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88498440سرويس اجتماعي

بي مايه فطير است !
 محمدمهدينيكضمير

با نگاهي به سياست هاي كش��ورهايي كه به دنبال 
افزايش جمعيت هستند مي توان يك وجه اشتراك 
مهم بين تمام اين سياست ها مش��اهده كرد و آن 
گنجاندن مش��وق هاي مالي و اقتص��ادي در كنار 
مشوق هاي فرهنگي و اقناع خانواده ها براي داشتن 

فرزندان بيشتر است. 
بيشترين وسيله مش��وق نرخ باروري كه در جهان 
مرسوم اس��ت، به اصطالح »پاداش نوزاد« ناميده 
مي شود كه شامل دستمزد و حقوق بيشتر، معافيت 
مالياتي يا س��اير امتيازات مالي براي خانواده هاي 
تازه فرزنددار شده است و در بيشتر كشورهايي كه 
با مش��كل پيري جمعيت مواجه اند، انجام مي شود 
و البته در ح��ال حاضر اغلب كش��ورهاي جهان به 
خصوص كش��ورهاي اروپايي و كشورهاي آسيايي 
همچون ژاپن با سياس��ت هاي تش��ويقي به دنبال 

افزايش جمعيت هستند. 
به ط��ور مث��ال در فرانس��ه، تركيبي از دس��تمزد 
اضافي، امتيازات مراقبت كامل از كودك و س��اير 
سياست هاي مشوق براي افزايش نرخ باروري كشور 

در نظر گرفته شده است. 
خانواده هاي داراي دو يا سه فرزند براي استفاده از 
امكانات مختلف در اين كش��ور از تخفيف بهره مند 
مي شوند. اين امكانات شامل بسياري موارد از بليت 

قطار تا بليت سينما و غيره مي شود. 
كش��ور ژاپن هم حدود 3/29 ميلي��ون دالر براي 
تش��ويق زوج ها به بچه دار ش��دن هزينه مي كند. 
پويش هاي تبليغاتي مشوق در دانمارك و سنگاپور 
به زوج هاي جوان يادآوري مي كند كه چه مسئوليت 

اجتماعي مهمي در مورد فرزندآوري دارند. 
روسيه هم از جمله كشورهايي است كه به خصوص 
در سال هاي اخير سياست هاي تشويقي گسترده اي 
را براي رشد جمعيت در نظر گرفته است. والديمير 
پوتين رئيس جمهوري روس��يه اعالم كرده اس��ت 
براي فرزند نخس��ت مبلغ ۴۵۰ ه��زار روبل حدود 

9۰ميليون تومان پرداخت خواهد كرد. 
طبق گفته پوتين، خانواده هايي هم كه فرزند دوم 
خود را به دنيا بياورند ۶۱۸ هزار روبل چيزي حدود 
۱2۴ميليون تومان از دولت پاداش خواهند گرفت. 
اين مبالغ سرمايه مادري در روسيه خوانده مي شود 
و خانواده ها نمي توانن��د آن را صرف خريد خودرو 
كنند بلكه تنها مي توانن��د آن را صرف خريد خانه، 
پرداخت قسط بانكي مربوط به آن يا هزينه تحصيل 
فرزندان خود كنند. پوتين دستور داده است با توجه 
به تورم ساالنه، هر سال ارقام اعالم شده با توجه به 

تورم افزايش يابند. 
تسويه بدهي خانواده هايي كه فرزند سوم خود را به 
دنيا مي آورند از ديگر تدابيري اس��ت كه والديمير 
پوتين آنها را براي رش��د جمعيت روس��يه به اجرا 
گذاشته است. عالوه بر اين قطعه زميني به مساحت 
۶۰۰ متر مربع به ارزش محلي كه خانواده مربوطه 

در آن ساكن است از سوي دولت اهدا خواهد شد. 
اينها تنها نمونه هايي از تدابيري است كه كشورهاي 
خواهان افزاي��ش جمعيت اجراي��ي مي كنند. در 
كش��ور ما اما به رغم تغيير سياست هاي جمعيتي 
هنوز هيچ گونه مش��وقي ب��راي خانواده ها در نظر 
گرفته نشده و همه مش��وق ها در حد حرف و روي 
كاغذ باقي مانده است. حاال طرح جواني جمعيت و 
تعالي خانواده با وجود تمام حاشيه ها و انتقاداتي كه 
برخي اشخاص و چهره هايي همچون وزير بهداشت 
به آن وارد كرده اند، مشوق هايي را براي فرزندآوري 
و حمايت از زوج هاي ناب��ارور در نظر گرفته كه اين 
مش��وق ها به طور يقين از نقاط مثبت اين طرح به 

شمار مي آيد. 
در اين طرح حدود هش��ت حكم در حوزه مسكن، 
۱۴ حكم در حوزه تسهيالت شغلي، شش حكم در 
حوزه مشوق هاي مالي، ۱۰ حكم در حوزه بهداشت 
و درمان، ۱۴حكم در حوزه فرهنگ س��ازي و هفت 

حكم در مورد تسهيالت آموزشي آمده است. 
 بيمه زوج هاي نابارور و رايگان شدن زايمان طبيعي 
از ديگر نكات مثبت اين طرح است. همچنين در اين 
طرح براي دوران بارداري و شيردهي بيمه در نظر 

گرفته شده است. 
اختصاص سهام يك ميليون توماني براي نوزادان هر 
چند با شرايط تورم موجود در جامعه مشوقي بسيار 
ناچيز اما نشانه اي از توجه به آتيه اين نوزادان است. 
بحث اجراي مرخصي 9 ماه��ه زايمان و مرخصي 
استعالجي براي نوزادان هم از ديگر موضوعات قابل 
تأمل در طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده است.  
عالوه بر اينها در صورتي كه خانواده اي صاحب فرزند 
سوم شود، حتي با وجود يك بار استفاده از تسهيالت 
مسكن، مي تواند براي بار دوم هم از اين تسهيالت 
استفاده كند. خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر 
هم در حوزه هزينه هاي ساخت مسكن تسهيالت 
ويژه اي دريافت مي كنند، ضمن آنكه تأمين زمين 
براي اين خانواده ها با ش��رط اجاره 99ساله است. 
تمام اين م��وارد اما ب��ار مالي ب��راي دولت خواهد 
داشت و ممكن است بر همين اساس هم رأي موافق 
شوراي نگهبان را با خود همراه نكند. اما به راستي 
آيا مي توان بدون هيچ هزينه اي به هدف افزايش نرخ 

رشد جمعيت دست پيدا كرد؟!

يادداشت

تمام آمار و ارقام منتش��ر ش��ده از وضعيت رش��د جمعيت بيانگر بحران 
رشد و پيري س��يماي جوان جامعه است. رس��يدن رشد جمعيت به زير 
يك درصد در سال 9۸ طبق آمار رس��مي وزارت بهداشت نگراني درباره 
وضعيت آينده كشور را بيش از پيش مي كند. در چنين شرايطي پيدا شدن 
سر و كله ويروس تاجدار هم به اين بحران دامن زده و موجب شده است 
وضعيت آينده جمعيت كشور بيش از پيش نگران كننده شود و سناريوهاي 
جمعيتي از صفر شدن رشد جمعيت كشورمان در آينده اي نزديك خبر 
مي دهند. در چنين شرايطي و با عنايت به اينكه تنها چيزي حدود ۱۰سال 
ديگر پنجره جمعيتي كش��ورمان باز خواهد بود و جمعيت جوان و مولد 
براي باروري و فرزندآوري در جامعه وجود دارد، ضرورت سياستگذاري و 
وضع قوانيني با ضمانت اجرايي باال براي حمايت از افزايش جمعيت امري 
ضروري به نظر مي رسد. به همين دليل نمايندگان مردم در مجلس يازدهم 
»طرح جمعيت و تعالي خانواده« كه از هفت س��ال پيش مطرح بود را در 
دستور كار خود قرار دادند و با تغييراتي تحت عنوان »طرح جواني جمعيت 
و تعالي خانواده« در آخرين روزهاي سال گذشته به تصويب رساندند. حاال 
اين طرح راهي شوراي نگهبان شده تا در صورت تصويب لباس قانون به 
تن كند اما چند روز پيش با نامه وزير بهداش��ت به دبير شوراي نگهبان و 
مخالفت وي با اين طرح، به نظر مي رسد قانوني حمايتي از افزايش جمعيت 

هنوز به ايستگاه آخر نرسيده  است و چالش هايي در مسير آن قرار دارد. 
 موضعگيريصريحوزيربهداش�تعليهط�رحمجلسبراي

جوانيجمعيت
زمزمه مخالفت با طرح جواني جمعي��ت و تعالي خانواده از مدت ها پيش 
شنيده مي شد و برخي از بندهاي اين طرح حسابي حاشيه ساز شده بود. 
بحث هاي مربوط به غربالگري و سقط جنين بندهاي جنجالي اين طرح 
هستند كه حاشيه هايي درباره آنها وجود دارد و نگاه مخالف منتقدان را در 
پي داشته است.  چند روز پيش هم سعيد نمكي وزير بهداشت در نامه اي 
به دبير ش��وراي نگهبان، بندهايي از طرح »جواني جمعيت و حمايت از 
خانواده« را مغاير با سياست هاي كلي نظام و اصول قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران دانست.  در نامه نمكي خطاب به آيت اهلل جنتي با اشاره به 
»سياست هاي كلي جمعيت« ابالغي۱393/2/3۰ و »سياست هاي كلي 
خانواده« ابالغي ۱39۵/۶/۱3مقام معظم رهبري مدظله العالي آمده است: 
»با وجود اين بايد اذعان داش��ت برنامه ريزي و سياس��تگذاري در چنين 
مقوالتي مستلزم هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاه هاي 

ذيربط در اين زمينه است.«
به گفته وزير بهداش��ت رهب��ر معظم انقالب اس��المي در بن��د 7-۱ از 
»سياست هاي كلي س��المت« ابالغي ۱393/۱۸/۱ توليت نظام سالمت 
شامل سياستگذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي 
و نظارت را بر عهده وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده 
است. اين مسئله بعداً نيز در بند ۴3-2  از سياست هاي كلي برنامه ششم 
توسعه ابالغي ۱39۴/۴/9 مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است و بر همين 
اساس نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي به موجب بند »الف« ماده 
)72( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اس��المي ايران )۱۴۰۰-۱39۶( مصوب ۱39۵ مقرر داشتند 
كه توليت نظام سالمت شامل سياس��تگذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي 
راهبردي ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي متمركز گردد.  همچنين لزوم هماهنگي و تقسيم كار بين 
اركان نظام و دستگاه هاي اجرايي در »سياست هاي كلي جمعيت« خطاب 
به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد شده 
است، بنابراين هرگونه اقدام در خصوص مسئله جمعيت و خانواده بايد در 
راستاي ساير سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي سالمت 
و همچنين در هماهنگي با دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. 
نمكي با اين مقدمه ادامه مي دهد: »در برخي موارد مصوبه اخير مجلس 
شوراي اسالمي با عنوان »طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده« بدون 
توجه به سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري مدظله العالي 

به تصويب رسيده است.«

 مغايرتباسياستهايكليسالمت
وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه مقوله جمعيت و باروري پيوند وثيقي با 
مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور كلي نظام سالمت دارد، مي افزايد: 
»از اي��ن حي��ث انش��اي م��واد )۴7(، )۵۰(، )۵۱(، )۵2( و )۵3( مصوبه 
مجلس ش��وراي اس��المي در وضعيت فعلي كه به موجب آن اوالً تأييد 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و درماني و راهنماهاي مربوط به سالمت و 
مراقبت از جنين را از حوزه صالحيت اين وزارت خارج نموده است و ثانياً 
به حوزه هاي بسيار تخصصي پزشكي ورود كرده است، مغاير با نظر مقام 
معظم رهبري مدظله العالي در بند 7-۱ از »سياست هاي كلي سالمت« 

است.«
از ن��گاه نمكي م��اده )3۸( مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي در اجراي 
آموزش هاي حين ازدواج، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
را مكلف كرده است كه محتواي تدوين ش��ده توسط شوراي فرهنگي- 
اجتماع��ي زنان و خانواده ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگ��ي را در زمينه 
بهداشت، س��المت باروري و فرزندآوري را عيناً آموزش دهد نيز به دليل 
تخصصي بودن مسائل پزشكي مغاير با ابالغيه مورخ ۱393/2/3۰ معظم 
له خطاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مبني بر لزوم هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاه هاي ذيربط 
در حوزه مسائل جمعيتي و همچنين محدودكننده حوزه توليت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر خالف بند 7-۱  از »سياست هاي 

كلي سالمت« دانسته است. 
وي همچنين با اشاره به اصل )7۵( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
كه مي گويد »طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان 
در خصوص لوايح قانون��ي عنوان مي كنند و به تقلي��ل درآمد عمومي يا 
افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس 
اس��ت كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمي��ن هزينه جديد نيز 
معلوم شده باشد«، تصريح مي كند: »بدين لحاظ و با توجه به اينكه مصوبه 
مورد اش��اره در قالب طرح به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمي رسيده است، احكام مندرج در ماده )۴۱( و تبصره هاي آن، مواد 
)۴3(، )۴9( و )۵۴( مصوبه مذكور به دليل پيش بيني نكردن نحوه تأمين 
هزينه جديد مغاير با اصل )7۵( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 

نظر مي رسد.«
در نهايت اينكه از نگاه نمكي مفاد مواد )3۸(، )۴۱(، )۴3(، )۴7(، )۴9(، 
)۵۰(، )۵۱(، )۵2(، )۵3( و )۵۴( »ط��رح جواني جمعي��ت و حمايت از 
خانواده« كه در جلس��ه مورخ ۱399/۱2/2۶ مجلس شوراي اسالمي به 
تصويب رسيده است، مغاير با سياست هاي كلي نظام و اصول )۵7(، )7۵( و 
)۱۱۰( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. وي با ذكر موارد فوق از 
دبير شوراي نگهبان خواسته است با لحاظ اين موارد، طرح ارسالي مجلس 

را مورد بررسي قرار دهند. 
جلسهداغشوراينگهبانباموافقانومخالفانطرحجواني

جمعيت
حاال آنطور كه سخنگوي كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و تعالي 
خانواده خبر داده است، از روز چهارشنبه، ۱۸ فروردين  ماه، بررسي آن در 
شوراي نگهبان آغاز شده و اين شورا همين روزها نظر خود را درباره اين 

طرح اعالم خواهد كرد. 
 باال گرفتن انتقادات از اين طرح موجب شد تا چند روز پيش جلسه اي با 
حضور موافقان و مخالفان طرح در پژوهشكده شوراي نگهبان برگزار شود. 
دكتر هادي طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در توئيتي درباره 
اين جلسه نوشت: »در يك جلسه داغ سه ساعته طرح جواني جمعيت و 
حمايت از خانواده با حضور كارشناس��ان و صاحبنظران موافق و مخالف 
بررسي و ديدگاه هاي نمايندگان دوطرف شنيده شد. گزارشي از نظرات 
تخصصي دو گروه براي تصميم گيري اعضاي شوراي نگهبان طبق قانون 
اساسي و شرع ارائه مي شود.« همچنين مجمع مشورتي حقوقي شوراي 
نگهبان براي بررس��ي ابعاد حقوقي اين طرح تشكيل جلسه داده است و 
بايد منتظر بود و ديد كه نظر نهايي ش��وراي نگهبان درباره اين طرح چه 

خواهد بود؟

صف آرايي مخالفان »جواني جمعيت« براي اثرگذاري در تصميم شوراي نگهبان 

همغربالگريوهمسقطدرماني
درطرحجديدمجلسموسوم

به»جوانيجمعيت«وجود
دارد؛اماسروصدايخالفواقع
مخالفانجوانشدنجمعيت
ايرانيپيرامونحذفايندو

مورد،درعملباعثشدهاست
كهبحرانجمعيتايرانيانبه

حاشيهراندهشود

درحاليكهباتصوي�بطرحجوانيجمعي�توتعاليخانوادهدرمجل�سيازدهمتصور
ميشدپسازهفتس�الباالخرهطرحيحمايتيبرايافزايشجمعيتبهثمرنشستهو
تصويبش�دهودرش�رايطيكهاينقانونهماكنونبرايردياتأييددرشوراينگهبان
اس�ت،يكنامهدوبارهسرنوش�تاينقانونرابااماواگرهايتازهايمواجهكرد.سعيد
نمكيوزيربهداش�تدرنامهايبهدبيرش�وراينگهباندربارهطرح»جوانيجمعيتو
حمايتازخانواده«مجلسشوراياس�المينكاتيرامتذكرش�دو10بندآنرامغايربا
سياس�تهايكلينظامواصولقانوناساسيجمهورياس�الميايراندانست.ازنگاه
وزيربهداش�ت،بندهاييازطرحجوانيجمعي�توتعاليخانوادهباسياس�تهايكلي

س�المتمغايرتدارد.همچنينبرخيازبندهاياينقانونبهدلي�لپيشبينينكردن
نحوهتأمينهزينهجديدمغايربااصل)۷۵(قانوناساس�يجمهورياس�الميايرانبه
نظرميرس�د.نمكيدرنهايتبخشهاييازاينقانونرامغايرباسياستهايكلينظام
واصول)۵۷(،)۷۵(و)110(قانوناساسيجمهورياسالميايرانعنوانكردهاست.در
كنارمخالفتوزيربهداشتبااينقانونونامهنگارياشبادبيرشوراينگهبانبرخياز
انجمنهايپزشكينيزنس�بتبهبندهاييازاينقانوندربارهغربالگريوسقطجنين
واكنشنش�اندادهاند.ايندرحالياس�تكهرئيسكميسيونمش�تركطرحجواني
جمعيتدرپاسخبهاينانتقاداتباريش�همخالفتبرخيپزشكانباتبديلشدنطرح

جوانيجمعيتبهقانونراتع�ارضمنافعميداندوميگوي�د:»مخالفتهاييكهوجود
داردبراس�اسدوروايتكاماًلغلطاس�ت.ميگويندمجلس،غربالگريجنينوس�قط
درمانيراحذفكرده،درحاليكههردوروايتغلطاس�تواتفاق�ًاماهمباغربالگريو
همباس�قطدرمانيموافقيم.«صالحقاسميكارش�ناسجمعيتهمدراينبارهباتأكيد
براينكههيچگاهطرحجمعيتدرصددحذفقانونس�قطدرمانينبودهاس�ت،تصريح
ميكند:»اينطرحدرصددبازنويسياينقانونتوسطخوِدوزارتبهداشتاست؛درطرح
ميخوانيم،وزارتبهداشتخودشمكلفميش�وددستورالعملهايبهداشتيدرماني
وراهنماهايمربوطبهس�المتومراقبتجنينرابازبيني،بازنگريوبازنويس�يكند.«

پرونده»جوان«ازحواشيشكلگرفتهپيرامونطرحمجلسبرايحمايتازرشدجمعيت

در حال حاضر در ش��رايطي هس��تيم كه حدود ۱۰س��ال از 
هش��دارهاي رهبر انقالب و كارشناس��ان تح��والت جمعيت 
مي گذرد؛ هفت س��ال اس��ت كه از ابالغ سياس��ت هاي كلي 
جمعيت گذش��ته و دوره اجراي برنامه ششم توسعه نيز رو به 
پايان است. در همه اين موارد، نه تنها هيچ اقدامي براي اجراي 
سياس��ت هاي كلي جمعيت انجام نش��ده بلكه متأسفانه در 
بس��ياري از موارد، رويكرد كنترلي وزارت بهداشت همچنان 
ادامه داشته است.  در حالي كه وزارت بهداشت در دهه هاي ۶۰، 
7۰ و ۸۰ نقش اصلي را در پروژه كنترل جمعيت داشته، حاال 
كه سياست هاي كلي جمعيت ابالغ شده است و بايد به سمت 
افزايش فرزندآوري و حمايت از خانواده برويم، اين وزارتخانه 
به وظايف خود عمل نمي كند  و در جواب مطالبه، ادعا مي كند 
جمعيت يك موضوع فرابخشي اس��ت و همه اركان نظام بايد 

پاي كار بيايند. 
هيچ گاه طرح جمعيت درصدد حذف قانون سقط درماني نبوده 
و اين طرح درصدد بازنويس��ي اين قانون توس��ط خوِد وزارت 
بهداشت اس��ت؛ در طرح مي خوانيم، وزارت بهداشت خودش 

مكلف مي ش��ود دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي درماني و راهنماهاي مربوط 
ب��ه س��المت و مراقب��ت از جنين را 
بازبيني، بازنگري و بازنويس��ي كند.  
طرح جمعيت و كارشناسان مي گويند 
موض��وع غربالگ��ري بايد براس��اس 
استانداردهاي جهاني بازنگري شود 

و كسي درصدد حذف آن نيست.  در نامه اخير دكتر نمكي در 
مخالفت با طرح جواني جمعيت هر چند وي يكي از اولويت ها 
و رويكردهاي وزارت بهداش��ت در س��ال ها ي اخير را مسئله 
جمعيت عنوان كرده است اما در دوره  وزارت دكتر نمكي عالوه 
بر  بيش از ۵۰ بار توصيه و تأكيد رهبر انقالب در 9 سال گذشته 
در مورد جمعيت، سه بار رهبر انقالب شخصاً  موضوع جمعيت 

را مطالبه كردند اما دريغ از كوچك ترين اقدام!
دكترصالحقاسمي
نويسندهمجموعهكتاب»جنگجهانيجمعيت«
وپژوهشگرحوزهجمعيت

 مجلس قبول دارد كه توليت حوزه س��المت در كش��ور، وزارت 
بهداشت است و همه بايد حرمتش را نگه داريم. اما برخي اعضاي 
محترم جامعه پزشكي تعريف نادرستي از اين توليت دارند و براي 
خود حريمي تعيين كرده اند كه قانونگذار و سياستگذار هم نبايد 
وارد آن شوند. اين تفكر غلط است، در نامه اي هم كه براي آقاي 
وزير آماده كرده بودند و ايش��ان امضا كرده ب��ود، همين ديدگاه 
نمايان اس��ت.  با تصويب طرح جواني جمعيت در مجلس برخي 
پزشكان هجمه اي را آغاز كرده اند و به نظر مي رسد اين پزشكان 
نگرانند با تبديل ش��دن ط��رح جواني جمعيت ب��ه قانون، دچار 
تعارض منافع شوند.  مخالفت هايي كه با طرح جواني جمعيت و 
تعالي خانواده وجود دارد بر اساس دو روايت غلط است. مي گويند 
مجلس، غربالگري جنين و س��قط درماني را حذف كرده، در هر 
حالي كه هر دو روايت غلط است و اتفاقاً ما هم با غربالگري و هم با 
سقط درماني موافقيم، اما تصور منتقدان اين بود كه ما مي خواهيم 
غربالگري جنين را حذف كنيم، در حالي كه به هيچ وجه اين طور 
نيست. تأكيد داشتيم همان طور كه مي گويند هم اكنون اختياري 
است و اجباري نيس��ت، باز هم اختياري باقي بماند و تحت  نظر 
پزش��ك متخصص صورت گيرد. اتفاقاً اين موض��وع با نظر خود 

كارشناس��ان وزارت بهداش��ت انجام و 
ماده اولي��ه اصالح ش��د.   موضوع ديگر 
سقط  جنين اس��ت كه گفته مي شد اين 
كار در چارچوب شرع انجام مي شود. ما 
هم گفتيم همان طور ك��ه بايد در حوزه 
تخصصي پزشكي ش��ما نظر بدهيد، در 
حوزه تخصصي شرعي نيز بايد فقيه نظر 

بدهد. در حال حاضر جدولي براي س��قط جنين تعيين شده كه 
اعالم مي ش��ود مطابق با چارچوب فتواي مراجع است اما وقتي 
برخي از همين موارد را از مراجع اس��تعالم كرديم، گفتند سقط 
جايز نيس��ت. تاكنون موضوع حرج بر مادر كه مس��ئله اي فقهي 
است، درست تفسير نشده بود؛ در حالي كه تشخيص اين موضوع 
با فقيه است. با قوه قضائيه هم هماهنگ شده تا در هر استان يك 
قاضي از طرف اين قوه  در پزشكي قانوني حضور داشته باشد تا در 
نهايت در مورد سقط جنين، عالوه بر امضاي سه پزشك، قاضي 

مورد نظر هم حكم نهايي را تأييد و امضا كند. 
اميرحسينبانكيپورفرد
رئيسكميسيونمشتركطرحجواني

نظر کا رشنا س

چيذري
زهرا

پرونده
نجمعيت

بحرا

طرح جواني جمعيت وزارت بهداشت را طرح جواني جمعيت با منافع برخي پزشكان تعارض دارد!
مكلف به استانداردسازي غربالگري كرده نه حذف آن


