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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﻣﺎدرم ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎی دور و ﺑﺮ داﺷﺖ و ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻫﻤﺴﺮ داﯾﯽ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺷﻼل و ﺻﻮرت ﺑﺰکﮐﺮده ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺎب و ﺳﻔﯿﺪآب آوردﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ،ﺣﺘﯽ ده ﺳﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻋﺮوﺳﮏ
ﭘﻨﺒﻪای دﺳﺖﺳﺎز ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ را ﺗﻮی ﺑﻐﻠﺶ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل دﺧﺘﺮان ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺑﻪ
اذن ﭘﺪرﺑﺰرگ وﻗﺘﯽ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زن ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺘﺺ روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف و ﺗﻼش ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻫﻢ آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﻬﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و در آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻋﺎدی و
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرس ،زﻧﺠﺎن ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺪان
و ﻣﺎزﻧﺪاران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ازدواج دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  ۳۱ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﺳﻦ  ۵۱ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد.
«ﻣﻬﺮﻧﻮش »ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .او در اﺗﺎق« ﻣﺎدر و ﮐﻮدک »اداره دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی دردﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻮدک -ﻣﺎدراﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
« ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ زده ﺑﻮد زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮدش واﻗﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ روی ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎی دﻓﺘﺮ .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اوراق ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﭽﻪاش! ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﮐﻤﮑﺶ
ﮐﻨﻢ؟ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل داﺷﺖ .از آن ﺳﯿﺰدهﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮ و درﮔﯿﺮ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﯿﻮه .ﺑﭽﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد روی ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزﻧﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده .ﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ! ﭘﺪرش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻋﻞ اﺳﻨﺎد ﭘﻮل داده ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮاﻫﯽ رﺷﺪ ﺗﻘﻠﺒﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد .ﭼﻮن اوراق ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ
ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺮدک او را ﺗﻮی ﻫﻤﺎن آﻟﻮﻧﮏ اﺟﺎرهای ﮐﻪ اﺟﺎرهاش ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رﻓﺘﻪ و او آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪاش ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻧﺒﻮد .اوراق ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮدش و ﺑﭽﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺛﺒﺖ
ﻧﺸﺪن ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺎرچﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮس از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪر .ﯾﮏﺑﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺪرم ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﻣﯽﮐﺸﺪ! ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ».
«زﻫﺮا ﮐﻬﺮام »در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺑﯿﺮ ﺳﻤﯿﻨﺎر« ازدواج اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ »ﺑﻮده اﺳﺖ .او اﻣﺴﺎل در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ را در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﻮﻫﺮ دادهاﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﯿﺶ از ۸۲
ﻫﺰار و  ۲۴۲ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ« ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ،آﻣﺎر اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ده ﻫﺰارﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ازﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان از  13ﺑﻪ  ۵۱ﺳﺎل ﺧﺒﺮ
داد .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺟﺪی دارد و ﻋﺪهای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده و
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

« ﺳﻌﯿﺪه »ﻣﺪدﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽداﻧﺪ «:دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮوﺳﮏﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﺬف دوران ﮐﻮدﮐﯽ راﻫﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﯽ او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .او در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮد وﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ
اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻢ رو ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک -ﺑﯿﻮه ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ،و ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﺳﺎﻻن و
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ».
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ« ﺣﻠﻘﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم در اﯾﺮان»
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم در اﯾﺮان »ﺑﻪ ﻗﻠﻢ« راﯾﺤﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن »از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات« روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
زﻧﺎن »ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺷﮑﺎﻓﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺳﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺨﺘﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ «:ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ
رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮدم .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻄﻮرﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ».
راﯾﺤﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن« ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن »را ﻫﻢ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎد
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و از ﺳﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از دﻧﯿﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ،راه
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮده و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ازدواجﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و
زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد«:ﮐﺘﺎب ﺣﻠﻘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﺗﻼش و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ارﻗﺎم و آﻣﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ازدواج و ﻃﻼق در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان روﻧﺪ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ».

