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بایدها و نبایدها

ازدواج زود هنگام
ازدواج یک قرارداد اجتماعی و ضامن بقای نسل انسان
است و آرامش و امنیت در یک جامعه ،نتیجه ازدواج
سالم و محیط آرام بخش است اما ازدواج زودهنگام
(نوعی ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که فرد قبل
از رسیدن به قانونی وارد پیمان زناشویی میشود و
بیشتر قربانیان این نوع ازدواج را دختران تشکیل می
دهند) سبب بروز آسیب ها و اختالالت بسیار فردی و
اجتماعی می شود.
در ازدواج زودهنگام دختران و پسران تأثیر منفی آن
فقط محدود به زنان و فرزندانشان نمی شود بلکه بر
نهاد خانواده و جامعه هم اثرگذار است و به کاهش
کیفیت زندگی مردان و زنان و کمرنگ شدن نقش زنان
در جامعه منجر می شود.
جامعه ما با ضد و نقیض بودن عجیبی رو بهرو شده است
در حالی که از یک سو شاهد افزایش سن ازدواج در
میان دختران و پسران (به دالیل مختلفی چون روابط
آزادتر میان جوانان ،افزایش سطح تحصیالت و به ویژه
دختران ،هزینه باالی ازدواج ،بیکاری جوانان و  )...و از
طرف دیگر هنوز شاهد ازدواج های زودهنگام هستیم.
مشاهده آمار ازدواجهای زودهنگام که در برخی از
مناطق روستایی خراسان جنوبی به چشم می خورد،
توجه خاصی را میطلبد.
از مهم ترین عوامل ازدواج های زود هنگام می توان
به قدرت ،آداب و رسوم ،هنجارهای اجتماعی،
کمسوادی ،بهره گیری از عنصر دین برای مشروعیت
بخشیدن،نگاهسنتی،فشارهایاجتماعیوفرهنگی،
ریشه دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط
جنسی دختران اشاره کرد که پیامدهای جبران
ناپذیری برای زوجین به ویژه برای دختران دارد.
بر اساس ماده  1041قانون مدنی ایران ،سن ازدواج
برای دختران 13و برای پسران 15سالگی اعالم شده
است .با این حال همین قانون به دختر اجازه می دهد
که ازدواج در زیر سن  13سالگی و پسران زیر سن 15
سالگی به شرط رضایت والد یا اجازه دادگاه شکل
بگیرد .بر اساس آمارهای اعالمی ،نرخ طالق زیر 18
سالگی در دهه اخیر افزایش یافته است.
به عنوان راهکارهای عملی برای کاهش و توقف این
بیماری اجتماعی می توان به این عوامل اشاره کرد:
تغییر و تعیین سن قانونی برای ازدواج ،غیرقانونی
کردن و جر مانگاری ازدواج کودکان ،بسترسازی
فرهنگی و اجتماعی ،درگیر کردن شخصیتهای
مذهبیومراجع،بهبودشرایطاقتصادیوایجادشغل،
تغییر و بهبود سیاستهای مساوات جنسیتی برای
تضمین حمایت از قربانیان و کودکان ،ضمانت وجود
سیاستهای اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج
کودکان و ازدواج های اجباری و...
یدا ...وحدانی نیا
معاون قضایی دادگستری خراسان جنوبی

4

حوادث
چهارشنبه  ۲۳آبان ۶ . ۱۳۹۷ربیع االول  .۱۴۴۰شماره ۲۸۵۶

آتش خرده فروشیمواد مخدر
رضایی-استرس را می شد در چهره آن ها
دید با این وجود در نگاه های تیز آن ها خبری از
پشیمانی نبود! هر یک سعی می کرد تقصیر را به
گردن دیگری بیندازد ،انگار دست به دست هم
داده بودند تا پدر خانواده روانه زندان شود و ...
آن ها گردانندگان یک پاتوق مواد مخدر بودند.
روز گذشته پس از دستگیری اعضای این خانواده
که در خرده فروشی هروئین دست داشتند،
فرصتی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان فراهم شد تا با آن ها به گفت وگو بپردازیم.
پدر خانواده که  48سال دارد ،ابتدا از نداری
هایش گفت که با این سن و سال هنوز خانه
به دوش است و برای خود و هشت سر عائله
خانه سرپناهی ندارد و  ،...اما وقتی موضوع
اعتیاد به میان آمد و از افرادی صحبت شد که با
ترفند او گرفتار اعتیاد شده بودند و او هم نقش
ساقی را داشته است ،طلبکار شد که من تنها
ساقی این شهر نیستم و نخواهم بود و افرادی
که به من مراجعه کردند از قبل معتاد بودند! او
از کارهایش اظهار پشیمانی نکرد و مدعی شد

که بیمه خودرویم تمام شده بود و خرج و مخارج
زندگی هم زیاد بود بنابراین از روی ناچاری سمت
سوخت کشی و سپس فروش مواد مخدر رفتم.
(ح) افزود :شش ماه است این کار را انجام می
دهم و اولین بار است که توسط ماموران دستگیر
می شوم.
حکایتشان به این جا ختم نمی شود و مادر
خانواده زوایای پنهان این خرده فروشی را بر
مال می کند .او که خود از متهمان حمل مواد
مخدر از نوع کراک است و  9ماه حبس را باید
تجربه کند ،به دالیلی با گذاشتن وثیقه از زندان
مرخصی گرفته است و حاال غیبت از زندان را هم
در پرونده دارد.
در نگاه او نیز مانند شوهرش پشیمانی دیده نمی
شود و برای تبرئه کردن خود مدام از بیماری
هایی صحبت می کند که سال های گذشته
درگیر آن بوده است.
وقتی گفت که شوهرم خودرویش را خیلی وقت
پیش فروخته است ،او نگاه غضب آلودی به وی
انداختواینصحبتمادرخانواده،تناقضگویی

پلمب پنجمین سردمخانه سیاه
در بیرجند
علیرضارضایی -پنجمین سردمخانه در بیرجند
پلمب شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ساعت  9روز گذشته
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و جانشین
دادستان مرکز استان به یکی از پاتوق های فعال
مواد مخدر در هسته مرکزی بیرجند مراجعه کردند
که صاحب منزل که خانمی میان سال بود و سه
نفر دیگر که در حال استعمال مواد مخدر بودند
دستگیر شدند.
بنابراین گزارش افرادی که در این سردمخانه بودند

خواب و مرگ
واژگونی وانت نیسان یک قربانی بر جا گذاشت.
رئیس پلیس راه استان به خبرنگار ما گفت :ساعت
 6:55روز گذشته در کیلومتر شش محور طبس به
بشرویه واژگونی یک دستگاه وانت نیسان ،گزارش
شد .سرهنگ «علیرضا رضایی» افزود :در این حادثه
یک نفر در دم فوت کرد و فرد دیگری مجروح و به مراکز
درمانی منتقل شد .وی خستگی و خواب آلودگی
راننده را علت این حادثه اعالم کرد.

سیاه ،سفید  ،خاکستری

بازگشت

در صحبت هایشان را بیشتر آشکار کرد .دو پسر
جوان  20و  22ساله می لرزند و از خرده فروشی
پدر اظهار بی اطالعی می کنند.
آن ها خود را استاد گچ کار معرفی می کنند و می
گویند که چون نتوانسته بودند خرجی خانواده
را تامین کنند منزل استیجاری آن ها تبدیل به
محل خرده فروشی مواد شد .پدر خانواده هم با
سابقه دار و بین  20تا  40سال داشتند که ماموران
در بازرسی های انجام شده  365گرم هروئین و
شیشه کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در این باره گفت:
این پاتوق مورد رصد ماموران قرار گرفته بود و در
سال های گذشته تذکراتی به دایره کننده آن داده
شد اما همچنان اقدام به خرده فروشی می کرد که با
هماهنگی دستگاه قضایی و حکم ورود ،صاحب آن
به همراه سه نفر دیگر دستگیر شدند.
سرهنگ«محمدی» افزود :از ابتدای امسال 70
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان اجرا شد که
 470خرده فروش دستگیر شدند و  150کیلوگرم
انواع مواد مخدر کشف شد.

صدای ضعیفی گفت :کمکم کنید دست از این
کار بر می دارم.
به گزارش خبرنگار ما اعضای این خانواده
متشکل از پدر ،مادر و دو فرزند پسر در منزلی در
حومه خیابان جمهوری اسالمی بیرجند دستگیر
شدند و تحقیقات برای اموالی که از منزل آن ها
کشف شده است ادامه دارد.
وی با بیان این که در این مدت  23تن انواع مواد
مخدر در استان کشف شد که سه هزار و  200متهم
در قالب های مختلف دستگیر شدند و  650وسایل
نقلیه از قاچاقچیان و خرده فروشان نیز توقیف شد،
افزود :در طرح ضربتی برخورد با پاتوق های مواد
مخدر ،این پنجمین پاتوق در بیرجند است که طی
کمتر از یک ماه پلمب شد.
وی ادامه داد :مالکانی که اقدام به اجاره دادن ملک
شان می کنند و از مستاجر خود هیچ گونه اطالعی
ندارند که آن را به چه دلیل اجاره کرده است ،باید
بدانند ابتدا به این مالکان تذکر داده می شود و در
مرحله دوم منزل آن ها پلمب و در نهایت ملک آن ها
به نفع دولت مصادره خواهد شد.

 90ماه حبس برای  2قاچاقچی مواد مخدر
دو متهم به قاچاق مواد مخدر به تحمل هفت سال
و شش ماه حبس محکوم شدند.به گزارش روزنامه
خراسان جنوبی ،این دو متهم که با یک دستگاه
سواری 405اقدام به حمل 25کیلوگرم مواد مخدر به
استان کرده بودند دستگیر شدند .متهمان در مراحل
رسیدگی به پرونده به جرم خود اعتراف کردند که
هر دو به تحمل هفت سال و شش ماه حبس و شالق
محکوم شدند .متهمان غیر بومی و  25سال دارند.

فریب تیپ و قیافه و البته ندانم كاری هایم را خوردم.
استخوان بندی ام طوری بود كه همه فكر می كردند
قوی هستم و توجه اطرافیان سبب شد دچار توهم و
خود برتربینی و غرور شوم .جوان الغر اندام ،عینك
آفتابی اش را روی میز گذاشت ،نفس عمیقی كشید
و گفت :خسته شده بودم ،از خودم بدم می آمد ،صبح
تا شب تالش می کردم تا بتوانم هزینه مواد مخدرم
را تامین كنم.
از حق زن و بچه ام می زدم و مثال می خواستم خودم
را بسازم .روزی كه همسرم دادخواست طالق داد
فكر می كردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم
اما اشتباه می كردم .همسرم از من جدا شد و بچه را
هم با خودش برد.
با این وضعیت از خانواده ام فاصله گرفتم .دیگر
آرزویی برای آینده نداشتم ،كارم شده بود گوشه
گیری و گریه برای روزهایی كه از دست داده بودم.
سربازی ام كه تمام شد کاری پیدا کردم .زور بازویم
خوب بود و در كارم موفقیت های زیادی كسب
كردم .با پیشنهاد مادرم به خواستگاری دختر یكی
از اقوام رفتیم.
زن گرفتم و با حمایت های مالی خانواده ام توانستم
زندگی ساده ای تشكیل بدهم و روی پای خودم
بایستم .همسرم زن خوب و شایسته ای بود ،به من
امید می داد كه برای ساختن آینده تالش كنم.
افسوس كه غرور و خودخواهی بالی جان زندگی ام
شد .چند سال گذشت و پای بساط رفیق بازی معتاد
شدم و مواد مخدر خیلی زود قیافه ام را عوض و توان
بدنی ام را کم كرد.
همسرم دست به كار شد تا مرا ترك بدهد و در یك
مركز بستری شدم اما فایده ای نداشت و پدر همسرم
وارد عمل شد و طالق دخترش را گرفت .من وارد
دنیای غریبی شده بودم ،زندگی كه هدفی جز
نابودی نداشت .اما یك روز تلنگری سخت ،مثل
پتك به سرم خورد و مرا را از خواب غفلت بیدار كرد.
به دیدن مادرم رفته بودم كه دیدم خواهرم گریان و
ناالن است .مادرم گفت دامادمان مدام به خواهرم
سركوفت می زند كه برادر تو یك معتاد و دزد است و
می خواهد او را به همین دلیل طالق دهد.
با شنیدن این حرف غیرتی شدم و تازه فهمیدم هنوز
هم چیزهای با ارزشی در زندگی دارم كه باید برای
نگه داشتن آن از جانم مایه بگذارم ،به خواهرم قول
دادم كه اعتیاد را ترك كنم.
او هم محبت بی ریای خواهرانه اش را نثارم كرد و با
كمك و پشتیبانی عاطفی و مالی اش توانستم ترك
كنم .اگر چه نتوانستم با همسرم زندگی دوباره ای
بسازم چون او ازدواج كرد و خدا را شكر زندگی خوب
و آبرومندانه ای دارد ،همین برای من کافی است كه
خوشبختی اش را ببینم.

