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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
دﮐﺘﺮ« زﮐﯿﻪ .ح» ،ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﺎ ﻣﻮردی دردﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﺶ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻧﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ:
دﺧﺘﺮک  ۲۱ﺳﺎﻟﻪای را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و واژﻧﯽ از ﻫﻢ درﯾﺪه ﺷﺪه از ﺣﻮاﻟﯽ دﻫﻼوﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاه
ﺑﯿﻤﺎر اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮک ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ «:زﻧﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺷﺪه دﯾﮕﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ درﻣﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن»….
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و اورژاﻧﺲ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ واژن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮی را در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺮگ دﺧﺘﺮک  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ
ﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ واژن و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده .دوﺳﺘﺶ زﯾﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺠﯿﺐ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ.
زﮐﯿﻪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻪﻃﻮر دور و ﺑﺮ ﺧﻮدت را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ «:ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ  ۲۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﭘﺎرﮔﯽ واژن راﻫﯽ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
رواﯾﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ…
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎز از دﺧﺘﺮ اﻫﻞ دﻫﻼوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﺻﺮارﻫﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺶ را ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ «:ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎور
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﺪم دﺧﺘﺮک دارد ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ دادش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽﻣﺮد .واژن
دﺧﺘﺮک ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺪ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ۱۱ .ﺑﺨﯿﻪ زدم .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﺮاﯾﻂ دﺧﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در ﻣﻮرد آن ﻫﻤﻪ دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﻣﻘﻌﺪ و واژن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ واژن و ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻮدﮐﺸﺎن دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض
ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻮارد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﻮاره ﭘﺮﯾﻨﻪ و ﻫﺎﯾﻤﻦ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮوﯾﮑﺲ و
ﻗﺪام رﮐﺘﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻬﺎی روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭘﺎره ﺑﻮده .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،از واژن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮاﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ،ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ رای ﻧﯿﺎورد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح و ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ

و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻼﺷﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
آﻣﺎر ازدواج ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻮدﮐﺎن در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دردﻧﺎک را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج دﺧﺘﺮان ﻣﯽاﻓﺰود ،ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل را
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ «،زﻫﺮا روان آرام» ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از  ۴۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ «:ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۵۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ راه دور زدن ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ازدواج ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط
ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﺮای ازدواجﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ازدواج دﺧﺘﺮ ۹ﺳﺎﻟﻪ و ۰۱ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۰۷۳۱ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪدی از ﺛﺒﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد «:ﻗﺎﻧﻮن  ۱۴۰۱اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ دارد و
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ».
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر! ﻣﺎدر ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد…
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدم و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﻮرد ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی داغ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎدر ﺷﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم.
–ﻣﺎدرم در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪرم ﺷﺪ .آن ﺳﺎلﻫﺎ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺸﺎن رﻫﺎ ﺷﺪن از دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺷﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از درون ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪه و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪه .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭘﺪرم ﻣﺤﻮ ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﺑﻮد ،ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ او دل ﺑﺒﻨﺪد و ﻫﻤﯿﺸﻪ از او واﻫﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺒﯿﻪ دو ﺧﻮاﻫﺮﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﺑﻮده .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ورد زﺑﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮدی .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎوم آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮود .ﻧﻪ ﭘﺪرم ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺮدی ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺎدرم ﻻﯾﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺮس و ﭘﺮﯾﺪن از اوج روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﺎدری ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﻮدک ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ…  .او اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮕﺮﻓﯽ در آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ در رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﯽ از درس و ﻣﺸﻖ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻻن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ رﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻗﺼﻪ ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از زنﻫﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻪ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﺪی ،ﺳﻦ راﻫﯽ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ از  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر ﺑﻪ رد ﺷﺪن ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی و ﺑﺎزی ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮی ۴۱
ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮی  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﻬﻨﺪس.
ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر اﻣﺎ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮش ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻣﺎ از ازدواﺟﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ واﮐﻨﺸﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ… ؟
ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد
زﻫﺮا روان آرام اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی از اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻫﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ اﺟﺎزه راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎدری ﯾﺎ
ﭘﺪری را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟»
آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۹۳ﻫﺰار ازدواج از ۴۰۷ﻫﺰار ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۵۹۳۱در اﯾﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۴۱ﺳﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  ۶۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ۴۳ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۹۳ازدواج در اﯾﻦ
رده ﺳﻨﯽ و در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ۵۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﮐﻮدکآزاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
«راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ» ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻮدک
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ،او از ﺷﺎدیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و روﻧﺪ
ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد».
دﻫﺪﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زوجﻫﺎی ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ «:آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری
را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﺎدهای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺰﻧﻨﺪ .دور ﻣﺎﻧﺪن از
روﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﻢ ﮐﺮدن روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ».
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮزﻧﺶآﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ را ﺑﺮای او ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او از ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
دﺧﺘﺮ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد…

