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ستادیاخبار

)۰۶:۵۴-۹۹/۱۰/۲۳(است؟!خبرچهقانونیپزشکیدرغیرقانونی؛سقطهای

ماد عوارض کاهش و سقط بودن ایمن باعث سویی از سقط موجد داروهای به دسترسی تصمیمگیرسهولت سبب دیگر سوی از ولی میشود سقط از ناشی سری سقطری انجام برای یع
میگردد.

نوشت:وپرداختغیرقانونی»جنین«سقطعجیبگزارشبررسیبهایران،روزنامهدریادداشتیطیمروتی»«حسین«تابناک»،گزارشبه

جا سال ماه آبان سازمانرچهاردهم رئیس قانونیی، میکند.پزشکی ارسال کشور کل دادستان برای و کرده تهیه غیرقانونی سقطجنین مورد در را گزارشی

ساز ارائه درخصوص قضائیه قوه رئیس دستور پیرو که میکند عنوان مقدمه در جلومسجدی وزارترگیوکار نمایندگان با جلساتی غیرمجاز، سقطجنین از ی

ب و... دادستانی نهایتربهداشت، و است کرده حیرتآوگزار صورت به گزارش، این از بخشهایی است. رسیده گزارش این به دشمنانرًا اهداف راستای در ی

یم.زمیپرداگزارشاینمحتواینقدبهبخش،6درمینماید.واجبآنبررسیونقدرواینازمیباشد؛انقالبواسالم

غیرقانونی!سقطجنینابزاربودندسترسدردانستن.مفید1

بسیا در و است خودخواسته سقط، موارد اکثر آنکه به عنایت «با میخوانیم: گزارش این از چهارم صفحه اعمالردر است، مادر خود سقط مباشر موارد، ی

قه قانونگذاراقدامات تجربه ضمنا شد. خواهد زندانیان تعداد افزایش و زنان شدن زندانی به منجر فقط و گردد سقط آمار کاهش به منجر نمیتواند یری

قه اقدامات انجام نگردد، مرتفع زمینهای علل که زمانی تا که است داده نشان مخدر مواد نخواهدردرخصوص جرم کاهش به منجر مجازاتها، تشدید و ی

شد.»

هستیم.مواجهکلبهجزءتعمیممغالطهبابخشایندر

مط ادعا قهراین اقدامات کال کرد، قانونی برخورد است بوده جنین قتل مباشر که مادر خود با نمیشود چون که میشود جوابرح مجازات تشدید و ی

مغالطه، این از استفاده علت میرسد نظر به است. مسئله این مجرمان از یکی تنها میشود، جنین قتل جنایت مرتکب که زنی است واضح پر اما نمیدهد.

تو جلوی مثال و شود تشدید مجازاتها اگر که باشد تصور پرستازاین و ماما پزشک، با و شود گرفته سقطجنین القاکننده اقالم بیضابطه اینریع به اقدام که ی

نهایت شده، کم سقطجنین! خدمت به زنان دسترسی شود، برخورد میکند وجنایت شوند متوسل ایمن غیر روشهای به که میشود سبب مسئله همین نیز ًا

گیرد!قرارخطرمعرضدرسالمتشان

مط گزارش، این پیشنهاد ششمین و نتیجه هشتمین در رسما دغدغه بودنراین ایمن باعث سویی از سقط موجد داروهای به دسترسی «سهولت است: شده ح

ماد عوارض کاهش و تصمیمگیرسقط سبب دیگر سوی از ولی میشود سقط از ناشی سری ایمنری داروهای اگر طرفی «...از میگردد» سقط انجام برای یع

گردید.»خواهدجنینوباردارمادرگرموسقطغیرایمنروشهایازاستفادهبهمنجررویکرددواینکیبرتنباشد،دسترسدرنیزسقطموجد

جنایت، این ابزار غیرقانونی بودن دسترس در برای بیندیشند، غیرقانونی سقطجنین کاهش برای چارهای شدهاند، مامور قضائیه قوه در که مسجدی آقای یعنی

شدهاند!متذکرباردوهمرافایدهاینوهستندقائلفایده

فرض اگر بدتحال در جنایت، این عوامل با قانونی برخورد از پس مرًا نفر پنج آمار حالت، گزارشرین همین در که جنایی سقطجنین اثر بر زنان ساالنه میر و گ

به شده، اقدام50عنوان که زنان این از اندکی تعداد جان واقعا آیا کرد؟ باید چه شوند، منصرف جنایت این به ارتکاب از مادر هزاران عوض در و برسد نفر
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باردا اول ماهه سه در نحیفشان پیکر که است بیگناه انسان هزاران از ارزشمندتر کردهاند، جنین قتل جنایت ماههربه سه در یا و میشود زباله سطل راهی ی

میشوند؟!قطعهقطعهنامهربانشان،مادربدندردوم،

قه اقدام قید کرد، مرتفع را جرم زمینهای علل فرهنگی کار با باید اینکه بهانه به جرائم، همه قبال در قضائیه قوه آیا مثرضمنا میزند؟ را فسادی قبال در اًل

» به و میروند ایفارمالی را خویش سهم و داده انجام را خودشان وظیفه یا و میپردازند مالی» جرائم ارتکاب بر کودکی ایام حوادث آثار و روانشناختی یشه

سطح در جنایت این قبح شده سبب که است آن مقدمات و ابزار بودن سهلالوصول همین جنین، قتل ارتکاب مهم زمینهای علل از یکی که بماند میکنند؟!

شود.کمرنگجامعه

جدید؟!مطالعهبهتوصیههمبازوآمارهمهاین.2

س یک انجام شده، عنوان گزارش این در که پیشنهادی اینرنخستین در باید که شده عنوان مثال است. سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای اقدامات ی

بگیرد.صورتمطالعهزمینه

وی اینکه میرسد نظر به است؟ رسیده انجام به سقطجنین آمار تخمین برای مطالعه چند و چندین کشور در تاکنون که نمیداند مسجدی آقای واقعا آیا اما

نهایت و کرده رجوع بهداشت وزارت معاونتهای به سقطجنین مطالعات آوردن دست به چیبرای نیز بهتزًا در نشده، دستگیرش کمری نشاندهنده حالت ین

سال در افضلی ملک که بداند باید نمیدانسته اگر مسجدی دکتر است. سقطجنین ماجرای به نسبت وی سال1374توجهی در مرتجی سال1384، در عرفانی ،

سال1387 در دوست حق دستگی1392، سال، همین در متقی سالرو در پرداختهاند1396ی ایران در غیرقانونی سقطجنین تخمین به خود مطالعات در و...

است.دادهنشانراسالدرموردهزار300تا73بازهدرتعدادیکه

مو همچنین بهداشت س24/8/1395خروزارت نامه به پاسخ مبنایردر بر شده انجام بررسیهای اساس «بر کرد: عنوان رسما پزشکان، از گروهی گشاده

حدودرمدلهای سالیانه که میشود برآورد کشور250تا200یاضی در سقط غیرقانونی)(هزار و منتفیرقانونی اتکا، قابل آمار وجود عدم پس میدهد» خ

جست.یردیگجایدربایدرامربوطهآمارارائهدربهداشتوزارتیرهمکاعدمعلتواست

میدهد؟گزارشراخودتخلفغیرقانونیسقطجنایتمحلمطب.3

دیگ مطراقدام سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای پیشنهاد عنوان به مسجدی دکتر که مواردری ثبت سامانههای کردن «فعال است: قرار این از کرده ح

مراکز به سقط موارد اغلب چون میکنند. پشتیبانی را سقط به مربوط اطالعات که مختلفی سامانههای دادههای تلفیق و بیمارستان به شده ارجاع سقط

پایهگذا فرآیندی است الزم نمیکنند، مراجعه لزوم،ردرمانی صورت در میکنند مراجعه مطبها به سقط انجام جهت یا سقط عالئم با که افرادی تا شود ی

شوند.»گزارشبیمارستانیمشخصمراکزبهفقطندارند،یربستبهنیازکهمواردیدروشوندگزارشوارجاعبیمارستانبهویربست

است، جنایی سقطجنین موارد به مربوط مشخصا ولی است شده نوشته مبهم اگرچه بخش دسترسزاین در کامل صورت به قانونی سقطجنینهای آمار یرا

سازمان رسمی اعالم طبق نمونه عنوان به و قانونیاست سالپزشکی در و1395،12کشور مراکز281هزار به درمانی سقطجنین قانونیمتقاضی کشورپزشکی

است.شدهصادردرمانیسقطمجوزایشانازنفر537وهزارهشتبرایکهکردهاندمراجعه

کند. گزارش را جنایی سقط مورد باید مزبور مطب بپردازد، غیرقانونی سقط انجام به مطب یک در خواست کسی اگر که میشود پیشنهاد بند این در بیانی به

پرستا یا ماما پزشک، و میکند رجوع مطب به برساند قتل به را جنینش میخواهد که زنی کهریعنی میدهد گزارش بهداشت وزارت به نشسته مطب در که ی

ج دهم!ردر انجام را جنایت این میخواهم من که باشید نیاویان که قانونی سقطجنین برای «پایهگذازگرنه به بستری برای فرآیندی انجامری جهت شدن ی

است.موجودهماکنونفرآینداینیرازنیست؛سقطجنین»

ناچار نیست، اینگونه که بگوید توجیهاتی با بخواهد کسی هم اگر و است جنین دلبخواهی قتل یافتن رسمیت همان عجیب، پیشنهاد این میرسد نظر به

است.گرفتهصورتمسیرایندرمهمبسیارزمینهچینییککهبپذیردباید

است؟!خبرچهقانونیشکیپزدرک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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نمیشودسقطجنینمانعیرپیشگیداروهایمصرفمحدودیت.4

«خوددا است: قرار این از مسجدی دکتر پیشنهاد پیشگیرششمین داروهای مصرف در محدودیت اعمال از بارداری از بهری تمایلی که کسانی مورد در ی

شد.»خواهدسقطبهمنجرنهایتاکهشدهناخواستهونشدهیزیربرنامهیهایرباردابروزبهمنجرداروهااینمصرفامکانعدمیرازندارند،یرفرزندآو

میشود.حرمطسؤالچندادعا،ایناساسبرحال

است؟شدهکاستهسقطجنینآمارازاست،بودهافزایشبهرویرضدبارداشیوههایووسایلپوششکهاخیردههسهدو-درآیا

سال فاصله در یعنی است. یافته نیز افزایش بلکه نکرده، پیدا کاهش تنها نه که است این را1374پاسخ سقطجنین ساالنه تعداد افضلی ملک هزار80که

سال تا زد، تخمین بین1392مورد را غیرقانونی سقطهای ساالنه تعداد حقدوست تا198که تق260هزار کرد، برآورد مورد تنظیمیبرهزار پوشش به درصد ده ًا

) Contraceptiveخانواده Prevalence Rateبسیا در بلکه ایران، در فقط نه مسئله این البته است. شده هم اضافه ور) شده تکرار نیز دنیا کشورهای از ی

است.خانوادهتنظیمفرهنگیضمائمنیز،آندلیلعمدهکهشدهبرابرچندینجناییسقطجنینآماری،رضدبارداشیوههایپوششافزایشباهمزمان

است؟شدهوضعمحدودیتییربارداازیرگیوجلشیوههایازاستفادهبرایکشوردرتاکنوناساساآیااینکهدیگرپرسش

کا تنها و نشده اعمال محدودیتی هیچ تاکنون که گفت باید پاسخ اینردر در انقالب معظم رهبر رهنمودهای از بعد سالها و ناقص صورت به هم آن که ی

باردا از ممانعت شیوههای رایگان ارائه بهداشت، خانههای و مراکز که است این گرفته، صورت تورموضوع حذف آیا حال کردهاند. متوقف را اینزی رایگان یع

تو عدم آیا مثال است؟! محدودیت ایجاد کهزوسایل، کرد تعبیر ماسک مصرف در محدودیت ایجاد به میتوان را بهداشت، وزارت توسط رایگان ماسک یع

مشخص میشود؟! کرونا شیوع افزایش هباعث خود، البته و دارند دسترسی شیوهها و وسایل این انواع به اکنون هم نباشند، فرزند خواهان که افرادی ینهزًا

پرداخت.خواهندراآن

مط بحث این است ضدباردارممکن شیوههای اگر که شود گفترح باید پاسخ در شد. خواهد بازتولید فقر، نگیرد، قرار مستمندان اختیار در رایگان صورت به ی

یقین کرده، توانمند را مستضعف مردم باید دولتها است. نداشته فقر رفع در توفیقی شیوه این نیز تاکنون و نیست فقرا نسل انقراض فقر، با مقابله راهحل

نیست.لیبرالمدیرانازکمتری،رتصمیمگیبرایاقشاراینفهمکهکنند

ضدباردا خطرناک آمپولهای سقف تا روستاها، در که بهداشتی خانههای بساط باید همیشه برای و بار وریک بهداشت اولیه امکانات از اما اند، چیده ی

شود.جمعهستند،بیبهرهسالمت

سقطجنین؟افزایشیاکاهشعاملنوجوانانبهآموزش.5

برقرا از احتراز منظور به نوجوانان به جنسی سالمت «آموزش کنیم: مالحظه را مسجدی دکتر هفتم خارپیشنهاد جنسی روابط آشناییری و زوجیت رابطه از ج

آن.»ازناشیعوارضبا

احتمال به و دارد را خودش متولیان که است تقوا آموزش همان حرام، جنسی رابطه از احتراز آموزش که شد متذکر باید نیز مورد این مسجدیزدر دکتر یاد

) جنسی سالمت آموزش است! گفته جنسی سالمت آموزش نداشتن، جنسی رابطه آموزش به که باشد فردی Sexualنخستین Health Educationهمان (

باردا مانع که است بیمارآموزشی مانع و نوجوان دختران در (ری ایمن جنسی رابطه به رسیدن آن هدف و میشود مقاربتی Safeی Sexهمین آیا حال است. (

باردا موارد از کاستن هدف به نیل برای مسئلهرآموزشها متیقن قدر ولی است، برانگیز چالش و مفصل سؤال، این به بودهاند؟پاسخ موفق نوجوان دختران ی

) جنسی جامع آموزش قالب در جنسی سالمت آموزش وجود با که است Comprehensiveاین Sexuality Educationمیلیاردها ساالنه غربی دولتهای ،(

میشوند.متضررنوجوانانمقاربتییهایربیماویربارداازناشیآسیبهایدلیلبهدالر

طمشخص از و بوده زاتر آسیب ایران، فرهنگی بافت در آموزشها این افزایشرًا میشود. روابط این شیوع افزایش به منجر نامشروع، روابط کردن بهداشتی یق

ضدباردا شیوههای از استفاده در شکست بیشتر موارد به بالطبع نیز روابط این باردارشیوع و انجامیده اگرری واقع در داد. خواهد افزایش را نامشروع یهای
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بگی فاصله اجتماعی مسئله این به مکانیکی نگاه مواردراز افزایش باعث و کشیده غرض نقض به بلندمدت در میتوانند آموزشها این که فهمید خواهیم یم،

گردند.نامشروعروابطازناشیسقطجنین

تئو مباحث از مطرگذشته سؤال این رئیسسازمانریک، استداللی چه با و چرا که است قانونیح انقالب،پزشکی معظم رهبر مکرر تاکیدات از پس کشور،

است؟!نمودهحرمطرا2030پایدارتوسعهسنداهدافپیشبردونوجوانانبهجنسیآموزشپیشنهاد

مدی در افرادی که است قرار این از ماجرا اصل پایدارربله توسعه سند کردن پیاده دنبال به بهداشت، وزارت میانی به2030یتهای رسیدن برای و هستند

سقطجنین.حتیبهانه،هربهمیکنند؛توجیهراجنسیآموزشبهانهایهربهوکردهاستفادهدارند،حضورمختلفنهادهایدرکهمستعدافرادازهدفشان،

ی؟!رقانونگذاسیستمدرتکلیفتعیینبانامشروعیهایرباردابهبخشیرسمیت.6

باردا تکلیف... «تعیین بگذرانیم: نظر از را مسجدی دکتر پیشنهاد قانونگذاریازدهمین سیستم در نامشروع اجتماعیریهای تامین سیستم و سالمت نظام ی،

کند».تقویتمادردررایهارباردااینحفظبهتمایلکهنحویبه

ط از چگونه میکند: مواجه اساسی پرسش این با را انسان حیرتانگیز، جمله بارداراین میتوان قانون نهایتریق که کرد تکلیف تعیین را نامشروع منجریهای ًا

است؟مقدوریرامچنینزنازادگیبهبخشیرسمیتیقرطازجزآیاشود؟!یربارداحفظبرایمادرانبیشترتمایلبه

میگذا کنار را شرمآور گزارش این به نسبت دیگر انتقادات کالم، اطاله از اجتناب مثربرای و مهمیم راهکار به گزارش این در که میکنیم عبور مسئله این از اًل

«احداثآ« پیشنهاد معضل، این کاهش برای که حالی در نشده، توجه جنایی» سقطجنین انجام روانی و روحی جسمی، آسیبهای به نسبت مردم ساختن گاه

است!شدهحرمطشاغل»زنانبرایکمینهزهبااستانداردمهدکودکهای

با یا آن، تهیهکننده و است باطل و حق از رندانه آمیختهای مزبور، گزارش کهزمتن است الزم حال هر به آنها. همدست یا و است مملکت این دشمنان یچه

گردد.غرضورزانسوءاستفادهدستاویزرئیسی،آیتاهللدغدغهمندیویزدلسوکهشودآنازمانعوباشدرخداداینپاسخگویقضائیهقوه

)۱۱:۱۷-۹۹/۱۰/۲۳(بیمهگرانباپایتختموتورسیکلتسواراننبرد

آسیبهای از نیز را بیمه صنعت میکنند، سلب را مردم آسایش شهروندی، حقوق و رانندگی و راهنمایی قوانین نقض با موتورسیکلت راکبان که موازاتی به

نگذاشتهاند.بینصیبخود

آخ حدودرطبق انتظامی نیروی راهور پلیس آمارهای و11ین حدود650میلیون که دارد وجود کشور در موتورسیکلت دستگاه نقلیه35هزار وسایل از درصد

دهد.میتشکیلراشدهیرگذاشماره

داشتن اختیار در با خوزستان و فارس اصفهان، رضوی، خراسان تهران، میان این نقلیه56در وسیله این از استفاده در کشور های موتورسیکلت درصد

از بیش تنهایی به تهران کالنشهر که ای گونه به هستند کل21پیشتاز از پنجم یک حدود یعنی است داده جای خود در را کشور موتورسیکلتهای درصد
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ایران.موتورسیکلتهای

آالیندگی مثل اجتماعی مشکالت از جدای و شود نمی ختم نقلیه وسیله این از استفاده فراوانی به ها موتورسیکلت موضوع در تهران مشکل یستزاما

است.نهفتهشهرهایالیهیرززمینهایندرنیزیریانبازاقتصادیتبعاتصوتی،ومحیطی

توان می را بیمه کردزصنعت قلمداد موتورسیکلتها موضوع در اصلی گفته،زیانکار انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال سردار که آنطور یرا

سهم6حدود اگر که هستند پالک فاقد کشور در موجود سیکلت موتور و20میلیون میلیون یک عدد به شویم، قائل زمینه این در را تهران استان 200درصدی

میشوند.دردسرسازتصادفبروزموقعوندارندثالثشخصنامهبیمهحتمطوربهکهرسیممیتهراندرپالکفاقدموتورسیکلتهزار

و میلیون پنج حدود هادیانفر سردار آمار اساس بر و دیگر سوی اگر400از یعنی هستند موتورسیکلت گواهینامه فاقد موتورسیکلت دارندگان نفراز هزار

شود.میمشکلدچارحادثهمقصرهموبیمهصنعتهمنامه،بیمهفقداندلیلبهشد،سانحهدچارآنسرنشین

شهروندانیرسواموتورسیکلتازبیمهصنعتیانز

آثار زوایای برزبررسی سواران سیکلت موتور نمیزیانبار ختم ها سیکلت موتور تعداد از ابتدایی آمار این به فقط بیمه صنعت و کالن اقتصاد یرساختهای

شود.

عامل «بیاحتیاطی» بیمه، پژوهشکده بررسی بهدرص90طبق مربوط رانندگی تصادفات کل از چهارم یک اینکه تر جالب نکته و است موتورسواران تصادفات ِد

روند.میشماربهجادهایحوادثدرافرادینرآسیبپذیرتکهاستموتورسواران

باالی که دهد می نشان ها به80بررسی دیه پرداخت مستلزم یعنی است جرحی ها موتورسیکلت تصادفات موتورسیکلتزدرصد اگر حال است. دیده یان

افتد؟میاتفاقیچهنباشد،نامهبیمهفاقد

منابع که کرده بینی پیش را بدنی خسارت تامین صندوق نباشد، دسترس در یا و باشد نامه بیمه فاقد حادثه مقصر که مواردی در ثالث شخص بیمه قانون

به تا کند می تامین رانندگان ثالث شخص های نامه بیمه حق درصد هشت پرداخت محل از را وزخود کرده پرداخت خسارت رانندگی حوادث دیدگان یان

کند.یافتردحادثهمقصرازبعدا

موتو نقلیه وسایل دارندگان و بیمه صنعت اجتماعی مسئولیت نقش ایفای نوعی را آن بیمه صنعت ناظران امارهرچند دانند می رانندگی حوادث قبال در ی

خ نامه بیمه و بوده پایبند قوانین به که کسانی سهم از قانون که است ابتدایی حل راه یک دراین پول اند، هریده تا کند می مبادالتیزیافت بی از ناشی ینه

دهد.پوششراینرسای

ط نوبت چندین در اخیر های سال در و مشکل این رفع دیربرای جرایم بخشودگی موتورسیکلترح تا شد اجرا کشور در شخصثالث بیمهنامه تمدید کرد

یدند.رخنامهبیمهوکردهاستفادهیتزماینازموتورسیکلتدارندگانازنفرمیلیونیکشدگفتهحتیوشوندترغیبنامهبیمهیدرخبهسواران

هستند.نامهبیمهفاقدهاموتورسیکلتدرصد80حدودگویندمیبیمهصنعتمسووالنکهآنطورهنوزحالاینبا

ضرو نکته این ذکر میان این ازردر که است از320ی بیش سال، در رانندگی حوادث مصدوم از100هزار و دارد اختصاص موتورسیکلت راکبان به مورد هزار

کرد.16حدود منظور تهران برای را ارقام این از باالیی سهم باید که است نفر هزار پنج حدود سواران موتورسیکلت سهم نیز رانندگی حوادث از ناشی فوتی هزار

رانندگی نامه گواهی و نامه بیمه نداشتن مجموع بین2در دسته این و است موتورسیکلت دارندگان با ارتباط در بیمه صنعت و پلیس درصد30تا25مشکل

دارند.سهمحرجوفوتبهمنجررانندگیحوادثدر

پایتختموتورسیکلتراکبانوضعیت

تا مشازبه و آموزش معاون میزانی وهاب شهردارگی ترافیک و نقل و حمل سازمان مردمی کهرکتهای کرده اعالم راهور پلیس آمارهای استناد به تهران 46ی

هستند.موتورسیکلتراکبانتهرانشهردرتصادفاتمتوفیاندرصد
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میشود.سوارانموتورسیکلتبهمربوطنیزتهرانشهردرجرحیتصادفاتازدرصد62متأسفانهآمارایناساسبر

قانونیآمار طوپزشکی به دارند رانندگی تلفات در باالیی سهم موتورسیکلت راکبان است آن موید هم ها موتورسیکلت تصادف تلفات گذشتهردرباره سال که ی

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرکشورکلدرموتورسوار304وهزارسه

کشور در سواران موتورسیکلت تلفات آمار کلی طور با19.5به تهران استان و بوده گذشته سال در رانندگی حوادث تلفات کل از قرار321درصد جدول صدر در

است.دادهاختصاصخودبهرابخشاینهایفوتیازدرصد10یعنیگرفته

است؟چقدرسیکلتموتوربراینامهبیمهیکیدرخینهزه

و کسب یا شهرو در تردد برای وسیلهای عنوان به آن از موتور دارندگان اغلب خرند، می سیکلت موتور شخصی عالقه دلیل به که کسانی و جوانان از جدای

کنند.میاستفادهکار

م در آن تردد باالی حجم هم آن عینی طرشاهد محدودیت که است نقاطی و شهر پرسشرکز این شرایط این در شود؛ می اعمال خودروها برای ترافیک ح

خرند؟نمینامهبیمهآنینهزهبخاطرسیکلتموتوردارندگانآیاکهآیدمیپیش

ن به شرنگاهی هرخ که دهد می نشان خصوص این در بیمه های حدودزکت موتورسیکلت یکساله بیمه روزهای570ینه تعداد بر اگر که است تومان هزار

است.کمترهمشیرپاکتیکینهزهازحتیکهرسیممیروزدرتومان1600عددبهکنیمتقسیمسال

اتفاقی که زمانی دیهراما پرداخت همان که کند می وارد اش خانواده و خود به هنگفتی مادی خسارت آنگاه باشد حادثه مقصر موتورسیکلت راکب و دهد خ

است.ساالنهخرناساسبر

دهد می نشان بیمه صنعت کارشناسان توان80بررسی خسارت بروز صورت در و نبوده جامعه مرفه قشر از کنند می استفاده موتورسیکلت از که افرادی درصد

رود.میبدنیهایخسارتتامینصندوقسمتبهآنهاخسارتبنابراینندارند؛رادیهپرداخت

کرد؟بایدچه

کاست؟سوارانموتورسیکلتاقتصادییانبارزآثارازتوانمیچگونهوکردبایدچهکهاستایننخستپرسششرایطیچنیندر

باخت «وحیدرضا رابطه این دادگستردر رسمی کارشناس و بیمه صنعت کارشناس هاری» موتورسیکلت موضوع در ابتدایی مشکل گوید: می ایرنا خبرنگار به ی

گردد.میبازوسیلهاینازروزبهودقیقاطالعاتنبودبهنامهبیمهیدرخبهآنهاصاحباننداشتنتمایلو

این در متفاوتی نظرهای اظهار ... و بیمه صنعت مسووالن انتظامی، نیروی جمله از مختلف نهادهای که دهد می نشان اینترنت در ساده جوی و جست «یک

کنند.»میعنواندرصد15برخیودرصد20راآنتعدادبرخیودارندشدهبیمههایموتورسیکلتتعداددربارهوخصوص

سال از ثالث شخص بیمه وقتی افزاید: می اتومبیل بیمه صنعت کارشناس اجبا1347این ایران وجودردر با چرا که کرد شناسی آسیب باید است، شده ی

کنند.میامتناعآنیدرخازموتورسیکلتراکبانجملهازایعدههنوزنامه،بیمهنوعاینقدمتازنرقنیمازبیش

که معضل این کافی80وی اندازه به قوانین که دهد می نشان ها واقعیت این گفت: و خواند بار تاسف را هستند نامه بیمه فاقد ها موتورسیکلت درصد

است.نبودهبازدارندهنقلیهوسایلدارندگانبرای

کنترباخت برای قانونی ابزار «نبود نیمیری مثال برای زد: مثال رابطه این در و کرد عنوان ها موتورسیکلت بیمه بحث در دوم معضل را نقلیه» وسیله صاحبان ل

است.یراجباکهحالیدرکنندنمیاستفادهایمنیکالهازپایتختسوارانموتورسیکلتاز

دادگست رسمی کارشناس کنتراین اینکه بیان با فیری کازل رانندگی و راهنمایی ماموران سوی از ها موتورسیکلت برخوردهایریکی نیز تاکنون که است سخت ی

رسد می نظر به گفت: است، نبوده کارساز خ20تا10مقطعی به اقدام که بهردرصدی که هستند کسانی اغلب کنند، می خود موتورسیکلت برای نامه بیمه ید

هستند.کاراینبهمجبورخودشغلاقتضای
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باشدرباخت حدی در قانون بازدارندگی باید بنابراین کرد: اضافه و برشمرد افراد این جمله از را حقوقی صاحبان دارای های موتورسیکلت و ادارات در شاغالن ی،

کند.استفادهآنازمستمرصورتبهکهرسدچهدهدکترحراخودنقلیهوسیلهپالک،ونامهبیمهداشتنبدوننکندجراتکسیکه

نمیشودبیمهیرسواخودرویمثلسیکلتموتورچرا

دادگست رسمی کارشناس این مطراز پرسش این خری شرایط قانونگذار چرا که شد سوارح خودروی مثل را موتورسیکلت برای نامه بیمه تارید کند نمی ی

برسد.حداقلبهمشکالت

سوارباخت خودروی فروش شرایط که داد توضیح خصوص این در فری موتورسیکلت با تاری مانند می مدتی برای نمایشگاهها در نو موتورهای اغلب دارد؛ ق

شود.میکشیقرعهآنفروشپیشوفروشبرایکهباالستحدیبهیرسواخودرویبرایتقاضاکهحالیدرشودپیدایداررخ

خ چون ندارد مشکلی صفر های موتورسیکلت با بیمه صنعت که گفت را این حال عین در خروی به ملزم قانونی روال انجام محض به است؛ریدار نامه بیمه ید

شود.نمیتمدیدبعدهایسالدرنامهبیمهاینکهاینجاستمشکل

صندوق ندارد، نامه بیمه حادثه مقصر که جرحی تصادفات از ناشی مشکل از بخشی پوشش برای گران بیمه که گفت هم را این بیمه صنعت کارشناس این

اندا راه را بدنی خسارت تازتامین اند کرده بیشتزی شدگان بیمه تعداد که هرقدر گفت باید اما دهند پوشش را توانریاندیدگان باشیم، داشته کشور در ی

شود.میبیشتراجتماعیهایمسوولیتایفایبراینیزصندوقاین

موتورباخت نقلیه وسایل دارندگان بیشتر وقتی کرد: تاکید همچنین سواری از اعم پوششری و پرداخت برای بیمه صنعت توان و بخرند موتورسیکلت یا ی

گران.بیمهفقطنهبودخواهدجامعهکلنفعبهاینوشودمیتعدیلنیزشدگانبیمههمهبرایبیمهصنعتدرپرداختیبیمهحقشود،بیشترحوادث

خ برای اشخاص الزام برای بازدارنده قوانین کنار در که شد آن خواستار کنتروی نقلیه، وسیله برای نامه بیمه نامهرید بیمه موقع به افراد تا شود بیشتر نیز ها ل

کنند.تمدیدراخودهای

شرباخت و پلیس جمله از نامه بیمه نوع این با مرتبط دستگاههای اطالعات تا شده بینی پیش ثالث شخص بیمه قانون در کرد: تاکید باری بیمه های کت

کرد.لرکنتمکانیزهصورتبهراهانامهبیمهتوانمیصورتایندرشود؛تبادلبرخطصورتبهیکدیگر

تمدید را آن نقلیه وسیله صاحب و شد منقضی ای نامه بیمه اگر که ترتیب این به باشد کنترلی ابزارهای از یکی تواند می سوخت کارت مثال برای افزود: وی

کند.آنتمدیدبهاقدامتاشودمتوقففردبهخدماتسایرارایهیاوشودغیرفعالسوختکارتاتوماتیکصورتبهنکرد،

دادگست رسمی کارشناس جراین یا فوت به منجر که مواردی در بخصوص رانندگی تصادفات بروز در سواران موتورسیکلت باالی سهم به اشاره با میری افراد ح

برسد.حداقلبهآنازناشیاجتماعیواقتصادیلطماتتادهندقرارکاردستوردرعاجلهایاقدامزمینهایندرمتولینهادهایتاشدآنخواستارشود،

/۹۹(گذاشتبرجایمصدومهزار17کارحوادثکار/حوادثگومیررمدرصدی4افزایشمیدهد+سند؛نشاناقتصادی»«نودبررسی
۱۰/۲۳-۱۳:۲۰(

در قانونی پزشکی آمارهای جا8براساس سال و17یرماهه که398هزار اند کرده مراجعه قانونی پزشکی مراکز به کار حوادث آنان770مصدوم وزنفر و16ن مرد628هزار آنان نفر
بودند.

آمارهای براساس « اقتصادی نود » گزارش قانونیبه جا8درپزشکی سال و17یرماهه مراکز398هزار به کار حوادث قانونیمصدوم کردهپزشکی مراجعه

بودند.مردآناننفر628وهزار16ونزآناننفر770کهاند

انبیمهگرباپایتختانسیکلتسوارموتوردنبرانی:ایریبانکدار|خبرخبرادامهادامه
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مدت این طی تلفات1258همچنین آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی حوداث در نفر1211نفر

میدهد.نشاندرصدی3.9رشدبوده،

سازمان گزارش قانونیطبق سخت43کشور،پزشکی جسم اصابت بلندی، از سقوط از پس است. بوده بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث تلفات از درصد

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیهایرتبهدرنژاکسیکمبودوسوختگیگرفتگی،قربهمچوندالیلیوگرفتهقراردومرتبهدردرصدی24سهم

مواجههروزنامهدیگر:منابع

یخبندانگردنههایدرایمنیکاملتجهیزاتباراندنپایانی؛بخش-جادهدرتلخرخدادهایمهاروایمنینکاتبهتوجهضرورت
)۹۹/۱۰/۲۳-۲۱:۱۲(

توانگرگالیا

با1365زمستان تک بنز کامیون مدلربود. در1921ی خون سرما شدت از و برخوردم شب به میراندم. یکسره اصفهان شیراز- جاده در گهایمرداشتم.

«سو ناگهان بود. شده (انزمنجمد فارسونگا» خودمرکتوژن و بودند شده یخزدگی دچار انگشتانم نداشتم. بارندگی و سرما در توقف جز چارهای من و شکست (

رانندگان به کردم. پیدا نجات و رسید راه از دیگر کامیون یک ساعتی، از بعد باالخره دادهام؟! راه ادامه شبانه جوی شرایط این در چرا که میکردم سرزنش را

اکید تجربیاتم باتوجهبه دفترجاده از خواندید باال در آنچه برانند. جاده در روز و کنند استراحت امن توقفگاه یک در را شب حتیاالمکان میکنم، توصیه ًا

بود.بسطامی»«ابراهیمجادهرانندهیکذهنیخاطرات

برونشه جادههای در مسافرتها و تردد کرونایی شرایط دلیل به اگرچه روزها باراین و سنگین ماشینهای تردد دلیل به بازهم اما رسیده، حداقل به گهری ی-

م تصادفات شاهد متأسفانه راهنماییورانندگی- قوانین رعایتنکردن دلیل به آماررگاه دیگر سوی از هستیم. سنگین نقلیه وسیله دو شدن شاخبهشاخ در گبار

بنابراینزگا باالست؛ همچنان کوهستانی جادههای در جاماندن دلیل به رانندگان یخزدگی یا و پیکنیکی گاز روشنکردن دلیل به رانندگان کابین در گرفتگی

و گرفته نظر در سفرتان برای کافی زمان نیز و برانید زمستانی جادههای در کامل تجهیزات با است ممکن که آنجا تا که است این اهلفن کارشناسان توصیه

ید.زبپرهیشبدرراندنوعجلهاز

همراهبهخودباراایمنیتجهیزات

باشیدداشته

گیرهمدانجادهدرزمستانیشبیکدرکهمیآوردیادبهگذشتهدورخیلیسنواتدری-رباتکبنزکامیون-رانندهیکصادقیانبهنام

خطرناکت به تا نداشته چارهای شرایط این در میزند. یخ گازوئیلش باک بوده، سرد چون بود. رارافتاده پیکنیکی گاز بزند. دست خالصی، برای ممکن راه ین

باز تک بنز کامیون و شده ذوب گازوئیل میکند. روشن باک وریر سرما از اگر حتی کردم. پیدا نجات که بود خدا کار «فقط میگوید: خودش میشود. روشن ی

بود.»گوشمبیخلحظههرباکانفجارخطرنمیشدم،تلفیخزدگی

اکید زمستانی جادههای در سنگین ماشینهای رانندگان به «لطفوی میکند: توصیه زنجیرچًا و یخشکن و کنید سفر کامل تجهیزات با ایمنیرًا ابزار سایر و خ

باشید.»داشتههمراهبهخودبارا

است.بودهکشورجادههایدرتصادفاتبراثرفوتیهاشدنکمداشتهکروناییمحدودیتهایبراثرترددهاکاهشکهخوبییک

گذاشتجایبرمصدومارهز17کارحوادثکار/حوادثگومیرمرصدیدر4ایشافزاقتصادی:نود|خبرخبرادامهادامه
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سازمان آمار اساس قانونیبر جاپزشکی سال هشتماهه در و10یرکشور، مقایسه775هزار در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.کاهشیافتهدرصد14بود،نفر523وهزار12تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبا

با فارس استانهای امسال هشتماهه با821در تهران با796، اصفهان بیشت709و بارنفر ایالم استانهای و با73ین بویراحمد و کهگیلویه و127،

داشتهاند.راتصادفاتتلفاتآمارینرکمتنفر143بایرچهارمحالوبختیا

کردند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنیزرانندگیحوادثمصدوم790وهزار195مدتایندر

است.کاهشیافتهدرصد23.8قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالماههشتدررانندگیحوادثمصدومانآمار

رسید.امسالآباندرنفر376وهزاریکبهقبلسالآبانماهدرنفر497وهزاریکازویافتکاهشدرصد8.1نیزامسالآبانماهدرتصادفاتتلفاتآمار

پیشرانه،زدناستارت

زمستانیروزهایدر

دو راه تنها است. خودرو مختلف بخشهای سرمازدگی و سرما روزهای روزها، خنککنندهراین سیستم درون کافی مقدار به ضدیخ داشتن وضعیت، این از ی

خصوص و مواقع گاهی اما است، کاپیشرانه خنک سیستم یخزدگی از مانع نیز ضدیخ وجود حتی که سرد بسیار هوای توده ناگهانی ورود با است؛رًا نشده ی

است.نداشتهراالزمکیفیتوکارایینیزمورداستفادهضدیخانگارمواقعگاهیمیشوددیدهکهًاخصوص

آورده جوش که شده مواجه خودرویی با زمستان سرمای در راننده و شده مشکل دچار راه، مسیر از کیلومتر چند طی از بعد خودرویی که میشود مشاهده

نقطه به رسیدن و صعود حال در همیشگیاش، حد از باالتر سرعتی با و ناگهان به موتور دمای که میکنیم مشاهده خودرو روشنشدن با اوقات بعضی است.

بخا رادیاتور یخزدگی دیدهشده، اتفاقات دیگر از اما شود؛ خودرو موتور آوردن جوش به منجر میتواند که اتفاقی است؛ آن از گذر حتی و کهراخطار است ی

دارد.راخودخاصاثراتونشانههاهمآن

صورت در آن به رسیدن آسیب از تا کنیم توجه باید نکاتی چه به پیشرانه زدن استارت زمان «در میکنم: سؤال جاده تجربه با راننده یک مهدویان حامد از

جل مشکرگیویخزدگی که پیشرانهای روشنکردن «درهنگام میدهد: توضیح سؤال این به پاسخ در وی کنیم؟» شیلنگهاوی باید ابتدا است، سرمازدگی به ک

مجا بلرو به یخزدگی، وجود با تاحدی که میشوند طراحی نحوی به پیشرانهها بسنجیم. را آن یخزدگی میزان تا کنیم معاینه را آب واردوی آسیبی آنها ک

نهایت و پنشود با مجارًا و لولهها که بود تاحدی یخزدگی اگر شود. جبران یخزدگی زمان در آب حجم افزایش این موتور، پولکیهای یخزدهریدن نیز آب ی

وات وضعیت به باید که بپرداربودند نیز حزپمپ شبیه صدایی اگر که بود مراقب بهدقت باید زدن استارت زمان در واتریم. پروانه شنیدهرکت یخ درون پمپ

خوددا زدن استارت از بهسرعت دررشد، گرمایشی وسیله یک روشنکردن با ایمنی، نکات کلیه رعایت و دقت ضمن موارد این در کنیم. واتزی موتورریر و پمپ

بخا رشتهای، المپهای مثل یخهایرخودرو تا کنیم ساعت دو حداقل برای پیشرانه کردن گرم به اقدام موتور، روی پتو یک همزمان وانداختن و... برقی ی

وات باراطراف کرد. پیشرانه روشنکردن به اقدام میتوان بازهم دارند، یخ هنوز لولهها اگر حتی مرحله بعدازاین شوند. آب موتور، قسمتهای دیگر و پمپ

نهایت در و پیشرانه درون ناگهانی فشار ایجاد از تا بگیرد صورت دقیقه چند به دقیقه هرچند و مقطعی بهصورت موتور روشنکردن باید که نکته این رعایت

شود.»یرگیوجللولههاوآبرسانییرمجاکیدنرت

وات اطراف یخهای شدن باز از اطمینان از «بعد میدهد: ادامه راننده آیدراین باال کمی آب دمای تا میمانیم منتظر میکنیم. روشن را خودرو موتور پمپ،

را آمپرآب رفتار بهدقت میگیزو نظر بخاریر آمپرآب، آمدن باال با حریم. از نشان بود، گرمی به ازآنرو خروجی باد اگر میکنیم. روشن را خودرو آبری کت

کا خنک سیستم بخاردرون رادیاتور یخزدگی احتمال صورت این غیر در دارد. وری دقیقه چند برای پیشرانه روشنکردن باالست. بسیار قسمتها، دیگر و ی

مجا درون یخ نه که زمانی تا میکنیم تکرار را آن خاموشکردن کارسپس خنک بخاری باد نه و شود دیده پیشرانهری روشنکردن مقطعی باشد. سرد هنوز ی

کا گرمای و آن اطراف در شده گرم آب تا میشود مجارباعث داخل یخهای شدن ذوب به منجر کمکم پیشرانه، خود بهصورتری کار این اگر شود. آبرسانی ی

یخبنداندنههایگردرایمنیکاملاتتجهیزبااندنرکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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درون باقیمانده یخهای به رسیدن با است، حجم افزایش نتیجه در و شدن گرمتر حال در لحظهبهلحظه که پیشرانه درون شده گرم آب نگیرد، صورت مقطعی

کارمجا خنک بخش درون مضاعف فشار بروز به منجر است، شده ایجاد شدن منجمد از که حجمی افزایش و یخزدن با که آبرسانی نهایتری در و میشود ی

میشود.»آزادنقطهیکازآمده،وجودبهدوچندانفشاراینموتور،سرسیلندربهآسیبحتییالولههاازیکیکیدنرتبا

میگوید:صحبتهایشتکمیلدروی

بخا از استفاده کار«با خنک سیستم که فهمید میتوان باری، برای الزم مراحل تمام انجام و پیشرانه روشنکردن هنگام در دارد. قرار وضعیتی چه در کردنزی

کا و آب دمای باالرفتن مراقب بهدقت باید بخاریخها، گرمای مشاهده با باشیم. نیز فنها حدودرکرد تا میتوان سیستمزی وضعیت که شد مطمئن یادی

کا برخنک نرمال حالت به اینکهری ضمن پرداخت. آن آب و پیشرانه یخزدگی از ناشی پیشآمده احتمالی خرابیهای بررسی به باید این از بعد و است گشته

کا خنک سیستم در موجود ضدیخ تعویض یا و تکمیل به نسبت فرصت اولین در است فراموشربهتر کنیم. اقدام استاندارد، و شده شناخته نمونه یک با ی

بخا عملکرد نحوه که شود بخشها دیگر به جدی آسیبهای بروز به منجر میتواند پیشرانه از قسمت هر یخزدگی که ظاهرنکنیم معاینه و خودرو مجاری یری

است.پیشرانهوضعیتشناختبرایراههاینربهتازیکیموتور،اطرافآبرسانی

ازحالتیهیچدربدانیمکهاستالزم

با برای جوش بروززآب به منجر میتواند نهتنها کار این که چرا کرد، استفاده نباید یخها ضخیمتررَتکردن به منجر کار این با بلکه شود، قطعات در شکست و ک

شد.»خواهدیخهاقطرشدن

حقتقدمرعایتنکردن

پایتختتصادفاتدلیلدومین

و است تهران شهر در عبور حقتقدم رعایتنکردن تصادفات، وقوع علل دوم «رتبه میگوید: پایتخت راهور پلیس تصادفات کارشناس جوانبخت سرهنگ

هستند.»میدانهاوتقاطعهاهستیمتصادفاتنوعاینوقوعشاهدکهمحلهاییینربیشت

حتم کنند، عبور مسیر یک یا و تقاطع یک از بخواهند واحد یکزمان در نقلیه وسیله چند یا دو «اگر میافزاید: میپیونددوی وقوع به آنها تردد بین تداخلی ًا

جل تصادفات این از آنکه برای و است حتمی تصادف وقوع یکسرگیوو قانون آید عمل به نقلیهری وسایل عبور که است کرده مشخص و تعیین را قوانین ی

شود.»یرگیوجلتصادفاتازتاکنداولویتبندیومشخصیکدیگربهنسبترا

ش رانندگی آزمونهای در هنگامیکه شهروندان «همه میدهد: توضیح ادامه در پایتخت راهور پلیس تصادفات رعایترکارشناس با خوب خیلی میکنند، کت

شوند، میدانها وارد یا و شده رد تقاطع از میخواهند هنگامیکه است همین برای میسپارند فراموشی به را آنها مدتی از بعد ولی میشوند، آشنا تقدمها حق

وسیله با میدانها در عبور حقتقدم میگردند. تصادف بروز باعث که کنند خود آن از را مسیر میخواهند لجاجت با و کرده فراموش را مقررات و قوانین این

میشوند.»گمیرسرددچارزمینهایندررانندگانازخیلیواستترددحالدرمیداندرکهمیباشدنقلیهای

گذ هستیم آن در تصادفات وقوع شاهد که مواردی از دیگر یکی «متأسفانه میگوید: صحبتهایش تکمیل در عابروی بارگاه راننده واقع در که است پیاده ین

گذ به رسیدن از قبل میبایست اینکه عابردانستن تردد برای امن مسیر یک که پیاده عابر پایرگاه کامل ایست و توقف بهجای ولی کند توقف است پیاده ین

میشود.»فوتیوجرحیسنگینتصادفاتبروزباعثومیدهدفشارگازپدالرویراخود

یرداکامیونبرایمهماصول

زمستانفصلدر

است.رانندگیویرکامیونداخاصمهارتهاینیازمندزمستانفصلسختشرایطدرگربزیلررتیکیاوکامیونیکرانندگی

بز یا و اتوبانها در خود رانندگی برای تفاوتی چندان برف یا باران بارش هنگام که هستند آبوهواییررانندگانی شرایط در که است مهم اما نیستند، قائل گراهها

یخبنداندنههایگردرایمنیکاملاتتجهیزبااندنرکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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کنند.ایجادتغییرخودرانندگیشیوهدرلغزندهجادههایونامناسب

س عکسالعمل برای الزم مهارتهای و چیرشناخت آن رانندگی، خطرناک و سخت شرایط در نشاندادن غیرحرفهایزیع از را حرفهای کامیوندار که است ی

وبکشدجادهکناربهراکامیونزمانیچهیاوکندرانندگیچطوربرفیسختشرایطدرکهمیداندحرفهایرانندهیکمیکند.جدا

کند؟توقف

است. طوالنیمدت توقفهای نیازمند داران، کامیون سایر شدن غیرقابلپیشبینی و دید کاهش دلیل به یخبندان و برف در بهویژه و بد آبوهوای در رانندگی

میشود.سختوچالشانگیزبسیاربار،تنچندباهمآنکامیونیکهدایتویرکامیونداکهاستمواقعایندردرست

سرعتهای جادهای تصادفات اکثر «مقصر میگوید: وی دارد، مهم توصیه چند خود همکاران برای کامیوندار یک ممکنزایمانهاشمی است. غیرمجاز و یاد

خطرآف مجاز سرعت در رانندگی که فراست موضوع است برفی و نامساعد هوا که زمانی اما نباشد، رانندگیرین مجاز سرعت از آهستهتر بسیار باید و دارد ق

ید.زمیانداخطربهنیزمیکنیدحملراآنهابارکهحملونقلیکتهایرشمالحتیوخودمالوجانعجلهباچوننکنیدعجلههیچوقتکرد.

داشتهحتم عکسالعمل برای کافی زمان شد ایجاد غیرقابلپیشبینی موقعیتی هم اگر تا کنید رعایت را مناسب فاصله مقابل خودروی و خود کامیون بین ًا

باشید.

حاکثر یکدیگر دنبال به راسته یک در ماشینها و کامیونها برفوباران در خطرناکترًا این میکنند، استرکت رانندگی نوع کنتزین کامیون یک اگر خودریرا ل

بگی فاصله ماشینها سایر از تا کنید پیدا امن راه یک میکنند. تصادف باهم زنجیرهای بهصورت ماشینها تمامی دهد دست از امنتررا فضای در و یرید

کنید.رانندگی

ح روبهرو کامیون نور دنبال به اگر اما هستیم، مواجه نور و دید کمبود با برفی هوای ممکنردر و شدهاید نزدیک کامیون آن به حد از بیش یعنی کنید کت

شود.حادثهدچارشماکامیونمحمولهوشماناگهانیترمزیکبااست

ح کامیونها نزدیک هم آنقدر و نیاید، شما کمک به کسی شدید حادثه دچار اگر که نباشید دور ماشینها از آنقدر برفی هوای حردر یک با که نکنید کترکت

شوید.حادثهدچارهمگیناگهانی

اص که شد تیرهوتار آنقدر هوا بگیاگر قاطع تصمیم یک ببینید، را جایی هیچ نتوانستید کناراًل به را کامیون و شودرید مساعد هوا تا کنید استراحت و بزنید ی

کنید.کترحًامجددو

نکنید توقف جاده شانه در پوشانده، را جاده سنگین برف و است کم بسیار دید که شماززمانی با است ممکن و ببینند را شما نمیتوانند ماشینها سایر یرا

کنند.»تصادف

)۰۸:۱۶-۹۹/۱۰/۲۳(است؟!خبرچهقانونیپزشکیسازماندر

میدهدخرغیرقانونی)وقانونی(کشوردرسقطهزار250تا200حدودسالیانهکهمیشودبرآوردیاضیرمدلهایمبنایبرشدهانجامبررسیهایاساسبر

جا سال ماه آبان چهاردهم سالمت سازمانرشفاآنالین رئیس قانونیی، کشورپزشکی کل دادستان برای و کرده تهیه غیرقانونی سقطجنین مورد در را گزارشی

میکند.ارسال

ساز ارائه درخصوص قضائیه قوه رئیس دستور پیرو که میکند عنوان مقدمه در :مسجدی شفاآنالین گزارش جلوبه جلساتیرگیوکار غیرمجاز، سقطجنین از ی
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ب و... دادستانی بهداشت، وزارت نمایندگان نهایتربا و است کرده حیرتآوگزار صورت به گزارش، این از بخشهایی است. رسیده گزارش این به راستایرًا در ی

یم.زمیپرداگزارشاینمحتواینقدبهبخش،6درمینماید.واجبآنبررسیونقدرواینازمیباشد؛انقالبواسالمدشمناناهداف

بودندسترسدردانستن.مفید1

غیرقانونی!سقطجنینابزار

بسیا در و است خودخواسته سقط، موارد اکثر آنکه به عنایت «با میخوانیم: گزارش این از چهارم صفحه اعمالردر است، مادر خود سقط مباشر موارد، ی

قه قانونگذاراقدامات تجربه ضمنا شد. خواهد زندانیان تعداد افزایش و زنان شدن زندانی به منجر فقط و گردد سقط آمار کاهش به منجر نمیتواند یری

قه اقدامات انجام نگردد، مرتفع زمینهای علل که زمانی تا که است داده نشان مخدر مواد نخواهدردرخصوص جرم کاهش به منجر مجازاتها، تشدید و ی

شد.»

مط ادعا این هستیم. مواجه کل به جزء تعمیم مغالطه با بخش این قانونیردر برخورد است بوده جنین قتل مباشر که مادر خود با نمیشود چون که میشود ح

قه اقدامات کال مسئلهرکرد، این مجرمان از یکی تنها میشود، جنین قتل جنایت مرتکب که زنی است واضح پر اما نمیدهد. جواب مجازات تشدید و ی

تو جلوی مثال و شود تشدید مجازاتها اگر که باشد تصور این مغالطه، این از استفاده علت میرسد نظر به سقطجنینزاست. القاکننده اقالم بیضابطه یع

پرستا و ماما پزشک، با و شود نهایترگرفته شده، کم سقطجنین! خدمت به زنان دسترسی شود، برخورد میکند جنایت این به اقدام که مسئلهی همین نیز ًا

گیرد!قرارخطرمعرضدرسالمتشانوشوندمتوسلایمنغیرروشهایبهکهمیشودسبب

مط گزارش، این پیشنهاد ششمین و نتیجه هشتمین در رسما دغدغه بودنراین ایمن باعث سویی از سقط موجد داروهای به دسترسی «سهولت است: شده ح

ماد عوارض کاهش و تصمیمگیرسقط سبب دیگر سوی از ولی میشود سقط از ناشی سری ایمنری داروهای اگر طرفی «...از میگردد» سقط انجام برای یع

گردید.»خواهدجنینوباردارمادرگرموسقطغیرایمنروشهایازاستفادهبهمنجررویکرددواینکیبرتنباشد،دسترسدرنیزسقطموجد

جنایت، این ابزار غیرقانونی بودن دسترس در برای بیندیشند، غیرقانونی سقطجنین کاهش برای چارهای شدهاند، مامور قضائیه قوه در که مسجدی آقای یعنی

شدهاند!متذکرباردوهمرافایدهاینوهستندقائلفایده

فرض اگر بدتحال در جنایت، این عوامل با قانونی برخورد از پس مرًا نفر پنج آمار حالت، گزارشرین همین در که جنایی سقطجنین اثر بر زنان ساالنه میر و گ

به شده، اقدام50عنوان که زنان این از اندکی تعداد جان واقعا آیا کرد؟ باید چه شوند، منصرف جنایت این به ارتکاب از مادر هزاران عوض در و برسد نفر

باردا اول ماهه سه در نحیفشان پیکر که است بیگناه انسان هزاران از ارزشمندتر کردهاند، جنین قتل جنایت ماههربه سه در یا و میشود زباله سطل راهی ی

میشوند؟!قطعهقطعهنامهربانشان،مادربدندردوم،

قه اقدام قید کرد، مرتفع را جرم زمینهای علل فرهنگی کار با باید اینکه بهانه به جرائم، همه قبال در قضائیه قوه آیا مثرضمنا میزند؟ را فسادی قبال در اًل

» به و میروند ایفارمالی را خویش سهم و داده انجام را خودشان وظیفه یا و میپردازند مالی» جرائم ارتکاب بر کودکی ایام حوادث آثار و روانشناختی یشه

سطح در جنایت این قبح شده سبب که است آن مقدمات و ابزار بودن سهلالوصول همین جنین، قتل ارتکاب مهم زمینهای علل از یکی که بماند میکنند؟!

شود.کمرنگجامعه

جدید؟!مطالعهبهتوصیههمبازوآمارهمهاین.2

س یک انجام شده، عنوان گزارش این در که پیشنهادی اینرنخستین در باید که شده عنوان مثال است. سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای اقدامات ی

بگیرد.صورتمطالعهزمینه

وی اینکه میرسد نظر به است؟ رسیده انجام به سقطجنین آمار تخمین برای مطالعه چند و چندین کشور در تاکنون که نمیداند مسجدی آقای واقعا آیا اما

نهایت و کرده رجوع بهداشت وزارت معاونتهای به سقطجنین مطالعات آوردن دست به چیبرای نیز بهتزًا در نشده، دستگیرش کمری نشاندهنده حالت ین

است؟!خبرچهقانونیشکیپزمانسازدرآنالین:شفا|خبرخبرادامهادامه
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سال در افضلی ملک که بداند باید نمیدانسته اگر مسجدی دکتر است. سقطجنین ماجرای به نسبت وی سال1374توجهی در مرتجی سال1384، در عرفانی ،

سال1387 در دوست حق دستگی1392، سال، همین در متقی سالرو در که1396ی پرداختهاند ایران در غیرقانونی سقطجنین تخمین به خود مطالعات در و...

بازه در مو300تا73تعدادی همچنین بهداشت وزارت است. داده نشان را سال در مورد س24/8/1395خرهزار نامه به پاسخ پزشکان،ردر از گروهی گشاده

مدلهای مبنای بر شده انجام بررسیهای اساس «بر کرد: عنوان حدودررسما سالیانه که میشود برآورد کشور250تا200یاضی در سقط و(هزار قانونی

همکارغیرقانونی) عدم علت و است منتفی اتکا، قابل آمار وجود عدم پس میدهد» دیگرخ جای در باید را مربوطه آمار ارائه در بهداشت وزارت جست.ری ی

میدهد؟گزارشراخودتخلفغیرقانونیسقطجنایتمحلمطب.3

دیگ مطراقدام سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای پیشنهاد عنوان به مسجدی دکتر که مواردری ثبت سامانههای کردن «فعال است: قرار این از کرده ح

مراکز به سقط موارد اغلب چون میکنند. پشتیبانی را سقط به مربوط اطالعات که مختلفی سامانههای دادههای تلفیق و بیمارستان به شده ارجاع سقط

پایهگذا فرآیندی است الزم نمیکنند، مراجعه لزوم،ردرمانی صورت در میکنند مراجعه مطبها به سقط انجام جهت یا سقط عالئم با که افرادی تا شود ی

شوند.»گزارشبیمارستانیمشخصمراکزبهفقطندارند،یربستبهنیازکهمواردیدروشوندگزارشوارجاعبیمارستانبهویربست

است، جنایی سقطجنین موارد به مربوط مشخصا ولی است شده نوشته مبهم اگرچه بخش دسترسزاین در کامل صورت به قانونی سقطجنینهای آمار یرا

سازمان رسمی اعالم طبق نمونه عنوان به و قانونیاست سالپزشکی در و1395،12کشور مراکز281هزار به درمانی سقطجنین قانونیمتقاضی کشورپزشکی

و هزار هشت برای که کردهاند در537مراجعه خواست کسی اگر که میشود پیشنهاد بند این در بیانی به است. شده صادر درمانی سقط مجوز ایشان از نفر

مطب به برساند قتل به را جنینش میخواهد که زنی یعنی کند. گزارش را جنایی سقط مورد باید مزبور مطب بپردازد، غیرقانونی سقط انجام به مطب یک

پرستا یا ماما پزشک، و میکند جررجوع در که میدهد گزارش بهداشت وزارت به نشسته مطب در که انجامری را جنایت این میخواهم من که باشید یان

نیاودهم! که قانونی سقطجنین برای «پایهگذازگرنه به بستری برای فرآیندی نیست؛ری سقطجنین» انجام جهت شدن موجودزی هماکنون فرآیند این یرا

نیست، اینگونه که بگوید توجیهاتی با بخواهد کسی هم اگر و است جنین دلبخواهی قتل یافتن رسمیت همان عجیب، پیشنهاد این میرسد نظر به است.

است.گرفتهصورتمسیرایندرمهمبسیارزمینهچینییککهبپذیردبایدناچار

نمیشودسقطجنینمانعیرپیشگیداروهایمصرفمحدودیت.4

«خوددا است: قرار این از مسجدی دکتر پیشنهاد پیشگیرششمین داروهای مصرف در محدودیت اعمال از بارداری از بهری تمایلی که کسانی مورد در ی

شد.»خواهدسقطبهمنجرنهایتاکهشدهناخواستهونشدهیزیربرنامهیهایرباردابروزبهمنجرداروهااینمصرفامکانعدمیرازندارند،یرفرزندآو

میشود.حرمطسؤالچندادعا،ایناساسبرحال

است؟شدهکاستهسقطجنینآمارازاست،بودهافزایشبهرویرضدبارداشیوههایووسایلپوششکهاخیردههسهدو-درآیا

سال فاصله در یعنی است. یافته نیز افزایش بلکه نکرده، پیدا کاهش تنها نه که است این را1374پاسخ سقطجنین ساالنه تعداد افضلی ملک هزار80که

سال تا زد، تخمین بین1392مورد را غیرقانونی سقطهای ساالنه تعداد حقدوست تا198که تق260هزار کرد، برآورد مورد تنظیمیبرهزار پوشش به درصد ده ًا

خانواده

)Contraceptive Prevalence Rateبسیا در بلکه ایران، در فقط نه مسئله این البته است. شده هم اضافه بار) همزمان و شده تکرار نیز دنیا کشورهای از ی

است.خانوادهتنظیمفرهنگیضمائمنیز،آندلیلعمدهکهشدهبرابرچندینجناییسقطجنینآماری،رضدبارداشیوههایپوششافزایش

است؟شدهوضعمحدودیتییربارداازیرگیوجلشیوههایازاستفادهبرایکشوردرتاکنوناساساآیااینکهدیگرپرسش

کا تنها و نشده اعمال محدودیتی هیچ تاکنون که گفت باید پاسخ اینردر در انقالب معظم رهبر رهنمودهای از بعد سالها و ناقص صورت به هم آن که ی

باردا از ممانعت شیوههای رایگان ارائه بهداشت، خانههای و مراکز که است این گرفته، صورت تورموضوع حذف آیا حال کردهاند. متوقف را اینزی رایگان یع

است؟!خبرچهقانونیشکیپزمانسازدرآنالین:شفا|خبرخبرادامهادامه
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تو عدم آیا مثال است؟! محدودیت ایجاد کهزوسایل، کرد تعبیر ماسک مصرف در محدودیت ایجاد به میتوان را بهداشت، وزارت توسط رایگان ماسک یع

مشخص میشود؟! کرونا شیوع افزایش هباعث خود، البته و دارند دسترسی شیوهها و وسایل این انواع به اکنون هم نباشند، فرزند خواهان که افرادی ینهزًا

پرداخت.خواهندراآن

مط بحث این است ضدباردارممکن شیوههای اگر که شود گفترح باید پاسخ در شد. خواهد بازتولید فقر، نگیرد، قرار مستمندان اختیار در رایگان صورت به ی

یقین کرده، توانمند را مستضعف مردم باید دولتها است. نداشته فقر رفع در توفیقی شیوه این نیز تاکنون و نیست فقرا نسل انقراض فقر، با مقابله راهحل

نیست.لیبرالمدیرانازکمتری،رتصمیمگیبرایاقشاراینفهمکهکنند

ضدباردا خطرناک آمپولهای سقف تا روستاها، در که بهداشتی خانههای بساط باید همیشه برای و بار وریک بهداشت اولیه امکانات از اما اند، چیده ی

شود.جمعهستند،بیبهرهسالمت

سقطجنین؟افزایشیاکاهشعاملنوجوانانبهآموزش.5

برقرا از احتراز منظور به نوجوانان به جنسی سالمت «آموزش کنیم: مالحظه را مسجدی دکتر هفتم خارپیشنهاد جنسی روابط آشناییری و زوجیت رابطه از ج

آن.»ازناشیعوارضبا

احتمال به و دارد را خودش متولیان که است تقوا آموزش همان حرام، جنسی رابطه از احتراز آموزش که شد متذکر باید نیز مورد این مسجدیزدر دکتر یاد

) جنسی سالمت آموزش است! گفته جنسی سالمت آموزش نداشتن، جنسی رابطه آموزش به که باشد فردی Sexualنخستین Health Educationهمان (

باردا مانع که است بیمارآموزشی مانع و نوجوان دختران در (ری ایمن جنسی رابطه به رسیدن آن هدف و میشود مقاربتی Safeی Sexآیا حال است. (

بودهاند؟موفقنوجواندخترانیرباردامواردازکاستنهدفبهنیلبرایآموزشهاهمین

) جنسی جامع آموزش قالب در جنسی سالمت آموزش وجود با که است این مسئله متیقن قدر ولی است، برانگیز چالش و مفصل سؤال، این به -Comپاسخ

prehensive Sexuality Educationباردا از ناشی آسیبهای دلیل به دالر میلیاردها ساالنه غربی دولتهای بیمار)، و متضررری نوجوانان مقاربتی یهای

مشخص طمیشوند. از و بوده زاتر آسیب ایران، فرهنگی بافت در آموزشها این روابطرًا این شیوع افزایش به منجر نامشروع، روابط کردن بهداشتی یق

ضدباردا شیوههای از استفاده در شکست بیشتر موارد به بالطبع نیز روابط این شیوع افزایش باردارمیشود. و انجامیده خواهدری افزایش را نامشروع یهای

بگی فاصله اجتماعی مسئله این به مکانیکی نگاه از اگر واقع در باعثرداد. و کشیده غرض نقض به بلندمدت در میتوانند آموزشها این که فهمید خواهیم یم،

گردند.نامشروعروابطازناشیسقطجنینمواردافزایش

تئو مباحث از مطرگذشته سؤال این رئیسسازمانریک، استداللی چه با و چرا که است قانونیح انقالب،پزشکی معظم رهبر مکرر تاکیدات از پس کشور،

است؟!نمودهحرمطرا2030پایدارتوسعهسنداهدافپیشبردونوجوانانبهجنسیآموزشپیشنهاد

مدی در افرادی که است قرار این از ماجرا اصل پایدارربله توسعه سند کردن پیاده دنبال به بهداشت، وزارت میانی به2030یتهای رسیدن برای و هستند

سقطجنین.حتیبهانه،هربهمیکنند؛توجیهراجنسیآموزشبهانهایهربهوکردهاستفادهدارند،حضورمختلفنهادهایدرکهمستعدافرادازهدفشان،

ی؟!رقانونگذاسیستمدرتکلیفتعیینبانامشروعیهایرباردابهبخشیرسمیت.6

باردا تکلیف... «تعیین بگذرانیم: نظر از را مسجدی دکتر پیشنهاد قانونگذاریازدهمین سیستم در نامشروع اجتماعیریهای تامین سیستم و سالمت نظام ی،

کند».تقویتمادردررایهارباردااینحفظبهتمایلکهنحویبه

ط از چگونه میکند: مواجه اساسی پرسش این با را انسان حیرتانگیز، جمله بارداراین میتوان قانون نهایتریق که کرد تکلیف تعیین را نامشروع منجریهای ًا

است؟مقدوریرامچنینزنازادگیبهبخشیرسمیتیقرطازجزآیاشود؟!یربارداحفظبرایمادرانبیشترتمایلبه

میگذا کنار را شرمآور گزارش این به نسبت دیگر انتقادات کالم، اطاله از اجتناب مثربرای و مهمیم راهکار به گزارش این در که میکنیم عبور مسئله این از اًل

است؟!خبرچهقانونیشکیپزمانسازدرآنالین:شفا|خبرخبرادامهادامه
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«احداثآ« پیشنهاد معضل، این کاهش برای که حالی در نشده، توجه جنایی» سقطجنین انجام روانی و روحی جسمی، آسیبهای به نسبت مردم ساختن گاه

است!شدهحرمطشاغل»زنانبرایکمینهزهبااستانداردمهدکودکهای

با یا آن، تهیهکننده و است باطل و حق از رندانه آمیختهای مزبور، گزارش کهزمتن است الزم حال هر به آنها. همدست یا و است مملکت این دشمنان یچه

سوءاستفادهدستاویزرئیسی،آیتاهللدغدغهمندیویزدلسوکهشودآنازمانعوباشدرخداداینپاسخگویقضائیهقوه

گردد.غرضورزان

کیهان

نمایرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۸:۱۲-۹۹/۱۰/۲۳(کرمانشاهدرکارازناشیحوادثاثربرنفر33باختنجانداد؛خبرکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندریرجاسالماهه9طیکارازناشیحوادثاثربرنفر33باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاه-

طی کار حوادث از ناشی مصدومان و فوتی آمار به اشاره با مهر خبرنگار با گفتگو در امروز صبح خانی در9سلیم کرد: اظهار کرمانشاه، استان در گذشته ماهه

دادهاند.دستازراخودجانکارازناشیحوادثاثربرمرد32ونزیکشاملنفر33مدتاین

است.بودهمردنفر25گذشتهسالماهه9متوفیانافزود:است،یافتهافزایشگذشتهسالدرمشابهمدتبامقایسهدرتعدادایناینکهبیانباوی

قانونیکلرمدی تصپزشکی کرمانشاه درراستان کار حوادث از ناشی مصدومین تعداد کرد: جا9یح سال شامل465یرماهه و450مورد کهز15مرد بوده ن

دارد.درصدی16کاهشاست،بودهمورد540کهگذشتهسالماهه9آماربهنسبت

در گفت: است، داده اختصاص خود به را کار حوادث تلفات از نیمی بلندی از سقوط اینکه بیان با جا9خانی سال به15یرماهه کار حوادث قربانیان از نفر

باختند.جانارتفاعازسقوطدلیل

با متوفی با سخت جسم اصابت داد: ادامه ب10وی و بوده تلفات آمار دوم رتبه در اکسیرمورد کمبود و سوختگی گرفتگی، مژق بعدی رتبههای در دررن گ

دارند.قرارکارازناشیحوادث

برنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۴۵-۹۹/۱۰/۲۳(اردبیلدرکسیدکربنومونگازبامسمومیتاثربرنفر14گرمخبرداد؛اردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.استاندریرجاسالدرکربنکسیدومونباگازمسمومیتاثربرنفر14گرمازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدیاردبیلایسنا/

فرخی جا23دکترعلیرضا سال ابتدای از کرد: اظهار خبرنگاران جمع در ماه تاکنونردی مون14ی گاز با مسمومیت اثر بر ها استانی هم از فوتونفر کربن کسید

باشد..میمردنفر12ونزنفر2متوفیانواستشده

مدی گفته قانونیکلربه مونپزشکی گاز گاواردبیل همینزکسیدکربن به ندارد خاصی بوی و رنگ و شود می ایجاد کربن ناقص سوختن از که است سمی ی
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نامند.میخاموشقاتلراآندلیل

س و خستگی و آلودگی خواب احساس سپس و ها چشم سوزش گاز، این با تنفس عوارض اولین داد: ادامه نهایتروی در و ها چشم سیاهی و تهوع گیجه،

شود..میفردخفگیوبیهوشیباعث

بیما سابقه با افراد سالمندان، کودکان، شد: یادآور همچنین ورفرخی قلبی های بیماری به مبتال و سایریوی از بیشتر خونی، های ازری ناشی عوارض دچار ین

شوند.میcoگازبامسمومیت

پیامانتهای

تسنیمسیما،وصداایلنا،موج،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۰۰-۹۹/۱۰/۲۳(کشاندگرمکامبهاردبیلدررانفر۱۴کسیدکربنومون

باختند.جانکسیدکربنومونگازبامسمومیتاثردراستانایناهالیازنفر۱۴امسالماه۹درگفت:اردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-اردبیل

بودند.مردنفر۱۲ونزنفر۲متوفیانتعدادازکرد:راظهاخبرنگارانباگووگفتدرشنبهسهروزفرخیعلیرضادگتر،ایرناگزارشبه

کنند.رعایتراایمنینکاتگازسوزوسایلازاستفادهدرتاکردتوصیهخانوادههابهاو

مینامند.خاموشقاتلراآندلیلهمینبهنداردخاصیبویورنگومیشودایجادکربنناقصسوختنازکهاستسمییزگاکسیدکربنومونگاز

س و خستگی و خوابآلودگی احساس سپس و چشمها سوزش ، گاز این تنفس عوارض خفگیراولین و بیهوشی نهایت در و چشمها سیاهی و تهوع ، گیجه

است.

بیما سابقه با افراد ، سالمندان ، ورکودکان قلبی بیماریهای به مبتال و سایریوی از بیشتر خونی ازریهای ناشی عوارض دچار گازمسمومیتین با

میشوند.کسیدکربنومون

به موسوم غیراستاندارد دودکشهای از استفاده ، علت هر به دودکش مسیر در منواکسیدکربن گاز خروج راه شدن دودکشهاآمسدود ناقص اتصال ، کاردئونی

بخا بزربه اجاقهای از استفاده ، دیوار در آن خروجی دهانه یا و خوراکپری اززگ استفاده ، سربسته فضاهای شدن گرم برای میباشند دودکش فاقد که ی

گا منواکسیدکربنزاجاقهای خطرناک گاز نشت سبب که آبگرمکنها بودن معیوب یا و حمامها درون فضای در آبگرمکن دادن قرار ، پیکنیک به موسوم ی

است.گرفتگیزگاحوادثوقوعمهمعلتهایازمیشودحمامهافضایدرونبه

بخا از کار دفاتر صاحبان و مغازهداران از بعضی خوراکپرهمچنین اجاقهای یا و دودکش بدون کارزیهای مکان سربسته فضاهای کردن گرم برای استفادهی

دبیلاردرکربندکسیومونگازبامسمومیتاثربرنفر14گمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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تشت و سطل درون را دودکش انتهای نیز افراد این از تعدادی و گامیکنند خطر رفع سبب کار این میکنند تصور و میدهند قرار درزآب شود می گرفتگی

میباشد.خطرناکشدتبهحالیکه

)۱۲:۳۱-۹۹/۱۰/۲۳(امسالماهه9طیبویراحمدوکهگیلویهدرشدگیقرغدرصدی50کاهشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرامسالماهه9درشدگیقرغازناشیهایفوتیدرصدی50کاهشازبویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

در افزود: امینی" کامروز امسال9" غ13ماهه گذشتهرمورد سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که رسیده ثبت به استان سطح در شدگی درصد50ق

است.داشتهکاهش

است.بودهمورد26گذشته،سالماهه9دراستانهایشدگیقرغتعدادکرد:یحرتصوی

است.بودهمردنفر8ونزنفر5ارجاعی،متوفیانکلازکرد:اظهاربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

عمومی روابط از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه آماپزشکی سالنامه اساس بر کرد: بیان امینی بویراحمد، و کهگیلویه سالراستان و98ی کهگیلویه استان ،

گرفت.قرارجمعیتبهنسبتیرکشوچهارمجایگاهدرشدگیقرغازناشیهایگرمدربویراحمد

پیامانتهای

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

کشاندگمرکامبهدبیلاردرارنفر۱۴کربندکسیومونایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۰۴-۹۹/۱۰/۲۳(یافتکاهشقمقانونیپزشکیبهپاییرسمراجعاتقم:قانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطمسئول

خبرداد.قمقانونیپزشکیبهپاییرسمراجعاتکاهشازقمقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطمسئول

خب پایگاه گزارش گفت:طیربه مطلب این اعالم با زواره رضایی فردونیوز؛ابوالفضل تحلیلی – قبل،9ی سال مشابه مدت به نسبت امسال آذر به منتهی ماه

س مراجعات بهرتعداد قانونیپایی هشتپزشکی رشد با ارجاعی اجساد آمار مدت، همین در که است حالی در این است. داشته ای مالحظه قابل کاهش قم

است.بودهمواجهدرصدی

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول درپزشکی کرد: اعالم جا9قم سال ابتدای تعدادرماه و24ی کل500هزار اداره این معاینات های بخش در پرونده

قبل، سال مشابه مدت برای آمار این که حالی در است شده رسیدگی و و28تشکیل کاهش158هزار دهنده نشان آمار این مقایسه است. بوده 12مورد

باشد.یرجاسالدرکروناییشرایطاجتماعیهایمحدودیتتاثیرتحتتواندمیآنازقسمتیکهبودهمراجعاتدرصدی

است.بودهدرصد28تصادفاتوترافیکیحوادثبهمربوطمراجعاتبرایودرصد15یرگیردونزاعمراجعاتمورددرآمارکاهشاینافزود:رضایی

تص تعدادروی شده یاد مدت در کرد: قبل912یح سال مشابه مدت برای مذکور آمار که شده ارجاع کل اداره متوفیات واحد به افزایش840جسد و بوده مورد

دهد.مینشانرادرصدی8

زمان مدت برای نیز رانندگی سوانح به مربوط ارجاعی اجساد است ذکر رشد9شایان با شده یاد جا10ماهه سال در و بوده همراه بهردرصدی مورد256ی

است.رسیده

پیامپایان

روحیانهرموافسردگیمیگوید؛معاصرانسانهایروحگشتگیرسوبیخانمانیعواملاز«اعتماد»باگووگفتدرغالمیاحمددکتر
)۰۲:۰۸-۹۹/۱۰/۲۴((کردستان)معاصرانسان

یریاشیروان

تارم درازای به مفهوم این زندگی؟ امتداد یا زندگی تقابل در واژهای گفترگ، این در اماآنچه است؛ کرده مشغول خود به را بشر ذهن غالمی»ویخ «احمد با گو

نظ کتاب نویسنده و پژوهشگر جامعهشناسی، مردکترای مطلق واژه نشستهایم، تحلیل به دین جامعهشناسی افسردگیریههای رایج واژه بلکه نیست؛ عینی گ

متح زنده انسان همان راریا آدمها کردار و رفتار و میکند بازنموده بدن زبان در را پرهیاهو تنهایی انسان امروزه که است میبرد.زک سیاه چتر این سایه یر

آمار قانونیبررسی وپزشکی هزار هشت ثبت با امسال ماهه هفت در نزاع آمار که میدهد نشان گذشته،44کردستان سال مشابه مدت به نسبت پرونده

چشمگی افزایش استان این اینردر که است یافته مدری عصر در انسانها تحمل آستانه سقوط چگونگی و چرایی در مصاحبهریشه این در آنچه دارد. ن

مکانیسم در ساده ظاهر به واژه این از را ما شناختی و معرفتی نظام که است جمعی افسردگی داللتهای و مدلول دال، جامعهشناختی تحلیل میخوانید،

میکشد.چالشبهوکردهیفرتعجامعهشناسیروانشناسی،

spez91

مد عصر مرانسان کرد سعی خارن به بودند، روستاها و شهرها دل در که گورستانهایی کند، دور خود از را ببیند؛رگ کمتر را مردهها تا شدند منتقل شهر از ج

م واقعیت از غیر مردن احساس جامعهشناختیراما منظر از افکنده سایه جوانان ویژه به معاصر انسان روان و روح بر که افسردگی و دلمردگی این است، گ
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چیست؟ازناشی

مد مرعصر مساله با تنگاتنگی ارتباط جهت دو از نئولیبرالی اجتماعی حیات ویژه به و بیشترن مفهومی و موضوعی حیث از است؛ داشته ورگ تعامالت ین

نظ و کالمی مرارتباط مفهوم با مری و مآگرگ به توجه است. بوده دوران این در کیرگاهی از بسیارگ و هایدگر تا نیچه و اگرکگارد از یستانسیالیستهازی

م و ما ارتباط از بحث ضرورت تا نظرگرفته آرای در قرگ سه دو، اجتماعی حیات که میدهد نشان همه و همه الیاس، و بنیامین چون اندیشمندانی نری

م از بحث دورانها همه از بیش نظراخیر، ضرورت یک به را مرگ مساله خود دیگر سوی از است. کرده مبدل مفهومی و حیاتری در رویداد یک عنوان به گ

مد مدرفرد دوران طی سرن، بوده مفهومی شدهرن حذف معاصر انسان اجتماعی حوزه از الیاس) و (بنیامین جامعهشناس متفکر دو این قول به که شده کوب

نظر در حکمتی فاقد انسان را معاصر انسان و آورده حساب به اجتماعی حیات از حکمتزدایی و معنازدایی از بخشی را مفهوم این طرد و حذف بنیامین است.

س و بیخانمان شکلی به که غرمیگیرد یک خویش، جهان با رویارویی در بهرگشته میرسد. نظر به معنا فاقد و شیزوئید و گسیخته هم از انسان یک و یبه

مد عصر در اندیشمندان، این شکلگیرنظر جداسارن، خود با پزشکی، چون نهادهایی اززی بیماران کردن جدا آن نتیجه که برداشته در را اجتماعی انفکاک و ی

بیما از بحث در نهادی نظارتهای افزایش و جامعه، افراد مردیگر و بهطوری است، بوده متصدیرگ سازمانهای و نهادها ساخت با است معتقد الیاس که ی

مربیما و مری با رویارویی مرگ، شناخت و مرگ و انسان تعامل از ناشی آموزههای و حکمت انتقال و مرگ از تهی زندگیای به را خود جای بهزعمرگ، و گ

اضمحالل را آن هایدگر که است وضعیتی همان این است. داده دانایی از تهی مآآن به رو گفتمانرگاهی و نهادها معماران شاید میآورد. حساب به گ

مد مرروانشناختی کردن دور مرن، از ناشی هراسهای کاستن از نشانی کودکان حضور از ویژه به و جامعه از را جلرگ و مرگیوگ از حسابری به گهراسی

معاصر انسان بلکه نشد، معاصر انسان خاطر آسودگی و آسایش موجب تنها نه اجتماعی تفکیک این خود که میدهد نشان امر واقعیت اما باشند، آورده

دلمردهترافسردهت و مدرین عصر و ما رویارویی میکند. تجربه را خود عصر بخشرین نیست. غرب خاص تنها که میکشد تصویر به را دردناکی تجربههای ن،

چی آن در میتوان را عمومی افسردگی و دردناک تجربیات این از جوهزالینفکی شکلی به که آورد حساب به اجتماعیری حیات در ماهوی تغییر محصول ی

نیز بخشی و است معاصر چیرانسان آن در مازیشه که دارد توری بر تولید اولویت به را آن زود خیلی بالنکی و سنسیمون بودند.زکس، داده تشخیص یع

فزآینده تولیدات به بلکه اجتماعی، فراغت و رفاه به دستیابی به نه زندگی و کرده گرفتار تولیدی کار و تولید جنون به را اجتماعی حیات که بود اولویت این

مد ملت دولت سیاسی ساخت را شرایطی چنین است. شده محدود روزافزون فرو چون جامعهشناسانی آنچه و وون ذیلآکو بهزگامبن، سیاست یست

مطیع سوژههای به شدن تبدیل برای افراد تامین و تاسیس برای است مکانی عصر این در زندگی است. کرده بغرنجتر مضاعف شکلی به کشیدهاند، چالش

مد اجتماعی حیات است. افکنده سایه افراد فردی و اجتماعی هویت تمام بر ماشین سوژه/ از شکلی اقتصادی. دستگاه در مفید و سیاسی دستگاه دیگرردر ن

م به اندیشیدن برای جایی معاصر انسان استربرای حیاتی هست چه هر است؛ نگذاشته باقی خود مجدد اکتشاف و نامالیمتیهاییآگ و افسردگی از کنده

است.کردهروبهروتمامبیخانمانیوکاملبیمعناییباراانسانیکبارهبهکه

بیکا خود، علمی تحلیلهای در روانشناسان درربرخی که حالی در میکنند، قلمداد اجتماعی افسردگی بروز دالیل از را اقتصادی شدید نوسانات و تورم ی،

دانما جمله از توسعهیافته ازرکشورهای ناشی نمیتواند اجتماعی افسردگی کشورهاست. سایر از بیش خودکشی و افسردگی میزان اقتصادی، کامل رفاه با ک

چیست؟پیچیدهموضوعاینازشماجامعهشناختیتحلیلمیکند.تشدیدرااجتماعیافسردگیمادی،کمبودهایبلکهباشد،مادیکمبودهای

بز مانع خود اجتماعی، و فردی مسائل و مشکالت عوامل و دالیل یافتن برای خود تقدیر قابل تالشهای تمام بهرغم درروانشناسی راه سر بر وسیعتررگی ک

تصو چنین شاید است. بوده مسائل درراین مفهومی توسعه به آنکه از بیش روانشناسی اما برسد، نظر به انصاف و لطف از خالی اندکی روانشناسی از ی

اجتماعی ابعاد خود، مطالعاتی محدوده در فرد جایگاه تثبیت با روانشناسی آن. امحای گاهی و مساله تحدید برای است عاملی خود بپردازد، ممکن جوانب

بیکا چون کلیشهای دالیل کردن پیدا پی در چندان روانشناختی، دیدگاههای برعکس جامعهشناسی است. کرده کتمان حتی گاهی یا کمترموثر را ورآن ی

ساختی دل در مساله مطالعه میجوید، فردی و اجتماعی مسائل مطالعات در جامعهشناسی آنچه نیست. آن صرف معنای به اقتصادی شدید نوسانات و تورم

دستان)(کرمعاصرانسانروحیانهمورگیدافسراعتماد:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



بیکا خود واقع در است. منظومهای و بررآپارتوسی مسبوق که هستند شرایطی و ساختارها محصول باشند، پیشینی و اصلی عواملی آنکه از بیش تورم، و ی

آغاربیکا دالیل تصور میآیند. حساب به تورم و دزی برای مستقل و درین از بلکه نمیکند، هموار را شناخت راه تنها نه اجتماعی افسردگی افسردگیرک ک

نئولیبرال اقتصادی/سیاسی نظامهای در ویژه به و اجتماعی افسردگی از جامعهشناسی آنچه میآورد. عمل به ممانعت آن عمیق و دقیق معنای در اجتماعی

بیناساختا حال عین در و بینارشتهای است مطالعهای میدهد، دست قابلربه انتظاراتی همچنین و ساختارها از وسیعی مجموعه با تعامل در افسردگی ی.

ت اجتماعی، تعامالت اشکال زندگی، سبک بدن، از اعم ساختارها این نوین تولیدات کردهاند. خلق ساختارها این که است قدرترمطالعه ضرایب نیروها، کیب

مد اقتصادی نظامهای و نهادها در دارد. بسزایی نقش حال و آینده از ما فهم در همه و همه مقاومتها، و تنشها بیکارو افترن، و تنشها و تورم و ی

خود ماراقتصادی میکنند. تحمیل افراد بر نهادها این که دارد ستمهایی و تهدیدها در دریشه درستی به آغاز همان از او طرفداران و نظامرکس که بودند یافته

چیرسرمایهدا نهایت در آن، به وابسته دستگاههای و بیکازی جز آورد نخواهند ارمغان به معاصر انسان برای شهری آپارتاید فالکت، افسردگیری، رنج. و ی

مد اجتماعی حیات که است منفیای تبعات بیشمار از یکی ناگراجتماعی به اجتماعی افسردگی است. آورده همراه به معاصر انسان برای وزن خروجی یر

چی نهایت در اما بودند، بشر رهایی و رفاه نویدبخش آغاز در چند هر که است نهادهایی و ساختارها مدزنتیجه بشر برای ناکامی و رنج جز ارمغانری به ن

نیاوردند.

نابراب میشود، جوان قشر ویژه به انسان اجتماعی افسردگی و دلزدگی انباشت موجب زمانی فرآیند در آنچه من نظر درربه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ی

چیست؟زمینهایندرشماجامعهشناسیتحلیلگرانی.وتورمتکبعدیمولفهنهمیکند؛مرتفعرااجتماعیطبقاتوشکافدیوارکهاستجامعه

ورنابراب اجتماعی حیات تسخیر با که است نهادهایی تسلط محصول خود نوین، نئولیبرال نظامهای ویژه به و جامعه در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ی

کامل معنای به مینامیدند، آزاد کار دارای آزاد انسان روشنگران آنچه از انسان آن در که کردهاند تحمیل جامعه بر نوینی اجتماعی ساخت جامعه، اقتصادی

اجبا و فشار اعمال نوع هر از خالی آزاد کار تصور است. شده جدا مارکلمه کانت، آرای در را آنانری کرد. مشاهده میتوان ... و سیمون سن بالنکی، کس،

د درستی برایربه زندگی دلیل همین به است. زندگی خود در آزادی عدم مسبب انسانی، حیات اصلی شاخص عنوان به کار در آزادی عدم که بودند یافته

تحوالت بهرغم چند هر کار محیطهای در افراد روابط شدن ماشینی است. شده نزدیک غیرانسانی و حیوانی زندگی یک به برهنه شکلی به معاصر انسان

مد عصر کارخانهای مرمابعد شکلی به چندان قرن، در آنچه از کمتر شاید و ملموس و دارد،ریی موضوعیت است بوده اندیشمندان اصلی مبحث نوزدهم ن

سراس تسلط و مصادره سیاستهای و جامعه تسخیر هنوز وراما اجتماعی حیات بر عنوانزی تحت سیاسی/زیستی، حیات از الینفکی بخش سیاست، یست

نابرابژایدئولو شرایط چنین در میآید. حساب به عنصریک خود بلکه ناهمساز و نامناسب شرایط معلول نه شاید مدیری برای کاربردی جامعهری بهتر یت

ف آنچه برسد. نظر مدوبه دولت خصوص در مدرکو دولتهای او، نظر به ادعاست. این مبین درستی به میدارد بیان برداشتنرن میان از برای برنامهای ن

نابراب و مدیرفقر است مالک آنچه ندارند، تصویری چنین با آنهاست. جنگریت از بعد ویژه به جوانان افسردگی است، دست در نئولیبرال نظامهای از که ی

بستر در دیگر طرف از اجتماعی حیات بر اقتصادی سیاستهای کامل استیالی و طرفی از هویتشناختی الگوهای اضمحالل رسید. خود اوج به دوم جهانی

پلیسی/ایدئولو کامال ایدئولوژساختارهای تنشهای به آغشته که غرب کهژیکی بود اجتماعیای افسردگی کلیدی دالیل بودند، لیبرالیستی و کمونیستی یکی

بیشت عمومیت اجتماعی، افسردگی از نوع این که بود آن جهانی جنگ دو بین اندیشمندان نسل اجتماعی افسردگی از آن ممیزه خاصروجه چندان و داشته ی

بیکا چون دستی به حاضر دالیل یافتن دلیل همین به نمیرسد. نظر به پیامدهارخواص زدن گره تنها جوانان اجتماعی افسردگی دالیل یافتن برای تورم و ی

اقتصادی/ نظامهای ماهوی ساخت همان در است بهتر شاید را باشد اضمحالل و افسردگی این اصلی خاستگاه و سرآغاز میتوان آنچه است، همدیگر به

است.شدهمستولیمعاصرانسانبرنرمدعصردرویژهبهکهجستسیاسیای

و شده قطع خانوادگی ارتباطات است. شده تبدیل فردگرایی به همگرایی از فرافردی و فردی بین ارتباط و هستهای به گسترده از خانوادهها شکل امروزه

قشر ویژه به مردم توقعات افزایش داستان بلکه نیست فقر قضیه این برسد، اول به تا کند شروع آخر از میخواهد او بردهاند، فرو خود الک در سر جوانان
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چیست؟موجودوضعیتازجوانانبرونرفتبرایشماراهکاراست؛زندگیازجوان

الگوهای از بخشی را فزاینده مصرف و مصرفگرایی که است سازمانهایی و نهادها همان محصول خود فرد توقعات تبلیغزافزایش و معرفی جامعه یستی

سلسله معیشت، نوع با تنگاتنگی ارتباط خانواده گسترده شکل پیشتر میرسد. نظر به مصرفی الگوهای همان از بخشی هم خانواده اشکال خود کردهاند.

مد خانواده تحول اکنون اما است. داشته سکونتگاهها فضایی/کالبدی ساخت و قدرت ازرمراتب مشخصی انواع حتی و هستهای خانواده سمت به ن

ب در را انتخاب آزادی و فردی استقالل مصرف، از معینی سبک پساهستهای، و غیرهستهای کلمهرخانوادههای کامل معنای به آزادی آنکه از بیش که است گرفته

ام کارباشد، است شکلگیری خانواده، از متنوعی انواع جامعه. شدن اتمیزه و مصرفگرایی افزایش در فانترکردی الکچزی زندگیهای به میل جنسی، یریهای

فانت نشانگر هرچند ... و مرفه فوق وزو شدن ایزولهزیک زندگی و افسردگی موجب عمل در اما است، شده معاصر انسان بدن و زندگی شدن یباییشناسی

از شکل این تولید با مرتبط نهادهای خود است. شده جوانان ویژه به و معاصر انسان فانتزشده و جوانانزیباییشناسی میل یعنی خود مخاطبان شدن، یک

س و ارضا میان مرز در همواره اصلیتررا این و داشتهاند نگه تحرکوب در عامل حرین و پیوستازیصساریک است، پیوستار این در ماندن برای آنان کهری ی

چی آن در حزجوان سوژه جز نیست چندانری جامعهشناسی در افسردگی وضعیت از برونرفت برای راهکار یافتن افسردگی. سوژه آن بهزعم و دیدن یص

اصلیت است، شده افسردگی موجب که مسائلی نقد و شناخت جامعهشناسی در نیست. درمانگرایانه و واضح روانشناسی و پزشکی نظررمثل به راهکار ین

باشد.بیهودهاندکیافسردگیحلراهکارهایکردنپیداازبحثشایدنرساندظهورمنصهبهراخودکراتیکودماشکالجامعهکهزمانیتامیرسد.

کردنشین مناطق استانهای اینکه به توجه با شما منظر از میگذارد؛ تاثیر انسانها روان و روح بر متمادی سالیان تا جنگ پیامدهای جامعهشناسی دیدگاه از

بیشت تحمیلی ساله هشت جنگ دردر جنگ عینی پدیدههای با گرچه آن از بعد نسل و شدهاند متحمل را جانی و مادی آسیبهای امارین نبودهاند گیر

کرد؟کارچهبایددیاراینمردمانروانبرکهنهزخماینترمیمبرایاست.زدهآنانروحواندیشهبرچنگجنگ،ذهنیمفروضات

تا شکلی به دراز و دور سالیان طی کشور غرب کردنشین بسیاررمناطق تغییرات طوالنیمدت جنگهای تناظر و میانجی به انواعزیخی و دیده خود به را یادی

بسیا جنگهای امروز تا کهن اعصار از منطقه این در کردهاند. تجربه را آن از ناشی آخریرتنشهای و است داده ورخ جان با کرد مردمان که را جنگی ین

جنگ کردهاند، تجربه خویش بز8تن ویرانی آثار غرب کردنشین استان چهار هر در جنگ این است. عراق و ایران دورساله در هم هنوز که گذاشت برجای گی

فروپاشی و توسعهنیافتگی از ناشی آثار میخورد. چشم به آن آثار اجتماعی روانی/ شکل در و کالبدی/فضایی راههایزسطح فقدان اقتصادی، یرساختهای

ترانرتراب و بسیازی و تخریتی از تاری بر جنگ که دیگر وریبهای اجتماعی حیات از بخشی هنوز گذاشته، برجای منطقه این است.زک مردمان این یستی

مناطق شیمیایی، دربزبمبارانهای چنان را کردستان، از مریادی سردشت، شامل مناطق از بعضی در کرد مردم هم هنوز که است کرمانشاهرگرفته در زرده یوان،

بسیا مناطق گرو به دست آن با خطه، این از بسیارری تعداد هم امروزه مرزیبانند. مناطق در ضدنفر مینهای از جانیزیادی تلفات گاهی که دارد وجود ی

ط از جنگ از بعد دولتهای دارد. دنبال به جبرانی مرفهسارغیرقابل سیاستهای کردن پیاده قربانیانزیق عنوان به مردم این حقخواهی و مینزدایی ی،

بخش بکاهد. مردم این اجتماعی روانی/ تنشهای میزان از که باشد برنامههایی جمله از میتواند کردنشینزجنگی مناطق در که اجتماعی افسردگی از یادی

دارند ایمان تولستوی جمله این به جهان در کسی هر از بیش کردها دارد. آن از بعد حوادث و جنگ با تنگاتنگی ارتباط بیشک است، مشاهده و توجه قابل

میاندیشد.مابههموارهجنگامانیندیشیم،جنگبهماشایدکه

اجتماعی افسردگی غالب گفتمان هستند، فعال فرهنگی و اجتماعی ادبی، تحلیل حوزه در که زبان کرد دانشگاهی تحصیلکرده جوانان بیشتر امروزه غالمی دکتر

نوشتا و شفاهی ادبیات بهردر عقالنی نگاه با و دارند گرایش علمی زندگی سبک به زندگی سبکهای سنخشناسی لحاظ به که قشر این است. پدیدار آنان ی

آمدهاند؟گرفتاراجتماعیافسردگیهژمونیدایرهدرچرامیپردازند،زندگیمتنبرونودروندادههایتحلیل

حیث از اما است، عمومی اجتماعی افسردگی با مشابه چند هر که کرد مشاهده اندیشمندان و نویسندگان آثار در میتوان را اجتماعی افسردگی از شکلی

ژرفا این است. آن از ژرفتر و ضخیمتر محتوا و درمفهومی در تاریشه شکلی به که دارد حیاتی و خویش جهان از نویسندگان روبهرورک طرد با را آنان یخی
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د تحصیالت، دارای دانشجویان و نویسندگان است. خاصترکرده بسیار ساختارک خشونتهای سنتی، بنیانهای زوال عقبماندگی، تنهایی، از رنجری و ی

بسی زبانی، و قومیتی تنشهای کردزبان، دانشجویان برای است. ساخته متمایز هستند، روبهرو افسردگی پدیده با که افرادی دیگر از را آنها همین که دارند

د برای میرسد. نظر به اساسی اصل یک جامعه آحاد دیگر از افسردگیربیشتر یکی میشود؛ دیده افسردگی از شکل دو کردستان آثار در اجتماعی افسردگی ک

دیگ و فولکلور و شفاهی آثار مدردر آثار در افسردگی کرد،ری معرفی اجتماعی افسردگی نشانهشناسی عنوان به میتوان کردستان شفاهی ادبیات در آنچه ن.

مد معنای در اجتماعی افسردگی از بیشتر واقع ادبیاتردر از بخشی اجتماعی افسردگی شفاهی ادبیات از جایی کمتر در نیست. بیش فردی ناکامی یک آن، ن

غی ادبی آثار دیگر و کردستان شفاهی ادبیات در میتوان را فردی ناکامی بر مبتنی شده روایت رویدادهای یا راوی فرد ناکامیهای است. کردیرشفاهی

مد معنای در افسردگی بر مبتنی نشانههای و فاکتورها دارای کدام هیچ که کرد لحظهرمشاهده از درست اجتماعی افسردگی مفهوم که حالی در نیستند. ن

مد عصر و ما تاررویارویی ناکامیهای و فقدانها با تنگاتنگی ارتباط و است شده آغاز محصولرن خود اجتماعی افسردگی دارد. کرد مردم اجتماعی یخی/

تاآهمین اجتماعیرگاهی افسردگی نوعی میتوان را کرد دانشجویان اجتماعی افسردگی که هست هم دلیل همین به و است اجتماعی بهآیخی/ گاهانه

آورد.حساب

ل سوبهزعم اگر سردرکاچ کالف را معاصر انسان افسردگی و دلزدگی تنهایی، بهرگشتگی، را معاصر انسان زندگی ابژه و سوژه شکاف نتیجه در که بدانیم گمی

م چیرنوعی چنین میدانید، زندگی دوباره احیای و خوداستعالیی برای فرصتی را رمان و ادبیات شرایط این در شما آیا میدهد، سوق بیمعنا توجهزگ با ی

است؟میسرنویسندگانهمنشینیکانونهایوادبیانجمنهاینبودناکتیوبه

تصویول واقع در گرفت. نظر در استعالیی بیخانمانی کامل مصداق را آن پرداخت، رمان دوره مساله به وقتی جهانرکاچ تصویر داشت نظر در رمان از او که ی

باشد، جهان از کمیک تصویر یک آنچه از بیش بادی آسیابهای به حمله میانجی به جهان تغییر و مشکالت حل برای کیشوت دون تالش بود. کیشوتی دون

سردرتصوی و ارزشها از است لری آنچه جهان. با رویارویی در انسان تصویوگمی دارد، نظر در غرکاچ ارزشها آن در که جهانی از است وری ناکارآمد یب،

پیشامد و پیشین دورههای در که حالی در میرکاذبند، خاطر آسوده جهان دل در انسان وزن، هستی دیگر دوره این در حال وآیست، توامان ارتباط گاهی

از تهدیدکننده شکلی به هستی ندارند، تنیدهای باآدرهم برای راهی دیگر یونان عصر در اسطوره برعکس رمان است. شده جدا موطنزگاهی و خانه به گشت

نوستالو و غربت درد هست چه هر لژنیست، نظر به است. خانه فقدان مدوی عصر در که دیدگاه این دادن نشان با شدنرکاچ تباه و ابژه و سوژه انفکاک ن،

شوند انحطاط دچار خود نیز تباهی این با رویارویی ابزارآالت حتی تا شده موجب جهان و تکنولو(جان و علم بزنگاهژهمانند این در را رمان میکند تالش ی)،

مد عصر شده کتمان و گمشده کلیت به همچنان میتواند که کند فرض نقطهای دررتنها که میاندیشد کلیتی به هنوز که است رمان قهرمان تنها بیندیشد. ن

غ و بیگانه هم از جهان و جان لرآن قول به واقع در نیستند. عصویب به ما اشتیاق همچنان رمانها زندگیرکاچ، در بیمیانجی نحوی به کلیت آن در که ی

ل تصویر برمیانگیزند. را است داشته دوحضور در میتوان را کلیت از تارکاچ از او بارک رفته دست از کلیت مثابه به مدزیخ عصر در او مسالهای بهریافت. ن

با به امیدی دیگر و است افتاده اتفاق حدودیزیکباره تا داستان نیز کرد نویسندگان برای است. رفته دست از کلیت همین تصویر رمان نیست. آن گشت

مد عصر اولینبارقههای با رویارویی آغاز همان از کردستان در رمان است. آثاررمشابه اولین گرفت. قرار توجه مورد فاخر ژانر یک عنوان به کردستان در ن

م دولتهای سختگیرانه سیاستهای شهرنشینی، میکند. روایت باز را کرد انسان فراق و غربت درد تزکررمانی و عراق در ویژه به کوچهایری و تبعید کیه،

هنراجبا آثار از مجموعهای عصرری با رویارویی از ناشی ترومای که گفت بتوان واضح بهطور شاید میگذارد. نمایش به رنجنامه قالب در را رماننویسان ی

اصلیترمد میآزرد، شدت به را کردستان جامعه که رنجهایی و جامعهرن نکردهاند تالش هیچگاه رماننویسان چند هر است. بوده رمان نگارش برای عامل ین

پیشامد تنشبرانگیز کمتر و ورآرام سائب جمیل تمو، فواد آثار همانند رماننویسان آثار اولین که گفت میتوان اما بگیرند، نظر در خود استعالیی الگوی را ن

آغا دوره این از درآمدهاند. نگارش به کردستان جامع سنتی اجتماعی حیات با تعامل در همچنان نوعی به کردستانزدیگران در سیاسی تنشهای بعد، به ین

متن یک به رمان گاهی دلیل همین به گذاشت. کرد نویسندگان روحیه بر مستقیمی تاثیر دوم جهانی جنگ از بعد جغرافیایی نقشههای در جهانی تغییرات و
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هن تمهیدات و الگوها تناظر به نیز گاهی و داده موضع تغییر انقالبی مانیفست به گاهی و سیاسی شعار سویههایرو گرفتهریباییشناختیتزی خود به ی

بسیا کار در که سستیای و فطرت حاضر حال در مجاراست. فضای از تاثیر بدون هم آن که آمده وجود به دانشجویان و نویسندگان از اززی بیش توسعه و ی

هن آثار نیست، زندگی شدن سایبرنتیکی بتوانرحد را رمان با عمومی اجتماعی ارتباط عدم و نبودن اکتیو این شاید است. دسترس در کمی بسیار رمانی و ی

دیگر که باشد ادعا این نمایانگر شاید که رمان نگارش به کردستان و جهانی سطح در تمایل عدم یکی داد؛ گره اساسی اصل دو به جامعهشناختی شکلی به

ابزا آن مجاررمان فضای اینکه دوم و میگذارد نمایش به را انسان بیخانمانی که نباشد هنزی و ادبی تمهیدات و استعارات برای جایی نگذاشتهری برجای ی

هن آثار و رمان بازنمایندهرو خود صفحهای چند و مینیمال کتابهای نگارش به گرایش امروزه داشت. نخواهند نمو و رشد توانایی فضایی چنین در دیگر ی

مجا فضای سلطه مینیمالیزهمین فضای اما نویسندگان، از توجهی قابل تعداد گرانقدر آثار بهرغم نیز کردستان در است. اجتماعی حیات شدن مینیمالی و ی

است.کردهمحدودومسدودیادیزحدودتاآثاردیگریارماننگارشبرراراهوبودهحاکمشدتبهشده

شع احساس بیان و واژهها ورای در ادبی افسردگی کرد، ادیبان داستان و اشعار برخی درونمایه تحلیل اینردر میزند؛ موج داستانی عناصر و روایتها و ی

چرا؟هستید؛کردزبانآثاربیندرادبیافسردگیمیزانفراوانیبهمعتقدآیاوچیستازناشیامر

هن و ادبی آثار در درافسردگی جنس از افسردگی آنکه از بیش بیماری یک یعنی آن روانشناختی سنخرک از است افسردگیای باشد، برایآی واقع در گاهی.

با به را مومن که است گناه این دین دستگاه در پیشتر اگر آنومیک. است حیاتی بالذاته اجتماعی حیات جهان، جای هر در اندیشمندان و گشتزنویسندگان

گ اجتماعی زندگی بودن آنومیک اجتماعی، دیدگاه در میکند، تشویق جامعه صورتبندی باز و اصول حیاتزیربه آن تناظر به نویسنده و اندیشمند که است ی

بتوان شاید که شیزوفرنیک وضعیتی نوع از است افسردگیای آنومیک، وضعیت از ناشی افسردگی میدهد. قرار بررسی و بازبینی مورد را خود اجتماعی

ناقلمروپذی و سیالیت از شکلی شیزوفرنیک، وضعیت این درمیغلتاند. روزمره زندگی به را اندیشمند آنچه از برونرفت برای است مناسبی راه اورگفت به را ی

س و میبندد را امکانها تمام «همان» مثابه به آنچه از فراتر بتواند که میتواندرمیبخشد همین و بیندیشد امکانها تکثر و تنوع از جهانی به میکند، کوب

اینزسرآغا میگیرند. شکل اقتصادی و اجتماعی فروپاشیهای از پس که یافت میشود سوختهای نسلهای در را آن بارز مصداق که باشد افسردگیای بر ی

ما و بنیامین از دوم، و اول جهانی جنگ میانه هنرمندان و جامعهشناس متفکران نسل همانند سرنسلها نسل با ،... و هسه تا بلوخ نارک گاهآکوبشدگان

د در حتی که روانشناختیای افسردههای خودرو جهان آنومیک شکلی به که اجتماعیای افسردههای نسل دارند. تفاوت کامال ناتوانند، افسردگی دالیل ک

د شیزوئید و رفته در زهوار جهانی یکسر نوعیررا از است نسلی کردهاند، وآک معنا فاقد را اجتماعی حیات همواره که غمناک حالآگاهی عین در و گاهی

اجتماعی افسردگان برای جهانی چنین مییابد. کلیت و انسجام است،آفاقد جهان در تغییر اساس در آنان تالش یابد. تغییر باید آنومیک، اندیشمندان و گاه

نمیاندازد، اضمحالل دام به راحتی به را افسرده فرد که حیث آن از افسردگی، از شکلی چنین میدهد. قرار جهان رودرروی را آنان مستقیم بهطور که راهی

از شکلی درآمیتواند اینک جهان. به نسبت تقصیرمندی از شکلی میآورد. حساب به مقصر را خود همواره آنومیک شخص که شود تصور غمناک گاهی

آنچه با جهانررویارویی اضمحالل گناه مردمان دیگر و او که است آن از درست نیز او اجتماعی افسردگی و دانسته مقصر را اطرافیان و خود است داده خ

سی حیث این از اجتماعی افسردگان میکشند. دوش بر وضعیتیزرا نه زایاست آنان برای اجتماعی افسردگی دلیل همین به خویشند. زمانه کاموی یا یف

خلق به اجتماعی سیاسی/ بحرانهای دوران در ویژه به که یافت میتوان را کرد نویسندگان میان در ویژه به نویسندگان از نسلی زندگی. پایان و انزوا برای

گرانقد بسیار وررآثار اهتمام بهتزی گونای تریدهاند. ارتشهای دولت/ دوران خفقان در را خود آثار داردرین آن از نشان مساله این آورد. صحنه روی به کیه

آدمی تن آن جهنمی شعلههای که است جهانی مستقیم محصول خود باشد، شکاف و فقدان از خالی و بهشتگونه جهان محصول آنکه از بیش هنر که

تصوی سوزناک، شرارههای این دل از نویسنده میسوزاند. کهررا نیست معنا بدان این میدهد. نوید را آن از بیرون جهان امید و خود سوزناک جهان از ی

جهان میگذارد، مخاطب روی پیش را امکانها دیگر که حیث آن از بلکه بکشد، تصویر به را بهشتگونه جهان که است تالش در همواره آرمانگرایانه نویسنده

هن آثار در حاصل افسردگی آزاد. آن بهزعم و متکثر و پولیفونیک است جهانی همواره هنرمند و جهترنویسنده این از میتواند کرد، نوسندگان ویژه به ی
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تا تروماهای فراسوی جهانی به میل برای باشد زایا چرافسردگیای کردستان جامعه تن بر زخمهایش همواره که چریخی/سیاسی/اجتماعیای و کینتررکین

میشود.

مد عصر و ما رویارویی لحظه از درست اجتماعی افسردگی مفهوم که حالی تاردر ناکامیهای و فقدانها با تنگاتنگی ارتباط و است شده آغاز یخی/اجتماعیرن

همین محصول خود اجتماعی افسردگی دارد. کرد تاآمردم رارگاهی کرد دانشجویان اجتماعی افسردگی که هست هم دلیل همین به و است یخی/اجتماعی

آورد.حساببهگاهانهآاجتماعیافسردگینوعیمیتوان

وعدهمداممسئوالنبیگی:است/فاجعهحددرتصادفاتآمار/ایالمخیزحادثهجادههایدرگرمکابوسمیدهد؛گزارشایلنا
)۰۴:۴۹-۹۹/۱۰/۲۴(تومانمیلیارد100باماهه6ملکشاهی؛جادهاصالح/میدهند

بطو میشود محسوب مسافران مال و جان برای دائمی تهدیدی و شده تبدیل استان جدی مشکلی به سالهاست ایالم استان های جاده خیز حادثه نقاط و کوهستانی کهرمحورهای ی
میکند.داغدارراایخانوادهبارهرومیشودحادثهسازروزانهکهشدهتبدیلقلتگاهیبهملکشاهیومهراننظیرهاییجاده

اساسی اقدام تاکنون پرخطر محورهای این از خودرو هزاران تردد وجود با و نیست دیروز و امروز بحث ایالم استان محورهای مشکالت ایلنا، گزارشخبرنگار به

روسا و ظرفیت با جادههایی وجود است. نگرفته صورت حادثهخیز نقاط رفع و جادهها اصالح همچنینزبرای و طوالنی و تند شیبهای امن، نا و نامناسب ی

روند.میشماربهایجادهسازوساختبخشدرینرآفحادثهمواردجملهازهاراهسطحلغزندگی

م راستا همین قانونیکزردر سالپزشکی در ایالم در ای جاده تصادفات باختگان جان آمار حدود153را98کشور جمعیت تناسب به که است کرده اعالم فوتی

باشد.ایکنندهنگرانآمارکمیشایدایالمیرنفهزار600

سال یک در یا153یعنی ناپذیر جبران خسارت یک بعنوان آنرا یافته توسعه کشورهای در که موضوعی اند داده دست از را خود جان ایالم های جاده در نفر

کنند.میقلمدادفاجعه

نقاط این اصالح برای مسئوالن ویژه توجه نیازمند جادهای حادثهخیز نقاط و خطرناک بسیار خم و پیچ پر جادههای دارای کوهستانی، استانی عنوان به ایالم

است.جادهایتصادفاتکاهشبرای

استباقیخودقوتبههمچناناستانایجادهمشکالت

باقی خود قوت به همچنان ایالم استان مختلف نقاط در ای جاده مشکالت داشت: اظهار ایلنا، خبرنگار به باره این در استانها عالی شورای در ایالم نماینده

راهدا کل اداره البته برطرفراست. کامل طور به ای جاده مشکالت که معنی این به نه ولی داده انجام اقداماتی زمینه این در تاحدودی استان سطح در ی

است.شده

ملکشاهی جاده ای20بیگی: هفته که است دهند.4الی3کیلومتر می دست از را خود جان تصادف اثر بر جاده این در که20نفر جاده میلیارد100کیلومتر

ه هم بازسازتومان نیازینه و است خاکی ملکشاهی جاده شود. نمی آن بازسازی برای انفجار به جادهزی این اصالح کنند تالش و همت مسئوالن اگر ندارد. ی

رسدمیپایانبهماه6زمانمدتدر

استنشدهبرطرفهنوزخیزحادثهشهرستان2ایجادهمشکالت

حادت شرایط از که ایالم استان منطقه دو به ادامه در بیگی ایوانرحمداهلل شهرستانهای جاده افزود: و کرد اشاره برخوردارند ای جاده مشکالت لحاظ به ی

رو چند شود. برطرف اساسی طور به جادهای مشکالت که صورت این به نه اما گرفته شکل اقداماتی ملکشاهی سازو راه آالت ماشین مناطقزی این در ی
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نکردند.برطرفکاملشکلبهراایجادهمشکالتامابودندکاربهمشغول

ندهدخرتصادفیجادهایندرنسیتیزرو

بسیار خیز حادثه نقاط دارای ملکشاهی جاده داد: ادامه ایم.زوی بوده منطقه این در ای جاده تصادفات شاهد هم گذشته روزهای طی متاسفانه است. یادی

تصادفیزرو مسیر این در که نیست سری به ها خانواده و نشود گرفته افرادی یا فرد جان و ندهد عوخ روزگ چند ننشینند. شان اینزیزان در پیمانکاران ی

کنند.نمیعملومیدهندوعدهمداممسئوالناست.شدهانجامخیزحادثهنقاطرفعنهوآسفالتنهی،زساشانهنهاماکردندکارهاجاده

نکنندرهاخودحالبهراکارهنیمههایپروژه

حدود از استان جادهای مشکالت گفت: مط4بیگی پیش عملیاتیرسال ای جاده مشکالت رفع راستای در اساسی صورت به ای پروژه هیچ تاکنون ولی است ح

سا جاده راستای در را قدمی که کنند ادعا توانند می مسئوالن زمانی است. نهزنشده کنند برطرف کامل طور به را خیز حادثه نقاط مشکالت که اند برداشته ی

بروند.وکنندرهاخودحالبهیرپیگیونظارتواعتباربدونکارهنیمهراپروژههااینکه

کنندیزبازساتوانندمیماه6درراملکشاهیجادهکیلومتر20

ملکشاهی جاده کرد: عنوان ها استان عالی شورای ای20عضو هفته که است میدهند.4الی3کیلومتر دست از را خود جان تصادف اثر بر جاده این در نفر

که20 جاده ه100کیلومتر هم تومان بازسازمیلیارد نیازینه و است خاکی ملکشاهی جاده نیست. آن بازسازی برای انفجار به همتزی مسئوالن اگر ندارد. ی

رسد.میپایانبهماه6زمانمدتدرجادهایناصالحکنندتالشو

به نیاز ملکشاهی جاده کرد: عنوان را4بیگی االن فکر شود. می محسوب اربعین اصلی مسیر نظرم به البته و است اربعین دوم مسیر که چرا دارد شدن بانده

کنند.عبورمسیراینازاربعینزواروشودبازکربالواربعینمسیرآیندهسالتادارداحتمالهست؛کروناکهنکنید

سهم استان خیز حادثه نقاط گفت: نیز ایالم استان راهور پلیس رئیس همتیزاده، رضا نیازمند60سرهنگ سهم این کاهش و دارند تصادفات در درصدی

است.جادهایسازحادثهنقاطیزساایمنواصالح

راهدارمدی اعتبارکل به توجه با داشت: اظهار ایلنا، خبرنگار به باره این در نیز ایالم استان جادهای نقل و حمل و نقاطری حذف مورد در داشتیم اختیار در که ی

شهرسا و راه اداره اصلی های جاده متولی گرفت. قرار کار دستور در خیز دازحادثه که وظایفی به توجه با نیز ما و است جزوری را زودبازده نقاط بیشتر یم

ایم.دادهقرارنزچشمکچراغونیوجرسینصبعالئم،تابلونصبجملهازیمانرکااولویت

استاجرادستدرایوانجادهکردنباندهچهار

صورت به است خیز حادثه بسیار که نقاطی از یکی ایم. داده قرار کار دستور در را حاضر" "حاجی به "ایوان" جاده کردن چهاربانده داد: ادامه دلخواه 2نوراهلل

و رفت ب2باند پروژهرباند این تاکنون است. اجرا حال در پیمانکار توسط ر40گشت همچنین است. داشته پیشرفت انجامودرصد جاده این در آسفالت کش

است.شدهانجاماصالحیاقداماتشهرستاناینهایجادهیزساایمنبرایکیلومتر20تاکنونحداقلوشده

توپ و است کوهستانی استان یک ایالم استان هودلخواه: دلیل همین به دارد خاصی سازگرافی ایمن و راه ساخت واحد هایزینه استان به نسبت مسیر ی

است.بیشتربرابر4الی3دیگر

دا را "قالجه" تونل ساخت پروژه نیز ایوان شهرستان در کرد: عنوان تقروی که برداریم بهره به گرفت.ریبا صورت ایوان در که است هایی پروژه جزو و رسیده ی

است.پایانبهروآنیزساایمنکارهایواستشدهیزساجداجادهونصبهایینیوجرسینیزایوانشهرستانورودی

یمردااعتبارکمبود

تص شهرساردلخواه و راه حوزه در است. شده انجام نیز مهران به ایالم مسیر در نیوجرسی نصب کرد: مهرانزیح مسیر کردن بانده چهار جمله از هایی پروژه ی

موضوعی کارند. به مشغول پیمانکار تعدادی توسط استان در مسیرها مابقی هستند. کار به مشغول مسیر این در پیمانکار سه و است اقدام دست در ایالم به
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سا راه بخش در اکنون هم مطزکه مطالباتیری پیمانکاران که وجودی با است. انجام حال در خوبی اقدامات وجود این با ولی است اعتبارات کمبود شده ح

نکردهایم.تعطیلراپروژههاهنوزولیدارندتومانیمیلیارد70حدودا

مهران به ملکشاهی جاده در کرد: اضافه به5وی ایالم خود از ای جاده نقل و حمل اداره آالت ماشین با تاکنون دارد. قرار کار دستور در جاده این از کیلومتر

حدود سا4ملکشاهی ایمن را داشتند دید مشکل که ای جاده های پیچ و اصالح خیز حادثه دادیم.زنقطه انجام کامل طور به را جاده این های کشی خط و ی

استپایانبهرو"بانرحمان"پلپروژه

حدودا کرد: عنوان ر10دلخواه را ملکشاهی جاده از سالجاوکیلومتر در همچنین ایم. کرده آسفالت سارکش ایمن زمینه در اقداماتی شدهزی انجام ای جاده ی

است.پایانبهروشهرستانایندرنیز"بانرحمان"پلیزبازساعملیاتاست.

راهدارمدی کارکل تعهد آن برابر چند ما شود تامین اعتبارات اگر داد: ادامه ایالم ای جاده ونقل حمل و بازساری بحث در سطحزی در را ها جاده مرمت و ی

توپ و است کوهستانی استان یک ایالم استان شود. حل مشکالت تا دهیم می انجام هواستان دارد. خاصی ایمنسازگرافی و راه ساخت واحد مسیرزینه ی

است.بیشتربرابر4الی3دیگراستانهایبهنسبت

بازوندیمرمگزارش:

)۰۵:۲۰-۹۹/۱۰/۲۴(مازندراندرنزاعدرصدی4کاهشقانونی؛پزشکیکلاداره

داد.خبراستانقانونیپزشکیمراکزدرامسالماه9نزاع،دلیلبهمعاینه273هزار17انجامازمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا درری نزاع اثر بر شده انجام معاینات آمار عباسی، علی دکتر ، مازندران را9کز امسال با273هزار17ماه درصد4مورد

کرد.اعالمپارسالمشابهمدتبهنسبتکاهش

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی این از اینکه بیان با و11مازندران بیشت223هزار گفت: بودند خانم بقیه و آقا شهرستانهایرنفر به مربوط ترتیب به نزاع ین

است.شدهثبتنفر255باآبادعباسشهرستاندرهمنزاعمواردینرکمتونفر674وهزارآملو42هزار2بابل،769هزار3بامیاندرودویرسا

با تیر مازندران، مراکز از ارجاعی آمار اساس بر افزود: عباسی و2دکتر شه392هزار و2یورر، مرداد377هزار و2، بیشت225هزار ترتیب باربه فروردین و ین

اند.دادهاختصاصخودبهرانزاعموردینرکمت151وهزار

مازندراندرنزاعهزار2حدودثبتبخوانید:بیشتر

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی مراکزرمازندران، به افراد مراجعه دلیل قانونیین دپزشکی و نزاع دلیلرگیررا به افراد از توجهی قابل بخش گفت: و کرد عنوان ی

د و مراکزرگیرنزاع به انتظامی و قضایی مراجع توسط قانونیی مجازاتپزشکی قانون به توجه با و دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که شده داده ارجاع
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۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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پایین سنین در ویژه به زندگی مهارتهای آموزش بر نزاع، باالی آمار دالیل از یکی عنوان به جامعه در افراد تحمل سطح بودن پایین به اشاره با عباسی، دکتر
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