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گفتوگوی «ایران»
با برخی از کسبه پالسکو
دو سال پس از آتش سوزی

گفت و گو با سفیران روسیه و ایران در تهران و مسکو درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای

شریک و متحد

فضای مجازی میتواند
فرصت باشد

آیتاهلل احمد جنتی که در موضع گیریهای پیشــین خود معموالً نســبت به
اســتفاده دشــمن از فضای مجازی و خطرات آن هشــدار میداد روز پنجشنبه
در ســخنانی که رویکردی متفاوت را به همراه داشــت ،گفت« :فضای مجازی
میتواند فرصتی برای ما باشد و ما باید تهدیدات فضای مجازی را به فرصت
تبدیل و از فرصتهای آن به نفع اســام ،انقالب و مملکت اســتفاده کنیم».
بهگــزارش ایســنا ،رئیس مجلس خبرگان رهبری در نشســت مشــترک هیأت
رئیســه مجلس خبــرگان در دور پنجم با کمیســیونهای داخلــی این مجلس
دربــاره تهدیدها و فرصتهایی که در بســتر فضای مجازی وجود دارد ،گفت:
«فضای مجازی موضوع بســیار مهمی اســت که بســیاری از آن وحشت دارند
و ناراحت هســتند البته حــق هم دارند زیرا از
صفحه  2را بخوانید
این فضا علیه ما استفاده میشود».
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به وجدان جمعی احترام بگذاریم

همیشه باید از برخی مقایســهها یا خودکمبینیها پرهیز کرد.
ولی اینکه ســنتیترین کشــور منطقه یعنی عربستان سعودی
یادداشت
نیز پذیرفته که حداقل سن ازدواج دختران را به لحاظ قانونی
افزایش دهد ،نشــاندهنده آن اســت که مســأله مهمتر از آن
اســت که گمــان میکنیــم .حکومتی کــه تا چندی پیــش زنان
حق رانندگی نداشتند و از خیلی از حقوق دیگر محروم بودند
و همچنــان محــروم هســتند ،این تغییــر را پذیرفته اســت که
حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران را افزایش دهد .این
عباس عبدی
پژوهشگر اجتماعی
امر مسأله مهمی است ،ولی بسیاری از مردم نمیدانند دقیقاً
چــرا در ایران که به لحاظ سیاســی و اجتماعی توســعهیافتهتر
است ،هنوز مقاومتی نادرست در برابر تصویب چنین قانونی وجود دارد؟ چند علت
را میتوان برشمرد .اولین دلیل این است که برخی افراد چنین محدودیتی را خالف
شــرع میدانند که دختری را در ســن زیر  18ســال از حق ازدواج محروم کنند .پاسخ
این اســت که اوالً اگر این منطق را بپذیریم ممنوعیت زیر  13ســال نیز خالف شــرع
اســت .طبق فتوای مشــهور چنین منعی وجود ندارد .پس اگر به هر دلیلی میتوان
 13ســال را پذیرفت ،چرا  15یا  16یا  18سال را نتوان پذیرفت؟ اگر دالیل کارشناسی
بــرای آن محدودیت وجود داشــته اســت ،در این صورت ،ایراد نــدارد .برای دفاع از
افزایــش حداقــل ســن ازدواج میتوان دالیل کارشناســی معتبر و متقنــی ارائه کرد.
بنابراین خالف شرع دانستن آن مبنایی ندارد.
دلیــل دیگــری کــه میتوانند ارائه کنند مســأله رشــد جمعیت و زاد و ولد اســت.
متأســفانه باید گفت که حامله شــدن در این ســن لزوماً همراه با داشتن یک کودک
ســالم نیســت .بویژه هنگامی که به موضوع تربیت کودک نیز توجه کنیم .به عالوه
اگر یک دختر در این سن پایین ازدواج نکند به معنای آن نیست که هیچگاه ازدواج
نخواهد کرد ،طبیعی اســت که  3تا  4ســال بعد ازدواج میکنــد .بنابراین هر تعداد
فرزند که بخواهد در آن مقطع به دنیا خواهد آورد فقط این امر با چند سال محدود
تأخیــر رخ میدهد .این حــد از تأخیر ارزش آن را ندارد که دختــران کودک را از حق
تحصیــل و کســب تجربه محروم کنیم و آنــان را وارد مرحلهای از زندگی کنیم که به
طور قطع هیچ آمادگی روحی و روانی آن را ندارند.
فرامــوش نکنیــم کــه باال بــردن حداقــل ســن ازدواج تا  18ســال و کمتــر از آن تا
 16ســال با اجازه دادگاه ،یک روند اجباری است و معلول هیچ توطئهای علیه وضع
جهای
اجتماعــی یا جمعیتی کشــور نیســت .در ســال  ،1385حدود  9درصــد ازدوا 
کشــور با دختران زیر  15ســال بوده اســت ،ولی  10ســال بعد در ســال  1395به 5/5
درصــد کاهش یافته اســت .نه فقــط در طول زمان بلکه در عــرض جغرافیا نیز این
تحول را به وضوح میبینیم .مناطق کمتر توســعهیافته و فقیرتر درصد بیشــتری از
دخترانشــان در ســنین زیر  15ســال ازدواج میکنند در حالی کــه در مناطق مرفهتر
مثل تهران ،البرز ،اصفهان و ســمنان درصد ازدواجهای کودکان زیر  15ســال بسیار
کــم و در حدود  2درصد کل ازدواجها اســت .این امر نشــان میدهد کــه این رویداد
محصول فقر اســت و با ازدواجهای مشابه در قدیم فرق دارد که خانوادههای مرفه
نیز دخترانشان در سنین پایین ازدواج میکردند .در گذشته این امر یک فرهنگ بود
و ریشــه در فقر اقتصادی نداشت .ولی اآلن ریشه اقتصادی دارد و به نوعی میتوان
گفت که دختران کودک به ازدواج در نمیآیند ،بلکه فروخته میشوند.
بــه عــاوه تعداد طالقهای موجود در این ســنین نیز خطرناک اســت .در ســال
 1027 ،1396مورد طالق برای زنان (بخوانید کودکان) زیر  15ســال رخ داده است .و
در  ۵ســال گذشته ساالنه بهطور متوسط حدود ۲۰هزار طالق برای زنان زیر  ۲۰سال
رخ داده که با توجه به وضعیت خانوادههای این ازدواجهای زودرس باید نسبت به
این تعداد از طالق حســاس بود .در مجموع به نظر میآید که منطق روشــنی برای
ممانعــت از تصویب طرح قانونی در جلوگیری از کودکهمســری وجــود ندارد .نه
وجــدان عمومــی چنین چیــزی را مانع میشــود و نه آنکه ضرورتی عینی و شــرعی
بــرای جلوگیــری از تصویب آن وجود دارد .بعید میدانم کــه هیچیک از افرادی که
در نهادهای حکومتی با تصویب این قانون مخالف هســتند ،خودشان حاضر شوند
کودکان دلبند خود را در سنین کمتر از  15سال به ازدواج دیگری درآورند .زیر  18سال
را نیز رضایت نخواهند داد ،چه رســد به زیر  15ســال .به عالوه این مثالً ازدواج نافی
حــق دختر در تصمیمگیری درباره سرنوشــت خودش اســت .اگر نمیپســندیم که
کسی این حق را از ما سلب کند ،نباید بپذیریم که این حق را از دیگران سلب کنیم.
بهتر است به وجدان جمعی جامعه خود احترام بگذاریم.
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تنش در آستانه
بازی با حریف <چغر>

واکنشها به مصاحبه جنجالی کیروش
در جام ملتها

ظریف  :از حقوق شهروندان
خود دفاع می کنیم

نشست ورشو؛ قدرت نمایی امریکا
علیه کشورهای اروپایی

دولــت امریــکا در شــرایطی کــه کشــورهای اروپایی در
تــداوم مواجهه بر ســر برجام تالش خــود برای نهایی
یادداشت
کــردن ســازوکار مالی مبــادالت اقتصــادی با ایــران را
شدت بخشــیدهاند ،میکوشد ناکامیهای گذشته را با
برگزاری یک نشســت بینالمللی جبــران کند .امریکا
در حالی از توافق هستهای خارج شد که پیشتر تصور
میکرد با خــروج خود ،ایران هم مقابله به مثل و این
سیدجالل
شرایط را برای امریکا آسان خواهد کرد تا بتواند اجماع
ساداتیان
مجددی را مثل قبل از برجام علیه آن فراهم کند .اما
دیپلمات سابق
ایــن اتفاق نیفتــاد بلکه برعکس اروپاییهــا حداقل از
در اروپا
نظر سیاسی موضع جدیای در مقابل امریکا گرفتند و
نه یک بار بلکه چند بار هم در کالم فدریکا موگرینی و هم در بیانیهها و اظهار
نظرهایی که ســران سه کشــور طرف توافق ابراز کردند کامالً در مقابل امریکا
ایستادگی کردند یعنی بیانیههای سیاسی آنها نشان میداد با هدف دفاع از
اعتبار و امنیت خودشــان با عهدشکنی مســتقیم امریکا و زیرپا گذاشتن یک
قطعنامــه بینالمللی قاطعانه ایســتادهاند .مقاومتی که عمــاً امریکا را در
صحنه بیالمللی تنها و منزوی کرد.
بارزتریــن نمونه شکســت امریکا در پیگیری رویکرد ضــد برجامیاش در
خالل نشست شــورای امنیت با ریاست دونالد ترامپ و همزمان با برگزاری
نشســت ســاالنه مجمع عمومی ســازمان ملل اتفاق افتاد .جایی که ترامپ
تصور میکرد میتواند جلســه شــورای امنیت را کامالً علیه ایران با ریاســت
خــودش اداره کنــد اما شکســت خورد و همه شــورای امنیت علیــه او موضع
گرفتنــد .خب اینها شکســتهایی بود که حتی موجــب برکناری نیکی هیلی
شد و باعث شد تا آنها در جستوجوی جبران چنین شکستهایی باشند.
امریکا در امتداد سیاســت فشــار علیه ایران تصمیم به برگزاری اجالسی
در لهســتان گرفتــه که تمرکــز اصلی آن بر موضوع ایران اســت .لهســتان در
کنار جمهوری چک جزو متحدین نزدیک امریکا به شــمار میآید .سیاســت
امریکاییها که بر این تصورند با گردآوردن سران اروپایی ،آفریقایی و آسیایی
میتواننــد یــک جمع ضد ایرانی را تشــکیل دهنــد ،دو وجه دارد؛ از یک ســو
کشــورهای همراه با سیاســت ضد ایرانــی خود را متشــکلتر و هماهنگتر از
گذشته نموده و در نتیجه مسیر عملیاتی کردن خواستههای خود را هموارتر
میکنند و از سوی دیگر میکوشند تا یک قدرتنمایی علیه کشورهای اروپایی
حامی برجام داشته باشند .اما با توجه به شرایط یاد شده به نظر نمیرسد که
دولت امریکا به خواستههای خود از برگزاری نشست لهستان دست یابد .این
در حالی است که بر عکس این نشست میتواند شکاف میان اروپا و امریکا را
بیشــتر کرده و عزم اروپاییها را برای مواجهه تمام قد با امریکا راسختر کند.
چنان که با انتشــار خبر برگزاری این کنفرانس ضد ایرانی ،مقامهای اروپایی
با اعالم خودداری از حضور در هر سطحی در این نشست ،مخالفت خود را با
امریکا ابراز کردهاند .بنابراین معتقدم این اجالس هم غیر از یک جوســازی
رســانهای کــه بــرای مدت کوتاهــی ممکن اســت برد داشــته باشــد ،حاصل
چندانی برای امریکا نخواهد داشت.

جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور شد

وزیــر کشــور در حکمــی جمــال عــرف را بهعنــوان معاون
سیاسی وزارت کشور منصوب کرد .بهگزارش ایرنا ،در حکم
خبـــــر
رحمانــی فضلی آمده اســت :با عنایت بــه مراتب تعهد،
درایت و تجارب ارزشمند و مؤثر به موجب این حکم بهعنوان معاون سیاسی
وزیر کشور منصوب میشوید .در بخشی از این حکم آمده است :برقراری تعامل
مؤثــر و کارآمــد با احزاب و تشــکلها و تالش در جهت حمایــت و تقویت آنها،
فراهمسازی زمینه و شرایط برای برگزاری قانونمند و هر چه با شکوهتر انتخابات
با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و… از جمله وظایف و مأموریتهایی است
که انتظار میرود در راستای نیل به آن تالش و کوشش کنید.

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëوضعیت اســتادان حقالتدریسی دانشــگاهها را بررسی کنید /
نظــــــــر
 :09383842382خواهشــمندم یک گــزارش درباره وضعیت
مـــــردم
اســتادان حقالتدریس دانشــگاهها تهیه کنید کــه بعد اینهمه
سال درس خواندن ،بیمه ،سنوات و عیدی ندارند و حقوق هر ترم ،یک سال بعد
واریز میشــود آن هم با حقالزحمه ناچیز .در حال حاضرکســانی که بیمه نیستند
عذرشــان را میخواهند .بعد از ســالها درس خواندن در این شرایط بد اقتصادی
ما که بیمه نیستیم منصفانه است ما را بیندازند بیرون؟
 ëموتورســیکلتهای بنزینی را برقی کنیــد :09227859239 /موتورســیکلتهای
بنزینی عامل آلودگی هواســت وقتی امکان تبدیل بــه برقی وجود دارد چه دلیلی
دارد اقدامی نشــود؟ ســامتی مــردم به اندازه فــراوان ارزش دارد کــه برای آن در
تمام زمینهها هزینه کرد.
ëافزایــش حقــوق بازنشســتگان /احمد ربانــی :مســئوالن اعالم کردنــد که حقوق
بازنشســتهها 20درصــد افزایش خواهد یافت .میخواســتم بگویــم این  20درصد
افزایش حقوق برای ما رقم ناچیزی اســت .الاقل این افزایش را بهصورت پلکانی
لحاظ کنند .از مسئوالن درخواست داریم بهحال ما بازنشستههای حداقل بگیر که
زیر خط فقر زندگی میکنند ،تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.
 ëعــدم اختصــاص ســبد کاال  /عزیــزاهلل گــودرزی :از خــرم آبــاد تمــاس میگیرم،
مســتمری بگیــر ســازمان تأمیــن اجتماعی هســتم .متأســفانه تا ایــن لحظه هیچ
رقمی در خصوص سبد کاال به اینجانب پرداخت نشده است ،به تأمین اجتماعی
هم که مراجعه میکنم پاسخ قانعکنندهای نمیدهند.
ëســهم ناچیــز افزایــش حقوقهــا  /فتــحاهلل عدنی :چند ســال اســت کــه افزایش
حقوقهــا را بــا تورم لحــاظ میکنند .هر ســال  15تا 20درصد حقوقهــا را افزایش
میدهند ولی حاال که تورم در کشــور  80درصد اســت چرا باز هم همان 20درصد
را بــه حقوقهــا اضافــه میکننــد .اینجانب بازنشســته تأمیــن اجتماعی هســتم و
دریافتیام زیر یک میلیون تومان است .مسئوالن کی میخواهند به داد ما برسند؟
 ëتســهیالت بــه ایثارگران/آقــای بهرامــی :ازمبارکه اصفهــان تمــاس میگیرم .در
خصوص مصوبه امور ایثارگران که تصویب شــده است میخواستم بگویم که این
بار همه ایثارگران را در نظر بگیرند .نه اینکه دوباره تقسیمبندی کنند و یگانهای
خدمتــی را جداگانــه حســاب کننــد و تســهیالت بدهنــد .چــون زمان جنــگ همه
ایثارگران یک هدف داشــتند و یک دشــمن و همه برای آزادی وطن جنگیدند .آن
موقع چه کسی به این چیزها فکر میکرد؟
 ëاعتــراض بــه نحوه عملکــرد پلیس راه اندیمشــک /آقــای کرمی :بــه نمایندگی از
رانندگان کامیونت ایسوز که نزدیک به  80درصد بار میوه وترهبار استان خوزستان
را بــه دیگر شــهرها منتقــل میکنند ،پلیــس راه اندیمشــک بهعناویــن مختلف با
رانندهها برخورد نامناسبی دارند ،ما نسبت به رفتار پلیس راه اندیمشک اعتراض
داریــم .راننــدگان کامیونها در صورت عدم حل مشــکل قصد اعتصــاب دارند .از
مسئوالن ذیربط در خواست داریم نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
 ëدرخواســت کمک یــک هموطن :بازنشســته محترمی در تماس با مــا گفتند که
اینجانــب جهت تهیه مایحتاج زندگی خود به مبلــغ  2میلیون تومان نیاز دارم .از
خیرین محترم و دلسوز در خواست کمک دارم.
 ëمالیــات بــر ارزش افزوده  /آقــای صالحالدین خاکــی :دریافت مالیــات بر ارزش
افزوده توســط فروشــگاههای زنجیرهای از مردم درســت اســت؟ مردم چه ارزش
افزودهای دارند که باید مالیات آن را بدهند .این فروشــنده است که ارزش افزوده
آن بیشــتر میشــود ،مالیات باید به عهده فروشگاهها باشــد نه مردم .از مسئوالن
درخواست داریم در این خصوص پاسخگو باشند.
 ëبرگــزاری همایش گردشــگری /آقــای صابر :با توجه به نزدیک شــدن پایان ســال
پیشــنهاد میکنــم همایــش گردشــگری برگــزار شــود و ظرفیتهــای گردشــگری
اســتانها شناســایی و موانــع موجــود بــر ســر راه آن برطــرف شــود تا شــاهد رونق
استانها در گردشگری باشیم.

بالتکلیفی
مسافران
در جادهها
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