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امامحسنعليهالسالم:

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست داری با تو رفتار كنند.

وز حدیث ر

اين اشکها، دور هم نشستن ها، ذكر مصيبت كردنها، اين محّرم و عاشورا، در روحيه و فضای زندگی 
مردم ما تأثير ميگذارد. آن خشکی و بی روحِی بعضی از جوامع ضّدشيعی -متأّسفانه بعضی حکومتها، 

مردمشان را نه غيرشيعی، بلکه ضّدشيعی بار می آورند- بحمداهلل، در جامعه ی ما نيست. 

رهبر انقالب:

گزارش

ساری
°25 °16

به داشتن  را  آمريکايی ها در حالی كشور های ديگر 
محکوم  سال،   18 زير  ازدواج  برای  خاص  قوانين 
می كنند كه در ايالت های مختلف اين كشور، كودك 
هزار   350 ساليانه  و  می شود  تلقی  مجاز  همسری 

نوزاد حاصل اين ازدواح هاست..
بنابر اعالم مركز آمار آمريکا، ساالنه حدود 2 ميليون و 
236 هزار نفر در آمريکا ازدواج می كنند كه اين رقم، 

6.9 مورد به ازای هر يك هزار نفر جمعيت است.
همچنين ساالنه نزديك به 787 هزار و 251 فقره 
در 45 ايالتی كه آمار آن ها گزارش شده است، منجر 
ازای  به  مورد  آن 2.9  نسبت  به طالق می شود كه 
يك هزار نفر است. اما در اين بين آمار قابل توجه 
ديگری هم وجود دارد كه واشنگتن پست درباره آن 
اينگونه نوشته است: بين سال های 2000 تا 2015 
شده  ثبت  همسری  كودك  مورد  هزار  تقريبا 248 
برخی  كه  اند  بوده  دخترانی  آن ها  بيشتر  كه  است 
از آن ها 12 سال داشتند و به ازدواج مرد ها درآمده 
اند.  بر اساس گزارش "فرانت الين"، 67 درصد اين 
آنها، 16 سال، 4درصد  كودكان17 سال، 29درصد 
درصد  از 1  كمتر  و  اين كودك همسر ها 15 سال 
گزارش  اند.اين  بوده  پايين تر  و  14سال  هم  آن ها 
 13 افراد  ازدواج  مورد   51 كلی  طور  به  می افزايد 
داشته  وجود  12ساله  افراد  ازدواج  مورد   6 و  ساله 
اونچاينداتلست"  تارنمای  آنچه كه در  است. مطابق 
unchainedatlast"آمده، جوانترين دخترانی كه 
در سال های 2000 تا 2010 ازدواج كردند، سه دختر 
10 ساله تنسی بودند كه در سال 2001 با مردان 
24، 25 و 31 ساله ازدواج كردند. جوانترين پسر هم 
يك 11 ساله بود كه در سال 2006 در همان ايالت 
با يك زن 27 ساله ازدواج كرد.طبق تعريف يونيسف، 
كودك همسری شامل زوج هايی می شود كه حداقل 
يکی از آن ها كه معموال دختران هستند، كمتر از 18 

سال داشته باشند.
اين تعريف در آمريکا هم وجود دارد، اما در قوانين آن 
كه البته بين ايالت ها متفاوت است، كودك همسری 
به رسميت شناخته شده است و در بسياری از موارد 
امکان رسمی شدن آن  يا دادگاه  با رضايت والدين 

وجود دارد.
ايالت های آمريکا سن ازدواج  در حال حاضر بيشتر 
را افزايش داده اند كه برای دختران 16 سال تعيين 
شده است و البته بيشتر آن ها هم منوط به رضايت 

والدين يا دادگاه است، اما هرگونه ازدواج از سن 18 
سالگی، يا ازدواج دوم زير 18 سال، نيازی به رضايت 
اين دو قيم، ندارد.با اين حال هنوز در 2 ايالت آمريکا، 
معافيت هايی صادر شده و ازدواج زير اين سن حتی 
14 سال و كمتر را هم با اجازه والدين يا دادگاه مجاز 
دانسته اند. از سال 2016 تا 2019، 13 ايالت آمريکا 
حداقل سن مجاز برای ازدواج را افزايش داده اند و در 
برخی ايالت ها همسران كودك نمی توانند به صورت 

قانونی، طالق بگيرند يا همسرشان را ترك كنند.
اجازه ازدواج زير سن قانونی هم در اكثر ايالت ها به 
استثنايی  شرايط  دالوير  و  نيوجرسی  ايالت  دو  جز 
قايل شده اند تا ازدواج زير سن قانونی، ممکن شود 

كه عبارتند از:
رضايتيکداديارياقاضیدادگاه)گاهیاوقات  
بهجایيکقاضی دادگاهعالی رضايتيکقاضی

محلیالزماست(
 رضايتوالدينياسرپرستانقانونیكودک

اگريکیازطرفينباردارباشد
 اگرفردكودک،فرزندبهدنياآورد
 اگرفردكودک،مستقلورهاباشد

و  اين معافيت ها  با احتساب همه  از ماه مه 2019 
اقداماتی كه ايالت های آمريکا انجام داده اند، كمترين 
سن ازدواج هايی كه رخ داده، به شرح زير است: در 
2 ايالت، ازدواج حداقل سن 14 سال به ثبت رسيده 
است. در 4 ايالت، ازدواج حداقل سن 15 سال، ديده 
می شود. در 20 ايالت، حداقل سن ازدواج، 16 سال 

و در 8 ايالت هم، كمترين سن ازدواج 17 سال بوده 
است. در ماساچوست آمريکا اگرچه به طور عمومی 
سن ازدواج، 18 سال است، اما ممکن است كودكان 
هيچ  و  كنند  ازدواج  دادگاه  رضايت  اساس  بر  هم 
محدوديت حداقل سن، وجود ندارد. يك نظر كلی 
در اين ايالت وجود دارد كه دختران از 12 سالگی و 

پسران از 14 سالگی می توانند ازدواج كنند.
در نيوهمشاير هم بر اساس قوانين محلی، دختران از 
سن 13 سالگی و پسران از سن 14 سالگی مجاز به 

ازدواج هستند.
فدرال  منطقه  همچنين  و  خودمختار  مناطق  در 
همچون كلمبيا، پورتوريکو، گوام و جزاير ويرجين هم 
قوانين به گونه ای تعريف شده است كه ازدواج را از 
سن 16 سالگی و حتی 14 سالگی ممکن دانسته اند. 
فقدان محدوديت در حداقل سن ازدواج، دست برخی 
از مهاجران يا حتی سوداگران را هم باز گذاشته است 
تا با وعده مهاجرت، دختران كم سن و سال را برای 
ازدواج برگزينند. ان بی سی نيوز در گزارشی با اشاره 
به اسناد موجود در سنای آمريکا اعالم كرده است 
بين سال های 2007 تا 2017، اداره مهاجرت آمريکا 
بيش از پنج هزار و 500 دادخواست از بزرگساالن را 
يا  آوردن كودك همسران  داشته است كه خواهان 
كودك نامزد های خود به اياالت متحده آمريکا بوده 
اند و از اين تعداد، نزديك به 3 هزار درخواست، مورد 
موافقت قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، 95 
درصد اين كودك همسران را دختران تشکيل داده 

اند. در اين گزارش، يکی از منتقدان اين قانون آمريکا 
از  خارج  در  را  كودك همسری  آمريکا  است:  گفته 
مرز های خود محکوم ممی كند، اما ما برای محکوم 
كردن اين اتفاق در داخل مرز های خود، هيچ گامی 
برنمی داريم. اين شبکه خبری در ادامه افزود: سال 
گذشته، "بابی راش" نماينده دموكرات ايالت ايلينويز، 
در  كودكان  ازدواج  به  دادن  پايان  برای  را  طرحی 
اياالت متحده پيشنهاد كرد، اما اين طرح، هرگز از 
كميته مربوطه بيرون نيامد. بر اساس آمار های منتشر 
شده از وزارت بهداشت آمريکا، ساالنه بيش از 350 
هزار نوزاد، از مادران نوجوان به دنيا می آيند و بيش 
از 50 هزار نفر از اين ها، نوزادان دوم مادران نوجوان 
هستند. در سال 2018 در آمريکا حدود 3 ميليون و 

788 هزار و 235 كودك به دنيا آمده اند.
کودکان کار در آمریکا

به  مجبور  فقر،  دليل  به  آمريکايی  كودك  هزاران 
پاشيدن  كه  آمريکا هستند  دخانيات  مزارع  در  كار 
و  آن  تنفسی  بر  تأثير  و  بدن  بر  آفت كشی  سموم 
استفاده از قيچی های بزرگ از جمله موارد خطرناك 
است كه سالمتی اين كودكان را به ويژه در گرمای 
تابستان تهديد می كند. ديده بان حقوق بشر با انتشار 
گزارشی، از وضعيت بد بهداشت كودكان شاغل در 
مزارع آمريکا انتقاد كرد و در خصوص سالمتی آنان 
به دليل  آمريکايی  نگرانی كرد. هزاران كودك  ابراز 
فقر، مجبور به كار در مزارع دخانيات آمريکا ميباشند 
بر  تأثير  و  بدن  بر  كشی  آفت  سموم  پاشيدن  كه 

از جمله  بزرگ  قيچيهای  از  استفاده  و  آن،  تنفسی 
موارد خطرناك است كه سالمتی اين كودكان را به 
ويژه در گرمای تابستان تهديد می كند و بسياری از 
آنان را مريض می كند. اين وضع در ايالت ويرجينيا 
بيشتر به چشم می آيد. حکومت محلی اين ايالت، 
هنوز قانون ممنوعيت استخدام كودكان برای كارهای 
طاقت فرسا را به تصويب نرسانده است. طی مصاحبه 
ديدهبان حقوق بشر با 141 كودك زير 18 سال در 
آنان  از  درصد  و 2014، حدود 70  سالهای 2013 
شده  سردرد  يا  و  سرگيجه  استفراغ،  تهوع،  دچار 
اند. اين گزارش با اشاره به اينکه كودكان نسبت به 
بزرگساالن در مقابل نيکوتين های سمی آسيب پذير 

هستند،
وی می افزايد: نتايج تحقيقات اخير نشان داده است 
كه نيکوتين در جلوگيری از رشد مغز بسيار اثرگذار 
در حال رشد می  كودكان  اينکه  به  توجه  با  است. 
باشند، كار در اين گونه مزارع برای آنان بسيار نگران 

كننده می باشد.
در  كه  اين  از  تأسف  ابراز  با  بشر  حقوق  بان  ديده 
در  كار  برای  كودكان  استخدام  فدرال  كار  قوانين 
ساعت های نامحدود مجاز است، می افزايد: دولتهای 
دولت  سوی  از  قانونی  اقدامی  منتظر  نبايد  محلی 
را  قوانينی  بوده و ميبايست هرچه سريعتر  مركزی 
در خصوصی غيرمجاز شمردن استخدام كودكان در 
ايالت  محلی  دولت  كنند.  تصويب  دخانيات  مزارع 
تگزاس، قصد تصويب اليحه ای را دارد كه در آن به 

معلمان اجازه داده می شود تا با هر وسيلهای دانش 
آموزان خاطی را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

بر اساسی اين اليحه، معلم مجاز است تا در صورت 
اسلحه عليه دانش  مانند  ابزارهای مرگبار  از  لزوم 
آموزان در دفاع از خود استفاده كند. نکته جالب 
توجه قانون مذكور اين است كه تشخيص وضعيت 
خطر بر عهد معلم گذاشته و برای آن هيچ گونه 
مصداقی تعيين ننمود است. لذا، هر زمان كه معلم 
تشخيص دهد مورد تهديد واقع شده است، ميتواند 
كه  اليحه  اين  كند.  شليك  آموز  دانش  به سمت 
"قانون حمايت از معلمان" نام دارد، در صورت قتل 
يك دانش آموز توسط تگزاس هشتمين ايالت در 
آمريکا خواهد بود كه به معلمان اجازه حمل سالح 
در مدرسه و استفاده از آن را خواهد داد. بسياری 
از كارشناسان مسائل حقوقی و اجتماعی نسبت به 
تصويب اين قانون انتقاد نموده و آن را نقض حقوق 
دانش آموزان مدرسه با در نظر گرفتن شرايط خود، 
اجازه حمل سالح را به معلمين بدهد. اداره زندانهای 
ايالت ميشيگان آمريکا با طرح يك دعوی از سوی 
زندانيان زندان های اين ايالت روبه رو شده كه در 
آن از قصور و بی توجهی مسئوالن، نگهبانان و ديگر 
كارمندان اين زندان ها در جلوگيری از تجاوز جنسی 
به كودكان زندانی كه با افراد بزرگسالی در يك بند 
دادخواست،  اين  است. طبق  هستند، شکايت شده 
ساير  با  تا  شوند  می  مجبور  سال  زير 18  كودكان 
زندانيان و كاركنان زندان روابط جنسی داشته باشند. 
وكيل اين زندانيان طی مصاحبه ای اعالم كرد كه 
يك  آگاهانه،  اقدام  اين  با  ها  زندان  اداره  مسئوالن 
جهنم سوزان را برای افراد نوجوان در زندانهای اين 
ايالت به وجود اورده اند. اين مورد، نماد آشکار بی 
وی  باشد.  می  اگاهانه  و  عامدانه  بيدقتی  و  تفاوتی 
همچنين اظهار نمود با توجه به اينکه شرايط جسمی، 
روحی و تغذيه ای نوجوانان با افراد بزرگسالی متفاوت 
است، لذا با زندانی نمودن نوجوانان در زندان های 
مربوط به افراد بزرگسالی، صدمات جبران ناپذيری 
به اين افراد وارد می شود. پيش از ای نيز و در سال 
2009 صدها زن از زندان "واشتنای " همين ايالت 
طی شکايتی اظهار داشتند كه بارها توسط نگهبانان 
و كاركنان اين زندان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار 
گرفته اند كه اين ادعای آنان نيز در دادگاه به اثبات 

ايرنا رسيد.

کودک همسرهای آمریکا�یی و تولد 350 هزار نوزاد
نگاهی به وضعیت کودک همسری در اولین مدعی حقوق بشر


