
 چند همسری را ممنوع کنید
هجلس شَرای اسالهی ّن اوٌَى در حال بررسی الیحِ           

 است.  »حوایت از خاًَادُ«
بِ هجلس    6286ایي الیحِ وِ در سال        32بر اساس هادُ    

در هَارد زیر دادگاُ اجازُ ازدٍاج هجذد دائن         «ارائِ شذ،   
   را بِ هرد هی دّذ: 

 رضایت ّوسر اٍل  -6 
 عذم لذرت ّوسر اٍل بِ ایفای ٍظایف زًاشَیی  -3 

 عذم توىیي زى از شَّر پس از صذٍر حىن دادگاُ -2
 ابتالی زى بِ جٌَى یا اهراض صعب العالج  -4 
هحىَهیت لطعی زى در جراین عوذی بِ هجازات یه   -5 

پرداخت   سال حبس یا جسای ًمذی وِ بر اثر عجس از               
 هٌجر بِ یه سال بازداشت شَد

ابتالی زى بِ ّر گًَِ اعتیاد هضر وِ بِ تشخیص                 -6  
 دادگاُ بِ اساس زًذگی خاًَادگی خلل ٍارد وٌذ

سَءرفتار یا سَءهعاشرت زى بِ حذی وِ اداهِ زًذگی   -7
 را برای هرد غیرلابل تحول وٌذ

 ترن زًذگی خاًَادگی از طرف زى بِ هذت شش هاُ  -8
 عمین بَدى زى  -9 
 »غایب شذى زى بِ هذت یه سال.  -61 

ایي شرٍط ًِ تٌْا چٌذ ّوسری هرداى را آساى ٍ بِ از ّن    
پاشیذگی خاًَادُ ّا ووه هی وٌذ، بلىِ در چٌیي                

طرف شرایطی زى حتی از حك طالق ّن هحرٍم است. از           
اثبات ًادرستی ایي شرٍط برای زى دشَار ٍ حتی            دیگر،

 غیرهوىي است. 

بِ ّویي دلیل، بِ عٌَاى یه شْرًٍذ ایراًی از شوا                 
 ًوایٌذگاى هجلس هی خَاّن وِ ایي هادُ را بِ تصَیب           

واری وٌیذ وِ خاًَادُ ایراًی در صلح ٍ آراهش     ًرساًذُ ٍ 
ٍ فرزًذاى آى زیر سمفی بِ دٍر از ویٌِ ٍ دشوٌی زًذگی             

 وٌٌذ. 

خواهان آن هستم که چندهمسری چه به صورت دائم یا 
 موقت، ممنوع شود.  
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