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آیا طرحهای مشــارکتی با مردم در قالب گردشگری و شــیالت تاالبهای لرستان را نجات میدهد

دو دهه برداشت بخش کشاورزی ،تاالبهای لرستان را کوچک کرد

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
کسی برای مسافرت به شهرهای کرونایی  برنامه ریزی نکند

گزارش «ایران» از مشکالت و آســیبهای ازدواج و تأهل پسران در سنین پایین

افتتاح  450مدرسه ضدزلزله
در مناطق محروم کشور

بنگـــــــاه

مهسا قویقلب
خبرنگار

فضای مجازی

وقتــی بحــث از ازدواج در ســنین پاییــن بــه میــان
میآیــد ،اکثــر قریب بــه اتفاق فعــاالن ایــن حوزه
دربــاره دختــران صحبــت میکننــد و اگــر هــم در
خــال صحبتهــا اشــارهای به پســربچهها شــود،
خیلی گذری و سرسری است ،اما آخرین آمارها که
حکایــت از جمعیت  60هزارنفــری مردان متأهل
 10تا  18ســاله دارد ،زنگ خطری اســت که به صدا
درآمــده و بایــد ما را درخصوص ازدواج پســران در
سنین نامعقول نگران کند ،قطعاً در چنین سنینی
هیچ پســربچهای نمیتوانــد پدری کنــد ،در حالی
کــه باید نــانآور خانه هم باشــد ،پســربچهای که از
تحصیــل و بازی بازمانــده و باید به فکــر اداره یک
زندگی مشترک و سیر کردن همسر کوچک و احیاناً
فرزندانش باشد .سیمین کاظمی ،جامعهشناس
با اشــاره به شــایع بودن ازدواج در ســنین پایین در
گذشــتههای دور بــه «ایــران» میگوید :در گذشــته
کــه به کودکان نقش اقتصادی تحمیــل و از نیروی
کار آنهــا بهرهبــرداری میشــد ،ازدواج پســربچهها
همچــون دختربچههــا امــری شــایع بــوده اســت.
درواقع در شرایطی که تمایزی بین جهان کودکی و
بزرگسالی وجود نداشت و مهارتهایی که شخص
بــرای ورود بــه یــک حرفــه الزم داشــت ،ابتدایی و
انــدک و قابل فراگیــری در مدتزمان کوتاهی بود،
شــخص در ســالهای اول عمر که از نظــر خانواده
به بلوغ جســمی رســیده بــود ،ازدواج میکــرد ،اما
در دوره مــدرن ،کودکــی فرصتی اســت که کودک،
آگاهی و مهارت کسب کند.
بــا فراغت از مســئولیتهای بزرگســاالن رشــد
جســمی ،روانــی و اجتماعــی را طــی کنــد و بعد از
آن در دوره جوانی و بهطور مســتقل برای زندگی و
آینــدهاش تصمیم بگیــرد .در دوره حاضر ،ازدواج
کــودکان بــه معنــی از دســت رفتــن فرصتهــای
آموزشــی و کســب مهارتهــای مختلــف اســت و
کــودک مراحل رشــد را بهطور طبیعــی نمیتواند
طی کند ،با ازدواج هم مسئولیتهای متعددی بر
دوش او گذاشــته میشــود که ممکن است برایش
طاقتفرســا باشــد .نقشهــای بزرگســاالن مثــل
والــدی و همســری کــه در عصر مــا پیچیدگیهای
بیشتری دارند به کودک سپرده میشود که به دلیل

فقدان آمادگی در ایفای آن ممکن است با ناکامی
و شکست مواجه شود .به گفته این جامعهشناس،
چون کودک همسری مورد حمایت نگاه سنتی در
جامعــه اســت و در چنین نگرشــی نقشهای مرد
و زن هــم براســاس تقســیم کار جنســیتی تــدارک
دیده شــده ،بنابراین یک پسربچه زیر  ۱۸سال باید
عهــدهدار نقش سرپرســت خانوار شــود که ممکن
است فراتر از تحمل و تواناییاش باشد.
ازدواج پســربچهها چــون فرصــت مهــارت و
آمــوزش را از آنهــا میگیــرد ،موجــب میشــود که
آنهــا وارد مشــاغلی شــوند کــه منزلــت و درآمــد
کمتری دارند ،از طرفی چون کودکان گرفتار کودک
همســری از خانوادههــای بــا ســطح اقتصــادی-
اجتماعی پایینتر هســتند ،ازدواج در سنین پایین
به تداوم و بازتولید فقر منجر میشود ،در مجموع
کــودک همســری اگرچه بیشــتر دامنگیــر دختران
میشــود ،امــا پســربچههای خانوادههــای فقیــر و
حاشیههای جامعه هم از آن در امان نیستند.
ëëآن روی کودک همسری!!
مظفــر الوندی ،فعال حوزه کودک نیز با اشــاره
به اینکه در بحث کودک همسری عمدتاً به شرایط
دختــران کم سنوســال و عوارض ناشــی از کودک
همســری بــه آنــان پرداخته میشــود ،بــه «ایران»
توضیــح میدهد :البته بحــث ازدواج دختربچهها
بســیار جدی اســت ،چرا که دخترانی که در ســنین
پایین مجبور به ازدواج میشــوند ،از نظر جســمی
و روحــی آســیبهای جبرانناپذیــری متحمــل
میشــوند اما این فقط یک طــرف ماجرای کودک
همسری اســت ،آنســوی این ماجرا پسربچههای
کمســن و ســالی هم هســتند که در پروســه ازدواج
اجبــاری قــرار گرفتــه و در ســنین پاییــن بــه عنوان
مردان خانه تشــکیل زندگی میدهند و به یکباره
تمــام مســئولیتهای مردانــه به کودکانی ســپرده
میشــود که باید در بازیهای کودکانه خود باشــند
امــا باالجبار رخت دامادی میپوشــند و با همســر
خردســال خود بــار زندگــی را به دوش میکشــند،
بــزودی پــدر میشــوند و کــودکان خــود را در بغل
میگیرنــد ،پســران کمســن و ســال در این شــرایط
سخت خیلی زود به بنبست رسیده و در پیچوخم
مســئولیت زندگی مچاله میشوند و ســرخورده از
زندگی ،افسرده شــده و به خودکشی پناه میبرند،

خبـــــر

 100باب مدرســه ســبز و ضدزلزلــه برکت
و  350مســجد و مرکــز فرهنگــی جدیــد
توسط ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق
محروم  24اســتان کشور افتتاح شد .صبح
دیــروز مراســمی بــا حضــور رئیــس دفتــر
مقام معظم رهبری ،رئیس ستاد اجرایی
فرمــان امــام ،وزیــر آمــوزش و پــرورش،
رئیس سازمان نوســازی مدارس ،مدیران
عامــل بنیادهای برکــت ،احســان و تدبیر
در محل نمایشــگاه دائمی دســتاوردهای
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در بــاغ الرک
تهــران برگــزار شــد .محمد مخبــر ،رئیس
ســتاد اجرایــی فرمان امام در این مراســم
با ارائه گزارشــی از عملکرد یکســاله ســتاد
گفت :برای سال  99ایجاد  300هزار شغل
را در سراســر کشــور پیشبینی کرده بودیم
که تا پایان امســال کــه به نام جهش تولید
هــم نامگــذاری شــده این رقم بــه بیش از
 300هزار شــغل خواهد رسید  ،برای سال
 1400نیز ایجاد  400هزار شــغل در مناطق
محروم کشور را در دستور کار خود داریم .او
درخصوص آخرین خبرها از مراحل تست
انسانی «نخستین واکسن ایرانی کرونا» نیز
گفت :با توجه به تأیید موفقیت «واکســن
کــوو ایــران برکــت» در فــاز اول مطالعات
بالینــی ،فــاز دوم و ســوم تســت انســانی
نخســتین واکســن ایرانی کرونا را با مجوز و
موافقت وزارت بهداشت ،به طور همزمان
در روز  ۲۳یــا  ۲۴اســفند آغاز خواهیم کرد.
در ایــن مراســم حجتاالســام محمدی
گلپایگانــی ،رئیــس دفتــر مقــام معظــم
رهبری نیز گفت :کارهای عظیمی در ستاد
اجرایــی فرمــان امام انجــام شــده و برای
من شنیدن گزارش دکتر مخبر از خدمات
گسترده دراین سالها حقیقتاً افتخارآمیز و
ی گلپایگانی
خوشحال کننده بود .محمد 
افــزود :واکســن ایرانی کرونا قابل مقایســه
با بســیاری از واکســنهای خارجی نیست،
دانشــمندان مــا تحــت ســنگینترین
تحریمها موفق به ساخت واکسنی شدند
کــه تاکنــون امن بــودن آن توســط ناظران
بهداشــت و درمان تأیید شــده و انشــااهلل
بــزودی بــا تولید گســترده ،مــردم را از این
بیماری منحوس نجات خواهد داد.

بچههایی که زود پدر میشوند

به نظر میرســد ازدواج با تمام بار ارزشــی خود که
میتوانــد در تحکیم نظــام خانواده مؤثر باشــد در
این افــراد به بلیهای جبرانناپذیر تبدیل میشــود
کــه آثــار مخــرب آن تــا ســالها برجــای میمانــد،
پســربچهای که خود به تربیت و آمــوزش نیاز دارد
باید فرزند یا فرزندانی را تعلیم دهد.
به اعتقاد این فعال حوزه کودک ،اگر قرار است
قوانینــی بــرای تعیین ســن ازدواج تصویب شــود
فقط دختــران را نبینند بلکه پســرانی که به عنوان
دامادهای کوچک ،میخواهند بار مسئولیت خانه
و خانــواده را هم در ســن پایین بــه عهده بگیرند را
نیز مــورد توجه قــرار دهند .گرچه برمبنــای قانون
مدنی ماده  ۱۰۴۱شرط ســنی برای ازدواج دختران
و پســران بــه ترتیــب  ۱۳و  ۱۵تعییــن شــده ولی در
همــان مــاده قانونی با رعایت شــرایطی این ســن
میتواند پایینتر بیاید و آمارهای رســمی سازمان
ثبــت احوال هم حکایت از ازدواج ســنین پایین در
برخی مناطق کشور دارد.
ëëمغایرت قوانیــن داخلی بــا قوانین کنوانســیون
حقوقکودک
ســارا باقری ،حقوقــدان و فعــال اجتماعی نیز
در ایــن باره به ما میگوید :همیشــه از آســیبهای
ناشــی از کودکهمســری دختــران به دلیــل اینکه
آســیبپذیرتر از پسران هستند ،صحبت میشده،
امــا در عین حال آســیبهایی که پســران با ازدواج
در ســن پایین میبینند نیز کم نیســتند ،مشکالت
اقتصــادی و معیشــتی از جملــه مشــکالت بزرگی

حســن روحانی روز شــنبه در ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا گفت :تردد و ســفر در
شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اســت و کســی برای مســافرت به این شــهرها
برنامهریــزی نکنــد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،رئیسجمهوری
شــرایط کشــور از لحاظ درگیری با ویروس کرونا را مورد اشــاره قرار داد و گفت:
براســاس گزارشهــا و آمارهــای ارائــه شــده ،امــروز بجز اســتان خوزســتان و تا
حدودی هم اســتان چهارمحال و بختیاری در بقیه اســتانها شــاهد شــرایط به
نســبت مناسبی هستیم و انصافاً کادر درمان و مردم زحمات و همراهی خوبی
از خود نشــان دادند .رئیسجمهوری روزهای پایانی آخر اســفند و دو هفته اول
فروردیــن ماه را دارای شــرایط ویــژهای توصیف کرد و گفت :مــردم در این ایام
تــردد ،دورهمــی و رفت و آمدهای بیشــتری دارند و تعداد ســفرها نیز افزایش
مییابد لذا از مردم خواهش میکنیم حتیاالمکان در ایام عید از رفتن به سفر
صرفنظــر کننــد .روحانــی اظهار داشــت :با توجه به اینکه در دو ســال گذشــته
مردم به خاطر ســیل و کرونا نتوانســتند به ســفر بروند لذا چنانچه به هر دلیلی
تصمیم به مسافرت داشتند حتماً باید پروتکلهای بهداشتی را بیش از همیشه
مراعــات کننــد .اما قطعاً ســفر نرفتن بهتر از ســفر رفتن اســت ضمــن اینکه از
مردم خواهش میکنیم که در خرید ایام عید فاصلهها و موارد بهداشــتی را به
دقت مراعات کنند و تا جایی که امکان دارد خرید خود را اینترنتی انجام دهند.
رئیسجمهــوری گفت :مــردم باید بدانند که تولید واکســن در دنیا محدودیتی
دارد و امــکان تولید واکســن به انــدازه همه جمعیت وجود نــدارد ضمن اینکه
در توزیــع واکســن هــم عدالت مراعــات نمیشــود از اینرو نمیتــوان گفت که
چون واکســن به بازار آمده از این معضل عبور کردیم و نیازی به رعایت اصول
بهداشــتی نیست .رئیسجمهوری تولید برنامههای متنوع توسط صداوسیما و
فضای مجازی را مورد تأکید قرار داد و گفت :فضای مجازی و صداوســیما باید
بــرای اوقات فراغــت مردم و تعطیــات برنامهریزیهــای الزم را انجام دهند.
از ســوی دیگر ،ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا نیز با اشــاره به مصوبات
ســتاد کرونا برای تعطیالت نوروز گفت :ســفرها میتواند بسیار خطرناک باشد
و منجــر به انتقال ویروس شــود و ایــن ویروس جهش یافته که قدرت ســرایت
باالیی دارد ،اگر از استانی به استان دیگر جابهجا شود قطعاً میتواند آن استان
را درگیر کند و اگر این ســفرها اتفاق بیفتد ،اســتانی که اکنــون وضعیت باثباتی
دارد ،میتواند قطعاً وضعیتش بدتر شود و موج جدیدی شکل بگیرد.علیرضا
رئیســی با تأکید بر اینکه ســفرها تا حد امکان انجام نشــود ،ادامه داد :براساس
مصوبــهای که در ســتاد داشــتیم ایــن بود که در شــهرهای قرمز و نارنجی ســفر
کامالً ممنوع شــود و در ســایر شــهرها اعــم از زرد و آبی با رعایــت پروتکلهای
بسیار سختگیرانه بتوانند سفرهای ضروری خودشان را انجام دهند.

اســت کــه گریبان ایــن قشــر از کــودکان را در همان
وهلــه اول میگیرد .عالوه بر مشــکالت اقتصادی،
در واقع این افراد در سنین کودکی از حقوقی مانند
حــق بازی ،حق تحصیــل و آموزش و ســایر موارد،
بازمیماننــد و مجبورنــد بالفاصلــه وارد چرخــه
اقتصادی شده و نقش همسری را برعهده بگیرند.
پســربچهها به نوعی قربانیان خاموش این آسیب
اجتماعــی هســتند و کمتــر هــم دربــاره این قشــر
صحبت به میان میآید.
بــه گفته این حقوقــدان[ ،حداقل] ســن ازدواج
در قانون مدنی در ماده  1041برای پســران  15سال
در نظــر گرفته شــده و زیر این ســن با اجــازه ولی و
مصلحــت دادگاه اجــازه ازدواج داده میشــود .بــا
توجه به اینکه ما به پیماننامه بینالمللی حقوق
کــودک پیوســتیم ،این کنوانســیون ســن کــودک را
 18ســال در نظــر گرفتــه و قاعدتــاً ایــن فاصلــه و
تمایــز در میان قوانین کشــور و قوانین بینالمللی
وجود دارد ،همین فاصله ســبب میشــود بیشــتر
بحث کودک همســری و اعمال انواع خشــونتها
نســبت بــه پســران در ســنین پایین پیــش میآید
و در نهایــت هــم پســربچههای متأهــل بیآنکــه
مهارتی درخصوص زندگی مشــترک کســب کرده
باشــند ،تشــکیل زندگی میدهند و به واســطه این
قبیل ازدواجهــا در معرض انواع خشــونتها قرار
میگیرند و در نهایت بدون آموزش و آگاهی کافی
و کسب مهارت فرزندپروری ،تبعات جبرانناپذیر
ازدواج گریبان آنها را خواهد گرفت.

