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جام جهانی فوتبال که همواره مهمترین رویداد 
در بین مردم ایران بود، امســال و هنگام برگزاری، 
به پیش پاافتاده ترین موضوع تبدیل شد. اتفاقات 
پاییز امســال و اعتراضات سراســری و کشــته و 
زخمی و زندانی شدن تعدادی از هموطنان موجب 
شد مردم حس و حال قبلی نسبت به جام جهانی 
را نداشــته باشــند. برخی معتقد بودند مسابقات 
تیم ملــی فوتبال ایران در جام جهانی را می بینند 
اما آن شــور و حال قبلی را نسبت به آن ندارند و 
برخی دیگر هم اصال تمایلی به دیدن جام جهانی 
نداشتند. هرچند برخی نیز با این اعتقاد که فوتبال 
از سیاست جداست، مسابقات ایران در جام جهانی 
را دنبــال می کردند؛ هرچند این افــراد عموما از 
همان افرادی بودند که جدایی سیاســت از ورزش 

را باور نداشتند!
گروه ایران در جام جهانی، با آمریکا و انگلیس و 
ولز تشکیل شده بود و نگرانی مسئوالن از شکست 
از آمریــکا و انگلیس موجب شــد به جای دراگان 
اسکوچیچ که ایران را در سختترین شرایط به جام 
جهانی برده بود، دوبــاره کارلوس کی روش را به 
تیم ملی برگردانند. آنها خیالشان راحت بود که اگر 
کی روش بیاید، دیگر ترسی از شکست سنگین از 
تیمهایی مثل انگلیس نخواهیم داشت. جالب اینکه 
کی روش ابتدا موجب حــذف کلمبیا از مقدماتی 
جام جهانی شــد و ســپس مصر را هم که محمد 
صالح ستاره لیگ برتر انگلیس را به همراه داشت 
نتوانست به جام جهانی برساند اما سرانجام با ایران 
به جام جهانی رفت و البته بدترین نتایج را رقم زد.

شکســت در مقابل انگلســتان با نتیجه 6 بر 2 
نشــان داد مســئوالن وزارت ورزش و جوانــان و 
فدراســیون فوتبال ایران، قمار اشتباهی روی کی 
روش انجام دادند و ســنگین ترین شکست تاریخ 
ایران در فوتبال، ثبت شــد. ایــران اگرچه ولز را با 
دو گل که هــر دو در وقتهای تلف شــده به ثمر 
رســید و جزو دیرهنگام تریــن گلهای تاریخ جام 
جهانی ثبت شــد، شکست داد اما در مقابل آمریکا 
که ایران تنها یک مساوی می خواست تا صعود کند 
شکست خورد تا دومین رکورد کی روش برای تیم 
ملی هم ثبت شــود: پس از سنگین ترین شکست 
تاریخ فوتبال ایــران، اولین باخت تیم ملی فوتبال 
ایران در مقابل آمریکا هم ثبت شد تا مدیرانی که 
برای برگرداندن کی روش از هم سبقت می گرفتند 

شرمنده شوند! 
نکته جالب خوشحالی بخشی از مردم از شکست 
ایران در مقابل انگلیس بود! به همین دلیل پس از 
پیــروزی ایران در مقابل ولز، بیــش از آنکه مردم 
عادی خوشــحال شوند نیروهای انتظامی و امنیتی 
که آنروزها پای ثابت خیابانها بودند به خوشــحالی 
پرداختند و صحنه های عجیبی از شــیپور زدن و 
رقصیدن نیروهای گارد ضد شورش، توسط دوبینها 

ضبط شد که در نوع خود عجیب بود.
بیــن مردم هم در مورد حمایت یا عدم حمایت 

از تیم ملی قوتبال در جام جهانی اختالف نشر بود. 
برخی می گفتند با توجه به بــی تفاوتی بازیکنان 
تیم ملی در قبال اعتراضات در کشور، نباید از آنها 

حمایت شــود و برای پیروزی تیم ملی به خیابانها 
آمد اما برخــی دیگر اعتقاد داشــتند پیروزی در 
مقابل ولز فرصت مناســبی بود تا مردم به خیابانها 
بیایند و هم شــادی کنند و هــم اعتراض خود را 
نشان دهند تا ماموران، شادی را مصادره به مطلوب 
نکننــد. اما هر چه بود جــام جهانی متفاوت برای 
ایرانیان به پایان رسید و بدترین نتایج تیم ملی در 
جام جهانی و حذف تکراری در مرحله گروهی، در 

همین جام جهانی ثبت شد.
از طرف دیگر، محدودیتهای ایجادشــده توسط 
قطر در جام جهانی برای تماشــاگران موجب شد 
هیچکدام از مخالفان سیاســی بــا پرچمی غیر از 
پرچم جمهوری اســالمی ایران امــکان حضور در 
ورزشــگاهها را پیــدا نکنند و کســانی هم که به 
طریقی اعتراض خود را در ورزشگاهها نشان دادند 

اخراج شدند؛ هرچند تصاویر آنها جهانی شد. 
نکتــه دیگر دربــاره جام جهانی قطــر، ادعای 
مســئوالن ایران برای بهره بــرداری اقتصادی از 

برگــزاری جام جهانی قطــر در نزدیکی ایران بود. 
این ادعاها ابتدا با ادعای مشــارکت در میزبانی از 
تیمهای شرکت کننده در جزیره کیش و استفاده 
از فرصتهای جذب توریست از قطر آغاز شد اما در 
نهایت به پارک کــردن هواپیماها در فرودگاههای 
جنوب ایران هم رضایت دادند که البته هیچکدام 

عملی نشد! 
در صورت برنامه ریزي مناســب مي توانســتیم 
حدود 20 هزار گردشــگر ورزشي را در مقطع جام 
جهاني 2022 قطر پذیرا باشــیم و از درآمد حضور 
آنان بهره مند شــویم. هرچند این کشور در طول 
10 ســال گذشته زیرساخت و ظرفیت هاي الزم را 
متناســب با تعداد تماشاگراني که پیش بیني شده 
است وارد این کشور شــوند به وجود آورده است، 
اما مســئولین ایران هیــچ اقدامي درخور توجه در 
این راســتا انجام ندادند و بحث مشارکت ایران در 
بهره بــرداري از فرصت بي نظیر جــام جهاني قطر 
در حد همــان بحث و تبادل نظــر باقي ماند،این 
در حالي اســت که باتوجه به مســاحت 11 هزار 
کیلومترمربع کشور قطر که صرفاً چیزي در حدود 
وسعت استان قم است و با توجه به نبود تفریحات 
و جاذبه هــاي متنوع و عدم برخــورداري از تنوع 
آب وهوایي، قطعاً تماشــاگران جام جهاني ترجیح 
مي دهند مدتــي از اقامت دوهفته اي خود در قطر 
را به سفر به کشورهاي اطراف اختصاص دهند.در 
این میان کشور ایران از حیث برخورداري از تنوع 
و جاذبه هاي ممتاز گردشــگري و همچنین فاصله 
اندکي که با این کشــور دارد، به نظر مي رسد اقبال 
بیشتري را در جذب تماشاگران این رویداد نسبت 
به ســایر کشورهاي همسایه قطر، داشته باشد. اما 
اینها همه در حد حرف ماند و حتی چند روز پیش 
از آغاز جام جهانی رئیس جامعه حرفه اي هتلداران 
ایران گفت که حتی یــک نفر هم برای حضور در 

کیش از قطر رزرو نداشته ایم!

جام جهانی فوتبال برای ایرانیان بی تفاوت گذشت

شکست؛ هم در بازی و هم مشارکت در جام جهانی

گروه ایران در جــام جهانی، با آمریکا 
و  بود  ولز تشــکیل شده  و  انگلیس  و 
آمریکا  از  از شکست  مسئوالن  نگرانی 
و انگلیس موجب شــد به جای دراگان 
اســکوچیچ که ایران را در سختترین 
شرایط به جام جهانی برده بود، دوباره 
ملی  تیم  بــه  را  روش  کــی  کارلوس 

برگردانند

ده روز از درگذشت مهسا امینی و آغاز اعتراضات 
مردم به مرگ او گذشــته بود که ناگهان ترانه ای 
ساده اما جذاب که متن آن از توئیت های اعتراضی 
مردم تشکیل شــده بود در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد. خواننده این ترانه را که عنوان »برای...« 
به خود گرفته بود ابتدا عموم مردم نمی شناختند 
اما خیلی زود مشخص شد او همان فردی بود که 
در مســابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کرده 
بود و یکی از داوران مســابقه به نام بشیر حسینی 
که بعدها حرف عجیبش در یک برنامه تلویزیونی 
مبنی بر پیشــنهاد رفتن به یــک »اربعین توپ و 
شیطون بال« به مژده لواسانی مجری دیگر برنامه 
حاشیه ساز شده بود، او را مستحق صعود به مرحله 
بعدی مسابقه نمی دانســت! اما همین فرد جایزه 

گرمی را دریافت کرد.
شــروین حاجی آقاپــور متولــد 10 فروردین 
1۳۷6 در بابلســر، خواننده، ترانه سرا و آهنگساز 
و فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه مازندران 
اســت. ترانه جالب او که با صــدای محزونش در 
آن روزهای حــزن انگیز، تطابق زیادی داشــت، 
پس از انتشــار در روز ششــم مهرماه، خیلی زود 
مورد توجه همــگان قرار گرفت. او یک روز بعد از 
انتشار این ترانه بازداشت شد اما پس از یک هفته 
با قید وثیقه آزاد شــد تا به گفته محمد کریمی، 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران، 
پرونده وی مراحــل قانونی را طی کند. او طبیعتا 
پس از آنبازداشــتف دیگر فعالیت دیگری نکرد و 
البته امکان حضور در مراسم اهدای جوایز گرمی را 

هم نداشت! 
شــانزدهم بمهن ماه امسال، شصت و پنجمین 
دوره جوایز گرمی برندگان سال 202۳ خود را برای 
محصوالت سال میالدی گذشته طی مراسمی که 
در شــهر لس آنجلس ایاالت متحده آمریکا برگزار 
شــد، معرفی کرد. جایزٔه گرمی که در اصل جایزه 
گرامافون نامیده می شــود ، یک جایزٔه موسیقی 
است که توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط 
برای شناسایی دستاوردهای صنعت موسیقی ارائه 
می شود. نشان جایزه، یک گرامافون طالکاری شده 
را به تصویر می کشــد. از بین ســه مراسم بزرگ 
موســیقی جهان، گرمی بزرگ ترین آن ها اســت. 
گرمی به همراه جوایز اســکار )برای دستاوردهای 
ســینمایی(، جوایــز امی )بــرای دســتاوردهای 
تلویزیونــی( و جوایز تونی )برای دســتاوردهای 
تئاتر و برادوی( یکی از چهار جایزه اصلی ســاالنه 
ســرگرمی آمریکا محسوب می شــود. امسال این 
مراســم برای ایرانیان از این جهت بســیار جالب 
توجه بود که شــروین حاجی پور از ایران با آهنگ 
»برای« به عنوان برنده جایزه جدید بهترین آهنگ 
برای تغییر اجتماعی معرفی شــد. این جایزه ای 
است که اکتبر گذشته به جوایز گرمی افزوده شده 
و در نخســتین دوره به یک هنرمند جوان ایرانی 

داده شــد. جالب اینجاست که جیل بایدن بانوی 
اول آمریکا، در این مراســم با تقدیر از این ترانه و 
با یادآوری مرگ مهسا امینی و جنبش زن زندگی 
آزادی، شروین حاجی پور را برنده این جایزه اعالم 
کرد. پس از این اتفاق، شــروین حاجی یک پست 

کوتاه در شبکه های اجتماعی با عبارت »ما بردیم« 
گذاشــت اما یک روز بعد متنی که برخی اعتقاد 
داشتند اجباری بود در انتقاد از اینکه نام او توسط 
همسر رئیس جمهور آمریکا اعالم شده منتشر کرد. 
اما به هر حال او برنده جایزه گرمی شده بود و البته 
ترانــه اش به یک اتفاق ماندگار در بین ترانه هایی 
که در دهه های گذشته منتشر شده، تبدیل شد.  

در ســال های گذشــته هم هنرمندانی چون 
کیهان کلهر و حمید ســعیدی به عنوان عضوهای 
گروه هــای برنده جایــزه گرمی، نــام »ایران« را 
در تاریخچه جایزه های گرمی ثبــت کرده بودند. 
محمدرضا شجریان و حسین علیزاده نیز با آثاری، 

سابقه نامزدی در جایزه های گرمی را داشته اند.
اما ترانه شروین حاجی پور، تنها ترانه ای نبود 
که در دوران اعتراضات شــش ماهه دوم امســال 
در ایــران مورد توجه قرار گرفت. مهدی یراحی از 
خوانندگان منتقدی بود که در سالهای گذشته هم 
ترانه های انتقادی از جمله در اعتراض به وضعیت 

کم آبی و محرومتیهای خوزستان خوانده بود. اما 
پس از اعتراضات اخیر فعالیت او دو چندان شد و 
یکی از ترانه هایش بیشتر مورد توجه قرار گرفت: 

سرود زندگی.
هنرمندان دیگری نیز بــا اعتراضات نیمه دوم 
امسال همراهی کردند که همراهی آنها بی هزینه 
هم نبود و بعضا بازداشت شدند. مشهورترین آنها 
ترانه علیدوســتی و کتایون ریاحــی بودند که به 
ترتیب 26 آذر و 29 آبان بازداشــت شدند. توماج 
صالحی خواننده رپ که 8 آبان بازداشــت شــد 
همچنان در زندان اســت. عماد قویدل و ســامان 
یاســین از دیگر خوانندگانی بودند که در جریان 
حوادث اخیر بازداشت شــدند. محمود شهریاری 
مجری اسبق صداوسیما، هنگامه قاضیانی و میترا 
حجار از دیگر بازیگرانی بودند که بازداشت شدند. 
کمیته حمایت حقوقی و قضایی از ســینماگران 
در خانه سینما فهرست »100 تن« از هنرمندان 
موســیقی و تئاتر و ســینما… را منتشر کرد که 
در جریان اعتراضات، بازداشــت یا ممنوِع خروج 
شده اند. مجموعه این حوادث تاثیرات خود را روی 
جشــنواره های فیلم و تئاتر و موســیقی فجر هم 
گذاشــت و تعدادی از هنرمندان از حضور در این 
جشنواره ها خودداری کردند تا هم با مردم و هم با 
همکاران زندانی خود همراهی کنند. هرچند در دو 
ماه پایانی سال، اندک اندک کنسرت های موسیقی 
رونق بیشتری گرفت و خوانندگان بیشتری فعالیت 
خود را آغاز کردند. بسیاری اعتقاد دارند دست از 
کار کشیدن برخی هنرمندان که سلبریتی هستند 
و وضعیت مالی بهتری دارند برایشان مشکلی ایجاد 
نمی کند اما رکود فعالیتهای هنری، دامان بسیاری 
از افــرادی را که در پشــت صحنه حضور دارند یا 
هنرمندان معروفی نیســتند می گیرد و مشکالت 
اقتصادی و معیشتی آنها را دامن می زند. مخالفان 
توقف فعالیتهــای هنری همچنین می گویند مگر 
مشــاغل دیگر، فعالیتهای خود را تعلیق کرده اند 

که از آنها انتظار توقف قعالیت دارند؟   

شروین حاجی پور جایزه گرمی  را گرفت

»برای...« سال اعتراضی هنرمندان 

ده روز از درگذشت مهسا امینی و آغاز 
اعتراضات مردم به مرگ او گذشته بود 
که ناگهان ترانه ای ســاده اما جذاب 
با عنوان »بــرای...« که متــن آن از 
توئیت های اعتراضی مردم تشکیل شده 
بود منتشر شد و چند ماه بعد شروین 
برنده  ترانه،  ایــن  حاجی  پور خواننده 

جایزه گرمی  شد 

حمله روســیه بــه اوکراین، همانند بســیاری 
اتفاقات در این دنیا که ابتدا توجه افکار عمومی را به 
خود جلب میکند و سپس، اندک اندک به حاشیه 
می رود، ابتدا افکار عمومی دنیا را چنان تکان داد که 
همگان تصور می کردند خیلی زود، جامعه جهانی 
حمله روســیه را متوقف می کند. اما حاال بیش از 
یک سال از این جنگ فرسایشی سپری شده و نه 
خبری از توقف جنگ است و نه امیدی به پایان آن 

در مدت زمان کوتاه.
بحران روسیه و اوکراین از سال 2014 میالدی 
شــکل گرفته بود اما حمله نظامی روسیه به خاک 
اوکراین، از پنجم اسفند ماه سال گذشته آغاز شد 
و حاال بیش از یک سال از آن سپری می شود. البته 
روند نفوذ نظامی روســیه در اوکراین، از اوایل سال 
2021 آغاز شده بود. روسیه گسترش ناتو به سمت 
شرق را تهدیدی برای منافع ملی خود می دانست 
و نزدیک شدن اوکراین به غرب، مهمترین تهدید 
برای روسیه بود. به همین دلیل به اوکراین حمله 
کرد اما همین حمله موجب تمایل تعدادی دیگر از 
کشورها برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو شد. 

انقالب نارنجی اوکراین از سال 201۳ آغاز شد. 
ویکتــور یانوکوویچ، رئیس جمهور هوادار روســیه 
و رهبران مخالف پارلمانــی اوکراین در 21 فوریه 
2014 توافقنامــه ای را امضا کردند که خواســتار 
برگزاری انتخابات زودهنگام بود. روز بعد، یانوکوویچ 
پیش از رای گیری استیضاح از کی یف گریخت که 
باعث ســلب اختیارات او به عنــوان رئیس جمهور 
شــد. رهبران مناطق شرقی اوکراین که روس زبان 
بودند همچنان وفاداری خود را به یانوکوویچ اعالم 
کردنــد که باعــث رخ دادن ناآرامی هایی از طرف 
هواداران روسیه در ســال 2014 در اوکراین شد. 
این ناآرامی ها با الحاق کریمه به روســیه در مارس 
2014 و جنگ در دونباس، که در آوریل 2014 با 
ایجاد جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک توسط 

روسیه آغاز شد، ادامه پیدا کرد. 
اما شــش سال بعد، دوباره تنش جدیدی شکل 
گرفــت. در 14 ســپتامبر 2020، رئیس جمهــور 
اوکراین، ولودیمیر زلنســکی، اســتراتژی جدید 
امنیت ملی اوکراین را »که گســترش مشــارکت 
متمایــز با ناتو را با هدف عضویــت در ناتو فراهم 
می کند«، تصویــب کرد. در 24 مــارس 2021، 
زلنســکی »استراتژی خلع اشــغال و ادغام مجدد 
ســرزمین های موقتــاً اشــغال شــده جمهوری 
خودمختار کریمه و شــهر سواستوپل » را تصویب 
کــرد. در ژوئیه 2021، پوتین مقالــه ای با عنوان 
»وحدت تاریخی روس ها و اوکراینی ها« منتشــر 
کرد که در آن دوباره دیدگاه خود را مبنی بر اینکه 
روس ها و اوکراینی ها »یک ملت« هســتند، تکرار 
کرد. روســیه اعالم کرد پیوستن احتمالی اوکراین 
به ناتو و به طور کلی گسترش ناتو امنیت ملی این 

کشور را تهدید می کند.

اگرچــه از اواخــر بهمن ماه هجوم روســیه به 
اوکراین حتمی به نظر می رسید اما روسیه هیچگاه 
به طور رسمی آن را تایید نکرد. سرانجام کمی پیش 
از ســاعت 5 بامداد روز پنجم اســفند 1401 به 
وقــت اوکرایــن پوتین اعالم کرد کــه تصمیم به 

آغاز عملیات نظامی در شــرق اوکراین گرفته است. 
پوتین در سخنرانی خود گفت هیچ برنامه ای برای 
اشــغال سرزمین اوکراین وجود ندارد و مدعی شد 
کــه از حق مردم اوکراین برای تعیین سرنوشــت 
پشتیبانی می کند. چند دقیقه پس از اعالم پوتین، 
انفجارهایی در کی یف، خارکف، اودســا و دونباس 
گزارش شد. درگیری ها در هفته های ابتدایی جنگ 
بسیار سنگین بود و بسیاری تصور می کردند روسیه 
با توجه به قدرت نظامی بسیار برتر خود نسبت به 
اوکراین، خیلی زود کار جنگ را یکســره کند. اما 
این اتفــاق رخ نداد و مقاومت اوکراینی ها از جمله 
زلنســکی رییس جمهور این کشور که در روزهای 
ابتدایی، شایعه فرارش از اوکراین مطرح شده بود، 

همه را شگفت زده کرد. 
با این حال جنگ اوکراین خســارات فراوانی به 
بار آورد و جان بسیاری را گرفت. کمکهای جامعه 
جهانی به اوکراین موجب شد آنها بتوانند در مقابل 

روســها مقاومت کنند اما اوکراین هیچگاه میزان 
کمکهای جامعه جهانی را کافی نمی دانســت. این 
جنگ باعث ایجاد بحران بزرگ پناهندگان در اروپا 
شــد؛ بحرانی که از زمان جنگ های یوگسالوی در 

دهه 1990 تاکنون دیده نشده است. 
مدتی بعد، روســیه تحریم شــد و بیشــترین 
تحریم های تاریخ به نام این کشور ثبت شد. هرچند 
روسها در بازار انرژی از قدرت خود استفاده کردند. 
اگرچه اروپا برای نفت روسیه جایگزین پیدا کرد و 
نفت روسیه راهی شرق شد و با تخفیف باال فروش 
رفت و جــای نفت ایران را که در دوران تحریم به 
چین صادر می شد تنگ کرد، اما گاز روسیه در اروپا 
جایگزین سهل الوصولی نداشت و همین ابزار فشار 
روسیه به کشورهای اروپایی بویژه آلمان شد. با این 
حال تدابیر پیشدستانه اروپایی ها در صرفه جویی 
و همچنین جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی 
از روسیه با گاز کشورهای دیگر، همچنین سرمای 
کمتــر هوا در اروپا در زمســتان اخیر در قیاس با 
سالهای گذشــته، موجب شــد اروپا از این خوان 

سخت، به سالمت عبور کند.
در ماههــای اخیر، موضوع فــروش پهپادهای 
شاهد ایران به روسیه و استفاده از آنها در حمله به 
اوکراین حواشی فراوانی ایجاد کرد و اگرچه از سوی 
جمهوری اسالمی به شدت تکذیب شد، اما موجب 

انتقادات زیادی از ایران شد. 
بر اســاس آخرین داده های دفتر حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد )OHCHR(، از زمان تهاجم 
روســیه به اوکراین، حداقــل 8000 غیرجنگجو 
کشــته و نزدیک به 1۳۳00 نفر مجروح شده اند. 
هرچند که تعداد واقعی احتماالً بسیار بیشتر است. 
نزدیک به 18 میلیون نفر نیاز مبرم به کمک های 
بشردوســتانه دارند و 14 میلیون نفر از خانه های 
خود آواره شــده اند.این نتیجه جنگی فرسایشــی 
است که پوتین به اوکراین تحمیل کرد و همچنان 
پس از گذشــت یک ســال نافرجام مانده است و 

قربانیان بیشتری می گیرد. 

یک سال پس از جنگ اوکراین

هزاران کشته و آواره، حاصل کشورگشایی پوتین

بر اســاس آخرین داده های دفتر حقوق 
بشــر ســازمان ملل متحــد ، از زمان 
اوکراین، حداقل 8000  به  روسیه  تهاجم 
غیرجنگجو کشــته و نزدیک به 13300 
نفر مجروح شــده اند. هرچند که تعداد 
واقعی احتماالً بسیار بیشتر است. نزدیک 
به 18 میلیون نفر نیاز مبرم به کمک های 
بشردوســتانه دارند و 14 میلیون نفر از 

خانه های خود آواره شده اند

درگذشت الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در روز هشتم 
سپتامبر 2022، اگرچه اتفاق مهمی برای بریتانیا بود 
اما در دنیا از این جهت موردتوجه افکار عمومی قرار 
گرفت که به دلیل هزینه های باالی مراســم طوالنی 
تشــییع و تدفین او، موافقان و مخالفان حکومتهای 

سلطنتی را بار دیگر در مقابل هم قرار داد. 
الیزابت الکساندرا مری یا الیزابت دوم، متولد 21 
آوریــل 1926 از 6 فوریٔه 1952 تا زمان مرگش در 
2022 ملکٔه پادشــاهی بریتانیــا و دیگر قلمروهای 
مشترک المنافع بود. سلطنت ۷0 سال و 214 روزٔه او 
طوالنی ترین مدت زمان سلطنت در پادشاهی بریتانیا 

است.
او بزرگ ترین فرزند دوک و دوشس یورک )بعدها 
شاه جرج ششم و ملکه الیزابت، شهبانوی مادر( بود. 
پدر او زمانی که برادرش شــاه ادوارد هشتم در سال 
19۳6 پس از یک بحران قانونی مجبور به اســتعفا 
شــد، به سلطنت رســید و با پادشــاهی او، الیزابت 
به وارث مقدر امپراتــوری بریتانیا تبدیل گردید. او 
به صورت خصوصی در خانــه تحصیل کرد و از آغاز 
جنگ جهانــی دوم چندی از وظایف عمومی خانوادٔه 
سلطنتی را برعهده گرفت و در طول جنگ در نیروی 
کمکی خدمت قلمرویی خدمت کرد. در 194۷، او با 
شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبرو، شاهزادٔه سابق یونان 
و دانمارک ازدواج کرد که حاصل ازدواجشــان چهار 
فرزند بود: چارلز سوم، شاهدخت آن، شاهزاده اندرو و 
شاهزاده ادوارد. الیزابت با درگذشت پدرش در فوریٔه 
1952 رئیس اتحادیه کشــورهای همســود و ملکٔه 
سلطنتی هفت کشــور مستقل مشترک المنافع شد: 
بریتانیا، کانادا، اســترالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، 

پاکستان و سیالن.
او طوالنی ترین دورٔه فرمانروایی و درازترین عمر را 
در بین حکمرانان بریتانیا داشت؛ و طوالنی ترین دورٔه 
سلطنت را بین ملکه های ســلطنتی و حاکمان زن 
جهان داشته و پیرترین رهبر در جهان و قدیمی ترین 
پادشاه جهان بود. وی همچنین رئیس عالی کلیسای 
انگلســتان و مدافع ایمان در برخی از کشــورهای 

قلمرویش نیز بود.
الیزابت گهــگاه با جنبش های جمهوری خواهی و 
انتقادات رسانه ای از خانوادٔه سلطنتی روبه رو شد؛ از 
جمله این دفعات پــس از طالق های فرزندانش، در 
»ســال فاجعه بار« 1992 و مرگ عروس ســابقش، 
دایانا، شاهدخت ولز بوده است. با این همه، در بریتانیا 
محبوبیت نظام سلطنت و شخص الیزابت معموالً باال 
بوده اســت. با این حال در بین قشر جوان، مخالفان 

نظام سلطنتی بریتانیا بیشتر هستند. 
همــواره انتقاداتی دربــاره ثــروت او و خاندان 
سلطنتی وجود داشت. امالک سلطنتی، نام بنیادی 
اســت که برای ملکه درآمدزایی می کند. این بنیاد 
بیــش از 500 میلیــون پونــد امالک شــخصی، 
سرمایه گذاری و درآمد ملکه بریتانیا را اداره می کند. 
در مــورد میزان ثروت شــخصی الیزابت دوم، ملکه 
بریتانیا، ســال ها حدس و گمان زده شده اســت. در 
سال 2011، ملکٔه بریتانیا با ۳00 میلیون پوند دارایی 
اثبات شده، در رده 25۷ »فهرست ثروتمندترین های 

بریتانیا« قرار گرفت. مجله اقتصادی فوربز، در ســال 
2010، میزان ثروت شخصی الیزابت دوم را در حدود 
450 میلیون دالر آمریکا تخمین زده بود. در ســال 
199۳، دفتــر مخصوص ملکٔه بریتانیا، در واکنش به 
اخبار و شایعاتی مبنی بر میزان دارایی های شخصی 

ملکه به میزان 100 میلیون پوند اســترلینگ، آن را 
»به شدت اغراق آمیز« توصیف کرد. اما در این مورد 
توضیحاتی هم وجود دارد. کلکســیون سلطنتی، که 
شامل جواهرات ســلطنتی امپراتوری بریتانیا و آثار 
هنری برجسته ای اســت، جزو اموال شخصی ملکٔه 
بریتانیا محســوب نمی شــود و تنها در اختیار ملکه 
قرار دارند. همچنین کاخ های ســلطنتی باکینگهام 
و قلعه وینزر، تنها در اختیار خانواده ســلطنتی قرار 
دارند و مالکیت آن ها در اختیار خانواده ســلطنتی و 
ملکه بریتانیا نیســت. از دیگر اموال منقولی که تنها 
در اختیار خانواده ســلطنتی قرار دارد، قلمرو دوک 
لنکستر است که در سال 2010، ارزش آن در حدود 

۳48 میلیون پوند استرلینگ تخمین زده شده بود.
گفته می شــود که الیزابت دوم به اقامت در کاخ 
باکینگهام که اقامت گاه رســمی خانواده ســلطنتی 
در شهر لندن اســت، چنان رغبتی نداشت و اقامت 
در قلعــه وینزر را بــه مراتب ترجیح مــی داد. کاخ 
ساندرینگهام و دژ بالمورال اقامت گاه های خصوصی و 

از اموال خانوادگی ملکه بریتانیا هستند. ملکه الیزابت 
دوم، مالک شــخصی این دو کاخ اســت. درآمدهای 
حاصل از امالکی به ارزش بیش از 6٫6 میلیارد پوند 
استرلینگ، تحت قیومیت خانواده سلطنتی بریتانیا 
است، که در انگلستان به اصطالح »امالک سلطنتی« 
نامیده می شــود. ملکه بریتانیا حق فروش هیچ یک 
از آن امالک و مســتغالت را نــدارد و درآمد حاصل 
از آن ها نیز بــه خزانه بریتانیا جهت پرداخت حقوق 

کارمندان دولت، واریز می شود.
برخی برآوردها میزان هزینه تشییع ملکه الیزابت 
دوم را 6 میلیــارد پونــد اعالم کردنــد اما این عدد 
هیچگاه تایید نشد. اما این صرفا هزینه تشییع جنازه 
ملکه و تاج گذاری پادشــاه جدید این کشور نبود و 
هزینه های دیگر را هــم در بر می گرفت. جمع آوری 
اســکانس های با تصویر ملکه و چاپ اســکانس های 
جدیــد با تصویر چارلز ســوم، و تغییــر گذرنامه ها، 
تمبرهــا، و یونیفورم های پلیــس از جمله تغییرات 
هزینه بر دیگری اســت که رســانه ها به آن ها اشاره 

کردند.
بر اســاس گزارشــی که توســط بی بی سی هم 
منتشر شــد از هر 4 شــهروند بریتانیایی، یک نفر 
خواهان پایان سلطنت در این کشور هستند. برخی 
شــهروندان بریتانیایی با برگزاری مراســم پرهزینه 
تشــییع مخالف بودند و حاال هــم مخالف برگزاری 
مراســم پرهزینه تاجگذاری هســتند. چارلز پادشاه 
۷4 ساله انگلیس از ســپتامبر گذشته، پس از فوت 
مادرش، ســکان تاج و تخت را بدست گرفته است. 
مراسم تاج گذاری او قرار است در ماه می )اردیبهشت/ 
خرداد( برگزار شــود. او در چندین سفری که بعد از 
تکیه زدن بر کرسی پادشاهی، به شهرهای انگلیس 
داشته، با تجمع مخالفان نظام سلطنتی رو برو شده 
و در چنــد مورد با پرتاب تخم مرغ مورد اســتقبال 
قرار گرفته است. جنبش جمهوری خواه انگلیس که 
هزاران عضو و ده ها هزار طرفدار دارد سالهاســت که 
برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی 
انگلیس را خواهان اســت و تاکید دارد که این نظام 
یادآور ستم هایی است که پادشاهان انگلیس بر مردم 

روا داشته اند.

سلطنت 70 ساله ملکه الیزابت با یک تشییع پرهزینه به پایان رسید

رویارویی موافقان و مخالفان نظام سلطنتی بریتانیا

بر اســاس گزارشــی که توسط بی بی 
سی هم منتشر شــد از هر 4 شهروند 
بریتانیایــی، یک نفــر خواهان پایان 
ســلطنت در این کشور هستند. برخی 
شهروندان بریتانیایی با برگزاری مراسم 
پرهزینه تشــییع مخالف بودند و حاال 
هم مخالف برگزاری مراســم پرهزینه 
تاجگذاری چارلز پادشــاه ۷4 ســاله 

انگلیس هستند


