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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شــهروند| رئيس جمهوری دیــروز در 
جلسه هيأت دولت به تشریح آخرین اتفاقات 
و رویدادهای داخلــی و بين المللی پرداخت؛ 
انزوای آمریکا در قبال توطئه چينی هایی که 
در عرصه منطقه ای و جهانی برای ایران انجام 
داده، از اهم سخنان روحانی بود. بی اثر بودن فاز 
آخر تحریم های آمریکا در 13 آبان نيز مسأله 
دیگری بود که رئيس جمهــوری بر روی آن 
تاکيد کرد. روســفيدی ایران از نظر نهادهای 
بين المللی و دادن حق به ایران و محکوميت 
آمریکا به منظور اعمــال تحریم های ظالمانه 
عليه مردم نيز ازجمله مباحثی بود که روحانی 
در مورد آن توضيحاتــی داد. دادن اختيار به 
بانک مرکزی برای متعادل کــردن و تنظيم 
بازار و همچنين توصيه به رسانه ها که دست 
به پمپاژ نااميدی در قبال مردم نزنند، ازجمله 
مســائلی بود که روحانی در آخرین جلســه 
هيأت دولت مطرح کرد. در ادامه اهم سخنان 

رئيس جمهوری را آورده ایم. 
آینده ما و انزوای آمریکا

رئيس جمهوری با بيان اینکــه آمریکا در 
اقداماتی که از دی ماه  سال گذشته تا به امروز 
عليه ایران شروع کرده، قطعا از لحاظ سياسی 
شکست بزرگی را متحمل شده است، تاکيد 
کرد: »آمریــکا امروز در دنيا منزوی اســت و 
کسی شــيوه های آمریکایی ها را نپذیرفته و 
قبول نخواهد کرد.« اشاره روحانی به حمایت 
کشــورهای اروپایی حامی برجام است که از 
زمان خروج ترامپ از این معاهده بين المللی، 
تاکيد بر حفظ آن داشته اند. در آخرین جلسه ای 
که ایران با کشورهای اروپایی در نشست اخير 
سازمان ملل داشت، بر تبادالت بانکی و مالی 
با بانک های ایرانی نيز تاکيد شد که دستاورد 
بزرگی برای دولت محسوب می شود. روحانی 
همچنين بيان کرد: »1+4 و کشورهای اروپایی 
عالوه بر حمایت از برجام یک نهاد ویژه مالی را 

برای تعامل با ایران تصویب و آن را اعالم کردند 
و آمریکایی ها بشــدت از این موضوع ناراحت 

هستند.«
»شعار« فشار آبان ماه

رئيس جمهوری اقدامــات دولت آمریکا را 
از لحاظ اقتصادی به ضرر همگان دانســت و 
گفت: »همه ازجمله اروپا، ایران، دیگر کشورها 
و حتی خود آمریکا ضــرر کرده اند و آمریکا در 
راه و مسيری که از  سال گذشته به ویژه دی ماه 
آغاز و در اردیبهشت امسال آن را تشدید کرده، 
دســتاوردی نداشته اســت و به قول خودش 
قصد دارد از آبان ماه این فشارها را تشدید کند 
که البته چيزی برایش باقی نمانده و همه اینها 
شعار و حرف است.« روسيه، چين و کشورهای 
اروپایی اکنون در عرصــه بين المللی از ایران 
دفاع می کنند. از سوی دیگر، تدارکی هم برای 
فروش نفت ایران دیده شده است. خریداران 
نفت ایران نمی توانند خود را از خرید نفت ایران 
مبری کنند. ناگفته نماند عربستان سعودی نيز 
که قرار بوده با افزایش سطح توليد نفتی خود 
جایگزین مناســبی برای نفت ایران باشد، در 
این مورد به اختالفاتی با ایاالت متحده خورده 

است. 
  دستاورد کوتاه آمریکا 

رئيس جمهوری با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
با ســروصداهایی که برای تحریم ایران ایجاد 
کرده اند، تصميم شــان برای فشار عليه ایران 
مدتی کوتاه است، گفت: »آنها می خواهند ایران 
را در این مدت کوتاه تحت فشار قرار دهند تا 
یک دســتاورد کوچکی از لحاظ سياسی در 
داخل آمریکا به دست بياورند.« روحانی افزود: 
»همه تالش آمریکا ایــن بود که به هر نحوی 
یک نوع مذاکره در هر سطحی با ایران شروع 
شود و او اعالم کند که با اعمال فشار عليه ایران 
موفق به مذاکره شدند و همانند گذشته ادعا 
کنند که قدم جدیدی را برای مســائل ایران و 

بين الملل برداشته اند.«
به دنبال منافع کشور و رفاه مردم

رئيس جمهوری همچنيــن گفت: »دولت 
با همه توان به دنبال منافع کشور و رفاه مردم 
اســت.«  روحانی با بيان اینکه همه می دانيم 
در شرایط امروز کشور به خاطر توطئه آمریکا 
و برخی اذناب آنها در منطقه، فشــارهایی از 
لحاظ اقتصادی به مردم وارد شده است، گفت: 

»اما دولت با همه توان به دنبال این اســت که 
در برابر آمریکا ایستاده و این فشارها را کاهش 
دهد.« جلســات سران ســه قوه ازجمله این 
راهبردهاســت که دولت در این راستا پيش 

برده است. 
اختيار به بانک مرکزی برای تنظيم 

بازار
رئيس جمهوری افزود: »اختيارات کامل به 
بانک مرکزی برای تنظيم بازار داده شده و مردم 
شاهد نخستين آثار آن در روزهای اخير بودند. 
بانک مرکزی برای تنظيم بازار همان طور که در 
دو روز اخير اقدام کرده قادر است تا  سال آینده 
به همين نحو عمل کند.  این یک تهمت و دروغ 
است که بگویند دولت می خواهد از باالرفتن 
ارز ریال به دست بياورد، چراکه دولت راه های 
سالمی را برای تامين ارز مورد نياز خود دارد و 
نيازی به این کار نــدارد و این اقدامات به ضرر 
دولت اســت؛ دولت هيچ وقت نمی خواهد که 
نرخ ارز در بازار نامتعادل باشد و همواره توصيه 
من به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ســایر 
مسئوالن این بوده که باید قيمت ارز را متعادل 

نگه داریم.«
مردم را نگران نکنيم

روحانی به رسانه هایی اشــاره کرد که دایم 
درحال پاشــيدن بــذر نااميدی بيــن مردم 
هستند و در این زمينه گفت: از همه رسانه ها 
تقاضا می کنم پيام یأس آور به جامعه ندهند، 
چراکه حق آنها نيست و انتظار مردم هم این 
نيست که کسی بذر یأس در جامعه بيفشاند. 
رئيس جمهوری با تاکيد بر اینکه نباید مردم را 
نسبت به آینده نگران کنيم، گفت: به صراحت 
می گویم که کاالهای اساسی مورد نياز مردم 
در انبارها از هر  ســال و زمانی بيشــتر است و 
حتی اخيرا تصميم به افزایش این ذخایر هم 
اتخاذ شده، با وجود اینکه با همين شرایط هم 

هيچ کس نباید نگران کاالهای اساسی باشد.

ميل به زندگی در خودکشی های اعتراضی

 مسئولیت شهروندی در برابر 
خودکشی های اعتراضی

محمد باقرزاده
روزنامهنگار

تکفيری ها را که مســتثنی کنيم، درک خودکشی های 
اعتراضی عمال نشــدنی اســت؛ قضاوت درباره فردی که 
مهمترین دارایی خود یعنی جان و زندگی را بر کف دست 
می گذارد و با کشــيدن یک کبریت یا فشاردادن فندک از 
همه هستی خود می گذرد، احتماال کاری غيراخالقی یا در 
بهترین حالت نصيحتی بی اثر است. واضح  است فردی که 
به خاطر مشکالت زندگی دست به اقدام اعتراضی می زند 
و می خواهد در اعتراض به بی توجهی ها از تنها ابزار باقيمانده 
یعنی جان خود بگذرد؛ به عبارتــی از ارزش جان و زندگی 
خود می گوید. الیه پنهان خودکشی های اعتراضی تأکيد به 
ارزش زندگی و جان آدمی است. پذیرش این تأکيد به حق 
زندگِی نهفته در خودکشی های اعتراضی، واجد مسئوليتی 
برای همه شهروندان است. احتماال کمتر کسی پيدا می شود 
که از وضع امروز جامعه ایران بی خبر باشد و این قيمت های 
سربه فلک کشيده و وضع بغرنج معيشتی مردم را نبيند. بُعد 
ترسناک و مسئوليت آور این شرایط ناخوشایند معيشتی 
زمانی آشکار می شود که بدانيم براساس آمارهای رسمی 
بيش از ۲۵درصد مردم ایران دچار افســردگی اند و جامعه 
حال روانی درســتی ندارد.  کمتر از یــک  ماه پيش فردی 
مقابل شهرداری تهران روی بدن خود، همسر و فرزندانش 
بنزین ریخت که اگر چه همسر و فرزندانش نجات یافتند 
اما استخوان های سوخته شده آن شهروند حاال زیر خروارها 
خاک اســت. او یک خواســته داشــت و به  طور خالصه 
می خواست زندگی خود و خانواده اش را نجات دهد. دیروز 
هم این سناریو تکرار شد و شهروندی دیگری کفن  پوشيد و 
با ۲۰ ليتر بنزین خود را به خيابان بهشت رساند که البته قبل 
از روشن شدن فندک، با اقدام به موقع ماموران حراست شورا 
از یک فاجعه دیگر جلو گيری شد. به همين سادگی انسان ها 
می ميرند و گروه های سياسی هم به سختی در تالشند که از 
این نابودشدن ها نهایت استفاده را ببرند. راه هيچ سعادتی 
از مرگ انسان ها نمی گذرد و هر گونه مصادره سياسی این 
اقدامات تنها جامعه را متزلزل می کند. هم در دوره شهرداری 
اصولگرایان و هم در دوره اصالح طلبان شاهد خودسوزی و 
مرگ شهروندان مقابل شهرداری تهران بوده ایم و همين 
نشان می دهد که این مســأله را باید فارغ از منافع حزبی و 
گروهی بررســی کرد. هر اقدامی در جهت عادی سازی و 
متداول شدن خودسوزی های اعتراضی آسيبی برای تمام 
جامعه است و در مقابله این وضع همه شهروندان مسئولند. 
در گام نخست مدیران دولتی و مســئوالن کشوری باید 
با چشــم بازتری وضع کنونی اجتماعی ایران را ببينند و 
مقابل این بحران خانمانسوز بایستند. کارمندان، مدیران 
ميانی و شهروندان؛ همه در مقابل کوچکترین واکنش  های 
این  روزهایمان مســئوليم و باید بدانيم حتی یک برخورد 
ابتدایی ناشایســت می تواند ویرانگر باشــد و ما راهی جز 
فهميدن و درک کردن همدیگر نداریم. مسئوليت رسانه ها 
و تک تک فعاالن شــبکه های مجازی هم در پوشــش و 
ترویج اقدام به خودکشــی ها مهم اســت و دست کم تا به 
امروز تمام کارشناســان از ضرورت پوشش محتاطانه این 
اخبار می گویند؛ هر گونه خبری شدن اخبار خودکشی ها 
به گونه ای که جنبه ترویجی و ستایش گونه داشته باشد، 
شعله ای اســت که دود آن در چشــم تمام شهروندان فرو 
خواهد رفت.  مهمتر از آن اگــر ذره ای به حفظ این جامعه 
فارغ از حاکمان و مدیران اهمیت  دهیم، راهی جز حساسیت 
و مســئولیت نداریم. این  روزها ما محکوم به درک فراتر از 

وظیفه همدیگریم.
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 پرونده ابر بدهکار بانکی
به دادسرا بازگشت

پرونده »م.ج« ابر بدهکار بانکی که به گفته 
دادســتان تهــران یک هــزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان بدهی به بانک ســرمایه دارد، برای رفع 
نواقص به دادســرای پولی و بانکی برگشت. به 
گزارش جماران، هفتم دی  ســال ۹۵ بود که 
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده 
بدهــکاران بانک ســرمایه گفــت: »در بانک 
سرمایه، 1۰نفر قریب به 4 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت اخذ کردند و آقای م.ج که ششم دی 
۹۵ بازداشت شد ، 1۲۰۰ ميليارد تومان بدهی 

دارد.« 

روزنامه شـهروند در  شـکل جدید 
خـود بـا فـرم و محتوایـی متفاوت 
منتشـر می شـود. مـا را از نظرات و 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 
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استطاعت وجود نداشته باشد، این مطالبه اثر نمی کند؛ قدرت شرط عامه همه تکالیف است؛ فرقی 
میان این دو لفظ نیست که اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند. اشکال دوم آن است که در دستورات 
اسالمی آمده شخصی که توانی مالی داشته و بدهی خود را نمی دهد را زندانی کنیم؛ اما کسی که 

توانایی ندارد را نمی توان زندانی کرد؛ اگر شک بر توانایی مالی داریم، اصل بر نداشتن او است.
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خروج آمریــکا از برجام و پس از آن آغــاز دور جدیدی از 
تحریم ها، عاملی بود تا ایران در تاریــخ ۲۵ تیر ۹۷ به دیوان 
بین المللی دادگستری در الهه هلند از ایاالت متحده آمریکا 
شــکایت کند. ایران نســبت به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ 
مودت-روابط اقتصادی و حقوق کنســولی میان دو کشور- 
نزد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضائی 
سازمان ملل متحد شکایت برد و پس از آن هم در شهریورماه 
چهار جلسه استماع توسط این دادگاه برگزار شد تا نمایندگان 
هر دو کشور در آن به بیان ادله شــان بپردازند و حاال پس از 
گذشت حدود یک ماه از برگزاری این جلسات، روز گذشته 
دیوان بین المللی دادگستری الهه قرار موقتی را صادر کرد که 
بر اساس آن آمریکا با توجه به تعهداتش ذیل پیمان مودت، 
باید به نحوی مقتضی هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر 
صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصوالت کشاورزی 
و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله 
تعمیرات و گارانتی و بازرسی الزم برای ایمنی هوانوردی را 
رفع کند و در صدور مجوز مبادالت مالی و انتقال پول مرتبط با 
اقالم فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر 

اقدامی که مناقشه را تشدید کند یا دامنه آن را گسترش دهد 
و حل مناقشه را دشوارتر کند، خودداری کنند. این در حالی 
است که تدابیر فوق الذکر موقت است و تا زمان حصول رأی 

نهایی دیوان، برای طرفین الزام آور خواهند بود.
قضات دادگاه معتقدند که آمریکا بایــد مجوزهای الزم 
و راهکارهــای مالی را برای تامین کاالهای ذکر شــده ارایه 
دهد. دادگاه الهه عالوه بر ایــن، از وزارت خزانه داری آمریکا 
خواست تا این مسائل شامل دارو، تجهیزات درمانی و حمل 
و نقل هوایی ایران را که منجر به خسارات غیر قابل جبران و 
خطراتی برای شهروندان ایرانی می شود در نظر بگیرد؛ چرا 
که تصمیمات ایاالت متحده خطری را متوجه شــهروندان 

ایران می کند که غیر قابل جبران خواهد بود. 
حقانیت ایران ثابت شد

پس از صدور این قرار موقت، وزارت امور خارجه کشورمان 
بیانیه ای منتشر کرد و در آن نوشت: »جمهوری اسالمی ایران 
با استقبال از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان 
رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت این 
محکمه علیه اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در بازگرداندن 

تحریم های یک جانبه که با خروج این کشور از برجام صورت 
گرفت، تصمیم دیوان را که با اتفاق آرا اتخاذ شــده اســت، 
نشانه بارز دیگری در تایید حقانیت جمهوری اسالمی ایران 
و غیرمشروع و ظالمانه بودن تحریم های آمریکا علیه مردم و 
شهروندان کشورمان می داند.« در بخش دیگری از این بیانیه 
آمده: »قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری بار 
دیگر نشان داد که این دولت آمریکاست که با سیاست های 
غلط و افراطی خود و در نتیجــه زیاده خواهی های خود در 
قبال دیگر کشــورها، روزبه روز منزوی تر می شود و بایستی 
از عادت غلط و اعتیاد ناپســند خود در اعمال تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی علیه مردم و شهروندان دست کشیده و به 
عضوی مسئولیت پذیر و کشوری عادی در جامعه بین المللی 
تبدیل شود. در این مســیر جامعه بین المللی و کشورهای 
مستقل مســئولیت مضاعفی به عهده دارند تا این کشور را 
که سابقه ای طوالنی از نقض عهد و عدم تمکین به تعهدات 
و الزامات بین المللی خود دارد، در تالش های غیرقانونی اش 
ناکام گذارند.« پس از آن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در توییتر خود نوشت: دادگاه عالی سازمان ملل حکم 
داد که آمریکا باید به تعهداتــی که با وضع مجدد تحریم ها 
علیه مردم ایران هنگام خروج از برجام نقض کرده اســت، 
پایبند باشد. شکستی دیگر برای آمریکای معتاد به تحریم 
و یک پیروزی برای قانون. الزم اســت که جامعه بین الملل 
به طور متحد با یک جانبه گرایی مخرب آمریکا مقابله کند. 
اما ســاعاتی پس از اعالم رأی دیوان بین المللی دادگستری 
در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران، واشنگتن بار دیگر 
این نهاد را فاقد صالحیت رسیدگی به این پرونده خواند.»پت 
هوکسترا«، ســفیر آمریکا در هلند در واکنش به رأی دیوان 
الهه، در توییتر مدعی شــد: »اکنون تصمیم ۹۲ صفحه ای 
دیوان الهه را که روز ۳ اکتبر )۱۱ مهر( صادر شده دیدم. این 
پرونده فاقد وجاهت است و این دیوان صالحیتی درباره آن 
ندارد.«  با این وجود تیتر بســیاری از رسانه های بین المللی 
متفاوت از گفته های هوکســترا بود. رویترز نوشت: »الهه 
پیروزی را به تهران تقدیم کرد« آسوشیتدپرس هم تیترش 
این بود کــه »جنگ الهه و آمریکا باال می گیــرد و الجزیره 

نوشت: »حکم چیزی نبود که آمریکا انتظارش را داشت.«

با صدور قرار موقت عليه تحریم های یک جانبه، دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد

پیروزی هلندی در برابر آمریکا
آمریکا باید موانع ایجاد  شده بر صادرات آزاد دارو و تجهيزات پزشکی، محصوالت کشاورزی و قطعات و تجهيزات یدکی هواپيماهای مسافرتی را رفع کند
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بُرد بزرگ
فریدون مجلسی قبل از هر چیز باید این مسأله را مد نظر نگاه داریم که دادگاه 

دیپلماتسابقوکارشناسروابط
بینالملل

الهه هنوز رأی قطعی صــادر نکرده و حتی رأی به صالحیت 
خودش هم نداده است. در واقع آن چه مطرح شده قرار موقتی 
اســت که البته در نوع خودش موفقیت ایران است. دادگاه به 
اتفاق آرا به این نتیجه رسیده که وضعیت غیرعادی برخالف اصول رایج بین الملل در جریان است و این وضعیت می تواند از 
لحاظ حقوق انسانی به ایران صدمه بزند. قطعات هواپیما و دارو اگر نرسد سالمت انسان ها به خطر می افتد و نبود مواد غذایی و 
کشاورزی مسائلی نیست که به دالیل سیاسی بتوان ملت ها را از آن محروم کرد. به این ترتیب و با بررسی اولیه، قراری صادر 
کرده تا زمانی که دادگاه به صالحیت خود رأی بدهد و وارد رسیدگی ماهوی به موضوع شود معامالت این اقالم محدودیت 
نداشته باشد و مبادله پولی و بانکی هم بدون مشــکل ادامه یابد. این قرار صادر شده را هم ایران و هم آمریکا باید اجرا کنند و 
ضمانت اجرای آنها هم حیثیت خودشان است که باید رعایت کنند. اما عجالتا در این مرحله این رأی خوبی است و به نظرم 
موفقیت مردم در  این است که دولت با مراجعه به دادگاه پذیرفته،  مسائل بین المللی باید از راه بین المللی حل شود و این قدم 
بزرگی است، حتی اگر رأی نهایی با ایران موافق نباشد. به این ترتیب حضور در این دادگاه یادآوری می کند حرکات کنترل نشده 
 تنها کار ایران را در مواجهه با اتفاقات و در صحنه های بین المللی ســخت می کند و از ایــن رو هم این قرار موقت ُبرد بزرگی

 برای ماست.

روحانی در جلسه هيأت دولت تاکيد کرد:   

دولت با تمام توان به دنبال رفاه مردم است
وضع ذخایر ارزی کشور از هميشه بهتر است

قیمت واقعی ارز کمتر از 7500 
تومان است 

رئیس  واعظی  محمود 
دفتــر رئیس جمهوری در 
حاشیه جلسه دیروز هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران 
درباره روند کاهش قیمت 
ارز در روزهای اخیــر اظهار کرد: »قیمت ارز اصال 
این ارقامی که اعالم می شود نیست و ما معتقدیم 
قیمت ارز پایین تر از 7500 تومان اســت.دولت 
تالش زیادی برای کنترل بازار ارز و کاال انجام داده 
است و خوشحالیم که سیاست های بانک مرکزی و 
همکاری سایر نهادها روی بازار ارز تاثیر گذاشته 
است. امیدواریم بر اســاس تالش هایی که انجام 
شده بازار روال عادی خود را داشته باشد، نه اینکه 
دالل ها ارز را بخرند و بفروشند یا پیش خود نگه 
دارند. توصیه ما این است که مردم در حوزه هایی 
سرمایه گذاری کنند که ماندگاری آن زیاد است و 
خطر کمتــری دارد. ســرمایه گذاری در بازار ارز 

موجب ضرر مردم و سود دالالن می شود. «

  توزیع قدرت فامیلی
 عامل گسترش فساد

نماینده  احمد توکلی،   
پیشــین مجلس شورای 
اســالمی، نقض شایسته 
ســاالری و توزیع قدرت 
فامیلی را عامل اصلی انواع 
فســاد به ویژه فســاد مالی و اقتصادی در کشور 
دانست و گفت» در 40 سال پس از انقالب اسالمی 
قدرت در اختیار عده ای بیسواد، پررو، هم قومی، 
پسرخانه، رفیق و همکالســی بوده است.« او با 
هشدار به اینکه این احساس، انگیزه مقابله و مبارزه 
جامعه با فساد را کم می کند، ادامه داد: عامل دیگر 
گسترش فساد در کشــور پارتی بازی و تجارت 

»پیش خرید نفوذ« در انتخابات مختلف است.

بازار نیاز به مداخله جدی دارد
 سیده فاطمه حسینی، 
عضــو فراکســیون امید 
مجلس گفت: »باید سواد 
رسانه ای مردم افزایش پیدا 
کند. نباید اجــازه دهیم 
چندکانال تلگرامی افکار ما را مدیریت کنند.« او 
درباره پایین آمدن نرخ ارز در چند روز گذشــته 
گفت: »باید یک عزم جدی برای مداخله در بازار 
وجود داشته باشــد تا قیمت ثابت و پایدار شود.  
افزایش نرخ ارز صرفا غیراقتصادی نیست، لذا باید 
تصمیمات در مســائلی که به این حوزه مرتبط 
اســت، درســت گرفته شــود. افزایش نرخ ارز 
 آســیب های جدی بــه اعتماد عمومــی وارد 
کرده است و ما باید گام موثری در راستای ترمیم 

این اعتماد برداریم. «

آیت اهلل مکارم شيرازی:  

هزاران جوان به 
خاطر مهریه در 
زندان هستند
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