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 يكشنبه سياه خبرنگاران، سقوط 
همشهري كين و تجمع پرستاران! 

سعید  اصغرزاده

مي خواهم از يكشنبه س��ياه خبرنگاران و ربط آن 
با فرهنگ داوطلبي بنويس��م اما حيفم مي آيد براي 
روش��ن ش��دن بحثم از همين ابتدا به مشهورترين 
شاهكار سينما يعني »همشهري كين« اشاره نكنم؛ 
عده ای از خبرنگاران به دنبال كشف راز آخرين حرفی 
هستند كه چارلز فاستر كين )روزنامه نگار ميليونر( 
درست قبل از مرگ خود بر زبان آورده »غنچه رز...«. 
در ابتدای فيل��م به همراه خبرن��گاران در صحبت با 
آش��نايان كين با زندگی و شخصيت اش آشنا شده و 
نگرش های متفاوت زندگی او را می بينيم اما درنهايت 
كس��ی جز خود كين از راز »غنچ��ه رز« خبر ندارد و 

كسی جز خود او نمی تواند اين راز را به ما بگويد...
همش��هری كين داس��تان زندگی م��ردی به نام 
چارلز فاستر كين اس��ت. مرد ثروتمندی كه صاحب 
امپراتوری رسانه ای عظيمی اس��ت و از قدرت و نفوذ 
زيادی برخوردار اس��ت. آقای كي��ن مرد قدرتمندی 
است و در پش��ت پرده سياس��ت روز حضور دارد. در 
بعضی صحنه ه��ا او را كنار سياس��ت مداران بزرگی 
مانن��د آدولف هيتلر می بينيم، او اين ق��درت را نه به 
سبب انتخاب دموكراتيك مردم, بلكه با ابزار رسانه ای 
عظيمی كه دارد بدس��ت آورده و آنطور كه خود او در 
طی فيلم چندين بار اعالم می كن��د افكار عمومی را 
به وسيله روزنامه هايش تحت كنترل دارد، به طوری 
كه ش��خصيتی نيس��ت كه به گونه ای توس��ط او و 
روزنامه هايش تخريب يا تمجيد نشده باشد. اما تراژدی 
از زمانی آغاز می ش��ود كه آقای كين به سبب غرور و 
خودخواهی عظيمی كه دارد شكس��ت می خورد....

چيزی كه اين فيل��م را به اثری خاص تبديل می كند 
اين اس��ت كه قهرمان فيلم و ضد قهرمان فيلم هردو 
يك نفر و شخص آقای كين هستند. اين فيلم شايد 
بيانگر روندی اس��ت كه يك شخص باهوش و موفق 
را به يك ديكتاتور و درنهايت به يك شكست خورده 
تبديل می كند. فاس��تر كين كه خود را حامی طبقه 
كارگر و مردم فقير می دان��د آن قدر از پيروزی هايش 
مغرور است و آن قدر حس خودپرستی ديدگانش را 
كور كرده كه نمی تواند اشتباهات خود را درك كند و 

خود را از منجالبی كه خود فراهم كرده برهاند.
راس��تش اي��ن مقدم��ه را آوردم ك��ه بگوي��م 
روزنامه ن��گاري امري داوطلبانه و مش��اركت جويانه 
است. ما مثل جامعه شناسان نيستيم كه در دو گروه 
جامعه شناسان آكادميك و جامعه شناسان مردم مدار 
تقسيم بش��ويم و آكادميك ها در امور مردم دخالت 
نكنند و مردمدارها چرا! روزنامه نگاري بي مردم شكل 
نمي گيرد. بي برش هايي از زندگي، ما وجود نخواهيم 
داش��ت. و جالب تر آن كه س��رانجام روزنامه نگاراني 
كه با هياهو و ايجاد كش��مكش و جوسازي كارشان 
را پيش مي برند در همه جاي دنيا مانند همش��هري 
كين مي ش��وند. ما وظيفه داريم فرهنگ داوطلبي يا 
معناي ديگر آن يعني مش��اركت جويي در امور را به 
مردم با ارايه هس��ته هاي اطالعاتي و كاربردي انتقال 
دهيم. همان كاري كه االن شبكه هاي اجتماعي آن را 
انجام مي دهند چون روزنامه ها انجام نمي دهند. چون 
روزنامه نگاران به جاي آغوش مردم يا منزوي در كنج 
تحريريه ها فكر مي بافند يا در آغوش سياستمداران و 

سرمايه دارها جان مي يابند يا...
آنچه در يكشنبه سياه بر سر روزنامه نگاران ترك 
درآمد نوعي جلوگيري از توسعه فرهنگ مشاركت 
اجتماعي توسط نهاد روزنامه نگاري و رسانه ها بود. 
24 روزنامه نگار، تهيه كننده، س��ردبير و دبير ارشد 
تلويزيونی و مطبوعاتی تركيه دستگير شدند. اين 
دس��تگيری يك هفته پس از آن صورت گرفت كه 
قانون جدي��دی در تركيه به مورد اجرا گذاش��ته 
شد كه دست نيروهای امنيتی را برای دستگيری 
مظنونان به اقدامات امنيتی بدون در دست داشتن 
حكم قضايی باز می گذارد. اين قانون چيزی ش��به 
قوانينی مبارزه با تروريس��می اس��ت كه برخی از 
كش��ورهای ديگر نيز برای دس��تگيری مظنونان 
به عضوي��ت در گروه های بنيادگرا به آن اس��تناد 
می كنند، اما طنز ماجرا اين اس��ت كه در اين جا از 
اين قانون برای دستگيری روزنامه نگاران استفاده 
می شود. نوك پيكان متوجه روزنامه »زمان« يكی 
از 3 روزنامه  پرتيراژ تركيه اس��ت كه شمارگان آن 
گاه تا 600 هزار نسخه نيز می رسد. ماموران امنيتی 
پيش��تر تالش كرده بودند با بهانه  تخلف مالياتی، 
جريمه  های  ميليون دالری را بر اين روزنامه تحميل 
كنن��د. روزنامه نگارانی كه بازداش��ت ش��ده اند در 
ماه های اخير درباره مسائلی همچون ساختن كاخ 
رياست جمهوری اردوغان كه اكتبر گذشته افتتاح 
شد، گزارش هايی منتشر كرده بودند. گفته می شود 
كاخ س��فيد يا »آك س��ارای« اردوغان ب��ا هزينه 
700 ميليون دالر ساخته شده و رسانه های منتقد 
دول��ت گزارش هايی در مورد هزينه های س��اخت 
اين كاخ منتشر كرده بودند. اما آنچه مهم است اين 
است كه روزنامه نگاري در دنيا همچنان با تلفات و 
محدوديت هايي كه دارد، پيش مي رود. روزنامه نگار 
داوطلب رساندن اطالعات به مردم مي شود و مردم 
را با اطالع رس��اني به موقع داوطلب مش��اركت در 
آگاهي مي كند. آگاهي از امري كه ش��ما را مجاب 
به دخالت مي كند. به عنوان نمونه اگر ش��ما ندانيد 
كه صبح همان روز يكش��نبه حدود 700 پرستار 
شاغل در بيمارستان های دولتی و خصوصی ايران، 
در اعتراض به اختالف درآمد پرستاران و پزشكان 
و همچنين تعلل دول��ت در تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوری 
تجم��ع كردن��د، آيا ب��ر م��ن روزنامه ن��گار خرده 
نمي گرفتيد كه چ��را آن خبر را انع��كاس ندادم و 
درص��دد مش��اركت جويي براي حل اين مش��كل 
برنيامدم. مشاركت شما در اطالعات و بازخواست 

ما و شما از مسئوالن! اين وظيفه ماست.....

در پاکدشت ورامین اتفاق افتاد

روايت های متناقض از تنبيه عجيب دانش آموزان يک مدرسه 
الناز محمدی| آن روز درس هايش��ان را نخوانده 
بودن��د؛ »حمي��د« و »مرتض��ی« و »ياس��ين« و 
»محمدرضا«. درس نخواندن همان و تنبيه همان. 4 
دانش آموز كالس سوم مدرسه )ح(  پاكدشت فكرش 
را هم نمی كردند كه قيمت نياوردن كتاب هايشان به 

مدرسه، چنين عاقبت عجيب و غريبی باشد. 
 دانش آموزان افغان مدرسه )ح( پاكدشت ورامين، 
هفته گذش��ته را خوب نگذرانده اند؛ مدرس��ه ای كه 
ويژه دانش آموزان اتباع اين شهر است و حاال اتفاقی 
در آن افتاده كه باعث ش��ده دانش آموزان آن و پدر و 
مادرهايش��ان اين مدرس��ه را ديگر دوست نداشته 
باش��ند؛ اتفاقی كه مديركل اداره آموزش و پرورش 
پاكدش��ت آن را  به صورت ديگ��ری تأييد می كند و 

مدير مدرسه آن را از بيخ و بن، تكذيب. 
ماجرا هفته گذشته اتفاق افتاد؛ وقتی آقای ر، معلم 
كالس سوم دبستان متوجه ش��د حميد و مرتضی 
و ياس��ين و محمدرضا، تكاليفش��ان را انجام نداده و 
كتابهايش��ان را با خود ب��ه كالس نياورده اند. همين 
كافی بود تا آقای معلم، مبصر كالس، اميرحسين را 
مامور كند تا آن 4 نفر را به سرويس بهداشتی مدرسه 
ببرد، باالی س��ر آنها بايس��تد و آنها را مجبور كند تا 
دستشان را داخل كاسه توالت ببرند آن روز فقط اين 
»حميد« بود كه دستش را كامل داخل كاسه توالت 
كرد بعد، وقتی كه او حالش بد ش��ده ب��ود و در حال 
استفراغ كردن بود، مبصر كالس از ترس اين كه معلم 
او را كتك بزند، بقيه را هم مجبور كرد دستشان را در 
كاس��ه توالت فرو ببرند؛ حميد و مرتضی و ياسين و 
محمدرضا وقتی كارشان در دستشويی مدرسه تمام 
ش��ده بود، درحال بيرون آمدن از آن بودند كه ناظم 
آنها را ديد و وقتی ماجرا را ش��نيد، دانش آموزها را به 

دفتر مدرسه برد.
خب��ر را س��كينه بهره من��دی، م��ادر يك��ی از 
دانش آموزان كالس سوم مدرسه و عضو سابق انجمن 
اوليا و مربيان اين مدرس��ه به »شهروند« می دهد. او 
می گويد پسرش اتفاقی را كه برای همكالسی هايش 
افتاده برای او تعريف ك��رده و او هم ماجرا را از طريق 

دانش آموزان و پدر و مادرهايشان پيگيری كرده است. 
او می گويد: »هفته گذشته بود كه پسرم اين ماجرا را 
برای من تعريف كرد. بعد از آن ش��نيدم مدرسه پدر 
و مادرها را خواسته، با آنها جلسه گذاشته و مدير به 
آنها گفته كه معلم خاطی را اخراج كرده و بهتر است 
كه دراين باره ش��كايت نكنند، چرا كه اگر به قول او 
دراين باره جار و جنجال راه بيندازند، مدرسه تعطيل 
می ش��ود و فرزندانش��ان از درس و مشق می افتند. 
پدر و مادرهای اين 4 دانش آموز هم ترس��يدند و به 
هيچ كس گزارشی دراين باره ندادند. جالب اينجاست 
كه اين 4 بچه از بس ترسيده بودند كال ماجرا را برای 
پدر و مادرهايش��ان تعريف نكرده بودند و اين مدير 
مدرسه بود كه با خانواده ها جلسه گذاشته و اتفاق را 
برای آنها تعريف كرده بود. بع��د از آن بود كه خانواده 
بچه ها را پيدا كردم و با خ��ود بچه ها هم حرف زدم و 

آنها به من گفتند كه چنين اتفاقی افتاده است.« 
»حمي��د« و »مرتض��ی« و »ياس��ين« ح��اال در 
پاكدشت نيس��تند؛ آنها به همراه پدر و مادرهايشان 

به كربال رفته اند تا در مراس��م اربعين شركت كنند 
و »محمدرضا« به نمايندگ��ی از آنها ماجرا را تعريف 

می كند. 
»محمدرضا احمدی«، يكی از چهار دانش آموزی 
است كه شب و روزش را در هفته گذشته با تصوير 
بردن دستش داخل كاسه توالت مدرسه گذرانده. او 
به »ش��هروند« درباره آن روز اين طور می گويد: »ما 
آن روز دفترمان را به مدرسه نبرده بوديم. آقا به من 
و 3 نفر ديگه گفت از اين به بعد يا درس می خوانيد، 
يا ... می خوري��د. ما خيلی گريه كردي��م ولی آقا به 
اميرحس��ين گفت بايد ما را به دستشويی ببرد، به 
او گفت ك��ه اگر ما اين كار را نكني��م، او را خطكش 
می زند. بعدش اميرحس��ين ما را به دستشويی برد 
و حميد انگش��ت خودش را كه  داخل دستشويی 
كرده بود، خورد، من و بقيه اما  انگش��تمان را زديم 
توی دستشويی بعد از آن يكی از بچه ها زودتر از ما 
از دستشويی فرار كرد و آقای عظيمی، ناظم مدرسه 
را ديد، او هم آمد و ما را به دفتر مدرسه برد. حميد را 

بردند و به س��ر و صورتش آب زدند.« »محمدرضا« 
آن روز ماج��را را ب��رای خان��واده اش تعريف نكرد، 
ترس��يد. ف��ردای آن روز ام��ا وقتی پ��در او به خانه 
برادرش رفته بود از زبان پسر برادرش كه همكالسی 
»محمدرضا« است، اتفاق را شنيد. مادر او دراين باره 
به »ش��هروند« می گويد: »قب��ل از اين كه بچه ها از 
مدرسه بيرون بيايند، ناظم مدرسه به آنها گفته بود 
كه دراين باره حرف��ی نزنند، آنها هم به ما نگفتند.« 
او می گويد كه ديروز يك نف��ر از آموزش و پرورش 
پاكدشت به اين مدرس��ه رفته و با بچه ها دراين باره 

صحبت كرده است. 
»غالمعلی خانی«، مديركل اداره آموزش و پرورش 
پاكدش��ت ورامين ام��ا در گفت وگو با »ش��هروند« 
می گويد معلم مدرس��ه، اي��ن 4 دانش آموز را تنبيه 
كرده اما نه به ش��كلی كه اي��ن دانش آموزان تعريف 
كرده اند: »معلم اين دانش آم��وزان را تنبيه كرده نه 
به اين شكل. من اين تنبيهی را كه شما می فرماييد، 
تأييد نمی كنم. معلم آن روز به اين 4 دانش آموز گفته 
كه بروند سالن را تميز كنند.« او می گويد اين معلم 
اخراج نشده و به يكی ديگر از مدارس پاكدشت منتقل 
شده است. به گفته او پاكدشت، 277 واحد آموزشی و  
62 هزار دانش آموز دارد كه از اين تعداد حدود 10 هزار 

نفر اتباع خارجی اند. 
اما با اين ك��ه مدي��ركل اداره آم��وزش و پرورش 
پاكدشت تنبيه دانش آموزان در مدرسه اين شهر را 
تأييد می كند، »داوود تاجيك«، مدير اين مدرس��ه 
در گفت وگو با »شهروند« اتفاق افتادن هر نوع تنبيه 
در اين مدرس��ه را تكذيب می كند. او می گويد:  »در 
مدرسه ما هيچ اتفاقی نيفتاده و اين موضوع  شايعه 
اس��ت.« او س��خنان دانش آم��وزان اين مدرس��ه را 
صحنه سازی او و خانواده هايشان می داند، چرا كه به 
قول او »آنها می خواهند با اين حرف ها مدرسه شان با 
مدارس ايرانی ادغام شود.« تاجيك دليل جابه جايی 
آقای ر، معلم كالس س��وم را ه��م ناراحتی قلبی او 
می داند و می گويد »بنده خدا را به مدرس��ه ديگری 

فرستاديم تا كار سبك تری انجام دهد.« 

شهروند| »در برخی نقاط كشور، دمای زمين بين 
يك تا 1,5 سانتی گراد گرمتر ش��ده و اين درحاليست 
كه تحقيقات نش��ان می دهد اگر دم��ای زمين تنها دو 
درجه سانتی گراد افزايش يابد، تاثيرات جبران ناپذيری 
رخ خواه��د داد.« زمي��ن درحال گرم ش��دن اس��ت و 
اين حقيقتی تلخ و نگران كننده ش��ده ب��رای كره پير. 
حقيقتی كه معصومه ابتكار رئيس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، در مراس��م بزرگداشت هفته پژوهش و 
فناوری و معرفی پژوهشگران برتر محيط زيست، از آن 

سخن گفت. 
او با اشاره به نشس��ت تغييرات آب و هوايی در ليما، 
گفت: »در بيس��تمين نشس��ت وزرای محيط زيست 
برای اين كه چ��ه راهكاری برای تغيي��رات آب و هوا در 

پيش بگيرند؛ كار پژوهشی گس��ترده IPCC مبنای 
تصميم گي��ری ق��رار گرف��ت. در اين پژوه��ش برای 
اين كه افكار عمومی را مجاب كنن��د يك اتفاق در كره 
زمين درحال رخ دادن اس��ت؛ ابتدا 3 هزار پژوهشگر در 
حوزه های مختلف ازجمله هواشناسی، محيط زيست، 
زمين شناسی و اقليم جمع شدند و اطالعات وضع آب 
و هوايی از حدود 20 تا 30هزار س��ال از منابع متفاوت 
جمع آوری ش��د. از اين تجزيه و تحليل ه��ا تئوری ها و 
فرضيه هايی خارج شد كه فرضيه آن اين بود كه زمين 
درحال گرم ش��دن اس��ت و دليل اصلی آن دستكاری 
انسان اس��ت و اكنون با 95 درصد اطمينان می توانيم 

بگوييم زمين درحال گرم شدن است.« 
به گفته ابتكار، اين نمونه كار پژوهش��ی اس��ت كه 

مبنای تصميم سازی اس��ت و براس��اس اين پژوهش 
0/85سانتی گراد دمای زمين افزايش پيدا كرده است. 

افزايش 0/85 سانتی گرادی دمای زمين و نگرانی های 
جهانی كه حتی سياس��ت گذاران و سياس��تمداران را 
هم برای مهار اين اتفاق همراه كرده، در حاليس��ت كه 
روند گرمايش زمين در اي��ران، نگران كننده تر و تلخ تر 
است. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، ادامه داد: 
»بررسی های ما نشان می دهد در ايران دمای زمين يك 
تا 1,5 درجه افزايش پيدا كرده اس��ت. اگر اين افزايش 
دما به درجه برسد تغييرات غيرقابل بازگشتی همچون 
تغييرات شديد آب و هوايی و از دست رفتن زيستگاها 
رخ خواهد داد. فقط دو دهه ب��رای مهار روند گرمايش 

زمين فرصت هست.« 

وضعیت پارازیت ها بررسی می شود
در حاش��يه اين مراس��م، رئيس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست درباره اقدامات كارگروه پارازيت و بررسی 
وضع آن گفت: »كارگروه پارازيت پيش از اين تشكيل 
ش��ده و نظرات خود را نيز اعالم كرده اس��ت ولی اخيرا 
پيشنهاد تشكيل اين كارگروه را داده ايم كه به زودی با 
حضور وزرای مربوطه جلسه كارگروه تشكيل می شود 
تا يك جمع بندی و يك گزارش از وض��ع موجود ارايه 
كنيم.«  او همچنين درخصوص آلودگی هوا هم گفت: 
»منشأ آلودگی هوای كنونی، گردوغبار و ذرات كوچكتر 
از 2,5ميكرون است كه به دليل احتراق ناقص سوخت 
ايجاد می ش��ود، البته تعداد روزهای ناس��الم نسبت به 

سال های قبل كاهش پيدا كرده است.« 

فرصت دو دهه ای برای مهار روند گرمایش زمین

دمای کشور 1.5 درجه افزایش یافت
اگر دمای زمین تنها دو درجه سانتی گراد افزایش یابد، تاثیرات جبران ناپذیری رخ خواهد داد

پیام شهروند

من از بوش��هر تماس مي گيرم. س��اختمان 
بزرگ پارس جنوبي به طرز مش��كوكي آتش 
گرفت و وي��ران ش��د. راس��تش نمي خواهم 
پيشداوري كنم ولي به نظرم خيلي مشكوك 
مي آيد. تمام اطالعات و اس��ناد كه آن جا بود 

از بين رفت.
شهروند: بله در جریان قرار گرفته ایم. 
ب�ه برخ�ي دوس�تان و همكارانم�ان که 
س�اکن بوش�هرند گفته ای�م ماج�را را 

پیگیري و گزارش کنند.
مطالب امروزت��ان درباره اين ك��ه ايراني ها 
بلد نيس��تند ش��ادي كنند خيلي جالب بود. 
خواهش مي كنم ب��ه اين موضوعات بيش��تر 

بپردازيد.
شهروند: به دیده منت.

مشكل كشور ما نه تحريم است نه مذاكرات 
هسته اي و اين طور حرف ها. واقعيت اين است 
كه كشور ما سوءمديريت دارد وگرنه مملكتي 
كه اي��ن همه منابع و ش��رايط ايده آل طبيعي 
و جغرافيايي دارد از ذره ذره خاكش مي ش��ود 

كسب ثروت كرد.
ش�هروند: باز هم باید پاس�خ دهیم که 

حرف حساب جواب ندارد!
اگر من جاي مقام ه��اي دولت بودم اين قدر 
مطمئن از نتايج مذاكرات هس��ته اي و اين كه 
حتما به نتيجه مي رسيم حرف نمي زدم، چون 
هر بار كه اين قدر محكم حرف زدند مذاكرات 

به نتيجه نرسيده است.
ش�هروند: آقایان مقام ها! خب راس�ت 
مي گوی�د دیگر فق�ط این ق�در مطمئن 

حرف نزنید مرسي!
گ��زارش ل��وازم يدكي هاي تقلب��ي خيلي 
جالب بود. واقعا در اي��ن مملكت مگر نظارت 
وجود ن��دارد. چرا ب��راي م��ردم ارزش قايل 
نمي ش��وند و اجازه مي دهند ه��ر چي كاالي 
بنج��ل چيني اس��ت وارد كش��ور ش��ود. اين 
قطع��ات مي توان��د جان م��ردم را ب��ه خطر 

بيندازد.
شهروند: جان مردم؟! اي آقا!

حاال كه دول��ت تصميم گرفت��ه در بودجه 
س��ال آينده بخ��ش اعظم درآمدهاي��ش را از 
ماليات به دس��ت بياورد اميدوارم فشارش به 
مردم عادي و كس��به جزء وارد نشود. مشكل 
مملكت ما اين اس��ت كه ثروتمن��دان بزرگ 
ماليات نمي دهند. دول��ت اول بايد راهي براي 
شناسايي و اهرمي براي گرفتن ماليات از اين 
جماعت نوكيسه پيدا كند وگرنه اين سياست 

نتيجه خوبي نخواهد داشت.
ش�هروند: شناس�ایي این نوکیس�ه ها 
که فرمودید کار دش�واري نیست بنده و 
جنابعالي هم ه�ر روز در خیابان هاي این 
ش�هر تعداد زی�ادي از آنها را متاس�فانه 
مي بینیم. مهم عزمي اس�ت ک�ه باید در 
این کار از س�وي دس�تگاه هاي مسئول 
ب�ه خ�رج داده ش�ود ک�ه البت�ه یكي از 
ملزوم�ات آن هم دوري افراد ش�اغل در 
این دستگاه ها از همین جماعت نوکیسه 

است!

خبر

ش�هروند| »س��االنه 22 هزار كودك ايرانی زير 
5 س��ال كه 14 هزار م��ورد آن نوزاد هس��تند، فوت 
می كن��د، 300 مادر ه��م در اثر حاملگ��ی و زايمان 
هم جانش��ان را از دس��ت می دهند. اي��ن تنها همه 
مسأله نيس��ت، در س��ال 91 حدود 220 هزار سقط 
غيرقانونی رخ داده و بيش از 120 هزار س��قط بدون 
داليل پزش��كی صورت گرفته است. در همين سال 
هر ساعت 16 طالق و در  س��ال بعد از آن، 18 طالق 
در س��اعت، صورت گرف��ت. آمارها نش��ان می دهد 
80 درصد افرادی كه طالق می گيرند كمتر از 30 سال 
س��ن دارند. 14,2 درصد طالق ها در يك س��ال اول 
زندگی و 50 درصد طالق ها در 5 س��ال اول زندگی 
رخ داده است.« اينها تنها بخشی از نگرانی مسئوالن 
وزارت بهداش��ت در همايش بررسی سياست های 
جديد جمعيتی كش��ور از پايين آمدن نرخ باروری 
و كاهش جمعيت است. به گزارش فارس، علی اكبر 
س��ياری كه ديروز در همايش بررسی سياست های 
جديد جمعيتی در دانش��گاه علوم پزش��كی شهيد 
بهشتی صحبت می كرد، ادامه داد: »در ايران ساالنه 
22 ه��زار كودك زير 5 س��ال كه 14 ه��زار مورد آن 
نوزاد است فوت می كند، همچنين 300 مادر بر اثر 
حاملگی و زايمان جانش��ان را از دست می دهند كه 
تمام اينها قابل پيش��گيری اس��ت.« براساس اعالم 
اين مسئول در وزارت بهداشت، ساالنه يك ميليون 
و 700 هزار حاملگی اتفاق می افتد كه يك ميليون و 
400 هزار مورد آن منجر به تولد فرزند شده و 4 هزار 
مورد فوت می كند.معاون درمان وزارت بهداشت به 
باال بودن نرخ ب��اروری در اوايل دهه 60 اش��اره كرد 
و افزود: »در س��ال های 60 تا 64 تعداد فرزندان هر 
خانوار 6/5 فرزند بود، از همان زمان تعداد مواليد به 
تدريج كم شد، به طوريكه حاال 46 درصد زنان شاغل 

يا فرزندی ندارند يا تك فرزند هستند.«
س��ياری تأكيد كرد: »سياس��ت دولت و كش��ور 
افزايش نرخ باروری اس��ت و هر خان��واده بايد 2 تا 3 
فرزند داشته باش��ند در راستای افزايش نرخ باروری 
بايد ضمن اين كه اين ن��رخ را از 1/8 به 2/1 نزديك 

كنيم سالمت كودك و مادر را نيز تأمين كنيم.«
معاون بهداشتی وزير بهداشت با اعالم اين كه سن 

ازدواج در سال 90 در پسران 26/7 سال و در دختران 
حدود 23 سال بود، گفت: »درحال حاضر 11 ميليون 
دختر و پسر در آستانه ازدواج قرار دارند و بايد شرايط 
ازدواج آنها را فراهم كنيم چون تمايل به ازدواج دارند 
درحالی كه روند ازدواج رو به كاهش و سن ازدواج رو 
به افزايش است و تعداد زيادی هم آماده ازدواج اند.« 
س��ياری با تأكيد بر اين كه هم اكن��ون فاصله اولين 
تولد فرزند پس از ازدواج 3/5 سال است، تأكيد كرد: 
»درحال حاضر ش��رايطی ايجاد شده كه فاصله بين 
اولين فرزند و دومين فرزند 5/4 سال است كه اصالح 
آن قابل آموزش است. ما البته به سهم خود آموزش 

می دهيم اما كافی نيست.«
او به آمار س��قط جنين در س��ال 91 اش��اره كرد. 
»در س��ال 91 حدود 220 هزار سقط غيرقانونی رخ 
داده و بيش از 120 هزار سقط بدون داليل پزشكی 
صورت گرفته اس��ت.« س��ياری ادامه داد: »دو سوم 
زنان ايرانی پس از 30 سالگی تمايلی به فرزندآوری 
ندارند و بايد خدمات باروری س��الم برای گروه های 
متفاوت تداوم يابد. نبايد اجازه دهيم نوزادان نارس 
و كم وزن متولد شوند اين عوامل به دليل سوء تغذيه و 
مصرف سيگار است كه از بروز آن بايد جلوگيری كرد. 
البته برخی از زنان به دليل نارسايی های كليه و قلب با 
تجويز پزشك نبايد باردار شوند بنابراين مادرانی هم 
هستند كه نمی توانند باردار شوند و بايد امكانات الزم 
را برای آنها فراهم كرد. تأكيد رهبر معظم نيز ارتقای 

سالمت و افزايش نرخ باروری است.« 
 ۶۵ درصد تک فرزندها 
قصد تک فرزندی ندارند

محمد اسالمی، مشاور فنی دفتر سالمت جمعيت 
وزارت بهداشت هم در همين مراسم به بررسی هايی 
اش��اره كرد كه نشان می دهد اگر مس��كن، شغل و 
معيشت مناسب تأمين شود، بيشتر زوجين تمايل 
به داش��تن 3 فرزند دارند و 65 درص��د تك فرزندها 
قصد تك فرزندی ندارند. او با بي��ان اين كه نرخ 2/1 
خط قرمز نرخ باروری است، گفت: »بررسی ها نشان 
می دهد كه زوج ه��ا تمايل به 2/9 فرزن��د دارند اگر 
مسكن و معيشت و شغل زوج ها تأمين شود، می توان 

از نرخ باروری 2/1 عبور كرد.«

مرگ ساالنه 22 هزار كودک ايرانی زير 5 سال
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