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 تنظيم خانواده زودتر از زمان برنامهن، بيانگر آن است كه اهداف شناختي امروز ايرا هاي جمعيت واقعيت

به. شده محقق شده است بيني پيش و چالش تغييرات ضرورترو هاي پيش وجود آمده در هرم جمعيتي

ميارزيابي  ه. كندو تدوين بسته سياست جمعيتي را ايجاب مين راستا دولت اليحه اصالح قوانين تنظيم در

.به مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده است 1390خانواده را در زمستان سال 

 تحوالت باروري در ايران

 1350مطالعات انجام شده در مورد روند باروري در كشور بيانگر اين است كـه ميـزان بـاروري كـل در دهـه

.كـاهش يافـت 1355فرزند در سـال5/6ك، در نيمه اول اين دهه به حدود فرزند بود كه با كاهشي اند7حدود

به 1360هاي اوليه دهه در سال هاي تنظـيم خـانواده بـوديم، دليل عدم اعمال برنامه شاهد افزايش رشد جمعيت

شد كه آثار آن در كوتاه . مدت ظاهر

هـايص جمعيت در فاصله سـال، مشخص گرديد ميزان رشد ناخال1365با انتشار نتايج سرشماري سال

از 1355-1365 و مدت دو برابر9/3به بيش . سال تنزل يافته اسـت18به حدود،شدن جمعيت درصد رسيده

و جمعيت با آهنگ تعديل شده شرايط كشور در آن زمان، ايجاب مي تري كرد كه ميزان رشد جمعيت مهار شده

و توسعه بـه تصـويب 1367فراهم شود؛ سياستي كه در اواخر سـال افزايش يابد، تا فرصت الزم براي ترميم

و از اوايل سال  از 1368رسيد و هدف خود را كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيت درصـد3/2بـه2/3آغاز شد

سـرعت چشـمگيري 1360هاي دهـه كاهش باروري مجدداً از اواخر سالبر اين اساس.قرار داد 1390تا سال 

.خود گرفت به

يبر ـ جمعيتي ايران بررسي ويژگي«هاي افتهمبناي بـه 1379ميزان بـاروري كـل در سـال» هاي بهداشتي

و بسياري از نقاط شهري كشور نيز باروري پاييندرصد1/2حدود  تر از حد جانشيني را تجربـه كاهش يافته

و در سال نموده رقم 1385اند ا. رسيددرصد9/1به اين و ستانكاهش باروري در ايران در كليه هـاي كشـور

و عليرغم زمينـه  و روستايي صورت گرفته ـ اجتمـاعي در اسـتان مناطق شهري هـاي هـاي متفـاوت اقتصـادي

و شـهري كشـور شناختي بين اسـتان كشور، تشابهات زيادي از نظر جمعيت و همچنـين منـاطق روسـتايي هـا

در روند فوق بيانگر نوعي همگرايي رفتار. شود مشاهده مي .كشور است هاي باروري

 ارزيابي اليحه

و و تبصره تشكيل شـده بـود كـه در مصـوبه كميسـيون بهداشـت يك ماده واحده متن اليحه تقديمي دولت از

و عالوه بر اصالح ماده واحده دو تبصره نيز بـه آن افـزوده) كميسيون اصلي( درمان با اصالحاتي همراه بود

.ي قرار گيرددر اين قسمت سعي شده هر دو متن مورد بررس.شد

 مزايا

و رياست محترم جمهوري مبني انطباق با سياست.1 هـاي بر ظرفيـت هاي كلي اعالم شده ازسوي مقام معظم رهبري

،افزايش جمعيتكشور براي 
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و به بعد از قبيل حذف محدوديت.2 وهحق استفاده از مرخصي زايمان، حق عائلـ: هاي قانوني براي والدين خواهان فرزندان چهارم منـدي

،مندي فرزندان از حق بيمه اجتماعي بهره

از فرزندان در خانوادهرفع تبعيض قانوني بين.3 ،اوالد4هاي با بيش

،احتمال افزايش در ميزان نرخ باروري در ميان برخي اقشار جامعه.4

درخصـوص افـزايش مـدت هـاي مصـوب شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بهداشت با سياست راستايي متن مصوب كميسيونهم.5

.مرخصي زايمان

 معايب

شد حذف برنامه.1 و كودكان خواهد اين مشكل در متن مصـوب كميسـيون( هاي بهداشت باروري كه موجب تهديد سالمت مادران

.)بهداشت برطرف شده است

و.2 و معرفي جايگزين مناسب دانشگاهحذف واحد درسي تنظيم خانواده در مطالب درسي مدارس در(ها بدون تدوين اين مشـكل

.)متن مصوب كميسيون بهداشت برطرف شده است

و افت شاخص.3 و كودك و كـودكو هاي بهداشتي در زمينه ميـزان مـرگ به مخاطره افتادن سالمت مادر در بـه(ميـر مـادر ويـژه

.)ت برطرف شده استاين مشكل در متن مصوب كميسيون بهداش(،)مناطق محروم

مي؛پنجم قانون اساسي مغايرت با اصل هشتادو.4 شود هر پنج براساس تبصره ماده واحده، اليحه پيشنهادي به دولت اختيار داده

و يا محدوديت براساس تعداد فرزندان نمايد سال براساس شاخص اين تبصـره. هاي مذكور در تبصره، اقدام به برقراري امتيازات

ا به و تكاليف تابعان جمهوري اسالمي اسـت، در حي دليل و سـپردن طـ ينكه ايجاد امتياز يا محدوديت در حدود حقوق ه تقنـين بـوده

. اجازه آن به دولت، خارج از اختيارات نمايندگان است

و مقرراتـي؛عدم جامعيت اليحه.5 ي در آنهـا كـه بـه نـوع باشـد نمـي قوانين پيوست شده به اليحه پيشنهادي شـامل تمـام قـوانين

و محدوديت محروميت و غير(هايي براساس تعداد فرزندان براي والدين ها براي مثال قـانون(لحاظ شده است) شاغل اعم از شاغل

و حمايت از مادر در دوران شير و قانون اصالحيه آن، قانون تنظيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت، قـانون ترويج شير مادر دهي

و مزاياي مستمر، هـاي اجتمـاعي، قـانون انداز ثابت، حق بيمه درماني مشمولين قانون ارتش، قانون اليحـه قـانوني بيمـهپس حقوق

دردر...)و تأمين اجتماعي در محدوديتتمامي لغو اليحه، به ماده واحده حالي كه .قوانين اشاره شده استهاي مقرر

و پيشنهاد جمع  بندي

هاي لغو محدوديت. هاي جمعيتي صورت پذيردد تا تجديدنظري درخصوص سياستكنمي شرايط موجود جمعيتي كشور ايجاب

به،استتأييد از اين منظر كليات اليحه مورد.تواند اولين قدم در اين راستا باشدمي فرزندآوري رسد متن مصوبمي نظر اما

و ضمن حذ و درمان از جامعيت بيشتري نسبت به اليحه برخوردار است امكان ارائه خدماتهاف محدوديتكميسيون بهداشت

ت از اين منظراس قانون اساسياصل هشتادوپنجم ست كه مغايراآن»1«تنها مشكل در تبصره. سالمت را فراهم نموده است

و درمان با حذف تبصرهمي پيشنهاد .مورد تصويب قرار گيرد»1«شود متن كميسيون بهداشت


