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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :آﯾﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرج از
ازدواج ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺮده ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻟﺐ ﮔﺸﻮدن ﺑﺮای روﺷﻨﮕﺮی و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ،ﺑﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﺴﺮه
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ زﻧﯿﻢ:
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و رﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺴﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد دﺷﻮاری زﯾﺴﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﺷﻼق زد و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ را
ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎن ﺷﺪ.
از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺮم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺸﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﺑﺎردار ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات ،ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺪﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ در
 34ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه زﻧﺎن اﻓﺰوده
اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻢ:
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻫﺮﻋﻀﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮا ”در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ“ زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ” .وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ” در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺎزی اﺳﻘﺎط ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،اﯾﻦ ﻗﺪر اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ازدﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻘﺎط ﺟﻨﯿﻦ ،رﺳﻮب ﭘﻨﻬﺎن و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻓﻘﺪان آﻣﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ﺗﺎﺑﻮﺋﯽ ﮐﻪ راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
راﻫﯽ ﺟﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺎﺑﻮ ﮐﺮدن آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد”.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻼش ورزﯾﺪه وارد ﺣﻮزه ای از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ” اﺳﻘﺎط ﺟﻨﯿﻦ ” ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد و وزﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از“ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ”را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻇﺮﯾﻒ و دردﻣﻨﺪ زﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻣﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮد دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎدران ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﺎرج از ازدواج در رﺣﻢ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ

ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﭘﺎ روی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ راه ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺧﺮج و ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﻫﻨﻮز وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و اﻧﺪک ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،داﯾﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن وﺳﯿﻊ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺟﻮﯾﺪه ﺟﻮﯾﺪه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج  ،در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد آﻣﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎزه داده اﻧﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ روح در ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ
دﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .
از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان“ ﺳﻘﻂ
درﻣﺎﻧﯽ ”ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﺮﺧﺮج و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎدران اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:
ﻣﺎدران ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن دﻣﯿﺪن روح در ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺶ از  19ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﻨﯿﻦ را ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آن ﭘﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز
ﻧﺪارد و ﭘﺎره ای اﺳﺖ از ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
و ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ زن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺷﺎن ﺗﻌﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

