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هفته گذشته یکی از خانم هاي نماینده مجلس با 
اشاره به این که طرح اصالح قانون سن ازدواج دختران 
با قید یک فوریت به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده 
شده است، گفت: «پس از این که طرح در دستور کار 
صحن علنى قرار گرفت درخصوص بررسى فوریت 
آن رأى گیرى مى شود، اگر یک فوریت آن به تصویب 
نرسید، بررسى طرح به صورت عادى در دستورکار 
قرار مى گیــرد. وى با بیان این کــه در طرح مذکور 
حداقل ســن ازدواج دختران 16 سال و براى پسران 
18 سال در نظر گرفته شده اســت، افزود: اما براى 
ازدواج دختران با سنینى میان 13 تا 16 سال باید اذن 
ولى، دادگاه صالحه و تایید پزشکى قانونى مبنى بر 

توانایى جسمى براى ازدواج نیز دریافت شود.»
 این خبر خوبی است. امیدواریم که هرچه سریع تر 
در مجلس تصویب شود. فراموش نکنیم که در همان 
هفته اعالم شــد حدود 1450 نفــر از دخترانی که 
 ســال 1396 در تهران ازدواج کرده اند، زیر 15 سال 
داشــته اند که این رقم منفى و قابــل توجهی براي 
توسعه یافته ترین استان کشور است. کافی است گفته 
شود در کل کشور نیز در  سال 1394، بیش از 37هزار 
مورد از ازدواج هــاي دختران مربوط به افراد کمتر از 

15 سال بوده است و نتیجه این وضع روشن است.
به  نظر می رســد برخی افراد مخالفت بــا ازدواج 
دختران زیر 15 سال را به نادرست، مخالفت با مقررات 
شــرعی می دانند، در حالی که چنین نیست. اتفاقا 
عموم افراد متشــرع و دیندار دختران خود را در این 
سن شوهر نمی دهند. از سوي دیگر مدافعان این طرح 
نیز خانم هاي مومنه اي هستند که قطعا دل در گروى 

اعتقادات شان دارند. 
برخی دیگر گمان می کنند آزاد بودن ازدواج براي 
دختران زیر 15 ســال به افزایش ازدواج و زاد و ولد 
منجر می شود، ولی معلوم نیست که اصوال این نوع 
ازدواج ها پایداري کافى داشته باشد، به عالوه مشکل 
کاهش زاد و ولد در جاي دیگر است، حتی دخترانی 
که در سنین باالتر هم ازدواج می کنند، سال ها طول 
می کشد تا فرزندآوري کنند و این رخداد را به تأخیر 
می اندازند. ضرورت منع ازدواج دختران زیر 16 سال، 
حتی به نظر می رسد که زیر 18 سال از جاي دیگري 

نشأت می گیرد.
نخستین و مهمترین علت، تغییرات اجتماعی در 
ساختار خانواده است. خانواده در گذشته به صورت 
جمعی بود، به عبــارت دیگر هیچ گاه یک دختر 10 
ساله به همین سادگی همراه شوهر نمی شد 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 می دیدند و به مرور 
تبدیل به زنی باتجربه می شدند، به عالوه ازدواج هاي 
قدیم عموما در دل روابط خانوادگی شکل می گرفت 
و دختر کوچک از حمایت کافــی خانواده برخوردار 
بود، درحالی که اکنون هیچ کــدام از این دو ویژگی 

وجود ندارد. خانواده ها هســته اي 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، به عالوه 
چون ازدواج ها برون فامیلی اســت، چنین ازدواجی 
قطعا به منزله فروش دختر خردسال به یک فرد دیگر 

است که به طور معمول فاصله سنی باالیی هم دارند.
تحول دیگــر در پیچیدگی امور زندگی اســت. 
در گذشــته زندگی بســیار ســاده بود و یادگیري 
چم وخم هاى آن، کار به نسبت ساده اي بود، چه براي 
پسران و چه دختران، ولی اکنون چنین نیست. دختر 
یا پسري که به اندازه کافی درس نخوانده باشد و به 
حدي از استقالل فکري نرسیده باشد، قادر نیست 
از پس مســائل زندگی و پیچیدگی هاي آن برآید. 
آموزش یک رکن اساســی در جامعه امروز اســت. 
چگونه ممکن اســت یک دختر خردسال کم سواد 
بتواند در آینــده کودکانی مفید براي جامعه تربیت 
کند؟ او چگونه می تواند مجموعه اى پیچیده از امور 
زندگی، مثل بهداشــت، خانه داري جدید و... را اداره 
کند؟ چگونه ممکن است شــوهر چنین دختري 
حاضر شود او را به تنهایی در خانه بگذارد و براي یک 
روز یا بیشتر سرکار برود؟ به عالوه این دختر خردسال 
به طور طبیعی براســاس اختیار خود ازدواج نکرده 
است، ولی چند  سال که از ازدواج او گذشت و چشم 
و گوشش باز شد، معلوم نیست به انتخاب والدین خود 
رضایت دهد، در حالی که در جامعه قدیم و ســنتی 
چنین تحولی رخ نمی داد و چه بسا از کودکی و حتی 
پیش از رسیدن به سن معمول دختران را براي پسران 
نشان می کردند و تا پایان عمر نیز با یکدیگر زندگی 
می کردند، چون تغییرات چشمگیر در آن جامعه رخ 

نمى داد.
یکی دیگر از علل ضرورت تصویب این قانون بحث 
رشد و بلوغ اســت. طبق قانون، سن رشد دختران و 
پسران 18 ســال اســت، به عبارت دیگر آنان حق 
تصرف در امــوال خود را هنگامــی دارند که باالي 
18 سال باشند. این قانون درستی است. ولی چرا نباید 
سرنوشت خودشان در ازدواج را که مهمتر است، به 
دست خودشان بسپاریم؟ چرا باید در این باره 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 18 ســال ندارند، 
ولی در موضوع بسیار مهم ازدواج چنین حقی را پیدا 
می کنند؟ دادن چنین حقی منطقی نیست. اگر یک 
دختر یا پسر زیر 18 سال براي انجام معامله مثال خرید 
یک خودرو اهلیت ندارد، چگونه براي ازدواج و انتخاب 
همسر اهلیت دارد؟ آیا این نشان دهنده اهمیت ندادن 
به نهاد خانواده و ازدواج نیست؟ به نظر می رسد در این 
مورد باید تجدید نظر اساسی کرد و با اهمیت دادن 
به نهاد خانواده، حق انتخاب همسر را براي پسران و 

دختران در سن مناسب و رشد به رسمیت شناخت.

ام با مردم روحان و ت
| مردم انتظــار دارند که  رزاد د ا ع س
روحانى چه بکند که تا به حال نکرده است؟ آنها به 
قول و قرارهاى روحانى اشاره دارند. از میوه دادن 
برجام گرفته تــا رونق اقتصــادى. از آزادى هاى 
اجتماعى گرفته تا رفع حصــر و محدودیت ها. از 
حق انتخاب در برخى امور گرفته تا حصول امنیت 
اجتماعى و اقتصادى. از جوانگرایى و شفاف سازى 
گرفته تا اجرایى شــدن بســیارى از اصول معطل 
مانده قانون اساســى. همچنین مى تــوان به این 
مطالبات برخى موضوعات صنفى و جنســیتى و 

محدودیت هاى اعمالى توسط سایر قوا را افزود. 
هر چند بســیارى از مردم باور دارند که شرایط 
براى انجام وظیفه ریاست جمهورى چندان مهیا 
نیســت و با ســختى هایى دوچندان چه توسط 
اعمال زور دشــمنان خارجى و چه کارشــکنى 
دولت هاى در ســایه مواجهیم، اما نباید فراموش 
کرد که براى عبور از بحران ها روحانى مى توانسته 
از مدیرانى الیق تر و کارآزموده تر اســتفاده کند. 
مدیرانى که روحانى از آنان به ناامیدان در کابینه 
نام برده اســت. مدیرانى که برخى از کارشناسان 
معتقدند مى توانستند از نابسامانى هاى 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 مى تواند سرنوشت ساز باشد. 
سرنوشت مواردى مثل فیلترینگ تلگرام، قیمت 
واقعى دالر، ســرمایه گذارى مردم در بازار ســکه 
و... او نیازمند تعامل مردم و همراهى آنان خواهد 
بود به شرط این که از منتقد وضع موجود بودن به 
مصلح و پیشگام در مقابله با کاستى ها بدل شود. 
شاید نخســتین انتظار رأى دهندگان از روحانى 
همین باشد. مردى که آستین هایش را باال زده و 

عزم جزم نموده تا مشــکالت را کاهش داده و بذر 
امید را آبیارى کند.

واقعیت این اســت که مردم نمى خواهند بین 
زمین و آســمان معلق باقى بمانند. آنها دوســت 
 دارند رئیس جمهورشان 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 مى تواند وجــه تمایز خود 
را با سایر روســاى جمهورى مشــخص سازد. او 
مى تواند در جریــان مطالبه گرى هاى اخیر خود 
با اســتناد به قانون و نیاز مــردم، منادى وحدت 
ملى و یکپارچگى سیاسى و آینده اى باشد که در 
خور و شأن ملت ایران اســت. قطعا در این مسیر 
او حمایت نه تنها رأى دهندگان بلکه تمامى مردم 
را خواهد داشــت. روحانى مى تواند از گفت وگوى 
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 گروه هاى سیاســى و 

مذهبى و قومیتى. کار سختى نخواهد بود!
روحانى روز گذشته نکات متعددى را در سبزوار 
و نیشــابور یادآور شــد که مى تواند در راســتاى 
تحقق وعده هاى وى قرار گیرد. او مى گوید که بر 
قرار خود با مردم همچنان پایبند اســت و گامى 
به عقب بر نمــى دارد. او مى گوید که براى مبارزه 
با فســاد فقط نیاز به نیروى قهریه و اجبار نداریم 
و بایستى در مسیر شفاف ســازى گام برداریم. او 
مى گوید که براى رونق فضاى کسب وکار نیازمند 
دنیاى مجازى و اینترنت پرســرعتیم. او مى گوید 
که باید از ظرفیت هاى بومى در ایران بهره بردارى 
شود و نقش عمده اى به جوانان واگذار شود . او از 
نقش رئیس جمهورى در تسهیل و بهبود زندگى 

مردم مى گوید. او...
آنچه به نظر مى آید این است که روحانى مى داند 
چه باید بکند به ویژه این که درخصوص معادالت 
بین المللى و حوادثى کــه جهان در هفته آینده با 
آن مواجه مى شود مى گوید که تفاوتى در زندگى 
مردم حاصل نخواهد شــد و این به معناى وجود 
ثبات سیاســى در کشور اســت. آنچه از محتواى 
کالم روحانى برآورد مى شود این است که بایستى 
بر مشکالت داخلى فایق بیاید. او انتظار همدلى و 
همراهى مردم را دارد. مردم خوب مان بارها وبارها 
در صحنه هــاى گوناگــون و برهه هاى حســاس 
منتخبان خــود را رهــا نکرده اند و بر اســتمرار 
اهداف و منافع ملى خود اصــرار ورزیده اند. آنان 
محتاج صداقت و وفاى به عهد هســتند. روحانى 
این بار براى اســتان خراســان رضوى با طرح ها و 
گشــایش هاى اقتصادى پا پیش گذاشــته است. 
وفاى به عهدى در منظر گشایش هاى اقتصادى. 
اما بایــد دید کــه در مــوارد دیگــر در کوله بار 
گرانسنگ ریاســت جمهورى چه دستاوردهایى 

وجود دارد؟ 
همــه مى دانیــم که حــذف و اصــالح برخى 
محدودیت هــاى فرهنگى، سیاســى و اجتماعى 
شــاید زمان بیشــترى از اصالحات و پروژه هاى 
اقتصادى ببرد. مهم این اســت که بذرها کاشته و 
آبیارى شــوند و مردم در حراست از آن با منتخب 
خود همراه باشــند. به نظر طى امــروز و فردا باید 
دید که رئیس جمهورى چه دستاوردهاى دیگرى 
را با رویکرد بهبود وضع معیشــت و فرهنگ مردم 
در سفر خود برمال مى ســازد. 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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 همه فسادها 
زیر دوش اتفاق می افتد

دوش ممنوع شد

آگهی همبستگی

شبکه    امپریالیستی 
 فروش شلنگ   و 

سر دوش متالشی شد 

داریوش دستگیر شد

خزینه در خطر است  
مردم بپاخیزید

ولیعهد 
عربستان 
میلیونها 

دالر جهت 
حذف خزینه 

اختصاص 
داده

طنز نویسندگان و طنز کشندگان صفحه شهرونگ، 

ضمن اعالم همبستگی با سیاستهای نظافتی کشور، از 

گذشته سیاه و اقدامات شنیع خود در زیر دوش اظهار 

پشیمانی کرده و اعالم میدارد به صورت نوبتی صبحها 

)زنانه( و عصرها )مردانه( از خزینه های بومی استفاده 
خواهند کرد. 

گزارش مخبر شهرونگ از کنفرانس خبری نخست وزیر: 

شریف حمامی: درخواستهای مکرر مردم باعث ممنوعیت دوش بوده است

حمامیها در ارائه مشت و مال آزادند

با هرگونه دوش پارتی برخورد قانونی میشود 

رئیس رکن دو: بر تمام 

حمامهای خانه ها اشراف داریم 

توطئه ضد انقالب برای واردات انواع دوش

شهردار تهران: 
خزینه نسازید، همه 

را صاحب خزینه 
خواهیم کرد 

))برق و آب حمامهای عمومی 
مجانی خواهد شد((

چندی پیش شکایتی از طرف عده یی از اهالی 

خیابان زاهدی واقع در نیاوران تسلیم ماموران 

کالنتری شد مبنی بر اینکه مدتیست خانه شماره 

9 واقع در کوچه لیال بوســیله چند جوان مجرد 

اجاره شده و مورد استفاده عده یی افراد ژولیده 
و چرکو قرار گرفته است.

ماموران مدتی خانه مــورد بحث را تحت 

مراقبت قرار دادند و مســلم گردید عده یی 

جهت گرفتــن دوش و پرداختــن به امور 

نظافتی بــه این خانه رفت و آمــد میکنند. 

از این رو، ســاعت 4 بعد از ظهر روز شش 

اردیبهشت ماه، با تشــریفات قانونی منزل 

مزبور بازرسی گردید و مشاهده شد که عده ای 

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 میخورد دســتگیر شدند و در بازرسی 

از 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 تحقیقاتی که بعمل آمد مشــخص گردید 

که خانه مورد بحث بوسیله داریوش بداقبالی 

)خواننده( و یکی از دوســتانش که وسواسی 

میباشند اجاره و بســاط استحمام در آن گسترده 
شده است.

جمعی از دانشــمندان دانشــگاه آکسفورد 

توکیو که به طــور اختصاصی درباره ایران کار 

میکنند و هر ساله نتایج تحقیقات آنها درباره 

تاثیرات نخوردن آب و غذا بر ســالمتی بدن 

منتشر میشــود، درباره عدم استفاده از دوش و 

آب لوله کشی و استفاده از حمامهای سنتی و 

بومی به نتایج جالب توجهی دست یافتند. این 

قبیل دانشمندان ژاپنی، معتقدند خزینه، ضمن 

آثار مفید برای دستگاه گوارش، ضامن تحکیم 

خانواده شده باعث میشود که افراد به خانواده 
خود سر بزنند!

ادامه در صفحه 24

گمشده

فروشنده انواع
سیفون

مخاطب خاص 

 سه زن و چهار مرد
زیر دوش تیرباران شدند  
ردزنی این افراد با شنیدن  صدای آواز زیر دوش صورت گرفت 
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حزب خزینه: جنبش ضد استعماری خزینه به بار نشست

 در حمامهای عمومی 
عضوگیری میکنیم

عده قلیلی بطرفداری در اعتراض به این تصمیم شعار میدادند: 

بختیار بختیار، دالک بی اختیار

وزیر 
بهداشت 
عمومی:

جمعی از 
دانشمندان ژاپنی: 
استفاده از خزینه 
برای سالمتی مفید 

است و باعث تحکیم 
خانواده میشود

16 سرود سالم

16:15 اخبار 

16:45 مستند خزینه بدون 
دوش

18 اخبار

19 سرود سالم

جدول پخش 
برنامه های 

تلویزیون ملی 

حکایت مردانگی و پایداری بر ارزشها و سنتهای جامعه، داستان مردی 

تنها که از عشقش میگذرد تا به جنگ دنیای کثیف آب لوله کشی برود.

برنامه امشب سینماهای مشهد، اصفهان، تهران، اهواز، باختران، 

کرمانشاهان، رضائیه

ها

گزارش نیوزویک
از رژیم غذایی رهبری که 
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ار  ی  خاتمه  ای  ت تری و 
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تا دیروز معادل ۹۲ درصد
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ه   کار و بار س
ه س

ه     

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

شته بود است در  سا 

ار

خلأ سیستم بانکی در 
پرداختی وام باعث گسترش 

صندوق های خانگی شده است

دورهم خانواد
با ترفندهای مال

و وام های شیرین
ه     

روند| بدون شــک علیرضا جهانبخش  ش
بهترین روزهــاى فوتبالى خــود را مى گذراند؛ 
روزهایى کــه درنهایت به آقاى گلــى او در لیگ 
فوتبــال هلند انجامید. لژیونر 24ســاله ایرانى از 
 ســال 92 و درحالى که کمتر از 20 سال داشت، 
به لیگ هلند ترانســفر شــد و حاال در پنجمین 
فصل حضورش در ســرزمین الله هــاى نارنجى 
به افتخارى تاریخى دســت یافت. وینگر راست 
تیم ملى ایران که یکى از امیدهاى اصلى کارلوس 
کــى روش در جام جهانى محســوب مى شــود، 
دیروز در روز پایانى لیــگ فوتبال هلند در فصل 
2018-2017 در ترکیب اصلى آلکمار مقابل زوله 
به میدان رفت و درحالى کــه رقابت تنگاتنگى با 
مدعیان آقاى گلى در تیم هاى دیگر داشت، هت 
تریک کــرد. علیرضا جهانبخــش در دقایق 13، 
52 و 88 براى تیمش گلزنى کرد تا سهم بزرگى 
در برترى آلکمار مقابــل زووله در هفته 34 لیگ 

هلند داشته باشد. لژیونر ایرانى که در هفته هاى 
اخیر براى نخســتین بار در لیــگ هلند موفق به 
هت تریک شــده بود، در هفته پایانى توانســت 
یک بار دیگر شایســتگى هاى خــود را ثابت کند 
تا با 21 گل به عنوان آقــاى گل این فصل فوتبال 
هلند شناخته شود. یانســن از دن هاخ و استیون 
برگویس از فاینورد که رقبــاى جهانبخش براى 
آقاى گلى محســوب مى شــدند،  دیروز 2 گل به 
ثمر رســاندند اما بازهم به گرد پاى وینگر ایرانى 
آلکمار نرسیدند که با اختالف 3گل باالتر از رقباى 
خود در صدر جدول گلزنــان قرار گرفت. علیرضا 
جهانبخش نه تنهــا به عنوان نخســتین بازیکن 
ایرانى به عنوان 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 این که جهانبخش 
در بخش پاسورها هم آمار فوق العاده اى از خودش 

ثبت کرد. جایى این آقاى گل ارزشــمندتر جلوه 
مى کند که متوجه مى شویم، لژیونر ایرانى حتى 
به عنوان مهاجم نوك در تیمش به میدان نمى رود.  
جدا از این که درخشش علیرضا جهانبخش و قرار 
گرفتن او در اوج آمادگى مى تواند خبر خوشــى 
بــراى کارلوس کــى روش و هــواداران تیم ملى 
فوتبــال ایران در فاصلــه نزدیک به یــک ماه تا 
جام جهانى 2018 باشد، این اتفاق مى تواند براى 
او یک ســکوى پرتاب هم در فوتبال اروپا باشــد. 
حاال همه تیم هــاى بزرگ اروپایى نگاه شــان به 
آقاى گل لیگ هلند و بازیکنى اســت که با وجود 
قرار نداشتن در نوك حمله آمار فوق العاده اى در 
گلزنى خلق کرده است. شــاید این عنوان آقاى 
گلى سرآغازى براى درخشــش پدیده ایرانى در 
قلب قاره سبز باشــد. از حاال باید لحظه شمارى 
کنیم تا فصل آینده علیرضا جهانبخش را در یکى 

از بزرگترین تیم هاى اروپایى ببینیم. 

یادداشت

|  عبا عب  |   روزنامه نگار   |
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دکتر پیوندی رئیس جمعیت 
هالل احمر در دیدار با خانواده 
میثم پرنیان، امدادگر  جمعیت


