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صدای فریاد این دختران شنیده نمی شود

کودکانی که با رنج 
«کودک مادری» تباه می شوند

روایت دردی از جنس کودک مادری
ســمیه حاال مادری ۱۴ ساله اســت، با جثه ظریفش برای فرزند 
دو ســاله خود به زحمت نقش مادری را ایفا می کند. حدود ۹ سال 
داشــته که مادرش را برای همیشه از دســت می دهد و سرنوشت 
نقشــی تیره تر را برایش ترســیم می کند و همان روزها به پیشنهاد 
عموی خود بــرای مراقبت بیشــتر به خانه آنها مــی رود و محرم 
پسرعموی ۱۹ ســاله  اش می شود، بعد از هشــت ماه حرف هایی از 
مراســم عقد و ازدواج این دو زده می شــود که ســمیه از تمام این 
برنامه ریزی ها کامــال بی اطالع بوده ولی طبق صحبت های مددکار 
جمعیت امام علی، پدر سمیه هم گویی از ماجرا باخبر بوده است. 
ســمیه قبل از ۱۲ سالگی مادر می شود؛ کودکی که به جای عروسک 
حاال باید فرزندش را در آغوش بگیرد، کودکی که حاال احساســات 
ناب کودکانه اش را پشــت حس مادرانه مخفی می کند و زخم های 
ایــن روزگار را به جان می خرد. مددکار بین صحبت هایش می گوید: 
روزی که وارد حیاط خانه عموی ســمیه شدیم، سمیه وسط حیاط 
بــود که ما فکر کردیم دختر خانه اســت و در حیــاط بازی می کند، 
بعد خودش گفت من عروس این خانه هســتم. او در مورد شرایط 
زندگی ایــن دختر اضافه می کند: بعد از مدتــی عموی خانه فوت 

کرد و حاال شــوهر ســمیه بــا کارگری خــرج زن و بچــه و مادر و 
خواهرش را می دهد. بعضی روزها منتظر می مانند تا همســایه به 
آنها ســیب زمینی بدهد تا غذا درست کنند. در کنار این طبق برخی 
رفتارها خشــونت خانگی مشــخص بود؛ مثال ما به سمیه پیشنهاد 
دادیم برای ادامه تحصیل به خانه علم بیاید و خیلی اســتقبال کرد 
ولی مادر شوهرش محکم دســتش را فشار داد و گفت تو که دیگر 
باید مادری کنی و وقت این کارها را نداری. از این موارد زیاد اســت؛ 
همچون دختر دیگری که در همین منطقه داریم و ۱۳ یا ۱۴ سالگی 
باردار شد ولی به دلیل جثه کوچکی که داشت نتوانست تحمل کند 

و جنینش سقط شد.
ضمانت اجرائی قانون تأثیری بر کاهش ازدواج کودک ندارد

ســارا باقری، وکیل دادگستری، با اشــاره به ماده ده، چهل  و  یک 
قانــون مدنی می گویــد: در قانون مدنی ده، چهل  و  یک مشــخصا 
سن ازدواج را تعیین شــده که برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و 
برای پســران ۱۵ سال اســت؛ اما در همین ماده قانونی اشاره کرده 
که ازدواج دختر زیر ۱۳ ســال و پسر زیر ۱۵ سال منوط و مشروط به 
اجــازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل اســت؛ یعنی 
اگر دختــری زیر ۱۳ ســال ازدواج کند، حتما به اجــازه ولی قهری 

که پدر و جد پدری اســت، نیــاز دارد و دادگاه، با رعایت مصلحت 
طفل کــه باید آن را در نظر گرفت، صــورت می پذیرد. همچنین در 
کنوانسیون حقوق کودک نیز مشخصا به واسطه اینکه سن کودک را 
۱۸ سال معرفی کرده و خوشبختانه کشور ما هم به این پیمان نامه 
ملحق شــده و از اعتبــار باالیی برخوردار اســت، یعنی مثل قانون 
داخلی است، به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در 
برخورداری از امکانات جامعه به عنوان دو مورد مهم اشاره شده که 
با ازدواج کودکان عمال در تعارض است. در واقع همان چیزی که ما 
در ماده ده، چهل  و  یک به رعایت مصلحت طفل اشاره می کنیم، در 
کنوانسیون هم رعایت منافع عالی حقوق کودک در نظر گرفته شده 
و تصریح شده است . وی ادامه می دهد: در کنار همه اینها دخترانی 
که در ســنین پایین ازدواج می کنند و زیر سن قانونی هستند، بیشتر 
در معرض خشــونت خانگی قرار می گیرند، مهارت فرزندپروری را 
ندارند، عدم آگاهی از بهداشــت باروری، بلوغ و زایمان زودرس در 
آنها موجب افسردگی می شود و عمال آمادگی الزم جسمی، جنسی 
و عاطفی را ندارند و دچار آسیب های زیادی می شوند؛ به  دلیل اینکه 
ازدواج نیاز به رشــد و بلوغ و پذیرفتن نقش همسری دارد که عمال 
در رابطــه با این بچه ها صورت نمی پذیــرد. معموال اگر نگاهی به 

این موضوع بیندازیم، متوجه می شــویم این اتفاق بیشتر در مناطق، 
شــهرها و روســتاها اتفاق می افتد که ســنت هایی همچنان بر آن 
جامعه حاکم است و این سنت ها و عرف های رایج در آن منطقه ها، 
به عنــوان یک رســم خانوادگی آبرو و شــرافت خانــواده مطرح 
می شــود. خیلی وقت ها این ازدواج ها به دلیل مسائل اقتصادی و 
فقر خانواده ها و محرومیت های اقتصادی که دارند انجام می شود. 
از طرفی هم اعتیاد والدین، پدرساالری در خانواده ها، بی سرپرست یا 
بدسرپرستی بچه ها منجر به معامله ای به شکل ازدواج می شود و 
برای همین خیلی وقت ها خانواده ها از دختران خودشان به عنوان 
کاالیی که خرید و فروش می شــود اســتفاده می کنند و همین امر 
موجب می شــود با پدیده کودک همسری بیشــتر روبه رو شویم. این 
وکیل دادگســتری اضافه می کند: در رابطه با ثبت این ازدواج ها، در 
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در ماده ۵۰ اعالم شده هرگاه 
مردی برخالف مقررات ماده ده، چهل  و  یک ازدواج کند، به شــش 
ماه حبس محکوم می شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد 
پدری و سرپرســت قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخالف 
ماده ده، چهل و یک، مرد به شــش ماه حبس محکوم می شود؛ اما 
این ضمانت اجرای قانونی عمال تأثیــری در میزان ازدواج هایی که 
صــورت می پذیرد ندارد و اعمال ایــن مجازات ها به تنهایی کافی و 

پاسخ گو نیست.
باقری ادامه می دهد: تا وقتی قانون مشخصی در رابطه با تعیین 
ســن ازدواج، مطابق کنوانســیون حقوق کودک نداشته باشیم و از 
طرفی فرهنگ سازی در مناطق، شهرها و روستاهایی صورت نپذیرد 
که به این ســرعت همچنان فرهنگ کودک همسری در آن غالب و 
پررنگ اســت، هر دو باعث این موضوع می شــود. در واقع آگاهی 
و آمــوزش  به خانواده ها که به صــورت تبلیغات صورت می گیرد و 
حمایت هایی که انجام می شود و آگاهی هایی که در فضای مجازی 
و فعــاالن این حوزه انجام می دهند، همه باید در راســتای یکدیگر 
صورت بگیرد که به این شکل تأثیرگذارتر خواهد بود و تبعات منفی 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتری خواهد داشت. این وکیل در 
پایان اضافه می کند: در رابطه با بهزیســتی همین را اشــاره کنم که 
در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ســازمان بهزیستی 
مکلف شــده با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های 
خدمات اجتماعی و همکاری با شهرداری و نیروی انتظامی نسبت 
به شناســایی، پذیرش، حمایت و نگهــداری نوجوانان موضوع این 
قانون اقــدام کند. حمایت هــای کافی و قانونی کــه در این قانون 
مشــخص هستند که بر عهده سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده، 
باید صورت بپذیرد. همچنین درباره ســن ازدواج مشخصا در قانون 
اساسی تصریح نشــده که سن زایمان به چه صورت است، فقط در 
اصل ۲۱ به حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری، حضانت 
فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرســت اشــاره شده که در راستای 
حمایت هــای قانونی از مادران به طور کلی قــرار گرفته که در واقع 

مادران کم سن را هم در نظر می گیرد.

ما با مواردی از کودک بیوه ها روبه رو هستیم

نسترن فرخه: سمیه قبل از ۱۲ سالگی مادر می شود؛ کودکی که به جای عروسک حاال باید فرزندش را در آغوش بگیرد و احساسات 
ناب کودکانه اش را پشت حس مادرانه مخفی می کند. بعضی واژه ها مانند کودک همسری و کودک مادری مملو از چرک و سیاهی 
هســتند؛ قربانی های کوچک و بی دفاعی که به دلیل مشــکالت اقتصادی، فقر و فرهنگ نادرســت در بطن احساسات کودکی 
متحمل پذیرش نقش بزرگسالی می  شوند. موضوعی که هزاران بار رســانه ها، فعاالن حوزه کودک، پزشکان و کارشناسان از آن 
گفتند که کودک زیر ۱۸ سال توان مدیریت ازدواج را از هیچ جهت ندارد و در این سال ها و کش و قوس های فراوان الیحه حمایت 
از حقوق کودک و نوجوان، این سن به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران رسید؛ اما همچنان عدم حمایت کافی قانونی 
و اجتماعی، کودکان را قربانی می کند. همچون ۱۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال که در پاییز ۱۴۰۰ ازدواج کردند و تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد 
از مادران ۱۰ تا ۱۵ سال که قلب هر انسانی را به درد می آورد. سارا باقری، وکیل دادگستری، درباره ثبت این ازدواج ها در قانون 
حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ می گوید: در ماده ۵۰ اعالم شده هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ده، چهل و یک ازدواج کند، 
به شــش ماه حبس محکوم می شــود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت 
ازدواج برخالف ماده ده، چهل و یک آنها به شــش ماه حبس محکوم می شوند. ولی این ضمانت اجرای قانونی عمال تأثیری در 

میزان ازدواج هایی که صورت می پذیرد ندارد و اعمال این مجازات ها به تنهایی کافی و پاسخ گو نیست.

ازدواج کودک یا کودک همسری، موضوعی است که در این سال ها بارها مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت و حتی در زمان شــیوع کرونا طبق آمار و اظهارات فعاالن حوزه اجتماعی و کودک 
افزایش چشمگیری داشته، همچون آمار اخیر از تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد در سال گذشته از مادران 
۱۰ تا ۱۴ سال که البته این آمار فقط در رابطه با نوزادانی است که در بیمارستان متولد شده اند 
و دختربچه های دیگری هم هســتند که به دلیل عدم خدمات کافی ســالمت، در خانه زایمان 

می کنند.
در کنار این شکل از معضالت در ازدواج سن پایین، مواردی هم از بیوه شدن کودکانی با سن 
پایین شــایع است که محیا واحدی عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی در مورد آن می گوید: 
در جمعیت امام علی به واســطه حضور مســتمر در ســکونتگاه و محالت محــروم و درگیر 
معضل، عالوه بر کودک همسری با پدیده کودک بیو گی هم اعضای داوطلب مواجه شده اند. در 
همان سن پایین همسرانشان را رها می کنند و می روند، حتی خیلی از این بچه ها بارداری های 
پرخطری را پشت سر می گذارند که به دلیل شرایط زندگی آنها، دسترسی به ساختارهای تأمین 

سالمت و بهداشت برایشان مقدور نیست.

محیا واحدی عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی با اشاره به اینکه پدیده کودک همسری 
در مناطق درگیر معضل شایع است، می گوید: از جمله عوامل زمینه ساز این پدیده، فقر و اعتیاد 
والدین اســت و به این موضوع دامن می زند؛ شــامل حالتی که در لــوای ازدواج به دلیل فقر 
خانواده یا اعتیاد شــدید والدین کودک معامله می شــود و به فروش می رسد. حال تصور کنید 
کودکی در فضای فقر و معضل اســت، در ســن پایین ازدواج می کند، در همان ســن بچه دار 
می شــود و این یعنی تولد کودکی دیگر در فضا و چرخه پرآســیب، آن هم توســط مادری زیر 
ســن قانونی. طبق آماری که از نوزادانی با مادران ۱۰ تا ۱۴ سال منتشر شد باید بگویم بسیاری 
از ســازمان های مردم نهاد فعال در خط مقدم معضالت اجتماعی و فعاالن حقوق کودک، به 
واسطه ارتباط مستقیم با خانواده های درگیر معضل، اذعان به این حقیقت دارند که تعداد قابل 
توجهی از این نوزادان در محالت و در شــرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی متولد می شوند 
که در این میان جمعیت امام علی نیز در محالت حاشــیه شــهرهای مختلف شاهد تولد این 
نوزادان بوده اســت؛ همچون بچه ۱۳ساله ای که ازدواج کرده و در ۱۴ یا ۱۵ سالگی یک کودک 
یک ساله دارد، یا دختر ۱۶ساله که با این سن دو بچه دارد. این ازدواج ها در یک ساختار معیوب 

اتفاق می افتد و بچه ای هم که به دنیا می آید در همان ساختار زندگی خواهد کرد. مثال دختری 
ســاکن در محله دروازه غار تهران که در ۱۵سالگی صاحب فرزند شــده، هنگام مواجهه با او 
به شــدت درمانده بود؛ برای ســیرکردن فرزندش، به لحاظ جسمی امکان شیردهی نداشت و 
از آن ســو به دلیل فقر و ســایر معضالت در تهیه شیرخشک برای فرزندش نیز عاجز بود. اکثر 
نوزادانی که در این شــرایط متولد می شوند دچار فقر تغذیه ای هستند، همچنین مادرهایی که 
در ســن پایین باردار می شوند از روند طی ســالمت دوره بارداری آگاهی ندارند حتی خیلی از 
آنان خودشــان کودک کار محسوب می شوند که دوره بارداری را نیز سر چهارراه کار می کنند و 
کودکی هم که به دنیا می آورند از همان نوزادی وارد چرخه کار در خیابان می شود. این فعال 
اجتماعی ادامه می دهد: بخشی از کودکان فاقد اوراق هویت نیز هستند؛ ازدواج مادر و پدر در 
جایی ثبت نشده است. برای مثال دختری که در سنین پایین صاحب فرزند شده و شوهرش او 
را ترک کرده، هم اکنون که فرزندش به سن پیش دبستان رسیده، همچنان بدون شناسنامه است 
و محرومیــت از تحصیل  را پیش روی کودک رقم می زند. توجه کنید مادری که خود از کودکی 
متحمل شرایط ســخت و ازدواج زودهنگام بوده، حال برای فرزندش هم همین چرخه تکرار 

خواهد شد. ما با دختری مواجه بودیم که دو فرزند دارد و تجربه کودک همسری و بارداری در 
۱۵ _۱۶ ســالگی را داراست. حال در ۲۰سالگی می گوید وقتی فرزندم یک الی دو سال داشت، 
مثل دو تا بچه بودیم و با هم بزرگ شــدیم و اصال درکی از نقش مادری نداشتم. یعنی فردی 
کــه باید در چرخه تحصیل، حضانت اجتماعی و پرورشــی قرار گیرد، روانه خانه ای برای تولد 
کودکی دیگر می شود. همچنین به دلیل کمبود زیرساخت های بهداشت و سالمت بعضا در این 
محالت یا هزینه های باالی مراجعه به مراکز درمانی به خصوص برای خانواده های مهاجر و... 
خیلی از این دختران بارداری های پرخطری را پشــت سر می گذارند که به دلیل شرایط زندگی 

آنها دسترسی به ساختارهای سالمت برایشان مقدور نیست.
به نوعی با تباهی کودکی در وجود کودکانی مواجه هســتیم که در بســاط فقر و اعتیاد به 
همســری در می آیند و مادر می شــوند و حتی بعد در ســنین جوانی یا بعد از جوانی به دلیل 
مواجهه با شــرایط ســخت و آزارها و آسیب هایی که از سوی همســر معتاد و... متحمل آن 
می شوند، بعضا شاهد هستیم که خود نیز درگیر اعتیاد شده اند. کم نیستند مواردی این چنین در 

حاشیه های تهران و سایر استان ها که صدایشان به گوش احدی نمی رسد. 

پنجشنبه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۳

یادداشت

درخواست کمک ملیکای ۱۲ ساله از 
مردم برای داشتن یک سرپناه

شرق: درد بی پناهی دختر ۱۲ ساله آن قدر بزرگ است که او برای 
رسیدن به یک ســرپناه از مردم کمک خواسته است. ملیکا دختری 
۱۲ ساله است که پدر و مادرش متارکه کردند و مادرش به دلیل اعتیاد 
شــدیدی که دارد در کمپ ترک اعتیاد بســتری است. ملیکا برادری 
۱۴ ســاله دارد که در بهزیستی اســت و خودش هم در یک انجمن 
مردم نهــاد زندگی می کند. انجمن مردم نهاد کیانــا قصد دارد برای 
ایــن دختر و دو برادرش که یکی بزرگ تر و یکی کوچک تر از خودش 
هســتند، خانه ای اجاره کند تا این بچه ها از بی سرپناهی خارج شوند 
و برای ایــن کار نیاز به یاری مردم دارد. هــدا اوغازی مقدم، مددکار 
ملیکا در انجمن کیانا، درباره وضعیت این ســه خواهر و برادر گفت: 
ملیکا و برادرش با مادر معتادشان زندگی می کردند که ما آنها را پیدا 
کردیم. برادر بزرگ تر به بهزیســتی سپرده شد. آنها در خیابان زندگی 
می کردند. ما ملیکا را پیش خودمان آوردیم و پسربچه کوچک تر که 
یک و نیم ســاله است نیز فعال با خانواده ای مطمئن زندگی می کند تا 
بتوانیم ســرپناهی برای این بچه ها درســت کنیم و خانوادگی با هم 
زندگی کنند. می شود این بچه ها را کال به بهزیستی سپرد اما کارکردی 
که خانواده در ایجاد امنیت روانی برای افراد دارد قطعا انجمن ها و 
نهادهای دیگر ندارند؛ به همین دلیل ســعی داریم برای این بچه ها 
خانــه ای اجاره کنیم تا زیر نظر مددکاران و روان شناســان انجمن به 
زندگی عــادی برگردند. ما خانه ای برای این بچه ها در همســایگی 
انجمن در نظر گرفتیم تا بتوانیم روی تربیت بچه ها نظارت داشــته 
باشــیم. برای اجــاره آن خانه نیاز به ۵۰ میلیون تومــان پول داریم. 
تاکنون بخش اندکی از این پول تأمین شــده و ما درخواســت داریم 

مردم کمک کنند تا بتوانیم این بچه ها را به سامان برسانیم.
مادر این بچه ها در کمپ ترک اعتیاد است. اینکه مادر به بچه ها 
برگردد یا خیر به مســیری که او طی خواهد کرد بســتگی دارد. اگر 
اطمینان حاصل کنیم او به بچه ها آســیبی وارد نمی کند، حتما زیر 
نظــر روان کاوان انجمن در کنار فرزندانــش خواهد بود و اگر حس 
کنیم به بچه ها آســیب وارد می شود، او از بچه ها دور می ماند تا به 
سالمت کامل برسد. برای بچه ها بسته های آموزشی در نظر گرفته ایم 
تا بتوانند به مدرســه بروند و عقب افتادگی را جبران کنند. همچنین 
ســالمت جسم و روان آنها زیر نظر متخصصان است تا زخم هایی را 
که با خود حمل می کنند، بهبود دهند. دســت یاری به سمت مردم 
دراز می کنیم تا از تبدیل چند کودک به فردی آسیب رسان جلوگیری 
شــود. خیرانی که تمایــل دارند به ملیکا و دو بــرادرش کمک کنند 
می توانند کمک های نقدی خود را به حساب ۵۰۴۷۰۶۱۰۵۶۹۶۰۹۱۳ 
بانک شهر به نام شهرزاد همتی پل سنگی از همکاران معتمد روزنامه 

«شرق» واریز کنند.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
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زن برادرشوهر- استراتژی
عمودی: 
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