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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شوق وام ازدواج باعث شد؛

سن عروس ،۱۰داماد  ۳۷ساله
گروه جامعه
کــودک همسری آغــازی تلخ بــرای تنهایی و
دوران پذیرش مسئولیت های مختلف زندگی
در اوج بی تجربگی است .کودک همسری،
ازدواج دختران در سن بسیار پایین با مردان
بسیار بزرگ تر از آن هاست .اگر چه ازدواج
پسر  ۱۵ساله با زن میان سال کودک همسری
محسوب میشود اما شایعترین مورد ازدواج
دختران کم سن با مردانی است که به صورت
غیرمتعارف از آن ها بزرگتر هستند.
کــودک همسری ریشه در فرهنگ دارد و در
برخی مناطق بر حسب سنت و آداب و رسوم
قدیمی همچنان فــرزنــدان شــان را به افــراد
بسیار بــزرگ تر از آن ها می دهند .از سوی
دیگر یکی از مهم ترین علت هــای کــودک
همسری را می توان ضعف اقتصادی برشمرد.
برخی قربانیان کودک همسری ،انزوا و گوشه
گیری را پیامد این پیوند نامبارک می دانند و
می گویند :با همسر خود تفاهم ندارند و پس
از گذشت یک یا  2سال از یکدیگر طالق می
گیرند.
یکی از روستانشینان بجنوردی که با مردی
 27ســال بــزرگ تر از خــودش ازدواج کرده
بود ،قصه زندگی اش را این گونه تعریف می
کند :خانواده ام با فقر شدید دست و پنجه
نرم می کردند و وقتی از یکی از روستاهای
اطراف خواهران مردی  37ساله که همسرش
فوت کرده بود ،مرا برای ازدواج با برادرشان
انتخاب کردند ،پدرم پاسخ مثبت داد.
وی با بیان این که سنم در هنگام ازدواج 10
سال بود ،یادآور می شود :پس از قبول شرط
پدرم مبنی بر این که وام ازدواج را او دریافت
کند ،با وجود نارضایتی ام مرا پای سفره عقد
نشاندند.
او بــا بــیــان ای ــن کــه ازدواج در سنین کم
درمنطقه ما رواج زیــادی دارد و اگر دختری
در روســتــاهــای اط ــراف مــان مقطع ابتدایی
را به پایان برساند اما شوهر نکند به او انگ
«ترشیدگی» می زنند! او تصریح میکند:
بیشتر انگیزه دوستانم که قربانیان کودک
همسری هستند ،در همان ســال هــای آغاز
زندگی مشترک فروکش می کند؛ آن ها بیشتر
بــه خاطر پوشیدن لباس عــروس و جشن و
سروری که برپا می شود ،شوق ازدواج دارند.
او می گوید :بارها پیش آمده که دختری در

سنین  12تا  15سال بیوه شده یا طالق گرفته
است ،البته در این صورت نگاه های سنگینی
را تحمل می کند و در کنار آن باید تنهایی را
نیز تجربه کند زیرا رفت و آمد با زن مطلقه از
دیدگاه بقیه روی خوشی ندارد.
یک روان شناس اولین پیامد کودک همسری
را ب ــاز مــانــدن از تحصیل مــی دانـــد و می
گوید :حتی اگر  2فرد نابالغ به عقد یکدیگر
دربیایند ،نخستین تاثیر منفی روی زندگی
آنــان بازماندن از تحصیل است زیــرا دختر و
پسرهایی که در سنین دبیرستان یا کمتر با
یکدیگر ازدواج می کنند ،برای کسب درآمد
باید وارد بازار کار شوند.
«مریم رضایی کوشکی» با اشــاره به دالیل
برخی خــانــواده ها بــرای ازدواج فرزندشان
در سن پایین معتقد است :ازدواج دختر در
سنین کودکی نه تنها از هزینههای خانوار کم
میکند بلکه سود و منفعت مادی و اقتصادی
را برای خانواده به دنبال دارد .وی اضافه می
کند :در زمینه علل اجتماعی و فرهنگی هم
میتوان به بحث سنت ،عــرف و رســم اشــاره
کرد .برای مثال در برخی مناطق تصور والدین
بر این است که ازدواج میتواند سپر محافظتی
دختران باشد.
وی اضافه می کند :عــاوه بر سنت و عرف،
کلیشههای جنسیتی نیز در این زمینه موثر
هستند .نگاههای جنسیتی و فرمانبردارانه به
دختران سبب میشود برخی مردان در سنین
باال تمایل به ازدواج با دختران کم سن داشته
باشند که نتیجه این امر به وجود آمدن پارهای
از پیامدها و آسیبهاست.
او با اشــاره به این که دخترانی که در سنین
کودکی ازدواج میکنند ،در معرض خطر
خشونت فیزیکی قــرار دارنــد و ممکن است
مواجهه با این خشونت برای آنها مشکالت
مــتــعــددی را ایــجــاد کــنــد ،مــی گــویــد :زن و
شوهرها به خاطر اختالف سنی ،از نظر قدرت
و توان بدنی مساوی نیستند.
ایــن روان شناس معتقد اســت :ازدواج در
سنین پایین باعث میشود فرد در مهارتهای
شخصی و اجتماعی پیشرفت زیادی نکند و از
خودش شناخت و درک کاملی نداشته باشد.
یک جامعه شناس هم یــادآور می شود :طبق
ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی عقد و نکاح دختر
قبل از رسیدن به سن  ۱۳سال تمام شمسی
و پسر قبل از رسیدن به سن  ۱۵سال تمام

جامعه

تزیینی

اگر دختری
در روستاهای
اطراف مان
مقطع ابتدایی
را به پایان
رسانده
اما شوهر
نکرده باشد،
به او انگ
«ترشیدگی»
می زنند!

شمسی منوط به اذن ولــی به شــرط رعایت
مصلحت است.
«امان ا ...رضایی» با بیان این که تاکنون موارد
زیادی بوده که بدون چنین مصلحتی صیغه
عقد جــاری شــده و با مخالفتهای عمومی
و مدنی بسیاری همراه بــوده اســت ،هشدار
می دهد :وضعیت کودک همسری در برخی
استانها از مرز هشدار گذشته و اگر تدابیر
الزم درخــصــوص دریــافــت وام ازدواج لحاظ
نــشــود ،وضعیت از چــیــزی کــه هــســت ،بدتر
خواهد شد.
او آثار سوء روانی و عاطفی را یکی از تأثیرات
مخرب ازدواج در کودکی می داند.
ایــن جامعه شناس معتقد اســت :در واقــع با
چنین ازدواجـــی ،کــودک به نوعی از دوران
کودکی خود فاصله می گیرد و ارتباطش با
خانواده و دوستانش قطع می شود .مسئولیت
زندگی مزید بر علت و فعالیت اش محدود
به امــور خانه و بــچـهداری و ایــن امــر منجر به
افسردگی و اضطراب در وی میشود.
در همین حال ،مدیر کل ثبت احوال خراسان
شمالی ،از ثبت 4هزار و  255واقعه ازدواج و
 938واقعه طالق از ابتدای فروردین تا پایان
مرداد امسال در استان خبر می دهد« .علی
زاهــدی نیا» مدیرکل ثبت احــوال خراسان
شمالی بیان کرد :از  4هزار و  255واقعه
ازدواج طی امسال 3 ،هــزار و  530واقعه

شهری بوده و  725واقعه روستایی است.
همچنین از  938واقعه طالق طی امسال،
 868واقعه شهری و  70واقعه روستایی
است.
وی می افزاید :تعداد ازدواج های ثبت شده بر
حسب گروه های سنی  5ساله زوجه در زمان
ازدواج در گروه های سنی  15تا 20 ،19تا
 25 ،24تا  29سال به ترتیب  971 ،1498و
 509واقعه و بر حسب گروه های سنی  5ساله
زوج در زمان ازدواج در گروه های سنی 20
تا 25 ، 24تا  29و 30تا  34سال به ترتیب
 1278 ، 1643و  566واقعه است.
این در حالی است که تعداد طالق های ثبت
شده بر حسب گروه های سنی 5ساله زوجه
در زمان طالق در گروه های سنی  20تا ،24
 25تا  29و  30تا  34سال به ترتیب ، 195
 199و  187مورد و بر حسب گروه های سنی
 5ساله زوج در زمان طالق در گروه های سنی
 25تا  30 ، 29تا  34و  35تا  39سال به
ترتیب  232 ، 256و  152مورد در دفاتر به
ثبت رسیده است.
بنابراین بیشترین فــراوانــی ازدواج در بین
زنان به گروه سنی  15تا  19سال و در بین
مردان به گروه سنی 20تا  24سال اختصاص
می یابد .بیشترین فراوانی طالق نیز در بین
مردان و زنان در گروه سنی  25تا  29سال
است.
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گزارش جلسه

تکریم و معارفه مدیرکل زندانها
آگاهی -مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان
های خراسان شمالی روز گذشته برگزار شد .در
ایــن مــراســم ،ضمن تقدیر از «مجتبی محمدی»،
«عبدالرحیم گرجی» به عنوان مدیرکل زندان ها و
اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی معرفی
شد.
نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با اشاره به
اهمیت اصالح و هدایت یک انسان در اسالم اظهار
کرد :اصالح و هدایت اصلی ترین وظیفه پیامبران
بــوده اســت و اداره کنندگان زنـــدان هــا نیز می
توانند در مسیر انبیای الهی برای هدایت و اصالح
زندانیان گام بردارند و تهدید مجرمان را به فرصتی
برای جامعه تبدیل کنند .آیت ا« ...یعقوبی» حرفه
آمــوزی و اشتغال زندانیان را یکی از بهترین امور
برای تبدیل تهدید مجرمان به فرصتی برای رشد
اجتماعی دانست.
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان
زنــدان ها هم در ایــن مراسم ،تبدیل تهدیدها به
فرصت ها با انجام اقدامات تربیتی و کمال آفرینی
برای مددجویان زندان ها را از اولویت های اساسی
سازمان زندان های کشور برشمرد و گفت :هدف
از مجازات اعمال در دین ،کمال آفرینی و بازگشت
فرد به اصل خودش است بنابراین ما نیز در سازمان
زندان ها به ویژه در دوره ریاست جدید این سازمان
تمام امکانات را برای اصالح و تربیت مددجویان
به کار گرفته ایم« .حجتی پور» البته در این مسیر
خواستار کمک های بــرون سازمانی شد و افــزود:

برای اقداماتی همچون حمایت از خانواده زندانیان
یا حمایت از مددجو در دوران پس از آزادی از زندان
الزم است دیگر دستگاه ها نیز با سازمان زندان ها
تعامل الزم را داشته باشند ،همچنین این مهم کمک
خیران را می طلبد.
وی با اشــاره به سابقه  22ساله مدیرکل جدید
زندان های خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد:
با توجه به تجربیات «گرجی» اداره کل زندان های
استان بیش از گذشته در جهت اهــداف اصــاح و
تربیت زندانیان این استان گام بردارد .رئیس کل
دادگستری خراسان شمالی نیز با بیان ایــن که
نگاه جامعه و حاکمیت به زندان ها و زندانیان نگاه
تحولی در راستای باز اجتماعی کــردن زندانیان
است ،افزود :برای تحقق این امر باید یک راهبرد
اساسی دیده و برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری
شود ،موضوعی که در خراسان شمالی به آن توجه
ویژه ای شده است.
حجت االسالم «جعفری» ادامه داد :با وجود کمبود
منابع مالی تاکنون توجه خوبی در استان به رفع
مشکالت در حوزه زنــدان ها و این امر باعث شده
خراسان شمالی در بسیاری از شاخص ها در رتبه
های باال و گاهی اول قرار گیرد« .گرجی» مدیرکل
جدید زندان های خراسان شمالی نیز زیرساخت
های فراهم شده برای توسعه کمی و کیفی زندان
های استان با استفاده از اعتبارات سفر رهبری را
فرصتی مناسب برای اقدامات اصالحی و تربیتی
زندانیان استان دانست.

اخبار

 2قربانی در پی واژگونی پراید
واژگونی یک دستگاه پراید در کنارگذر شمالی بجنورد  2قربانی به جا گذاشت.فرمانده پلیس راه بجنورد
گفت :در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کنارگذر شمالی بجنورد ،راننده و همسرش به دلیل
شدت جراحات وارد شده در دم فوت کردند و سرنشین دیگر آن مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان
منتقل شد.سرهنگ «مهدی کیوان نژاد» خاطرنشان کرد :کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را خستگی
و خواب آلودگی راننده پراید تشخیص دادند.

آتش سوزی  ۲هزار پرس کاه
فرمانده انتظامی شیروان از آتش سوزی  2هزار پرس کاه در این شهرستان خبر داد .سرهنگ «مسعود
وحیدی» در تشریح این خبر گفت :در پی اعالم یک مورد آتش سوزی انبار پرس کاه در روستای پیرشهید
از توابع بخش مرکزی شیروان عوامل انتظامی و آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شدند .وی افزود :با
حضور عوامل انتظامی در محل مشخص شد ۲ ،هزار پرس کاه (خوراک دام) ،به ارزش  ۱۶۰میلیون ریال
طعمه حریق شده است كه با حضور بهنگام تیم آتش نشانی ،در نهایت آتش پس از گذشت ساعاتی مهار شد.
وی خاطر نشان کرد :عوامل احتمالی بروز حادثه توسط كارشناسان در حال بررسی است.

