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اینچندنفر
هدف قرار دادن مراکز فرهنگی جنایت جنگی است

آفتاب:محمدجوادظریفوزیرامورخارجهدرتوئیترشنوشت:دونالدترامپکهباترورهایناجوانمردانهروزجمعه
بهشکلیگستردهحقوقبی نالمللرانقضکردهاست،اکنونتهدیدمیکندکهدوبارهقوانینبی نالمللیرانقضخواهد
کرد .هدف قرار دادن مراکز فرهنگی جنایت جنگی است.وی ادامه داد :پایان حضور شرورانه آمریکا در غرب آسیا آغاز
شدهاست.ایرانباجسارتزیاددربارهحملهبهمنافعآمریکاسخنمیگوید،اگرایرانبههرآمریکایییامنافعآمریکایی
حمله کند ۵۲سایت ایرانی -به نمایندگی از ۵۲گروگان آمریکایی که سالها پیش توسط ایران گروگان گرفته شدند -هدف قرار میگیرند.

ترورسردارسليمانيبرايامريكاگرانتمامميشود

ایسنا :صادق خرازي ،دبيركل حزب نداي ايرانيان« :ديگر دوران بزن دررويي براي اياالت متحده امريكا به
پايان رسيده است .از اينرو يقينا اقدام اياالت متحده امريكا در ترور حاج قاسم سليماني براي آنها بسيار گران
تمام خواهد شد .هنوز واكنشي از سوي ايران انجام نشده است ،امريكا تمام ايادي سياسي و نظامي خود را
از بغداد خارج كرده يا به دنبال خروج آنها هستند .امريكاييها به چشم خود ديدهاند كه ايرانيها انسانهايي
هستندكهاهلجنگنيستند؛امادرعينحالاهلتحملزورهمنيستند؛اهلاينكهبهآنهايكضربهايواردكنندوسكوتكنند،نيستند.

سانسور شهید سلیمانی در اینستاگرام ،از سر بیچارگی است
عصرایران:وزیرارتباطاتدرمصاحبهباصدایجمهوریاسالمیگفت:فرصتفعالیتدرشبکههایاجتماعی
بی نالمللی را از دست نمیدهیم .آذری جهرمی در واکنش به حذف برخی استوریهای شهادت سردار سلیمانی
دربرخیشبکههایاجتماعیگفت:اقدامآمریکادرسانسورسردارسلیمانیمنفعالنهاست،جریانانقالباسالمی
در فضای مجازی در موضع قدرت است و اقدام دولت آمریکا در فشار به شرکتها برای سانسور شهید سلیمانی ،از
سر بیچارگی و انفعال است .آذری جهرمی در پایان تاکید کرد :شخصاً از امروز فعالیتم را در سکوی ایرانی «روبینو» آغاز کردم ،امیدوارم جهانی شود.

استان کرمان ،سهشنبه تعطیل است

ایسنا :مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی از موافقت هیات دولتی با تعطیلی عمومی
استان کرمان در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد .عباس تقی زاده گفت :در ابتدا قرار بود در روز سه شنبه
همزمانبامراسمتشییعوخاکسپاریسردارسرافرازاسالمشهیدحاجقاسمسلیمانیتنهاشهرهایکرمان
و شهرستان رابر تعطیل باشند که با درخواست استانداری کرمان ،هیات دولت با تعطیلی عمومی استان
کرمان در روز سه شنبه هفدهم دیماه جهت حضور پرشور اقشار مختلف در مراسم تشییع پیکر این شهید در استان کرمان موافقت کرد.

خبر
تقدیر وزیر نیرو از مدیرروابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقشمالاستانکرمان همزمانبا
سفر وزیر نیرو به استان کرمان مورد تقدیر قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی
شرکتتوزیعنیرویبرقشمالاستانکرمان،دربخشیازلوحاهداییوزیرنیرو
به امیر جهانشاهی مدیر روابط عمومی این شرکت آمده است :چه بزرگند آنان
که بهترین سالهای عمر خودرا با ایمان ،تعهد ودانش درراه خدمت به خلق
وکسبرضایتباریتعالیصرفمیکنند.بدینوسیلهاززحماتشمادراجرای
طرحمناسب(همراهبامردم)درراستایسطحرضایتمندیاربابرجوعوصیانتازحقوقشهروندیتشکروقدردانیمینمایم.گفتنیاست
که پروژه ی تدوین کتاب تاریخ صنعت برق استانکرمان به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و پیشنهاد و حمایتهای محمود
شهبا مدیرعامل این شرکت آغاز و مراحل جمعآوری مستندات ،اسناد و مصاحبه با پیشکسوتان صنعت برق استان از زمان ورود این انرژی
ارزشمندبهاستانپهناوروتاریخیکرمانتازمانمعاصرباهمتومساعیچندینسالهمینابرهانیکارشناساینشرکتانجاموباهمکاری
مرکزاسنادوکتابخانههایجنوبشرقکشور،گروهتاریخدانشگاهشهیدباهنرکرمانومرکزکرمانشناسیبهچاپرسیدهاست.

 حال و هوای خیابانهای سیرجان در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی .در جای جای شهر ،بنرها و پوسترهایی
برای یادبود این شهید نصب شده است /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

خون و جنون

 رضا مسلمیزاده
روزی که از خواب بیدار شدم و شنیدم
کهدونالدترامپازهیالریکلینتونپیشی
گرفتهاست،دلممیخواستیکنفردوباره
از خواب بیدارم کند تا نبینم که دیوانهای
خودشیفته بر قدرتمندترین کشور جهان
مسلطشدهاست.نگرانیازعواقبانتخابات
آمریکا چند روز ادامه یافت و زندگیام را مختل کرده بود .دلداریهای
دیگرانبرایلحظاتیتسکینمم یداداماتهدلمآشوببودهمچنان.
یک نفر از دوستان چون این احوال دید ،خندید و گفت؛ اتفاقأ این
تاجرپیشهی بیخبر از زیر و بم سیاست برای مذاکره مناسبتر است.
اهلمعاملهاستواگرامتیازاقتصادیبگیرد،بهراحتیامتیازسیاسی
میدهد .من شرمنده از این همه دلشورهی خویش به حال خوش آن
دوستغبطهمیخوردمکهچرابهعقلمناینچیزهانمیرسد.
اینکه پیشبینیهایت گاهی درست از کار دربیاید ،همیشه هم
لذتبخش نیست .ای کاش حرف دوستان درست بود و ترامپ همان
اهل معاملههای خوشبینانه از کار درمیآمد اما خیلی طول نکشید
تا بفهمم ترامپ از آنچه که میپنداشتم خطرناکتر است و اینکه
مختصاتسیاسترانمیشناسدازاوموجودیخطرناکترمیسازد.
لفان برانداز جمهوری
ناآرامیهای دیماه  ۹۶با مشورتهای مخا ِ
اسالمی که فقط به بازگشت خویش به وط ن م یاندیشند ،ولو آنکه
بر موج خون هموطنانشان پای بگذارند ،باعث خروج ترامپ از برجام
شد .او آمریکا را از برجام خارج کرد اما ما برای مهار دیوانگیهای این
خودشیفتههیچبرنامهیمشخصینداشتیم.
آبانماه امسال که به سر آمد ،مختصات سیاست در ایران هم

چند روایت از واقعهی
«کشفحجاب» در استانکرمان

تغییری شگرف یافته بود .شکاف و بحران آبانماه او را به این نتیجه
رساند که میتواند برای ارضای خودشیفتگیهایش دست به اعمال
جنونآمیزبزندوبهسبکتزارهایرومژستپیروزیبگیرد.
گمانم این بار مشاورههای تندروهای اسراییلی در تصمیمهایش
مؤثر بوده است .تندروهای اسراییل هر عملی را با شدتی چندین
برابر تالفی میکنند و انگار ترامپ هم در رویکرد جدیدش به آنها
اقتدا کرده است .او به تالفی کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی،
پایگاههای حشدالشعبی را بمباران کرد و نیروهای حشدالشعبی در
تشییعجنازهییارانخودبهسفارتآمریکاحملهکردندتاپروژهترور
سردار سلیمانی کلید بخورد .حاال ترامپ از فت حالفتوحی که به خیال
خویش کرده بادی در غبغب انداخته و البته به ایران اعالم جنگ کرده
است.هرچندمزورانهپیامصلحمیفرستد.
روزهای آینده به شدت پرابهام و اضطراب خواهند گذشت ولی
ماجرا به همین جا ختم نخواهد شد .اگر بحران روابط ایران و آمریکا
تا پیش از این به رویدادهایی از قبیل کودتای  28مرداد و اشغال
سفارت آمریکا گره خورده بود ،اکنون خون یک فرمانده عالیرتبه
ایران بین ایران و آمریکا حکم خواهد کرد .این روزهای سخت و تلخ،
پراضطراب میگذرد و دریغی عمیق بر روح ایرانیان باقی میماند که
ملیترین سردار معاصر خویش را چنین ناباورانه از دست دادهاند .اگر
شادی و پایکوبی برخی بیگانگان را کنار بگذاریم ،دردناک و تلختر از
آن خوشحالی آشکار و نهان بخشی از هموطنان آواره ما در گوشه
و کنار دنیاست .ای کاش ما قدر سربازان وطنمان را م یدانستیم .ما
کی فرصت کردیم که چنین بیهویت و وقیح شویم و چنین راحت
سرمایههامان را چوب حراج بزنیم؟ِچند سال باید بگذرد و یک کشور
چقدرهزینهبدهدتایکمردکارآزمودهجنگیسربرآورد؟

 ابوذر خواجویینسب
سال  ،1308اماناهللخان
پادشاه افغانستان در سفری
رسمی به همراه همسرش
ملکهثریا وارد ایران میشود.
حضو ِر بدونحجابِ ملکه
افغانستان در تهران باعث اعتراض
روحانیونوطبقهیمذهبیجامعهمیشود.آنهاازرضاشاه
پوشیدن حجاب کند که البته
میخواهند تا ثریا را وادار به
ِ
این درخواستشان پذیرفته نمیشود .این سفر پرحاشیه،
ف حجاب»
زدن رویدادی بهنام «کش 
سرآغازی شد بر جرقه ِ
ذهن پهلویِ اول! چندسال بعد رضاشاه بهقصد دیدار با
در ِ
آتاتورک ،راهی ترکیه میشود که به باو ِر تاریخنگاران ،بر
نگرش او دربارهی میزان عقبماندگی ایرانیان نسبت به
ترکها اثرگذار بود و او را نسبت به اجرای کشفحجاب
فرمان
مصمم کرد .این اتفاقاتِ سلسل هوار سبب شد تا
ِ
کشفحجاب به صورت رسمی در  ۱۷دی  ۱۳۱۴صادر
شود .در این روز ،جشنی از طرف علیاصغر حکمت که خود
نقش فعال و مؤثری در این ماجرا داشت ،در دانشسرای
مقدماتی و در حضور رضاشاه برپا شد .در این جشن همسر
بدون داشتن
و دختران شاه و جمعی از همسر ِان وزیران ِ
حجاب شرکت داشتند .رضاشاه هم طی نطقی همهی زنان
را به عدماستفاده از حجاب تشویق و اعالم کرد« :تاکنون
نیمی از جمعیتکشور به حساب نمیآمدند؛ زیرا در پرده
به سر میبردند .و ادامه داد که نجابت و عفت زن به چادر
مربوط نیست و زن روحاً و اخالقاً میبایست عفیف باشد»
از این تاریخ به بعد ،استفاده از چادر یا هر سرپوشی ،بهجز
کالههای اروپایی ،ممنوع اعالم شد .و این آغا ِز سلسله
اتفاقاتیبودکهبرایچندسالفضایسیاسی
و اجتماعی ایران را تحتتاثی ِر خود قرار داد.
بررسي اسناد و گزارش هاي به جاي
مانده از آن دوران نشان ميدهد كه ميزان
و چگونگي پيشبرد طرح كشف حجاب
در هر منطقه ،با توجه به بافت اجتماعي،
فرهنگي ،مذهبي و موقعيت جغرافيايي و
اقليمي و همچنين ،نحوهی فعاليت نهادها و
سازمان هاي ذيربط از قبيل انجمنها و سازمانهاي زنان
و اقدامات تبليغاتي آنان در اين راستا ،متفاوت بوده است.
مناطق سنتی همچون
طرفه آنکه اجرای این قانون در
ِ
«استا ن ِکرمان» با مخالفتهایی از جمله در ادرات و مدارس
روبرو شد .این واکنشها سبب شد تا ریيس معارف كرمان
در تلگرافى به رياست وزرا اینگونه بنويسد که« :قريب يك
ماه است بر حسب دستور مركز و اقدامات ايالت معلمين و
محصلين دبيرستان كشف حجاب نموده بودند .اين روزها
غير از مدير و سه چهار محصل ،عموم معلمين و محصلين
چادر سركردهاند .كفيل معارف به عنوان اينكه مركز دستور
داده كسى را مجبور به كشف حجاب نكنند ،از جلوگيرى
خوددارى مىنمايد .ممكن است اين ترتيب در انظار عامه
سوء اثر بخشيده ،موضوع كشف حجاب در كرمان به تأخير

پدرجان؛

سخت است دلتنگ باشی و راه دلتنگیات
به سنگ برسد...

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

کربالیی قندعلی زیدآبادی

روز پنجشنبه مورخ  98/10/19در
بهشت رضای زیدآباد گرد هم میآییم.

بسماهللالرحمنالرحیم

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  (آل عمران)169 /
دست شیطان از آستین شقیترین افراد بشر،
رییسجمهور خبیث و ذلیل آمریکای جنایتکار بار دیگر
بیرون آمد و فرزند پاک ملت ایران که همواره با پیروی
خالصانه از امامخمینی(رضواناهلل تعالی علیه) و امام
خامنهای(مدظلهالعالی) دشمنان اسالم را ناکام گذاشته
بود ،به شهادت رساند.
گرچه شهادت در راه خدا برای چنین شخصیتی باالترین
پاداشی است که نصیب او شد و امروز حقطلبان عالم

عزادار فقدان این بزرگمرد سختیناپذیر تاریخ مقاومت
است اما شهادت وی ثابت کرد نظام سلطه جهانی منطقی
جز مقاومت و قدرت را نمیفهمد .قطعا شهادت وی برای
دشمنان اسالم و مسلمین از حیات پر برکتش سنگینتر
خواهد بود و خواب را برای آنها حرام خواهد کرد.
«همیشه شهادتها خبر زوال کفر و نفاق و استکبار را به
همراه داشته است»
شهادت سردار سپهبد حاجقاسم سلیمانی(رحمتاهلل علیه)

را به محضر حضرت بقیهاهللاالعظم (ارواحنا فداه) و
حضرت امامخامنهای(مدظله العالی) و امت اسالم و
همرزمان ایشان مخصوصا پاسداران و بسیجیان عزیز
تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
انشاءاهلل به زودی شاهد نابودی دشمنان اسالم و
ظهور امام عصر(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف) باشیم.

رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

بيفتد .البته در شهر خانمهاى كليه مستخدمين و عده
زيادى از اعيان تجار و معاريف كشف حجاب نموده ،اما
چون در كرمان محل اجتماع و تردد زنها منحصر به بازار
است ،نظر به تسريع امر مستدعى است اجازه فرماييد به
مأمورين شهربانى دستور داده شود كه از رفتن زنهاى با
چادر به بازار ممانعت نمايند كه هر چه زودتر كشفحجاب
عموميت پيدا كرده ،خاتمه پذيرد».
سوای مرکز استان ،در «سیرجان» هم فقط عدهاى از
كدخدايان ،خانها و فئودالها از اين فرمان اطاعت مىكردند
ولى تودهی مردم هرگز زير بار قبول این فرمان تحميل
نرفتند« .زرند» نیز وضعیت مشابهای با سیرجان داشت و
موانع عمدهای بر سر راه کشف حجاب در این شهر وجود
داشت .تا جایی که بخشدار وقت زرند در نامهی به فرماندار
نویسد« .جناب آقای
كرمان در سوم مرداد  1317می 
فرماندار به عرض مىرساند شخص بخشدار در زرند يكنفر
است و مستخدم رسمى هم يكنفر .با يادداشتهاى مكرر به
پاسگاه امنيه زرند دستور دادهشده كه از بانوانى كه با چادر
و چارقد ،آمدورفت مىنمايند جلوگيرى نموده و مرتكبين
را به بخشدارى جلب نمايند ،اما ابدا وقعى به اين موضوع
نگذارده و تعقيبى نمىنمايند و بانوان در كوچه و بازار با
چارقد بعضيها با چادر عبور مىنمايند».
همچنين در «رفسنجان» که یک شهر کامال سنتی
بود ،اجرای طرح کشف حجاب با چالشهای جدی روبرو
بود .در اسناد بهجای مانده ،گزارشی تلگرافی به مرکز به
تاریخ شهریور  1318وجود دارد که در آن آمده است
فرمان رضاشاه «هنوز زنان
که پس از چهار سال از اعال ِم ِ
بطور پنهاني با چارقد و چادر و فقط شبها از خانه خارج
ميشوند».

اینکه چرا اجرای این طرح در استان کرمان ،علیرغم
برخوردهای شدید ماموران شهربانی و محدودیتهایی که
دولت برای زنان باحجاب ایجاد میکرد ،بهیکباره میسر
مذهبی
نمیگردید ،جدای از عامل اصلی یعنی تعلقات
ِ
مردم ،دالیل دیگری نیز داشت .از جمله مشکل تهیه البسه
جدید .اين موضوع در مناطق محرومي مثل استان کرمان
كه اقتصاد عمومي و درآمد افراد وضعيت نامطلوبي داشت،
يداد .همچنین كمبو ِد نيروهاي
بیشتر خود را نشان م 
شهربانی در استان ،به منظور حفاظت از زنان تازه از حجاب
درآمده و نيز كنترل و برخورد با زناني كه از برداشتن چادر
استنكاف ميورزيدند و با همان پوشش سنتي در كوچهها و
معابر عمومي ظاهر ميشدند و به نوعي عليه كشف حجاب
تبليغ میکردند ،در راه اجراي این طرح ،وقفه ايجاد میكرد.

