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مقدمه
پــس از رشــد بــاالی جمعیــت در اواخــر دهــه 50 و 601 و بــه دنبــال آن، اجــرای طوالنی مــدت 
کاهــش یافــت؛  طــرح تنظیــم خانــواده در کشــور2، نــرخ بــاروری ایــران بــه طــرز چشــمگیری 
ــه  ــاروری کشــور طــی کمتــر از دو دهــه، از رقــم 5.5 در ســال 1۳6۸ ب کلــی ب ــرخ  به نحوی کــه ن
کارشناســان حــوزه جمعیــت، ایــن امــر در آینــده  رقــم 1.۸ در ســال 1۳۸۳ رســید۳. بــه عقیــده 
موجــب بــروز مشــکالت عدیــده ای بــرای کشــور خواهــد شــد4؛ لــذا مســئله جمعیــت در کشــور 
کمــا اینکــه اســناد و قوانیــن باالدســتِی کشــور نیــز بــر ایــن  کــرده اســت؛  اهمیــت ویــژه ای پیــدا 

کیــد ویــژه ای دارنــد. موضــوع، تأ
ــون برنامــه  ــواده6 )ابالغــی مقــام معظــم رهبــری(، قان کلــی جمعیــت5 و خان سیاســت های 
پنج ســاله ششــم توســعه7، اصــالح قوانیــن تنظیــم جمعیــت و خانــواده۸ و نقشــه مهندســی 

خ باروری زنان در این دوره بیش از ۶ فرزند برای هر زن بوده است. مشاهده آمار 1.  نر
کاهــش فرزنــدآوری هم زمــان شــد  2.  ایــن سیاســت ها بــا میــل عمومــی خانواده هــا پــس از جنــگ تحمیلــی بــرای 
گرفــت. شــروع جــدی ایــن سیاســت گذاری بــا قانــون برنامــه اول توســعه  و مــورد حمایت هــای بین المللــی نیــز قــرار 
اســت.  بــوده   1۳۷2 مصــوب  جمعیــت  و  خانــواده  تنظیــم  قانــون  و   1۳۶۸ مصــوب  کشــور  اجتماعــی  اقتصــادی- 

خ بــاروری بــه 1.۸ در ســال 1۳۸۳ بــود. نتیجــه ی ایــن عوامــل، رســیدن نــر
کلی در ایران خ باروری  ۳.  آمار نر

4.  عــدم رشــد و توســعه اقتصــادی، پیــری و بی نشــاطی جمعیــت و هزینه هــای نگــه داری ســالمندان، آســیب های 
کشــور مقصــد، ضعیــف شــدن  گسســت فرهنگــی  اخاقی-تربیتــی و اختــال در جامعه پذیــری، مهاجــرت اجبــاری و 
کاهــش رشــد جمعیــت و  کشــور از مهم تریــن پیامدهــای  کاهــش جمعیــت جــوان و نخبــه ی  کشــور و  نیــروی دفاعــی 

کشــور هســتند. ــاروری در  ب
کد خبر: 2۶44۰ 5.  پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری/ 

کد خبر: ۳4254 ۶.  پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری/ 
کــد خبــر:  ۷.  بخــش 14؛ ســامت، بیمــه، ســامت و زنــان و خانــواده/ پایــگاه اطاع رســانی مرکــز پژوهش هــای مجلــس 

1۰1454۷
۸.  پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان/ متن قانون

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?end=2015&locations=IR&start=1960&view=chart
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92239
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92239
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?end=2015&locations=IR&start=1960&view=chart
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34254
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=9+b9FIiJFYU=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
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گردیده انــد2. کــه در ایــن راســتا وضــع  فرهنگــی1 ازجملــه اســناد و قوانینــی بــه شــمار می رونــد 
کاهــش بــاروری و نــرخ رشــد جمعیــت کشــور در ســال های اخیــر، ســن ازدواج و  کنــار  در 
کــه۳ میانگیــن ســن ازدواج  ــه ای  ــارداری نیــز به طــور محسوســی افزایــش یافتــه اســت؛ به گون ب
دختــران و بــارداری زنــان طــی 10 ســال اخیــر، 2 ســال بــاال رفــت و بــه ترتیــب بــه حــدود 24 و 29 

کیــد دارد4. کلــی جمعیــت بــر رفــع ایــن مشــکل تأ ســال رســید. لــذا سیاســت های 
فراکســیون زنــان مجلــس دهــم بــا حمایــت معاونــت زنــان رئیس جمهــور، از آذرمــاه ســال 95 
در حــال پیگیــری طرحــی تحــت عنــوان »افزایــش حداقل ســن ازدواج دختران« اســت. هدف 
ایــن طــرح، افزایــش حداقــل ســن ازدواج دختــران از 1۳ ســال بــه 15 یــا 1۸ ســال و همچنیــن 
حــذف تبصــره ی امــکان ازدواج دختــران زیــر ایــن ســن بــا اذن ولــی و تأییــد مصلحت از ســوی 
دادگاه اســت. موافقــان ایــن طــرح5 بــر بــاال بــودن آســیب جســمی و روحــی، عــدم رســیدن بــه 
بلــوغ عقلی-عاطفــی، آمــار بــاالی طــالق و افزایــش آمــار تــرک تحصیــل در ازدواج هــای زیــر 1۸ 
ــر پاییــن  ــا مخالفــان ب کیــد دارنــد. در مقابــل اّم ســال و لــزوم تبعیــت از قوانیــن بین المللــی تأ
بــودن آمــار طــالق ازدواج هــای زیــر 1۸ ســال، تنــوع زیــاد و اهمیــت پایین تــر  بلــوغ اجتماعــی در 
ازدواج، همخــوان نبــودن قوانیــن بین المللــی بــا فرهنــگ ایــران و وجــود عوامــل مهم تــر در تــرک 

تحصیــِل متأهــالن زیــر 1۸ ســال اذعــان دارنــد.

کد خبر: 21۷5 1.  مصوب شورای عالی انقاب فرهنگی / پایگاه اطاع رسانی شورای عالی انقاب فرهنگی/ 
کیــد  2.  مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه افزایــش ســن ازدواج، بــر لــزوم حمایــت از ازدواج جوانــان در ســنین پاییــن تأ
کاهــش رشــد  کــردن  گوشــزد  کارگــزاران نظــام )1۳91/۰5/۰۳((. ایشــان همچنیــن ضمــن  فرمودنــد )بیانــات در دیــدار 
ح تنظیــم خانــواده و لــزوم برنامه ریــزی در راســتای افزایــش  جمعیــت طــی ســال های اخیــر، از اشــتباه بــودن تــداوم طــر

کیــد نمودنــد )بیانــات در اجتمــاع مــردم بجنــورد)1۳91/۷/19((. جمعیــت تأ
کاهــش آن تأثیــرات مســتقیم و  کــه افزایــش و  کتورهــای جمعیتــی محســوب می شــود  ۳.  ســن ازدواج از مهم تریــن فا

کشــور دارد غیرمســتقیمی را بــر ســاختار جمعیتــی 
خ باروری به بیش از سطح جانشینی. 4.  بند یک: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نر

کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از  بنــد دو: رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد، 
کارآمــد. زوج هــای جــوان و توانمندســازی آنــان در تأمیــن هزینه هــای زندگــی و تربیــت نســل صالــح و 

کســیون زنــان مجلــس شــورای  کــرد؛ فرا ح را می تــوان به صــورت زیــر دســته بندی  5.  مهم تریــن موافقــان ایــن طــر
اســامی، خیریه هــا و انجمن هــای مدنــی؛ جمعیــت امــام علــی، برخــی از روان شناســان و جامعه شناســان، جمعــی از 
کارشناســان قــوه قضاییــه، برخــی از مــوکان و حقوق دانــان، برخــی از اســاتید دانشــگاه، برخــی از  پزشــکان، برخــی از 

کــودک کنوانســیون حقــوق  مســئوالن ســازمان بهزیســتی، معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری، مرجــع ملــی 

http://ms.farhangoelm.ir/legislation-Bank/2175
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
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ایــن نوشــتار می کوشــد تــا با اســتناد به گفته های دولتمــردان و کارشناســان حوزه جمعیت، 
در بخــش نخســت، بــه قوانیــن مربــوط بــه ســن ازدواج در کشــور و در جهــان بپــردازد و ســپس 
اظهــارات موافقیــن و مخالفیــِن طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج را مرور نماید. ســپس تالش 
می شــود تــا تصویــری روشــن از آمارهــای ملــی و بین المللــی مرتبــط بــا مســئله ســن ازدواج ارائــه 

گردد.
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قوانین مرتبط با سن ازدواج در ایران

قانون مدنی

کمتــر  از 1۳  مطابــق مــاده )1041( ایــن قانــون، نــکاح قبــل از بلــوغ، ممنــوع و نــکاح دختــر 
کمتــر از 15 ســال منــوط بــه اذن ولــی به شــرط مصلحــت و بــا تشــخیص دادگاه  ســال و پســر 

صالــح خواهــد بــود1.

آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسالمی ایران

جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1۳72 و بــا مصوبــه مجلــس بــه کنوانســیون حقــوق کودک 
ملحــق شــد2. از ســال 1۳72 تــا 1۳۸۸، وزارت امــور خارجــه بــه نمایندگــی از دولــت امــور 
مربــوط بــه اجــرای مفــاد کنوانســیون را نظــارت و گــزارش ادواری را تنظیــم و ارســال می نمــود. از 
دی مــاه 1۳۸۸ بــا مصوبــه دولــت، وزارت دادگســتری به عنــوان مرجــع ملی کنوانســیون حقوق 
کــودک تعییــن و آئین نامــه ملــی آن در ســال 1۳90 در ایــن وزارتخانــه بــه تصویــب رســید۳. بــر 

1.  مصوب 29/۷/1۳۷9
کد خبر: 92۳۷4 2.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

کد خبر: ۸۰۸4۳۷ ۳.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/808437
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اســاس مــاده )1( ایــن آیین نامــه، کــودک بــه تمامــی افراد کمتر از 1۸ ســال تماِم شمســی اطالق 
می شــود1.

آیین نامه اجرایی مدارس

ایــن آیین نامــه در جلســه 652 تاریــخ 1۳79/5/20 بــه تصویــب شــورای عالــی آمــوزش و 
پــرورش رســید. طبــق مــاده پنجــاه و ســوم آن، تحصیــل افــراد متأهــل زیــر 1۸ ســال بــه یکــی 
از چهــار روش زیــر امکان پذیــر اســت: شــرکت در امتحانــات متفرقــه، تحصیــل در مــدارس 
بزرگ ســاالن، ثبت نــام در مــدارس روزانــه و شــرکت در امتحانــات بــدون حضــور در کالس و 
ثبت نــام در مــدارس روزانــه ضمــن رعایــت ســادگی کامــل و خــودداری از ابراز مســائل ازدواج با 
دیگــر دانش آمــوزان2؛ لکــن در عمــل تقریبــًا ایــن مــوارد اتفــاق نیفتــاده اســت و اکثــر متأهلین به 

علــت برخوردهــای ســلیقه ای مدیــران مــدارس، مجبــور بــه تــرک تحصیــل می شــوند۳.

کد خبر: ۸۰۸4۳۷ 1.  مرکز پژوهش های مجلس/ 
کد خبر: 195۳12 کشور/  2.  پایگاه اطاعات قوانین و مقررات 

کد مطلب: 19۳4 ۳.  روزنامه وقایع اتفاقیه؛ 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/808437
http://www.dastour.ir/print/?lid=195312
http://www.vaghayedaily.ir/newspaper.aspx?NewspaperTextID=1934
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قوانین جهانی در رابطه با حداقل سن ازدواج

کنوانسیون حقوق کودک

کــودکان در ســال 19۸9  کــودک شــامل اساســی ترین حقــوق بشــر بــرای  کنوانســیون حقــوق 
بــه تصویــب رســید و 19۳ کشــور بــا ضمانــت قانونــی بــه آن ملحق شــدند. کنوانســیون جهانی 
حقــوق کــودک شــامل 54 مــاده و دو پروتــکل اختیاری اســت1. طبق ماده )1( این کنوانســیون 
کــودک اطــالق می شــود؛ مگــر این کــه قانــون  کــه زیــر هجــده ســال تمــام باشــد،  بــه هــر انســانی 
کشــور موردنظــر تفــاوت داشــته باشــد2. اســتناد موافقــان طــرح افزایــش حداقــل  کــم در  حا
کــودک اســت۳. ســلجوقی،  کنوانســیون از ســن  ســن ازدواج در ایــران، مبتنی بــر تعریــف ایــن 
مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان رضــوی، ضمــن اشــاره بــه تعریــف 
کیــد داشــت کــه »هیئت وزیــران وقــت در ســال  ســن کودکــی در کنوانســیون حقــوق کــودک، تأ

کد خبر: 421۸ 1.  پایگاه اطاع رسانی یونیسف/ 
2.  Article 1: For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age 
of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
کــد مطلــب:  ۳.  شــیرین احمدنیــا، معــاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی ســازمان بهزیســتی/ خبرگــزاری ایرنــا/ 

۸2۳41215
کــودکان آســیب دیده اجتماعــی خانــه خورشــید/پایگاه خبــری ســامت نیــوز/  کمــک بــه زنــان و  لیــا ارشــد، رئیــس مرکــز 

کــد مطلــب: 225199
کد مطلب: 2221۷5 کبری، معلم/ روزنامه وقایع اتفاقیه؛  زهرا علی ا

https://www.unicef.org/iran/fa/media_4218.html
https://www.unicef.org/iran/fa/media_4218.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/crc-optional-2.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/crc-optional-2.html
http://www.irna.ir/fa/News/82341215
http://www.salamatnews.com/news/225199
http://www.salamatnews.com/news/222175/
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کــرد فلــذا نبایــد ازدواج زیــر 14 ســال اتفــاق بیفتــد1.« کودکــی را تــا 1۸ ســالگی اعــالم  91، ســن 

سند توسعه پایدار 2۰۳۰ 2 

پــس از اتمــام زمــان اهــداف توســعه هــزاره در ســال 2015، 169 عضــو ســازمان ملــل متحــد 
ســند توســعه پایــدار 20۳0 را در ایــن ســال بــه تصویــب رســاندند. ایــن ســند حــاوی 17 آرمــان 
کــه کشــورها بایــد بــرای رســیدن بــه آن هــا تــا ســال 20۳0 تــالش نماینــد۳.  مختلــف اســت 
کمیتــه سیاســی ســطح اول  ایــران جــزو حاضریــن جلســه ی تصویــب ایــن ســند و عضــو 
توســعه پایــدار محســوب می شــود4. آرمــان پنجــم5 ایــن ســند دربــاره ی برابــری جنســیتی و 
توانمندســازی زنــان اســت. در هــدف ُخــرد 5.۳ بــر رفــع تمــام رفتارهــای مضــر ماننــد ازدواج 
کیــد شــده اســت6. در همیــن راســتا  کــودکان( و ازدواج اجبــاری تأ کــم )ازدواج  در ســنین 
مــوالوردی، معــاون ســابق رئیس جمهــوری در امور زنان، مســئول اجــرای این آرمــان را معاونت 
کــرد ایــن معاونــت بــرای تحقــق هــدف مزبــور بــر اســاس شــاخص های  زنــان دانســت و اشــاره 

بومــی برنامه ریزی هایــی انجــام داده اســت7.

کنوانسیون مربوط به رضایت ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج

ایــن کنوانســیون بــر اســاس قطعنامــه A176۳ مــورخ 7 نوامبــر 1962 مجمــع عمومی ســازمان 
ملــل تشــکیل شــد. طبــق مــاده ی دوم ایــن کنوانســیون، کشــورهای طــرف کنوانســیون موظف 
ــا اجــازه ی  ــر ایــن ســن تنهــا ب ــه تعییــن حداقــل ســن ازدواج شــده اند؛ به نحوی کــه ازدواج زی ب
کنون به این توافق نپیوســته اند9. مقام صالح مجاز باشــد۸. ایران و اکثر کشــورهای اســالمی تا

کد خبر: ۸2۶9۶۷9۰ 1.  خبرگزاری ایرنا/ 
2.  SDG’s 2030
3. Sustailnable development agenda
4.  high-level political forum on sustainable development

کان 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران 5.  هدف 
کد خبر: 19۰9 ۶.  مرکز اطاعات سازمان ملل متحد- تهران/ 

کد مطلب: 24۷512 ۷.  روزنامه اطاعات؛ 
کنوانسیون مربوط به رضایت ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها   .۸

کد خبر: 2۶5914 9.  پایگاه خبری - تحلیلی عیارآناین/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82696790
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates.html
http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1909
http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1909
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=247512
http://www.unic-ir.org/hr/marriage1.html
http://www.unic-ir.org/hr/marriage1.html
http://ayaronline.ir/1396/10/265914.html
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کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کــه در ســال 2014 از ســوی ســازمان  کنوانســیون  به موجــب ســند تفســیری شــماره ۳1 ایــن 
ملــل منتشــر گردیــد؛ ازدواج زودهنــگام، بــه هــر ازدواجــی اطــالق شــده کــه یکــی از زوجیــن، زیــر 
ــه  ــود. البت ــوب می ش ــاری1 محس ــی از ازدواج اجب ــوع ازدواج، مصداق ــن ن ــد و ای ــال باش 1۸ س
طبــق ســند تفســیری فــوق، بــا اجــازه دادگاه کشــور مربوطــه، حداقــل ســن ازدواج می توانــد 16 
ســال تعیین شــود2. ایران طبق مصوبه چهارصد و ســیزدهمین جلســه شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی )مــورخ 1۳76/11/14( بــه ایــن کنوانســیون ملحــق نشــده اســت۳ امــا موافقــان طــرح 

کیــد دارنــد. افزایــش حداقــل ســن ازدواج در ایــران، بــر ایــن ســند تأ

کــه حداقــل یــک نفــر از طرفیــن ازدواج نســبت بــه آن رضایــت نداشــته باشــد و اغلــب  1.  ازدواج اجبــاری ازدواجــی اســت 
از فشــارهای مختلــف مالــی، روانــی، عاطفــی و یــا خشــونت در آن اســتفاده می شــود؛ ازدواج اجبــاری در انگلســتان

کــودک  کمیتــه حقــوق  کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه زنــان و شــماره 1۸  کلــی / نظــر عمومــی شــماره ۳1  2.  توصیــه عمومــی 
در مــورد اقدامــات مضــر

کد خبر: 1۰۰552 ۳.  پایگاه اطاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس/ 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jul/22/how-prevalent-is-forced-marriage-in-the-uk
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CEDAW_C_GC_31_CRC_C_GC_18_7557_E.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CEDAW_C_GC_31_CRC_C_GC_18_7557_E.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CEDAW_C_GC_31_CRC_C_GC_18_7557_E.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100552
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اقدامات و برنامه ها

تالش جهت آماده سازی طرح افزایش حداقل سن ازدواج

از آذرمــاه 1۳95 اقداماتــی جهــت ارائــه طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج دختــران از ســوی 
فراکســیون زنــان مجلــس و بــا حمایــت معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری آغــاز 
گشــت1. همچنیــن ایــن فراکســیون بــر آن اســت تــا با جمــع آوری مســتندات )از ســازمان هایی 
ماننــد ثبت احــوال و وزارت بهداشــت( و کمــک گرفتــن از دیگــر قوانیــن )مانند قانون حمایت 
کــودکان و نوجوانــان( ایــن طــرح را بــه مجلــس ارائــه نمایــد. در همیــن راســتا اعضــای  از 
فراکســیون زنــان مجلــس طــی چند ماه اخیــر، اقداماتی ازجمله دیدار با مراجع تقلیــد در قم2، 
دیــدار بــا آیــت اهلل بطحایــی۳، نشســت بــا معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری و کارشناســان 
ســالمت4، شــرکت در جلســات شــورای فرهنگــی- اجتماعــی زنــان و خانــواده5، نشســت 

کد مطلب: ۸55۸۳ 1.  روزنامه شهروند؛ 
کد مطلب: 2۰14۷۶ 2.  روزنامه آرمان؛ 

کد خبر: 5۷۰۶۷1 ۳.  خبرگزاری ایلنا/ 
کد خبر: ۸2۶۸94۶۳ 4.  خبرگزاری ایرنا/ 

کد خبر: ۸4۳۸ 5.  پایگاه اطاع رسانی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده/ 

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/85583
http://www.armandaily.ir/fa/news/main/201476
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/570671-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/News/82689463
http://zn.farhangoelm.ir/News/Pictorial/8438
http://zn.farhangoelm.ir/News/Pictorial/8438
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مشــترک بــا حقوقدانــان و جامعه شناســان1 صــورت داده اند. همچنین اعضای فراکســیون در 
همایش هــا و نشســت های مرتبــط بــا ایــن موضــوع شــرکت نمودنــد و از افزایــش حداقــل ســن 
کار قــرار  کرده انــد2. سیاوشــی، عضــو فراکســیون زنــان مجلــس، از در دســتور  ازدواج حمایــت 

گرفتــن ایــن الیحــه بعــد از اتمــام بررســی بودجــه ســال 97 خبــر داده اســت۳.

تدوین الیحه ی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

کــودکان و  از دیگــر تالش هــای موافقــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج، تعریــف ســن 
ممنوعیــت ازدواج آن هــا اســت. در همیــن راســتا سیاوشــی، عضــو فراکســیون زنــان مجلــس، 
ضمــن یــادآوری اینکــه در الیحــه حمایــت از حقوق کــودکان و نوجوانــان، می توان ســن ازدواج 
کیــد دارد مهم تریــن راهــکار پیشــگیری از ازدواج  کــرد، تأ کــودکان را به صــورت دقیــق تعریــف 
کــودکان اصــالح قانــون و ســن ازدواج اســت و بایــد در ایــن رابطــه اقــدام بزرگــی انجــام شــود4. 
کــودکان  ــا هــدف تأمیــن امنیــت بیشــتر  ــان ب کــودکان و نوجوان ــت از حقــوق  الیحــه ی حمای
گردیــد. طبــق ایــن الیحــه، افــراد زیــر  در ســال 1۳91 از ســوی دولــت دهــم بــه مجلــس ارســال 
ــد5؛ امــا  ــرار می گیرن ــون ق کــودک محســوب می شــوند و مــورد حمایت هــای ایــن قان 1۸ ســال 
کــودکان و نوجوانــان )مصــوب 1۳۸1( و قوانیــن  بــه علــت جرم انــگاری در قانــون حمایــت از 
ــه  ــدام ب ــون مجــازات اســالمی و همچنیــن پیامدهایــی ماننــد اق جزایــی دیگــر همچــون قان
کلیــات ایــن الیحــه  کــودکان یــا نوجوانــان،  کیفرزدایــی یــا مجــرم خوانــدن خــوِد  جرم زدایــی یــا 
تصویــب نشــد6. ایــن الیحــه بــار دیگــر در خردادمــاه ســال 1۳95 بــه مجلس ارائه شــده اســت و 
در دســتور کار کمیســیون قضایی مجلس قرار دارد7. ملکشــاهی، رئیس کمیســیون قضایی 

کد مطلب: 5۸9 کسیون در تلگرام/  1.  شبکه رسمی فرا
کد خبر: 12۰۷1 2.  همایش حقوق زن، حقوق بشر در شیراز؛ پایگاه آبان پرس/ 

کد خبر: ۳5۳۰۷1 نشست خبری خانه ملت؛ پایگاه خبری خانه ملت/ 
کد خبر: ۳۶9۸55 ۳.  پایگاه خبری خانه ملت/ 

کد خبر: ۳49۳۷9 4.  خبرگزاری خانه ملت/ 
کد خبر: ۸1۳251 5.  مرکز پژوهش های مجلس/ 
کد خبر: ۸1۳251 ۶.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

کد خبر: 9۷۸۰45 ۷.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

https://t.me/w_o_p10/589
http://abanpress.ir/?p=12071
http://abanpress.ir/?p=12071
http://www.icana.ir/Fa/News/353071
http://www.icana.ir/Fa/News/353071
http://www.icana.ir/Fa/News/369855/
http://www.icana.ir/Fa/News/369855/
http://www.icana.ir/Fa/News/349379
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813251
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813251
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/978045
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و حقوقی مجلس، در آذرماه 1۳96 از تصویب ۳5 ماده از 45 ماده این الیحه در کمیســیون 
قضایــی خبــر داد1.

آماده سازی الیحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

مرکــز امــور زنــان و خانــواده دولــت دهــم در ســال 1۳90 الیحــه جامــع تأمیــن امنیــت زنــان در 
کــرد؛ لکــن بــه علــت وجــود مســائل قضایــی و لــزوم همــکاری بــا قــوه  برابــر خشــونت را تدویــن 
قضاییــه جهــت تدویــن ایــن الیحــه و نزدیکی پایــان کار دولت دهــم، این الیحه از دســتور کار 
کمیســیون لوایــح دولــت دهــم خــارج شــد. در دولــت یازدهــم ایــن الیحــه مجــددًا در دســتور 
گرفــت و ایــن معاونــت همــکاری  ــواده ریاســت جمهوری قــرار  کار معاونــت امــور زنــان و خان
خــود را بــا قــوه قضاییــه در راســتای تدویــن ایــن الیحــه آغــاز نمــود2. در مــاده ی 4 الیحــه ی دوم 
گرفتــه شــد، ازدواج زودهنــگام به عنــوان آداب و رســوم ناپســند و از مــوارد  کــه بررســی آن از ســر 
گفتــه ی خدائیــان، معــاون حقوقــی قــوه قضاییــه،  خشــونت تعریــف گشــت۳. ایــن طــرح بــه 
کنــون بــه مجلــس ارســال نشــده  بــه دالیلــی همچــون جرم انــگاری وســیع، نهایــی نشــده و تا

است4.
***

گــزارش بــه بررســی مهم تریــن محورهــای اســتدالل موافقــان و مخالفــان طــرح  در ادامــه، 
»ممنوعیــت ازدواج دختــران زیــر 15 ســال« می پــردازد.

کد خبر: 1۰۳۸2۸۰ 1.  مرکز پژوهش های مجلس/ 
کد خبر: 25۸52 2.  پایگاه خبری مهرخانه/ 

کد خبر: 254۸2 ۳.  سایت خبری خانه امن/ 
کد خبر: 41۳4۳۶5 4.  خبرگزاری مهر/ 

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1038280
http://mehrkhane.com/fa/news/25852
http://mehrkhane.com/fa/news/25852
http://www.khanehamn.org/archives/25482
http://www.khanehamn.org/archives/25482
https://www.mehrnews.com/news/4134365/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9
https://www.mehrnews.com/news/4134365/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9
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ل موافقان و پاسخ منتقدان محورهای استدال

باال بودن نرخ مرگ ومیر مادران جوان

بــه عقیــده موافقــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج، ازدواج هــای زیــر 1۸ ســال ســبب بــروز 
مشــکالت جســمی و خانوادگــی بــرای زوجیــن خواهــد شــد1. ایشــان بــر چنــد برابــر بــودن میــزان 
مرگ ومیــر مــادران زیــر 20 ســال2 )و زیــر 15 ســال۳( و بــاال بــودن عــوارض جســمی بــارداری بــرای 
کیــد دارنــد. در همیــن راســتا و از منظــر ذوالقــدر5 و سیاوشــی6، اعضــای فراکســیون  آنــان4 تأ
زنــان مجلــس، علــت مرگ ومیــر تعــداد بســیاری از زنــان در هنــگام زایمــان، فرزنــدآوری در 

ســنین پاییــن اســت.
هیئت علمــی  عضــو  تقی پــور۸،  و  شــرقی7  آذربایجــان  بهزیســتی  مدیــرکل  ارشــدزاده، 
دانشــگاه بوعلــی ســینا، بــه پنــج برابــر بــودن تلفــات جانــی مــادر و جنیــن براثــر بــارداری 
ــا 24 ســال( اشــاره  ــا 14 ســال نســبت بــه زنــان در ســنین 20 ت زودرس )در بیــن دختــران 10 ت
کاظمــی، متخصــص زنــان، علــت ایــن امــر را آناتومــی و  می کننــد. الزم اســت ذکــر شــود 

تکامل نیافتگــی بــدن دختــران زیــر 1۸ ســال عنــوان می نمایــد9.

کد خبر: ۸21۳۰214 1.  محمد ربیعی، مدرس مرکز طراحی زندگی سالم دانشگاه شهرکرد/ خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر:  ۳۶554 2.  خبرگزاری مهر خانه/ 

کد مطلب: 5۳551 ۳.  روزنامه آرمان؛ 
کد خبر: 245۶5۸۳ 4.  خبرگزاری مهر/ 

کد خبر: ۳42442 5.  خبرگزاری خانه ملت / 
۶.  خبرگزاری پانا /کد خبر: ۶4۸2۷۰

کد خبر: 9۶۰411۰4۸۸4 ۷.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 951۰۰۶۰۳5۰4 ۸.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: ۳2۷29 9.  خبرگزاری مهرخانه/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82130214
http://mehrkhane.com/fa/news/36554
http://mehrkhane.com/fa/news/36554
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/53551/
https://www.mehrnews.com/news/2456583/
http://www.icana.ir/Fa/News/342442
http://pana.ir/news/648270
http://www.isna.ir/news/96041104884/
http://www.isna.ir/news/95100603504/
http://mehrkhane.com/fa/news/32729
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پاسخ�منتقدان:�باال�بودن�نرخ�مرگ�ومیر�مادران�میان�سال
منتقــدان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج بــر بالمانــع بــودن بــارداری دختــران بعــد از بلــوغ1 
و غیرواقعــی بــودن آمارهــای ارائه شــده از ســوی موافقــان اســتناد می کننــد. از منظــر خزعلــی، 
ــواده شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، مــرگ  ــان و خان عضــو شــورای فرهنگی-اجتماعــی زن
مــادران زیــر 1۸ ســال براثــر زایمــان نســبت بــه مــادران ۳5 ســال به باال، کمتر اســت2. همچنین 
بــه گفتــه کلهــر، مدیــر بخــش فرهنگ و جامعه مرکــز پژوهش های مجلــس، در ســال 92 میزان 

مــرگ مــادران بــاالِی ۳5 ســال، 26 برابــر مــرگ مــادران زیــر 1۸ ســال بــوده اســت۳.
ــا  گــزارش دفتــر ســالمت و جمعیــِت وزارت بهداشــت، طــی ســال های 1۳۸5 ت ــر اســاس  ب
1۳9۳ ســهم مرگ ومیــر مــادران زیــر 1۸ ســال تقریبــًا کمتــر از دو درصــد از کل مرگ ومیــر مــادران 
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت4. ب ــا 27 درصــد ب ــاالی ۳5 ســال بیــن 22 ت و ســهم مرگ ومیــر مــادران ب
مقــدار بــارداری مــادران، نــرخ مرگ ومیــر مــادران زیــر 1۸ ســال به طــور متوســط 2.7 در ده هــزار 

تولــد و بــرای مــادران بــاالی ۳5 ســال 4.9 در ده هــزار تولــد بــوده اســت.
جدول 1؛ بررسی آمار مرگ ومیر مادران در ۲ گروه سنی پرخطر در سال های ۸5 تا 93 حاصل از نظام 

کشوری مراقبت مرگ مادری5 )منبع: دفتر سالمت و جمعیت وزارت بهداشت(

سال
تعداد مرگ ومیر 

مادران
نرخ مرگ ومیر مادران در 

صد هزار تولد زنده
درصد مرگ مادران 

زیر 1۸ سال
درصد مرگ مادران 

باالی ۳5 سال

1۳۸527۳21.7226

1۳۸6۳16۲۴.۷۱۲۲

۱۳۸۷۲۷۳۲۰.۹۰۲۶

کد خبر: 41۳۰۷5۸ 1.  طاهره لباف، از متخصصین زنان و زایمان/ خبرگزاری مهر/ 
کد خبر: 1۳9۶۰۸11۰۰۰95۶ 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: ۷۶54۰ ۳.  پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده/ 
کشوری مراقبت مرگ مادری در سال 1۳۸9 سال 1۳92 سال 1۳95 گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام    .4

کشــوری مراقبــت مــرگ مــادرِی دفتــر ســامت و جمعیــِت وزارت بهداشــت  گــزارش عملکــرد و دســتاوردهای نظــام    .5
ســال 1۳۸9 ســال 1۳92 ســال 1۳95

https://www.mehrnews.com/news/4130758/
https://www.mehrnews.com/news/4130758/
http://www.farsnews.com/13960811000956
http://wrc.ir/news/view/2/76540
http://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/User/47/home%20page/1395/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85%201395.pdf
http://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/User/47/home%20page/1395/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85%201395.pdf
http://www.sbmu.ac.ir/uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_92.pdf
http://www.sbmu.ac.ir/uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_92.pdf
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/mmr89.pdf
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/mmr89.pdf
http://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/User/47/home%20page/1395/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85%201395.pdf
http://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/User/47/home%20page/1395/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85%201395.pdf
http://www.sbmu.ac.ir/uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_92.pdf
http://www.sbmu.ac.ir/uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_92.pdf
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/mmr89.pdf
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/mmr89.pdf
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ــی )WHO( در  ــت جهان ــازمان بهداش ــوی س ــده از س ــزارش منتشرش گ ــاس  ــر اس ــن ب همچنی
مــورد رابطــه ی بیــن ســن بــارداری و خطــر مــرگ مــادران، یــک رابطــه خطــی بیــن ســن و خطــر 
کــه بــا افزایــش هــر دهــه از ســن مــادر، احتمــال مــرگ دو برابــر  مــرگ مــادر وجــود دارد؛ به گونــه ای 

می شــود. نمــودار ایــن رابطــه بــه شــکل زیــر اســت1:
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نمودار 1؛ رابطه بین سن و خطر مرگ مادران۲ )منبع: سازمان بهداشت جهانی(

کد خبر: ۰۳2۳۳4-۰۶  /)W HO( 1.  وبگاه سازمان بهداشت جهانی
کد خبر: ۰۳2۳۳4-۰۶  /)W HO( 2.  وبگاه سازمان بهداشت جهانی

http://www.who.int/bulletin/volumes/85/8/06-032334/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/8/06-032334/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/8/06-032334/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/8/06-032334/en/
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همچنیــن طبــق مقالــه منتشرشــده در موسســه وایلــی، از ســن ۳0 ســالگی بــه بعــد بــا 
افزایــش ســن مــادر، خطــر ابتــالی کــودک بــه انــواع تریزومــی )اختــالل کروموزومــی( به شــدت 
ــاالی ۳5  ــداِن مــادراِن ب ــرای فرزن ــر ایــن اســاس، خطــر ایــن نارســایی ب ــد. ب افزایــش می یاب
ــر 20  ــادران زی ــدان م ــتر از فرزن ــر بیش ــال ده براب ــاالی 40 س ــادران ب ــرای م ــر و ب ــه براب ــال س س

ســال اســت1.
کشــور در رابطــه بــا ســن ازدواج  طبــق آمارهــای منتشرشــده از ســوی ســازمان ثبت احــوال 
دختــران2، طــی دوره 12 ســاله )1۳۸۳ تــا 1۳95( ازدواج دختــران بــاالی ۳0 ســال حــدود 
کــه ایــن امــر  کاهــش داشــت  ۳ برابــر افزایــش و ازدواج دختــران زیــر 20 ســال، 25 درصــد 
ــر  ــدول زی ــار در ج ــن آم ــات ای ــت. جزئی ــن ازدواج اس ــمگیر س ــش چش ــان دهنده ی افزای نش

مشــاهده می شــود.

جدول ۲: میزان تغییر سهم گروه های سنی زوجه از کل ازدواج ها )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(

مقدار تغییر*سال 1۳95سال 1۳۸۳گروه سنی

۳2 درصد افزایش4.25.57زیر 15 سال )درصد(

۳0 درصد کاهش1540.52۸.1 تا 20 سال )درصد(

275 درصد افزایش۳0۳.69.9 تا ۳5 سال )درصد(

۳00 درصد افزایش۳51.44.15 تا 40 سال )درصد(

2 سال افزایش21.924میانگین سنی ازدواج )سال(

* به علت گرد شدن داده ها، این درصدها مستقیمًا از اعداد نمایش داده شده به دست نیامده اند.

1.  Savva, G. M., Walker, K., & Morris, J. K. )2010(. The maternal age-specific live birth prevalence 
of trisomies 13 and 18 compared to trisomy 21 )Down syndrome(. Prenatal diagnosis, 30)1(, 57-64.

کد خبر: 4۷۷۰ گروه های سنی ازدواج؛ دفتر آمار و اطاعات جمعیتی و مهاجرت/    .2

https://www.sabteahval.ir/avej/tab-4770.aspx
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کشــور در مــورد ســن مــادران در هنــگام  همچنیــن طبــق آمارهــای ســازمان ثبت احــوال 
زایمــان، طــی یــک دوره 12 ســاله )1۳۸۳ تــا 1۳95( بــارداری مــادران زیــر 20 ســال، 40 درصــد 
کاهــش و بــارداری مــادران بــاالی ۳0 ســال بیــش از پنجــاه درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ضمــن اینکــه گــروه ســنی مــادران زیــر 15 ســال همــواره درصــد بســیار ناچیــزی از کل والدت ها 
را شــامل می شــود )حــدود 0.1 درصــد(. میانگیــن ســن بــارداری نیــز در این دوره 2 ســال افزایش 

پیداکــرده اســت. ایــن تغییــرات را در جــدول زیــر می تــوان مشــاهده نمــود:

جدول 3؛ سهم گروه های سنی مادران1 )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(

مقدار تغییر*سال 1۳95سال 1۳۸۳گروه سنی

50 درصد کاهش0.20.11زیر 15 سال )درصد(

4۳ درصد کاهش1510.۸6.1۳ تا 20 سال )درصد(

4۳ درصد افزایش۳01۸.526.6 تا ۳5 سال )درصد(

76 درصد افزایش۳57.۳12.9 تا 40 سال )درصد(

2 سال26.92۸.7میانگین سنی بارداری )سال(

* بهعلتگردشدندادههاایندرصدها مستقیماًازاعدادنمایشدادهشده بهدستنیامدهاند.

کاهــش  گــروه ســنی،  به رغــم افزایــش محــدود ازدواج هــای زیــر 15 ســال، بــارداری در ایــن 
بــاالی ۳0 رخ می دهــد؛  افزایــش در بارداری هــای  محســوس دارد و در مقابــل، بیشــترین 
گــروه ســنی بــاالی ۳0 ســال  به نحوی کــه ســهم بیــش از 40 درصــد از بارداری هــا متعلــق بــه 

اســت.

گــروه ســنی مــادران؛ دفتــر آمــار و اطاعــات  1.  والدت هــای ثبت شــده برحســب جنــس، شــهری و روســتایی بــه تفکیــک 
کــد خبــر: 4۷۶۳ جمعیتــی و مهاجــرت/ 

https://www.sabteahval.ir/avej/tab-4763.aspx
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افزایش احتمال ابتال به بیماری های زنانه در حاملگی های زیر ۱۸ سال

کــودک در ســن  کیــد بــر اینکــه  برخــی موافقــاِن طــرِح افزایــش حداقــل ســن ازدواج بــا تأ
ــی2 را  ــا حاملگ ــط ب ــای مرتب ــروز بیماری ه ــت1، ب ــی اس ــد بدن ــال رش ــالگی در ح ــا 15 س 10 ت
رئیــس  کرمــی،  گفتــه خدا بــه  برمی شــمارند۳.  ازدواج زودهنــگام دختــران  از پیامدهــای 
ــه رحــم و عــوارض  ــه ســرطان دهان ــت و خطــر ابتــال ب کشــور، عفون انجمــن علمــی مامایــی 
کامیــل احمــدی،  ــه شــمار مــی رود4.  زایمــاِن بیشــتر، ازجملــه عــوارِض ازدواج زودهنــگام ب
کتــاب طنیــن ســکوت5، بــه مخاطــره افتــادن ســالمت جنســی و  مردم شــناس و نویســنده 
بیماری هــای زنانــه، افزایــش خشــونت جنســی، افزایــش عفونت هــا و پارگــی ناشــی از زایمــان 

را از عــوارض ازدواج در ســنین پاییــن عنــوان می کنــد6.

پاسخ�منتقدان:�خطرپذیری�بیشتر�مادران�میانسال
کلینیــک تخصصــی امیــد تهــران، شــیوع عفونت هــای منتهــی بــه ســرطان  گــزارش  بــه 
دهانــه ی رحــم و مــرگ ناشــی از آن در مــادران بیشــتر از ۳5 ســال، بیــش از ســایر بازه هــای ســنی 
کارگــروه خدمــات پیشــگیرانه در ایاالت متحــده نیــز نــرخ شــیوع و مرگ ومیــر ناشــی از  اســت7. 

کــرده اســت. ســرطان دهانــه رحــم در زنــان آمریکایــی را منتشــر 
طبــق ایــن نمــودار بیشــترین شــیوع ســرطان دهانــه رحــم بــرای زنــان 40 تــا 45 ســال و کمترین 
ــان  ــا افزایــش ســن زن ــر 20 ســال اســت. مرگ ومیــر ناشــی از ســرطان نیــز ب ــان زی ــرای زن شــیوع ب

افزایــش پیــدا می کنــد.

کد خبر: ۸2۳41215 1.  شها اعزازی، جامعه شناس/ خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 9۶۰411۰4۸۸4 2.  ارشدزاده، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی/ خبرگزاری ایسنا/ 

کاهــش سیســتم ایمنــی بــدن از جملــه ی ایــن پیامدهــا عنــوان شــده اســت. پایــگاه خبــری ســامت  ۳.  پیــرِی زودرس و 
کــد خبــر: 22519۸ نیــوز/ 

کد خبر: 22۶5۷۰ 4.  پایگاه خبری سامت نیوز/ 
کودکان در ایران 5.  پژوهشی در مورد ازدواج 
کد خبر: ۳۶554 ۶.  پایگاه خبری مهرخانه/ 

ع آن تقریبــًا  ۷.  بااینکــه خطــر ابتــا بــه عفونــت در میــان زنــان زیــر 2۰ ســال بیشــتر اســت امــا ایــن عفونت هــا بــه دلیــل نــو
ــه همیــن  ــا ۳۰ ســالگی درمــان می شــوند. ب ــا دارو ت ــا ب ــه ســرطان منتهــی نمی شــوند و به صــورت طبیعــی و ی هیــچ گاه ب
دلیــل آزمایــش تشــخیص ســرطان دهانــه رحــم )پــاپ اســمیر و آزمایــش HPV( بــرای زنــان زیــر 21 ســال الزم نیســت 
گــر نتیجــه آزمایــش پــاپ اســمیر غیرطبیعــی باشــد، ایــن خانم هــا نیــز بایــد آزمایــش  و بــرای زنــان 21 تــا 29 ســال نیــز ا

کلینیــک امیــد تهــران HPV انجــام دهنــد. 

http://www.irna.ir/fa/News/82341215
http://www.isna.ir/news/96041104884/
http://www.salamatnews.com/news/225198
http://www.salamatnews.com/news/226570
http://mehrkhane.com/fa/news/36554
http://www.tehrancancer.com/2015-07-27-16-59-44/item/4306
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شیوع
مرگ و میر

نمودار ۲؛ شیوع سرطان دهانه رحم و مرگ ومیر ناشی از آن در آمریکا )منبع: کارگروه خدمات پیشگیرانه 
در ایاالت متحده(1

ناباروری بیشتر و آمار باالی سقط جنین در بارداری های زیر ۱۸ سال

موافقــان طــرح از عــدم آمادگــی دختــران زیــر 15 ســال بــرای بــارداری و رابطــه ی جنســی2 و آمار 
کیــد دارنــد۳. در همیــن راســتا سیاوشــی، عضــو  بــاالی ســقط جنین در ســنین پاییــن نیــز تأ
کید بر عــدم آمادگی دختــران 11 یا 12 ســاله برای بــارداری،  فراکســیون زنــان مجلــس، ضمــن تأ
کمیســیون  آن هــا را ُمســتعِد ســقط جنین های مکــرر می دانــد4. به زعــم ســعیدی، عضــو 
کم ســن، بیشــتر درگیــر ســقط جنین و تــرک تحصیــل می شــوند5.  آمــوزش مجلــس، زنــان 

کارگروه خدمات پیشگیرانه در ایاالت متحده   .1
کــد خبــر:  کــودکان /پایــگاه خبــری ســامت نیــوز/  ــا عزیزپنــاه، رئیــس هیئت مدیــره انجمــن حمایــت از حقــوق  2.  ثری

2212۰1
کد خبر: 221۶۶۳  ۳.  موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران /پایگاه خبری سامت نیوز/ 

کد خبر: 221۰9۳ 4.  خبرگزاری سامت نیوز/ 
کد خبر: 22۳۷11  5.  پایگاه خبری سامت نیوز/ 

http://www.salamatnews.com/news/221201/
http://www.salamatnews.com/news/221663
http://www.salamatnews.com/news/221663
http://www.salamatnews.com/news/221093
http://www.salamatnews.com/news/223711
http://www.salamatnews.com/news/223711
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کامیــل احمــدی، مردم شــناس، تعــداد زیــاد ســقط جنین اول و دوم را از عــوارض ازدواج در 
ســنین پاییــن عنــوان می کنــد1.

همچنیــن از منظــر سلحشــوری، عضــو فراکســیون زنــان مجلــس مجلــس، ازدواج هــای زیــر 
ســن 1۸ ســال، نابــاروری را افزایــش می دهــد و آثــار جبران ناپذیــری بــه زن وارد می کنــد2. 
جمالــی، عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس نیــز دلیــل ارائــه ی طــرح را آســیب های 

کــه آن را نیازمنــد مطالعــه بیشــتر می دانــد۳ و4. بــارداری در ســنین پاییــن دانســت؛ هرچنــد 
ــا انتشــار بیانیــه ای  در راســتای مباحــث فــوق مردادمــاه 1۳95، جمعــی از فعــاالن مدنــی ب
خواســتار منــع ازدواج دختــران زیــر 1۸ ســال و اصــالح مــاده )1041( قانــون مدنــی شــدند. در 
ایــن بیانیــه مــواردی ازجملــه خطــر عفونــت، خونریــزی و مرگ ومیــر مــادران نوجــوان از نتایــج 

ــارداری در ســن کمتــر از 1۸ ســال عنــوان شــده بــود5. ب

پاســخ�منتقــدان:�عــدم�رعایــت�بهداشــت�جنســی�و�افزایــش�ســن�بــاروری؛�عامــل�مهــم�
نابــاروری�و�ســقط�جنین

گاهی هــای بهداشــتی، از عــدم ارتبــاط  کیــد بــر لــزوم افزایــش آ مخالفــان ایــن طــرح، ضمــن تأ
گفتنــد و آن را معلــول عوامــل دیگــری همچــون  بیماری هــای مقاربتــی بــا ســن ازدواج ســخن 
روابــط آزاد جنســی می داننــد. ضمــن اینکــه نازایــی و مرگ ومیــر را از عــوارض ســقط جنین 
غیرقانونــی بــه شــمار می آورنــد6. در همیــن رابطــه و به زعــم آیت اللهــی، رئیس شــورای فرهنگی 
اجتماعــی زنــان و خانــواده، به جــای تمرکــز بــر ممنوعیــت ازدواج در ســنین پایین، به ایــن افراد 

خدمــات بهداشــتی مناســب ارائه شــود7.

کد خبر: ۳۶554 1.  پایگاه خبری مهرخانه/ 
کد مطلب: 544۰4 2.  روزنامه آرمان؛  

کد مطلب: 1۳9۶۰۸15۰۰1۸۸۶ ۳.  خبرگزاری فارس/ 
کــه در  کارشــناس و مدیــرکل آســیب های اجتماعــی ســازمان بهزیســتی، بــر ایــن بــاور اســت  4.  بــه همیــن دالیــل اقطــار، 
کــه به طــور مرتــب ازنظــر جســمی مــورد آزمایــش و  کمتــر از 15 ســال حتمــًا نیــاز بــه ایــن دارنــد  حــوزه پزشــکی نیــز مــادران 

کــد خبــر: 245۶5۸۳ گیرنــد؛ خبرگــزاری مهــر/  بررســی قــرار 
کد خبر: 52۳۰2۳ 5.  خبرگزاری ایلنا/ 

کد خبر: 41۳۰۷5۸ ۶.  لباف، متخصص زنان و زایمان / خبرگزاری مهر/ 
کد خبر: 9۶۰۷2211۶9۳  ۷.  خبرگزاری ایسنا/ 

http://mehrkhane.com/fa/news/36554
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/54404/
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/54404/
http://gilan.farsnews.com/news/13960815001886
https://www.mehrnews.com/news/2456583/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/523033-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4130758/
https://www.mehrnews.com/news/4130758/
http://www.isna.ir/news/96072211693
http://www.isna.ir/news/96072211693
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همچنیــن از منظــر مخالفــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج، بــاال رفتــن ســن ازدواج 
کارشــناس حــوزه زنــان و  گفتــه نجفــی،  خطــر نابــاروری و ســقط جنین را افزایــش می دهــد. بــه 
خانــواده، درصــد زیــادی از زوج هــای عقیــم در ســن بــاالی ۳0 ســال ازدواج کرده اند1. همچنین 
زالــی، رئیــس وقــت ســازمان نظــام پزشــکی کشــور، بــاال رفتــن ســن ازدواج را زمینه ســاز ایجــاد 

مشــکالت ژنتیکــی، دیابــت، افزایــش آمــار ســزارین ســقط های مکــرر قلمــداد می نمایــد2.
آمارهــا و گزارش هــا از درصــد بســیار پایین احتمال نابــاروری براثر بــارداری در دوران نوجوانی 
ســخن می گوینــد. ضمنــًا میــزان ســقط جنین در زنــان بــاالی ۳5 ســال به مراتــب بیشــتر از 

دیگــر زنــان بــاردار اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش ســن ازدواج و بــارداری در کشــور طــی ســال های اخیــر۳، در ادامــه، ضمــن 
بررســی حداقــل ســن زنــان بــرای بــارداری، بــه واکاوی علــل و آمــار نابــاروری و ســقط جنین، بــا 

کیــد بــر دو گــروه ســنی پرخطــر4 مــادران پرداخته خواهد شــد. تأ
حداقل�سن�برای�بارداری

طبق اصول پزشکی حداقل سن برای بارداری به صورت زیر تعریف می شود؛
ــاردار شــود. ایــن معمــواًل حــدود یــک  ــد ب یــک زن به محــض شــروع تخمک گــذاری می توان
))Live science( ســال پــس از اولیــن قاعدگــی شــروع می شــود5. )پایــگاه علمــی الیــو ســاینس

علل�ناباروری�در�زنان

گــزارش دانشــگاه اســتنفورد6، مهم تریــن عوامــل نابــاروری در میــان زنــان، اختــالل در  طبــق 

کد خبر: 24۶۷۳۸ 1.  پایگاه خبری - تحلیلی عیارآناین/ 
کد خبر: ۶۰959۷۷ 2.  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان/ 

ســازمان  مهاجــرت  و  جمعیتــی  اطاعــات  و  آمــار  دفتــر  بــارداری؛  ســنی  گروه هــای  و  ازدواج  ســنی  گروه هــای    .۳
کشــور ثبت احــوال 

4.  مادران زیر 1۸ سال و مادران باالی ۳5 سال
5.  ایــن امــر بــرای زنــان نابالــغ آمریکایــی معمــواًل بیــن 11 تــا 12 ســالگی اتفــاق می افتــد. بــرای برخــی از زنــان ایــن امــر 

Live science غ زودرس« می نامنــد کــه بــه آن »بلــو دیرتــر و بــرای برخــی بســیار زودتــر اتفــاق می افتــد 
6.  What Causes Female Infertility?

https://www.livescience.com/33170-youngest-age-give-birth-pregnancy.html
http://ayaronline.ir/1396/05/246738.html
http://ayaronline.ir/1396/05/246738.html
http://www.yjc.ir/fa/news/6095977/
https://www.sabteahval.ir/avej/tab-4763.aspx
https://www.sabteahval.ir/avej/tab-4763.aspx
https://www.sabteahval.ir/avej/tab-4770.aspx
https://www.livescience.com/33170-youngest-age-give-birth-pregnancy.html
https://web.stanford.edu/class/siw198q/websites/reprotech/New%20Ways%20of%20Making%20Babies/Causefem.htm
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تخمک گــذاری1 )۳0٪(، اختــالل در لوله هــای رحمــی2 )25٪( آندومتریــوز۳ )10٪( و رحــم 
غیرطبیعــی4 )10٪( بــه شــمار می رونــد. ســایر عامل هــای نابــاروری عبارت اند از مخــاط دهانه 

رحــم5 )۳٪(، عوامــل رفتــاری6 و عوامــل محیطی-شــغلی7.
رابطه�ی�بین�سن�مادر�و�خطر�ناباروری

گزارشــی رابطــه ی  ــی بهداشــت مــادران آمریکایــی )Victoria Maize( در  مؤسســه تحقیقات
کــرده اســت. میــان ســن مــادر و نــرخ نســبی بــاروری را در قالــب نمــودار 2 منتشــر 
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۸)Victoria Maize :نمودار 3؛ رابطه ی سن مادر و احتمال بارداری طبیعی )منبع

1.  علــل اصلــی ایــن آســیب عبارت انــد از مشــکات هورمونــی، آســیب دیدگی تخم دان هــا، یائســگی زودرس و مشــکات 
کــرد. فولیکــول. حــدود ۷۰٪ از ایــن مــوارد را می تــوان بــا اســتفاده از داروهــا درمــان 

کامــل لوله هــا متفــاوت اســت. درمــان بیماری هــای tubal اغلــب  2.  ایــن اختــال از چســبندگی خفیــف تــا انســداد 
به صــورت جراحــی اســت و میــزان موفقیــت آن از ۳۰٪ تــا ۶5٪ اســت. علــل اصلــی ایــن آســیب عبارت انــد از: عفونــت، 

ج رحمــی و نقــص مــادرزادی. ــارداری خــار ــی، ب بیماری هــای شــکمی، جراحــی قبل
کــه در آن ســنگفرش رحــم )آندومتــر(  رشــد می کنــد و از رحــم هــم فراتــر مــی رود و لوله هــای  ۳.  آندومتریــوز، حالتــی اســت 
رحمــی را نیــز می پوشــاند و حتــی آن هــا را می بنــدد و در عمــل تخمک گــذاری اختــال بــه وجــود مــی آورد. حــدود 1۰٪ از 

زوج هــای نابــارور مبتــا بــه آندومتریــوز می شــوند. درواقــع، ۳۰-4۰٪ از بیمــاران مبتــا بــه اندومتریــوز نابــارور هســتند.
4.   شرایطی مانند فیبروئید، پولیپ ها و آدنومایوز ممکن است به انسداد رحم و لوله های فالوپی منجر شود.

ــا  ــم ی ک ــتروژن  ــی اس ــت، یعن ــون اس ــادل هورم ــدم تع ــک ع ــرویکس ی ــاوی س ــدد لنف ــری غ ــل غربالگ ــن دلی 5.  رایج تری
بیش ازحــد. پروژســترون 

کشیدن، مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر ۶.  رژیم غذایی و ورزش، سیگار 
DBCP کسید اتیلن و ۷.  سموم و آلودگی ها همانند سرب، تابش اشعه ایکس، ا

8.  The womens eye

https://www.thewomenseye.com/2013/02/28/dr-victoria-maizes-on-what-women-need-to-know-about-infertility
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ــا افزایــش ســن مــادر و رســیدن بــه ۳0 ســالگی احتمــال  کــه مشــاهده می شــود ب همان طــور 
کاهــش می یابــد و در ۳5 ســالگی تقریبــًا بــه نصــف احتمــال بــارداری  بــاروری طبیعــی مــادر 
مــادران کمتــر از ۳0 ســال می رســد. احتمــال بــارداری طبیعــی بــرای مــادران بیــش از 45 ســال 

نیــز تقریبــًا صفــر اســت. 
علل�سقط�جنین�در�ایران

طبــق تحقیقــات، بیش تریــن دلیــل مــادران بــرای ســقط  جنیــن عمــدی در ایــران بــه علــت 
بــارداری ناخواســته و تعــداد بــاالی حاملگــی بــوده اســت؛ ضمــن این کــه رابطــه ی مســتقیمی 
بیــن ســن و تحصیــالت مــادر و میــزان ســقط جنین وجــود دارد، به نحوی کــه مــادران بــا ســن 
باالتــر و تحصیــالت بیشــتر، ســقط جنین بیشــتری دارنــد1. همچنیــن بیشــترین دلیــل تأییــد 
ســقط درمانــی بــه علــت ناهنجــاری جنینــی )۸۸ درصــد( و پــس  از آن به علــت بیماری های 

گزارش شــده اســت. مــادر )12 درصــد( 
بررسی�آمار�باروری�و�سقط�جنین�کشور

طبــق بررســی ها نــرخ ســقط جنین در ایــران برابــر 27 مــورد بــه ازای هــر 1000 زن 15 تــا 44 ســال 
اســت2. ایــن نــرخ بــرای جهــان برابــر ۳5، برای کشــورهای توســعه یافته )اروپــای غربــی( برابر 17 

و برای کشــورهای درحال توســعه ۳6 اســت۳.
بررســی ایــن نمــودار نشــان می دهــد کــه اکثــر ســقط جنین ها در تهــران بــرای مــادران بــاالی ۳0 
ســال و بــا میانگیــن ســنی ۳۳.5 ســال اتفــاق افتــاده امــا میانگیــن ســن بــاروری در ایــن ســال 

بــرای شــهر تهــران 2۸ ســال بــوده اســت.

بــه  مراجعه کننــده  زنــان  در  عمــد  غیــر  ســقط های  بــا  مقایســه  در  آن  بــر  مؤثــر  عوامــل  و  عمــد  ســقط  بررســی    .1
بیمارســتان های جنــوب شــهر تهــران/ فصلنامــه ســامت خانــواده؛ دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی 

2۰ تــا   14 صفحــات  زمســتان،1۳91  شــماره،۳  دوره،1  ســاری/  واحــد 
2.  Erfani, Amir; Kevin McQuillan )2008(. “Rates of Induced Abortion in Iran: The Roles of Contracep-
tive Use and Religiosity”. Studies in Family Planning. 39 )2(: 111-122.

۳.  سازمان بهداشت جهانی

http://www.who.int/reproductivehealth/news/abortion-rates/en/
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نمودار 4؛ گروه سنی بارداری و سقط جنین در تهران؛ سال 13۸۸ )منبع: عرفانی ۲010(1

لزوم رسیدن به بلوغ عقلی- عاطفی برای ازدواج

کافــی نمی داننــد و بــر لــزوم رســیدن بــه بلــوغ  موافقــان، صــرف بلــوغ جســمی را بــرای ازدواج 
کیــد دارنــد. در همیــن زمینــه و از منظــر ذوالقــدر، عضــو  عقلــی- عاطفــی بــرای ازدواج تأ
فراکســیون زنــان مجلــس2، اســدبیگی، رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور۳ و کاظمــی، رئیــس 
اداره تنقیــح قوانیــن قــوه قضائیــه4، بــرای ازدواج، تنهــا بلوغ جنســی کافی نیســت و الزم اســت 
گفتــه کاظمــی، نماینــده مجلــس، بــر اســاس نظــر  بلــوغ فکــری و عقلــی نیــز محقــق شــود. بــه 
علمــی، ســن الزم بــرای رســیدن بــه رشــد عقلــی بــرای دختــران و پســران 1۸ ســال اســت5 و باید 

گرفتــه شــود6. ســن ازدواج متناســب بــا رشــد عقلــی و تشــخیصی دختــران در نظــر 

1.  Erfani, A. )2010(. The incidence of induced abortion in Tehran, Iran: Current levels and correlates, 
presented in the European Population Conference, September 3, 2010, Vienna, Austria: session on Sex-
ual and reproductive health: abortion.

کد خبر: ۸2۳4121۸ 2.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 22۶۰1۶ ۳.  پایگاه خبری سامت نیوز/ 

کد خبر: 44۳451 4.  خبرگزاری ایلنا/ 
کد خبر: ۶4۸۸۶1 ک/  5.  خبرگزاری تابنا

کد خبر: ۳42991 ۶.  خبرگزاری خانه ملت/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82341218
http://www.salamatnews.com/news/226016
https://goo.gl/rsxY3w
http://www.tabnak.ir/fa/news/648861
http://www.icana.ir/Fa/News/342991
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ــه ســخن آیــت اهلل مــکارم شــیرازی1  ــا اشــاره ب ــان مجلــس، ب سیاوشــی، عضــو فراکســیون زن
کــودکان بــه دلیــل مفســده آمیز بــودن آن، از تــالش مجلــس بــرای  مبنــی بــر جایــز نبــودن ازدواج 
ــا بــه بلــوغ  اصــالح ســن ازدواج دختــران خبــر داد. بــه اعتقــاد ایــن نماینــده مجلــس، دختــر ت

عقلــی نرســد، نبایــد اجــازه ازدواج داشــته شــود2.
الزم اســت ذکــر شــود کــه ازنظــر برخــی از محققــان، بــازه ی ســنی نوجوانــی افزایش یافتــه و بین 
10 تــا 24 ســالگی اســت۳. در همیــن راســتا و بــه عقیــده کاظمــی، رئیــس اداره تنقیــح قوانیــن 

قوه قضائیه، در تحقیقات جدید سن نوجوانی تا 25 سال در نظر گرفته شده است4.

پاسخ�های�منتقدان

ازدواج�صورت�دهی�به�نیاز�جنسی�است
از منظــر مخالفــان، »ازدواج«، پاســخ بــه نیــاز جنســی و ســامان دهی آن محســوب می شــود. 
در ایــن راســتا و بــه اعتقــاد کرمــی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، ریشــه ی 
کیــد دارد  ازدواج، ســائق و امــر جنســی اســت و امــر مهــم بعــد از آن، اراده فــرد خواهد بود. وی تأ
کــه نبایــد بــه خاطــر بعضــی مشــکالِت ازدواج هــای زیــر 1۸ ســال، عاملیــت و اراده یــک دختــر 

گاهــی جنســی دارند.5 16 ســاله نادیــده گرفتــه شــود؛ ضمــن اینکــه امــروزه کــودکان آ

نبوِد�سن�مشخص�برای�رسیدن�به�بلوغ�فکری
مخالفــان بــر ایــن باورنــد کــه همــه ی افــراد در یــک ســن مشــخص بــه بلــوغ فکــری نمی رســند 
و حــد واضحــی بــرای آن وجــود نــدارد. در ایــن راســتا اصالنــی، رئیــس بســیج جامعــه زنــان، 

تعییــن ســن بــرای بلــوغ فکــری و عقلــی افــراد را توهیــن بــه انســان ها می دانــد6.

کد مطلب: ۸55۸۳ 1.  روزنامه شهروند؛ 
کد خبر: ۳2۷۸2۶ 2.  خبرگزاری خانه ملت/ 

3.  The Lancet Mag
کد خبر: ۷۶54۰ 4.  پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده/ 
کد خبر: ۷۶54۰ 5.  پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده/ 

کد خبر: 1۳95۰924۰۰۰2۶۰ ۶.  خبرگزاری فارس/ 

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/85583
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http://www.farsnews.com/13950924000260
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آمار باالی طالق در ازدواج های زیر ۱۸ سال

بــه عقیــده موافقــان، آمــار طــالق زنــان زیــر 1۸ ســال بــاال اســت1 و2 و ازدواج زودهنــگام ازجمله 
دالیل اصلی طالق در کشــور محســوب می شــود۳. موافقان طرح افزایش حداقل ســن ازدواج 
بــا اشــاره بــه ناچیــز بــودِن اطالعــات دختــران دربــاره ازدواج و ســالمت جنســی و باروری بــر لزوم 

کید دارند4. آموزش جنسی و ازدواج از دبستان تأ
 سیاوشــی5 و ذوالقــدر6 از اعضــای فراکســیون زنــان مجلــس، بــر چنــد برابر بودن نــرخ طالق در 
کیــد کرده انــد. همچنیــن ســعیدی7، عضــو دیگــر ایــن فراکســیون و  میــان زنــان زیــر 1۸ ســال تأ
همچنیــن اســدبیگی۸، رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور، یکــی از عوامــل افزایــش آمــار طالق 
در کشــور را ازدواج دختــران در ســن زیــر 1۸ ســال عنــوان نموده انــد. در همیــن رابطــه و بــه گفتــه 
ــه ســبب عــدم بلــوغ فکــری و عاطفــِی  ــران، ب خداکرمــی، رئیــس انجمــن علمــی مامایــی ای
دختــران زیــر 1۸ ســال، اختالفــات خانوادگــی و طــالق، حتــی فــرار از خانــه و خودکشــی در این 

افراد بیشــتر اســت9.

پاسخ�منتقدان:�نرخ�پایین�طالق�در�ازدواج�های�زیر��1۸سال
گروه هــای  مخالفــان طــرح، دوام ازدواج هــای دختــران زیــر 1۸ ســال را بســیار بیشــتر از ســایر 
ســنی می داننــد10. در ایــن رابطــه آیت اللهــی11، رئیــس شــورای فرهنگــی و اجتماعــی زنــان 

کد خبر: 92۰125۰۸۶۰9 کودکان/ خبرگزاری ایسنا/  1.  فرشید یزدانی، هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق 
ــن  ــه ای ــد، ب خ می ده ــاد ر ــه هفت ــن ده ــا در متولدی ــت طاق ه کثری ــا ا ــق آماره ــل، طب ــاهی، وکی ــه ی دولتش گفت ــه  2.  ب
کــه زود ازدواج می کننــد و بــه نظــر می رســد ایــن ســنین پاییــن بــرای ازدواج مناســب نیســت و ازدواج هــای  دلیــل 

کــد خبــر: 5۳۰59۶ ک/  زودهنــگام می توانــد آســیب زا باشــد. خبرگــزاری تابنــا
کد خبر: 92۰۷۰1۰۰591 کی، روان شناس و مرتضی پدریان، جامعه شناس /خبرگزاری ایسنا/  ۳.  علی را

کد مطلب: 2221۷5 کبری، معلم/ روزنامه وقایع اتفاقیه؛  4.  زهرا علی ا
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و خانــواده و خزعلــی1، عضــو شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان و خانــواده شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی، معتقدنــد کــه طبــق آمــار، نــرخ طــالق دختران زیر 1۸ ســال نســبت به ســایر 
گروه هــای ســنی ازدواج پایین تــر اســت. همچنیــن روح افزا، مدیــر رصد و آمار شــورای فرهنگی 
کیــد دارد.2 و اجتماعــی زنــان و خانــواده، بــر پاییــن بــودن آمــار طــالق دختــران زیــر 1۸ ســال تأ

گروه هــای ســنی ازدواج زنــان نشــان دهنده  آمارهــای ســازمان ثبت احــوال در رابطــه ی بــا 
افزایــش محســوس ســن ازدواج در دهــه اخیــر اســت. بــر همیــن اســاس، در بــازه ی 10 ســاله ی 
گروه هــای ســنی زیــر 15  منتهــی بــه ســال 1۳94، ضمــن ثبــات نــرخ 5 درصــدی ازدواج بــرای 
ســال، ســهم گروه ســنی 15 تا 20 ســال با کاهش بیســت وپنج درصدی به 2۸ درصد و ســهم 
گــروه ســنی ۳0 تــا ۳5 ســال بــا بیــش از دو برابــر افزایــش بــه 9 درصــد رســیده اســت. میانگیــن 

ســن ازدواج زنــان نیــز بــا دو ســال افزایــش بــه 2۳.۸ رســیده اســت۳.
همچنیــن طبــق آمارهــای فــوق، بــا وجــود افزایــش محســوس میانگیــن ســن طالق و رســیدن 
گــروه ســنی زیــر 15 تقریبــًا ثابــت )میــزان پاییــن  آن بــه ۳0.5 )2 ســال افزایــش(، نــرخ طــالق در 
کاهــش یافتــه اســت )11  گــروه ســنی 15 تــا 20 ســال 2۳ درصــد  0.7 درصــد( و نــرخ طــالق 
گــروه ســنی بــاالی ۳0 ســال، شــاهد رشــد  درصــد کل طالق هــا(. قابــل تأمــل آنکــه نــرخ طــالق 
50 درصــدی بــوده اســت )19 درصــد کل طالق هــا(4. ایــن آمارهــا همچنیــن نشــان می دهــد 

حدود 45 درصد از طالق ها در 5 سال اولیه ی زندگی اتفاق می افتد.
کاهــش ازدواج دختــران زیــر 20 ســال، آمــار  کــه بــا   مقایســه ی ایــن آمارهــا نشــان می دهــد 
کــه  طــالق در کشــور نیــز افزایــش یافتــه و دارای میانگیــن بیــش از ۳0 ســال اســت. نتیجــه آن 

ــری دارد. ــیوع کمت ــال ش ــر 1۸ س ــای زی ــالق در ازدواج ه ط
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نمودار 5؛ درصد طالق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(1
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نمودار 6؛ درصد گروه های سنی ازدواج زنان )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(۲
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نمودار ۷؛ درصد گروه های سنی طالق زنان )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(1

ــی بســیار  ــازه ی زمان کــه مشــاهده می شــود انتقــال نمــودار ســن طــالق در ایــن ب همان طــور 
ــر اســت. گروه هــای ســنی باالت ــه ســمت  بیشــتر از انتقــال نمــودار ســن ازدواج ب

لزوم تبعیت از قوانین بین المللی

کشــور بــه  بــه اعتقــاد موافقــاِن طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج، بــا توجــه بــه پیوســتن 
معاهــدات بین المللــی، همچــون میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی2، رعایت این 
معاهــدات ضــروری بــه نظــر می رســد و اجــرا نکــردن قوانیــن بین المللــی ســبب انتقــاد ســایر 
کشــورها از ایــران شــده اســت۳. در ایــن رابطــه کاظمی، رئیــس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه، 
بــه تعهــد ایــران بــه کنوانســیون حقوق کــودک اشــاره می کنــد4. همچنین جعفری، کارشــناس 
کــودک معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، بــه اســناد تفســیری کمیتــه  ارشــد حــوزه 
حقوق بشــر )شــماره 19( اشــاره دارد که در آن ازدواج زیر 1۸ ســال، ازدواج زودهنگام و اجباری 

تلقی شــده اســت.
کد خبر: 4۷۷۳ 1.  پایگاه سازمان ثبت احوال، دفتر آمار و اطاعات جمعیتی/ 
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پاسخ�های�منتقدان

مغایرت�قوانین�بین�المللِی�مربوط�به�ازدواج�با�فرهنگ�کشور
از منظــر منتقــداِن طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج دختــران، در قوانیــن بین المللــی، بیــن 
ازدواج و روابــط جنســی تفــاوت وجــود دارد؛ به نحوی کــه حداقــل ســِن مجــاز بــرای داشــتن 
روابــط جنســی، معمــواًل از حداقــل ســن ازدواج پائین تــر اســت. درصورتی کــه در فقــه، برقــراری 
رابطــه ی جنســی نیازمنــد ازدواج اســت1. بــه گفتــه کلهــر، مدیــر بخــش فرهنــگ و جامعــه مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، »در قوانین بین المللی مســئله میــل جنســی را از ازدواج جدا می کنند 

کــه نیــاز جنســی بایــد بــه روش دیگــری پاســخ داده شــود2.« و بــر ایــن بــاور هســتند 
ــواده، دلیــل  ــان و خان ــر رصــد و آمــار شــورای فرهنگــی و اجتماعــی زن ــزا، مدی ــه نظــر روح اف ب
فراکســیون زنــان مجلــس بــرای افزایــش حداقــل ســن ازدواج، ســّن مشخص شــده در قوانیــن 
بین المللــی اســت؛ درحالی کــه یکــی از مســائل متمایزکننــده ایــران بــا غــرب در تعییــن ســن 
ازدواج، آزاد بــودن روابــط بیــن دختــر و پســر و روابــط نامشــروع در غــرب بــوده۳ و بــه همیــن دلیــل 

افزایــش حداقــل ســن ازدواج، ســبب القــای آزادی روابــط مشــروع بــه دختــران می شــود4.

تعارض�سند��۲۰۳۰و�دیگر�اسناد�بین�المللی�با�اسناد�باالدستی�بومی
منتقــدان، ضمــن متضــاد دانســتن ایــن طــرح بــا اســناد باالدســتی و سیاســت های کشــور، 
ارجــاع طــرِح افزایــش حداقــل ســن ازدواج بــه سیاســت های بین المللــی را خــالف قانــون 
اساســی می داننــد5؛ ازنظــر ایشــان، اجــرای ایــن طــرح، درواقــع پیگیــری مــواد اســناد توســعه 
پایــدار 20۳0 محســوب می شــود6. جعفــری بجنــوردی، نماینــده ســابق بجنــورد در مجلــس، 
علــل ارائــه ایــن طــرح را تعهــدات آشــکار و پنهــان ایــران در تعامــالت و معاهــدات بین المللــی 
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کــودک می دانــد1. کنوانســیون حقــوق  همچــون 
کلــی پنجــم ســند توســعه پایــدار 20۳0 بــر  کــه سیاســت ســوم از هــدف  الزم اســت ذکــر شــود 
کــودکان، ازدواج در ســنین بســیار پاییــن«  »ریشــه کنی همــه اقدامــات زیان بــار ماننــد ازدواج 
کــردن تشــکیل خانــواده« و هم چنیــن  کیــد دارد2؛ امــا اصــل دهــم قانــون اساســی بــر »آســان  تأ
بند چهارم سیاســت های کلی خانواده و بند دوم سیاســت های کلی جمعیت بر »تســهیل 

کیــد دارنــد۳. ازدواج« و »کاهــش ســن ازدواج« تأ

بازماندگی دختران زیر ۱۸ سال از تحصیل به سبب ازدواج

دلیــل دیگــر موافقــان ممنوعیــت ازدواج دختــران زیــر 1۸ ســال، مشــکل آفرین بودن تحصیل 
کنــار ازدواج4 و ســلب امــکان تحصیــل و آزادی هــای فــردی بــرای آن هــا اســت. جنیــدی،  در 
معــاون حقوقــی رئیس جمهــور، ازدواج در ایــن ســنین را موجــب از دســت رفتــن فرصــت 
تحصیــل دختــران عنــوان می کنــد. بــه بــاور وی، بایــد مجلــس را بــرای تعییــن حداقــل ســن 
1۸ ســال بــرای ازدواج دختــران بــا فراکســیون زنــان مجلــس و دولــت همســو نمــود.5 همچنیــن 
علیــزاده، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه تهــران، بــر عــدم توانایــی تحصیــل دختــران زیــر 1۸ 

کیــد دارد6. ســال در مــدارس روزانــه بــه ســبب ازدواج تأ

ــا�دانش�آمــوزان� ــزوم�اصــالح�آئین�نامــه�اجرایــی�مــدارس�در�رابطــه�ب پاســخ�منتقــدان:�ل
متأهــل

وجوانــان،  بانــوان  امــور  مشــاور  و  معلــم  کبــری،  علی ا همچــون  کارشناســان،  برخــی 
مســئوالن  و  مدیــران  ســلیقه ای  برخوردهــای  را  متأهــل  دختــران  تحصیــل  تــرک  دلیــل 

کد خبر: 25۸۳9۳ 1.  پایگاه خبری - تحلیلی عیارآناین/ 
کد مطلب: 1125۶۶ کیهان؛  2.  روزنامه 

کد مطلب 114912 کیهان؛  ۳.  روزنامه 
کد خبر: 92۰۷۰1۰۰591 کی، روان شناس/ خبرگزاری ایسنا/  4.  علی را

کد خبر: ۸2۷۷91۸۳ 5.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 245۶5۸۳ ۶.  خبرگزاری مهر/ 

http://ayaronline.ir/1396/08/258393.html
http://kayhan.ir/fa/news/112566
http://kayhan.ir/fa/news/114912
http://www.isna.ir/news/92070100591
http://www.irna.ir/fa/News/82779183
https://www.mehrnews.com/news/2456583/
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کیــد زرافشــان، معــاون آمــوزش متوســطه  برمی شــمارند1. در همیــن راســتا و بــا وجــود تأ
اخــراج  مــدارس  از  متأهــل  دانش آمــوزان  اینکــه  مبنی بــر  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت 
کــه ایــن امــر اتفــاق افتــاده و خــالف آیین نامــه حقــوق  کارشناســان معتقدنــد  نمی شــوند2، 

کــودک دربــاره حــق تحصیــل افــراد زیــر 1۸ ســال اســت۳ و 4.
کــه بنــا بــه نظــر آیت اللهــی، رئیــس شــورای فرهنگــی زنــان و خانــواده،  گفتــه نمانــد  البتــه نا
بایــد  ازدواج می کننــد،  زیــر 1۸ ســال  کــه  تــرک تحصیــل دخترانــی  از  بــرای جلوگیــری 

تســهیالت آموزشــی مناســب فراهــم شــود5.
ــت؛  ــده اس ــر نش ــی منتش ــطح عموم ــمی در س ــار رس ــل آم ــرک تحصی ــل ت ــه ی عل درزمین
امــا طبــق تحقیقــات دانشــگاهی، عوامــل فرهنگــی )مشــکالت مذهبــی و مشــکالت 
قومــی، ضــروری ندانســتن تحصیــل(، خانوادگــی )ازدواج، تــرس از ناهنجــاری ناشــی 
کار دختــران(، عوامــل مربــوط به  ی  ادامــه تحصیــل(، عوامــل اقتصــادی )فقــر، نیــاز بــه نیــرو
گــروه همســاالن ازجملــه دالیــل مهــم تــرک تحصیــل بــه شــمار  مدرســه و عوامــل مرتبــط بــا 

ــد6. می رون

کد مطلب: 19۳4 1.  روزنامه وقایع اتفاقیه؛ 
کد خبر: 1۳95۰42۷۰۰۰25۰ 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 1۳512۳ ۳.  پایگاه خبری سامت نیوز/ 
4.  طبــق اصــل ۳۰ قانــون اساســی دولــت موظــف اســت وســایل آمــوزش و پــروش رایــگان را بــرای همــه ملــت تــا پایــان 
گســترش دهــد. کشــور بــه طــور رایــگان  کفایــی  دوره متوســطه فراهــم آورد و وســایل تحصیــات عالــی را تــا ســرحد خــود 

کد خبر: ۳۰۷۷۳ 5.  پایگاه خبری مهرخانه/ 
کیفــی(.  ۶.  فرضــی زاده زهــرا، طالــب مهــدی، متوســلی محمــود. بررســی موانــع تحصیــل دختــران روســتایی )پژوهشــی 

فصلنامــه علمــی - پژوهشــی تعلیــم و تربیــت. 1۳9۶; ۳۳ )1(: 1۳4-115
تــرک تحصیــل زودهنــگام دختــران دوره راهنمایــی  بــر  اثرگــذار  عارفــی، مرضیــه. )1۳۸۳(. شناســایی متغیرهــای 

توســعه و سیاســت، 2)۳(, تحصیلــی. زن در 
دختــر  آمــوزان  دانــش  تحصیــل(  از  )بازمانــدگان  تحصیــل  تــرک  در  مؤثــر  اجتماعــی  و  محیطــی  عوامــل   .)1۳91(
ارزشــیابی  و  آمــوزش  پژوهشــی  علمــی  نشــریه   .۸9-9۰ تحصیلــی  ســال  در  میانــدوآب  شهرســتان  دبیرســتان های 

.1۳۰-11۳  ,)1۷(5 )فصلنامــه(, 

http://www.vaghayedaily.ir/newspaper.aspx?NewspaperTextID=1934
http://www.farsnews.com/13950427000250
http://www.farsnews.com/13950427000250
http://www.salamatnews.com/news/135123
http://mehrkhane.com/fa/news/30773
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آسیب های روحی ناشی از ازدواج زودهنگام

کیــد بــر آســیب های روحــِی1 متأثــر از ازدواج زودهنــگام، دلیــل دیگــر موافقــان طــرح  تأ
ــرکل بهزیســتی  افزایــش حداقــل ســن ازدواج محســوب می شــود2. از منظــر ارشــدزاده، مدی
آذربایجــان شــرقی، ایــن نــوع ازدواج هــا موجــب خشــونت های خانگــی۳، طــالق، افســردگی 
و تنبیــه بدنــی دختــران توســط همســر می شــود و زندگــی پراســترس و پرتنــش بــرای زوجیــن 
کیــد بــر بــاال بــودن  بــه وجــود مــی آورد4. آقاپــور، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس، نیــز بــا تأ
آمــار طــالق زنــان زیــر 1۸ ســال5، خودزنــی و خودکشــی را از نتایــج افســردگی ناشــی از ایــن 
ــی از ازدواج را  ــرخوردگی ناش ــل س ــز دلی ــران، نی ــده ته ــی، نماین ــد6. سیاوش ــا می دان طالق ه

یــاد بــا همســر عنــوان می کنــد7. فاصلــه ی ســنی بســیار ز

پاسخ�منتقدان:�درصد�باالی�رضایت�جنسی�در�ازدواج�های�زیر��1۸سال
از نظــر منتقــدان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج، هرچــه فاصلــه ی ازدواج بــا بلــوغ کمتــر 
کلهــر، مدیــر بخــش فرهنــگ  باشــد، رضایــت جنســی افــراد بیشــتر اســت. در همیــن راســتا 
کــه زیــر 1۸ ســال  کــه ۸0 درصــد از افــرادی  و جامعــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس، اشــاره دارد 

ــد۸.  ــد، از رابطــه ی جنســی خــود رضایــت دارن کرده ان ازدواج 

1.  اســترس، افزایــش خشــونت خانوادگــی، افســردگی و اقــدام بــه خودکشــی، طــاق در ســنین نوجوانــی، محرومیــت از 
ح شــده بــرای ازدواج زودهنــگام بــه شــمار می رونــد. تحصیــل، از پیامدهــای روانــی مطــر

ع اختــاالت خلقــی ازجملــه  کــودکان در مناطــق حاشــیه: شــیو کهــرام، فعــال اجتماعــی و دبیــر ســمینار ازدواج    .2
غ فکــری،  افســردگی، اختــاالت اضطرابــی، وســواس و اختــاالت پانیــک، فقــدان رســیدن بــه اســتقال شــخصی و بلــو
جدایــی از خانــواده و دوســتان، از دســت دادن حمایــت آن هــا همچنیــن از دســت دادن آزادی تعامــل بــا همســاالن و 
کــردن ناقــص مراحــل رشــد روانــی  مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی، تضعیــف فرصت هــای رشــد و توســعه و طــی 

ــر: 95۰921122۸۶ ــد خب ک ــنا/  ــزاری ایس ــت خبرگ ــودکان اس ک ــی ازدواج  ــای روان ــی از پیامده اجتماع
کد خبر: ۳2۷29 ۳.  پایگاه خبری مهرخانه/ 

کد خبر: 9۶۰411۰4۸۸4 4.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: ۶15۶2۳۳ 5.  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان/ 
کد خبر: ۶15۶2۳۳ ۶.  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان/ 

کد خبر: 221۰9۳ ۷.  پایگاه خبری سامت نیوز/ 
کد خبر: ۷۶54۰ ۸.  پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده/ 

http://www.isna.ir/news/95092112286/
http://mehrkhane.com/fa/news/32729
http://www.isna.ir/news/96041104884/
http://www.yjc.ir/fa/news/6156233
http://www.yjc.ir/fa/news/6156233
http://www.salamatnews.com/news/221093
http://wrc.ir/news/view/2/76540
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جمع بندی
کاهــش ســن ازدواج و تســهیل  کیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر حمایــت از  به رغــم تأ
کید اســناد باالدســتی1 بر پیگیری این مهم، اعضای فراکســیون  ازدواج جوانان و همچنین تأ
زنــان مجلــس و معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری در پــی تدویــن طــرح افزایــش حداقــل ســن 
ازدواج هســتند؛ طرحــی کــه در صــورت تصویــب، موجبــات افزایــش ســن فرزنــدآوری را فراهــم 

می نمایــد.
ازجملــه مهم تریــن اســتدالل های موافقــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج می تــوان 
ــر ازدواج  بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت: اســتناد بــه آســیب جســمی بــاالی زنــان 1۸ ســال در اث
زودهنــگام همچــون بــاال بــودن نــرخ مرگ ومیــر مــادران جــوان، ابتــالی بیشــتر بــه بیماری هــای 
زنانه در حاملگی های زیر 1۸ ســال، ناباروری بیشــتر در ازدواج های زیر 1۸ ســال و آمار باالی 
ســقط جنین در بارداری هــای زیــر 1۸ ســال. آســیب های روحــی ناشــی از ازدواج زودهنــگام و 
لــزوم رســیدن بــه بلــوغ عقلــی- عاطفــی بــرای ازدواج نیــز از دالیــل دیگــر موافقــان طــرح افزایــش 
حداقــل ســن ازدواج بــه شــمار مــی رود. همچنیــن عــده ای بــر آمــار بــاالی طــالق در ازدواج هــای 
کیــد می کننــد. ضمــن این کــه  زیــر 1۸ ســال اشــاره و بــر لــزوم تبعیــت از قوانیــن بین المللــی تأ
بازماندگــی دختــران زیــر 1۸ ســال از تحصیــل، بــه ســبب ازدواج از دیگــر دالیــل موافقــان طــرح 

افزایــش حداقــل ســن ازدواج اســت.

کلــی برنامــه ششــم توســعه، قانــون پنــج  کلــی خانــواده، سیاســت های  کلــی جمعیــت، سیاســت های  1.  سیاســت های 
ســاله برنامــه ششــم توســعه و نقشــه مهندســی فرهنگــی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34254
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440
http://ms.farhangoelm.ir/legislation-Bank/2175
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
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ــه رابطــه ی مســتقیم بیــن  ــل، مخالفــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج ب در طــرف مقاب
کیــد  ســن مــادر و عــوارض زایمــان اشــاره داشــته و بــر نــرخ بــاالی مرگ ومیــر مــادران میان ســال تأ
می کننــد. ضمــن اینکــه عامــل مهــم نابــاروری و ســقط جنین را در عــدم رعایــت بهداشــت 
جنســی و افزایــش ســن بــاروری می داننــد. بعضــی از مخالفــان ازدواج را صورت دهــی بــه نیــاز 
جنســی قلمــداد کرده انــد و بعضــی دیگــر ســن مشــخصی را بــرای رســیدن به بلوغ فکــری قائل 
گروه هــای ســنی  ــه دیگــر  ــرخ پاییــن طــالق در ازدواج هــای زیــر 1۸ ســال نســبت ب نیســتند. ن
نیــز از مهم تریــن اســتدالل مخالفــان طــرح افزایــش ســن ازدواج اســت. ایشــان ضمــن اینکــه بــر 
مغایــرت قوانیــن بین المللــِی مربــوط بــه ازدواج بــا فرهنــگ کشــور اشــاره دارنــد، ارائــه ی طــرح 
افزایــش حداقــل ســن ازدواج را در راســتای اجــرای ســند 20۳0 و دیگــر اســناد بین المللــی و 
در تعــارض بــا اســناد باالدســتی می داننــد. مخالفــان طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج 
ریشــه ی تــرک تحصیــل دانش آمــوزان متأهــل را اجــرا نشــدن درســت آئین نامه اجرایــی مدارس 
دانســتند و بــر لــزوم ارائــه ی تســهیالت آموزشــی بــرای جلوگیــری از تــرک تحصیــل دانش آمــوزان 

کیــد دارنــد. متأهــل زیــِر 1۸ ســال تأ
ــارداری  ــر اســاس آمارهــای رســمِی داخلــی و بین المللــی، در ســال های گذشــته تعــداد ب ب
مــادران بــاالی ۳5 ســال چنــد برابــر بــارداری مــادران زیــر 1۸ ســال بــوده اســت. از ســوی دیگــر 
و طبــق آمارهــای ســازمان جهانــی بهداشــت، در بارداری هــای بــاالی ۳0 ســال و مخصوصــًا 
بــاالی ۳5 ســال، خطــر آســیب رســیدن بــه کــودک نیــز چنــد برابــر افزایــش پیــدا می کنــد. طبــق 
گزارش هــای وزارت بهداشــت نیــز، آمــار مرگ ومیــر مــادران بــاالی 25 ســال در ســال های 
ــز  ــوده اســت. ایــن نکتــه را نی ــر 1۸ ســال ب ــر از مــرگ مــادران زی ــر بیش ت گذشــته حــدود 25 براب
نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه آمــار ازدواج و بــاروری زنان باالی ۳5 ســال در ســال های اخیــر و در 
مقایســه بــا آمــار ناچیــز ازدواج و بــاروری زنــان زیر 15 ســال، افزایش چشــمگیری داشــته اســت. 
کــه علــل اصلــی ســقط ناخواســته عمدتــًا از عوامــل  همچنیــن بررســی آمارهــا نشــان می دهــد 
کروموزومــی جنیــن و بیماری هــای مــادر، بیشــترین دلیــل  زیــر ناشــی می شــود: اختــالالت 
ســقط درمانــی، ناهنجــاری جنینــی و مهم ترین دلیل ســقط عمــدی )غیــر درمانی(، بــارداری 
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ناخواســته، تعــداد بــاالی حاملگــی و مشــکالت اقتصادی-اجتماعــی. ضمــن اینکــه میــزان 
ــاال  گــروه ســنی بــاالی ۳5 ســال ب گــروه ســنی زیــر 1۸ ســال کمتــر از  و مقــدار ســقط جنین در 
اســت. همیــن نســبت در رابطــه بــا میــزان شــیوع و مرگ ومیــر ناشــی از بیماری هایــی همچــون 
ســرطان دهانــه ی رحــم برقــرار اســت و زنــان بــاالی ۳5 ســال بیشــتر در معــرض ایــن خطــر 
هســتند. آمارهــای ســازمان ثبت احــوال در مــورد گروه هــای ســنی ازدواج و طــالق نیــز حکایت 
از آن دارد کــه آمــار طــالق زنــان زیــر 1۸ ســال بســیار کم تــر از زنــان بــاالی ۳0 اســت؛ ضمن اینکه 
ایــن آمارهــا افزایــش محســوس ســن ازدواج و طــالق را نشــان می دهنــد. درزمینــه ی علــل تــرک 
تحصیــل نیــز به غیــراز ازدواج، عواملــی مهمــی همچــون عوامــل فرهنگــی )مذهبــی، قومــی(، 

خانوادگــی، اقتصــادی و ســاختاری وجــود دارنــد.
کــه بــا توجــه بــه رشــد محســوس ســن ازدواج و بــاروری،  در خاتمــه پیشــنهاد می گــردد 
پیگیــری  بــه  کشــور  باالدســتی  اســناد  مفــاد  اجــرای  جهــت  در  متولــی  دســتگاه های 
اولویت هــای مهم تــری چــون »حــل مشــکالت مــادران میان ســال« بپردازنــد. از ایــن منظــر 
کاهــش نــرخ بــارداری  کــه بــه افزایــش ســن ازدواج و بــارداری و متعاقبــًا  پیگیــری طرح هایــی 
کــه در حــال حاضــر می تــوان  منجــر می شــود، فاقــد اولویــت اســت. خاطرنشــان می ســازد 
مشــکالتی ماننــد عــوارض زایمــان و مرگ ومیــر مــادران را بــا افزایــش کیفیــت خدمــات درمانی1 

کاهــش داد. گاهی هــای بهداشــتی بــه زنــان بــه میــزان قابــل توجهــی  و ارائــه ی بیشــتِر آ

کشــوری مراقبــت مــرگ مــادرِی دفتــر ســامت و جمعیــِت وزارت  گــزارش عملکــرد و دســتاوردهای نظــام  1.  طبــق 
بهداشــت در مــورد مرگ ومیــر مــادران در ســال 92:

۶۸ درصــد مــوارد مــرگ مــادر مراقبــت پیــش از بــارداری نداشــته اند، 44 درصــد مــوارد مــرگ، مراقبــت دوران بــارداری 
را در زمــان مناســب شــروع نکرده انــد و 4۰ درصــد مــوارد تعــداد مراقبت هــا متناســب بــا ســن بــارداری نبــوده اســت.

گرفتــه اســت و در 42  ــارداری از طــرف ارائه کننــدگان خدمــت غفلــت صــورت  در 1۳ درصــد مــوارد در مقطــع پیــش از ب
گرفتــه اســت. ــارداری از طــرف ارائه کننــدگان خدمــت غفلــت صــورت  درصــد مــوارد در مقطــع ب

گرفتــه اســت، 2۶ درصــد در 24 ســاعت اول پــس از زایمــان  کل مرگ هــا در زمــان زایمــان غفلــت صــورت  در 2۰ درصــد از 
غفلــت وجــود داشــته اســت و 1۸ درصــد مــوارد پــس از 24 ســاعت غفلــت وجــود داشــته اســت.

در ۶4 درصد موارد مرگ مادر عوامل قابل اجتناب شناسایی شده است.
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پاسخ�منتقدانمحور�استدالل�موافقان

آسیب جسمی باال برای زنان 1۸ سال در اثر 
ازدواج زودهنگام

 وجود رابطه ی مستقیم بین سن مادر و عوارض 
زایمان

باال بودن نرخ مرگ ومیر مادران میان سالباال بودن نرخ مرگ ومیر مادران جوان

ابتالی بیشتر به بیماری های زنانه در 
حاملگی های زیر 1۸ سال

خطرپذیری بیشتر مادران میانسال

 ناباروری بیشتر در ازدواج های زیر 1۸ سال
 عدم رعایت بهداشت جنسی و افزایش سن 

باروری؛ عوامل مهم ناباروری و سقط جنین

آمار باالی سقط جنین در بارداری های زیر 1۸ 
سال

عدم رعایت بهداشت جنسی و افزایش سن 
باروری؛ عوامل مهم ناباروری و سقط جنین

 لزوم رسیدن به بلوغ عقلی- عاطفی برای ازدواج
 1- ازدواج صورت دهی به نیاز جنسی است

2- نبوِد سن مشخص برای رسیدن به بلوغ فکری

نرخ پایین طالق در ازدواج های زیر 1۸ سالآمار باالی طالق در ازدواج های زیر 1۸ سال

لزوم تبعیت از قوانین بین المللی

1- مغایرت قوانین بین المللِی مربوط به ازدواج 
با فرهنگ کشور

2- طرح افزایش حداقل سن ازدواج، اجرای 
سند 20۳0 و دیگر اسناد بین المللی و در تعارض 

با اسناد باالدستی است.

بازماندگی دختران زیر 1۸ سال از تحصیل، به 
سبب ازدواج

لزوم اصالح آئین نامه اجرایی مدارس در رابطه با 
دانش آموزان متأهل

 آسیب های روحی ناشی از ازدواج زودهنگام
درصد باالی رضایت جنسی در ازدواج های زیر 

1۸ سال
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