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س ع د ا رزاد | ﻣﺮدم اﻧﺘﻈــﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎى روﺣﺎﻧﻰ اﺷﺎره دارﻧﺪ .از ﻣﯿﻮهدادن
ﺑﺮﺟﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗــﺎ روﻧﻖ اﻗﺘﺼــﺎدى .از آزادىﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺣﺼــﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ .از
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺮﺧﻰ اﻣﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى .از ﺟﻮاﻧﮕﺮاﯾﻰ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزى
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾﻰﺷــﺪن ﺑﺴــﯿﺎرى از اﺻﻮل ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﻰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﻨﻔﻰ و ﺟﻨﺴــﯿﺘﻰ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا را اﻓﺰود.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺮدم ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮرى ﭼﻨﺪان ﻣﻬﯿﺎ
ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑﺎ ﺳــﺨﺘﻰﻫﺎﯾﻰ دوﭼﻨﺪان ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻋﻤﺎل زور دﺷــﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻰ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺷــﮑﻨﻰ
دوﻟﺖﻫﺎى در ﺳــﺎﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮانﻫﺎ روﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
از ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﻻﯾﻖﺗﺮ و ﮐﺎرآزﻣﻮدهﺗﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﻰ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪان در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳــﺖ .ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى
وﻟﻮ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﻰ در ﺳــﻔﺮ
ﺧﻮد اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮاردى ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ،ﻗﯿﻤﺖ
واﻗﻌﻰ دﻻر ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﺳــﮑﻪ
و ...او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم و ﻫﻤﺮاﻫﻰ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ از ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺢ و ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻰﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر رأى دﻫﻨﺪﮔﺎن از روﺣﺎﻧﻰ
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدى ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ زده و

ﻋﺰم ﺟﺰم ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺸــﮑﻼت را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺬر
اﻣﯿﺪ را آﺑﯿﺎرى ﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻦ و آﺳــﻤﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دوﺳــﺖ
دارﻧﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮت روز اول راه
آﯾﻨﺪه را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد
او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ آﻧﺎن را اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزد.
روﺣﺎﻧﻰ اﯾــﻦ روزﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ وﺟــﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺳــﺎى ﺟﻤﻬﻮرى ﻣﺸــﺨﺺ ﺳﺎزد .او
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾــﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮىﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎ اﺳــﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﯿﺎز ﻣــﺮدم ،ﻣﻨﺎدى وﺣﺪت
ﻣﻠﻰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ و آﯾﻨﺪهاى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺧﻮر و ﺷﺄن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳــﺖ .ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ رأىدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم
را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ .روﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻔﺖوﮔﻮى
ﻣﻠﻰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﭘﺎ در ﻋﺮﺻــﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻰ ﺑﮕﺬارد.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رخ دﻫﺪ .آﯾﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﻋﻤﻠﻰ
را او ﺧﻮاﻫﺪ زد؟ ﻋﻤﻞ ﻣﻠــﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎى ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳــﻰ و
ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻗﻮﻣﯿﺘﻰ .ﮐﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
روﺣﺎﻧﻰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺘﻌﺪدى را در ﺳﺒﺰوار
و ﻧﯿﺸــﺎﺑﻮر ﯾﺎدآور ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در راﺳــﺘﺎى
ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎى وى ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳــﺖ و ﮔﺎﻣﻰ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻧﻤــﻰدارد .او ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺴــﺎد ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوى ﻗﻬﺮﯾﻪ و اﺟﺒﺎر ﻧﺪارﯾﻢ
و ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎفﺳــﺎزى ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .او
ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى روﻧﻖ ﻓﻀﺎى ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
دﻧﯿﺎى ﻣﺠﺎزى و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳــﺮﻋﺘﯿﻢ .او ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﺑﻮﻣﻰ در اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى
ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاى ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد  .او از
ﻧﻘﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ

پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

ارتباطی تلگرامی با شهرونگ:

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«

بدستور
شریفحمامی،نخستوزیر

@tanzshahrvang

دوشنبه
 17اردیبهشت | 1397

سال ششم | شماره 1398

گزارشمخبرشهرونگاز
کنفرانسخبرینخستوزیر:

15

همهفسادها
زیردوشاتفاقمیافتد

شریفحمامی:در
خواستهایمکررمردمباعث
ممنوعیتدوشبودهاست

جمعی از
دانشمندان ژاپنی:
استفاده از خزینه
برای سالمتی مفید
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خیابان
زاهدی واقع در نیاوران تسلیم ماموران
کالنتری شد
مبنی بر اینکه مدتیست خانه شماره
 9واقع در
کوچه لیال بوســیله چند جوان مجرد
اجاره شده و
مورد استفاده عده یی افراد ژولیده
و چرکو قرار گرفته است.
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مدتی خانه مــورد بحث را تحت
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قرار دادند و مســلم گردید عده یی
جهت
گرفتــن دوش و پرداختــن به امور
نظافتی
از بــه این خانه رفت و آمــد میکنند.
این رو،
ســاعت  4بعد از ظهر روز شش
اردیبهشت
ماه ،با تشــریفات قانونی منزل
مزبور
بازرسی
گردید و مشاهده شد که عدهای

جوان با
لباس حوله ای ،لنگ ،کیســه و لیف
به نوبه به
حمام رفتــه و دوش میگیرند .این
افراد که
بین آنها ،داریــوش خواننده نیز
بچشم
از میخورد دســتگیر شدند و در بازرسی
این خانه،
یک قبضه دوش به همراه جوراب
پاریزین
متصل به آن ،دو عدد صابون گلنار،
سه بسته
پودر نظافت ،دو لنگه شورت مامان
دوز سوراخ ،کشف و ضبط گردید.
در
که تحقیقاتی که بعمل آمد مشــخص گردید
خانه
مورد بحث بوسیله داریوش بداقبالی
(خواننده) و
یکی از دوســتانش که وسواسی
میباشند
اجاره
و
بســاط
استحمام
در
آن
گسترده
شده است.

آگهیهمبستگی

طنز نویسندگان و طنز
کشندگان صفحه شهرونگ،
ضمن اعالم همبستگی با
سیاستهای نظافتی کشور ،از
گذشتهسیاهواقدامات
شنیعخوددرزیردوشاظهار
پشیمانیکردهواعالم
میداردبهصورتنوبتیصبحها
(زنانه) و عصرها (مردانه) از
خزینه های بومی استفاده
خواهندکرد.

ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﺧﻠﺄ ﺳﯿﺴﺘﻢ
گمشده
ﭘﺮداﺧﺘﯽ وام ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
حکایت
مردانگیوپایداریبرارزشهاو
سنتهایجامعه،داستانمردی
تنهاکهازعشقش
میگذردتابهجنگدنیای
کثیفآبلولهکشیبرود.
برنامهامشبسینماهایمشهد،
اصفهان،تهران،اهواز،باختران،
کرمانشاهان،رضائیه

ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ .او...
آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدﻻت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺣﻮادﺛﻰ ﮐــﻪ ﺟﻬﺎن در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ در زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺟﻮد
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳــﻰ در ﮐﺸﻮر اﺳــﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻣﺤﺘﻮاى
ﮐﻼم روﺣﺎﻧﻰ ﺑﺮآورد ﻣﻰﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ
ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﻰ ﻓﺎﯾﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .او اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺪﻟﻰ و
ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺮدم را دارد .ﻣﺮدم ﺧﻮبﻣﺎن ﺑﺎرﻫﺎوﺑﺎرﻫﺎ
در ﺻﺤﻨﻪﻫــﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮن و ﺑﺮﻫﻪﻫﺎى ﺣﺴــﺎس
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺧــﻮد را رﻫــﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳــﺘﻤﺮار
اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد اﺻــﺮار ورزﯾﺪهاﻧﺪ .آﻧﺎن
ﻣﺤﺘﺎج ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .روﺣﺎﻧﻰ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاى اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮى ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ و
ﮔﺸــﺎﯾﺶﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪى در ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾــﺪ دﯾﺪ ﮐــﻪ در ﻣــﻮارد دﯾﮕــﺮ در ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر
ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ رﯾﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮرى ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻰ
وﺟﻮد دارد؟
ﻫﻤــﻪ ﻣﻰداﻧﯿــﻢ ﮐﻪ ﺣــﺬف و اﺻــﻼح ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫــﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺳﯿﺎﺳــﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺷــﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸــﺘﺮى از اﺻﻼﺣﺎت و ﭘﺮوژهﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺒﺮد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ و
آﺑﯿﺎرى ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻃﻰ اﻣــﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى دﯾﮕﺮى
را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸــﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻼ ﻣﻰﺳــﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺟﺮاﺣﻰ
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷــﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺣﺬف
ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﯾﮑﻰ
از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ...
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ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﻰ اﯾﻦ آﻗﺎى ﮔﻞ ارزﺷــﻤﻨﺪﺗﺮ ﺟﻠﻮه
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ ،ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ اﯾﺮاﻧﻰ ﺣﺘﻰ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﻮك در ﺗﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻤﻰرود.
ﺟﺪا از اﯾﻦﮐﻪ درﺧﺸﺶ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ و ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ او در اوج آﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷــﻰ
ﺑــﺮاى ﮐﺎرﻟﻮس ﮐــﻰروش و ﻫــﻮاداران ﺗﯿﻢﻣﻠﻰ
ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﻰ  2018ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى
او ﯾﮏ ﺳــﮑﻮى ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻢ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢﻫــﺎى ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﻰ ﻧﮕﺎهﺷــﺎن ﺑﻪ
آﻗﺎى ﮔﻞ ﻟﯿﮓ ﻫﻠﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﻧﻮك ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاى در
ﮔﻠﺰﻧﻰ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آﻗﺎى
ﮔﻠﻰ ﺳﺮآﻏﺎزى ﺑﺮاى درﺧﺸــﺶ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺮاﻧﻰ در
ﻗﻠﺐ ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷــﺪ .از ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎرى
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ را در ﯾﮑﻰ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

تو و با ایران ردی ه برای ساخت
مستند به جنوب شر رما ر ت و
جا ماند ار و جزیی از زند ی ا ا ی
من قه شد

ﻧ

ش روند| ﺑﺪونﺷــﮏ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫــﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰ ﺧــﻮد را ﻣﻰﮔﺬراﻧﺪ؛
روزﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻗﺎى ﮔﻠــﻰ او در ﻟﯿﮓ
ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ 24ﺳــﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﻰ از
ﺳــﺎل  92و درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 20ﺳﺎل داﺷﺖ،
ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮ ﺷــﺪ و ﺣﺎﻻ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮرش در ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﻻﻟﻪﻫــﺎى ﻧﺎرﻧﺠﻰ
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرى ﺗﺎرﯾﺨﻰ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺖ .وﯾﻨﮕﺮ راﺳﺖ
ﺗﯿﻢﻣﻠﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از اﻣﯿﺪﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮐﺎرﻟﻮس
ﮐــﻰروش در ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰﺷــﻮد،
دﯾﺮوز در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻟﯿــﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻠﻨﺪ در ﻓﺼﻞ
 2017-2018در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﻰ آﻟﮑﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ زوﻟﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺖ و درﺣﺎﻟﻰﮐــﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻰ ﺑﺎ
ﻣﺪﻋﯿﺎن آﻗﺎى ﮔﻠﻰ در ﺗﯿﻢﻫﺎى دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ،ﻫﺖ
ﺗﺮﯾﮏ ﮐــﺮد .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨــﺶ در دﻗﺎﯾﻖ ،13
 52و  88ﺑﺮاى ﺗﯿﻤﺶ ﮔﻠﺰﻧﻰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﻰ
در ﺑﺮﺗﺮى آﻟﮑﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑــﻞ زووﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ  34ﻟﯿﮓ

ﻫﻠﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ اﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى
اﺧﯿﺮ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻟﯿــﮓ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻫﺖ ﺗﺮﯾﮏ ﺷــﺪه ﺑﻮد ،در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰﻫﺎى ﺧــﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ  21ﮔﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻗــﺎى ﮔﻞ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻫﻠﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﺎﻧﺴــﻦ از دنﻫﺎخ و اﺳﺘﯿﻮن
ﺑﺮﮔﻮﯾﺲ از ﻓﺎﯾﻨﻮرد ﮐﻪ رﻗﺒــﺎى ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﺮاى
آﻗﺎى ﮔﻠﻰ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰﺷــﺪﻧﺪ ،دﯾﺮوز  2ﮔﻞ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎى وﯾﻨﮕﺮ اﯾﺮاﻧﻰ
آﻟﮑﻤﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف 3ﮔﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﺒﺎى
ﺧﻮد در ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧــﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻗﺎى ﮔﻠﻰ ﯾﮏ ﻟﯿﮓ ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﻰ
رﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﺳﯿﺎﯾﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ در ﯾﮏ ﻟﯿﮓ اروﭘﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻨﻮاﻧﻰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﻮرﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاى از ﺧﻮدش
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وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدك 10-12
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،وارد ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪﻋﻼوه
ﭼﻮن ازدواجﻫﺎ ﺑﺮونﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﺳــﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮوش دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ
اﺳﺖﮐﻪﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮلﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﯽﺑﺎﻻﯾﯽﻫﻢدارﻧﺪ.
ﺗﺤﻮل دﯾﮕــﺮ در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺳــﺖ.
در ﮔﺬﺷــﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺳــﺎده ﺑﻮد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﭼﻢوﺧﻢﻫﺎى آن ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎدهاي ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺮاي
ﭘﺴﺮانوﭼﻪدﺧﺘﺮان،وﻟﯽاﮐﻨﻮنﭼﻨﯿﻦﻧﯿﺴﺖ.دﺧﺘﺮ
ﯾﺎ ﭘﺴﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺪي از اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮي ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
از ﭘﺲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي آن ﺑﺮآﯾﺪ.
آﻣﻮزش ﯾﮏ رﮐﻦ اﺳﺎﺳــﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳــﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﻢﺳﻮاد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨــﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﻨﺪ؟ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﭘﯿﭽﯿﺪه از اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،ﺧﺎﻧﻪداري ﺟﺪﯾﺪ و ...را اداره
ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷــﻮﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮي
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد او را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮاي ﯾﮏ
روزﯾﺎﺑﯿﺸﺘﺮﺳﺮﮐﺎرﺑﺮود؟ﺑﻪﻋﻼوهاﯾﻦدﺧﺘﺮﺧﺮدﺳﺎل
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺳــﺎس اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ازدواج ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از ازدواج او ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻢ
وﮔﻮﺷﺶﺑﺎزﺷﺪ،ﻣﻌﻠﻮمﻧﯿﺴﺖﺑﻪاﻧﺘﺨﺎبواﻟﺪﯾﻦﺧﻮد
رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺳــﻨﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ رخ ﻧﻤﯽداد و ﭼﻪﺑﺴﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺶازرﺳﯿﺪنﺑﻪﺳﻦﻣﻌﻤﻮلدﺧﺘﺮانراﺑﺮايﭘﺴﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ
ﻧﻤﻰداد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ
رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ اﺳــﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﻦ رﺷﺪ دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان 18ﺳــﺎل اﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﺣﻖ
ﺗﺼﺮف در اﻣــﻮال ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎﻣــﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻي
18ﺳﺎلﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦﻗﺎﻧﻮندرﺳﺘﯽاﺳﺖ.وﻟﯽﭼﺮاﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در ازدواج را ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮي ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ازدواج را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻖ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ را در زﯾﺮ 18ﺳــﺎل ﻧﺪارﻧﺪ،
وﻟﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ازدواج ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ
دﺧﺘﺮﯾﺎﭘﺴﺮزﯾﺮ18ﺳﺎلﺑﺮاياﻧﺠﺎمﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻣﺜﻼﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏﺧﻮدرواﻫﻠﯿﺖﻧﺪارد،ﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺮايازدواجواﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﺴﺮاﻫﻠﯿﺖدارد؟آﯾﺎاﯾﻦﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهاﻫﻤﯿﺖﻧﺪادن
ﺑﻪﻧﻬﺎدﺧﺎﻧﻮادهوازدواجﻧﯿﺴﺖ؟ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪدراﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دادن
ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاندرﺳﻦﻣﻨﺎﺳﺐورﺷﺪﺑﻪرﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺖ.

ه

ﻋﮑﺲGetty images :

ه

سود سا نه س ه طال
به برابر ب ر بان ی رس د
س ه سود ورتری بازار ایرا
شته بود است
در سا

ایا
به ند

ه

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ
اﺷﺎرهﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﻃﺮحاﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦازدواجدﺧﺘﺮان
ﺑﺎﻗﯿﺪﯾﮏﻓﻮرﯾﺖﺑﻪﻫﯿﺄترﺋﯿﺴﻪﻣﺠﻠﺲﺗﺤﻮﯾﻞداده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﻮرﯾﺖ
آن رأىﮔﯿﺮى ﻣﻰﺷﻮد ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮرﺳﻰ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدى در دﺳﺘﻮرﮐﺎر
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿــﺮد .وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐــﻪ در ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳــﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان 16ﺳﺎل و ﺑﺮاى ﭘﺴﺮان
18ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺮاى
ازدواج دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻨﻰ ﻣﯿﺎن 13ﺗﺎ16ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ اذن
وﻟﻰ ،دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﺟﺴﻤﻰﺑﺮاىازدواجﻧﯿﺰدرﯾﺎﻓﺖﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﺷــﺪ ﺣﺪود  1450ﻧﻔــﺮ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳــﺎل  1396در ﺗﻬﺮان ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮ 15ﺳﺎل
داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻨﻔﻰ و ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاي
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦاﺳﺘﺎنﮐﺸﻮراﺳﺖ.ﮐﺎﻓﯽاﺳﺖﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ،1394ﺑﯿﺶ از37ﻫﺰار
ﻣﻮرد از ازدواجﻫــﺎي دﺧﺘﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از
15ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑــﺎ ازدواج
دﺧﺘﺮانزﯾﺮ15ﺳﺎلراﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺑﺎﻣﻘﺮرات
ﺷــﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﻣﺘﺸــﺮع و دﯾﻨﺪار دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺳﻦﺷﻮﻫﺮﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.ازﺳﻮيدﯾﮕﺮﻣﺪاﻓﻌﺎناﯾﻦﻃﺮح
ﻧﯿﺰﺧﺎﻧﻢﻫﺎيﻣﻮﻣﻨﻪايﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪﻗﻄﻌﺎدلدرﮔﺮوى
اﻋﺘﻘﺎداتﺷﺎندارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آزاد ﺑﻮدن ازدواج ﺑﺮاي
دﺧﺘﺮان زﯾﺮ 15ﺳــﺎل ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ازدواج و زاد و وﻟﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع
ازدواجﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﺎﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﺎﻫﺶ زاد و وﻟﺪ در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪآوري ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺿﺮورت ﻣﻨﻊ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ 16ﺳﺎل،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ 18ﺳﺎل از ﺟﺎي دﯾﮕﺮي
ﻧﺸﺄتﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ 10
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ دو
ﻧﻔﺮى زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ درون ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده
و ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴــﺮداري و اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻼوه ازدواجﻫﺎي
ﻗﺪﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ در دل رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓــﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮐــﺪام از اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ

ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻣﻌﺎدل  ۹۲درﺻﺪ
ﺳﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ

رپر زیرزمین
به روی زمین
م آید

ب نا ت ا ی امداد ر،
از دشواری ای م ات دنا به
ش روند می وید

| عبا عب

ا

فر نگ و نر

ح ور یا و خوانند
درجه ی موس قی ا در
سریا ر روی ش شه

اد

 16:45مستند خزینه بدون
دوش
 18اخبار

 19سرود سالم

دورهم خانواد
با ترفندهای مال
و وامهای شیرین
ه

سیاست

روز ار
ای م ان ی

ش روند از عا ت ای م ازی و
دیدار ای زتا ضر امی با ر ای
زارش مید د
ا و را و ا ال ط
ه

ها

ﮔﺰارش ﻧﯿﻮزوﯾﮏ
از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪ

اشتهای ک ری
کیم ون اون
ه

