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گزارش وضعیت
ایران ،بهار ۱۴۰۱

جوانی جمعیت به قیمت حقوق زنان

ݧ ݐزںان ݣݣحـق ݣݣخودمختـاری ݣݣجسـمانی ݢ ݢ ،حقـوق باروری و سالݣݣمتشـان ݣݣرا از دسـت میدهند

اسـتناد بـه نـرخ بسـیار پاییـن فرزنـدآوری و رشـد جمعیـت در
ایـران اسـتدالل میکننـد کـه رشـد جمعیـت ایـران در سـال
 ۱۴۲۵منفی ،و ۳۰درصد از جمعیت در گروه سنی باالی ۶۰سال
قـرار میگیرنـد کـه نیـروی کار جـوان کشـور باید حمایـت از این
سـالمندان را برعهـده بگیرنـد ،و فشـار اقتصـادی سـنگینی
بـه کشـور تحمیـل و از رشـد اقتصـادی جلوگیـری میشـود.
آنهـا در عیـن حـال متعقدنـد کـه جمعیـت بیشـتر به توسـعه
اقتصادی کمک میکند و باعث اسـتحکام قدرت و موقعیت
ژئوپولتیـک کشـور میشـود .آنهـا رشـد جمعیـت را مطابـق با
آموزههـا و توصیههـای دینـی میداننـد و سیاسـتهای بسـیار
موفـق کنتـرل جمعیـت را کـه از سـوی دولـت از سـال  ۱۳۶۸تـا
 ۱۳۹۳بـه اجـرا درآمـده بـود ،توطئـه غـرب علیه کشـور میدانند.

شـاید بـرای اولیـن بـار در تاریـخ قانونگـذاری جمهـوری
اسلامی ایـران باشـد کـه قانونـی مرتبـط بـا زنـان فقط هفـده روز
پـس از تصویـب در مجلـس بـه تاییـد کامـل شـورای نگهبـان
رسـیده اسـت .قانـون «حمایت از خانـواده و جوانی جمعیت»
در روز ۲۴مهـر  ۱۴۰۰بـدون بررسـی در صحـن علنـی مجلـس بـه
تصویب رسـید ،روز  ۱۱آبان توسـط شـورای نگهبان تائید شـد،
و  ۲۴آبان توسـط رئیسجمهور برای اجرا به وزارت بهداشـت
و معاونـت امـور زنـان ابلاغ شـد .ایـن قانـون ۷۳مـاده و
۸۱تبصـره دارد و بـه مـدت هفـت سـال بـه صـورت آزمایشـی بـه
اجـرا گذاشـته میشـود.
بیشـتر از یـک دهـه اسـت کـه کاهـش نـرخ رشـد جمعیـت
بـه دغدغـه مسـئوالن جمهـوری اسلامی ایـران تبدیـل شـده
نهـا بـرای مواجهـه بـا ایـن مشـکل،
اسـت .اسـتراتژی اصلـی آ 
تشـویق بـه افزایـش جمعیـت و اتخـاذ سیاسـتهای مرتبـط
اسـت تـا مطمئن شـوند که ایـران همچنـان از مزیت جمعیت
جـوان بهرهمنـد خواهـد بـود .موافقـان افزایـش جمعیـت بـا

امـا در مقابـل ،مخالفـان سیاسـتهای افزایـش جمعیـت
اسـتدالل میکننـد کـه بـا توجـه بـه بحـران اقتصـادی فعلـی،
نـرخ بـاالی بیـکاری ،نبـود زیرسـاختهای مناسـب بهداشـتی
نهـای زیسـتمحیطی ،کمبـود منابـع طبیعـی
و آموزشـی ،بحرا 
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از جملـه کمبـود آب ،افزایـش جمعیـت میتوانـد دور تـازهای از
بحرانهـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،و زیسـتمحیطی را بـا اثـرات
مخـرب و ویرانگـر بـه همـراه داشـته باشـد .هـراس و نگرانـی
آنهـا ایـن اسـت کـه سیاسـتهای افزایـش جمعیـت سـطح
رفـاه شـهروندان را کاهـش میدهـد و بـه عاملـی بـرای مهاجـرت
لکـرده تبدیـل
گسـترده نیـروی شـاغل متخصـص و تحصی 
شـود.

می

افزایـش نـرخ بـاروری بـه حداقـل ۲.۵فرزنـد بـرای هـر زن اعلام
وصـول شـده بـود امـا به دلیـل مخالفـت و انتقادهای گسـترده
مـورد بحـث و یـا تصویـب قـرار نگرفـت .انتقادهـای گسـترده
علیـه ایـن طـرح فقـط از سـوی جامعـه مدنـی نبـود ،بلکـه
کارشناسـان و برنامهریـزان دولتـی از جملـه مرکـز بررسـیهای
اسـتراتژیک ریاسـتجمهوری و مرکـز پژوهشهـای مجلـس
نیـز بـه دلیـل مبهـم و غیرشـفاف بـودن ،و هزینههـای سـنگین
اجـرای ایـن طـرح ،و مغایرتـش بـا قوانیـن باالدسـتی نسـبت بـه
آن انتقـاد داشـتند.

ایـن قانـون بـا هـدف افزایش نـرخ جمعیت ،موارد تشـویقی و
تنبیهـی بسـیاری در نظـر گرفتـه اسـت .امـا همانطـور کـه تجربـه
نشـان داده اسـت مـواد تنبیهـی بـا سـرعت بیشـتری اجرایـی
میشـوند و مـواد تشـویقی بـه دلیـل نیـاز بـه بودجـه هنگفـت
روی کاغـذ میماننـد .ممنوعیتهـای بیشـتر و جرمانـگاری
لهـای جراحـی عقیمسـازی
سـقط جنیـن ،ممنوعیـت عم 
هماننـد توبکتومـی و وازکتومـی ،ممنوعیـت توزیـع داروهـای
پیشـگیری از بـارداری بـدون نسـخه پزشـک ،حـذف بیمـه
زایمانهـای سـزارین ،فقـط بخشـی از سیاسـتگذاریهای
جدیـد بـرای محـدود کـردن دسترسـی زنـان بـه خدمـات
بهداشـت بـاروری و سـلب حـق آنـان بـرای تصمیمگیـری دربـاره
بدنشـان اسـت .این قانون با مخالفتها و نقدهای بسـیاری
از سـوی مدافعـان حقـوق و پزشـکان و دسـتاندرکاران نظـام
سلامت روبـرو شـده اسـت ،امـا گـوش شـنوایی بـرای شـنیدن
ایـن انتقادهـا نیسـت.

مـوادی از ایـن طـرح کـه در همـان سـال  ۹۲بـا مخالفتهـای
بسـیاری روبـرو شـده بـود ،اکنـون بـدون تغییـر در مجلـس بـه
تصویـب رسـیده اسـت .تعـدادی از مـواد بسـیار نگرانکننـده
ایـن قانـون ،حقـوق زنـان را هـدف گرفتهانـد .بـه عنـوان مثـال،
شهـای دولتـی و غیردولتـی
مـاده نهـم ایـن طـرح «در کلیـه بخ 
اولویـت اسـتخدام بـه ترتیـب بـا مـردان دارای فرزنـد و سـپس
مـردان متاهـل فاقـد فرزنـد و سـپس زنـان دارای فرزنـد اسـت».
طبـق مـاده دهـم «پنج سـال پـس از تاریـخ الزماالجرا شـدن این
قانـون ،جـذب افـراد مجـرد بـه عضویـت هیـات علمـی در تمامی
دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی دولتـی و
غیردولتـی و معلمیـن مـدارس در مقاطـع مختلـف تحصیلـی،
ممنـوع اسـت» و طبـق مـاده  ۱۶وکالـت دعـاوی خانوادگـی بـه
وکالیـی بایـد سـپرده شـود کـه متاهـل و حداقـل ۴۰سـال سـن
داشـته باشـند.

نگـذار حتـی پـا را از ایـن هـم فراتـر گذاشـته و بـا
البتـه قانو 
جرمانـگاری از حـق زنـان بـرای کنتـرل بدنشـان پـای وزارت
اطالعـات و سـایر دسـتگاههای امنیتـی را هـم بـه میان کشـیده
تـا بـه عنـوان ضابـط قضایـی عوامـل متخلفـی از جمله پزشـکان
و مسـئوالن داروخانـه را کـه بـه زنـان بـرای سـقط جنیـن کمـک
میکننـد ،بـه مراجـع قضایـی معرفـی کننـد تـا مجـازات شـوند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
چندیــن مــاده از قانــون «حمایــت از خانــواده و جوانــی
جمعیــت» نهتنهــا دسترســی زنــان بــه خدمــات بهداشــت
بــاروری و پیشــگیری از بــارداری را محــدود میکنــد ،بلکــه
در حــق زنــان بــرای تصمیمگیــری دربــاره بدنهایشــان و
دسترسیشــان بــه خدمــات درمانــی مشــخصی از جملــه
مســازی ممانعتهایــی ایجــاد
جراحــی ســزارین و یــا عقی 
قتــر بــه مــواد قانــون «حمایــت
میکنــد .در واقــع نگاهــی دقی 
از خانــواده و جوانــی جمعیــت» نشــاندهنده نگــرش بســیار
واپسگرایانــه و متحجرانــه حکومــت نســبت بــه حقــوق زنــان،
ی اســت .ایــن قانــون
بویــژه حقشــان بــرای تمامیــت جســمان 
بــا محدودســازی حقــوق زنــان کلیــه دســتاوردهای اجتماعــی
آنهــا را هــدف گرفتــه اســت و قصــد دارد از طریــق مهندســی
اجتماعی-فرهنگــی جامعــه ایدئولوژیهــای نزدیــک بــه
حکومــت را کــه متمرکــز بــر افزایــش جمعیــت اســت ،ترویــج
کنــد .ایــن سیاس ـتها بخصــوص زنــان فقیــر و فرودســت را
هــدف گرفتهانــد ،چــون از طرفــی احتمــال بیشــتری دارد کــه
ی وسوســه شــوند فرزنــدان بیشــتری بــه
بــا مشــوقهای مــاد 
دنیــا بیاورنــد ،امــا از طــرف دیگــر قطعــا تاثیــر منفــی دسترســی
نداشــتن بــه وســایل پیشــگیری از بــارداری و خدمــات ســامت
بــاروری بــر ایــن گــروه از زنــان بیشــتر اســت و در نتیجــه ممکــن

امـا تلاش حکومـت بـرای افزایـش نـرخ جمعیـت فقـط بـه
قانـون «حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت» محـدود
نمیشـود« .طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده» قانـون
دیگـری اسـت کـه سـابقه آن بـه دوران فعالیـت مجلـس
هشـتم و سـال  ۱۳۹۲برمیگـردد ،امـا در مجلـس نهـم و دهـم
نکـه در آبانمـاه  ۱۴۰۰بـه
هـم بـه سـرانجام نرسـیده بـود تـا ای 
سـرعت توسـط شـورای نگهبـان تصویـب شـد تـا از اقدامـات
برنامهریزیشـده بـرای کنتـرل بـدن زنـان ،و محدودسـازی
دسترسـی آنها به خدمات بهداشـت باروری حمایت ،و بیش
از پیـش ترویجگـر سیاسـت افزایـش جمعیـت باشـد.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده در روز پنجـم آبانمـاه
بـه تصویـب شـورای نگهبـان رسـید و بـه زودی از سـوی قـوه
مقننـه بـه دولـت ابلاغ و اجرایـی میشـود .سـابقه ایـن طـرح
یگـردد؛ در خـرداد سـال  ۱۳۹۲بـا هـدف
بـه مجلـس هشـتم برم 
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اجـرا گذاشـته بـود که هدفـش کاهش میـزان فرزنـدآوری بدون
اسـتفاده از اجبـار بـود ،و بیمارسـتانهای دولتـی و خانههـای
بهداشـت خدمـات پیشـگیری از بـارداری و سلامت بـاروری را
بـه صـورت رایگان در اختیـار افراد میگذاشـتند .قانون حمایت
از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،حـدود یـک دهـه بعـد از تغییـر
گفتمـان و سیاسـتهای جمعیتـی تصویـب شـده اسـت و
قصـد دارد کاهـش نـرخ فرزنـدآوری را جبـران کنـد ،و بـا تغییـر
موضـع اساسـی نسـبت بـه سیاسـت قبلـی ،توزیـع رایـگان یـا
یارانـهای اقلام مرتبـط بـا پیشـگیری از بـارداری و کار گذاشـتن
اقلام پیشـگیری از بـارداری را در شـبکه بهداشـتی درمانـی
وابسـته بـه دانشـگاههای علـوم پزشـکی ممنـوع کـرده اسـت
و هرگونـه ارائـه داروهـای جلوگیـری از بـارداری در داروخانههـای
سراسـر کشـور و شـبکههای بهداشـت بایـد بـا تجویـز پزشـک
باشـد .ایـن ممنوعیـت در خانههـای بهداشـت مناطـق
ی باعـث بـروز نگرانـی و دردسـرهای بیشـتری میشـود
روسـتای 
چـون در اغلـب مـوارد خانههـای بهداشـت تنهـا مرکـز موجـود
در روسـتاها بـرای ارائـه خدمـات بهداشـتیدرمانی بـه جمعیـت
روستایی هستند .حتی آن دسته از روستانشینانی که توانایی
پرداخـت هزینههـای دارو و اقلام پیشـگیری از بـارداری را دارند،
بایـد بـرای دسترسـی بـه ایـن اقلام بـه شـهرهایی سـفر کننـد که
مراکـز بهداشـتیدرمانی مجهزتـری دارنـد .علاوه بـر ایـن زنانـی
کـه در مضیقـه اقتصـادی هسـتند ،و میتوانسـتند از خدمـات
پیشـگیری از بـارداری رایـگان در کلینیکهـا و بیمارسـتانهای
دولتـی و دانشـگاهی و مرا کـز بهداشـتی اسـتفاده کننـد ،دیگـر
نمیتواننـد بـه صـورت رایـگان بـه ایـن خدمـات دسترسـی
داشـته باشـند .کاملا مشـخص اسـت کـه ایـن ممنوعیـت
تاثیـرات منفـی بیشـتری بـر زنـان فقیـر و کمبرخـوردار دارد کـه
تهـای بسـیار اندکـی بهرهمندنـد.
بهـا و فرص 
معمـوال از انتخا 

اســت بــه اجبــار درگیــر بارداریهــای برنامهریزینشــده و
ناخواســته شــوند.
ایـن قانـون قصـد دارد از طریـق مهندسـی اجتماعی-فرهنگی
نقـش زنـان را بـه همسـر و مـادر تقلیل دهد ،و آنهـا را به ابزار و
وسـیلهای در خدمـت سیاسـتهای افزایـش جمعیـت تبدیل
کنـد .ایـن قانـون بـه همـراه دیگـر سیاسـتهای هدفمنـد
تهـای شـغلی زنـان را محـدود ،و
مشـابه قصـد دارد فرص 
ازدواجهـای زودهنـگام دختـران را تشـویق کنـد کـه ایـن
جهـای اجبـاری اسـت.
ازدواجهـا اغلـب بـه معنـای ازدوا 
در زیـر بـه جزئیـات بیشـتری از اقدامـات تشـویقی ،تنبیهـی،
مهندسـی اجتماعی-فرهنگـی و عناصـر ایدئولوژیـک ایـن
قانـون میپردازیـم.

 -۱سیاستهای تنبیهی :جرمانگاری از حق
تصمیمگیری زنان برای بدنشان
چندیـن مـاده از ایـن قانـون شـامل اقدامـات تنبیهـی
میشـود کـه قصـد آن محدودسـازی دسترسـی زنـان بـه
نهـا بـرای تصمیمگیـری
خدمـات بهداشـت بـاروری و حـق آ 
و کنتـرل بدنهایشـان اسـت .در حقیقـت قانـون حمایـت از
خانـواده و جوانـی جمعیـت نهتنهـا از حق زنان بر بدنهایشـان
جرمانـگاری میکنـد ،بلکـه مجازاتهایـی را هـم بـرای مرا کـز
پزشـکی و کارکنـان حـوزه سلامت کـه خلاف ایـن قانـون
خدماتـی بـه زنـان ارائـه کننـد ،در نظـر گرفتـه اسـت.
✿محدودیـت و ممنوعیـت دسترسـی بـه خدمـات
پیشـگیری از بـارداری :بیشـتر از دو دهـه(از سـال  ۱۳۶۸تـا
سـال  )۱۳۹۳ایـران برنامـه بسـیار موفـق تنظیـم خانـواده را بـه
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یهـای عقیمسـازی:
✿محدودیـت و ممنو عسـازی جراح 
طبـق ایـن قانـون ،عقیمسـازی دائـم زنـان و مـردان و یـا مـواردی
کـه احتمـال برگشـتپذیری آن بسـیار ضعیـف و دشـوار باشـد،
ممنـوع اسـت .از آنجـا کـه جراحـی وازکتومـی قابلبرگشـت
اسـت ،پـس هـدف اصلی ایـن قانـون جراحی توبکتومی اسـت،
هرچنـد طبـق اقدامـات قانونـی قبلـی بـرای انجـام هـر دو ی ایـن
جراحـی محدودیتهایـی گذاشـته شـده بـود .طبـق مـادۀ ۵۲
مسـازی زنان
قانـون حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت ،عقی 
در مـواردی کـه بـارداری بـرای مـادر خطـر جانـی دارد یـا عـوارض
جسـمی جـدی یا مشـقت شـدید غیرقابل تحمل چـه در دوران
بـارداری و چـه بعـد از زایمـان ایجـاد میکنـد ،از این امر مسـتثنی
اسـت .جزئیـات نحـوه اجـرای ایـن قانـون و مـواردی کـه طبـق
آن زنـان از ایـن قانـون مسـتثنی هسـتند و میتواننـد جراحـی
عقیمسـازی انجـام دهنـد ،مشـخص نشـده اسـت .در عـوض،
وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی موظـف شـده
اسـت بـا همـکاری دبیرخانـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و
سـازمان پزشـکی قانونـی حداکثـر سـه مـاه پـس از الزماالجـرا
شـدن ایـن قانـون ،دسـتورالعمل مـوارد و شـیوههای مجـاز در
ایـن مـاده را تهیـه کنـد.

پیشبینـی چنیـن انتقادهایـی باعـث شـده تـا قانونگـذاران
دربـاره گنجانـدن آشـکار ممنوعیـت آزمایشهـای غربالگـری در
نگـذاران بـه شـیوهای
ایـن قانـون تردیـد کننـد .در عـوض ،قانو 
تهـای چندگانـه تقریبـا ایـن
غیرمسـتقیم و بـا ایجـاد محدودی 
آزمایشهـا را بـه صـورت کامـل ممنـوع کردهانـد .کاملا آشـکار
اسـت ،کـه ماهیـت گزینشـی و محدودکننـده دریافـت خدمـات
آزمایشهای غربالگری باعث کاهش شـدید پوشـش بیمهای
چنیـن آزمایشهایـی ،و تحمیل هزینههای سـنگین اقتصادی
یشـود کـه بتواننـد مجـوز انجـام چنیـن
بـه همـان انـدک زنانـی م 
آزمایشهایـی را بگیرنـد.
تهـای بیشـتر بـرای سـقط
✿جرمانـگاری و محدودی 
جنین :سـالیان طوالنی اسـت که سـقط جنین در ایران ممنوع
شـده اسـت ،امـا قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت
تهـا و مجازاتهـای شـدیدتری بـرای آن وضـع کـرده
محدودی 
اسـت.
طبـق قانونـی کـه در سـال  ۱۳۸۴بـه تصویـب رسـیده بـود،
سـقطدرمانی بـا رضایـت خـود زن و در مـواردی کـه جـان مـادر در
یهـای ژنتیکـی و یـا ناهنجاریهای
خطـر اسـت و یـا جنیـن بیمار 
دیگـری دارد ،مجـاز اسـت .طبـق ایـن قانـون ،اگـر بیماریهـای
یهـای جنیـن در آزمایشهـای
ژنتیـک و یـا دیگـر ناهنجار 
غربالگـری تشـخیص داده شـود ،زن مجـاز اسـت بـا سـهولت
بیشـتری مجـوز سـقط جنیـن بگیـرد .حـدودا سـیصد مـورد
مختلـف از بیماریهـا و ناهنجاریهـا تعییـن شـده بـود که طبق
آن سـقط جنیـن بـه صـورت قانونـی مجـاز بـود .امـا طبـق قانـون
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،فهرسـت بیماریهـای
مجـاز بـرای سـقطدرمانی با هـدف کاهش تعداد ایـن بیماریها
بازنگـری میشـود .طبـق قانـون سـقطدرمانی سـال  ،۱۳۸۴بـا
تشـخیص سـه پزشـک متخصـص و تاییـد پزشـکی قانونـی
مبنـی بـر بیمـاری جنیـن و یـا تهدیـد جانـی مـادر ،سـقطجنین
قبـل از چهارماهگـی بـا رضایـت مـادر مجـاز بـود .امـا در قانـون
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،زنـان بـارداری کـه جـان
خودشـان یـا جنیـن بـه صـورت جـدی در خطـر اسـت ،بایـد ابتدا
بـه مرا کـز پزشـکی قانونـی درخواسـت بدهنـد ،و سـپس ایـن
مراکـز درخواسـتها را بـه «کمیسـیون سـقط قانونـی» ارجـاع
میدهنـد .ایـن کمیسـیون مرکـب از یـک قاضـی ویـژه ،یـک
پزشـک متخصـص ،و یـک پزشـک قانونـی اسـت کـه با بررسـی و
تشـده شـرایط الزم
نکـه درخواسـت ثب 
حصـول اطمینـان از ای 
بـرای سـقط جنیـن را دارد ،رأی الزم را صـادر میکننـد.

شهـای غربالگـری :مـواد یـک تـا چهـار
✿ممنوعیـت آزمای 
مـاده  ۵۳قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت بـه
موضـوع آزمایشهـای غربالگـری ناهنجاریهای جنیـن در زنان
بـاردار میپـردازد .در حالیکـه قانـون بـه صراحـت انجـام ایـن
شهـا را ممنـوع نکـرده اسـت ،ولـی چنـان محدودیتهای
آزمای 
شـدیدی بـرای اجـرای ایـن آزمایشهـا گذاشـته اسـت کـه انجام
آن تقریبـا غیـر ممکـن میشـود.
شهـای اجبـاری
ایـن قانـون در وهلـه اول ،بـا حـذف آزمای 
غربالگـری فعلـی ،عـدم ارجـاع مـادر بـاردار بـرای انجـام ایـن
آزمایشهـا توسـط پزشـکان یـا کارکنـان بهداشـتی را تخلـف ،و
منجـر بـه محاکمه و یا پیگرد پزشـک نمیداند .این قانون حتی
از این هم فراتر میرود و هرگونه توصیه به مادران باردار توسط
کادر بهداشـت و درمان یا تشـویق یا ارجاع از سـوی درمانگران
شهـای غربالگـری را غیرمجـاز میدانـد .طبـق
بـه انجـام آزمای 
ایـن قانـون ،آزمایـش غربالگـری صرفـا بـه درخواسـت یکـی از
والدیـن و یـا تشـخیص پزشـک متخصـص مبنـی بـر احتمـال
قابلتوجـه وجـود عارضـه جـدی در جنیـن ،یـا خطـر جانـی بـرای
مـادر یـا جنین مجاز اسـت .امـا حتی در چنین مـوارد محدودی،
یشـود کـه خطـری متوجـه
شهـا بـه شـرطی انجـام م 
ایـن آزمای 
مـادر و جنیـن نباشـد .بـه عبـارت دیگـر ،در ایـن قانـون تلاش
شهـای غربالگـری تقریبـا
بسـیار زیـادی میشـود تـا انجـام آزمای 
شهـا غیرقانونـی
ممنـوع شـود بـدون اینکـه آشـکارا ایـن آزمای 
اعلام شـوند .پیـش از تصویـب ایـن قانـون ،خبـر لغـو اجبـار
آزمایشهـای غربالگـری ،بـا انتقـاد گسـترده متخصصـان
حـوزه سلامت و مدافعـان حقـوق مواجـه شـده بـود .شـاید

تهـای شـدیدی کـه حتـی قبـل از ایـن قانـون
برغـم محدودی 
ط جنینهـای
دربـاره سـقط جنیـن وجـود داشـت ،تعـداد سـق 
قانونـی و غیرقانونـی در ایـران همـواره باالسـت .بایـد ایـن نکتـه
را هـم مـد نظـر داشـت کـه آمـار واقعـی سـقط جنیـن در ایـران
شـفاف و مشـخص نیسـت و حتـی بـه نظـر میرسـد آمـاری
کـه توسـط نهادهـای مختلـف دولتـی اعلام میشـود ،بسـیار
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یشـان اسـت .طبـق اظهـارات
شهـای سیاس 
وابسـته بـه گرای 
دبیـر مرکـز مطالعـات جمعیـت ،سـاالنه حـدود ۴۰۰هـزار سـقط
یشـود .این آمار هم سـقط جنینهای
جنین در کشـور انجام م 
قانونـی و هـم غیرقانونـی را دربرمیگیـرد .آمـار دیگری هم نشـان
میدهـد کـه بیـن  ۹تـا  ۱۰هـزار سـقط جنیـن بـه صـورت قانونـی
صـورت میگیـرد و بقیـه مـوارد سـقط جنیـن غیرقانونـی اسـت.
مسـلما تعییـن تعـداد آمـار سـقط جنینهـای غیرقانونـی کار
دشـواری اسـت ،و برخـی از نهادهـای دولتـی و غیردولتـی آمـار
ایـن نـوع سـقط جنیـن را حتـی باالتـر از ایـن میداننـد .بـا ایـن
حـال ،انجـام سـقط جنیـن بـا پرداخـت هزین ههـای بیشـتر مالـی
یشـان بـرای زنـان امکانپذیـر اسـت .برخـی
و آسـیب بـه سالمت 
از زنانـی کـه خوششـانستر هسـتند ،میتواننـد سـقط جنیـن
غیرقانونـی را تحـت نظـارت پزشـک و یـا دیگـر کارکنـان کادر
درمـان انجـام دهنـد ،امـا بیشـتر زنـان سـقط جنیـن غیرقانونـی
را بـا خریـد دارو از بـازار سـیاه ،از جملـه داروهـای دامـی ،انجـام
نشـان را هـم بـه خطـر میانـدازد .پیشبینـی
میدهنـد کـه جا 
میشـود کـه قانـون جدیـد بـا اقداماتـی کـه بـه اجـرا میگـذارد،
یبـرد و
هزینـه مـادی انجـام سـقط جنیـن غیرقانونـی را باالتـر م 
خطـرات بیشـتری را متوجـه سلامتی زنـان میکنـد.

✿امنیتسـازی بـدن زنـان و خدمـات سلامتی :قانـون
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت از جرمانـگاری حـق زنـان
نشـان فراتـر مـیرود و خودمختـاری جسـمی زنـان
بـر کنتـرل بد 
را بـه عنـوان تهدیـد امنیتـی بـرای حکومـت قلمـداد میکنـد .در
همین راسـتا ،این قانون وزارت اطالعات و سـایر دسـتگاههای
امنیتـی را مکلـف میکنـد بـا همـکاری دیگـر عوامـل اجـرای
قانـون ،هرگونـه اقدام مرتبط با سـقط جنین ،از جمله متخلفان
فـروش داروهـای سـقط جنیـن و مشـارکتکنندگان در انجـام
سـقط جنیـن را شناسـایی و بـه مقامـات قضایـی معرفـی کننـد.
پزشـکان ،ماماهـا ،پرسـتاران ،اشـخاص عـادی و کلینیکهـا و
مراکـزی کـه بـه زنـان خدمـات سـقط جنیـن بدهنـد و سـایتها
و بسـترهای مجـازی معرفـی مرا کـز و افـراد ارائهدهنـده خدمـات
سـقط جنیـن مشـمول ایـن قانـون میشـوند .طبـق مـاده ۶۱
ایـن قانـون ،اگـر فـردی سـقط جنیـن را در سـطح گسـتردهای
انجـام دهـد ،بـه اتهام «مفسـد فـیاالرض» محاکمه میشـود که
میتوانـد مجـازات اعـدام را بـه دنبـال داشـته باشـد.
✿نظـارت و کنتـرل بـر بـدن زنـان و مراکـز بهداشـتیدرمانی:
ایـن قانـون وزارت بهداشـت را مکلـف میکنـد سـامانه جامعـی
بـرای ثبـت و پایـش اطالعـات کلیـه مراجعـان بـاروری ،بـارداری،
سـقط و دالیـل آن ،زایمـان و نحـوه آن ،راهانـدازی کنـد و ایـن
گزارشها را به صورت مسـتقیم در اختیار شـورای عالی انقالب
فرهنگـی قـرار دهـد .مجـوز فعالیـت مرا کـز بهداشـتیدرمانی که
از همـکاری سـرپیچی کننـد ،تعلیـق و یـا باطـل میشـود.

یهـای سـزارین :ایـران یکـی از
✿محدودیـت در جراح 
کشـورهایی اسـت کـه بـه دالیـل گوناگـون از جملـه ترجیـح
پزشـکان و بیمارسـتانها بـه انجـام عمـل سـزارین ،نبـود
امکانـات بیمارسـتانی مناسـب بـرای زایمـان طبیعـی ،کمبـود
مامـا ،افزایـش تعـداد حاملگیهـای پرخطـر بـه دلیـل افزایـش
تعـداد بـارداری بـه شـیوه آیویاف ،هـراس کلـی از درد زایمـان
و رضایـت مـادران بـه انجـام ایـن شـیوه و همچنیـن عوامـل
دیگـری از جانـب مـادران ،باالتریـن نـرخ جراحـی سـزارین را در
سـطح جهانـی دارد .قانـون جدیـد قصـد دارد بـا ممنوعیـت
خدمـات بیمـه زایمانهـای سـزارین و تشـویق بیمارسـتانها
و اعطـای امتیازهـای مالـی بـه ازای افزایـش آمـار زایمانهـای
طبیعـی ،نـرخ عمـل سـزارین را کاهـش دهـد.

 -۲سیاستهای تشویقی :زنان به مثابه ماشینهای
فرزندآوری
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تشـویق
زنـان بـه ازدواج زودهنـگام و فرزنـدآوری بیشـتر مجموعـه
تسـهیالتی را فراهـم کـرده اسـت .برغـم این واقعیت کـه در این
قانـون محـل تامیـن ایـن اعتبـارات چنـدان مشـخص نشـده
اسـت ،امـا چنیـن تسـهیالتی از طریـق صداوسـیما و ارگانهـای
حکومتـی بـرای تشـویق جوانـان ایرانـی بـه ازدواج و فرزنـدآوری
یشـوند.
بیشـتر تبلیـغ م 

ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه دلیـل مخالفـت موافقـان
افزایـش جمعیـت بـا جراحـی سـزارین ایـن اسـت کـه معتقدنـد
سـزارین ،بخصـوص هنـگام تولـد فرزنـد اول ،حاملگیهـای
بعـدی را بـرای زنـان دشـوارتر میکنـد .علاوه بـر ایـن ،توصیـه
میشـود کـه زنـان بعـد از عمـل سـزارین سـه تـا پنـج سـال بـا
حاملگـی بعـدی فاصلهگـذاری کننـد ،و بـه همین دلیـل توانایی
زنـان بـرای داشـتن خانـوادهای پرجمیعتتـر و بزرگتـر محـدود
میشـود .آنهـا همچنیـن اسـتدالل میکننـد کـه انجـام چنـد
عمـل سـزارین باعـث آسـیب بـه سلامت جسـمانی زنـان
یهـای بعـدی را بسـیار دشـوار میکنـد.
میشـود و امـکان باردار 

تسـهیالت مـادی پیشبینیشـده در ایـن قانـون جمعیـت
محـروم و کمبرخـوردار اجتماعیاقتصـادی ،بویـژه زنـان فقیـر
و خانوادههایشـان ،را هـدف گرفتهانـد کـه ممکـن اسـت
ایـن مشـوقها را راهحلـی بـرای خریـد خانـه یـا کاهـش ودیعـه
مسـکن پیـدا کننـد کـه در حالـت عـادی قـادر بـه تامیـن آن
نیسـتند .بـه عنـوان مثـال ،ایـن قانـون از معیـار نامشـخص و
تعریفنشـدهای بـه نـام «آزمـون وسـع» بـرای شناسـایی مادران
نیازمنـد بـاردار و شـیرده و دارای فرزنـد زیـر پنـج سـال بـرای
اعطـای تسـهیالت اسـتفاده میکنـد.
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✿مشوقهای مربوط به مسکن

تخفیـف و مشـوقهای مختلـف از جملـه پنجاهدرصـد تخفیـف
در خدمـات ورزشـی و تفریحـی کلیـه شـهرداریها و ارگانهـای
دولتـی میکنـد.

⦿وام مسـکن :در شـرایطی کـه چندینبرابـر شـدن قیمـت
خانـه ،خانهدارشـدن و حتـی اجـاره منـزل مناسـب را بـه رویایـی
دسـتنیافتنی بـرای بسـیاری از اقشـار جامعـه تبدیـل کـرده
اسـت ،ایـن قانـون خریـد خانـه را بـه آرزویـی سـهلالوصول
بخصـوص بـرای خانوادههـای کمدرآمـد تبدیـل کـرده اسـت کـه
تنهـا شـرط آن افزایـش تعـداد فرزنـدان اسـت :فقط کافی اسـت
زن خانـواده سـه فرزنـد بـه دنیـا بیـاورد تـا یـک قطعـه زمیـن و یـا
منـزل مسـکونی بـه صـورت اقسـاطی دریافـت کننـد.

✿مشوقها برای مادران شاغل
قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،مـدت مرخصی
زایمـان را بـا پرداخـت تمـام حقـوق و فوقالعادههـای مرتبـط
ُ
بـه نـه مـاه افزایـش میدهـد .افزایـش مرخصـی زایمـان شـامل
زنـان شـاغل در ارگانهـای دولتی و همچنیـن بخش خصوصی
میشـود .شـاید در نـگاه اول افزایـش میـزان مرخصـی زایمـان
مثبـت بـه نظـر بیایـد ،امـا از آنجـا کـه ایـن اقـدام باعـث تحمیـل
هزینـه بـه کارفرماهـا ،بـه خصـوص کارفرمایـان بخـش خصوصی
یشـود ،و زنـان در بخـش خصوصـی از حمایتهـای قانونـی
م
انـدک و امنیـت شـغلی کمتـری برخوردارنـد ،مسـلما ایـن
قانـون منجـر بـه کاهـش اسـتخدام زنانـی میشـود کـه در سـن
فرزنـدآوری قـرار دارنـد .افزایـش مرخصـی زایمـان بـه همـراه
دیگـر قوانیـن و قواعـدی کـه اسـتخدام مـردان را در اولویـت
قـرار میدهنـد ،بـه احتمـال زیـاد تاثیـر منفـی بـر اسـتخدام
زنـان میگـذارد .ایـن موضـوع وقتـی نگرانکنندهتـر میشـود
کـه بدانیـم نـرخ مشـارکت پاییـن اقتصـادی زنـان در ایـران بـه
دلیـل بحـران اقتصـادی و همهگیـری کرونـا بـا کاهـش جـدی بـه
۱۳/۹درصـد در سـال  ۱۴۰۰رسـیده اسـت.

⦿افزایـش مبلـغ تسـهیالت مسـکن :یکـی دیگـر از
مشـوقها ،افزایـش بیسـتوپنجدرصدی سـقف تسـهیالت
خریـد ،سـاخت و جعالـه تعمیـرات مسـکن بـه ازای هـر فرزنـد
اسـت.
⦿مسـکن سـازمانی :اختصـاص منـازل مسـکونی سـازمانی
بـدون اجـاره یـا بـا اجارهبهـای پاییـن بـه کارکنـان نهادهـای
دولتـی کـه بیشـتر از سـه فرزند دارنـد ،یکی دیگر از مشـوقهای
ذکرشـده در ایـن قانـون اسـت .ایـن قانـون همچنین خواسـتار
افزایـش سـاخت «خوابگا ههـای متاهلان ویـژه دانشـجویان و
طلاب» شـده اسـت.
⦿تخفیـف در انشـعابات :تخفیـف پنجـاه تـا هفتـاد
درصـدی هزینـه انشـعابات و تخصیـص شـبکه(آب ،بـرق ،گاز )
و هزینههـای پایـان کار سـاختمان و نظـام مهندسـی بـرای
خانواد ههـای دارای سـه فرزنـد.

همچنیـن طبـق ایـن قانـون ،بـه ازای هـر فرزنـد سـن
بازنشسـتگی مـادر یـک سـال کاهـش مییابـد .پـس هـر چقـدر
یـک زن فرزنـدان بیشـتری داشـته باشـد ،میتوانـد زودتـر
بازنشسـته و از مزایـای بازنشسـتگی برخـوردار شـود.

✿دیگر مشوقهای مادی
⦿ مطابـق ایـن قانـون ،خانوادههـا بـه ازای هـر تولـد هـر فرزند
واجـد شـرایط دریافـت «تسـهیالت قرضالحسـنه تولـد فرزنـد»
میشـوند.

ایـن قانـون بـه ازای هـر فرزنـد ،تعهـد خدمـت اجبـاری مـادران
پزشـک و پیراپزشـک را نیـز بـه مـدت شـش مـاه کاهـش
مید هـد.

⦿مـادران بعـد از تولـد فرزنـد دوم واجـد شـرایط خریـد یـک
خـودروی ایرانـی بـا قیمت کارخانه و به نام خود مادر میشـوند.

 -۳مهندسی اجتماعیفرهنگی

⦿صددرصـد حـق بیمـه مـادران غیرشـاغل روسـتایی و
عشـایری توسـط دولـت پرداخـت میشـود.

✿پروپاگانـدای ایدئولوژ یـک :علاوه بـر سیاسـتهای
تشـویقی و تنبیهـی ،قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی
جمعیـت بـه تمهیـدات دیگـری هـم بـا هـدف ترویـج عقایـد
ایدئولوژیکـی و سـبک زندگـی مطلـوب حکومـت و حـذف

⦿صـدور شناسـنامه ویـژه بـرای مـادران دارای سـه فرزنـد و یا
نهـا را واجـد شـرایط برخـورداری از
بیشـتر ،کـه ایـن شناسـنامه آ 
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کـه ایدئولوژیشـان نزدیـک بـه گروههـای بسـیار محافظـهکار
حکومتـی اسـت و در جهـت کاهـش سـن ازدواج ،تسـهیل
ازدواج جوانـان ،تشـویق بـه فرزنـدآوری و اسـتحکام خانـواده بـا
رویکـرد دینـی فعالیـت میکننـد.

مظاهـر وجـودی هرگونـه سـبک زندگـی دیگـر از جامعـه هـم
اندیشـیده اسـت .به عنـوان مثال ،نمایـش خانوادههای دارای
دو فرزنـد و کمتـر و تجرد زیسـتی در تبلیغـات و برنامههای صدا
و سـیما ممنـوع اسـت و نبایـد هیچگونـه برنامـه و محتـوای
آموزشـی ،پژوهشـی ،فرهنگی ،و سـرگرمی در هیچ فیلم ،سریال
و انیمیشـنی مغایـر بـا سیاسـتهای کلـی افزایـش جمعیـت
تولیـد و پخـش شـود .علاوه بـر ایـن بایـد نمادهـا یـا تصاویـر بـا
محتـوای حمایـت از خانـواده ،مادران ایرانی و ارزشـمندی تعدد
فرزنـدان در بسـتهبندی محصـوالت و کاالهـای کلیـه واحدهای
تولیـدی ،توزیعـی ،خدماتـی ،کتـب ،محصـوالت فرهنگـی و
مطبوعـات درج شـود.

از طـرف دیگـر وزارت آمـوزش و پـرورش مکلف شـده اسـت با
همـکاری مرکـز مدیریـت حوز ههـای علمیـه و سـازمان تبلیغات
تهـای مربـوط بـه سـبک
اسلامی نسـبت بـه آمـوزش مهار 
زندگـی اسلامی-ایرانی ،ترویـج فرهنـگ ارزشـمندی ازدواج و
فرزنـدآوری و مسـئولیتپذیری بـرای تشـکیل خانـواده در کلیه
مقاطـع تحصیلـی اقـدام کنـد.
علاوه بـر ایـن بـه منظـور کاهـش سـن ازدواج ،بانـک مرکـزی
موظـف شـده اسـت تسـهیالت قرضالحسـنه ازدواج بـرای
زوجهـای زیـر ۲۵سـال و زوجههـای زیـر ۲۳سـال واجـد شـرایط
دریافـت تسـهیالت ازدواج را تـا سـقف یـک میلیـارد ریـال
افزایـش دهـد .مدافعـان حقـوق نگراننـد کـه ایـن قانـون آمـار
جهـای اجبـاری دختـران خانواد ههـای نیازمنـد اقتصـادی را
ازدوا 
افزایـش میدهـد.

✿اختصـاص بودجـه ویـژه بـرای کاهـش سـن ازدواج :در
حالیکـه افزایـش سـن قانونـی ازدواج ( کـه در حـال حاضـر بـرای
دختـران  ۱۳و پسـران ۱۵سـال اسـت) ،یکـی از مطالبـات دیریـن
و پاسخدادهنشـده فعـاالن حقـوق زنـان ،وکال ،و حتـی برخـی
نماینـدگان مترقـی مجلـس اسـت ،امـا دولـت همچنـان تلاش
میکنـد بـا ترغیـب بـه ازدواج زودهنـگام آمـار ازدواج کـودکان را
افزایـش دهـد .در حـال حاضـر میانگیـن سـن ازدواج در ایـران
بـرای زنـان  ۲۴/۸و بـرای مـردان  ۲۹/۷سـال اسـت و همیـن
باعـث نگرانـی سیاسـتمداران محافظـهکار حکومـت شـده
اسـت کـه معتقدنـد ایرانیهـا بایـد در سـنین بسـیار پایینتـری
ازدواج کننـد .امـا در سـالهای اخیـر ،ترکیبـی از سیاسـتهای
نهـای اقتصـادی باعـث افزایـش آمـار ازدواج
حکومـت و بحرا 
کـودکان دختـر شـده اسـت .مطابـق آمـار اعالمشـده از سـوی
مرکز آمار ایران ،در سـال  ۱۳۹۹بیش از ۳۱هزار دختر در سـنین
 ۱۰تـا  ۱۴سـالگی ازدواج کردهانـد.

همچنیـن ایـن قانـون از دولـت میخواهـد کـه پـس از ازدواج
دانشـجویان و طلاب ،تسـهیالت و وامهـای بـدون بهـره بـه
میـزان ۵۰درصـد هزینـه ودیعـه مسـکن در اختیارشـان بگـذارد.
در غیـر ایـن صـورت زوجهـای جـوان دانشـجو و طلبـه میتوانند
در خوابگاههـای متاهلـی دانشـگاهها و حوزههـای علمیـه کـه
معمـوال رایـگان اسـت ،سـکونت کننـد.
✿تربیـت اسلامی کـودکان شـیرخوارگاهها :قانون حمایت
از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،سـازمان بهزیسـتی را مکلـف
کـرده اسـت کـه در هـر یـک از شـیرخوارگاهها و مراکـز نگهـداری
شـبانهروزی کـودکان بیسرپرسـت و بیخانمـان ،بـا معرفـی
مراکـز مدیریـت حوزههـای علمیـه حداقـل یـک نفـر آشـنا بـه
تربیـت اسلامی کـودک را بـه کار گیرنـد تـا کـودکان از تعالیـم
مذهبـی بهرهمنـده شـوند ،تعالیمـی کـه تشـکیل خانـواده،
ازدواج زودهنـگام و فرزنـدآوری را ترویـج میکننـد.

طبـق قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت ،حداقـل
۳۰درصـد از بودجـه حمایـت از سـازمانهای مردمنهـاد و
تشـکلهای فرهنگـی چنـد سـازمان و ارگان مذهبـی و بسـیار
محافظـهکار بـه گروههـای فرهنگـی و جهـادی ،کانونهـای
یشـود
فرهنگـی مسـاجد و سـازمانهای مردمنهـادی داده م 
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نتیجهگیری و توصیهها
ایـن موضـوع بـرای مدافعـان حقـوق زنـان کاملا آشـکار اسـت کـه قوانیـن و سیاسـتهای جدیـد کـه محدودکننـده کنتـرل زنـان بـر
نهـا بـه خدمـات بهداشـت بـاروری اسـت بـر زنـان آسـیبپذیر و فقیـر تاثیـرات شـدیدتری میگـذارد؛ زنانـی
نشـان و دسترسـی آ 
بد 
کـه در حـال حاضـر هـم انتخابهـای محـدودی دربـاره بهداشـت بـاروری و کنتـرل بدنهایشـان دارنـد .بـه جـای حمایتهـای مالـی از
نشـان سـالم و بـدون نیـاز اقتصادی بزرگ میشـوند ،قانون حمایـت از خانواده و
خانوادههـای آسـیبپذیر و اطمینـان از اینکـه کودکا 
جوانـی جمعیـت بـا سوءاسـتفاده از وضعیـت دشـوار فعلـی ایـن خانوادهها ،و وعده مشـوقها ،میخواهد آنها را وادار کنـد تا فرزندان
بیشـتری بـه دنیـا بیاورنـد و بـه حکومـت و اعانههـای حکومتـی وابسـتهتر شـوند.

دولت ایران:
خودمختـاری و سلامت جسـمانی زنـان و دختـران را تهدیـد
میکنـد.

⦿از دولـت ایـران میخواهیـم سیاسـتهایی را کـه در
راسـتای کنتـرل بـدن زنـان و تشـویق افزایـش جمعیـت طراحـی
کـرده اسـت ،مـورد بازبینـی جـدی قـرار دهـد .ایـن سیاسـتها
نهـای اقتصـادی موجـود و بحرانهـای
بویـژه بـا توجـه بـه بحرا 
یشـده ،غیرکارشناسـی و نسـنجیده
زیسـتمحیطی پیشبین 
بـه نظـر میرسـند و پایـداری کشـور و شـهروندانش را بسـیار
دشـوارتر میکننـد.

⦿از دفاتـر سـازمان ملـل در ایـران میخواهیـم تـا بـا همکاری
بـا انجمنهـای تخصصـی پزشـکی و سـازمانهای مسـتقل
جامعـه مدنـی برنام ههـا و خدماتـی بـرای رویارویـی بـا تاثیـرات
ویرانگـر قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت و طـرح
جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده ایجـاد و فراهـم کننـد.

⦿بـه جـای سیاسـت افزایـش جمعیـت کـه خودمختـاری
جسـمانی زنـان و سلامت آنـان را تضعیـف میکنـد ،دولـت
ایـران بایـد بـر پروژ ههـای توسـعه پایـدار و اقدامـات حمایتـی از
محیـط زیسـت سـرمایهگذاری ،و بـرای بهبـود اوضـاع اقتصـادی
و افزایـش نـرخ اشـتغال و رفـاه ایرانیـان تلاش کنـد .افزایـش
مشـارکت اقتصـادی و میـزان رفـاه شـهروندان مطمئنـا مسـیر
مسـتقیمتری بـرای افزایـش قـدرت و ثبـات ژئوپلتیـک اسـت.

⦿از شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل و مکانیسـمهای آن
میخواهیم تا با بررسـی این قانون و تاثیر منفی آن بر سلامت
و خودمختـاری جسـمانی زنـان و دختـران از ایـران بخواهنـد کـه
دربـاره چنیـن اقداماتـی بازاندیشـی و تجدیدنظر کند.
⦿از گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل در امور سلامت ،گزارشـگر
ویـژه سـازمان ملـل در امـور ایـران ،گزارشـگر ویژه سـازمان ملل
در امـور خشـونت علیـه زنـان ،گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل
در حقـوق فرهنگـی ،و کارگـروه تبعیـض علیـه زنـان و دختـران
میخواهیـم تـا بـا تحقیـق دربـاره سیاسـتهای افزایـش
جمعیـت ایـران و تاثیـر آن بـر خودمختـاری جسـمانی و حقـوق
و سلامت زنـان و دختـران ،راهکارهـای مناسـبی اتخـاذ كننـد
تـا مقامـات ایرانـی را قانـع کننـد بـه سیاسـتهای افزایـش
جمعیـت و دیگـر سیاسـتهای تضعیفکننـده حقـوق زنـان و
دختـران خاتمـه دهنـد.

انجمنها و گروههای تخصصی در ایران:
نهـای مختلـف پزشـکان و حوزههـای
⦿از گرو ههـا و انجم 
مرتبـط ،کارشناسـان سیاسـتگذاری عمومـی ،اقتصاددانهـا،
کارشناسـان محیـط زیسـت و دیگـر گرو ههـای حرفـهای
تخصصـی در داخـل ایـران میخواهیـم علیـه سیاسـتهای
افزایـش جمعیـت مطر حشـده در قانـون حمایـت از خانـواده
و جوانـی جمعیـت و همچنیـن طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی
خانـواده فعاالنـه موضعگیـری کننـد و به مقامات رسـمی دولتی
دربـاره نتایـج منفـی چنیـن سیاسـتهایی ،نهفقـط بـر سلامت
زنـان و کـودکان بلکـه بـر سلامت و رفـاه اقتصـادی ایرانیـان،
هشـدار دهنـد.

سازمانهای غیردولتی بینالمللی:
⦿از سـازمانهای غیردولتـی بینالمللـی کـه در زمینـه حقوق
زنان و دختران ،دسترسی به سالمت و حقوق باروری ،و تحقق
خودمختـاری جسـمانی زنـان فعالیـت میکننـد ،میخواهیـم
کـه قوانیـن جدیـدی را کـه بـه بهانـه افزایـش جمعیـت تهدیـد
کننـده حقـوق زنـان و دختـران ایرانـی اسـت ،مـد نظر قـرار دهند
و در تحلیلهـا و نقدهایشـان دربـاره ایـن قوانیـن و تاثیراتـش
هوشـیار باشـند .سـازمانهای غیردولتی بینالمللی را تشـویق
میکنیـم کـه در هـر جـا و هر زمانـی که میتوانند با دیـدگاه لغو و
ابطـال اقدامـات تهدیدکننـده حقـوق زنـان و دختـران ،مقامـات
ایرانـی را خطـاب قـرار دهند.

سازمان ملل:
⦿دفاتـر سـازمان ملـل در ایـران ،بویـژه دفتـر جمعیـت
سـازمان ملـل ،صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل ،کمیسـاریای
عالـی سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان ،بایـد وارد بحثهـای
جـدی بـا قانونگـذاران و سیاستسـازان ایـران شـوند؛
بحثهایـی کـه هـدف آن لغـو ایـن قوانیـن و یـا حداقـل اصلاح
بخشهایـی از قانـون باشـد کـه بـرای ترویـج افزایـش جمعیـت
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⦿از معـدود سـازمانهای غیردولتـی بینالمللـی در
ایـران ( کـه اغلـب دربـاره حقـوق و اسـکان مجـدد پناهنـدگان
فعالیـت میکننـد) میخواهیـم کـه نسـبت بـه اجـرای اقدامـات
واپسگرایانـه از جملـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی
جمعیـت و قوانیـن و اقدامـات مشـابه مقاومـت کننـد ،و
همچنـان خدمـات بهداشـتی و تنظیـم خانـواده را در اختیـار
جمعیـت هـدف خـود قـرار دهنـد.

بگـرد شـدید حقـوق زنـان و دستاوردهایشـان در
عق 
پسزمینـه ده ههـای طوالنـی فشـار و سـرکوب بـر جامعه مدنی
ایرانـی بخصـوص بـر جنبـش زنـان در حـال رخ دادن اسـت.
بـه تبـع سـرکوب ،بدترشـدن اوضـاع اقتصـادی و تحریمهـا،
جنبـش زنـان ایـران از هـر زمـان دیگـری ایزولهتـر شـده اسـت
و بـه همبسـتگی خواهـران فمینیسـت سراسـر جهـان و بویـژه
منطقـه نیـاز دارد .فمینیسـتها و مدافعـان حقـوق ایرانـی
بایـد از تجرب ههـای مشـابه در جهـان بیاموزنـد در حالیکـه
تجربههـای بسـیار و اسـتراتژیهایی بـرای رویارویـی بـا اقدامـات
واپسگرایانـه علیـه حقـوق زنـان دارنـد کـه میتواننـد بـا جهـان
بـه اشـتراک بگذارنـد.

جنبشهای زنان منطقهای و بینالمللی:
شهـای جهانـی زنـان را تشـویق میکنیـم تـا فعاالنـه
جنب 
بـا مدافعـان حقـوق زنـان در داخـل ایـران ارتبـاط برقـرار کننـد
و فرصتهایـی بـرای همکاریهـای مشـترک ایجـاد کننـد.

فمنا از زنان مدافع حقوق بشـر ،سـازمانها و جنبشهای
فمینیسـتی در منطقـه منـا و آسـیا حمایـت میکنـد .تمرکـز
ویـژه فمنـا بـر کشـورهایی اسـت کـه فضـا بـرای فعالیـت
جامعـه مدنـی محـدود و یـا بسـته اسـت و تلاش میکنـد تـا
دربـاره تاثیـر محدودیتهـای فضـای مدنـی بـر جنبشهـای
مترقـی فمینیسـتی و زنـان آگاهیرسـانی کنـد.
گزارشهـای وضعیـت کشـوری و منطقـهای فمنـا،
تحلیـل سیاسـتها و جریاناتـی اسـت کـه بـر حقـوق زنـان
تاثیرگذارنـد ،بویـژه جریاناتـی کـه خواهـان عقبگـرد حقـوق
و جنبـش زنـان هسـتند.
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