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{اجتماعی}

پنجشنبه  20دی 1397

مقاله

برخی از دالیل طالق در ایران

گاه با عشق آغاز می شود و با تنفر پایان می یابد...

رقیه ابراهیم زاده اصلی
روابط دختر و پسر گاه به علل مختلف از جمله شتاب زدگی برای تشکیل
زندگی مشترک و یا عدم شناخت درست آسیب می بیند .آن چنان که لحظات
خوش تبدیل به احساسات و عواطف غم بار شده و زندگی زیر یک سقف را
سخت می کند ،خصوصا اگر طاقت و تالشی برای بهبود از سوی طرفین در
بین نباشد...به بیان دیگر گاه با عشق
آغاز می شود ولی با تنفر پایان می
یابد ...البته پایان که نمی یابد چون
آالم باقی مانده از آن تا سال ها جسم
و روح و جان را می فرساید ...آمارهای
منتشر شده حاکی از آن است که
طالق در جامعه ما در حال افزایش
است تا جایی که اعالم شده از هر سه
ازدواج یکی از آن ها به طالق منجر
می شود!
طالق از پدیدههای چندعاملی
محسوب میشود و به همین دلیل
آمار دقیق و مشخصی از علت اصلی
طالق وجود ندارد .بیکاری ،مشکالت
اقتصادی ،آسیب های اجتماعی،
دیدگاه های فرهنگی و تازگی
ها فضای مجازی از جمله عوامل
تاثیرگذار در این بخش هستند .اما بر
اساس تحقیقات انجام شده از سوی
پژوهشکده خانواده در دانشگاه شهید
بهشتی مشخص می شود که در  ۶۰تا
 ۷۰درصد طالقها مشکالت جنسی
به عنوان یکی از عوامل اصلی آن به
شمار میرود...
به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم ترین مواردی که پیش از ازدواج باید به
آن توجه شود ،آموزش های روانشناختی است .زیرا این آموزش ها می تواند
شناخت و درک بهتری از فرد و طرف مقابلش ایجاد کند .بنابراین به آن
ها کمک می کند تا با توجه به تمایالت و ترجیحاتشان ،با آگاهی بیشتری
همسرشان را انتخاب کنند.
به همین دلیل چند سال پیش خبر راهاندازی کلینیکهای جنسی اطالع
رسانی شد ،تا این که سال گذشته وزارت بهداشت با توجه به اهمیت موضوع
مشکالت زناشویی زوجین ،اقدام به راهاندازی کلینیکهای سالمت خانواده
کرد .در واقع کلینیکهای سالمت خانواده برای پاسخگویی سه دسته از
مسایل مردم در حوزه سالمت جنسی شروع به کار کردند؛ اول نگرانیها،
دغدغهها و سواالتی که ذهن مردم را درگیر کرده ،دوم مشکالتی که به
علت سایر متغیرها مانند بیماریهای مزمن ،معلولیتها ،سالمندی ،تفاوت
دیدگاهها ،سبک زندگی یا حتی ترجیحات جنسی زوجین ایجاد شده و در
مرحله آخر نیز بیماریهایی از جمله عفونتهای منتقلشونده از راه تماس
جنسی و اختالالت عملکرد جنسی در این کلینیک ها مورد درمان قرار
میگیرند.
در کشور ما با توجه به محدودیت سواد جنسی در بعضی از نقاط ،دختر و پسر
پیش از ازدواج شناختی از یکدیگر ندارند و پس از آن که زندگی مشترک خود
را شروع می کنند ،با مشکالتی رو به رو می شوند .این در حالی است که شرم
صحبت کردن راجع به این گونه مسائل به بیشتر شدن مشکالت دامن می
زند .تابو بودن این موضوع در میان زوج های ایرانی باعث می شود که حتی
به کلینیک های سالمت خانواده نیز مراجعه نکنند و اغلب مردم ترجیح می
دهند که مشاوره تلفنی داشته باشند.

آگاهی درباره مسایل فوق ،یکی از تابوهای جامعه است و افراد گاهی تا بعد
از ازدواج هم اطالعات درست و کافی در این زمینه ندارند .بنابر این وجود
کلینیکهای سالمت خانواده می تواند جای مناسبی برای کسانی باشد
که نیاز به دانستن راجع به این مسائل را احساس می کنند .و برای یافتن
پاسخهایشان به منابع غیرمعتبر مراجعه نمی کنند .اما آیا این کلینیک ها می

توانند برای رفع مشکالت تمام افراد مناسب باشند؟
دکتر آرش رمضانی ،فوق تخصص سالمت جنسی و عضو پژوهشکده خانواده
دانشگاه شهید بهشتی می گوید :در طب ،پیشگیری همیشه قبل از درمان و
ارجح بر آن توصیه شده است .از آن جهت که بسیاری از مشکالت جنسی نیز
ناشی از عدم هماهنگی بین زن و مردی است که در آستانه ازدواج قرار دارند،
بنابراین می توان گفت نقش مشاوره های قبل از ازدواج در کاهش مشکالت
می تواند بسیار مهم باشد.
در همین رابطه آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد 30 ،درصد ازدواج ها
در پنج سال اول به طالق منجر می شود و مهمترین علت این پدیده مشکالت
جنسی بین زوجین است و برای رفع این مساله قرار بود  10کلینیک زناشویی
و سالمت جنسی در  10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی
ایجاد شود .به گفته دکتر مطلق ،رییس مرکز سالمت خانواده ،جمعیت و
مدارس وزارت بهداشت کلینیک های زناشویی و سالمت خانواده با همکاری
وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایجاد شده
اند و در این کلینیک ها یک تیم شامل متخصص زنان ،متخصص داخلی یا
عفونی ،اورولوژیست ،یک نفر روانشناس آشنا به مسائل جنسی و یک نفر
روحانی آگاه به علم حقوق به مراجعه کنندگان خدمت رسانی می کنند .دکتر
مطلق با اشاره به آمار سه میلیونی زوج های نابارور هم می گوید :برنامه دیگر
وزارت بهداشت حمایت از درمان ناباروری است که با پیگیری های انجام
شده اکنون همه زوج های نابارور تحت پوشش بیمه هستند .همچنین برای
رشد جمعیت ،آموزش سبک زندگی ایرانی -اسالمی کارگاه های آموزشی ،در
مراکز بهداشتی -درمانی بر پا می شود .وی می گوید :در این کارگاه ها آموزش
هایی مبتنی بر پیشگیری از سقط جنین به زوج ها ارائه می شود که طی

آن از جمله نسبت به عوارضی مانند چسبندگی بعد از سقط جنین ،عفونت،
ناباروری و افسردگی به زوج ها هشدار داده می شود .به گفته وی ساالنه حدود
یک میلیون و  750هزار بارداری در کشور رخ می دهد که حدود  220هزار
مورد آن به سقط جنین منجر می شود و فقط یک میلیون و  530هزار نوزاد
هر سال در کشور متولد می شود.
دکتر محمدرضا صفری نژاد رییس
انجمن علمیسالمت خانواده ایران
هم اعتقاد دارد درمان مشکالت
و اختالالت جنسی کار یک نفر
نیست بلکه کار تیمی است که
این تیم را روانپزشک ،روانشناس،
متخصص اورولورژی ،متخصص
زنان ،ماما و پرستارهایی که در
این زمینه آموزش دیده اند تشکیل
می دهند و در غالب کلینیک های
درمان مشکالت جنسی فعالیت
می کنند یعنی در حقیقت درمان
مشکالت جنسی کار یک متخصص
به تنهایی نیست و همچنین برای
تشخیص درست بیماری که بسیار
مهم است نیاز به تجهیزات است.
متاسفانه در حال حاضر برخی
از این افراد که نتیجه ای برای
درمان خود نمی گیرند برای
درمان مشکالت جنسی خود به
تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی
روی می آورند که دلیل آن عدم
وجود مراکزی منسجم در این
زمینه است .در حالی که اگر چنین
مراکزی وجود داشته باشند مردم می دانند که بایستی برای درمان مشکالت
جنسی خود به این مراکز مراجعه کنند و در نتیجه تشخیص چنین مشکالتی
قطعا به بهبود شرایط فرد منجر خواهد شد.
به نظر برخی از کارشناسان مرتبط متاسفانه بسیاری از افرادی که دچار
مشکالت جنسی شده اند برای درمان خود اقدامی نمی کنند به این دلیل که
مشکالت جنسی تابو است و این مسئله ای است که در تمامی کشورها وجود
دارد و طی بررسی صورت گرفته مشخص شده تنها حدود  30تا  40درصد
از افرادی که دچار مشکالت جنسی هستند برای درمان مراجعه می کنند.
در حالی که پرونده بیماران مبتال کامال محرمانه است.
دکتر صفری نژاد می گوید :بیماران به هیچ وجه نبایستی از مراجعه برای
درمان مشکالت جنسی خود شرم و هراس داشته باشند و باید بدانند در
مراکزی که به درمان این بیماران می پردازند پرسشنامه هایی موجود است
که بیمار در شرایط خصوصی این سواالت را خوانده و پاسخ می دهد بدون
این که با درمانگر در ابتدا صحبت کند و به راحتی می تواند به صورت واضح
مشکل خود را در پرسشنامه بنویسد ،سپس درمانگر بعد از مطالعه مشکالت
بیمار ،آن را بررسی می کند.
رییس انجمن علمی سالمت خانواده ایران اضافه می کند :متاسفانه برخی
از بیماران مبتال به مشکالت جنسی گمان می کنند با مراجعه به پزشک
مشکالت آن ها فاش می شود و اطرافیان وی از آن اطالع پیدا می کنند در
صورتی که باید بدانند پرونده های بیماران کامال محرمانه است و تنها خود
بیمار و پزشک به اطالعات وی دسترسی دارند و پزشک ،اطالعات وی را در
اختیار شخص دیگری نمی گذارد و کامال محرمانه است و نباید فکر کنند
ممکن است همه از مشکل وی اطالع پیدا کنند.

کوتاهی برخی دستگاهها در ساماندهی کودکان کار و خیابان

بخش اجتماعی -دادستان کل کشور در امور حقوق عامه
گفت :برخی دستگاهها به وظایف خود در رابطه با ساماندهی
کودکان کار و خیابانی به درستی عمل نکردهاند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور،
صبح دیروز جلسهای در خصوص ساماندهی وضعیت کودکان
کار و خیابان در دادستانی کل کشور و با حضور نمایندگان
دستگاههای مربوطه برگزار شد.
محمد جواد حشمتی ،معاون دادستان کل کشور در امور حقوق
عامه در ابتدای این جلسه اظهار کرد :موضوع جلسه امروز در
خصوص کودکان کار و خیابان است که امروزه از آسیبهای
جدی در کشور محسوب میشود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه عنوان کرد :این
موضوع ابعاد مختلفی دارد که آن را تشدید میکند ،از طرف
دیگر قوانین و مقررات نسبتا قوی در این زمینه وجود دارد که
صریح و شفاف است و در آن وظایف دستگاههای متولی نیز
مشخص هستند؛ اما به لحاظ مشکالتی که در اجرا رخ میدهد
باعث عقیم ماندن اجرای کامل آن شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما به عنوان یار کمکی در این موضوع
ورود کردهایم ،گفت :با توجه به صحبتهایی که قبال صورت
گرفت و جلساتی که با سازمان بهزیستی در این خصوص
داشتیم و مطالبهای که ریاست وقت سازمان بهزیستی داشت و از جهت اینکه
احقاق حق کودکان کار و خیابان یک مطالبه عمومی است ،دادستان کل
کشور نیز تاکید کردند که این موضوع پیگیری و از امکانات و ابزارهای الزم
دستگاههای مربوطه در این خصوص استفاده شود.
حشمتی در ادامه افزود :آیین نامه و مصوبه دولت را در این خصوص داریم

و دستگاههای مختلفی نیز مسئول هستند؛ اما کماکان شاهد هستیم این
طرح به درستی اجرا نمیشود و اشکاالتی وجود دارد ،لذا در این خصوص کم
کاریهایی صورت گرفته است.
در ادامه نمایندههای دستگاههای متولی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
حشمتی در پایان و پس از استماع اظهارات نماینده دستگاههای متولی گفت:

اکنون پس از گذشت بیش از  ۱۳سال از آیین نامه
مربوط به کودکان کار ،متاسفانه خیلی از دستگاهها به
وظایف خود به درستی عمل نکردند که این یک نقص
محسوب میشود .معاون دادستان کل کشور در امور
حقوق عامه در ادامه اذعان کرد :سازمان بهزیستی به
عنوان متولی اصلی ساماندهی این موضوع حتما باید
تدابیر الزم را اتخاذ کند .حشمتی در ادامه خاطرنشان
کرد :ما به دادستانهای استانهای سراسر کشور اعالم
خواهیم کرد تا در استانهای خود مباحثی که در این
زمینه وجود دارد با ادارات بهزیستی سراسر کشور طرح
کنند تا برای حل نواقصی که وجود دارد اقدامات الزم
انجام شود .معاون دادستان کل کشور در امور حقوق
عامه ادامه داد :از طرف دیگر حیطه بندی درست باید
در این زمینه صورت گیرد تا حوزهها مشخص و تکالیف
دستگاهها که در آیین نامه و در بخشهای مختلف آمده
است ،تبیین شود.
وی با بیان اینکه در این موضوع توسط وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی کوتاهی صورت گرفته است تصریح کرد:
این وزارتخانه باید در این زمینه خیلی جدی ورود کند و
پیگیر باشد و باید به صورت جدی پاسخگو باشد.
حشمتی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی فرهنگی صدا و سیما در این موضوع
گفت :صدا و سیما به هر حال بسیار میتواند در این زمینه مفید واقع شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پایان بیان کرد :بهزیستی به
عنوان محور این پروژه و ما نیز به عنوان همیار در خدمت همه دستگاههای
مربوطه هستیم تا کمک کنیم.

آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور

بخش اجتماعی -عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا از آغاز موج اول آنفلوآنزا در
کشور خبر داد و گفت :مردم حتما به توصیههای بهداشتی مانند شستوشوی
مکرر دستها توجه کنند.
به گزارش ایسنا دکتر مسعود مردانی ،از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر
داد و گفت :بر همین اساس موارد متعددی از بیماری آنفلوآنزا را در اقصینقاط
کشور از جمله شهر تهران داریم .همچنین در مواردی فرم شدید آنفلوآنزا در بین
افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی ،ریوی،افراد باالی  ۶۰سال ،بیمارانی
که نقص ایمنی دارند و ...دیده شده است و حتی در برخی موارد در بخشهای
آیسییو تحت مراقبت هستند.

وی افزود :عدهای از مردم واکسن آنفلوآنزا را خریداری کرده ،اما آن را تزریق
نکردهاند و هنوز هم برای تزریق آن مردد هستند ،اما توصیه میکنیم که حتما
بویژه افراد در معرض خطر که تاکنون واکسن را دریافت نکردهاند ،واکسن
آنفلوآنزا را تزریق کنند.
مردانی با بیان اینکه مردم حتما به توصیههای بهداشتی توجه داشته باشند،
ادامه داد :باید توجه کرد که شستوشوی مکرر دستها باعث قطع زنجیره انتقال
عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی
میشود .بنابراین دستهایشان را به طور مکرر بشویند .در عین حال اگر خودشان
یا یکی از اعضای خانوادهشان مبتال به آنفلوآنزا شدند ،به محل کار یا مدرسه

سال نوزدهم /شماره 5115

نروند و در بستر استراحت کنند .همچنین خوردن مایعات فراوان ،مرکبات،
لیموشیرین ،پرتقال و ...توصیه میشود.
وی تاکید کرد :افراد مبتال به آنفلوآنزا با دیگران دست ندهند و روبوسی نکنند.
همچنین ترشحات بینی را به صورت بهداشتی تمیز کرده و دستمال کاغذی را در
سطل زباله درببسته بیندازند و بعد از آن هم دستهایشان را بشویند.
مردانی با بیان اینکه ایجاد موجهای دوم و سوم آنفلوآنزا به وضعیت برودت هوا
و خصوصیت ویروسهای در گردش بستگی دارد ،گفت :ویروسهای موج اول
آنفلوآنزای امسال با الگوی سال قبل تفاوت چندانی نکرده و همان سه ویروس در
گردش  B، H۱N۱و ویروس  H۳N۲هستند.

تکدی گری کودکان
سرآغاز بسیاری
از آسیب های اجتماعی
نزهت سادات یزدانی*
پشت خط عابر پیاده که می ایستم می بینم پسرکی
با عجله البه الی ماشین ها حرکت می کند .کنار
یک ماشین مدل باال می ایستد با التماس به راننده
می گوید :عمو تورو خدا به من کمک کن .مادرم
مریضه؛ پدرم  ................راننده اجازه نمی دهد حرف
پسرک تمام شود .شیشه ماشین را باال می برد اما
پسرک همچنان از پشت شیشه التماس می کند.
چراغ که سبز می شود کورسوی سبز امید در دل
پسرک به قرمزی می زند پسرک کنار می ایستد و به
حرکت ماشین ها خیره می شود .نمی دانم باید از بی
اعتنایی راننده و بی تفاوتیش نسبت به یک کودک
ناراحت باشم یا از حرکت و رفتار او خوشحال؛چرا که
باالخره در راستای فرهنگ سازی و برای جلوگیری
از پدیده تکدی گری در این جامعه حرکتی صورت
گرفته است.
از آنجایی که تکدی گری کودکان سرآغاز بسیاری
از آسیب های اجتماعی ست و نیز با توجه به افزایش
آمار کودکان متکدی در سطح شهر و استان گیالن
در گام اول می بایست از کمک های بی مورد که
سبب افزایش این هنجار اجتماعی می گردد؛
خودداری شود .آمارها نشان می دهد استان گیالن
نیز جزء استانهایی ست که کودکان متکدی زیادی
را در دل خود جای داده است که باالی  60درصد از
این کودکان فرزند و قربانی اعتیاد هستند .نابسامانی
اجتماعی  ،خانوادگی  ،فقر فرهنگی و مالی از عوامل
رویکرد خانواده های این کودکان و تشویق آنان به
تکدی گری محسوب می شوند .گزارش به دست
آمده مبتنی بر این است که با هماهنگی های دستگاه
قضایی و نیروی انتظامی و همچنین شهرداری های
این استان تالش شده تا با جمع آوری این کودکان و
ساماندهی آنان از طریق ادارات بهزیستی  ،این استان
از چالش و بحران کودکان متکدی رها شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا
و جرم شناسی

خبر حوادث

قتل مرموز زن و مرد جوانی که

جسدشان در گونی رها شده بود

بخش اجتماعی -عصر روز دوشنبه در سه راه باغ
وحش در منطقه ساحلی گهرباران مازندران یکی از
اهالی در حاشیه جاده متوجه گونی بزرگی شد که
کنار خیابان رها شده بود .وی با توجه به وضعیت
گونی خاکستری رنگ و انتشار بوی نامطبوع از آن
بسرعت با مرکز فوریتهای پلیسی  110تماس گرفته
و مأموران را در جریان ماجرا قرار داد .دقایقی بعد تیمی
از مأموران خود را به محل مورد نظر رسانده و تحقیق
در این باره را آغاز کردند .آنها بعد از باز کردن گونی با
جسد زن جوانی روبهرو شدند که چند روزی از مرگش
میگذشت .در جریان تحقیق و بررسیها ،پلیس
اطالعاتی بهدست آورد که نشان میداد قربانی حادثه
سعیده  27ساله اهل قائمشهر بوده که چند سال قبل
ازدواج کرده و یک فرزند نیز دارد اما مدتی بعد از طالق
با پسر جوانی از اهالی شهرستان ساری آشنا شده و
با وی در ارتباط بوده است .تحقیقات تکمیلی پلیس
نشان میدهد که چند روز قبل از پیدا شدن جسد زن
جوان ،وی به همراه پسر ساروی برای تفریح به منطقه
ساحلی گهرباران رفته بودند اما از آن روز به بعد دیگر
کسی از سرنوشت آنها اطالعی نداشت.
در ادامه ،پلیس چند تکه لباس مردانه را نیز در همان
حوالی پیدا کرد که نشان میداد متعلق به همان پسر
جوانی است که همراه این زن بوده است.
به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب
میاندرود ،جسد زن جوان برای تعیین علت و زمان
مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
بهگفته دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران،
کاوشهای تخصصی صورت گرفته روی جسد قربانی
حادثه مشخص کرد که عالئم کم رنگی از آثار ضرب
و جرح روی قسمتهایی از بدن وی وجود دارد اما
علت اصلی مرگ خفگی بر اثر مسمومیت با گاز
ی که
 coبوده است .وی همچنین افزود :از آنجای 
خفگی با گاز باید در فضای سربسته انجام گرفته باشد،
احتماالً قربانی حادثه در محل دیگری فوت شده و
جسدش بعد از جاسازی در داخل گونی به این منطقه
انتقال داده شده است .اما ناپدید شدن پسر جوانی
که همراه این زن بوده ،بر پیچیدگیهای این پرونده
افزود و کارآگاهان تالش خود را برای یافتن اطالعی از
سرنوشت وی به کار بستند تا بتوانند بخشهای مبهم
این پرونده را رازگشایی کنند .در حالی که چند فرضیه
در دستور کار پلیس قرار داشت سرانجام صبح دیروز
جسد پسر جوان نیز در منطقه سنگ لته پیدا شد.
این در حالی بود که دست و پای وی نیز بسته شده
و داخل گونی قرار داشت .با انتقال جسد به پزشکی
قانونی مشخص شد وی نیز بر اثر گازگرفتگی جان
باخته است.
بدین ترتیب کارآگاهان احتمال میدهند که قربانیان
حادثه برای تفریح به سواحل گهرباران رفته و در آنجا
خانهای اجاره کرده باشند اما بر اثر گازگرفتگی هر دو
جان خود را از دست دادهاند و صاحبخانه نیز با دیدن
اجساد آنها و برای فرار از مشکالت قانونی و تبعات این
حادثه اجساد هر یک از آنها را در منطقهای رها کرده
است .در حال حاضر تحقیقات برای رازگشایی از این
پرونده مرموز ادامه دارد.

