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پرش بدون مانع پارکورها در تخت جمشید و سی و سه پل

باال رفتن پارکورکارها از تاریخ در روز روشن

هشدار کارشناسان امور اجتماعی از روند رو به رشد آمار کودک همسری در کشور

«شمارش معکوس»

مهسا قوی قلب
خبرنگار

فضای مجازی

بهدنبــال رونــد رو به کاهــش جمعیت و نگرانی از ســالمند
شدن کشور در آیندهای نه چندان دور ،با هدف افزایش نرخ
ازدواج و فرزنــدآوری سیاســتهای مختلفــی در ســالهای
اخیــر در پیــش گرفته شــد ،امــا متأســفانه کارکردهــای این
هدفگذاریهــا نــه تنهــا آنچنان کــه بایــد و شــاید تأثیرگذار
نبــوده ،بلکــه شــاید در برخــی مــوارد حتــی شــاهد نتایــج
معکــوس هــم بودیــم ،ایــن در حالــی اســت که بر اســاس
گزارشهای منتشرشــده از مرکز آمار ایران ،ازدواج دختران
 10تا  14ســاله که در ســه ماهه اول ســالجاری  7323مورد
بوده ،با رشد  23درصدی به  9058مورد در تابستان رسید،
در عین حال تقی رســتم وندی ،معاون وزیر کشــور و رئیس
سازمان امور اجتماعی آمار متفاوتی را در این باره ارائه می
دهد .براســاس دادههــای پایگاه اطالعات جمعیت کشــور
(ســازمان ثبت احوال) ازدواجهای دختران زیر  ۱۳ســال در
کشور از سال  ۹۲تا  ۹۸با شتابی بیش از شتاب کل ازدواجها
کاهش یافته است .وی میافزاید :بر اساس این گزارش ،در
حالی که تعداد ازدواجهای ثبت شــده دختران زیر  ۱۳سال
تمام (یعنی  ۱۳ســال و  ۳۵۵روز) در ســال ۱۶ ،۱۳۹۲هزار و
 ۷۸۰مورد بوده ،در سال  ۹۷به ۱۳هزار و  ۵۴مورد و در سال
 ۹۸به ۱۱هزار و  ۹۹۴مورد کاهش یافته است .در  ۹ماهه سال
 ۹۹نیز این روند کاهشــی در مقایسه با  ۹ماه سال قبل ادامه
یافته اســت .رســتم وندی میگوید :تمامی ازدواجهایی که
در کشــور قبل از پایان  ۱۳ســالگی دختران ،براســاس حکم
محاکــم صالحــه به ثبت میرســد ،بــا توجه به رویــه اداری
حاکم «ازدواج پیشرس» محسوب میشود.
همزمــان با طــرح ،تصویــب و اجــرای سیاســتگذاریها در
خصوص افزایش آمار ازدواج ،همواره فعاالن حوزه کودک
نگرانی خود را در خصوص افزایش ازدواج در ردههای سنی
پایین ابراز کردهاند ،اما متأســفانه هیــچ گاه به نگرانیهای
آنها وقعی نهاده نشــد و امروز باز هم شاهد افزایش چنین
ازدواجهایی با آسیبهای مکرر در جامعه هستیم.
مونیکا نادی ،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگســتری نیز
با بیان اینکه طبق قانون در حال حاضر هیچ حداقل ســنی
برای ازدواج کودکان نداریــم ،به «ایران» میگوید :دختران
زیــر  13ســال و پســران زیر  15ســال بــرای ازدواج بــه اجازه
پدر و اذن دادگاه به شــرط رعایت مصلحت ،ملزم هســتند
و ازدواج باالی این ســنین هم درکل آزاد اعالم شــده است،
این در حالی اســت که ازدواج خیلی از افراد در سنین پایین
ثبت نشــده و آمار باالیی از ازدواجهای مخفی هم در کشــور

وجود دارد .گزارش مرکز آمار ایران ،نشان دهنده این است
کــه ازدواج در ســنین پایین در حال افزایش اســت .در عین
حــال با توجــه به شــرایط فعلی و با توجــه به آنچــه از آمار
طالق و کیفیت زندگیهای مشــترک و نــوع کیفیت زندگی
بــر میآید ،بایــد به این ســمت برویم که به جــای اینکه در
موضــوع ازدواج مالکهایی مانند بلوغ جســمی و جنســی
مدنظــر باشــد ،مالک بلــوغ عقلی و فکــری هــم ،بهعنوان
عامل مؤثر مورد توجه باشــد ،رابطه ازدواج مانند هر رابطه
حقوقــی میطلبــد که هــر دو نفر کامــاً از تبعــات حقوقی،
فکری ،جنســی ،جسمی ،اقتصادی ،عاطفی و روانی آگاهی
داشــته باشند ،اما در کشور ما متأســفانه به دالیل فرهنگی،
آداب و رســوم و عرفهــا ازدواج در ســنین پاییــن در برخی
مناطــق کشــور در حــال وقوع اســت ،هرچند بخشــی از این
ازدواجهــا بهدلیــل آســیبهای اجتماعــی دیگــری ایجــاد
میشــوند ،فقر و محرومیت و وضعیت دشــوار اقتصادی از
جمله این عوامل هســتند و بهدلیــل تأمین زندگی دختر یا
خانواده دختر چنین ازدواجهایی شکل میگیرند.
بهگفتــه ایــن فعال حقــوق کــودک ،جای حرفــی وجود
نــدارد کــه بایــد ازدواجهای بجــا و بهنگام ،ترویج شــود ،در
ایــن میــان ،آمــوزش مالکهــای ازدواج و فراهــم کــردن
شــاخصهای اقتصــادی از جملــه مــواردی اســت کــه باید
گســترش پیدا کنــد ،ولی این بدان معنا نیســت کــه ازدواج
در کودکی ترویج شــود ،پس الزم اســت که ایــن دو مقوله از
هم تمیز داده شــوند .در این زمینه پیش از این ،طرحهایی
ارائــه و رد شــدند که دربــاره ممنوعیت ازدواج زیر  13ســال
بودنــد و هیچ تأثیــری هم در کاهش آمار ازدواج نداشــتند،
میخواهیم وام بدهیم و ابزار حمایتی ایجاد کنیم که بسیار
هم عالی است اما این قضیه نباید سبب ترویج ازدواجهای
نامناســب با تبعات نامطلوب شــود .برای تفکیــک این دو
مقوله از یکدیگر نیازمند راهکارهای آموزشی و فرهنگسازی
هســتیم ،اما متأســفانه میبینیم که برعکس این قضیه در
حال اتفاق افتادن است و به نوعی فرهنگ ازدواج به شکل
دیگری ،خود را نشان می دهد.
ëëحاضریم به قانون  86سال قبل برگردیم
رایحــه مظفریــان ،فعــال اجتماعــی هــم با بیــان اینکه
متأســفانه ازدواج در ســنین پاییــن از ســالهای گذشــته در
کشــور وجود داشــته ،بــه «ایــران» میگویــد :در مناطقی از
جنوب کشــور ازدواجهای غیر ثبتی در ســنین پایین به وفور
وجــود دارد ،جالب اینجاســت کــه در ســال  1313در قانون
کشــور ،ازدواج کودکان ممنوع بوده و پــدر و مادر در صورت
ازدواج فرزند دختر زیر  13ســال و پسر زیر  15سال بهعنوان

مجــرم شــناخته میشــدند ،این قانــون در آن زمان ســبب
شــده بود که در ســنین کودکی کمتر ازدواجی صورت بگیرد
امــا حاال امروز بهدلیل خألهــای قانونی و نبود قانون در این
زمینه شاهد باال رفتن آمار ازدواج هستیم ،هرچند عالوه بر
خأل قانونی در این حوزه ،مشــوقهای دیگری هم قرار داده
شدند تا این آسیب افزایش پیدا کند ،یک نمونه بارز آن هم
پرداخت وام ازدواج است .پرداخت تسهیالت و وام ،خوب
است اما وقتی منطقی است که ازدواج زیر  13سال ممنوع
باشد .
او در ادامــه اضافــه میکنــد :واقعیــت ایــن اســت که ما
فعاالن اجتماعی حاضریم به ســال  1313یعنی  86ســال
قبل برگردیم تا تبعات وحشتناک این قبیل ازدواجها کمتر
شود .همیشه از فشارهای روانی و ابعاد مختلف آسیبهایی
که به دختران وارد میشــود ،صحبــت به میان میآید ،این
در حالی اســت که وقتی پســری کــه کمتر از  15ســال دارد و
مجبــور بــه ازدواج میشــود ،از درس خوانــدن بــاز مانــده و
مجبــور میشــود بار زندگــی را به دوش بکشــد و در صورت
بچه دار شــدن هم باید نقش پدر را ایفا کند ،در صورتی که
هیچ آموزشــی در این خصوص ندیــده و خود ،هنوز فاصله
چندانی با دنیای کودکی ندارد .عالوه بر آســیبهای اشــاره
شــده ،ما بشــدت با خأل آماری هم روبهروی هستیم ،چقدر
سقط جنین در کشور داریم؟ چقدر مرگ و میر مادر و نوزاد
داریــم؟ چقــدر طــاق و ازدواجهــای مکرر در ســنین پایین
داریــم یا چنــد درصد این افــراد بیوه میشــوند؟ ازدواج در
ســنین پایین ،احتمــال مادر شــدن در کودکی ،بیوه شــدن،
طالق و احتمال سرپرست خانواده شدن را مجاز میکند.
ëëازدواج ،تنها برقراری روابط زناشویی نیست
حســن موســوی چلــک ،رئیــس انجمــن مــددکاران
اجتماعــی ایــران نیز با تأکید بر اینکــه موضوع جمعیت به
معنــای عــام ،موضوعــی حیاتی ،مهم و اساســی بــرای هر
جامعهای اســت ،به «ایران» توضیــح میدهد :برای حفظ
جمعیــت ،افزایــش جمعیت و داشــتن جمعیتــی کیفی،
با توجه به شــرایط فرهنگی کشــور ،به طــی فرآیندی بهنام
ازدواج دائــم نیازمندیــم ،از این رو ،با توجــه بهکاهش آمار
جمعیــت و نیــم نگاهی به میــزان بــاروری و موالید متوجه
میشــویم کــه حــدود دو دهه اســت که زنگ خطــر کاهش
جمعیت در کشور به صدا درآمده و مسئوالن را نگران کرده
اســت ،نمونهای از ایــن نگرانی ،در سیاســتهای کالنی که
در حــوزه خانواده و جمعیت نوشــته شــده ،دیده میشــود.
بــا ایــن همه بــا وجود بــاال رفتــن میانگیــن ســن ازدواج در
تحصیلکردهها و نااطمینانی از آینده در کاهش گرایش آنها

یادداشت

ازدواج دختران زیر 14سال؛ کاهش یا افزایش؟

به ازدواج دائــم ،افزایش  23درصدی ازدواج دختران  10تا
 14ســاله آمار نگران کنندهای بوده و باید مورد بررســی قرار
بگیــرد .رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ،با اشــاره
به اینکه کسی که خود کودک است ،چگونه میتواند کودک
دیگــری را بــه دنیــا آورده و مســئولت تربیــت او را به عهده
بگیــرد ،ادامــه میدهــد :در برخــی مــوارد ازدواج میتواند،
فروش و به نوعی تجارت در سنین پایین باشد .باید به این
باور رسید که ازدواج تنها برقراری روابط زناشویی و برآوردن
نیازهای جنسی نیست ،کسی که ازدواج میکند ،نقشهای
اجتماعــی متعددی را بایــد بر عهده بگیــرد و ایفای نقش
در ازدواج مســتلزم بلو غ روانی و اجتماعی اســت ،معموالً
بچههــا توان مدیریــت بحران و حل مشــکالت در زندگی را
ندارنــد ،فقدان بلوغ روانی و اجتماعی نیز ســبب میشــود
کــه این قبیــل ازدواجهــا از کیفیت پایینی برخوردار باشــند.
بههمیــن دالیل در دورهای مجلس ،بهدنبال افزایش ســن
ازدواج بــود تــا عــوارض روانــی ،اجتماعــی ناشــی از ازدواج
کــودکان ،کاهــش پیــدا کنــد ،مــا میدانیم که ممکن اســت
ت تســهیالت در کوتــاه مدت در خانوادههــای دارای
پرداخ 
تمکن پایین ،ســبب رشد آمار ازدواج شــود اما باید مراقب
باشیم ،زیرا در خیلی از مواقع ،مزایای کوتاه مدت میتواند،
عوارض بلند مدتی را بهدنبال داشته باشد.

هنوز تمام نشــده! این مطلب بســیار جدی اســت! روزهای قبل شــاهد
کاهــش آمــار ظاهری تعداد مبتالیــان و به تبع آن مــرگ و میر بیماران
ناشــی از ویــروس کرونــا بودیم! اما این ســکه رویی دیگر نیــز دارد و آن،
این است که اگر در چنین شرایطی دچار عادی انگاری شویم! که ظاهراً
بیژنیاور
برخیهــا دچار چنین وضعیتی شــدهاند! در شــرایط فعلــی که ویروس
مدرس دانشگاه و
کرونــا دچــار جهــش نیز شــده اســت میتوانــد مشــکالتی را بــه مراتب
صاحبنظر در حوزه
مدیریتبحران،ریسک ســهمگینتر از قبــل ایجــاد کند و در مــوج بعدی که به نظر میرســد در
و پدافند غیرعامل
آســتانه ورود به آن هستیم با عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی شاهد
وضعیتی به مراتب خطرناکتر از قبل خواهیم بود!
عــدم رعایــت پروتکلهای بهداشــتی ،دید و بازدیدهای دورهای ،ســفرها ،حضــور در مکانهای
پرتــردد ،حضــور در موقعیتهــای بــا ازدحــام جمعیــت ،رویدادهــای خــاص ماننــد شــرکت در
حراجیها ،خرید معمولی و ...همگی میتوانند موجبات افزایش ریســک ابتال به بیماری ناشــی از
ویروس کرونا شــود .هر چند به ظاهر ممکن اســت تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز یا نارنجی
االن در حداقــل باشــد امــا این مــورد کامــاً مقطعی بــوده و دلیلی برای عــادی انگاری ما نیســت!
براستی باید از روزمرگی پرهیز کرد .کما اینکه خیز دوباره بیماری بدیهی است!
در چنین شــرایطی و با توجه به ســرمای هوا توجه به اقشــار آســیب پذیر از جنبههای مختلف از
جملــه اقتصادی ،اجتماعی و ...دارای اهمیت ویژهای اســت که میباید برای آنها برنامهای خاص
در نظــر گرفــت .چراکــه این افراد تحــت تأثیر آموزشهای مختلــف نبوده و اغلــب نمیدانند که با
چنین شــرایطی چگونه مواجه شــده و به چه شــکلی در معرض خطرپذیری یا ریســک پایین تری
نســبت به بیماری ناشــی از ویروس کرونا قرار بگیرند .شــاید همه ما بپذیریم آنهایی که بر رعایت
پروتکلهای بهداشــتی (مانند :فاصلهگذاری اجتماعی و هوشــمند ،شســتن دســتها و اســتفاده از
ماســک) اهتمــام ورزیدهانــد ،االن این رفتــار یعنی رعایت پروتکلهای بهداشــتی برایشــان به یک
عادت بدل شــده اســت! تــا جایی که برخی افــراد حتی عنــوان کردهاند که به طور مثال اســتفاده از
ماســک خــود جزئی از پوشــش قرار گرفتــه و عدم اســتفاده از آن در برخی افراد حــس اینکه چیزی
را فرامــوش کردهانــد و جــا گذاشــتهاند تداعــی میکنــد .لــذا در حال حاضــر اســتمرار و رعایت این
پروتکلها برای آنهایی که رعایت کردهاند بســیار آســانتر از ترک عادت اســت .به عبارت ســادهتر
در این مدت تغییر رفتاری صورت پذیرفته اســت که فقط نیاز به اســتمرار دارد! البته آنهایی که در
ایــن زمان مبادرت به رعایت ایــن پروتکلها نکردهاند در این خصوص باید اهتمامی جدی کنند تا
جان دیگران را به خطر نیندازند .به خاطر داشته باشیم تا زمانیکه ابتال و مرگ و میر داشته باشیم
و واکســن نیــز مراحــل میدانی خود را طی نکرده اســت باید شــرایط را جدی گرفتــه و عادی انگاری
نکنیــم .لذا همواره در نظر داشــته باشــیم که شمارشــی معکوس برای ابتال وجــود دارد و هر عمل
مــا (اعــم از اینکه مثبت یا منفی باشــد) عکسالعملی را به همراه خواهد داشــت! لذا همه چیز به
تک تک ما بستگی دارد .حتماً به خاطر میسپاریم که هنوز تمام نشده!
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