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ابتکار خبر داد؛ 
تدوین لوایح چهارگانه در 

حمایت از حقوق زنان

چهار الیحه جدید در حمایت از زنان توســط 
معاونت امور زنان و خانواده در دست تدوین است. 
لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد حمایت 
از حقوق زنان و دســتیابی به شاخص های عدالت 
جنسیتی می تواند جایگاه و منزلت اجتماعی زنان 
را ارتقا دهــد این لوایح پس ازبررســی های نهایی 
بزودی برای تصویب به مجلس شــورای اسالمی 
ارسال خواهند شد. چهار الیحه مذکور درباره نوع 
پرداخت دیه، تعیین ســن کیفری، حل مســائل 
حوزه طالق و تعیین سن ازدواج است. معاون امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری اظهار دارد یکی 
از مهمترین الیحه ها، الیحه تأمین امنیت زنان در 
برابر خشونت اســت که در حال حاضر منتظر نظر 
نهایی قوه قضائیه می باشد تا الیحه به دولت و سپس 
مجلس شورای اسالمی ارسال شود.  ابتکار با اشاره 
به سلسله نشست هایی که اخیرا با همکاری مراکز 
دانشگاهی و حوزوی برگزار شده، توضیح می دهد: 
یکی از لوایحی که تقریبا آماده است و سند پشتیبان 
آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که 
در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان 
پرداخته شده است که این الیحه بزودی به مجلس 
ارسال خواهد شد.  سن کیفری و موضوع پرونده های 
کیفری که به ســن نوجوانی و تعیین سن کیفری 
باز می گردد از دیگر موضوعاتی بود که معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری به اهمیت آن اشاره 
کرد و افزود: الیحه ای نیز در این حوزه در دست اقدام 
می باشد. ابتکار درباره چهارمین الیحه در خصوص 
بازنگری قوانین طالق تصریح کرد: در چارچوب شرع 
مقدس اسالم و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی 
که در جامعه وجود دارد می توان قوانین را بازنگری 
کرد به گونه ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک 
شود. مسأله طالق این قابلیت را دارد که تغییرات 
قانونی در آن اجرا شود.  او در خاتمه افزود: در زمینه 
تدوین این لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان 
و خانواده مجلس شورای اسالمی داریم تا جایی که 
این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی - حقوقی ما 

نیز شرکت می کنند.
    

افزایش یارانه کودکان فقیر 
محروم از تحصیل

معاون امور رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
گفت: این افزایش یارانه نباید به گونه ای باشد که از 
سال آینده با پدیده مراجعه نکردن کودکان به مدرسه 

و یا ثبت نام دیرهنگام مواجه بود. 
احمد میدری در جلســه »بهبود و هماهنگی 
شاخص های آموزشــی در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته« در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: رایزنی ها برای افزایش یارانه 
کودکان فقیر بازمانده از تحصیل توسط وزیر تعاون با 
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از 142 هزار نفر کودک 6 تا 
13 ساله و 98 هزار و 840 کودک 6 تا 11 ساله نیز 
از تحصیل بازمانده اند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی »عقب ماندگی، معلولیت، فقر، مهاجرت 
فوت، دوری از مدرسه و نبود تمایل در کودک برای 
رفتن به مدرســه« را از عمده ترین دالیل مراجعه 
نکردن کودکان به مدارس بیان کرد. وی، مشکالت 
خانوادگی و ســهل انگاری والدین بــرای ثبت نام 
کودکان، قبول نشدن در آزمون سنجش، مراجعه 
به مدارس دینی، آسیب های اجتماعی، افزایش سن 
کودک و نپذیرفتن مدرسه برای ثبت نام و سپرده 
شــدن کودک به فرزندخواندگی را از دیگر دالیل 
حاضر نشدن کودکان در سن تحصیل، به مدارس 
برشــمرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر ضرورت حمایت از کــودکان بازمانده از 
تحصیل گفت: تالش می شــود به کودکانی که در 
مدارس شبانه روزی هستند نیز بسته حمایتی تعلق 
بگیرد اما هنوز اعتبار آن تامین نشده است..  به گفته 
وی، طرح شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

و حمایت از آنها از سال گذشته آغاز شده است. 

خبر

با نگاهی به تغییرات سبک زندگی 
جوانان و خانواده در ایران، می توان به 
این موضوع پی برد که در کنار افزایش 
سن ازدواج، تعداد زیادی از دختران و 
پسران به فکر تجرد قطعی هستند و 
تنهایی را به زندگی مشترک ترجیح 

می دهند. 
هر یک از این دختران و پســران 
برای مجرد مانــدن دالیل مختلفی 
مطرح می کننــد که از بیــکاری و 
وضعیــت اقتصــادی گرفتــه تــا 
تحصیالت عالی را شــامل می شود. 
این مســئله که می توانــد در آینده 
تاثیرات منفی زیادی داشــته باشد، 
در شــهر هایی همچــون تهــران و 
کالنشهر ها بیشتر مشاهده می شود. 
هنگامی که از جوانان می پرسید چرا 
به ازدواج فکر نمی کنند، می گویند 
در این وضعیت چه کســی می تواند 

ازدواج کند؟
بیش از 220 هزار نفر در کشــور 
تجــرد قطعــی دارنــد، همچنین 
11 میلیون و 800 هــزار نفر مجرد 
هرگز ازدواج نکرده در کشور وجود 
دارند که با احتســاب افــراد بدون 
همسر در اثر فوت یا طالق، جمعیت 
مجردان ایران بــه رقم 13 میلیون و 
32 هزار می رسد. آماری که در کشور 
نشان دهنده تحول در نگاه به ازدواج، 
سن و میزان اقبال جوانان نسبت به 

آن است.
به  گزارش ایســنا، به گفته علی 
اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت 
نیروی کار مرکز آمار ایران و مدیرکل 
ســابق اطالعات و آمــار جمعیتی 
ســازمان ثبت احوال کشور، طبق 
آخریــن سرشــماری، 9 میلیون و 
۷69 هزار نفر در سن متعارف ازدواج  
هســتند و هرگز ازدواج نکرده اند و 
همچنین تعداد افرادی که از ســن 
متعارف ازدواج عبــور کرده اند اما 
هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند 

یک میلیون و 810 هزار نفر است.
ایــن آمــار دربــاره پدیده  ای 
اجتماعی در کشور است که از عوامل 
زیادی چون فرهنگــی، اقتصادی و 
...تبعیت می کند. سیاست گذاری ها 
و برنامه های اجتماعــی هر نهاد در 
کنــار تغییرات فرهنگــی داخلی و 
حتی جهانــی می توانند بــر میزان 
تمایل افــراد به ازدواج یــا حتی بر 
تصمیم شان بر سن مناسب ازدواج 

موثر باشد.

۸۰ درصد ۱۵ تا ۱۹ ساله ها 
مجردند 

 ، ر پــو ظمــی  کا شــهال 
جمعیت شــناس و اســتاد دانشگاه 
نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
بر اساس آمارهای سال 9۵ ثبت احوال 
اعالم کرده است تعداد ازدواج ها رو به 
کاهش است، گفت: باالترین میزان 
تعداد ازدواج در سال 90 با رقم حدود 
890 هزار مورد بوده است در حالیکه 
این میزان در سال 9۵ به حدود ۷00 

هزار مورد رسیده است.
این جمعیت شــناس با اشــاره 
به میــزان تجرد دختران براســاس 
آمارگیری سال 9۵ نیز تصریح کرد: 
در رده سنی 1۵ تا 19 سال 80 درصد 
دختران مجرد هستند. این میزان در 
رده سنی 20 تا 24 سال به 43 درصد 
می رسد. میزان دختران ازدواج کرده 
این رده ســنی نزدیک به ۵۷ درصد 
است. همچنین در گروه سنی 2۵ تا 
29 سال 23 درصد از دختران مجرد 

و ۷۷ درصد از آنها متاهل هستند.
این جمعیت شــناس ادامه داد: 
این در حالیست که از سنین 3۵ تا 39 
سال میزان ازدواج از 86 درصد به 80 
درصد و 40 تا 44 سال از 88 درصد 
به 66 درصد رسیده است اما دختران 
دهه ۷0 و 80 دیگر با مشکل مضیقه 

ازدواج روبرو نخواهند بود.
تغییر مفهوم سن با محصوالت 

بهداشتی و زیبایی
به گزارش ایســنا، الهام رحمت 
آبادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه با 
بیان اینکــه در دوره مدرن نمی توان 
خط ســیری را به لحاظ سنی برای 
ازدواج مشــخص کــرد، افــزود: با 
تغییرات علمی جدید، زنان با سنین 
باالتری قادر به فرزندآوری شده اند. 
بنابراین نمی توان معیار خاصی   برای 

سن مناسب ازدواج تعیین کرد. 
ضمن اینکــه تغییر در ســبک 
زندگی هــم در میزان تجــرد افراد 

جامعه موثر است.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه 
مفهوم تجرد نیز همچــون مفاهیم 
دیگر در جامعه شناسی دستخوش 
تغییر شــده و امروز چیزی به عنوان 
تجرد قطعی با تعریف قدیمی وجود 
نــدارد، اظهار کرد: یعنــی االن یک 
خانم 40 ســاله حتی اگــر مطلقه و 
صاحب فرزند هم باشد امید به ازدواج 
و فرزنــدآوری مجــدد دارد. صنایع 

بهداشــتی و زیبایی نیز باعث شده 
مفهوم سن تغییر کند، لذا در بررسی 
کیفیت تجرد باید تمامی مفاهیم را 

در نظر گرفت.
 مردان مجرد نسبت به زنان 

مجرد بیشترند
این پژوهشگر با بیان اینکه وقتی 
رســانه ها این آمارها را با بزرگنمایی 
در جامعــه ارائه می دهنــد و تجرد 
دختران را خیلی برجسته می کنند 
احساس سرشکســتگی در جوانان 
ایجاد می شــود، گفت: به این ترتیب 
آنها دائماً باید علت تجرد خود را برای 
خانواده توضیح دهند. درصورتیکه 
در آمار سال 139۵، رقم قابل تأملی 
از مــردان مجرد وجود داشــت و به 
عبارتی می توان گفت مردان مجرد 

نسبت به زنان مجرد بیشترند.
وی با اشاره به اینکه قصد ما تنها 
ثبت آمار ازدواج نیســت، ادامه داد: 
بنابراین مسئوالن باید تمهیدات را 
برای خانواده به گونه ای فراهم کنند 
کــه خانواده های پایــدار در جامعه 

تشکیل شود.
میانگین سن ازدواج در حال 

افزایش است
سیدحسن موسوی چلک، رییس 
انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز 
در گفت و گو با ایسنا، گفت: براساس 
آخرین سرشماری سال 9۵ جمعیت 
کل کشور ۷9 میلیون و 926 هزار و 
2۷9 نفر اســت که از این تعداد ۵1 
درصد مرد و 49 درصد زن هســتند. 
این در حالیست که 4 میلیون و 423 
هزار و 22۵ نفر دختر مجرد در سن 
ازدواج )1۵ تا 29 سال( و ۵ میلیون 
و 3۷2 هزار و 989 نفر پســر در سن 
ازدواج )20 تا 34 ســال( در کشور 

وجود دارند.

چلک همچنیــن تصریح کرد: در 
حال حاضر به ازای هر 100 پسر، 82 
دختر در سن ازدواج در کشور وجود 
دارد این در حالیست که میانگین سن 
ازدواج در حــال افزایش و به کمتر از 
2۵ سال رسیده است؛ البته میانگین 
سن ازدواج در میان تحصیل کردگان 
بیش از جمعیت عمومی کشور است.

۲۰ سال از تصویب قانون 
تسهیل ازدواج می گذرد، اما...؟

 طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی 
نیز با بیان اینکه بیش از 20 ســال از 
تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان 
می گذرد، اما به غیر از ســه مورد آن  
هنوز بقیه موارد قابلیت اجرایی پیدا 
نکرده اند، گفت: در رابطــه با موارد 
اجرا نشده از این قانون، گزارشی در 
صحن علنی مجلس قرائت گردید و 
شــکایتی هم از دولت به قوه قضائیه 
مطرح شــد که البته تا به االن هیچ 
جوابیه ای از سوی قوه قضائیه صادر 

نشده است.
وی افزود: مواردی از این قانون به 
ویــژه وام ازدواج جوانان که در زمان 
تعیین بودجه دنبال و افزایش مبلغ 
آن بــه عنوان یک دســتاورد مطرح 
می شــود، راه حل هایــی مقطعی و 

مســّکن وار هســتند. در حقیقت با 
مانور دادن بــر این کارهــا از موارد 
اساسی و پایه ای غفلت صورد خواهد 

گرفت.
این نماینده مجلس بــا انتقاد از 
نبود سند آمایش ملی و عدم جانمایی 
مناسب در کالنشهرها نیز گفت: باید 
راهکار و ساز و کاری برای این معضل 
نوشته شود. تجرد قطعی یک پدیده 
اجتماعی و گاه خودخواسته از سوی 
جوانان است. عوامل زیادی را می توان 
در شــکل گیری این پدیــده دخیل 
دانست، اما بخشی از آن هم به دلیل 

خودخواستگی جوانان است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی اظهار کرد: برای 
داشتن یک خانواده پایدار باید الگوها 
و مشوق هایی در نظر گرفته شود و در 
کنار آن جلوگیــری از مهاجرت نیز 
می توانــد عاملــی در کاهش پدیده 

اجتماعی تجرد قطعی باشد.
 ضرورت تعامل برخی نهادها 

در حل مشکل 
به گزارش ایســنا دکتر حســن 
بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی 
شــورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
گفت: باال رفتن سن ازدواج و پدیده 
تجرد، محصول عوامــل متعددی از 
جمله تغییر ســبک زندگی عمومی 
و مشــکالت اقتصــادی، فرهنگی و 

اجتماعی است.
وی اصــالح ســبک زندگــی را 
راهــکاری فرهنگی بــرای مقابله با 
این پدیده معرفی کــرد و گفت: در 
گذشته برخی آداب و رسوم ازدواج در 
فرهنگ ما منطقی بود اما در شرایط 
فعلی منطقی و عقالنی نیســت. در 
تفکرات اســالمی امر ازدواج بسیار 
ساده است و کافی است که عرفیات 
غلط در خانواده ها را با کمک رسانه ها 
و دستگاه های فرهنگی اصالح کنیم.

وی با اشــاره به اینکه در سیاست 
گذاری هــای اقتصــادی باید حل 
مشکل مسکن و اشتغال جوانان را در 
برنامه های پنج ساله لحاظ کرد، اظهار 
کــرد: وقتی ازدواج از ســن طبیعی 
خود به تأخیر بیفتد آثار و پیامدهای 
مختلف روحی و جســمی برای زن و 
مرد و حتی تربیــت فرزندان آنها در 

آینده ایجاد خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: در کشــور ما 
دو مرکــز نظریه پــردازی قدرتمند 
یعنی حــوزه و دانشــگاه و جریانی 
به نــام مدیران اجرایــی وجود دارد 
اما متأســفانه بین هر ســه قطب در 
مورد این نوع مســائل اختالف نظر 
وجود دارد و زبان مشــترکی نیست. 
درحالیکه تعامل سه جانبه بین آنها 
می تواند راهگشا باشد. مقاومت های 
عمیق فرهنگی نسبت به آموزه های 
دینی در رفع این پدیده مشکل ساز 
شده است. یعنی با الهام از سبک های 
غربی راه حل هایی در این زمینه ارائه 
می کنیم که همراه با آســیب هایی 
به ویژه برای زنان اســت، اما حاضر 
نیســتیم با تکیــه بر مبانــی دینی 
نیازهای جنسی و مشکالت جوانان 

کشورمان را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
عالی انقالب فرهنگــی با بیان اینکه 

االن پــدر و مادرهــا نمی توانند به 
فرزندان خــود در رابطه با امر ازدواج 
کمک فکری کنند، تصریح کرد: لذا 
باید نهادهای مشــاوره بسیار قوی و 
توانمند را با قیمــت ارزان در اختیار 

جوان گذاشت.
تجرد، آسیب اجتماعی نیست

 بیتا مدنی، جامعه شــناس حوزه 
زنان و خانواده نیز با اشاره به مفهوم 
تجرد قطعــی و ســاخت اجتماعی 
تجــرد اظهار کــرد: تجــرد به ویژه 
برای دختــران دارای یک ســاخت 
اجتماعی اســت. ممکن است خیلی 
از افراد تجربــه ازدواج به معنای یک 
قرارداد اجتماعی را نداشــته باشند، 
اما شاید تجربه زندگی هایی با سبک 
نوین تحت عنوان ازدواج ســفید و 

هم زیستی را داشته باشند.
جامعه شناس حوزه زنان با اشاره 
به سن مناســب ازدواج از منظر علم 
جامعه شناسی گفت: جامعه شناسان 
بــه فراخــور پدیده هــای روزمره 
اجتماعی هیچ تجویز خاصی در این 
رابطه نمی کنند. البته سن ازدواج به 
صورت روزافزون در حــال افزایش 
است و در حال حاضر دختران با عبور 
از 30 و 40 سالگی تحت تاثیر عواملی 
تجرد را به عنوان یک سبک زندگی 

انتخاب می کنند.
مدنی عنوان کرد: در حال حاضر 
روابط و الگوهای سنتی اعم از ازدواج 
بر اســاس انتخاب والدین و بزرگان 
خانواده دستخوش تغییرات بنیادین 
و اساسی شده است. به همین خاطر 
نمی توان خیلی از مسائل را به جوان 
امروزی دیکته کرد. جوانان در شرایط 
فعلی پــول فراهم کردن مســکن و 
اشتغال و ملزومات عروسی را ندارند 
و بــا این وضعیت ســخت اقتصادی 
کمر جــوان امــروز ایرانــی زیر بار 

مسئولیت های تأهل می شکند.
وی با بیان اینکــه ازدواج تنها در 
مسائل جنســی و زناشویی خالصه 
نمی شود، گفت: وقتی از رابطه تأهلی 
و ازدواج به مثابه امر اجتماعی صحبت 
می شــود، مســائلی چون اقتصاد 
فرهنگ و روابط قــدرت نیز مطرح 
می شوند. امر جنسی الزاماً مربوط به 
امر جنسیتی است که روابط قدرت 
نقش ها و تکالیف، فرزندپروری و تمام 
ساحت های خانواده را در برمی گیرد. 
مدنی کــه در یک برنامــه رادیویی 
صحبت می کرد، با بیــان اینکه باید 
نسخه ای برای ازدواج جوانان تجویز 
شود که با سبک زندگی آنها تناسب 
داشــته باشــد، ادامه داد: رفع نیاز 
جنســی آنها در یک مقطع زمانی با 
روشی همچون صیغه راهگشا نخواهد 
بود. باید همه مســائل را با هم دید و 
راهکاری متناسب با واقعیت جامعه 

ارائه داد.
این جامعه شــناس افزود: تجرد 
یک پدیده اجتماعی اســت و صرفاً 
نبایــد آن را یک آســیب اجتماعی 
قلمداد کرد. افزایش ســن ازدواج  
خانوارهــای تک نفــره و طالق در 
نگاهی واقع بینانــه یک زنگ خطر 
اســت و نشــان می دهــد مفهوم 
پایــداری در روابــط و خانــواده 
دستخوش تغییر و تحول شده است.

با افزایش میانگین سن ازدواج و کاهش تعداد ازدواج ها شاهد خواهیم بود؛

تکرار »تجرد قطعی« در قاموس جامعه 
امروزه مشکالت و دالیل متعددی باعث مجرد ماندن برخی از جوانان شده که هرگز ازدواج و تشکیل زندگی 

مشترک جزو برنامه هایشان نیست. اوضاع نابسامان اقتصادی بر کاهش ازدواج جوانان بی تاثیر نیست، ولی نه به 
قدری که فرد هرگز نتواند ازدواج کند یا به آن فکر نکند. مشکالت فرهنگی، اقتصادی، نبودن انگیزه برای ازدواج، 

سربازی، مهریه، ادامه تحصیالت و خیلی از مسائل مشابه، از موانع ازدواج جوانان ایرانی است که با گذشت زمان 
روز به روز به این موانع افزوده می شود.

علی اکبر محزون: براساس 
آخرین سرشماری، ۹ 

میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج  هستند 

و هرگز ازدواج نکرده اند و 
همچنین تعداد افرادی که 

از سن متعارف ازدواج عبور 
کرده اند، اما هنوز به سن 

تجرد قطعی نرسیدند یک 
میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است

جوانان در شرایط فعلی 
پول فراهم کردن مسکن 

و اشتغال و ملزومات 
عروسی را ندارند و با این 
وضعیت سخت اقتصادی 

کمر جوان امروز ایرانی زیر 
بار مسئولیت های تأهل 

می شکند

 بیتا مدنی: باید نسخه ای 
برای ازدواج جوانان تجویز 

شود که با سبک زندگی 
آنها تناسب داشته باشد. 
رفع نیاز جنسی جوانان 

در یک مقطع زمانی با 
روشی همچون صیغه 

راهگشا نخواهد بود  و باید 
همه مسائل را با هم دید 

و راهکاری متناسب با 
واقعیت جامعه ارائه داد
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