!دو ﻫﺰارﮐﻮدک درﮐﺸﻮر ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮح :روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ – ﻧﻌﻴﻢ ﺗﺪﻳﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻗﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺜﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
ﻫﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﺮاد ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮان ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ.
اﻋﺰازی اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،اﻓﺮاد را ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ازدواج و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﻈﺎرت دارد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺣﺘﯽ  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزه
وﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج ﻓﺮدی درآورد.
ﺛﺒﺖ  ۳۴ﻫﺰار ازدواج دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎی  ۰۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎل
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۴ﻫﺰار ازدواج دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎی  ۰۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲ﻫﺰار دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ از
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪاﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻮه ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻋﺰازی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ آﻣﺎر ازدواج دﺧﺘﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ دارد ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻋﺰازی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۴۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۹ﺗﻌﺪاد ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن  ۰۱ﻫﺰار
ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﻃﻼق آﻧﻬﺎ ﻫﻢ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد.
دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﻋﺰازی ﮔﻔﺖ :داده ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ و درﮔﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ و در ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی ،ﻣﺎدری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﺰازی اداﻣﻪ داد :در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﻟﺖ ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ:در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر دوﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻮاﻫﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
دارد.
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی
وی اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :دﺧﺘﺮان ازدواج ﮐﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آداب و رﺳﻮم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ذواﻟﻘﺪر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ازدواج ،ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن وﻟﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادﮔﺎه دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ذواﻟﻘﺪر اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ ،اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
 ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ داﻧﺴﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ازدواج را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد.
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮی ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را دارد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دﺷﻮار ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﺎرداری زودرس را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮد را ﺑﺮای رﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺠﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺟﻬﺎن دارد
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،۵۱۰۲ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺠﺮ ﺑﺎ  ۶۷درﺻﺪ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎد ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻨﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ  ۷۱درﺻﺪ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۸۱
ﺳﺎل در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪی ﻗﺮار دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺛﺮﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﺪود  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﺟﻮد  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻢ ﺳﻮاد ،آﻣﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻣﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن دارد.
ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی در اﯾﺮان را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪود  ۰۰۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎه  ۳ﺗﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﺑﻪ  ۲۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﻔﺖ :در آن زﻣﺎن ﺳﻦ  ۵۱و ۸۱
ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻦ ازدواج ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۱و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺳﺎل  ۶۴و  ۳۵۳۱اﺻﻼح ﺷﺪ و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  ۸۱و  ۰۲ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ازدواج ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اراده و اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ ازدواج در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ از
اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺑﺎﻟﻎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ  ۷ﺳﺎل اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
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