ازدواج  ۰۲۴ﻫﺰار دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ،ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ دﻫﻪ
ﻋﮑﺲSistak:
آﻣﺎر ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال از ﺛﺒﺖ ازدواج ٤٠ﻫﺰار و  ٤٠٤دﺧﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ١٥ﺳﺎل و ٣٢ﻫﺰار و  ٥٨٧ﭘﺴﺮ زﯾﺮ ٢٠ﺳﺎل در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ٨٣ﺗﺎ  ٩٣ﺗﻌﺪاد ٤١٩ﻫﺰار و  ٤٨٨دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ١٥ﺳﺎل و ٤٨٤ﻫﺰار و  ٨٨٥ﭘﺴﺮ زﯾﺮ ٢٠ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ زوﺟﯿﻦ در زﻣﺎن ازدواج در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ٩٣
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺪول،ﺪر ﺳﺎل  ٩٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﻣﺮدان  ٢٠ﺗﺎ  ٢٤ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن  ١٥ﺗﺎ ١٩
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ١١٤ﻫﺰار و  ٤٥٩ازدواج ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﺳﯿﺒﯽ ،ﺎزدواجﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم را ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﺎن را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ١٥ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ دﻫﻨﺪ«:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣٦٠دﺧﺘﺮ در ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٤ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ١٠ﻣﻮرد از آﻧﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ١٠ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ».
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻪ ﺳﺎلﻫﺎ و ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ  ٣٦٠دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ١٤ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ٦ ،ﻫﺰار و  ٦٣١ازدواج ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ١٥ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ٢٠ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٩٣ﺗﻌﺪاد ١١ازدواج ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از  ١٥و ﻣﺮدان  ٥٥ﺗﺎ  ٥٩ﺳﺎﻟﻪ و  ٢٢ازدواج ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان  ١٥ﺗﺎ ١٩ﺳﺎل ﺑﺎ
ﻣﺮدان  ٦٠ﺗﺎ  ٦٤ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  ٩٢ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﻣﺮدان  ٢٠ﺗﺎ  ٢٤ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن
 ١٥ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﺑﻪ ١٢٩ﻫﺰار و  ٧٨٠واﻗﻌﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ در اﯾﻦ ﺳﺎل ٦ﻫﺰار و  ٩٧٢ازدواج ﻫﻢ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از
١٥ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ٢٠ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪی رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در داﻣﻦ اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ازدواجﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ١٣ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ١٥ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺎده  ١٠٤١ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ١٣ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ١٥ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ
ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ».
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ازدواجﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺎده  ۴۴ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ در
دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج داﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻗﺮار داده و ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ».
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۴ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺪون اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮدﻓﺘﺮی ،اﻧﻔﺼﺎل داﯾﻢ
از ﺷﻐﻞ ﺳﺮدﻓﺘﺮی اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺘﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن

ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ٩١ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ازدواج  ٧٥ﻛﻮدك زﯾﺮ ١٠ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﺑﻌﺪ از آن« اﺣﻤﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﻛﺎﻧﯽ» ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ« ﺛﺒﺖ ازدواج ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،ﺑﺪون ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺑﯽﺷﻚ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد».
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل  ،٨٩ﺣﺪود ٧ﻫﺰار و  ٢٠٠ازدواج ﮐﻮدک  ١٠ﺗﺎ ١٤ﺳﺎل در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ٥ﻫﺰار و  ٢٠٠ازدواج و اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ٢ﻫﺰار و  ٦٠٠ازدواج ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻫﺰار و٢٠٠ﻧﻔﺮ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ١٠ﺳﺎل ﻫﻢ ازدواج  ٥٤٠ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ١٦ ،ﻧﻔﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ و  ٣٤ﻧﻔﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
«ﻓﺮﺷﯿﺪ ﯾﺰداﻧﯽ» ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:از ﺳﺎل  ٨٤ﺗﺎ  ٨٩ﺣﺪود ٤٥درﺻﺪ ازدواج و ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﺳﺎل  ٨٩ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ٣٧ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  ١٠ﺗﺎ ١٨ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺑﯿﻮه در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد» .او ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن  ١٠ﺗﺎ ١٥ﺳﺎل را ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽداﻧﺪ «:ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﺳﺎل  ٨٠٠ﻛﻮدك دﺧﺘﺮ  ١٠ﺗﺎ ١٤ﺳﺎل و
١٥ﻫﺰار دﺧﺘﺮ  ١٥ﺗﺎ ١٩ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ».
ﻣﻨﺒﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ

