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فرصتسوزی
درجوانیجمعیت

بانگاهسیاسیوجناحی
 محمد مهدی نیک ضمیر

مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده 
از جنجالی  ترین و پر بحث  ترین مواد این طرح است 
که پیش از مخالفت شورای نگهبان با طرح جوانی 
جمعیت و بازگشت دادن آن به مجلس مخالفان 

متعددی را در مقابل آن به صف کرده بود.
اما ببینیم این دو ماده چیست و حساسیت زایی این 

مواد در طرح مجلس به چه دلیلی است.
ماده ۵۳ وزارت بهداش��ت را مکلف کرده حداکثر 
سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، تمامی 
»دس��تورالعمل های صادره « مرتبط با بارداری و 
سالمت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای 
آنها ایجاد کند یا اینکه کادر بهداش��تی- درمانی 
مادر را به س��قط جنین توصیه و راهنمایی کند، 
مورد بازنگری قرار داده و پس از تأیید ستاد عالی 

جمعیت و خانواده به اجرا درآورد.
استاندارد سازی عملکرد ارائه  دهندگان خدمات، 
آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پایش و ارزش��یابی 
عملکرد و صدور یا لغ��و مجوز خدمت آنها، اصالح 
روش های این مداخالت و به اس��تاندارد رساندن 
مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخص های 
به روز اس��تانداردهای علمی و تعیین مس��ئولیت 
عاملی��ن خدم��ت، تعیی��ن آیین نام��ه تصدیق 
آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری 
با رعایت شاخص های بند یک و دو با تبیین نحوه 
پاس��خگویی آنها از جمله تکالیف این وزارتخانه 
است. این بند از قانون س��ه تبصره نیز دارد. طبق 
تبصره یک عدم ارجاع مادر ب��اردار به غربالگری 
ناهنجاری جنینی توس��ط پزشک یا اعضای کادر 
بهداش��تی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به 
محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع 
مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط 
یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتی که 
در چارچوب دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی 
جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی 

نشده است.
بر اس��اس تبصره ۲، از زمان الزم االجرا شدن این 
قان��ون هرگونه توصیه ب��ه مادران باردار توس��ط 
کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی 
درمانگران به تش��خیص ناهنجاری جنین مجاز 
نبوده و صرف��اً در قالب تبصره ۳ ای��ن ماده مجاز 
است. تبصره ۳ نیز می گوید : جهت استاندارد سازی، 
نظارت، پای��ش و ارزش��یابی در م��واردی که به 
درخواس��ت والدین و با تجویز پزشک متخصص 
آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز گردد، 
باید اطالعات مادر، پزش��ک، مس��تندات، دالیل 
تجویز ی��ا اقدام را در پرونده الکترونیک س��المت 
بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون درج و بارگذاری 

نماید.
براس��اس ماده ۵۶ نیز س��ازمان پزش��کی قانونی 
مکلف اس��ت، حداکثر س��ه ماه پس از ابالغ این 
قانون دستورالعمل اجرایی س��قط را در شورایی 
مرکب از رئیس س��ازمان پزش��کی قانونی کشور 
به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در 
فقه پزش��کی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه نفر 
متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی 
با معرفی ریاست سازمان پزش��کی قانونی و یک 
نفر قاضی دیوان عالی کش��ور به پیشنهاد رئیس 
قوه قضائیه و ی��ک نفر نماینده عضو کمیس��یون 
بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب 
نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مش��روط به رأی 
موافق حداقل دو فقیه، الزم االج��را بوده و پس از 
آن قانون س��قط درمانی مص��وب ۲۵ /۱۳۸۴/۰۳ 

نسخ می گردد.
جالب اس��ت بدانید ماده واحده سقط درمانی، در 
مجلس ششم و در س��ال ۱۳۸۴ بعد از یک بار رد 
شدن از سوی شورای نگهبان و بحث های متعدد در 
نهاد شورا، در نهایت با شبهاتی تصویب شد. از جمله 
این شبهه ها توصیه به س��قط برخی بیماری های 
جنینی بسیار خفیف در آن دیده می شود. در طرح 
جدید مجلس، اما تعیین آیین نامه سقط قانونی، به 

شورایی معتبرتر واگذار شده است.
ماده ۵۶ قانون نیز جلوی سقط قانونی را نگرفته، 
بلکه سازوکاری دقیق تر جهت نظارت حاکم شرع 
بر ش��رایط موجود در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا 
فقط کسانی که طبق تشخیص پزشکان معتمد، 
جنین شان بیماری قطعی و بسیار شدیدی داشته 
باشد، جواز سقط درمانی را پیدا کنند که با توجه به 
شرایط فردی مادر مصداق حرج باشد و ولوج روح 

اتفاق نیفتاده باشد.
از سوی دیگر باال بودن مثبت کاذب غربالگری  ها در 
کشور ما موضوعی است که لزوم استاندارد سازی 
بحث های غربالگری را به وضوح نش��ان می دهد و 
لزوم این فرآیند موضوعی اس��ت که خود وزارت 
بهداش��ت هم بر آن اذعان دارد. اگرچه عدم تأیید 
و بازگش��ت طرح جوانی جمعیت از سوی شورای 
نگهبان نش��ان دهنده ضعف ه��ا و خألهای طرح 
نمایندگان مردم در مجلس یازدهم است، اما لزوم 
بازنگری در قانون فعلی س��قط درمان��ی و یا روند 
غربالگری جنین امری ضروری است که دستیابی 
به یک بازنگری جامع و علمی همراهی کارشناسان 
وزارت بهداشت و پزشکی قانونی و فقها را می طلبد . 
به هر رو مباح��ث مرتبط با جمعی��ت امری ملی 
است و نگاه سیاسی و جناحی تنها فرصت سوزی 

خواهد کرد.

يادداشت

پی��ری جمعیت و حرکت به س��مت رش��د صف��ر جمعیت��ی واقعیت 
تکات دهنده ای است که تا دیر نشده باید فکری به حال آن کرد. جوانان 
دهه شصتی که بار اصلی افزایش جمعیت کش��ور در این دهه بودند و 
حاال در پنجره جمعیتی قرار دارند، در حال عبور از سن مناسب باروری 
هستند، آن هم در حالی که بخش مهمی از این گروه سنی حتی ازدواج 
نکرده اند، چه رسد به اینکه بخواهند در افزایش جمعیت کشور اثرگذار 

باشند!
دهه هفتادی ها هم اگرچه آمار ازدواج و تشکیل خانواده شان نسبت به 
دهه شصتی ها باالتر اس��ت، اما آمار طالق باالتر در این گروه و میانگین 
زمانی یک تا پنج ساله زندگی مشترک آنها اغلب فرصتی برای مادر و پدر 
شدن و فرزندآوری در اختیارشان قرار نداده و همین مسئله هم موجب 
شده تا در کنار معضالت دهه شصتی ها و جا ماندنشان از اثرگذاری در 
رشد جمعیت و جوان نگه داشتن س��یمای جامعه، دهه هفتادی ها هم 
با چالش های خاص دهه خودش��ان دس��ت و پنجه نرم کنند و درصد 
قابل توجهی از آنها از پدر و مادر شدن و اثرگذاری در روند رشد جمعیت 
جا بمانند. خالصه اینکه نتیجه ماجرا کاهش قابل توجه رشد جمعیت 
کش��ور و قرار گرفتن در یک قدمی رش��د صفر و منفی است. برای حل 
چالش های جمعیتی کش��ور اما تاکنون قانونی جامع و دارای ضمانت 
اجرایی ارائه نشده است. هر چند تالش هایی در این زمینه اتفاق افتاده 

است.
  طرح جوانی جمعیت شورای نگهبان را قانع نکرد

یکی از جدی  ترین این تالش ها، ط��رح مجلس برای افزایش جمعیت و 
تعالی خانواده است که از س��ال 9۲ در کمیسیون های مختلف در حال 
چکش خواری است، اما تاکنون به ثمر نرس��یده است . مجلس یازدهم 
هم این طرح را در اولویت خود ق��رار داد و در نهایت با تصویب این طرح 

در روزهای پایانی اسفند ماه خواست تا به مردم طرح جوانی جمعیت را 
عیدی بدهد، اما این طرح نتوانست مهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد 
و این ش��ورا به واس��طه ایرادات متعدد در عبارت پردازی ، ساز و کار ها و 
حتی ایرادات شرعی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را به مجلس 
بازگرداند. ایراداتی که از نگاه مهدی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای 
نگهبان اگرچه به لحاظ کمی تعداد این اشکاالت و ابهامات، کم نیست، 
اما جنس ابهامات و اش��کاالت مطروحه به نحوی است که این موارد در 
جلسات کارشناسی و با توضیحاتی که ارائه می گردد، قابل اصالح خواهد 
بود. امیرحسین بانکی پور، عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی و رئیس کمیسیون مش��ترک طرح جوانی جمعیت هم معتقد 
است، 9۰درصد ایرادات جدی نیس��ت و به راحتی قابل حل است و در 
مورد ۱۰درصد باقی مانده باید به اتفاق نمایندگان بحث و بررسی کنیم 

تا برطرف شود.
 صف بندی وزرا در مخالفت با جوانی جمعیت!

اصلی  ترین مخالفت ها با طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده حول محور 
سقط جنین و غربالگری باز می گردد.

نخس��تین وزیری که مخالفت صریح خود را با طرح جوانی جمعیت و 
تعالی خانواده اعالم کرد، سعید نمکی، وزیر بهداشت بود. وی در نامه ای 
خطاب به شورای نگهبان ۱۰ بند از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده 
را با سیاست های کلی نظام و اصول قانون اساسی مغایرت دانست. از نگاه 
نمکی، بند هایی از این طرح مجلس، تأیید دستورالعمل های بهداشتی 
و درمانی و راهنماهای مربوط به س��المت و مراقبت از جنین را از حوزه 
صالحیت وزارت بهداش��ت خارج و ثانیاً به حوزه های بسیار تخصصی 
پزشکی ورود کرده است. همچنین ماده دیگری از این طرح، در اجرای 
آموزش های حین ازدواج، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که محتوای 

تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی 
انقالب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سالمت باروری و فرزندآوری عیناً 
آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی 

مغایر اسناد باالدستی است.
پس از آن محمد شریعتمداری، وزیر تعاون نیز به جمع مخالفان طرح 
»جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب کمیس��یون مش��ترک 
مجلس پیوست و در توییتی نوشت: »با تصویب آن بخش از طرح جوانی 
جمعیت مجلس شورای اسالمی که محدود کردن  غربالگری ژنتیک را 
در پی دارد، مخالفیم. اعتراض خود را بر مبنای نظرات سازمان بهزیستی 
برای استمداد فوری از شورای نگهبان به آن شورا فرستادیم. با انجام این 
غربالگری تاکنون از تولد 7 هزار و ۳۰۰ نوزاد دارای معلولیت جلوگیری 

شده است.«
در برابر این اظهارات اما صحبت های موافق��ان طرح جوانی جمعیت و 
منتقدان شیوه های کنونی غربالگری را داریم؛ افرادی از جامعه پزشکی 
و متخصصان این حوزه که معتقدند غربالگری به روش و سازوکارهای 
کنونی در کنار جلوگیری از تولد ن��وزادان دارای معلولیت از تولد تعداد 
قابل مالحظه ای از نوزادان سالم هم جلوگیری می کند! اتفاقی که ضرورت 
بازنگری در غربالگری و استاندارد س��ازی آن را اجتناب ناپذیر می کند؛ 
موضوعی که طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده با وجود تمام اشکاالتی 

که شورای نگهبان بر آن وارد دانسته، بر آن تأکید و توجه داشته است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران با توجه به آمار موالید و 
روند کاهشی جمعیت، مقوله جمعیت یکی از مسائل مهم کشور است، 
بنابراین ارائه راهکار هایی جهت حل این مس��ئله، نه تنه��ا قابل تردید 
نیست، بلکه به استناد سیاست های کلی جمعیت که در اردیبهشت ماه 

سال ۱۳9۳ از سوی رهبرمعظم انقالب ابالغ شد، ضرورت نیز دارد.

 ایراد شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت
هادی طحان نظیف، عضو ش��ورای نگهبان در گزارشی درباره بررسی 
طرح جوانی جمعیت می گوید:  »در این طرح، تالش بر این بوده است که 
به صورت جامع به موضوعات مربوط به جوانی جمعیت پرداخته شود و 
قانونگذار تسهیالت مختلف و متعددی را برای تشویق به فرزندآوری در 
نظر گرفته است. شورای نگهبان نیز ضمن ارج نهادن به چنین رویکردی و 
با پاسداشت دغدغه نمایندگان محترم در این خصوص، ایرادات و ابهامات 
متعددی را نس��بت به آن مطرح کرد تا در نهایت با رفع این اش��کاالت، 

قانونی کارآمد و مؤثر برای اجرا به جامعه عرضه گردد.«
طحان نظیف تأکید می کند: »بخش اعظمی از مواردی که این ش��ورا 
نس��بت به این طرح مطرح کرده اس��ت، ابهاماتی بود که از نظر اعضای 
این ش��ورا در خصوص این طرح وجود داش��ت، به ای��ن نحو که برخی 
عبارت پردازی  ها در متن و یا برخی سازوکار ها در نحوه اجرای این مصوبه 

روشن و دقیق نبود، بنابراین مورد ایراد و ابهام این شورا واقع شد.«
به گفته این حقوقدان ش��ورای نگهب��ان، در سیاس��ت های کلی نظام 
قانونگذاری و به طور خاص در بند نهم این سیاست  ها از آن تحت عنوان 
رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی یاد ش��ده و بر قابل اجرا و قابل 
سنجش بودن آن، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطالحات 
حقوقی و همچنین انسجام قوانین تأکید شده اس��ت، اما این طرح در 
چنین مواردی ضعف دارد. به عالوه اینکه برخی مواد آن به خاطر وجوه 

شرعی، با اشکاالت فقهای این شورا مواجه شد.
طحان نظیف تأکید می کند: »به هر حال ممکن است به لحاظ کمی تعداد 
این اشکاالت و ابهامات، کم نباشد، اما جنس ابهامات و اشکاالت مطروحه 
به نحوی است که این موارد در جلسات کارشناسی و با توضیحاتی که 

ارائه می گردد، قابل اصالح خواهد بود.«

جوانیجمعیتدرلبهپرتگاهرشدمنفیجمعیتی

طرحي که براي نجات جمعیت 
ایراني در مجلس تدارک دیده 

شده بود، در نهایت با نامه 
مخالفت دو وزیر روبه رو شد و 
به سرانجام نرسید. حاال طرح 

موسوم به »جواني جمعیت« 
درحال اصالح شدن در مجلس 

است. باید دید این بار یک متن 
مدون و داراي ضمانت اجرا 

براي برون رفت از بحران جمعیت 
ایراني تصویب مي شود یا نه؟!

چیزی نمانده تا رشد جمعیت کشورمان به صفر برسد! این را به سادگی می توان از روند 
رشد جمعیت در سال های اخیر متوجه ش�د . در حالی که سال 98 رشد جمعیت کشور 
برای نخستین بار به زیر یک درصد رس�ید، س�ال 99 این میزان به 0/6درصد رسید و 
با ش�رایط کرونا و آثار منفی  بیماری بر فرزندآوری و نگرانی هایی که برای بارداری در 
ش�رایط کرونایی وجود دارد، می توان حدس زد روند نزولی رشد جمعیت کشور برای 
س�ال جاری حتی به کمتر از نیم درصد برس�د. این آمار و ارقام زمانی وحشت انگیزتر 
می شود که بدانیم تا بسته شدن پنجره جمعیتی و حضور افراد جوان و در سن باروری 

برای تغیی�ر معادله جمعیتی جامعه چند س�الی بیش�تر فرصت نداری�م . در این میان 
خأل قوانین حمایتی و تدابی�ر اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ب�رای حمایت از ازدواج 
و تش�کیل خانواده و به تبع آن رش�د جمعیت کشور به شدت احس�اس می شود و در 
همین راس�تا هم مجلس یازدهم اولویت خود را بر تصویب و تکمی�ل طرح جمعیت و 
تعالی خانواده گذاش�ت و در روزهای پایانی س�ال گذش�ته این طرح را ب�ا نام جدید 
» طرح جوانی جمعی�ت و تعالی خانواده « برای اجرای آزمایش�ی هفت س�اله تصویب 
کرد؛ طرحی که در کنار طیف گس�ترده مخالفان ، مخالفت صریح و نامه نگاری دو وزیر 

با ش�ورای نگهبان را در برابر خود به صف ک�رد، اما در نهایت ط�رح جوانی جمعیت و 
تعالی خانواده مهر تأیید شورای نگهبان را نگرفت و به دلیل اشکاالت متعدد از جمله 
عبارت پردازی  ها در متن و یا برخی س�ازوکار ها در نحوه اجرای این مصوبه و در نهایت 
برخی اشکاالت شرعی به مجلس برگشت خورد، اما ظاهراً این ایرادات آنچنان اساسی 
و غیرقابل حل ش�دن نیس�ت و حاال مجلس و طرفداران این طرح در حال بررس�ی و 
تالش برای رفع ایرادات مطروحه و جلب نظر ش�ورای نگهبان هس�تند. حاال باید دید 
اصالحات طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده به روز جهانی جمعیت می رسد یا خیر؟ 

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده زیر ذره بین شورای نگهبان و مجلس در حال چکش خواری و اصالح است

بررسی نقاط قوت و ضعف طرح جوانی جمعیت و پاسخ به ابهامات 

به طور کلی 9۰درصد ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت 
و تعالی خانواده جدی نیس��ت و به راحتی قابل حل است و در مورد 
۱۰درصد باقی مانده باید به اتفاق نمایندگان بحث و بررس��ی کنیم 
تا برطرف شود. شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم طرح جوانی جمعیت را مطابق با سیاس��ت های نظام دانسته، اما 
درخصوص سه ماده 7 ، 9 و ۵۶ ابهاماتی مشاهده کرده که بیشتر جنبه 
اقتصادی دارد، بنابراین ما مشکل سیاس��تی نداریم. متأسفانه رفتار 
خوب و منصفانه ای نسبت به این طرح صورت نگرفت، چون منتقدان 
حتی فرصت نکردند یک بار این طرح را کامل بخوانند گاهی مواردی 
مطرح می کردند که نش��ان می دهد به کل طرح احاطه ندارند. برای 
جلوگیری از بحران پیری جمعیت مطالعه دقیقی انجام شد و به ۲۱ 
مانع جدی رسیدیم. از این ۲۱ مانع چند مانع بسیار جدی بود و سعی 
کردیم به حل مسئله بپردازیم از جمله موانع معیشتی که سعی کردیم 
مشوق هایی برای مردم در نظر بگیریم؛ مانند دادن زمین، وام، تسهیالت 
و سهام برای فرزندآوری، اما یکی از مسائل جدی در حوزه بهداشت و 
درمان بود و نماینده وزارت بهداشت و درمان نیز در تمام جلسات ما 
حضور داشت. ما موافق غربالگری هستیم و هیچ جایی نگفته ایم نباید 
غربالگری انجام شود. در این طرح تأکید شده وزارت بهداشت، پروتکل 
غربالگری را بنویسد و این اولین پروتکلی نیست که وزارت بهداشت 

می نویسد. نمی خواهیم نوزادان سندروم دان 
متولد شوند، اما می خواهیم بچه های سالمی 
را که هر روز غیرعلمی کش��ته می ش��وند، 
نجات دهیم. در حال حاض��ر جدولی به نام 
اندیکاسیون سقط جنین داریم که براساس 
فتوا تدوین و در پزشکی قانونی تهیه شده که 
گزارش های عجیبی از موارد س��قط جنین 

داش��ته ایم. حاال می خواهیم این جدول با حضور متخصصان و س��ه 
مجتهد و حقوقدان تأیید ش��ود تا در مواردی که گفته می شود سقط 
جنین باعث حرج مادر اس��ت، فقها مفهوم حرج را تعریف کنند. در 
واقع وقتی قرار است جان یک عده انس��ان را براساس جدولی از بین 
ببریم، چه ایرادی دارد فقها نیز حضور داشته باشند و مفهوم حرج را 
تأیید کنند. در نهایت اینکه طرح جوانی جمعیت طرح بسیار وسیعی 
است که 7۴ ماده و چندین بند و تبصره و در مجموع ۲۰۰ حکم دارد، 
بنابراین طبیعی  است مغایرت  ها و ابهاماتی وجود داشته باشد. در حال 
حاضر اعضای کمیسیون  ها با مشاوران خود در حال بررسی هستند تا 

پیشنهادات خود را درخصوص این طرح تدوین کنند.
دکتر امیر حسین بانکی پور فرد 
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت

اخیراً با توجه به تصویب ط��رح جوانی جمعیت یا حمایت 
از خانواده در مجلس شورای اس��المی مبتنی بر اصل ۸۵ 
قانون اساس��ی و ارجاع آن به ش��ورای نگهبان، ایراداتی را 
شورای نگهبان گرفته که مجلس در حال تدوین پاسخ های 
آن است و به زودی پاسخ برمی گردد. بعید می دانم تا امروز 
هیچ مصوبه مجلس��ی حتی مصوبه های س��خت اقتصادی 
در این حد ف��راوان زیر ذره بینی ان��واع مختلف تخصص  ها 
و گروه های سیاس��ی و گاهی علمی و گاهی ش��به علمی 
و تجمع��ات مختلفی که ب��ه بهانه های گوناگون تش��کیل 
می ش��وند، قرار گرفته باشد. ادعای تولد س��االنه 7۰ هزار 
کودک معل��ول در صورت اجرای ط��رح جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده، غیرعلمی و غلط اس��ت. توسعه بیش  از 
حد غربالگری در کشور موجب کش��ته شدن تعداد زیادی 
انسان سالم شده اس��ت. غربالگری غیراصولی و غیرعلمی، 
منجر به ترس بسیاری از خانم ها از بارداری شده و در عوض 
میلیارد ها تومان چرخه مالی برای تست های NIPT فراهم 
کرده است. گاهی اوقات تا ۲۶درصد خالف بررسی و ارزیابی 
غربالگری جنین داریم. افرادی که می گویند اگر یک معلول 
به دنیا بیاوریم، به یک نفر ظلم کرده ایم، من هم این سخن 

را قبول دارم، ول��ی از طرف دیگر، 
ر ها کردن این حوزه و عدم تمهید 
اقتضائ��ات و مق��ررات، امکانپذیر 
نیس��ت. مصوبه جوان��ی جمعیت 
و حمایت از خان��واده بدون نقص 
نیست، اما این اقدام گامی روبه جلو 
به ش��مار می رود. اکن��ون میزان 

باروری کلی در کشور ما حدود ۱/۶ شده است؛ یعنی حتماً 
جمعیت افولی است. رشد جمعیت ۰/۶ است و به زودی به 
صفر می رسد. ساالنه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار سقط 
در کشور داریم که ۳۸ درصد آنها یعنی قریب به ۵۳۰ هزار 
نفر عمدی و جنایی هستند.  از ابتدا قوه قضائیه حکم سقط 
را صادر می کرد، ولی نظر برخی این ب��ود که در بین گروه 
تصمیم گیران، فقیه آگاه به موضوع هم حضور داشته باشد 
و ثانیاً قاضی حکم بدهد، کجای دنیا حکمی داریم که صادر 
شود و قاضی نباشد! قضاوت یک علم پیچیده است! برخی 

منتقدان حتی متن طرح را نخوانده اند.
دکتر محمداسماعیل اکبری
مشاور وزیر بهداشت و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی 

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
طرح جوانی جمعیت 

و تعالی خانواده

توسعه بیش  از حد غربالگری
 موجب کشته شدن تعداد زیادی انسان سالم شده است

برای جلوگیری از تولد نوزادان سندروم دان
 بچه های سالم نباید کشته شوند !

ان
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