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رســول صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه تهران در گفت وگویی با 
خبرگزاری فارس با بیان اینکه سیاســت گذاری 
در حــوزه خانواده مثل شمشــیر دو لبه اســت، 
گفت: امروزه در فرهنگ ها و قومیت های مختلف، 
تفاوت های بســیاری پیرامــون الگوهای رفتاری 
در ازدواج افــراد مشــاهده می شــود، بنابرایــن 
سیاســت گذاری و تصویب قوانین غیرکارشناسی 
می تواند تبعات زیادی را دامن زند. مثاًل زمانی که 
قوانین با عرف و فرهنگ جامعه در تضاد باشــد، 

امکان دارد که نهاد خانواده را تضعیف کند.
صادقی افزود: در بحث ممنوعیت یا غیرقانونی 
کردن ازدواج های زیر 13سال برای دختران، نکاتی 
وجود دارد، باید توجه شــود که این ازدواج ها در 
کــدام مناطق و در چه طبقاتــی از جامعه انجام 
می شــود؟ اینها نکات مهمی اســت که حامیان 
افزایش حداقل سن ازدواج باید بدان دقت کنند. 
ازدواج هــای زیر 13ســال، چیــزی کمتر از ٪3 
ازدواج های کشــور را شــامل می شود. این یعنی 
ایــن الگوی رفتاری تعــداد و درصد خیلی کمی 
از ازدواج هــا را در کشــور به خود اختصاص داده 
اســت، اما قانون گذار نمی تواند این جمعیت ٪3 

را نادیده بگیرد.
وی با اشاره به دیدگاه خانواده هایی که در آنها 
دختران در سنین زیر 13 سال، ازدواج می کنند، 
گفت: باید بررســی شــود که نگاه آنها به ازدواج 
فقط تابع قانون اســت یا بحث عرف و شرع را نیز 

شامل می شود.
ممنوعیت قانونی به حذف ازدواج 
دختران زیر13 سال منجر نمی شود

عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران 
بــا بیان اینکه هم اکنون نیــز ازدواج دختران زیر 
13سال، تنها از طریق مراجعه به دادگاه و تشخیص 
مصلحت انجام می شود، افزود: دادگاه مصلحت افراد 
را در نظر می گیرد و اگر شــرایط ازدواج دختران 
امکان پذیر نباشد، اجازه ازدواج را نمی دهد. ممکن 
است عرف و قانون در برخی مواقع باهم در تضاد 
باشند که در این  شرایط هم به فرض ممنوع شدن 

سیستم عدالت کیفری سنتی مبتنی بر دیدگاه سزا گرایانه در طی 
چندین سال که بر حوزه کیفری نفوذ داشته منجر به تضعیف کارایی نظام 
عدالت کیفری در عرصه اصالح و بازپروری مجرمان و همچنین افزایش 
پرونده های کیفری به دلیل عدم توجه به علت یابی جرایم بوده اســت. 
بدین ترتیب به دلیل اینکه نظام عدالت کیفری به عنوان نماینده جامعه 
عهده دار اعمال واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در پی تضعیف 
کارایی خود، متوسل به ساز و کارهای نوینی برای رفع این مشکل بوده؛ 
از جمله اینکه با توافقی نمودن دادرســی کیفری بر آن شده با مشارکت 
طرفین دعوا در حل و فصل اختالف، دیدگاه جدیدی را در رسیدگی به 
جرایم داشــته باشد. به این ترتیب مقامات و سیاستگذاران نظام عدالت 
کیفری از روش های کالسیک مبارزه با بزهکاری که معطوف به جرم بود 
صرف نظر نمــوده و تمایل دارند عدالت بازپرورانه ای که ناظر به بزهکار 
اســت را اعمال نمایند، این مهم با تاســی از آموزه های جرم شناسی و 
عدالــت ترمیمی با بهره گیری از روش هــای نوین حل اختالف از قبیل 

میانجیگری بوده است. 
میانجیگری بارزترین جلوه عدالت ترمیمی اســت و طرفداران این 
سیســتم معتقدند که میانجیگری از بنیان های مهم آن به شمار می رود. 
در ایــن رویکرد عالوه بر حل و فصــل اختالفی که با ارتکاب جرم ایجاد 
شده است، خصومت و اختالفات ناشی از آن نیز از بین رفته و آسیب های 
متوجه بزه دیده و بزهکار در فرآیند مذاکره، رفع و ترمیم می شود، مضاف 
بر اینکه این شــیوه از حل و فصل اختالف، از دستاوردهای مهم حقوق 
کیفری نوین محســوب می شود که در پی حذف کل یا بخشی از فرآیند 
دادرسی کیفری است و نقش بسزایی در روند کاهش تراکم پرونده های 

کیفری و همچنین جمعیت کیفری خواهد داشت.
 میانجیگری کیفری در سیستم حقوقی ایران نیز مورد تصریح مقنن 
قرار گرفته است و به عنوان کلیدی ترین راه حل فصل دعاوی کیفری در 
ماده 1 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 13۹۲ و به عنوان اصلی از 

دادرسی کیفری بیان شده؛ مضاف بر اینکه در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری در جرایم تعزیری درجه ۶،۷،۸ ارجاع به میانجیگری مورد توجه 
مقنن قرار گرفته اســت، مع الوصف در ماده مارالذکر جرایم سبک مورد 
تصریح واقع شده است البته نگارنده معتقد است کلیه جرایم قابل گذشت 
و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت نیز با فرآیند میانجیگری قابل 
حل و فصل خواهند بود از این رو می توان با گسترش صالحیت این نهاد 
موثر، زمینه استفاده هر چه بیشتر از نهادهای کیفرزدا از جمله تعلیق را 
نسبت به جنبه عمومی جرایم غیر قابل گذشت نیز فراهم نمود کما اینکه 
در حوزه خانواده نیز حداقل اســتفاده از قوانین کیفری راهبرد مناسبی 

بــرای حفظ کیان خانواده خواهــد بود و به نظر حل و فصل اختالف در 
این حوزه در وهله اول شایسته است از طریق مراجع غیر کیفری رسمی 
از جمله میانجیگری مورد بررســی قرار گیرد و در موارد خاص ارجاع به 
مراکز رســمی کیفری مدنظر باشد. از سوی دیگر می توان جرم اولی ها، 
مجرمین اتفاقی یا مجرمینی که بر حسب تقصیر و بی احتیاطی مرتکب 
جرم شده اند را با توسعه برنامه های عدالت ترمیمی در جهت حل و فصل 
اختالفات کیفری از جمله میانجیگری کیفری از برچســب زنی و عواقب 

بعدی آن دور نگه داشت.
میانجیگری کیفری؛ فرآیندی است که فارغ از تشریفات معمول در 
روند پرونده های کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی، بزه دیده و شخص 
ثالثی به نام میانجی یا میانجیگر به منظور حل و فصل اختالف و مسائل 
ناشــی از ارتکاب جرم برگزار می شــود. در این بین میانجی گر به عنوان 
تســهیل کننده با هریک از طرفین بدواً به صورت مجزا گفت وگو می کند 
و انتظارات و نیازهای هر یک از طرفین جرم را اســتماع می کند، سپس 
در پی نزدیک سازی نظرات آنان با یکدیگر در جهت رسیدن به توافقی 
ســازنده، گفت وگو را هدایت می نماید و در این بین ســعی خواهد کرد 

فضایی همراه با اعتماد بین طرفین جرم برقرار سازد.
از مزایای این سیســتم می توان به نحوه رفتار با بزهکار  اشاره داشت 
بدین نحو که با آگاهی وی به عمل ارتکابی خویش و آســیبی که به بزه 
دیده وارد کرده اســت و با پی بردن بــه نتایج زیانبار جرم ارتکابی خود 
در ابتدای امر خطای خود را می پذیرد و متعهد می شــود در روند ترمیم 
آســیبی که به بزه دیده وارد شــده است تالش کند و همچنین با بیان 
انگیزه ارتکاب جرم و عواقب ناشی از آن از تکرار جرم پیشگیری می شود.

از دیگر محاسن قابل ذکر در این حوزه این است که با توجه به نرخ 
باالی تورم پرونده های کیفری در مراجع رسمی، سرعت در روند دادرسی 
امری اگر نگوییم بعید اما دشــوار به نظر می رسد در حالی که سرعت و 
همچنین عدم تشریفات قانونی خاص در فرآیند میانجیگری باعث می شود 

کــه از هدر رفتن روزهای زیــاد در اثر حل و فصل اختالفات جلوگیری 
به عمل آید و در حداقل زمان ممکن که حتی در همان جلســه اول هم 

می تواند باشد اختالف حل و فصل شود.
 از سوی دیگر در فرآیند پیگیری پرونده ها به صورت رسمی طرفین 
باید مبالغ و هزینه هایی را در روند دادرسی پرداخت نمایند در حالی که 
در روش های نوین جایگزین حل اختالف از جمله میانجیگری هزینه ها به 
مراتب کمتر خواهد بود و حتی بعضی از مبالغ مطلقاً وجود نخواهند داشت.

با توجه به نرخ باالی پرونده های کیفری در سیســتم عدالت سنتی، 
کمتر به روابط خدشه دار شده بین بزهکار و بزه دیده توجه می شود اما 
در فرآیند میانجیگری در صورت حل و فصل اختالف با رویارویی بزهکار 
و بزه دیده روابط خدشــه دار شده نیز می تواند ترمیم شود و همین امر 

موجب می شود که مشکالت به صورت بنیادی حل شوند.
میانجیگری از دیرباز در بعضی از نقاط کشورمان رواج داشته و برخی 
از اشخاص درگیر در پدیده مجرمانه بدون رجوع به دادگستری رسمی بر 
اساس عرف و رسوم قومی و محلی؛ اختالف ناشی از جرم را حل و فصل 
می کرده اند و از لحاظ فرهنگی این نوع حل و فصل دعاوی در بین مردم 
پذیرفته شده است؛ حال اگر روندی علمی داشته باشد قطعا بیش از گذشته 
مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در طی سال های 
اخیر میانجیگری در سیستم عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و برای 
تحقق عدالت کیفری از آن نام برده شده است به نظر می رسد با گسترش 
حوزه فعالیت آن و استفاده از نیروی کار متخصص از جمله جرم شناسان 
که به علت یابی جرایم تاکید دارند می توان یافته های تئوریک جرم شناسی 
را به مرحله اجرا رســاند و با پیاده سازی این یافته مناسب ترین پاسخ را 
به جرم داد نمونه های اجرا شده این طرح در برخی استان ها باعث شده 
که بسیاری از پرونده های کیفری بدون فرآیند رسمی به نحو موثری حل 
و فصل شوند و در این بین اگر میانجیگری منجر به حل و فصل اختالف 

نیز نشده است، موجب التیام و تسلی خاطر بزه دیده بوده است.

وقوع سیل در چندین استان کشور که از اواخر 
اســفند سال گذشته شروع شــده است، تاکنون 
صدمات گســترده ای در حوزه انسانی، اقتصادی 
و زیرســاخت ها در پی داشــته است. ۷۶ کشته، 
خســارت بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومانی در حوزه 
شهری و خسارت 4 هزار میلیارد تومانی در حوزه 
ارتباطات جاده ای بخشی از نتایج وقوع این سیل 

تا امروز بوده است.
این خسارت های گســترده اما چه درسی به 
مــا می دهد؟ آیا ما خود را برای مقابله با حوادثی 
که روز به روز پیچیده تر می شوند آماده کرده ایم؟ 
در گذشته سیل بود و خسارت به زیرساخت های 

در بیانیه گام دوم رهبر انقالب، نکته بسیار مهمی به چشم می خورد که به نظر می رسد کمتر 
مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. آن نکته تعیین اولین اقدام عملی در جهت رسیدن به 

اهداف این بیانیه از سوی معظم له است.
 رهبر انقالب اسالمی در ۲۵ مهر 13۹۷ در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: 
»االن یک جنگ تبلیغاتی و رسانه ای بسیار تندی علیه ما وجود دارد، درست مثل جنگ تحمیلی. 
در جنگ تحمیلی، ما اوایل جنگ حّتی آرپی جی نداشتیم؛ آرپی جی! خب مقابل ما یگانهای بزرگ 
زرهی آمده بودند صف کشــیده بودند؛... اینها ]ســالح[ ضدّ تانک الزم داشتند؛ ضدّ تانک معمولِی 
دم دســتِی همه کس استفاده کن هم آر پی جی اســت، ما آرپی جی نداشتیم! سالح سازمانی ارتش 
هم نبود؛ حّتی این را نداشــتیم. آن وقت دشــمن از انواع و اقسام تسلیحات برخوردار بود؛ االن هم 
همان جور شده. االن امکانات تبلیغاتی و رسانه ای  ما در مقابل دشمن، مثل امکانات آن روز ما است 
در مقابل دشمن؛ البّته آن روز ما غلبه کردیم بر دشمن، امروز هم غلبه خواهیم کرد؛ بدون تردید 

غلبه خواهیم کرد، اّما وضع این است.«
ایشــان در بخشی از بیانیه گام دوم که به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب منتشر شد، 
نوشتند: »اّما پیش از همه چیز، نخستین توصیه  من امید و نگاه خوش بینانه به آینده است. بدون 
این کلید اساســِی همه قفل ها، هیچ گامی نمی توان برداشت.... در طول این چهل سال - و اکنون 
مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و 
حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن 
واقعّیت ها، پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا 
انکار محّســنات بزرگ، برنامه  همیشگی هزاران رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت 
ایران اســت؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها 
در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیش گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی 
باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 

برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است. «
در برخی از آثاری که درباره این بیانیه تولید شده است به خوبی به بحث پروراندن نهال امید 
توجه شده است اما به گام پیشین آن یعنی »شکست محاصره تبلیغاتی دشمن« اشاره نشده است. 
همان طور که در متن بیانیه نیز بیان شده است پروراندن این نهال، بدون شکستن محاصره تبلیغاتی 
دشمن شدنی نیست. رسانه های پرتعداد دشمن با تبلیغات پرحجم و هوشمندانه دائماً در حال بمباران 
فضای ذهنی هموطنانمان است. آنها برای خشکاندن ریشه نهال امید هر روز مواد سمی مختلفی 
را پای آن می ریزند و ما تا جلوی ورود این مواد سمی را نگیریم گام های بعدی برای رشد و بارور 
کردنش ابتر خواهد ماند. اهمیت مضاعف این مطلب با توجه به توصیفی که معظم له از نسبت توان 
رسانه ای ما و دشمن ارائه کرده اند روشن می شود. شرایط امروز ما دقیقا مشابه آغازین روزهای جنگ 
تحمیلی اســت. برای پیروزی در این نبرد نیز همچون دفاع مقدس نیازمنِد به میدان آمدن اقشار 
مختلف مردم هســتیم. روشن است ورود به میدان نبرد نیازمند آموزش دیدن است. برای حضور 
در عرصه، صرفا توانایی شلیک با اسلحه کافی نیست، باید آموزش های مختلف نظامی امنیتی و... 
دید. گرفتار نشدن در دام خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّیت ها، پنهان 
کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان دادن یا انکار محّســنات 
بزرگ نیازمند آموزش دیدن است. تا مهارت تعامل با این سالح موثر و استفاده از آن را نیاموزیم 
قطعا در این نبرد مغلوب خواهیم بود. این آموزش هم ما را در مقابل حمالت ناجوانمردانه رسانه ای 
واکســینه می کند و هم به ما توان حمالت رســانه ای هدفمند و موثر خواهد داد. ما برای حضور 
هوشمندانه و اثر بخش در این نبرد رسانه ای نیازمند راه اندازی نهضت سواد رسانه ای هستیم. باید 
دوباره مساجد و پایگاههای بسیج و... به مراکز نهضت سوادآموزی تبدیل شوند؛ این بار سوادی از 

جنس رسانه. این اولین گام از نخستین و ریشه ای ترین جهاد ما است.

تجربههاییکهسیلباخودمیَبرد!
اقتصادی و حداکثر چند کشته؛ اما گذشت زمان 
و پیچیده تر شدن عوامل زیست انسانی بیانگر این 
نکته است که هر سیلی موجی از تغییر مسیر در 
روند حرکت یک جامعه را در پی دارد. آیا ما خود 

را برای چنین سیلی آماده کرده ایم؟
تاب آوری؛ گمشده این روزهای ما

در تعاریف اولیه تاب آوری، اشــاره به مفهوم 
برگشت به گذشته می شــود، یعنی افراد جامعه 
در مقابل مخاطرات و فشار، تاب آوری دارند و بعد 
از بحران به شــرایط متعادل گذشته برمی گردند 
و تلفات انسانی و خســارات اقتصادی به حداقل 
می رسد؛ اما در تعاریف متاخر، توانایی یک سیستم 
به گونه ای مطرح می شــود که نه  تنها در مقابل 
بحران ها مقاوم و برگشت  پذیر است؛ بلکه در این 
راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست می یابد.
در واقــع، تاب آوری در حوزه شــهری بدین 
معنی است که شهر آسیب دیده نه تنها در مقابل 
بحران ها مقاوم و برگشت پذیر است؛ بلکه در این 
راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست می یابد. 
پس، شهر تاب آور می تواند در مقابل بحران ها به 
دور از تخریب زیــاد، کاهش تولیدات، یا کاهش 
کیفیت زندگی و همچنین بدون حمایت چندانی 
از سایر شــهرها به حیات خود ادامه دهد و پس 

از تحمل فشــارها همچنان یکپارچگی، هویت و 
کارکردهای موجود خــود را حفظ کرده و حتی 
مقاوم تر شــود و بتواند با توانایی های باالتری به 

حیات خود ادامه دهد.
با این تعریف به سراغ شهرهای سیل زده برویم. 
آق قال، گمیشــان، پلدختر، معموالن، خرم آباد و 
شهرهای درگیر ســیل استان خوزستان که این 
روزها زیاد به گوشمان خورده است، چقدر تاب آور 
هستند؟ تخریب گسترده زیرساخت های الزم برای 
یک زندگی عادی، آسیب گسترده به بخش های 
مولد اقتصادی این مناطق )کشاورزی، دامداری و 
صنعتی(، صدمات روحی افراد درگیر سیل )امید 

به آینده و بازگشت به زندگی باثبات قبلی در این 
مناطق سیل زده با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
بســیار کاهش پیدا کرده است. البته با مصوبات 
ویژه دولت برای تامین اعتبار جبران خســارات و 
نقش آفرینی نهادهای غیردولتی همچون نیروهای 
مسلح، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و 
بنیاد برکت برای بازسازی دوباره مناطق سیل زده، 
بایــد منتظر خبرهای خوبی از آینده این مناطق 
باشــیم( و همچنین عدم توانایی مقابله با سیل و 

عوارض آن به تنهایی و احســاس نیاز گسترده به 
حمایت مادی از سوی دیگران از مشخصه های بارز 

این روزهای مناطق سیل زده است.
واقعیــت آن اســت کــه شــهرهای ما )هم 
کالنشــهرهایی هماننــد تهــران و اهــواز و هم 
شهرهای کوچک همانند پلدختر و معموالن( در 
برابر کوچکترین اتفاقات مانند برف و باران ناتوان 
هســتند و عمال شاهد این هستیم که شهرها در 
روزهای برفی یا بارانی کارکرد خود را از دســت 
می دهند و دچار مشــکالت بسیاری می شوند. به 
عبارت دیگر شــهرهای کشــور در برابر حوادث 
کوچک یا بزرگ تاب آور نیستند زیرا ظرفیت هایی 

که می بایست برای مقابله با تهدیدات ایجاد می شد، 
ایجاد نشده است.

 زیرساخت های شهری
به شدت آسیب پذیر هستند

سیل اخیر نشان داد آب، برق، گاز، شبکه های 
ارتباطی و... که به عنوان زیرســاخت های شهری 
محسوب می شوند، در برابر حوادث آمادگی الزم 
را ندارند. از سوی دیگر برخی ساخت های شهری 
همانند جوی های شهری، روددره ها، قنات ها و ... 

به دلیل عدم توجه از بین رفته  و خودشان نیز به 
عوامل بحران زا تبدیل شده اند.

از سوی دیگر بعد از وقوع هر بحرانی مسئوالن 
به ســراغ نوســازی می روند؛ یعنــی همان عوامل 
بحران ســاز را این بار با نام مقاوم ســازی در جای 
خود تثبیت می کنند. بنابراین شاهد هستیم که در 
سخنان مسئوالن کشــوری حرفی از جایابی برای 
احداث مسکن برای سیل زده ها در نقطه امن سراغ 
نداریم، بلکه احداث سدشکن و دیوار ساحلی بهترین 
راه حل برای آینده معرفی می شود. یعنی عمال بدون 
بازطراحی مناطق سیل زده براساس اصول تاب آوری 

شهری، تنها منابع خود را هدر می دهیم.

 نهادهای مدیریتی
خود بحران زده هستند

نگاهی به نهادهای درگیر سیل نشان داد که 
هنوز بسیاری از نهادهای مدیریتی همچون سازمان 
مدیریت بحران توانایی نقش آفرینی به عنوان مرجع 
کارآ را ندارند. پیش بینی، تقلیل خطر، برنامه ریزی 
و استفاده از تجربه سوانح قبلی از ویژگی های اصلی 
یک نهــاد کارآ در حوزه مدیریت بحران اســت؛ 
ویژگی هایی که نه تنها در سیل اخیر اثری از آنها 

ندیدیم بلکه شــاهد یک بن بست بودیم. از سوی 
دیگر اثرات اجتماعی این بن بســت را می توان در 
شبکه های اجتماعی دید. بی اعتمادی به نهادهای 
دولتی و تکیه بر نهادهای مردمی و نظامی از جمله 

نشانه های این بن بست در حوزه اجتماعی است.
گفتنی است در حوزه ناتوانی نهادی برای مقابله 
با بحران باید به ســراغ مجلس و دولت رفت. به 
گفته اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، الیحه قانون مدیریت بحران 4۸ ماه پیش 
به مجلــس رفته و هنوز در گیرودار اختالف بین 
مجلس و شــورای نگهبان در رفت و آمد است. یا 
به عنوان مثال الیحه بیمه حوادث ۷ ســال است 
که در مجلس مانده، این الیحه در صحن بررسی 
شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از 
سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان 

در رفت و آمد است.
همچنیــن به گفته وی در ســیل اخیر و یا حادثه 
معدن ذغال سنگ یورت، هیچ بودجه ای برای پیشگیری 
در نظر گرفته نشــده بود و استانداران با مبالغی تحت 

عنوان تنخواه به سراغ این موضوعات رفتند. 
یعنی هنوز در کشــور ما، به عنوان یک کشور 
مســتعد برای وقوع بحران ها و حوادث طبیعی در 
مقیاس کالن و در دوره های کوتاه مدت، یک سازمان 
متخصص در حوزه پیشــگیری، طراحی، آموزش 
و مقابله بــا بحران نداریم. ایــن نقص را می توان 

خسارت بارتر از یک سیل و زلزله و ... دانست.
برای آینده آماده نیستیم 

نگاهی گذرا به وضعیت شهرهای ایران در حوزه 
مدیریت بحران نشان می دهد که بسیاری از آنها 
علی الخصوص کالنشــهرها براساس شاخص های 
وضعیت  شــهری  تاب آوری  کالبدی- محیطــی 
مناسبی ندارد. عدم نگاه کالن به پدیده بحران و 
تبعات چند جانبه آن، وضعیت نامناسب دسترسی 
مــردم به منابع حمایتی بعد از وقوع بحران، عدم 
وجود شبکه های حمایتگر در زمان وقوع و مدیریت 

بحران از جمله ضعف های شهرهای ما است.
سیل اخیر نشان داد چه اهواز )به عنوان یک 
کالنشــهر( و چه بخش معموالن بــه یک اندازه 
ناتــوان از مقابله با بحران هســتند. حال اگر این 
ســیل در تهران رخ مــی داد نیز باید منتظر یک 

فاجعه می بودیم؟ سؤالی که پاسخ آن گویاست!

سعید درویشی

بررسی الیحه افزایش حداقل سن ازدواج از نگاه استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

تهرانیزهشدنقوانینحوزهازدواج
آسیبزااست

ناگفته پیداســت که موضوع ازدواج جوانان رابطه مســتقیمی با ساختار جمعیتی 
کشور دارد؛ به این معنی که ازدواج جوانان و تشکیل خانواده از مولفه های تاثیرگذار بر 
سیاست های جمعیتی کشور است. بنابراین نخبگانی که دغدغه جمعیت کشور را دارند؛ 

باید با دقت نظر بیشتری قوانین و سیاست گذاری ها در حوزه ازدواج را بررسی کنند.

علیرضا معزی، دبیر شــورای اطالع رســانی دولت، از فرصت سیل برای دفاع از تلگرام و توییتر 
استفاده کرده و توییت زده است:

»پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام و توییتر به مثابه رسانه های بحران، نقشی 
ممتاز در امدادرسانی ایفا کردند؛ تبادل آسان و دسترسی سریع به اطالعات، دلیل اصلی جاماندن 
رسانه های جریان اصلی بود و اگر فیلترینگ مانع نمی شد، امدادرسانی روندی موثرتر می یافت. از 

تجربه ها بیاموزیم.«
البته در بحران نرخ ارز سال گذشته نیز مشابه این سخنان از جانب وزیر ارتباطات در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که به اشتباه در آن به نقش شبکه های اجتماعی در همدلی ملی و سقوط دالر 
 اشاره شده بود. به هر حال باید قبول کنیم که برخی از مسئولین اجرایی به در و دیوار می زنند تا 

بتوانند پرچم تلگرام و مانند آن را باال نگه دارند.
1- بنا به دستور مقام قضایی، فیلتر تلگرام باید به گونه ای اتفاق می افتاد که از هیچ طریقی در 
کشور قابل دسترس نباشد. اما هم اکنون با انواع حیل و تنفس های مصنوعی و بر اثر سیاسی کاری، 

تلگرام با کمک فیلتر شکن های مورد حمایت دولت در دسترس قرار دارد. 
2- چگونه به جاســوس افزارهایی مثل تلگــرام و توییتر با وجود حکم قضایی مبنی بر فیلتر 
آنها، - آن هم از ســوی کســانی که حق استفاده یا تبلیغ آنها را ندارند - رسانه های بحران اطالق 
می شــود؟ سیل شــایعات و اخبار جعلی که خود بحران دیگری فراتر از بحران سیل بود، با تمرکز 
بر کدام شبکه های اجتماعی بین مردم مخابره می شد؟ باید به دبیر شورای اطالع رسانی دولت که 
به رغم فعالیت رسانه ای ظاهراً خود را بی اطالع نشان می دهند، بگوییم که تلگرام و توییتر را برای 

همین موقع ها به مردم ما ارزانی داشته اند! 
3- واقعاً برای ما آشکار نیست که ارتباط بین فیلترینگ و امدادرسانی چگونه شکل گرفته و 
فیلترینگ دقیقاً چه مانعی برای کمک به ســیل زدگان ایجاد کرده است؟ مثاًل بعد از فیلتر شدن 

تلگرام مردم دست از شبکه های اجتماعی دیگر برداشته اند؟ 
4- کدام مسئول آمریکایی یا اروپایی را دیده ایم که از یک محصول ایرانی این گونه دفاع کند 

که مسئولین ما برای محصوالت آنها سر و دست می شکنند؟
5- حاال که دولت با کمک تلگرام و توییتر! توانســت از وضعیت مردم ســیل زده و مشکالت 
آنها اطالع یابد، چرا نسبت به سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای مردمی، از قافله عقب ماند؟ آیا بعضی 
از مســئولین در روزهای اول خواب بودند، در ســفرهای تفریحی به سر می بردند، تلگرام و توییتر 

نداشتند یا تلگرام و توییتر آنها در حالت کما و احتضار قرار داشت؟!
6- چــه کاری تلگرام و توییتر در ماجرای ســیل انجام دادند کــه نرم افزار های ایرانی از انجام 
آن ناتوان هســتند؟ آیا دسترسی آسان و سریع به اطالعات فقط از طریق نرم افزارهایی که هزاران 
کیلومتر فراتر از مرزهای ما سرور دارند، صورت می گیرد؟ اصاًل چرا باید پیام یک هموطن سیل زده 
از مرز خارج شود و در سرورهای بیگانه ذخیره شود و آنگاه دوباره وارد کشور شود و سپس به دست 

هموطن دیگر برسد تا به او کمک کند؟ مگر لقمه را باید از پشت سر خورد؟
7- ادبیات برخی از مخالفین فیلترینگ به گونه ای است که انسان گمان می کند آنها بین دوراهی 
عصر دایناسورها و استفاده از تلگرام و توییتر و فیسبوک، دومی را انتخاب می کنند، در حالیکه راه 
سوم و بهتری برای آن وجود دارد. یکی از سرمداران این نوع تفکر، وزیر ارتباطات است که مسئول 
شماره یک ملی کردن فناوری اطالعات و ارتباطات کشور محسوب می شود. این دوگانگی ساختگی 
حتی در ســایر امور اجرایی و در ذهن بعضی از مسئولین نیز رخنه کرده است. باید گفت که اتفاقاً 
برای اینکه به دوران قاجار برنگردیم الزم است به جای مصرف کننده بودن، زحمت کشیده و مدل های 
بومی هر نرم افزار را گسترش دهیم. باید مراقب بود با  اشتباه محاسباتی، همان  اشتباهی را که به ظاهر 
روشنفکران در دوران قاجار مرتکب شدند، ادامه ندهیم. اتفاقاً ما هم می گوییم از تجربه ها بیاموزیم.

محدودیت ها برای ازدواج دختران توســط قاضی 
انجام شود، در غیراین صورت به نظر می رسد که 
ممنوعیــت قانونی منجر به حــذف این ازدواج ها 

نخواهد شد.
وی ضمن اشــاره به تبعات قانون محدودیت 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی،گفت: تجارب 
گذشته نشان می دهد که دخالت قانون گذار در 
حوزه ازدواج با محرومیت بیشتر زنان و دختران 
همراه خواهــد بود؛ چرا که بعــد از اعمال این 
قانون شــاهد وقوع بیش از 1۵0 هــزار ازدواج 
غیرثبتی و تولد یــک میلیون فرزند بی هویت و 
بی شناسنامه هســتیم. در برخی مناطق کشور 
به دلیل ارزش های عرفی و فرهنگ حاکم بر آن 
مناطق، دختران بدون توجه به محدودیت قانونی، 
ازدواج می کنند در این مواقع قانون گذاری تنها 
محرومیت بیشــتر دختران را دامن می زند، زیرا 

ازدواج آنها ضمانت قانونی ندارد.

دولتی به تحصیل خــود ادامه دهند و این یعنی 
سیاست حمایتی از دخترانی که در سنین پایین 

ازدواج می کنند.
صادقی افزود: حامیان افزایش حداقل ســن 
ازدواج باید محرومیت ها را لحاظ کنند و درصدد 
رفع آنها برآیند. مثاًل اگر دختری که ازدواج می کند 
با موانعی برای تحصیلش روبه روست، باید موانع 
قانونی برای تحصیل آن فرد مرتفع شود نه اینکه 

حق ازدواج را از او بگیرند.
تاخیر در سن ازدواج

 معضل اجتماعی است
وی در ادامــه با تاکید بر پیچیدگی مســائل 
اجتماعی، گفت: باید بخش قابل توجهی از جامعه 
درگیر مسئله ازدواج جوانان شود. از آنجا که مسئله 

اساسی در امر ازدواج بحث تاخیر در ازدواج است، 
به نظر می رســد که طراحان افزایش سن ازدواج 
در صورتــی که دغدغه جوانان را دارند باید برای 
تســهیل در امر ازدواج اقدام کنند نه برای ایجاد 

محدودیت قانونی.
این استاد دانشــگاه اظهارداشت: این معضل 
اجتماعی اســت که 40٪ پسران و ۲۵٪ دختران 
تا 30ســالگی ازدواج نکرده انــد؛ حتی در برخی 
از مناطق کشــور مثل اســتان ایالم، کرمانشاه و 
خوزســتان به رقم باالتر نیز رســیده است؛ مثاًل 
در اســتان ایالم این آمار برای پســران به ٪۶0  
رسیده اســت. بنابراین مسئولین حوزه خانواده، 
باید به ســراغ جوانان بروند و مهم ترین مسئله و 
مشکالتشــان برای تاخیر در سن ازدواج را جویا 

شوند.
صادقی با اشــاره به چالش هــای جوانان در 
موضوع ازدواج، گفت: بهتر اســت قانون گذاران و 

نماینــدگان مجلس برای کاهش موانع ازدواج در 
این حوزه اقدام کنند، مثاًل موانع اخذ وام ازدواج را 
کاهش دهند. همچنین باید با اعمال سیاست های 
حمایتی، جوانان به ازدواج در سن مناسب تشویق 

و ترغیب شوند.
تاخیر در ازدواج عامل مهمی در کاهش 

فرصت های باروری است
وی افزود: بــا توجه به ضرورت افزایش نرخ 
باروری که مبتنی بر سیاست های کلی جمعیت 
اســت، تاخیر در ازدواج عامل مهمی در کاهش 
فرصت های باروری است. بنابراین اگر می خواهیم 
کــه بــاروری در ایران افزایش پیــدا کند، باید 
شــرایطی که منجر به تاخیر در ازدواج شده را 
برطــرف کنیم، چراکه جامعه به ســمت تاخیر 

در ازدواج و فرزنــدآوری رفته و زنانی که به طور 
میانگین در ۲4ســالگی ازدواج می کنند بطور 
متوسط 3 تا4 سال طول می کشد تا فرزند اول 

را به دنیا بیاورند.
عضو انجمن جمعیت شناسی آسیا، درخصوص 
آســیب های الیحه افزایش سن ازدواج گفت: اگر 
طراحان محدودیت سنی ازدواج، استاندارد واحدی 
برای تهرانیزه شدن قوانین ازدواج در نظر بگیرند 
این از نظر بافت فرهنگی جامعه آسیب زا خواهد 
بود. زیرا این خیلی مهم است که سیاست گذاران 
این تنوع را در نظر بگیرند. برای مثال در سیستان 
و بلوچستان که باروری باال است سیاست تشویق 
مالی برای افزایش جمعیت پاسخگو است، اما در 
بین طبقه متوسط جامعه سیاست تشویقی جواب 
نمی دهد و باید برای آنها سیاســت های حمایتی 
نظیــر مهدکودک رایــگان و مرخصی زایمان در 

نظر گرفته شود.

ماهیگیری از سیل
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میانجیگریکیفری
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ازدواج دختران زیر 13 سال، آیا این ازدواج ها انجام 
نخواهد شد؟ در این موقعیت ها به نظر می رسد که 

این دختران بدون ثبت رسمی ازدواج می کنند.
صادقــی ادامه داد: به دلیل مشــکالت حوزه 
ازدواج، دولت ها باید سیاســت های حمایتی شان 
را به ســمت مسائلی که نمود بیشتری دارد، سوق 
دهند. بنابراین ازدواج های دخترانی که اســتثنائاً 
در زیر13ســال اتفاق می افتــد از آنجایی که به 
تشخیص دادگاه واگذار شده، بهتر است که شرایط 

از دست رفتن حقوق اولیه دختران ایرانی 
با الیحه افزایش حداقل سن ازدواج 

عضو کمیتــه جمعیت برنامه ششــم توســعه 
اظهارداشت: به فرض که دختر13ساله ای بدون توجه 
به محدودیت قانونی ازدواج کند و بعد از مدتی تصمیم 
بگیرد که از همسرش جدا شود اما این امکان را ندارد، 
زیرا به علت محدودیت قانونی، ازدواج این افراد ثبت 
نشده و هیچ سند قانونی برای ازدواج در دست ندارند. 
در اینجا قانون گذار با اعمال این محدودیت تنها سبب 
می شود که این دختران، پشتوانه و حمایت قانونی برای 
دفاع از حقوق اولیه خود را از دست بدهند، یعنی اتفاقاً 
قانون گذاری به جای حمایت از این دختران، آنها را از 

حقوقشان محروم می کند.
صادقــی با تاکید بر مشــکالت فرزندان مادر 

ایرانی، گفت: اینکه بعد از ازدواج زن ایرانی با مرد 
خارجی فرزندی متولد می شود که نمی تواند یک 
سند هویتی به اسم شناسنامه بگیرد، این برای زن 
یعنی محرومیــت و مصداق واقعی تضییع حقوق 

کودک به شمار می آید.
ضعف قانون سبب محرومیت از 

تحصیل دختران می شود
عضو گروه جمعیت شناســی دانشگاه تهران 
با بیان اینکه حامیان افزایش حداقل سن ازدواج 
همه مناطق را به مثابه تهــران می نگرند، افزود: 
حامیان افزایش ســن ازدواج تنــوع فرهنگی را 
درنظــر نمی گیرند، بــدون در نظرگرفتن فضای 
فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف کشور نمی توان 
سیاست های حمایتی مطلوبی اتخاذ کرد. همچنین 
اگر هدف از افزایش حداقل سن ازدواج، تحصیل 
دختران اســت باید تبصره قانونی اضافه شود که 
این دختــران بعــد از ازدواج بتوانند در مدارس 


