد که تاکنون 6 نفر بیمار 
مشکوک به آبله میمونی در کشور داشته ایم و از این 

تعداد 5 نفر مشمول نمونه گیری بودند.
به گزارش وبدا، از این 5 نفر، نتیجه تســت های 
اولیه ۳ بیمار منفی بوده اســت و تا این لحظه مورد 
مثبت آبله میمونی نداریم  .گفته شده از آنجایی که 
ویروس آبله میمونی در ایران در گردش نیســت؛ 

شناسایی این بیماری در مرزها تشدید شده است.
    

 پلنگ زخمی دنا 
به دلیل شدت جراحت تلف شد

پلنگ ماده ۳ ساله 
به دلیل شدت جراحت 
ناشی از گلوله اسلحه در 
کهگیلویه و بویراحمد 

تلف شد.
به گزارش ایلنا، مسئول روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
این پلنگ که از ناحیه راست بدن مصدوم شده بود 
پس از حمله ناموفق به دو کارگر باغ گردشــگری 
مهریان به دلیل سر و صدا در محل، به سمت پایین 

دره حرکت کرد.
هادی سینایی افزود: پس از تماس تلفنی دو نفر 
از باغداران، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست به 
محل اعزام شدند. پس از شلیک موفق دارت و بیهوش 
کردن پلنگ، متأســفانه به دلیل جراحت ناشی از 
گلوله اسلحه تفنگ از نوع ساچمه زنی که از قبل به 
پلنگ اصابت شده بود، ریکاوری موفقیت آمیز نبود 

و پلنگ پس از نزدیک به ۲ ساعت تالش تلف شد.
    

گم شدن گروه ۲۵ نفره 
کوهنوردان در شهداد کرمان

مدیرعامل جمعیت هالل احمــر کرمان از گم 
شــدن یک اکیپ ۲5 نفره کوهنوردان در شهداد 

خبر داد.
به گــزارش مهر، رضا فالح دیــروز عصر گفت: 
در حال حاضر گروه هــای امدادی برای پیدا کردن 
این افراد به منطقه کشــیتوئیه اعزام شــده اند. به 
صورت تلفنی با این کوهنوردان در تماس هستیم 
و امیدواریم به زودی آنهــا را به منطقه امن هدایت 
کنیم.گفته می شود این کوهنوردان از کوه جفتان 

با ارتفاع ۳۹57 متر صعود کرده اند.
    

 آغاز پروازهای حج تمتع 
از 22 خرداد

روابــط عمومــی 
هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایــران خبر 
داد: در عملیات انتقال 
زائــران ســال جاری، 
حدود ۴0 هزار زائر با پروازهای هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران هما به دو فرودگاه جده و مدینه انتقال 

خواهند یافت.
به گزارش تســنیم اولین پرواز روز ۲۲ خرداد 
امسال از فرودگاه حضرت امام)ره( به مقصد فرودگاه 
جده انجام می شود. با انجام آخرین پرواز در روز 1۲ 
تیر عملیات رفت زائران به ســرزمین وحی پایان 

می یابد.

از گوشه و کنار


