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شهرنوشت

این روزها که همــه دولتمردان 
به فکر باال بردن بیــان ازدواجند، 
به نظر می رســد نــه تنهــا برخی 
خرده فرهنگ هــای ناصواب به امان 
خود رها شــده اند که حتی پروبال 
بیشــتری هم گرفته اند. یکی از این 
خرده فرهنگ های مسموم، »ازدواج 
در سنین کودکی« است. آخرین آمار 
رسمی ارائه شده در این باره به آذرماه 
سال گذشته بازمی گردد؛ مرکز آمار 
ایران خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ 
تا ۱4 ســاله در بهار سال ۱4۰۰ داد. 
رقمی که در قیاس با آمارهای فصلی 
دو ســال قبل از آن، نه تنها کاهش 
نیافته بود، بلکه افزایش هم داشت. 
این در حالی اســت که در سال های 
اخیر آمــار ازدواج در ســنین باالی 
۱8 ســال روند کاهش داشته است. 
ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و 
۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار 
۱4۰۰ به ثبت رسیده است. آماری که 
به عقیده کارشناسان شمار دقیقی از 
ازدواج های ثبت شده زیر سن قانونی 
در کشور نیست؛ چرا که برخی از آنها 
در داخل خانواده ها صورت گرفته و 

جایی ثبت نشده است.
در این میــان گروهــی، برخی 
خرده فرهنگ هــا را متهم می دانند 
و شــماری، قوانین جاری و ســاری 
در کشــور را که اجازه می دهد، این 
خرده فرهنگ ها به راحتی کودکان را 

به خانه بخت بفرستند. اما این کوتاهی 
عواقب تلخ فراوانی دارد و آمارها نشان 
می دهد که این کودک همسران؛ از 
پســر گرفته تا دختر، نه تنها خود در 
معرض آسیب های اجتماعی، روانی، 
جنســی و اقتصادی فراوان هستند 
که فرزندانشان هم در همین چرخه 
معیوب رشد کرده و آسیب می بینند.

کودک همسرانی که خیلی زود 
متارکه می کنند

دیروز معاون پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش اســتان قزوین در 
گفت وگویی با خبرگــزاری ایلنا به 
همین آسیب ها اشــاره کرد و گفت: 
»در یکــی مناطق ازدواج ۹ ســاله و 
۱۰ ســاله ها را داریــم؛ دختر هایی 
کــه بــا پســر های ۱۶-۱۷ ســاله 
ازدواج می کنند و بعد از 4-۵ ســال 
خیلی از این ها متارکــه می کنند و 

زندگی هایشان به هم می ریزد«.
حســین محمدزاده افزود: »من 
فکر می کردم در آن منطقه به خاطر 
فقر و نیاز اســت که بــا ازدواج این 
دختران موافقت می کنند، اما دیدم 
اتفاقا خانواده ها خیلی متمول و دارا 
هســتند، ولی کودک همسری جزو 

باور ها و اعتقادات آن ها شده است«.
او یادآور شــد: »بعــد از متارکه 
معموال آسیب های غیرقابل تحملی 
می تواند متوجه این افراد شود. ما به 
این موضوع ورود کرده ایم و تبیینی 
بــرای خانواده هــا و دانش آموزان 
گذاشته ایم تا فهم زندگی مشترک 
برایشان ایجاد شود؛ اینکه اگر شاغل 

باشــند، تحصیل کرده باشــند، اگر 
شرایط علمی خوب برای خودشان 
ایجــاد کننــد، می تواننــد جایگاه 
اجتماعــی پیدا کننــد و در انتخاب 
همسر تصمیم گیر باشــند نه اینکه 
تحت لوای مادر و پدرشــان نتوانند 
تصمیم بگیرند. این افراد اگر مدرک 
دیپلم یا کارشناســی بگیرند و بلوغ 
فکری و ذهنی و اجتماعی پیدا کنند، 
می تواننــد در فرآینــد ازدواج هم 

موفق تر عمل کنند«. 
محمدزاده همچنین از الگوسازی 
دانش آموزان مناطق دیگر که ازدواج 
نکــرده ، تحصیاتشــان را تکمیل 
کرده انــد و برآیند قشــنگ تری از 
اجتماع دارند برای کودکان مناطق 
مورداشــاره خود خبر داد تا با تأسی 
از این نمونه هــا ازدواج مطمئن تری 

داشته باشند.
اما بــه نظر می رســد او از معدود 
کســانی اســت که در بدنه اجرایی 

کشــور این موضــوع را از این منظر 
می بینــد و معتقد اســت ازدواج در 
ســنین دانش آموزی آسیب زاست. 
بســیاری در این ســال ها سخنانی 

خاف او گفته اند.
حســن نوروزی، نایــب رئیس 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
یازدهم چندی پیش با انتقاد از اطاق 
عنوان کودک همســری به دختران 
۱۳ یا ۱4 ســاله گفته بود: »کودک 
همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال 
یا ۱۰ سال گفته می شود، اما دختر ۱۳ 
ساله که دیگر کودک همسر نیست. 
نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، 
نگاه اسام است و اساسا تعیین سن 
قانونی برای ازدواج الزم نیست. سن 
ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ 
اســت و این که دختر بتواند زندگی 
را به جلو بــرد یا خیر، بــه اذن ولی 

بازمی گردد«.
حتی انسیه خزعلی، معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهور هم که 
به نظر می رسد باید در مقام مخالفت 
با کودک همســری برآیــد، نه تنها 
به صــورت صریح با پدیــده کودک 
همسری مخالفت نکرده که حتی با 
اشاره با ازدواج خودش در ۱۶ سالگی 
به نوعی آن را تقدیس هم کرده است.

قانون و سکوت 
و همراهی با کودک همسری

با ایــن حال بــه نظر می رســد 
خانواده هایی کــه در ایران فرزندان 
خود را در سنین پایین به عقد و ازدواج 
درمی آورند، نه به سخنان نمایند گان 

مجلس توجه دارنــد و نه معاون امور 
زنان رئیس جمهور. آنها بر اســاس 
فرهنگ منطقه ای خــود و احتماال 
مشکات اقتصادی به این عمل اقدام 
و کودکانشــان را وارد زندگــی پر از 
مخاطره می کنند. در این میان البته 

قانون هم مانع آنها نمی شود.
مطابق با ماده ۱۰4۱ قانون مدنی 
»عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به 
سن ۱۳ ســال تمام شمسی و پسر 
قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام 
شمسی منوط اســت به اذن ولی به 
شــرط رعایت  مصلحت با تشخیص 
دادگاه صالح« و در این بین اگرچه در 
اغلب موارد کودک همسری به طور 
غیر قانونی رخ داده و ثبت نمی شوند 
اما آنچــه از پژوهش ها برمی آید این 
است که بعضا قضات برای تشخیص 
مصلحت طفل تنهــا رضایت پدر و 
بلوغ جسمی کودک را در نظر گرفته 
و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری 

وی را لحاظ نمی کنند.
یک کنشگر حقوق کودکان در این 
باره می گوید: »معموال در روســتاها 
اول کــودکان را صیغــه می کنند و 
سپس خانواده دختر با آن صیغه نامه 
قاضی را تحت فشــار قرار می دهد تا 
مجوز ازدواج رســمی را صادر کند و 
متاســفانه همین صیغه باعث شده 
حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم 

مشکل ما را حل نکند«.
سمیرا دماوندی افزود: »مطابق 
ماده ۱4۷ قانون مجازات اســامی 
مصوب ۱۳۹۲ سن بلوغ در دختران 
و پسران، به ترتیب، ۹ و ۱۵ سال تمام 
قمری اســت. بنابراین طفل دختر و 
پسر کسی است که کمتر از ۹ سال و 
۱۵ سال دارد و بیش از این سن دوران 
نوجوانی اســت. یعنی مطابق قانون 
مصوب ۹۹ دوران نوجوانی دختران 
از ۱۰ سالگی و پسران از ۱۶ سالگی 

آغاز می شود«.

تسهیالت مالی و رشد
آمار ازدواج در سنین کم

سالهاست که بعضی خانواده ها به 
دلیل مشــکات مالی، دختران خود 
را در سنین پایین به عقد فردی دیگر 
درمی آورند. با این کار آن ها در واقع از 
بار مسئولیت های مالی یکی از فرزندان 
خود، شانه خالی کرده و تامین معاش 
او را به فردی دیگر می سپارند. حتی 
با دریافت مبلغی به عنوان شیربها یا 
مهریه، بخشی از مشکات مالی خود را 
برطرف می کنند. در کنار این موضوع 
برخی از صاحب نظران معتقدند اعطای 
وام ازدواج از سوی دولت هم می تواند 
از جمله عوامل تسهیل کننده کودک 
همسری محسوب شــده و منجر به 
ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج 

و طاق های صوری برای دریافت وام 
شود. این در حالی است که براساس 
قانون اعطــای وام ازدواج مبلغ وام به 
زوج هایی با ســن کمتر از ۲۳ ســال 
بیشتر است و در این کمتر بودن، قانون 

محدودیتی در نظر نگرفته است.
محمدمهــدی تندگویان، معاون 
امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
دولت پیشــین نیز ســال گذشته با 
اظهار نگرانی نســبت به افزایش رقم 
وام ازدواج بــرای دختــران زیر ۲۳ و 
پسران زیر ۲۵ سال و امکان رخ دادن 
ازدواج و طاق هــای صــوری برای 
دریافــت وام ازدواج ۱۰۰ میلیــون 
تومانی گفته بود: »متاسفانه علیرغم 
اهمیت تدوین دســتورالعمل برای 
نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج 
همچنان شــاهد بی توجهــی به آن 
هســتیم درحالی که رســیدگی به 
چنین مســائلی به مراتب مهم تر از 
افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است«.

معضل پدیده های »کودک مادر«، 
»کودک پدر« و »کودک مطلقه«

در این بین اما عدم توجه به پدیده 
کودک همسری تنها به ازدواج کودکان 
ختم نمی شود و عواقب سنگین تری 
نیز دارد و در قالب »کــودک مادر«، 
»کودک پدر« و »کودک مطلقه« نیز 

در حال جلوه گری است.
مطابق با آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایــران، در بهار ۱4۰۰ تولد 
۲۹۳ کودک از مــادران کمتر از ۱۵ 
ســال و یک کودک از پدر کمتر از ۱۵ 
سال ثبت شده است. همچنین، تولد 
۱۵ هزار و ۳۵۵ کودک از مادران کمتر 
از ۱۵ سال و ۶۷4 کودک نیز از پدران 
۱۵ تا ۱۹ ســاله در همین بازه زمانی 

ثبت شده است.
بخش دیگر آمار منتشــر شده از 
سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طاق 
۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱4 ساله در بهار 
۱4۰۰ و پدیــده »کــودک مطلقه« 

می دهد.
در این میان به نظر می رســد کم 
سوادی و فقر، نبود امکانات تفریحی 

و برخی 
قوانین رایج باعث افزایش کودک 
همسری می شــود. کودک همسری 
که تنها دختران قربانیان آن نیستند 
و بسیاری از پســران نیز با مشکات 
کودک همسری دســت و پنجه  نرم 

می کنند.

مروری بر تبعات سکوت قانون در برابر کودک همسری به بهانه هفته ازدواج ؛

کودکینکرده»مادر«،»پدر«و»مطلقه«میشوند

مطابق با آمار منتشر شده 
از سوی مرکز آمار ایران، در 

بهار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ کودک از 
مادران کمتر از ۱۵ سال و یک 
کودک از پدر کمتر از ۱۵ سال 

ثبت شده است. همچنین، 
تولد ۱۵ هزار و ۳۵۵ کودک 

از مادران کمتر از ۱۵ سال 
و ۶۷۴ کودک نیز از پدران 
۱۵ تا ۱۹ ساله در همین بازه 

زمانی ثبت شده است

کم سوادی و فقر، نبود 
امکانات تفریحی، برخی 

قوانین رایج و عواملی 
دیگر باعث افزایش 

کودک همسری می شود. 
کودک همسری که تنها 

دختران قربانیان آن 
نیستند و بسیاری از 

پسران نیز با مشکالت آن 
دست و پنجه  نرم می کنند
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افزایش ۳ برابری بیماران بستری
و سرپایی کرونا در کشور

موارد بستری و سرپایی کرونا در روزهای اخیر، 
سه برابر شده اســت. به گزارش وزارت بهداشت 
تعداد موارد فوتی کرونامثبت نیــز از ۱4 نفر در 
هفته آخر خرداد به ۲۰ نفر در هفته اول تیر رسیده 
است. در میان اســتان ها تهران بیشترین موارد 
فوتی را ثبت کرده است. در هفته گذشته ۹8 نفر 
از بیماران با تست مثبت کرونا در بیمارستان های 

استان تهران بستری شده و 8 نفر فوت کرده اند.
    

۱۰۸ تیم سه نفره؛ ارزیابان عفاف
و حجاب در مشهد

دبیر ستاد امر به معروف 
و نهــی از منکر خراســان 
رضوی از فعالیت »۱۰8 تیم 
سه نفره« با عنوان »ارزیابان 
عفاف و حجاب« در دو هفته 

گذشته در این استان خبر داده است.
مهدی رضایی، به ایســنا گفت: در این مدت 
۷۶۰ مکان در مشهد مورد بازدید قرار گرفته که 
پیشرفت قابل قبولی بوده است؛ مدیران دستگاه ها 
هم همکاری مناســبی را داشــتند و تنها تعداد 

محدودی تنش در کل این موارد به وجود آمد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه در متن قرارگاه 
۲۱ تیر ذکر شــده، عفاف به عفاف در نگاه، عفاف 
در گفتار، عفاف در حرکات و ســکنات، عفاف در 
معاشرت، عفاف در پاکدامنی و عفاف در پوشش 
تقسیم بندی می شود و حجاب هم برای خانم ها 
شامل ویژگی هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، 

جوراب، کفش و رنگ لباس است. 
از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان 
هم از کــروات، پاپیون و ســایر نمادهای غربی، 
تی شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس های بدن نما 
و وصله دار، طا و زیورآالت، شلوارهای زاپ دار و... 

نباید استفاده شود.
    

شهرداری همچنان درگیر
 جنگ سایبری ماه گذشته است

یک مــاه از حمله ســایبری به ســایت های 
شــهرداری گذشــته اســت اما هنوز برخی از 
سایت های شهرداری در دســترس شهروندان 
قرار نگرفته است. عبدالمطهر محمدخانی، رئیس 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 
دراین رابطــه به اکو ایران گفت: ۱۷۰ ســامانه و 
ســرویس خدماتی وجود دارد که از همان ابتدا 
در فاوای تهــران تصمیم گرفته شــد اولویت با 
ســامانه های پر تراکم و پرمخاطب باشــد که به 
شــهروندان خدمات می دهند به طــور مثال به 
زودی سامانه های رزرو بلیت یکی از مجموعه های 

تفریحی برج میاد در دسترس قرار می گیرد.
    

خودرو های متخلف،
 ساعتی توقیف می شوند

معاون عملیات پلیس 
راهــور تهران گفــت: اگر 
راننده ای مرتکب تخلفات 
ســرعت و ســبقت شود، 
خــودروی وی در همــان 

محل، توقیف ساعتی می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمد 
رازقــی افزود:رانندگانــی که با ســرعت باال در 
محورهای بزرگراهی تردد کنند از طریق سامانه ها 
شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به پلیس 
راهور تهران بزرگ احضار می شــوند. اگر کسی 
شب با سرعت غیرمجاز در یکی از بزرگراه ها تردد 
کند، صبح برای وی پیامکی ارســال می شود تا 
حتما در اولین فرصت به پلیس راهور تهران بزرگ 

مراجعه کند.
    

تعداد مبتالیان به وبا   در کردستان 
به ۳۰ نفر رسید

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کردستان دیروز گفت: هم اکنون تعداد مبتایان 
به وبا در اســتان کردســتان از ۲۵ نفر به ۳۰ نفر 

رسیده است.
به گزارش تسنیم دکتر فرزام بیدارپور افزود: 
تاکنون هیچ مورد فوتــی در اثر ابتا بــه وبا در 
کردستان وجود نداشته اســت. از این تعداد ۲۷ 
نفر مربوط به مریوان، ســقز ۱ نفر، سنندج ۱ نفر 
و کامیاران ۱ نفر اســت. این افراد مبتا کسانی 
هستند که ســابقه مســافرت خارج از کشور را 
داشته اند که بعد از بازگشت عائم بیماری در آن ها 

مشاهده شده است.

از گوشه و کنار 

بامداد دیروز شــنبه ۱۱ تیر ماه چندین زلزله به بزرگی، 
۶.۱ و ۶.۳ در بندر خمیر اســتان هرمزگان به وقوع پیوست و 
خسارت فراوانی به بار آورد و به تخریب کامل یک روستا منجر 
شد. گفته شده است بیشتر ساکنان این روستا از مددجویان 

کمیته امداد هستند.
بنا بر اعام مرکز لرزه نگاری ایران ۲۹ زمین لرزه در حوالی 
بندر خمیر در استان هرمزگان از ساعت۲ بامداد تا هشت و ۳۰ 

دقیقه شنبه ثبت شده است.
برابر آخرین آمارها به نقل از سخنگوی اورژانس کشور تا 
ظهر دیروز مجموعه 84 نفر مصدوم و پنج فوتی شامل دو زن 
و سه مرد گزارش شدند. از میان 84 فرد مصدوم نیز ۶4 نفر به 
شکل سرپایی خدمات دریافت کرده و مابقی به بیمارستان 
منتقل شدند که از این تعداد ۱۵ نفر همچنان در مراکز درمانی 

هستند.
براساس این گزارش تمامی ادارات و موسسات هرمزگان روز 
شنبه تعطیل شده و ستاد بحران این استان در جنوب کشور، از 
اعزام تیم های ارزیاب و امداد خبر داده و روستای سایه خوش 

را یکی از کانون های زلزله با خسارت فراوان اعام کرده است.
زمین لرزه نخست در ســاعت ۲ بامداد به وقت محلی در 
منطقه مهران حد فاصل بندر خمیر و بندر لنگه روی داد اما 
شدت آن به حدی بود که در بندرعباس و حتی امارات متحده 
عربی احساس شد. این در حالی است که دیروز مهدی دوستی، 
استاندار هرمزگان، اعام کرد که زلزله بامداد شنبه، منجر به 

تخریب کامل روستای سایه خوش در بندر لنگه شده است.
خبرگزاری فارس گزارش داد که زلزله به دلیل شدت باال 
باعث خساراتی به منازل مردم روستایی شده اما ارزیابی دقیق 
میزان خسارات نیازمند زمان بیشتری است. به گفته فرماندار 
بندرلنگه صدها منزل مسکونی در روستاهای کانونی زلزله در 

منطقه مهران آسیب ۱۰۰ درصدی دیده اند.
فواد مرادزاده اضافه کرده اســت، عمده خســارات زلزله 
مربوط به منطقه سایه خوش بود اما زلزله های دوم و سوم ۶.۱ 
و ۶.۳ درجه ای سبب گسترده شدن دامنه خسارات در منطقه 

شده است.
محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور 

نیز با اشاره به این که کانون این زلزله در۳4 کیلومتری بندر 
خمیر بوده، گفته است: همچنین کانون زلزله4۱ کیلومتر تا 
شهرســتان کنگ و 48 کیلومتر تا بندر لنگه فاصله دارد و در 
نقاط مختلفی احساس شده است. همچین این محل ۱۰۷ 

کیلومتر با بندرعباس فاصله دارد.«
فرماندار قشم هم گفته است که گزارش های اولیه نیروهای 
امدادی حاکی اســت، این زمین لرزه در منطقه الفت و غرب 
جزیره قشم تا این لحظه خسارات مالی و جانی نداشته است. 
در همین حال، به دنبال وقوع سه زمین لرزه باالی شش درجه 
در مناطق جنوبی استان هرمزگان مردم جزیره قشم شب را در 

خیابان ها به صبح رساندند.

تخریب خانه های مددجویان کمیته امداد
به دنبال وقوع زلزله ۶.۳ و۶.۱ ریشــتری بامداد شنبه ۱۱ 
تیر ماه در استان هرمزگان، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از 
تخریب کامل ۱۰8 واحد مسکونِی مددجویان تحت پوشش و 

فوت دو نفر از مددجویان خبر داد.
جلیل تراهی،  با اشاره به خســارات و ارزیابی های ناشی از 
زلزله هرمزگان، به ایسنا گفت: ۱۰8 واحد از منازل مددجویان 
تحت پوشش در زلزله هرمزگان به طور کامل تخریب شد که 
8۰ واحد مسکونی مربوط به روستای سایه خوش و ۲8 واحد 

مربوط به روستای برکه سفلین بوده است.

وی ادامه داد: همچنین براساس بررسی های صورت گرفته 
تاکنون ۲ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در پی 

وقوع این زمین لرزه جان خود را از دست داده اند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به اقدامات این نهاد 
برای خدمات رسانی به مددجویان تحت پوشش آسیب دیده 
نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: سرکشــی از منازل 
مددجویان و جمع بندی آمار شروع شده و ادامه دارد. همچنین 
خدمت رســانی و ارائه بسته های معیشــتی نیز آغاز شده و 
چادرهای هال احمر در حال توزیع میان آسیب دیدگان است.

۲۹ زلزله در بندر خمیر استان هرمزگان چندین روستا را تخریب کرد؛

ویرانی ماند و 5 کشته و ۸4 مصدوم

گزارش

سعیده علیپور


