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  سيامک بھاری: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٠۴
  

 .ميزگرد ممنوعيت ازدواج کودکان

 ؟! دردناک پايان دادۀچگونه بايد به اين پديد

  مرجان واعظ  و سيامک بھاری، افسانه وحدت،محمدیه يم شا کودکان مقدمند با کرۀ نشريمصاحبۀ

  

شود مانع   را چگونه می بينيد؟ چگونه می، ازدواج کودکان در ايرانۀ پاسخ دھيد که پديد لطفاً ،به ميزگرد خوش آمديد

 اين پديده شد؟

  :افسانه وحدت

 نی که میوری است و برای فعاالاين مباحث ضر با تشکر از شما، اين سومين ميزگرد نشريه است و به نظر من 

در مورد ازدواج کودکان ما در . شود خواھند با کودکان مقدمند کار کنند ھم دسترسی به مواضع نھاد سھل تر می

و جا دارد که اين بحث به طور . شود، مفصل صحبت کرده ايم ھای تلويزيونی نھاد که از کانال جديد پخش می برنامه

   . ھم ارائه شود کتبی

 دھه، ٣تمامی جناياتی که حکومت اسالمی در ايران مرتکب شده و به کودک ستيزی سيستماتيک اين حکومت در به 

نزديک به يک ميليون .  ننگ ديگری است بر پيشانی ننگين اين حکومتۀھم بايد اضافه کرد که لکرا ازدواج کودکان 

. ھای ثبت شده ھستند که البته اينھا ازدواج. ل ھستند سا١۴ آنھا زير ۶۵٠٠٠کودک طبق آمار دولتی ازدواج کرده اند که 

. شدهنويژه استان سيستان و بلوچستان حتی کودک ثبت نشده وجود دارد چه رسد به ازدواج ثبت ه در دھات دوردست و ب

بتوان  الزم به تحقيق و بررسی جامعی نيست که  .به ھمين دليل تعداد کودکان ازدواج کرده خيلی بيشتر از اين رقم است

رو شده اند و با چه کابوس و ترس و وحشتی پا به ه ای روب فھميد که تک تک اين کودکان در وقت ازدواج با چه فاجعه

 با پشتيبانی و ثبت دولتی  ای را کسی  ساله١٠ کودک ٢١که در قرن  ھنوز باور کردن اين. ای نامعلوم گذاشته اند آينده

اوج ستيز .  تمدنی و عقب ماندگی يک حکومت است  قانونی کودکان اوج بیازدواج .مجبور به ازدواج کند مشکل است

  . سريعاً متوقف شوددباي. ن قرار گيردھای فعاال  در صدر فعاليتدو باي کودکان است ۀ و آيند با زندگی

 ۵ فقط يک مورد در استان گلستان در. آمار ازدواج کودکان در طول حيات حکومت اسالمی، سير صعودی داشته است

 به خاطر حتماً .  سال به ثبت رسيده است١۴ دختر زير ۴١۴ سال و ١۵ پسر زير ١۴ اول سال جاری، ازدواج ۀماھ

در ھمين رابطه مدير کل ثبت .  سال به ثبت رسيد١٠ دختر زير ۵ ھفته پيش، در استان ھرمزگان ازدواج ٢داريد حدود 

 سال در اين استان به ثبت ١۴ و ١٠ ازدواج زير ۵٣٠  ماه امسال، بيش از١٠  احوال ھرمزگان اعالم کرد که طی

ای از جنايت حکومت  چکد، اين آمار گوشه ھا خون می الی اين آماره از الب.  استان است٢رسيده است و اين فقط حکايت
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 اّذيت  مورد آزار ویانی است که نگونبخت شده اند، گاھھا ھمچنين آمار کودک اسالمی عليه کودکان ايران است، اين آمار

 آموزش از آنھا گرفته شده، و يا از ھمه شان ويران شده، حق ۀشان از آنھا ربوده شده، آيند دائمی قرار گرفته اند، کودکی

ھا در  ھنوز آماری از تلفات اين ازدواج .فاجعه آميز تر کودکانی که در حين به دنيا آوردن کودکی ديگر جان باخته اند

  . ايران وجود ندارد

شوند  طبق تحقيقات  شود و حامله می دسالی که در دھات دور دست ايران به اسم ازدواج به آنھا تجاوز میدختران خر

 ۀ آنھا ھنوز آمادۀميرند چرا که بدن کودکان شوند در موقع زايمان می جھانی اکثريت دخترانی که در خردسالی حامله می

مانند،   درشت تری دارند، و زنده میۀانی که جثدختر. حمل کودک ديگری نيست و تحمل فشار زايمان را ندارد

پارگی مثانه و عفونت مزمن مجرای زايمان باعث بيماری  .بينند که تا آخر عمر با آنھاست ھای واژنی جدی می آسيب

ان از طرف خانواده و اھالی باعث ترد اين دختری له گاھأاين مس. کند  موضعی نيز ايجاد میشود و تعفن شديد آنھا می

 .کنند ی است که در آن زندگی میئتاروس

مذھب در قدرت افسار گسيخته است، وحشی است،  . است و قوانينش، قوانين شريعت حکومت ايران حکومتی مذھبی

ورد و به روی  آی سر کودک میئکند، ھر بال ضّد کودک است، وجود کودکی را نفی می.  است ظالمانه و غير انسانی

مذھب و در عصر .  شجاعانه به جنگش رفتدبه ھمين دليل باي. زند ونی مذھب را میھايش مارک قان ھمه وحشی گری

شود،   ساله زن ناميده می٩دختر . ھا کودک را به کابوسی حيرت آور تبديل کرده است ما اسالم، دوران کودکی ميليون

 مذاھب تجاوز به .شود میگيرد و در صورت نافرمانی مجازات اسالمی   قرار می تحت نام ازدواج مورد تجاوز جنسی

توان آن را برای خدا يشان  مقام کودک را در رديف احشام که می. جسم و روان کودک را به امری عادی تبديل کردند

زشتی ھر تجاوزی به روح و .  کودک را از او ربودند حرمت انسانی. قربانی کرد و مثل گوسفند سر بريد تنزل دادند

و اين زير پا . ھای قرآن است فرمان کشتن، تحقير زن و کودک جزو برگ. ی کردندروان کودک را امری طبيعی تلق

اين افتخار اديان است که کودکانشان در برابر خدا . شود  گانه به کرات ديده می٣گذاشتن حقوق انسان در اديان بزرگ 

ش را ببرد و او را در ابراھيم دست پسرش اسماعيل را گرفت به باالی کوھی رفت که سر" حضرت. "ارزشی ندارند

 دھه ھم دنيا شاھدش بوده  ھای بيمار گونه که در مذاھب وجود دارد و در اين سه اين وحشی گری. راه خدا قربانی کند

 ن میئيکند، مقام کودک را به عنوان يک انسان عزيز و با ارزش پا است حرمت و منزلت انسان را خدشه دار می

بايستی بدنش را بپوشاند و . گر و عامل انحراف مردان است، بايد مطيع مرد باشددر ديدگاه مذھبی زن فتنه   .وردآ

در مدرسه به دختر می آموزند که وظيفه اش خانه داری و بچه داری است . حجاب سرش کند تا جامعه دچار فساد نشود

 گوشش باز نشود و و بايد زود شوھر کند که چشم و. و بايد به شوھرش خدمت کند چرا که نصف شوھرش ارزش دارد

  . فساد ايجاد نکند

شوی مغزی از طريق مذھب، تبليغات و  و  دھه، عالوه بر شست٣عامل ديگر ازدياد و رشد ازدواج کودکان در اين 

ھای سنگين   که زير بار فشار مخارج و ھزينه ئیھا خانواده. تشويق حکومتی، فقر و سيه روزی روزافزون مردم است

 مين حتی يک وعده غذا برای سير کردن شکم فرزندانشان را ندارند حاضر میأند و توانائی ت کمر خم کرده ا زندگی

ين جنايات وحشيانه ا. ھا سال بزرگتر بفروشند شوند دختران خردسال خود را در ازای بخور و نميری به مردان ده

ھای اسالم  خصوص کشوره  وحشی بھای عقب مانده و ھای با حکومت  و شرعاً در ايران و ديگر کشوراً آشکارا، قانون

 .افتد زده مثل ايران ھر روزه اتفاق می

دو سوم از اين کودکان که .  سال وجود دارد١٧ تا ١٠ ميليون دختر از ٨٢بر طبق آمار يونيسف ريسک ازدواج برای 

. گيرند ار می سنشان خيلی باالتر است، مورد ضرب و شتم دائمی قرکنند از طرف ھمسرانشان که غالباً  ازدواج می

تعدادی از اين دختران  .شود شان خارج می ۀ از اراد  آنھا به کلیۀشود، آيند امکان تحصيل برای ھميشه از آنھا سلب می
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ھای فاسد قاچاق   به دام گروه ندارند معموالً  گاھیکنند و چون پناھ کنند از ترس فرار می وقتی خطر ازدواج را حس می

يا از طرف عضوی از خانواده که . رسند ای به قتل می عده. شوند رو میه ور خطر روبھا ج با ده. فتند اانسان می

  . روند شوند و به اروپا می  تعدادی موفق می. استفاده گران ديگرءلکه دار شده و يا به دست سو" وسشنام"

  

   شوم شد؟ۀشود مانع اين پديد چگونه می

 وسيع ۀترين راه ريشه کن کردن فقر است، که البته مبارز  و ايدآلمھمترين.  پيموددبه نظر من راھھای مختلفی را باي

حقوق .  و به دور از خرافات دسترسی داشته باشند وقتی مردم در رفاه باشند، به آموزش علمی. طلبد مردم را می

ھايشان را  شه جگر گوۀبا دست خودشان آيند. روند ھا را بدانند، زير بار اين جنايات عليه کودک نمی کودکان و انسان

 را قبول نداريم، اگر  اگر اين جنايات آشکار حکومت مذھبی. سپارند او را به اين کابوس وحشتناک نمی. کنند خراب نمی

 سکوت وضعيت را از اين ھم بد تر می.  متشکل شويمد باز گرداندن حرمت و منزلت انسان و کودک ھستيم باي در پی

 رھبر ساديست دولت، آيت هللا ۀبا نوزاد ھم که طبق رسال " رانیشھوت"ار و  دسترسی به کودک شيرخوسال ديگر. کند

 و خواھان  کرد  دنيا قيام میۀبايستی ھم راستش عليه اين جنايات می. شود خمينی کامالً شرعی است ھم ساده تر می

، تحقير، تبعيض و خوشبختانه با وجود اين ھمه توھين. شد  سران حکومت اسالمی به جرم عليه انسانيت میۀمحاکم

 در تمامی باشند و حضور خود را تقريباً  ھای مھم مبارزه عليه رژيم اسالمی می سرکوب، زنان و دختران جوان از پايه

در اين .  مبارزات موجود با تشکل بھتر و سازمان يافته تر ضروری استۀادام .ھا نشان داده اند ه عرص

 ش دفاع از حقوق کودکان که در ھمين نشريه درج شده است رجوع میھای فوری جنب خوانندگان را به خواست رابطه

 .ھا جمع و متشکل شوند ن حول اين خواستدھم و اميدوارم فعاال

اين قوانين  . ھر چه زود تر لغو شودد و شريعت باي قوانين مذھبی.  از ارکان جامعه استئی بعدی اسالم زداۀمرحل 

  . با شادی، خالقيت، علم و مدرنيسم در تضاد آشکار است طور کلیدشمن آزادی و خالقيت کودکان است و به 

  

  :محمدیه کريم شا

طبق آخرين آماری که کارشناسان حکومت جمھوری اسالمی ارائه داده اند، از ھشتصد ھزار ازدواج کودکان در 

  . ھا است ن ازدواجيل اي و ياسطح سواد، ھم دلی و فرھنگیو می گويند فقر مال. سايتھايشان نوشته اند

 ازدواج کودکان چنان شنيع و تکان دھنده است که  کارشناسان ھمين حکومت را ھم واداشته است که عکس ۀببينيد، پديد

از داليلی استفاده کرده اند، رايج البته بی خاصيت و . را ھم يافته اند العمل نشان دھند و به اصطالح خودشان داليل آن

 برای جمھوری اسالمی ئیآبرو. ن اصلی و داليل آن سرپوش بگذارندوی عامالمی خواھند به اين وسيله رسوخته، 

ن حقوق کودکان و انسانھای کودک اولی ما مدافع. نتقاد بيرون بکشنددست و پا کنند و  قوانين شريعت را از زير تيغ ا

  . خواھيم کردءرا افشا دوست و آزاده، نخواھيم گذاشت چنين اتفاقی بيفتد و آن

می دواج کودک يعنی تجاوز به کودک و تجاوز به کودک ھم در دنيای متمدن امروز جرم سنگينی محسوب به نظرم از

ن ازدواجھا يل اي و فرھنگی، دلیفقر مال می گويند. ن آن مجرمند و بايد اعالم جرم کردبنابر اين مسببين و عامال. شود

 يا اروپا داشتيم که بی حقوقی يدن در سو،سبيت فرھنگیناگفته نماند مشابه ھمين تئوری و تز را تحت عنوان تز، ن. است

ولی جوابشان را گرفتند و ھمين حرکت . گذاشتند  مھاجر، را تحت لوای فرھنگ خودشان سرپوش می،به کودکان

تز، نسبيت فرھنگی، . شان به وجود بياورند راتی در قوانينياعتراضی در دفاع از حقوق کودک موجب شد که تغي

ن يک کشور ا و مدنی ميان ساکنئی اجتماعی، حقوقی، فکری، جغرافياۀست برای ايجاد تبعيض ھمه جانبپوششی بود و ھ

اين يک اقليت تراشی است و ربطی به . که اساسا بر حسب نژاد، مذھب و قوميت اين تقسيم بندی صورت می گيرد
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کودکان جزء ھيچ اقليتی .  ندارد،ه استدست آمده حقوق جھانشمول کودکان که با تالش انسانھای آزاد انديش و پيشرو ب

به ھر حال  به تزھای کارشناس ما . نيستند بلکه شھروندان متساوی الحقوق ھر جامعه ای ھستند که آنجا زندگی می کنند

الی که بايد جوابش را ؤاگر برای يک لحظه قبول کنيم  که، فقر و فرھنگ، دليل اين پديده ھست، بنابراين  س. برگرديم

 آيا حکومت جمھوری اسالمی لطف و عنايت می فرمايد که اين خانوادھھا ؟ن است که راه حل قرار است چه باشدداد اي

 فرض بگيريم به چند خانواده ھم پولی عطا کردند در اين صورت قانون شريعتشان را کجا قرار است ؟را ثروتمند کند

نابر اين قبل از ھر چيز بايد فکری به حال قوانين شريعت  ب؟ از ازدواج کودکان دفاع می کند آنجا که رسماً ،مخفی کنند

در مورد فرھنگ ھم ديگر ھيچی، چونکه از نظر چنين کسانی، فرھنگ ھم نسبی است و مال خودشان ھست و . بکنيد

  . بنابر اين نمی شود کاری کرد

ا می کند و پيشرفت علم و  انسانھا تکامل پيدۀکه فرھنگ يعنی روش زندگی و روش زندگی ھم جلو چشم ھم در صورتی

تکنيک امروزه، بيشتر از ھر زمانی مرزھا را در نورديده است و اين اقليت تراشيھا بيشتر از ھر زمانی پوچی خودش 

ببينيد اين خط و نشانھا را که ھواداران تز نسبيت فرھنگی می کشند به غير از بی حقوقی به کودکان . را نشان می دھد

که تالش کنند قانونی تصويب شود که در دفاع از حقوق کودک برخيزد و  ايان  به جای اينچيز ديگری نيست اين آق

که روی قوانين شريعت و عوامل  ربانيان می افتند آنھم به خاطر اينقوقی را جمع کند در عوض به جان قبساط اين بی ح

  . کنند  اينھم شغل شريفی است که کار شناسان ما دست و پا می،آن روپوش گذاشته شود

 نابرابر است و مذھب ھم ۀاز نظر من ازدواج کودکان تتمۀ جوامع عشيرتی و مرد ساالرانه است، ريشه اش در جامع

 .تئوری توجيه اين پديده ھا می باشد

کودکان بی حقوقی به . ناموس و ناموس پرستی، خشونتھای ناموسی و قتلھای ناموسی ھم  از اينجا سر چشمه می گيرد

  .ولش دولتھا و جامعه استؤته باشد فرقی در قضيه نمی کند مست گرفأ و جوامعی نشاز ھر تاريخی

ر دھند و دست قوانين مذھبی را ھم در يدولتھا موظف ھستند که قانون برابر، جھانشمول و يکسانی را به نفع کودکان تغي

دکان باشد باز ھم جامعه و دولتھا ھم يکی از عوامل چنين بی حقوقی به کو" فقر"اگر . زندگی کودکان بايد کوتاه کرد

 ۀمين و تضمين شود که ھمأمدرسه و بيمه ھای اجتماعی ت. ھستند که امکانات رفاھی برای کودکان به رسميت بشناسند

 . تحصيل بدھندۀکودکان بتوانند ادام

  

  :مرجان واعظ

 ١٨فين در موقع ازدواج کمتر از  از طر  ازدواج کودکان در جمھوری اسالمی ايران مبنی بر اين تعريف که يکیۀپديد

 آسيب پذير و غير قابل جبران به ھمراه   جدی است که ھم برای کودکان و ھم برای جامعه عواقبی سال سن دارد، مشکلی

اکثريت .  سالگی ھمسر دارند١٨ تا ١٠ ھزار کودک در ايران در سنين ٨۵٠ کشور، حدود طبق آمارھای رسمی. دارد

آمار مرکزی ايران در اين مورد به آخرين سرشماری .  سال ازدواج کرده اند١٨باالتر از سّن اين کودکان با افرادی 

 ھزاران کودک را در   که زندگی ای است غير انسانی قانونی بودن ازدواج کودکان پديده. گردد  برمی٨۵کشور در سال 

 است، دختران اکثريت اين گروه را تشکيل میگيرد با وجودی که اين پديده ھم بين دختران و ھم بين پسران رايج  بر می

  . دھند

 سال ٨ قانون مدنی ايران، سن بلوغ برای دختران ١٢١٠ ۀبنا بر ماد. کند  میء ايفا سن بلوغ کودکان در اينجا نقش مھمی

  .است)  سال قمری١۵( ماه ٧ سال و ١۴و برای پسران )  سال تمام قمری٩(و نه ماه 

 سال افزايش ١٣ به ٩ کرد و اين سن برای ازدواج دختران از تغييرازدواج بار ديگر  حداقل سن برای ٢٠٠٢در سال 

  قوانين اسالمی در ايران حتی قدمی. کند  مذھبی دارد در را برای اذيت و آزار کودکان باز میۀاين قانون که ريش. يافت
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ن کرده نرسيده باشد، ينون اسالمی تعياگر کودکی به سن بلوغ که خود قا. فراتر برای نقض حقوق کودکان برداشته اند

  دن به سنيعقد نکاح دختر قبل از رس: "نقشی ھم برای قاضی در راستای تحقق ازدواج کودکان در نظر گرفته شده است

سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با  ١۵دن به سن يسال تمام شمسی و پسر، قبل از رس١٣

ن قانون، نظر مخالف يی موافق به اأ، با ر١٣٨١ رماه ساليص مصلحت نظام، اول تيجمع تشخم. "ص دادگاه صالحيتشخ

بر اساس قوانين فعلی، اگر خانواده ای . ل کردي قانون مدنی تعد١٠۴١ ۀات مجلس در مادتغيير ۀشورای نگھبان را دربار

ازدواج کسی دربياورند، می توانند به حتی قبل از رسيدن به سن قانونی جمھوری اسالمی، به را خواھند دخترشان  می

 ۀاين شرايط شامل نظري.  ازدواج دخترشان را زير سن قانونی بگيرندۀدادگاه مراجعه کنند و بر اساس شرايطی اجاز

ال از کودک پرسيده می ؤ چند سدر اين جلسات معموالً .  مورد نظر استۀ با دختر بچمذاکره ۀپزشکی قانونی و جلس

  . ثير می پذيردأ دارد و از عرف مناطق بسيار تئیار دادگاھھا در مناطق مختلف کشور با ھم تفاوتھاھرچند روند ک. شود

 نيجر، ،]نستان، پاکستاناافغ[ نظيرئیازدواج کودکان نه تنھا در جمھوری اسالمی ايران رايج است بلکه در کشورھا

 . نيز به کرات مشاھده می شودش، بوليوی، مکزيک و يمن يدله ورکينافاسو، بنگچاد، مالی، گينه و ب

  

  :سيامک بھاری

 نکات زيادی از ،دھم  من نفر آخرم که به اين پرسش جواب می، ممنون برای ميزگرد،سالم به شما و خوانندگان نشريه

کيد دارم که قبل از أت.  فرصت ھست که جنبه ديگری را مورد توجه قرار دھم،آنچه منھم در نظر داشتم بگويم گفته شد

 ،کيد کنم که ھدف ما از اين ميزگردأبعد می خواھم ت!  بگويم ازدواج کودکان بايد فوری و بيدرنگ ممنوع گرددھرچيز

 ئیپيدا کردن راھھا.  بلکه کليد زدن مبارزه ای  برای توقف اين آسيب بزرگ اجتماعی است،اظھار نظر صرف نيست

  مشخصاً ،ازدواج کودکان.  به ابعاد آن صحبت کرديدبرای پاپان دادن به اين حرمان اجتماعی که شما ھم مفصل راجع

 رفاه و ،کودک بی پناه تر شده است. در دوران حاکميت جمھوری اسالمی از ھر وقت ديگر گسترش بيشتری يافته است

 ۀيک نمون.  ارزش انسان و در اين ميان کودکان به وضع فاجعه باری لگدمال شده است،مراتب کمتر شده استه امنيت ب

در : ". . . گويد  مجلس شورای اسالمی است که میئی عضو کميسيون قضا،"نيره اخوان بيطرف" اش سخنان ساده

طور کلی ه سفانه بأ در خصوص ازدواج کودکان زير ده سال مت.کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد

ير ده سال با شرع تضاد دارد و ممکن است نمی توان برای اين موضوع چاره ای انديشيد زيرا منع ازدواج کودکان ز

  " .کودکی با سن زير ده سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسيده باشد

اين خانم .  واقعی از وضعيت فجيع حقوق کودکان استئی کار جمھوری اسالمی و نماۀ استثانی که قاعدۀاين نه يک نمون

دھد که جمھوری اسالمی مقصر اصلی در   نشان میقيقاً  د،کيد داردأنکته ای که او بر آن ت! گويد راستش را می

وقتی ھم .  کودک آزاری و پدوفيليسم اسالمی در رابطه با ازدواج کودکان است، کھنه پرستی،بازگذاشتن دست خرافات

يک ميليون کودک زير ھيجده سال قربانی اين کنيد می بينيد که قريب به  شما به آمارھای رسمی حکومت مراجعه می

 چرا اين حکومت ھيچ مانعی برای توقف و ،ال ساده اين استؤس. تھاجم بيشرمانه به حيات و کودکی اين کودکان شده اند

 ؟ !کند حتی کاھش اين جنايت ايجاد نمی

. دھد خوبی نشان میه مق فاجعه را ب می آورم که ع، دوازدھمألۀ مس، روح هللا خمينیۀبرای شما مثالی از تحريرالوسيل

  : توجه کنيد

 و ،که زوجه دائمی باشد و چه منقطع  چه اين،که زوجه ای کمتر از نه سال دارد وطی او بر وی جايز نيست کسی"

و اگر قبل از . شھوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشکال ندارد ھر چند که شيرخواره باشده اما کامگيری از قبيل لمس ب

غير از گناه چيزی بر او نيست و اگر کرده ه  اگر افضاء نکرده باشد ب، سال او را وطی کند٩شد و قبل از  سال با٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

باشد يعنی مجرای بول و مجرای حيض او را يکی کرده باشد و يا مجرای حيض و غايت او را يکی کرده باشد تا ابد 

  . . ."شود وطی بر او حرام می

اين .  دفاع از حق کودک بزند؟ از اين کثيف تر نمی توانيد بيابيدۀ چه گلی به سينخواھيد قوانين اسالمی خوب شما می

  . پايه و بنياد و زيرساخت صدور قوانين و مصوبات جاری قانونی است

اين جمله معروف خمينی را !  شرعی و قانونی شده است،يک پدوفيليسم آشکار و عيان است که توسط حکومت اسالمی

 زنده بگور کردن نوزادان دختران بھتر از شکنجه بی پايان آنان ،را نگاه کرد و گفت با تعجب آن ،برای دوستی خواندم

  ؟!نيست

 گفته ،ھشت ساله است،  ھفت،رود  محمد میۀعايشه ھمسر پيامبر وقتی به خان!  سنت پيغمبر و امامان استۀاين ادام

. شود  سالگی با او ھمبستر می٩و محمد در ! ت ساله برده اس٥٤ محمد ۀشده که عروسکھايش را ھم باخودش به خان

فاطمه در نه .  ديگر استۀفاطمه و علی ھم يک نمون. کند  سالگی فوت می٦٣عايشه ھيجده ساله است که محمد در 

ی و صحرانشينی ئسنت عشيره . زايد سالگی به ازدواج علی در می آيد و در ده سالگی اولين فرزندش حسن را می

  !شود  بدل می،به سنت اسالمی بدون ھيچ ممانعتی 

در ! افتد در جھان اتفاق می) دختر و پسر(در کمتر از يک ثانيه يک ازدواج کودک " يونيسف"بنا بر آمارھای 

  .  اين جنايت استئی حکومت خودش ضامن اجرا،جمھوری اسالمی ايران

 اولين چيزی ،ان ھرمزگان ثبت شده است ده فقره ازدواج کودکان زير ده سال در  است،وقتی گفته شده که در سال جاری

اين ديگر در قبيله و عشيره ای که کودک حتی شناسنامه ! است" ثبت "ۀھمين کلم. زند که در ذھن ھر کسی جرقه می

 در به ساً أ ر، ثبت احوالۀاينجا دولت و يک نھاد دولتی به نام ادار. ندارد و به شماره ھم در نمی آيد اتفاق نيفتاده است

 پس ،وقتی که چنين جنايتی را بتوان ثبت کرد.  کرده استءر آمدن و قانونی شدن اين پديده نقش رسمی ايفا دءاجرا

شنويد که  وقتی شما می! کند و کودک سالخی می! بنابراين جمھوری اسالمی قصاب محل است! وجاھت قانونی دارد

  ويا در نيجريه اين رقم به ھشتاد درصد می، سال به ازدواج در آورده شده اند١٥ درصد دختربچه ھای يمنی زير ٥٢

  ؟!غير از اين است!  پس حکومت کدام گوری بوده است، طبيعی ترين واکنش شما اين است که می پرسيد،رسد

 سال ١٥ سال و پسر ١٣ قانون مدنی؛ عقد نکاح دختر ١٠٤١ ۀ قانونی اشاره شد که برطبق مادۀدر صحبتھا به اين ماد

 دست ھر مرتجعی را به نام ولی خوب ھمين قانون رسماً ! يا حکم دادگاه است) پدر و جد پدری(لی  وۀمنوط به اخذ اجاز

 ١٢١٠تازه اين ماده قانونی است که جمھوری اسالمی به ھزار مقاومت به آن تن داد و گرنه طبق ماده ! گذارد باز می

بنابراين ازدواج ". ال قمری است س٩ سال قمری و دختران ١٥سن بلوغ برای پسران "١٣٦٠قانون مدنی مصوب 

  !  بايد جنايت دولتی قلمداد کرد،کودکان را بدون ھيچ تخفيفی

بايد قانونی وضع شود که ازدواج کودکان تا مقطع ھيجده سال . شود بست  اين ھيوال را فقط به قدرت اعتراض میۀدھن

 عملی اين ست که بايد حکومت اسالمی را ۀتيجن!  قلمداد کندئیطور قطع ممنوع کند و سرپيچی از آن را جرم جناه را ب

  . سن کودکی برای ثبت ازدواج چقدر مھم استتعيينمی بينيم که اينجا ھم . به عقب نشينی وا داشت و به او تحميل کرد

کند و  را شرعی می  قوانين و سنن مذھبی آن،سازد فقر و فالکت عمومی بستر اصلی چنين جنايتی را آماده می

که   در حالی،شويم آنوقت ما با کودک مادران و يا کودک پدرانی مواجه می. کند را قانونی می ی آنجمھوری اسالم

 .شوند ليت تربيت و نگھداری کودک ديگری را عھده دار میسؤو م،خود کودک اند

ر  پس٥٠٠٠ سال و بيش از ١٤ ھزار دختر زير٢٤٠٠٠بيش از ! ھل ھستندأ ساله مت١٤ تا ١٠بيش از سی ھزار کودک 

  !گردند ھل محسوب میأ سال زن و مرد مت١٤زير 
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در پی ، عنوان فرزنده صحنه ھای رقت انگيز در دادگاھھای خانواده که کودکان خردسال با در بغل داشتن طفلی ديگر ب

شکنجه شدگان خاموشی که قربانی جنايتات بيشمار حکومت اسالمی . گيرد  میءاز اينجا منشا! حکم طالق خود ھستند

 !اند

 ٨٩٠ت کودکان در ايران حدود ي جمع٢٦،٤٠٦،٠٠٠از مجموع ) مرکز آمار ايران (١٣٨۵راساس سرشماری سال ب

 کودک در اثر ١٨٢٨٢ ھزار کودک دارای ھمسر و ٧٨٧.  سال تن به ازدواج اجباری داده اند١٩ر يھزار نفر کودک ز

از اين تعداد ! بار ازدواج کرده اند کياقل  سال، حد١۴ تا ١٠ ھزار نفر کودک ٧٨! مرگ يا طالق  بی ھمسر بوده اند

 ۵٣ن گروه ين است که درايرقم بی ھمسران نشانگر ا.  نفر فاقد ھمسر بوده اند٩۵٩٧ نفر دارای ھمسر و ۶٢٣٨٣

 رشد فکری وجسمی، طالق ، بازی،جای آموزشه ن کودکی بي درصد براثر فوت ھمسر درسن۴٧درصد براثر طالق و 

  !را تجربه کرده اند

  

   ازدواج کودکان چيست؟ۀ و حقوقی جمھوری اسالمی در بارئینقش قوانين قضا: ريه کودکان مقدمندنش

  :افسانه وحدت

 ادر قرون وسط. ه و شيوع پيدا کرده شدء است که در ايران احيائیای قديمی و قرون وسطا  پديده ازدواج کودک اصوالً 

توانست برابر  کودک می. ديدند مثل بزرگساالن کوچک میشد و کودکان را از بيخردی  کودکی به رسميت شناخته نمی

و حاال با . ازدواج کودک امری عادی بود.  توجھی و بھره کشی قرار گيرد بزرگساالن در خردسالی کار کند و مورد بی

  قرون وسطا و ارزشھای صدر اسالم و دوران جاھليت باز گشته و بر سر کودکانۀاسالم در قدرت و قوانين شريعت ھم

 ھشت   سال قمری يعنی٩ قانون مدنی جمھوری اسالمی، حد بلوغ دختران ١٢١٠ ۀ ماد١ ۀطبق تبصر. خراب شده است

يعنی از اين سن ديگر  . تجاوز کرداً ھشت و نيم سالگی به دختران قانونتوان از سّن   می يعنی. و نيم سال خورشيدی است

 قطع شود و اگر د، بلند نخندد، معاشرتش با پسران ھمسالش بايتکليفش اين است که حجاب کامل داشته باشد. مکلف است

 ،. . .سوزد و  پدرش اراده کرد که ازدواجش دھد، آمادٔه ازدواج شود و کشتزار مردش شود و گر نه در آتش جنم می

شود، شھادتش نصف شھادت مرد ارزش دارد، اگر ھمسرش او را   قصاص، ارزشش نصف مرد میۀ اليح۵ ۀطبق ماد

 ھم ھمين  در مدارس و کتابھای درسی . آنھا را بکشد، از مجازات معاف خواھد بودیمرد ديگری ببيند، و ھر دوبا 

  . طور روزمره در جريان استه تبليغات ب

. کنند کنند و ترس فاحشی از گناه کار بودن و سوختن در آتش جھنم بر او تحميل می روان کودک را از خرافات پر می

. کنند، که راحت تر به انقيادش در آورند ش تحقير می ا زندگیۀھای اولي  ورودش به جھان در سالانسان را از ھمان

کنند تا به جامعه بھتر مسلط   ارزش می شمارند، در قوانين زن را بی حاکمين از کودکی ارزش دختر را نصف مرد می

 از آنجا که   حاکم وجود داشته ولی ر انسانیای دائمی در ايران عليه قوانين غي به نظر من ھر چند که مبارزه .شوند

ھای جمعی و   خود دارد و از طريق رسانهۀھای مملکتی و ثروت کشور را در قبض حکومت اسالمی تمامی ارگان

 ھنگفتی را به تبليغات در ۀ داشته، ھزينئیھای قرون وسطا  ارزشۀ در ترويج خرافات و اشاع آموزش در مدارس سعی

ھا  رفندتبه اين دليل افشای اين . ثير مخرب خود را به روی مردم داشته استأسفانه تأداده است، متاين زمينه اختصاص 

زن ستيزی و آزادی ستيزی . ن و دوست داران حقوق کودک امری ضروری است دادن به مردم از طريق فعاال گاھیو آ

 ھر چه دبه اين دليل باي. اسالمی وجود داردالی قوانين جمھوری ه  و در الب در تمامی کتب و ادبيات اسالمی و مذھبی

ھای نفرت انگيز کودک ستيزی مثل   چھره .گيرد ھر روز وجود اين قوانين قربانيان بيشتری می. سريع تر لغو شوند

ھا عليه کودکان را   حرمتی توان اين بی آيا بيشتر از اين می. خمينی راه ھر جنايتی عليه کودکان را ھموار کرده است

  .فردا دير است.  ھمين امروز به ياری کودکان شتافتدھای کودکان مقدمند باي وجود آوردن جمعه ت؟ با بپذيرف
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   ازدواج کودکان چيست؟ۀنقش سنتھای عقب مانده در بار: نشريه کودکان مقدمند

  : کريم شاه محمدی

راموش کرد که اين سنتھا ھم، خالقش  سنتھای عقب مانده در مورد ازدواج کودکان ھم نقش دارد ولی اين را نبايد فطبعاً 

 را به نرم جامعه تبديل کرده است و ھمين ئیجوامع و حکومتھا بوده و ھستند و مذھب ھم در دل چنين جوامعی سنتھا

بنابر اين نقش اصلی را . سنتھا که به نرم جامعه تبديل شده اند، ھم  به عنوان روش زندگی انسانھا در آمده است

.   می کنند، روش زندگی را می سازند، قانونيت می دھند و در کل فرھنگ جامعه اش می کنندءيفاحکومتھا و جامعه ا

ی اتفاق بيفتد بايد سراغ اصل کاريھا رفت و در ئثر و ريشه ؤو اگر قرار است کار م. فرھنگ جامعه يعنی فرھنگ حاکم

دگی انسانھا قطع کرد و مذھب بايد امر اين رابطه مھمتر از ھر چيزی بايد دست مذھب را در آموزش و پرورش و زن

 .خصوصی افراد باشد

اگر چنين .  دست کليسا را در زندگی مردم قطع کردند و مردم آزاد شدند-سی صد سال پيش در اروپا چنين اتفاقی افتاد 

 که اگر ئیز قبيله ھاآنموقع تعداد انگشت شماری از خانواده ھا يا ا. اتفاقی در ايران بيفتد که اميدواريم بيفتد و می افتد

ا باقی مانده باشد شايد چنين کاری بکنند و طبق سنتھايشان کودکشان را به ازدواج کسی در ھآثاری از آنھا در کوره دھ

اگر چنين اتفاقی بيفتد جامعه و دولتی که دست مذھب را در زندگی مردم قطع کرده است جواب اين خانواده ھا . بياورند

ولی تا آن موقع ما بايد عکس العمل .  سکوالر و قوانين آن جامعه بر خورد خواھد کردۀ جامعرا خواھد داد و طبق يک

يک دنيای ديگری را جلو .  کنيم ءی را عليه اين پديده راه بيندازيم، بانی و مسببين اين پديده را افشائنشان دھيم کمپينھا

بنا بر اين نه به قوانين شريعت، نه . ر کرده استييا تغي را می کنند ترسيم کنيم که دنئیچشم چنين کسانی که چنين کارھا

  .ئیبه جمھوری اسالمی و نه به عشيره گرا

  

  ثير روانی و جسمی ازدواج بر کودکان چيست؟أت: نشريه کودکان مقدمند

  :مرجان واعظ

ترده بر اين  و روحی گس ثير ازدواج زود ھنگام وجود دارد بيانگر عوارض جسمیأپژوھشھای محدودی که در مورد ت

دليل ه بسياری از اين کودکان در موقع زايمان ب.  شوم استۀبارداری زود رس يکی از نتايج اين پديد. کودکان است

بيماريھای دستگاه ادراری و . اغلب نوزادان اين کودکان ھم می ميرند. دھند  جانشان را از دست می،ضعيف بودن بدن

  .دکان رايج استتناسلی از عوارضی است که در بين اين کو

 دست بردارند ، از والدين خود جدا ئیشود که اين کودکان از تحصيالت حتی در حد ابتدا ازدواج زود ھنگام باعث می

 اين کودکان از کالس درس و مدرسه جدا می. وليتھای مختلف به عھده بگيرندؤد و نقش يک فرد بزرگسال را با مسشون

 وليتھای ازدواج به آنھا تحميل میؤخاب آن نداشته اند وارد شده و مس در انت ی که خودشان ھيچ نقش شوند و به زندگی

ل وری از بارداری و کنتريشگي جنسی، بارداری، پۀری در مورد رابطيگ مين امکان تصمياين کودکان ھمچن. شود

کشی جنسی و خشونت،  وار، بھره ، کار اجباری برده   جنسی، ترس از ارتباط جنسیۀسوء استفاد. سالمت خود را ندارند

برای کودکانی که مجبور به ازدواج در . راه داردر کودکی به ھمبه نام ازدواج از ديگر عواقبی است که زناشوئی د

 ساختار ناھنجار اجتماعی، حتی در سنين بعدی ھم، امکان ۀشوند، در جوامعی نظير ايران به واسط ن میئيسنين پا

کودکی که به جای تحصيل و فراگرفتن مھارتھای . دگی برايشان فراھم نيست از شرايط سخت زنئیچندانی برای رھا

وليت خانوادگی بر عھده اش گذاشته شده، در صورت ترک ھمسر و چنين خانواده ای، ؤکاری و اجتماعی الزم مس

برای گذران امکان زيادی برای زندگی نخواھد داشت چرا که نه حرفه ای فرا گرفته است و نه آموزشی ديده که بتواند 

در ساختار اجتماع ھم محلی برای مراجعه و مشاوره و کمک رسانی به قربانيان . امور زندگی اش از آن استفاده کند
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ازدواج کودکان در نظر گرفته نشده و قانون شريعت که حاکم بر کشورھای اسالمی است، ھرگونه عدم تبعيت از ھمسر 

  . را برنمی تابد

 قبول کردن  زود رس و گيرد؟ چطور روابط جنسی  اين کودکان چگونه فرم میۀ که آيندال پيش می آيدؤدر اينجا س

ثيری بر روی ارزشھای کل أاين عوارض چه ت. کند  ھزاران ھزار کودک را دگرگون می وليتھای ھمسری زندگیؤمس

ولين به ؤه دولت و مس و جنايتکارانه ک انی پديده ای است غير انس  جنسیۀتصور يک کودک در يک رابط. جامعه دارد

   و يا حتی آشنا شدن با رفتارھای جنسی  ازدواج، پذيرش روابط جنسیألۀمس. آن مھر رسميت با نام ازدواج زده اند

 و  در بسياری از کشورھا کودکان و نوجوانان راجع به روابط جنسی.  دارد  و روانی  جسمی احتياج به بلوغ واقعی

  .شوند عوارض آن تعليم داده می

درک اين مسائل حتی برای . سازد اين تعليم و تربيت ذھن نوجوانان را برای فھميدن اين موضوع حساس آماده می

،  از ھر نوع و شکلی. ازدواج کودکان چه دختر و چه پسر بايد ممنوع شود .بسياری از بزرگساالن ھم سخت است

 .ھر چيز ديگری والدين، با حکم دادگاه و قاضی و ۀاجباری، داوطلبانه، با اجاز

 دختران خود را ،کنند  و از فقر و بدبختی ھای فقير به دختران به چشم يک بار مالی اضافی نگاه می بسياری از خانواده

ھايشان    با اين تصور که زندگی بھتری برای بچه، به آنھا بشود اقتصادی کمکی دھند که از لحاظ در کودکی شوھر می

  .شود فراھم می

  اگر جامعه برای کودکان ارزش قائل است و برای رفاه و سالمتی. مين کنندأھا است که رفاه کودکان را ت دولتۀاين وظيف

تحمل و قبول ازدواج کودکان .  سالگی برای کودکان است١٨ در بر دارد اولين قدم به رسميت شناختن سن  آنھا ھدفی

 ۀلتھا و سياست مداران فشار آورد تا قانون اجازبايد به دو.  صفر برسدۀ سالگی بايد در جامعه به درج١٨زير سن 

 در فقر،  ن ساالنه ميليونھا کودک را محکوم به زندگیئيازدواج در سنين پا.  سالگی را لغو کنند١٨ازدواج زير سن 

 از بزرگترين موانع پيشرفت کودکان   ازدواج زودرس يکیۀکه پديد رغم اين علی. کند نادانی، بيماری و حتی مرگ می

المللی در اين مورد سکوت   بينۀ چرا جامع.يد و اين معضل در بسياری از کشورھا رو به افزايش است آ شمار میبه

  ؟ !کند می

  

   کداميک؟، سنتھا؟ قوانين،ول است؟ خانوادهؤچه کسی مس:  کودکان مقدمندۀنشري

  :سيامک بھاری

ال پيشين به اين ؤدر س. مت اسالمی مقصر است قبل از ھر چيز حکو، در رابطه با ازدواج کودکان در ايران مشخصاً 

  .نکته اشاره کردم

 اينجا ديگر ولی مرتجع قيم قانونی دارد و اين حکومت ، ازدواج کودک زير ده سال را ثبت کرد، ثبت احوالۀوقتی ادار

؟ اين گواھی ! بر رشد کودک برای ازدواج نيستئید قضائيأت" گواھی رشد"مگر . کند است که اين جنايت را قانونی می

  .  اين يک مرکز پزشکی قانونی دولتی است،کند؟ اين ديگر مالی عشيره نيست را چه مرجعی صادر می

وجاھت قانونی .  ناچار غالف خواھند کردئی آنوقت سنتھای قرون وسطا،اگر مرز سنی ھيجده سال مالک گرفته شود

 عشيرتی و ، سنن ارتجاعی،بدون ترديد. می می ريزدمعنی دارد و ھمين است که قبح چنين جنايتی را در جمھوری اسال

 من اين است که اين سنن بايد ۀنکت.  دوستان به آنھا اشاره کردند،ثيرات مخرب داردأکند و ت  عمل می،مذھبی نقش دارد

شود کودک زير ده سال را به   وگرنه در قرن بيست و يکم چطور می، شوند تا به عمر خود ادامه دھندکمک ئیاز جا

 برای بی حقوق کردن او  دقيقاً ، دولت قيم و مدافع کودک نيست که ھيچ،زدواج داد؟ وقتی چنين پشتيبانی وجود داردا

  . ھر جنايتی در حق کودک امکان پذير است،حاضر و آماده است
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 مرتکب  حتماً ، وقتی راه را باز ديد،خواھد عمل کند و کودک را قربانی کند خانواده ای که بر اساس سنت پيامبر می

شود   بايد يا مخفيانه انجام دھد که غير قانونی است و جرم محسوب می،اما اگر در بسته باشد. شود چنين عمل زشتی می

  ! فرمان و امر به اين کار در دستان حکومت است. باالخره کودک نجات پيدا کرده است. گذرد و يا از انجام اين عمل می

 اما  ، کننده است از ھر سنتی ھم مخرب تر استتعيينفقر .  قوانين مذھبی است سنن عشيرتی وۀدئيازدواج کودکان زا

.  يک معامله است،در اکثر موارد اين ازدواجھا. زند  اين دولت و اجرای قوانين است که حرف آخر را می،در اين ميانه

ه ازدواج مردان بزرگسال  که بئیاکثر دختر بچه ھا. کند عنوان ملک خود تصاحب میه خرد و ب خريدار کودک را می

از اين به بعد .  در قبال بدھکاری سرپرست خانواده و يا در پی تطميع او قيمت گذاری و معامله شده اند،در آمده اند

 ۀدختران بيش از پسران در اين معامل!  ھولناک و حتمی است،نابودی دوران کودکی و تخريب ھويت کودکی مھيب

  .ندايرترشوند و آسيب پذ کثيف قربانی می

اما بايد قوانينی باشند و با قاطعيت عمل کنند و ترمز اين .  اختيار ندارد،تواند بر سر ازدواجش توافق کند کودک نمی

  .اين اصل قضيه است. ازدواج کودکان ممنوع بايد گردد. حرکت باشد

  

  : کودکان مقدمندۀنشري

که خوانندگان نشريه با دخالتگری بيشتری در اين  ن و به اميد ايمصاحبه شما برای شرکت در اين ۀ با تشکر از ھم

  .با ما درتماس باشيد. ميزگردھا شرکت کنند

 

  ١١٤ ۀ شمار،مندقد کودکان مۀنشري

 


