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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
«ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی »ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ از دﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ و ﺷﺮع ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن »در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ« ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج زودرس ،ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﺒﻮده و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭘﺴﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش آن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
 ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

«ﮐﻮدک »ﮐﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎ« ﮐﻮدک »در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻣﺎده ﺷﻤﺎره ﯾﮏ« ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۶۳۱در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻮدک را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«:اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،از دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ،زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ».
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در آن ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ
 ۸۱ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۲۷۳۱و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه
اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک» ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ «:ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ».
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ،از وﻇﺎﯾﻒ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ۸۱ ،ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج ،اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۳۱ ،ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان،
 ۵۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺮای ازدواج ،ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان دﭼﺎر ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان
در ﺳﺎل  ،۰۱۳۱ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪ.

در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱در ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۵۱ ،ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ازدواج ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ازدواج زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ،۳۵۳۱در ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ازدواج ﺑﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎده  ۳۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و در ﺳﺎل  ،۸۵۳۱ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ،۰۷۳۱ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۵۱ ،ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ و در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل
 ،۱۷۳۱ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ازدواج ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزه وﻟﯽ و دادﮔﺎه
اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ  ۸۱ﺳﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج زودرس اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
در واﻗﻊ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭘﺴﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش آن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ دﺧﺘﺮان
ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ازدواج زودرس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﺎد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺳﺮﺑﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮان در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﭘﺴﺮان از ﻓﻀﺎی ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﮐﻮدکآزاری »را
اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی« ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی »ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ« ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک» ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ازدواج ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ،زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻦﺗﺮ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮشﺗﺮ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ازدواج زودرس ،از
آﻣﻮزش و ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدن ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدکآزاری و ﻧﻪ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺿﺪ ﺑﺮدهداری  ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدهداری
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ازدواج ﮐﺮده ،ﭼﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﭼﻪ ﭘﺲ
از ورود ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﺰوا ،ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﮑﺮدن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ازدواج ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن« ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن» ،ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ( در ﺳﺎل  ۱۰۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۰۷درﺻﺪ
از دﺧﺘﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ  ۴درﺻﺪ از ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج زودرس در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﺮ دو ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ،آن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ازدواج ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۴ ،۵۹۳۱ﻫﺰار ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و  ۷۱درﺻﺪ از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ،زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ

