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یک دیپلمات ارشد ایرانی:دود سفید برخاسته از مذاکرات وین را سیاه نکنید10سیاسی
سپهرغرب، گروه سیاسی:  یک دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به اظهارات اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد روند مذاکرات وین گفت: نباید اجازه بدهیم عده ای دود سفید برخاسته از مذاکرات وین را سیاه کنند.

سیدرسولموسویدرصفحهتوییترخودنوشت:»جوزپبورلمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپااحتمالبرخاستندودسفیدازدودکشهتلکوبورگرامیدهد.
حواسمانبهتخریبکنندگانتیممذاکراتیباشدکهدرآتشدانهاآشغالنریزندتادودهایسفیدراسیاهکنند!

تخریبکنندگانبداننددودسیاهبهچشمهمهخواهدرفت.«

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ساعت  در  خروجش  خبر 
رادیو  از  ظهر،  دقیقه   12:30
 727 بوئینگ  شد.  پخش 
ترک  را  تهران  آسمان  شهباز 
همیشه  برای  داستانش  و  کرد 

یافت. پایان 
26دیمــاهچهلوســومینســالروزخروج
بدونبازگشــتمحمدرضاشاهازایراندرسال
1357اســتخروجیکهبینمردمبهفراربزرگ

معروفشد.
محمدرضــادرســن59ســالگیبــههمــراه
از فرزنــد ســه دیبــا، فــرح ســومش همســر
از برخــی و همســرش مــادر فرزنــدش، چهــار
مقامــاتارتــشبــهفــرودگاهمهرآبــادرفتندو
درحلقــهبرخــیمقاماتسیاســی،فرماندهان
اعضــای و رئیــس گاردشاهنشــاهی، امــرای و
آخریــن بختیــار، شــاپور و ســلطنت شــورای
نخستوزیرشدرحالیســواربربوئینگ727
شــهبازشدکهاشکازچشــمانشسرازیربود،
رفتــاریموزیانهکهدســتکمیکــیدوباردیگر
طیدوره37ســالهسلطنتشتکرارکردهبود.
دقیقــه، 12:30 ســاعت در خروجــش خبــر
پخــش تهــران رادیــو از کوتاهــی فاصلــه بــه
و جــوان و پیــر و مــرد و زن میلیونهــا شــد.
خالصانــه دادن نشــان بــرای پســر و دختــر
تریــناحساساتشــانرادرسراســرکشــوربه
از خاطرهانگیــز تصویــری و ریختنــد خیابانهــا

ایراِنبدونشــاهازخودبهیادگارگذاشتند.
هواپیمــاینیــرویهوایــیارتشبــهخلبانی
شــهر وارد بعــد ســاعاتی پهلــوی محمدرضــا
آســوانشــدواتومبیلهااورابهمحلاقامت
انــورســاداترئیسجمهــوروقــتمصــربردند
تــاازاووهمراهانــشاســتقبالکــردهباشــدو
برایشجشــنیپــرزرقوبرقامانهباشــکوهو

درقامتشاهایرانبگیرد.
شوقوذوقخروجمحمدرضاازایرانچنان
انــرژیدرآنانبهوجودآوردهبودکهبادســت
خالیوطناب،تندیســهاومجسمههایاورادر
میدانهــاوخیابانهایمعروفشــهرهابهزیر
کشــیدندوتخریــبکردند.خودروهــایعبوری
نیــزبابوقهایممتدورقصنور،شــادیخود

رانشاندادند.
بــاپخــش روحانــیوشــخصیوزنومــرد
نقــلوشــیرینیوشــاخههایگلبیــنمــردم
شــادیخــودراجشــنگرفتنــد.مــردممســلح
بــرایبرقرارینظموامنیتدرمســاجدمحالت
ســازماندهیشــدندومســتقلازگاردارتــش
عبورومرورکامیونها،خودروهایشــخصیو

موتورســیکلتهاراکنترلمیکردند.

AP  روایت خبرگزاری 
از کــه آسوشــیتدپرس خبرگــزاری خبرنــگار
نزدیــکخــروجمحمدرضــاازایرانرامشــاهده
میکــردایــنخبــرمهــموتاریخــیاواخــرقــرن

بیســتمرابرایجهانروایتکرد.
بــا ایــران پادشــاه پهلــوی، »محمدرضــا
کــه شــد ســفری راهــی اشــکبار چشــمانی
شــایددیگــرهیــچگاهازآنبازنگــردد.اوتحــت
اطــالع بــدون فشــارهایسیاســیومذهبــی،
قبلــیروزسهشــنبه26دی1357تهــرانرابه
مقصــدمصرترککرد.شــاهایــرانپیشازپرواز
هواپیمــاگفتکهبرایمعالجهبهخارجمیرود

امــاگمانهزنیهایزیادیوجودداردکهاو
دیگربهایرانبازنخواهدگشــت.

ایــران پادشــاه ســفر
در شــادی از انفجــاری

میلیونهــا میــان

اوبههمین ایرانــیرقمزد.اگردشــمنانپیــروِز
شــکلبــهراهخــودادامهدهنــد،اینســفربه
ســرزمینی در پادشــاهی نظــام پایــان معنــای
ســیطره تحــت ســال 2500 بــرای کــه اســت

پادشاهانبودهاست.
بــه ایرانــی میلیونهــا شــاه، ســفر پــی در
خیابانهــاآمدنــدوبــهآوازخوانــیوپایکوبــی
میپردازنــدوپیــروزیدرجنگخونیِنیکســاله
علیــهمــردیکــهازســال1320بــرکشورشــان
حکومتمیکردرابــهیکدیگرتبریکمیگویند.
آنهــافریادمیزدند»شــاهبرایهمیشــهرفت«
بــوق بهطــورمرتــب راننــدگانخودروهــاهــم
میزننــدوچراغهــایجلــویخــودراروشــنو
خامــوشمیکنند.عابرانپیادهنیزتصاویریاز
آیتاهللخمینییعنیهمانرهبرمســلمانیکه
بانهضتسیاســیومذهبیخــودباعثخروج

شــاهازکشورشدرادردستتکانمیدهند.

پادشــاه59ســالهایــرانخــودشهدایــت
هواپیمــایبوئینگ727رابرعهدهداشــتوبا
عبورازآســمانتهرانبهسمتشهرآسواندر
جنــوبمصرپروازکــرد.طبقتصاویــردریافتی،
اوپــسازفــروددرمصــر،مورداســتقبالگروه
کوچکــیقرارگرفتکهقراراســتاورابهدیدن
انــورســاداترئیسجمهــورمصــرببــرد.گفتــه
میشــودشــاهایــرانپــسازمصــربــهآمریــکا

رفت. خواهد
فعالخبرگزاریهایمنطقهخبریدراینباره
مخابــرهنکردهاند.فقطخبرگزاریروســیتاس
درگزارشــیدرایــنبارهگفتهاســتشــاهایران

یک ازماننــد فــراری
کشــور

بــدون و باشــکوه بدرقــه بــدون شــد؛ خــارج
افتخاری. اسکورت

شــاه را خــودش کــه پهلــوی محمدرضــا
شــاهان،قبلهعالموســایهخداونــدمینامید،
اوضــاعسیاســیبیثباتــیرابــرایکشــورشو
رویاهایمتالشیشــدهایرابرایسلسلهخود

بهجاگذاشت.«

تیتر معروف  
تیتر»شــاهرفت«یکــیازخاطرهانگیزترینو
ماندگارترینتیترهــایروزنامههابوددرهمان
روزخــروجمحمدرضاپهلــویازایراندرصفحه
اولروزنامــهاطالعــاتچــاپشــدورویدکــه
روزنامهفروشــیهاودســتانمردمدرسطحی

گستردهبهچشممیخورد.
غالمحســینصالحیار،ســردبیروقتروزنامه
کــهبعدهــاســیدفرید اطالعــاتدرخاطــرهای
قاســمیآنرانقــلکــرد،گفــت:»چــونرفتــن
شــاهقطعیاســتوتوانســتهایمتاریخوحتی
ســاعتپــروازراهــمبــهدســتبیاوریــمبایــد
پیشبینــیکارهــارابکنــم.میدانمدرســاعتی
کــهپــروازانجــاممیشــود،رســاندنعکسبه
روزنامــهوانعــکاسجزئیــاتچگونگــیانجــام
ایــنحادثــهمهــممقــدورنیســت.ازایــنرواز
فرصتــیکهپیشآمداســتفادهکــردموعباس
و صفحهبنــدی شــعبه رئیــس مژدهبخــش
مســوولآرایــشصفحهاولروزنامــهرابهکنج
بــااوبــهصحبــتنشســتم. خلــوتکشــیدمو
ازمدتــیقبلمســالهتیتــراولروزنامــهدرروز
رفتنشــاهفکرمرابهخودمشــغولکردهبود.
همــاندوکلمــهراروییــکتکــهکاغــذکوچک
نوشتمودادمدســتمسوولفنیوپرسیدم:
میتوانــیایــندوکلمهرابادســتگاه»آگران«
طوریبــزرگکنیکــهتمامعرضبــاالیصفحه
اولرابپوشــاند؟یکــهخــوردوگفــتمگرتمام
شــد؟گفتم:میشــودامافعًالفقــطبینمنو
توباشــد.میخواهمکارمانراجلــوبیاندازیم.
ضمنــاهمخودتدرآرشــیوبگــردویکعکس
ازشــاهوفــرحبــالباسزمســتانیدرفــرودگاه
مهرآبــادراپیــداکــنکــهپشــتبــهدوربیــندر
حــالنزدیــکشــدنبــههواپیمــانشــاندهد،
طوریباشــدکهدارند،میروند،دورمیشوند.
آنراهمســهســتونیبســازفیلتیتروگراوررا
هــم،بعدازآنکهبهمننشــاندادی،بگذاردر
کشــویتودرشراهمقفلکــن.فکرنمیکنم
زیــاددرکشــوربمانــد.بــهعبــاسمژدهبخــش
اطمینــانصددرصدداشــتم.هنوزدوســاعت
نگذشــتهبودکــهاینبــاراومرابههمــانکنج
خلوتکشــاندونمونهکاررانشانداد.درست
همانچیزیبودکهخواســتهبودم.خندیدمو

ازهمجداشدیم.«

 واکنش رهبر نهضت
از 1343 مهــر 14 از کــه نهضــت 78 رهبــر
خانــهاخراجشــدهبود،عصــر26دی1357در
جمعایرانیانمقیمنوفللوشــاتوحاضرشدو
پیامــیچندبندیراخطاببهمردمکشــورمان

کرد. قرائت
امامخمینــیگفتند:»فرارمحمدرضاپهلوی
راکهطلیعۀپیروزیملتوســرلوحۀسعادتو
دســتیافتنبهآزادیواستقاللاستبهشما
ملــتفــداکارتبریکعــرضمیکنم.شــماملت
شــجاعوثابتقدمبــهملتهــایمظلومثابت
کردیــدکهبــافــداکاریواســتقامتمیتوانبر
مشــکالتهــرچهباشــدغلبهکرد،وبــهمقصد
ـهــرچــهدشــوارباشــدـرســید.گرچه
آغشــته بــادســت ایــنســتمگر
بهخــونجوانانمــاوجیب
انباشــتهازذخایــرملتاز
دســتماگریخــتولی
بــهخواســتخداوند
به بــهزودی متعــال
کشــیده محاکمــه
و شــد خواهــد

انتقــاممســتضعفینازاوگرفتــهخواهدشــد؛
لکــنقطــعدســتســتمکارازادامــهظلــم،به
رفــت او اســت. فــوری ســتمدیدگان، دســت
دشــمن ـ اســرائیل خــود، پیمــان هــم بــه و
و پیوســت ـ مســلمین و اســالم سرســخت
جرایــموآشــفتگیهاییرابــهجــایگذاشــتکه
ترمیــمآنجزبــهتأییدخداونــدمتعالوهمت
همــۀطبقاتملــتوفداکاریاقشــارکاردانو
روشــنفکرمیســرنخواهــدشــد.اکنــوندراین
طلوعفجرســعادتوپیروزیتوجهعمومرابه

میکنم: جلب مطالبی
اولـبرجوانانغیوردرسراســرکشــورالزم
اســت،بــرایحفــظنظم،بــاآندســتهازقوای
انتظامــیکــهاکنــونبهآغــوشملتبازگشــته
انــدباتمامنیروهمــکاریکنندوباکمالقدرت
وجدیــتنگذارنــدکــهبدخواهــانومنحرفیــن

آشــوبوناامنیایجادنمایند.
دومـبهتظاهراتوشــعارهایپرشــورعلیه
رژیــمســلطنتیودولــتغاصــبادامــهدهنــد؛
واگــرمنحرفیــنومخالفیــناســالمبخواهنــد
اخاللــیبهوجــودآورنــدونظمرابههــمزنند،
ازآنــانجــدًاجلوگیــریکننــد.بایدملــتبداند
کــههرانحرافیوهرشــعاریکهمخالفمســیر
ملتاستبهدستعمالشاهمخلوعوعمال
اجانــبتحقــقمییابد.منازجمیعاشــخاصی
کهانحرافیداشــتهاندویاگرایشبهبعضیاز
مکتبهایانحرافیداشــتهاندتقاضادارمکهبه
آغوشاســالم،کهضامنســعادتآناناســت،
برگردنــدکــهماآنــانرابرادرانهمــیپذیریم.در
اینموقعحســاسکهکشورجنگزدۀمابیش
ازهــرزمانیبهاتحادواتفــاقاحتیاجداردباید

سعیشــودکهازهراختالفیاحترازشود.
ســومـدولــتموقــتبــرایتهیــۀمقدمــات
انتخابــاتمجلــسمؤسســانبــزودیمعرفــی
شــد. خواهــد مشــغول کار بــه و میشــود
پذیرفتــهو را آنــان کــه وزارتخانههــاموظفنــد
بــاآنــانهمــکاریصمیمانــهکننــد.اینجانببه
صــالحوزرایغیرقانونــیمیدانــمکــهبرکنــاری
خــودرااعالمکنندوخودرادرمســیرملتقرار

دهند.
چهارمـبــهجمیعنیروهایانتظامیوزمینی
وهوایــیودریایــیوصاحــبمنصبــانودرجه
دارانارتــشوژاندارمــریوغیــرآنــانتوصیــه
میکنمکهدســتازحمایــتمحمدرضاپهلوی
ـکهمخلوعاســتوبهکشــوربرنمیگرددودر
خــارجنیزبانفرتمردممواجهاســتـبردارند
وبــهملتبپیوندند؛کهصــالحدنیاودینآنان

درآناست.
اینجانــبازهمــۀطبقــاتخصوصــاحضرات
علمــایاعــالمدرایــنمواقــعحســاستشــکر
مــیکنــم،وســالمتوســعادتهمــگانرااز
کلمــه وحــدت و خواســتارم متعــال خداونــد
رابــرایهمیشــه،خصوصــاتــابرانداختــنرژیم
جمهــوری حکومــت اســتقرار و شاهنشــاهی
اســالم،امیدوارم.والســالمعلیکمورحمةاهلل

برکاته. و
در همچنیــن اســالمی انقــالب فقیــد رهبــر
پیامــیخطــاببــه500رادیــووتلویزیونهــاو
خبرگــزاریوروزنامــهمســتقردرنوفللوشــاتو
گفتند:»خروجشــاهازایراناولینمرحلۀپایان
یافتنســلطۀجنایتبارپنجاهسالۀرژیمپهلوی
میباشــد،کهبهدنبالمبــارزاتقهرمانانۀملت
ایــرانصــورتگرفتــهاســت.مــنایــنپیــروزی
مرحلــهایرابــهملتتبریــکمیگویــموبیانیه
ایخطــاببهملتصادرخواهمکرد.مابزودی
دولــتموقــتانتقالــیرابرایاجــرایانتخابات
مجلــسمؤسســانوتصویــبقانوناساســی
جدیــدمعرفیمیکنیم.بازگشــتمــنبهایران

دراولینفرصتمناســبانجامخواهدشد.«
مفســر و نویســنده شــوکراس ویلیــام
بریتانیایــیدرکتابآخرینســفرشــاهنوشــت:
»کارتــردردفتــرخاطراتــشدر20ژانویــه1978
جملهاینوشتکهبرایشخصیکهاخیراشاه
راســتایشکــردهبود،عجباســت.اونوشــت
»عقیدهدارمکهاگربویگندشــاهدرکشورما
بهمشــامبرســد،نهبــرایماخوباســتونه

برایخوداو«
براســاساســنادازطبقهبندیخارج
متحــده، ایــاالت خارجــه وزارت شــده
شــاهایــرانهنــگامترکایــراندر26
دی1357نزدیــکبــه50میلیــون
دالردربانــکتهــران،18میلیــون
و نیویــورک بانکهــای در دالر
100میلیون حداقل
بانکهــای در دالر
لنــدنذخیــرهارزی

داشت.
وزرای از یکــی
پهلــوی، دربــار
بعدهــادرخاطراتشنوشــت:درآغــازعملیات
دســتور کشــور از ســلطنتی خانــدان خــروج
چمدانهــا، کــردن مــوم و ُمهــر و برچســب
بســتههاوصندوقهــایشــاهکــهمنقــشبــه

تــاج شــد. صــادر بــود، ســلطنتی و دربــار آرم
شاهنشــاهیباسههزارو380قطعهالماسو
50قطعــهزمرد،368مرواریدوباوزندوکیلو
و80گــرموازنظــرقیمــتغیرقابــلتخمیــنو
تــاجملکهبا1646قطعــهالماسدرچمدانها

بندیشد. بسته
ویادامهداد:فرحپهلویدســتورداد384
عــددچمدانوصندوقبســتهشــود.یــکتیم
ازافــرادموردتأییــدوجمعآوریوبســتهبندی
الماسهــای و جواهــرات عتیقــه، همهگونــه
و تــاج و تمامطــال ســاعتهای گرانبهــا،
نیمتاجهایتمامزمردرابرعهدهداشــتند.این
گنجینــهازجواهراتوعتیقهجاتدرمکانهای

امنکاخنیاوراننگهداریمیشــد.

بی خانمانی شروع   
محمدرضــاوفرحوفرزنــدانومادرزنشدر
هتــلُابــرویکهدرجزیــرهایمیــانرودنیلبنا
شــده،اقامــتکردنــد.آنهــاپنجروزدراســوان
بســربردندومالقاتکنندگانزیادینداشتند.
دراینمدتیکیازاشــخاصیکهتلفنیتماس
گرفــتکنســتانتین،پادشــاهســابقیونــانبود
همچنیــنژرژفالنــدرنپزشــکفرانســویکــهاز
پنجســالپیشسرطانشــاهرامعالجهمیکرد
بــااودیــدارکــردامــاحتــیخودشــاهوســعت

بود. نفهمیده را بیماریاش
ازعزیمــتمحمدرضــاو چنــدســاعتقبــل
همراهانــشبهآمریکا،ســفیرمراکــشدرمصر
بــهدیــداراورفــتودعــوتملــکحســندوم
پادشــاهمراکــشرابــهمحمدرضاپهلــویابالغ

کردواینگونهمقصددومشــاهمشخصشد.
محمدرضــابهدعوتپادشــاهمراکشبهآن
کشــوررفتولیدر"رباط"تشــریفاترســمیاز
ویبــهعملنیامد.محمدرضاپسازدیداریبا
ملــکحســن،درکاخ"جنانالکبیــر"اقامتکرد.

شــاه67روزدراینکاخماند.

درمدتزماندوماههاقامتمحمدرضادر
مراکــش،اکثردرباریانواطرافیانشــاهکهوی
رادرخــروجازایرانبــهمصروازآنجاتامراکش
رهســپار تدریــج بــه بودنــد، کــرده همراهــی
اروپــاوآمریــکاشــدند.تنهــاجمعــیازخدمــه
بودنــدکــهمحمدرضــاراهنــگامتــرکمراکــش
همراهــیکردنــد.ملکحســنکهقصدداشــت
روابــطسیاســیخــودرابانظــامتازهتأســیس
ایــرانحفــظکندمایــلنبوداقامــتمحمدرضا
طوالنــیشــود.محمدرضــاپهلویدرشــرایطی
کهنتوانســتهبودکشــوریرابهعنوانپناهگاه
بیابــد،بهپیشــنهادمشــترکراکفلروکیســینجر
مجبورشــدبهباهامادرآمریکایمرکزیبرود.

ویباهواپیمایاختصاصیســلطانحســن،
صبــحروز10فروردین1358فرودگاهرباطرابه
مقصــدجزایــرباهاماتــرککرد.شــاه70روزدر
اینجزیرهبهســربرد.درهمیــنمجمعالجزایر
بــودکــهمحمدرضاتوســطپزشــکاناعزامیاز
فرانســه،ازســرطانغــددلنفــاویمطلعشــد.
طبقاســنادمنتشرشدهازآرشــیوملیبریتانیا،
انگلســتان باهامــا، در شــاه اقامــت زمــان در
مامــوریســریبــهباهامااعــزاممیکنــدکهبه
شــاهپیامدهندکــهبریتانیاآمادگیپذیرشوی

راندارد.
شــاهوباقیمانــدههمراهــانروز20خرداد
باهامــا از کرایــهای هواپیمــای یــک بــا 1358
راهــیمکزیــکشــدندودریکخانــهویالییکه
قبًالبــرایاقامتآناندرنظرگرفتهشــدهبود،
مســتقرشــدند.محمدرضادرایــنمدتازیک
تومــورســرطانیبدخیــمویرقــانشــدیدرنــج
میبــرد.پــساز4مــاهاقامــتدرمکزیــکوی
مطلعشــدکهدولتکارترباســفراوبــهآمریکا
صرفــاباهــدفمعالجــهبیمــاریموافقتکرده
اســت.پسدر30مهر1358،مکزیکوســیتیرا

بهمقصدبیمارســتاننیویورکترککرد.
محمدرضــا54روزدربیمارســتاننیویــورک
بســتریشــد.درایــنمــدتدوبارتحــتعمل
جراحــیطحالوکیســهصفراقرارگرفــت.کمتر
ایــن بــه ازورودمحمدرضــا پــس ازدوهفتــه
آمریــکا ســفارت جاسوســی النــه بیمارســتان،

مســلمان دانشــجویان تصــرف بــه تهــران در
پیــروخــطامامدرآمــدواینامرکارتررانســبت
بــهعــدمحضــورمحمدرضــادرآمریــکامتقاعد
کــرد.مکزیــکنیــزبــهمحمدرضااطــالعدادکه
بعــدازتصــرفســفارتامریکادرتهــران،دولت
مکزیکوســیتیبــهخاطــرحفــظروابطسیاســی
خــودباحکومتتهرانمایــلبهمیزبانیمجدد

نیست. شاه
بدتریــنلحظهبرایمحمدرضاوهمســرش
زمانــیبــودکــهدر11آذر1358ازبیمارســتان
نیویورکمرخصشــدولیهنــوزمقصدیبرای
ســفرنداشــتدرنتیجهبایکهواپیماینیروی
هواییآمریــکابهمقصدتگزاسپــروازکردندتا
2هفتــهباقیمانــدهازمهلتروادیدخودرادر
آنجــادرداخلآپارتمانــیکوچــکبگذرانند،اما
درحیــنراهبــههمراهــانآمریکاییخبررســید
کــهآنآپارتمانهنوزآمادهنیســت.محمدرضا
وهمســرشرابــهمکانیکهبعدًامعلومشــد،
مرکــزیبــراینگهــداریبیمــارانروانــیاســت،
بردنــد.فــرحبــراینخســتینبــاربــافریــادبــه
همراهــانآمریکایــیخوداعتــراضکردوگفت:
»آیــامــادراینجــازندانیهســتیم؟آیــاکارترما
رازندانــیکــردهاســت؟مــادرایــنجــادیوانه

خواهیمشــد؟بایدبیرونبرویمو...«
مقامــاتآمریکایــیبــاپایــانمهلــتاقامــت
محمدرضــادرآمریکابــهویاطالعدادندکهبه
دلیلعواقبناشــیازتصرفســفارتآمریکادر
تهــران،امکانتمدیــدروادیدویوجــودندارد
وبــههمیندلیــلدرپاناماجاییمناســببرای
اقامــتویوهمســرشدرنظــرگرفتــهشــده
اســت.محمدرضــاکــهغیــرازپذیرفتــن،چــاره
دیگرینداشــتبــهاتفاقهمســرشدر24آذر
از آمریــکا بــاهواپیمــاینیــرویهوایــی 1358
فــرودگاهتگــزاسبهپانامــادرآمریــکایمرکزی

بردهشدند.
وقتــیمحمدرضــاوفــرحدرپاناماســیتیاز
هواپیماخارجمیشدندتنهاجمعیازسربازان
گاردملــیپانامــا،افســرانامنیتــی،دســتیاران
ُعمرتوریخــوسدیکتاتورپاناماوســفیرآمریکا
کســیدرفرودگاهنبود.محمدرضا،همســرش
وپزشــکمخصوصآنهاباهلیکوپترازفرودگاه
بهیــکپایگاهدرجزیــرهایبهنــام"کونتادورا"

متعلقبهپاناماانتقالدادهشــدند.
محمدرضــادرپانامــابــادودردســرروبــهرو
بــود.اولشــدتگرفتــنبیمــاریکــهویمایل
نبــودپزشــکانپاناماییبدوناطــالعازماهیت
وعمــقبیمــاریاشمعالجاتراازصفرشــروع
آن براســاس کــه اطالعاتــی دیگــری و کننــد
مقامــاتوزارتخارجــهدولــتایــراندرتماس
مــداومبــامقامــاتپانامایــیبودندتــابتوانند
راهیبــرایاســتردادمحمدرضــاپیــداکنند.در
واقــعدرپانامــابحثاســتردادمحمدرضاقوت
بــاتحویــل کارتــرقصــدداشــت بــودو گرفتــه
آمریکایــی گروگانهــای ســر بــر محمدرضــا

کند. چانهزنی
بــراســاسکتابدختــرمفرحنوشــتهفریده
دیبــامادرفــرحپهلوی،ُعمرتوریخوسانســان
آداب هیچوجــه بــه کــه بــود بیادبــی بســیار
نمیکــرد. رعایــت را دیپلماتیــک گفتوگــوی
تفالــه یعنــی »چوپــن« را شــاه توریخــوس
مینامیــدبــاهمهایــنمشــکالت،محمدرضاو
همســرش100روزدرپانامــاماندنــدوســپس
بــهاصرارهمســررییسجمهورمصر،روزســوم
پانامایــی هواپیمــای یــک بــا 1359 فروردیــن

قاهرهشدند. رهسپار
در2تیــر1358وزمــاناقامــتمحمدرضــا
درمکزیــک،انورســاداتازپارلمــانمصرتقاضا
بــه و کنــد تصویــب قطعنامــهای بــود کــرده
محمدرضــااجــازهدهــدتــابــهعنــوانپناهنده
ایــن بــرایهمیشــهدرمصــربمانــد. سیاســی
پیشنهادســاداتبا384رایموافقدربرابر8

رایمخالفتصویبشد.
در 1359 فروردیــن 8 روز محمدرضــا
بیمارســتانمعــادیقاهرهتحتعمــلجراحی
طحــالوکبدقــرارگرفــت.آزمایشهــایانجام
شــدهبــررویبافتهــانشــانمیدادســرطان
بدخیــمتمامــیسیســتمخونوکبــدویرافرا
گرفتهاســت.همهپزشــکانسرشــناسمصری
پزشــک کــه قلــب متخصــص یــک رهبــری بــه
شــخصیســاداتبــود،دربیمارســتانمعادی
حضــورداشــتند.حــالعمومــیمحمدرضــادر
اقامــتدومــشدرمصــرهفتهبههفتــهوماه
بــهمــاهوخیمترشــدتــااینکهچهارمــاهپساز
ســفردومخــودبــهمصــردر5مــرداد1359

درگذشت.
محمدرضــارادرمســجدرفاعــیقاهــرهبــه
خــاکســپردند.همانمســجدیکهجنــازهرضا
آفریقــایجنوبــی در فــوت از بعــد محمدرضــا
مدتــیدرایــنمســجدبــهخاکســپردهشــده
بود.ملکفاروقپادشــاهاسبقمصروبرادرزن
محمدرضــاپهلــوینیــزدرهمینمســجددفن

است.

»محمدرضا پهلوی، پادشاه 
ایران با چشمانی اشکبار راهی 

سفری شد که شاید دیگر هیچ گاه 
از آن بازنگردد. او تحت فشارهای 

سیاسی و مذهبی، بدون اطالع 
وز سه شنبه 26 دی 1357  قبلی ر
تهران را به مقصد مصر ترک کرد. 
واز هواپیما  شاه ایران پیش از پر

گفت که برای معالجه به خارج 
ود اما گمانه زنی های زیادی  می ر
وجود دارد که او دیگر به ایران باز 

نخواهد گشت.
سفر پادشاه ایران انفجاری ...

محمدرضا در پاناما با دو 
و بود. اول  وبه ر دردسر ر
شدت گرفتن بیماری که وی 
مایل نبود پزشکان پانامایی 
بدون اطالع از ماهیت و 
عمق بیماری اش معالجات را 
وع کنند و دیگری  از صفر شر
اطالعاتی که براساس آن 
مقامات وزارت خارجه دولت 
ایران در تماس مداوم با 
مقامات پانامایی بودند تا 
بتوانند راهی برای استرداد ...

پایان سلطنت

تراژدِی شادی در پایان داستان شاه!
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رعایت حقوق زندانیان 
مالزمه با استفاده از نیروهای 

آموزش دیده دارد
یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
عدم  گفت:  حقوقی  مسائل  کارشناس 
قوانین  نقض  و  زندانیان  حقوق  رعایت 
توسط  حوزه  این  به  مربوط  مقررات  و 
مجازاتی  اعمال  معنی  به  زندان بانان 
حکم  مورد  و  قانونی  مجازات  از  بیش 
مواردی  در  و  است  زندانی  مورد  در 

می  تواند واجد عنوان مجرمانه باشد.
سیدمهدیحجتیدررابطهبابخشنامهاخیرسازمان
زندانهادررابطهباحقوقزندانیانوبازداشتشدگان
گفــت:نفسصــدورچنینبخشــنامههاییمستحســن
اســتلیکــنبایــدتوجــهداشــتهباشــیمکــهنمیتوان
بهصــرفبخشنامهنویســیوحتیقانونگــذاریامیدوار
بهرعایتتماموکمالحقوقزندانیاندربازداشتگاهها

وزندانهایکشورباشیم.
ایــنوکیلدادگســتریبــابیــاناینکهدربخشــنامه
صادره،حقوقزندانیــانبهصورتیکاملموردتجزیهو
فهرســتبندیقرارگرفتهاســت،افزود:آنچهکهدراین
میــاناهمیتدارد،آشــناکــردنزندانیــانوزندانبانان
نســبتبــهحقوقیاســتکــهدرایــنبخشــنامهمورد
تشــریحقــرارگرفتهاســت؛یعنیازیکســوزندانیباید
بدانــدکــهازچــهحقوقــیدردورهبازداشــتوحبــس
برخورداراســتتــابتوانددرمواقــعالزم،بامطالبهگری
مانــعازتضییــعحقــوقخویششــودوازطرفــیدیگر
زندانبانــاننیــزبایــدبهطــورکامــلبــاحقــوقزندانیان
بهطورکاملآشنابودهوآموزشهایالزمدراینزمینه

بهآنهادادهشود.
ایــنعضوهیــأتمدیــرهکانــونوکالیدادگســتری
مرکــزگفــت:تردیــدیوجــودنــداردکــهرعایــتحقوق
زندانیــانمالزمهبااســتفادهازنیروهــایآموزشدیده
داردودردنیــایامروز،برایدسترســیبهاهدافحوزه
مربــوطبهعدالــتکیفریوبازپــروریزندانیانواصالح
وتربیــتمجرمین،ادارهزندانبهیکعلمتبدیلشــده
وطبعانمیتــوانبابهکارگیریافــرادیکهفاقددانش
الزمدرزمینهادارهزندانهســتند،انتظاررعایتحقوق
زندانیــانرابــراینیلبهاهدافمــوردنظردراینحوزه

داشت.
حجتــیافــزود:بکارگیــرینیروهــایزبــدهوآموزش
دیــدهدرحــوزهزندانبانــیمالزمهباآگاهــیازوضعیت
شــخصیتیوروانیافــرادیداردکهدرزندانمشــغول
بــهکارهســتندوضروریاســتدراینحــوزهازافرادی
استفادهشــودکهدارایسالمتروانهستندوبدیهی
اســتکهاگرافرادیبهلحاظدرجاتیازمشکالتروانی
عالقمندبهآزارکالمی،روانییاجسمیزندانیانباشند،
هیــچقانــونیــابخشــنامهاینمیتواندمانــعازنقض

حقوقزندانیانشود.
اینوکیلدادگســتریگفت:بــرایجلوگیریازنقض
حقــوقزندانیانبایــدازابزارهایالزمبرایپیشــگیریاز
نقضحقوقایشــاناستفادهکردوبهترتیبیعملکرد
کهنقضحقوقزندانیانبااستفادهازابزارهاینظارتی

بهکمترینحدممکنتنزلپیداکند.
حجتــیدرپایانگفــت:عدمرعایتحقــوقزندانیان
ونقــضقوانیــنومقرراتمربوطبهاینحوزهتوســط
زندانبانــانبــهمعنیاعمــالمجازاتیبیــشازمجازات
در و اســت زندانــی مــورد در حکــم مــورد و قانونــی
مــواردیمیتوانــدواجدعنــوانمجرمانهباشــدلیکن
وضعیتزندانهاودسترســیبهنحوهنگهداریورفتار
بازندانیانمســتلزمنظارتبرعملکــردمأمورینزندان
اســتتــادرصورتیکــهزندانیــانادعاینقــضحقوق
خویــشرادرزنــدانداشــتهباشــند،ازحیــثاثباتــیبا
مشــکلیمواجهنباشــندوااّلوجودبخشــنامهوقانون
بدونایجادشــرایطالزمبراینظارتبرزندانهاتوسط
عواملــیغیراززندانبانان،اثبــاتادعایآزارویاهرگونه
نقــضحقــوقزندانیرابــاتوجهبهتحتســلطهبودن

زندانیغیرممکنمینماید.

نگاه

سیاسی بخشی از قانون هوای پاک که به ضرر مردم است در حال اجرا است
سپهرغرب، گروه سیاسی: معاوناجتماعیقوهقضائیهگفت:قانونهوایپاک،قانونبسیارخوبیاستکهطیچندسالگذشتهتصویبشدهامابهدرستیاجرانشدهاست.

اصغرجهانگیرگفت:دراینقانونپیشبینیشــدهکهازترددخودروهایفرســودهجلوگیریشــودواالننیرویانتظامیخودروهاییراکهشــرایطقانونینداشــتهباشــندجریمهمیکنداماازطرفدیگرپیشبینیشــدهظرف5ســالناوگانحملونقل
عمومیوخصوصیمامثلتاکسیهاباتسهیالتیکهدولتدراختیاربخشخصوصیودولتیمیگذاردنوسازیشودامااینبخشقانوناجرانشدهوتسهیالتبهناوگانحملونقلاختصاصدادهنشدهیااگردادهشدهدرحدپیشبینیقانوننیست.

جهانگیردرپایانگفت:5سالدرنظرگرفتهشدهتوسطاینقانوندرماههایآیندهومنتهیبه1401تماممیشوددرحالیکهبخشزیادیازآنهنوزاجرانشدهودستگاههایمختلفازجملهدستگاههایدولتیبهوظیفهشانعملنکردند.

دولت با اقتدار از صاحبان ارز4200 تومانی حساب کشی کند
مجلس  ادوار  نماینده  یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
حذف  برای  خوبی  زمان  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اقتدار  این قدر  باید  دولت  گفت:  نیست،  تومانی   4200 ارز 
حساب کشی  می گیرند،  ارز  که  کسانی  از  که  باشد  داشته 

کند.
عــزتاهللیوســفیانمالبــابیــاناینکــهحــذفارز4200
تومانــیوبرقــرارییارانهدیگرمشــکالترابیشــترمیکند،
اظهــارکــرد:هنوزمســئوالنونهادهایتصمیمگیرنتوانســتهاندمشــکالت
یارانــه45500تومانــیراحــلکننــد.االنایــنیارانــهبــرایمــردمعــددی
محســوبنمیشودونمیتواندمشکالتآنهاراحلکند.اینیارانهمعادل
کرایــهحملونقلدریکروزاســتوبهزحمتمیشــودبــاآنیکناندرهر
روزتهیــهکرد،امــاوقتیاینعــدددرحدود60میلیوننفرضربمیشــود،
عددبزرگیبهدســتمیآیدومشــخصمیشــودکهچهرقمبزرگیازخزانه
کشورخارجمیشود،ولیدرعینحالمشکلیازمردمهمحلنمیشود.
ویادامهداد:حذفارز4200تومانیخارجازتابآوریاجتماعیاســتو
ممکناســتحتیبهتنشبیانجامد.وقتیارزاقیابنزینگرانشــود،گرانی
بــهســایراجناسهمســرایتمیکنــد.خروجیاینتصمیمروشــننیســت.
ازســوییبرقــرارییارانهجدیدهــممیتواندنقدینگیراافزایــشدادهودر

نتیجهتورمرابیشترکند.
ایــننماینــدهادوارمجلسشــورایاســالمیهمچنینخاطرنشــانکرد:
توجیــهدولــتبرایحــذفارز4200تومانیایناســتکهســودآنبهمردم
نمیرســدوعدهایسوءاســتفادهکردهوســودهایکالنیمیبرند،امااین
توجیــهقابلقبولینیســتودرواقعپاککردنصورتمســالهاســت.مثل

اینکهبگویندمردممســافرتنروندتاآمارتصادفاتکاهشیابدوازخانه
بیروننروندکهســرقتانجامنشــود.درحالیکهبایددولتاینقدراقتدار

داشتهباشدکهازکسانیکهارزمیگیرند،حسابکشیکند.
یوســفیانمالدرپایانبیانکرد:معتقدمکهاالنزمانخوبیبرایحذف
ارز4200تومانینیســت،چونمشــکالترابیشــترکردهوگرهایازکارمردم
بــازنمیکند.دولتبایدمراقبتونظارتکافیداشــتهباشــدکهارزیکهبه
واردکننــدهمیدهــددرجایخودمصرفشــود.همچنینســامانهایتهیه
کــردهوهــرروزبهمردمگزارشبرســاندکهچهکســانیارزدریافتوچگونه

آنرامصرفکردهاند.

ادامه مذاکرات وین با حضور مذاکره کنندگان ارشد از دوشنبه
وین  مذاکرات  هشتم  دور  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
دوشنبه با بازگشت رؤسای هیأت های مذاکره کننده ایران 

و 1+4 ادامه می یابد.
ســطح در ویــن در آذر 8 از برجــام احیــای مذاکــرات
معاونانوزیرانامورخارجهآغازشــدهوطرفهاباوجود
اختــالفنظرهایزیاددربحثهایمختلفتوانســتهاندبه
راهحلهــایقابــلتوجهیبــرایرفعایناختالفهادســت
یابنــدبااینحــالهمانطورکهتاکنونبارهاگفتهشــدهتــادربارههمهچیز

توافقنشود،دربارههیچچیزتوافقنمیشود.
جوزپبورل،مسوولسیاستخارجیاتحادیهاروپاروزجمعهدرکنفرانسی
خبــریپسازنشســتغیررســمیشــورایروابطخارجــهدرفرانســهگفتکه

احتمالحصولتوافقبرسربرنامهجامعاقداممشترکباایرانوجوددارد.
ویگفت:بهنظرمداریمبهپایانفرآیندبسیارطوالنیمیرسیمکهمنو

همکارانمرامشغولکردهبود.
بورلبااشارهبهاینکهتوافقتاقبلازآنکهرئیسجمهورترامپتصمیم
بــهخروجازآنبگیــرد،خوبکارمیکردگفت:پــسازآمریکامیخواهیمکه
بــهتوافقبازگردد.موضوعلغوتحریمهاوراســتیآزماییازاجرایتعهدات،
تضمیــنعــدمخروجدوبــارهآمریکاازتوافــقازمهمتریــنبخشهایمورد

اختالفمیانایرانو1+4وآمریکابودهاست.
دردوهفتــهاخیرمذاکراتبدونتوقفوباجدیتبیشــتریدنبالشــد.
"راســتیآزمایی"و"تمهیداتاجرایی"بــرایرفعتحریمهانیزدرایندوهفته
دراولویتودردســتورکارمذاکرهکنندگاندروینقرارداشــتهاستوگفته

میشوددراینرابطهنیزپیشرفتهاییانجامشدهاست.

بــاوجــوداینکــهبرخیاخبــاروگزارشهــاحاکــیازدســتیابیطرفهابه
پیشــرفتهاییدرمذاکراتاستاماهمچنانبرسربرخیمسایلاختالفات
جدیوجودداردکهبهنظرمیآیدبرایحلآنهاطرفهانیازمندمشــورتبا

پایتختهایشانبودهاند.
روزجمعهاعالمشــدکهبراساستفاهمانجامشدهمیانرؤسایهیأت،
مذاکرهکننــدگانارشــدجمهــوریاســالمیایرانوســهکشــوراروپاییبرای
انجامامورمربوطبهسمتهایسیاسیخودوبرخیمشورتها،موقتابه
مــدتدوروزبــهپایتختهابازمیگردند.بااینوجود،مذاکراتکارشناســی
همچنــانبدونوقفــهادامهدروینادامهداردوبازگشــتمذاکرهکنندگان
ارشــدبهمعنــیتوقفدورهشــتممذاکراتنیســت.گفتنیاســترؤســای
هیأتهایمذاکرهکنندهروزدوشنبهنیزمجددبرایادامهمذاکراتبهوین
بازمــیگردنــدوگفتوگوهــادرچارچوبدیدارهایدوجانبــهوچندجانبهبا

حضورانریکهموراهماهنگکنندهمذاکراتایرانو1+4برگزارمیشود.

حجتی

وینیوسفیان مال

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ظالمانه  و  یک جانبه  تحریم های 
ناقض  نه تنها  ایران  علیه  آمریکا 
و  سالمتی  و  بوده  بشر  حقوق 
بلکه  گرفته  هدف  را  مردم  جان 
بین المللی  فعالیت های  روند  در 
ایران نیز اخالل ایجاد کرده است.

آنتونیوگوترشدبیرکلسازمانمللبهتازگی
درنامهایبهرئیسمجمععمومیسازمانملل
اطالعدادهکه11کشورازجملهجمهوریاسالمی
ایرانحقرأیخودرابهدلیلافزایشحقعضویت

معوقهدرسازمانمللازدستدادند.
دبیرکلســازمانمللدرایننامهاعالمکرده
ایران،ســودان،ونزوئــال،آنتیگوآوباربــودا،گینه،
کنگووپاپواگینهنودرزمرهکشــورهاییهســتند

کهحقرأیخودراازدستدادند.
ســهمکشــورهادرتامینبودجهسازمانملل
متحدبراساسشاخصهاییتعیینمیشودکه
مهمترینآندرآمدناخالصملیآنکشورهااست.
اینســهمدربودجهعادیسازمانمللازیک
هزارمدرصدبرایکشورهایکمترتوسعهیافتهتا

22درصدبرایآمریکادرنوساناست.
سهمجمهوریاسالمیایراندربودجهعادی
ســازمانمللمتحــد371هــزارمدرصــد)اندکی
کمتــرازنیــمدرصد(اســتکــهتقریباســاالنه18
میلیــوندالرمیشــود.دبیــرکلســازمانملــل
متحــددرنامــهخودبــهرئیسمجمــععمومی،
حداقلبدهیبرایبازیابیحقرایاینکشورهارا،
برایونزوئالحدود40میلیوندالر،ســودان300

هزاردالروایران18میلیوندالربیانکردهاست.
براساسماده19منشورمللمتحد،حقرای
یککشورعضوسازمانمللمتحد،زمانیتعلیق
میشودکهبدهیهایمعوقهآنبرابریابیشتراز

میزانیباشدکهبایدطیدوسالپرداختکند.
اگربدهیمعوقهبهدلیلشرایطخاصکشور

عضوصورتگرفتهباشــد،مجمعممکناستبر
اساسنظر"کمیتهسهمیهها"بهآنکشوراجازه

ادامهحقرایرابدهد.
ســالگذشــتهنیزفهرســتیازکشــورهاییکه
حــقعضویترانپرداختهبودندمنتشــرشــدکه
ســخنگویدبیرکلســازمانمللمتحدآنرایک
روندمعمولدانســتهوگفتهبودایرانبرایحل

اینمسالهکوشید.
ســفیرونمایندهدائــمایراندرســازمانملل
دربــارهدلیــلازدســتدادنحــقرأیایــراندر
ســازمانمللمیگوید:جمهوریاســالمیایران
بهعنوانعضوفعالسازمانمللهمیشهمتعهد
بودهحقعضویتخودرابهموقعپرداختکندو

مادرعملنیزاینموضوعراثابتکردهایم.
متاســفانه میافزایــد: تختروانچــی مجیــد
بــرایدومینســالپیاپیبامشــکلپرداختحق
عضویتخودبهدلیلاعمالتحریمهایظالمانه
ویکجانبــهآمریــکاعلیــهایــرانمواجــهشــدیم.
تحریمهایظالمانــهآمریکانهتنهــادرزمینههای
مختلفازجملهدارو،تهیهاقالمانسانی،تجهیزات
پزشــکیوغیرهتاثیرداشــتهبلکهدرکارســازمان

مللنیزوقفهایجادکردهاست.
تختروانچیاضافهمیکند:ماســالگذشــته
بعــدازمذاکراتــیکــهبــامقامــاتســازمانملل
داشــتیم،موفــقشــدیمنهایتــااینمشــکلرااز
طریقمنابعماندرخارجازکشوررفعکنیمواین

راکارراانجامدادیم.
نماینــدهدائــمایــراندرســازمانملــلمتحد
توضیحمیدهد:شــرایطجمهوریاســالمیایران
طورینیستکهبگوییماینمنابعرادراختیارندارد
واینمسالهدلیلعدمپرداختبهموقعسهمیه
ماباشــدبلکهمنابــعموجوداســتوتحریمهای
ظالمانــهویکجانبــهآمریــکاازاینکهمــابهموقع

تعهداتخودراانجامدهیم،جلوگیریمیکند.
سفیرایراندرسازمانمللدرعینحالادامه

میدهد:چندیاسترایزنیهایمانراباسازمان
مللشــروعکردهایــمومباحثراپیــشمیبریم.
امیدواریــمدراســرعوقــتایــنکارانجامشــود.
منابــعمالیموجوداســتومافقطبایدبتوانیم
بهکانالامنیبرسیمکهبتوانیماینکاررادراسرع

وقتانجامدهیم.
واقعیــتایــناســتکــهدولتهایآمریــکادر
ادوارمختلفازتحریمملتهابهعنوانابزاریبرای
رسیدنبهخواستههایخودبهرهبرداریکردهاند
کــهاینابــزاربــامقاومــتملتهــادردســتیابی
دولتمــردانآمریکاییبهاهدافشــانناکاممانده
بهطوریکــهروزنامهوالاســتریتژورنالدرســال
2021میالدیدرگزارشینوشت:دولتجوبایدن
رئیــسجمهــوریآمریکاتصمیــمگرفتهبــاتغییر
سیاســتخارجیاینکشور،استفادهازتحریمها

بهعنوانابزارفشاررامحدودکند.
اینروزنامهاذعانکرداینتغییرسیاستپس
ازاســتفادهبیشازحددولتهایپیشینآمریکا

ازابزارتحریموبیاثرشدنآنهاانجاممیشود.
امــامقامــاتآمریکایــیدروزارتخزانــهداری
آمریــکاپــسازیــکبررســی9ماههاعــالمکردند

تحریمهــاهمچنــانیــکابــزارمهــمدرسیاســت
آمریکاباقیخواهدماندامابایدبهینهشــوند!در
دودهــهگذشــته،تعدادتحریمهــایآمریکاعلیه
دولتها،شرکتهاومقاماتسایرکشورهادهبرابر
شدهاست.دونالدترامپرئیسجمهوریتندروی
ســابقآمریــکابیشــترینتحریمهــاراعلیهســایر

کشورهاوضعکرد.
دولتتندرویدونالدترامپپسازورودبهکاخ
ســفیددرژانویــه2017)دیمــاه1395(وپساز
چنداقداممقدماتی،نهایتابااتخاذمواضعمغایر
برجــام،باخــروجیکجانبهوغیرقانونــیآمریکااز
توافقهســتهایایران)برجام(در18اردیبهشــت
1397)8مــی2018(،دردومرحلــهتحریمهــای

ثانویهآنعلیهایرانبازگرداندهشد.
برنامــهجامــعاقداممشــترک)برجــام(پساز
13ســالمذاکــراتبینالمللیفشــرده،درتاریخ
23تیرماه1394)14ژوئیه2015(منعقدوبرجام
یکهفتهبعدباقطعنامه2231شــورایامنیت
سازمانمللمتحدتأییدوبهعنوانضمیمهالف

بهقطعنامهمذکورپیوستشدهبود.
اجراینامتوازِنبرجامازیکطرفوفشــارهای

ناشــیازاعمــالوتشــدیدتحریمهــاییکجانبه
آمریــکاازطــرفدیگــر،باعثشــدتایکســالپس
تاریــخ18 نهایتــادر برجــام، از آمریــکا ازخــروج
شــورایعالی مــی2019( 8( 1398 اردیبهشــت
امنیتملیجمهوریاسالمیایرانتصمیماتیدر
راســتایمتوقفکردنگامبهگاماجرایاقدامات
داوطلبانهتعهداتهستهایبااعطایفرصتهای

60روزهبهدیپلماسی،اتخاذکند.
دولتترامپسیاســتفشــارحداکثریرااجرا
وتحریمهایظالمانه،غیرقانونیوغیرانسانیرا
علیهمردمایرانوضعکردامااینفشارحداکثری
درنهایتشکستخوردوجمهوریاسالمیایران

بااقتداردرمقابلاینفشارهاتسلیمنشد.
اکنونمذاکــراتبرایرفعتحریمهایظالمانه
ویکجانبهآمریکاوبازگشتآنبهبرجامدرمسیر
روبــهجلوامامحتاطانهادامــهداردچراکهدولت
بایدنبهرغمانتقادهاازخروجکشورشازبرجامو
ابرازتمایلبهترجیحدادندیپلماسیهنوزگامی
عملیبرنداشتهوحتیاز1500تحریمدورهترامپ
بهعنوانیکاهرمبرایپیشبردخواستههایخود

بهرهمیگیرد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
اجرای  بر  نظارت  مدیرکل 
استاندارد صنایع فلزی سازمان 
تصریح   ایران  استاندارد  ملی 
کرد: درصورتی که در گزارش های 
خودروسازان  شود  محرز  فنی 
در  تعهدات شان  برخالف 
خصوص ایربگ ها عمل کرده اند، به طور قطع با 

آنها برخورد قضایی انجام خواهد شد.
بیســتمدیماهبودکــهتصادفــیزنجیرهای

درخوزســتانبــهوقوعپیوســتودرجریانآن
بیشاز50تنمصدوموکشــتهشــدند.چیزی
کــهدراینســانحهموجبحیرتهمگانشــد،
بازنشــدنایربگهایخودروهابودکهباردیگر
ضــرورتنظارتدقیقتــربرکیفیــتخودروهارا

گوشزدکرد.
بــراجــرای ایــنزمینــهمدیــرکلنظــارت در
اســتانداردصنایعفلزیسازمانملیاستاندارد
آخریــنوضعیــتموضــوع ایــراندرخصــوص
در رانندگــی حادثــه خودروهــای ایربگهــای

بهبهــان،افــزود:ایربــگیکــیازاســتانداردهای
اولیهدرتولیدخودرواستکهازسویسازمان

ملیاستانداردموردبررسیقرارمیگیرد.
پیمــانپیرایــشبیــانکــرد:نصــبایربــگدر
خودروهاازسال91اجباریوازسال92اجرایی
شــدوتاامــروزدرآزمــونخودروهــادربرخورد
ازروبهروتســتمیشــودوتانتیجهآزمایشــات
واصــلنشــود،ســازمانملــیاســتانداردهیچ

تأییدیهایبرایخودروهانمیدهد.
ویخاطرنشــانکرد:باتاییدیههایسازمان
ملــیاســتاندارد،تعهداتخودروســازانمبنی
بــررعایــتاســتانداردهادرتولیــدانبــوهودر
ادامــهنظارتهــایمــا،تولیدخودروهــاانجام

میشود.
ویگفــت:درتصــادفاخیــربیــانشــدهکه
ایربگهیچیکازخودروهایایرانیبازنشده،در
اینزمینهســازمانملیاســتانداردمکاتبهایبا
پلیسراهورناجاداشتهتاگزارشمربوطهرادر
عوقتدراختیارماقراردهدوعالوهبرآن اســر

بهمااجازهدهندیکتیمتخصصیبرایبررسی
فنیخودروهادرپارکینگمربوطهاعزامکنیم.

مدیــرکلنظارتبــراجرایاســتانداردصنایع
فلزیســازمانملیاستانداردایرانتصریحکرد:
درصورتــیکهدربررســیهایفنیمحرزشــود
عمــل تعهداتشــان برخــالف خودروســازان
کردهانــد،بهطــورقطــعبرخــوردقضاییبــاآنها

انجامخواهدشد.
ویدرخصوصشائبههایطرحشدهمبنی
بــراحتمــالدســتکاریایربگازســویصاحبان
خودروهــا،اظهــارکــرد:ایربگخودرودرســمت
سرنشــینرامیتــوانغیرفعــالکــرد،زیــرااگــر
کــودکخردســالیــانــوزاددرآنبنشــیند،بــاز

شدنایربگمیتواندبهکودکآسیببزند.
پیرایــشادامــهداد:ایربــگیــکبالــشنــرم
نیســت،بلکهکیســههواییاســتکهباســرعت
400کیلیومتربرســاعتبازمیشودواگرفردی
کهرویصندلیخودرونشســتهفاصلهوشرایط
الزمرانداشــتهباشد،شایدموجبآسیبشود؛

بههمیندلیلخودروســازدرســمتسرنشــین
آپشــنیتعبیهکــردهکهبتوانایربــگراغیرفعال

کرد.
ویتصریحکــرد:البتــهبایدتوجهداشــتدر
تصادفاتکوچکباســرعتپاییــن،ایربگهاباز
نمیشــوندوبایــدزاویهبرخوردوشــدتضربه
طــوریباشــدکــهموجــبتحریکچاشــنیهای

انفجاریایربگشود.
ملــی ســازمان مســوول مقــام ایــن
ایربگهــا  از بخشــی اضافهکــرد: اســتاندارد
تولیــدداخــلهســتند،امــابرخــیازقطعات
ایربگهــاازخــارجکشــورتامینمیشــودکه
درخصــوصآنقطعاتنیزبایدبررســیهای

انجامشود. الزم
ویدرخاتمــهخاطرنشــانکرد:روزگذشــته
نامــهســازمانملیاســتانداردبهپلیــسراهور
ناجــاارســالشــدهوامیدواریــمتاپایــانهفته
بتوانیــمگزارشجامعیدراینزمینهداشــتهو

بهمردماطالعرسانیکنیم.

برخورد قاطع قضایی با خودروسازان 
در صورت محرز شدن عدم کارکرد درست ایربگ

خودورسازان

یـــــکا  آمر یـــــم هــای ظالمـــــانه  تحر
از تهدید سالمت ایرانیان تا تعلیق 

حق رأی ایران در سازمان ملل

آنتونیو گوترش
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سازمان بازرسی از تولید و 
سرمایه گذاری مشروع 

حمایت می کند
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
و  تولید  از  بازرسی  سازمان  گفت: 
سرمایه گذاری مشروع حمایت می کند.
ذبیــحاهللخدائیــاناظهــارکــرد:بــا
توجهبهوجودبزرگترینمیدانگازی،
اســکلهنفتیوســواحلدریادراستان
بوشــهر،برایاســتفادهازهریکازاینظرفیتهانیازبه

برنامهریزیوجوددارد.
ویبــاتأکیــدبرلــزومآمایشســرزمینیتصریحکرد:
بــرایهــراســتانبایــدبــاتوجــهبــهظرفیتهــا،صنایع

راهاندازیشود.
تأکیــد بــا کشــور کل بازرســی ســازمان رئیــس
از حمایــت و خصوصــی بخــش توانمندســازی بــر
سرمایهگذارانداخلیوخارجیگفت:یکیازبرنامههای
از بازرســیکلکشــورحــولمحــورحمایــت ســازمان

سرمایهگذاریمشروعاست.
خدائیانتسهیلوتسریعدراخذمجوزبرایتوسعه
کســبوکارهاراامریمهمدانســتوافــزود:نقشاین

اقدامدرمبارزهبافسادراموردتوجهقرارداد.
بــه اشــاره بــا قضائیــه قــوه عالــی مســئول ایــن
تأکیــداتمســتمررئیــسقــوهقضائیــهبــرحمایــتاز
تولیدخاطرنشــانکرد:شناســاییظرفیتهــاوپیگیری
مشــکالتاستانبوشهرازجملهاهدافسفربهاستان

بوشهراست.

دور زدن تحریم ها با اجرای 
توافق ایران و چین

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: انعقاد قرارداد بلندمدت 
بین ایران و چین می تواند منجر به دور 
حتما  ما  شود.  ایران  تحریم های  زدن 
به  همسو  کشورهای  ظرفیت  از  باید 

خوبی استفاده کنیم.
فداحســینمالکیدربــارهآغازاجرایتوافــقایرانو
چین،اظهارکرد:توافقراهبردی25ســالهایرانوچین
یکیازمهمترینتحوالتمنطقهایمحسوبمیشود.
قــراراســتدوکشــورفقــطازظرفیتهــایخودشــان
درایــنتوافــقاســتفادهکنندواجرایایــنتوافقهیچ
ارتباطــیبهنتیجــهمذاکراتویننــداردوتحتتاثیرآن

قرارنمیگیرد.
و ایــران ســاله 25 توافــق اجــرای کــرد: بیــان وی
چیــن،پیاممهمیبهغربیهاســتمبنیبــراینکهدیگر
نمیتواننــدتحریمهــایظالمانــهخــودعلیــهایــرانرا

تشدیدکنند.
عضــوکمیســیونامنیــتملــیوسیاســتخارجــی
جمهــوری اینکــه بیــان بــا اســالمی شــورای مجلــس
اســالمیایرانمصمماســتتاازموقعیــتجغرافیایی
وظرفیتهــایخــودبــرایتقویــتارتباطــاتاقتصادی
وتجــاریاســتفادهکند،گفــت:چینکشــوریقدرتمند
درعرصــهتجــاریاســت.البتــهچینیهــاهمبــهخوبی
میدانندکهایرانکشــوریقدرتمنداستوآنانهمبه

مانیازدارند.
مالکــیتاکیــدکــرد:درتوافقایــرانوچیــنبههیچ
وجــهاینگونهنیســتکههرآنچهدولــتچینبخواهد،
عملیاتیشودوبایدمطالباتایرانهمبهدقتاجرایی

شود.
ویبااشــارهبهاینکهقراردادایرانوچینبراســاس
منافــعدوکشــوراجــرامیشــود،ادامــهداد:همــهما
بــهخوبیبهیــادداریمکــهپــسازآنکهبــرایاولینبار
موضــوعانعقــادقــراردادبلندمــدتبینایــرانوچین
رســانهایشــد،غربیهاعصبانیشــدندچراکهآنانبه
خوبیمیدانندارتباطتجاریبینایرانوچینمیتواند
صدمــاتجدیبهموقعیــتغربیهابهویــژهدرزمینه

اقتصادیواردکند.
نماینــدهمردمزاهداندرمجلسشــورایاســالمی
دربــارهانتظاراتایــرانازچین،گفــت:چینیهابایدیک
ســریتعهداتبهخصوصدربارهخریــدنفتازایرانرا
بپذیرندوعملیاتیکنند.همچنینمسائلجدیدیگری
هــموجودداردکــهبایدبهصورتکارشناســیبررســی
شــودودرقــراردادایــرانوچیــنبهمرحلهاجــرادرآید.
هــمچینبهایــراننیازداردوهممابــهارتباطتجاریو

اقتصادیباچیننیازداریم.
مالکیدربــارهعلتنگرانیغــربزدگانداخلیوبرخی
ازکشــورهایغربیازتوافقبلندمدتبیــنایرانوچین،
اظهــارکــرد:انعقادقــراردادبلندمــدتبینایــرانوچین
میتوانــدمنجــربــهدورزدنتحریمهــایایرانشــود.ما
حتمابایدازظرفیتکشورهایهمسووهمسایهدرجهت

انعقادقراردادهایبلندمدتبهخوبیاستفادهکنیم.
ویبیانکرد:ایراندیگرهمهظرفیتهایخودرادر
ســبدبرجاموارتباطیباغربیهانمیگذاردومابایداز
ظرفیتارتباطباکشــورهایهمســوبهخوبیاستفاده
کنیــم.انعقادقراردادبلندمدتبینایرانوکشــورهای
همسوباعثمیشودکهغربیهاازتصوراشتباهخود
مبنیبراینکهایرانبدونآناندچارمشکالتمیشود،
دســتبردارنــد.غربیهــابایدبداننــدکهتاکنــونهیچ
اقــداممثبتــیبــرایایــرانانجــامندادندوفقــطباعث
تشــدیدمشــکالتوگرفتاریهــایکشــورمانشــدندو

بنابرایننبایدمعطلآنهابمانیم.

ایران و جهان

ایران  گروه  سپهرغرب، 
مسکن  معاون  جهان:  و 
و  راه  وزارت  ساختمان  و 
شهرسازی گفت: قانون جهش 
گونه ای  به  مسکن  تولید 
اگر  که  است  شده  طراحی 
نشود  پرداخت  تسهیالت 
عنوان  به  بانکی  تسهیالت  درصد   20 معادل 

جریمه مالیاتی باید پرداخت شود.
محمودمحمودزادهبهتشــریحنهضتملی
مســکنازشــیوهتأمینمنابعمالیتاهمکاری
نکردنبانکهابــهارائهراهکارهایاجراییطرح

نهضتملیمسکنپرداخت.
ویبــااعــالماینکــهدراجــرایطــرحنهضت
ملــیمســکنعمًالتنهــابانکمســکنپرداخت
تســهیالتدهــیبــهطــرحتولیــدمســکنرادر
برنامهقرارداد،گفت:تاپایانســال1399عمًال
تســهیالتپرداختیبانکهابهبخشمســکنو
ســاختماندرمجمــوعزیر5درصــدبودکهاگر
تنهابهبخشمســکنتوجهداشــتهباشیماین

رقمبهکمتراز3درصدمیرسید.
ادامــهداد: راهوشهرســازی معــاونوزیــر
اقدامیکهدرســالجاریتوسطمجلسانجام
شــدودرقانــونجهــشتولیــدمســکننیزبه
تصویبرســیدکــهبانکهــامکلفبــهپرداخت
20درصدازتســهیالتخودبهبخشمســکنو
ســاختمانشدندبسیارمناســباستوبااین
اقدامسهممسکنبهمیزانمعقولیدرشبکه

بانکیدستیافتهاست.
اینکــهامکانپذیر محمــودزادهباتاکیدبر
کمدرآمــد اقشــار بــرای کــهمســکن نیســت
بشــود، محقــق بانکــی تســهیالت بــدون
از درصــد 53 از بیــش  امــروز داد: توضیــح
درحوزهخدمــاتپرداخت تســهیالتکشــور
میشــود.ویژگیکهدربخشمسکنوجود
داردایناستکه70درصدقیمتیکواحد
قیمــتزمینوخدمات، از مســکونیبــهغیر
اســت. ســاختمانی مصالــح بــه مربــوط
میلیاردتومانــی  هــزار 360 از معنــا بدیــن

کــهبانکهامکلفشــدندســاالنهبــهبخش
بدهنــد تخصیــص ســاختمان و مســکن
پرداخــت صنعــت بــه عــدد ایــن درصــد 70
میشــود.زیــراســببرونــقصنعــت،ایجــاد
اشــتغالمیشــودتابتواننــدمصالــحتولید

انبــوهمســکنراتأمینکنند.
ویدرخصــوصآثاررکودیوتورمیتولید
انبــوهمســکنباپرداخــتتســهیالتیارانهای
مســکن،بیانکــرد:قرارنیســتکــهدراجرای
طــرحنهضــتملیمســکنخلــقپولــیانجام
بشــودکــهبــهتبــعآنآثــارتورمــینیــزایجاد
شــود.بلکهآثاررونقیداردزیراصنعتراپویا
کردهومصــرفمصالحســاختمانیراافزایش
پایینتریــن نیــز اشــتغال نظــر از میدهــد.
میزانــیکــهبــرایاشــتغالدرحــوزهمســکن
درنظــرگرفتــهمیشــودحدود4/1اشــتغال

میشود. مستقیم
راه وزارت ســاختمان و مســکن معــاون
کــه پرســش ایــن بــه پاســخ در وشهرســازی
آثــار عــدم بــرای سیاســتگذاریها مجموعــه
بخــش بــه بانکــی تســهیالت ارائــه تورمــی
مســکنچیســت؟گفت:هماکنونحدود53
درصــدتســهیالتبانکــیبــهبخــشخدمــات
پرداخــتمیشــودکــهایــنبخشبهطــورکل
بخــشمؤثــریدراقتصادبــهشــمارنمیرود.
ایــنشــرایطبایــدپیــشبیایــدتاســهمیکهاز
بخشمســکنبــهبخشهایدیگررفتهاســت
بــهبخشمســکنبازگــردد.اینبــدانمفهوم
نیستکهپرداختتســهیالتدربخشمسکن
ازســهمدیگــربخشهاکــممیکندبلکــهارائه
تســهیالتدربخشمســکنبهســهممنطقی

خودبرمیگردد.
همچنینقرارنیســتتاپولــیازبانکمرکزی

برداشتهشودویارانهاینیزوجودندارد.
متــر 140 اگــر داد: ادامــه محمــودزاده
متوســطیــکواحــدمســکونیرابــهصــورت
ناخالــصدرنظــربگیریم،1.4درصداشــتغال
مســتقیمبــرایهــرواحــدمســکونیدرنظــر
اشــتغال یــک همچنیــن و میشــود گرفتــه

غیرمســتقیمایجادمیکند.بدینمعناهریک
میلیــونواحدمســکونیمعــادل2میلیونو

400هزاراشــتغالایجادویاحفظمیکند.
ویدرخصــوص20برابــرشــدنتســهیالت
مسکنواثرآنبرتورماعالمکرد:سهممسکن
تاســال1391سهممعقولومنطقیدرکشور
داشــتهاســتودرچندسالگذشــتهاینروند

غیرمنطقیرادرقیمتهاپیشگرفتهاست.

 ایجاد بازار رهن ثانویه؛ به زودی
ویافــزود:موضــوعرهــنثانویــهدرقانون
جهــشتولیدمســکندیدهشــدهوبــازاررهن

ثانویهبهزودیایجادمیشود.
معــاونوزیــرراهوشهرســازیدرخصــوص
در گفــت: نیــز مســکن تســهیالت اثربخشــی
شــرایطفعلیسهمتســهیالتبرایخریدواحد
مســکونیدرتهــرانحداکثــر20درصــدازیــک
بشــود. رامیتوانــدشــامل واحــدمســکونی
همچنیــنپرداخــتپلکانیاقســاطمســکندر

دستورالعملدیدهشــدهاستوباتوافقیکه
بابانکمرکزیانجامشدهمسامانهآنراهاندازی
شــدوهمشیوهنامههاودستورالعملهاتوسط

بانکمرکزیابالغشد.

 جریمه مالیاتی برای بانک هایی که همکاری 
الزم را برای پرداخت تسهیالت ندارند

محمودزادهدرخصوصارزیابیخودازهمراهی
بانکهابرایپرداختتسهیالتاجرایطرحنهضت

ملیمسکناعالمکرد:قانونجهشتولیدمسکن
بــهگونهایطراحیشــدهاســتکهاگرتســهیالت
پرداختنشــودمعادل20درصدتسهیالتبانکی
بهعنــوانجریمهمالیاتــیبایدپرداختشــود.در
عینحالانگیزههمکاریدرجلساتمتعددیکه

بابانکهاداشتیموجوددارد.
قابــل عــدد تاکنــون کــرد: تصریــح وی
پرداخــتشــده بانکــی مالحظــهایتســهیالت

است.

مالکی

محمود محمودزاده

یمه مالیاتی می شوند بانک ها وام مسکن ندهند   جر

 در شرایط فعلی سهم تسهیالت برای خرید واحد مسکونی در تهران حداکثر 20 درصد 
از یــک واحــد مســکونی را می توانــد شــامل بشــود. همچنیــن پرداخت پلکانی اقســاط 
مســکن در دســتورالعمل دیده شــده اســت و با توافقی که با بانک مرکزی انجام شد هم 
ســامانه آن راه انــدازی شــد و هم شــیوه نامه ها و دســتورالعمل ها توســط بانــک مرکزی 

ابالغ شد.

ذبیح اهلل خدائیان

رشد 41 درصدی تجارت ایران و روسیه در 9 ماهه 1400
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ایران  تجارت  گفت:  گمرک  سخنگوی 
 3.۵ از   ،1400 سال  ماه   9 در  روسیه  و 
 ۶۵۶ و  میلیارد  یک  ارزش  و  تن  میلیون 
مدت  به  نسبت  و  گذشت  دالر  میلیون 
 41 و  وزن  در  درصد   12 قبل  سال  مشابه 

درصد در ارزش افزایش داشته است.
ســیدروحالــهلطیفــیدرآســتانهســفررئیسجمهــور
کشــورمانبــهروســیه،درتشــریحروابــطتجاریتهــرانبا
مســکواظهــارکــرد:ازتجــارتســهمیلیــونو558هزارو
491تنیکشــورمانباروســیهبهارزشیــکمیلیاردو656
میلیــونو997هزارو322دالرتــاپایانآذرماه،838هزار
و602تــنکاالبــهارزش432میلیــونو877هزارو392
دالر،ســهمصادراتازایرانبهروســیهو2میلیونو729
هــزارو889تنکاالبهارزشیــکمیلیاردو224میلیونو

119هزارو930دالرنیزسهموارداتازروسیهبودهاست.
ویدرخصــوصمیــزانتغییــراتدرتجــارتایــرانبــا
روســیه،گفت:آمارهــایتجــارت9ماههامســال،11درصد
رشــدوزنــیو45درصــدرشــدارزشکاالهــایوارداتــیاز
روســیهورشــد15درصدیدروزنو29درصدیدرارزش

کاالهایصادراتیایرانبهروسیهرانشانمیدهد.
ســخنگویگمرکافزود:در9ماههامسالنسبتبه9
ماههســال98)2ســالقبل(همرشــد32و41درصدی
دروزنوارزشوارداتو51و57درصــدیدروزنوارزش

صادراترانشانمیدهد.
لطیفیبیانکرد:ازواردات2میلیونو730هزارتنیاز
روســیه،2میلیــونو417هزارو116تــنکاالبهارزش967
میلیــونو381هزارو583دالرمحصوالتدامی،غذایی،
نهادههایدامی،محصوالتکشاورزیوموادغذاییبوده

که88درصدوزنو79درصدوارداتکشورمانازروسیه
رابهخوداختصاصدادهاست.

سخنگویگمرکادامهداد:باصادرات447هزارو133
تنــیکاالهــایمرتبطبامحصــوالتدامی،میــوهوصیفی،
محصــوالتکشــاورزیوغذایــیبــهارزش267میلیــونو
240هــزارو390دالر،54درصــدوزنو62درصدصادرات
9ماههکشورمانبهروسیهمحصوالتغذاییوکشاورزی

بودهاست.
از یکــی روســیه فدراســیون خاطرنشــانکرد: وی
همســایگانمهمکشورماناستکهتوسعهروابطتجاری
واقتصادیوسیاسیبرای2کشوراهمیتبهسزاییدارد،
ازهمیــنرودرســالهایاخیــرباافزایشروابطسیاســی،

شاهدافزایشتجارتنیزبینطرفینبودیم.

میزان باروری در ایران رو به کاهش است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور 
اختیار  در  جمعیت  افزایش  طالیی  فرصت 
فرصت  از  اگر  گفت:  دارد  قرار  امروز  جامعه 
شود،  استفاده  به درستی  باقی مانده 
جمعیت  سالمندی  نظر  از  کشور  دغدغه 

ایران کاهش می یابد.
دکتــرناصــرســیمفروشاظهارکــرد:رهبرمعظــمانقالبطی
ســالهایمختلــفوبهدفعاتنســبتبــهکاهشوســالمندی
جمعیتهشداردادهاندوبرمسئوالنفرضاستکهزمینههای

پیشگیریازبروزاینخطرجدیرافراهمکنند.
ویافــزود:واقعیتایناســتکهنرخرشــدجمعیــتومیزان
باروریدرایرانبهشدتروبهکاهشاست؛درحالیکهاینرقمدر
دهه60بسیارخوببودولیاکنوننرخباروریبهزیرحدجانشینی

دوفرزندرسیدهاست.
مشــاورعالــیوزیــربهداشــتدرجمعیتبااشــارهبهشــروع
برنامههــایکنترلجمعیتگفت:همــانزمانهشــدارهایالزم
راازطریــقرســانههامطرحکردیــم،ولیموردتوجــهقرارنگرفت
درحالیکهبســیاریازشــیوههایعقیمســازیغیرقابلبازگشت
بودندولیتبلیغاتســمتوســوییدیگرداشــت.بستنلولهها
درآنســالهارایگانانجاممیشدولیبرایعملبازگشت،چند
میلیونهزینهالزمبودکهالبتههمیشههمموفقیتآمیزنبودند.

اســتادممتازدانشــگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،تغییرات
درصدرشدجمعیتایراندرپنجسالاخیرراموردتوجهقراردادو
افزود:ایرانتنهایکدرصدجمعیتجهانراداردورتبه18راازنظر
جمعیــتدردنیابهخوداختصــاصدادهدرحالیکهظرفیتهای

بیشتریداریم.
ویبابیاناینکهمشــکلاصلیبههمخوردنتوازنجمعیت،
عدمتوزیعصحیحامکاناتاســتنــهافزایشجمعیت،گفت:در

عینحالشــاهدهســتیمکهصندوقجمعیتمللمتحدوامی
150میلیــوندالریبرایتنظیمخانوادهبهایــراناختصاصداده
وتنهاجایزهایکهدرحوزهبهداشتیدریافتکردهایم،برایهمین

کاهشجمعیتبودهاست.
ســیمفــروشبــابیــاناینکــهازدواجوفرزنــدآوریدرقــرآنو
روایــاتموردتوجهجدیقرارگرفته،عنوانکرد:درآیاتمختلفی
میخوانیــمکــهخداونــدامربــهازدواجوســادهگرفتنتشــکیل
خانوادهدادهوالبتهمســئلهاقتصادیراهمدرکناراینموضوع

موردتوجهقراردادهاست.
مشــاورعالیوزیربهداشتدرجمعیتبهروایاتمتعددیدر
زمینهفرزندآوریاشــارهوابرازکرد:مجموعهایناحادیث،ناظربه

کثرتفرزندوتالشبرایکسبروزیحاللهستند.
ویگفت:الزماســتائمهجمعهوجماعاتپیشــگامشوندو
احادیثوروایاترابااســتفادهازظرفیتحضورمردمدرمساجد
ومراکــزمذهبــیودینــیتبییــنوترویــجکننــد؛بــهعبارتیهمه
بخشهایجامعهوهمهافرادبهویژهآنهاییکهتریبوندارندباید

برایافزایشجمعیتبسیجشوند.
ســیمفروشبابیاناینکهفرصتطالیــیافزایشجمعیتدر
اختیارجامعهامروزقراردارد،افزود:25درصدجمعیتکنونیدر
سنفعالهستندواگرازفرصتباقیماندهبهدرستیاستفاده
شــود،دغدغــهکشــورازنظــرســالمندیجمعیتایــرانکاهش

مییابد؛زیراپنجرهجمعیتیهنوزبازاست.
استادممتازدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،طرححمایت
ازخانوادهوجوانیجمعیترایکیازمهمترینگامهادراینزمینه
دانستوتصریحکرد:راهکارهایمختلفیبرایاجرایاینقانون
پیشبینیشدهکهالبتهراهکارهایفرهنگیاهمیتویژهایدارندو

درکنارآن،مشوقهایاقتصادیهمتاثیرگذارخواهندبود.
ویادامهداد:ازدواجبههنگام،فرزندآوریبهموقعوتوجهبه

افزایشجمعیتبایدفرهنگیعمومیبینایرانیانباشد.

دکتر ناصر سیم فروشسید روح اله لطیفی

ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  رئیس جمهور  جهان:  و 
واالی  جایگاه  گرامیداشت 
شهدا،  همسران  و  مادران 
جمهوری  کرد:  خاطرنشان 
مدیون  همواره  ایران  اسالمی 
در  مقاومت  اسوه های  که  است  بانوانی  همت 

دامان آنان بالیدند.
آیــتاهللســیدابراهیــمرئیســیدرپیامیبه
همایشتکریممادرانوهمســرانشهداکهبه
مناسبتســالروزوفاتحضرتامالبنین)سالم
اهللعلیها(برگزارشــد،تصریحکرد:ملتشــهید
پــرورایــرانبــهوجــودچنیــنبانــوانشــکیباو
شایســتهبرخودمیبالدوراهومنشوسلوک
آنانراسرمشــقهمهزنانومادراننســلهای

کنونیوآتیاینسرزمینکهنمیداند.
درمتنپیامآیتاهللرئیســیکهتوسطسید
امیرحســینقاضــیزادههاشــمیرئیــسبنیاد
شــهیدوامــورایثارگراندرایــنهمایشقرائت

شــد،آمــدهاســت:درودوســالمخدابــرارواح
پــاکهمهشــهیدانوایثارگــرانواالمقاموپاک
ســیرتکهدرراهپاسداشــتدیــنومیهن،بااز
خودگذشتگیونثارجان،مایهعزتوسربلندی
نظــاماســالمیوســعادتوبلندآوازگــیملــت

بزرگایرانشدند.
رئیسجمهــوردرایــنپیامادامهداد:ســالم
ودرودخــدابــرمــادرانوهمســرانشــهیدان
وهمــهبانــوانگرانقــدریکــهباایمانراســخو
تحمــلهمهدشــواریها،همراهانهمیشــگی
اســوههایجهــادومقاومتبودنــدوامروزنیز
الگوهایبیبدیلومروجانحقیقیمکتبایثار

وشهادتهستند.
آیــتاهللرئیســیخاطرنشــانکــرد:بــهیقین
درســایهچنیــنجایگاهی،مادرانوهمســران
معظــمشــهداازمنزلــتواالیــیبرخوردارنــدو
پــروردگارمتعــالآنــانراکــهدرایمــانوایثــار،
الگویهمهبانوانملتشــریفایرانهســتند،
درزمرهجرعهنوشــانکوثرنبیمنعمانســفره

صبــرزینبیوازهمنشــینانصلحاوشــهداقرار
خواهدداد.

ویبــابیــاناینکــهجمهــوریاســالمیایران
همــوارهمدیونهمتوتالشبانوانیباایمان
وصبوراستکهاســوههایمقاومتدردامان

آنانبالیدند،نوشــت:ملتشــهیدپرورایراننیز
بهوجودچنینبانوانشکیباوشایستهبرخود
میبالدوراهومنشوســلوکآنانراسرمشــق
همهزنانومادراننســلهایکنونیوآتیاین

سرزمینکهنمیداند.

بــا اینجانــب داد: ادامــه رئیســی آیــتاهلل
گرامیداشــتســالروزوفــاتشــیرزنشــجاعو
ایثارگرحضــرتامالبنین)ســالماهللعلیها(،این
مناســبترافرصتــیارزشــمندبــرایقدردانــی
ازمجاهــدتبانــوانمؤمــنوانقالبــیکشــور
میدانــمکهبــاکالمورفتارخویــشراهپرفروغ
جلوههــایایثــاروشــهادترابهبهتریــنوجه،

درخشانوجاودانهنگهداشتند.
رئیسجمهــورتصریــحکــرد:همچنیــنالزم
میدانــمضمنقدردانــیازبرگزارکننــدگاناین
مراســممعنویوفرهنگساز،ازپروردگارمتعال
سالمتوعزتهمهمادرانوهمسرانشهداو
همهبانوانایثارگرایراناسالمیرادرادامهراه
نورانیشهیدانوگسترشارزشهایاسالمی،

مسئلتدارم.
امیــدآنکــهبــهفضــلالهــیدعــایخیــراین
عزیــزانبدرقــهراهمــردموپشــتوانهایبــرای
دولتدرخدمتگزاریبیشــتربهملتشهیدپرور

ایرانباشد.

ایران مدیون بانوانی است که اسوه های مقاومت در دامانشان بالیدند

رئیسی


