ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و در ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻠﺦ و دﯾﺮﭘﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و ﺑﯽاﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[.أ] در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ[.ب] اﮔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻢﺳﻨﮓ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدک ،ﻧﺎﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ و ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از اﻧﻔﻌﺎل در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ درک ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻬﻤﯿﺪ .از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ( ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺳﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده و از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد.
ﺧﻮدﺳﻮزی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدهاﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺳﻮزی از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ[.ت]
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان رﺳﻢ و ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواجﻫﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر،
ﺳﻨﺖﻫﺎ و آداب در رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺖ ﺧﺎص ،اﺧﺘﯿﺎر و آزادی اﻓﺮاد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺪران ،ﺧﺎﻧﻮاده،
و ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل اﺧﻼق ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ[،ث] ﺗﺎ ﻧﻮﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ“ ﻋﺮوس آﺗﺶ ”ﺑﺪل ﻧﺸﻮد[.ج]
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺳﻮم و ﻋﺎدات ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن زورﻣﺪار و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آداب و رﺳﻮم ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻦ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ،
ﻋﺸﺎﯾﺮ ،و…در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﻔﻬﻮم“ ﺳﺒﺒﯿﺖ ”در
ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی اﺳﺖ .ﺳﺒﺒﯿﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻪ راﺑﻄﻪ روﺷﻦ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ[،ح] ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ و واﻗﻌﯽﺗﺮی از
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﺒﯿﺖ را در ﻗﺎﻧﻮن و رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
[أ] اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻤﯽ در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن“ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ آن وﺻﯿﺖ در ﺻﻮرت
ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺸﺪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد”.
[ب] ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﻺﻋﺎم اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺑﺎب ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار داد .اول ،ﺑﺮﻫﻢ زدن
آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺎدﻫﯽ  618ق.م.اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺼﻮب  (1375و دوم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﺣﺮام )ﻣﺎده  638ق.م.اﺳﻼﻣﯽ(.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ،در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎده  15ﻫﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮن(.

[ت] ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﺮان ،ﻋﻠﻞ آن و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﮏ .ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﮋاد ،ﭘﺮوﯾﻦ .زﻧﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﺧﺘﻪ:
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در اﯾﺮان ، 1382 ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﻤﺪﯾﻪ.
[ث] ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻮﺗﻠﺮ ،ﺑﻨﺘﻠﯽ دﯾﻦ “.ﺗﺎﻧﺎ ”)ﻓﯿﻠﻢ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ(2017 :؛ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی―ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواﺟﯽ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻮم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ―ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺳﻮم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
[ج]“ ﻋﺮوس آﺗﺶ ”ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ،داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ رﺳﻮم ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد
وادار ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ در آﺗﺶ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
[ح] ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ .ﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ،ﻓﺮﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮان “،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ”ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﯿﺎت ،ﺷﻤﺎره  24و ، 1384 ، 25ﺻﺺ
41-50

ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﻄﺎر ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد
Photo: DMPhoto/bigstockphoto.com
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯽﺷﺠﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮادرش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻢوﻻﯾﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺗﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و روﺳﺘﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن .ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ واﻧﺖﺑﺎر ﻋﻤﻮ ﺑﺸﯿﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﻮه
زﯾﺒﺎ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ،ﺗﻤﺎم داﻣﻨﻪاش را ﻫﺎﺷﻮر ﺳﺒﺰ زده ﺑﻮد ،ﺑﻐﻞ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون ،ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺗﺸﺎن
ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زنﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز داﻣﻦﻫﺎی ﭼﯿﻦدار ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎی دوﺗﺎل زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن از زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﺗﻮر ﻧﺎزک
ﮔﻼﺑﺘﻮندوزی ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﺑﻮد.
ﻧﺮﮔﺲ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغ ﮐﻪ ﻣﯽدوﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮب روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ را ﺗﻮی ﭼﺎرﻗﺪش داﺷﺖ .ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺮداﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻧﺮﮔﺲ او را ﺑﺮای اﯾﻦ ازدواج زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮاوان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 12 .ﺗﯿﺮﻣﺎه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮاوان
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﺮﮔﺲ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ و رگ دﺳﺘﺶ را زد .او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪزاده ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ و ﻣﻬﺪی ،ﺑﺮادران ﻧﺮﮔﺲ ،و ﻣﺎدرش اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و از دﺧﺘﺮک ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن ﺧﺸﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﺎﻧﻪ او را ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
«ﻓﺮﯾﺒﺎ رواق »دوﺳﺖ روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪزاده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎر اول ﺧﻮدش دﺳﺖﻫﺎی ﻧﺮﮔﺲ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ .روز ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﺑﯽﺟﺎن ﻧﺮﮔﺲ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻣﻮﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻻﯾﻪای از ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﺑﺪ
دم آﺧﺮ ﺧﻮدش را در ﺧﺎک و ﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه و ﺟﺎن داده اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻐﺾ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻠﺤﻪ ژ -3ﭼﯿﺰی از ﺻﻮرت
دﺧﺘﺮک ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در رده ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﺻﺪر ﺟﺮمﻫﺎی رخ داده در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪه ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد،

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯽﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﯾﮏ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﻠﯿﻘﻪ در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﻓﺮدی .اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺎدی اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم اﺳﺖ و در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺒﺮ ﺻﺪ ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ درﺟﻪ اول ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﻏﯿﺒﺖ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺘﺎرزاده ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﺷﺪه
ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪﺷﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد،ﻨﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی دارد ،در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ».
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺎﯾﻔﻪ،
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ .او ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻏﯿﺮﺗﺶ
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎور ﺟﻤﻌﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .او ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدش را از اﺗﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﺒﺮا ﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﮑﺎر ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪ و اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری را در ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﻼن
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﯾﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ دور ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار در ﯾﮏ ﺟﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﺟﺒﻠﯽ ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  669ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ «:ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺿﺮرﻫﺎی ﻧﻔﺴﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺳﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﺗﺎ  74ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ زﻧﺪان از دو ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».

اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ازدواج ،ﭼﻄﻮر از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﺣﻮزه

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
رزا ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻼم! ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻢ و  ۳۲ﺳﺎل ﺳﻦ دارم .ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﭘﺪریام ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ازدواج ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارم .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارم.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎردم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﻋﻘﻠﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯽ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهام و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﮔﻔﺘﻪام .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ازدواج ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ ﭘﺪرم ﺑﻪ زور ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽام را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ :دﺧﺘﺮم ﻓﮑﺮ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ را از ﺳﺮت ﺑﯿﺮون ﮐﻦ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻃﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﭼﺎﻟﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﯽ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری را دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده در ﻣﻮرد ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪهام .ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ.
اﺟﺒﺎر در ازدواج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ از ﻗﻮل واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و در ﺧﻮر ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻋﻘﻠﺘﺎن ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ!؟ آﯾﺎ ازدواج ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪارد؟ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺮای اداره ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ!؟ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج دوﺷﯿﺰﮔﺎن
در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﭘﺪر ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮش را وادار ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎری ﮐﺮدن ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ،
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻪ را ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺎﻗﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﯿﻐﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را از وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺨﻮاﯾﻨﺪ :اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ازدواج ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺒﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و آرام ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
او ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ .از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎور ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر از ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮی و ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﻼس ﺧﻮد ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ازدواج در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﻼس ﺑﻮدن ،ﻫﻤﺴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻦ اﻏﻠﺐ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺮ
ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﭼﺮﺑﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﺷﺘﺒﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ازدواج ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ازدواج ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ازدواج و روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻋﺮوس دزدی ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ
Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮﺷﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده ،او را در ﺷﺐ ﻧﺎﻣﺰدیاش رﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻨﺎﯾﯽ« اﯾﺮان» ،اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزان ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  110ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن
ﻣﺮﻣﻮزدﺧﺘﺮش در ﺷﺐ ﻧﺎﻣﺰدیاش ﺧﺒﺮ داد« .اﻣﺸﺐ ﻧﺎﻣﺰدی دﺧﺘﺮم« ﻧﺎزﻧﯿﻦ »اﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺒﻞ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه رﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎزﻧﯿﻦ زودﺗﺮازﺧﻮاﻫﺮش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد وﻟﯽ ﺗﺎ اﻵن از دﺧﺘﺮم ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ».
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ،ﭘﺮوﻧﺪهای در ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دادﺳﺮای اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎزﭘﺮس آرش ﺳﯿﻔﯽ وﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ روزﺑﻪ از ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺪر ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد .از ﻃﺮﻓﯽ
دﯾﮕﺮﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺳﻤﺞ ﻧﯿﺰﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﺑﻮده ﺷﺪن
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﭘﺮس ﺟﻨﺎﯾﯽ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎزﻧﯿﻦ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺳﻤﺞ ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو روز از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮان ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزﺑﻪ ﮐﻪ
ﭘﻠﯿﺲ را درﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽاش ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را رﻫﺎ ﮐﺮد .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﺲ ازﺣﻀﻮردردادﺳﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ آراﯾﺸﮕﺎه
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮدی ﺑﯿﺮون آراﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرم دارد .ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺰدم آﻣﺪه اﺳﺖ از آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ« روزﺑﻪ»
روﺑﻪرو ﺷﺪم .او ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﺮا ﺳﻮار ﺧﻮدرواش ﮐﺮد و از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ .دراﯾﻦ ﻣﺪت اوﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮد
ﺗﺎ ﻋﻘﺪم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،داد وﻓﺮﯾﺎد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم وروزﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از دو روز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درﺑﯿﺎورد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ ازدواجﻣﺎن روﺑﻪروﺷﺪ ،ﻣﺮا در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰودی ازدواج ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﺮس آرش ﺳﯿﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﮑﺮ آدم رﺑﺎﯾﯽ ﺷﺪ وادﻋﺎ ﮐﺮد ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﯿﻞ ﺧﻮدش ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ روزﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺳﻤﺞ ﺑﻪ
آدم رﺑﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزﻧﯿﻦ داﺷﺘﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻗﺼﺪ ازدواج ﺑﺎ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی دارد او را رﺑﻮدم اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ!
ﻣﻨﺒﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان در ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺮع ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻓﻘﻬﺎ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻬﺎی دﯾﮕﺮ در
اﺳﻔﺘﺎﺋﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺼﻮب در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،از ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ رأی و ﻧﻈﺮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺮع ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻓﻘﻬﺎ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮ

ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻬﺎی دﯾﮕﺮ در اﺳﻔﺘﺎﺋﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ «:در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی از اﻋﺼﺎر ﻫﯿﺄﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ را ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﺼﺮ ،اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻏﻮررﺳﯽ ﮐﺮده ،ﻫﺮﯾﮏ از آن ﻣﻮاد ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮح و
رد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و رأی اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻣﻄﺎع و ﺑﺘﺒﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ
ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞاﻟﻠﻪﻓﺮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ذﯾﻞ اﺻﻞ  91ﺗﮑﺮار ﺷﺪ «:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاری از
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن … ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد»…؛ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻢراﺳﺘﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﻦ و
ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺿﺮورتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
اوﻗﺎت ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﻞ و رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺻﺪﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼح آنﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و دارد؛ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺿﺮورﺗﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﺎم اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﺮع اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺿﺮورتﻫﺎ
ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن دوﻟﺖﻣﺮدان ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻸﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎ رﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ
ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ،راﺣﺖﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮح و ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی
دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺪن ﯾﮏ ﻃﺮح ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﻏﺪﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ-ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن و ازدواج دﺧﺘﺮان 13ﺳﺎل
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ از ﻋﻠﻨﯽﺷﺪن ﯾﮏ دﯾﺪار آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ« در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواج دﺧﺘﺮان از ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮهای در
ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ،اﻣﮑﺎن ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ  ۲۴ﻫﺰار ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ ۳۱
ﺳﺎل دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه و اﺳﺘﻤﺎع آﻣﺎر ﺑﯿﺎنﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ «:ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮا اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺪاده و ﻧﻤﯽدﻫﻢ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ دارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺮﺳﺪ و ﻗﺪرت
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه ازدواج ﻧﺪارد و ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ را ﻣﯽدﻫﻢ» (1).
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﺪاﻣﺎت و اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮریﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﺷﺎن را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ
 ١٣اﻟﯽ  ١٤ﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎً زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ».
ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﺮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ،ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ «:ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ١٣ﺳﺎل ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﮔﺎه و ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،از ﻫﻤﯿﻦرو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ازآنﺟﺎﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻓﻘﻬﺎی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج اﺣﺮاز ﺷﻮد» (2).
روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮورتﻫﺎ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت زﻧﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در
روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻘﻬﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ اﺳﻔﻨﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺣﺪاﻗﻞ 15ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ را اﻣﻀﺎ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری آن ﻃﺮح ﺷﺮوع
ﺷﻮد … .ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  6ﻓﻘﯿﻪ و  6ﺣﻘﻮﻗﺪان اﺳﺖ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ را از ﺣﯿﺚ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ آن را ﺑﻪ
رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺼﻮب در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،از ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ رأی و ﻧﻈﺮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺮع ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ
ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻓﻘﻬﺎ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻬﺎی دﯾﮕﺮ در اﺳﻔﺘﺎﺋﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮی دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ) (3ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻧﻮریﻫﻤﺪاﻧﯽ ،وﺣﯿﺪﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻘﻖﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺒﯿﺮیزﻧﺠﺎﻧﯽ در
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ازدواج دﺧﺘﺮ 13ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘﺪر ﺣﮑﻢ دادهاﻧﺪ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
«در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻐﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن
ﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و دارای ﻣﻔﺎﺳﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ازدواجﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد».
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
آنﭼﻪ در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاریﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮه ﺧﺎص و ﻣﻌﯿﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ
و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ .ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
رأﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﻔﻨﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮل
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽدوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮدن ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آنﭼﻪ
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﻮردی ﺧﻼف ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺘﺎوی ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آن ﻧﻈﺮات را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ دارد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺶرو ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮروزی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻧﻈﺮات
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﺧﻼف ﺷﺮع داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻦ ازدواج را  16ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدواج ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺎد ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟ ﻣﺒﻨﺎی ازدواج ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ ،اﺟﺒﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺧﻼف آن ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آنﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و
ﺑﯽاﺷﮑﺎل اﺳﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ دور از ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺪاول .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽدوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ از ﺳﺮ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،ﻣﺜﻼً آﻣﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و… ،در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮ آﺷﻮب
و آرام ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻸ و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﺻﺮف ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و …ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻼش
ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،راهﮐﺎرﻫﺎی
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺻﺮف ﻗﺎﻧﻮنﮐﺮدن ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺣﺒﯿﺒﯽﺗﺒﺎر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ زودﻫﻨﮕﺎم
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ؛ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ازدواج دارد ،دﺳﺖ و ﺑﺎﻟﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﻨﯽای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد رخ دﻫﺪ ،ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺮات ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎز ﮐﺮده و راﻫﮕﺸﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ
ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
Photo: Aletia/Bigstockphoto.com
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل در ﺳﺎل  2050ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮاﻣﺮوز در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ
 15ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل در ﺳﺎل  2050ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﯾﻊ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر اﺑﺘﻼی زﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﯾﮏوﺳﻪدﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ  36درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻨﺪﭘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺳﻨﯿﻦ  10ﺗﺎ  15ﺳﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن و در ﻣﻮاردی  2.5ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﻫﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪی داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول ﮔﻔﺖ :وﺳﻮاس ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺧﻠﻘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده زﻧﺎن ﺑﯿﻮه  1.5ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن
دﭼﺎر اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 2 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ﻫﺰار زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺪﭘﯽ در اداﻣﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮ
ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋهﺗﺮی در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ دارد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس

!دو ﻫﺰارﮐﻮدک درﮐﺸﻮر ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮح :روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ – ﻧﻌﻴﻢ ﺗﺪﻳﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻗﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺜﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
ﻫﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﺮاد ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮان ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ.
اﻋﺰازی اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،اﻓﺮاد را ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ازدواج و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﻈﺎرت دارد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺣﺘﯽ  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزه
وﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج ﻓﺮدی درآورد.
ﺛﺒﺖ  ۳۴ﻫﺰار ازدواج دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎی  ۰۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎل
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۴ﻫﺰار ازدواج دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎی  ۰۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲ﻫﺰار دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ از
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪاﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻮه ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻋﺰازی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ آﻣﺎر ازدواج دﺧﺘﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ دارد ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻋﺰازی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۴۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۹ﺗﻌﺪاد ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن  ۰۱ﻫﺰار
ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﻃﻼق آﻧﻬﺎ ﻫﻢ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد.
دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.

اﻋﺰازی ﮔﻔﺖ :داده ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ و درﮔﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ و در ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی ،ﻣﺎدری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﺰازی اداﻣﻪ داد :در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﻟﺖ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ:در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر دوﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻮاﻫﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
دارد.
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی
وی اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :دﺧﺘﺮان ازدواج ﮐﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آداب و رﺳﻮم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ذواﻟﻘﺪر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ازدواج ،ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن وﻟﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادﮔﺎه دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ذواﻟﻘﺪر اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ ،اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
 ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ داﻧﺴﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ازدواج را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد.
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮی ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را دارد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دﺷﻮار ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﺎرداری زودرس را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮد را ﺑﺮای رﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺠﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺟﻬﺎن دارد
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،۵۱۰۲ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺠﺮ ﺑﺎ  ۶۷درﺻﺪ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎد ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻨﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ  ۷۱درﺻﺪ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۸۱
ﺳﺎل در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪی ﻗﺮار دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺛﺮﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﺪود  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﺟﻮد  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻢ ﺳﻮاد ،آﻣﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻣﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن دارد.
ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی در اﯾﺮان را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪود  ۰۰۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎه  ۳ﺗﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﺑﻪ  ۲۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﻔﺖ :در آن زﻣﺎن ﺳﻦ  ۵۱و ۸۱
ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻦ ازدواج ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۱و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺳﺎل  ۶۴و  ۳۵۳۱اﺻﻼح ﺷﺪ و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  ۸۱و  ۰۲ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺰﯾﺰﭘﻨﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ازدواج ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اراده و اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ ازدواج در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ از
اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺑﺎﻟﻎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ  ۷ﺳﺎل اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده – ﻣﻬﺮ

روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻫﺎی در ﮐﻤﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: Thitarees/bigstock.com
ﺑﺮﮔﺮدان  :ﻧﺮﮔﺲ ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ و ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻤﻨﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ زﻧﺎن ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻄﺮ و
ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﭼﻪ درﺟﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از ﭼﻪ درﺟﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن )ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﻪ دو و ﻏﯿﺮه( ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ )ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ،ﺧﻄﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح
ﻣﺠﺪد( ،اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار داد ،اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ زن ﺑﺎﯾﺪ
راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ و دﻟﯿﻞ ﺳﻮاﻻت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺮای
اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺗﺮسﻫﺎی او ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره
ﻧﻮع آزار ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺟﺮح را ﮐﺎﻣﻼ اِﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﺧﺎص )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ زن ﮐُﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ(
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮات ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و وﮐﻼی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﺷﻮﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،ﻃﯽ دوره ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻌﯽ در ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻤﻼت ﻣﺮﮔﺒﺎر ،ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آزار و اذﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﺪد از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻔﺎفﺳﺎزی درﺑﺎره ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮﺷﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ در
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در آﯾﻨﺪه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
●

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آزار )ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدن و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و آزار ﺣﺴﯽ و روﺣﯽ( ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد
دﻓﻌﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺪّت آزار ﻃﯽ زﻣﺎن.

●
●
●

ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار دﻫﺪ )ﺟﺪاﯾﯽ/ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ/ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر/ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ /آزار ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،و ﻏﯿﺮه(.

)(Campbell, 2005; IACP, 2006; Metropolitan Police Service, 2003
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
●

●

●

ﻗﺎﭼﺎق :راﻫﻨﻤﺎی ﺿﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی :ﺑﺨﺶ  :5ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ در ﻗﺎﭼﺎق در ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد )،UNODC
2009).
ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺷﺮف و ﻧﺎﻣﻮس »اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎً« ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »)ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ  13زﺑﺎن( و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.(2009 ،
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ادارات دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ) Jaffeو .(2010 ، Macquarrieﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ) (ARTAMIﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮی ،ﯾﮏ
دادﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،و ﯾﮏ راﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
رواﻧﺸﻨﺎس ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮران دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ،رواﺑﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ و وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮات ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﺧﺎص ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺄﻣﻮران اﺻﻼح[ و ﺗﺮﺑﯿﺖ] ،ﻣﺪدﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ،
و ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).)2009 ،Millar

راﻫﻨﻤﺎی ﭘﻠﯿﺲ اوﮔﺎﻧﺪا :راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ )ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ(
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺪّی دﯾﺪهاﯾﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎً واﻗﻌﻪ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ و زﻣﺎن رﺧﺪاد را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮف زدهاﯾﺪ؟ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ.
آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﺪ؟ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﭘﺪر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ در ﺻﻮرت
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن دارای اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻔﻨﮓ ،ﭼﻤﺎق ،ﭼﺎﻗﻮ ،ﻧﯿﺰه ،ﯾﺎ ﺗﯿﺮوﮐﻤﺎن(؟ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده؟ درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ واﻗﻌﻪ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐِﯽ ﺑﻮده؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده؟
آﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را دارد؟ درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ واﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ او ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺴﺘﯽ ،رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎ را آزار داده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ/ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ را آزار داده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﻠﻮی ﺷﻤﺎ را[ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ]ﻓﺸﺎر داده؟
آﯾﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و/ﯾﺎ ﺷﺪّت ﺧﺸﻮﻧﺖ او اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﭘﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ )واﻗﻌﻪ ای ﺧﺎص ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺧﺎص ﯾﺎ
ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ(.

ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻮق ،درﺟﻪ ﺧﻄﺮی را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
درﺟﻪ ﺧﻄﺮ
 1ﺗﺎ  :4در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
 5ﺗﺎ  :7در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪّی

 8ﺗﺎ  :10در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪّی
ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ارﺟﺎع ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن ،و ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ.
ﻣﻨﺒﻊ “Turyasingura. 2007. :واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ اوﮔﺎﻧﺪا؛ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .ﮐﺎﻣﭙﺎﻻ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ:
Special Collection: Intimate Partner Homicide (National Online Resource Centre on Violence
against Women, 2011). Available in English.
Inventory of Spousal Violence Risk Assessment Tools Used in Canada, (Millar, A. for
Department of Justice, 2009). Available in English.
Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study, Final Report (J. Roehl, Ph.D.; C.
O’Sullivan, Ph.D.; D. Webster, ScD; J. Campbell, Ph.D. 2005). Available in English.
Risk Assessment (Turkish Police, UNFPA, 2007). Available in Turkish.

ﺳﻪ درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻔﺖ 97 :درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان  12ﺗﺎ  14ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ازدواج و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ زراﻓﺸﺎن ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﮥ دوﻟﺖ و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر در
دﺳﺘﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
زراﻓﺸﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  4درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن  97درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  12ﺗﺎ  14ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻞ  3درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ازدواج و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺷﻤﺮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺟﺬب
 3درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز  12ﺗﺎ  14ﺳﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺶ  1.5ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل داﻧﺶ آﻣﻮزان و  85درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ را از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی-ﭘﺮورش ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻬﺎرﺗﯽ درﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎرداﻧﺶ،
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  250ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زراﻓﺸﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ را روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دروس ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در آﻣﻮزش اﯾﻦ دروس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻨﯿﺴﺖ و رﺷﺘﻪ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ در آﻣﻮزش دروس ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﮥ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺸﺴﺮاﻫﺎ ،ﺑﺎور ﻣﻠﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋهای ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻗﺘﻞ :ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ازدواج اﺟﺒﺎری
زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮش را در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﮔﺸﻮد  .ﺳﺎﻋﺖ  17دوازدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ  ، 110ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻦ واﻗﻊ در
روﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی  170ﮐﻬﺮﯾﺰک اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻣﺤﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم اداره دﻫﻢ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ و ﺗﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روی ﺟﺴﺪ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ) وﺟﻮد آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ( وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮز و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﮐﻬﺮﯾﺰک
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع« ﻗﺘﻞ ﻋﻤـﺪ »و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ  103دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﺮﯾﺰک ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اداره دﻫﻢ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺮﺗﻀﯽ  .و »( 24
ﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﯾﺎزدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻫﻤﺴﺮم دارای ﻣﻐﺎزه ﻓﺮوش ﮐﻔﺶ و ﮐﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺪل آﺑﺎد اﺳﺖ ؛ ﺳﺎﻋﺖ  8روز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ دی ﻣﺎه او ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮ روز ،ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،ﮑﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ« اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻗﺖ »و ﯾﺎ
«اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ و درﮔﯿﺮی ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل »ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل آﻏﺎز
و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻼ )  18ﺳﺎﻟﻪ ( ﻃﯽ ﯾﮏ ازدواج ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن رﺿﺎﯾﺖ
آﻧﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮﻓﯿﻦ در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ  5 ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮده و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ) ﻟﯿﻼ ( ،ﭘﯿﺶ از ازدواﺟﺶ دارای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺣﺴﻦ .
اﻟﻒ »ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل ) ﻟﯿﻼ (
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻟﯿﻼ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﻫﺠﺪم ﻣﺮداد ﺳﺎل  95آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  16ﻫﻤﺎن روز ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤـﺪ و ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﻟﯿﻼ در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ« ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ »)  23ﺳﺎﻟﻪ ( ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﻗﺘﻞ  ،ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ
 3دﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ در ﻣﻨﺰل آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮدم  ،او ﻣﺮا ﻫﻞ داد و داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﺷﺪ .ﺣﺴﻦ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﻪ آﻫﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ  .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﺎﻧﺪم و ﺣﺴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ
رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺣﺴﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؛ ﻣﯿﻠﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد  .از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﻪای

ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ  .ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را آورد ﺟﻠﻮی در ﺣﯿﺎط ؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را داﺧﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 4ﺻﺒﺢ  ،ﺣﺴﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آبﻫﺎ از آﺳﯿﺎب ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ روز ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرم ،ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﻢ.

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻬﻢ )ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ« ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ » ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺣﺴﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮاری ﺷﻮد ،او را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از اﻋﺘﺮاف ﻟﯿﻼ و در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اداره
دﻫﻢ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﻼ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﻇﻬﺎرات
ﻟﯿﻼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ داﺷﺘﻢ و زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺘﻞ
را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ« ﺳﺎﻋﺖ  02:30ﺷﺐ ﺑﯿﺎ و ﻋﺸﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ» ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل داﺧﻞِ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  03:30ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ  ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﻼ وارد اﺗﺎق ﺷﺪم و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻣﻘﺘﻮل رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﻣﻘﺪاری ﮐﺸﻤﮑﺶ ،ﺑﺎ ﭼﮑﺸﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻼ داده ﺑﻮدم ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻘﺘﻮل زدم  .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﻟﯿﻼ ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ را روی ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻮل ﻓﺸﺎر ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻟﯿﻼ در ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎر ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﻼ  ،ﻣﻘﺘﻮل را ﺗﺎ ﺣﯿﺎط آوردﯾﻢ  .ﻟﯿﻼ
داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ را دﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ؛ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدم را آوردم ﺟﻠﻮی در ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و داﺧﻞ
ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﮔﺎه ﺣﻤـﯿﺪ ﻣﮑﺮم ،ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺻﺮﯾﺢ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ ،ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  ،ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

