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 ند 
در این شماره گرا خواهید خوا

اهدای جنین به زوجین نابارور

شرحی از بیانات مقام معظم رهبری در13آبان به همراه 
یادداشت سردبیر

13 آبان ماه که مصادف بــا والدت پیامبر اکرم )ص( 
و امــام صادق )ع( بود مقــام معظم رهبری طی یک 
پخــش تلویزیونــی نکات مهمــی را بیان داشــتند 
ِمــن جمله تقویــت اقتصــاد، امنیــت و فرهنگ ؛

اینکــه تاکید بر تقویــت امنیت شــد همانطور که 
تصریح کردنــد عمدتاً مراد امنیت خارجی اســت 
که باید کشــور بــه ابزارهای دفاعــی بروزتر مجّهز 
بشــود و این امر به موجــب ایجاد قدرتی بازدارنده واجب اســت منتها 
مهم تر از آن امنیت اقتصادی مطرح شــد ؛ اینکــه برای مثال با گرانی 
هایی بــدون توجیه مواجه شــدیم می تواند نتیجۀ عــدم هماهنگی ها 
باشــد که مســئولین باید اصالح ایــن امر را در دســت کار قرار دهند.

البته فردای آن روز )14 آبان( آقای روحانی نیز بر گرانی هایی بدون توجیه 
تأکید کردند و بیان داشتند سیاست دولت عرضۀ فراوان و کاهش قیمت 
هاســت منتها مدیریّت هماهنگ دستگاه ها در دولت آقای روحانی مورد 
سوال است ! آقای ضرغامی مدیر اسبق رسانۀ ملی هم اظهار داشتند که 
آقای روحانی فرصت صحبت به وزرا نمی دهند و با پروتکل های ]ساختگی[ 
خود بعید است که وزراء تماس تلفنی هم با ایشان داشته باشند . رئیس 
جمهور الزم است پاسخگوی مردم باشد؛ اگر این گفتۀ آقای ضرغامی صحت 
ندارد تکذیب نماید و در صورتی که اظهارات آقای ضرغامی  صحیح بوده 
این هماهنگی را الاقل در صدر قوۀ مجریه و مراتب پایین تر ایجاد نماید.

مــورد بعــدی فرهنــگ بــود ، هوشــمندانه بــودن هــم بدیــن 

اســت. کاری  چــه  بــه  نیــاز  کجــا  در  بدانیــم  کــه  معناســت 
خطاِب این ســه مقوله به مسئولین اســت منتها می توان درمورد مقولۀ 
فرهنگی ، آتش به اختیار وارد شــد درهر حال، شرِط ورود، هوشمندی 
و آگاهــی اســت کمااینکــه در برهه های مختلفی شــاهد فعالیت های 

فرهنگی مؤثری توســط مردم بوده ایم؛ این مورد که گفته شد در مسیر 
صحیح و مورد نیاز فعالیت فرهنگی انجام بپذیرد هم قابل تأّمل اســت.

سیاست مشترک ایران دربرابر اســتکبار و مستکبرینی همچون آمریکا 

مشخص است ، مقام معظم رهبری ضمن اظهار این نکته که نباید کشور 
چشــم به خارج از مرز ها بدوزد بیان داشتند که عالج را در داخل باید به 
دســت آورد ایشــان افزودند این به معنای قطِع رابطه با خارج از کشور 
نیســت، و نیز سیاست ایران را حساب شــده و مشّخص عنوان داشتند 
سیاســتی که با رفت و آمد رئیس جمهور آمریــکا تغییر پیدا نمی کند.

انتظار بــرای دموکرات ها ویا جمهوری خواهانی که هر دو در سیاســِت 
مقابله با ایران دو روِی یک ســکه اند اشتباهی محض است جدای از این 
مــا تجربۀ مذاکره بــا آمریکا را داریم . خوب به یــاد داریم که دموکرات 
ها زیر پا گذاشــتند و جمهوری خواهان پاره کردند! ، از اکثریت ایرانیان 
هم که می پرســیم امیدی بــه برقراری رابطۀ دوســتانه ندارند که البته 
جــای امید و ناامیدی هم نیســت چون هر انســان عاقلــی می داند که 
آمریکا به  ایران به چشــِم مســتعمره ای با مردمی حقیر نگاه می کند که 
البته الزم است با تبدیل شــدن به قدرت اقتصادی در منطقه تهدیدات 
را بــه فرصت تبدیل کــرد و مواظب فتنه های زمانه بــود چراکه خدای 
نکرده اســتیالی دوباره، فاجعۀ قحطی ســال های 1۲۹۶–1۲۹۸ هـ.ش 
را برایمــان رقم خواهد زد. باید توجه داشــت که اگر درآینده مذاکره ای 
هم با آمریکا باشــد قطعا برای گرفتن ســالح از دستمان اقدام خواهند 
کرد ؛ پس یا ســازش مطرح اســت یا مقاومت ، برای این امر جمهوری 
اســالمی محور مقاومتی ســاخته که هدفش آزادگی و صلح بشر است 
اما دربرابر شاهدیم که ســراِن حکومتی تروریست پرور، همچون آمریکا 
و آل ســعود با هزینه های گزافی در این منطقه دســت به ایجاد تفکرات 
انحرافی به اســم اسالم می زنند تا با ایجاد ناامنی و فرافکنی های سیاسی 
، حزب اهلل را تروریســت جلوه دهند، امروز بر عموم ملِت ایران الزم است 
که دربرابر آمریکای جنایتکار با اطاعت از امر ولی فقیه فعاالنه بایســتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای اظهار داشتند که:»کارهای 
فرهنگــی فراوانــی انجام می شــود گاهی حجم کار 

فرهنگی  زیاد است، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشد«

یادداشت سردبیر

سید محمد ابراهیم خدائی

دانشجوی رشته حقوق

مقام معظم رهبری ضمن اظهار این نکته که    نباید کشور چشم به 
خارج از مرز ها بدوزد بیان داشتند که عالج را در داخل باید به دست آورد
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13 آبان مناســبتی به یــاد ماندنی
روز 13 آبــان مــاه کــه در تقویم به 
عنوان روز مبارزه با اســتکبار نام گذاری 
شــده یادآور ســه واقعه مهم در تاریخ 
معاصر ایران اســت که در ســه دوره 
مختلف رخ داده، بــه همین دلیل این 
روز در تاریخ کشــور بــه عنوان روزی 
به یادماندنی به ثبت رســیده اســت.

اولیــن واقعــه تبعیــد امــام خمینی 
)ره( بــه ترکیــه در 13 آبــان 1343

دومیــن واقعــه بــه شــهادت رســاندن 5۶ نفــر از 
دانش آمــوزان و دانشــجویان و مجروح نمــودن صد ها 
نفــر در ســیزده آبان 1357 در دانشــگاه تهــران بود .

سومین واقعه تســخیر النۀ جاسوسی در 13 آبان 135۸ 
اســت که به عنــوان روز مبارزه با اســتکبار نام گرفت .

تبعید امــام خمینی )ره( بــه دنبال اعتــراض حضرت 
امــام )ره( به موضــوع الیحه کاپیتوالســیون در 4 آبان 
1343 صــورت گرفت. امام در ایــن روز با نطق تاریخی 
علیه این الیحه و آگاه ســاختن عموم مردم نســبت به 
عواقــب آن این الیحه را ننگیــن خواندند. این الیحه که 
از بعــد حقوقی نیــز اهمیت دارد درواقــع اعطای امتیاز 
بــه آمریکایی ها از حیث قضایــی و مصونیت آنها دربرابر 
پیگیری های قضایی است درپی این اتفاق در شب 13آبان 
صدهــا نفر از کماندو های رژیم شــاه بــا حمله به منزل 
امام ایشــان را دستگیر و به کشــور ترکیه تبعید کردند.

یکــی دیگــر از وقایــع تاریخی ایــن روز تســخیر النه 
جاسوســی بــود. در ابتدای انقــالب و در زمان حکومت 
موقت با هــدف وادارکردن آمریکا به اســترداد شــاه و 
اموال ملت ایران ، دانشــجویان تصمیم به اشغال سفارت 
آمریــکا گرفتنــد و آن را به تصــرف خــود درآوردند .

هم چنیــن جهت گرامیداشــت شــهدای دانش آموز که 
به دنبــال تیرانــدازی نیروهای نظامی بــه تجمع عظیم 
دانش آموزان و دانشــجویان در دانشگاه تهران، این روز را 
روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار نام گذاری نموده اند.

و  اســت  مهــم  خیلــی  وحــدت  هفتــه ی  مــا  نظــر  بــه 
مقام معظم رهبری یادی کردند از تدبیر امام راحل ، ابتکارِ بزرگی که ایشان دربارۀ وحدت 
میان مسلمانان و اعالم هفتۀ وحدت داشتند، وحدتی که هرجا کمرنگ شد حاصلش جنگ و 
تبعات منفی برای منطقه بود و اتفاقاتی که در سوریه، عراق، در برهه ای در لیبی، در یمن، و در 
افغانستان، رخ داد اهمیت عنصر ذی قیمتی همچون وحدت را درمیان اّمت اسالمی می رساند.

آیــت اهلل خامنه ای حرکت ذلیالنۀ عادی ســازی روابط با صهیونیســت ها را نتیجۀ عدم 
تحقــق کامل وحدت دانســتند و توهین به پیامبر اســالم )ص( را حرکتی ســازمانی 
، تشــکیالتی و از قبل برنامه ریزی شــده خواندند  هم چنین از فرعــون زمانه گفتند ؛

رهبری ، آمریکا را فرعون مصر امروز معرفی کردند با این تفاوت که امروز آمریکا محدود به 
منطقۀ خود نیست و اقدام به برپایی پایگاه های نظامی در سرتاسر این کرۀ خاکی کرده .

قطعا آمریکا سیطره ای فراتر از گذشته ندارد و روندی روبه افول را طی می کند منتها این 
سخِن رهبری می تواند یادآور برخاستن و شوریدن بر علیه فرعون در زمانۀ موسی باشد، 
ایســتادگی که از نوع قوم موسی است ، قوم موســی دربرابری با فرعون چندین آزمون 
ســخت را گذراندند تا پس از نابودی فرعون و فرعونیان حکومتی الهی تشــکیل دهند

. اکنون تفکر حکومت فرعون بر کشــورهای جهان چیره شــده که البته روبه شکســت 
اســت منتها الزم اســت که موســی ای ظهور کند که قومی مضطر و آماده را به مقصد 
برســاند، انقالب اســالمی، جوانانی تربیت کــرد که دربرابر ســتمگران و ظالمان عالم 
ایســتادگی کند و شــعار مرگ بر فرعون زمانه اش را با جرأت به گوش جهانیان برساند.

رژیم آمریکا بشّدت دچار انحطاط سیاسی ، مدنی و اخالقی است. این هم تحلیل نیست؛ این 
حرِف سخنگویان خودشان و نویسندگان خودشان و صاحبان فکر از داخل خود آمریکا است

 ایشــان بیان داشــتند که کتاب های زیادی در داخل آمریکا دراین باره  منتشر شده که 
پرده هایــی را این کتابهــا باال می زنند ، یکی از این کتب؛ پُر از شــواهِد همین انحطاط 
اســت؛ یعنی واقعاً ]اگر[ کســی آن کتــاب را بخواند، ]میبیند کــه[ اّول تا آخر کتاب 
نشــان دهنده ی انحطاط نظام سیاســی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکا اســت. 
منظور، کتاب »ترس« به نوشتۀ »باب وودوارِد« آمریکایی است که ایشان مطالعه داشتند.

و درپایــان اشــاره به جنگ میان ارمنســتان و آذربایجان شــد که رهبــری با دفاع از 
حقوقــی که مقررات بین الملل برای جمهوری آذربایجان به رســمیت شــناخته ضمن 
تأکید بر لزوم پایان جنگ در منطقه حق بازپس گیری اراضی اشــغالی توســط حکومت 
ارمنســتان را، برای آذربایجان قائل شدند و افزوند که باید امنیت اهالی ارامنه هم حفظ 
شــود »تروریست ها هم بایســتی در نزدیکی مرزهای ما مستقر نشــوند.آن طور که در 
گزارش ها هســت، اگر چه بعضی ها انکار می کنند، لکــن در گزارش های قابل اطمینان 
وجــود دارد که یک تعدادی تروریســت از اینجــا و آنجا وارد این ماجرا شــده اند؛ اگر 
این ها نزدیک مرز باشــند و احســاس خطر بشــود، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. «

آبان پر شور

زهرا بهرامی 

دانشجوی رشته حقوق

اّتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای اّمت اسالمی است.
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فرهنگ و هنر، دو مقوله  ی به هم پیوســته و وابســته 
بــه یکدیگر هســتند که در کشــوری با خط مشــی   
مشــخِص اســالم و ارزش هــای انقالبــی، بازیچه ی 
سالیق مدیران، ســرمایه گذاران و هنرمندان شده اند.

اما ایــن روزها بیش از هرچیــزی در فضای فرهنگی 
کشور، شاهد اعالم موجودیت های خطرناک و ناشایستی 
از سوی هنرمندان هستیم که با حضور در اینستاگرام، 
هویت های بادکنکی برای خود، دست و پا می کنند...این 
سبک از رفتارها به بادکنک نازکی می ماند که برای باال 
رفتن، اوج می گیرد اما به محض برخورد به شاخه ی تیز 
می کنــد. آشــکار  را  خــود  پــوچ  ماهّیــت  درخــت، 
 فضای حاکم بر  فرهنگ و هنر کشور، امروزه کمبودی را با تمام وجود، فریاد می زند:

تربیــت هنرمندان متعهد و ارزش مــدار ... هنرمندانی که از تعداد باالی 
دنبال کنندگان اینســتاگرامی به این نتیجه نرســند که شــاید این آمار 
و ارقام، نشــانگر  مرجعّیت فکری ماســت و در حالــی که روی کاناپه ی 
ســبز خود دراز کشــیده اند،  برای اقشــار گوناگون جامعــه، راه و چاه 
مشخص کنند از سیاست، حوزه ی تخصصی شان گرفته تا سایر حوزه ها.

البتــه نبایــد از ایــن موضــوع گــذر کــرد کــه تربیــت هنرمنــد 
دولت هاســت. تمامــی  در  مغفــول  برنامــه ی  از  جزئــی  متعهــد، 

برنامه ای که نیاز به هّمت متولیان امور فرهنگیهنری دارد به عبارت دیگر، 
کار و مسئولیت داشتن در حوزه ی فرهنگیهنری، زمانی کمبودها و خألها 
را جبران می کند که مســئولیِن مربوط، ضعــف و نیاز فرهنگ را بدانند.

 در سخنان اخیر رهبری به بهترین شکل، این دغدغه بیان شده است:»کارهای 
فرهنگی، زیاد انجام می شود اما باید هوشمندانه فعالیت شود به 
گونه ای که افراد بدانند در کجا به چه نوع کار فرهنگی، نیاز است.«

آرزو کوهگرد

دانشجوی رشته مشاوره

مسئله ای که این روزها شاهد آن هستیم و رسماً، عقیده ی شهرت به هر 
قیمتی را تعریف می کند، تنها گوشه ای از غفلت و بی توجهی های نهادهای 
مسئول کشور به ارزش گذاری و بها ندادن به سبک زندگِی ایرانی_اسالمی 
اســت که حاال ســر از الِک خودش درآورده و برنامه ریزی های دقیق و 
همه جانبه برای طفل بی سرپرســتی به نام »فرهنگ« را فریاد می زند.

در واقع برای بررســی مســئله ی خودنمایی و خود متخصص پنداری 
ســلبریتی ها به جز نهادهای فرهنگی_هنــری، تلویزیون هم عملکرد 
نادرســتی را در پیــش گرفته بــدون درنظر گرفتن تاثیــری که قاب 
جادویی اش روی شهرت افراد دارد و سعی می کند با دعوت از چهره هاِی 
جواِن جوان پسند برای برنامه های خسته کننده به دنبال جذب بیننده و 
مخاطب باشند. و اینجاست که پس از حضور در برنامه ی تلویزیونی، جادو 
اثر می کند و سلبریتی ها گمان می برند که با گذراندن دوره های بازیگری 
و گاه خوانندگی باید در نقش ناجی برای مردم ظاهر شوند و نسخه های 
گوناگون تجویز کنند، فارغ از اینکه راهِ انتخابی آن ها از ترکســتان است 
و ســلبریتی با احواالت آشفته ته تنها محبوبیت ندارد بلکه فقط انسانی 
مخصوص رفتارهای نمایشی جلوی دوربین، معرفی می شود... متاسفانه 
یا خوشــبختانه بخشــی قابل توجه از هنرمنداِن بااصالت و هنردوست 
هــم وجود دارند که به پای نمایش های دیگران، ســوزانده  می شــوند.

با ذکر تمامی آســیب ها از حضور چنین افــرادی در فضاهای واقعی یا 
مجازی و الگوســازی های نامحســوس آنان برای جوانــان و نوجوانان، 
اُمیدواریــم کــه هرچه زودتر، شــاهد حضور هنرمنــدان و بازیگران با 
دغدغه های اصیل و هنردوســتاِن واقعی به خصــوص در میان جوانان 
باشــیم همانطور که تاکنون، غالبا هنــر را از هنرمند دریافت کرده ایم.

طعم تلخ شهرت
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اهدای جنین به زوجین نابارور

مقصود از وحدت اســالمی، همبســتگی مسلمانان 
و اتحاد پیروان مذاهب گوناگــون با وجود اختالفات 
مذهبی، در برابر دشــمنان اســالم و بیگانگان اســت. 
وحدت اســالمی به معنای یکی شدن مذاهب نیست؛ 
چراکه این نوع وحدت، نه شــدنی اســت و نه منظور 
داعیان وحدت اســت؛ حتی به معنای شــیعه شدن 
سنی، یا ســنی شدن شیعه نیست؛ بلکه منظور، کنار 
گذاشــتن مسائل اختالفی و تکیه بر مشترکات و مبنا 
قرار دادن آنها در تعامل با یکدیگر و مسائل مربوط به 
جهان اســالم و صحنۀ بین المللی اســت، به گونه ای 
که مســلمانان فارغ از اختالفات و با پرهیز از تفرقه در 
مســائل جهان اسالم، هم ســو و هم جهت حرکت کنند. به تعبیر دیگر، 
اختالفات نباید مانع از اخوت اسالمی و وحدت صفوف مسلمین در برابر 
دشمنان شــود. از این رو، معنای اتحاد شیعه و سنی، دست برداشتن و 
کوتــاه آمدن از اصول و اعتقادات خویش نیســت؛ بلکه یعنی با توجه به 
اینکه بین دو مذهب، مشــترکات بســیاری وجود دارد، دو گروه باید بر 
محور این مشــترکات به هم نزدیک شــوند و برای حفظ و تعالی اسالم 
با یکدیگر همکاری و همیاری داشــته باشــند؛ چراکه هر دو، دشــمن 
واحدی دارند؛ یعنی دشــمنان اســالم، دشــمن هر دو مذهب هستند. 
توهین به مقدســات و به ویژه اهانت به ســاحت پیامبر )ص( از ســوی 
آمریــکای جنایتــکار و رژیــم صهیونیســتی نمونه ی اقداماتی اســت 
که در راســتای پروژه اسالم ســتیزی و ایجاد شــکاف و اختالف میان 
پیروان ادیان الهی هر از چند گاهی توســط اســتکبار جهانی طراحی و 
اجرا می شــود، گواه آشــکاری بر ترس و واهمه بیش از پیش دشمنان 

از مــوج گســترده بیداری اســالمی در منطقــه و جهان و اســتیصال و 
درماندگی آنها در برابر منطق همیشــه جاودان و به حق اســالم اســت.

پیوند و اتحاد از عوامل پیشرفت و رمز پیروزی هر ملتی است ، همان گونه 
که با اتحاد قطرات آب و پیوســتن جویهای کوچک به همدیگر، رودخانه 
های عظیم و دریاهای عمیق ایجاد می شــود، با اتحاد انسان ها نیز صفوف 
بزرگی تشــکیل می گردد که دشمن را به وحشــت انداخته و فکر تجاوز 
را برای همیشــه از ســر او بیرون می کند.همچنین وحدت اسالمی سبب 
تصحیح نگاه جامعۀ جهانی نســبت به دین مبین اسالم و ترسیم خطوط 
حایل میان اســالم و فِرق جعلی می باشد. دشمنانی که هیچ نقطۀ تاریکی 
در سیاست های پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امامان معصوم علیهم السالم 
نیافته اند، ســعی در به حاشیه راندن اسالم دارند و به تأسیس فرق جعلی 
که به نوعی زمینه ای برای افراطی نشــان دادن اسالم است، می پردازند. 
این فرقه ها از ســوی اســتعمارگر پیر )انگلیس ( به جهان اسالم تحمیل 
شــده اند تا از اســالم در ذهن مردم جهان، به ویژه غرب، تصوری غلط بر 
جای بگذارد؛ اما با وحدت امت اســالم می توان با این اقدامات مقابله نمود.

امروزه در عصر جهانی شــدن، نقش فرهنگ و هویت بسیار با اهمیت است 
و از نظر متفکران، رویارویی کنونی به تقابل فرهنگی تبدیل شــده اســت. 
از ســوی دیگر، وضعیت خاورمیانه و برخی کشــورهای اسالمی، همچون: 
ســوریه، عراق، پاکستان و افغانستان نشــان می دهد استعمارگران در راه 
رســیدن به اهداف خود در کشورهای اســالمی،درصدد ایجاد تفرقه میان 
مسلمانان بوده که در برخی موارد اختالفات مذهبی افزایش یافته و متأسفانه 
گروه های افراطی و تحجرگرا با ناآگاهی، جزم اندیشــی و نیز تأثیرپذیری 
از نفوذ و توطئۀ کشــورهای غربی، تفرقه ها را تشــدید نموده اند. لذا لزوم 
وحدت بین مســلمین در عصر کنونی بیش از گذشته افزایش یافته است.

شیما ترخانی 

دانشجوی رشته 

تجارت الکترونیک

گراچند درجهگرا

 وحدت اسالمی 



چند درجهگرا6 گرا6

شاید شــما نیز درجامعه زوج هایی را سراغ داشته 
باشــید که اگرچه ممکن اســت در ابعاد مختلف 
زندگی زناشــویی به توفیقاتی دســت یافته باشند، 
اّمــا در زندگی خود افســوس بزرگــی دارند و آن 
این اســت که به علّت ناتوانی یکــی از زوجین )یا 
هــر دو( امکان فرزند آوری ندارنــد. بعضی از آن ها 
برای پرکــردن خأل نداشــتن فرزند، سرپرســتی 
کودکان و نوجوانان بی سرپرســت یا بد سرپرست را 
با مراجعه به ســازمان بهزیستی و ارائۀ تقاضانامه و 
پس از طی مراحل قانونی ، تقّبل می کنند؛ اّما یکی 
دیگر از روش های پیش روی آنان که شــاید برای خیلی از افراد جامعه 
ناشناخته باشد و در مورد آن اطالع رسانی کمی نیز صورت گرفته است، 
پذیرش جنین اهدایی توّســط زوجینی دیگر اســت . در این یادداشت 
برآنیم تا این روش را از لحاظ حقوقی مورد بررســی اجمالی قرار دهیم.

الزم به ذکر است این روش در نظام حقوقی ایران به موجب قانون »نحوۀ 
اهدای جنین به زوجین ناباور« مصوب 13۸۲ به رسمّیت شناخته شده است.

اهدا کننــده  زوجیــن  بــرای  شــرایطی  مزبــور،  قانــون  در 
: شده اســت  پیش بینــی   پذیرنــده  زوجیــن  و 

الــف. شــرایط زوجیــن اهــدا کننــده ی جنیــن : )مــادۀ 2 آییــن 
نامــۀ اجرایــی قانــون نحــوۀ اهــدای جنیــن بــه زوجین نابــاور(

رابطه ی زوجّیت قانونی و شــرعی ســالمت متعارف جسمی و روانی و 
ضریب هوشــی مناسب نداشــتن اعتیاد به مواّد اعتیادآور و روان گردان
مبتــال نبودن به بیماری هــای صعب العالج نظیر ایــدز ، هپاتیت و ...

ب.شــرایط زوجین پذیرندۀجنین:)مــادۀ 2 قانون نحوۀ 
اهدای جنین بــه زوجین نابارور(

تقاضــای دریافــت جنیــن باید مشــترکاً از طــرف زن و شــوهری 
شــود. دادگاه  تســلیم  و  تنظیــم  نمی شــوند،  فرزنــدار  کــه 

اهدای جنین به زوجین نابارور

زوجین بنا به گواهی معتبر پزشــکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند.
زوجــه توانایــی جســمی و روانــی دریافت جنین را داشــته باشــد
باشــند اخالقــی  صالحّیــت  دارای  زوجیــن 

یعنــی  نباشــند؛  محجــور  زوجیــن  از  یــک  هیــچ 
باشــند. عاقــل  و  رشــید  بالــغ،  دو  هــر  کــه  اســت  الزم 
هیــچ یــک از زوجین مبتال بــه بیماری هــای صعب العالج نباشــند.
نباشــند. مخــّدر  مــواّد  بــه  معتــاد  زوجیــن  از  یــک  هیــچ   
زوجیــن تابعّیــت جمهــوری اســالمی ایــران را داشــته باشــند

نکتــۀ بســیار مهمی که در خصــوص جنین اهدایی وجــود دارد، این 
اســت که باید حتمــاً حاصل از تلقیح خارج از رحم باشــد؛  بدین نحو 
که ســلول های جنســی مــرد و زن اهدا کننــده را در آزمایشــگاه به 
صــورت مصنوعی، تلقیــح خارجی کنند و ســپس نطفــۀ حاصل از 
تلقیــح خارجی را به داخــل رحم زن پذیرنده منتقــل کنند؛ بنابراین 
به هیچ وجه نمی توان ســلول جنســی مرد اهدا کننده را که نسبت به 
زن پذیرنده، بیگانه محســوب می شــود، به رحم زن پذیرنده وارد کرد.

از آن رو که جنیــن اهدایی خصوصیات پدر و مــادر اهداکننده را دارا 
خواهد بود و از لحاظ ژنتیکی مشــابه آن ها می باشد، قانونگذار موافقت 
کتبــی زوجین اهداکننده را شــرط اهدا قرار داده اســت؛ بنابراین هم 
زن و هم مرد بایســتی رضایت خود را از فرآینــد اهدا که به هیچ وجه 
موضوع کــم اهمیتی نیســت، ابتدائاً و به صورت کتبــی اعالم دارند .

درمــورد حقــوق و تکالیف زوجیــن پذیرنده ی جنین و طفل نســبت 
به یکدیگر نیز قانون گــذار، رابطه ی آن ها را همچــون رابطه ی والدین 
و اوالد قــرار داده اســت و بنابراین زوجین باید حضانــِت او را عهده دار 
باشــند، نفقه ی او را بپردازند و به او احترام گذارند. در طرف مقابل نیز 
طفــل باید زوجین را کــه برایش نقش والدین را دارنــد، تکریم کند و 
درصــورت نیاِز آن ها )مثــاًل درهنگام پیری( نفقه ی ایشــان را بپردازد.

درپایــان ، نکتــه ی مهمــی کــه شــایان ذکر اســت این اســت که 
بیــن زوجیــن پذیرنــده و طفــل ، رابطه ی تــوارث )ارث بــری دو 
جانبــه( برقــرار نمی شــود؛ چرا کــه طفل از نســب آن ها نیســت. 

ساالر حاجی میرسعیدی 

دانشجوی رشته حقوق
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بــر کاهــش از دعــا کــردن  مــدت مدیــدی 
قیمــت هــای نجومــی نمــی گــذرد کــه این   
  بارســخن از شــیوه نگاه سیاســت رئیس جمهور

         آمریکا بر ایران و تاثیر آن براقتصاد، بر سر زبان ها افتاده است. 
آدرس این بار در اقتصاد واشــنگتن دی سی را نشان 
می دهد طبق ســخن شخص رئیس جمهور هر چه 
فریــاد دارید بر واشــنگتن دی ســی بزنید هیوالی 
قیمت ها و بازار بی ثبات ســکه ارز و دالر از ســال 
۹7 به بعد معیشــت روزانه مــردم را را به خود گره 
زده اســت واشنگتن دی ســی کجا در اقتصاد ایران 
مطرح می شــود. از زمان ریاســت جمهوری اوباما در 
آمریــکا تحریم نفت ایران، شــاه کلید اقتصاد و بانک 
مرکزی مطرح شد و همچنان واشنگتن دی سی سرطناب اقتصاد ایران 
را به دســت دارد . در ایــن بین تحوالت از زمان ورود آمریکا یکســان 
نبوده اســت پروژه شکست خورده برجام و جریان رسانه ای اخیر از روی 
کار آمــدن بایدن دو آدرس غلط اقتصاد در ایران بوده اســت زمانی که 
اقتصاد، بیمار اســت شــاید دوران کمون بیماری نیز وجود داشته باشد 

 دالر ده هزار تومانی 

راضیه  زارعی 

دانشجوی رشته 

مشاوره

مانند روزهای اخیر که کاهش قیمت دالر و ســکه را شاهد هستیم ولی 
آنچه که داروی اقتصاد ایران اســت نه شخص رئیس جمهوری واشنگتن 
دی سی است نه سیاســت خارجی دولت ها در ایران است. نگاه معیوب 
بــه عوامل داخلی در داخل کشــور فــارق از ورود تحریم هــا به ایران 
 وجود داشــته اســت که همان تولید به گفته مقام معظم رهبری است 
اینکه سیاســت حاکم آمریکا بر کشــور های جهان تاثیر گــذارد انکار 
کردنی نیســت ولی در کشــور هایی چون ژاپن یا بلژیــک مانند امروز 
 ما معیشــت کف بــازار مردم به صندلی کاخ ســفید وابســته نیســت 
البتــه در جامعــه سیاســت زده ی مــا وقتــی فرهنــگ، سیاســی 
اســت مســائل اجتماعــی و بــاز نگــرش آن ها وابســته بــه جریان 
 هــای سیاســی حاکــم اســت اقتصــاد هــم اســتثنا  نمــی مانــد. 
مســئوالن امروز عالوه بر شــیوه مدیریت نا صحیــح چنانچه که حتی 
در عرضــه کاال هــای اساســی با وجود موجودیت مشــغول هســتند 
. آدرس غلــط واشــنگتن دی ســی را هم بــه مردم می دهنــد و این 
چرخــه نامعیوب تــا جایی پیش می رود که عــده ای در صورت رئیس 
جمهــوری بایدن وعده دالر ده هزار تومانی می دهند.تفکیک سیاســت 
از اقتصاد خارجی شــاید درست نباشــد. ولی این چنین پیوند خوردن 
سیاســت با اقتصاد باعــث رقم خوردن این وضعیت خطر ناک میشــود
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گرا 
تریبون شما!

سالم 
این شماره سوم نشریه گرا است. این نشریه متعلق به شماست؛

 پس ما منتظر، مطالب شما در قالب:
1.نظرات،انتقادات و پیشنهادات شما نسبت به نشریه و مطالب آن.

2.مشکالت دانشکده ای و دانشگاهی و صنفی تان.
3.مطالبی  که برای چاپ در نشریه برایمان  ارسال کنید.

هستیم...

گرا گرا8


