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این روزنامه را به کسانی برسانید که دسترسی به اخبار واقعی ندارند. شماره امروز را به مادران خانه دار هدیه کنید. هر ایرانی یک رسانه برای نجات وطن

اینگونه  و  آمده  بیرون  جامعه  متن  از  و  است  مردم  به  متعلق  سبز  جنبش 
جنبش  این  بگیرند.  تصمیم  و  کنند  اداره  و  ایجاد  را  آن  نفر  چند  که  نیست 
ضد خشونت است و نشانه رشد مردم که خواستار احیای ارزش های انقالب و 
مردم ساالری سازگار با دین و حقوق مسلم خودش و اعتبار و پیشرفت کشور 
است تا هم جمهوریت و هم اسالمیت نظام حفظ شود.      سید محمد خاتمی

خانواده  از  حمايت  اصطالح  به  اليحه 
باالخره چه سرنوشتي پيدا كرد؟ آيا  ماده اي 
كه چند همسري را براي مردان آسان مي كند 
باالخره در مجلس به تصويب نهايي می رسد؟ 
اين سوالي است كه بسياري از زنان و مردان 
سال ها  اين  همه  در  آنها  مي پرسند؟  ايراني 
تمام  دولت  چگونه  كه  بوده اند  آن  نظاره گر 
كه  اليحه  اين  تصويب  براي  را  خود  تالش 
جامعه  در  را  مردان  همسري  چند  شرايط  
آسان مي كند به كار گرفته. آنچنان اصراری 
كه گويی مهم ترين مشکل جامعه ايران همين 

است.
قضاييه  قوه  توسط  اين اليحه در سال 86 
تصويب شد اما همان موقع دولت نهم دو بند 
خيلي ها  عقيده  به  كه  بندي  دو  افزود.  آن  به 
ضديت اساسي با حقوق زنان دارد. طبق ماده 
براي  همسري  چند  شرايط  اليحه  اين   23
مردان  كه  چرا  مي شود،  آسان  بسيار  مردان 
از  نيستند  مجبور  ديگر  مجدد  ازدواج  براي 
همسر اول شان اجازه بگيرند و تنها الزم است 
توانايی مالی خود برای داشتن زن جديد را به 
دادگاه اثبات كنند. بند ديگر اين اليحه  نيز به 

ماليات بر مهريه اشاره داشت.
براي  را  دوم  همسر  داشتن  كه  ماده ای 
مختلف  زمان هاي  در  مي كند  آسان  مردان 
مردان  و  زنان  از  بسياري  اعتراض  مورد 
با  آن  بررسی  سرانجام  اما  گرفت.  قرار  آگاه 
تغييرات جزيي در كميسيون حقوقي مجلس 
پايان يافته. هر چند تصويب نهايي آن منوط به 

طرح آن در صحن علني مجلس است.
درباره  حقوقی  كميسيون  عضو  قربانی، 
موارد بحث برانگيز اين اليحه يعني مواد 22، 
به  بيشتر  كه   2۴ ماده  »كل  گفته:    2۴ و   23
به  و  شد  حذف  می پرداخت،  مهريه  موضوع 

جای آن ماده ديگری جايگزين شد.«
او همچنين در ادامه به تغييرات جزيي كه 
در ماده 23 و ماده 22 اين اليحه رخ داده نيز 
 23 ماده  در  آنچه  اما  است.  كرده  اشاره اي 

نشان  قبل  با  را  اساسي  تغيير  است  داده  رخ 
تنها شرايط  ماده همچون سابق  اين  نمي دهد. 

چند همسري را براي مردان آسان مي كند.
درباره  زنان  حوزه  و  حقوق  كارشناسان 
توجيهی  »هيچ  معتقدند:  اليحه  اين  تصويب 
قوانينی  چنين  تصويب  پيگيری  و  طرح  برای 

در جامعه ما وجود ندارد.«
به گفته آنها  قانون اساسی به طور صريح 
تأكيد  مورد  را  خانواده  نهاد  بنيان های  حفظ 
قرارداده و اين قانون و روحش در مغايرت با 
چنين اصلی قرار دارد  و نهاد خانواده را مورد 

تهديد قرار می دهد.
مجموعه  به  توجه  با  معتقدند  كارشناسان 
زنان  و  ايران  جامعه  كه  مشکالتی  و  مسائل 
ايرانی با آن روبرو هستند هيچ توجيه معقولی 
برای اصرار دولت احمدی نژاد برای اعمال و 
نه  و  ندارد  وجود  قوانينی  چنين  شدن  مطرح 
تنها توهين به زنان بلکه توهين به مردان و در 

نهايت خانواده را به دنبال دارد.
آمارها نشان می دهد روند طالق مخصوصاً 
حال  در  سرعت  به  كنونی  دولت  دوره  در 
طول  در  متوسط  طور  به  و  است  افزايش 
سال هاي عمر اين  دولت، طالق ساليانه حدود 
ازدواج  برعکس  و  داشته  رشد  درصد   8/۵
كاهش پيدا كرده است. با توجه به اين آمارها 
توجه به تصويب قوانيني كه چند همسري را 
تسهيل مي كند امري عجيب و باورنکردني به 
نظر مي رسد  قوانيني كه بنيان خانواده را نيز در 
معرض تهديد جدي قرار مي دهد و بر تحکيم 

آن اثري عکس مي گذارند.
از  پس  نيز  بار  اين  زنان  جنبش  فعاالن 
مطرح شدن اين اليحه، پنج هزار امضا كه به 
نمايندگان  تقديم  مي كرد  اعتراض  طرح  اين 
مجلس كردند و بار ديگر خواستند كه در اين 
اين  دهند.  انجام  را  بازنگري هاي الزم  اليحه 
بار بايد ببينيم كه سرنوشت اين اليحه به كجا 
خواهد رسيد؟ و آيا چند همسري در كشور 

سر انجام تبديل به قانون خواهد شد؟

ادارات  كارمندان  اين  از  پيش 
مسير  كه  پايتخت  دانشجويان  و 
حركتشان به سمت چهارراه وليعصر 
روزنامه  دكه  مقابل  گاهی  بود، 
به  نيم نگاهی  تا  می ايستادند  فروشی 

روزنامه های صبح  بيندازند.
خريداران  تعداد  بر  روزها  اين 
شده.  افزوده  همشهری  روزنامه 
خوانندگان  افراد  اين  نکنيد،  اشتباه 
بيکارانی  نيستند،  همشهری  روزنامه 
كار،  جستجوی  در  كه  هستند 
پارک ها  در  را  همشهری  صفحات 

ورق می زنند.
كه  افراديست  از  يکی  دست  در  همشهری  روزنامه 
روزنامه  اول  صفحه  عناوين  در  است.  نشسته  پارک  در 
همشهری به سخنان محمود احمدی نژاد اختصاص دارد كه 
ميليون ها ايرانی از جمله بيکاران به زودی مبلغ نقدی را كه 
از مدت ها پيش قولش را داده بودند، دريافت خواهند كرد. 
زنان  حتی  می گويد:  باره  اين  در  روزنامه  خواننده  همين 
خانه دار نيز قيد سريال های تلويزيونی را برای گوش كردن 
تا بدانند چه زمانی يارانه نقدی به حسابشان  اخبار می زنند 

واريز می شود.
بر  كه  مبلغی  دارد:  وجود  تلخ  واقعيت  يک  اينجا  اما   
ايرانی پرداخت شود،  اساس برآورد مقامات به 60 ميليون 
فعال در حساب بانکی مسدود باقی خواهد ماند. خانواده ها 
امکان برداشت پولشان را تا تاريخی كه دولت اعالم كند، 
هدفنمندسازی  »سازمان  رئيس  گفته  به  داشت.  نخواهند 
يارانه ها«، دوره زمانی اين پرداخت ها نيز هنوز »نامشخص« 

است.
تصميم گيری درباره زمان و دوره ای كه برای پرداخت 
توسط  است  قرار  شده،  گرفته  درنظر  يارانه  كرد  هزينه  و 

وزارت دارايی و اقتصاد هفته آينده اعالم شود.
در  شده  منتشر  اخبار  اساس  بر  كه  حاليست  در  اين 
خبرگزاری های رسمی تنها احمدی نژاد زمان اجرای قانون 

هدفمند كردن يارانه ها را می داند.
شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد هم می گويد كه تنها 
يارانه ها  كردن  هدفمند  طرح  اجرای  از  پيش  ساعت  يک 
قيمت سوخت به مردم اعالم می شود. درست شيوه ای كه 

در سال 86 برای سهميه بندی بنزين اجرا شد. همگان به ياد 
شدن  اجرايی  بنزين  سهميه بندی  از  قبل  شب  كه  دارند 
اين تصميم به اطالع عموم رسيد و اين مساله باعث خشم 

عمومی و به آتش كشيده شدن ده ها پمپ بنزين شد.
مردم،  سواالت  به  دادن  پاسخ  جای  به  راستا  همين  در 
عده ای به تمهيدات امنيتی و تشديد جو پليسی برای كنترل 
تبعات اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و اعتراضات آتی آن 
دست زده اند به طوری كه  فرمانده انتظامی تهران بزرگ از 
اجرای طرح موسوم به »امنيت محله محور« در بيش از دو 
خبر   8٩ ماه  آبان  هشتم  شنبه  بامداد  از  پايتخت  نقطه  هزار 

داده است.
زمينه  در  نيز  احمدی مقدم  اسماعيل  پاسدار  سردار 
اعتراضات احتمالی آتی می گويد: پليس آمادگی در برابر 
فتنه اقتصادی! را دارد و دارای اشراف اطالعاتی در اين باره 
افرادی فکر می كنند كه  و  اتاق فکر دارد  فتنه يک  است. 
با به وجود آمدن اين مسايل می توانند در مسايل اقتصادی 

سوار شوند.
اين در حالی است كه مردم از افزايش نرخ تورم نگران 
چون  مردم  اساسی  كاالهای  قيمت  روز  به  روز  و  هستند 

گوشت و برنج و روغن افزايش می يابد.
تيتر بزرگ طرح هدفمند  با  زمانی در همين روزنامه ها 
كردن يارانه ها يک جراحی بزرگ خوانده شده بود، به نظر 
می رسد در اين طراحی بايد توانايی بيمار سنجيده می شود 
و سپس جراحی انجام می شود. اگر اين كار بدون مراقبت 
و  می گيرد  قرار  خطر  معرض  در  بيمار  شود،  انجام  كافی 

حتی ممکن است جان سالم به در نبرد.

آمریکا 3۷ شرکت مرتبط با کشتیرانی را تحریم کرد
  3۷ آمريکا  كشورمان،  عليه  فراگير  تحريم های  اِعمال  ادامه  در 
»شركت صوری« و پنج ايرانی را به دليل دست داشتن در هدايت اين 

شركت ها در فهرست تحريم های خود قرار داده است.

نامۀ مادر مهدی محمودیان به رییس قّوۀ قضاییه
مهدی محموديان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شهريور سال 
گذشته بازداشت و به تحّمل ۵ سال حبس محکوم شده است. مادر 
رنجديده اين زندانی سياسی در نامه ای خطاب به رييس قوه قضاييه 

نوشته است:
فرزندم مدت سه ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و طی اين 

مدت از بسياری از حقوق اوليه و انسانی اش محروم بود.
الزم است بدانيد در دی ماه سال گذشته سه تن از برادران مهربان 
تا آنجا كه می توانستند او را ضرب و شتم كردند و سپس با چشم بند 
و دستبند و به صورت عريان او را به مدت 8 ساعت در حياط و در 

سرما نگه داشتند.
از همان جا فرزندم دچار آنفوالنزای شديد شد و هرچقدر تالش 

كرديم او را معالجه كنيم، به ما اجازه اين كار را ندادند.
تا كنون فرزندم در اين مدت به مرخصی نيامده است. در اين يک 

سال و اندی دختر او بسيار بی قراری و بی تابی می كند.

عبداهلل مومنی به زندان بازگشت چون به 
خواسته های بازجوها تن نداد

عبداهلل مومنی، از زندانيان حوادث پس از انتخابات كه به تازگی 
خطاب به  رهبری از شرح شکنجه هايی نوشته است كه برای اعتراف 
به آنچه بازجويان می خواستند بر او اعمال شده، اين روزها با روحيه ای 

مقاوم در بند  3۵0  زندان اوين دوران حبسش را می گذراند.
كه  می گويد  شهداست  خانوده  از  كه  آيينه وند  فاطمه  همسرش 
فرزندانش هر روز كه از مدرسه باز می گردند از او می پرسند: »پدر 

آزاد نشده؟«
قرار می گيرد كه آيا ممکن است  اين پرسش   برابر  او وقتی در 
برای  :»ما  می گويد  شويد،  خارج  كشور  از  فرزندان  آرامش  برای 
ايران فکر  اين كشور خون داديم. حتی يک لحظه هم به خروج از 

نمی كنيم، می ايستيم و با بی عدالتی مبارزه می كنيم.«

قرآن نمی تواند فصل الخطاب باشد؟!
علی سعيدی نماينده رهبری در سپاه گفت:

»اسالم و حکومت اسالمی در هر دوره ای نياز به نماد و ترجمان 
نمی تواند  متشابهات  و  محکمات  وجود  دليل  به  قرآن  حتی  دارد، 

فصل الخطاب باشد!! و نياز به ترجمان دارد.
و  حقانيت  نماد  امروز  و  بود  روح اهلل  حضرت  نماد،  اين  ديروز 

حاكميت، رهبر معظم انقالب است.«

اعتصاب 13۰۰ کارگر الستیک البرز ادامه دارد
كارگران اين كارخانه از حدود دو هفته پيش، دست به اعتصاب 
حقوق  دريافت  خواستار  البرز  الستيک  كارخانه  كارگران  زده اند. 
نيز  چهار ماه سال 8۷ و عيدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و 

فراهم آوردن مواد اوليه برای ادامه كار اين واحد توليدی هستند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان 
جمعی از كارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن سه 
ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداری مركزی آبادان تجمع كردند.

علی)ع( هم نتوانست در برابر تفکر عمروعاصی 
مقاومت کند

تفکر  كه  جامعه ای  در  گفت:  آملی  جوادی  العظمی  آيت اهلل 
عمروعاصی حاكم باشد و علی را كنار گذاشته باشند، قطعا علی اگر 
بخواهد مقاومت كند، محکوم به شکست است؛ ولی در قيامت چه؟!

فتنه انگیزی علیه هدفمندی یارانه ها وجود دارد، اما 
اسنادش موجود نیست!

صدد  در  عده  ای  گفت:  مجلس  دولتی  نماينده  كوچک زاده 
مصاديقی  اما  هستند  يارانه ها  هدفمندسازی  طرح  درباره  فتنه انگيزی 

برای اين فتنه گری وجود ندارد!

اخبار کوتاه

چرا دولت احمدی نژاد براي چند همسري مردان تالش مي کند؟

مردم فتنه گر نیستند، نـگـرانـنـد!تهدیدی بزرگ برای نهاد خانواده


