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88498440سرويس اجتماعي

بی میلی جوانان به ازدواج
ماحصل خاک خوردن 16 ساله
قانون تسهیل ازدواج جوانان 

16 س��ال پیش بود که قانونی تح��ت عنوان قانون 
تس��هیل ازدواج جوانان تصویب ش��د اما هیچ گاه 
اجرایی نش��د تا س��ال به سال ش��اهد کاهش آمار 
ازدواج باشیم و امروز به وضعیتی برسیم که بیش از 
یک سوم جمعیت جوان کشورمان تمایلی به ازدواج 

نداشته باشند. 
این بی میلی به ازدواج در جوانان به گونه ای است که 
حتی اگر زمینه های اقتصادی ازدواج همچون کسب 
و کار یا خانه و زندگی فراهم باشد، باز هم بخشی از 
آنان تمایل به ازدواج ، تش��کیل خانواده و پذیرفتن 

مسئولیت های زندگي ندارند. 
 ماحصل این بی میلی به ازدواج و تشکیل خانواده، 
آثار و تبعات متعدی را متوجه فرد و جامعه خواهد 
کرد و رفته رفته پدیده ای همچون ازدواج سفید یا 
همان هم باشی سیاه که حاال کم و بیش چیز هایی 
درباره آن می ش��نویم و درصدی از جوانان و افراد 

مجرد را درگیر خود کرده است،ایجاد می شود. 
 با ادامه روند کاهش ازدواج های رس��می و تشکیل 
خانواده ، ارتباطات خ��ارج از خانواده یا ازدواج های 
غیررسمی موس��وم به ازدواج س��فید ممکن است 
پدیده ای فراگیر شود و با دور شدن از فضای خانواده ، 
به طور یقی��ن جامعه به س��وی اضمحالل خواهد 
رفت و سرنوش��ت جوامع غربی در ایران هم تکرار 
خواهد شد.  این در صورتی اس��ت که اگر قوانینی 
همچون قانون تس��هیل ازدواج اجرایی  می ش��د و 
با فرهنگ سازی  تس��هیالت اقتصادی و اجتماعی 
زمینه های ازدواج جوانان را فراهم می کرد، ش��اید 
امروز با چنین معضالتی درگی��ر نبودیم و جوانان 
رغبت خود را به ازدواج و تشکیل خانواده از دست 
نمی دادند.  طبق قان��ون تس��هیل ازدواج جوانان 
مصوب س��ال 84 ، به منظور توانمندسازی جوانان 
برای تش��کیل خانواده، دولت مکلف است صندوق 

اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. 
دولت مکلف است عالوه بر استفاده از منابع بودجه 
سنواتی پیش بینی شده، از محل »صندوق اندوخته 
ازدواج جوانان « ب��ه مزدوجین نیازمن��د به اجاره 
مسکن، حسب تش��خیص کمیته س��امان ازدواج 
با توج��ه به امکان��ات صندوق، وام ودیعه مس��کن 

پرداخت کند. 
دولت مکلف است عالوه بر بهره مندی از تسهیالت 
متداول و رایج فعلی )انبوه س��ازی و اجاره به شرط 
تملیک( از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری 
و اوقاف و امور خیریه و ب��ا بهره گیری از همکاری و 
امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و اس��تفاده از زمین های دولتی یا 
زمین های اهدایی خیرین، واحدهای س��اختمانی 
به عنوان »مس��کن موقت« احداث کند و آنها را در 
اختیار زوج های جوان با اجاره مناس��ب قرار دهد. 
مدت اس��تفاده ه��ر زوج متقاضی از ای��ن واحد ها 

حداکثر سه سال است. 
تمامی دس��تگاه های دولتی، نهاده��ای عمومی و 
شهرداری های دارای تسهیالت رفاهی، فرهنگسرا و 
تاالر، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته 
س��امان ازدواج، فضاهای مذک��ور را برای برگزاری 
جش��ن و مراس��م ازدواج در اختیار زوج های واجد 

شرایط قرار دهند. 
همچنین طبق این قانون به هر یک از خانواده های 
جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال 
به کار یا منبع درآمدی نداش��ته باش��ند، حداکثر 
به مدت دو س��ال پس از تاری��خ ازدواج مبلغی به 
عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه 
پرداخت ش��ود.  در بندهای دیگری از این قانون بر 
فرهنگ سازی برای ازدواج و تشکیل کمیته سامان 

ازدواج در استان ها تأکید شده است. 
ارائه تسهیالت و همراهی با سربازان متأهل بخش 

دیگری از این قانون است. 
طرح جامع آموزش و مش��اوره قبل و بعد از ازدواج 
مشتمل بر برنامه های مش��اوره برای همسریابی، 
تشکیل خانواده، آماده سازی زوج های جوان برای 
آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی 
و اخالق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند 
یکی دیگ��ر از تکالیفی اس��ت که ای��ن قانون برای 

دولت ها تعیین کرده است. 
اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال 
و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن تسهیالتی 
برای دانش��جویان متأهل و داری فرزن��د از جمله 

تأکیدات قانون تسهیل ازدواج جوانان است. 
بنا بود آیین نامه اجرای��ی این قانون پس از تصویب 
اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسالمی، 
ظرف مدت س��ه ماه توس��ط دولت تهیه شود و به 
تصویب هیئ��ت وزیران برس��د. همچنین گزارش 
اجرای این قانون هر ش��ش ماه یکبار توسط دولت 
تهیه و ب��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اسالمی تقدیم شود. اما این قانون با وجود بندهای 
مترقی آن هرگز اجرایی نش��د و تنها بند اجرا شده 
آن در نام گ��ذاری روز اول ذی الحج��ه )روز ازدواج 
امیرالمؤمنین)ع( و فاطمه زهرا)س(( به عنوان روز 

ازدواج جوانان بود. 
حاال اما ش��رایط اجتماعی به س��متی می رود که 
خأل اجرای چنین قوانینی بیش از پیش احس��اس 
می شود . هرچند بی میلی بیش از یک سوم جوانان 
به ازدواج نش��ان می دهد همین حاال هم دیر شده 
اما باید تا بیش��تر از این گرفتار آس��یب های ناشی 
از بی رغبتی به ازدواج و تشکیل خانواده نشده ایم، 

فکری کرد. 

نکته

فرهنگ ، اقتصاد و جامعه روی هم اثرگذارند و هیچ کدام از یکدیگر جدا 
نیستند. موضوع کاهش 40 درصدی ازدواج طی دهه اخیر هم به عنوان 
پدیده ای اجتماعی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و به طور یقین 
نمی تواند یک علت داشته باشد بلکه مجموعه ای از علل و عوامل موجب 
شکل گیری چنین پدیده ای ش��ده اند. حاال طبق آمار ها چیزی حدود 
13 میلیون نفر از جمعیت جوان جامعه در حال عبور از س��ن ازدواج 
هستند اما تاکنون ازدواج نکرده اند. در کنار آمار هرگز ازدواج نکرده ها، 
اگر آمار مطلقه ها را هم اضافه کنیم با عنایت به اینکه درصد باالیی از 
این افراد کمتر از یک سال زندگی مش��ترک را تجربه کرده اند با خیل 
عظیمی از جوانان مواجهیم که از گردونه ازدواج خارج شده اند. در این 
میان دخترانی که سنش��ان باال می رود و زنان جوان مطلقه به دالیل 
فرهنگی و نگاه های خ��اص اجتماعی همچون نگاه منف��ی به ازدواج 
مجدد زنان مطلقه ، محدودیت زن��ان مطلقه برای ازدواج با مردانی که 
تاکنون ازدواج نکرده اند، مواجهند و دختران مجرد هم به دلیل فرهنگ 
خاص جامعه بر لزوم رعایت فاصله سنی چند سال و تأکید بر کوچک تر 
بودن زن از مرد در ازدواج ، بخش زیادی از موقعیت های ازدواج خود را از 
دست می دهند. بنابراین با کاهش ازدواج و انگیزه های تشکیل خانواده، 
چالش تجرد قطعی و تنهایی برای زنان و دختران جامعه بسیار بیشتر 
از مردان اس��ت و هرچند دختران هم در خیل یک سوم از جوانانی که 
انگیزه ای برای ازدواج  ندارند، جای می گیرند اما تبعات این بی انگیزگی 
روی زندگی و آینده دختران به مراتب بیشتر خواهد بود. سرعت رشد 

تجرد قطعی در زنان از مردان بیشتر است. 
آمار ها هم نشان دهنده باالتر بودن سرعت افزایش تجرد قطعی در زنان 
در مقایسه با مردان است. در س��ال 134۵ تجرد قطعی مردان بیشتر 
و حدود دو برابر زنان بوده است و بعد از این سال تجرد قطعی زنان به 
تدریج افزایش یافته و به مردان نزدیک ش��ده و در سال 13۷۵ تجرد 
قطعی زنان از مردان پیشی گرفته و در سال 13۹۵ نسبت تجرد قطعی 

زنان به حدود 6/ 1 برابر مردان رسیده است. 
همچنین بر  اساس محاسبات انجام شده در گروه سنی 40 تا 44 سال 

میزان مجرد  ها ۲ درصد بوده، اما هم اکن��ون به ۷ درصد افزایش یافته 
اس��ت. به عبارت دیگر ۷ درصد دختران در جامعه ما در گروه س��نی 

44-40 سال مجرد هستند. 
 سنگ اندازی موانع سنتی و فرهنگی در مسیر ازدواج

با اپیدمی کرونا در کش��ور و کاهش م��راودات اجتماعی به واس��طه 
دورکاری ، تحصیل آنالین و… بس��یاری از موقعیت های آش��نایی و 
ازدواج برای جوانان از دس��ت می رود و همه انتظار داش��تند در سال 
کرونایی با کاهش آمار ازدواج مواجه ش��ویم. اما با کمال تعجب طبق 
آمارهای ارائه شده ، سال گذشته روند کاهشی ازدواج متوقف شد و با 
وجود تمام چالش های کرونا ، جوانان بیشتری به خانه بخت رفتند. به 
گفته علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در چهار ماه 
نخست سال ۹۹ حدود ۲00 هزار واقعه ازدواج و 3۵ هزار واقعه طالق 
ثبت ش��ده در حالی که در مدت مشابه س��ال ۹8، 16۷ هزار ازدواج و 

3۷هزار طالق ثبت شده بود. 
این ماجرا در کنار اثبات اینکه عوامل اقتصادی دس��ت و پای جوانان 
را برای ازدواج بس��ته اس��ت، گویای یک واقعیت دیگر ه��م بود و آن 
اینکه انگار عوامل برهنگی و سنت های دست و پا گیر ازدواج همچون 
مراسم های عروسی برای ازدواج جوانان عاملی جدی تر است. تا جایی 
که برخالف تصور همه در سال کرونایی ، ازدواج نه فقط کاهشی نبود 
بلکه روند کاهش چندین س��اله آن متوقف شد. امسال هنوز آماری از 
ازدواج ها منتشر نشده است اما نتایج یک پژوهش دیگر در حوزه ازدواج 
و جوانان از بی رغبتی بیش از یک س��وم جمعیت جوان کش��ور برای 

ازدواج حکایت دارد. 
 ازدواج جزو اولویت های زندگی 37 درصد از جوانان نیست

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با 
اشاره بر انجام پژوهشی با موضوع بررسی میزان وقوع ازدواج سفید در 
کشور می گوید:  » بر اساس این پایش، 3۷ درصد جوانان کشور اعالم 
کرده اند که انگیزه تشکیل خانواده را ندارند و انجام عمل ازدواج جزو 

اولویت های زندگی آنها نیست.«

 وی درباره چند و چون این پژوهش اینگون��ه توضیح می دهد:  » این 
پژوهش در موضوع ازدواج با محوریت نگرش جوانان به تشکیل خانواده 
، فرزندآوری و انواع ارتباط های جوانان است که بخشی از آن نیز شامل 
بررسی وضعیت ازدواج سفید در کشور می شود. در این پژوهش میزان 
نیاز جوانان به ازدواج را در صورت رفع همه مشکالت اقتصادی بررسی 
شده و راهکارهای جایگزین جوانان برای ارتباط با جنس مخالف مورد 

تحلیل قرار گرفته است.«
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش معتقد است عماًل یک نوع 
راحت طلبی در میان نس��ل جوان به وجود آمده و حتی اگر بخشی از 
این موانع اقتصادی موجود برای ازدواج رفع شود، باز هم برخی جوانان 

انگیزه الزم برای ازدواج را ندارند. 
تندگویان همچنین از پایش��ی دیگر خبر می دهد و به مهر می گوید:  
»یک پایش اساسی نیز در موضوع هم باشی و ارتباطات خارج از عرف 
و شرع جوانان انجام شده است که بخشی از آن را در شورای فرهنگی 
عمومی کشور مطرح کردیم تا مشخص شود نهادهای فرهنگ ساز باید 

چه اقدامی برای جلوگیری از این آسیب ها انجام دهند.«
به گفته وی، حاص��ل این پژوهش در دس��تور کار ش��ورای فرهنگی 
کشور قرار گرفته و گزارشات الزم به دس��تگاه های فرهنگ ساز ابالغ 

شده است. 
 سهم 30 تا 40 درصدی فرهنگ در انحرافات حوزه ازدواج

از نگاه تندگویان حداقل 30 ال��ی 40 درصد دالیل انحرافات در حوزه 
ازدواج و ارتباطات جوانان، مباحث فرهنگی است و به مسائل اقتصادی و 
اشتغال مرتبط نیست. این در حالیست که اکثر نهاد ها تصور می کنند که 
ریشه اصلی انحرافات اجتماعی، مشکالت اقتصادی است. وی با اشاره به 
پایش انجام شده تأکید می کند:  » وقتی در این پایش رسمی مشاهده 
می کنیم که حتی جوانان توانمند از لحاظ اقتصادی نیز اراده ای برای 
ازدواج و تعهدپذیری ندارند، نشان می دهد که در کنار تمام بحث های 

فرهنگی نیاز به تحول اساسی در نگرش جوانان به ازدواج داریم.«
وی تصریح می کند:»متأسفانه جوانان ما مهارت های زندگی مشترک و 

تعهدپذیری را یاد نگرفته اند و آسیب های زیادی از جمله تک فرزندی، 
کاهش جمعیت و… روی این موضوع اثر گذاشته است.«

معاون ساماندهی امور جوانان با تأکید بر اینکه این معاونت آمارها، 
پایش ها و پیش��نهادات خود را ب��ه نهادهای مس��ئول ارائه کرده تا 
شورای اجتماعی کشور ، برنامه ای اساس��ی برای این امر اجرا کند، 
یکی از نکات اصلی دیگر در چالش های جوانان برای ازدواج را فقدان 
یادگیری مهارت های زندگی می داند و می افزاید:  »متأسفانه جوانان 
ما مهارت های زندگی مش��ترک و تعهدپذیری را ی��اد نگرفته اند و 
آس��یب های زیادی از جمله تک فرزندی، کاهش جمعیت و...  روی 
این موضوع اثر گذاش��ته و تغییر این نگرش یک امر کاماًل فرهنگی 

است.«
تندگویان در پاسخ به این س��ؤال که از نگاه ش��ما باید برای حل این 
معضالت چه ک��رد، می گوید: » ما اطالعات این پایش و پیش��نهادات 
خود را در اختیار کمیس��یون فرهنگی مجلس و فراکسیون زنان قرار 
دادیم و هش��دارهای خود را به ویژه در موضوع ل��زوم وحدت رویه در 
آموزش  ها و مش��اوره  ها مطرح کرده ایم. به طور کلی تذکرات الزم در 
خصوص مشکالت اجتماعی کشور به دستگاه  ها ابالغ شده و در حال 
دریافت پاسخ  ها هستیم تا بتوانیم گفتمان آموزشی و فرهنگی کشور 
را با یک وحدت روی��ه پیش ببریم. به عالوه در س��ندهای جامعی که 
توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه جمعیت در 
حال تدوین است، پیش��نهادات ما جهت تدوین سیاست  ها و اجرایی 

شدن آمده است.« 
وی این را می پذیرد که تا زمانی که این مسائل و این طرح  ها به مرحله 
اجرا و تأثیرگذاری برسد ، بخشی از این نسل را از دست داده ایم و عماًل 
س��بک زندگی آنها تغییر نخواهد کرد . تندگویان ب��ا تأکید بر چالش 
آموزش و پرورش و عدم ارائه آموزش  ها و مهارت های زندگی به نسل 
آینده تصریح می کند:   »اگر می خواهیم که روزی در کشور ازدواج سفید 
نداشته باشیم و فرزندانمان متعهد باشند، پایگاه اصلی ما در آموزش و 

پرورش خواهد بود.«

خروج ازدواج از فهرست اولویت های 37 درصد جوانان

زنگ خطر تجرد قطعي از مدت ها 
پیش به صدا درآمده بود؛ حاال اما 

این زنگ خطر جدي تر از هر زمان 
دیگري شده است. در کنار بحران 

پیري جمعیت، تنهایي 5میلیون 
ایراني از چالش هاي جدید 

اجتماعي است

سی و چند س�الی از عمرش می گذرد و همچنان مجرد اس�ت. حاال دیگر حتی وقتی پای 
ازدواج و خواستگار و خواس�تگاری هم به میان می آید، ته دلش چندان رغبتی به ازدواج 
کردن و ورود به زندگی مشترک ندارد. انگار با وجود باال رفتن سن ، وقتی حرف از ازدواج 
می شود حس می کند آمادگی رفتن زیر یک سقف با یک آدم دیگر و ورود به دنیایی جدید 
را ندارد؛ دنیایی که باید خودش و شریک زندگی اش با هم بسازند. این بی انگیزگی نسبت 
به ازدواج و زندگی مشترک اما درد مشترک بس�یاری از جوانان است و همین مسئله هم 

کش�ور را با خطر تجرد قطعی و تنهایی بیش از 5 میلیون نفر از اف�راد جامعه روبه رو کرده 
است. بی انگیزگی جوانان نس�بت به ازدواج و کاهش 40 درصدی ازدواج ها در کشور طی 
دهه اخیر، حاال به یک�ی از چالش های جدی اجتماعی تبدیل ش�ده که س�ایر بخش های 
کشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. حاال آنطور که معاون ساماندهی امور جوانان خبر 
داده ، پژوهش های اخیر این معاونت نش�ان می دهد 37 درصد جوانان حتی با رفع تمامی 
مشکالت اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج ندارند. این تجردگرایی اما جدا از آسیب های 

فردی برای افراد و تنهایی آنها به خصوص در دوران س�المندی ، آث�ار و تبعات اجتماعی 
متعددی دارد که یکی از مهم  ترین این تبع�ات ، بحث های مرتبط با چالش کاهش جمعیت 
اس�ت؛ چراکه با کاهش ازدواج و تش�کیل خانواده ، میلیون ها نفر از چرخ�ه فرزند آوری 
شتابان خارج می شوند و روند کاهش رشد جمعیت ش�دت بیشتری می یابد. در این میان 
قوانین و اسناد باالدستی همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان هم  همچنان به حال خود 
ر ها شده اند تا بیش از یک سوم جوانان کش�ورمان ، انگیزه ای برای ازدواج نداشته باشند!

بی رغبتی جوانان به ازدواج و تجرد قطعی و پیامدهای آن بیشتر دامن گیر دختران خواهد بود

پرونده » جوان « از بی رغبتی یک سوم جوانان به ازدواج

وقتی از تجرد صحبت می کنیم یعنی کس��انی که به هیچ وجه 
ازدواج نکردند که هم زنان و هم مردان را شامل می شود. تجرد 
مرد و زن در جامعه ایرانی با تجرد مرد و زن در جامعه صنعتی 
متفاوت است. تجرد مرد و زن در جامعه صنعتی مشابه هم است 
و بیشتر به منزلت شغلی برمی گردد ولی تجرد مردان در جامعه 
ایرانی تا حدودی به این بازمی گردد که می خواهند از یکسری 
آزادی ها برخوردار باشند.  در مطالعه ای کیفی طی مصاحبه با 
زنان مجرد 3۵ سال به باال ، حدود ۷0 درصد از این زنان کسانی 
بودند که ناخودخواسته مجرد باقی مانده بودند. به طور مثال این 
خانم  ها والدین خود را از دست داده و بنابراین سرپرست و نان آور 
خانه شده بودند و تا خواهران و برادران خود را سروسامان دهد، 
از ازدواج عقب افتاده بودند. در جامعه  کشاورزی و دامداری وقتی 
کسی والدین خود را از دست می داد دیگر اعضای فامیل جانشین  
می ش��دند. بنابراین این اف��راد از نبود قوانین و س��ازمان های 
مجری این قوانین دچار این عارضه شده اند. اگر ما نیز همچون 
کش��ورهای صنعتی صندوق کمک معاش خانواده داشتیم از 
تضعیف افراد خانواده و فروپاشی خانواده جلوگیری  می شد. اما 

در مورد آن 30 درصدی که به اختیار 
خود مجرد باق��ی مانده بودن��د، دیده  
می شد که داشتن شغل و تحصیالت و 
حفظ کردن این موقعیت ها و یکسری 
بازاندیشی های فرهنگی مطرح بود. به 
عبارت دیگر در جامعه مردساالر، زنان 
به تدریج با این الگو ها آش��نا شدند که 

یک انسان هستند و از حقوق برابر انس��انی برخوردارند و میل 
دارند در موقعیت زناشویی و شغلی از آن حقوق برخوردار باشند. 
این امر باعث ش��ده اس��ت این طیف ترجیح دهند که به جای 
کدبانوگری موقعیت شغلی خود را حفظ کنند.  لذا دلیل وجود 
برخی از مجردانی که در طبقات پایین درآمدی قرار دارند، باید 
اینگونه ببینیم که وقتی قرار است نان آور خانه باشند پس شغل 
و درآمد می خواهند، ولی در طبقات باال گویا به نظر می رس��د 

می خواهند نوعی عیاشی گری را پیشه کنند. 
دکتر سیدحسن حسینی
جامعه  شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

به مسئله ازدواج جوانان نمی توان نگاه تک بعدی داشت و تأخیر در 
ازدواج جوانان را به خاطر صرف مسکن یا مسائل اقتصادی نمی توان 
دانست اما می توان گفت که اصلی  ترین مسئله در این امر، موضوع 
اشتغال اس��ت .  یک جوان با داشتن اش��تغال، دارای عزت نفس و 
اعتماد به نفس زیادی خواهد ش��د که می تواند یک درآمد پایدار 
داشته باشد. این درآمد پایدار نیز منجر به تعیین یک برنامه ریزی و 
راهبرد دقیق برای زندگی او خواهد شد.   ما برای یک ازدواج پایدار 
به یک زیرس��اخت های اساس��ی نیاز داریم و اقتصاد حرف اول را 
برای ازدواج مشروع خواهد زد. میزان بیکاری، فقر، نیاز ها و میزان 
رضایت از زندگی مش��ترک همه جزو اقتصاد محسوب می شود. 
میزان آرامش روانی هر انسانی برای تش��کیل یک زندگی پایدار، 
به اقتصاد باز خواهد گشت. ازدواج سفید تا حدود خیلی زیادی به 
آن بی تعهدبودن برمی گردد و بعد از آن به خاطر عدم آموزش های 
صحیح، به سمت افزایش ازدواج س��فید می رویم. دولت در سال 
84 برای توانمندی خانواده، الیحه ای را تدوین و صندوق اندوخته 

جوانان را ایجاد و برای ایجاد آن مسائل 
مختلف حقوقی و ارزی را بررس��ی کرده 
است و در حدود س��ه ماه زمان گذاشته 
است که تمامی آیین نامه های آن را تدوین 
کند. مس��ئله ای که در این آیین نامه  ها 
وجود دارد، این است که می خواهیم همه 
مس��ائل را صرفاً با وام ح��ل کنیم. امروز 

جوانان ما از ورود به زندگی مشترک می ترسند و این روند همچنان 
ادامه دارد و در قوانین نیز برای آن، تدبیر خاصی اندیشیده نشده 
است و وام مسکن و ودیعه و اشتغال، کمک خاصی به این مسئله 
نمی کند. اگر قانون 13 ماده ای تس��هیل ازدواج جوانان، در همان 
سال 84، به صورت کامل تدوین و اجرا  می شد، شاید امروزه ما شاهد 

خیلی از این آسیب های اجتماعی نبودیم. 
مریم صفاران
 حقوقدان و مشاور خانواده

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
تجرد   قطعي

اگرقانونتسهیلازدواجاجراییمیشد
امروزشاهداینهمهچالشدراینحوزهنبودیم
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