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افسانه منصوریجلیلیان کارشناسارشد روانشناسی در گفتوگو با پاسارگاد اعالم کرد:

فقر اقتصادی و فرهنگی عامل کودکهمسری
 نجمه محمودآبادی
هفته گذشته مرکز آمار ایران منتشر کرد «در بهار
سال جاری بالغ بر 7000ازدواج دختربچه  10تا  14ساله
و یک ازدواج دختربچه کمتر از 10سال به ثبت رسیده
است»یعنیدربهارامسال،هفتهزاردختربچهبهجای
بازیهای کودکانه لباس سفید پوشیدند و سند ازدواج،
جای کتاب و دفترشان را گرفت .سن قانونی ازدواج در
ایران برای دختر 13سال و برای پسر 15سال تمام است
و ثبت ازدواج قبل ازرسیدن به این سن ،با اجازه ولی
کودکوتشخیصدادگاه انجاممیگیرد.
افسانه منصوریجلیلیان کارشناسارشد
روانشناسی،سرپرستبخشمددکاریوروانشناسیو
مدیرداخلیموسسهتوانمندسازیمهروماهتهراناست.
موسسه مهروماه موسسه توانمندسازی و حمایت از
زنان و کودکان بهشمارمیرود.
دلیل اصلی کودکهمسریدرایرانچیست؟
کودکهمسری یک آسیب چندوجهی است.
نمیتوانیم یک دلیل خاص برایش درنظربگیریم .اما
مهمترین دلیلش فقر است .هم فقر اقتصادی و هم
فقرفرهنگی .گاهی خانوادهها برای فرار ازموقعیتی یا
پاک کردن صورت مسئلهای دخترشان را واداربه ازدواج
میکنند .موسسه ما هم افراد ایرانی را پوشش میدهد
هم افغانستانیها را .مثال در افراد افغانستانی وقتی
دخترشانراعروسمیکنند ازخانوادهیدامادمبلغیرا
دریافتمیکنند .ایندختروقت ازدواج کردنش است
و اگر ازدواج نکند ممکن است دیگر شرایط ازدواج

برایش مهیا نمیشود .این موضوع در فرهنگشان
نهادینهشدهاست.
اما در افراد ایرانی بیشتر فقر اقتصادی باعث
کودکهمسری است .یعنی خانواده به دلیل اینکه پدر
توانایی پرداخت هزینههای زندگی را ندارد ،دخترشان را
عروسمیکنندوفکرنمیکنندزندگی کهبرایشفراهم
میکنند ازاین زندگی کنونیاش بدترخواهد شد .گاهی
ترس ازتنها ماندن بچهها بعد ازمرگ والدین است و
اینکه اگرسن دخترشان باال رود دیگرنمیتواند ازدواج
کند .یکی دیگر ازدالیل کودکهمسری این است که
خانواده فکر میکنند اگر دخترشان در سنین پایین
ازدواج نکند ممکن است به فساد کشیده شود .دالیل
زیادی برای کودکهمسری وجود دارد؛ دالیل روانی،
اجتماعی و ...که همه دست به دست هم میدهند تا
کودکهمسریاتفاقبیفتد.
 دختران در ازدواج در سنپایین دچار چه
مشکالتیمیشوند؟
دختری که ازنظرجسمی آمادگی ازدواج را نداشته
باشد ،آسیبهای جسمی زیادی را متحمل میشود.
بیشترین آسیب سقطهای مکرر است و خیلی زودتر
از افراد دیگر دچار فرسایش جسمی میشوند .افرادی
هستند که مثال تا قبل از 30سالگی چهاربچه به دنیا
آوردهاند و درهرزایمانی یک سری آسیبها دیدهاند.
اما مهمترازبحث جسمی بحث آسیبهای روحی
این افراد است .افرادی کهبهموسسهمراجعهمیکنند،
خیلی از مادران آنها خودشان هم کودکهمسر

 پاسارگاد :موهایش را آبی رنگ
کرده است .مادرش دایم به جانش غرم یزند:
«این چه رنگیه؟» با ناخش که الک آبی دارد
بازی میکند« :علی دوس داره .خودش گفت برو آبی رنگ
کن ».مادرش اخمهایش را میکشد توی هم« :هرکاری
علیبگه ،انجاممیدی؟»دخترنگاهبیفروغشرامیدوزد
به مادر .هزارحرف نگفته درنگاهش موج م یزند .مادر
سرش را میاندازد پایین .تاب نگاه دختررا ندارد.
بیتا  14ساله است .رژلب ک مرنگی به لبانش مالیده
است و از بس زبانش را روی لبهایش کشیده است
چیزی از رژلب باقی نمانده .با انگشت اشارهاش چشم
راستش را میمالد .ریملهایش ریختهاند زیرچشمش.
مادردستمال کاغذی میدهد تا سیاهی زیرچشمش را
پاک کند .بیتا مشغول است و مادرسرحرف را برمیدارد:

بودند .موردی بود که مادرش در  12سالگی ازدواج
کرده بود .از لحاظ روحی به شدت آسیب دیده بود و
اولین رابطه جنسی با همسرش حالت یک تجاوزبرای
او بوده است .بعدها این رابطه با شکنجه و دعوا اتفاق
افتاده بود .االن ازرابطه متنفر است .ازبچههایش ،که
حاصل این رابطهها بودهاند و به قول خودش نمیتواند
بهشان دست بزند .فکرمیکند اینها باعث شدهاند که او
آسیبببیند.حاالحس انتقامنسبتبهدخترشداردو
میگوید چون من دردوازده سالگی این آسیب را دیدم،
میخواهم دخترم را در 12سالگی شوهردهم تا بفهمد
منچی کشیدهام.
دختران درسن پایین نه به بلوغ جسمی رسیدهاند.
نهبهبلوغجنسیونهبهبلوغعاطفیوچون آگاهیهم
ندارندسریعحاملهمیشوند.ماموردداریم کهدخترزیر
 15سال استودوبارتجربهسقطجنینداشته استو
این اتفاق کمینیست کهبرایجسم ایندخترمیافتد.
دختری که درسن پایین ازدواج میکند و مادرو همسر
میشود از خیلی از فاکتورهای اجتماعی دور میماند.
اولین گزینهای که ازدستمیدهدبازماندن ازتحصیل
است و از امکانات و پرستیژ اجتماعی که میتوانست
کسب کند.بعدهاهمین آدمسرخوردهمیشود.چون
دیگرهمراستایگروهسنیخودشنیست.یعنیزودتر
ازسنش نقش بزرگسال را ایفا میکند .کسی که هنوز
نمیتواند مثل یک بزرگسال فکرکند اما دارد نقش یک
بزرگسالرا ایفامیکند.
 بازرترین پیامدهای منفی کودکهمسری

«پسرهمسایهمون مهندس گلگهربود .خونه و ماشین
داشت .دیدم هم پسر خوبیه ،هم وضع مالیش هم
خوبه .کور از خدا چی میخواد ،دو چشم بینا؟ همونی
بود که میخواستم .گفتم سختیهایی که خودم اول
زندگی کشیدم بیتا نکشه .بیکاری ،بیپولی ،مستاجری،
هزارکوفتوزهرماردیگه .گفتمهمین اولبرهسرخونه
و زندگی آماده .ترسیدم اگه جواب رد بدیم دیگه دوماد
به این خوبی گیرمون نیاد ».بعد نگاهی میاندازد به بیتا:
«دخترمه .بدشو که نمیخوام ».بیتا ساکت است .خیره
شده به دیوار روبهرو .مادر نگاهش را از بیتا برمیدارد:
«اما خب بچه است .عقلش نمیرسه .حرفهایی
م یزنه که نباید بزنه .مثال همین چند وقت پیش توی
یه مهمونی جلوی همهی قوم و خویشهای علی گفته
«مادرعلی یه هفتخطیه که نگو» همه زدن زیر خنده.

چیست؟
یکی از مهمترین پیامدهای کودکهمسری
آسیبهای روانی است .زن حتی مردی که توی
سن پایین ازدواج میکند ،چون آنها هنوز به ثبات
نرسیدهاند مخصوصا در آقایان .مورد داشتهایم که در
 19سالگی ازدواج کرده است و در این سن پختگی
روانی برای مرد ایجاد نشده است و بعدها به این نتیجه
میرسد که همسرش همان کسی که او میخواسته،
نیست و ازازدواجش پشیمان شده است .پیامد بعدی
بحثخیانت است.موردبعد،بهدلیلپایینبودنسن،
صالحیت و توانایی مادر بودن را ندارند و این پیامد
جبرانناپذیری است که درمورد بچههای این خانواده
اتفاق میافتد .بچههایی متولد میشوند که در زمینه
تربیتشانمشکالتیایجادشدهاست.
در کارگاهی که با این زنان برگزار کردیم همه از
آسیبهایی که دیده بودند و وحشتهایشان حرف
میزدند و کسی ازمیانشان راضی نبود که زود ازدواج
کرده است .گروهی میگفتند ما میخواهیم دخترمان
همزود ازدواج کندتابفهمدمنچه کشیدهام؟ گروهی
دیگرهم میگفتند ما اجازه نمیدهیم دخترمان تا 40
سالگی ازدواج کند.
سنمناسب ازدواجچهسنی است؟
ما از نظر روانشناسی میگوییم سن مناسب
ازدواج سنی است که فرد به بلوغ جسمی ،بلوغ جنسی
و عاطفی ،حاال به بلوغ کامل نه حداقل به یک بلوغ
نسبیرسیدهباشند.لزومانمیتوانیمیکعددبرایسن

ازدواجبدهیم.سنینپایینبرای ازدواجهمیشهبدترین
سن هستند .مثال زیر 18سال حتی به بلوغ جسمی هم
نرسیدهاست.
برایکاهشکودکهمسریچهبایدبکنیم؟
به اعتقاد من اولین و موثرترین کاری که باید برای
کاهش کودکهمسری انجام دهیم آموزش است.
آموزش در موسسه ما پیامدهای موثری به دنبال
داشت .با مادرانی که درسنین پایین ازدواج کرده بودند
ومیدانستیمآسیبدیدهاند،صحبتمیکردیموآنها
را به چالش شناختی میکشاندیم که شما که درسن
پایین ازدواج کردید چه اتفاقی برای شما افتاد؟ آیا این
اتفاق خوبی بود و  99درصد آنها میگفتند که نه اتفاق
بدی بوده است و به آنها توضیح میدادیم که اگراین
اتفاق برای دخترشما هم بیفتد او هم به همان اندازهی
شما آسیب خواهد دید .ازنظرروانی افراد را آماده کنیم
وپیامدهای این اتفاقرابرایشانروشن کنیمو گاهیبه
صورتمستقیموغیرمستیقمبهخانوادههایی که این
اتفاق دارد برایشان میافتد یادآورشویم .پس میتوانیم
بگوییم آموزش و بسترسازی مهمترین کاری است که
دراینزمینهباید انجامدهیم.
مسئلهبعدیبحثفقروآسیبشناسیاینقضیه
است.میتوانیمخانوادههایاینمدلیشناساییکنیم
و یک سری اقداماتی برای کاهش کودکهمسری
انجام دهیم .مثال؛ حرفهآموزی و اشتغا لزایی و گاهی
حمایت مالی انجام دهیم تا از میزان فقر و تنش
عکس :پاسارگاد
خانوادهکاستهشود.

مادرشوهرم هفتخطه
رنگ علی و مادرش هم شده عین گچ ».بیتا میپرد میان
حرفهای مادرش« :میخواستم ازمادرعلی تعریف کنم.
میخواستمبگمهمه کاریبلده.میخواستمبگمخیلی
هنرمنده .فکر کردم هفتخط همون معنی را میده».
مادر پی حرف دختر را میگیرد« :میخواسته بگه از هر
انگشتشیههنرمیباره.خالصههمینشدهسوژهخنده
قوموخویشها.چپمیرنراستمیانمیگنسکینه،
مادرعلیهفتخطه».
بیتا بازهم چشمش را میمالد .مادردستش را آرام
میگذاردرویدستدخترش«:اینقدچشمتونمال».مادر
ادامه میدهد« :بعد ازعقد رفتن ماهعسل .سفارش کردم

گفتم هرچی دیدی نخر .گفتم بچه است ممکنه هرچی
ببینهبخواد.زشتهمیگنندیدبدیدهستن .اینبچههم
این جملهی منو کرده توی گوشش هر چی علی بهش
گفته چی میخوای واست بخرم بیتا گفته هیچی الزم
ندارم .روز آخری هم علی بهش گفته به درک که هیچی
نمیخوای .خالصه اوقاتشون تلخ شده .راه برگشت
با هم قهر بودن .سفر زهر جونشون شده .میگم مادر
من گفتم هرچی دیدی نخرنگفتم ازبیخ و بن هیچی
نخر ».بیتا اعتراض میکند« :خودت گفتی همچی داری
هیچینخر.حاالمیگیمیبایستبخری».مادرچشمغره
میرود« :وقتی داره اینقد تعارف میکنه خرید کن تو

هم یه چیزی میخریدی تا تموم بشه .نه اینکه هی بگی
نمیخوام،نمیخوام».
بیتا آشپزی بلد نیست« :خدا را شکر شوهرش
گلگهری است و ظهرها ناهار نمیخواد .اگر قرار بود
ظهرها ناهار بپزه که همین روزها پسش میآوردن.
داشت میرفت مدرسه .اصال به عروس کردنش هم
فکرنمیکردیم که آشپزی یادش بدیم .روز اول به مادر
شوهرش گفتم بچه است آشپزی بلد نیست .گفت کار
نکردهعزیزه.حاال اماهمهاشغرم یزنهعلیضعیفشده.
علیغذاگیرشنمیاد.علیهمهاشتهغذاآمادههاست».
پشیمانی در نگاه مادر موج م یزند« :دختر خواهرم

 28سالشه .اونم همراه بیتا عروس شد .رفته دانشگاه و
االن یه شغل خوب داره .شوهرش هم مثل شوهربیتا
است.یهروزپنجشنبهمادرشوهرشزنگزدهگفتهبامادر
و پدربزرگ میخواهیم بیاییم خونهتون برای شام .دختر
خواهرمهمنشستهپشتماشین،کارتبانکیخودشرا
همبرداشتهرفتههرچیبرایشام الزمداشتهخرید کرده،
اومده دو نوع غذا پخته ،ژله درست کرده ،پنج شش رقم
میوه،شیرینی ،آجیلخالصهیهپذیرایی کردهدهنهمه
بازمونده .با خودم میگم سرموقع عروس شد .درسشو
خونده .رفته سرکار .دستش توی جیب خودشه .رانندگی
بلده .امابیتاچی؟ کجامیتونه این کارهارابکنه.همهاش
وابسته است به شوهرش ».مادرساکت میشود .بیتا از
سکوت مادر استفاده میکند و حرف م یزند« :علی بهم
قول داده بود بذاره درس بخونم .درسم خیلی خوب بود.

اما امسال نذاشت برم مدرسه .گفت میخوای چکار؟
اول و آخرباید بچهداری کنی .به جای مدرسه برو کالس
آشپزی،کالسکیکپزی».
مادرمثل برق گرفتهها ازجا میپرد« :مبادا بذاری به
این زودی بچهداربشی .بیتا دارم بهت میگم »...بیتا لبش
را گاز میگیرد« :دخالت نکن مامان .علی همهاش بهم
میگه مادرت خیلی دخالت میکنه .آب هم میخوریم
مادرتنظرشومیگه».چشمانمادرگردشدهاند،دهانش
خشک« :من کی دخالت کردم؟ من خوبی شما رو
میخوام ».مادرم یزند پشت دستش و زیرلب میگوید:
«بشکنه این دست که نمک نداره ».بیتا مانده است بین
مادر و شوهر .موهای آبی رنگش ریخته است توی
صورتش .مژههای یک چشمش ریمل دارند و و مژههای
چشمدیگرشنه.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال (1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای زیرسـازی و جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره  2سـال  )1399بـه شـماره
 2099005674000116را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/01میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/10/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/10/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دوربین نظارت تصویری (نوبت دوم)
شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :خریـد دوربیـن نظارت
تصویـری) به شـماره  2099005674000109را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت
برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و
بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/09/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/10/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/10/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث فاز اول سولههای کارخانه بازیافت زباله (نوبت دوم)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و احداث فاز
اول سـولههای کارخانـه بازیافـت زباله) به شـماره  2099005674000110را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/09/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/10/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

