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  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«

را نماينـدگان فراكسـيون زنـان مجلـس و معاونـت       »افزايش حداقل سـن ازدواج «همين موقع بود كه خبردار شديم طرحي به اسم حدودا سال گذشته 

آن قـانون مـدني بـود كـه در      1041مـاده   هدف ايـن طـرح اصـالح   . زنان رياست جمهوري تهيه كردند و قصد دارند به مجلس ارائه كنند تا تصويب بشود

   .شد ازدواج زير اين سنين ممنوع مي و كرد سال افزايش پيدا مي 18و  16به براي دختران و پسران  ،سال 15و  13حداقل سن ازدواج از 

بسيار خوشـحال شـديم و    كردند از ارائه اين طرح هايي كه براي آن مطرح مي و آسيب در كشور هايمان راجع به گستردگي ازدواج كودكان دهبا توجه به شني

ظلمي در در راستاي وظيفه علمي و تخصصي بسيج دانشجويي روانشناسي در حد توان و تخصص از اين طرح حمايت كنيم تا مبادا كوچكترين  تصميم گرفتيم

  .حق كودكان سرزمينمان شود

با پژوهشـگراني كـه    .شروع كرديم »افزايش حداقل سن ازدواجطرح «و نيز كارآمدي  »ازدواج در سنين پايين«كار علمي و تخصصي را راجع به مسئله 

كـرديم و بـا متخصصـين صـحبت      هر چه بيشتر پـژوهش مـي  هاي علمي انجام شده را مطالعه كرديم؛ اما  شدر اين حوزه كار كرده بودند صحبت كرديم، پژوه

  !!!گفتند، نبود ميعمومي جامعه طور كه در فضاي  انگار مسئله آن. شديم رو مي الف انتظارمان با نتايج عجيبي روبهيم كامال برخدكر مي

قـوانين ايـران و جهـان را در ايـن حـوزه       .بيشتر روي مسئله حساس شديم و به بررسي تخصصي مسئله ادامـه داديـم   اطر نتايج عجيبي كه ديده بوديمبه خ

بـه عـالوه    »و ابعاد مسـئله ازدواج دختران در سنين پايين وضعيت موجود «مثل ( هاي انجام شده كار كرديم روي پژوهشت بيشتري قبررسي كرديم، با د

بررسـي ازدواج  «هـاي مجلـس،    هـر دو از دكتـر كلهـر رئـيس دفتـر فرهنگـي مركـز پـژوهش         »ها و آثار در سنين پايين كشور پيامد وضعيت ازدواج بررسي«

شـبكه  » گزارش افزايش حداقل سن ازدواج«كاميل احمدي، » ازدواج زودهنگام كودكان در ايران«، »هاي ايران بر حسب مذهب زودهنگام در شهرستان

جلـس، مركـز   هـاي م  مثـل مركـز پـژوهش   (بـا مراكـز پژوهشـي مختلـف     ، )...ومجلـس  ات اسالمي قمركز تحقي» معيار سن ازدواج«هاي تفكر ايران،  كانون

پـژوهش كـرديم، بـا    ارتبـاط برقـرار كـرديم، خودمـان     ...) تحقيقات اسالمي مجلس، بنياد ملي خانواده، مركز ايتان، مركز رصد كنكاش، مركز مطالعات ژرفا و

لباف و سهيال شـجاعي و  دكتر طاهره  افرادي مثل( صحبت كرديم... متخصصيني در حوزه روانشناسي، جامعه شناسي، پزشكي، فقه، حقوق، جمعيت شناسي و

در ... آرا و و مـريم صـف  الور علـي  فر و افروز و فرشته موتـابي و   در حوزه پزشكي زنان و زايمان، دكتر گلزاري و جان بزرگي و ساالري... وكاشاني زاده 

پـور و   حوزه جامعه شناسـي، دكتـر شـهال كـاظمي    در  ...وو شهال باقري  حوزه روانشناسي، دكتر توران ولي مراد و سهيال صادقي و شهال اعزازي و سينا كلهر

و علـي   دكتر علـي غالمـي  در حوزه فقه و اصول، ... وپدرام كاويان و نجمه محمدي در حوزه جمعيت شناسي، دكتر قاسم جعفري بجنوردي و صالح قاسمي 

هـاي برگـزار شـده در     ها و برنامه ، نشستكرديم را جمعهايشان  طرح صحبت كرديم و ادله و استدالل، با موافقين و مخالفين )در حوزه حقوق... كاظمي و

  ...و بررسي كرديمرصد و هاي مربوط به مسئله را  ، آماررابطه با اين مسئله را رصد كرديم

  نتايج عجيب بود اما واقعي؛ 

  :گفتند ميافزايش حداقل سن ازدواج برخالف چيزي كه موافقين طرح 

  ).درصد 50درصد در مقابل  7( بودسال  30برابر كمتر از دختران باالي  7سال حدود  18هاي دختران زير  ميزان شيوع طالق در ازدواج 

  ).ه بودسال انجام شد 10بيشترين ازدواج با فاصله سني كمتر از ( نبودها باال  در اين ازدواجزوجين اختالف سني 

  ).هزار تولد 110مورد در  3الي  1ساالنه ( بود سال صفر 18ان زير نرخ مرگ و مير در اثر زايمان مادر

  ).سازگاري زوجين باالتر است ،به دليل شخصيت منعطف(رضايت مندي جنسي و در كل ميزان رضايت از زندگي اين افراد بسيار باال بود 

به پژوهش ها و ادله دقيق و همچنين مستندات  آمارتوانند براي مطالعه  شود اما دوستان مي كه چون طوالني هستند اينجا آورده نمي يو نتايج بسيار ديگر

  .مراجعه كنندبه نمايندگان مجلس هاي مجلس و نامه بسيج  مركز پژوهش
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د است؛ امـا  شو يها مدام تكرار م رسانهافراد جامعه و آنچه كه در باور اين نتايج ممكن است در نگاه اول سخت باشد چون كامال برخالف تصور عمومي 

شـود و پـژوهش    شـود، نمـي   ي مغلوب اطالعات غلطي كه داده ميكسي كه كمي نگاه علمي داشته باشد و با ادبيات پژوهشي و علمي آشنا باشد به راحت

   .گويند باشد ف آنچه كه عموم مردم در جامعه ميبرخالدهد حتي اگر  نظر غيرعلمي و بي مبنا تشخيص مي علمي را از هرگونه اظهار

ررسي را نيز به لحاظ علمي مورد سنجش و بمجلس سنين پايين تصميم گرفتيم خود طرح مسئله ازدواج در  راجع بهپس از اطالع يافتن و پژوهش كردن 

  :هايي به دنبال دارد آسيبها و صحبت با متخصصين به اين نتيجه رسيديم كه به طور كلي تصويب اين طرح  طبق نتايج پژوهش. قرار دهيم

ني تغيير چندا ،سال 18با توجه به اينكه عوامل فرهنگي زيادي در ازدواج اين افراد دخالت دارد با تصويب اين طرح يعني ممنوعيت ازدواج افراد زير  .1

 »ازدواج هـاي مشـروع غيـر قـانوني    «هاي ثبت نشـده و پديـده اي بـه نـام      گيرد در نتيجه با افزايش تعداد ازدواج صورت نميها  در وقوع اين ازدواج

مخصوصا حقوق در اختالفات خانوادگي  اين پديده تبعات فراواني به همراه دارد كه بيشترينش مربوط به پايمال شدن حقوق زنان است. شويم رو مي به رو

وقتي ازدواج به لحاظ شرعي صـورت  (شناسنامه  نفقه، مهريه، ارث در صورت فوت همسر، تقاضاي طالق و همچنين تولد فرزندان بي از جمله دريافت

حـق  بگيرد اما قانوني ثبت نشود زن حق شكايت و حق درخواست طالق ندارد حتي اگر مرد او را ترك كنـد و چـون بـه لحـاظ شـرعي همسـر دارد ديگـر        

  ).اهد داشتازدواج مجدد هم نخو

سال ممنوع شود فاصـله زيـادي    18اگر ازدواج افراد زير  )پسرانسال  13.5دختران، سال  11.5(هاي اخير  در سالبا توجه به پايين آمدن سن بلوغ  .2

نيازهـاي جنسـي و عـاطفي    تواند پاسـخگوي   ج كه پاك و شرعي و عرفي است و ميوقتي بستري مثل ازدوا. شود سن بلوغ و سن ازدواج ايجاد ميبين 

شود افراد  شود و سبب مي به گسترش مفاسد اجتماعي منجر مي يابد و نامشروع و خارج از عرف افزايش ميجوانان باشد از آنها گرفته شود طبيعتا روابط 

  .رو شويم ارج از چارچوب خانواده روبهدر سنين باالتر در روابط زناشويي خود با مشكل مواجه شده و با افزايش ميزان طالق و بروز روابط نامشروع خ

دپـاي  ر. اسـت  تفـاوت بنيـادين در نگـرش بـه مفهـوم ازدواج بـين اسـالم و غـرب         ،نكته قابل توجه و مغفول مانده از ديـد موافقـان ايـن طـرح    

در ) ICPD(و توسـعه قـاهره    ، سـند توسـعه جمعيـت   2030المللي حقـوق كـودك، سـند توسـعه پايـدار       كنوانسيون بين: مثلالمللي  هاي بين نامه وافقتم

، ايـن در حـالي   هسـت سـال   18همه آنها جلوگيري از ازدواج جوانـان زيـر   هدف كه شود  ديده مياستدالل موافقان طرح افزايش سن قانوني ازدواج 

ها  نامه كنندگان اين موافقتجراهاي حقوقي ا مفهوم ازدواج در نظام .اي به جامعه ديگر متفاوت است مفهوم ازدواج و تشكيل خانواده از جامعهاست كه 

اسـالمي ايجـاد   -در فرهنـگ ايرانـي  . وت آشـكاري دارد اسـالمي اسـت تفـا   -شورمان كه متأثر از فرهنگ ايرانيكشورهاي غربي و نظام حقوقي ك اخصوصم

كنـد و افـراد    يل خانواده معنا پيدا مـي ها، تنها در قالب ازدواج و تشكمي و معنوي افراد و توليد نسل آنامنيت خاطر، تأمين نيازهاي عاطفي، روحي، جس

شـوند ولـي فرهنـگ غـرب بـراي ازدواج و تشـكيل خـانواده         تر تشـويق مـي   ها، به ازدواج در سنين پايين ها و آفت براي مصون ماندن از گزند آسيب

ها ازدواج شـرط   در اين نظام. خانواده ندارنداج و تشكيل شود و افراد براي تأمين نيازها و حتي ادامه نسل خود، هيچ تقيدي به ازدو تقدسي قائل نمي

؛ بـراي مثـال در   هـم دارد پشـتوانه حقـوقي    كـه  نيستتنها جرم  مجاز بودن رابطه جنسي نيست و اشباع نيازهاي افراد در قالبي غير از تشكيل خانواده نه

سركوب غريـزه جنسـي خـود نباشـند و امكـان اشـباع آن از        هاي حقوقي براي اينكه دختران و پسران تا رسيدن به سن ازدواجشان، مجبور به برخي نظام

انـد تـا نوجوانـان تحـت      قـرار داده )  Age of Consent(سن رضايت  به اسم ن به سن ازدواج، سني راهاي قانوني را داشته باشند، قبل از رسيد راه

امـا در نظـام حقـوقي     !كننـد ود را از راه قانوني اشباع واج، نياز خشده ازد شرايطي بتوانند در حدفاصل شروع نيازهايشان تا رسيدن به سن قانوني و تعيين

مجبورنـد تـا رسـيدن بـه شـرايط       دختر و پسـر ازدواج قرار داده شده است،  گويي به تمام نيازهاي افراد، ايران، به دليل اينكه تنها قالب مجاز براي پاسخ

از طرفي هرچه اين فاصله زماني ميان بلوغ كـه شـروع نيازهاسـت و زمـان ازدواج بيشـتر شـود،       . كنند شباع قانوني نيازهايشان، صبرنياز ازدواج و ا مورد

  ...ايجاد كندد براي جامعه توان هاي اجتماعي و جنسي را مي خطرات و عواقب ناگواري ازجمله بحران

نـرخ  . و از كنترل خـارج كـردن بحـران جمعيـت كشـور اسـت      تواند داشته باشد آسيب به جمعيت كشور  كه تصويب اين طرح مي يكي ديگر از اثراتي .3

فرزنـد بـه ازاي    1.6! فرزند رسيد كه سريع ترين كاهش نرخ باروري تاريخ در سراسر جهان است 1.6فرزند به  5.5از  كمتر از دو دههباروري كشور در 

و تبعـات   ،مسـئله كـاهش جمعيـت   ... كـاهش هـم پيـدا ميكنـد     شـود كـه   ماند و چـايگزين نمـي   هر خانواده يعني نه تنها در طول زمان جمعيت ثابت نمي
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سـن   ،مسـئله  عـالوه بـر ايـن   ... و فرهنگـي  هاي اقتصادي، امنيتي، اجتماعي،از جمله پيامد آينده كشور دارد بسيار زياد و غير قابل جبراني روي پيامدهاي

از نرخ باروري نيز و باروري كاهش بازه  صويب اين طرح با اثر برت .افزايش پيدا كرده استاخير  هاي در سالبه طور محسوسي  همازدواج و بارداري 

  . شود ميكشور سبب تشديد بحران جمعيت كند و  با مسئله جمعيت ارتباط پيدا مي ،ها واجحذف اين ازد طريق

 بيشتر خيليداشته باشد تواند  ميطرح هايي كه تصويب  آسيبوقتي مطمئن شديم كه  ،مجلس خود طرحاين مسئله و  بعد از بررسي و پژوهش راجع به

ايفا كنيم تا جلوي طرحي كه به ضرر جوانان ، در جامعه كنشگري تخصصي يعنيرا به عنوان دانشجو  مانست تصميم گرفتيم تا نقش خودهاي آن ه از فايده

برايشان و  مجلس نوشتيم هاي ا بود براي نمايندهه اي از نتايج پژوهش اي تحليلي كه خالصه بنابراين در قدم اول نامه. ه شوداست گرفتو آينده كشور 

، نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام قام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري، شورايبراي دفتر مرا به عالوه اينكه رونوشت نامه  ارسال كرديم

صافي گلپايگاني، نوري مثل آيت اهللا (با دفاتر مراجع تقليد  ،عالوه بر اين. فرستاديمسازمان بهزيستي  مور زنان و خانواده رياست جمهوري ومعاونت ا

 كرديم براي اينكه نظرشان را راجع بههم صحبت ) ...همداني، سبحاني، علوي گرگاني، مكارم شيرازي، جوادي آملي، وحيد خراساني، سيستاني، مظاهري و

ده و اسالم اجازه ازدواج يدن ازدواج را وقتي فرد به بلوغ جنسي و عقلي رسسال متوجه شويم كه همه مراجع باالتفاق ممنوع كر 18ازدواج افراد زير 

اي كرديم و مستقيما به دست نمايندگان مجلس، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و فقهاي  متن مكتوب استفتائات را رسانه. دداده فاقد اعتبار دانستن

ا اين طرح شركت كنند ت اي پيرامون رح دعوت كرديم تا در جلسه مباحثهس موافق طاي رسمي از نمايندگان مجل با دادن نامه. رسانديمشوراي نگهبان 

و مواضع يكديگر را ارزيابي كنيم چون اعتقاد داشتيم كه باز شدن باب گفتگو در اين موارد امري بسيار مهم و كمك  خود را مطرح  هم ما و هم آنها ادله

تا  در فضاي مجازي شكل داديم »حق ازدواج« هم به نامپويشي . !)يندگان مجلس پذيرفته نشدمتاسفانه از طرف نماكه ( هستبه حل مسئله كننده 

كانال حق ازدواج را با آدرس (و صداي نظرات متخصصين را از طريق آن به مردم و مسئولين برسانيم  هاي علمي بتوانيم نتايج پژوهش

@Hagh_Ezdevaj در كانال ... ها، استفتائات، مصاحبه با متخصصين، اخبار و نامه آمارها، ها، همه پژوهشمتن . توانيد در تلگرام و بله دنبال كنيد مي

  .)است گذاشته شده

هاي علوم پزشكي، انجمن اسالمي دانشگاه الزهرا، انجمن  دانشجويي دانشگاه  مثل بسيج(هاي دانشجويي ديگر در سراسر كشور  ما همراه با تشكل ،در كل

هايي مثل شهيد بهشتي، عالمه، تربيت مدرس، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصير، فردوسي  مه، بسيج دانشجويي دانشگاهاسالمي مستقل دانشگاه عال

ترين و  با دادن صحيح نيمسعي كو هدف از همه اقدامات اين بود كه  اقدامات مختلفي انجام داديم...) مشهد، اصفهان، شهيد چمران اهواز، شاهد و

   .همراهي كنيمبراي اين مسئله كمك و گرفتن بهترين تصميم را در  ، آنهامسئولين و نمايندگان مجلس و نيز مردم به ترين اطالعات طرف بي

كـه از ايـن    يهـاي مجلسـ   فكر كرديم كه مسـئولين و نماينـده   هاي مجلس مطلع شديم ابتدا ها و مخصوصا پژوهش مركز پژوهش ما وقتي از نتايج پژوهش

هاي مجلس به سـفارش نماينـدگان    ديم كه اصل اين پژوهش مركز پژوهشد از اين نتايج اطالع ندارد اما بعد از مدتي فهميكنن دفاع ميبه شدت طرح 

اما وقتي پژوهش انجام شـد و ديدنـد كـه نتـايج بـه لحـاظ        ؛ها توصيف شود و آسيب ارائه دهنده طرح بوده است تا طرحشان به لحاظ علمي بررسي شود

   !!!را رد كردند ي مجلسها الح كنند، پژوهش علمي مركز پژوهشطرح را رد كنند يا حداقل آن را اصشان را تاييد نكرد به جاي اينكه علمي طرح

فاطمه ذوالقـدر، پروانـه مـافي، فاطمـه حسـيني، فاطمـه سـعيدي،        پروانه سلحشوري، طيبه سياوشي، خانم  نمايندگان فراكسيون زنان مجلس از جملهبرخي 

اگـر نـيم   . طرح هستنداين از نمايندگان و مسئولين موافق تصويب  الماسي، معصومه آقاپور و نيز خانم معصومه ابتكار و خانم شهيندخت موالورديسكينه 

 ي علميمبنا بدون لط وغ ،اي كه به صورت كامال واضح بينيد كه با آمارها و ادله اند بيندازيد مي در ارتباط با اين طرح انجام دادههايي كه  نگاهي به صحبت

و حتـي حاضـر نيسـتند از     ار و تعصـب قصـد تصـويب طـرح را دارنـد     و با اصرهاي علمي  دون توجه به نتايج پژوهشكنند و كامال ب است از طرح دفاع مي

جمع آوري كرديم و براي و محلي كه مطرح كرده بودند  مسئولين و نمايندگان را با تاريخما تك تك جمالت و ادعاهاي غلط اين  .مواضعشان دفاع كنند

به اين افراد زديم و همين جمالتشان و ادعاهايي كه مطرح كرده بودند را به خودشان ارائه كرديم تـا پاسـخ   نيز اي  نامه .تك تكشان پاسخي علمي داريم

كـه   نامه زديم و دعوت كرديم در هـر روز و محلـي  بار ديگر به نمايندگان موافق طرح . دهند اما متاسفانه حاضر به دادن پاسخ و دفاع از مواضعشان نبودند

براي بار سوم با تـك تـك   . هستيم تا طرفين ادله يكديگر را بشنوند و از مواضعشان دفاع كنند، اما باز هم پاسخي نشنيديم بگويند ما حاضر به مباحثه با آنها

در دانشكده خودمان شركت كنند اما باز هم كسي نپذيرفت و برنامـه   اي علمي رفتيم و دعوت كرديم تا در برنامهنمايندگان مجلس موافق طرح تماس گ
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چنين طرحي تصويب كنند كـه اثـرات پايـداري بـر آينـده ايـن كشـور و         اصرار دارندهاي موافق طرح وقتي  اي كاش اين مسئولين و نماينده .كنسل شد

و اينقدر راحت با سرنوشـت كشـورمان بـازي     ودندمحيط علمي و آكادميك بشان و دفاع از مواضعشان در يك  دارد، حداقل حاضر به ارائه ادله جوانانش

   ...كردند مين

 وزار شـود  گـ در دانشـكده بر  ،خواسـتيم  اي كه مي  داريم و دوباره از موافقين و مخالفين طرح دعوت ميكنيم تا برنامه اما ما باز هم دست از تالش بر نمي

بتوانند شركت كنند و حضورا با موافقين و مخالفين طـرح صـحبت و   و به دنبال حقيقت هستند حبت دارند دغدغه و صواقعا همه كساني كه در اين مسئله 

  .كنند درست است را انتخاب كنند و بعد موضعي كه فكر مي بحث كنند و نظراتشان را بشنوند

كـاري  كه تازه گسـتردگي زيـادي در جامعـه نـدارد،     فرهنگي  مسئلهبه طور كلي خالصه صحبت ما راجع به اين طرح اين است كه گذاشتن قانون براي يك 

ت مسـئله اسـت نـه حـل     در واقع گذاشتن اين قوانين براي حل يك مسئله فرهنگي، ساده ترين راه ممكن و در واقع پاك كردن صـور . اشتباه است

جسمي در نقاط مختلـف كشـور متفـاوت اسـت و سـن       سن بلوغ. دهاي همه افراد در كل كشور دا م كلي براي ازدواجشود يك حك نمي !اي مسئله ريشه

هـاي   هاي فردي مربوط است و هـم تفـاوت   ؛ اين مورد هم به تفاوتتواند متفاوت باشد اج نيز بين افراد مختلف كامال ميبلوغ عقلي و آمادگي ازدو

. سالگي بـه آن آمـادگي نرسـد    25و دختري ديگر تا سن سالگي آمادگي كامل براي ازدواج داشته باشد  15چه بسا دختري در سن ... تربيتي و خانوادگي و

هايي كه در مواردي با تعداد كم وجود دارد را به همـه   ه افراد در اين مسئله اشتباه است؛ مخصوصا اينكه بخواهيم آسيببنابراين دادن حكم كلي براي هم

همان طور كه در اسالم هم عقدي كه در آن طـرفين  (كنيم  سنين پايين نمي كه ما هرگز توصيه به ازدواج در بايد توجه كردنيز به اين نكته  !تعميم دهيم

گوييم نبايد اين حق طبيعي از فردي كه در سن پايين آمـادگي الزم   اما مي) باطل استو يا رضايت نداشته باشند، به بلوغ جنسي و عقلي نرسيده باشند 

  .شود و بايد منتظر عواقب آن بمانيم او محسوب مي گرفته شود كه در اين صورت ظلم به به طور كامل كسب كردهرا 

ه در ما همزمان با انجام تمام اين اقدامات در رد طرح افزايش حداقل سن ازدواج اقداماتي هم در زمينه رفع برخي معضالت واقعي كه در اين حـوز 

در  تي هـر چنـد غيرگسـترده امـا مهـم     ه اين نتيجه رسيديم كه معضالها ب با رصد فضاي كشور به عالوه برخي پژوهش. دانيم وجود دارد، انجام داديم كشور مي

كه الزم است رفع شود اما اعتقاد داشتيم كه تصويب ايـن طـرح قـادر بـه حـل و رفـع ايـن معضـالت          ازدواج در سنين پايين در كشور وجود داردزمينه 

بنـابراين بـا همكـاري    . هايي كه اين طرح دارد از مزاياي آن بيشتر است و در واقع راه حل اين مسئله تصويب چنين قوانيني نيست نيست و آسيب

هـاي واقعـي و كمـك كننـده      شـود و راه حـل  فعلـي  كه جايگزين اين طرح يم تا طرحي ارائه دهيم ا ههايي كرد حوزه شروع به انجام پژوهشمتخصصين اين 

  . شود ارائه دهد هايي كه به كودكان مي براي حل اين مسائل و برخي ظلم

 ،گـرفتن از جـو موجـود    و تحـت تـاثير قـرار    هستند اين است كه لطفا بدون تعصب كشور و فرزندانشخواهش ما هم از همه دوستاني كه نگران آينده 

كـه كـدام موضـع را انتخـاب      برسيدبه نتيجه  نهايتا خودتانو ها را مطالعه كنيد، ادله طرفين را بشنويد و به جستجوي حقيقت بپردازيد  خودتان نتايج پژوهش

ا بتـوانيم بـا   بـه مـا بپيونديـد تـ     رار كنيـد طـرح اصـ  همـين  روي با تعصب اشتباه است به جاي اينكه  يطرح اگر به اين نتيجه رسيديد كه تصويب چنين. كنيد

  !و راه حل مناسبي براي حل برخي معضالت اين حوزه باشد هاي طرح قبلي را نداشته باشد زين پيشنهاد كنيم كه آسيبهمكاري هم طرحي جايگ

ها بـراي   سانهاجازه ندهيد ديگران و مخصوصا رو دقت كنيد اولويت مسائل لطفا به توصيه اكيد ما اول به مسئولين و بعد به مردم اين است كه در آخر 

سـال   24و  29به  مروزميانگين سن ازدواج ا. تسهيل ازدواج جوانان االن اولويتي بسيار بيشتر از ازدواج در سنين پايين دارد !شما اولويت تعيين كنند

ميليـون جـوان مجـرد آمـاده ازدواج در كشـور       14 امـروز ). سال است 25ران در تهران ميانگين سن اولين ازدواج دخت(براي پسران و دختران رسيده 

سـالي   15دختـر زيـر   ) هـا  درصـد كـل ازدواج   5(هزار  37اين ارقام خيلي بيشتر از  !كنند سال در كشور زندگي مي 30ميليون دختر مجرد باالي  1.3داريم، 

حـق طبيعـي و   ز و محـروم شـدن ايـن تعـداد از جوانـان ا      كردنـد  مشكالت خيلي بيشتري بـراي كشـورمان ايجـاد    اين مسائل .زدواج كرده اندهست كه ا

ها  اگر يك دهم بحث. دارد، ظلم بسيار بزرگتري هم به آنان و هم به آينده كشورمان است ده بر سر راه وجوني ازدواج به دليل موانعي كشان يع فطري

كل ازدواج همه براي ازدواج اين تعداد جوان مجرد داشتند تا االن مشرا  براي مسئله ازدواج در سنين پايين داشتندهايي كه مردم و مسئولين  دغدغهو 

 !حل شده بودكشور جوانان 


