
وزیر  تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی:

۳۵ هزار »کالس اولی « از  تحصیل بازمانده اند
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با بیــان اینکه 
امروز  35 هزار کالس اولی از تحصیل بازمانده اند 
که تا کالس ششم این عدد به 140 هزار نفر می رسد، گفت:  
به نظرم متغیرهایی باید وجود داشــته باشد که سواد به 

تحصیل منجر شود.
به گزارش فارس، علی ربیعی اظهار داشــت: شــاید میزان 
غ التحصیالن دانشــگاهی نســبت به جمعیت بیشــتر  فار

است که این موضوع در رشته مهندسی این طور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:دوران گذار طوالنی 
است و این موضوع به سواد ارتباط دارد و امیدوارم بتوانیم 

این خألها را پر کنیم.
ربیعی تصریح کرد: در این روز برای جامعه باســواد کشــور 
هم بایــد فکر کنیم؛ ضمــن اینکــه باید به بیســوادان هم 

توجه کنیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکه از 
چند منظر فضای دیجیتال را می توان 
کــرد، ابــراز داشــت: فضــای  بررســی 
مجــازی بــه عنــوان محیــط آموزشــی 
و همچنیــن خــود فناوری هــا مــورد  

اهمیت است.
کار و رفــاه اجتماعــی  وزیــر تعــاون، 
گر ســواد اســتفاده  خاطر نشــان کرد: ا

از فناوری هــا را نداشــته باشــیم، بــه بیراهــه خواهیــم 
رفــت؛البتــــه خوشــبختانه ایــن تکنولــوژی خــــــودش 
کــرده اســت؛ ضمــن اینکــه  را بــه زندگــی مــا تحمیــل 
 چگونــه از فضــای دیجیتــال بایــد اســتفاده کرد نیــز مهم 

است.

ربیعــی با بیــان اینکــه از فضــای مجازی 
دانش آموزانــی  گفــت:  دارم،  انتقــاد 
کــه فضــای دیجیتــال را یــاد گرفته انــد، 
در  کــه  صورتــی  در  ندارنــد؛  عمــق 
دریــای اطالعــات هســتند؛ در نتیجــه 
کــم شــده   عمــق ســواد بــا دیجیتــال 

است.
وی بــا بیــان اینکــه چطــور بایــد فضای 
دیجیتال را ملموس کنیم تا شور و هیجان در آن به وجود 
بیاید، تصریــح کرد: اینکــه خالصــه رمان ها و داســتان ها 
کتــاب  در ســینما و تلویزیــون ببینیــم بــا اینکــه از روی 

می خوانیم، بسیار متفاوت است. 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی افــزود: اولیــن کتابی که 

خریداری کردم، داســتان های »ژول ورن« بود. بینوایان 
را در سینما و تلویزیون دیدیم، اما خواندن بینوایان چیز 
دیگری است  و فضای دیجیتال این موضوعات را بی مزه 

کرده است.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه احساســات در فضــای دیجیتــال 
متفاوت می شود ،عنوان کرد: فضا دچار از جا کندگی شده 

است و به همین فضای دیجیتال نیاز داریم.
وی اضافه کرد: ناچار هستیم از تلفن همراه استفاده کنم، 
زیرا اخبار منفی علیه خودم را  در  روز  صدها نفر برایم ارسال 

می کنند و باید بخوانم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک نوه سه 
ساله دارم که با تبلت بازی می کند، گفت: این زندگی های 

بی مزه ناشی از همین دیجیتال است.
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بانوان ما و بانوان آنها

رفتارهــای تبعیض آمیــز این بــار هم 

 مهدی 
حاج محمود 

عطار

فقط گریبان زنان ایــران را گرفت آن 
هــم در کشــور خودمــان و اتفاقــا در 
جلــوی چشــم دیگــران! هرچنــد 
بواسطه مرگ دلخراش دانش آموزان 
عزیــز ایــن مملکــت و البتــه حادثــه 
کشــته شــدن کولبران زحمت کش ذهن و روحمان 
تلــخ و آزرده هســت، امــا بواســطه ورود زود هنــگام 
مســئوالن مرتبط با هر دو ماجرای پیش گفته سعی 
کردیم کمی از شدت تاثر هر دو حادثه بکاهیم، اما این 
مطلب را برای اعتراض به تبعیض علنی برای بانوان 
گر حضور  کشورمان می نویسیم: سوال اینجاست که ا
در اســتادیوم های ورزشــی علــی الخصــوص فوتبال 
برای بانوان، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی و بنا به 
هر سیاست و تدبیری ممنوع است، دیگر صدور مجوز 
برای بانوان نماینده و ... معنی ندارد و البته مهم تر از 
آن دیگر ایرانی و بیگانه ندارد؛ اما درست در شبی که 
اوج بــی نظمــی بــرای برپایی جشــن یکــی از بهترین 
صعودها به جام جهانی به عالوه تلخی تغییر نتیجه 
در آخرین لحظات بازی، خود به خود اعصابی برای 
ما نگذاشــته بود، دیدن حضور بانوان سوری آنهم 
بدون توجه به محذورات  »گشت ارشادی« در فضای 
مجازی، آن یک ذره اعصاب را هم از ما گرفت و دردی 
بــه دردهای فــوق الذکــر افزود.چگونه در کشــورمان 
برای خودی ها سانسوری قائلیم که برای بیگانه )به 
منظور غیــر تابعیتی( نیســتیم. شــاید یکــی از ترامپ 
بازی های دنیای امروز باشــد کــه محدودیتی برای ما 
هســت؛ ولی برای غریبــه هــا نیســت البتــه از ایــن نوع 
سیاست ها در کشورهای دیگر شاید ببینیم؛ اما نکته 
در ایــن اســت کــه مــا همــواره سیاســتهای آنهــا را 
تبعیض آمیز می دانیم و مدام از ایــن روش ها انتقاد 
می کنیم. مثــل بحــث آزادی حجــاب یا اســتفاده از 
نوشــیدنی هــای الکلی بــرای اتبــاع بیگانــه و ممنوع 
بــودن آنهــا بــرای اتبــاع کشــورهایی مثــل امــارات و 
گر خوب است باید برای همه  عربستان و ...! قانون ا
گر خوب نیست یا ایرادی دارد  یکسان اعمال شود و ا
بایــد اصــالح شــود. قبــال هــم در مســابقات والیبــال 
بانوانــی حضــور داشــتند کــه گفتــه شــد از بســتگان 
بازیکنان هســتند و بقیه نمی توانند در سالن حاضر 
باشند! آن شب هم شاید بانوان ایرانی می توانستند 
با گرفتن پرچــم ســوریه وارد ورزشــگاه شــوند، یعنی 
خودمان که نباید قوانین نوشته شده خودمان را دور 
بزنیم. یکی از مهمترین پارامترهای جذابیت قانون 
بحــث انطبــاق آن بــا شــرایط روز جامعــه اســت کــه 
متاسفانه در این مورد بسیار عقب هستیم و باید در 
ع وقت سیستم قانونگذاری کشور خود را به روز  اسر
کنیم تــا قوانیــن اجتماعــی وضع شــده بتوانــد برای 
کم بر جامعه از خود اثرگذاری بهتری  بهبود شرایط حا
داشــته باشــند.برای مثــال الزم با اصــرار بســیاری از 
نخبگان و کارشناسان حوزه حقوق کیفری، سرانجام 
مجلس قانــون اصالح قانــون مبارزه با مــواد مخدر و 
روانگــردان را مجددا مــورد بازنگــری قــرار داد و ماده 
واحده ای به آن افزود؛ اما هنوز این قانون به واسطه 
ایرادات شورای نگهبان در سد اجرایی نشدن گرفتار 
اســت  و از این قیبــل موارد چه بســیارند کــه موجب 
گرفتاری و عدم کارایی قوانین جاری کشور هستند و 
ما همچنان در انتظار تصمیمات اساسی و ثمربخش 

هستیم... .

خبر                        آخر

کسرخدمت سربازان هنرجو 
مشوقی برای اعزام 

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: 
کسرخدمت هنرجویان هنرستان های فنی و 
حرفه ای مشوقی برای اعزام به خدمت سربازی است.
علی رستمیان درگفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه 
کسرخدمت سربازی برای افراد دارای تحصیالت فنی و 
حرفه ای نوعی مشوق محسوب می شود، گفت: کاهش 
خدمت ســربازی به مــدت چندیــن ماه مشــوقی برای 
گیری حرفه ای در هنرستان های  افرادی است که پس از فرا
کاردانش و فنی حرفه ای باید به خدمت سربازی اعزام 
شوند.نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکه برای نیروهای مسلح نمی توان 
تعیین تکلیــف کــرد، افــزود: گذرانــدن دوران ســربازی 
دارای قوانیــن و مقــررات خاصی اســت، اما بــه هرحال 
مشــوق قابل قبولــی بــرای تمایل افــراد بــرای اعــزام به 
خدمت ســربازی اســت؛ البتــه در بحث آمــوزش فنی و 
حرفــه ای و کارآفرینــی مشــکل اساســی ایــن اســت که 
دانشگاه ها همسو با نیازهای روز بازار نیستند.وی گفت: 
درکشورهای پیشــرفته دنیا از جمله ژاپن  پیشرفت های 
حاصــل شــده درصنعت بــه دلیل ایجــاد تحــول درنوع 
آمــوزش اســت، یعنــی آمــوزش هــا براســاس نیازهــای 
روزجامعه انجام می شود؛ این درحالی است که درحال 
غ التحصیالن بسیاری بدون شغل مناسب در  حاضر فار
جامعه بیکار بوده و دانشگاه ها تنها بیکار تولید می کنند.
گیری حرفه ای مناسب دردوران  کید برفرا رستمیان با تا
خدمــت ســربازی و حتی بــرای زندانیــان درزنــدان ها، 
گفت: درکنار این موارد باید به آموزش حرفه ای مناسب 
کز آمــوزش عالــی نیز توجه کــرد، یعنی  دردانشــگاه و مرا
دانشــگاه ها باید به شــرایط بــازار کشــور و نیازهــای روز 
جامعه درتربیت دانشجو توجه کنند؛ ضمن اینکه باید 
واحدهای مختص کارآفرینی و تولید نیزبه دانشجویان 
ارائه شود.این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به 
اینکــه حرفــه آمــوزش دردوران ســربازی اقدامی بســیار 
مثبت اســت، افــزود: متاســفانه ســربازان پــس از پایان 
خدمت خود نمی توانند درهیچ شــغلی مشغول به کار 
شــوند، زیرا دوران ســربازی به طــور عمومی بــه بطالت 
گذشته و ســربازان هیچ حرفه ای را آموزش نمی بینند، 
بنابراین یا می تــوان درایــن دوران اقداماتی را درجهت 
حرفه آموزی سربازان انجام داد یا اینکه تدابیر ویژه ای را 
برای افراد محصل درهنرســتان های کاردانش و فنی و 

حرفه ای همانند کسرخدمت درنظرگرفت.

سال سیزدهم، شماره ۳021 
دوشنبه
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یادداشت                        دیگران

قربانی در حجله کودکی
گفت وگو با کامیل احمدی، پژوهشگر،  درباره ازدواج زودهنگام در ایران

ازدواج کودکان، اما مربوط به این شهر یا آن شهر نیست؛ 
بلکــه پدیــده ای اســتخوان دار اســت کــه جامعه ســنتی 
ایران را از قدیم تا به االن، آبستن مشکالت و آسیب های 
بســیاری کرده اســت. جنینــی کــه از ایــن نطفه بــه دنیا 
می آید؛ اما بختش سیاه است و دست تقدیر، سرنوشتی 
شوم و دشوار را در طالع زندگی  و پس از ازدواج اش برایش 
رقم زده اســت؛ سرنوشــتی که به گفته کامیل احمدی، 
پژوهشگر و مردم شناس، در بیشــتر مواقع عاقبتی غیر از 

طالق ندارد.
 احمــدی به تازگــی از کتابــی با عنــوان »طنین ســکوت« 
کــه پژوهشــی در بــاب ازدواج زودهنگام کودکان اســت، 

رونمایی کرد.
 او که این روزها تور کتاب راه انداخته تا نتایج مشاهدات 
و پژوهش هایش درخصــوص ازدواج زودهنگام کودکان 
کشــور را در اختیــار مــردم بگــذارد،  در هفــت اســتان 
 در همیــن بــاره بــه گفت وگــو بــا اصفهــان زیبــا پرداختــه 

است. 

آمارهای غیررســمی حکایــت از ایــن دارند که 
تنها در سال 9۵، 287هزار و 77دختر و پسر، پیش 
کننــد، پــای ســفره عقــد  از آنکــه بلــوغ را تجربــه 
عاقبــت  و  آخــر  گفته انــد.  بلــه  و  نشســته اند 

وصلت های کودکان به کجا ختم می شود؟ 
موضوع ازدواج کــودکان در ایران، موضوعی ناشــناخته 
کز علمی ســال های  نیســت؛ چنانچه جامعه مدنی و مرا
زیادی اســت که آن را کانون توجه خود قرار داده اند؛ اما 
در سال های اخیر ازدواج کودکان به دالیل متعددی در 
جامعه برجســته شــده اســت؛ برخی از آنهــا توصیه های 
ســازمان ملل بــه ایران بــا توجــه به رونــد رو به رشــد این 
گاهی جامعه مدنی و اطالع از حقوق  موضوع در کشور، آ

شهروندی است.
 کار قبلی  بنده نیز درباره مسائل دختران در 
ایران بود و انجام همین پروژه باعث شد تا 
به تحقیق و تفحص درباره ازدواج کودکان 
نیز بپردازم؛ چرا که در خالل کارهای قبلی، 
زمانی که با دختران روستایی در سه استان 
کردنشــین آذربایجــان غربــی و کرمانشــاه 
و کردســتان و یــک اســتان جنوبــی یعنــی 
هرمزگان متوجه شدیم که بسیاری از افراد 
پاسخ دهنده در سن پایین، ازدواج کرده و 
در همان ســنین نیز بچه دار شــده بودند و 
این موضوع نشان از آمار قابل توجه ازدواج 
کودکان در ایران داشت که صرفا مخصوص 
یک استان نیســت و در تمامی نقاط کشور 

وجود دارد.
به همین دلیل شــروع به تحقیــق در هفت 

اســتان کشــور کردم که طبــق آمارهــای رســمی و دولتی 
باالترین درصــد ازدواج کودکان در ایران را در ســه ســال 
اخیــر داشــتند: خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، 
خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، آذربایجان غربی، 

هرمزگان و اصفهان.
 ایــن پــروژه میدانی دو ســال طــول کشــید و در خالل آن 
داده هایی به وجود آمد که آمارهــای ثبت احوال، مبنی 
بر  ازدواج کودکان را تایید می کرد؛ عــالوه  بر این آمارهای 
کــه حقایــق  کســتری نیــز در این بــاره به وجــود آمــد  خا
دیگری را آشکار کرد؛ برای مثال، افرادی که همسر دارند 
و ترجیــح می دهند همســر دوم خــود را از میــان کودکان 
 انتخاب کنند و هرگز نــام آنها را در شناسنامه شــان ثبت 

نمی کنند.
 ازدواج هــای مــرزی که میــان قوم هــای بلــوچ و ترکمن و 
استان های دیگر مرزی با هم کیشان خود در آن سوی مرز  
صورت می گیرد نیز نمونه دیگری از این آمارها هستند که 

هیچ وقت ثبت نمی شوند. 
کــه  کــــودکانی اســت  مثــال دیگــر در این بــــاره، ازدواج  
در بــــرخی از استــــان ها صــــورت می گیــــرد و بــه دلیـــل 
مـــوقعیت های جغرافیایــی و فقــر فرهنگــی هرگــز ثبــت 
نمی شــود؛ چون دخترهــا در ســنین پایین 13ســال قرار 
دارند؛ اما طبق آخرین سرشــماری ها 95هــزار طالق زیر  
 19ســال در فاصله بیــن ســال های 90تا94 اتفــاق افتاده 

است. 
آنگونــه کــه آمارهــای کشــوری نشــان می دهنــد، تعداد 
طــالق در گروه ســنی زیــر 18ســال خیلی بیشــتر از ســایر 

گروه های سنی است. 
ایــن اعــداد و ارقــام نشــانگر آن اســت کــه عاقبــت خیلی 
کودکانــه چیــزی جــز طــالق نیســت؛  از ازدواج هــای 
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه همــه ازدواج هایــی 
کــه در ســنین پاییــن صــورت می گیرنــد، منجر بــه طالق 
می  شــوند؛ ولــی درصــــد رضـــایت جنســــی 
زناشــویی این افراد بســیار پایین اســت و در 
حالــی کــه ازدواج ادامــه می یابــد، بســیاری 
 از مواقــع بیــن آنهــا طــالق عاطفــی به وجود 

می آید. 
در ایــن موقعیت، ایــن دختران هســتند که 
بیشترین آسیب چه از لحاظ جسمانی و چه 

از نظر  روحی را می بینند.

عجیــب تــــرین موضوعــی که در حیـــــن 
پژوهش  هایتان با آن مواجه شدید، چه بود؟ 

عجیب ترین موضوعی کــه من در خالل این 
دو ســال مشــاهده کــردم و بابــت  آن بســیار 
متاثر شــدم، مربوط به زمانی بود که در یکی 
از روســتاهای آذربایجــان شــرقی متوجــه 

رواج شــدید ســنت  ناف بری شــدم. این موضوع در آنجا 
به حدی بــود که بــرای مثال، بــرای نوزادی کــه هنوز به 
دنیا نیامده بود و از طریق ســونوگرافی متوجه جنسیت 
گــر تــا موقــع  آن می شــدند، نیــز ناف بــری می کردنــد و ا
ازدواج برای پســر اتفاقی افتــاد، کس دیگــری را برای آن 
در نظر می گیرنــد. به طور کلی، اما بیشــتر این ازدواج ها، 
ازدواج های قوم و خویشی بود که در روستاهای نزدیک 

خ داده بودند. به هم ر

مادران این کودکان را چگونــه دیدید؟ آیا آنها 
هم همانند فرزندانشان، قربانی ازدواج زودهنگام 

شده اند؟
کــه  یکــی از مشــخصه های جامعه شناســی ایــن اســت 
همیشــه قشــر آســیب دیده از یک پدیده اجتماعی آن را 
تکــرار می کنند؛ بــرای همین هم در پاســخ به این ســوال 
بایــد بگویــم کــه بســیاری از مادرانــی کــه کودکانشــان را 
ترغیب به ازدواج می کنند، خودشــان نیز در ســن پایین 

ازدواج کرده اند.
 اســتدالل آنها این است که دختر و پســر باید زود ازدواج 
کنند تا از سایر آســیب ها مصون بمانند؛ استدالل هایی 
که برگرفته از تجارب شخصی خودشان است و بخشی را 

مثبت قلمداد می کنند و بخش دیگر را منفی.
 از ســوی دیگر از نگاه این افراد ازدواج کودکان فوایدی را 
به همراه دارد؛ برای مثال، دختری که در کودکی ازدواج 
می کنــد، تجربــه زندگی مشــترک پیــدا می کنــد و بچه به 
دنیــا مــی آورد و از نظــر جســمانی توانمند اســت و خوب 
است که تفاوت ســنی زیادى با بچه اش نداشته باشد، 
این درحالی اســت که برخی نظریه های پزشــکی خالف 
ایــن عقیــده را دارنــد و معتقدنــد از آنجــا کــه اندام هــای 
داخلــی کــودک، هنوز رشــد نکــرده اســت تبعــات منفی 
 از قبیــل ســقط جنیــن و مــرگ مــادر را بــرای او بــه همراه 

دارد. 
همچنین آوردن عروس به خانه برای بعضی از خانواده ها 
حکــم آوردن نیــروی کار بــه آن خانــه را دارد. برخــی از 
خانواده ها نیــز می گفتند امــروزه به دلیل وجــود موبایل 
و دیگــر تکنولوژی ها نمی تــوان رابطه دختر و پســر را زیاد 
کنترل کرد؛ بنابراین بهترین راه همان ازدواج بعد از سن 

بلوغ است.
کــودکان   بخــش عمــده ای دیگــر از ازدواج 
هم در روســتاهایی صورت می گیرد که ســن 
گر  ازدواج بســیار پاییــن اســت و معتقدنــد، ا
ســن ازدواج کودک از 13بگذرد، دیگر قادر به 
ازدواج و پیدا کردن همسر نیستند؛ حتی در 
برخی از روســتاهای سیســتان و بلوچستان 
کودکان را در سنین نوزادی ناف بر می کنند تا 

خیالشان آسوده باشد.

روحیه انتقام جویی در این مادران 
ندیدید؟ به هرحال، آنها خودشان هم 

قربانی و زخم خورده هستند. 
مــن در ایــن تحقیــق بــه چنیــن موضوعــی 
نپرداختــم؛ امــا مصاحبه شــدگان اعتقــاد 

کــودکان دارای  داشــتند، برخــی از مراحــل ازدواج 
بیــن  از  بــه مــروز زمــان  کــه   ســختی هایی اســت 

می رود.
 آنها از ازدواج هایشــان راضی نبودنــد؛ چون برخالف 
میــل باطنی شــان تــن بــه ایــن کار داده بودنــد؛ ولی 

چاره ای جز این هم نداشته اند.

عــروس و دامادهای  کــودک، تا چــه حد از 
ازدواج زودهنگام شــان ناراضی بودند و لب به 

گالیه وا می کردند؟
اعتــراض نمی کردنــد؛ چــون فیلم هــا و رابطه هــای 
کــه در آن بــود را نــگاه می کردنــد؛ ولــی  رمانتیکــی 
می دانســتند کــه آنهــا نمی تواننــد چنیــن ازدواجــی 

داشته باشند. 
البته برخی از این کودکان وارد رابطه عشقی می شدند 
و بعد از آن مجبــور به ازدواج می شــدند؛ چــرا که خود 
کودکان راه را باز می کنند و خانواده  ها به ناچار با ازدواج 

آنها موافقت می کنند. 
همچنیــن در پــاره ای از مواقــع نیــز دختــر و پســر بــه 
ازدواج تــن می دهنــد؛ بــرای اینکــه این کار احســاس 
مردانگــی و زنانگــی و بــزرگ شــدن بــه آنهــا می دهــد؛ 
درحالیکه خودشــان قــادر بــه گذراندن زندگی شــان 
نیســتند و خانواده هایشــان آنها را حمایت می کردند 
 و زمین کشــاورزی یا امکانات دیگر در اختیــار آنها قرار 

می دادند.

در ابتــدا گفتیــد بســیاری از وصلت هــای 
کودکانه به طالق ختم می شــود. پــس از طالق 
سرنوشــت آنها چیســت؟ آیا خانواده هایشان 
بــاز هــم بــر ازدواج مجــدد آنهــا در همــان ســن 

کودکی پافشاری می کنند؟ 
بله؛ چون سوای دوری کردن از خفت و خواری وجود 
کــودک بیــوه در خانه شــان، می خواهنــد بــه خانواده 
داماد نشان دهند که دخترشان هیچ مشکلی نداشته 
است و به همین دلیل هم دوباره بر ازدواج کودکانشان 

پافشاری می کنند. 
خ می دهد، این  متاســفانه اتفاقی که در این حالــت ر
اســت که این کودکان بیوه بایــد تن بــه ازدواج با افراد 

میانسال یا همسر دار بدهند.

این روزها اصالح مــاده 1041 قانون مدنی 
در خصــوص تغییــر ســن ازدواج به ویــژه بــرای 
ح اســت. نظــر شــما در این بــاره  دختــران مطــر
چیســت و فکر می کنید اصالح این ماده چقدر 
به کاهش آسیب های ناشــی از ازدواج کودکان 

منجر می شود؟ 
االن، شــاهد حــرکات مثبتــی از ســوی نماینــدگان 
کسیون زنان هستیم که به دنبال  مجلس به ویژه فرا
اصالح قوانین موجود هســتند و حداقل سن ازدواج 
را به 15برسانند تا اثرات جسمی و جنسی و روانی آن 
کاهش یابد. عالوه بر این، برخی از زیرمجموعه های 
دولــت نیــز در ایــن زمینــه نــگاه مثبتــی دارنــد؛ امــا 

فرهنگ سازی در این باره نیاز به زمان زیادی دارد.
 از نظــر  برخی  هــا  در جوامــع غربــی، هــر ازدواجی که 
در کودکــی صورت بگیــرد؛ به ویــژه در ســنین زیر 15، 
مصداق بارزی از نقض قوانین حقوق بشــر به شــمار 
می آیــد؛ چــرا کــه دختــر و پســری کــه در ســن کودکی 
قــدرت تصمیم گیــری عاقالنــه  ازدواج می کننــد، 
ندارنــد و از روی احساســات یــا بــه اجبار، تــن به این 
کار می دهنــد. بنابرایــن نــه تنهــا از نظــر جســمی و 
روحــی آمادگــی ازدواج ندارنــد؛ بلکــه ممکــن اســت 
خشــونت هایی را ببینند که حتی خودشان متوجه 
آن نباشــند. از طرف دیگر در ازدواج هایی که پسران 
نیز سن پایینی دارند، دختر احساس امنیت 
و مصونیــت نــدارد و شــاید او از ســوی ســایر 
بســتگانش مــورد خشــونت قــرار می گیــرد؛ 
برای مثال، ممکن است آشنایان او را کتک 

بزنند یا ... .
 ایــن درحالــی اســت کــه کشــورهای غربــی 
در این بــاره قوانیــن مشــخص دارنــد؛ بــرای 
نمونــه در برخــی از کشــورها ازدواج کودکان 
در سنین پایین، باعث می شود تا قانونگذار 
گر ســن باالیی داشته  خانواده ها و شوهر را ا
باشد، جریمه کند؛ چرا که ازدواج زود هنگام 
کودکان از نظــر آنها، نوعــی از تجاوز به شــمار 

می آید.
 از فــرصتـــی کـــه در اختیـــــار مــا قــــرار دادیـــد 

سپاسگزارم

هنـوز به دنیـا نیامـده بـود. مـادرش او را شـش ماهـه حاملـه بـود کـه فهمیـد، کـودک درون 

لیال 
مقیمی

شـکم اش دختـر اسـت؛ همـان موقع هـم او را ناف بـر پسـرعمه اش کردند. قد کشـید و بزرگ 
شـد. 12سـالش کـه تمـام شـد، لبـاس سـفید عروسـی بـه تـن کـرد و قـدم بـه حجلـه بخـت 
گذاشـت تـا رویاهـای کودکانـه اش را همـراه بـا شـاهزاده ای هم سـن و سـال خودش بسـازد. 
سـقف آرزوهایـش، امـا کوتـاه بود و هنوز به سـال نکشـیده، روی سـرش آوار شـد تـا چمدان 

به دست به خانه پدری اش برگردد و باقی کودکی هایش را با بیوگی سر کند.
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تا از سایر 
آسیب ها 
 مصون 
بمانند

حل بیش از ۳0 درصد مشکالت 
معلوالن با تامین مسکن

عضو کمیســیون و درمان مجلــس گفت: در 
الیحه حمایت از حقوق معلوالن معافیت هایی 
برای تعاونی های مسکن معلوالن اعمال شده است.
همایون هاشمی درگفت وگو با خانه ملت، در رابطه با 
اظهارات رئیــس انجمــن حمایــت از حقــوق معلوالن 
مبنی بر ضــرورت مداخله مســتقیم وزیر رفــاه و رئیس 
سازمان بهزیستی کشــور به حل مشکالت و معضالت 
مربوط به تعاونی های مسکن معلوالن گفت: موضوع 
مســکن و معافیت های معلــوالن از پرداخــت عوارض 
نوسازی در الیحه حمایت از حقوق معلوالن ذکر شده و 
در حال حاضر این الیحه در مجلــس در حال بازنگری 
بــوده کــه مشــکالت آنهــا بــه ویــژه مســکن حل شــود.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس 
شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه بیــش از 30 درصــد 
 مشــکالت معلــوالن بــا تامیــن مســکن مناســب حــل 
می شود، افزود: در تمامی کشورها به نیازهای اساسی 
معلوالن به ویژه مسکن و اشتغال توجه ویژه ای شده و 
بــر ایــن اســاس مشــوق هــا و سوبســیدهایی بــرای 
کارآفرینان و کارفرمایان در راستای به کارگیری معلوالن 
و همچنین معافیت هایی نیز برای دســتگاه هایی که 
اقدام به ساخت مسکن برای معلوالن کنند پیش بینی 
شــده اســت.وی ادامه داد: در ایران نیــز قوانینی برای 
حمایــت از معلــوالن تصویــب و در آنهــا مشــوق هــا و 
معافیت هایی در نظر گرفته شــده اســت؛ امــا به دلیل 

الزام آور نبودن، اجرای آنها در اولویت قرار نمی گیرد.

 کودک آزاری
کی خصوصی ندارد  نیاز به شا

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
 بــا بیــان آنکــه ســال گذشــته 13 هــزار مــورد 
کودک آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده که وقوع 
کــودک آزاری در حدود نیمی از آنها تایید شــده اســت، 
گفت: معتقدم امروزه میزان شناسایی کودک آزاری در 
کشور روز به روز در حال افزایش است؛ هر چند شیوع آن 
تغییری پیــدا نکرده و شــواهدی مبنی بر شــیوع آن در 
کشور نداریم.حبیب اهلل مسعودی فرید در گفت وگو با 
ایســنا، در خصوص تصویب »الیحه حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان« که سال هاست در انتظار تصویب 
مجلس شورای اسالمی است، گفت: در صورت اجرای 
صحیــح اســتراتژی  و راهبردهایــی کــه بــرای کاهــش 
کــودک آزاری داریــم، بــه همــراه اجــرای دقیــق قانــون 
حمایــت از حقــوق کــودکان و نوجوانان  مصوب ســال 
1381 می توانیم شاهد اقدامات بسیار مثبت در حوزه 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوان و به طور ویژه موارد 
کــودک آزاری در کشــور باشــیم.وی تصریــح کــرد: بــه 
موجب قانــون حمایت از حقــوق کــودکان و نوجوانان 
مصوب سال 81، کودک آزاری جرم عمومی تلقی شده 
کی خصوصی ندارد و هر کس چنانچه  و دیگر نیاز به شا
از وقوع کودک آزاری اطالع داشته باشد، بر اساس این 
کم قضایــی مورد را اطــالع دهد ودر  قانــون باید به محا
صورت عدم ارائه گــزارش قانونگذار بــرای وی حبس و 
کید  جزای نقدی تعیین خواهد کرد. فرید در ادامه با تا
بر آنکه بسیاری از مردم اصال نمی دانند که کودک آزاری 
جرم است و گمان می کنند در این زمینه هیچ قانونی در 
کشــور وجود ندارد، گفت: هــر چند کــه تصویب الیحه 
اصالحی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همواره 
تقاضــای بهزیســتی از مجلــس شــورای اســالمی بوده 

است.

»آموزش« اولویت نخست 1۳4 
کشور در  1۵ سال آینده است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه 
کنــون 264 میلیــون کــودک و نوجــوان در  ا
جهان از تحصیل بازمانده اند، گفت: »آموزش« اولویت 
نخست 134 کشور، در 15 سال آینده است.به گزارش 
فارس، ســعداهلل نصیری بــا بیــان اینکــه 750 میلیون 
بزرگسال در جهان فاقد مهارت ســواد هستند، گفت: 
کنــون 264 میلیــون کــودک و نوجــوان در جهــان از  ا
تحصیل بازمانده اند.وی افزود: در سال 2015، نیمی از 
بزرگساالن بیسواد در آسیای جنوبی و یک چهارم آنها 
در صحرای آفریقا هستند.نصیری قیداری با اشاره به 
اینکه 95 درصد افراد آســیای شــرقی باســواد هستند، 
تصریح کرد: نرخ سوادآموزی در آفریقای التین افزایش 
داشته است و باید این عدد بیشتر شود.وی اضافه کرد: 
در ســال 2015 تــا 2014، 15 درصــد افــراد جهــان فاقــد 
مهارت های کاربــردی بودند که 64 درصــد آنها را زنان 
تشکیل می دهند. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو بر 
ســوادآموزی بــا اســتفاده از تکنولــوژی و فناوری هــای 

کید کرد. جدید تا

اخبار                           جامعه

گــروه جامعــه روزنامــه اصفهان زیبــا 
قصـــد دارد مــــوضــوعـــــی بـــــا عنـــوان 
»خاطره بازی پنهان« برای پیاده رو، ویژه نامه 
ماهیانه خود کار کند. در این ویژه به احساس 
درونــی تلــخ و شــیرین بــه اشــیا، اشــخاص و 

مـوقعیت های گذشتـه پرداخته می شــود.
پیــاده رو از شــما می خواهــد از احساســات 
درونی خــود به اشــیا، اشــخاص و مکان هایی 
که سال هاســت در پــس ذهن نگه داشــته اید، 

بنویسید.
یادداشــت های خــــود را بــــه نشــــانی ایمیــــل 
maheri.s.zahra@gmail.com  بــا عنــوان 

»خاطره بازی پنهان« بفرستید.

پیاده رو فراخوان


