
قانون تسهیل ازدواج در پیج مسئوالن!

در ن��گاه کلی اجرای حت��ی بعضی از بندهای قانون »تس��هیل ازدواج جوانان«  13ماده ای و 
چه��ار تبص��ره ای نوید تحول بزرگی در زمینه ازدواج می دادند ک��ه البته هیچکدام به مرحله 

اجرا نرسیدند.
»ازدواج جوانان« دغدغه ای که این روزها باید تمام مس��ئوالن برای تس��هیل اش از جان مایه 
بگذارند؛ در ش��رایط نامناسب اقتصادی کشور و در روزهایی که بسیاری از مردم با مشکالت 
معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، ازدواج جمعیت زیادی از جوانان کشور به تاخیر افتاده 
است؛ این موضوع در دهه اخیر آنقدر شدت یافته که حتی ازدواج در سن طبیعی خود برای 

بسیاری از مردم عجیب به نظر می رسد.
باال رفتن س��ن ازدواج س��بب شده کمتر دختر جوانی در س��نین زیر ۲۷ سال به ازدواج فکر 
کند و س��ن ازدواج پس��ران هم سال هاست از 3۲ سال گذشته اس��ت. همه این آسیب ها در 
حالی به وقوع پیوس��ته که 15 سال پیش قانون تسهیل ازدواج تصویب شد ولی همچنان در 

پیچ وخم اجرایی شدن مانده است.
رهب��ر انق��الب در ۲۴ مردادماه 13۹۸ در دیدار با جمعی از تش��کل های مردم نهاد فعال در 
حوزه خانواده در خصوص اهمیت ازدواج فرمودند: یک]مسئله[ هم ازدواج مجّردان است. »َو 
الِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو إِمائُِکْم«  این االن واقعاً ]الزم اس��ت.[ گاهی  أَنِْکُحوا الَأْیامی ِمْنُکْم َو الصَّ
دخترهای��ی ب��دون آوردن نام یا گاهی هم با نام، به من نامه می نویس��ند که طالب ازدواجند 
و برایش��ان فراهم نمی ش��ود. یکی از دعاهایی که بنده دائم می کنم ب��رای ازدواج دخترها و 
پس��رهایی اس��ت که مایل به ازدواجند و امکان ازدواج ندارند. فکر کنید ببینید چه کار باید 

کرد؟ همه ی اینها قابل عالج است. بایستی این را ]عالج کرد[.
ماجرا از دی ماه سال 13۸۴ شروع شد. زمانی که باالخره مسئولین و دست اندرکاران تصمیم 
گرفتن��د »برای پایان دادن ب��ه نگرانی ها و دغدغه های جوانان و با اولویت دادن به تس��هیل 
اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه های مراس��م ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه 

زندگی « برای جوانان آستین باال بزنند.
درحالی که یک فوریت این طرح در دی ماه سال ۸3 به تصویب مجلس رسیده بود بندهایی 
از آن در دی ماه ۹3 مثل بند »تعیین سقف مهریه« با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح 
حذف شد. سرانجام این الیحه در ۲۷ آذر 13۸۴ در جمهوری اسالمی به قانون تبدیل شد.

در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بندهای قانون »تسهیل ازدواج جوانان«  13ماده ای و چهار 
تبص��ره ای نوید از تحول بزرگی در زمینه ازدواج می دهد ک��ه البته هیچکدام به مرحله اجرا 
نرس��یدند. مفاد این قانون گویا تمام مش��کالت جوانان ایرانی برای ازدواج را شناسایی کرده 

است اما چه سود که مسئوالن هنوز برای اجرا گامی موثر برنداشته اند.
البت��ه این نکته را باید گفت که در بودجه س��ال ۸5 برای ای��ن صندوق حدود 3۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شد که پس از حدود دو سال، هیات وزیران و شورای عالی اداری 
در قالب مصوبه ای ادغام این صندوق و تش��کیل صندوق جدیدی به نام »مهر امام رضا)ع(« را 
تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان به انزوا 
رفت. اما متاسفانه طبق رسمی که بین مسئوالن کشور جا افتاده است صرفا در هفته ازدواج 
س��خن از چند طرح به میان می آید، برنامه هایی اعالم می ش��ود و تازه متوجه می شوند که 
چه کارهای بیشمار انجام نشده ای وجود دارد. البته همین دغدغه فقط برای این هفته است 

و بعد موکول می شود به هفته ازدواج سال بعد!
ایرادات قانون تسهیل ازدواج

از بند اول این قانون درباره تهیه مسکن تا بندهایی درباره حقوق ماهیانه به زوجین تا بندی 
که نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی را موظف به در اختیار دادن باشگاه های و تاالرهای 

خود برای مراسم های عروسی می کند و...همه شامل مشخص نبودن نهاد اجرایی می شوند.
هم��ه این موارد باید مورد توجه نمایندگان انقالبی به خصوص اعضای کمیس��یون اجتماعی 
قرار گیرد. رهبر انقالب در س��ال های اخیر بارها انجام این قانون را به صورت مس��تقیم و غیر 
مس��تقیم ب��ه زبان آورده اند و حال بای��د منتظر بمانیم تا عملکرد مجل��س انقالبی را در این 

خصوص ببینیم.
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سعيدپيرزاده

ایران بارها از سوی مقامات غربی بخصوص مقامات امریکایی 
متهم به حمایت از تروریس��م شده است، اما طنز تاریخی این 
اتهام آنجاس��ت که این کشورها از گروههای تروریستی فعال 
در کشورمان  حمایت کرده و آنها را پناه داده و همراهی می 
کنند. اخیراً جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر، 
در عملیاتی پیچیده و مقتدرانه توس��ط س��ربازان گمنام امام 
زمان )عج(  دستگیر شد. بالفاصله بعد از این اقدام فرزند وی 
در گفتگو با بی بی سی اعالم کرد که پدرش بی گناه است و 
آزار او حتی به مورچه ای هم نمی رسد!  اگرچه این بازی بی 
بی سی و دیگر رسانه های همسوی این شبکه تکراری است 
و غرب تالش می کند تا با فریبکاری اقدامات این گونه افراد 

و گروه های تروریستی را الپوشانی کند، اما 
سابقهفعاليتگروهتندر

)ا نجمن پادشاهی ایران(  یکی از گروه های تروریستی و ضد 
انقالب اس��ت که در جریان گروه های معاند و طرفداران رژیم 

پهلوی فعالیت می کند. 
برخی کارشناس��ان سابقه تاس��یس این گروه را در سال های 

نخست دهه ۸۰ و یا به طور دقیق تر سال 13۸3 می دانند. 
هدف گروه تروریستی تندر که به عنوان انجمن سلطنت طلب 
ایران نیز شناخته می شود، سرنگونی نظام جمهوری اسالمی 
ایران، دفاع از اعمال خش��ونت آمی��ز و اهانت علنی به کتاب 

مقدس قرآن است.
 »جمشید شارمهد« س��رکرده گروه تروریستی تندر مستقر 
در آمریکا در ارتکاب عملیات تروریس��تی متعددی در داخل 
کشور دس��ت داشته اس��ت. طبق اطالعات در دسترس فتح 
اهلل منوچه��ری با نام مس��تعار فرود فوالدوند در س��ال های 
نخس��ت تاس��یس این گروه و تا س��ال 13۸5 رهبری آن را 
برعهده داش��ت پس از آن بود که جمشید شارمهد در همان 
س��ال رهبری آن را برعهده گرفت. جمش��ید شارمهد متولد 
س��وم فروردین  133۴ اس��ت که  در تهران در یک خانواده 
ایران��ی و آلمانی ب��ه دنیا آمد و تحصیالت پیش دانش��گاهی 
خود را به تناوب در کش��ورهای ایران و آلمان به پایان رساند. 
شارمهد اواخر دوران جنگ تحمیلی به آلمان مهاجرت کرد، 
تا همین چندی پیش و بر اس��اس اطالعات منتش��ر شده در 
پای��گاه اطالع رس��انی این گروه برانداز، به همراه همس��ر و ۲ 
فرزندش در لس آنجلس زندگی می کرد. جمشید شارمهد در 
سال 13۸۷ عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز 
را طراحی و اجرا کرد. در آن اقدام تروریستی 1۴ نفر شهید و 
۲15 نفر از عزاداران حس��ینی مجروح شدند. در سال ۸۸ نیز 

یکی از اعضای این گروه به نام محمدرضا علی زمانی به جرم 
تالش برای بمب گذاری و انجام عملیات تروریستی در حادثه 
حسینیه سید الشهدای شیراز اعدام شد. در اقدامی دیگر این  
تروریس��ت ها که در یکی از هتل های تهران مش��غول ساخت 
بمب بودند، براثر انفجار و آتش س��وزی موقعیتشان لو می رود 
و توس��ط نیروهای امنیتی دستگیر می ش��وند. انفجار مقابل 
من��زل امام جمعه نهاون��د در ۲۴دی 13۸۸ از دیگر اقدامات 
تروریس��تی انجمن پادش��اهی اس��ت. این گروهک در ترور 
شهید مس��عود علیمحمدی، از دانشمندان صنعت هسته ای 
کشور نیز نقش داشت. همچنین این گروه تروریستی درصدد 
ارتکاب عملیات های تروریس��تی مهمی همچون انفجار س��د 
سیوند شیراز، منفجر کردن حرم مطهر امام خمینی )ره( در 
تهران،  انفجار بمب های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران، 
عملیات تروریس��تی در کنسولگری روسیه در رشت ؛ اما این 
عملیات ناکام ماندند. از دیگر طرح های تروریستی ناموفق این 
گروهک می توان به طرح انفجار مخازن و خطوط انتقال نفت 
در بندر گن��اوه، بمب گذاری در حرم حضرت معصومه)س( و 
مجلس شورای اس��المی اشاره کرد که این طرح ها نیز عقیم 
ماند و اجرایی نشد. به گفته حجت االسالم و المسلمین سید 
محمود علوی وزیر اطالعات حدود ۲۷ اقدام تروریستی توسط 
جمشید شارمهد و مجموعه اش علیه کشورمان انجام شده که 
با همت و هوش��یاری و اشراف سربازان گمنام امام زمان همه 
آن ه��ا خنثی ش��د.  در واقع می توان گفت  تروریس��ت ترین 
جریان سلطنت طلبی، جریان انجمن پادشاهی ایران مربوط 
به تندر بود. تندر عالوه بر ش��بکه رادیویی و تلویزیونی که از 
طریق ماهواره برای بخش هایی از آسیا پخش می شود، پایگاه 
اطالع رس��انی و صفحات مجازی فعالی نیز دارد که در تمامی 
آنها به  زعم خود »چگونگی مبارزه« با نظام جمهوری اسالمی 
را آموزش داده و بعضا با افتخار مس��وولیت اقدامات ش��ان را 
می پذیرند. ش��ارمهد در س��ال ۲۰۰۴ میالدی با اس��تفاده از 
تجربیات حرف��ه ای خود در زمینه اینترن��ت، تارنمای تندر-

دات-ارگ را به عنوان ارگان سیاس��ی و تبلیغاتی این گروهک 
راه اندازی و در سال ۲۰۰۷ میالدی به  همراه دوستان خود در 

لس آنجلس »رادیو تندر« را راه اندازی کرد. 
 روشفعاليت

روش ه��ای فعالیت گ��روه تروریس��تی تندر، همانند س��ایر 
گروهک های ضد انقالب که  از س��وی معاندین نظام اسالمی 
و کش��ور هایی همچ��ون آمریکا و رژیم صهیونیس��تی تغذیه 
مالی می شوند، از طریق رادیو و تلویزیون و همچنین فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی همچ��ون تلگرام اس��ت. این گروه 

تروریس��تی در وهله نخس��ت س��عی دارد تا از همین طریق 
ش��روع به دین زدایی از افکار و اندیشه بینندگان انجام دهد. 
یکی دیگر از اقدامات این گروه تروریس��تی طراحی و اجرای 
انفجارهای گس��ترده در نقاط مهم کشور است که برای اجرا 
از طریق جذب افراد در داخل کشور دنبال می شود. در کنار 
پیش��برد این هدف، ارائه آموزش ه��ای نظامی و اطالعاتی به 
افراد جذب ش��ده در داخل کشور دیگر هدف این گروه است.  
انجام اقداماتی همچون گس��ترش شبکه رسانه ای با استفاده 
از فضای ماهواره و اینترنت، اس��تفاده از عناصر جذب ش��ده 
جهت انجام اقدامات اطالعاتی و جاسوسی، شناسایی و انجام 
اقدامات اطالعاتی علیه عناصر و نیروهای طرفدار جهت ترور، 
ایجاد رعب و وحش��ت در کشور با انجام عملیات  تروریستی و 
به شهادت رساندن شخصیت های سیاسی و صاحبان اندیشه 

در جامعه از مهم ترین اهداف این گروه تروریستی است.
 فرافکنیواختالف

جالب آنجاس��ت که این گروه که درحالی چند س��الی است 
به زعم خود و کنار س��ایر گروه های تش��کیل ش��ده در مسیر 
»براندازی« نظام گام برمی دارند که توانایی مدیریت اختالفات 
خود را نی��ز ندارند. چنانکه پس از اعالم خبر بازداش��ت این 
آخرین نمون��ه از فعاالن در این گروه های »برانداز« توس��ط 
وزارت اطالعات و بازنش��ر این خبر در ش��بکه های اجتماعی، 
جمعی از اکانت های توییتری که از قرار معلوم به برخی دیگر 
از این گروه ها مرتبط است نه تنها با خرسندی خبر بازداشت 
وی را منتش��ر  کردند، بلکه از او ب��ه عنوان »عامل جمهوری 

اسالمی« نام بردند. 
این درحالی اس��ت که »تندر« پی��ش از این طی بیانیه ای به 
تندی از سایر گروه های سلطنت طلب انتقاد کرده و در آن نه 
 تنها »فرشگرد« و »انجمن ایرانیان امریکا« و »حزب مشروطه 
ای��ران« و »ققنوس« را »عوامل جمهوری اس��المی« معرفی 
ک��رد، بلکه به تندی از حمایت و نامه آن��ان به »جو بایدن«، 
کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
امری��کا انتقاد کرده و ه��دف این افراد از این اقدام را مقابله با 

دونالد ترامپ در حفظ »تجارت هروئین« عنوان می کند.

 مرگانجمن 
چهار نفر یعنی  فتح اهلل منوچهری با نام مستعار فرود فوالدوند 
)سرکرده سابق انجمن(، الکس��اندر ولی زاده، ناظم اشمیت و 
جمشید شارمهد به عنوان اعضا و لیدر های اصلی این گروهک 
شناخته می شوند. سه نفر دیگر، خرداد سال ۹۰ در سفری به 
ترکیه و کردس��تان عراق، ناپدید شدند و از آن پس، اطالعی 
از سرنوشت آنان در دست نیست. حاال با دستگیری شارمهد، 
انجمن پادش��اهی ایران که می خواس��ت برای ای��ران و برای 
جمهوری اس��المی م��رگ را رقم بزند، باید مرده به حس��اب 

آورد. 
 جوکامريکايی 

با این وجود بعد از دس��تگیری س��رکرده گروهک تروریستی 
تندر، س��خنگوی وزارت امور خارجه آمری��کا گفت: ایران به 

قوانین و معیارهای بین المللی احترام بگذارد.
وی که کش��ورش س��الها پناهگاه این گروهک تروریس��تی و 
همکیش��انش بوده، مدعی ش��د: نظام ایران تجربه زیادی در 
بازداشت ایرانی ها و خارجی ها بنا به اتهامات اشتباه دارد. ایران 
را به ش��فافیت های بیش��تر و احترام ب��ه قوانین بین المللی 

تشویق می کنیم.
این اظهارات امریکا در حالی عنوان می ش��ود که آمریکایی ها 
سالهاس��ت که نه تنها با حمایت از تروریست های شناسنامه 
دار و کس��انی ک��ه مس��ئولیت چندین عملیات تروریس��تی 
داخ��ل ایران را بر عهده گرفته  دس��ت  خ��ود را علناً به خون 
مردم و ش��هروندان بی گناه ایرانی آلوده کرده است بلکه خود 
مستقیماً دست به ترور مقامات کشورمان می زند که شهادت 
سردارسرلش��کر قاس��م س��لیمانی یکی از این نمونه ها است. 
دولت آمریکا با چنین س��وابق تاریک و سیاه در جهان و ظلم 
و جنایت علیه مردم ایران خود را »در کنار مردم ایران و همه 
فارس��ی زبانان« معرفی می کند و دای��ه مهربانتر از مادر می 
شود. این روزها با تشدید تحریمها علیه مردم ایران آن هم در 
زمان کرونا، نیت واقعی دولت آمریکا بیشتر از قبل عیان شد 
و ادعای ریاکارانه آن در قبال صلح، سعادت و آزادی و حقوق 

بشر، هیچ خریداری بویژه در ایران نمی تواند داشته باشد.

امامعلی)ع(: بزرگترین دشمنان کسانی هستند که حیله های 
خصمانه خود را مخفی می کنند.

آيتاهللخاتمی:
اجالسخبرگانرهبریبهتاريخ

ديگریموكولشد
رئیس��ه  هیئت  س��خنگوی 
خبرگان رهبری اعالم کرد: 
علی رغ��م اینک��ه مقدمات 
برگزاری هش��تمین اجالس 
خب��رگان  مجلس  رس��می 
 ۲۷ تاری��خ  در  رهب��ری 
مردادم��اه فراهم ش��ده بود 
ولی با توجه به گسترش ویروس کرونا این اجالس 

در تاریخ فوق برگزار نخواهد شد.
مت��ن توضیح��ات آی��ت اهلل س��یداحمد خاتم��ی؛ 
سخنگوی هیئت رئیس��ه خبرگان رهبری به شرح 
ذیل اس��ت: همانگونه که در مصاحبه گذشته بیان 
ش��د، س��خن از اجالس احتمالی مجلس خبرگان 
رهب��ری در تاریخ ۲۷ مرداد ب��ود. اینک علی رغم 
اینکه تمام تمهیدات و مقدمات برگزاری هشتمین 
اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری فراهم شده 
ب��ود و دبیرخانه این مجلس آماده برگزاری اجالس 
ب��ود، ولی با توجه به گس��ترش وی��روس منحوس 
کرونا و درگیر بودن اکثر اس��تانهای کش��ور با آن و 
نیز با لحاظ اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا، تشکیل 
اجتماع��ات را ممنوع نموده اند، ضمن ادای احترام 
ب��ه نمایندگان معزز مجلس خبرگان رهبری، اعالم 
می داریم این اجالس در تاریخ فوق برگزار نخواهد 
شد و با فراهم شدن شرایط در زمان مناسب، تاریخ 

بعدی اجالسیه اعالم می گردد. 
همین جا به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری تأکید می کنم بر آنچه مقام معظم 
رهبری »مدظله العالی« بر آن تأکید داشتند که در 
مجالس عزاداری محرم با ستاد ملی مقابله با کرونا 
همراهی ش��ده و عزاداران گرامی س��االر شهیدان 
حض��رت ابی عب��داهلل الحس��ین »علیه الس��الم«، 
دستورالعمل های بهداش��تی را رعایت کنند. اینک 
در آس��تانه عیداهلل االکبر عید مبارك غدیر از روح 
موالی متقیان حضرت علی »علیه السالم« استمداد 
می طلبیم که ب��رای نابودی ویروس منحوس کرونا 
مدد کرده و بش��ریت را از ش��ر آن خالصی عنایت 

فرماید.

رحمانیفضلی:
نااميدكردنمردمبزرگترين

تحريفاست
وزیر کش��ور با بی��ان اینکه بزرگتری��ن تحریف این 
است که مردم را ناامید کنیم، گفت: در نتیجه این 
تحریف، مردم تحت تاثیر شبه رسانه ها و رسانه های 
بیگانه قرار می گیرند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور در پنجاه و چهارمین جلس��ه س��تاد اطالع 
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه 
در  دوس��ال برگزاری جلسات ستاد اقدامات خوبی 
انجام ش��د، اظه��ار کرد: در این مدت اگر ش��رایط 
رسانه ای مناس��ب فراهم نمی شد، وضعیت کشور 

می توانست نامناسب تر باشد. 
وی افزود: در این دوره دو س��اله در موضوع تأمین 
کاالی اساس��ی، بازار، قیم��ت کاالها، نظارت، بحث 
خ��ودرو و مس��کن، ارز و حت��ی در خصوص بنزین 
تصمیم��ات خوبی در این س��تاد اتخاذ ش��د. وزیر 
کش��ور با تاکید بر اینکه همواره نگاه پیشگیرانه به 
مسائل داش��تیم، گفت: اصل و مبنای تشکیل این 
جلسات  ایجاد هماهنگی میان رسانه های مختلف 
و دس��تگاه های اجرایی و اقتص��ادی بود تا عالوه بر 
بهبود ش��رایط اقتص��ادی در جامع��ه، تلقی و نگاه 
مردم و افکار عمومی نس��بت به ش��رایط اقتصادی 
واقع بینانه ش��ود و ام��کان همراهی و هماهنگی با 
دولت و دستگاه های اجرایی در مقابل هجمه هایی 

که صورت می گیرد، فراهم شود.
رحمانی فضلی اشاره کرد: حوزه کاری این ستاد در 
واقع اطالع رس��انی در حوزه اقتصاد بود اما با نگاه 
پیشگیرانه و متناسب با احتمال ایجاد نگرانی ها در 
افکار عمومی در برخی مسائل اقتصادی، پیشاپیش 
نظرات خود را اعالم و موضوع را پیگیری می کردیم 

که در این حوزه هم اقدامات زیادی انجام شد.

گزارشخبر

یادداشت

»آرامشجان«

دس��ت توس��ل ب��ه ت��و دارم خدا
ج��ز ت��و دگ��ر ی��ار ن��دارم خ��دا
هر چ��ه ک��ه دارم زت��و دارم خدا
بی ت��و و مهرت��و چ��ه دارم خدا؟

بی ت��و کج��ا و ب��ه ک��ی رو آورم
ب��اورم نش��ود  خدای��ا  ت��و  ب��ی 
در هم��ه ج��ا نام ت��و را م��ی برند 
ح��ور و مل��ک ذک��ر ت��و را از برند

خ��اك در خان��ه ت��و گوهر اس��ت
خان��ه  تو دردل و جان من اس��ت
ن��ام ت��و آرام��ش جان من اس��ت
مصح��ف تو خ��ط امان من اس��ت

ب��س که گنه ک��رده ام این س��الها
توب��ه شکس��تم هم��ه ش��ب بارها
امی��د  دارم  ت��و  ب��ه  ب��ار خدای��ا 
رو س��یه ام ب��ا تو ش��وم رو س��فید

سيرنگاحمدزاده

ترنم احساس

نگاهی به فعالیت های تروریستی گروه تندر در ایران 

آزارشبهمورچههمنمیرسد!


