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«جوانی جمعیت» یک گام
دیگر به اجرا نزدیک شد.
ایراداتی که شورای نگهبان
به این طرح وارد داشته
است ،برای اجرایی شدن
جوانی جمعیت بسیار مهم
است .حاال مجلس باید با
رفع ایرادات اعالمی ،جمعیت
ایران را از پیرشدن بیش از
پیش نجات دهد .البته که
حتی اجرای این طرح هم
نسخه نهایی نجات جمعیت
ایرانی نیست

افزایش جمعیت
حمایت و مشوق میخواهد

سیاس�تهای جمعیتی اغلب کشورهای جهان
ب�ه س�مت و س�وی افزای�ش جمعی�ت حرکت
میکند اما تغییر سیاس�تهای جمعیتی با لغو
قوانین تنبیهی و مشوقهایی برای فرزندآوری
همراه اس�ت ت�ا بتواند م�ردم را برای داش�تن
فرزندان بیش�تر اقناع کند .در غیر این صورت
توصی�ه و حت�ی بی�ان آم�ار و ارق�ام جمعیتی
نمیتوان�د ب�ه تنهای�ی در توجی�ه خانوادهها
برای داش�تن فرزندان بیش�تر مؤثر واقع شود.

 جوان

بررسی چرایی دست رد چندباره شورای نگهبان به سینه طرح مجلس برای جوانی جمعیت و تعالی خانواده

عودت«جوانیجمعیت»ازشوراینگهبانبهخانهملت

 15سال از فرصت طالیی پنجره جمعیتی را از دست دادهایم
وضعیت جمعیتی کشور مس�اعد نیست و پیش از بسته ش�دن پنجره جمعیتی باید برای
فرار از تله جمعیت فکری کرد .مجلس یازدهم ،سال گذشته با اعالم وصول طرح جمعیت و
تعالی خانواده کار خود را آغاز کرد و در ادامه برای حصول نتیجه با استناد به اصل  ۸۵قانون
اساسی ،کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیس�یونهای فرهنگی ،بهداشت ،اجتماعی،
برنامه و بودجه ،اقتصادی ،کشاورزی ،عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل داد

پیش��ینه طرح جوانی جمعیت به س��ال  92بازمیگردد .در آن زمان
مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعی��ت و تعالی خانواده
در تاریخ  ۱۳۹۲ /۳ /۲۸با هدف افزایش نرخ ب��اروری به حداقل ۲/ ۵
فرزند بهازای هر زن با  ۵۰ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعالم وصول
کرد .اما در نهایت عم��ر مجلس دهم به پایان رس��ید ،اما این طرح به
سرانجام نرسید!
مجلس یازدهم و جوانی جمعیت
مجلس یازدهم اما در تاریخ اول خرداد  ۹۹ای��ن طرح جمعیتی را در
شروع کار خود اعالم وصول کرد.
نمایندگان مجلس برای به ثمر رس��یدن این ط��رح از اصل  ۸۵قانون
اساس��ی کمک گرفتند و طرح جوانی جمعیت و حمای��ت از خانواده
با تشکیل کمیسیون مش��ترکی برگرفته از کمیسیونهای فرهنگی،
بهداش��ت ،اجتماعی ،برنامه و بودجه ،اقتصادی ،کش��اورزی ،عمران
و امنیت ملی و سیاس��ت خارجی بررس��ی و در نهایت طی پنج ماه و
در ۷۳جلسه کمیسیون مش��ترک این طرح در  ۷۴ماده تصویب شد.
تسهیالت شغلی و آموزشی ،مش��وقهای مالی و تسهیالت مسکن در
کنار تالش برای فرهنگسازی و فراهم ساختن بسترهای بهداشتی -
درمانی الزم برای زوجها به خصوص زوجهای نابارور از جمله مواردی
است که در این طرح پیشبینی شده و در صورت اجرایی شدن میتواند

تا این طرح را با عنوان جدید طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» به سرانجام برساند.
در آخرین روزهای سال  ۹۹سرانجام گره از بخت طرحی حمایتی در راستای سیاستهای
جدید جمعیتی کشور باز شد و نمایندگان مجلس طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده»
را که نسخه به روز شده طرح «جمعیت و تعالی خانواده» اس�ت با اکثریت آرا برای اجرای
آزمایشی به مدت هفت سال تصویب کردند .این طرح اما نتوانست تأیید شورای نگهبان

در کنار هم به تحقق هدف اصلی این قانون که همان افزایش جمعیت
است ،کمک کند .اما تاکنون چند بار است که این طرح نتوانسته نظر
مثبت شورای نگهبان را با خود همراه کند.
دست رد چند باره شورای نگهبان به طرح مجلس
بار اولی که شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را رد
کرد ،دكتر امیرحسین بانكیپورفرد رئیس كمیسیون مشترك طرح
جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با «جوان» درباره ایرادات شورای نگهبان به این طرح و اصالحات الزم
اینگونه توضیح داد« :طرح جوانی جمعیت اس��فند ماه تصویب ش��د
اما ش��ورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد دانستند كه ما در حال
اصالح این ایرادات هستیم .برای رفع ۹۰درصد ایرادها به جمعبندی
رسیدهایم اما در صحبت با شورای نگهبان به دلیل آنكه این شورا به طور
كامل درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود تصمیم بر این شد كه بعد از
انتخابات این طرح به شورای نگهبان ارسال شود .البته ایرادات شورای
نگهبان آسیب جدی به طرح نزده بود و عمدتاً با تغییراتی در شكل متن
بود كه اصالح شد .وی در رابطه با رفع ایرادهای شرعی نیز گفت«:آنها
هم همینطور یعنی قید یا عبارتی برای این موارد زد ه میشد تا مسئله
شرعی آن حل شود».
حاال اما دوباره این طرح در ش��ورای نگهبان با اشکاالتی مواجه شده و

را با خود همراه کند و تاکنون دو بار این شورا دس�ت رد به سینه طرح جوانی جمعیت زده
و این طرح را برای انجام اصالحات به مجلس عودت داده است .دکتر هادی طحان نظیف،
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه ش�خصی خود در توئیتر نوشت«:با اصالحات صورت
گرفته از سوی مجلس ،بسیاری از ابهامات و ایرادات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
رفع شده بود اما برخی از آنها همچنان باقی بود که این موارد به مجلس ارسال خواهد شد».

مورد تأیید قرار نگرفته و در بین کارشناس��ان هم همچنان موافقان و
مخالفانی دارد.
طرح جوانی جمعیت بسیار کلی و مبهم !
اش��رف گرامیزادگان ،مش��اور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان
و خانواده رئیسجمه��وری در دولت دوازدهم درب��اره طرح «جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده» و اثر آن ب��ر افزایش فرزندآوری معتقد
است« :این طرح بسیار کلی است و دستگاههای اداری و اجرایی زیادی
در کشور را برای رسیدن به هدف طرح بسیج کرده است .با شناختی که
از حجم وظایف دستگاههای اداری دارم ،انجام این وظایف به سختی
عملیاتی میشود».
از نگاه این حقوق��دان باید در مورد محدودیته��ای مطرح در طرح و
برخی ممنوعیتها توجه بیشتری ش��ود و احترام به حریم خصوصی
سرلوحه امور قرار گیرد.
گرامیزادگان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان میگوید «:اگر
قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال  1384اجرایی و مسئله مسکن
و اش��تغال جوانان که از دغدغههای مهم جوانان کش��ور است فراهم
ی میشد این
میشد ،آیا آنها خواهان فرزند نبودند؟ اگر این قانون اجرای 
همه زمان صرف موازیکاریها و تکرار این تدوینها نبود».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری

در دولت دوازدهم با اشاره به تحتالش��عاع قرار گرفتن غربالگری در
این طرح و با تأکید بر اینکه باید به تخصص اهمیت داد ،خاطر نش��ان
میکند«:موضوع سالمت فرزند اس��ت و اضافه بر آن سختی وظایفی
است که یک مادر با فرزند آسیبدیده خود پیدا میکند .قانونگذاران
توجه کنند که سیاس��ت افزایش جمعیت بر دو مبنای کمی و کیفی
بنا نهاده شد .قانونگذار باید غربالگری را بدون هیچ فشاری به پزشک
واگذار کند .پزشکان نیز دارای نظامی هستند که پاسخگو خواهند بود.
از این رو فرد متخصص باید به تش��خیص خود اطمینان پیدا و سپس
اعالم کند».
این حقوقدان همچنین در خصوص ثبت اطالعات درخواستکننده
غربالگری در س��امانهای مخصوص مطابق با این طرح میگوید «:باید
بررس��ی کرد که قانونگذار این اطالعات را به چ��ه هدفی ثبت و ضبط
میکند .البته داش��تن شناسنامه پزش��کی برای هر فردی در جامعه
ضرورت دارد ولی در سامانهای که افراد آن را حریم خصوصی میدانند
باید با رضایت صورت گیرد».
به گفته گرامیزادگان ،شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت موارد
ابهامی فراوانی را با عنوان ایراد ذکر کرده است .این ابهامات برای اجرایی
شدن طرح بسیار مهم است و روشن شدن آن میتواند منجر به شفافیت
و اقدامات آتی شود.

نظر کا رشنا س
گفتوگوی «جوان» با پژوهشگر حوزه جمعیت

پنجره جمعیتی فقط  8تا  10سال دیگر باز است
ش�ورای نگهبان با اصل طرح جوان�ی جمعیت مخالف نیس�ت بلکه ب�ه دنبال رفع
اش�کاالت آن اس�ت .این تحلی�ل صالح قاس�می پژوهش�گر جمعی�ت از ماجرای
رد مج�دد ط�رح جوان�ی جمعی�ت و تعال�ی خان�واده از س�وی ش�ورای نگهبان
اس�ت .وی در عی�ن ح�ال با اش�اره ب�ه اینک�ه تنها  8ت�ا  10س�ال دیگر به بس�ته
ش�دن پنجره جمعیت کش�ور باق�ی مانده ،عنص�ر زم�ان را در مس�ائل جمعیتی
بس�یار مهم و اثرگ�ذار میداند .آنچ�ه در پی میآی�د حاصل گفتوگوی ماس�ت.

آقای قاسمی! همانطور که مستحضر هستید شورای نگهبان بار دیگر طرح
جوانی جمعیت و تعالی خانواده را مورد تأیید قرار نداد و اش�کاالتی را به
این طرح وارد دانس�ت .چرا این طرح نتوانس�ته همراهی شورای نگهبان
را جلب کند؟
شورای نگهبان برای سومین بار است که اشکاالتی را به این طرح وارد میکند .اشکاالت
وارده شورای نگهبان اشکاالت فلسفی نیست و به هیچ عنوان با اصل طرح مغایرت ندارد.
از ابتدای اشکاالت شورای نگهبان که شاید ابتدا حدود به  50مورد بوده حاال به  8-7مورد
رسیده است .اشکاالت بیشتر اشکاالت شکلی و اشکاالتی است که از سر ابهام برخی از مواد
مطرح میشود و ابدا ً مخالفتی با این طرح در شورای نگهبان وجود ندارد .این وظیفه و کار
ویژه شورای نگهبان است که موارد قانونی و طرحهایی را که در مجلس تصویب میشوند و
به شورای نگهبان میآیند ،با فقه و قانون تطبیق دهد.
پیش�ینه این طرح به س�الها پیش باز میگردد اما تاکن�ون لباس قانون
نپوشیده است!
10سال است شاهد آن هستیم که کارشناس��ان و رهبر معظم انقالب در رابطه با موضوع
جمعیت هشدار میدهند و بیش از هفت سال از ابالغ سیاستهای کلی جمعیت میگذرد.
سیاستهای کلی جمعیت  30اردیبهشت ماه سال  1393ابالغ شد .این سیاستها از اسناد

باالدست است که نیازمند قانون و دستورالعمل اجرایی و
الزماالجراست اما مجالس نهم و دهم نتوانستند قانونی را
برای اجرای سیاستهای کلی جمعیت تصویب کنند.
چرا نتوانستند؟
علت همراهی نکردن دولت یازده��م و دوازدهم با این
طرح بود .دولت تدبیر و امید ،تعمدا ً و کام ً
ال غیرمسئوالنه
به سیاس��تهای جمعیتی توجهی نکرد و هشت سال
از طالییتری��ن س��الهای پنج��ره جمعیتی ای��ران را
فرصتسوزی کرد.
اما مجلس یازدهم نخستین طرحی که اعالم وصول کرد همین طرح جوانی
جمعیت و تعالی خانواده بود.
بله ،در مجلس یازدهم با پیگیری مسئوالنه یک عده از نمایندگان و با تشکیل فراکسیون
جمعیت ،شاهد آن بودیم که طرح جوانی جمعیت بر اساس اصل  85به تصویب رسید و بعد
از آن به شورای نگهبان ارسال شد.
آقای قاسمی! پنجره جمعیتی چیس�ت و باز بودن یا بسته شدن آن به چه
معناست؟
پنجره جمعیتی مفهومی جمعیتشناسانه با مبنای اقتصادی است .وقتی بیش از دو سوم
جمعیت یک کش��وری در گروه سنی  ۱۵تا  ۶۴س��ال قرار بگیرد ،میگوییم آن کشور در
پنجره جمعیتی است .پنجره جمعیتی برای هر کشوری حدود  ۳۵تا  ۴۰سال باز میماند
که البته مفید آن  ۲۵تا  ۳۰س��ال اس��ت .ما در حال حاضر حدود  ۱۵سال است از پنجره
جمعیتیمان را پشت سر گذاشتهایم.
آیا هنوز پنجره جمعیتی باز اس�ت؟ برای اصالح س�اختار جمعیتی چقدر
فرصت داریم؟

از پنجره جمعیتی ما به صورت واقعی و تأثیرگذار  8تا  10س��ال باق��ی مانده و اگر از این
فرصت طالیی باقی مانده که آخرین فرصتهای باقی مانده است استفاده نکردیم و بحران
جمعیت به ابر بحران تبدیل شود ،دیگر نخواهیم توانس��ت ساختارهای جمعیتیمان را
اصالح کنیم.
با عنایت به نکاتی که خود ش�ما مطرح کردید از ی�ک طرف چیزی حدود
10سال است که هشدارها درباره وضعیت کاهش جمعیت از سوی رهبری
و کارشناسان این حوزه مطرح شده و از سوی دیگر تنها حدود هشت سال
دیگر پنجره جمعیتی کشورمان باز است و میتوانیم تا پیش از افتادن به
تله جمعیتی برای افزایش و جوان ماندن جمعیت برنامه داشته باشیم .آیا
این همه س�ال معطل ماندن طرحهای حمایت از افزایش جمعیت به نوعی
فرصتهای پیش رو را از بین نمیبرد؟
باید نکتهای را متذکر شد که هم اعضای محترم شورای نگهبان و هم نمایندگان محترم
مجلس باید به آن توجه داشته باش��ند و آن این است که در مسئله جمعیت فاکتور زمان
بسیار مهم و تعیینکننده است .اگر ما هشت س��ال آینده را که آخرین فرصتهای باقی
مانده ما در پنجره جمعیت است از دس��ت بدهیم در تله باروری گرفتار میشویم و دیگر
امکان اصالح ساختارهای جمعیتی را نخواهیم داشت.
ش��ورای نگهبان وظایف قانونی دارد که باید هم قانون و هم شرع را در تأیید قوانینی که
به تصویب مجلس رسیده است ،لحاظ کند .البته من در مجموع فضای موجود را فضای
همکاری میبینم و آمادهایم تا با تصوی��ب نهایی این طرح و با عنایت ب��ه قولها و اعالم
همراهیهای دولت س��یزدهم مش��وقهای مطرح در این طرح را اجرایی کند و میتوان
امیدوار بود که برای هشت سال باقی مانده اقدامات مؤثر و شایستهای را انجام دهیم.
از نگاه شما دولت س�یزدهم باید چه اقدامات و برنامههایی را در موضوع
جمعیت در دستور کار خود قرار دهد؟
ما امروز نیازمند این هستیم که رئیسجمهور محترم دولت سیزدهم حتماً یک مشاور عالی
در موضوع جمعیت داشته باشند؛ موضوع جمعیت موضوعی است که متأسفانه در کشور
متولی ندارد .بر اساس طرح جوانی جمعیت دولت موظف شده است تا یک نهادی تحت
عنوان ستاد عالی جمعیت تشکیل شود و متولی مدیریت جمعیت کشور باشد که با انتصاب
مشاور عالی جمعیت برای رئیسجمهور این کار تسهیل خواهد شد و امیدوارم دولتمردان و
مدیران کشور در دولت سیزدهم اهمیت موضوع جمعیت را درک کنند.

حاال حتی کش��وری همچون چین هم با جمعیت
میلیاردی و با وجود قوانین سختگیرانه برای کنترل
جمعی��ت و قانون ت��ک فرزندی به سیاس��تهای
افزایش جمعی��ت روی آورده و بعد از صدور مجوز
دو فرزندی ،حاال به خانوادهه��ا اجازه داده تا فرزند
سوم هم داشته باشند .سرش��ماری اخیر حاکی از
کاهش ش��دید نرخ زاد و ولد در این کش��ور است.
نتیجه سرشماری همچنین نشان میدهد جمعیت
این کشور با کمترین میزان رشد به نسبت دهههای
قبل رو به روست.
این تصمیم دولت برای صدور مجوز داش��تن سه
فرزند برای خانوادهها ب��ا برنامههای حمایتی و لغو
سیاستهای تنبیهی همراه بوده است .به گزارش
رسانه دولتی ش��ینهوا ،این تصمیم در حال حاضر
به همراه چند قطعنامه با ه��دف افزایش نرخ زاد و
ولد و «کاه��ش بار» تربیت ی��ک فرزند به تصویب
رسیده است.
لغو «هزینه حفظ نظم اجتماع��ی» یعنی جریمه
مالی که زوجها برای «داش��تن فرزن��د فراتر از حد
تعیین ش��ده» پرداخت میکنند ،یک��ی از موارد
تصویب شده است.
عالوه بر لغ��و قوانین تنبیهی ،تش��ویق دولتهای
محلی به ارائ��ه مرخصی به والدی��ن ،افزایش حق
اش��تغال زنان و بهبود زیرس��اختهای مراقبت از
کودکان از دیگر موارد مصوب است.
بر اساس نتایج آخرین سرش��ماری ،سالخوردگی
جمعیت و کندی زاد و ولد به چالش تازه این کشور
تبدیل شده است .این موضوع میتواند باعث شود
جمعیت شهروندانی که در سن کار هستند ،کاهش
یابد .در آخرین سرشماری ،جمعیت چین به یک
میلیارد و  ۴۱۱میلیون نفر رسید.
چین از سال  ۱۹۷۹برای کنترل جمعیت ،سیاست
تک فرزندی را به اجرا گذاشته بود .کسانی که از این
قانون تبعیت نمیکردند ،جریمه یا از کار اخراج و در
ن میشدند .هرچند
مواردی هم مجبور به سقط جنی 
هزینه نگه��داری و تربیت از فرزند در ش��هرهای
بزرگ ،مانع از داش��تن فرزند بیشتر در بین زوجها
شده است .در پی کند شدن رشد جمعیت در سال
 ۲۰۱۶میالدی این قانون را به داش��تن حداکثر دو
فرزند افزایش داد.
در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای
اروپایی از س��الهای گذشته مشوقهای متعددی
برای فرزندآوری در نظر گرفته ش��ده اس��ت .ذکر
این مصادیق ب��رای توجه دادن به این نکته اس��ت
که تغییر سیاس��تهای جمعیتی با صرف توصیه
خانوادهها به داشتن فرزندان بیشتر به بار نمینشیند
و تجربههای جهانی هم از در نظر گرفتن تسهیالت
و مش��وقهای گوناگون برای اقن��اع خانوادهها به
داش��تن فرزند بیش��تر حکایت دارد .در کشور ما
اما اگرچه حدود یک دهه اس��ت که درباره کاهش
جمعیت و پیر ش��دن نمای جوان جامعه هش��دار
داده میشود اما تاکنون مشوق و تسهیالت چندانی
برای خانوادهها در نظر گرفته نش��ده تا بتواند آنان
را به داش��تن فرزندان بیش��تر ترغیب کند؛چراکه
مس��ائل اقتصادی و مالی میتوان��د روی تصمیم
خانوادهها درباره تعداد فرزندان اثرگذاری مستقیم
داشته و دغدغههای معیشتی میتواند بهرغم میل
باطنی خانواده به داشتن فرزند بیشتر ،آنان را از این
تصمیم منصرف کند .اینجاست که تصویب قوانینی
با محتوای حمایتی ،تشویقی و تسهیلگری همچون
طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بیش از پیش
اهمیت خود را نشان میدهد.
از سوی دیگر بدیهی است شورای نگهبان بر اساس
وظیفه قانونی خود ،طرح و لوایح مصوب در مجلس
را با ش��رع و قانون اساس��ی مطابقت میدهد و در
صورت عدم تطابق آن طرح یا الیحه نمیتواند مهر
تأیید ش��ورای نگهبان را با خود همراه کند .بر این
اساس ضروری اس��ت نمایندگان مجلس باالخص
کمیس��یون جمعیت با دقت نظر بیشتری بندهای
این طرح را مورد بررس��ی و تدوین ق��رار دهند تا
اشکاالت وارده به آن رفع ش��ده و هر چه سریعتر
رأی مثبت ش��ورای نگهبان را با خ��ود همراه کند.
در حال حاضر هم چیزی حدود  15سال از پنجره
جمعیتی را از دست دادهایم و فرصت چندانی باقی
نمانده اس��ت .با دست به دست ش��دن طرحهای
حمایتی همچ��ون طرح جوانی جمعی��ت و تعالی
خانواده ،فرصت طالیی ب��از بودن پنجره جمعیتی
از بین میرود و دیگر نمیتوان برای جمعیت کشور
چارهای اندیشید.

