ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ،داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ آزار و اذﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ او….
اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ در زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺪای از ﻣﺎدر ،ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ او را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻌﯽ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ در زﻧﺎن ﮐﻪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮز ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺎدر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺪت و ﺣﺪت اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺣﻖ زﻧﺎن در ﺑﺎروری و رﺿﺎﯾﺖ در ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ« ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺼﻮب » ۵۹۹۱و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و« اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ »و« ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻖ ﺑﺎروری و رﺿﺎﯾﺖ در ﻓﺮزﻧﺪآوری را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه ﺣﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪد دﻓﻌﺎت ﺑﺎرداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن ﺑﺎرداری اﺳﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اﺟﺒﺎر در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ،ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻮرد آن ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از زﻧﺎن اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﺪای ﻓﻘﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ روﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺑﺎروری و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪودی روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪآوری :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺼﻮب  (۲۹۳۱ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن )ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭼﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن( ،ﻫﯿﭻ
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ« ﻓﺮزﻧﺪآوری »از اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﯽ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ .از
اﯾﻦ رو از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﯾﺎ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﺟﺒﺎر ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ( داﻧﺴﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آﻧﺠﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۷۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺮان،
ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ،اﺣﮑﺎم دﻋﺎوی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪات دﯾﻨﯽ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ذاﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎده  ۴۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ) «(۱ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد »را از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﻟﺰوم
«ﻣﻌﺎﺿﺪت »ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵۰۱۱ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن) (۲ﺣﻖ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮدان واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻘﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ،زﻧﺎن
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻓﺮزﻧﺪآوری از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎی ازدواج ﻧﺒﻮده و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺮا و
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاری آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاری از آن ،در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
روﺑﻪرو ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده  ۸۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ) (۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﺣﮑﺎم ﻓﺮاوان ﻓﻘﻬﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺪم
ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن در ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن ﯾﺎ در دوران ﭘﺮﯾﻮد زﻧﺎن( ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده و در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف زن از اﻧﺠﺎم آن ،او ﻣﺸﻤﻮل اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻔﺎده آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻔﺎده آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از روشﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻖ ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﮐﺮاﻫﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن روﺷﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺮاد از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و روشﻫﺎ ،ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم« اﻓﺰاﯾﺶ زاد و وﻟﺪ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ» ،اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺣﻖ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮماﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری ﻣﺎﻧﻨﺪ وازﮐﺘﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺑﮑﺘﻮﻣﯽﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ( ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺑﮑﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،آزاد ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻖ
ﻓﻘﻬﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ( اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪومﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﯾﺎ ﻗﺮصﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری( ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ زوج اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدان از اﯾﻦ روشﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﺮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ :اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ
ﺑﺎروری و رﺿﺎﯾﺖ در ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻋﺪم اﺣﻘﺎق آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ،
از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ )ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺣﻠﻮل روح در ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ اﺳﺖ( ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮف ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه زوج در آن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻮرد آن ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ در ﺑﺎرداری ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ )ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ( ،ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زوج اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﺮان اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )در ﺧﻄﺮ
ﺑﻮدن ﺟﺎن ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﻪ ﺑﻮدن ﺟﻨﯿﻦ( ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ(۴).
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ،ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن در ﺑﺎرداری ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺎرداری ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﺮای ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از اﺳﺎس ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ از
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن در ﺑﺎرداری ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎرداری
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ را ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮای زن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﺳﺎل ،(۳۹۳۱
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۰۰۲ﺗﺎ  ۰۵۲ﻫﺰار ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ رﻗﻢ اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺎ ۰۵۳
ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان از اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻬﯽ ،در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ زﻧﺎن در
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺣﻖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد در ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در اﺣﻘﺎق اﯾﻦ ﺣﻖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راهﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 (۱ﻣﺎده  ۴۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﯿﯿﺪ )اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن( ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﮐﻨﻨﺪ».
 (۲ﻣﺎده  ۵۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
 (۳ﻣﺎده  ۸۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
 (۴از ﺳﺎل  ۱۹ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اورژاﻧﺴﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺎدر ،دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮ اذن زوج وﺟﻮد ﻧﺪارد».

