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ﺑﺨﺶ دوم :ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮآن اﺳﺘﻮاراﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺮاﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ )ﻧﺴﺐ( ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖدر
ﺿﺮروت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮاغ رﺣﻢ اﺟﺎره ای و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺎﻧﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺪرن در
اﯾﺮان ﻓﺎرغ از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ و ﺑﺪون اﺣﺮاز ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﺪون ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﺎرج از ازدواج
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ  ،ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ [ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ زن ﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ]از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ام
ﻣﻌﯿﺎرﺧﻮن ” ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺸﻮری ﺗﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ازﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ”
در ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺣﻢ اﺟﺎره ای دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ روش ﻣﻮارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدری ﮐﻪ او را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آورد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻮﯾﺖ او در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﯿﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس )Surrogacyرﺣﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ)
ﻣﺼﻮب  1382و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺸﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ﺳﻮم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه
اﺷﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و رﻫﺎ ﺷﺪن ﺟﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر
در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﺼﺼﻰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎرورى ،ﺑﺎ اﺣﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﻰ زوج ﻫﺎى اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه و اﻫﺪا ،ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و -ﻣﺎده  “۳ﻣﯿﺪارد:
”ﻫﻮﯾﺖ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای ﺿﺮورت اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﻫﺪاء
ﺑﺮای ][1ﮐﻮدک و ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺮدﯾﺪی راه ﻧﯿﺎﺑﺪ” .ﻧﺴﺐ“ ﻟﺰوﻣﺎ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﻨﺪه
در ﻣﺎده دوم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺴﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادی دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ازدواج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﭘﯿﺶ از ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دارﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
درﺑﺎره اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدک و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ او ﺣﺘﯽ در ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در ﻓﺮض ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح در رﺣﻢ اﺟﺎره ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ][2اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺎ در ﺑﺎره ﻧﻮزاد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل رﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮدک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻨﯿﻦ و ﻋﺪم
ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ آن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رادر ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮض ﺟﺪاﯾﯽ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی دﻫﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
][3ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در اﯾﺮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﭘﺪر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ دو ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺪر ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﺎک اﯾﺮان
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم روﺷﻨﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر و اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎن و ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ  ،ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ  ،دﻓﺘﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺴﯿﺎری ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮوه زﯾﺎدی ﮐﻮدک ﻓﺎﻗﺪ اوراق ﻫﻮﯾﺖ در اﻃﺮاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ ،زاﻫﺪان و ﺗﻬﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ازدواج ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در اﯾﺮان و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده  1060ﺑﺮای ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
] [4ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺣﻖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ازﻣﺎدران اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﮐﻮدﮐﺎن
][5ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﯿﺰ آﻣﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اﻣﺮوز ﻗﺎﭼﺎق ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و دادن
ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺳﯿﺐ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
][6ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  40درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﮐﻮدﮐﺎن
ﻋﻤﺪه ][7ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  24درﺻﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺮآﺑﺎد در زاﻫﺪان و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮاﻧﻊ ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دادن ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ازدواج و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻮزادان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻊ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ:
.ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ؛ رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای و آراء ﻓﻘﻬﯽ؛ 1.
وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زوﺟﻴﻦ اﻫﺪاء ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻨﻴﻦ و ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ” 23ﻣﺮر ﻣﯿﺪارد/5/:ﻣﺼﻮب  1382ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺎده دوم 2.
”از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﻔﻘﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﻈﻴﺮ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اوﻻد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  976ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  1313ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺪر آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ در ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه 3.
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ درﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاردﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ازﻃﺮف دوﻟﺖ – ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎده 4. 1060
اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ”ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﭼﺮﺧﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5.
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﻨﺎ را در -ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮازش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان 6.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮرخ  25ﺷﻬﺮﯾﻮر  1393ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز را دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ در 7.

