ازدواج ﺣﺪود  ۳۴ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﻳﺮ  ۵۱ﺳﺎل در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭼﻮن ﺷﺐ  ،ﺳﯿﺎه و ﺑﺮاق ﺑﻮد  ،ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﺎزک و ﻧﺮم ﺑﻮد و ﻏﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ ي دروﻧﺶ ﮔﻮاه آرزوﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ اش ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭼﻮن ﺧﺎري ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺧﻠﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﺧﺎﻧﻮاده ای روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش ﺑﻴﻜﺎر و واﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎدرش زن زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر در ﻣﺰارع و ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﺎن
ﻫﺎ ﺷﮑﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،ﺳﺎﮐﺖ و آرام و زﯾﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ .ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻘﺎل
ده وﺣﺸﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﺑﺘﺮﺳﻢ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ دارﻧﺪ  .ﻣﺎدرش ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺪر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺠﺒﻮرم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم  .دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺳﭙﺮدﻣﺶ .اون وﺿﻌﺶ ﺧﻮﺑﻪ و ﭘﻮل داره .زﻧﺶ ﺑﭽﻪ دار ﻧﻤﯽ ﺷﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاد– .
اﻣﺎ اون ﭘﯿﺮه  ،ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ داره – .
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اون ﺑﺪﻫﮑﺎرﯾﻢ ؛ ﭘﻮﻟﺶ روﻣﯽ ﺧﻮاد– .
اﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﭽﻪ اﺳﺖ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ – .
ﻗﻮل داده زﻧﺶ در ﺣﻘﺶ ﻣﺎدری ﺑﮑﻨﻪ و ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻬﺶ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ زﻧﻪ– .
!ﻣﺮدم ﺑﻬﻤﻮن ﻣﯽ ﺧﻨﺪن ﻣﺮد !ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ،ﻋﻘﻞ ﻧﺪاری  .ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ –
ﭘﺪر ﺣﺮف ﻫﺎي ﻣﺎدر را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ  11ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ زن داﺷﺖ دادم و دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس –
ﺳﭙﺮدم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ زﯾﺮ ﻗﻮﻟﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎر ﻧﯿﺸﻢ زد .دﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮ ﻗﺴﻤﻢ ﺑﺰﻧﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺷﯿﻮن و زاری ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ رﻓﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮد .ﺑﻘﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺟﻨﺲ ﻧﺴﯿﻪ ﻧﻤﯽ داد ﭼﻮن ﭼﻮب ﺧﻂ ﺷﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺪر ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .زن را ﻛﺘﻚ ﻣﻲ زد .داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻠﺒﺶ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﻠﺒﺶ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﺮدارد .ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺴﻠﺶ ﮐﻪ زن ﭘﯿﺮش ﻧﺎزا ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي دوران ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ،ﺧﺮﻣﺎ ،
..ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد….ﺳﯿﮕﺎر و
روزﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد دﺧﺘﺮک دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺟﺮات ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻘﺎل ﭘﯿﺮ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ او را آرام ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ در
ﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﺪه ﺟﺴﺎرﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺮﯾﺪار او را وراﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﺮد:
ﺣﯿﻒ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻻﻏﺮه ،اﻣﺎ ﺧﺐ ﺧﻮﻧﻪ ي ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮره ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻪ  ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﺪان ﺧﻮد ﺟﻮاب ﻣﻲ –
داد:
ﻣﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺎرم دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮه ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺖ – .
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻮل ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮارﻫﺎ و اﺷﮏ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺟﻮاب داد و ﻧﻪ ﮐﺘﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﯿﻨﻮاﯾﺶ ﺧﻮرد ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﻪ
دردش ﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﻤﺶ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺷﻮد .ﭘﺪرش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ دوش زﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ دوش دﺧﺘﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ای در ﺷﻬﺮ دارد و ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﻦ واﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ– .
ﻫﻮو ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﻠﻌﺖ و ﻧﻘﻞ آﻣﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ ﭼﻮن داﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﻫﻞ ده او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻋﺮوﺳﯽ ﻻزم
ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و ﯾﻚ ﺷﺎم ﻋﺮوﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺳﯿﺪه ﮔﺬﺷﺖ .او دوﺳﺖ
داﺷﺖ ﺧﺎک ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﻤﻬﺮه ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ وﻫﻤﺒﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺮوﺳﮏ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺮدش ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮک ﻗﻮل داده ﻛﻪ ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ
ﻧﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ .
ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﺻﺪای در دروازه ﺑﺎ ﻫﺮاس ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﺎدر دﺧﺘﺮك داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را ﺧﻄﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮاﺳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ او
رﺳﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮك را ﻏﺮق در ﺧﻮن در ﭼﺎﻟﻪ ای ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺻﻮرت زرد و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ي ﮐﻮدک ﭘﺮ از درد ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﻲ ﺷﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽ آﻣﺪ؛ ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ زد ؛ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮش آوردی ،ﻣﮕﻪ ﻗﻮل ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺶ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯽ – .
ﭘﯿﺮﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺗﻘﺼﯿﺮ زﻧﻢ ﺑﻮد .اون از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ– .
دﮐﺘﺮ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ زن ﭘﯿﺮﻣﺮد از داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺧﻮن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮک ﺑﯽ ﻧﻮا ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ
ي زرد رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال در ﺧﻮن ﺧﻮد در ﮔﻮدال ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا او را درﮔﻮدال ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺧﻮن ﺑﻮد ،ﺧﻮن .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮن رﯾﺰی ﺑﻨﺪ آﻣﺪ ؛ اﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ آوﻳﺰاﻧﻲ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ دﺧﺘﺮك ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﻠﺐ اﯾﻨﻘﺪر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮک را در
* درد ﺑﺎرش ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .دﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه و آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ و

درﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ازرﺷﺪ  ۵۴درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ* :
ﻫﺎ در اﻳﺮان از ﺳﺎل  ۵۸ﺗﺎ ۹۸ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ازدواجدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع ازدواج“
رﺷﺪی  ۵۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ از ازدواج ﺣﺪود  ۳۴ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﻳﺮ ۵۱
ﺳﺎل در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع ازدواجﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ازدواجﻫﺎ در اﻳﺮان از ﺳﺎل  ۵۸ﺗﺎ ۹۸
رﺷﺪی  ۵۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﺳﺎل  ۵۸ﻣﻴﺰان ازدواج دﺧﺘﺮان زﻳﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ازدواجﻫﺎ  ۲.۳درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ۵۴درﺻﺪی ﺑﻪ  ۹.۴درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ« اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻦ زﻳﺮ  ۸۱ﺳﺎل راﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦازدواج زﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻴﻤﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ازدواج ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن زﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺖ.
ﺗﺎ ﺳﺎل، 85ﻨﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻛﻮدک ازدواج ﻛﺮده در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ۰۰۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ و  ۰۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
 ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود  ۵۲ﻫﺰار ﻛﻮدک ﻣﻄﻠﻘﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان زﻳﺮ  ۰۱ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﺎب ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮ در دی ﻣﺎه ،ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺛﺒﺖ ﺳﻪ ازدواج
داده ﺑﻮد .ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ،او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ  ۰۱ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻴﺶ از  ۰۳۵ازدواج زﻳﺮ  ۰۱و  ۴۱ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ و ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﻴﻪای از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ رﺷﺪ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﻼق و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮگ
را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺎرداری زودرس ﻳﮑﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زاﻳﻤﺎن ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﻣﺎدران ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺎدران ﻧﻮﺑﺎﻟﻎ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎی
”ﺷﻮد.ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺑﻮاﺳﻴﺮ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺠﺮای زاﻳﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ آندﺳﺘﮕﺎه ادراری و ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﻲ
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