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گزارش «شهروند»
از خالى نگه داشتن طوالنى مدت دو صندلى مهم

مدیریت تک نفره فوتبال

به مناسبت هفتاد و دو سالگى
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 

مهربان خواهیم ماند

زنگ نابرابرى
هزینه تحصیل دانش آموزان مدارس مرفه 

25 برابر دولتى هاست

   صفحه 8

   صفحه 9

��خ يادداشت

سعید مدنى در توصیف ویژگى هاى شخصیتى اعظم طالقانى مطرح کرد:  

آقازاده اى که علیه آقازادگى شورید
مردم درباره چندهمسري چه مى گویند؟

ایرنا| مراســم یادبود اعظم طالقانى، 
فرزنــد تازه درگذشــته آیت اهللا ســید 
محمــود طالقانــى با حضــور جمعى از 
چهره هاى سیاســى در کانــون توحید 

برگزار شد. 
ســعید مدنى، جامعه شــناس و استاد 
دانشــگاه در ســخنانى در این مراسم به 
بیان ویژگى هــاى بارز اعظــم طالقانى 
پرداخت و بــر این نکته تأکیــد کرد که 
اعظم طالقانى «آقــازاده اى بود که علیه 
آقازادگى و هرگونه تبعیــض علیه زنان 

شورید.»
سعید مدنى در ادامه با اشاره به این که 
مرحوم اعظم طالقانى همواره چشــم به 
جامعه مدنى داشــت و راه حل مســائل 
را تقویــت امیــد مى دانســت. او افزود: 
«طالقانى راه حل مســائل را تقویت امید 
مى دانســت و معتقد بــود جامعه ایران 
ظرفیت بهتر شــدن را دارد. او تردیدى 
نداشــت که جامعه ایران باید به ســمت 
دموکراسى و عدالت پیش برود و به وعده 
قرآنِى صبح روشن باور داشت، به همین 
دلیل بــا تمام دردهــا و ناتوانى هایش از 

فعالیت باز نایستاد.»
مدنــى وجــه دیگر شــخصیت اعظم 
طالقانى را تأکید بر تقویت جامعه مدنى 
عنوان کرد و گفت: «او پس از انقالب دو 
تعاونى براى زنان تشــکیل داد و معتقد 
بود بــراى رفع ظلم  نباید منتظر کســى 
مانــد.» این اســتاد جامعه شناســى در 
بیان دیگر ویژگى مرحوم اعظم طالقانى 
گفت: «مشــخصه دیگر او تأکید بر ایران 
و بقاى هویت ایرانى اســت. او بر هویت 
ملى تأکید مى کرد که در آن حقوق همه 
ادیان، قومیت ها و اقلیت ها تأمین شود.»

مدنى خاطرنشان کرد: «اعظم طالقانى 
آقازاده اى بود که علیه آقازادگى شورید. 
او به واسطه شرف فرزنِد پدر بودن، اعظم 
طالقانى نشد، بلکه خودش تالش کرد و 
با اتکا به توانمندى هــاى خودش به این 
جایــگاه اجتماعى رســید.» او در پایان 
تأکید کرد: «طالقانى زن بزرگى بود که بر 

هرگونه تبعیض علیه زنان شورید. فعال 
سیاسى- اجتماعى بود که همواره چشم  

به جامعه مدنى داشت.»
محمدتقــى فاضــل میبــدى دیگــر 
سخنرانى بود که در مجلس گرامیداشت 
اعظــم طالقانى ســخن گفــت و ضمن 
یادکردن از مرحوم آیت اهللا سیدمحمود 
طالقانى و نگرش هاى نوآورانه او در فهم 
دین و قــرآن گفت: «اعظــم طالقانى به 
دنبال این بود کــه نگاه هاى تبعیض آمیز 

درباره زنان را اصالح کند.»
او با اشــاره به برخى تالش هاى علمى 
اعظم طالقانى خاطرنشــان کرد: «کسى 
که خود پیش از انقالب بــه زندان رفت 
و در معرض افــکار چپ و راســت بود، 
تحت تأثیر تربیتى که از پدر داشت، ثبات 
قدمش را حفظ کرد و عالوه بر آن تالش 
کرد تا این تعلیمات راســتین اسالمى را 
در اختیار دیگر زنان هم قرار دهد تا آنان 
به دلیل برخى برداشت هاى تبعیض آمیز 

دچار انحراف نشوند.»
فاضل میبدى افــزود: «خانم طالقانى 
بعــد از انقالب هــم بــه کار فرهنگى و 
اجتماعى روى آورد و خود شاهد بودم که 
در رسیدگى به محرومان، کمک مالى را 
همراه با آگاهى رســانى فرهنگى، آن هم 

به روش هاى صحیح و عزتمندانه، انجام 
مى داد.»

استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان 
خود گفت: «مرحوم آیت اهللا طالقانى در 
یکى از آثار خود آورده اســت که به جاى 
توجه بیش از اندازه به دشــمن و بزرگ 
کردن آنان، باید تمرکز را بر جامعه خود 
و تقویت بدنه اجتماعى گذاشت. مرحوم 
اعظم طالقانى نیز در راستاى توصیه پدر 

خود حرکت کرد.»
صدیقه وســمقى، قرآن پــژوه و عضو 
سابق شوراى شهر تهران نیز در سخنانى 
بــه دغدغه هــاى دینى اعظــم طالقانى 
پرداخــت و گفت: «مرحــوم طالقانى به 
احکام دینى از منظر تعبد نگاه نمى کرد 
و اهل تعقل و تدبر بود. او مى دید که زنان 
با تبعیض هایى روبه رو هستند، بنابراین 
تالش خود را بر اصــالح تبعیض متمرکز 

کرده بود.»
عضو سابق شوراى شــهر تهران تأکید 
کــرد: «طالقانى توانســته بود از ســد 
بسیارى از خرافات و تبعیض ها گذر کند. 
زنى که بــه ریاســت جمهورى زنان باور 
داشــت، قطعا این  را که زنان نمى توانند 
سرپرســت خانــواده باشــند، عقالنى 

نمى داند.»

عباس عبدى
روزنامه نگار

این روزها تبلیغات گســترده اي براي 
ترویــج موضــوع چندهمســري آغاز 
شده اســت و حتی درصدد هستند که 
کارگاه هاي آموزشــی بــراي این کار 
برگزار کننــد! جالب تــر از همه اینکه 
یکــی از کانال هاي مهــم اصولگرایان 
معتقد اســت که این برنامه شبهه ناك 
است و باید بررســی کرد که این طرح 
مشــکوك چندهمســري در این برهه 
زمانی قرار است کدام پازل شبکه نفوذ 
دشــمن را در این مقطع زمانی تکمیل 
کند؟! استدالل هاي آنان در دفاع از این 
برنامه ها بسیار شناخته شده است. براي 
نمونه حجت االســالم محمد عسگرى، 
مســئول واحــد مشــاوره موسســه 
چندهمســرى، معتقد است: «برخى از 
اســاتید کارگاه هاى ما خودشان تعدد 
زوجات دارند. ما در این کشــور حدود 
100 هــزار خانواده  داریــم که تعددى 
هســتند؛ یعنى یک آقا چند همســر 
دارد. آیا اینها نیاز ندارند مرکزى باشــد 
که به صورت علمى و مشاوره اى به آنها 
خدمت کند؟ ما در ایران بین 30 تا 49 
سال حدود 4 تا 5 میلیون زن داریم که 
اینها همســر ندارند. آیا اینها حق تأهل 
ندارند؟ متاســفانه این حق زنانى است 
که همســر ندارنــد و حق آنهــا ضایع 
مى شــود. یک مردى مى خواهد بیاید و 
مســئولیت بپذیرد کجاى این ماجرا بد 

است؟»
 یکــی از اصولگرایــان دیگــر نیز در 
پاســخ به تبلیغات مزبور نوشته است که 
هیچ کس نمی توانست چنین تخریبی را 
علیه مفاهیم ارزشی و انقالبی که پوستر 
تبلیغ چندهمسري کرده بکند. با چفیه 
و چــادر و چند زن در اطــراف بَِنر تبلیغ 

چندهمسري! 
ایــن یادداشــت درصــدد اســت که 
اطالعات جالبی را درخصوص این مسأله 
در اختیار قرار دهد؛ اینکه اصوال مردم چه 

نگاهی به ماجرا دارند. هر کسی از ظن و 
گمان خودش حرف هایی را می زند ولی 

واقعیت چیست؟
در زمســتان  ســال 1396 پیمایشی 
ملی در کل کشــور درباره خانواده انجام 
و از بیش از 5هــزار نفر درباره موضوعات 
گوناگــون مرتبط با نهاد خانواده ســوال 
شــد. این پیمایش طبق الزام قانونی و از 
سوي جهاددانشگاهی دانشگاه خوارزمی 
انجام شــد. موضوعات آن متنوع بود و از 
ازدواج گرفتــه تا طــالق و فرزندآوري، 
خشــونت خانوادگی، رضایت جنسی و... 
را در برمی گرفت. یکی از پرسش هاي آن 

مربوط به چندهمسري بود.
از مردان و زنان پاسخگو پرسیده شده 
بود که میزان موافقت و مخالفت خود را 
با این گزاره که «مــردان می توانند چند 
همســر داشــته باشــند؟» اعالم دارند. 
3 درصد کامال موافــق، 12 درصد موافق، 
33 درصد مخالــف و 40 درصــد کامال 
مخالف بودنــد. براي اینکــه بدانیم این 
پاسخ ها چه معنایی دارد، کافی است که 
نتایج آن را مقایســه کنیم بــا این گزاره 
که «داشــتن رابطه جنسی براي زنی که 
ازدواج نکرده است، اشــکالی ندارد.» در 
اینجا هم 2 درصــد کامال موافق، 6 درصد 
موافــق، 43 درصد مخالــف و 37 درصد 
کامال مخالف بودند. تقریبا نظرات مردم 
در این دو مورد مشابه است. حال ببینید 
که آیا کسی می تواند گزاره دوم را تبلیغ 
کنــد؟ طبعا خیــر؛ چون از نظــر مردم 
مطرود اســت و جامعه آن را نمی پذیرد 
ولی ایــن عدم پذیرش تقریبــا به همان 

اندازه چندهمسري است.
جالــب اینکه برخــالف ادعــاى این 
طرفدار چندهمســرى پژوهش نشــان 
مى دهــد که زنــان بی همســر نیز نظر 
چندان متفاوتی با سایر مردم درخصوص 
مخالفت با چندهمســري ندارند بلکه تا 
حدي مخالف تر هم هســتند؛ 14 درصد 
ایــن افــراد موافــق و 72 درصــد آنها 
مخالــف هســتند. بنابرایــن نمی توان 
گفت کــه آنــان موافق چندهمســري

هستند.
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استشمام مرگ
در مکزیک

 رئیس جمهورى مکزیک، کشورى 
که روزانه نزدیک به 100 نفر در 
آن به قتل مى رسند قول داده با 
ریشه هاى جرم و جنایت مقابله 

کند، اما تغییرات اندك است
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«با من بخوان» 
براى چهارمین  سال 
نامزد جایزه آلما شد

10 نامزد از ایران براى جایزه 
«آسترید لیندگرن» انتخاب شدند
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ذره ذره 
مى میریم

 آنا
س:

عک
  

درحاشیه برگزارى
یک همایش تحت عنوان

«چند همسرى!»

همایش بعدى: 
راه هاى خالصى 
از چند همسرى!
 یک جوان: شما کمک کنید یکى 
رو بگیریم، جاى باقیش دعاتون 

مى کنیم!

مبارزه با هرگونه فساد مسئوالن و غیرمسئوالن
عهد دانش آموزان با رهبر انقالب در راهپیمایى 13 آبان
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افزایش اجاره بها در پایتخت
اجاره نشین ها را به حاشیه شهر کشاند

طرد مستاجران
از تهران
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پراید و پژو
از چرخه تولید
خارج مى شوند

قشالق
تلخ  خانواده 

«خدرى»

خروج 48 مدل خودرو، براساس 
اولتیماتوم سازمان محیط زیست

ماجراى راهزنانى که
قاتل شدند

شهادت امام حسن عسگرى(ع) را تسلیت مى گوییم

 به مناسبت انتشار کتاب 
«بذرهاى نابودى»

(برنامه مخفى دستکارى ژنتیکى) 


