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نقدی دگرگونه بر طرح جوانی جمعیت

 محمدهادی جعفرپور/ وکیل پایه یک دادگستری

برخی از نویسندگان حقوق مدنی تکالیف پدر 
و مادر و حق فرزند آوری را در زمره حقوق و 
تکالیف طبیعی آورده اند. ریشه نظر را باید در 
اندیشه های کانت و فیلسوفان آلمانی جستجو 
کرد که می گفتند کودک، انسانی است که بدون 
اراده خود به دنیا می آید پس در برابر کسانی که 

زندگی را بر او تحمیل کردند حق دارد. 
در برابر این افراد، بعضی دیگر در پاسخ به این 
نگاه افراطی نظر غالب در بحث فرزند آوری  ی 
بر مبنای روابط والدین با فرزند مطرح می کنند که 
با تولد فرزند برای والدین حق و تکلیفی ایجاد 
می شود که ملموس ترین آن بحث حضانت است. 
همانی که در فقه امامیه نیز کسانی  به آن عقیده 
دارند. با این تحلیل که حضانت در زمره حقوق 
است و آن را قابل صلح ، اسقاط شمرده و گفته 
می شود. مادر می تواند در برابر انجام این خدمات 
دستمزد بخواهد  که البته این نظر تا حدودی در 
حقوق کنونی متروک و بیشتر حقوقدانان بر این 
مفهوم اتفاق نظر دارند که حضانت  به همان میزان 
که تکلیفی است بر عهده  پدر و مادر جزء حقوق 
ذاتی ایشان لذا قابلیت واگذاری و انتقال ندارد. با 
همین استدالل ساده اولین چالش »طرح جوانی 
جمعیت« با طرح این پرسش مطرح می شود که آیا 
حاکمیت حق دارد در حقوق خصوصی اشخاص، 
قاعده  ای وضع کند که برای ایشان تکلیفی در دایره 
حقوق خصوصی  آن تکلیفی مضاعف با احتمال 

فرزند معیوب ایجاد کند؟
نظر به تحلیل های صورت گرفته راجع به ایرادات 
فقهی-حقوقی طرح جوانی جمعیت که کماکان 
پابرجاست، الزم است از منظر دیگر به تحلیل 

این طرح پرداخت.
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   مقدمه 
که  اهدافی  و  آرمان ها  و  اندیشه ها  از  برگرفته 
مردم در پیروزی انقالب به دنبال آن بودند تدوین 
شده است . آنچه که همواره بر آن تأکید شده حفظ 
کرامت انسانی و باالبردن ارزش های اخالقی 
جامعه است. آنچه که در سخنرانی های امام حتی 
در مقطع زمانی که کشور درگیر جنگ بود نیز از 
ایشان به یادگار مانده است، حفظ کرامت انسانی 
است. وصیت نامه سیاسی الهی امام نیز بارها بر 
این امر در اشکال و الفاظ متعددی تکرار شده 
است. مبانی عقیدتی این نظام مبتنی بر قرآن کریم 
و احادیث ائمه و معصومین نیز با همین محوریت 
انشا شده است. با توجه به ماهیت این نهضت 
)انقالب اسالمی( بزرگ قانون اساسی تضمین گر 
نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار 
اقتصادی می باشد و سپردن سرنوشت مردم به دست 
خودشان تالش می کند در ایجاد نهادها و بنیادهای 
سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس 

اصول مکتبی صالحان عهده دار حکومت می شوند 
قانون اساسی زمینه ساز مشارکت های مردمی و 
در جهت تکامل انسانی هر فرد مسئول رشد و 
ارتقاء اوست. در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسالمی 
نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار 
همه جانبه خارجی بودن هویت اصلی و حقوق 
انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی 
است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون 
از نظام طاغوتی متحمل شدند، استیفای حقوق 
آنان بیشتر خواهد بود خانواده واحد بنیادی این 
جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.
 در ادامه مقدمه قانون اساسی آمده است: تشکیل 
خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد 
معنوی و تکاملی انسان است اصل اساسی بوده 
و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود 
از وظایف حکومت اسالمی است. زن در چنین 
برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن یا 
ابزار کار بودند در خدمت اشاعه ی  فرهنگ مصرف 
زدگی و استثمار خارج شده و زن با توجه به  وظیفه 
خطیر مادری در پرورش فرزند  دارای تکالیفی پر 
ارج  به عنوان مادر در پرورش انسان  پیشاهنگ و 
خود همرزم مردان در میدان های اجتماعی فعال  
می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیت خطیر تر در 
دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی باالتر 
خواهد بود. حفظ کرامت انسانی نتیجه بدیهی 
اجرای عدالت است و عدالت نتیجه بدیهی رعایت 
انسان ها  انسان هاست و رعایت حقوق  حقوق 
مقدماتی دارد که ابتدایی ترین و اصلی ترین آن 

احترام به حقوق خصوصی افراد است. 
اساسًا فلسفه وجودی ایجاد حقوق خصوصی 
افراد، تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر است 

شاخه ای از حقوق خصوصی تحت عنوان حقوق 
فقهی  موازین  بر  و  اسالمی  مبانی  بر  خانواده 
چنان تعریف شده است که پدر و مادر به عنوان 
بزرگان خانواده اختیاردار نظام خانواده هستند 
تولد فرزند نیز به عنوان یک فرایند ذاتی در ازدواج 
می تواند دارای حقوق و تکالیفی باشد. زمانی که 
ما در قانون، حضانت فرزند را حق و تکلیف 
است  این  موضوع  این  بدیهی  نتیجه  می دانیم 
که فرزند آوری همانگونه که حِق والدین است، 
برای آنها تکلیف نیز ایجاد می کند و قانونگذار 
نمی تواند با انشای چند ماده قانونی بهره مندی 
یا  با تکالیف حاکمیتی محدود  این حق را  از 
تابع شرایطی کند. حاکمیت در حقوق عمومی 
رنگ و لعاب می گیرد نه در حقوق خصوصی. 
حقوق خصوصی یعنی روابط خصوصی اشخاص 
با رعایت قواعد آمره حقوق عمومی یا همان 
بین زن و  از خطاها و جرم ها .  دوری جستن 
شوهر در خانواده راجع به مسائل خانواده تنها 
کسانی که حق اظهار نظر و تصمیم گیری دارند 
همین والدین هستند . نمی توان با انشاء مقررات 
خاص، فرزندآوری را با وعده های دلفریب به 
سمت و سویی ببریم که فردا روز همین والدین  
در  که  آنچه  بگیرند.  دست  کنم؟«  »چه  کاسه 
مقررات طرح جوانی جمعیت در قالب بسته های 
تشویقی فرزند آوری آمده است بیشتر  برای طبقه 
ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه شیرین جلوه 
می کند. اینکه شما بخواهید برای فرزند آوردن 
میزان  به  توجه  با  کنید  پرداخت  نقدی  وجه 
این  جامعه ضعیف  برای  غالبًا  اعالمی  پاداش 
کشورقابل توجه است که همین وعده شیرین 
که با تولد طفل تحقق می یابد در ادامه زندگی 

به سمی مهلک  تبدیل می شود  که بعد از تولد 
فرزند و در سن نوجوانی و کودکی طفل نمایان 
می شود. بله گرفتن ده بیست سی میلیون تومان 
پول در زمان تولد فرزند برای هر طبقه ای  شیرین 
است اما وقتی این فرزند از دوره طفولیت به 
خردسالی و کودکی عبور می کند طعم این پاداش 
به رنج هایی از قبیل تامین وسیله رشد و تربیت 
همین طفل تبدیل می شود. چه کسی می خواهد 
آینده این فرزندان را تامین کند؟ فرزند آوری 
بر خالف آنچه بر کلیت طرح جوانی حمعیت 
غالب است امری زودگذر و آنی نیست که با 
یک پاداش مقطعی بتوان یک خانواده را تشویق 
به فرزندآوری کرد. نمونه های بیشمار بسته های 
تشویقی در تولد فرزند را می توان مثال زد که 
در فرهنگ و اندیشه ایران وایرانی جایگاه قابل 
قبولی برای راحتی خیال زوجین در برنامه ریزی 
تولد فرزند ایجاد کند. شاید با چنین اندیشه ای 
هدف و غایت نهایی طرح جوانی جمعیت قابلیت 
اجرا پیدا کند وگرنه آنچه در قالب باید و نباید 
در حکم قانون تعریف و القاء شود رغبتی که 
ایجاد نخواهد کرد بلکه در بهترین حالت بی 

اثر و خنثی خواهد بود.
ایرادات وارده در بحث ضمانت  بر  لذا عالوه 
در  مندرج  مقررات  اجرای  چگونگی  و  اجرا 
طرح موصوف می توان این ادعا را مطرح کرد 
که مفاد طرح موصوف هجمه ای است بر کرامت 
انسانی که امید است به کلی از دستور مجلس 
با این شکل و هیبت موجود خارج با تشکیل 
تیم تحقیقاتی متشکل از محققان علوم اجتماعی، 
ژنتیک، پزشکی و روانشناسی و... به بازسازی 

طرح مذکور پرداخت.

آیا درطرح جوانی جمعیت
کرامت انسانی لحاظ شده است؟

یادداشت وارده


