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  حسین مروتی

چه کسی سونی را به قتل رساند؟!

تحلیل های غیرمرتبط 
و محدودکننده  وظایف

مباح��ث جمعیت شناس��ی به 
دلیل میان رش��ته ای ب��ودن، متاثر 
از عوام��ل گوناگون��ی از حوزه های 
متف��اوت هس��تند و از همی��ن رو 
مولفه های مختلف فرهنگی، سیاسی 
– امنیتی، بهداشتی و اقتصادی بر 
جمعیت اثر گذارند. البته این مسئله 
تنه��ا مخت��ص مباح��ث جمعیتی 
نیست و می توان گفت هیچ یک از 
حوزه های مختلف اجتماعی نیست 
که متاثر از دیگر حوزه ها نباشد، به 
عنوان مثال بهداش��ت بر امنیت اثر 
دارد و اگر س��طح بهداشتی جامعه 
پایین باش��د، قدرت یک کشور در 
تامین امنیت مردمانش کم می شود. 
همچنین امنیت نیز بر بهداش��ت، 
اثر دارد و اگر امنیت تامین نش��ود، 
نمی توان سطح مناسبی از بهداشت 
را برای م��ردم فراهم آورد. نکته ای 
ک��ه باید در اینجا مدنظر قرار گیرد 
این اس��ت ک��ه ای��ن تحلیل ها در 
عی��ن صحیح بودن، از کس��ی رفع 
تکلیف نمی کند و به عنوان مثال در 
جامعه ای که سطح بهداشت پایین 
اس��ت، نیروهای امنیتی نمی توانند 
بنش��ینند و بگویند: “تامین امنیت 
منوط به تامین بهداش��ت است و تا 
سطح بهداشت باال نرود، ما تکلیفی 

راجع به امنیت مردم نداریم” 
در سمینار »رویکردهاي جدید 
جمعیتي« شاهد ارائه ی یک سری 
تحلیل های جهت دار هس��تیم که 
سعی می کند، نقش وزارت بهداشت 
در رخداد بحران جمعیتی را منکر 
شود و از این طریق، کمک کند که 
وزارت بهداشت از بار مسئولیت خود 
ش��انه خالی کرده و به فعالیت های 
گذش��ته خود با هم��ان کیفیت و 

کمیت ادامه دهد.  
به عنوان مثال در این همایش 
مطلق«  »محمداس��ماعیل  دکت��ر 
مدیرکل سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت می گوید: 
س��االنه 440 هزار فرص��ت فرزند 
آوری در کش��ور از دست می رود. از 

* دکتر سیاری با اشاره به درصد باالی افرادی که 
در سن فعالیت اقتصادی هستند، می گوید: “ما در 
بهترین دوران جمعیتی کشور قرار داریم. اکنون از 

نظر جمعیتی زمان عروسی است، اما مشغول عزاداری 
شده ایم، چون اطالعات را درست ثبت نکردیم)!( 

سازمان جهانی بهداشت پیش بینی جمعیتی کرده بود 
که بدترین وضعیت را ما انتخاب کردیم و به اطالع 

رهبر رساندیم. در حالی که ما همه حقایق را باید به 
ولی فقیه بگوییم و براساس سه پیش بینی سازمان 

جهانی بهداشت، بدترین و بهترین حالت را باید اعالم 
می کردیم)!(

* در سمینار 
»رویکردهاي جدید 

جمعیتي« شاهد ارائه  
ملغمه ای از تحلیل های 
جهت دار هستیم که 

می کوشد، نقش وزارت 
بهداشت در رخداد 
بحران جمعیتی را 
منکر شده و از این 
طریق، فضا را برای 

شانه خالی کردن این 
وزارتخانه از زیر بار 
مسئولیت اجتماعی 

فراهم سازد و در 
مقابل مجالی برای 

ادامه سیاست های ضد 
جمعیتی گذشته با 

همان کیفیت و کمیت 
فراهم سازد.

* جالب توجه است  که 
مدیران دولت برنامه ای 

مدون برای حل مشکالت 
اقتصادی به منظور کنترل 
خسارات بحران سالمندی 
جمعیت نیز ارائه نمی دهند! 

اجرای “سیاست های 
تشویقی فرزندآوری” مشابه 
کشورهای پیشرفته هم به 
دالیلی نامعلوم هرگز در 

دستور کار دولت و مجلس 
قرار نگرفته است و امیدی 
به حل خودبخودی بحران 
سالمندی جمعیت ایران 
نیز نمی رود! سوال اصلی 

اینجاست که اگر مسئولین 
“برنامه ای” برای حل این 
مشکل ندارند و حاضر به 
اجرای سیاست های کلی 

ابالغی جمعیت نیز نیستند، 
پس علت برگزاری مکرر 

همایش های متنوع با 
موضوع “جمعیت” چیست؟!

فقدان عزم جدی در مسئولین دولت، برای پیشبرد اهداف 
جمعیتی نظام و جلوگیری از بحران قریب الوقوع سالخوردگی 
جمعی�ت کش�ور، مصادیق متع�ددی دارد که ه�ر روز زوایای 
بیش�تری از آنها آشکار می ش�ود. در مطلب پیش رو، نمونه ای 

عجیب از این موارد مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد.
پ�س از برگ�زاری س�مینار عجی�ب »پویای�ی جمعیت در 
کشورهای مسلمان« که در تضاد آشکار با سیاست های جمعیتی 
نظام اس�المی بود و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل و 
سفارت سوییس، مهرماه سال جاری در کشور برگزار شد، نوبت 
به برگزاري همایش�ی با عنوان »رویکردهاي جدید جمعیتي« 
رس�ید. همایش�ی که اواخر آذر ماه، از س�وي دفتر امور بانوان 
اس�تانداري تهران با همراهي وزارت بهداش�ت، دانشگاه هاي 
عل�وم پزش�کي ته�ران، ایران و ش�هید بهش�تي و همچنین 
ش�هرداري تهران برگزار شد.  بررسی صحبت هایی که در این 
همایش صورت گرفت، آشکارا نشان می دهد که متاسفانه برخی 
مسئوالن مربوطه در وزارت بهداشت، عزم و اعتقاد کافی برای 
پیش�برد سیاس�ت های کلی نظام در بحث جمعیت ندارند. در 
ذیل، ضمن محورهایی به نقد و بررسی برخی از این صحبت ها 

می پردازیم.

ای��ن تعداد 410 هزار فرصت فرزند 
آوری در زنان ازدواج نکرده، 10 هزار 
فرصت فرزند آوری براس��اس فوت 
همسر و 20 هزار فرصت فرزند آوری 

نیز بر اثر طالق از دست می رود.
چن��ان ک��ه از ای��ن تحلیل بر 
می آید، وزارت بهداش��ت در بحران 
جمعیت، تقریبا هیچکاره است! چرا 
که قریب به 94 درصد از این بحران 
مرتبط ب��ا ازدواج اس��ت، 4 درصد 
مرتب��ط ب��ا ط��الق و دو درصد هم 
مرتبط با فوت همس��ر! فوت همسر 
نیز احتماال بیش��تر از ه��ر چیز بر 
گردن حوادث باشد و جاده ها! پس 
با تحلیل مزبور، نقش وزارت مسکن، 
راه و شهرس��ازی بیش��تر از وزارت 
بهداشت است؛ وزارت بهداشتی که 
به لطف اجرای طرح تنظیم خانواده 
و یا همان باروری س��الم، بیشترین 
س��هم را در رخداد بحران جمعیتی 
داش��ته اس��ت اما به نظر نمی رسد 
درصدد جبران باش��ند. آقای مطلق 
در بهمن ماه س��ال گذش��ته نیز در 
میزگردی گفته بود: اصاًل برنامه  ما 
این نیست که جمعیت را کم یا زیاد 
کنیم. برنامه ما تأمین سالمت مادر و 

کودک است!
دکتر فرسار – معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- 
در این سمینار می گوید: تک فرزندی 
در مادرانی که تحصیالت دانشگاهی 
دارن��د، 10 برابر مادرانی اس��ت که 

تحصیالت زیر دیپلم دارند.
این تحلیل نیز نه تنها هیچ گونه 
ربطی به مسئولیت وزارت بهداشت 
ن��دارد، راهکاری را نی��ز برای حل 
بحران جمعیت پیشنهاد نمی کند، 
مگر اینکه بخواهیم در آینده جلوی 
تحصیل دختران را بگیریم)!( که این 
نیز قاعدتا مدنظر این مدیر محترم 
نبوده اس��ت. خوب است که ایشان 
مقصودش��ان از ارائه  این تحلیل را 
بگویند تا مردم بدانند بر این تحلیل 

چه فایده ای مترتب است؟
محم��د اس��المی - معاون فنی 
دفتر س��المت جمعی��ت خانواده و 
م��دارس وزارت بهداش��ت- در این 

سمینار می گوید: براساس مطالعه ای 
دیگر توسط پژوهشکده آمار و وزارت 
بهداش��ت، اکثر دختر و پس��رهایی 
که در کالس های آموزش��ی ازدواج 
شرکت کرده بودند، تمایل داشتند 
ت��ا2 فرزند داش��ته باش��ند. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همین 
اف��رادی که تمایل به 2 فرزند دارند 
چ��را این تعداد را به دنیا نمی آورند، 
می گوید: این موضوع علل مختلفی 
دارد که ناباروری، مسائل و مشکالت 
مالی، نداش��تن ش��غل و مسکن، از 

جمله  این عوامل است.
ایشان نیز عمده  علت بحران را 
بر بخش اقتصادی تحمیل کرده و در 
حوزه  مرتبط با خود، تنها ناباروری 

را عنوان می کند. 
در قس��متی دیگ��ر از همایش، 
دکتر س��یاری معاون بهداشت وزیر 
بهداش��ت، ب��ا ارائ��ه  تحلیلی تامل 
برانگیز، به ش��دت ح��وزه  وظایف 
وزارت بهداش��ت را محدود می کند 
و بی��ش از هم��ه، مس��ئولیت را بر 
گردن مسئولین اقتصادی می اندازد 
و می گوید: در کش��ور م��ا 22 هزار 
ک��ودک زیر 5 س��ال ک��ه 14 هزار 
نفر آنها نوزاد هس��تند و 300 مادر 
در اث��ر زایم��ان ف��وت می کنند که 
قابل پیش��گیری اس��ت، اما ازدواج 
دیرهن��گام و رش��د ط��الق و دیگر 
مش��کالت سیاس��ت های افزای��ش 
جمعی��ت، باید به همت متخصصان 
اجتماع��ی  و  اقتص��ادی  توس��عه، 
بررسی ش��ود. جالب اینجاست که 
متخصص��ان مذکور نی��ز برنامه ای 
مدون برای حل مشکالت اقتصادی 
در ح��وزه دولت��ی ندارن��د! اجرای 
“سیاست های تشویقی فرزندآوری” 

مشابه کشورهای پیشرفته نیز اصوال 
به دالیلی نامعلوم هرگز در دس��تور 
کار دول��ت و مجلس ق��رار نگرفته 
است و امیدی نیز به حل خودبخودی 
بحران س��المندی جمعی��ت ایران 
نمی رود! س��وال اصلی اینجاست که 
اگر مسئولین “برنامه ای” برای حل 
این مشکل ندارند و حاضر به اجرای 
سیاس��ت های کلی ابالغی جمعیت 
نی��ز نیس��تند پس عل��ت برگزاری 
مکرر همایش با موضوع “جمعیت” 

چیست؟!
اما در خص��وص تحلیل “دکتر 
سیاری” نخست باید یادآور شد که، 
تمام موارد فوت کودک و مادر، قابل 
پیش��گیری نیس��تند و اگر بر فرض 
محال، این موارد فوت به صفر برسند 
نی��ز، هرگز تاثیر قابل مالحظه ای بر 
نرخ باروری کش��ور نخواهد داشت. 
اما آقای سیاری باید به این پرسش 
پاس��خ دهد ک��ه: آیا واقع��ا حیطه 
فعالیت وزارت بهداشت، برای تحقق 
سیاس��ت های جدید جمعیتی، تنها 
مربوط ب��ه کاهش فوتی های مادر و 
کودک است؟ مردم ما هنوز آن زمان 
را فراموش نکرده اند که لشکر هزاران 
هزار نفری بهورز و پزشک و پرستار، 
طرح تنظیم خانواده را شهر به شهر، 
روستا به روستا و خانه به خانه اجرا 
کردند. چه ش��ده اس��ت که اکنون 
آن همت و عزم برای سیاس��ت های 
جدید جمعیتی وجود ندارد؟ ضمنا 
خوب است مسئوالن اقتصاد کشور 
تنها این دو سوال را از آقای سیاری 

بپرسند: 
-    چرا زمان دفاع مقدس که 
اوضاع اقتصادی م��ردم به مراتب 
نابسامان تر از امروز بود، نرخ باروری 

باال بود؟
-    چرا فرزندآوری در اقش��ار 
مرفه کمتر از اقشار کم درآمد است و 
چرا ثروتمندترین استان های کشور، 

کمترین نرخ باروری را دارند؟
فی الجمله وقتی که مسئوالن 
یک نهاد، اعتقاد و عزم جدی برای 
رفع یک معضل داش��ته باش��ند، از 
می��ان تحلیل ها، موردی را انتخاب 
می کنن��د که س��هم واقع��ی نهاد 
مربوط��ه را در ایج��اد و نهایتا رفع 
معضل نشان دهد؛ نه اینکه برای رفع 

نشان می دهد که 69 درصد کاهش 
باروری در تهران به دلیل روش های 
ممانعت از بارداری است و همچنین 
23 درصد مربوط به جوانانی می شود 
ک��ه ازدواج را به تاخیر انداخته اند، 
5 درص��د نی��ز مربوط ب��ه دوران 
ش��یردهی و 3 درصد نیز مربوط به 
سقط جنین اس��ت. تحقیق مزبور 
نش��ان می دهد که ای��ن درصد ها 
نسبت به 10 سال پیش تغییر نکرده 
است. طبق همین تحقیق، مهم ترین 
عامل��ی که در فاصله گ��ذاری  برای 

را در بر نمی گرفت. 
اما در کش��ور ما پس از آشکار 
متاسفانه  بحران جمعیتی،  ش��دن 
سیاس��ت های قبلی تنظیم خانواده 
بی هی��چ تغییری ذیل ن��ام جدید 
»باروری س��الم« ادام��ه پیدا کرد و 
همچن��ان نیز این رون��د در وزارت 
بهداشت ادامه دارد. در سمینار مزبور 
دکتر سیاری ضمن دفاع از عملکرد 
گذش��ته  وزارت بهداشت در زمینه  
“ارائه خدمات  جمعیت می گوی��د: 
بهداش��تی و اج��رای برنامه تنظیم 
خان��واده، موج��ب کاهش جمعیت 
کش��ور نبوده اس��ت” در مورد این 
ادعای جناب آقای س��یاری باید از 
ایش��ان پرسید: اگر کاهش بی نظیر 
رشد جمعیت کشور به طرح تنظیم 
خان��واده ارتباطی ن��دارد، پس چرا 
س��ازمان های بین المللی با دست و 
دلبازی فراوان جوایز جمعیت خود 
را ب��ه عامالن اج��رای طرح تنظیم 
خانواده در ایران داده اند؟ )دوست 
و دشمن در کتب و مقاالت مختلفی، 
تنظی��م خان��واده را از عل��ل عمده 
سقوط جمعیتی میهنمان دانسته اند 
که ان ش��اء اهلل در فرصتی مجزا به 

آن پرداخته می شود.(   
آق��ای دکت��ر س��یاری در این 
همای��ش، نه تنه��ا ادام��ه  اجرای 
برنامه ه��ای »ب��اروری س��الم« را 
ضروری عنوان می کند و می گوید: 
“خدم��ات ب��اروری س��الم ب��رای 
گروه های مختلف سنی باید تداوم 
یاب��د...” بلکه تداوم خدمات تنظیم 
خانواده برای گروه های مختلف در 
جامعه را، از مهم ترین عوامل افزایش 
رش��د باروری س��الم و موثر عنوان 

می کند! دکتر اس��المی نیز در این 
زمینه می گوید: “هر چند باید نرخ 
باروری کل را ارتقا دهیم، اما از سوی 
دیگر نباید سالمت مادر و کودک را 
نی��ز نادیده بگیریم” از مجموع این 
صحبت ها این گونه برداشت می شود 
که طرح تنظیم خانواده تقصیری در 
ایجاد بحران کنونی جمعیت نداشته 
اس��ت و برای حفظ سالمت مادر و 
ک��ودک، باید روال س��ابق کنترل 

موالید پابرجا بماند!
اما آیا به راس��تی طرح تنظیم 
خانواده یا همان »باروری س��الم«، 
به دنبال س��المت م��ادر و کودک 
بوده اس��ت و آیا رویکرد این طرح 
واقعا سالمت نگر بوده و هدف غایی 

آن کاهش جمعیت نبوده است؟
اگر این طرح مورد واکاوی دقیق 
قرار گیرد، مش��اهده می ش��ود که 
آس��یب های این طرح به خانواده و 
سالمت آن، کمتر از فواید آن نبوده 
اس��ت. به عنوان مثال آیا تش��ویق 
گس��ترده و در برخی م��وارد اجبار 
مردم برای انجام اعمال عقیم سازی 
دائمی )وازکتومی و توبکتومی( که 
به گفته  دکتر سیم فروش –چهره  
مان��دگار و رئیس قط��ب اورولوژی 
کشور- مضرات فراوانی برای سالمت 
افراد دارد، در جهت س��المت مردم 
بوده است؟ آیا واقعا تنظیم خانواده 
در جهت س��المت مادران حرکت 
کرده اس��ت؟ اگر چنین بوده است 
چرا اکنون ایران، رتبه  نخست آمار 
سزارین در دنیا را دارد؟ آیا تنظیم 
خانواده طبق ادعای حامیانش، در 
مسیر حفظ سالمت مادران، از آمار 
سقط جنین غیرقانونی کاسته است؟ 
آمارهای رسمی نشان می دهد با 
وجود اینکه در فاصله سالهای 1377 
تا سال 1392 استفاده از  روشهای 
تحدید نس��ل بیش��تر ش��ده و در 
نتیجه نرخ باروری کاهش پیداکرده، 
آمار س��قط جنین غیرقانونی تقریبا 
س��ه برابر ش��ده اس��ت؛ چنان که 
آمار رس��می درسال 1377، ساالنه 
90 هزار مورد سقط جنین قانونی و 
غیرقانونی را نشان می داد)!(  از این 
میزان 10 ه��زار مورد قانونی بود و 
این آمار در سال 1392، 256 هزار 
مورد س��قط بوده اس��ت، که از این 
می��ان تنها 6 هزار مورد قانونی بوده 
است. این مس��ئله شاید عجیب به 
نظر برس��د ولی تجارب جهانی، نیز 
نش��ان می دهد که فرهنگ تنظیم 
خان��واده، به مرور زم��ان، منجر به 
ترویج جنایت بزرگ س��قط جنین 
عمدی و غیرقانونی می شود. به عنوان 
مث��ال کمیته کار و منابع انس��انی 
س��نای آمریکا اعالم کرده است که 
در فاصله ی سالهای 1971-1981، 

ایالت هایی که بیش��ترین بودجه را 
صرف تنظی��م خانواده کرده بودند، 
بیش��ترین افزایش س��قط جنین و 
موالید نامشروع را داشتند. )ویلیام 

گاردنر، »جنگ علیه خانواده«(
با ای��ن توضیحات و با توجه به 
اینکه درصد بسیار اندکی از مردم، 
به دالیل پزش��کی، نیاز به وس��ایل 
ممانعت از بارداری دارند، این سوال 
پی��ش می آی��د که چ��را همچنان 
برخ��ی از افراد از ادامه طرح تنظیم 
خان��واده حمایت و در مس��یر لغو 
قانون آن کارشکنی می کنند؟ چرا 
انجام عقیم سازی های دائمی، بدون 
اطالع رس��انی صحی��ح از مضرات 
آنها به متقاضی��ان، همچنان ادامه 
دارد؟ اگر غرض از ادامه  این روند، 
تامین برخی منافع و عمل به برخی 
تعه��دات بین المللی ب��رای کاهش 
 ICPD( رش��د جمعی��ت کش��ور
1994( نیس��ت، پس هدف از این 

همه چیست؟
اما قصه  تاسف بار این همایش 
به تحلیل های گزینش��ی و اصرار بر 
ادامه  روند پیش��ین تنظیم خانواده 
ختم نمی شود، بلکه در کمال ناباوری 
ش��اهدیم که معاون بهداشتی وزیر 
بهداش��ت طی اظهارات��ی عجیب، 
اس��اس بح��ران جمعی��ت را منکر 
می ش��ود! دکتر س��یاری با اشاره به 
درص��د ب��االی افرادی که در س��ن 
فعالیت اقتصادی هستند، می گوید: 
“ما در این دوران قرار داریم و بهترین 
دوران جمعیتی کشور است. اکنون 
از نظر جمعیتی زمان عروسی است، 
اما مشغول عزاداری شده ایم، چون 
اطالعات را درس��ت ثب��ت نکردیم. 
سازمان جهانی بهداشت پیش بینی 
جمعیت��ی ک��رده بود ک��ه بدترین 
وضعی��ت را ما انتخ��اب کردیم و به 
اطالع رهبر رساندیم. به طوری که در 
بدترین حالت، کشور ممکن است در 
سال 1480 به جمعیت 31 میلیون 
نف��ر برس��د. در حالی ک��ه ما همه 
حقای��ق را باید به ولی فقیه بگوییم 
و براساس س��ه پیش بینی سازمان 
جهانی بهداشت، بدترین و بهترین 

حالت را باید اعالم می کردیم”
در زمینه ی این ادعاها باید چند 

نکته را یادآور شد:
-    ب��ه نظر می رس��د کس��ی 
ک��ه در زمینه  مباح��ث جمعیتی 
اطالع��ات نادرس��ت دریافت کرده 
خود آقای دکتر س��یاری اس��ت و 
نه مقام معظ��م رهبری، چرا که به 
عنوان یک مسئول هنوز نمی دانند 
بینی جمعیتی توس��ط  ک��ه پیش 
بخ��ش جمعیت دپارتمان اقتصاد و 
امور اجتماعی سازمان ملل صورت 
می گی��رد و نه س��ازمان بهداش��ت 

!)WHO( جهانی
-    آقای دکتر میرزایی –استاد 
جمعیت شناسی دانشگاه تهران- که 
اخیرا مدعی ش��ده است کشور در 
عروس��ی جمعیت��ی اس��ت و نباید 
ع��زا گرفت)!(، خ��ود در مقاله ای با 

عنوان »جمعیت شناسي سالمندان 
در ایران براس��اس سرشماري هاي 
1335-1385« حرف های��ی کامال 
متف��اوت زده بود و باید از ایش��ان 
پرس��ید ک��ه در گذر ای��ام چه رخ 
داده اس��ت که ایشان عزا و عروسی 
را اش��تباه گرفته اند؟! میرزایی در 
قسمت نتیجه مقاله عنوان کرده بود 
که: “جمعیت ایران در سال 1385 
داراي بیس��ت و پن��ج درصد زیر 
15 س��ال و هفت و سه دهم درصد 
باالي 60 س��ال است که مي تواند 
نش��ان دهنده گذار ساختمان سني 
جمعیت از جواني به س��الخوردگي 
باشد.” وی در چکیده مقاله  مزبور 
می گوید: “با توجه به آهنگ پرشتاب 
کاهش باروري ای��ران طي دو دهه 
اخیر، پیش بیني مي شود حرکت به 
سمت سالخوردگي جمعیت تسریع 
ش��ود” و همچنین عنوان می کند: 
“فزون��ي س��رعت رش��د جمعیت 
سالمند در مقایسه با رشد جمعیت 
کل کش��ور و پیش بین��ي افزایش 
تعداد و سهم سالخوردگان )جمعیت 
60 س��ال و باالتر( در سالهاي آتي، 
ل��زوم برنامه ریزي آین��ده نگر براي 
کنترل مس��ائل مربوط به این گروه 
از جمعی��ت را مورد تاکید قرار مي 
دهد” آیا اظهار این مطالب، آن هم 
قریب به هفت س��ال قب��ل از ابالغ 
سیاس��ت های کلی جمعیت، نشان 
نمی ده��د که دکتر میرزایی قبل از 
بسیاری از کارشناسان، برای بحران 
جمعیت کشور اعالم عزای عمومی 

کرده بود؟ 
به ه��ر ح��ال از جن��اب آقای 
س��یاری توقع می رود که استنادات 
را از اف��راد متعهد عنوان کنند و با 
تکرار سخنانی بی اساس، برای صدای 
آمریکا و دیگر رسانه های معاند تیتر 

فراهم نکنند. 
-    ضمن��ا آی��ا دکتر س��یاری 
س��ندی دارند و می توانن��د اثبات 
کنند که کارشناسان، تنها بدترین 
سناریوی پیش بینی را به اظهار مقام 

اند؟  معظم رهبری رسانده 
بعد از گذشت بیش از سه سال از 
نخستین اخطار مقام معظم رهبری 
در زمینه کاهش شدید رشد جمعیت 
ک��ه پس از آن نیز بی��ش از 15 بار 
تکرار شده است، آیا رواست که یکی 
از مسئولین نظام، اساس صحبت های 

ایشان را زیر سوال ببرد؟ 
در پای��ان امید می رود  دولت و 
به خصوص وزارت بهداش��ت، گامی 
مناس��ب و در حد و اندازه  امکانات 
و بودج��ه و اختی��ارات خ��ود برای 
پیشبرد اهداف جمعیتی نظام بردارند 
و مس��ئوالن وزارت بهداش��ت نی��ز 
سیاس��ت های کلی جمعیت، اهداف 
استراتژیک نظام و دغدغه های مراجع 
عظام تقلید را مدنظر قرار دهند، نه 
افکار و امیال شخصی یا سیاست های 
ابالغی از آن سوی مرزها که طبیعتا 
مطابق با اهداف غیرملی و ضد ایرانی 

تهیه و تنظیم شده اند.

تکلیف، تحلیلی نادرست دست و پا 
کنند که نهایتا معطوف به نهادهای 
دیگ��ر اس��ت و هیچ وظیف��ه ای را 

متوجه آنان نمی کند!
نگارنده در این مجال پیشنهاد 
می کند که مسئوالن وزارت بهداشت 
از تحلی��ل برآم��ده از مطالعه آقای 
دکتر امی��ر عرفانی به��ره بگیرند. 
نتایج تحقیق دکتر عرفانی )محقق 
و اس��تاد دانشگاه نیپسینگ کانادا( 
که در مرداد سال 1391 بر جامعه 
زنان متاهل تهرانی در سن باروری 
)15 تا 49 س��اله( ص��ورت گرفته 

فرزندآوری تأثیر گذاشته، استفاده 
از روش پیشگیری است.

اصرار بر ادامه  تنظیم خانواده، 
با نام »باروری سالم«

در کنفرانس جمعیت و توسعه 
درسال 1994، موسوم به کنفرانس 
قاهره، تصمیم گرفته شد که عبارت 
»باروری س��الم« جایگزین عبارت 
تنظیم خانواده شود؛ چرا که تنظیم 
خانواده، حقوق مربوط به فرزندآوری 
زنان را خدش��ه دار می کرد و صرفا 
روابط جنسی معطوف به خانواده را 
ش��امل می شد و روابط آزاد جنسی 

اصل ماجرا  چیست؟
داستان از نوشته ش��دن فیلمنامه ای درباره ترور رهبر کره شمالی در هالیوود 
ش��روع شد. فیلم کمدی-سیاس��ی "مصاحبه"  داس��تانی از دو خبرنگار است که 
اجازه مصاحبه با کیم جونگ اون، رهبر جوان پیونگ یانگ را پیدا می کنند و بعد 
توسط CIA برای ترور او آموزش می بینند. این فیلم از همان ابتدا به دلیل ترسیم 
چهره ای منفی از “کیم جونگ اون” توجه های زیادی را به خود جلب کرد تا آنکه 
»کلمبی��ا پیکچرز« در ژوئ��ن 2014 تهدیدهایی دریافت ک��رد مبنی بر اینکه در 
صورت اکران فیلم با اقدام تالفی جویانه روبه رو خواهد شد. به این ترتیب کمپانی 
کلمبیا انتشار فیلم در 10 اکتبر را تا 25 دسامبر، روز کریسمس به تعویق انداخت 
تا بتواند اصالحاتی دیجیتالی در فیلم ایجاد کند.  ولی رایانه های ش��رکت »سونی 
پیکچرز انترتینمنت«، ش��رکت مادر کمپانی کلمبیا، در نوامبر  2014 هک شد و 
اطالعات حس��اس داخلی این شرکت به همراه چندین فیلم هنوز اکران نشده به 

دست هکرهایی افتاد که FBI مدعی است وابسته به دولت کره شمالی هستند. 
تحریک حداکثری افکار عمومی!

اما این پایان ماجرا نبود! گروه هکری ناش��ناس پا را از این هم فراتر گذاش��ت 
و روز 16 اکتب��ر اع��الم ک��رد در صورت اکران »مصاحبه« حمالتی به ش��یوه 11 
س��پتامبر در س��ینماها انجام خواهد داد! به این ترتیب یک حمله سایبری تالفی 
جویانه رنگ بوی "تروریستی" به خود گرفت و تحریک افکار عمومی آمریکایی ها 
به باالترین درجه خود رسید. از اینجا  به بعد از بازیگران پیشکسوت هالیوود گرفته 
تا رئیس جمهور این کش��ور وارد بازی شدند و یک ماجرای سر و ته نامعلوم را به 
"بحرانی بین المللی" تبدیل کردند. دست اندرکاران فیلم با مشاهده این روند اعالم 
کردند که پیش نمایش فیلم را لغو کرده اند. سونی هم آگهی های تلویزیونی فیلم 
را متوقف کرد. در نهایت پس از اینکه چند گروه س��ینمایی در آمریکا این فیلم را 
از فهرس��ت اکران خود حذف کردند، س��ونی روز 17 دسامبر اعالم کرد که اکران 

سینمایی »مصاحبه« را کنار گذشته است. 
استقالل سونی از دایره  امنیت ملی آمریکا!

در ش��رایطی که مدت ها بود "موضوع تهدید س��ونی پیکچ��رز" به محدوده 
"امنیت مل��ی" آمریکا راه پیدا کرده بود، اوبام��ا در اظهارنظری عجیب توپ را به 
زمین سونی انداخت و گفت: نمایش ندادن »مصاحبه« در پی تهدیدهای هکرهای 
کره شمالی "رفتاری اشتباه" بوده است!  باراک اوباما در واپسین کنفرانس رسانه ای 
خود در س��ال 2014 اعالم کرد که دولت ایاالت متحده به حمله  سایبری گروهی 
ک��ه خود را "محافظان صلح" نامیده اند، واکنش نش��ان خواهد داد. او بدون اعالم 
جزئیات��ی از نحوه برخورد با هکرها، گفت ک��ه »دیکتاتورهای جهان نباید بتوانند 
در آمریکا اعمال سانس��ور کنند.« اوباما با کارکنان س��ونی به دلیل مش��کالت و 
تهدیده��ای موجود ابراز همدردی کرد، اما تاکید کرد که تصمیم س��ونی با اصل 

"آزادی بیان" مغایرت دارد. 
در پی انتقاد باراک اوباما از تصمیم ش��رکت سونی مبنی بر عدم نمایش فیلم 
کمدی »مصاحبه«، این ش��رکت در نهایت اعالم ک��رد که این فیلم جنجالی را از 

طریق دیگری به نمایش خواهد گذاشت.
کره شمالی؟ با کدام زیرساخت؟!

اوباما از ابتدای ماجرای هک س��ونی پافش��اری کرد که کره شمالی به تنهایی 
دست به این حمالت زده است و به تنهایی نیز باید تاوان این گستاخی را بپردازد.  
اما نکته اینجاست که هکرها برای حمله به آمریکا نیاز به دسترسی به زیرساخت ها 
و شاهراه های اینترنتی داشته اند که در کره شمالی با اینترنت عصر حجری چنین 
تجهی��زات و امکاناتی فراهم نیس��ت!  رئی��س جمهور آمریکا ب��رای توجیه "عدم 
دسترسی کره شمالی به شاهراه های اینترنت جهانی" مدعی شد کشورهای چین، 
س��نگاپور، تایلند و بولیوی مسیر حمالت کره شمالی به آمریکا بوده اند. در مقابل 
کره ش��مالی قویا ارتباط خود را با هک س��رورهای س��ونی پیکچرز تکذیب کرد و 
حت��ی اعالم نمود در جهت تحقیقات در خصوص این مس��ئله حاضر به همکاری 

با آمریکاست!
چین و روسیه در موضع گیری های جداگانه “بی سند و مدرک” بودن ادعاهای 
آمریکا درخصوص ماجرای هک سایبری سونی را آشکارا اعالم کردند. با این حال 

اوباما از چین خواست کلید اینترنت کره شمالی را قطع کند!
در مقابل وزارت خارجه روسیه اعالم کرد کره شمالی حق دارد از فیلم شرکت 
س��ونی عصبانی باش��د و آمریکا هیچ مدرکی ندارد که نش��ان دهد پیونگ یانگ 

رمزگشایی از ادعاهای سایبری آمریکا بر ضد کره شمالی و ارتباط آن با ایران:

درگیری سایبری آمریکا و کره شمالی مدتی است به بحث روز رسانه های جهانی تبدیل شده است. هر چند نمی توان از عنوان “جنگ سایبری” برای اقدامات منتسب شده به کره شمالی در ماجرای 
هک ش�رکت آمریکایی س�ونی پیکچرز، اس�تفاده کرد اما حقیقتا این پرونده، اولین درگیری جدی و پردامنه اینترنتی است که منجر به وضع اولین تحریم های اینترنتی و اقتصادی و سیاسی بر ضد این 
کش�ور ش�ده اس�ت. تالش برای فتح “اینترنت” یکی از چهار هدف اصلی قدرت های بزرگ پیش از افول کامل آمریکا و تش�کیل “حکومت جهانی” به جای شکل فعلی اداره جهان با یک یا چند ابرقدرت 
فرامنطقه ای است. با توجه به سهم ایران از باشگاه قدرت های نوظهور جهانی، ایران نیز خواه ناخواه همچون چین، روسیه، ترکیه، برزیل و کشورهای اتحادیه اروپا  یک پای درگیری های سایبری فعلی 
و آینده است. در حقیقت همچون “برنامه هسته ای” و “پرونده موشکی” کشورمان، به واسطه پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در این حوزه امکان چشم پوشی از موقعیت ایران برای سایر قدرت های 

جهانی فراهم نیست. همراه مان باشید تا با ابزارهای کارآگاهی، معمای “قتل سایبری شرکت سونی” را مرحله به مرحله حل و فصل کنیم و سهم ایران از  این پرونده پیچیده را بیابیم!

در هک کردن س��ونی دخالت داشته اس��ت . الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه گفت تهدید آمریکا مبنی بر اقدامات تالف��ی جویانه، خطرناک و 

غیرسازنده است 
با این حال آمریکا هرگز به پیشنهاد کره شمالی مبنی بر تشکیل تیم تحقیقات 
مشترک درخصوص واقعه هک سونی تن نداد و به صورت یکطرفه عالوه بر وضع 

تحریم های جدید بر ضد این کشور، بخشی از اینترنت کره ای ها را نیز قطع کرد!
جوی قاتل سونی! در جست و

کارآگاه ه��ای جنایی پی��ش از حل هر معم��ای قتل به منظ��ور یافتن قاتل، 
انگیزه های احتمالی طرفین ماجرا را جستجو می کنند. اگر فرض کنیم خشم آمریکا 
بر ضد کره ش��مالی به خونخواهی "اسقاط س��ونی" بوده، آشکار شدن زوایای این 
موضوع به این علت که چنین سناریویی می تواند در آینده بر ضد سایر قدرت های 

سایبری جهانی نیز ساماندهی شود، مهم ارزیابی می شود.  و اما ابهامات ماجرا ...

متخصصان امنیتی نسبت به توانایی و انگیزه کره شمالی برای انجام چنین حمله 
هکری در مقیاس وس��یع اظهار تردید کرده ان��د.  از آن جمله می توان به گزارش 
ش��رکت تامین کننده امنیت سونی، اشاره کرد که ثابت نموده هک سونی از داخل 
این شرکت انجام شده است. علیرغم همه این اطالعات، FBI کماکان اصرار دارد 
اطالعات معتبری در دس��ت نیست که ثابت کند افراد دیگری مسئول هک کردن 

سونی هستند. سونی خود در این زمینه اظهار نظر نکرده است)!( 
هک سونی نه تنها هیچ آورده ای برای کره شمالی نداشت بلکه تنها به متضرر 

شدن جدی این کشور در فضای جهانی انجامید. 
همه منافع قتل سونی

اکنون باید دس��ت کم گمانه ای مناس��ب در پاسخ به این سوال اساسی مطرح 
کنیم: “هک سونی برای چه کسانی منفعت داشت؟” برای یافتن پاسخ این سوال 

نیازمند لیستی از اطالعات اولیه هستیم:
الف- جنگ س��ختی میان قدرت های جهانی بر سر بازستاندن مدیریت مطلق 

اینترنت از آمریکا و  تقسیم آن میان متقاضیان در جریان است. 
آوری��ل 2014؛ نشس��ت برزیل با حضور 180 کش��ور جه��ان از جمله ایران، 
چین، روسیه و آفریقای جنوبی برگزار شد که در آن بحث اینترنت پاک و نگرانی 

درخصوص امنیت بین المللی در فضای اینترنت آشکارا مطرح گردید. 
س��پتامبر 2014؛ "همایش جهانی مدیریت اینترنت" در استانبول برگزار شد 
که در آن قانون حفاظت از حریم خصوصی با هدف محدودیت استفاده از اینترنت 

در ترکیه به تصویب رسید.
نوامبر 2014؛ کنفرانس جهانی اینترنت در چین با س��هم خواهی رسمی این 

کشور از اقتصاد و مدیریت اینترنت برگزار شد. 
ب- مجموع��ه قابل توجهی از کش��ورهای قدرتمند همچون آلمان، روس��یه، 
چین، فرانس��ه، برزیل، ترکیه و ایران برنامه های س��ایبری ویژه ای در قالب "شبکه 

مل��ی اطالعات" را پیگیری می کنند که به واس��طه آن از قدرت آمریکا در فضای 
مج��ازی بکاهند و بر ثروت و توانایی مدیریت دولت های خود بیافزایند. مخاطرات 
این جریان جدی جهانی برای آمریکا بسیار زیاد است و قطعا در آینده نزدیک به 
تضعیف قدرت این کشور در فضای جهانی خواهد انجامید. در چنین فضایی تالش 
برای ایجاد همگرایی جهانی با اجرای یک نمایش تکان دهنده ش��وک آور مش��ابه 

آنچه در  خودزنی تاریخی  11 سپتامبر  انجامید، محتمل می نماید. 
ج- نیوی��ورک تایمز در اولین واکنش به ماجرای هک س��ونی و موضع گیری 
اوبام��ا از قول یک مقام رس��می آمریکایی نوش��ت: ”حکومت اوبام��ا قصد دارد در 
خصوص هک، پیامی عمومی به جهانیان دهد. چیزی که ما در پی آنیم راهی برای 

قطع دسترسی ها به اینترنت به منظور توقف حمالت سایبری است.“ 
د- می 2014 وزارت دادگس��تری آمریکا، 5 نفر از پرسنل ارتش چین را متهم 
به س��ازماندهی هک ش��رکت هایAlcoa  و فوالد آمریکا کرد که در مقابل چین 
ب��ا مضحک خواندن این اتهامات، مذاکرات دوجانبه ”امنیت س��ایبر“ را پایان داده 
بود. با این حال ماجرای هک س��ونی موجب ش��د چین، روسیه و اغلب کشورهای 
معت��رض به حاکمیت یگانه آمریکا در فضای اینترنت به جهت حفظ دیس��یپلین 
جهانی مبارزه با “متخلفین” مقابل پروس��ه “تحریم و قطع اینترنت کره ش��مالی” 
مقاومت نکنند. چرا که این احتمال وجود داشت که قربانی بعدی خود آنها باشند! 
ه- روزنامه یو اس ای تودی یک هفته قبل تالش کرد تا پای ایران را هم به این 
ماجرا باز کند. وب سایت اینترنتی روزنامه یواس ای تودی در ستون خود نوشت: با 
باال گرفتن ماجرای هک شدن سونی همه چشم ها به سوی توانایی های اینترنتی و 
افسارگسیخته کره شمالی دوخته شده است. اما ابزارهای جنگ سایبری به صورتی 
بالقوه در اختیار یک کش��ور سرکش دیگر -ایران- نیز وجود که در حال رشد هم 

هست و به زودی می تواند یک تهدید عمده برای آمریکا و متحدانش باشد.
حریف تمرینی یا کیسه بوکس؟

هک ش��رکت سونی با سناریوس��ازی هالیوود و مقایسه این موضوع با حوادث 
11 سپتامبر توسط رئیس جمهور این کشور و مجموعه ای از بازیگران و رسانه های 
این کش��ور، نشان از آن دارد که پروسه مذکور از حد و اندازه کشور عقب مانده ای 
همچون کره ش��مالی بسیار بزرگ تر اس��ت. شاید جالب باشد که بدانید رهبر کره 
ش��مالی پس از بی توجهی اوباما به درخواست رسمی این کشور برای تشکیل تیم 
تحقیقاتی مش��ترک برای یافتن مقصر اصلی ماجرا، بدنبال تحریم و قطع سوئیچ 
اینترنت کره شمالی تنها یک واکنش از خود نشان داد و در اقدامی مضحک رئیس 

جمهور آمریکا را "میمون" خطاب کرد!
این رفتار غیرمعقول از رهبر کش��وری که به ص��ورت مکرر دیگران را به 
بمباران اتم��ی تهدید می کند و در نقش "حری��ف تمرینی آمریکا" متهم به 
ب��ازی با اعتبار و امنیت ملی آمریکای قدر قدرت ش��ده عجیب نیس��ت؟! با 
این احتس��اب مردم جهان باید باور کنند که رهبر کره ش��مالی از پس یک 
سناریوس��ازی "دو  مرحل��ه ای" نیز برنمی آید و حتی پ��س از انتقام گیری 

س��یا معتقد اس��ت ایران یکی از پنج کش��ور برتر دنیا به لحاظ قدرت هجوم 
س��ایبری اس��ت. این اطالعات در گزارش��ی به نام »عملیات ساطور« منتشر شده 
 اس��ت. دلیل انتخاب این نام نیز استفاده مکرر از واژه »ساطور« در کدنویسی های 
نیروهای سایبری ایران عنوان شده است. این گزارش 87 صفحه ای نسبت به توان 
گسترده سایبری ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که در صورت وقوع یک 
بحران نیروهای س��ایبری و هکرهای ایرانی می توانند پیچیدگی های گس��ترده ای 

ایجاد کنند. 
هر چند که ایران به طور رسمی شرکت و ساماندهی چنین عملیاتی را تکذیب 
کرده و س��خنگوی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل گفته که این اتهامات 
نابج��ا و غلط تنها به منظور خدش��ه دار کردن و ضرب��ه زدن به چهره ایران مطرح 
شده اند و هیچ پایه و اساسی ندارند. نکته اصلی اینجاست که پرونده سازی بر ضد 
“برنامه سایبری” ایران نیز همچون برنامه هسته ای و موشکی کشورمان آغاز شده 
است. با احتساب همه این موارد به نظر می رسد فرصت برای محکم کردن کمربند 
س��ایبری نظام به س��رعت در حال سپری شدن اس��ت و هیچ بعید نیست باشگاه 
قدرت های سایبری جهانی به زودی پروسه عضوگیری را پایان دهد. در آن صورت 
تالش برای ورود با این باش��گاه همچون دایره قدرت های هس��ته ای پس از سپری 

شدن زمان عضوگیری، مستلزم صرف هزینه های سنگینی خواهد بود. 
چه باید کرد؟

هر چه میزان وابس��تگی کش��وری به فضای جهانی اینترنت بیش��تر باش��د 
در مقابل تهدیدات آمریکا "آس��یب پذیر تر" خواهد بود. به همین جهت اس��ت 
که کش��ورهایی همچون روس��یه، چین، آلمان و ترکیه و برزیل اقدام به ساخت 
نسخه های بومی همه آنچه در فضای جهانی "هم اکنون" به رایگان یافت می شود، 
نموده اند. از موتور جس��ت وجوی بومی گرفته تا ش��بکه مل��ی اطالعات و آنتی 
ویروس و سیستم عامل بومی! چین اخیرا پس از راه اندازی سیستم عامل و آنتی 
ویروس بومی و نرم افزارها و اپلیکیش��ن های ملی مشابه همه محصوالت مشهور 
شرکت های آمریکایی، "گوگل" را هم فیلتر کرده است. به این ترتیب چین موفق 
ش��ده مخاطرات جهانی در فضای جنگ های س��ایبری آینده با آمریکا و سایرین 
را به حداقل ممکن برس��اند. هدف بعدی "ابرقدرت های سایبری" جدید، وابسته 
کردن سایر کشورها به زیرساخت های بومی آنها به منظور تشکیل "بلوک قدرت" 
است. فرضا آلمان می کوش��د زیرساخت های خود را با مجموعه کشورهای حوزه 
"دیوتیش" به اش��تراک بگ��ذارد تا بلوکی قدرتمند تش��کیل دهد. هر چه حیطه 
سرویس دهی کش��ورها بزرگ تر شود "سهم درخواستی آنها از دایره قدرت اداره 
فضای جهانی اینترنت" نیز بیش��تر خواهد ش��د. مرور همه این اخبار نشان از آن 
دارد که زنگ اخطار بس��ته شدن درب "باش��گاه قدرت های سایبری جهانی" به 
صدا درآمده است. زمان برای افزایش قدرت و بومی سازی زیرساخت ها به سرعت 
در حال طی ش��دن اس��ت و متاسفانه کشور ما به واس��طه نفوذ برخی از مدیران 
"جهانی شده" در حال درجا زدن در چنین موقعیت حساسی است. ایران سایبری 
اکن��ون باید زیرس��اخت های بومی خود را در خاورمیانه گس��ترش دهد و بلوکی 
قدرتمند با کشورهای ناراضی و سهم خواهی همچون چین، روسیه، ترکیه و عراق 
و افغانستان تشکیل دهد. وگرنه باید در انتظار لیست تحریم های سایبری و تهدید 
به قطعی کلید اینترنت و بازگشت به عصر پارینه سنگی به جهت نپذیرفتن قوانین 
آمریکا باش��یم. چرا که واضح اس��ت این میدانی نیست که آمریکایی ها داوطلبانه 
"مدیریتش" را به دیگران واگذار کنند و با ش��ادی بر صندلی بازنشستگی جهانی 

تکیه زنند. 

اولین ابهام در ماجرای نسبت دادن هک سونی به کره شمالی عدم دسترسی 
این کشور به شاهراه اینترنت جهانی است.

دومین موضوع عجیب در تحلیل شدت واکنش کره شمالی به شوخی سیاسی 
هالیوود با رهبر این کش��ور آش��کار می شود. سال گذش��ته در فرش قرمز مراسم 
اسکار، “ساش��ا بارون کوهن” صهیونیست در قالب بازیگر نقش اول فیلم سیاسی 
“دیکتاتور”، با در دس��ت داشتن کوزه ای با عکس رهبر تازه درگذشته کره شمالی 
به تحقیر و تمس��خر همزمان اعراب و مردم کره پرداخت. در همین مراسم کوهن 
وانمود کرد خاکستر رهبر کره شمالی را با خود حمل می کند و مقداری از خاکستر 
موجود را بر روی فرش قرمز به باد داد! با این حال کره شمالی پس از گذشت ماه ها 
از این توهین آش��کار نه اقدام به ترور این بازیگر گستاخ کرد و نه حتی انتقامی از 

شرکت تهیه کننده فیلم دیکتاتور در هالیوود گرفت! 
چند روز قبل، لس آنجلس تایمز نوش��ت: در هفته های گذش��ته بس��یاری از 

از هالیوود به جهت توهین به خود، 
مردان��ه حاضر به دفاع از عملکردش 
نیز نیس��ت! بازنده ای��ن ماجرا قطعا 
کره شمالی است اما تا همین جای 
کار هم "قتل س��ونی" منافع زیادی 
نصیب آمریکا کرده اس��ت. حقیقتا 
بازی آمریکا در نقش "قربانی بزرگ 
الملل��ی" این کش��ور را کاندید  بین 
دریافت تندیس اسکار نموده است! 

پرونده سازی جدید آمریکا بر ضد 
ایران

                                                                                   تخطئه آشکار قوانین باالدستی کشور ادامه دارد:

همایشهایدولتیکهبحرانجمعیترامنکرمیشوند!


