ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
روزاﻧﻪ و زﯾﺮ ﻧﺒﺾ ﺷﻬﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن آﺷﮑﺎرا ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﯽ ،ﺑﺎ
دﻻلﻫﺎ و واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮزادﻧﺪ .ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪون
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان اﺷﮑﺎل ﭘﻨﻬﺎن و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
«ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ »وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﻧﺴﺖ؟
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﺷﺮع ﺑﻪ ﭘﺪر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮع اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواجﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدی درآﻣﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻦ آﻣﺎدﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮدش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﮐﻮدک ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،راه را ﺑﺮ ﻫﺮﻧﻮع
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺴﺖ.
راه ﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮای ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای آن از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪون آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺮای ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراده اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اراده رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ،
اﺟﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮاری ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﮔﺬرد .ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺧﺘﺮ۸
ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازدواج ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻫﯽاش ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺪر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ازدواج ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺖ؟
ﺑﻠﻪ .دﻗﯿﻘﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺪر ﺑﺮای ازدواج ﮐﻮدک از دادﮔﺎه اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار داد .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻤﻼ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه آن ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ –ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی
زودﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻤﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﻮد وﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ،ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﺮز  18ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ ،ﻋﻤﻼ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدک ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮز ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ازدواج ،دﺧﺘﺮ ۳۱
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دارد را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻦ ازدواج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی را ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ و ازدواج در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراده ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ازدواج اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اراده واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ازدواج ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ او را در ﻗﺎﻟﺐ
ازدواج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻏﺪﻏﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺷﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۰۱۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﻪ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  15ﺳﺎل ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﺎده ۱۴۰۱
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ازدواج ﻫﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  13و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  15ﺳﺎل ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از وﺟﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻄﻮر؟ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی زﯾﺮ ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و آن دﺧﺘﺮ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ،
ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺑﺸﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه دادﮔﺎه ازدواج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺣﺒﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺟﺪی آن روﺑﺮو
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟
اﺟﺎزه ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  18ﺳﺎل  ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان .
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺎده  ۵۴ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻮدک در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ اﺟﺎزه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﭼﻮن ﻋﻤﻼ ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻦ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻤﻼ آﻣﻮزش را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدک در ﻗﺎﻟﺐ ازدواج
ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری و اﺳﺘﺜﻤﺎر او در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
درﺧﺼﻮص اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﺪﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد؟
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻘﻮق
ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺷﺪن و ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻘﻮق در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ،اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺘﺮل و آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺪر اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽرود.
دراﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم و ﻗﺮآن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر وِﯾﮋهای ﺑﺮای ﭘﺪر ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد .ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﺪرت
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺪر و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺎدر ،ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم در ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن
اﻣﺮوزی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

