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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ روزی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎردار ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ۹۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و در آن روز ﯾﺎزدﻫﻢ اﮐﺘﺒﺮ را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﺧﺘﺮان اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ در اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ،از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎ و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان در دوران دﺑﺴﺘﺎن و
ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ وادار ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان از دو ﺟﻨﺒﻪ زن ﺑﻮدن و ﮐﻮدک ﺑﻮدن ،ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک دو ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۴۱۰۲ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ،ازدواج زود
و اﺟﺒﺎری و ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج و ﻣﺎدری آﻣﺎده
ﺷﻮﻧﺪ :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری دﺷﻮار اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ

و رواﻧﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻋﺎدی و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻬﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻌﻬﺪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای از وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل در آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن زن زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ دﺧﺘﺮان در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺧﺘﻨﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی راﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ازدواﺟﯽ اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو زﯾﺮ ﺳﻦ ۸۱ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر
آن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۳۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﺎده ١۴١٠
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ “:ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ١٣ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۵١ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط
اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ”.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﺗﺎ  ،۳۹۳۱ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۰۲۴ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ۵۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد۷۱ ،درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ۸۱ﺳﺎل و ﺳﻪ درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ۵۱ﺳﺎل ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۰۷
ﻫﺰار ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻮزادان ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ  ۰۶درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮزدان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﺑﯿﻤﺎری روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ازدواج ﮐﺮده زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل را دارد.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد رﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﺧﺘﺮان از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را
از ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ زراﻓﺸﺎن ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ۰۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زن را در ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ روی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﯿﻞ اﺣﻤﺪی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
رواج دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪود  ۰۷درﺻﺪ از ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺶ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﺮان ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم و ﻟﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج و در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺘﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﺳﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ازدواج و ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

