متهم عزیز
امیرحسین داداش نژاد

محمدعلي نجفي آزاد شد.خبري که وقتي در  2شهريور ماه امسال در خبرگزاريها منتشر شد ،دقيبها بهه انهدازهي خهبهر
دستگيري ايشان عجيب بود.
محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران که چندي پيش به اتهام قتل همسر خود ميترا استاد  ،به دليل مسائل خانوادگي-در بند بود ،بهعهد از
رضايت اولياي دم وتوديع وثيبهي يک ميلياردي آزاد شد.
هنوز يادمان نرفته که وقتي ايشان را به کالنتري بردند به پايش برخاستند وتعظيم کردنهد
وچاي آوردند.انگار نه انگار که براي اعتراف به قتل آمده بود.احتماال هميشه به پاي متهمين بهه
قتل از جا بلند ميشوند وما حواسمان نيست.
طبق اعالم دادستان عمومي و انبالب تهران اتهامات ايشان چنين عنوان شد:
الف-قتل غير عمد خانم ميترا استاد
ب-حمل ونگهداري سالح غير مجاز
ج-ايراد صدمهي بدني منجر به جرح
در هشتم مرداد ماه سخنگوي قوهي قضاييه اعالم کرد که قتل عمد محرز شناخته شهده و
محمدعلي نجفي به قصاص محکوم گرديد.
گمانه زنيها در مورد تصميم خانوادهي ميترا استاد ادامه داشت که برادر ميترا اسهتهاد بها
انتشار پستي در صفحهي اينستاگرام خود از رضايت خود و خانوادهي خود نسبت به قصاص خبر
داد.
اما در اين مدت از خانوادهي مبتول رضايت گرفته شد و متهم به دليل کسالت ،به قيد وثيبه-آپارتمان يک ميلياردي -آزاد شد.
وکيل آقاي نجفي با بيان اينکه نسبت به حکم صادره اعتراض کردهاند گفته که قتل را شبه عمد ميدانند و اگر اينگونه باشد حکم تهيهيهيهر
مي کند.البته همچنان يک اتهام ديگر به گردن شهردار سابق تهران هست که بايد ديد با چه ترفندي خود را از اين يکي هم مبرا ميکند.
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نخبه کشی
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اولين سياستمدار خاورميانه که با ملي کردن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادي با قدرت هاي استعماري را برافراشت .نخست وزير ايران در سال هاي 0331تا  0331که پس از قتل سپهبد رزم ارا بهه
نخست وزيري رسيد وبناينگذارجبهه ملي سازمان سياسي ملي گراي فعال ايران بود.
محمد مصدق درتاريخ  12ارديبهشت  0120در تهران و در خانواده ي قجري متولد شد .وي از بهمن  0311با کنار گذاشتن يک سري کارهاي اجرايي وارد سمت وکالت مجلس شد و مهعهتهبهد بهود
انتخاب آزاد مهم ترين مسئله است .او در دوره پنجم مجلس نماينده مردم تهران بود و در همين زمان با رضاخان سردار سپه نخست وزير موقت که به پادشاهي رسيده بود به مخالفت پرداختو در بخشي از نطق خود در بهاب
مخالفت با سلطنت گفت رئيس الوزرا مهم است نه پادشاه ،پادشاه فبط ميتواند به واسطه راي اعتماد مجلس يک رئيس الوزرائي را به کارگمارد ،وي تا اتمام مجلس ششم نماينده مردم تهران بود ولي در دوره هفهتهم اسهم او
حتي در ليست ذخيره نبود .پس از ان به دليل مبهم دستگير شد و به بيرجند تبعيد شد و اين چند سال سالهاي انزواي او بود اما در شهريور سال  0311و سلطنت محمدرضا پهلوي مصدق ازاد شد و به صهحهنهه سهيهاسهت
بازگشت.
او يک مبارز پارلماني بود .ديرتر از آنکه وابستگي هاي طبباتي ,خانوادگي اش ايجاب ميکرد به نخست وزيري رسيد چرا که در طي سي سهال زنهدگهي
سياسي اش همواره راهي جدا از اشراف و اعيان پيموده بود .در  12سالگي به والي گرايي رسيد اما ازادي خواهي اش اورا به راه ديگهري سهوق داد .در
زماني که حکومت خراسان,اذربايجان و فارس را برعهده داشت و چندين بار قبل سلطنت پهلوي به وزارت رسيد و  2دوره نمايندگي مجلس مردم پيوند
خاصي با او داشتند و کارهاي خالف ميل آنها نکرد .
دکتر مصدق در زمان خاصي روي کار آمد .تعارض انگليس و آمريکا جدي شده بود و اين تعارض موهبتي براي دکتر مصدق بود که اهداف بلند خود را
جامه عمل بپوشاند .برنامه اصلي حکومت او دران جو توطئه داخلي و بين المللي در مرحله اول استيفاي حبوق ملت ايران در ملي کردن نفت و ديهگهر
سامان دادن به اقتصاد کشور بود .کارهاي ديگرنيز در برنامه کار دولت او بود که به دليل مشکالت داخلي و خارجي و نيز عمر کوتاه دولتش مهوفهق بهه
انجام آنها نشد.وي در اقتصاد کشور به دنبال اقتصاد بدون نفت بود,هرچند که از اهميت و ارزش ان در بهبود وضع اقتصاد کشور غافل نبود و در سياست
بين المللي طرفدار سياست موازنه منفي بود ,ان چيزي که تا آخر عمر بدان پايبند بود  .سياست مصدق طي بيش از نيم قرن مبارزه سياسي براساس دو
محور اصلي استوار بود ,دفاع از استبالل و اقتصادي کشور و کوشش براي استبرار دموکراسي .او در دفاع از استبالل طرفدار سياست موازنه منفهي بهود
يعني مخالف با دادن هر نوع امتياز به بيگانگان .
پايبندي وي به اصول اعتباديش موجب سبوط او از قدرت بر اثر کودتا گرديد .از ساعات اوليه صبح  12مرداد جمعيتي از جنوب به سمت مرکز شهر راه
افتادند .با شروع تظاهرات گروه هايي از مردم تحت تاثير اين جو به شعار دهندگان پيوستند  .ساعتي پس از ظهر درگيري ها بين طرفداران و مخالفهان
مصدق به اطراف خانه او کشيده شد ،منزل دکتر مصدق محاصره شد و او دستور عدم مباومت به نيروي محافظ نخست وزير را داد و در خانه همهسهايهه
اش پناه گرفت.اوباش و نظاميان به غارت منزل دکتر مصدق پرداختند  .در روز  12مرداد در تمام شهرهاي ايران حکومت نظامي برقرار شد .دکتر مصدق
در همان روز خود را به زاهدي تسليم کرد و بازداشت شد .پس از کودتاي  12مرداد دکتر مصدق دردادگاه نظامي محاکمه شد  .قهرمان مبارزات مهلهي
که با توطئه خو کرده بود در اوج پيروزي و در انبوه خلق و وطن خويش در رنج غربت به سر ميبردو با چشم هاي حسرت ميديد که چگونه آرمان ههاي
بلندش با همکاري سفارتخانه ها با دربار و انفعال مردم به خطر افتاده و تمام اقشار عليه او همگام شده.کودتا پيروز شد و او تا سه سال در زندان انفرادي
بود و سپس براي هميشه به تبعيد رفت .دولت زاهدي پس از وي روي کار آمد و ان هم با هم پيماني با کشور هاي انگليس آمريکا و به کار گرفتن نفت
براي تبويت بنيه اقتصادي دفاعي کشور که هيچ کدام ان نيز تا به امروز حاصل نشده است .
دکتر مصدق به قلعه احمد آباد تبعيد شد و تا پايان عمر زير نظارت شديد دولت در انزوا زيست .البته همه پريشاني ها و شومي ها را به گردن عوامل خارحي انداختن اغفال مردم از واقعيت هاي زشت داخهلهي اسهت و
نتيجه اش ناديده گرفتن و پوشاندن سرچشمه اصلي ان است که يکي از انها استعمار مي باشد .او ميدانست دو صد من استخوان خواهد که صد من بار بردارد .اين را به زبان ماليم ميگفت که اين کارها با مردمي دانا و رجالهي
توانا ميسر است که اين هم در اينجا نبود.
سرانجام در  01اسفند  0311بر اثر بيماري سرطان در سن  21سالگي چشم از جهان فرو بست .کسي که به قطع مينوان گفت  0111سال در تولد خود تاخير داشت و به راستي معاصر زمان خويش نبود.

سیاست یا ورزش
سید سجاد میری

سعيد مواليي قهرمان ايراني جودوي جهان بهعهد از
اينکه گفته ميشود مجبور شد در نيمه نهايي رقابتههاي
امسال خود را ببازاند تا به حريفي از رژيم صهيونيهسهتهي
برخورد نکند ،ديگر از اين شرايط خسته شده است.
قهرمان جهان در سال  ،1102در حالي مجبور شد چنيهن کهاري را
انجام دهد که پيش از اين با اصرار سران ورزش در کشورمان چنين عملهي
را مرتکب شده بود .کميته ملي المپيک ايران در نامهاي بهه فهدراسهيهون
جهاني جودو ،قول داد که ورزشکاران ايراني از مصدوميتهاي سهاخهتهگهي
براي عدم مواجهه با ورزشکاران اسرائيلي خودداري کنند ،اما ايهن ههفهتهه
دوباره اتفاقي رخ داد که شائبههايي داشت.
ماريوس ويزر ،رييس فدراسيون جهاني جودو ،در مصاحبه با نشهريهه
آساهي ژاپن ،فاش کرده که مواليي تحت فشار بازي را بهاخهتهه و حهتهي
خانواده اش تحت فشار بوده اند .سعيد مواليي که در حال حاضر در آلمهان
است ،از فدراسيون جهاني جودو درخواست کمهک کهرده و مهيخهواههد
پناهنده شود .فدراسيون جهاني جودو هم در تيهمهي کهه عهنهوان تهيهم
پناهندگان ،سعيد مواليي را به المپيک  1111خواهد فرستاد
اين خبري بود ک چند روز پيش از سايت فدراسيون جههانهي جهودو
منتشر شد و تيتر اول اخبار قرار گرفت تبريبا مشابه سال  0322که سعيهد
سرلک يکي ديگر از اعضاي تيم ملي جودو به آلمان پناهنده شد
درصورتي که رسانه هاي داخلي خبر به اين صورت نشر پيدا کرد کهه
در تازهترين اتفاق سعيهد
ماليي کهه اکهنهون در
آلمان به سر مهيبهرد و
بسياري از رسهانههههاي
خارجي از پناهندگهي او
خبر داده بهودنهد ،در
گفتوگهو بها يهکهي از
رسانههاي خهارجهي بها
تاکيد بر اينکه پناههنهده
نشده است گفت کهه در
بازيهاي المپيک 1111
زير پرچم IOCمهبهارزه
خواهد کرد.
ماليي تاکيد کهرد:
من ههيهچ درخهواسهت
پناهندگي ندادهام .ويزاي
آلمان را داشتهام و در آلمان هستم تا از حواشي دور باشم .من سرباز خهاک
کشورم هستم و هر مدالي بگيرم متعلق به ايران است و براي يهک ايهرانهي
ثبت ميشود.
اخبار ضد و نبيض منتشر شده و برخي از رسانه ها ازاين مسئله بهه
سود خود سواستفاده کردند
هرچه ک هست ورزش را بايد از سياست جدا کرد مرزهاي سيهاسهي
هنگامي ک گريبان گير ورزش ميشود رنگ و بوي زيبايي و هيجهان را از
ورزش ميگيرد
ورزشکار سال ها تالش ميکند زحمت ميکشد و خود را براي مساببات
جهاني آماده ميکند و اين ظلم بزرگي به ورزشکار است ک اجازه ي مساببه
به او داده نشود و حق گرفتن مدال در کنار کشوري ديگر نداشته باشد در
صورتي که ورزشکار با تمام وجود براي شکست حريف و سربلندي کشورش
تالش ميکند و هرگز نميخواهد شکست بخورد
ديدن پرچم ايران باالتر از تمام پرچم ها در سطوح بين الملل قهطهعها
آرزوي هر ايراني است
گرفتن حق با قدرت خيلي زيباتر از عبب کشيدن است
اميدوارم روزي برسد که تمام ورزش از تمام سياست جدا شود.

بی عدالتی در قبولی
سارا اعالمی

شايد تا به حال از انواع سهميههاي کنکور و دانشگاهها چيزهايي شنيده باشيد و يا در طي ثبت نام کنکهور و
يا دانشگاهتان به اين موضوع برخورد کرده و درگير آن شده باشيد .معموال هنگامي که عبارت سهميه را ميشنويم
ناخودآگاه ذهنمان به سمت رانت و پارتي و رابطه ميرود.
اصال چرا سهميه؟ آيا براي دادن اين سهميهها نظارتي انجام ميگيرد يا بازهم پارتي و رابطه برقرار است؟ نبش دولت ،مجلس
و وزارت علوم در ايجاد اين سهميهها چيست؟ يا براي گرفتن اين سهميه ها اولويت با اشخاص خاص است؟ و سهواالتهي از ايهن
جنس...
در اين باره قصد داريم دو سهميه مهم وجنجالي رابه صورت اجمالي مورد بررسي قرار دهيم
 -0سهميه شاهد جانباز و ايثارگر:
 11درصد از سهميه ورود به کليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتهي
به همسر و فرزندان شاهد ،جانبازان ،آزادگان و همسر و فهرزنهدان
آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان باالي  11درصد اخهتهصهاص
دارد .کسب حداقل  01درصد حد نصاب شرايط علمي و امهتهيهاز
پذيرفتهشدگان براي رشتهها و مباطع رشتهها و مباطع تحصيهلهي
پزشکي و غيرپزشکي الزامي است .با اين حال تعهداد افهرادي کهه
داراي چنين شرايطي مي باشند روز به روز در حال کاهش است.
-1سهميهي فرزندان اعضاي هيئت علمي:
سهميه فرزندان هيات علمي دانشگاهها شايد تنها نوع سهميهاي است که تا به حال خيلي جدي به آن پرداخت نشهده و يها
شايد خيلي از رسانهها و خبرنگارها به داليلي اجازه ورود به آن را نداشته باشند.حتي با کمي تامل به اين نکته ميرسيم که تها بهه
امروز حتي حواشي ياچالش منطبياي هم حول اين موضوع ديده نشده است؛ اين در صورتي است که استفاده از سهميه فهرزنهدان
اعضاي هيات علمي دانشگاهها در سالهاي اخير بسيار بيشتر و چندين برابر سهميه شاهد بوده است.
”همه براي سهميه،سهميه براي آقازاده ها“سهميه فرزندان هيئت علمي چيست؟
طبق مصوبه شوراي عالي انبالب فرهنگي ،فرزندان هيات علمي دانشگاهها چنانچه در آزمون کنکور  21درصد نمره يک رشتهه
را کسب کنند مي توانند جهت انتبال به دانشگاه مد نظرشان و يا دانشگاهي که والدين در آن مشيول تحصيل است اقدام کهنهنهد.
همچنين طبق همين مصوبه فرزندان اعضاي هيات علمي با کسب  21.1درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده در سهههمهيهه آزاد،
ميتوانند حتي رشته خود را تييير دهند .يعني اين فرزندان بدون هيچ قيد و شرطي ميتوانند به راحتي به دانشگاههاي معتهبهر و
رشتههاي پرمتباضي دست پيدا کنند.
براي مثال دانشجويي ميتواند به واسطه جايگاه پدرش در دانشگاه معتبري مثل تهران از يک دانشگاه سطح عادي در اسهتهان
سمنان به دانشگاه علوم پزشکي تهران منتبل شده و درا آن تحصيل کند؛ اين در حاليست که اين امتيازها هيهچ گهونهه تهوجهيهه
آموزشي ندارد و کامال از عدالت آموزشي به دور است ،اما تمام افرادي که در اين مورد داراي منفعتي هستند به داليل مختلفهي از
آن حمايت ميکنند.
الزم به ذکر است اين بخشنامه تا کنون چندين بار توسط ديوان عالي عدالت اداري مليي اعالم شده اما بالفاصله در ههيهئهت
دولت توسط وزراي علوم تصويب و به مرحله اجرا درآمده است.

کودک همسری
سارا افشاری

بر اساس قطعنامه حبوق کودکان اساساً هر فردي که زير هجده سال سن داشته باشد کودک محسوب مهي
شود  .در سطح اتحاديه اروپا و سطح بين المللي ازدواج کودکان يکي از اشکال ازدواج اجباري به شمار مي رود و
مصداق نبض حبوق بشر و نمونه اي از خشونت جنسي است  .کودک همسري در ايران به طور معمول شامل ازدواج دختهران زيهر
هجده سال با مردان باالي بيست سال اطالق ميشود ؛ که از داليهل آن
ميتوان به فبر ،عدم آگاهي ،سنت ها و رسوم ها اشاره کرد.
کودک-همسر مسئوليت هاي مهم زناشويي از قبيهل اداره کهردن
خانه ،برقراري رابطه ي جنسي با همسر ،فرزند آوري و متعاقباً تربيت آن
ها را به عهده دارد ،اما از هرگونه تصرف در دارايي احتمالي اش از قبهيهل
نفبه  ،مهريه  ،اجرت مثل و ماترک (در صورت فوت همسر) مهنهع شهده
است .عجيب تر آن که در اين موارد فرد صالح براي تصرفهات مهالهي از
طرف کودک ،پدر يا قيّمي ست که اذن به اين ازدواج داده است.
مطالعات و شواهد موجود نشان ميدهد که ريشه بسياري از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنين کودکي بهاز مهيگهردد از
جمله اين معضالت مي توان به رشد بي رويه جمعيت بدون اوراق هويتي در مناطق حاشيه ،محروميت از تحصيهل ،ثهبهت نشهدن
ازدواجها و شيوع پديده کودک  -بيوه و  ...اشاره کرد.
ايران و سودان تنها کشورهايي هستند که به کنوانسيون منع ازدواج کودکان نپيوستن  .اين در حالي است که سن قانونهي در
ايران هجده سال است  .نکته ي بحث برانگيز اين جاست؛ فردي که حداقل هاي حبوق شهروندي(از قبيل :گرفتن گهواههيهنهامهه،
شرکت در راي گيري ها  ،داشتن حساب بانکي و )...بعد از رسيدن به سن قانوني براي او لحاظ شده است مي تواند قبل از داشهتهن
حداقل حبوق ها ازدواج شرعي و قانوني داشته باشد!!!

