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نماینده مردم تهران در مجلس در همایش ازدواج کودکان در سکونتگاههای فقیرنشین:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

اگر اشخاص دیگری الیحه کودک همسری را میدادند مخالفت نمیشد
الهه زارعی
خبرنگار

ëëطرح کودک همســری در کمیسیون
قضایی مجلس رأی نیاورد
ایــن نماینــده مجلــس ضمــن
تأکیــد بــر تالشهــای صــورت گرفته
در این زمینه اذعان داشــت :در حال
حاضر مــا بهدنبال آن هســتیم ســن
ازدواج زیــر  13ســال ممنــوع و بیــن
 13تــا  16ســال بــا نظــر ولــی ،دادگاه
صالحــه و پزشــکی قانونــی انجــام
شــود ،البتــه طــرح کــودک همســری
در کمیســیون قضایــی مجلــس رأی
نیــاورد و یکی از دالیــل مخالفان این
بــود که عدهای هســتند بــرای ازدواج
در ایــن ســن رضایــت دارنــد شــما
بهعنــوان قانونگــذار حــق جلوگیــری
از ایــن موضــوع را نداریــد .مخالفــان
دنبــال چــه هســتند؟ آیــا رضایــت
کــودکان در امــر ازدواج معنــا دارد؟

عکس ها :علی محمدی  /ایران

نشســت رونمایــی از کتــاب همایــش
ازدواج کــودکان در ســکونتگاههای
فقیرنشــین روز یکشــنبه در خانــه
وارطــان با حضور پروانه سلحشــوری
نماینــده مجلس شــورای اســامی و
شــهناز سجادی دســتیار ویژه در امور
حقوق شهروندی معاونت امور زنان
و خانواده بــه میزبانی جمعیت امام
علی برگزار شد.
پروانه سلحشــوری در این مراسم
گفــت :اســتارت مقابلــه بــا پدیــده
کودک همســری از دو ســال پیش در
فراکســیون زنــان مجلــس زده شــد،
مــا زنــان حاضــر در مجلس شــورای
اسالمی دغدغهمان از جنس جامعه
است.
ایــن نماینــده مجلس با اشــاره به
اینکه سن ازدواج دختران در مجلس
ششــم به  13ســال افزایش پیدا کرد،
اذعــان داشــت :البتــه در تبصــره آن
ذکــر شــده بــا تأییــد دادگاه صالحه و
تأیید ولــی فرد در هر ســنی میتواند
ازدواج کند .با این حال ما هنوز شاهد
ازدواج دختران در سنین  9تا  14سال
هســتیم .نزدیک  5و خردهای درصد
از ازدواجها در ســنین  10تا  14سالگی
رخ میدهــد که جمعیتــی حدود 40
هزار نفر را شامل میشود.
وی افــزود :متأســفانه برخــی
بواسطه برداشــتهای غلط با الیحه
کودک همســری مخالفــت میکنند،
این افــراد تصور میکننــد ما مخالف
افزایــش جمعیــت هســتیم ،امــا
اینطــور نیســت بهتــر اســت بهجای
مخالفــت با طرح کودک همســری و
تمرکــز روی  40هــزار کودک شــرایط
ازدواج را بــرای یــک میلیــون جــوان
آمــاده ازدواج کــه امکانــات الزم را
ندارند ،فراهم کنیم.
سلحشــوری بااشــاره به ســن رأی
دادن کــودکان و نوجوانــان ادامه داد:
چطــور کودکان و نوجوانان صالحیت
رأی دادن در ســن پاییــن را ندارنــد،
امــا بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده
کودک  9یا  10ســاله میتواند خوب و
بد زندگیاش را تشــخیص دهد ،این
موضــوع حتی در بحث جمعیت نیز
آســیب میزند ،آیا سالمت باروری و
بهداشــت این کودکان تأمین است؟
بســیاری از این کودکان در  30سالگی
دچار بیماریهایی از جمله ســرطان
میشــوند .بســیاری از ایــن کــودکان
دچــار ناباروری میشــوند ،آنهــا نه از
کودکــی لــذت میبرنــد و نــه تجربــه
بزرگسالی خوبی دارند.

شرایط برخورداری دختران و پسران از حقوق اجتماعی براساس قوانین

سال

سن ازدواج در پسران

 15سال

سن ازدواج در دختران

سن اخذ گواهینامه پایه سوم در دختران و پسران
سن اخذ گذرنامه ایرانی

 13سال

 18سال تمام

اجازه محضری برای افراد زیر ۱۸
سال از سوی پدر و یا قیم قانونی

سن ثبت اسناد ملکی و یا اجاره ملک برای کودکان

 18سال تمام

سن اخذ وکالت برای انجام امور دیگران

 18سال تمام

سن رأیدهندگان در کلیه انتخابات

 18سال تمام

سن انجام امور بانکی

سن خرید سیم کارت تلفن همراه
سن کفالت مادر برای پسران

اصالً متوجه میشوند رضایت یعنی
چــه؟ متأســفانه ســوءتفاهماتی کــه
ایجاد میشــود منفعت ملی را فدای
روزمرگی میکند .شــاید اگر اشخاص
دیگری این طرح را مطرح میکردند
مخالفــت نمیشــد شــاید چــون مــا
مطــرح کردیــم مخالفــت میکننــد.
مخالفــان ایــن طــرح را دعــوت کنید
تا خودشــان پاســخگو باشــند و دالیل
مخالفتشان را بیان کنند.
وی اظهــار کــرد :درســت اســت
قانــون در ایــن زمینــه نقــش دارد،
امــا فرهنگســازی بشــدت تأثیرگذار
اســت ،بهطــور مثــال زنجــان بهدلیل
بیسهای فرهنگی بیشــترین آمار در
ازدواج سنین  10تا  14سال را داراست،
ایــن نــوع ازدواجهــا بــه روح و روان
کــودکان در ســنین پایین آســیب وارد
میکند که همین اصلیترین دغدغه
ماســت .فرهنگســازی بــه نهادهای
مدنــی برمیگــردد ،صداوســیما،
آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی
در راســتای تربیــت و آمــوزش ایفــا
میکنند ،در حوزه قانونگذاری هم ما
تالش میکنیم ،اما در فرهنگســازی
نهادهای متولی باید تالش کنند.

سلحشوری گفت :سیاستگذاریها
را بــر اســاس واقعیــت ،رضــای
خــدا و منافــع ملــی تعریــف کنیــم و
بــرای اعتــای جامعــه تــاش کنیم.
امیــدوارم بــا کمــک شــما ،نهادهای
مدنــی و ...ازدواج نکــردن جوانــان و
کــودکان را باهــم حــل کنیم و ســعی
کنیم جامعه به ســمت توسعه پیش
برود.
ëëیک بام و دو هوا شدهایم
شــهناز ســجادی ،دســتیار ویژه در
امــور حقــوق شــهروندی معاونــت
امــور زنــان و خانواده نیــز گفت :یکی
از نماینــدگان مجلــس در مخالفــت
بــا این الیحــه عنوان کــرد مادربزرگ
بنــده  9ســالگی ازدواج کــرده ،در
جــواب این حــرف باید گفــت ما قرار
نیســت بــه عقــب نــگاه کنیــم بلکــه
قرار اســت به جلو نــگاه کنیم .آیا این
نماینــده حاضــر اســت از رنجهایــی
کــه مادربزرگش کشــیده نیز صحبت
کنــد؟ اصــاً پدربــزرگ ایشــان چنــد
ساله بودند؟
وی افزود :آیــا نمایندگان مخالف
حاضرند کودکان خود در این ســن به

 18سال تمام
 18سال تمام

 18سال تمام

ازدواج دربیاورند؟ این نوع ازدواجها
مخصوص قشــر آسیبپذیر است در
حالی کــه فرزندان خودشــان در ناز و
نعمــت زندگی میکنند و در خارج از
کشــور تحصیل میکنند .ســن بلوغ را
نمیخواهنــد تغییر بدهنــد در حالی
که در قرآن به ســن ازدواج اشــارهای
نشــده و فقط در ســورههای نسا و نور
درباره بلوغ صحبت شده است.
ســجادی ادامــه داد :ایــن کودکــی
که میتواند ازدواج کند جالب اســت
نمیتوانــد حســاب پسانداز داشــته
باشــد ،گواهینامــه بگیرد ،ماشــینی را
بهنــام خــود بزند ،در واقــع یک بام و
دو هوا شــدهایم .تکلیف سن حقوقی
بچههای ما مشخص نیست ،فعاالن
عرصــه کــودک بایــد تــاش کننــد
تکلیــف ایــن موضــوع روشــن شــود.
تمــام ممنوعیتهــای اجتماعــی را
بار کودک میکنیم ،اما از ســوی دیگر
حــق دارد ازدواج کنــد ،در حالــی کــه
مســئولیت تشــکیل خانواده از افتتاح
حســاب پسانداز و گرفتن گواهینامه
سنگینتر است.
ëëدر قرآن سن ازدواج نداریم
دســتیار ویــژه در امــور حقــوق
شــهروندی معاونــت امــور زنــان
و خانــواده اذعــان داشــت :فقهــا و
علمــای نواندیــش هــم معتقدند در
قرآن ســن ازدواج نداریــم و باید این
قانون به روزرســانی شــود ،اما برخی
این موضوع را خط قرمز میدانند.
وی بیان داشت :طبق سرشماری
مرکز تحقیقات ســازمان ثبت احوال
ســن ازدواج بیــن  10تــا  14ســال در
ســال  85شــش درصــد و در ســال
 95چهــار درصد اعالم شــده اســت.
این در حالی اســت که نســبت ســنی
ازدواج دختــران بیــن  15تــا  19ســال

در کل کشــور  21درصــد و بیــن  20تــا
 24ســال  55درصــد بوده اســت ،اما
در ســال  96تعــداد  247طالق برای
زنانی ثبت شده که  13ساله بودهاند،
شاید بسیاری از ازدواجها ثبت نشده
باشــند ،بنابراین طالقشــان هم ثبت
نمیشود .در استانها سهم دختران
ازدواج کــرده بیــن  15تــا  19ســال در
ایــام  12.5درصد ،خراســان رضوی
 33.2درصد و قسمت حاشیهنشین
تهران  13.3درصد بوده است.
ســجادی بــا بیــان اینکــه فقــر
فرهنگــی ،مالــی ،اعتیــاد ،نداشــتن
تحصیــات والدیــن ،تبعیــت از
عــرف محلــی و منطقــهای از دالیــل
کودک همسری اســت ،گفت :تعداد
بیشــماری از ازدواجهــای زودهنــگام
توســط عــرف محلــی و منطقــهای
توســط پدر و مــادر صــورت میگیرد
و در چنیــن ازدواجهایــی اراده و
رضایتــی وجــود نــدارد ،بنابرایــن
از لحــاظ حقوقــی و فقهــی عقــد و
قــراردادی که رضایت در آن نباشــد،
باطل است ،مگر اینکه بعد از ازدواج
رضایت حاصل شود.
دســتیار ویــژه در امــور حقــوق
شــهروندی معاونــت امــور زنــان و
خانواده اظهار کرد :ازدواج زودرس و
پیشرس تراژدی عصر ما محســوب
میشود و حذف دوران کودکی از یک
انسان کار ما نیست.
وی خاطرنشــان کــرد :در شــورای
فقهی و حقوقــی معاونت زنان برای
رصــد خألهای قانونی بویژه در حوزه
زنــان و کــودکان در تــاش هســتیم
و قــرار اســت ایــن بــار مســأله کودک
همســری را بهصــورت الیحــه ارائــه
بدهیــم ،مهم نیســت سرنوشــت آن
چه شــود ولی مــا مطالبهگری خود را
انجــام میدهیم ،بســیاری از قوانین
در طول این  40سال اصالح شدهاند،

تغییرات و اصالحات قوانین دســت
نیافتنی نیست.

ëëدستمان در ازدواج کودکان خالی
است
زهــرا رحیمــی ،مدیرعامــل
جمعیت امــام علی گفــت :قیچیای
بهنــام ازدواج بــرای کــودکان وجــود
دارد کــه بــا آســیبهای اجتماعــی در
ارتبــاط اســت .در بســیاری از مواقــع
عــدم توانمنــدی و آمــوزش مــادران
نقش بســزایی در این آســیبها دارد،
فرزندان ایــن مادران همــان مادرانی
میشــوند که  8 ،7کــودک دیگر با این
شــرایط بــه جامعــه میافزاینــد ،باید
بــه ریشــه این آســیبها توجه داشــته
باشــیم گام نخست پیشــگیری در این
زمینه است که متأسفانه قانون در این
زمینــه حمایت نمیکند و دســتمان
خالــی اســت .هنگامیکــه ازدواج
کودک مطرح میشــود با هجمهای از
تهمتها مواجه میشویم گویا برخی
در اعتیــاد ،ازدواج کودکان و ...کاســب
هستند.
وی افزود :وقتــی از ازدواج کودکان
صحبــت میکنیــم ایــن موضــوع
مخصــوص کل جامعــه نیســت و
فقــط به قشــر خاصــی مرتبط اســت.
نکتــه دیگــر در ایــن باره این اســت که
ازدواج کــودک بــا معضالتی همچون
فــرار ،کشــاندن دختــران بــه باندهای
سوءاســتفاده جنســی هم روبهروست،
بهدلیل نبود حمایت ،این نوع کودکان
ســعی میکننــد از منطقهشــان دور
شــوند و فــرار کننــد حال ایــن دختران
آموزش ندیده باعث تکرار یکســری از
آسیبها در جامعه میشوند.
رحیمــی ادامــه داد :نماینــدگان
مخالفــان هم بــه این مراســم دعوت
شــدند ،امــا بعــد از کلــی بررســی
متأسفانه دعوت ما را نپذیرفتند.

وام  ۱۵میلیون تومانی ازدواج برای
زوجین ،چندان راهگشا نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت:
بهدلیــل تحریمهــا و کاهش صــادرات نفــت ،بودجه ۹۸
اخبــار انقباضــی نوشــته شــده اســت ،اما جــا دارد کمــی ردیف
بودجههــا جابهجــا شــود تا به موضــوع ازدواج کــه یک امر مهــم در جامعه
است ،نگاه ویژهای شود.
بهگــزارش ایســنا ،زهرا ســاعی در جمــع خبرنــگاران بیان کــرد :در قانون
تســهیل ازدواج که در ســال  ۸۴و در مجلس هفتم شــورای اسالمی تصویب
شــد ،قــرار بر آن بــود که صندوق اندوختــه جوانان راهاندازی شــود که از این
طریق ،وامهایی جهت تســهیل ازدواج جوانان در اختیار آنها گذاشــته شود،
متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در دولت نهم ،این صندوق اندوخته جای خود
را به صندوق مهر امام رضا(ع) داد که اکنون با نام صندوق کارآفرینی امید
در حال فعالیت بوده و کامالً واضح است که در همان سالها ،این صندوق
از مسیر خود منحرف شد و تاکنون هم شکل نگرفته است.
وی اضافه کرد :ســال گذشته مجلس در جریان تصویب بودجه  ،۹۷وام
ازدواج هر یک از زوجین را از  ۱۰میلیون تومان به  ۱۵میلیون تومان افزایش
داد ،حــال دولت در بودجه  ۹۸که تا چنــدی دیگر در مجلس مطرح خواهد
شد ،رقم این وام را همان  ۱۵میلیون تومان در نظر گرفته است؛ با توجه به
رشــد تورم و بخصوص باال رفتن نرخ مســکن که حتی در برخی نقاط تهران
تــا چندین برابر هم افزایش پیدا کرده اســت ،بایــد بگویم که اعطای وام ۱۵
میلیون تومانی برای هر زوج خیلی کارگشا نیست .وی در پاسخ به اینکه آیا
نمایندگان برای افزایش وام ازدواج در بودجه  ۹۸تالش خواهند کرد ،گفت:
ما در حال بررســی و کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم میزان وام ازدواج را در
بودجه  ۹۸بیش از مبلغ تعیین شده توسط دولت ،لحاظ کنیم.

رایزنی وزیر تعاون برای افزایش بودجه
توانمندسازی معتادان متجاهر

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در مشــهد گفت :برای تأمیــن منابع مورد
نیاز مراکز ترک اعتیاد اجباری و خانههای بینراهی بهبودیافتگان خراســان
رضوی از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور رایزنی میکند.
«محمد شــریعتمداری» در بازدید از مرکز معتادان متجاهر راهی به ســوی
سالمت و خانه بینراهی بهبودیافتگان این مرکز ،گفت :بهزیستی در زمینه
نجــات و توانمندســازی معتادان متجاهر ،وظیف ه ســنگینی بــر عهده دارد و
همه از جمله دولت ،خیرین و مردم باید به آن کمک کنند.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکه ایــن گــروه از معتادان
مراحــل ســختی را در زندگی پشــت ســر گذاشــته و حــاال به مرحلــ ه نجات و
توانمندســازی رســیدهاند ،گفت :اگر در این مرحله بتوانیم به توانمندسازی
و اســتقالل آنها کمــک کنیم ،امید پذیــرش خانواده و جامعه نیــز در رابطه
بــا آنهــا تقویت میشــود ،اما اگر آنها را رها ســازیم؛ هــم هزینههای دولت و
خیریــن بــه هــدر میرود و هــم اینکــه نمیتوانیم بــه هدف برنامــ ه نجات و
توانمندســازی بیماران سوء مصرف مواد دســت یابیم .وی با تأکید بر اینکه
بودجههای ســنواتی دولــت در این زمینه ،پایــداری الزم را ندارد ،خطاب به
مدیران بهزیســتی استان گفت :باید به شــرکای اجتماعی خودمان ،اعتماد
بیشتری داشته باشیم و به آنها میدان فعالیت بدهیم.

