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کاهش اهدای خون در فصل سرما

مدیرکل انتقال خون البرز گفت: در فصل سرما اغلب شاهد کاهش تعداد 
مراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون هستیم.

محمدرضا مهدی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه نیاز 
به خون و فرآورده های خونی نیازی مستمر است و به فصل خاصی از سال محدود 
نمی شود، از شهروندان البرزی به ویژه اهدا کنندگان مستمر تقاضا می شود برای 

تامین نیازهای این بخش انتقال خون را تنها نگذارند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اهدای خون در سال جاری افزود: از ابتدای سال 
تا کنون 63 هزار و 883 نفر به پایگاه های انتقال خون مراجعه کرده اند که 80 درصد 
آنها موفق به اهدای خون شده اند. ازمجموع اهدا کنندگان 23 هزار و 684  نفر اهدا 
کننده مستمر هستند که نیمی از جمعیت اهدا کننندگان در این استان را به خود 

اختصاص داده است.
مهدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود از مردم نوع دوست استان خواست 

با توجه به فصل سرما و نیاز بیشتر به فرآورده های خونی به کمک بیماران بشتابند.
وی گفت: مردم همیشه در تهیه و تامین خون و فرآورده های خونی یاور انتقال 
خون هستند که امیدواریم با اهدای پالسما در تامین داروهای مورد نیاز بیماران 
خاص انتقال خون را نیز یاری کنند. اهداکنندگان حتما کارت ملی خود را همراه 
داشته باشند. وی با بیان اینکه نیاز به همه گروه های خونی در این ایام ضروری است، 
افزود: شرایط عمومی اهداکنندگان خون وزن بیش از 50 کیلوگرم، سن بین 18 
تا 60 سال، رعایت فواصل اهدای خون حداقل به مدت هشت هفته، رعایت تعداد 
نوبت مجاز اهدای خون در سال برای زنان ساالنه سه بار و برای مردان ساالنه چهار 
بار، پرهیز از رفتارهای غیر بهداشتی و برخورداری از سالمت عمومی جسمانی و 

روانی ست.

اجراي مدرسه سبز در استان بوشهر كليد خوردمتن
هم انديشي احداث مدرسه سبز  كارشناسان فني  نوسازي توسعه و تجهيز 

مدارس بوشهر برگزار شد.
طي فوريت اجراي مدرسه سبز در استان بوشهر توسط  مدير كل نوسازي  توسعه 
و تجهيز مدارس استان بوشهر مهندس احمد مرادي  با حضور كارشناسان متخصص 
در مورخ 28/9/97 در اين اداره كل برگزار شد ,  در اين نشست قرار شد مطالعات 

اوليه توسط كارگروه تعين شده مورد مطالعه قرار گيرد .
پس از تعيين انتخاب مسئول آموزش جناب اقاي محمد مهدوي فر برنامه هاي 

آموزش در چهار مقطع برگزارميگردد .
اجرايي  ,  و  اي  حرفه  سطح  در  همكاران  آموزش  شامل  مراحل  اين 
كارشناسان  آموزش و پرورش در سطح نظارت و مديريت  , آموزش  دانش آموزان 
, اوليا , و مربيان در سطح بهره برداري  و نگهداري و آموزش به عموم مردم جهت 
فرهنگ سازي  ميباشد آموزش ها با دعوت  از اساتيد متخصص كشوري و استاني 
در چند سطح برگزار مي گردد .اين آموزش ها عالوه بر اجراي صحيح ايجاد بهينه در 

ساخت مدارس در حد اقل هزينه و مصرف انرژي  به همرا خواهد بود.
ساخت مدارس  سبز در مسير بهترين نوع اجرا فضا ها ي آموزشي   شامل :  شكل 
ساختمانها /  عناصر پيرامون ساختمان / پوسته خارجي ساختمان / فضا ها /  پوسته 
داخلي ساختمان / حوزه بندي حرارتي و جدا سازي / روشنايي / گرمايش و سرمايش 

/ انرژي تجديد پزير  / مصالح/ زمان بندي / كيفيت و طراحي/  مورد نظر ميباشد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور عشایر:

ثبات جمعیتی عشایر در 100 سال اخیر

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور عشایر کشور با اشاره به ثبات جمعیت 
جامعه عشایری کشور گفت: با توجه به محدودیت های منابع در کشور برای 
افزایش جمعیت عشایری، سر ریز این جمعیت وارد شهرها می شوند و 

شرایطی را به وجود می آورند که جمعیت مردم شهرها افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، سیاوش احمدی میرقائد امروز 12 دی ماه در پنجمین جلسه 
شورای عشایری استان خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: جامعه عشایری 
کشور با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر، همواره در کنار جامعه شهری 
و روستایی نقشی اساسی را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
کشور داشته است. وی افزود: در  100 سال گذشته روند تغییرات جمعیتی عشایر در 
کشور نشان می دهد که قدر مطلق جمعیت جامعه عشایری شرایطی با ثبات دارد و 
این جمعیت تغییرات چندانی ندارد. این ثبات جمعیتی در حالی رخ داده که جمعیت 
جامعه شهری کشور روز به روز رشد پیدا می کند. مدیرکل هماهنگی و ساماندهی 
امور عشایر کشور تصریح کرد: در سال 1245، حدود 3,8 درصد از جمعیت کشور 
جامعه عشایری بوده در حالی که این عدد اکنون به 1,8 جمعیت کشور رسیده است. 
با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، امکان رشد این جمعیت وجود ندارد 

و به این دلیل شاهد ثبات جمعیت عشایری کشور هستیم.
احمدی میرقائد ادامه داد: با توجه به محدودیت های منابع در کشور برای افزایش 
جمعیت عشایری، سر ریز این جمعیت وارد شهرها می شوند و شرایطی را به وجود 

می آورند که جمعیت مردم شهرها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت جامعه عشایری در کشور عنوان کرد: جامعه عشایری یک 
جامعه فرهنگی و میراث دار آداب و رسوم کشور است. جاذبه های گردشگری فراوانی 
در جامعه عشایری کشور وجود دارد و با توجه به این که این مردم خود را در جنگ 

نشان داده اند، مرزبان های بسیار خوبی برای کشور هستند.
مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور عشایر کشور با بیان این که عشایر کشور به 
عنوان یک عامل پدافندی غیر عامل در کشور حضور دارند و این موضوع را در زمان 
جنگ نیز به اثبات رسانده اند، خاطرنشان کرد: 28درصد از دام سبک و بیش از 35 
درصد از صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می شود و نقش مهمی در تامین 

پروتئین و اقتصاد کشور دارند.

اخبار
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خطای انسانی، علت ۷0 درصد حوادث مدارس
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش فرهنگ ایمنی، فقدان استاندارد، آموزش ناکافی و کمبود نظارت را از دالیل بروز حوادث ناگوار دانست. به گزارش ایسنا، مهرزاد حمیدی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران 

کل آموزش وپرورش استان های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به اهمیت ایمنی مدارس اظهار کرد: سالمت و ایمنی مدارس محیط و عوامل خارجی و خطای انسانی دو عامل ناامنی مدارس است و فرهنگ ایمنی، فقدان استاندارد، 
آموزش ناکافی و کمبود نظارت از موارد ناامنی است که در حوادث نقش دارند. 

معاون دادستان کل کشور:

اینستاگرام در آستانه فیلترینگ
براساس آمار های رسمی منتشر شده، ازجمله آمار مرکز 
افکار سنجی ایسپا، دو پیام رسان و شبکه اجتماعی تلگرام 
و  محبوب ترین  دیگران  از  زیاد  فاصله  با  اینستاگرام  و 
پرکاربردترین اپلیکیشن های گوشی های هوشمند در میان 
کاربران ایرانی هستند. با این همه ابتدای امسال تلگرام به 
محاق فیلتر رفت و به نظر برای پایان سال باید خود را 

مهیای فیلتر دومین اپ محبوب کاربران در ایران بکنیم.
کل  دادستانی  مجازی  فضای  امور  معاونت  فرارو- سرپرست 
کشور در گفت وگو باماهنامه پیوست خبر از صدور حکم قضایی 

برای فیلتر اینستاگرام داد.
جاویدنیا با اشاره به این که طبق مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک سطح نباید باالتر می رفت 
گفت: براساس مصوبات این شورا باید دولت، برای فعالیت این 
شبکه در کشور مجوز صادر می کرد که این کار هم انجام نشده 

است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه )فیلترینگ( در ادامه 
افزود:  »اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد 
که با کمک فیلترینگ هوشمند می تواند این فضا را کنترل کند 
اما متاسفانه در این زمینه هم هزینه های باالیی صورت گرفت ولی 

به نتیجه ای نرسیدیم.
هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر 
اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز مبنی بر فیلتر شدن این 

سرویس است.«
او در ادامه افزود: »طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
ترافیک اینستاگرام از یک سطح باالتر نباید میرفت که متاسفانه 
رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت 
این شبکه در کشور مجوز صادر می کرد که این کار هم انجام 

نشده است.«
جاویدنیا همچنین بیان داشت: در حال حاضر به صورت یک 
طرفه دستگاه قضایی می تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات 
شورا اقدام کند، اما فعال منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم 
ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دادستان کشور تصمیم 

الزم را خواهد گرفت.
در همین زمینه شرق نیز نوشت: زمزمه فیلترینگ اینستاگرام 
هم به گوش می رسد. این را می توان از مقدمه چینی و خبر های 
جسته و گریخته ای که این روز ها درباره لزوم فیلترینگ این شبکه 
اجتماعی عکس محور و محبوب به گوش می رسد، حس کرد. پیش 
از تصمیم قطعی به فیلتر تلگرام هم مشابه همین فضاسازی ها و 

اظهارنظر ها در اظهارات مقامات مسئول و رسانه ها داغ شده بود.
اظهارنظر دراین باره سرپرست معاونت فضای  در جدیدترین 
مجازی دادستانی کل کشور که چندی پیش گفته بود: »بسیاری 
اینستاگرام  فیلترینگ  خواهان  دانشجویان  و  استادان  علما،  از 
هستند«؛ روز گذشته اعالم کرد: »60 درصد جرائم رایانه ای کشور 
مربوط به شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام است«.

جواد جاویدنیا در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه چندی پیش صحبت هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ 
اینستاگرام مطرح شده بود و آیا قرار است این شبکه اجتماعی 
فیلتر شود، گفته بود: »اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر 
می شد. متأسفانه از میزان جرائمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام 
به وجود آمده و هر روز رو به رشد است، می توان به عنوان یک فاجعه 
نام برد و خانواده های زیادی درگیر آسیب های آن شده اند و از این 

مسئله گالیه مند هستند.
محبوب ها

زنان و مردان تأثیرگذار سال 2018دردسر های عجیب برای 
دختری که می خواهد پسر باشد!سفر به امارات و تماشای "جام 
را  نتفیلیکس  آب می خورد؟سریال های  چقدر  آسیا"  ملت های 

چطور در ایران ببینیم؟

با  استادان دانشگاه و دانشجویان هرکدام  از علما و  بسیاری 
استدالل خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. حتی برخی 
تمام مسئوالن فضای مجازی کشور را که هرکدام به نحوی در این 
فضا نقش دارند، به دلیل عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده 
مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان 

می دانند و بی غیرت خطاب می کنند و حق هم دارند«.
جاویدنیا تأکید کرده بود: »من به عنوان یکی از مسئوالن نظام 
اسالمی بر صندلی خود تکیه داده ام و می بینم که چه فجایعی در 
این شبکه در حال وقوع است و اقدامی را که می توانم انجام دهم، 
انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی مالحظات سیاسی را 
بهانه کنم، آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر 
واقعا چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنشینم تا 

حداقل پاسخی داشته باشم که مسئول نبودم«.
جاویدنیا حتی اینستاگرام را »قتلگاه جوانان« توصیف کرده بود؛ 
قتلگاهی که البته مانند دیگر شبکه های اجتماعی و محبوب این 
روز ها یعنی توییتر که بخش زیادی از مسئوالن رده باالی کشور 
در آن حضوری فعاالنه دارند، میزبان صفحات بیشتر مسئوالن 
و مقامات کشور است. در اینستاگرام عالوه بر صفحات رهبری، 
و  مجلس  رئیس  دولت،  وزرای  و  معاونان  و  ریاست جمهوری 
بسیاری از روحانیون و دفاتر مراجع عظام تقلید نیز صفحه دارند و 

هر روز خبر ها و عکس و مطالبی از خود را منتشر می کنند.
تعدادی از پرفالوئرترین صفحات مسئوالن ایرانی در اینستاگرام 
به این شرح هستند: »صفحه فارسی زبان رهبر معظم انقالب در 
اینستاگرام تا این لحظه دو میلیون و 300 هزار دنبال کننده یا فالوئر 

دارد.
حساب کاربری حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در اینستاگرام 
بیشتر از دو میلیون و 200 هزار فالوئر دارد. صفحه اینستاگرام سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نیز 734 هزار دنبال کننده 
دارد. حساب کاربری جواد ظریف، وزیر خارجه نیز در اینستاگرام 
663 هزار دنبال کننده دارد و پس از او صفحات علی مطهری با 
522 هزار، ابراهیم رئیسی با 402 هزار و سعید جلیلی 344 هزار 

نفر دنبال کننده قرار دارند.
کشور،  کل  دادستان  مجازی  فضای  معاون  جاویدنیا،  جواد 
به تازگی جایگزین عبدالصمد خرم آبادی شده است. خرم آبادی 
یکی از فعال ترین و شناخته شده ترین افراد مدافع فیلترینگ بود 
و تا روز های آخر بودن در این سمت قاطعانه و با جدیت از تصمیم 

فیلترینگ تلگرام دفاع می کرد و آن را موفقیت آمیز می خواند. حاال 
جایگزین او نیز به نظر می رسد قدم در همین راه گذاشته است و 

به جدیت از لزوم فیلتر کردن اینستاگرام سخن می گوید.
براساس آمار های رسمی منتشر شده، مثال آمار مرکز افکار سنجی 
ایسپا دو پیام رسان و شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام با فاصله 
اپلیکیشن های  پرکاربردترین  و  محبوب ترین  دیگران  از  زیاد 
گوشی های هوشمند در میان کاربران ایرانی هستند. با این همه 
ابتدای امسال تلگرام به محاق فیلتر رفت و به نظر برای پایان 
سال باید خود را مهیای فیلتر دومین اپ محبوب کاربران در ایران 

بکنیم.
جدیدترین اظهارات معاون فضای مجازی دادستان کل کشور 
روز گذشته و در نشست رسانه ای »بررسی عملکرد پیام رسان های 
داخلی و نقش نهاد های ذی ربط در تقویت یا تضعیف آنها« مطرح 

شد.
جوادنیا در این نشست اعالم کرد: »در دادگاه جرائم رایانه ای 
تهران حدود 23 هزار پرونده وجود دارد که 15 هزار پرونده مربوط 
به امسال است که اگر محتاطانه مطرح کنم، 60 درصد از جرائم 
رایانه ای مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی به ویژه تلگرام و 
اینستاگرام است؛ اما بر اساس برخی آمار، این مقدار از 80 درصد 
هم بیشتر است. وقتی در چنین زمینه ای، فردی که کالهبرداری 
کرده، خانواده ای را از هم پاشیده، اطالعات حریم خصوصی فردی 
را منتشر کرده و به آبرو و اعتبار او لطمه زده یا فردی که با نشر 
اکاذیب شهری را به هم ریخته است، باعث اختالفات قومی و 

قبیله ای شده، چه کسی پاسخ گوی این شرایط است؟!«.
همه این مباحث در شرایطی مطرح می شود که با وجود فیلتر 
سختگیرانه تلگرام و دفاع قاطعانه فیلترکنندگان از این تصمیم، 
آمار ها نشان می دهد فیلترینگ تأثیری اندک بر میزان کاربری و 
استفاده کاربران ایرانی از این پیام رسان داشته است. جدیدترین 
بررسی های دانشگاهی – دانشگاه تهران – که دو روز پیش منتشر 
تلگرامی  کانال های  محتوای  تولید  اگرچه  می دهد  نشان  شد، 
در آذر ماه کاهش یافته؛ اما میانگین میزان بازدید کل مطالب 
تولید شده در کانال های تلگرامی در مقایسه با مهرماه با افزایش 

همراه بوده است.
این بررسی را آزمایشگاه شبکه های اجتماعی مجازی دانشگاه 
تهران انجام داده است و در این بررسی به این نتایج دست یافت که 
در هر روز به طور میانگین یک میلیون و 538 هزار پست تلگرامی 

منتشر شده که در مقایسه با ماه های قبل 59 هزار پست کمتر 
بوده است.

چند میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالند؟
با این حال شیب بازدید کانال ها در آذر نسبتا ثابت بوده است؛ 
موضوعی که نشان می دهد تلگرام هنوز مخاطبان خود را دارد 
و این طور که تحقیقات نشان می دهد، میزان بازدید از تلگرام 
در روز های تعطیل بیشتر می شود. برای مثال در تاریخ چهارم 
آذر، هم زمان با میالد رسول اکرم، بازدید از مطالب کانا ل های 
تلگرامی به بیش از یک میلیارد و 48 میلیون بار رسیده است. 
در بخشی دیگر از این پژوهش آمده است که میانگین میزان 
بازدید کل مطالب تولید شده در کانال های تلگرامی در مقایسه 
با مهرماه 320 میلیون بار به صورت روزانه افزایش داشته است. 
افزایش همراه  با  از تلگرام در این ماه  به بیان دیگر استفاده 

بوده است.
با این حال در آذر گذشته معاون امور فضای مجازی دادستانی 
کل کشور فیلترینگ تلگرام را موفقیت آمیز خواند و اعالم کرد: 
از  می توان  را  آن  موفقیت  میزان  و  تلگرام  فیلترینگ  »اجرای 
منظر های مختلف بررسی کرد. از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز 
بود؛ زیرا شبکه های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و 

آن ها را اصالح کردند«.
او همچنین گفت: »در همان برهه ای که تلگرام فیلتر شد، حجم 
عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر 
باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکاالت خود آشنا شوند؛ 
زیرا اساس این گونه فعالیت ها و فضای مجازی این است که تا 
زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود، بسیاری از نواقص 

آن مشخص نمی شود.
باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری 
برسد«. البته همین چند روز پیش بود که امیر ناظمی، معاون 
وزیر ارتباطات، در اظهارنظری گفته بود: »فیلترینگ در روز های 
آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. 
من فقط اطالع رسانی می کنم«. او البته درباره گمانه زنی برای 
فیلترینگ اینستاگرام هم گفته بود: هنوز این موضوع به تصویب 
مراجع مربوطه نرسیده است؛ اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق 

هستند.
به  نزدیک شدن  حال  در  رفته رفته  عده  آن  می رسد  نظر  به 

هدف شان هستند.

 »کودک همسری« که تبعات آن برای نهاد خانواده تا حد زیادی مکتوم می ماند

 بچه هایی که به پای هم پیر نمی شوند

و  از منظر حقوق کودک  غالبا  ای است که  پدیده   »کودک همسری« 
تاثیرات فردی آن مورد واکاوی و بحث قرار می گیرد. این در حالی است 

که تبعات آن برای نهاد خانواده تا حد زیادی مکتوم می ماند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، توقف طرح افزایش 
حداقل سن ازدواج موسوم به کودک همسری که اوایل دی ماه از سوی کمیسیون 

حقوقی مجلس صورت گرفت، بار دیگر توجهات را به این موضوع جلب کرد.
فوریت این طرح که از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی تدوین 

شد، مهرماه امسال به تایید اکثریت نمایندگان مجلس رسیده بود.
فراکسیون زنان با توجه به آسیب هایی که ازدواج کودکان به دنبال دارد طی 
دو سال گذشته تالش کرده است قانونی برای مقابله با آن وضع کند؛ قانونی که 

اکنون به دالیل فقهی و شرعی با مخالفت کمیسیون قضایی روبرو است.
همچنین به نوشته برخی رسانه ها، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره 
بلوچستان  و  هایی چون سیستان  استان  در  پایین  در سنین  ازدواج دختران 
اظهار داشته، موافقت و یا عدم موافقت ما درباره این موضوع مالک نیست و 
بحث ما این است که دختری که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با یک جوان 17 
ساله ازدواج کند مشکلی ندارد و نمی توانیم به خاطر این موضوع دختر یا پسر 

را زندانی کنیم.

حجت االسالم »حسن نوروزی« درباره ضربات روحی و جسمی که به دختران 
به دلیل ازدواج در سنین پایین وارد می شود تصریح کرد: اگر یک دختر مثال 
در منطقه ای چون سیستان و بلوچستان کسی را نداشته باشد و گرسنه باشد 
برای وی تشکیل خانواده بدهیم بهتر از این است که وی را به پاکستان بفرستیم.

وی درباره ازدواج دختران در سن 10 سالگی در برخی از مناطق کشور نیز 
گفته »مادربزرگ خود من در 9 سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.« در 
این زمینه آمارهایی وجود دارد که حکایت از افزایش ازدواج کودکان دارد. چندی 
پیش یکی از خبرگزاری ها داده نمایی را منتشر کرد که بر اساس آن ازدواج 
کودکان از سال 90 تا 95 با افزایش روبرو بوده است؛ به طوری که سهم ازدواج 
دختران بین 10 تا 14 سال از کل ازدواج های ثبت شده در سال 90، چهار و نیم 
درصد بوده و در سال 95 به پنج و نیم درصد رسیده است. همچنین سهم ازدواج 

افراد کمتر از 18 ساله از کل ازدواج های کشور 17 درصد است.
طی این سال ها کارشناسان و فعاالن حقوق کودک از ابعاد متنوعی آسیب 
ازدواج کودکان را گوشزد کرده اند. بسیاری بر این نکته تاکید دارند که ازدواج 
برای  از سر اجبار و  اغلب در خانواده های کم درآمد و معموالً  کودکان دختر 
کاهش هزینه های خانوار صورت می گیرد. در چنین وضعیتی، همسر و زندگی 
مناسبی در انتظار کودک نخواهد بود و فرد از سنین کودکی با دشواری و زندگی 

اجباری دست و پنجه نرم می کند.
طبق آمار از 43 هزار مورد ازدواج کودکان در کشور، 2 هزار مورد به طالق 
یعنی پدیده کودکان بیوه انجامیده است؛ افرادی که در جوامع سنتی تحت انواع 
فشارهای فرهنگی و اجتماعی قرار دارند و امکان ازدواج مجدد برای آن ها بسیار 

پایین است.
با  می شود،  تباه  و سختی ها  تلخی ها  با  کودکیشان  که  افراد  این  از  گذشته 
نیز  شرایط  این  اما  برخوردارند  نسبی  آرامش  و  رفاه  از  که  مواجهیم  افرادی 
نمی تواند توجیه گر ازدواج کودکان باشد، چرا که فرد معموالً مدرسه را ترک 
می کند، آموزش الزم را دریافت نمی کند و توانایی های الزم برای کسب درآمد و 
یا مدیریت زندگی خود را به دست نمی آورد و از همه مهم تر اینکه فرد زیر 18 
سال در بسیاری موارد از بلوغ الزم برای تصمیم گیری برای آینده خود برخوردار 
نیست و توانایی تشخیص و تحلیل پیامدهای طوالنی مدت تصمیماتش را ندارد.

عواملی از این دست باعث می شود فعاالن حقوق کودک، ازدواج کودکان را 
مورد نقد قرار دهند و آن را غیرانسانی و خالف حقوق کودکان قلمداد کنند. در 
مقابل، موافقان ازدواج کودکان چنین نگرشی را متعلق به فرهنگ غرب می دانند 
و معتقدند در صورت صالحدید پدرو مادر این ازدواج می تواند به نفع فرد باشد.

همان طور که از مباحث مطرح شده مشخص است، مساله ازدواج کودکان 
در ایران بیشتر حول مفهوم حقوق کودک صورت بندی شده است و همگان در 
سطح فردی به آن نگاه می کنند. در واقع موافقان و مخالفان ازدواج کودکان به 
این پرسش پاسخ می دهند که آیا این ازدواج به کودک آسیب می زند یا خیر. هر 
چند تحلیل مساله از این زاویه بسیار حایز اهمیت است اما الزم است در سطح 
نهادی )با تاکید بر نهاد خانواده( نیز به این موضوع نگاه کنیم و از خود بپرسیم 

سرنوشت خانواده ای که بر ازدواج کودکان بنا شده است چیست.
و  بلوغ  با  که  نهادی  دارند؛  تاکید  ایران  در  خانواده  نهاد  اهمیت  بر  همگان 
درایت زن و شوهر بارور می شود و به ثمر می نشیند. اما پسری که زیر 18 سال 
سن دارد چه درکی از نقش همسری خود خواهد داشت؟ آیا او آماده پذیرش 

مسئولیت های همسری هست؟
اگر کسب درآمد و تامین هزینه های خانوده را بر عهده گرفته است، طبیعتا با 
پدیده کودک کار مواجه هستیم؛ کسی که به احتمال زیاد حتی مدرک دیپلم 
و به لحاظ قانونی امکان استخدام ندارد. آیا او در این سن می تواند شغلی داشته 
باشد که آینده خانواده را تامین کند. آیا از بیمه و درآمد ثابت و امنیت شغلی 
نسبی - متناسب با میانگین جامعه ایران- برخوردار است. یا همان طور که در 
سطح جامعه شاهد هستیم به مشاغل کاذب و ناپایدار کارگری روی آورده است.

واضح است که او با انتخاب این شغل امکان کسب فرصت های شغلی بهتر 
و امن تر در آینده را نیز از دست داده است. او چگونه پدری خواهد بود؟ جدا 
از مساله تامین معاش، آیا پسر زیر 18 سال از بلوغ فکری و عاطفی الزم برای 
تنظیم رابطه  با همسرش برخوردار است؟ به عنوان مرد خانه آداب مهمان داری 

را می داند؟
در خصوص زن نیز همین طور است. دختر زیر 18 سال که با ازدواج فرصت 
تحصیل و آموزش را از دست می دهد، برای ایفای نقش همسری و مادری چه در 
چنته دارد؟ آیا مهارت و سواد کافی دارد که با یافتن شغل مناسب به هزینه های 
خانواده کمک کند؟به لحاظ جسمی و عاطفی آماده رابطه جنسی هست؟ آماده 
تربیت فرزند است؟ اگر این خانواده مانند هر خانواده دیگری با مشکل و بحرانی 
مواجه شود، آیا این کودکان مهارت الزم برای حل مساله خود را خواهند داشت؟ 
فرزندانی که در چنین خانواده ای به دنیا می  آیند چه آینده ای دارند؟ جز این 

است که فقر اقتصادی و فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل خواهد شد؟
اگر خانواده به جای آنکه زمینه رشد و ارتقای افراد را فراهم کند به بستری 
برای رنج و تشدید فقر اقتصادی و فرهنگی بدل شود، چه طور می توان از حیثیت 

نهاد خانواده دفاع کرد؟


