
 عوارض جسمی سقط جنین

مسائل عادی  جزء یعنی؛ است انگیزترین مسائل خلقتترین و شگفتجزء یکی از پیچیدهآن  وقوع یک حاملگی و پیشرفت 

همین دلیل یه فرصت دیگه به دست آورد به ودشمعنای این نیست که میفرصت به خلقت طبیعتاً نیست از دست دادن این

دار بچه اهندخوکنند و نمیمختلف جلوگیری میزوجی اول ازدواجشون بنا به دالیل یک مثال بینیم که بسیاری از اوقات می

باال و با صرف های بسیار مشکالت بسیار زیاد با هزینه یا باو  دنوشدار نمییا بچه دنودار بشخوان بچهمی زمانی که ولی دنوبش

باید در  ها عامل  تونم بگم که برای یک بارداری موفق جمع میلیوندیگر میعبارتیعنی به میشود.حامله خانم  وقت بسیار باال 

دیگه قرار بگیرند تا این حاملگی صورت بگیرید و برای پیشرفت حاملگی کلیه اعضای مادر از قبیل قلب کلیه ریه و کنار هم

تونیم بگیم که که بتونه این حاملگی در موفقیت به انتها برسد درحقیقت می به خوبی و درستی کارکنند بدنسایر اجزای

د فکر نکنی تا این بارداری صورت بگیرد شماهای زندگی یک خانم و چه تحوالتی باید رخ بده ترین فرصتبارداری جزء طالیی

بیان و  سلولکه دو تا  محاسباتی باید صورت بگیرد تا چه طور نیستنه اصال این دست من و شماست دست زن و شوهر

آور ترین مسئله عمر یک طداری نشاطورکلی بچهبه ددیگه رو انتخاب کنن در کنار هم قرار بگیرند و تولید یک جنین بکننهم

عبارت دیگه  به است مطالعات مختلف نشان دادهدارد می گویید دنیا  را این من بگوییماین چیزی نیست که  است؛ مادر

 ر ما خاطر جمع خواهیم شد کهدیگ خانمی باردار میشودکه یعنی وقتی است تست سالمت مادربارداری تونم بگم که می

تونیم مطمئن بشیم که می است یعنی حتی آندومتر سالم است سالم ها و تخمدان و رحم این ،هیپوفیز ،سیستم هیپوتاالموس

 نه تنها این مسئله را انجام بده که تونسته  هسالم آن نیز بلکه ترشحات هخودش سالم ه فقطن است سرویکس دهانه رحم سالم

 وقتهااز  ما خیلیحاملگی رخ بده  باید سالم باشه تا یککلیه اندام تناسلی بلکه غدد مختلف از قبیل غده تیروئید و غده فوق

خدا قبول  راگ اطالع دارید بنده که  رم همانطوناباروری داریو یروئید حتی نازایی کاری تسقط مکرر را داریم فقط به دلیل کم

وی اف و میکرو آی و آی آی یوبر ده سالی که در قسمت ناباروری کنم و بالغکنه چهل سالی که توی این رشته دارم کار می

 ندکاری تیرویید دارمفقط ک ندمشکلی ندار داریم که هیچ خیلی از وقت ها مابیمارانی روکنم بنابراینکار می کشنجاین

میکنیم شخص حامله میشود حتی برطرف کمبودش را دارو میدیم و کنیم بهشون کاری تیروئید پیشین و جبران میکم

و  بررسی نشده رستو د میشود کمبود ویتامین مانع از حاملگی و این داره ۳د مریض کمبود ویتامین مواردی وجود دارد که 

بیمار  ۳ویتامین د در آزمایش های مختلفی که از بیمار میگیریم متوجه میشویم که   ی که فقط هرمون تجویز شده در حال

 خانم ایبدون هیچ داروی دیگه کمبود آن را جبران میکنیم ۳و با استفاده از دارو و امپول ویتامین د هفت هشت تا یازده است

جهات باالیی که بنده عرض که پس مشکلی جدی از این  میتوانیم بگوییم که  یشوداین کسی که حامله مبنابر ود؛شمی حامله

های هورمون در حاملگید. چه مسائلی دیگه ندارتا به پایین و هیپوفیز گرفته و  غدد تناسلی از هیپوتاالموس هچکردم 

یکی از این مزایا  دی برای بدن دارسترون مزایای زیادکنه این افزایش استروژن و پروژاستروژن و پروژسترون افزایش پیدا می

شوند به نسبت خانمی پس یکی از مزایای بارداری اینه که خانمی که باردار می ددهکاهش می رااستخوان  پوکیکه  است این

خاطر که بهوقتیگاهی اوقات  میشود. کنه و حاملگی باعث این مسئلهپیدا می کمتری و دیرتری استون پروژه باردار نشده که 

متعدد بزرگ به اما گاهی اوقات فیبرم های نیاز به عمل جراحی ندارد و کنیم که همیشه عمل جراحی می رامریضی   مفیبر

باردار هایی هستند که ازدواج کردن و خانمیعنی   نولی پال هستند افراد یم اینبینها میو خیلی وقت ه اندداخل رحم نفوذ کرد

فیبر و حاملگی که دهد نشون میعلمی  ازدواج نکردند و بنابراین مقاالتتند که تا سنین باال هایی هسدختر خانم او ی نشده اند

آندومتر در جاهایی غیر از  غدد که  است  اینداریم از عوارضی که توی مسائل بارداری  هد یکیدکاهش می رارحم  یا آمونیوم

هم  ودشکسی که حامله می ودشو این باعث ناباروری میوییم میگ آندومتریوز اصطالحا به ان  داخل رحم وجود داشته باشه که



حتی  یشودباعث کاهش آندومتریوز م حاملگی شده خوددرمان آن اگر آندومتریوز داشته آندومتریوز شیم کهمطمئن میکه این

که یک طرف یا  متوجه میشویم انجام میشود خیلی وقتا اول حاملگی سونوگرافی که یشودهای تخمدانی مباعث کاهش کیست

گاهی حتی کنیم یا درمان می دارو را با سانتی مترهای زیر پنج و معموالً کیسترحم کیست قابل توجهی بیمار دارد دو طرف 

های دوازده سانتی ام که کیسهداشته بنده موردهایی اما  نیازی به درمان دارویی نیست و با رژیم آن ها را درمان کنیم 

بعد رفته و حتی بعد از زایمان ازبین  هااند و بعد پیشرفت حاملگی این کیستتی ابتدای حاملگی داشتههای چهارده سانکیست

که انجام میدهیم متوجه میشویم که این کیست ها کال از بین  کنیمزایمان سونوگرافی می از فرصتی که میدهیم و بعد از 

 کاهش سرطان آندومتر داخل رحم آنها یکی دیگر از است دانی های تخم اهش کیستک مزایای بارداری پس یکی دیگر ازرفته 

به سرطان آندومتر دچار  یشدن درصد کمتر باردارهایی که ده که خانمنشون میو امار  پژوهش ها این ثابت شده است و 

کمتره  در انهاتخمدان  سرطان هایی که باردار شدن حتی خانم از طرفی دیگر ته اندهایی که زایمان نداشخانم میشن به نسبت

برخی از مقاالت بگوییند ما بررسی کردیم و خیلی تفاوتی  برخی از مقاالت این موضوع رو تایید میکنند البته ممکن است که 

 و جالب است بدانید در دنیا ثبات شده افرادی که زایمان داشته اند احتمال ابتال به سرطان پستان در انها کمتر است ندارد اما

ل حاملگی زیر بیست ساگفتندها به ما میکه سال موضوعی افتهسالگی اتفاق میاز بیستلشون قبهایی که اولین بارداریخانم

 افرادی استتقریباً نصف  در آنها خطر ابتال به سرطان داشتند را سالگی اولین بارداریاز بیستکه قبل خطرناک است؛ افرادی

هایی که اولین شون بعداز سی سال دو برابر اونالگی بود یعنی اونایی که بارداریسبعد از سی آنها اولین بارداری که

از نوع  آنبه محدود که این خطر گفته میشودبه سرطان پستان شدند البته  سالگی بوده مبتالشان زیر بیستبارداری

 ست.مثبت ا آن های هورمونکه گیرنده است های سرطان

های در میزان سرطان و هابارداری و سن اولین بارداری در تعداد سرطان تعداد همچنین فقط سن بارداریمسئله دیگه نه 

فرزند یا بیشتر به هایی که پنج در خانمیکند م ترکم را افزایش تعداد تولدها خطر ابتالء به سرطان پستان و ددارپستان نقش

که  است هاییکه سرطان پستان نصف خانم ساس کار مطالعاتی که در دنیا صورت گرفتهبر ا ددهر نشون میآمادنیا آوردن 

 بلکه تعداد بیشتر باروریاست سرطان پستان احتمال ابتال به تنها یکی از مزایای باروری کم شدن اند بنابراین نهزایمان نکرده

سال کسانی که یک است مهم عوامل کی ازی هم طول مدت شیردهی کاهش میدهد به نصف راسرطان پستان  احتمال ابتال به

 شیر ندادن یعنی فرزند خود را هایی هست که نصف خانم در آنهاسرطان پستان  احتمال ابتال به دهی آنها بوده شیر مدت 

 وجود مهومیر مادرمرگ باروری احتمال  در بیاید که آیا حاال ممکنه این سوال پیش. شیر ندادنفرزند خود را دار شدن و بچه

طبیعتاً این مسئله منتفی نیست حتی بعضی از کشورها مثل انگلیس اومدن  ؟ومیر و ممکنه که باال ببرهاحتمال مرگ د؟دار

رانندگی و این دوتا رو با هم مقایسه کردند که این بیشتر ناشی از عوارض ومیر مرگ بامقایسه کردن را ومیر مادران باردار مرگ

ت که ممکنه این وضعیت و های قلبی خیلی پیشرفته اسیا بیماری و نشده استکنترل های ریزیونیا خ عفونت استدر اثر 

پی ای دی را  ها کاهش دردهای لگنی وازدیاد هورمون مکانیسم با شده نشون دادهاست و  که مهم آنچهو باالخره  دایجاد کن

مایع آمونیاکی که باید  وجودخاطر این وزن بچه و به میکندکه وقتی حاملگی پیشرفت پیدا  است درست .حاملگی داریمدر 

اما  نددردی تو دوران حاملگی داشته باش کمر که است ها ممکنخانم مادر وارد میشود وبه کمر  زیادی فشار دمادر تحمل کن

خوب  هم لگن داون در وردهای کمر نیابچه فشاری به مهره بزرگی وزن که ندای مناسب و در دوران بارداری بکنهاگر ورزش

 شود.می

های پنجاه سال که دیگه خانم و به باال های پنجاه سالخانم در بارداریگرفته و نشون داده که مطالعاتی انجام بدانید جالبه 

دارند و ثروتی که  آنها میزان رضایتمندی از شغل و موقعیت اجتماعی باعث افزایش اهاین رسند دربه حد یائسگی می ارندد



شه بخصوص تو سنین باالتر هر چی سن میره باالتر این احساس شادی برای فرزند داشتن کال باعث احساس شادی میشود.می

تر کامل ندندار افرادی که فرزندیبه کسانی که بچه دارند نسبت ه باشیددید هم و شما شاید خودتونیشود فرزندآوری بیشتر م

و با مشکالت زندگی  عمل کنندتونن حل مسائل مختلف زندگی و بهتر می د و در بهتری دارن عملکردیعنی  هستندپرظرفیت 

این  هستندموفق  افراد حل مسائل ایندر  طورکلی مشکالت زندگی و بنابراینبه داری مشکالت بچهفقط نه  ندکنار بیای

 . دهای مختلف داشته باشدر زمینه اندتوود از مزایایی که بارداری میی کوچکی باشاره

هزار تا قتل نفس داریم ، روزانه ما االن متأسفانه هر روز راعنوان کنم داشته باشه اوالً این دناتومیاما عوارض که سقط جنایی و 

سال و االن آنچه هیجده هزار در طول یک یعنی دسال هیجده هزار قتل دارر طول یککه کل تصادفات رانندگی ما ددرحالی

زدند و باالی جنین داریم البته آقای دکتر اکبری حدسی که میشصت هزار سقطتا لی سیصد طور حتمی هست ما سابه که

 به چه صورت استگیره و معلوم نیست که پنهانی انجام میبه صورت ها پونصد هزار تا داریم چرا چون بسیاری از این سقط

  مردم را آگاه کنیمکه باید  است گروه پزشکی خیلی هشدار بزرگی برای ست ویعنی خیلی هشدار بزرگی برای ما

و اختالل  ه تاشه و فقط سدوره حاملگی انجام میکه بین هفته یازدهم تا سیزدهم  است آزمایشی که غربالگری درباره آزمایش

باشیم و تا اختالل کروموزومی که ممکنه جنین داشتههمه سروصدا کرد و مایه از این سهکه این ددهن میاکروموزومی و نش

ها که غربالگری بکنند چه نکنند در طول حاملگی این بچهیعنی ایندارد جنین  منافات با حیات تاش  ۲ده غربالگری نشون می

بچه به دنیا بیاد و اون عامل سندرم که ممکنه  هااین ز اداخل رحم از بین میرن و سقط میشن که هیچکس مقصر فقط یکی 

از  یه طیف هستندطوری یم که همه منگل مثاًل اینیه جور نیست که ما بگاست طیفی  کمنگولیسم ی است داون یا منگولیسم

حتی ما توی  وی اینها د رو بسیار این آموزش اثر دار دارندهای مختلفی و آموزش ها منگولیسم داریم اوالً توی دنیا برای منگل

البته منگل هم داریم که از اولی که به دنیا میان برن  نتونگرفته فقط دانشگاه اینا نمی ایران منگول ی داریم که دیپلم

نشون  این را میره اینا ینی یه طیفی و این آزمایشاتکشه میاختالالت قلبی و ریوی داره مشکل داره سن زیاد طول نمی

حاال یه مسئله یه مسئله دیگه ببینید ما  است؟ نوع منگل دومباشه ک گلمن حتما ی که حاال ممکنه ممکنه نهده این جنیننمی

کردن  یعنی کسانی که آزمایش غربالگری دم سراغ داریه توی ایران متأسفانه مثبت کاذب زیاد داریم یعنی چی حتما خودتون

 خاطرخاطر اعتقاداتش یا بهبهبع خانواده نوشته که آره احتمال سندرم دان وجود داره  و در برگه آزمایشدکتر پیش د میان عب

کنه خوب بعد بچه به دنیا اومد سالم هیچ مشکلی نداشته نمی سقطیا به هر دلیلی  دار شدهبچه  که چندین سال نازاییاین

از این  سالمبه دنیا اومده و  است ات منگلبچه خود من شخصا بارها و بارها کسانی داشتم مادرایی ک اومدن بهشون گفتند

اره بعد گه طرف منگل دیعنی چی یعنی می است مثبت کاذب زیادما های نوع موارد زیادی داریم چرا چون تو آزمایشگاه

 ها بین یک و هشت دهم درصد تا دو و نیمتوی انگلیس مثبت کاذب شون توی آزمایشگاه هآزمایشگاه اشتباه کرد میبینیم

از دو و نیم درصد مثبت کاذب توی انجام غربالگری داشته باشه دیگه حق انجام آزمایشگاهی بیشدرصد است یعنی اگر 

ببین یک و هشت  است؛ شانزده درصد مطالعات نشون داده بین آنچه که  است؟ آزمایشات غربالگری و نداره توی ایران چقدر

حتی بعضی از مطالعات نشون میده که تا بیست و پنج درصد مثبت د کجا  صیم کجا شانزده درصد تا هیجده دردهم تا دو و ن

گم چی بوده اینک دلیلشم می نکه بریم غربالگری بکنید االکنم به اینها را تشویق میکاذب داریم مسئله دیگه که خانواده

تشخیص و درمان  یک غربالگری درحالی کهرا بچه  ددرمان کنن دنناتومی کنم حاالبسیاری از مردم فکر حاال برم غربالگری ب

تا نیست و هیچ درمانی تازه اگر ثابت بشه که این بچه منگل با آزمایشات ترکیبی دیگه که حدود پنج شش میلیون تومن الزم 

جز سنتز و اینا انجام بشه وجود هیچ درمانی جز از بین بردن بچه وجود نداره  آمونیوی و ت ای پی آزمایشات تکمیلی ان اون

 و سقط وجود ندارد. قتل نفس



یعنی یک داون هراسی تو مملکت ما در کنار کنترل جمعیتی که سازمان ملل و در رأسش دبلیو اچ او این دایه دلسوزتر از  

مادر برای ما ایجاد کرده به وجود آوردن برای ما توی انگلیس فقر توی انگلیس خوب دقت کنید سی و پنج درصد از مردم فقط 

گن اون مادری که می نریسکا اونایی که خطر زیاد دارن کیا های ریسک اون هم میگویند هایکنند را غربالگری می هاخانم

از این تا قبل و تا االن د.گیرمی علقداره ت وجود خونوادش درجه یک درمثالً حال سی و پنج سالش بیشتر و یا یه بچه منگل 

قانون گذاشته  عدب ندغربالگری بکن گفتنامله مارو میهای بیچاره حردهم خانمتصویب قانون جوانی جمعیت نود و چهار و چها

دکتر یا این  به دنیا بیادبچه منگل  عدو ب هدمامایی آزمایشات غربالگری ند یا یک بودند که اگر دکتری برای کسی آزمایشاتی

شد که بسیاری از پزشکای ما یا این باعث می بدهدش های این بچه منگل و تا آخر عمر خوداین ماما مجرمه و باید تمام هزینه

کنند جوری مواخذه میبعداً منو این مننیا پیش  پس اصال یخوای غربال گری نکنگفتن که اگه میماماهای ما توی مطب می

مه آرامشی این آرامش چقدر مه ودوران حاملگی آرامش داشته باشه که اینان زن حامله ای که باید در این عدارزه بو نمی

گفتم هیجده تا بیست و پنج درصد مثبت  اونوقت مجبور بشود که این آزمایشات را انجام بدهد و همانطور کهروحی براش 

 .کاذب بود

های زیادی کردند که مصاحبه اومدن و هجمعیت اومد غربالگری و حذف کرد اومدن دادوبیداد که وای قانون جوانی حاال االن

دیگر  بسیاری از کشور در و لتطور نیست در اتریش در سوئد در ماشه نه اینلمی تو همه دنیا داره میغربالگری یه چیز ع یآ

و پنج درصد از مادران حامله غربالگری میشن تو کانادا سی و سه درصد مادران سی انگلیسی  تیشه حاروپایی غربالگری نمی

دهی کرده حذفش و ساماندر قانون جوانی جمعیت اومده این این چیزی کهباشد جا طور نیست که همهغربالگری میشن این

هایی که پدر و مادر اصرار زیاد دارن اگه های ریسک هستن مثالً بشه و اونهایی که خیلیغربالگری تو اون فتهنکرده گ

کنه اوالً پزشک پزشکی که غربالگری و می اونشه و باید غربالگری نکنند دیگه خیلی خالصه نگرانی براشون ایجاد می

دهی متخصص باشه هر کسی هر بهورزی کسی نتونه آزمایشات غربالگری بده و بعد تو سامانه ثبت بشه یعنی اومده فقط سامان

ید مقابله که میلیاردها دالر اینا منافعشون به خطر افتاده دیگه معلومه که باکرده و این هیاهو به دلیل این علمیشکرده تازه 

 کنندکنند و مقابله می

 شهغربالگری نمی صاللهستان اتوی شه من تو هلند زیر سی و سه درصد غربالگری می شما گفتم طور که خدمتپس همان 

داره و نگرانی زیاد کنه معنا ن پشه این مسئله غربالگری جز استرس سیگنال زیاد کنه ایرلند اصال غربالگری انجام نمی در

 می ایدم سالم به دنیا ه از اوقات بعد بچهبسیاری 

گناهش و مسائل معنوی و اینا بگذریم عزیزای من  اگر از دی و یا جنایی بر سالمت مادر هاجنین عمو اما پیامدهای سقط

 و شما اگر به هر دلیلی مادری است و قتل نفس یک انسان نیست قتل نفس یک نسلاست جنین قتل نفس یادتون باشه سقط

 مباشر در قتل اون هستید شریک در گناه اون هستید بکنید تشویق شدید به این کار رو

کنند یک روی پانزده هزار حاملگی احتمال سالگی ازدواج میسالگی تا سیعوارض سقط جنایی خانوم هایی که بین بیست

 و سی سال اینها ساله میان بین بیستهایی که به دنیا سندرم دان درشون وجود داره یعنی نود و نه و نود و هشت درصد بچه

تا  ن و دادما این آزمایش را انجام میحامله های شما ببین وقتی نود و چهار و چهاردهم درصد همه  اونوقت و هستند سالم

 هایی که بین سی سالحاال خانم دشنگرانی بر مردم ایجاد می وچه اضطرابی  اونوقت بیست و پنج درصد مثبت کاذب داشت و

کنن یکی روی نهصد حاملگی ممکنه سندروم دان باشه یعنی باز نود و نه و چهل و سه صدم درصد ازدواج می  سالچهل تا 



دار میشن اینم روی یک روی چهارصد حاملگی بچه تا پنجاه سالهایی که بین چهل سال صد خانمزیر یک در اند ها سالمبچه

 درصد ممکنه سندروم دان باشه  هستند یک هاشون سالمنه درصد بچهممکنه که سندرم دانشجویی یعنی باز نود و 

دو قسمت یکی عوارض زودرس  کنیمو دو دسته تقسیم میماریم اگر ما بخواهیم عوارض سقط عمدی و یا سقط جنایی بش 

عوارض زودرس یکی از اینا  .یک عوارض دیررسمیی افتد  و زود اتفاق رخ میدهد یعنی عوارضی که وقتی یک سقط جنایی

 دکن قطمرد است و باید ساش کنه به نسبت کسی که بچه ریزی یعنی معلومه وقتی کسی سقط جنایی میچیه خون

شود بنابراین خونریزیش زیاد چهار برابر می از بیش اش چون رحم در دوران حاملگی خون دهیکنه ریزی بیشتر میخون

خونی چیه یکی از عوارض کم دکنحالی مادر پیدا میافته ضعف و بیالمت مادر خطر میسزیاد شود ریزی شه وقتی خونمی

کنه بروز می پیدا ل دیگه وقتیامع .طور اورژانسیکنه بهد پیدا میصیجه از یک نبض باالست نبض باالی حوصلگی یکی سرگبی

 تویشه طرف رفته چند میلیون داده های عفونی در داخل و خارج رحم که این عفونت با عالئم زیر مشخص میعفونت و زخم

ترشحات  ددارتب دریزی دارخون اردکرده حاال درد شدید د سقطمطب یواشکی بدون وسائل استریل و رعایت مسائل بهداشتی 

خاطر سختی که سقط جنایی داره و ترسی گاهی اوقات به .شدهبه سقط عفونی تبدیلقط این سه ه کهاینا عالئم این دبدبو دار

گیره و خود سقط ناقص عوارض گیره سقط ناقص انجام میسقط کامل انجام نمی دده دارانجام می دارد سقطکه اون طرفی که 

بچه  ندربیار و ساکشن کنندرا میخواهند ی ا ه بچهوقتی یاثر خشونتی که در سقط وجود داره مختلفی داریم گاهی اوقات در 

و  قط راو با خشونت این س فشارن عامل سقط کننده باید با و او گه نکنید دردم اومدبانی میزکشه باال به زبان بیپاشو می

شه رحم پاره می دهان اصالشه های بعدی مشکل ایجاد میشده و برای حاملگیانجام بده آسیب دهانه رحم و یا سرویس انجام

کنه تونه بچه مقاومت مینمی یومد وبینه بچه نکنه میاکشن طرف میس است یکی دیگه آسیب به دیواره رحم در اثر ساکشن

شه رحم سوراخ ها در اثر سقط جنایی رحم پاره میکنه خیلی وقتبره باال و این آسیب به دیواره رحم میدرجه ساکشن رو می

ها مثانه و حتی ور مثل رودههای مجادفعه آسیب به اندامشه یهمیره بیرون میره وارد شکم می رحم زشه این ساکشن و امی

خواد نمی بعد هم پارگی روده چون سقط جنایی داشتیم که طرف اومده شکم پر عفونت تب باال حال عمومی بد ه زنمیجانب 

دیدیم روده پاره شدی یه تیکه از روده رو  یموقتی شکم و بازکردحاد پیدا کرده  شکمو که جنین اش را سقط کرده بگه دیگه 

و حتی  شوده برداشته بشه و دوباره بستری بکشوند توی ساکشن و این باعث شده که عمل جراحی بکنه و یه مقدار از رود

وده بزرگ چون بشه یعنی ر تومیکلسموردی و خود من دیدم که این سقط جنایی کرده بود اومده بود و این باعث شد که 

و مدفوع از طریق  ارنده بشه مجبور شدی یه تیکه از رود به بیرون بزکه رود و پارشده بود و قباًل آمادگی نداشت برای اینپاره

 مادر کیسه به بیرون بیان و شما ببینید چقدر اگر دیر این تشخیص داده بشه پارگی روده یا مثانه و اینا ممکنه که باعث مرگ

عمل بشه گاهی  وددوباره بر در تشخیص زود فرد بایدتشخیص دادن که  رواین  دگیم که زوم عوارض زودرس و میاریبشه ما د

به پزشک مراجعه کنه سپتیک شوک  ودبر میترسد کهشه د درست درمان نمیوشدر اثر همین عفونت که تبدیل میاوقات 

 م.مادر و داری ها ما مرگخیلی وقت سپتیک شوک در دونی کهشه و میایجاد می

و چه بعد از چند سال یکی از عوارضی که سقط  قطچه تو روزای اول حتی روز اول س در داردروانی که برای ماعوارض روحی 

و من از وای من بچم زنده بود  کنه کهگیره ولی یه احساس گناهی همیشه میبرای مادر داره توی اون لحظه تصمیمشو می

کنند اعتیاد به مواد مخدر و الکل و بعدش افکار خودکشی پیدا میی عصبی خیل ،کناختالالت خوردن پیدا می بین بردمش.

کنه تو زندگی خشونت تو تو ذهنش میاد و پریشون حالی براش ایجاد می سقطهای کنند یادآوری صحنههاشون پیدا میخیلی

آزاری کنه کودکقباًل داشت االن دیگه نداره افسردگی پیدا می که گرشای که برای اون دو تا بچه دیکنه دیگه حوصلهپیدا می

شوهر من باعث شد که من میگه خاطری و بسیاری از اوقات تنفر از جنس مرد و کنه اختالالت عصبی تشنج پریشانپیدا می



خوابی صورت کمواب بهوقت اختالالت خحامله بشم و برم بچه رو سقط کنم دچار کابوس و توهم شدن احساس خستگی تمام

 گمفقط عارضش می د و منکنازحد مراجعه میخوابیدن بیش یا بدخوابی یا

اری از افراد این ما نمیگوییم که هرکسی که سقط کرد این عوارض را پیدا میکند نه اما بسیاما عوارض جسمی دیر رس سقط؛

 ولین بارداری خود را به سقط ختم کرده اند بیشتر است،افرادی که ا نخست زا ها و  عوارض را دارند. احتمال ناباروری در

ایجاد میکند بیست و پنج تا  دهانه رحم احتمال زایمان زودرس در زایمان های بعدیاحتمال سقط های مکرر، و نارسایی 

ط درد در رواب بیست و هفت درصد سقط ها سبب زایمان زودرس در زایمانهای بعدی میشوند، بی نظمی قاعدگی، تجربه

مزمن و یا مداوم و  ها و سر گیجه های  ، سردردجنسی به علت عفونت های که وجود دارد و سقط خشونت بار که اتفاق افتاده 

است و این خونریزی مداوم به دلیل بهم ریختگی هورمن ها در فرد یکی از عوارض جدی که افراد پیدا میکنند جفت سر راهی 

و از جمله ی عوارض جفت سراهی میتوان به زایمان زودرس و عمل مادر،  جنین شودعارضه میتواند سبب مرگ حتمی مادر و 

چسبندگی رحم  در ادامه یکی دیگر از این عوارض سقط گوارش جنین اشاره کرد.خونریزی دستگاه  زردی مقاوم در جنین و

است که اصطالحا به ان سندروم آشرمن می گویند که خود این سندروم سبب سقط های مکرر و ناباروری میشود جالب است 

سقط با افزایش احتمال ابتال به سرطان پستان همراه است چرا که اختالالت هورمونی بدانید مطالعات علمی نشان میدهد که 

ب افزایش احتمال ابتال به سرطان میشود، عوارض داروهای بیهوشی است یکی دیگر از عوارض ایجاد میکند و این اختالالت سب

 به خاطر بوز یا آمبولی ایجاد میکند حتی در اثر خونریزی در سقط های جنایی وومترمشکالت انعقادی خون است یا  سقط

شدید سبب سندروم خونریزی ثر میگذارد و اون نگرانی و ترسی که وجود دارد گاهی اوقات بر روی غدد دیگر و غدد هیپوفیز ا

ود و باز بخاطر اینکه این سقط شیهان میشود، بخاطر عفونتی که ایجاد میشود احتمال آندی کارتی عفونی در شخص باال میر

 .ها به صورت پنهانی صورت میگیرد احتمال ابتال به هپاتید و ایدز در اشخاص باال میرود

که فرزندانمون رو با هر ویژگی دوست داشته ما یاد بدیم به جامعه امون  طور باشیم وودمون اینبنابراین این مهمه که ما خ

 دانسان حق انسان بالقوه شدن ندار حق گل شدن داره اما جنین یک نهعروف بدانیم که چگونه است که داباشی و به قول م

دانم که قتل نفس شه و معنوی اینک نمیعوامل سقط یکی شی انگاری ندونستن این عواقب جسمی که ایجاد می ر ادامه ید 

طورکلی گروه اها بهمامو یکی ما پزشکان ارند مسئولیت بزرگی تو این زمینه د نظر من دو تا گروه خیلیو بهاتفاق می افتد 

یکی مبلغین ما بنابراین باید بدانیم که و عوارض و عواقب و بدونن و بگن ین اینا هستن که باید روشن کنند ا هاپزشکی پرستار

سقط حتی به دلیل نامشروع بودن اجازه  میشود گفت هاش کما به دلیل ناهنجاری اجازه سقط نداریم به دلیل حاال دلیل دیگه

تو این هشت سال فکر گ داشتیم دفاع مقدس داشتیم جنشما ببینید تو هشت سال این است ترین وظیفه ما و بزرگ نداریم

حداکثر اون  حاال تا کنیم چند تا شهید داشتیم طبق آنچه را که بنیاد شهید اعالم کرده بین دویست و بیست و هشت

جانبازانی که بعداً شهید شدند تا دویست و هشتاد هزار تا تو هشت سال دویست و هشتاد هزار تن شهید داشتیم و هر کدوم از 

دوم از این قتل نفس حاال هر ک آوردنید چه عظمتی برای جامعه ما آفریدند چه نورانیتی آوردن چه معنویتی واین شهدا ببین

سالی که برای ما ایجاد کنیم که ممکن است خشککند چرا ما فکر نمیوزر و وبالی برای جامعه ایجاد می چهکنیم که می

کنیم این تورم این چیزی که مسئولین این دوره ما هر چه کر نمیچرا ف است های معصومخاطر آه یکی از این بچهمیشن به

تونه گناه میگناهان عقل یک انسان بیخاطر آه این بیشه بهروز بیشتر میکنند بر مشکالت اقتصادی جامعه روزبهتالش می

اون موقع تو هشت سال دویست و  سیصد و شصت هزار شه حداقل سالیدود کنه و حاال ما روزی هزار تا یا نمی معهیک جا

باید جلوش  جدی استاین مسئله واقعاً مسئله  مسال سیصد و شصت هزار تا داریهشتاد هزار تا شهید داشتیم حاال توی یک



هم  و ماشیم ذه میگرفته بود و باید بدانیم هر کدوم از ما که بتونیم جلوی این مسئله را بگیریم و نگیریم فردا روز قیامت مواخ

ون پربار بشه و در انجام وظایف شرعی موفق و مؤید تا ه استوار باشه دامن گام هاتونشاءاهلل که اهیم شد انشریک قتل خو

 علیکم و رحمةاهلل و برکاتهباشید والسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسائل فقهی سقط

 بغیر نفس اوفساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعامن قتل نفسا 

ترجمه : هرکس ، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته ، و 

 انسان را از مرگ رهایی بخشد ، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است .هرکس 

ود و ظلما کشته شود همه این جامعه از بین این است که بشریت نفس واحده است وحتی یک نفر هم از بین برپیام های آیه 

رفته است و اصل آن احترام به بشریت اسالم وادیان دینی از هر نژادی و هر عقیده ای با هرشکل و شمایلی احترام میگذارد و 

 پیام دیگر این آیه  یک انسان مساوی است با کل بشریت ...

ربوط به انسان نیست ود دارد ، سقط جنین از نظر فقه شیعه مسقط جنین مختص مسلمانان نیست بلکه درباره کفارهم وج

 را هم شامل میشود .  حتی حیوانات

اشخاصی که در این وادی برای کمک به یعنی  ضرب المثلی وجود دارد که میگوید هرکس خربزه بخورد پای لرزش باید بشیند

د از جمله این اصطالحات با الفاط مختلفی در شته باشنت واصطالحات آن آشنایی دانسل بشریت قدم گذاشته اند باید با ادبیا

 کنترل جمعیت، کنترل موالید ، تهدید نسل ، تنظیم خانواده  ، گویش های مختلف اسم برده می شود گاهی می گویند کورتاژ

 آیات گرفته شده است شناخته می شود . و ازکه کلمه ای عربی است  ءاجهاضو گاهی بانام سقط جنین  ،

حرام تکلیفی و ولی خلقت را باید شناخت و سقط جنین در بعضی مراحل جایز است و در بعضی از مراحل حرام است مراحل 

 ی است.در بعضی از مراحل هم حرام تکلیفی هم حرام وضع

در نظر گرفته شده مراحل خلقت یک انسان هفت مرحله می باشد برای هر مرحله از نظر فقه وشریعت اسالم احکام جداگانه 

 است .

است ، مرحله دوم  مرحله علقه است که به معنی خون می باشد مرحله سوم مضغه است یعنی گوشت مرحله اول مرحله نطفه 

مرحله پنجم ، مرحله می باشد خاص و مرحله چهارم عزام درمعنای لغوی یعنی استحکام ولی در این بحث به معنای استخوان 

مرحله ی ولوج است به معنی دمیدن روح و مرحله هفتم که مرحله تولد و  ی ترکیب استخوان وگوشت است مرحله ی ششم

 از دنیای رحم مادر خارج شدن است .

 

بطور مثال سقط جنین در مرحله نطفه هم حرام است ولی نطفه ای که مستقر شده است و زمان مستقر شدن آن فقط توسط 

 وایات مختلفی برای آن وجود دارد.فقهی رپزشک و دستگاه هایی که دارند قابل فهم است ولی ازلحاظ 

چهل مثقال طال حکم سقط جنین در مرحله ی علقه است ، حکم سقط جنین در مرحله نطفه بیست دینارطالی مسکوک 

است ،  در مرحله مضغه شصت مثقال طال است ، در مرحله عزام هشتاد مثقال طال است و در مرحله ی ولوج صد مثقال طال 

 ا به دنیا گذاشت هزار مثقال طال است که دیه یک انسان کامل است .است و زمانیکه پ



فکرغلطی که بین بعضی از مسلمانان و یا غیر مسلمانان هست و آنها فکر میکنند تا قبل از ولوج روح سقط جنین اشکالی ندارد 

روع می شود مگر اینکه دیه و بسیار غلط است . سقط جنین حدود دوازده روز از مرحله زناشویی بگذرد حرمت سقط جنین ش

همچنین قرآن و  ای که به آن تعلق میگیرد کمتر است ولی در مرحله ی ولوج دیه آن بیشتر است پس برای انسان در فقه ما

گی تصویر شده است که شش مرحله آن در رحم مادر است و حتی زمانیکه در دنیا پا میگذارد هم داحادیث ما هفت مرحله زن

 ی شده است .در قرآن دسته بند

مراحل زندگی انسان هفت مرحله است که شش مرحله آن مربوط به رحم است و تمام آن شش مرحله ارتباط مستقیم با 

 پزشکان دارد پس هرچه آگاهی پزشکان  بیشتر باشد پاسخگویی و مشاوره ها دقیق تر خواهد بود .

 توضیح داده می شود .ات آن آشنایی پیدا کنید ادله آن بصورت مختصر که با کلی ادله ی حرمت سقط جنین چیست ؟ 

 ادله خواصه  -2 ادله عامه -1ما دو نوع دلیل برای حرمت سقط داریم 

 ادله عامه شامل : قرآن ، سنت ، عقل ، اجماع است 

 کافی است .در رابطه با قرآن سه دسته از آیات داریم که هرکدام ازآنها برای اثبات حرمت سقط جنین 

دو نوع گناه داریم که شامل گناه صغیره و گناه کبیره است  که سقط جنین از گناهان کبیره بشمار میرود. در قرآن گفته شده 

است بعضی از گناهان کبیره بخشیده می شود و بعضی از جانب پروردگار بخشیده نمیشود یکی از آن گناهانی که بخشیده 

طعا حکم قتل نفس را دارد . دلیل دوم سنت است که مرحوم شیخ حر نمیشود شرک است و قتل نفس که سقط جنین ق

روایاتی هست که سقط نطفه ده روزه مصداق قتل نفس است و دلیل سوم عقل است که اگر عقل ما در عاملی رحمه اهلل علیه 

ط میشود و از نظر فقه ما ده مورد کارآمد باشد قطعا یکی از آن سقط جنین است چون سقط جنین ظلم به اون جنینی که سق

عقل ظلم قبیح است . دلیل چهارم اجماع که شامل دو نوع است : اجماع علمای شیعه واجماع فقهای جهان اسالم را داریم 

 حتی ) علمای خوارج (  که اجماع دارند قتل نفس ، سقط جنین حرام است .

فته که سقط جنین حرمتش دوآتیشه است مضغه بکار رادله خواصه یعنی دلیل هایی که در خصوص سقط نطفه ، علقه ، 

 بدلیل آیات و روایات زیاد و حکم عقل قطعی و اجماع علمای جهان اسالم است.

 -1مفهوم شناسی که چند واژه وعنوان در رابطه با کار پزشکی در کتابها و گفتگو ها بکار میرود که معانی آن باید دانسته شود 

چه داخل رحم را میگویند بدلیل اینکه در رحم مادر پرده ای دور جنین کشیده لغت یعنی شی پوشیده شده که ب: درجنین 

که جمع کلمه جنین ، اجنّة است با جمع کلمه جن که    جنی ها است ونوع دیگر از مخلوقات خداوند ، در رسالت شده است 

 و توحید با ما شریک هستند ولی زندگی آنها ویژگی های متفاوتی دارد.

به حرمت تکلیفی و مورد دیگر حرام است به حرمت ع حکم دارد که حکم تکلیفی اعالم میکند حرام است سقط جنین دو نو

وضعی ، بطور مثال نماز نخواندن حرام است و حرمت تکلیفی دارد یعنی کار گناهی صورت گرفته است یعنی حکم تکلیفی ولی 

شود قضا ادا کنید که به حکم وضعی شناخته می شود اگرهمین نخواندن نماز حکم دیگری دارد که برگردن من واجب می 

ره را مرتکب شده است و از آثار حکم تکلیفی دچار .سقط جنین حکم تکلیفی دارد که هرکس این کار راانجام بدهد گناه کبی

ر عذاب شدن است. حکم وضعی که به معنی دیه است واگر نطفه سقط شده باشد دیه آن برابر بیست مثقال طال است و اگ



ولوج روح شده باشد دیه آن صد مثقال طال است حکم وضعی است . لقاح یعنی  لحظه ای که نطفه زن و مرد به هم می رسند 

و عملیاتی انجام میگیرد و بعد از لقاح استقرار نطفه شکل می گیرد حدود ده ویا دوازده بعد از ارتباط زناشویی که مرحله اول و 

شروع میشود  ، نفخ روح و دمیده شدن روح زمانی اتفاق می افتد که جنین در رحم مادر  ابتدایی حرمت سقط جنین از آنجا

عاقله . اصطالحی که مرتبط با سقط است کلمه ولوج روح از نظر فقهی با یک معنی بکار می روند نفخ روح و زنده می شود که 

 شود که دیه جنین را عاقله میدهد  و سقط میعاقله یعنی اقوام نسبی ارث بر جنینی که میمیرد ، بکار میرود 

در فقه سه نوع قتل داریم قتل عمد ، قتل خطئی و قتل شبه عمد داریم .اگر خطئا شخصی کشته شود قاتل دیه را نمیدهد 

بلکه عاقله قاتل دیه را پرداخت میکند و اگرشخصی خانمی را خطئا کاری کرد که سقط کند دیه را باید عاقله پرداخت کند که 

اگر راننده ای خطئا با کسی تصادف کند و آن شخص کشته شود و اگر کسی هنگام اقوام ارث بر او باید پرداخت کنند یعنی 

تیر اندازی خطئا کسی را بکشد دیه واجب است ولی دیه را باید عاقله پرداخت کند اگر خانمی ضربه ای به خانم بارداری بزند 

ضربه ای بزند که فرزندش سقط شود اقوام خانم ضربه زننده که ارث انم باردار آن خانم اگر خطئا یعنی بصورت غیر عمد به خ

 میبرند دیه را پرداخت میکند.

تاریخ سقط و نگاه ادیان و اهل سنت اظهار میدارد که مسئله سقط تاریخ چهار هزار و ششصد ساله برای آن در نظر گرفته اند 

ه جیوه برای سقط استفاده میکردند و اصل سقط تاریخ درازی دارد و انگیزه حتی در کتاب هایی گفته اند در زمان قدیم از گیا

 .های سقط بسیار مشترک بوده  ولی ابزار سقط نسبت به زمان قدیم بسیار متنوع و پیشرفته شده است 

لف هستند دایره سقط از نظر ادیان نه تنها مسیحیت نه تنها نصرانیت بلکه کل ادیان آسمانی ، ابراهیمی یا الهی با سقط مخا

قلمرو کاری شاید متفاوت باشد ولی با اصل سقط همگان مخالف هستند مثال یهودی ها نسبت به نصرانی ها قوانین مربوط به 

پس سقط جنین در ادیان الهی کال ممنوع است و ادیان در نظر میگیرند سقط بسیار دشوارتری دارند و مجازات بیشتری هم 

قائل است پس سقط جنین از نظر ادیان خصوصا یهود و مسیحی های کاتولیک حرام حیات حق الهی برای بشریت احترام و 

 .شده است اعالم

 : احکام  فقهی سقط را در دو مرحله ذکر کردندکه از نگاه فقهای اهل سنت  نسقط جنی

بعد از ولوج  نموده اند کهسبت به احکام تکلیفی بیان نعلمای اهل سنت احکام وضعی که -2احکام تکلیفی حرمت و حلیت -1 

حرام است و فرقی و اختالفی بین علمای شیعه و فقهای اهل سنت در چهار مذهب و هم نظر هستند و روح مانند فقهای شیعه 

پنج مذهب و مذهب فقهی ظاهریه و تمام فقهای اهل سنت در حرمت سقط جنین بعد از ولوج اتفاق دارند. اما قبل از ولوج 

بعضی اعالم حرام است ، فقهای شیعه دارند بعضی از علمای اهل سنت اعالم کرده اند سقط قبل از ولوج روح  روح اختالفاتی با

اعالم  کرند جایز مطلقا و بعضی میفرمایند اگر عذر شرعی درکار باشد جایز است ولی اگر عذر کرده اند مکروه است و بعضی 

مای اهل سنت با فقهای شیعه اختالف دارند . فقهای شیعه اعالم کرده در حکم وضعی علشرعی در کار نباشد جایز نیست و اما 

اند اگر کسی سقط جنین کرد دیه آن بیست مثقال طال تا صد مثقال طال که مرتبط با وضعیت جنین است ولی علمای اهل 

است که فقهای شیعه سنت میفرمایند عتق رقبه که درحال حاضر به معنای دوماه روزه پی در پی می باشد تفاوت دیگر این 

گفته اند چه کسی باید دیه را بدهد، قاتل و جانی شخصی که سقط میکند یا مباشر ولی علمای اهل سنت دو مذهب دیگر 

دارند بنام  مالکیه و حنبلیه که میگویند مباشر دیه را پرداخت میکند ودو مذهب دیگر دارند بنام شافعیه و حنفیه که میگویند 



باشد تفاوتی ندارد. چه کسی دیه را باید بگیرد ؟ از نظر شیعیان قتل عمد ویا قتل غیر عمد پرداخت کند  اگر عاقله باید دیه را 

 و اهل سنت دیه سقط جنین به ورثه تعلق میگیرد .

زمانیکه هم مادر و هم جنین هردو ؟ در سه مورد سقط جنین جایز است اولین مورد سقط جنین جایز است در چه زمانی 

، مورد دوم که رهبری درباره آن نیست تا آخر بارداری زنده بمانند که سقط جنین جایز است مشخص ند و هردو مریض هست

نظری اعالم نکردند ولی فقهای دیگر آن را اظهارکرده اند بعد از ولوج روح اگر جان مادر در خطر باشد سقط جنین جایز است ، 

خطر جانی برای مادر سقط جایز است علقه دارد که اگر بدنیا بیاید قبل از ولوج عدم السقط سقط نشدن مساوی است با 

زندگی موجب عسر و حرج شدید است برای بچه و برای جامع و همچنین برای دولت و برای والدینش و در صورتیکه پزشک 

 باید انجام شود.که سقط جنین  ولی نه هر پزشکی متخصص ، معتمد و امین نظر بدهد

ر ضمنی سقط شود جایز است یا خیر ؟جایز نیست حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی دیه دارد  که اگر جنین یک زن کاف

 دیه آن یک دهم دیه جنین مسلمان است .

سقط جنین تا قبل از دمیدن روح یک حکم دارد و بعد از دمیدن روح  عالوه بر حرمت تکلیفی ودیه باید کفاره هم پرداخت 

کفاره الزم نیست پرداخت کند ولی دیه را باید پرداخت کند سقط نطفه ، علقه ، مضقه , شود کسیکه نطفه را سقط میکند 

عزام هم شامل دیه می باشد و حرام است به محض دمیدن روح هم حرام است تکلیفا و هم دیه دارد هم کفاره دارد ) دوماه 

 اشد .روزه ، شصت فقیر را سیر کردن ( کفاره زمانی واجب است که روح دمیده شده ب

کار حرامی است و دیه دارد و حکم جراحتی که در اگر کسی بچه را سقط نکرده باشد ولی بچه در رحم مادر مجروح شده باشد 

مرحله گوشت و استخوان باشد بر اساس همان صد دینار محاسبه می شود واگر در مرحله نطفه باشد به همان نسبت محاسبه 

 میشود .

گفته اند اگر درجنین روح دمیده بشود حکم آن دیه نیست کار حرامی کرده است وحکم آن برخی از فقهای قدیم شیعه 

 قصاص است که این فتوا بین فقهای امروزه وجود ندارد .

اگر انسانی جنین حیوانی مثل گوسفند ، میش و غیره قبل زایمان طبیعی صید کند و سقط شود کار حرامی است و شامل دیه 

دهم قیمت حیوان است نوع دیگر آن دیه عرش حیوانی که آبستن است بطور مثال ده میلیون است  می باشد که دیه آن یک

بگیرند  وع دیگر دیه باید در نظرولی اگر آبستن نباشد قیمت آن پنج میلیون است پس دیه باید پنج میلیون پرداخت شود . ن

نوان دیه پرداخت کنند .اگر شخصی که باعث سقط هرکدام مبلغ بیشتری داشت آن را بعمبلغ یک دهم بیشتر است یا عرش 

شده غیر از مالک است باید دیه را به مالک پرداخت کند ولی اگر خود شخص سقط کننده مالک حیوان میباشد باید به آن 

 حیوان خدمت رسانی کند و برای آن هزینه کند .

ثال مادری دیوانه شده و جنون مادر مجوزی برای همه فقها اعالم  کردند سقط جنین تحت هیچ عنوانی جایز نیست بعنوان م

 سقط جنین نمی باشد حتی ناقص الخلقه بودن جنین مجوزی برای سقط جنین نمی باشد.

 متعدد می شود .به تعداد فرزندان اگر خانمی دویا سه قلو باردار باشد وهمه فرزندان سقط شوند دیه هم 



است ؟ ارث بر درجه یک فرزندی که سقط میشود دیه را مادر یا پدر  ورثه شخص خودشخصی که عمل سقط را انجام میدهد 

 میگیرد پس پدر هم دیه را پرداخت میکند و هم خودش دیه را میگیرد . 

فقها فرموده اند اگر پدری که ارثبر این فرزند سقط شده است این بچه را سقط کند سقط به منزله قتل است و ارثبر قاتل ارث 

 پدر را به قتل برساند از پدرش  ارث میبرد . نمیبرد ولی اگر بچه

ل جانبی اختالف را منکر نمیتوانیم باشیم مرد شریک هستند ولی نسبت به مسائ در اصل انسانیت و بشریت تمام انسانها زن و

اسالم  که ما نسبت به مسلمان که اسم آن نفس محترمه است از نظر فقه شیعه کفار هم احترام دارند ولی احکام فقهی مختص

 برا کفار هم باشد در اصل احترام مشترک هستند اما ازحیث احکام ویژه اسالم متفاوت هستند 

 کدام حیوانات جنینش کشته شود دیه دارد؟ حیوانات حالل گوشت اهلی 

نبی قرار حکم اینکه دختری رحم  مادرش را اجاره کند وجود دارد ؟ از نظر آقا اشکالی ندارد نطفه مرد اجنبی در رحم زن اج

 داده بشود وبچه بدنیا بیاید ولی مادر صاحب رحم است ولی پدر آن مرد اجنبی است.

دختری که رحم مادرش را اجاره کرده است نطفه شوهرش در رحم مادر قرار میگیرد. از نظر شرعی مشکلی ندارد ولی باید از 

آینه باشد و در  اورت زن و مرد نگاه نکند از طریقیکه نطفه را جابجا میکند باید به محرمات جانبی اجتناب شود یعنی کس

 شکل دارد. 24قاح مصنوعی محرمیت و ارث باید احتیاط کنیم ، ولله مسع

ناقص الخلقه بودن جنین به هیچ وجه مجوز سقط نیست مگر درجایی که جان مادر در خطر است قبل از ولوج روح باشد برای 

 رایط جایز است .این شجامعه و والدینش عسر و حرج است با 

نین دارد غسل زنی که ناخن اگر مادر باردار مبتل غسل داشت و غسل نکرد تاثیری روی جنین دارد ؟ آثار وضعی روی ج

 .سل جبیره است و باید تیمم هم کرد کاشته غ

 قتل محسوب میشود .و دیه دارد ،انجام میدهد چیست ؟ حرام است  جنین سقطکه حکم ماما و پزشکی 

 

 

معمول بسیار رواج پیدا امر غیر رود که این جلوگیری از سقط جنین احتیاج به فرهنگ سازی دارد چون جامعه به سمتی می

 کند .  می

به تصویب  1384ماده واحده در سال .  باشدبحث سقط را جایز اعالم میکند که با هدف درمان همراه زمانی گذار  قانون

سقط درمانی با تایید سه پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی بر بیماری جنین به  که رسیده است  و طبق آن عنوان میشود

و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد  که موجب حرج مادر است و... علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن 

ز چهار ماه با رضایت زن ) مادر ( مجاز است و این نوع سقط مجازاتی برای پزشک مباشر نخواهد داشت و متخلفین قبل ا

 ازاجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد .



که مشکلی وجود دارد و حرجی مادر در بحث اینکه چه اموری موجب حرج مادرمی شود در صورتیکه پزشکان تشخیص بدهند 

 که به بارداری پایان بدهد. را تهدید میکند مادر مخیر است که حرج را بپذیرد یا

 ی ها رارای قانون اینگونه است که درآیین نامه اجرای این قانون ملزم کرده اند پزشکان متخصص زنان باید تمام باردارنحوه اج

خوردند باید مادر را در جریان قرار بدهند که تصمیم برای سقط بگیرند که اینگونه بررسی کنند و اگر به چنین مواردی بر

وسایل و ابزار آالت پزشکی که الزم  تعدادی که برای این نوع غربالگری دقیقاست ا عنوان غربالگری شناخته شده بررسی را ب

 انوع سونوگرافی ها و... ه از جمله است فراهم شد

برای آزمایشات غربالگری  فرستاده شوند و اگر این امر محقق باید  باردار میشوند که همه مادران در این باب پزشکان ملزم

دنیا می به بچه ای ناقص الخلقه الزام نکنند در نتیجه اگراین امر را  باردار پزشکی مخالف این شیوه باشد و یا به مادر نشود و

 رده و مطالبه خسارت بنمایند.مجاز هستند از پزشک خود شکایت کآمد آن مادر و پدر 

پزشکان این موضوع را پذیرفتند که همه مادران را برای آزمایشات غربالگری راهنمایی کنند و حتی عنوان میکردند 

کردند تا  نع میشوند ویا برگه دفتری بیمارستان را صادر نمیدرصورتیکه آزمایشات غربالگری انجام نپذیرد از ویزیت دوباره م

 اب آزمایشات غربالگری را مشاهده کنند .که جو زمانی

بعضی خانواده ها توان اینکه هزینه های غربالگری را بدهند ندارند و همچنین بیمه ها حمایت زیادی برای این آزمایشات 

 مادران به سقط های غیر قانونی تن داده اند. ونمیکنند  

 

 چیست  ؟   حرج نوعی

گه این بچه باید سقط شود پس حاال تصمیم گیری با مادر است که می خواهد بچه را نو ور است آسختی امر نوعا این  یعنی 

 .دارد یا به بارداری پایان دهد

 چیست ؟  حرج شخصی

شخیص خود حرج با امکان پذیر نمی باشد و ت جواز سقط نیست نه از لحاظ شرعی نه از لحاظ قانونی معنای هبحرجی که  

چندین فرزند دارد و اعالم میکند در صورت بارداری مجدد حرج مالی پیدا میکنم پس اجازه بطور مثال مادری که نیست مادر 

سقط دارم و یا خانواده من تحت شرایطی قرار دارند که امکان اداره این بارداری مقدور نیست پس حرج شخصی میکنم که 

 . تمامی این حرج ها رد شده اعالم شده است

متخصص مورد مشکل داری بنظر می رسد آن  و یا پزشک قرار میگیرند وقتی مواردی از نظر تحت نظر ماماباردار که مادران 

  میفرستند .مختلفی مادر را برای آزمایشات 

باعث امر زندگی جنین میشود و این نیوسنتز درصد خیلی باالیی امکان سقط وجود دارد چون باعث عفونت محیط در بحث آم

میت حفظ جنین بیشتر است الزم به ذکر است در بعضی از کشورهای اروپایی سقط میشود که اهمیت تشخیص از اه



اظهار داشتند آنها ولی می باشند موجود  کشورها در آن درصورتیکه موارد ناقص الخلقه و  استاعالم شده غربالگری ممنوع 

  بود باید زنده بمانند .سالم  جنین اگراینکه یک درصد برای  واجازه سقط وجود نداردهیچ آزمایشی کامال درست نیست 

تفسیر ماده واحده در حوزه های مختلف انجام . برگشتن به ارزش های واقعی وسقط درمانی در بعضی موارد واقعا احتیاج است 

شویم و با سقط میدهد که اگر سیاست های دولت اعالم کرد که ما مانع میشود و مجلس شورای اسالمی تفسیر قانونی انجام می

 راحتی از قانون سوء استفاده نشود.ه کنیم بمیولت دیگری اعالم کرد تسهیل آمدن د

 آیا مادران حق دارند درباره حیات جنین تصمیم بگیرند؟ 

افرادی که  در زمینه حقوق بشر کار میکنند مبنای این قضایا را به جای اینکه قانون الهی وقانون برگرفته از فقه ما قرار بدهند 

جنین قسمتی از بدن مادر است بنابراین مادر حق دارد تصمیم بگیرد الملل را قرار میدهند که میگویند: بین مبنای قانون بشر 

که زن واسطه تفاوت دیدگاه است درصورتی های نشانهمورد یکی از  به زندگی آن پایان بدهد یا خیر! ایناز تولد جنین  قبل

د و نانسان تغییر وضعیت بده های وقتی ارزش ها و کرامتاست ، که خداوند به مادران داده  توسط کرامتی خلقت می باشد

هرموجودی حق حیات دارد بدیهی ترین و ، د و همه چیز را در دنیای مادی ببینیم چنین میشود نزش ها جابه جا میشورا

ا برخوردار است پس ما نمیتوانیم بدیهی کرامت بیشتری ردر بین تمام موجودات انسان است که  این اولین حق هر موجود

 ترین حق انسان را از او بگیریم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسائل حقوقی سقط جنین

ج ولوید جانی مادر توام باشد قبل ازدر بحث حقوقی ماده واحده می گوید که در صورتیکه موجب حرج مادر است و یا با تهد

روح با رضایت زن همراه شود و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود و به دلیل خطاراتی که در 

 سقط کند تاکید میکند را ادر کامال راضی است جنین  خود به معنی این است که مکه آمنیوسنتزوجود دارد برگه رضایتنامه 

بعد آن شکایتی نمیتوان کرد  و اگر مشکلی برای مادر پیش بیاید  که دستورآمنیوسنتز را داده است مسئولیتی ندارد یپزشک

 .دیه گرفته شود  که

یا و در قانون مجازات اسالمی یک نوع قانون وجود دارد که عنوان میکند که هر داروفروش و یا ماما و .... روش سقط جنین 

جر به سقط جنین می شود جرم تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد که بعضی از افراد خودخواسته به تجویز نوعی دارو که من

و مسئله دیگر این است که باید نظارت هایی وجود داشته باشد چون امروزه دسترسی به این نوع سمت این روش ها می روند 

جلوگیری کرد حتی اگر درکاالی پزشکی ونی این داروها از فروش غیر قانداروها خیلی راحت شده است ولی باید تا حد ممکن 

بگیرد و قدرت صالح را مطلع نمود که برخورد های قانونی با این افراد صورت ذیاروها فروش میرود باید مراجع این نوع د

انی مردم و اطالع رساست که نظارت مردمی حائز اهمیت آنها فقط منافع مالی برایشان  لب شود چونسریسک از این افراد 

 .باید یک نوع حرکت همگانی صورت گیرد  و کمک میکند به نظارت دستگاهی تا فعال شوند

 آنها را مشخص میکنند طبق لیستی که به قانون این مسئولیت هاو در بحث درمان که پزشک و ماما مسئولیت هایی دارند 

پزشک مربوطه بعد از انجام غربالگری د که در راه درستی پیش بروند بطور مثال جنین نباید بیمار را راهنمایی کنداده میشود 

خواهد جنین مادر خودخواسته ن در این وضعیت ممکن است کهدرصد ماژور است  60شما به احتمال ها اعالم میکند فرزند 

نمی باشد و مورد دیگر بحث پیشگیری در این بحث تصمیم گیری با مادر است و هیچ مسئولیتی با پزشک ، را سقط کند خود 

نفر مینور باشند توصیه می شود که باهم ازدواج نکنند چون اگر خانم وآقا هر دو در زمان ازدواج بطور مثال می باشد  ها 

 اوریم .افراد را آگاه سازیم تا از این نوع ازدواج ها ممانعت به عمل بیاین گونه احتمال ماژور شدن فرزند باال است و سعی کنیم 

ز یجارا این امرقانون عمال مانع این امر شده است به دلیل سیاست گذاری بحث جمعیت و همچنین از لحاظ فقهی وشرعی 

جواز فقهی نمیدهند ولی اگر بحث درمانی باشد که مرگ مادر را تهدید میکند و نمیدانند چون امکان برگشت وجود ندارد 

  . زشک متخصص و تایید پزشکی قانونی امکان این عمل جراحی وجود داردوبارداری برایش خطرناک است که با نظرپ

دارو را در   ی کهفروشبطور مثال داروداده است  سقط جنین را آموزشنحوه اقدام به سقط غیر قانونی کرده و یا  شخصی که

برخورد اشخاص قانون مجازات اسالمی با این  شناخته می شوند و که این افراد درحد مباشرمادر باردار قرار داده است اختیار 

پیش می بحث حال این تحت فشارهای همسر خود ناگزیر از سقط ناخواسته میشوند مادران باردار گاهی اوقات ند. میکنقانونی 

قرار د در دستور کار مجلس نمطرح می باشد که میخواه الیحه ای مجلسدر که چه حمایتی از این خانم ها وجود دارد که آید 

که یکی از موارد این می کند ح رمطرا بحث منع خشونت علیه زنان ، الیحه حفظ و صیانت از خانواده و زنان با عنوان  بگیرد 

شود  میمادران باردارهای قانونی از این بر این اساس چه حمایتکه جنین میکنند به سقط وادارخشونت این است که مادر را 

 .است بحث خشونت های اجتماعی وی خانگی که شامل بحث خشونت ها

 



 عوارض روحی سقط جنین

مطرح کرد اما من ود شنید موضوعات بسیار زیادی رو میداطور که خودتون میانی خوب همیندر بحث مسائل روحی و رو

خدمت شما  ترین مسائل شو روبتونم بعضی از مهم جا داریمکنم در حد وسع خودم و در حد تایمی ک اینتمام تالشم را می

ل جا عنوان کرده عامامل را اومد اونمورد علل روحی و روانی سقط پنج عکتابچه ای که در اختیار شماست در عرض بکنم در 

م فرار از مسئولیت است عامل سوم عدم آمادگی روحی چهارجدایی عاطفی  دوم اولیه تجارب شخصی گذشته افراد هست عامل

شما مورد ها فرزند ناهنجار تو خیلی از خانوادهفرد است  قسمت اول که تجارب شخصی در است. و پنجم عدم تفاهم زوجین

کار کردید مشکالت خاص خودشون  هادونم چقدر شما با اینهای سندروم داون دارند نمیهایی که بچهدارید مخصوصاً خانواده

تونه باشه که این زوج یای در این خانواده هست و این یکی از دالیلی مرو دارند درگیر خاص خودشون رو دارند این یک سابقه

من یه مراجع  برای سقط میتواند بکندچه کار  ذهنش را درگیر میکنند حداقلیا این  بخواد بچه اش سقط بشوداین مادر یا 

تا از فرزندان این خانواده نابینا هستند اما این خانومی  ه کردند سداشتم که این بنده خدا در یک خانواده روستایی زندگی می

های خانواده چیه تجارب شخصی از خانواده خودش و حتی در مورد خودش بیناست االن باردار شده و یکی از نگرانی که االن

 خانم این سقط داشته یا نه یاکه  است درمورد سابقه سقط یک مسئله.کنم به این اقوام خودش دارد حاال خیلی ورود پیدا نمی

جا و یه کنند اینو میان مطرح می کننده گانم  در بین مراجعهگهگداری داشتم  مورد هم بنده های سخت اینتجربه زایمان

باهاش روبرو  مواقع شناس و مشاور ما در خیلی ازعدم تفاهم زوجین در بعضی از مواقع همکاران روان مهم دیگرمسئله خیلی 

اال یا انتقام از پدرش یا مادرش یا خاطر گرفتن انتقام از دیگری است حبه ددهمیشن که طرف میاد یه عملی انجام می

ها را وقتی ایننمیکنه  خودش به این شکل بیانالبته کنه که میاد عنوان میرو اینطور اش دلیل سقطش همسرش یا خانواده

نقاط  یارسیم به این نقاط می کنیم ماهایی که میریم و بررسیگیحال ازشون میگیریم شرحهای تخصصی ازشون میمصاحبه

خوریم در مورد خیانت یا و بهش برمی ماها ای که در خیلی از خانوادهی دیگهخواد انتقام بگیره یا یه مسئلهیا می این ابهمش

کنند اما سوال اصلی ها مطرح میشکنی هست این موضوعاتی که میان خانوادهرو اگر بخوایم بگیم پیمان درستش اصطالح 

که هر سختی چه خواسته و ناخواسته باشد اما این ؟تواند دلیل سقط باشدئل میاینجاست آیا این موضوعات و این مسا

 ان در بین افراد شدت و ضعف ن شخص به ارمغان خواهد آورد صورت طبیعی یک سری عوارض روحی و روانی را برای اوبه

 در نه هیچی  میگناینی که شه اما کمتر می شدت آن در مورد شخصود شقدر زیاد میکند در مورد یک شخص اینفرق می

ت نباشه یه موضوعی هم که ما این وسط داریم در بعضی از تحقیقاتی که حداقل در کشور این آدم وجود نداره این خیلی درس

توانیم قاطعانه بگوییم این اما همیشه آلفای پنج درصد معموالً توی کار وقت نمیشه این تحقیقات را ما هیچداره انجام می

جور مواردی که شاید خیلی آمار گیرند اما معموالً در اینی پنج درصد براش در نظر میالفادهند یا انجام می تحقیقاتی

بکنیم این قضیه را  عنوان نتوانیم خیلی دقیق  شاید ن ها راتری نباشه از تفکرات شخصی و از اون تصمیمات شخص ایدقیق

کنند به شکلی دچار شده حدوداً چهل درصد این زنانی که سقط میانجام معموالً چهل درصد طبق همان تحقیقاتی که تا االن

ببینید میگذارد تأثیرات منفی فرد ی زندگی های دیگهدچار ناراحتی و یک اندوهی هستند این میاد روی قسمت میشونداندوه 

؟ چی به شما خوام سقط بکنهمیگه گه میخواد بیاد سقط بکنه اگر به شما مراجعه بکنه به شما چی میشخصی که االن می

د حتی بعضی از مراجعین ما وقتی میان اینا چون ببینه کنها صحبت میکنه از گرفتاریمیمشکالت صحبت  میاد از گه؟می

مورد توضیح بدم چون کل مسائل خانوادگی به رو بیام در اینسقط تونم بیام به یک قسمت دیگه وصل من فقط نمیهم به هم

کند من بارها و بارها مراجعه داشتم به یک مسئله مراجع به یک مشکل صحبت میکه میاد راجعشه وقتیده میدیگه تنیهم

معموالً افرادی که م پدر و مادر با هم اختالف دارند اش اومده صحبت کرده وقتی بررسی کردیم دیدیم بچه سالدرمورد بچه



های عاطفی و روانی خانواده اگر ه رو بیشتر داشته باشند از حمایتاگر بیشتر درک بشن همراهی خانواد دکنندارن سقط می

ای که خانواده کتحت تاثیر خودش قرار بده شما نگاه بکنید دری را سقط برای   تونه تصمیم این آدمها میبرخوردار باشند این

خواد بگیره اولین چه تصمیمی می کنیفکر میاین دختر جوان االن باردار شده و  پدر برای خودش و مادر برای خودشان و

ممکن نیست و با پدرم حرف  کردن با مادرم برام صحبت  مشورت کنم و باکی برم است رسد سقطچیزی که به ذهنش می

است. من تو تمام  کنه یعنی چهارچوب این خانوادهمشکل منو حل می می آید  مشکل دارند باهم که خودشونا بزنم این دو ت

روی بحث خانواده است اگر این خانواده و استحکام و چهارچوب خودشو داشته باشه  رم  بیشترین تأکیدمهایی که داکالس

های افراد این خانواده به حداقل خودش خواهد رسید پدر های اجتماعی و خیلی از درگیریخیلی از مشکالت خیلی از آسیب

گرفته باشد درست شکل نخانواده و بین فرزند و بین والدی در جایگاه خودش باشه مادر در جایگاه خودش باشد و روابط بین

مراحل در کامالً متفاوت خانم تجربه سقط در سه نوع  ببینیدتونه کمک بکنه به تصمیم این شخص برای سقط ها خیلی میاین

 مخصوصاً همسرشون و شرایط حمایتی خانوادشون ،هایی که دارندتونه تاثیر داشته باشه تو این تجربهخیلی می فرد بارداری

کنم جلسه بعد با همسرتون تشریف ببرید اگر این امکان کنند تاکید میتو بیشتر مواردی که االن برای سقط مراجعه می من

که حاال دالیل مختلفی دارد من دیگه وجود نداره یا اینهمسر یا ی هم هست در بعضی از موارد استثنائات ،وجود داشته باشد

اطالعاتی نداریم  اصالاین گزینه  هخیلی از مواقع نسبت ب اشرایط جسمانی و روانی مادر م ین موضوعات بشم،وارد ا خوامنمی

ای اتفاق کرد یک فاجعهبود احساس میجا میمواردی بوده طرف با لحنی اومده صحبت کرده که اگر یک شخص ناآگاه اون

مشکل وجود داره اما این مشکل فاجعه نیست  ه کهبینن نه درستمیکنن که میان مصاحبه میشن صحبت میافتاده اما زمانی

عنوان یک ترین دالیلش اینه که به مسئله بهیکی از مهم گیرندآقایون میان تصمیم به سقط میها یا که خیلی از خانمزمانی

قطره آب   مورچه ای که یکرند مثل ها توانایی حل مسئله ندارند توانایی حل بحران ندادر این مرحله ایننگاه میکنند  بحران 

چه اتفاقی براش  دوننهستند و  واقعاً نمی یعنی اصال گیج و منگ آب بردگه که تمام دنیا را ریزه روی سرش و چی میمی

کنه اگر آیا واقعًا خانمی هست که تمایل نداشته باشه حس مادری رو تجربه می اند جا هستن خانمافتاده اکثر افرادی که این

ده احتماالً این خانم یک مشکلی داره پس شچین شخصی باشد طبق مطالبی که حاال من خوندیم یا جاهای مختلفی نوشتههم

شون این بحران براشون که مادر بشن حتی در بعضی از خانوما ما داریم به واسطه مرتبه بارداریها تمایل دارند به اینتمام خانم

تونه حل بکنه شون به وجود میاد شما نگاه بکنید در بعضی از مواقع چون این بحران رو نمیها برابه وجود میاد این نگرانی

اد باز دروغ بعدی باز دروغ بعدی می میماند  گه زیرشدروغ می کنه مثل یه آدمی که یکبرا خودش درست میای بحران دیگه

گن بیاد مشکالتتون مثل بادکنک تصور بکنید بهتون می این بحران هم شاید در خیلی از این سخنرانی انگیزشی اگر نگاه بکنید

بزرگی شاید نباشه من و  هکنید مشکل مشکلباد مید باد کنید شمایید که دارید مشکلتون را این بادکنک را باد کنید باد کنی

ار نگرفتیم پس قر اون صحبت بکنیم چون ما در شرایطی ششما شاید در جایگاه اون خانوم نباشیم که االن بیاییم درمورد

کنی یک درصد اگرشما حاال میری درستش میچیزی شده دیگر نگران نباش دیگ تونیم بریم بهش بگیم خب حاال یهنمی

مشاوره بدید  د بهشتونیتر میآدم صحبت کند یا راحت تونید نسبت به اینتر میاحتبتونید جای طرف بذارید ر رو خودتون

پرسم جواب ندید فقط پیش ا به یک نفر مشاور تخصصی بدید و یک سوال از شما میما مشاوره تخصصی نیست که شم بحث

جا که تشریف بردید شهرتون از هواپیما یا اتوبوس یا قطار که پیاده شدید یه نفر میاد به شما بهش پاسخ بدید از این تونخود 

گزینه  عد طرف میاد پنجاه تا دلیل میگه ب نه نکن دلیلش چیه و؟ میگید گید خوام سقط کنم شما چی میگه  من میمی

ه در حرفه ما وجود داره همین کلمه یکی از بدترین کارهایی کقط کنید؟خواهید سبعدی چیه پلن بعدی تون چیه و چرا می

من با همسرم مشکل دارم من چی بش جا بیاد به من بگه پس بهترین کار چیه االن اگر یه نفر اینچرا گفتن چرا این کار 

پرسه من باید برم دو ه یه نفر میاد در حوزه پزشکی از من سوال میش اینه بهترین کمک آیا واقعًا علمیبهترین کار ممیگ



ساعت براش شروع کنم و توضیح دادن یه مشکلی که شما درش گیر کردید یقیناً مشکل بزرگی است که ذهنتو درگیر کرده 

کنید گیر میغیر از اینه شما غیر از این هرچی بخواید بهش بگه که  اما بهترین کار اینه که با یک متخصص مشورت بکنی

کشی این برای شما تا صبح میاد دلیل و به یه آدم معتاد بگید چرا دارین می شماگه هر چی بگین یه چیز دیگه می چون

 همین کلمه چرا این خودشدر خیلی از مواقع گفتن  ):کنه که صبح نشستی بغل اشقدر شما رو قانع میبرهان میارن این

ای هاشون یا اکثرشون احساسات پیچیدهکنند بعضیمی سقطکه ها معموالً زمانیببینید خانمتونه یک بار منفی ایجاد بکنه. می

شده پنجاه درصد افرادی که احساس طبق مطالعاتی که انجام ندکنناخوشایندی رو تجربه می احساسات کنندرا تجربه می

وحوش بیشتر از پنجاه درصد این افرادی که این شکلی بهتون بگم یه چیز حولبذارید دهند شان گزارش میمنفی از خود

وحوش بیشتر چیز حول کنندمی دهند یعنی به نوعی مسائل روحی و روانی رو مطرحکنند این عوارض رو گزارش میسقط می

دهند ده درصدشون عوارض گزارش می رودشون این عوارض از پنجاه درصد اگر خوشبینانه بخواهیم حساب بکنیم پنجاه درص

االن دلم درد  شه منشدیدتر می عوارضشونکنه که اینا رو درگیرشون می یدهند یعنی به نوعی به قدرجدی گزارش می

ژانس به اور شه و شما منوشه شکایتم جدی میمیحدی وقتی زیاد  تا یهدم اما عوارض شاید سطحی نشون می کنه اینجامی

دهند بین سی تا پنجاه درصد این افراد اختالالت جنسی تری از خود نشان میدرصد اینا عوارض جدیکنید دهمنتقل می

ها در حاملگی ها اند اینام دادهوحوش سی و سه درصد تو مطالعاتی که انجچیزی حولدهند یهمدت رومیان گزارش میکوتاه

کشه که این خانمی که دست به عمل معموالً معموالً یک دوره پنج تا ده سال طول میدهند و میان ویار شدید را گزارش می

یعنی چیزی نیست که االن طرف بیاد یه کاری انجام بده و  بدهدکنه یا از خودش نشان سقط زده این عوارض رو یا بیان می

من فقط یه  انجام بدن سقط خوانان میبعد شلیک خوب تموم شد دیگه رفت دنبال کارش می بیشتر مواردی که داشتیم و می

اگر  هسوال شه یهت حل میمشکالت زندگی ا من به تو کمک بکنم که سقط بکنیاگر االن اتفاقی بیفته یسوال از اینها میپرسم 

قتی اما و کنمخواستش میمن دارم باز اینکه  این ادم دارهکه برای  باریبکنی این معنا و مفهوم و سقطازش بپرسم چرا میخای 

خوای این کارو بکنی با یک گم شما االن میپرسم میدارد ازش میبرمی بار روکنم اینکلی باهاش صحبت میمن دارم این ش

که  به شما کمک کنممسئله شخصی شماست اما اگر من بیام  داره شاید این  تأثیری میخوای این کارو بکنی ساعت بعد که 

جا کند و اونبیشتر بیان می ست که میان مسائل و مشکالت راشه اینجاحل می زندگیتر رو انجام بدی آیا مشکالت این کا

موضوعات بسیار زیادی در  است  کشید بحث انحرافیآدم داره پیش میاین که  یرسیم که اصال این بحثتازه به این نقطه می

ن موضوع رو تمامش کنیم و بعد برسیم به بقیه تر است و ما میگوییم حاال بیا اینقد بهزندگی زوج وجود دارد از همه دست

ها در معرض قرار یقیناً همه خانمهستند ها بیشتر در معرض عوارض روحی و روانی سقط ل بعضی از زنان هستند که آنمسائ

نانی که ز در معرض اند زنانی که ثبات عاطفی و هیجانی پایینی دارند و ثبات ندارند ها هستند که بیشتر ازم و بعضیگیرمی

ران کودکی را حتی تا زمان بعضی از خاطرات دو های عاطفی گذشته دارندشتند زخمدوران کودکی خوبی را پشت سر نگذا

معموال چهارسالگی  ،چهار سالگی و سهحول و هوش چیزی که بررسی کردن و بریم معموالً طبق اونبا خودمون می مرگ

صورت مبهم دارم حتی سری چیزهایی را بهکنم چهار سالگی خودم یهر میماند و من خودم از فکذهن شما میدر خاطرات 

زنانی که  کند؛بیشتر را  این شخص در معرض اینکار قرار بده و اون احتمالش تواند و ا هم میگوید که فرد چه کار کند میهاین

تر و پدرش ارتباطات خوبی نبوده حس ارتباطات درون خانوادگی ارتباطات این دخ ،جو عاطفی خانواده پدریشان متشنج بودن

چه از نظر عقلی و چه از نظر  هستند حمایت عاطفی پدر رو تجربه نکرده یا کمتر تجربه کرده و دخترانی که تو سن پایین

ای هم هستند که گیرند و عدهموضوع ندارند اینان بیشتر در معرض سقط قرار میا واقعًا درک درستی از اینهعاطفی این

ها هم ه این قضیه اینکنیم بهستند ما ورود پیدا نمیپزشک کنند یا تحت نظر رواندارو مصرف میپزشکی دارند روانمشکالت 

یه  گیرندعوارضی مانند بیماری که دارند بیشتر در معرض قرار می واسطهنند به اتوبه واسطه عوارض اون دارو یا می دنناتومی



موردی که  ؛یکها استها هم جزو آنکنند اینپزشکی میان سقط میدالیل ژنتیکی یا به ها هستند به دالیل عده از این خانم

 یا مخالفت شدید والدینشون رو دارندما خیلی این قضیه رو داریم درمورد کسانی هست که مخالفت شدید همسرشون رو دارند 

شدیداً در معرض  هاباهاشون صحبت کردم اینم که داشتمن خودک مخصوصاً این را ما در دوران عقد داشتیم چندین مورد 

چطور مطرح بکنیم حال مطرح  بگوییم و پدر و مادرم بریمبه در دوران عقد هستیم و چطوری  مااین قضیه قرار دارند که 

و  میایدکه جاس شما زمانیو بعد جالب این سقط استرسه اولین چیزی که به ذهنشون می .کنیمچکار  بعدش بکنیم و

 پرسم قشنگ میسوال می هاینا از مواقع از است حتی من خودم بعضیها بسیار بسیار ناقص کنید اطالعات اینیصحبت م

این  متوجه شدی اگر طرف متخصص با شد اصال ها را با متخصصخب این اطالعات از کی گرفتی و این صحبت مونند

ها معموالً زیاد در و این کارهایی که االن به شما گفتم این ماتو نخواهد داد این روشی که االن به شما گفتهبه  ها رو مشاوره

ها متأسفانه کم هم نیستند و ما در های شدید مذهبی و فلسفی داری البته اینهایی که مخالفتگیرند خانممعرض این قرار می

های مذهبی داره دغدغه این شخص یک قسمتیخود و متأسفانه داریم  رو  های مذهبی زیادیبین مراجعین حتی خانواده

رسه که این فکر به ذهنش میاز زمانیاست یعنی  های فلسفی دارد این دائماً با خودش درگیرهای فرهنگی دارند دغدغهدغدغه

شه بینید واقعًا دیگه نمیهم یک جایی میکنه متأسفانه اینچون از نظر فلسفی از نظر مذهبی خیلی برا خودش باال پایین می

 هستند اصالها گیرند بعضیقرار می ارضهم یکی از این موارد خیلی حساسی است که در معرض عواش کرد و اینکاری بر

اینها در بعضی مواقع  مونیدمی برید اصالفروشگاه تشریف می ه یکخرید بشاید بعضی از مواقع یک لباس می مردد هستند

طالق بگیریم یا نگیریم اینا دنبال یک  میپرسند چیکار کنیممیان  هامونه که خیلی از خانوماین میمثل  شوندتردید میدچار 

مردد نبود که خودش میرفت کار خودشو میکرد بعضی اگر است د  چرا چون مردد نگردد دنبال یک تایید مینگردحمایت می

 وقت ها هم ما خانم هایی داریم که داریم که مجبور به سقط میشوند و فرد به  آنها میگوید باید بری و سقط کنی 

یک  نکرده زمانشما االن خدایببینید  است ترین عوارضی که بعد از سقط برای مادر به وجود میاد سوگوارییکی دیگر از مهم

کنیم مراسم دفنی دارید مراسم هفتم دارید سوم دارید چهلم دارید دی چطوری برایش سوگواری میعزیزتون رو از دست می

را دلداری می کنید احتماالً شما ریزید گریه میکنید اشک میها شما سوگواری میسالگرد دارید درست در طول این مراسم

کم این کم و شهتمام می باالخره  انکار ه از دست دادید باالخره یه جوری این قضیه د سر خاک این عزیزی کرویدهند بعد می

که خانمی باردار هست و میاد واقعیت آدم کنار میاد ببینید زمانی اکم بکمشه دیگه باورتون میشه و تون قابل هضم میقضیه برا

و کسی  فهمه چه اتفاقی برای خانوم افتادمکس نمییچتنهاست چون هکه کنه بدترین نوع سوگواری را دارند و چرا سقط می

و  کنهکه این درد رو تجربه می است تنها شخصیست و تنها میکندسقط فرزندش را  کسی که دارد نیست که او را درک کند

کنید فقط و کنم شما درک نمینه چیزی بوده من درک نمیای نبود بچه حاال کهحاال که اشکال نداره  میگویند بهشدیگران 

فقط و فقط اون مادری که سقط کرده و متأسفانه شرایط روحی بسیار بسیار بدی را تجربه خواهد کرد حاال شما بیایید عدم 

عضی از مواقع در ب از این زن چه می ماند؟بکنید این موضوع های عاطفی خانواده را چاشنی های همسر و عدم حمایتحمایت

گن اینه که دنبال گناهکار می یاد شده که باعث جدایی همسران شده استقدر این مسائل زما داشتیم اینا رو بواسطه سقط این

گیری که قدر این مسائل باال میاین ا این شکلی شدهم که این اتفاق افتاد زندگیگو از وقتییگفت بکن نه توتو گفتی این کار 

عدم تمرکز در  ؛مادر به وجود خواهد آمد نگم عوارضی که بر اوشه اینی که دارم بهتون میزوجین می حتی باعث جدایی

میشود طرف به سمت خودکشی  که این عوارض زیادخیلی از مواقع تمرکز درست حسابی واقعاً ندارند حتی در مواردی وقتی

که که خودکشی موفق یا ناموفق است اما اینارم به اینکاری ند کم نیستند متأسفانه حاال من هم این موارد ودرپیش می

ضطراب و حتی خشم اتونه باشه.بسیار خطرناک و سخت میخودش یکی از عوارض این به میرود شخص به سمت خودکشی 



 یولوژی ندارنجنبه فیزیکی و فیز بعضی از دردها هستند کهآید تنی برای شخص به وجود میدردهای روانبعضی از مواقع  

کاهش مسئولیت نسبت ب دیگران واقعًا خیلی از مواقع حس  ابن؛بخو توننبانه اختالالت خواب درست نمیهای شکابوس

کنن بعد قدر ساده میان بهش نگاه میدهند یعنی ببینید یک موضوعی که این خانم و این آقا اینمسئولیت شون از دست می

ها هم به مایی که تونه کمک بکنه بهشون هم به اونارض خیلی مینسبت ب این عومیشوند  مطلعکه می آییند زمانی 

د و جالب اینجاست تمام کسانی که مخالف سقط هستند چه در نمنصرف بشو سقطها از کنیم که اینخواهیم کمک میمی

ن دالیلی تریمهم کنند حمایت از حقوق زنان این یکی ازبیان می ترین دلیلی که می آییند و مهمداخل و چه در خارج کشور 

ید یا به هدآید به کسی کمک کنید به کسی پیشنهاد میاگر شما می که کنن اینهبرعکس میان بهش نگاه می که همیشه

در جهت زنان و حقوق زنان که معموالً متأسفانه میان حقوق یلش ترین دالکنید که سقط نکنه یکی از مهمکسی توصیه می

ای که دارن ها توصیهدن یا بعضیمتأسفانه متأسفانه بعضی از این تبلیغاتی که میان انجام میو ای صحبت در مورد آن دیگه

هایی که هایی که میان پیش ما و درمورد توصیهی متخصصین این امر کامالً دروغه حتی کیسکنن نه به گفته من به گفتهمی

دروغ  هایی هم که به این ها شدهی حتی توصیهوغ بوده یعنبینیم کامالً درکنند واقعاً میبهشون شده وقتی میان صحبت می

 شویم جا متوجه میگن چرا اینکه این بنده خدا برایش مشکالتی به وجود میاد میو بعد از این است

استخراج کرد خیلی خالصه   صد واکنش منفی اومدن از داخل اینهاتحقیقاتی انجام دادند در زمینه سقط حدوداً یک سری

خوام افسردگی اینی که االن من توی خودمم نمی ؛تونید جزو عوامل روحی و روانی سقط در نظر بگیریدمیرا هایشان دهفقط ای

های روانی در خیلی از مواقع تعریفی که ما از افسردگی یا بعضی از بیماری ؟ نه من افسرده هستمآیا با کسی صحبت بکنم و 

خواد با کسی حرف بزنم اما این به معنی افسردگی به خودت یا به دیگران دلم نمی مزنیدارید واقعًا درست نیست برچسب می

م اش بهمیل جنسی ریزد خواب طرف بهم میکنند که های افسردگی معموالً هشت نشان درمیان بیان مینیست اما این نشانه

بینید این معموالً از هشت تا حداقل این افراد میها را شما معموالً تو سری مسائل دیگه اینریزد و یههم میخوراکش به میریزد

خواب،  اختالل ،رفتارهای مخرب ،نفسعدم اعتمادبه ،افسردگی می بینید. شدتو به بینیدسه تاشو می دبینینچهار تاشو می

ات اجتماعی جنسی عدم ارتباط تالالتگیرد اخبعضی از مواقع فراموشی می ،از دست رفتن حافظه ن هاست؛تریمهم اینها جزء

کنند درصد بسیار باالیی از کسانی که اقدام به سقط می شاید یکبگم صددرصد هاضطراب گناه و پشیمانی عموماً اگر نش

 ،تمایل به خشونتزنند این ها میان و دست به خودکشی هم میگیرد حتی در بعضی از مواقع شدت عذاب وجدان میبعدش به

و میکند  کنه و گریه و زاری های خیلی زیادی که حالت مزمن پیدادر خیلی از مواقع تمایالت شدید به خشونت پیدا می

گیر میشن که قدری گوشهگیر میشن بهبسیار گوشه ،های اجتماعیزنه زیر گریه و عدم تمرکز عدم عالقه به فعالیتدلیل میبی

 سقط همهای بعد ها سندرمشود و معموالً به اینم ارتباطاتشون واقعاً قطع میه نترین اشخاص زندگی خودشوحتی با نزدیک

یکی از محققین هم  ،دیگران ینطورسرزنش گری همسرش و هم ،حوصلگیبی ،اشتهایی یا پراشتهاییکم ،گن افکار ناامیدانهمی

معموالً  بد نیست  ممنوع اگر خواستید مطالعه بکنیدبه اسم اندوه  ترزا برد بوده یه کتابی دارد کارکرد دکترکه توی این زمینه 

مسائل جنسی مسائل اخالقی و هویت مادران و چیزی  بیان کردهای مهم و مورد داخلش تا مسئله ۳ رو در جنینسقط هاومد

 . دیگهخونه با همچون اصال نمی استکنه و هویت مادرانه که بیشتر اینا رو اذیت می

 

 

 



 حوزه شناسایی

آمار جمعیتی  باشیم به گروه هدف و اینکهس را داشتهمرکز نف در حوزه شناسایی هدفی که ما داریم این است که معرفی مرکز 

 های جنایی انجام میشن و گزارش بدیم ما برای اینصورت سقطخودی یا اند یا بهصورت خودبهکشور و آمار سقط هایی که به

باشیم با مادر بارداری که قصد سقط فرزند سالمش رو داره احتیاج به یک پل ارتباطی داریم پل ارتباطی که ارتباط داشته

که دفتر  ماماهاییحاال کادر بهداشتی و مراقبین سالمت بهورزان هستند کادر بهداشت و درمان ن و مادرامابین مرکز نفس 

ها و حتی داروهای گیاهی و ها آزمایشگاهمامایی دارند در مرکز بهداشت مشغول کار هستند پزشکان متخصص زنان و داروخانه

در جریان وجود مرکز نفس در شهر  مو براشون توضیح بدیها صحبت کنیم مرکز نفس راینبا از همه  عطاری ها ما باید اول

ای که ما داشتیم یا تجربه کنیم برای این کارها و پیدا میفرزندانشون رو دارن ر ی که قصد سقطباشن تا بتونیم مادرهای باردار

ها و نگاریص زنان یک نامههای وابسته به این ماماها یا پزشکان متخصکه باید با سازمانچه کارهایی انجام دادیم یکی این

ای با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی باشیم و دانشگاه علوم پزشکی و یا مکاتبهمکاتبات اداری داشته

هدف مدیر گروه مامایی مدیر گروه دانشکده پرستاری مامایی  یا گروه هایدر جریان مرکز نفس قرار گرفتن جلساتی داشتیم و 

پزشکی مراقبین سالمت مسئولین و مراقبین سالمت پزشکی انجمن علمی مامایی در نظاممتخصصین زنان سازمان نظام یعنی

 های گرفتیمو معاونت بهداشت برگه درمان از معاونت گرفت و بعدریان مرکز نفس قرار میمعاونت بهداشتی و درمانی هم در ج

ه مطب متخصص زنان ورود پیدا کنم یا ب مطب ماما اجازه داشته باشند به  هستمخشنود  یای که مننامهنامه معرفیمعرفی

به ما پس حتما این برگه معرفی نامه رو باید  ای داشتند ارجاع بدنه اگر مراجعهوستر نفس نصب بکنم ازشون بخوام کپ

و حتی در حوزه حمایت کارت  ها در حوزه شناساییاز بچه هر کدوم که انجام دادیم این است کهدیگری باشیم کاری داشته

حتما الزم است که ارت کاین ها ها یا درمانگاهبباشه مخصوصاً برای ورود به مط تونبرای خودمون صادر کردید کارت شناسایی

نامه گرفتیم از معاونت بهداشت و معاونت درمان انجام شد و معرفی های اداری که  هماهنگی ون باشیم همراه خودمداشته

مراکز بهداشت خانه بهداشت را ن از معاونت درمان گرفتیم و بعد فتیم یعنی آدرس تمام دفاتر مامایی متخصصین زناآدرس گر

رو توضیح بدیم  تا مرکزیا به صورت فرد به فرد باشیم داشته گروهی  جلساتتونیم و بعد ما گفتیم که میاز معاونت بهداشتی 

تک اکثر بهکه باهاش صحبت کنی حتما ازین بیشتر درنتیجه ما تک چهره بهسالمت گروه هدف چهره ینبرای ماما یا مراقب

تونم بگم شخصه میتک رفتیم من خودم بهبهتک ها دور بودان سطح مشهد بااینکه مسافتهای مامایی و متخصص زنمطب

شخصه تمام باشد و پوستر نفس نصب نشده باشد به هیچ درمانگاهی توی مشهد نداریم که قسمت مامایی و زنان فعال داشته

مدیریت درمانگاه صحبت شده اگر متخصص زنانی داشتند صحبت شد  با شده وتک رفتم تمام پوستر نفس نصببهشد تک

ای هکادر درمانی و مطب به کنند ومراجعه نمیما گفتند که نه به میخواستم برم اولش به من روزهای اول میمراکز بهداشت 

ن مرکز بهداشت بهش کمکی دونمی جاعات از مراکز بهداشت مادرهانیستش و خیلی از اراینطور کنند اخصوصی مراجعه می

اع دادن کنند مرکز بهداشت خواهد بود و مراقبین سالمت هم خیلی مهم هستند در ارجاولی که مراجعه می فص لی و کنهنمی

 مادر باردار به مرکز نفس.

که  پک ها پوشه های معرفی مرکز هستبردیم بینیم چیزهایی که همراه با خودمان میمیرو ه هدفمون گرو یحضوروقتی 

و  اینستاگرام مرکزصفحه  ویزیت هایی که شماره همراه داردارتویزیت داشتیم کداخلش حدود بیست تا بیست و پنج تا کارت

شده این صورت کامل توضیح دادهبه سقط ها یتی کشور و آمارمعرفی مرکز نفس کاتالوگ را داریم که داخل کاتالوگ آمار جمع

خاطرات مادرانی که فرزندانشان خواستند سقط کنن  ر شدای که نودیم و کتابی است کتاب شعلهمطالب را هم به هدفمون می



توی  حاالش وهای نفس مشهد هستاند یا سقط کردن چه عوارضی براشون پیش اومده این نوشته خود بچهنکرده قطحاال س

گم که اگر موردی داشتید که بهشون میمیدادیم و مان گروه هدف یا مراقب سالمتیا  ماما سطح مشهد این کتاب را هم به

هرحال توجیه نشد که از این کارتا رو بهشون بدیم که و به قط کنه و خودتون باهاش صحبت کردیدس خواستشمادر باردار 

گو هستند مشاوره تلفنی انجام ها بیست و چهار ساعته پاسخبچه تکار ند و شماره پشتیک تماس تلفنی با ما داشته باش

شود اگر مشکل خانوادگی داشته باشند که های گروه اجتماعی ارجاع داده میشه اگر مشکل معیشتی داشته باشند که بچهمی

دهند در انجام می جلسه مشاوره چند  یمحمدعلیآقای  شود وشه و یا تأمین گرفته میجلسات مشاوره براشون انجام می

توضیح خیلی مختصر و کوتاه درمورد  خیلیصورت کامل توضیح بدیم عنوان متخصص زنان داریم بهصحبتی که با ماما یا به

رو  خاطر سقط جنایی هست همین کلمهومیر مادران ما بهطوری اصال کلمه پنج درصد مرگاین سقطکه آمار جمعیتی آماراین

 آمار زیادی ماما یا روی اون متخصص زنان و خیلی تاثیر دارد متاسفانه پنج درصد آمار کمی نیستروی اون 

اون  از  یعنی با هماهنگی منشی که از قبل خصصین زنان یا دفاتر و مامایی قبلش وقت بگیریمالزم است که در مراجعه به مت 

جوری هداشت اینماه پیش دفتر مامایی مراجعه کنم یا به مطب یا مرکز ب روز مراجعه کنیم در نهایت هم اگر من مثالً هشت

باشیم م هر مستندی که داشتهیشماره همراهشون گرفتنیستش که همان توضیح نیم ساعتی که براشون گفته شد و تمام 

فرستیم و میها را براشون م اینای که بدنیا میاد دومی بچه نفس که به دنیا میان سمینارهایی که داریم تماعکس اولین بچه

کنند قانعش می کنند گاهی مادر بارداری و ها خودشون اگر صحبتی مید اوندنهای خیلی خوبی نشون میواقعاً هم واکنش

ها و از ی اونشه هم از طرف ما براحمایتی می این فرستند وصورت گزارش برای ما میکه شما نباید سقط کنید حداقل به

 .رای ماها بطرف اون

بخش  یکمراکز بهداشتی در این مراکز بهداشت چون  متخصص زنان و مامایی رو داریم و هایها را داریم مطبببینید درمانگاه

شده تقریباً در جریان مرکز نفس هستند و نامه قبالً برایم ارسالروند و معرفینامه ما میحال با معرفی بهردولتی هستند که 

باشد منشی وقت بگیریم شاید در ظاهر ساده می مطب ها حتما از قبل از گوییم ازاینکه می میکنندخوب پذیرش مون خیلی 

عنوان یک به ماهنگی مراجعه میکنیم ممکن پذیرش خیلی سخت باشه برای بعضی از متخصصین زنان مناما وقتی بدون ه

مطمئن  و رحال ما هم سوگند یاد کردیمهبه میشه نتیجه گرفت  با صحبت کردن خیلی راحتببینید مریض وقت گرفتم 

نامه معرفی بشه صفحه بیست و نه و سی شیوه فقط باید مرکز جا بیفته یعنی مرکز کامل به همه دشمیباشید که پذیرش 

 چه کارهایی باید انجام بدیم.شده که صورت کامل توضیح دادهدرمورد حوزه شناسایی به

 

 

 

 

 

 



 نجات و انصراف از سقط

باشیم آقای شاءاهلل اگه بخوام یا ریو با هم داشتهاست ان سقطو انصراف از  نجاتمبحث که در خدمتتون هستم پیرامون مسئله 

موارد مقداری بحث حمایت هم توضیح داده شد در بعضی وستان بحث شناسایی را گفتند حاال دکتر بحث تاسیس و گفتن د

چیزی که اتفاق افتاد مرحله اول و گاهاً مرحله آخر بحث انصراف تصدیق و نجات جنین در مرکز نفس مشهد حاال اون

کردند مون طوری طراحی کردیم که فکر میرپوست و مادران حاال ماتلفن شروع کردیم جوری بود که ما با یک خط شمارهاین

دیم که مقداری از مراجعین ما ر رو زیر نظر مجوز دانشگاه داریم انجام میجنین هستیم که این کامرکز تخصصی سقط ما

که بتوانیم به این اقدام  ای نداشتیمتم چون راه گریزی دیگهگرفجنین با ما تماس میافرادی بودند که واقعًا به قصد سقط

افراد فکر کنند که ما مرکز تخصصی  رو طوری طراحی کنیم که اینباشیم مجبور شدیم پوسترسی داشتهها دستمخفیانه این

گرفتن حاال اون اولش که این عزیزان با ما تماس میگرفتند اما وقتیانجام سقط هستیم لذا بطور ناخواسته در دام ما قرار می

ی سقط منصرف کنیم نداشتیم ول که بتونیم حتی یک موردت و اینطور که آقای دکتر گفتند هیچ امیدی به موفقیکه ما همین

ترین ترین و عمدهترین و اصلیبا شماها هم خواهد بود توی بحث انصراف از مهمدست حمایت امام رضا با ما بود و  الحمداهلل

ماما یا پزشک یا پرستار اون  که اون مادری یاکمک کنه این خواد این کارو انجام بدهتونه به اون کسی که میای که میمسئله

شه که باور داشته باشه که هرچقدر مشکل مادر بزرگ بنیادی و بحرانی باشه دلیلی بر این نمی خودش واقعاً به این مسئله

موضوع ریشه دوانده باشد که حاال یا خودمون کنار بیایم اگر در ته دل خودمون این ه لذا پس ما باید اول باجنینش از بین ببر

هر مشکلی حاال این بنده خدا این یکی ت خانوادگی دارد معتاد یکی معضالبا مشکالت اقتصادی فعلی یا یکی که شوهرش 

دیگه باید سقط کنه مسلمًا ما گزینه خوبی برای انصراف دادن مادرش نخواهیم بود لذا اول باید به این قطعیت برسیم که هر 

وچیک کنیم قلیل تونیم این مسئله و این بحران را در ذهن مادر کچقدر این بحران از نظر مادر مهم و حساس باشه ما می

ای که من ترین مسئله باور خود شخص نکته دیگهاولین و مهم پسکنیم که مادر نگاهش به جنین داخل رحمش فرق کنیم 

ها فک کنم قراره برای مادری که خواستم خدمت عزیزان بگم که اینه که برخالف تصور عامه مردم که حاال شاید خیلیمی

از نود درصد اینو به جرئت طوری نیست حقیقتاً بیشاقدام خاصی انجام بدیم اصال این خواد از سقط منصرف بشی قرارهمی

تمام کسانی که توی مسئله دارند کار  و گم فقط شخص منگم چون تو این کار تو مرکز نفس فقط من انجام دادم حاال نمیمی

 و کنه پس گاهی فقط زمان گذاشتنمنصرف می سقطاز  را مادر، کنند بر این باوریم که اقناع کردن روحی و روانی مادر می

عنوان یک پروژه سخت و به ز سقطه مسئله انصراف امادر از سقط منصرف بشه بکنه که صحبت کردن برای مادر کفایت می

پس اول ها به این مسئله نگاه نکنید تونه نه امکان نداره و اینشین و نمیکه به قول معروف حریف شخص نمیفرسا و اینطاقت

در ذهنش قدر مهم و بزرگ در ذهنش نباشه که ما بخواهیم او را که واقعاً مشکالت فعلی مادر اینباور خودمون مهمه و دوم این

باشیم که در ذهن مادر انی با مادر خیلی مسئله مهمیه ولی خب اینی که فن بیان و هنر اینو داشتهزبپرورش بدیم همدلی و هم

در مشهد  انصرافاین  منیخواهیم بگوییم که انصراف از سقط ککننده است حاال اگر بیلی کمکمشکلشون کوچیک کنیم خ

دن شه گاهاً پزشکان عزیز و ماماهای محترم خودشون این کارو انجام میمقدس با یک تماس مادر با مراکز نفس شروع می

مرکز مراجعه کنند و گاهاً هم هست که بعضی از شه که این مادر به کنند و اصال نیازی نمیمنصرف میقط یعنی مادر از س

ری که قدگن که ما نتونستیم اینکه سرشون شلوغه مریض زیادی دارند یا حتی به قول خودشون میعزیزان ب خاطر این

ذا کالم ما لحن ما االن دوره عصر عصر ارتباطات ل ،دهند ببینید ارتباط خوبدر را به ما ارجاع میممکنه مادر را اقناع کنیم ما

اش برایش زجرآور حاال به هر دلیلی این این لحن و کالم ذاره و هر ثانیهروی مادر بارداری که در یک بحران داره وقت می

ترین پیشنهادی که منفی بحث انصراف از سفر به عزیزان دارند سعی کنید افراد تونه تاثیرگذار باشه اولین و مهمخیلی می



شاءاهلل به این سمت پیش برویم چون اگر کسی واقعاً خودش د اند اگر هم نیستیقدم بزنی این مسئله صبور و آرام توی

 بیشتر بشه هرچقدر تالش کنی که مادر را از شه که تنش مادرداشته باشه هیجانی داشته باشه این باعث می یغلیان یشخصیت

ای هنش کوچک نباشه و یه چیز خیلی مهمی که االن دغدغهسقط منصرف کنه اما اگر خودش انسان آرامی نباشه مسائل به ذ

دهنده به این قدر عظیم و بزرگ باشه و شخص انصرافبرای مادران وجود داره بحث همین رزق اگر رزاقیت خدا در ذهن ما این

بود که اگر نظر شخصی خودم این  شده است حاالرصد مسیر برای شما حلتونم بگم نود دمسئله اطمینان داشته باشه می

رسد و حاال ما تو این جزوه نظر خودم میدوستان توی بحث انسان و فصیح سوالی دارند من پاسخ بدهند ولی چیزهایی که به

کنه اگر یک لحن شاءاهلل به درد شما بخوره یکی همین بحث لحن بود که گفتم لحن کسی که با مادر صحبت میآوردیم که ان

کنه یه همکار که یه خواهر داره باهاش صحبت می کنه یا این یکی فک کندخص نگاه مییین به ششخصی باشه که از باال به پا

کنه لذا ما باید دلسوز مردم باشیم چیزی که من تو این مدت به این همسایه این خیلی فرق می داره باهاش صحبت کند یه

وغش و بدون هیچ توقعی برای مردم زمان بزاریم اصال به لنتیجه رسیدم اینه که واقعًا اگر ما دلسوزانه و صادقانه بدون هیچ غ

شناسی و مشاوره فقهی نخواهد رسید یعنی خط اول انصراف دهند های مالی مشاوره روانمرحله بعدی بسته معیشتی و کمک

افیه ما خودمون یعنی ک ن بدونیمدر سقط اگر واقعاً این صداقت و دلسوزی رو سرلوحه کارش انجام بده و همه را خواهر خودمو

دهم که تو همون مرحله اول همون تماس اول شما پنجاه به شما می قول رو صد درصد به جای مادر باردار بزاریم من این رو

ید حاال من خودم ها یا رد ندجور تماسوقت اینکنم اینه که هیچدرصد مسیر رو رفتیم نکته بعدی که من خیلی سعی می

ذاشتم ای گمرکز نفس روی چیز دیگه روی اون و هم خطی مرکز نفس صدای زنگ خط شخصیمگوشی تلفن دارم ه چون یه

ین جنکنم و میرم تلفن جواب بدم چون این بحث سقطاین کار را رها می یعدهم سرشخصی انجام میکه حتی اگر دارم کار 

است این اگر ما یک دقیقه یک ساعت دیر زمانش زمان ثانیه ه دونید که دادید دوستان هم کار تخصصی کردن میخودتون می

تو با این شوهر و شوهر مریض و.. مادر مشاوره بده که آره بابا تو چه وقت بچه آوردن  رسیم به مادر باردار و یکی دیگه بهب

حاال با ده  ارتباط مؤثر و موفق با همسراشون ندارن فقط کافیه یه نفر غیر از من و شما سر راه این مادر قرار بگیرهخیلی آنان 

دقیقه اختالف زمانی پنج دقیقه اختالف زمانی مسلم بدونید حرف هرچقدر هم خوب باشه یا بد باشه یا حتی مادر بگم اصال 

و سقط گوش شنوا نداره  بر پس ما برای رسیدن به این مادران باردار باید عجله داشته باشید من که حقیقتاً خودم بحث 

بینم و ام میشو حقیقتاً توی زندگیبینم و اثراتعنوان یه جور رزق  معنوی میشخصی خودم بهی تو توی زندگ سقطانصراف از 

صورت شخصی و به سقط را مطمئن باشید من بحث انصراف از ثالً شما نفس نیاجریان داره و اگر یک روزی به من بگن که م

عنوان یک وظیفه نگاه نکنند یک وظیفه رو بهزیزان ایندهد لذا تقاضایی که دارم از عخونه به خونه و فرد به فرد انجام می

خواسته نه این یه کار انسانی حقیقتاً که باید انجام بدیم و ما ها بسیج جامعه پزشکی گفته یا دانشگاه از اداری سیستماتیک آن

ن مادر باردار قرار داده که به سر راه ایما را اش سقط نکنه و خدا هیچ شکی درش نیست که ما باید این مادر قانع کنیم که بچه

جوری حل تونی مشکلت اینتونی ارتباطت با همسرت اصالح کنی میتو میهایی بدیم که ما بابا سری راهنماییاین مادر یک

های دوران عقد که که کاری نداره و حاملگیاینگیم خوب یلی راحت شده که میترین موارد سقط خترین و سادهکنی و راحت

عنوان یک بحران باشه ولی عمالً هایی که حاال اعتقادات خیلی خاصی داشته باشند بهن در بعضی از شهرستانشاید ای

های دوران عقدم چون نه محدودیت شرعی داره نه محدودیت قانونی دارد فقط یک عرف مسخرست این خیلی راحت حاملگی

شه سعی کنید حتما خودتون رو به که سعی کنید اگر تماسی با شما برقرار میبعدی این ایم نکتهداشته سقطبحث انصراف از 

مثالً حین رانندگی صحبت نکنید با مادر اگر خودتون به اون ثبات و آرامش و  صحبت کنیدیک مکان آرام برسونید که بتونید 

ها را همکارتون بحثی داشتیم این امروز با بینیمیگاهاً م گردین تو مسیر تو آفتابسر کار برمی نرسیدین مثال ازآسایش و 

که به اولین مکان محض اینزنم ولی بهشمار مادر و ذخیره کنم بگم بهت زنگ میکنم همون لحظهسعی کنید من سعی می



حله اول گیره تو همون مرشما تماس میمادری که با  گیرم یه نکته دیگه تماس میباهاش  سیدم خودمثابت و ساکن و آروم ر

که دونم چون من باید رد این مادران را داشته باشید بعد از اینحتما شمارش و ذخیره کنید و با هر نامی حتی اگر اسمشو نمی

آمد با مادر تماس گرفتیم چون ممکنه مادر قانع نشد و اصال دیگه تماس شما را جواب نداد و کمک برای خودمون خیلی پیش

مرکز بهداشت که خونت کجاست راستی کدوم ی کنید از مادر اطالعات زیادی بگیرید مثل اینداد و سعشمارمو جواب نمی

تونه همدیگر پیدا کنند ولی توی شهرهای بزرگ مشکل تر افراد میخیلی راحت رفتی شوهر چی کارست و شهر کوچیکمی

اطالعات بگیرید که اگر زمانی نتونستید مادر  تونی تو اون تماس اولیه از فردمی پیدا کردن افراد سخت لذا تا وجود داره که

تماس بگیرید یک تلفن دیگه باهاش  از استای و مادر دسترسی داشته باشید یا حتی از شدههای دیگهمنصرف کنید به تلفن

لفن شما بروی شاید این فرد هرگز دیگه ت است شاید تماس که مادر با شما برقرار کردن تماس طالیی که اولیننکته بعدی این

جواب نده لذا سعی کنید همون تماس بهترین تماستون باشه یعنی طوری با فرد صحبت کنید که در همون تماس اولیه بتونید 

قدر مردم فهیمی هستند برخالف فقط دلسوزی صادقانه با مردم یعنی مردم ما این ناع کنید دوستان اصل اقناع سازیایشون اق

که واقعاً در  چه شخصی قا کنند و تلقین کنند و خودم فهمیدم کههای مجازی به مردم الکند شبکهچیزی که حاال سعی می

واقعاً اینی که هیچ کمک مالی و نیاز مالی ندارد کنه و چه کسی که کنه و واقعًا زیر خط فقر زندگی میحاشیه شهر زندگی می

سال متوجه صحبت شده و اینا واقعاً قلباً تو این یککممردم ای هستند  و درباره ردم و مردم فهمیدهگن مقاسم میحاال حاج

ن به مسئله جمعیتی را برای مردم مطرح کنیم یا مثاًل به سمت اسالمی ببریم به یبیاگیم مردم حرف نزدیم ما نمی شدم ما با

مادر باردار شرح بدیم یا گاهًا  ها نه همین بحث انسانی و اگر ما بتوانیم عمیقاً برای یکدار و این هفقه شو بگیرین که حرام و دی

ها و تر از خانمتر قانع میشن خیلی سریعآمده و مجبور شدند با همسرش صحبت کنم مردهای خیلی سریعموارد زیادی پیش

شود حقیقتاً بحث گم همین بحث اقناع سازی عاطفی و روحی و انسانی را مطرح کنید مادرها القا نمیها هم چیزی که میخانم

قتاً کار طوری بود حقینظر بیاد چون برای خود من همینف از سفر اگر حاال شاید پروسه خیلی سختی در ابتدای کار بهانصرا

شاءاهلل استارت کار رو بزنید و اما اگر در کارتان خوام دلگرمی بدم برید انبه خاطری که می گمسختی نیست اینو هی می

عنوان یک مسئله راحت و روان نگاه کنید که فقط عواطف انسانی درش ز سفر بهنباشید ولی اگر به مسئله سقط و انصراف ا

دخیل مطمئن باشید که از همین مسیر برگشتتون اگر موردی پیدا کردید که بتونی با یک تماس تلفنی کارشو انجام بده چون 

خواستم بگم حاال نک شی بعد که میجور چیزها نباشین ایکار نفس را شروع کردیم در قالب مجوز و در و پیکر و تلفن این

جور ای و نژادی و لهجه و اینزمین ولی بحث اختالفات قبیله رویالبته همه عزیزان که صاحب فضل و متخصص هستند 

که شما از کلمه همراه با احترام و به قول معروفی جوری چیزها خیلی مدنظر داشته باشید احترام به افراد خیلی تاثیر گزاره این

گیرند شاید مواردی باشند که به قول معروف ها با شما تماس میطرف شخصیت بدین چون خیلی از افرادی که آنبه که 

که از اینهای نباشه که در قالب قرار گرفته باشه لذا اول قبلها شاید حاملگیعصبانیت شما را برانگیخته کنند همه حاملگی

ید مواظب لحن و باشیم که همه افراد دارای شخصیت ان از هر نژاد و قوم و بخواهیم خیلی حاال روی خودمون کار کنیم با

اعتماد بوش یعنی موتوری با مادر صحبت ای که هستند از هر سطحی از جامعه که هستند لحن ما باید برای مادر قابلقبیله

چیزی که به کنیم چون غالبا هنر اونکنیم مادر در همون تماس اول به ما اعتماد کنید یه جوری فکر کنه من و بقیه فرق می

گن چرا آوردی تو گن کارکنان مراکز بهداشت و درمان به ما میجوری نیست میتونیم بگیم که نه اینگوش ما رسید که ما می

ما مگر زندگی خودت خبر نداشتی غالبا اصوالً افراد همیشه با استهزاء و کنایه و به قول ما ریشخند کادر درمان مواجه شد ا

بحث  مسعی کنی اهای اشتباهی که به بحث جمعیت ابالغ داشتیم ولی اگر مگرده به سیاستمتأسفانه شاید همین برمی

که گفتم لذا بحث این کنیم که مادر به ما اطمینان کند باشیم طوری با مادر صحبتاعتمادسازی را برای مادرانمان داشته

گم نه مراکز بهداشت کی نمیمونه من ب هیچآمد محرمانه میین اطالعات پیشکه بهشون بگخدمت مادر اعتماد رو یعنی این



خوان بگن های نامشروع که نمیگاهًا حاملگی بعضی بینید که حاالکنم چون گاهًا میشه حتی با دکتر مطرح نمیمتوجه می

تا اعتماد صورت نگیره مادری مثل  لذا دمیکنپنهان  مابینی ترس مادر فرایندی اتفاقی این وسط افتاده که اونو داره از می

صحبت  مادرکنه نکته خیلی مهمی که االن فراموش کردم بگم اینه که توی همون تماس اول اجازه بدین روشن مطرح نمی

گوش شنوایی خیلی خوبی برای  که اصال مشکل اصلی رو بگوید ز اینکنه او منصرف میرهای ما مادر گوییکنه گاه زیاده

گه که هیچ ربطی به حاملگی ندارد و دیگر ه از این مشکل میارچهل دقیقه پنجاه دقیقه د مادرامون باشیم یعنی گاهی

کنیم شه که نرم و داریم باهاش همراهی میقدر براش احترام قایل باشیم کالمش را قطع نکنیم این دیگه مطمئن میهمین

ون ا که من تمام حرفگی دیگه نه اینشما راست می اون بگهام حرف زده جا منگه که اونجا باید بهش بگم راست میاین

که یه نکته بعدی اینجلو آمدن خیلی مهمه آرام با مادر گام آرامبهکس حرف مرا قبول نکند لذا این گامقبول کند و هیچ

سقط  که ما بیاییم عوارض جسمیاشه ای تونه تاثیرگذار ببرخوردار جامعه خیلی می کمای که توی قشر حاال بگین نکته

ها هستند که خیلی خب از نظر جسمی روی جسم خودشون حساسن گاهاً ما و بعضیبیان کنیم صورت گذرا برای مادر به

دونی که ممکن اگر کورتاژ کنی شاید درصدی شما دچار گیم که میهای دوران عقدش میگیم که مخصوصاً تو حاملگیمی

ها را که برای مریض باز کنیم برای مادر باردار بگیم که مثالً ممکنه عوارض جسمی داشته باشد حاال ناباروری دائمی بشی این

 های شدید ایجاد بشه خیلیریزید بشه ممکنه خونخونی برات ایجا لختهای مشکالت تناسلی مشکالت ادراری مشکالت دیگه

تونه خیلی ها مییزی که مادر لحن ما رو بپذیره اینچصحبت کنیم یه اخواد خیلی تخصصی برای مادرحاال نمی مختصر

 .گفته باشیم  رو عوارض جسمی و بحث کننده باشید و کمک

در یک حدی جلو اومد و با ما اطمینان و یک مادر مشکلش رو مطرح کرد حاال خواهیم به مادرا بدین تو بحث خدمات که می

کم حاال ما هم شروع کنیم بگیم آره ما این خدمات رو مادر کم از طرف های ما پذیرش میکنهکم داره حرفکمکرده و 

های ما هم یاد گرفتند از مریض وقت بخری گاهاً به مریض ای که حاال بچهتونیم بهت بدیم  یه نکته خیلی مهم دیگهمی

دو هفته دیگه اصال معلوم یه هفته دیگه االن اگه بری قلب نداره بری، سونوگرافی  خب تا االن که خیلی زود باید یکیم گمی

تالشمون بر اینه که مادر به سمتی بره که این قلب  ه ای یا نهنیست شما حامله باشید چهار هفته باید صبر کنی تا بفهمی حامل

اش اگر همان ابتدای امر به قول ما دل ببنده به بچه صدای قلب جنین رو بشنوه هدر جنین ایجاد بشه یه دو تا سونوگرافی بر

اصال نداریم  گیم اطالعات دقیق ندید یک سری چیزاییها میبچه گیم اطالعاتم بهمقداری بهشون می حاالو هم خدمات  مادر

امید اومد به سمت ما که اگر اینو  گیم اینم بهش نگیم  نداریم چون گاهًا مادر با یک حاال بدیم ولی میکه به مادر خدمات 

که باهاش برخورد داشتم ضامن وام ازدواج ما بشن چون خیلی از جوونای که مشکل  چیزیبرای من اوکی کنند مثالً اگر آن

شون هم عالقه دارند اصالً با بارداریشون بهسر خونه زندگی ینیم علتی که نرفتنبهاش میحاملگی دوران عقد دارند خیلی

 شان دهن شده که من واقعًا حقیقتاًزندگی نه برن سر خو این پولبهانه که مثالً به خوانندارد ولی حاال یه پولی می مشکلی

 تونیم به مریض دلگرمیدیم ببینید مواردی رو که میراه افتادیم اون دلگرمی رو بهشون می دنبال ضامن وام ازدواج برای اینها

 ندیدمریض  هخوشی بئ دل سی درصدم امید داریم به مریض دلگرمی رو بدید حاال قطعیت بدین حاال نظر من اینه که اگر تا

کنم خواهید همه و همه تالشم میدم تمام تالشمو بکنم تمام کارهایی که میقول می مگیمی میاد گرفتی ولی یه جمله حاال

کنیم مون رد میصدقه است صدقه از زندگی ایناگم بهت کمک کنم ببینید این جمالت خرجی نداره عماًل من که خودم می

هماهنگ  رافی تا برات هماهنگ کنم آزمایشت رو براتکنم سونوگکنم اونم بهت کمک مییکه بگیم که تمام تالشم ماین

اصال کادر درمان فق گم کنند حاال نمیبه سمتی که از گفتن جمالت هم افراد دریغ می فتهی ما رکنم حاال که جامعهمی

داره یعنی در زندگی همه قسمت طالیی گم گفتن یک جمله که هیچ خرجی نگاهاً من میدیم یدیگه رو نمجواب سالم هم



حال کامل از مریض بگیریم نقطه قوت همیشه شرح ،گیمذاره هدف ما اینه که ما میگن همیشه جای شکر و باقی میخدا می

کنند ببینید اینی  بهتری پیدا مردم احساس اینکهبه خاطره  گیمگاهًا اینا رو میزندگی هر کسی رو انقدر به چشمش بیارین 

به پایین جامعه  ها یک از قشر متوسطهای ما تماسافراد رو ما به زندگی امیدوار کنیم یه قسمت خیلی زیادی از تماس که

کنند به خاطری که دوست دارم شما ضعف اعالم میعنوان نقطهی ضعف مرکز نفس هست یعنی بهترین نقطهاست متأسفانه بد

نشین شهر نیم تماس رو به سمتی ببریم که حاال متخصصین مثالً قسمت مثالً مرفهاین مسئله با قوت وارد بشید اگه ما بتودر 

طرف تحصیالت دانشگاهی خیلی خوبی داره  اصال مشکل معیشتی نداره خیلیمواردی که  جاها مطب دارندیا ماماهایی که اون

وی عف مرکز ماست حاال شاید نتونستیم تهایی که حاال اصال تمایلی به فرزندآوری ندارند این ضارتباطش با همسرش خوب اون

ببرید که بتونید از اون افراد هم  شاءاهلل شما را به این سمتده ولی اندغدغه خودم همیشه بو خوب کار کنیم وحوض خیلی

های افراد های داریم جنینجنیناز اونطرف هم داریم خوب  هم اینور یگیم داشته باشید چون ما هرچقدر م سقطانصراف از 

ای که از به این صد و هفتاد هشتاد تا بچه مخوشیرود و ما درسته دلمرفه بسیار زیادن حاملگی هایی که داره از دست ما می

تونیم ازش این سقط منصرفش کنیم و جانشون نجات دادیم آره این هست ولی اون قسمت تلخ قضیه هست که نمی

ها رو شناسایی کنیم لذا تونیم اونمیما گیرند و نه ه با ما تماس میپوشی داشته باشین بله افراد زیادی هستند که نچشم

 ضعف را انشاال برطرف کنیم.ا این نقطههم داشتند به ما بدهد که م راهکاریشاءاهلل دوستان اگر برای مثل ان

وسط حرفی دارید بزنید بگین  کنهمادر با شما صحبت می مادر بگیرید گاهاً مثالً اگر داردهای متعدد از شماره تماسگفتم که  

های کاری که ظرافت های ریزکاری و با خونه تماس بگیرند اینراستی شماره خونتون بده که اگر تلفنت خاموش بود من بتونم 

قصد سقط داره موارد زیادی  که مادر از همان ابتدای امرکنید برای خطوط مخصوصاً مواردی و دسترسی به مادر رو راحت می

ها رو موفقیت جنین من اونتوی بحث سقط بینید که نه سرسختنلذا افرادی که می ده نمی اصال اجازه صحبت مابه ه داریم ک

اش صحبت کنی خود دو کلمهبا که شناس ایندونم چون گاهاً افرادی هستند با وعده دادن یه بسته معیشتی مشاوره روانمی

حاملگی هایی هست که باید بجنگیم تا منصرفش کنیم این مواردی که  نرماشه و این هنر ما نیست هف میخب واقعاً منصر

کنی این بچه قراره بمونه فقط که احساس می مداشت کنیم من خودم مواردی راواقعًا گاهًا به سمتی پیش میره که احساس می

ته باشید دد از موارد سرسخت داشهای متعکنم شماره تماسکه خدمتتون عرض میخواند و مونده پس ایناین پدر و مادر نمی

رد مادر دهند لذا باید نمی ند شمارههوشیار هم هست هستند چون مردم به همون اندازه که فهیمدهند  اگر شماره تماس نمی

که مادر رو به اسم کوچیک صدا کنید خیلی ارتباط عاطفی بهداشت اسم کوچیکشو بپرسید این مرکزرو بزنید که این از کدام 

رؤیاپردازی  خیلیکننده است یه نکته خیلی مهمی که حاال شاید به نظرتون موفقی خواهید داشت با افراد و کمک

 مفهمم گفتم با هم افتراق گذاشتم که میهای گوشیشه آهنگبرقرار میبا من  گرایانه باشه ولی چون این تماس که آلایده

ای که نه ما تخصصی داریم نه علم مطلقی نه بگیم خط به خط چون واقعًا یه مسئله ها نه منها مثاًل تلفن نفس کدامکدام

یرش موضوع حقیقتاً هم تفسهای مرتبط با اینجوری نیست حاال من رفتم آیهقرآن و احادیث و روایات و بلدیم نه اصال این

مسأله خیلی موفق  توی اونچهل و هفت جلسه سخنرانی گوش کردم که بتونم مادرو را اقناع کند و  خوندم برای یک مورد

دونیم که این نمی ما و کنهگم ولی گاهاً یه تماسه که مادر دربار برقرار میی خاصی رو میاون مسئله تو اون مسئلهبودم توی 

کنم واالن شاید تو مسائل جاری زندگی مون هم چیزی که من به همتون پیشنهاد می ا یهتونه تماس موفقی باشه یاس میتم

رو داریم میگ یا شم حقیقتاً حاال ما که امام رضا تلفنو جواب بدم متوسل می کننده باشه اینه که من قبل از اینکهبتونه کمک

به زبان  را خودت کلمات گم خدایادارم کم میارم میبینم می خودت کمک کن بتونم کاری کنم یا گاهاً وسط تماسامام رضا 

خواسته ای رو بیت چیزی بخواین شه که ما از اهلجا به بعد دیگه حقیقتاً کار ما نیست اما چون نمیمن جاری کن از این



د که چون که به علم خودمونو تخصص خودمون بخوایم کار رو انجام بدین مطمئن باشیو جواب ندهند تا وقتی داشته باشیم

بینم که نه این هم تخصصش از من بیشتره هم خودی وجود نداره کاری از پیش نخواهیم برد من گاهًا وسط مکالمات می

مادر  بتونم  این شم که و متوسل می شمجا واقعًا دست به دامان میاوندیگه  تر هم آیات روایات از من بهتر بلدهعلمش بیش

گم اینو به جرئت می رو که کمک خواستن مادر منصرف شدهگم صد درصد مواردی ینجات بدم و اینو به قطعیت مرو 

نه به اطالعات خودمون چون ای خودتون صددرصد موارد لذا سعی کنید نه به تخصص خودتون نه به گرید خودتون نه به درجه

پس  تخصص شون از ما بیشتر کنند همباالی دست بسیار همیشه افرادی هستند که بهتر از ما هم صحبت میهمیشه دست

دیم ترین کاری که بحث سقط و نفس داریم انجام میمثالً یا مسئله باور یعنی مهم .ل بشیمبهتره به اون سرمنشأ اصلی متص

ء عوارض جسمی هللاش گفتیم انشافتیم قانونیرو گ هایی که از دیروز برای عزیزان انجام شد که شرعی شحاال همین صحبت

در یک کلمه خالصه  یفته و هم برای مادر باردار بیفتدترین اتفاقی که قراری برای هم شخص خود ما بلی مهمخواهند گفت و

اند به این باور برسند که هیچ دلیلی برای عزیزانی که روی صندلی نشستهمن و اون تغییر باور یعنی اگر  نظرشه بهمی

گه خب حاال گاهًا میشه د دلیل بر کشتن یک آدم نمیکننرح میجنین وجود نداره این مشکالتی که افراد جامعه مطسقط

جوری نیست من خودم دوست داشتم این جلسات به سمتی بروی این قطعا ؟کنهات را بکش این ترک میشوهر معتاد تو بچه

که این مسئله  که به تغییر باور عزیزان منجر بشه اگر یک نفر دو نفر از هر استانی این تغییر باور درش صورت بگیره

ای کاماًل غیراخالقی و به این نتیجه برسند که ما انتخاب شدیم که این مسیر و انجام بدیم جاری کنیم در جنین مسئلهسقط

شهر خودمون اصال من نظر خودم اینه که شما باید به این مسئله دستاویز داشته باشید یعنی نذارید از دستتون در بره حقیقتاً 

کنم که یه نفر که حکم اعدام جنین شما همین االن یه عالمه پول جمع میبحث سقط ی کار هستیدون ابتدادونید چیعنی می

گن از مرگ نجات بدیم محل کشیدن میای زده چک بیرده پدر بالغی جوانی که حاال به هر دلیلی چاقویی زده قمهوخ براش

گیره حاال به ضرب پول به خودش دفاع کنه چهار تا وکیل می با این تفاوت که اون فرد هست از میکنه خب کار ما چه فرقی

دفاع نگاه کنیم و اصال اگر بخواهیم بحث عنوان یک فرد بیاین جنین و ما باید واقعًا بهبه  ضرب وساطت به ضرب سند ولی

سقط جنینش با  جنین رو بذاریم کنار ما قرار یک مشکلی را از یک بنده خدایی حل کنیم که فکر کرده این مشکلشسقط

نفری برداریم یه باری رو از روی دوش یک ه یک معضلی را کنه اصال اگر ما به بحث سقط هم نگاه نکنیم ما قرارکاهش پیدا می

شاءاهلل که دوست دارند تمام عزیزان در این برای عزیزان یه انتخابه حاال ان زقگم یه جور رجنین که من میلذا بحث سقط

این حرف منو باور دارند همکاران من تون ببینید تو زندگی شخصی این مثل را ش تو زندگی کارتونو برکات  مسیر قرار بگیرند

فس که چه عرض شاءاهلل که همه عزیزان پای کار ناننباشه  ها پشت سر ماگم دعای این بچهمی که امکان نداره که حاال من

 ها باشن.کنم پای کار سقط پای کار نجات انسان

 

 


