
وارونگی ازدیاد نفوس و 
سنت وصلت!

          

 طی سللال های دهه شللصت میللادی زنگ خطر 
برای رشد منفی در زادوولد و ازدیاد نفوس در قاره 
سللبز زده شللد که این امر زاییده صنعتی شدن و 
بکارگیری زنان در تولید بود و در ادامه کشور ژاپن 
که سللرزمینی سللنت گرا بود به این بلیه دچار شد 
تا شللهرهای بزرگ آن ازجمله توکیو به هتل هایی 
تبدیل گردند که بیشللتر شباهت به قبرستان های 
طبقاتی پیدا می کرد زیرا نه تنها آقایان بلکه خانم ها 
ترجیح می دادند ازدواج نکنند و مسیر زندگی توأم 
بللا کار و تللاش شللبانه روزی را به  تنهایللی ادامه 

دهند. 
وارونگللی ازدیللاد نفللوس از ایللن دهلله شللروع و 
به مرورزمللان همچللون ویروسللی سللهمگین اکثر 
کشورهای قاره آسیا، آمریکا، اقیانوسیه و اروپا را فرا 
گرفت اما نتوانست تغییری در قاره آفریقا به وجود 
آورد. در همللان زمللان تئوریسللین های اجتماعی 
اروپایی که ید طوالیی در برنامه ریزی های اینگونه 
داشللتند روش های متعللددی را به منظللور خالی 
نبللودن صنعت و کار از وجود جوانان طراحی کرده 
که ازجمله می توان به اسللتفاده از نیروی کار ارزان 
و بی ادعللا همچون مهاجران اشللاره نمللود که اگر 
به صللورت غیرقانونی و قاچاق هم وارد می شللدند 

امتیاز بیشتری برای کارفرمایان و بخصوص دولت ها 
داشللتند زیرا توقللع چندانی به منظور اسللتفاده از 
مزایای شهروندی نداشته و به پایین ترین دستمزد 
و بیشترین ساعات کار روزانه قانع بودند که بتوانند 
خود و فرزندانشللان را بلله آینده ای بهتللر امیدوار 
ببینند. اگرچه این روش تا حدودی توانست کمک 
شللایانی برای اقتصاد درهم تنیده اروپا داشته باشد 
امللا معضات گذر زمان و نهادینه شللدن بعضی از 
این مهاجران مشللکات تازه ای را به وجود می آورد 
زیرا فرزندان این گروه می توانستند تحصیات خود 
را بللا حداقل انتظللارات و انگیزه باالتللر ادامه داده 
و به مرورزمان جای اهالی سللنتی این کشللورها را 
اشغال نمایند. حذف حداکثری ازدواج و بی تفاوتی 
پیرامللون تولیدمثل و همچنین سللقط جنین های 
بی حدوحصللر و دوره گللردی و بی انگیزگللی ادامه 
تللاش با وجود میلیون ها مهاجر که می توانسللتند 
تمامی کارهای سللخت و طاقت فرسا را ادامه دهند 
جامعلله قاره سللبز را به نوعی تنبلللی دچار نمود تا 
به مرورزمللان پیر شللده و بیش از قبللل به حضور 
مهاجران نیازمند باشللد. کشللور ما در آن سللال ها 
نه تنها از این روش پیروی نمی کرد بلکه به شللدت 
نیازمند افزایش جمعیت جوان خود بود تا در زمان 
حوادث سللخت و غیرمترقبه ای همچللون دفاع از 
وطن دسللتش خالی نباشللد اما پس از پایان دفاع 
مقدس این مسللئله به نوعی وارونگی تبدیل شد و 
همچنللان ادامه یافت تا بر اسللاس پیش بینی های 
موجود از سللال ۱۴۰۴ رشللد منفی آغاز و در سال 
۱۴۴۰ به اوج خود برسد. متأسفانه این روزها آمار 
سقط جنین در کشللور ما افزایش قابل توجهی پیدا 
کرده تللا افراط وتفریط در ایده های انسللان مداری 

به جای »خدامحوری« ازدیاد یابد.
 اگرچه در سللال ۱38۴ قانون مدون سقط جنین و 
مجازات های آن به تصویب رسیده است اما در سال 

8۵ پزشکی قانونی اعام می کند که حدود 3 هزار 
مورد در کل کشللور با اسللتفاده از مجوز قانونی به 
این کار ناپسند دست  زده اند! این آمار در سال 9۴ 
به ده هزار مورد می رسللد اما میزان تمامی سقط ها 
شامل قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر بوده و هرسال 
در حال افزایش است. در سال 9۶ دکتر محمدباقر 
الریجانی معاون آموزشللی وزیر بهداشت اعام کرد 
که سللاالنه بین 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین در 
کشللور اتفاق می افتد! که بر اساس این آمار مستند 
به طور میانگین هرروز هزار سللقط جنین در کشور 
انجام شللده و تنها ده مورد آن قانونی بوده اسللت! 
این نوع سقط در ۵ درصد از مادران باعث مرگ، در 
2۰ درصد آن ها باعث معلولیت و در برخی از موارد 
موجب برداشللته شللدن کامل رحم خواهد بود که 
عوارض های جانبی دیگری همچون روحی و روانی 
را هللم گریبان گیللر مادران و پدرانللی که به نوعی 

»احساس گناه« می کنند خواهد بود!
 امللا این هللا یک بعد قضیه اسللت که اگللر با یک 
حسللاب سرانگشللتی 99۰ جنین ازدسللت رفته را 
ضربدر روزهای سللال کنیم با عدد خیره کننده ای 
روبرو می شللود که سللاالنه 3۶۱ هللزار و 3۵۰ نفر 
نیروی سللازنده برای آینده را از دسللت می دهیم! 
از سویی دیگر ایران طی 3۰ سال گذشته باالترین 
رکود سللرعت کاهش نرخ موالید را در دنیا به خود 
اختصاص داده اسللت و جمعیت کشللور با سرعت 
فزاینده ای در مسیر سالمند شدن پیش می رود که 
برای تأمین نیروی انسللانی و مولللد طی دهه های 
پیللش رو بللا چالللش جللدی مواجه خواهد شللد. 
متأسللفانه علی رغم گذشللت بیش از هفت سال از 
تدویللن »طرح جمعیت و تعالللی خانواده« و »۱۵ 
سال از تصویب قانون تسللهیل ازدواج جوانان« اما 
به جز وارونگی شللاهد هیچگونه موفقیتی در اجرا و 

عملی شدن آن ها نبوده ایم!
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رییسی:

افشاگری درباره تخلفات و مفاسد بدون 
اقدام و عمل  سودی نخواهد داشت

28 مللرداد در تقویم تاریللخ ایران روزی به 
نسللبت قابل توجه و به یاد ماندنی است که 
گوشلله های مهمی از تاریخ کشللور را نشان 
می دهللد. روزی که می تللوان گفت درس 
گرفتن و آموختن از آن می تواند راهگشایی 
باشللد برای امروز و فردایمان. درسهایی که 
تجربه هایی تلخ و شیرین را رقم زده است و 
همللواره در تقویم ایران زمین و ملت بزرگ 

ایران باقی خواهند ماند. 
 28 مرداد ۱332 کودتا علیه دولت مصدق 
نخسللت وزیر وقت صورت گرفت. کودتایی 
که دوران جدیدی از سیاست ها را در ایران 
رقللم زد  و دخالت هللای خارجی  وارد ابعاد 
گسترده تری شللد چنانکه در حالی که در 
29 اسفند ۱329 ملی شدن صنعت نفت و 
خلللع ید انگلیس رقم خورد، از کودتای 28 
مرداد تسلط خارجی به منابع نفت ایران در 
قالب کنسرسیوم ها و شرکت های سهامی و 
چند ملیتی احیا شللد. رویداد مهم دیگر را 
در 28 مرداد ۱3۵8 می توان مشاهده کرد، 
آنجا که پس از چند روز ایستادگی نیروهای 
مردمی به فرماندهی شهید چمران و مردانی 
چون اصغر وصالی و همرزمانشان، محاصره 
پاوه شکسللته شللد و این بخش از سرزمین 
ایللران از جدایی طلبان کومله و دموکرات و 
آنانی که با ادعللای جنبش کردی به دنبال 

تجزیه ایران بودند، پاکسازی شد.
بررسللی ایللن دو رویداد مهللم چند درس 
مهللم دارد از جمله آنکه کودتای 28 مرداد 
علیه دولت مسللتقر در ایران توسط آمریکا 
و انگلیللس و پیللاده نظللام آن در داخللل 
صللورت گرفت و تقا بللرای تجزیه مناطق 
کردنشللین ایران که به نبرد پاوه منجر شد 
نیز توسللط همین کشللورها و عناصر خود 
فروختلله داخلللی آنها صللورت گرفت. این 
تحوالت نشللان می دهد که ماهیت دشمن 
هرگللز تغییری نکللرده و در مقاطع مختلف 
به عناویللن مختلف به دنبللال توطئه علیه 
ایران هسللتند، گاه کودتا علیه دولت و گاه 
اقدام برای تجزیه چنانکه در فتنه های 78 و 
88 و موج سللواری های آنان برای به آشوب 
کشاندن ایران در سالهای اخیر می توان این 

روند را می توان مشاهده کرد. 
دوم آنکه یک سللوال مطرح اسللت که چرا 
کودتای 28 مرداد ۱332 به نتیجه رسللید 
امللا توطئه تجزیه ایران در ۱3۵8 به نتیجه 
نرسید و پاوه آزاد شد؟ پاسخ به این سوال را 
در یک جمله می توان داد و آن اینکه در سا 
ل۱332 دولتمردان همچون مصدق چشم 
بلله حمایت خارجللی و وعده های آمریکایی 
داشللتند. چنانکه این اعتماد کاذب جدایی 
میللان مصدق و آیت اهلل کاشللانی که پیوند 
دهنللده دین و سیاسللت بود را بلله همراه 
داشللت. حال آنکلله در جریان پللاوه تکیه 
برداشللته های درونی و نیروی جوان شللد. 
دالورانللی کلله در پاوه با کمتریللن امکانات 
ایسللتادگی کردنللد و اجللازه پیشللروی به 
دشمن را ندادند. نکته مهم آنکه در جریان 
پاوه امام خمینللی)ره( فرمان تاریخی لزوم 
حمایللت از مقاومللت پاوه را صللادر کردند. 
در شللرایطی که برخللی جریان های لیبرال 
و غرب گرا شللعار جدایی دین از سیاسللت 
را سللر می دادند، امام خمینی)ره( به عنوان 
رهبر معنوی ا نقاب با تکیه بر اصل دین ما 
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نللمللایللنللده 
مجلس گفت: 
آقای آخوندی 
پیگیری  در 
اهللللللللداف 
چللشللم انللداز، 
برنامه  اهداف 
پللنللج سللاللله 
تخلف  دچار  ساالنه  هدف گذاری  و  ششم 
نپرداخته  به مسؤلیت خود درست  و  شده 
گرفتار  مسکن  حوزه  در  امروز  را  مردم  و 

کرده است.
احمد راسللتینه عضو کمیسللیون فرهنگی 
مجلس شللورای اسللامی درباره شللکایت 
برخی نمایندگان مجلس از آخوندی، اظهار 
داشت: یکی از مسئولیت های مهم مجلس 
شللورای اسامی این است که پیگیری کند 
حرکت مسللئوالن چقللدر مبتنی بر تحقق 
اسناد باالدستی، برنامه ها و افق پیش روی 

کشور است.
وی افزود: اگر مسللئولی در دوره مسئولیت 
خود به هر دلیلی از انجام مسللئولیت سللر 
باز زند کوتاهی کند و یا در پیگیری اهداف 
سند چشللم انداز برنامه پنج ساله ششم یا 
برنامه هدف گذاری سللاالنه کوتاهی کند و 
سللبب ایجاد مشللکل برای کشور شود این 
مسئول باید نسللبت به نحوه مدیریت خود 

به نمایندگان پاسخ دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان 
کللرد: برخللی وزرا و مسللئوالن متاسللفانه 

در دوره های مسللئولیت خود بللا نگاه های 
سیاسی از پرداختن به مسئولیت های اصلی 
در توسللعه و آبادانی کشور و عمل به سند 
چشللم انداز و برنامه های باالدسللتی نظام 
کوتاهی کردند و این کوتاهی سللبب ایجاد 

مشکات عدیده برای کشور شده است.
راسللتینه بللا بیللان اینکه امللروز در بخش 
مسللکن دچار یک نیاز ضروری مردم و کم 
کاری شللدید در ساخت مسللکن در هدف 
گذاری سللالیانه هسللتیم، گفللت: در دوره 
آقای آخوندی به دلیل انجام ندادن وظیفه 
صحیح دچار یک رکود بزرگ در سللاخت و 

ساز و عرضه مسکن شده ایم. 
وی گفت: یکی از دالیل اصلی تورم سنگین 
امروز مسکن در عرضه نکردن به هنگام و به 
نیاز جامعه بوده اسللت به گونه ای که امروز 
با تقاضای گسللترده روبرو هستیم در حالی 
که ما باید سللاالنه یک میلیون و 2۰۰ هزار 
واحد مسللکونی مورد نیاز جامعه را آماده و 

به بازار عرضه می کردیم.
مجلللس  فرهنگللی  کمیسللیون  عضللو 
افزود: امروز به دلیل سیاسللت گذاری غلط 
آقای آخوندی در دوره تصدی مسئولیتش 

با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. 
وی افزود: امروز یک برنامه جدی در حوزه 
شکایت از آقای آخوندی و زنگنه در مجلس 
در حال پیگیری اسللت و مللا معتقدیم هر 
کسللی در هر مسللئولیتی که قرار می گیرد 
باید بدانللد روزی در برابر قانون پاسللخگو 

باشد.  فارس 
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ارتش و سپاه ید واحده هستند
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سیاست روز تبعات اختصاص بنزین به هر فرد را بررسی می کند؛
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  تلفنی آگهی می پذیرد
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
آخوندی تخلف کرده و باید محاکمه شود

پورتلند در 
وضعیت 

شورش

اعتراض های ضد نژادپرستی و سرکوب 
در آمریکا همچنان ادامه دارد


