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88498440سرويس اجتماعي

ژست هاي توخالي 
و چالش هاي پوشالي!

مهدينيكضمير
فضاي مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماعي ظرفيت 
بالقوه اي اس��ت كه مي تواند زمينه ساز بسياري از 
كارها و فعاليت هاي مفيد باش��د و مزاياي فراواني 
را متوجه استفاده كنندگان خود كند اما اين جنبه 
از فضاي مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماعي وقتي 
مي تواند مورد توجه استفاده كنندگان قرار بگيرد 
كه فرهنگ حضور در اين فضا و س��واد رس��انه اي 

متناسب با آن در كاربران شكل گرفته باشد. 
در حالي كه تأخي��ر فرهنگ��ي ورود تكنولوژي و 
فقدان سواد رسانه اي متناسب با رسانه هاي نوين 
موجب شده تا اين فضا حتي در مواقعي كه چالش زا 
هم نيست به محفلي براي وقت گذراني، خودنمايي 
و تقليده��اي كوركورانه تبديل ش��ود؛ اتفاقي كه 
بارها در پي فراگير ش��دن برخي چالش ها شاهد 

آن بوده ايم. 
حاال هم چندي است يک چالش جديد در شبكه 
اجتماعي اينستاگرام راه افتاده و بسياري از كاربران 
ايراني هم بدون آنكه فلسفه و هدف اين چالش را 
بدانند به آن پيوسته اند. چالشي كه در دنياي غرب 
هم به واس��طه توخالي بودنش م��ورد انتقاد قرار 
گرفته و به يک بازي اجتماعي تشبيه شده است. 

برخي معتقدند ماجراي چالش عكس سياه و سفيد 
با هشتگ  challengeaccepted#  به يک قتل و 

خشونت عليه زنان بازمي گردد. 
پينار، دختر ۲۷ ساله دانشجوي اقتصاد اهل موغله 
تركيه توسط پسري كه با او در ارتباط بوده كشته 
مي شود. عكس سياه و س��فيد منتشر شده از اين 
قرباني خشونت خانگي، زنان بسياري را در سراسر 
دنيا بر آن داشت تا با انتش��ار عكس سياه و سفيد 
خود در ش��بكه هاي اجتماعي به مسئله زن كشي 
اعتراض كنند اما برخي منابع منشأهاي ديگري را 

براي آغاز اين چالش ذكر مي كنند. 
به طور نمونه نيويورك تايمز در اين باره نوش��ت: 
»در سال ۲016 عكس هاي سياه و سفيد با #چلنج 
اكس��پتد در اينس��تاگرام براي افزايش آگاهي از 

سرطان مورد استفاده قرار گرفت.«
يك��ي از نماين��دگان اينس��تاگرام در گفت وگو با 
»تايمز« نيز در مورد چالش اين روزهاي اينس��تا 
گفت: »اولين پست در چرخه جديد چالش توسط 
»آنا پائوال پدرائ��و« خبرنگار برزيل��ي در 10 روز 

گذشته به فضاي اينستاگرام ارسال شد.«
در اين چالش هيچ اتفاق خاص��ي نمي افتد. هيچ 
نمادي از اعتراض يا حمايت وجود ندارد بلكه بيشتر 
به يک سرگرمي ش��بيه اس��ت كه البته مي تواند 
درآمدهاي شبكه اجتماعي اينستاگرام را هم باال 
ببرد! در اين چالش زنان يكديگر را براي انتش��ار 
تصويري »سياه و س��فيد« از خود دعوت كرده و 

ديگران را در اين مسير »تگ« مي كنند. 
تحليل س��ي ان ان درباره چالش عكس هاي سياه 
و سفيد هم اين گونه اس��ت: »اينستاگرام توسط 
زنان س��ياه و س��فيد و توضيح #چلنج اكس��پتد 
فتح شده اس��ت. احتماالً انگيزه زيادي براي اين 
چالش وجود ندارد و مي تواند يک بازي يا فرآيند 

اجتماعي باشد.«
منتقدان اين چالش را ژستي توخالي خواندند كه 
مسير رسانه هاي اجتماعي درباره بحران كوويد19 
و اعتراضات ضدنژادپرستي را مسدود خواهد كرد 
اما ش��ركت كنندگان چالش، آن را راهي بي ضرر 
براي حمايت از دوستانشان خوانده و آن را روزنه اي 

براي فرار از بحران هاي سخت كنوني ناميده اند. 
پيوستن برخي افراد به ويژه خانم هاي كشورمان 
به اين چالش اما در حال��ي صورت مي گيرد كه به 
جرئت مي توان گف��ت خانم هايي ك��ه اين روزها 
تصوير سياه و سفيد خود را در اينستاگرام منتشر 
مي كنند، درباره اهداف و منشأ اين حركت اطالعي 
ندارند. اين موضوع براي بسياري از آنهايي كه در 
اين چالش حضور يافته اند در حد يک نوستالژي 
جذاب است كه مي تواند آنان را در فضاي خاطرات 
قديمي قرار دهد و به دوران شهر فرنگ و عكس هاي 

سياه و سفيد ببرد!
اما رفتارهاي اين چنين��ي و پيگيري جرياناتي كه 
در دنياي غرب با اهدافي خاص برجسته س��ازي 
مي شوند و حتي در خود اين جوامع هم مورد انتقاد 
قرار مي گيرند، نشان از خأل آموزش فرهنگ حضور 
در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي و فقر جدي سواد 
رس��انه اي در ميان برخي كاربران ماست. اين فقر 
فرهنگي و فقدان سواد رسانه اي به شكلي جدي تر 
در ميان سلبريتي هاي كشورمان هم ديده مي شود 
و به همين خاطر ش��اهد پيوس��تن آنها به برخي 

چالش هاي پوچ و ژست هاي توخالي هستيم. 
اما در كن��ار اين قبيل چالش ه��اي بي معني، اين 
روزه��ا چالش هاي اثرگ��ذار و كارآم��دي هم در 
فضاي مجازي در جريان است كه افراد آگاه تر و به 
طور يقين باسوادتر به آن پيوسته اند؛ پويش هايي 
نظير پويش من ماسک مي زنم كه در اين روزهاي 
كرونايي مي تواند ناجي جان ما از مهلكه ويروس 

تاجدار باشد.

يادداشت

يكسومتولدهاپيشازتولدميميرند!
ايران يك��ي از رك��وردداران جانباخت��گان تصادف��ات رانندگي در 
دنياست. بر اساس آمارها، ساالنه حدود 800 هزار تصادف رانندگي 
در كش��ورمان رخ مي دهد. به طور ميانگين و بر اساس آمار پزشكي 
قانوني، روزانه 48 نفر بر اثر سوانح رانندگي جان باخته و حدود 3 هزار 
و 3 نفر مصدوم شده اند. ايران با داش��تن 18 هزار فوتي در حوادث 
جاده اي در س��ال به لحاظ آماري يكي از باالترين تلفات جاده اي در 
جهان را داراست. اما اگر آمار روزي 48 فوتي در تصادفات رانندگي 
را با آمار روزي هزار جنين سقط شده مقايسه كنيم درمي يابيم، آمار 
جنين هايي كه متولد نمي شوند ۲0 برابر بيشتر از فوتي هاي ناشي از 

سوانح رانندگي است!
صالح قاسمي پژوهشگر حوزه جمعيت با اشاره به داده هاي مطالعاتي 
در اين زمينه مي گويد: »در شرايط كنوني، آمار سقط جنين معادل 
حدود يک سوم آمار يک ميليون و 196 هزار نفري تولدهاي كل كشور 
است! و در صورت وجود يک قانون جامع و روشنگري الزم درباره ابعاد 
پزشكي، فقهي و فرهنگي پديده غيرشرعي و غيراخالقي سقط جنين، 
مي توان اميدوار بود كه روند كاهش شديد مواليد كشور در سال هاي 

اخير، متوقف يا جبران شود.«
از نگاه وي در س��اليان اخير و پيرو تغيير نوع نگرش و سبک زندگي 
خانواده ايراني، عدم التزام برخي پزشكان به رسالت قانوني و اخالق 
حرفه اي و همچنين س��هل الوصول بودن برخي داروهاي غيرمجاز، 
آمار س��قط جنين درماني و جنايي در ايران به طور نگران كننده اي 
افزايش يافته است كه به معني عدم جامعيت و عدم بازدارندگي قانون 

و دستورالعمل هاي موجود است.
قاس��مي با تأكيد بر عدم وجود يک قانون جامع در رابطه با »سقط 
جني��ن« در كش��ورمان مي افزاي��د: »بر اس��اس قواني��ن موجود، 

سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تأييد رسمي 
پزش��كي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا 
ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است يا بيماري قطعي مادر كه 
با تهديد جاني مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضايت 

مادر مجاز است.«
 مالحظاتفقهيسقطجنين

بر اس��اس نظر مقام معظم رهبري س��قط جنين به مج��رد وجود 
مشكالت و سختي هاي اقتصادي جايز نمي شود.

همچنين ناقص الخلقه بودن جنين، مجوز شرعي براي سقط جنين، 
حتي قبل از ولوِج روح در آن محسوب نمي شود ولي اگر تهديد حيات 
مادر بر اثر استمرار حاملگي مستند به نظر پزشک متخصص و مورد 

اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشكال ندارد.
طبق فتواي حضرت آيت اهلل خامنه اي سقط جنين شرعاً حرام است 
و در هيچ حالتي جايز نيست، مگر آنكه استمرار حاملگي براي حيات 
مادر خطرناك باشد .در اين صورت س��قط جنين قبل از ولوج روح 
اشكال ندارد، ولي بعد از دميدن روح جايز نيس��ت، حتي اگر ادامه 
حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد، مگر آنكه استمرار بارداري، 
حيات مادر و جنين ه��ر دو را تهديد كند و نج��ات زندگي طفل به 
هيچ وجه ممكن نباش��د ولي نجات زندگي مادر به تنهايي با سقط 
جنين امكان داشته باشد. اگر تش��خيص بيماري در جنين قطعي 
است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندي موجب حرج مي باشد، در 
اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را سقط كنند 

ولي بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.
مقدار ديه جنين هم بر اساس سن او فرق مي كند. اگر علقه باشد، ديه 
آن 40 دينار است و اگر مضغه باشد، 60 دينار است و اگر استخوان 
بدون گوشت باشد، 80 دينار اس��ت و ديه به وارث جنين با رعايت 

طبقات ارث پرداخت مي شود ولي وارثي كه مباشر سقط جنين بوده، 
از آن سهمي ندارد.

 مجوزقانونيسقطجنين
صدور مجوز سقط درماني بر اساس ماده واحده قانون سقط جنين 
درماني مصوب س��ال 1384 مجلس شوراي اس��المي و آيين نامه 
اجرايي آن كه به تصويب سازمان پزش��كي قانوني رسيده ، بر عهده 

سازمان پزشكي قانوني است.
طبق قانون مجوز سقط درماني تنها در صورت داشتن شرايط خاص 
براي مادر باردار صادر مي ش��ود كه مهم ترين آن سن بارداري كمتر 
از 19 هفته است؛ به بيان ديگر اگر سن بارداري از 19 هفته گذشته 
باش��د به دليل ولوج روح در جنين، امكان صدور مجوز به هيچ وجه 
وجود نخواهد داشت. عالوه بر سن بارداري بايد وجود ناهنجاري در 
جنين كه بعد از تولد موجب حرج مادر شود يا  بيماري مادر به نحوي 
كه ادامه بارداري براي او خطر جاني به همراه داشته باشد توسط سه 
پزشک متخصص به تأييد برسد تا پزش��كي قانوني نسبت به صدور 

مجوز اقدام كند.
تنها ناهنجاري هاي جنيني كه موجب حرج مادر شود يا  بيماري هايي 
كه در صورت ادامه بارداري براي مادر خطر جاني به همراه داش��ته 

باشد به صدور مجوز منجر خواهد شد.
براي دريافت مجوز فرد متقاضي بدون داشتن نامه مراجع قضايي و با 
ارائه كليه مدارك باليني بايد به مركز پزشكي قانوني استان مراجعه 
كند. پس از تكميل فرم درخواست، مادر باردار بايد تمامي مدارك 
شامل سونوگرافي هاي نشان دهنده سن بارداري و مدارك مربوط به 

بيماري خود يا  ناهنجاري هاي جنين را به پذيرش ارائه دهد.
با بررسي پرونده سقط درماني توس��ط پزشک و به استناد مدارك و 
مستندات موجود در پرونده اگر سن بارداري بيش از 19 هفته باشد، 

حتي با محرز ش��دن ناهنجاري در جنين يا  وجود بيماري در مادر 
مجوز سقط جنين درماني به هيچ وجه براي فرد صادر نخواهد شد.

در صورت تأييد حرج مادر در مورد ناهنجاري جنين يا  وجود خطر 
جاني براي مادر در صورت ادامه بارداري توسط سه پزشک متخصص 

نسبت به صدور گواهي براي فرد متقاضي اقدام مي شود.
 مجازاتحبسبرايسقطجنين

طبق ماده 306 قانون مجازات اسالمي، س��قط جنين حتي پس از 
دميده شدن روح در آن، قصاص ندارد، اما مرتكب اين عمل محكوم 
به پرداخت ديه و مجازات تعزيري است. طبق قانون اگر زني جنين 
خود را سقط كند بايد ديه آن را بپردازد و خودش از آن ديه سهمي 
نخواهد داشت. ماده 6۲۲ در كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمي 
مي گويد: »هركس عالماً و عامداً به واس��طه ضرب يا اذيت و آزار زن 
حامله، موجب سقط جنين وي شود، عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص 
)قصاص مربوط به جنايتي است كه عليه مادر صورت بگيرد(، حسب 

مورد به حبس از يک تا سه سال محكوم خواهد شد.«
همچنين ماده 6۲3 مي گويد: »هركس واسطه دادن ادويه يا وسايل 
ديگري موجب ِسقط َجنين زن شود، به شش ماه تا يک سال حبس 
محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را داللت به استعمال 
ادويه يا وسايل ديگري كند كه َجنين وي ِسقط شود، به حبس از سه 

تا شش ماه محكوم خواهد شد.«
طبق ماده 6۲4 بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي اگر پزشک، 
ماما، پرسنل بيمارستان، داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت، 
مامايي، جراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند، وسايل سقط جنين 
را فراهم سازند يا مباشرت به اس��قاط جنين كنند، به حبس از دو تا 
پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات 

مربوط صورت خواهد پذيرفت.

»مرگ پيش از تولد« روزي هزار جنين!

طبققانونمجوزسقطدرمانيتنها
درصورتداشتنشرايطخاص

برايمادرباردارصادرميشودكه
مهمترينآنسنبارداريكمتراز
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دليلولوجروحدرجنين،امكان
صدورمجوزبههيجوجهوجود

نخواهدداشت
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حدودهزارجنين،مرگپيشازتولدرابهشكليدردآورتجربهكنند.مادرانيهمكهتن
بهسقطجنينميدهندخيليوقتهابامشكالتطوالنيمدتسالمتيمواجهميشوند
وحتيممكناس�تپاياندادنبهزندگيجنينش�اندرش�رايطغيربهداشتيومراكز
زيرزمينيمنجربهپايانزندگيخودش�انشود.فضايمجازيرهاش�دهوبدوننظارت
آسيبهايخودرادرحوزههايمختلفنشانميدهد.حاالسايتهاوكانالهاوصفحات
متعدديهستندكهبهراحتيكارهايغيرقانونيانجامميدهندبدونآنكهآبازآبتكان

بخورد.قمارخانههايآنالين،كانالهاوصفحاتخريدوفروشكاالهايغيرقانونيهمچون
مشروب،موادمخدروحتياسلحهوصفحاتيكهبهراحتيبراياقداماتينظيرسقطجنين
تبليغميكنندوشمارهتلفنومشاورهميدهند.يكجستوجويسادهكافياستتاشما
رابهمنابعانواعواقسامتخلفاتمتصلكند.برايمرگجنينهايمتولدنشدههمبهراحتي
ميتواندرفضايمجازيراهكارپيداكرد.ازانواعواقس�امداروهاگرفتهتامراكزانجام
ساكشنوكورتاژو...دراينمسيراماممكناستجنينجانشراازدستبدهدوسقطشود
اماگاهياينمرگتنهابرايجنيننيستودرسقطجنينهايغيرقانونيخيلیوقتها
ممكناستجانمادرهمبهخطربيفتدياتاآخرعمرشانسمادرشدنيكزنازبينبرود.

پرونده»جوان«ازمراكززيرزمينيسقطغيرقانونيجنينوعوارضآنبرايسالمتمادر

دكتر ناهيد لر زاده متخصص زنان و فلوش��يپ ناباروري درباره عوارض سقط جنين براي خانم ها به »جوان« مي گويد: »عوارض سقط 
جنين بستگي به اين دارد كه سقط در چه هفته اي از بارداري اتفاق بيفتد و مادر چه سني داشته باشد يا  اصاًل اين سقط قانوني باشد يا 

غيرقانوني، يا  اينكه خود افراد براي سقط اقدام كرده باشند يا سقط جنين به صورت خود به خود صورت گرفته باشد.«
اين متخصص با تأكيد بر اينكه سقط هاي غيرقانوني به دليل ايمن نبودن شرايط و افرادي كه اين سقط ها 
را انجام می دهند عوارض متعددي براي خانم ها در پي خواهد داشت مي افزايد: »در اين سقط ها احتمال 
عفونت و پارگي رحم وجود دارد و مواردي داشته ايم كه به دليل عفونت ناشي از سقط جنين غيرقانوني، 
اين عفونت داخل خون شده و مرگ مادر را رقم  زده اس��ت. عالوه بر اينها اين زنان خيلي وقت ها شانس 

دوباره مادر شدن را هم از دست مي دهند.«
لرزاده با اشاره به عوارض روحي سقط جنين براي مادران تصريح مي كند: »در اين موارد معموالً مادران 
دچار عذاب وجدان مي شوند و عالوه بر اين با افسردگي هاي بعد از سقط دست و پنجه نرم مي كنند. به 
عالوه معموالً اين افراد در س��قط هاي غيرقانوني با خونريزي هاي شديد مواجه مي شوند كه اين مسئله 

مي تواند عوارض روحي ناشي از سقط را هم تشديد كند.
اين متخصص زنان با تأكيد بر اينكه در مكان هاي غيرقانوني سقط جنين پزش��ک حضور ندارد، مي گويد: »چون اين افراد خودشان 
مراجعه مي كنند معموالً هم در صورت بروز مشكل شكايتي نمي كنند و اين مسئله پيگيري قانوني اين مراكز را سخت تر مي كند.« اين 
پزشک با اشاره به داروهاي بازار سياه براي سقط جنين تأكيد مي كند: »بسياري از موارد سقط جنين در همان هفته هاي اول با دارو 

انجام مي شود و به احتمال زياد اين سقط ها اصاًل در آمار نمي آيد.«

سقط جنين فقط پايان يک جنين پيش از تولد او نيست بلكه آثار و تبعات ناخوشايندي براي مادر دارد. دكتر ليال سعيدي جراح زنان 
و فلوشيپ ناباروري در اين باره به »جوان« مي گويد: »سقط هاي غيرقانوني به دليل آنكه اغلب از سوي افراد غيرمجرب، ماماها و افراد 
غيرپزشک و در شرايط غيراستاندارد و غيراستريل انجام مي ش��ود مي تواند عوارضي همچون عفونت و پارگي رحم به بار آورد. عالوه 

بر اينها ممكن اس��ت اين كار براي زنان عوارض طوالني مدت داشته باش��د و خانمي كه اين كار را انجام 
مي دهد دچارناباروري ثانويه شود.« به گفته وي در كنار عوارض جسماني اين كار اغلب با عوارض روحي 
رواني هم همراه است و بيماراني كه به خواسته خود جنينشان را سقط مي كنند بعد از مدتي دچار عذاب 
وجدان و عوارض روحي مي شوند. به گفته وي سقط هاي اين چنيني اغلب در بارداري هايي است كه به 
صورت مشروع يا غيرمشروع اتفاق افتاده و زوجين تمايلي براي نگه داشتن بچه ندارند و به همين دليل 
براي سقط جنين اقدام مي كنند. اين متخصص زنان با تأكيد بر اينكه تعداد مراجعات براي سقط جنين 
نسبت به گذشته افزايش داشته است مي افزايد: »در حال حاضر درخواست براي سقط غيرقانوني خيلي 
زياد ش��ده و بخش زيادي از مراجعات ما به مطب براي همين مسئله است. متخصصين كه به هيچ وجه 
چنين كاري را انجام نمي دهند و همين مسئله هم موجب مي شود تا اين افراد به سراغ مراكز زيرزميني 

و غيرقانوني سقط جنين بروند.«
به گفته وي روزانه در ميان 50، 60 بيماري كه به اين پزشک مراجعه مي كنند يكي دو مورد براي سقط جنين مراجعه كرده اند.

اين پزشک متخصص زنان معتقد است شايد الزم باشد تا در قوانين مرتبط با سقط جنين بازنگري انجام بگيرد تا زمينه فعاليت مراكز 
زيرزميني سقط جنين برچيده شود و تبعات سالمت و رواني اين كار نيز كاهش يابد.
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