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 اعضای محترم شورای نگهبان

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 

 با سالم و احترام

وانی جهمانگونه که مورد انتظار است، سیاست ملی و استراتژی رشد جمعیت کشور و حفظ تعالی و 

علمی کشور نیز از این  ی جامعه اساس همین بر. باشد می جامعه در دلسوزان تمامی دغدغه  آن

به منظور دست یابی و تحقق  وجود این، سیاست کلی حمایت همه جانبه ای به عمل خواهد آورد. با 

این هدف ارزشمند و بزرگ، الزم است که برنامه ای مبتنی بر اصول علمی و با نظارت شاخص های 

وزین تدارک شود تا با انتخاب استراتژی های مقرون به صرفه و امکان پذیر، مواردی در اولویت اصالح 

  .رشد جمعیت دارند قرار گیرند که تاثیر چشمگیر و اساسی بر اصالح روند کاهش

         ، مواد و "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده"در طرح اخیر مجلس تحت عنوان 

نهایی و بدون در نظر گرفتن مراتب علمی مذکور  غیر کارشناسی دستورالعمل های متفاوت بصورت 

در دستور کار آتی دستگاه های اجرایی کشور قرار گرفته که در دست بررسی شورای محترم نگهبان 

 و تغییر دستخوش را جامعه  این طرح دو موضوع بسیار مهم پزشکی و سالمت 35و  35است. مواد 

  .است نموده منطقی غیر تحوالت

طرح مورد بحث، ضمن نادیده گرفته شدن تولیت نظام سالمت، نهادی ساختگی به منظور  35در ماده 

همچنین در همین ماده اصول  .رسیدگی به موضوعات تخصصی پزشکی در نظر گرفته شده است

اخالق پزشکی و ضرورت صیانت از سالمت مردم توسط پزشکان و جامعه پزشکی که یکی از مصادیق 

 .است، به نحوی ضمنی جرم و خالف قانون تعریف گردیده استآن توصیه به غربالگری 

این طرح نیز قانون سقط درمانی که بر اساس اصول علمی و با تایید شرعی و حقوقی  35در ماده 

و تایید شده، منسوخ  تصویب 4531 سال در فقیه ولی استفتائات پایه بر و  شورای محترم نگهبان

مجددا با تعبیه نهاد های جدید موازی،  موضوع این به راجع ریگی تصمیم ترتیب بدین و  اعالم شده

 .است شده  تاثیر بی عمال  سرنوشتی موهوم و نامعلوم یافته، و قانون متقن و موثر

با توجه به آنکه انتظارات مردم از مجلس و نهاد های انقالبی، صیانت از دستاوردهای ملت ایران 

ارزیابی جدی طرح مذکور، به نحو  و اساسی بررسی با که دارد تقاضا بزرگواران آن از است، انقالب  و

مقتضی از ارزش های جامعه که با سختی و رنج طی سال ها ایثار و تالش بدست آمده، صیانت الزم 

 ابی این طرح بزرگ و مهم به ـواران از عدم دستیـد است که با عنایت آن بزرگـرا به عمل آوردند. امی
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رشد جمعیت پیشگیری شده و این طرح عظیم و سرنوشت ساز مبتنی بر شواهد و طبق اصولی اساسی 

 .طراحی و به اجرا در آید
 

 امضا کنندگان:

 های علمی گروه پزشکی ایرانهیات مدیره مجمع انجمن

 دکتر ایرج فاضل -4

 دکتر علی نوبخت -2

 دکتر محمدرضا ظفرقندی -5

 دکتر سید جلیل حسینی -1

 دکتر علی تاجر نیا -3

 محمدرضا اسدی -5

 دکتر محمد بیات -7

 دکتر محمد تقی جغتایی -3

 دکتر سید احمد جلیلی -9

 دکتر شهریار خاقانی -41

 دکتر ناهید خداکرمی -44

 دکتر محمد جواد رسایی -42

 دکتر بابک زمانی -45

 دکتر امید سبزواری -41

 دکتر علیرضا سلیمی -43

 دکتر محمود شیرزاد -45

 دکتر عبدالرسول صداقت -47

 دکتر کاظم عباسیون -43

 کتر مسعود فالحید -49

 دکتر فاطمه نعمت الهی -21
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 دکتر کامران آقاخانی ـ انجمن علمی پزشکان قانونی ایران  -21

 جمال ـ انجمن علمی پریناتولوژی ایران فدکتر اشر -23

 دکتر محمد غفرانی ـ انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران -25
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