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همکاری با عراق در حوزه آموزش نظامی
ــگاه  ــده دانش ــی، فرمان ــد زمان ــین ولی ون ــرتیپ حس ــر س امی
فرماندهــی و ســتاد ارتــش در ایــن دیــدار گفــت: در حــال حاضــر 
ــا  ــرورت دارد ب ــه ض ــت ک ــرایطی اس ــتخوش ش ــا دس ــه م منطق
ــد  ــم و بای ــه را بنگری ــائل منطق ــات و مس ــل موضوع ــت کام دق
ــازی  ــه ب ــمنان در منطق ــه دش ــر توطئ ــیم و در براب ــیار باش هوش
ــمنان در  ــه دش ــویم ک ــی ش ــار توطئه های ــادا گرفت ــم و مب نخوری

ــد. ــم می زنن ــه رق منطق
ادامه در صفحه دوم

تذکر به سه وزیر درباره وضعیت بد 
فرهنگی بازی های رایانه ای

ــی از  ــه بعض ــرد ک ــوان ک ــس عن ــان در مجل ــده دامغ نماین
بازی هــای رایانــه ای موجــود در فروشــگاه های اینترنتــی 
همچــون بــازار مغایــر بــا چارچوب هــای فرهنگــی اســت کــه 
موجــب آســیب بــه کــودکان و نوجوانــان مــا در ایــن بخــش 

می شــود.
ادامه در صفحه دوم

ــر عامــل منطقــه آزاد ارس از  مدی
افزایــش ارتباطــات ارس و نخجــوان 

خبــر داد. 
مجیــد کیانــی در دیــدار بــا 
اســامی  جمهــوری  سرکنســول 
ایــران در نخجــوان بــا بیــان اینکــه 
ــی ارس  ــات بین الملل ــش تعام افزای
در دســتور کار ایــن ســازمان اســت، 
ــاری و  ــادالت تج ــت: تب ــار داش اظه

میــزان صــادرات ارس به کشــورهای 
حــوزه قفقــاز بایــد بیــش از میــزان 
ــت  ــا حمای ــن ب ــردد و ای ــی گ فعل
دســتگاه دیپلماســی و اســتفاده 
ــود  ــای موج ــری از ظرفیت ه حداکث
ــه  ــدور شــمال ب ــاء کری ــژه احی به وی

ــود. ــن می ش ــوب ممک جن
وی افــزود: منطقــه آزاد ارس از 
ــق  ــان مناط ــژه ای در می ــگاه وی جای
و  اســت  برخــوردار  کشــور  آزاد 
ــد.  ــت می باش ــاری آن مثب ــراز تج ت
ــتر از واردات  ــه بیش ــادرات منطق ص
اســت و ایــن رونــد را بایــد تقویــت 

ــم. کنی
منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
آزاد ارس خواهــان ایفــای نقــش 
ــورهای  ــران در کش ــای ای دیپلمات ه
ــان  ــوری آذربایج ــتان و جمه ارمنس
ــه  ــمال ب ــدور ش ــای کری ــرای احی ب
ــل  ــه ثق ــا ب ــل جلف ــوب و تبدی جن
ــد  ــد و تاکی ــمالغرب ش ــی ش ترانزیت
ریاســت محترم  دســتور  کــرد: 
ــاده ۶۵  ــرای م ــرای اج ــوری ب جمه
احــکام دائمــی برنامــه توســعه 
ــای  ــیاری از ناهماهنگی ه ــور بس کش
کــرد.  خواهــد  رفــع  را  مــرزی 
گمــرک بایــد هماهنــگ بــا ســازمان 

ــا  ــد ت ــل کن ــه آزاد ارس عم منطق
ــود. ــهیل ش ــارت تس ــت و تج ترانزی
برنامــه   بایــد  داد:  ادامــه  وی 
افزایــش  عملیاتــی  و  راهبــردی 
بــا  ارس  آزاد  منطقــه  ارتباطــات 
نخجــوان تدویــن و بــر اســاس 
ــن  ــق ای ــخص تحق ــزی مش برنامه ری
اجرایــی  و  پیگیــری  برنامه هــا 
بایــد  بخش هــا  همــه  شــود. 
بداننــد کــه در حــوزه ی 
ــگری،  ــات گردش ارتباط
ســامت،  توریســم 
ــرای  ــجو ب ــذب دانش ج
احیــاء  پردیس هــا، 
ریلــی  ارتباطــات 
اســتفاده  به ویــژه 
راه آهــن  ظرفیــت  از 
 - تبریــز  نخجــوان- 
افزایــش  و  مشــهد 
بــا  تجــارت  ســطح 
ــان  ــی برایش ــه وظایف ــوان چ نخج

اســت. شــده  ترســیم 
ــا  کیانــی ابــراز امیــدواری کــرد ب
ــری  ــا و پیگی ــیوع کرون ــش ش کاه
ــع  ــرای رف ــه ب ــور خارج وزارت ام
ــرای  ــی ب ــردد زمین ــت ت محدودی
مســافران در مــرز ایــران و جمهوری 
رونــق  نخجــوان،  خودمختــار 
خدمات رســان  بخش هــای  بــه 
بــاز  بازارچه هــا  و  گردشــگری 

ــردد. گ
سیداحمدحســینی، سرکنســول 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
دیــدار  ایــن  در  نیــز  نخجــوان 
پیرامــون  گفت وگــو  ضمــن 
مباحــث احیــاء کریــدور شــمال 
ــامت را  ــم س ــوب، توریس ــه جن ب
در  ایــران  ظرفیت هــای  از  یکــی 
جــذب اتبــاع جمهــوری خودمختــار 
نخجــوان برشــمرد و خاطرنشــان 
ــوزه  ــتر در ح ــات بیش ــرد: تبلیغ ک
ــای  ــاد ظرفیت ه ــگری و ایج گردش
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــد در ارس ب جدی
ــای  ــام جراحی ه ــرای انج ــی ب درمان
ــات  ــخیص ها و معاین ــرپایی و تش س
افزایــش  در  می توانــد  اولیــه 

ــود. ــع ش ــر واق ــفرها موث س

برداشت بیش از 3 هزار تن عسل 
از کندوهای مراغه 

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــت مدیری سرپرس
ویــژه مراغــه از برداشــت بیــش از 3 هــزار تــن عســل 

از کندوهــای شهرســتان مراغــه خبــر داد. 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــش در گفت وگ ــعید خیراندی س
ــدوی  ــزار کن ــل از ۲۷۰ ه ــت عس ــرد: برداش ــار ک اظه
بومــی و مــدرن شهرســتان از اول مــرداد آغــاز شــده 
اســت و پیش بینــی می شــود بــه علــت شــرایط 
ــل از  ــن عس ــزار ت ــش از 3 ه ــی بی ــوب آب و هوای خ

ــود. ــت ش ــتان برداش ــن شهرس ــای ای کندو ه
ــل در  ــد عس ــط تولی ــه  متوس ــان اینک ــا بی وی ب
کندو هــای بومــی ۶ تــا ۹ کیلوگــرم و مــدرن ۲۰ تــا 3۰ 
ــل  ــد عس ــورداری و تولی ــزود: زنب ــت، اف ــرم اس کیلوگ
در مراغــه بــرای بیــش از ۲ هــزار نفــر شــغل مســتقیم 

ایجــاد کــرده اســت.
ــاورزی  ــت جهادکش ــت مدیری ــه سرپرس ــه گفت ب
ــل  ــد عس ــه ۷۰ درص ــک ب ــه، نزدی ــتان مراغ شهرس
مراغــه بــه علــت کیفیــت خــوب بــه دیگــر اســتان ها 
ــورداران  ــود و زنب ــادر می ش ــایه ص ــور های همس و کش
مراغــه بــا تولیــد ۲۵ درصــد عســل اســتان رتبــه اول 
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــن محصــول را ب تولیــد ای
آذربایجان شــرقی بــا داشــتن یــک میلیــون و 
۵۰۰ هــزار کنــدو از نظــر داشــتن تعــداد کنــدو رتبــه 
نخســت کشــور را دارد. زنبــورداران اســتان بــا تولیــد 
ــود  ــه خ ــه دوم را ب ــل رتب ــن عس ــزار ت ــش از ۱۵ ه بی

ــد. ــاص داده ان اختص

چین متحد استراتژیک ایران 
محسوب می شود

صفحه صفحه 22

وزیر کشور به استانداران دستور 
عملیات جهادی آبخیزداری داد

صفحه صفحه 22

فضای استادیوم ها باید با 
همراهی تماشاگران سالم بماند

صفحه صفحه 77

توافق پاکستان و عربستان 
برای همکاری اقتصادی

صفحه صفحه 88

قرارداد جدید ترکیه و روسیه 
برای تولید مشترک اس۴۰۰

صفحه صفحه 88

مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان 
شــرقی گفــت: امســال ایجــاد 3۰ 
ــان را در  ــرای مددجوی ــغل ب ــزار ش ه

ــم. ــه داری برنام
غامعلــی مامهــدی در همایــش 
یــاوران اشــتغال در تبریــز اظهــار 
ــارد  ــته ۶۰۰ میلی ــال گذش ــت: س داش

اشــتغال  اعتبــار  تومــان 
جــذب شــد و امســال در 
برنامــه داریــم ۱,۱۵۰ میلیــارد 
بــرای  تســهیات  تومــان 
ــم. ــذب کنی ــتغالزایی ج اش
بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــداد  ــه ام ــای کمیت رویکرده
در حــوزه اشــتغال گفــت: 
هــزار   3۰ ایجــاد  امســال 
شــغل بــرای مددجویــان را در 

برنامــه داریــم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان 
شــرقی اضافــه کــرد: در ۴ ماهــه 
فرصــت   ۵۶۰۰ ســالجاری  نخســت 
شــغلی بــرای مددجویــان تحــت 

ــت. ــاد ده اس ــت ایج حمای
نظارت هــای  کــرد:  تاکیــد  وی 
اعطــای  از  بعــد  دوره ای  شــغلی 
تســهیات اشــتغال صــورت می گیــرد 

تــا طرح هــای اشــتغال راکــد نمانــد و 
ــد. ــا نرون ــه خط ــا ب ی

مامهــدی ضمــن تشــکر از همراهی 
ــداد  ــه ام ــا کمیت ــتانی ب ــران اس مدی
ــئولین  ــی مس ــت: همراه ــتان گف اس
ــرم  ــده محت ــژه نماین ــه وی ــتانی ب اس
ــتاندار و  ــتان و اس ــه در اس ــی فقی ول

محتــرم باعــث شــد تــا کمیتــه امــداد 
ــوری  ــر کش ــای باالت ــتان در رتبه ه اس

ــرد. ــرار گی ــتغال ق ــوزه اش در ح
ــی از  ــه موفق ــداد کارنام ــه ام کمیت

ــت ــته اس ــا گذاش ــه ج ــود ب خ
ولــی  نماینــده  دفتــر  رئیــس 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس فقی
ــه  ــت: کمیت ــم گف ــن مراس ــز در ای نی

ــه  ــود ب ــی از خ ــه موفق ــداد کارنام ام
ــی و  ــه نشــانگر همدل جــا گذاشــته ک

ــت. ــوز اس ــران دلس ــی مدی همراه
المســلمین  و  االســام  حجــت 
ــرای  ــت: ب ــار داش ــه اظه ــی فقی عل
اداره جامعــه و پیــاده کــردن منویــات 
ــرلوحه  ــردم در س ــارکت م ــزرگ مش ب
ــه  ــوده و الزم ــر )ص( ب پیامب

ــت. ــور اس ــک کش ی
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد 
ــر کمیتــه امــداد اســتان  مؤث
در حــوزه اشــتغال گفــت: اگر 
ــردم  ــی م ــارکت و همراه مش
و مدیــران متعهــد نباشــد 
موفقیت هــا  ایــن  قطعــًا 

حاصــل نمی شــد.
رئیــس دفتــر نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان ادامــه 
داد: کمیتــه امــداد کارنامــه موفقــی از 
ــانگر  ــه نش ــته ک ــا گذاش ــه ج ــود ب خ
ــوز  ــران دلس ــی مدی ــی و همراه همدل

ــت. اس
حجــت االســام فقیــه تاکیــد 
کــرد: کار در کمیتــه امــداد و خدمــت 
رســانی بــه محرومیــن بســیار مقــدس 

ــت. ــمند اس و ارزش

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبرداد؛

برنامه ریزی برای اشتغالزایی 3۰ هزار نفری مددجویان در سال جاری
مدیر عامل منطقه آزاد ارس:

ارتباطات ارس و نخجوان بیشتر می شود

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی گفــت: بیــش از ۷۰۰ روســتا در اســتان بــا مشــکل کــم 

آبــی و بحــران آب مواجــه هســتند.
محمــد اســکندری در نشســت مشــورتی دهیــاران شهرســتان 
ــانی در  ــرارگاه آبرس ــت ق ــروع فعالی ــه ش ــاره ب ــا اش ــراب، ب س
اســتان افــزود: بــر اســاس مصوبــات ســفر اخیــر هیئــت دولــت 

ــتای  ــه ۲۵۰ روس ــانی ب ــات آبرس ــرقی، عملی ــان ش ــه آذربایج ب
اســتان آغــاز شــده اســت و در مــدت 3۰ مــاه آینــده بــه اتمــام 

خواهــد رســید.
وی ادامــه داد: اجــرای ایــن طرح هــای آبرســانی بــه روســتاها 
را قــرارگاه امــام حســن مجتبــی )ع( عهــده دار اســت و تــاش 
ــد  ــرارداد منعق ــر را در ق ــتاهای دیگ ــداد ۵۰۰ روس ــم تع می کنی

ــتاهای  ــایر روس ــی س ــکات آب ــا مش ــم ت ــش دهی ــده افزای ش
اســتان نیــز رفــع شــود.

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری اســتان بــا 
اشــاره بــه مشــکل راه هــای روســتایی اســتان نیــز گفــت: بــرای 
احــداث و بهســازی راه هــای روســتایی از محــل اعتبــارات ســفر 
ریاســت جمهــوری، ۶۰۰ میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه اســت.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــف  ــه کش ــاره ب ــا اش ــرقی ب آذربایجان ش
پنــج هــزار و ۵۶۱ دســتگاه اســتخراج 
بیــش  )ماینــر( غیرمجــاز در  ارز  رمــز 
از ســه ســال گذشــته از ســوی ایــن 
ــتخراج کنندگان  ــرد: اس ــام ک ــرکت اع ش
ــدت 3۸۱  ــن م ــز ار در ای ــی رم غیرقانون

ــدند.  ــه ش ــال جریم ــار ری میلی
اکبــر فــرج نیــا در یــک گفتگــوی 
ــارزه  ــرد مب ــه عملک ــاره ب ــا اش ــری ب خب
بــا اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز در حــوزه 
ــان  ــرد: کارشناس ــار ک ــرکت، اظه ــن ش ای
ــا  ــال ۱۴۰۱ ت ــدای س ــرکت از ابت ــن ش ای
ــداد ۲۹۷  ــز تع ــال نی ــاه امس ــرداد م ۲۲ م
دســتگاه و در ســال هــای ۱3۹۸ ، ۱3۹۹ 

و ۱۴۰۰ نیــز بــه ترتیــب یکهــزار و ۴۴، 
۲هــزار و ۶۹و ۲هــزار و ۵۱ دســتگاه ماینــر 
ــی  ــای فن ــی ه ــا و بررس ــیوه ه ــا ش را ب
حــوزه  شهرســتان های  در  غیرفنــی  و 
 فعالیــت خــود شناســایی ، کشــف و ضبــط 

کرده اند.
 وی بــا بیــان اینکــه تولیــد غیــر مجــاز 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــر بخش ــز ارز  در ه رم
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی و خانگ ــش صنعت بخ
یــک تهدیــد بــرای شــبکه بــرق محســوب 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــت: م ــود، گف ــی ش م
ایــن تهدیــد، نیــاز بــه همــکاری ارزشــمند 
تامیــن  آحــاد جامعــه داریــم تــا در 
ــز  ــهروندان عزی ــرق ش ــرژی ب ــن ان مطمئ
ــت  ــود در صنع ــان خ ــال خادم ــک ح کم

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــژه ش ــه وی ــرق و ب ب
ــند. ــرقی باش ــان ش ــرق آذربایج ب

ــژه و  ــیدگی وی ــی از رس ــا قدردان وی ب
ــتان  ــی اس ــرم قضای ــع محت ــریع مراج س
ــن  ــای ای ــده ه ــه پرون ــتان ها ب و شهرس
پدیــده غیرقانونــی، از همــکاری هــا و 
خدمــات بی شــائبه نیروهــای انتظامــی 
و امنیتــی اســتان بــا شــرکت توزیــع 
ــز )در  ــرقی نی ــرق آذربایجان ش ــروی ب نی
ــز ارز  ــتخراج رم ــا اس ــارزه ب ــف و مب کش
غیرمجــاز( صمیمانــه قدردانــی کــرده 
ــزار و ۵۶۱  ــج ه ــت: کل پن ــار داش و اظه
ــا از ۵۱۶  ــور، مجموع ــاز مذک ــر غیرمج ماین
ــای  ــتاها و واحده ــهرها، روس ــه در ش نقط
ــا تشــکیل  خدماتــی و تولیــدی کشــف و ب

ــده، تحویــل مقامــات محتــرم  صدهــا پرون
شهرســتان های  در  اســتان  قضایــی 
داده  پوشــش  تحــت   مختلــف 

شده اند. 
ــرق مصــرف  ــرژی ب ــزان ان ــا می ــرج نی ف
ــر  ــر را ب ــدار ماین ــن مق ــط ای ــده توس ش
 ۲۲ شــده،  انجــام  محاســبات  اســاس 
ــاعت  ــو وات س ــزار کیل ــون و ۵۷۱ ه میلی
مقــدار  ایــن  بــرای   : و گفــت  اعــام 
از 3۸۱  بیــش  بــرق،  انــرژی  خســارت 
ــتورالعمل  ــای دس ــر مبن ــال ب ــارد ری میلی
هــای وزارت نیــرو جریمــه در نظــر گرفتــه 
ــارد  ــر ۹۸ میلی ــغ ب ــون بال ــه تاکن ــده ک ش
ــده  ــول ش ــور وص ــم مذک ــال از جرای  ری

است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی:

استخراج کنندگان غیرقانونی رمز ارز در آذربایجان شرقی 3۸۱ میلیارد ریال جریمه شدند

صادرات تسلیحات روسیه
به ۱۴/6 میلیارد دالر رسید
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جزئیات تازه از اولین مبتال 

به آبله میمونی در ایران
ــورد  ــتان گفت:م ــتان خوزس ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی
کشــف شــده در سیســتم درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــل و  ــرپایی اه ــاران س ــه از بیم ــوده بلک ــتری نب ــواز بس اه
ســاکن یکــی از اســتان های شــمال غربــی کشــور بــوده کــه 
ــادا داشــته و ظاهــرا از  ــه کان همســر وی ســابقه مســافرت ب

ــت. ــده اس ــا ش وی مبت
ســید محمــد علــوی معــاون بهداشــت دانشــگاه درجمــع 
خبرنــگاران اظهارکرد:اولیــن مــورد آبلــه میمونــی بــا 
فعالیــت مســتمر و پیگیــر کارشناســان و مراقبیــن ســامت 
و براســاس معیارهــای مراقبــت ســندرومیک در اهــواز 
ــد.  ــام گردی ــان اع ــت و درم ــه وزارت بهداش ــایی و ب شناس
ــاری  ــی بیم ــخیص قطع ــه تش ــی ک ــه داد:از آنجای وی ادام
بیوملکولــی  پیچیــده  تســت های  انجــام  طریــق  از 
پاســتور  انســتیتو  و توســط  وسکونســینگ پیشــرفته 
ــر  ــه ب ــه اینک ــر ب ــن نظ ــود و همچنی ــام می ش ــران انج ته
اســاس مقــررات بین المللــی گــزارش اولیــن مــورد بیمــاری 
ــن  ــا باالتری ــخنگوی وزارت و ی ــق س ــد از طری ــور بای در کش
مقــام مســئول وزارت بهداشــت انجــام گــردد، لــذا معاونــت 
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــا 
ــل  ــات الزم را بعم ــوع اقدام ــا وزارت متب ــل ب ــی کام هماهنگ

آورد.
ــی  ــتم درمان ــده در سیس ــف ش ــورد کش ــوی گفت:م  عل
ــه از  ــوده بلک ــتری نب ــواز بس ــکی اه ــوم پزش ــگاه عل دانش
بیمــاران ســرپایی اهــل و ســاکن یکــی از اســتان های 
شــمال غربــی کشــور بــوده کــه همســر وی ســابقه مســافرت 

ــت. ــده اس ــا ش ــرا از وی مبت ــته و ظاه ــادا داش ــه کان ب
ــایی  ــورد شناس ــه داد: م ــگاه ادام ــت دانش ــاون بهداش مع
شــده مراجعــه کننــده بــه یکــی از اطبــاء بخــش خصوصــی 
ــری و  ــندرومیک و نمونه گی ــت س ــق مراقب ــه از طری ــوده ک ب
ــوژی  انجــام بررســی های بالینــی و آزمایشــگاهی  و اپیدمیول
ــاع  ــج اط ــک معال ــا دارد از پزش ــد و ج ــایی گردی شناس
ــان  ــاور و کارشناس ــی مش ــص عفون ــک متخص ــده، پزش دهن
ــل آورم. ــکر را بعم ــر و تش ــت تقدی ــت نهای ــختکوش بهداش س

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش خبر داد:

همکاری با عراق 
در حوزه آموزش نظامی

ادامه از صفحه اول
ــن  ــر محس ــعد مزه ــپهبد »س ــتی س ــه سرپرس ــی ب هیات
ــای  ــش ه ــراق از بخ ــی ع ــاع مل ــگاه دف ــاق« از دانش الع
ــگ،  ــازی جن ــز ب ــه مرک ــش از جمل ــوس ارت ــف داف مختل
دانشــکده فرماندهــی و ســتاد، دانشــکده پشــتیبانی و ســتاد 

ــد. ــد کردن ــگ بازدی ــوزه جن و م

هــدف از ایــن بازدیــد افزایــش و گســترش تعامــل 
ــوزش و  ــن آم ــی و همچنی ــای نظام ــوزه ه ــه در ح دوجانب
پژوهــش و نیــز تبــادل اســاتید و دانشــجویان بیــن دانشــگاه 
ــش  ــتاد ارت ــی و س ــگاه فرمانده ــراق و دانش ــی ع ــاع مل دف
ــی دو  ــات دفاع ــال تجربی ــران و انتق ــامی ای ــوری اس جمه

ــت. ــده اس ــر ش ــور ذک کش
امیــر ســرتیپ حســین ولی ونــد زمانــی، فرمانده دانشــگاه 
ــدار گفــت: در حــال  ــن دی فرماندهــی و ســتاد ارتــش در ای
حاضــر منطقــه مــا دســتخوش شــرایطی اســت کــه ضــرورت 
دارد بــا دقــت کامــل موضوعــات و مســائل منطقــه را بنگریــم 
ــمنان در  ــه دش ــر توطئ ــیم و در براب ــیار باش ــد هوش و بای
منطقــه بــازی نخوریــم و مبــادا گرفتــار توطئه هایــی شــویم 

ــد. ــم می زنن ــه رق ــمنان در منطق ــه دش ک
ــی در  ــات عراق ــور هی ــندی از حض ــراز خرس ــن اب وی ضم
ــژه  ــی بوی ــی و نظام ــوزه دفاع ــت: در ح ــش گف ــوس ارت داف
حــوزه هــای آموزشــی و پژوهشــی آمــاده ارتبــاط بــا کشــور 
ــادل  ــم تب ــل داری ــتیم و تمای ــراق هس ــرادر ع ــت و ب دوس
ــیم. ــته باش ــود داش ــتور کار خ ــم در دس ــجو ه ــتاد و دانش اس
ــات دو  ــه تجربی ــاره ب ــن اش ــه ضم ــد در ادام ــر ولی ون امی
ــات  ــی گفــت: تجربی ــای دفاعــی و نظام ــوزه ه ــور در ح کش
ــرد  ــوزه نب ــم در ح ــدس و ه ــاع مق ــم در دف ــور، ه دو کش
ــا داعــش بســیار ارزشــمند اســت و شایســته اســت ایــن  ب
تجــارب بســیار مهــم بررســی و مــورد تحلیــل قــرار گیــرد و 

ــود. ــال داده ش ــوزش و انتق آم
ــان  ــش در پای ــتاد ارت ــی و س ــگاه فرمانده ــده دانش فرمان
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص دانشــگاه فرماندهــی و 
ســتاد و رشــته های تخصصــی و تحصیلــی و رونــد آموزشــی 
و پژوهشــی ایــن دانشــگاه گفــت: دافــوس ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران بــه عنــوان قدیمــی تریــن دانشــگاه ایــران 
ــایر  ــش و س ــران از ارت ــم افس ــوزش و تعلی ــوزه آم در ح
ــای  ــوزش ه ــته و آم ــی داش ــه خوب ــلح تجرب ــای مس نیروه
ــت و  ــورهای دوس ــر از کش ــال حاض ــه روزی دارد و در ح ب
ــراق  ــتان و ع ــتان، قزاقس ــد، پاکس ــه هن ــان از جمل همپیم
دانشــجوی خارجــی داریــم کــه بــه دنبــال تعامــل بــا دیگــر 

ــتیم. ــز هس ــورها نی کش

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور 
اســتراتژیک  متحــد  را  چیــن   بین الملــل، 

جمهــوری اســامی ایــران دانســت.
ــن در  ــفیر چی ــا س ــی ب ــر والیت ــی اکب عل
ــه  ــط دو جانب ــدار و در خصــوص رواب ــران دی ای
و موضوعــات منطقــه ای و بیــن المللــی گفتگــو 

کــرد. 
والیتــی در ایــن دیــدار بــر اهمیــت تقویــت 
و گســترش روابــط راهبــردی دو کشــور تاکیــد 
کــرد و گفــت: چیــن برنامــه توســعه ارتباطــات 
ــک  ــرح ی ــه ط ــوص در زمین ــه خص ــود ب خ
کمربنــد، یــک جــاده را دنبــال مــی کنــد و در 
ایــن جهــت اســتفاده از ظرفیــت هــای ایــران 
ــور  ــه ط ــورمان ب ــیر از کش ــن مس ــور ای و عب
جــدی در دســتور کار قــرار دارد و مــی بایســت 

دنبــال شــود. 
وی بــه وضعیــت موجــود در افغانســتان هــم 
ــران و  ــری ای ــرد: همفک ــح ک ــاره و تصری اش
ــا آینــده افغانســتان بســیار  چیــن در رابطــه ب
ــه  ــن آنک ــود، ضم ــد ب ــذار خواه ــم و اثرگ مه
ــت  ــک حکوم ــکیل ی ــود، تش ــا راه موج تنه
فراگیــر اســت کــه عمــوم مــردم از آن حمایــت 
ــرات  ــه مذاک ــه، ادام ــن آنک ــد، ضم ــی کنن م
ــل و همســایگان در  ــی کاب بیــن حاکمــان کنون
ــم  ــیار مه ــر بس ــت فراگی ــاد دول ــت ایج جه

ــت. اس
والیتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه چیــن، 
متحــد اســتراتژیک جمهــوری اســامی ایــران 

محســوب مــی گــردد، پیرامــون مقابلــه 
ــه آن  ــو ب ــترده نات ــم گس ــا تهاج ــیه ب روس
ــوی  ــن از س ــی چی ــد یکپارچگ ــور و تهدی کش
ــت از  ــر حمای ــاره و ب ــواردی را اش ــکا م آمری

ــد کــرد  موضــع چیــن واحــد تاکی
ــا،  ــه ه ــر توطئ ــزود: در براب و اف
ــدات  ــا و تهدی ــدازی ه ــت ان دس
دشــمنان بایــد پایــداری کــرد 
و مــا نیــز اقدامــات آمریــکا را 

ــم. ــی کنی ــوم م محک
ــک  ــن ی ــا و چی ــزود: م وی اف
و  فرهنگــی  طوالنــی،  رابطــه 
صمیمانــه  و  نزدیــک  تاریخــی 
ــی  ــت فراوان ــرات مثب ــم و اث داری
ــه  ــم ک ــته ای ــر داش ــر یکدیگ ب
در  تــوان  مــی  را  آن  نمونــه 
خصــوص جــاده ابریشــم مشــاهده 

ــر در  ــک یکدیگ ــا کم ــم ب ــروز ه ــرد و ام ک
احیــای ایــن مســیر همــکاری خواهیــم داشــت 
ــن و  ــران، چی ــط ای ــعه رواب ــد توس ــی تردی و ب
روســیه در زمینــه هــای مختلــف و از جملــه در 
قالــب شــانگهای نیــز اثــرات مانــدگار و مهمــی 

ــت. ــد داش خواه

ــه  ــی ک ــرد: همکاری های ــد ک ــی تاکی والیت
ایــران، روســیه و چیــن در منطقــه بــرای 
ــی  ــد، ب ــترک دارن ــای مش ــزاری مانوره برگ
ــه  ــت منطق ــت و سرنوش ــرای امنی ــد ب تردی

بســیار مهــم اســت و ایــران بــه عنــوان 
ــی  ــام آمادگ ــان اس ــور جه ــن کش ــم تری مه
ــا را دارد،  ــکاری ه ــش هم ــش از پی ــعه بی توس
ــد  ــی توانن ــا م ــکاری ه ــه هم ــژه اینک ــه وی ب
ــرا  ــود، چ ــر ش ــه فعال ت ــه خاورمیان در منطق
کــه خاورمیانــه قلــب سیاســی جهــان اســت و 

ایــران بیشــترین نفــوذ را در آن دارد. تشــکیل 
قطــب جدیــد روســیه و چیــن کــه در جریــان 
ــورت  ــور ص ــه آن کش ــن ب ــای پوتی ــفر آق س
ــذاری  ــد و اثرگ ــوالت جدی ــأ تح ــت، منش گرف

ــود. ــد ب خواه
ــراز  ــن اب ــز ضم ــران نی ــن در ای ــفیر چی س
خرســندی از ایــن ماقــات از مواضــع جمهوری 
اســامی ایــران در مــورد چیــن واحــد تشــکر و 
بــر گســترش و تقویــت همکاری هــای ایــران و 
چیــن تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــد  ــا بای ــکاری ه ــن هم ای
ــر  ــدی ت ــه صــورت ج ب
ــود. ــری ش ــت و پیگی تقوی

ــزود:  ــوا« اف ــگ ه »چان
ــر  ــط ایــران و چیــن، ب رواب
پایــه احتــرام متقابل اســت 
و رهبــران دو کشــور بــرای 
ــط  ــن رواب ــذاری ای پایه گ
ــد  ــرده ان ــادی ک ــاش زی ت
ــه  ــم از جمل ــی ه و جنابعال
ــتید  ــی هس ــخصیت های ش
ــت  ــعه و تقوی ــه در توس ک

ــد. ــت کردی ــیار فعالی ــط بس ــن رواب ای
ــرد: از  ــد ک ــران تاکی ــن در ای ــفیر چی س
ابتــکار و موضوعــات مرتبــط بــا یــک کمربنــد 
و یــک جــاده بســیار خرســندیم و ایــران 
ــم  ــیار مه ــور بس ــک کش ــرح ی ــن ط در ای

ــود. ــی ش ــوب م محس

مشاور مقام معظم رهبری در امور  بین الملل: 

چین متحد استراتژیک ایران محسوب می شود 

ــکن  ــک مس ــره بان ــت مدی ــو هیئ عض
و  نخبــگان  مســکن  وام  افزایــش  از 
اســتعدادهای برتــر بــه ۶۰۰ میلیــون 
ــر  ــاله خب ــت ۲۰ س ــا بازپرداخ ــان ب توم

داد.
ســید محســن فاضلیــان عضــو 
ــکن  ــک مس ــره بان ــت مدی هیئ
ــش  ــه نق ــه ب ــرد:  باتوج ــار ک اظه
مســکن در ایجــاد آرامــش خانوار 
ــک  ــد بان ــران ارش ــد مدی و تأکی
ــوع  ــت از موض ــوص حمای درخص
ــردی  ــقف ف ــکن، س ــه مس تهی
ســاخت  و  خریــد  تســهیات 
مســکن نخبــگان و اســتعدادهای 
ــان  ــون توم ــه ۶۰۰ میلی ــر ب برت

ــت. ــش یاف افزای
ــه هیئــت  وی ادامــه داد: مطابــق مصوب
ــت  ــرای حمای ــکن، ب ــک مس ــره بان مدی
بیشــتر از فرآینــد خریــد و ســاخت 
ــر،  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــکن نخب مس

ــز ۲۰  ــهیات نی ــت تس ــدت بازپرداخ م
ــود. ــن ش ــال تعیی س

اهمیــت  بــه  باتوجــه  افــزود:  وی 
ــرژی در  ــرف ان ــت مص ــوع مدیری موض

ســاخت مســکن، از ســال هــای گذشــته 
ــاوری  ــا فن ــکن ب ــد مس ــت از تولی حمای
هــای نویــن در دســتور کار مدیــران 
ــر همیــن  ــرار گرفــت و ب ــک ق ارشــد بان
اســاس در سیاســت هــای اعتبــاری کــه 

هــر ســال بــرای مســیر تســهیات دهــی 
ــم در  ــن مه ــود، ای ــم می ش ــک تنظی بان
ــرار دارد. ــهیات ق ــای تس ــت اعط اولوی
ــرد  ــن رویک ــا همی ــه کرد: ب وی اضاف
ــتر  ــویق بیش ــور تش ــه منظ و ب
انبــوه ســازان بــرای ســاخت 
مســکن بــا فنــاوری هــای نویــن، 
ــن  ــرای ای ــهیات ب ــزان تس می
متقاضیــان نیــز در ســال جــاری 
بــه ۶۰۰ میلیــون تومــان افزایــش 

ــود. ــه ب یافت
ــه  ــرد: ب ــح ک ــان تصری فاضلی
طــور حتــم بــا ورود شــرکت 
ــع  ــه صنای ــان ب ــش بنی هــای دان
ــتراتژیک  ــت اس ــا صنع ــط ب مرتب
ــن  ــم ضم ــاختمان می توانی ــکن و س مس
امنیــت  افزایــش  اشــتغال،  ایجــاد 
ــرف  ــش مص ــور، کاه ــاختمان های کش س
ــاهد  ــره وری را ش ــش به ــرژی و افزای ان

ــیم. باش

وام مسکن نخبگان 6۰۰ میلیون تومان شد

ــه  ــه ای ب ــا ارســال نام ــر کشــور ب وزی
اســتانداران سراســر کشــور دســتور 
انجــام  و  اجرایــی  تــوان  افزایــش 
حــوزه  در  الزم  اقدامــات  هماهنــگ 
داد. بــه صــورت جهــادی  آبخیــزداری 
ــه ای  ــال نام ــا ارس ــدی ب ــد وحی احم
ــر  ــتانداران سراس ــه اس ــه ای ب ــه نام ب
کشــور دســتور افزایــش تــوان اجرایــی و 
انجــام هماهنــگ اقدامــات الزم در حــوزه 
ــه صــورت جهــادی صــادر  ــزداری ب آبخی
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــن نام ــن ای ــرد. مت ک

ــت. اس
ــاالر  ــهادت س ــام ش ــلیت ای ــا تس ب
ــین  ــداهلل الحس ــرت اباعب ــهیدان حض ش
)ع(، بــا عنایــت بــه اینکــه امنیــت 
اجتماعــی و غذایــی وابســته بــه حفاظــت 
و بهره بــرداری پایــدار منابــع آب و خــاک 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــور اس کش
ــران در منطقــه خشــک و نیمه خشــک  ای
ــی  ــای طبیع ــا بحران ه ــده و ب ــع ش واق
ــیل  ــالی و س ــد خشکس ــددی مانن متع
ــارات  ــال خس ــر س ــه ه ــت ک ــه اس مواج
ــال  ــیاری بدنب ــی بس ــادی و اجتماع اقتص
ســال   20 ظــرف  طوریکــه  بــه  دارد، 
ــیل در  ــورد س ــوع 3500 م ــته، وق گذش
ــده  ــی ش ــارات فراوان ــث خس ــور باع کش
ــی در  ــت تحول ــن رو الزم اس ــت، از ای اس
مواجهــه بــا این خطــر بــزرگ اندیشــیده 

ــود. ــی ش و عملیات
ــی  ــارات ناش ــش خس ــور کاه ــه منظ ب
دادن  از دســت  و  از فرســایش خــاک 
زیرســاخت های کشــاورزی و تولیــدی 
کشــور و کنتــرل خســارات ســیل و البتــه 
مدیریــت منابــع آب، ضــروری اســت 
مــورد  و  موثــر  کم هزینــه،  اقدامــات 
ــی  ــت اجرای ــردم در اولوی ــت م درخواس

ــرد. ــرار گی ــور ق کش
اقدامــات،  اساســی ترین  از  یکــی 
در  آبخیــزداری  عملیــات  اجــرای 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــور اس کش
فرمودنــد:  مقــرر  )مدظله العالــی( 
ــای  ــن بحث ه ــل از ای ــال قب ــد س »چن
ماننــد  و  آبخوانــداری  و  آبخیــزداری 

اینهــا مطــرح شــد کارهایــی هــم انجــام 
ــوت  ــت و ق ــا جدی ــد اینهــا ب گرفــت، بای
دنبــال شــود. ایــن کارهــا متوقــف 

.)1393 اســفند   17( نمانــد« 
همچنیــن در جلســه ویــژه اقدامــات و 
ــیل زده  ــتان های س ــه اس ــانی ب امدادرس
ــع و  ــات جام ــام اقدام ــر انج ــور ب کش
ــیالب از  ــت س ــرای مدیری ــگیرانه ب پیش
جملــه آبخیــزداری و حفــظ مراتــع و 
جنگل هــا بــه عنــوان موضوعــات بســیار 

ــن  ــد )13 فروردی ــد فرمودن ــم تاکی مه
1398(. در همیــن راســتا و براســاس 
ــال های 1397  ــه در س ــم ل ــتور معظ دس
محــل  از  ارزی  اعتبــارات   1399 تــا 
ــزداری  ــه آبخی ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
ــر  ــات خی ــه موجب ــت ک ــاص یاف اختص
ــم  ــور فراه ــیاری را در کش ــت بس و برک
نمــود. الزم بــه ذکــر اســت قوانیــن 
ماننــد  کشــور  باالدســتی  اســناد  و 
قانــون  نظــام،  کلــی  سیاســت های 
افزایــش بهــره وری و قانــون برنامــه 
ششــم توســعه کشــور نیــز بــر آن تاکیــد 

ــت. ــده اس ش
ریاســت محتــرم جمهــور نیــز در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــت دول ــه هیئ جلس
ــو رو  ــتان های کش ــیل در اس ــوع س وق
ــزداری  ــه آبخی ــه ب ــر توج ــد ب ــا تاکی ب
از  برون رفــت  »راهــکار  فرمودنــد: 
تقویــت  ســیل  از  ناشــی  خطــرات 

دســتگاه های  و  اســت  آبخیــزداری 
مربــوط در ایــن زمینــه فعالیت هــای 
ــن  ــه ای ــد.« ک ــترش دهن ــود را گس خ
مــورد  متبــوع  وزارت  توســط  مهــم 
ــان  ــج نش ــت و نتای ــرار گرف ــی ق بررس
می دهــد کــه بــا صــرف هزینه هــای 
نــه چنــدان زیــاد و بــا رویکــرد اســتفاده 
از تــوان مــردم و گروه هــای جهــادی 
ــزداری  ــات آبخی ــرای عملی ــوان اج می ت
ــت  ــک نهض ــوان ی ــه عن ــور را ب در کش
ــاد در  ــیار زی ــرکات بس ــرات و ب ــا خی ب

دســتور کار قــرار داد.
ــمند  ــن کار ارزش ــرکات ای ــه ب از جمل
ــیالب  ــارات س ــش خس ــه کاه ــوان ب می ت
شــدید، افزایــش منابــع آبــی قابــل 
ــوات،  ــی قن ــش آبده ــتحصال، افزای اس
پیشــگیری از فرونشســت زمیــن، کاهــش 
در  رســوب گذاری  و  خــاک  فرســایش 
زیرســاخت هایی  و  کشــور  ســدهای 
ماننــد جاده هــا، صنعــت و ... اشــاره 
می دهــد،  نشــان  بررســی ها  نمــود. 
تــوان علمــی و اجرایــی آبخیــزداری 
ــد  ــه می باش ــل توج ــیار قاب ــور بس کش
عــزم  برقــراری  عــدم  صــورت  در  و 
ــتفاده از  ــازمانی و اس ــجام س ــی و انس مل
ــا  تــوان نیروهــای جهــادی ایــن اقــدام ب
ــت. ــام اس ــل انج ــتری قاب ــرعت بیش س
ــور  ــه منظ ــوق و ب ــب ف ــه مرات ــا ب بن
انجــام  و  اجرایــی  تــوان  افزایــش 
حــوزه  در  الزم  اقدامــات  هماهنــگ 
همــه  اســت  ضــروری  آبخیــزداری، 
اســتانداران محتــرم تــالش نماینــد تــا با 
ــل و  ــای بالفع ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم اس
بالقــوه اســتان نســبت بــه برنامه ریــزی و 
اجــرای عملیــات آبخیــزداری بــا رویکــرد 

ــردد. ــدام گ ــادی اق جه
ــزداری و  ــر آبخی ــت دفت ــی اس بدیه
ــادی  ــرارگاه جه ــع آب ق ــت مناب مدیری
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــور در ای وزارت کش
ــل آورده و  ــه عم ــتانداران ب ــا اس الزم را ب
ــتان  ــر اس ــرفت کار را در ه ــزان پیش می
ارزیابــی و بــه صــورت ماهیانــه بــه 

ــود. ــد نم ــزارش خواهن ــب گ اینجان

تذکر به سه وزیر درباره وضعیت بد وزیر کشور به استانداران دستور عملیات جهادی آبخیزداری داد
فرهنگی بازی های رایانه ای

ادامه از صفحه اول
علــی اکبــر علیــزاده نماینــده مــردم دامغــان در مجلــس 
ــاور  ــات و فن ــه وزرای ارتباط ــری ب ــامی در تذک ــورای اس ش
ــوان  ــات عن ــامی و اطاع ــاد اس ــگ و ارش ــات، فرهن یاطاع
در  یارانــه ای موجــود  بازی هــای  از  بعضــی  کــرد کــه 
ــی  ــگاه های اینترنت ــون فروش ــی همچ ــگاه های اینترنت فروش
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــای فرهنگ ــا چارچوب ه ــر ب ــازار مغای ب
ــان  ــه کــودکان و نوجوان اســامی اســت و موجــب آســیب ب

ــود. ــش می ش ــن بخ ــا در ای م
متــن کامــل تذکــر نماینــده دامغــان بــه ســه وزیــر کابینه 

ــه شــرح زیر اســت: ب
عنــوان تذکــر: عــدم 
بــر  محتوایــی  نظــارت 
در  رایانــه ای  بازی هــای 

داخلــی مارکت هــای 
ــود در  ــه ای موج ــای رایان ــی از بازی ه ــر: بعض ــرح تذک ش
ــارج از  ــازار خ ــن  ب ــد اپلیکش ــه ای مانن ــای رایان مارکت ه
ــوده و  ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــای فرهنگ چارچوب ه
ــان  ــه فرهنــگ کــودکان و نوجوان ســبب آســیب رســاندن ب

شــده اســت.
ــت  ــادآوری حکوم ــه ی ــدام ب ــا اق ــن بازی ه ــی از ای برخ
ــد،  ــوی می نماین ــتن دوران پهل ــه داش ــده نگ ــوت و زن طاغ
جریــان  حامــی  تاریخــی  شــخصیت های  از  اســتفاده 
ــیقی های  ــتفاده از موس ــا، اس ــن بازی ه ــاهی در ای شاهنش
ــردن عقایــد  ــر ســوال ب خواننــدگان زن قبــل از انقــاب، زی
کــودکان و نوجوانــان بــه وســیله شــبهه افکنی نظیــر 
تمســخر عائــم ظهــور امــام عصــر نمونه هایــی از آن 
اقدامــات اســت. انتظــار پیگیــری و برخــورد قاطــع بــا ایــن 

ــم. ــی را داری ــبیخون فرهنگ ــارت و ش غ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان 
وسائط نقلیه سنگین کاالی جاده ای شهرستان آذرشهر)نوبت دوم(

ــاری  ــه اطــاع کلیــه اعضاءانجمــن صنفــی کارگــری راننــدگان ب بدینوســیله ب
ــد ۲  ــون کار و بن ــاده ۱3۱ قان ــتناد م ــه اس ــاند ب ــی رس ــهر م ــتان آذرش شهرس
مــاده ۷ آئیــن نامــه چگونگــی تشــکیل ، حــدود وظایــف و اختیــارات انجمــن 
ــرم  ــت محت ــه ۸۹/۰۸/۰3 هیئ ــوب مورخ ــوط مص ــای مرب ــون ه ــی و کان صنف
وزیــران ، جلســه مجمــع عمومــی عــادی انجمــن )نوبــت دوم( بــه شــرح زیــر 
در روز دوشــنبه مورخــه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ راس ســاعت ۱۰ صبــح لغایــت ۱۲ در محــل 
ــروی شــهرک شــهید  ــز روب ــه تبری ــع در جــاده آذرشــهر ب ــر انجمــن واق دفت
ســلیمی برگــزار میگــردد، لــذا از کلیــه اعضــاء دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا 

در جلســه مذکــور حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه :

۱- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان
۲- بررسی و تصویب بیان مالی سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰

3- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
اســامی داوطلبیــن کاندیداتــوری هیئــت مدیــره و بازرســان انجمــن بــه شــرح 

ذیــل مــی باشــد:
ــدر  ــد حی ــزاده فرزن ــی علی ــر ۲-عل ــد اکب ــور فرزن ــا پ ــدی محمدرض ۱-مه
ــین  ــد حس ــرزان فرزن ــد ف ــین ۴-صم ــد غامحس ــوروز زاده فرزن ــی ن 3-عل
ــد  ــور فرزن ــد پ ــوب الون ــم ۶-ای ــد ابراهی ــور فرزن ــنی پ ــا ابوالحس ۵-محمدرض
ــد  ــی فرزن ــاد بایرام ــد ۸-فره ــد محم ــدی فرزن ــین محم ــی ۷-حس رمضانعل

ــداهلل ــد ی ــر زاده فرزن ــد جعف ــادی محم ــی ۹-ه عل
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان آذرشهر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ )روزنامه آذربایجان(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی )سهامی خاص(

ــن  ــازان نگی ــوه س ــعه انب ــرکت توس ــهامداران ش ــه س ــیله از کلی بدینوس
ــی  ــه مل ــت 33029 و شناس ــماره ثب ــاص( بش ــهامی خ ــان شرقی)س آذربایج
10200409015 دعــوت بعمــل مــی آیــد شــخصًا یــا وکالتــًا )باارائــه وکالتنامــه( 
در جلســه مجمــع عمومــی عــادی کــه رأس ســاعت 16 روز چهارشــنبه مــورخ 
ــای  ــر- انته ــی عص ــز- ول ــع در تبری ــرکت واق ــر ش ــل دفت 1401/06/16 در مح
خیابــان نظامــی- ضلــع شــمالی پــارک نظامــی- پــالک12 تشــکیل مــی گــردد 

ــانند. ــم رس ــور به حض
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده:

ــرد  ــوص عملک ــی در خص ــازرس قانون ــره و ب ــأت مدی ــزارش هی ــتماع گ 1- اس
ــه 1400/12/29 ــی ب ــال منته ــی س مال

2- تصویب ترازسود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29
3- انتخاب بازرس شرکت

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ــاده  ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــت مجم ــه در صالحی ــه ک ــر آنچ 5- ه

باشــد.
هیأت مدیره شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ )روزنامه آذربایجان(
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پیروزی انقالب اسالمی ایران 
اولین رویداد ورود به دوران ظهور )۱9(

خیزش های ضداستکباری در جهان 
تحت تاثیر انقاب اسامی)۷(

۸- ترکیه:
ــلمان  ــور مس ــا کش ــا و تنه ــا اروپ ــام ب ــه دروازه اس ترکی
همســایه اروپاســت. روابــط فرهنگــی ایــران بــا ایــن کشــور، 
ــن  ــی ای ــتگاه اصل ــته و خاس ــی داش ــرون طوالن ــه در ق ریش
ــن  ــی طرفی ــاد اجتماع ــام ابع ــواره در تم ــه هم ــور ک دو کش
ــر دو  ــترک ه ــاد مش ــی ازاعتق ــت، ناش ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ملــت بــه دیــن اســام بــوده اســت.)کدیور، ۱3۷۹: ۱۲۵(. این 
ــای  ــوان امپراطوری ه ــه عن ــته ب ــرون گذش ــور در ق دو کش
ــی  ــای سیاس ــر در عرصه ه ــب یکدیگ ــواره رقی ــامی هم اس
ــیعیان  ــادی از ش ــت زی ــه جمعی ــد؛ ترکی ــی بوده ان و دین
علــوی را در خــود جــای مــی داد کــه عوامــل فــوق در کنــار 
ــوری  ــا دو امپراط ــد ت ــث می ش ــرزمینی باع ــاورت س مج
بــزرگ ایــران و عثمانــی همــواره در عهــد صفــوی و قاجــار 

ــند. ــت باش ــر در رقاب ــا یکدیگ ب
ــه  ــم« در ترکی ــا »کمالیس ــوی ب ــت پهل ــابهات حکوم تش
ــی  ــی و امنیت ــتراتژی  های دفاع ــور در اس ــت دو کش و اهمی
ــتر دو  ــه بیش ــر چ ــی ه ــرای همگرای ــه را ب ــرب، زمین غ
ــان- ــن در پیم ــب طرفی ــن ترتی ــم آورده و بدی ــور فراه کش
 هــای منطقــه  ای مشــترک عضــو بــوده و اشــتراک منافــع دو 
ــه  ای بیــن  ــط نزدیــک و صمیمان ــا رواب کشــور باعــث شــد ت

ــردد. ــاد گ ــا ایج آن  ه
ــران  ــون ای ــوری همچ ــامی در کش ــاب اس ــروزی انق پی
ــای  ــه در عرصه  ه ــور ترکی ــا کش ــیاری ب ــتراکات بس ــه اش ک
ــه و  ــم ریخت ــه ه ــادالت را ب ــت، مع ــی داش ــی و دین سیاس
ــرای  ــد ب ــک تهدی ــه ی ــامی ب ــاب اس ــب انق ــن ترتی بدی
ــه  ــر ک ــدان خاط ــد؛ ب ــل ش ــه تبدی ــک ترکی ــور الئی کش
ــر  ــت س ــلمان می  توانس ــت مس ــودن جمعی ــا دارا ب ــه ب ترکی
ــورهای  ــکان و کش ــاز، بال ــه قفق ــام  گرایی ب ــوذ اس ــل نف پ
اروپایــی باشــد و همچنیــن ایــن کشــور بــه دلیــل همجــواری 
ــی و  ــی، زبان ــتراکات قوم ــر اش ــه خاط ــز ب ــی و نی جغرافیای
ــت و  ــته اس ــران داش ــرای ای ــزایی ب ــت بس ــی، اهمی مذهب
لــذا انقــاب اســامی ایــران تاثیــر مثبتــی بــر مــردم ترکیــه 
ــدارد: ــار می  ــور« اظه ــه کدی ــه »جمیل ــن زمین ــذارده و در ای گ
ــی  ــکا جان ــلطه آمری ــن س ــاب اســامی و مشــاهده دف ق
ــده  ــس فزاین ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــا ب ــود و آن  ه ــه ب ــازه گرفت ت
دریافتنــد کــه اســتقال و عــزت اســامی بازگشــتنی اســت 
... در ایــن راســتا تجدیــد حیــات اســام در ترکیــه، بحــران-
 هــای سیاســی را در ایــن کشــور تشــدید کرد«.)ملکوتیــان، 
ــامی،  ــاب اس ــروزی انق ــب پی ــن ترتی ۱3۸۲: ۲۷۷(. بدی
دولــت ترکیــه را بــا بحــران مواجــه ســاخت و طبعــا انتظــار 
ــا امــواج  ــرای مقابلــه ب می رفــت کــه از ســوی ترکیــه نیــز ب
ــای  ــری کودت ــکل  گی ــرد. ش ــورت گی ــی ص ــاب اقدامات انق
ــا انقــاب اســامی  نظامــی ۱۲ ســپتامبر ۱۹۸۰ و تقــارن آن ب
می  توانــد ایــن فرضیــه را تقویــت کنــد کــه روی کار آمــدن 
ــاب  ــار انق ــتراتژی مه ــی از اس ــه بخش ــان در ترکی نظامی
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــن مدع ــاهد ای ــت. ش ــوده اس ــامی ب اس
ــف  ــا را متوق ــن کودت ــدف از ای ــان اورن« ه ــرال »کنع ژن
کــردن رونــد رو بــه گســترش اســام  گرایی دانســته و 
ــه موقــع خامــوش  ــن آتــش ب خاطــر نشــان کــرد: »اگــر ای
نشــود، ممکــن اســت سراســر کشــور را فــرا گیــرد«. گرچــه 
ــر  ــام  گرایی و غی ــا اس ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــا ب ــن کودت ای
سیاســی کــردن جامعــه ترکیــه بــود؛ ولــی نتوانســت مانــع 
ــاب در  ــه حج ــش ب ــام  گرایی و گرای ــای اس ــد حرکت  ه رش
ــای  ــس گروه  ه ــه عک ــه ب ــردد؛ بلک ــه گ ــردم ترکی ــان م می
ــزایی  ــد بس ــال ۱۹۸۰ رش ــد از س ــه بع ــام  گرای ترکی اس
ــام  گرای  ــزب اس ــروج ح ــتا ورود و خ ــن راس ــته و در ای داش
رفــاه، حــزب فضیلــت و نهایتــا حــزب توســعه و عدالــت بــه 
صحنــه سیاســی آن کشــور، نوعــی چالــش جــدی بــرای نظام 
الئیــک ترکیــه تلقــی می  گــردد. اکنــون نیــز دولــت حاکــم 
ــا ارائــه خوانــش جدیــدی  بــر ترکیــه در تــاش اســت تــا ب
ــور را  ــردم آن کش ــر م ــامی ب ــاب اس ــرات انق ــام، اث از اس
ــی اســت، ســوق  ــه مســیری کــه خواســت اســتکبار جهان ب
ــه  ــت از آن دارد ک ــاهده حکای ــل مش ــانه های قاب ــد. نش ده
ایــن اقدامــات نتوانســته اســت مــردم ترکیــه را از همراهــی 

ــد. ــا انقــاب اســامی منصــرف کن ب
منابع:

کدیــور، جمیلــه)۱3۷۹( رویارویــی انقــاب اســامی ایــران و 
آمریــکا، تهــران؛ نشــر اطاعــات

ــی  ــه ای و جهان ــرات منطق ــی)۱3۸۲( تاثی ــان، مصطف ملکوتی
ــی،  ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــه دانش ــامی، مجل ــاب اس انق
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تیرمــاه  ســپاه  اطاعــات  ســازمان 
دســتگیری  و  شناســایی  از  جــاری  ســال 
دیپلمات هــای ســفارتخانه هــای خارجــی 
ــی  ــی، جاسوس ــای رایزن ــه ج ــه ب ــر داد ک خب
ــد. ســپاه اعــام کــرد ایــن دیپلمــات  می کردن
ــرداری  ــه ب ــی و نمون ــی جاسوس ــا را در حال ه
 از خــاک کشــورمان در یــک منطقــه ممنوعــه 

بودند.
معــاون ســفیر انگلیــس نیــز از افــرادی بــود 
کــه بــا خانــواده بــه عنــوان گردشــگر بــه کویر 
ــر  ــه کــه تصاوی ــا آنگون ــود ام شــهداد رفتــه ب
ــه  ــرد ب ــن ف ــی داد، ای ــان م ــده نش ــت ش ثب
ــه  ــن منطق ــاک ای ــرداری از خ ــه ب ــال نمون دنب
بــوده اســت. ایــن فــرد بــا عذرخواهــی از ایــن 

شــهر اخــراج شــد.
ــی  ــرح م ــه مط ــی ک ــوال مهم ــن س برهمی
ــی   ــوس های غرب ــه جاس ــت ک ــن اس ــود ای ش
ــه  ــال چ ــه دنب ــران ب ــاک ای ــرقت خ ــا س ب

ــد؟ بودن
کمیســیون  عضــو  کوثــری  اســماعیل   
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــامی در گفت وگ ــورای اس ش
ــه  ــخ ب ــارس، در پاس ــزاری ف ــی خبرگ سیاس
ــی  ــا نوع ــن کار قطع ــت: ای ــوال گف ــن س ای
جاسوســی اســت؛ کشــورهای معانــد بــه ایــن 
ــه  ــاط ک ــه از برخــی نق ــد ک ــه بودن ــراد گفت اف
بــه ظــن آن هــا مشــکوک بــوده، خــاک جمــع 
ــرد.  ــرار گی ــش ق ــورد آزمای ــا م ــد ت آوری کنن

جاســوس های اجنبــی بایــد بداننــد کــه 
ــال  ــه ح ــا را ب ــا آن ه ــی م ــتگاه های امنیت دس
ــا در  ــد و دائم ــرده و نمی کنن ــا نک ــود ره خ

ــتند. ــان هس ــال رصدش ح
ــوری  ــر کش ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای  ــی ب ــاری و امنیت ــط رفت ــری ضواب یک س

خــود تعریــف کــرده تــا کنتــرل هــای مدنظــر 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــام ده ــودش را انج خ
افــراد بایــد بداننــد کــه وقتــی وارد کشــور مــا 
مــی شــوند، بایســتی طبــق چارچــوب قوانیــن 
جمهــوری اســامی ایــران رفتارشــان را تنظیــم 
کننــد فلــذا چــه تبعــه ایرانــی و چــه خارجــی 
بــه قصــد جاسوســی، خــاک ایــران را از کشــور 
خــارج کنــد، نشــان دهنــده خیانــت آن هــا بــه 

ملــت ایــران اســت.
ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــی  ــر نم ــکاران در نظ ــن جنایت ــه داد: ای ادام
ــم  ــکا بیــش از ۵ هــزار و رژی ــد کــه آمری گیرن
ــته  ــک هس ــش از ۲۵۰ کاه ــتی بی صهیونیس
ــا اعــام  ــا ب ــا وجــود اینکــه م ــی ب ای دارد ول

ــم کــه غنی ســازی  رســمی و رســانه ای می گوی
اورانیــوم را بــرای تولیــد بــرق و مســائل 
ــا  ــد ت ــم، می خواهن ــام می دهی ــاورزی انج کش
ــه  ــران علی ــا سندســازی و ســرقت خــاک ای ب

ــد. ــدام کنن ــا اق م
ــد  ــا بای ــی ه ــرد: غرب ــار ک ــری اظه کوث
ــر  ــاع تغیی ــر اوض ــال حاض ــه در ح ــد ک بدانن
ــن  ــه چنی ــت ب ــی اهمی ــروز کس ــرده و ام ک

مســائلی نمی دهــد تــا بــا آن علیــه مــا 
ــی  ــورت علن ــه ص ــا ب ــد؛ م ــازی کنن سندس
ــد  ــم گفتن ــامی ه ــای اس ــم و آق ــام کردی اع
را  مذاکــرات  بخواهنــد  این هــا  اگــر  کــه 
ــه تعهــدات و تضمین هایــی  ــی کننــد و ب طوالن
کــه داده انــد عمــل نکننــد، مــا قــدرت 
 ســانتریفیوژهای خودمــان را بــه ۱۹۰ هــزار ســو 

می رسانیم.
ــان را  ــا کار خودم ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
این هــا  بــه  توجــه ای  و  می بریــم  پیــش 
ــی هــا کســی نیســتند  نمی کنیــم، گفــت: غرب
ــی  ــز م ــه چی ــب هم ــان را صاح ــه خودش ک
ــان  ــا خودش ــه این ه ــی ک ــد. آن روزهای دانن
را صاحــب همــه دنیــا مــی دانســتند گذشــته 
ــم  ــش می بری ــان را پی ــا کار خودم ــت؛ م اس
ــد  ــا ببینن ــد ت ــا بدون ــال م ــد دنب ــا بای و آن ه

ــه. ــا ن ــند ی می رس
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا 
ــتی  ــم صهیونیس ــای رژی ــه تاش ه ــاره ب اش
ــار  ــران اظه ــه ای ــازی علی ــده س ــرای پرون ب
ــک  ــه ی ــتند ک ــن هس ــال ای ــا دنب ــرد: آن ه ک
آتــو از مــا پیــدا کننــد، در صورتــی کــه مــا بــه 
صــورت علنــی و شــفاف اعــام کرده ایــم کــه 
ــان  ــته ای خودم ــز هس ــای صلح آمی  فعالیت ه
را دنبــال می کنیــم و آن هــا هــم از ایــن 
ــی  ــز پنهان ــا چی ــتند و م ــع هس ــه مطل قضی

ــم. نداری
منبع: فارس

جاسوس های غربی  با سرقت خاک ایران به دنبال چه بودند؟

ــوی  ــور در گفتگ ــژه رئیس جمه ــده وی  نماین
ــوالت  ــه تح ــاره ب ــا اش ــی ب ــژه تلویزیون وی
افغانســتان گفــت آمریــکا مجموعــه ای را 
تحــت عنــوان »جبهــه مقاومــت« ســازماندهی 
ــم  ــه اس ــا ب ــت؛ آنه ــه دروغ اس ــد ک می کن
آشــوب های  ایجــاد  به دنبــال  مقاومــت 

ــتند. ــی هس داخل
ــن  ــنیم، حس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور  ــژه رئیس جمه ــده وی ــی نماین ــی قم کاظم
در امــور افغانســتان شــامگاه یکشــنبه در 
برنامــه  گفتگــوی ویــژه خبــری، آخریــن 
و  تحلیــل  مــورد  را  افغانســتان  تحــوالت 

ــرار داد. ــی ق بررس
ــات  ــه جنای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قم کاظم
در  گذشــته  دهــه  دو  طــول  در  آمریــکا 
ــرق در  ــد ب ــروز تولی ــت: ام ــتان، گف افغانس
افغانســتان 3۰۰ مــگاوات اســت و توزیــع بــرق 
ــه از  ــت ک ــگاوات اس ــا ۱۰۰۰ م ــن ۷۰۰ ت ــز بی نی
کشــورهای همســایه تأمیــن می شــود، لــذا بــا 
ایــن شــرایط ایــن کشــور صنعــت و خدماتــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن اقدام ــت، ای ــد داش نخواه

انجــام دادنــد. آمریکایی هــا 
نیروهــای  حضــور  فرجــام  دربــاره  وی 
آمریکایــی در افغانســتان گفــت: بــدون شــک 
آمریکایی هــا در افغانســتان شکســت خوردنــد 
و ایــن شکســت ناشــی از چنــد علــت اســت؛ 
ــن از  ــه مجاهدی ــت ک ــی اس ــدا مبارزات در ابت
جملــه طالبــان علیــه آنهــا انجــام دادنــد، بــود، 

ــت. ــت اس ــک واقعی ــن ی ای
مســئله  کــه  دوم  مســئله  افــزود:  وی 
ــردم  ــادی م ــئله بی اعتم ــود، مس ــری ب مهم ت
ســوم  مســئله  و  بــود  آمریکایی هــا  بــه 
هنجارهــای  بــه  آمریکایی هــا  بی توجهــی 
ــع  ــی و مناف ــائل فرهنگ ــه مس ــه از جمل جامع

ــود. ــتان ب ــی افغانس مل
و  آمریکایی هــا  شــد:  یــادآور  قمــی 
ــاالی ۱۵۰  ــو، ب ــه نات ــد از جمل ــای متح نیروه
هــزار نیــروی نظامــی در افغانســتان داشــتند، 
امــا آمریکایی هــا حاضــر نیســتند منافــع 
ــتان  ــه در افغانس ــد، ک ــن کنن ــران را تأمی دیگ

ــاد. ــاق افت ــوع اتف ــن موض ای
ــور  ــور در ام ــس جمه ــژه رئی ــده وی نماین
اجــازه  آمریکایی هــا  گفــت:  افغانســتان 
برابــر  در  حرفــه ای  ارتــش  شــکل گیری 

ــوی  ــن جل ــد و همچنی ــت ها را ندادن تروریس
مقاومــت مردمــی را کــه در برابــر ارتــش ســرخ 

ــد. ــود، گرفتن ــرده ب ــتادگی ک ایس
ــاد  ــال ایج ــکا به دنب ــرد: آمری ــه ک وی اضاف
ــتان  ــان از افغانس ــد از خروجش ــرج بع هرج وم
بودنــد، در حالــی کــه شــعار مذاکــرات افغانــی 
نــگاه  وقتــی  امــا  می دادنــد،  افغانــی  ـ 
ــم  ــا مه ــرای آمریکایی ه ــه ب ــد آنچ می کنی

ــود. ــره ب ــوع مذاک ــن ن ــود، ای نب
ــا  ــرد: آمریکایی ه ــد ک ــی تأکی ــی قم کاظم
امــا  کردنــد،  فــرار  و  شکســت خوردنــد 
مفهومــش ایــن نیســت کــه افغانســتان را رهــا 

ــد. کردن
وی ابــراز کــرد: آمریکایی هــا در حالــت 
دورایســتا، شرارتشــان را بعــد از خــروج ادامــه 
ــرای  ــا ب ــه آمریکایی ه ــی را ک ــد. ادعای دادن
ــای  ــک ادع ــد ی ــم می کنن ــا تروریس ــارزه ب مب

ــت. ــذب اس ک
در  جمهــور  رئیــس  ویــژه  نماینــده 
آمریکایی هــا  گفــت:  افغانســتان  امــور 
ــراف  ــه اعت ــا ب ــد. بن ــم بودن ــد تروریس مول
ــد. ــاد کردن ــا ایج ــش را آن ه ــا، داع آمریکایی ه
کاظمــی قمــی تصریــح کــرد: بعــد از 
افغانســتان،  داخــل  از  آمریکایی هــا  فــرار 
هســتیم  داعــش  ظهــور  پدیــده  شــاهد 

آمریکایی هــا،  کمــک  بــا  نیــز  اکنــون  و 
ــش از  ــان داع ــران و فرمانده ــی از مدی بخش
ــتان آورده  ــل افغانس ــه داخ ــر ب ــق دیگ  مناط

می شوند.
وی ادامــه داد: متأســفانه بخشــی از عناصــر 
ــی از  ــابق در بخش ــت س ــی دول ــازمان امنیت س

ــزرگ همــکاری داشــتند. انفجارهــای ب
ــور  ــور در ام ــس جمه ــژه رئی ــده وی نماین
افغانســتان گفــت: امــروز همچنــان افغانســتان 
بــرای آمریــکا مهــم اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــمت  ــتان به س ــه افغانس ــد ک ــا نمی گذارن آنه

ــرود. ــدار ب ــات و امنیــت پای ثب

وی اضافــه کــرد: آمریکایی هــا حرکــت 
ــی  ــازندگی را به معن ــمت س ــتان به س افغانس
ــه  ــکا از جمل ــب آمری ــورهای رقی ــور کش حض

ــد. ــران می دانن ــن و ای چی
ــا  ــرد: آمریکایی ه ــح ک ــی تصری ــی قم کاظم
ــتند.  ــش هس ــی داع ــن حام ــروز بزرگتری ام
مجموعه هــای  خــودش  درون  داعــش 
ــورد  ــد و م ــق می کن ــر را خل ــتی دیگ تروریس
حمایــت و پشــتیبانی آمریکایی هــا اســت.
ــا  ــر م ــال اخی ــک س ــول ی ــزود: در ط وی اف
شــاهد گســترش ســاختاری و تنــوع عملیاتــی 
ــا  ــمت مرزه ــت به س ــتیم و حرک ــش هس داع

ــتیم. هس

ــور  ــور در ام ــس جمه ــژه رئی ــده وی نماین
افغانســتان گفــت: آمریــکا مجموعــه ای را تحت 
عنــوان جبهــه مقاومــت ســازماندهی می کنــد 
ــت  ــم مقاوم ــه اس ــی ب ــت؛ یعن ــه دروغ اس ک
داخلــی  آشــوب های  ایجــاد   به دنبــال 

است.
دیگــر  اقــدام  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــش  ــازماندهی بخ ــوزش و س ــا آم آمریکایی ه
رژیــم  نظامــی  نیروهــای  از  قابل توجهــی 
ــن  ــر از ای گذشــته اســت و حــدود ۷ هــزار نف
ــرای به کارگیــری در  ــکا ب ــراد را داخــل آمری اف

می کننــد. ســاماندهی  آتــی  برنامه هــای 
ــا  ــرد: آمریکایی ه ــد ک ــی تأکی ــی قم کاظم
ــی  ــای مذهب ــاد جنگ ه ــرای ایج ــاش ب در ت
بیــن  همچنیــن  و  ســنی  و  شــیعه  بیــن 

هســتند. قومیت هــا 
آمریکایی هــا  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
ــامی  ــوری اس ــان و جمه ــد طالب ــاش کردن ت
ایــران را بــا یکدیگــر درگیــر کننــد و یکــی از 
مســائلی کــه جــزو سیاســت های محــوری مــا 
ــا  ــی آمریکایی ه ــن طراح ــه در ای ــود این ک ب

ــم. ــت نکنی حرک
ــور  ــور در ام ــس جمه ــژه رئی ــده وی نماین
ــکا  ــور آمری ــت: در دوران حض ــتان گف افغانس
در افغانســتان ۵۰۰۰ البراتــوار تولیــد مــواد 
ــکیل  ــت و در تش ــکل گرف ــی ش ــدر صنعت مخ
ــه  ــی ک ــا و مافیاهای ــز آمریکایی ه ــن مراک ای
ــی  ــش اساس ــتند نق ــته هس ــکا وابس ــه آمری ب

ــد. را دارن
ــه  ــی ک ــدل خشخاش ــرد: م ــه ک وی اضاف
در افغانســتان تولیــد می شــود، انگلیســی 
ــار در ســال قابلیــت کشــت  اســت کــه ســه ب
ــای  ــز مافی ــد را نی ــترین درآم ــذا بیش را دارد ل
ــا از  ــتگان آنه ــی و وابس ــی و آمریکای انگلیس
مــواد مخــدر دارنــد و همیــن امــر باعــث شــد 
ــتان  ــت افغانس ــد از جمعی ــروز ۱۰ درص ــه ام ک
معتــاد شــود کــه یکــی از معضــات اجتماعــی 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــرای م ــادی ب اقتص
کاظمــی قمــی در پایــان تأکیــد کــرد: امنیت 
ــت و  ــارکتی اس ــت مش ــروی دول ــدار در گ پای
ــه  ــک ب ــایه و در کم ــورهای همس ــش کش نق
ســاخت افغانســتان جدیــد اســت. نبایــد 
ــب بازســازی و  ــروز، امــروز در قال اشــغالگر دی

ــود. ــتان ش ــازندگی وارد افغانس س

نماینده ویژه رئیس جمهور: 

آمریکا مجموعه ای را تحت عنوان »جبهه مقاومت« سازماندهی می کند که دروغ است؛ 
به اسم مقاومت به دنبال ایجاد آشوب های داخلی هستند

ادامه از صفحه 5
ــه  ــه معترض ــوان جمل ــه عن ــد ب ــازه بدهی اج
از هــم  بــاز هــم  کنــم،  را عــرض  مطلبــی 
ــان و  ــم. مورخ ــه کن ــان گای ــای خودم لباس ه
ــاید  ــد و ش ــل کرده ان ــار نق ــم تم ــان از میث محدث
روایــات متعــددی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم 
ــم  ــه میث ــام( ب ــه الس ــن )علی ــه، امیرالمؤمنی ک
فرمــود: چگونــه اســت حــال تــو آن هنگامــی کــه 
تــو را بــر چوبــه ای از نخــل بــه دار بیاویزنــد، زبان 
ــه شــکم تــو بزننــد؟  ــد و بعــد نیــزه ب تــو را ببرن
میثــم از حضــرت )علیــه الســام( ســوال کــرد که 

آیــا در آن حــال مــن مســلمان هســتم؟ حضــرت 
ــواب داد:  ــم ج ــود: آری. میث ــام( فرم ــه الس )علی
ــاز  ــام( ب ــه الس ــی )علی ــوم. عل ــحال می ش خوش
فرمــود: پــس بــدان کــه تــو را بــه تبــّری جســتن 
ــن از  ــی م ــا بگوی ــد، ت ــوت می کنن ــن دع از م
ــن  ــا ای ــتم. آی ــزار هس ــام( بی ــه الس ــی )علی عل
ــم  ــدا قس ــه خ ــود: ب ــرد؟ فرم ــی ک کار را خواه
ــن کار را  ــم ای ــته باش ــس داش ــه نف ــی ک ــا زمان ت
نخواهــم کــرد. پــس علــی )علیــه الســام( بــه او 
ــا  ایــن گونــه بشــارت داد کــه بــدان در بهشــت ب

ــود. ــی ب ــن خواه م

ــم  ــتان ه ــتم از دوس ــد داش ــه قص ــه ای ک گای
ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــودم بکن ــی خ لباس
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه »ام ــوط ب ــائل مرب مس
از منکــر« مطلــب را می رســانیم بــه جایــی 
ــف  ــد، تکلی ــی در کار باش ــرر جان ــر ض ــه اگ ک
ــر  ــت اگ ــم نمی دانس ــا میث ــا آی ــت. ام ــاقط اس س
ــب  ــان واج ــظ ج ــد، حف ــر باش ــش در خط جان
ــه  ــن ک ــه ای ــر ن ــرد؟ مگ ــه ک ــد تقی ــت و بای اس
گفتــه می شــود حفــظ جــان واجــب اســت؟ ایــن 
ســوال در مــورد حجــر بــن عــدی، رشــید َهجری، 
ــن  ــن حمــق و بعدهــا در مــورد ســعید ب عمــرو ب

جبیــر و بســیاری از بــزرگان اصحــاب نیــز صــادق 
ــر  ــن جبی ــعید ب ــف، س ــن یوس ــاج ب ــت. حج اس
ــی  ــو از عل ــت: »بگ ــه او گف ــرده، ب ــار ک را احض
)علیــه الســام( بیــزار هســتم« جــواب داد: 
ــه  ــد او را ب ــد و بع ــش را بریدن ــا و کا«. زبان »حاش
ــر  ــت ب ــت از والی ــی دس ــاندند، ول ــهادت رس  ش

نداشت.
ــد،  ــری را بریدن ــید َهج ــای ُرش ــت ها و پاه دس
ــی  ــود عل ــوالی خ ــن از م ــه م ــود ک ــه ب گفت
ــم را  ــت و پای ــه دس ــنیدم ک ــام( ش ــه الس )علی
ــد.  ــز می برن ــم را نی ــد زبان ــد و بع ــع می کنن قط

عبیــد اهلل بــن زیــاد گفــت: بــرای ایــن کــه حــرف 
ــن کار را  ــود، ای ــام( دروغ بش ــه الس ــی )علی عل
نمی کنــم. بعــد از ایــن کــه دســت و پــای رشــید 
ــل  ــان فضائ ــه بی ــاز ب ــقانه آغ ــد، او عاش را بریدن
علــی )علیــه الســام( کــرد؛ عبیــد اهلل بــه خیــال 
خــودش مجبــور شــد زبــان رشــید را ببــرد، لــذا 
ــرد،  ــید را بب ــان رش ــا زب ــتاد ت ــی را فرس حّجام
ابتــدا قصــد نداشــت ایــن کار انجــام شــود، بلکــه 
ــام( دروغ  ــه الس ــی )علی ــر عل ــت خب می خواس
ــر  ــن خب ــل او ای ــاف می ــر خ ــی ب ــد، ول در بیای

ــد. ــع ش ــت واق درس

۴ نفر از اصحاب امیرالمومنین که از شهادت خود و دیگران خبر داشتند 
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»همــه رنــگ و روی شــان رنگارنــگ و تجماتــی 
ــاب  ــگ و لع ــر از رن ــان پ ــم صورت ش ــت؛ ه اس
ــر  ــه  س ــه ب ــی ک ــال و چادرهای ــم ش ــت و ه اس
کرده انــد پــر از تزئینــات تجملــی اســت. ویژگــی 
ــات  ــگ و تزئین ــز رن ــه ج ــا ب ــان ام ــر همه ش دیگ
تجملــی »حجــاب« اســت! همه شــان تبلیــغ 
داشــتن حجــاب می کننــد و خــود را بــه اصطــاح 
ــی  ــاب« معرف ــر حج ــا »باگ ــتایل« ی »حجاب اس
می کننــد. پشــت پرده ایــن رنــگ جــذاب و 
ــت.  ــه اس ــری نهفت ــز دیگ ــا چی ــی ام ــغ دین تبلی
ــرای  ــت ب ــی اس ــن پوشش ــاب و دی ــغ حج تبلی
اینکــه ســبک زندگــی دیگــری خــارج از ســبک 
زندگــی ایرانــی - اســامی تبلیــغ کننــد. از قضــا 
ــتند  ــه هس ــران محجب ــا دخت ــان آنه ــم مخاطب ه
ــرای  ــن را ب ــاب و دی ــتی از حج ــکل نادرس ــا ش ت
ــه همیــن دلیــل  آنهــا تبلیــغ و نهادینــه کننــد. ب
اســت کــه کارشناســان فضــای مجــازی معتقدنــد 
پســران مســلمان  و  بینــش دختــران  بایــد 
ــا  ــن باگره ــا ای ــه ب ــا مواجه ــه ب ــی در رابط ایران
ــر  ــا باالت ــانه ای آنه ــواد رس ــود و س ــت ش  تقوی

برود.
بــه گــزارش روزنامــه جــام جــم، حــاال از همــه 
ــر در  ــی و کارب ــبک زندگ ــاد، س ــگ، اعتق ــوع رن ن
ــر در  ــک نف ــود. ی ــدا می ش ــازی پی ــای مج فض
اینســتاگرام رســتوران ها را تبلیــغ می کنــد و 
ــی را. در  ــی خاص ــبک زندگ ــر س ــر دیگ ــک نف ی
ــه  ــم ب ــران ه ــیاری از دخت ــا بس ــط ام ــن وس ای
ــام  ــن اس ــان دی ــن خودش ــا ظ ــری ب ــکل دیگ ش
ــتن  ــد؛ از بس ــغ می کنن ــاب را تبلی ــش حج و پوش
زیبــای شــال و روســری شــروع می کننــد و 
ــی  ــاب و حت ــری از حج ــکل های دیگ ــه ش ــد ب بع
ــاره مســائل مختلــف دینــی  اعتقــادات خــود درب
آنهــا  از  بســیاری  کــه  مســائلی  می گوینــد؛ 
ــت  ــا روای ــه آنه ــکلی ک ــه ش ــام ب ــن اس در دی
ــی در  ــر دین ــا ظاه ــا ب ــت. آنه ــد، نیس می کنن

ــج  ــان را تروی ــن خودش ــا دی ــند ت ــع در تاش واق
ــد. ــیب بزنن ــن آس ــه دی ــد و ب کنن

باگری برنامه ریزی شده

ــازی،  ــای مج ــناس فض ــا آل داوود، کارش علیرض
ــای  ــا در فض ــیاری از فعالیت ه ــه بس ــد ک می گوی
مجــازی و مخصوصــا پیام رســان اینســتاگرام 
صاحــب  بــه  او  اســت.  شــده  برنامه ریــزی 
ایــن پیام رســان اشــاره می کنــد و توضیــح 
ــت  ــت اس ــب آن صهیونیس ــه صاح ــد ک می ده
پیام رســان  ایــن  در  کــه  الگوریتم هایــی  و 
تعریــف می شــود برنامه ریــزی شــده اســت. 
ــن  ــای ای ــیاری از فعالیت ه ــدف بس ــن ه مهم تری
ــای  ــه ضدارزش ه ــا ب ــر ارزش ه ــان، تغیی پیام رس
دینــی - اســامی اســت. بــه  عنــوان مثــال تــاش 
ــاب و  ــث زن و حج ــردن بح ــؤال ب ــر س ــرای زی ب
ــاب  ــاری، حج ــاب اجب ــای حج ــاد کمپین ه ایج
ــی  ــت نمونه های ــن دس ــواردی از ای ــاب و م بی حج
ــا در  ــج ضدارزش ه ــا و تروی ــر ارزش ه ــرای تغیی ب
ــناس  ــن کارش ــر ای ــت. از نظ ــاب اس ــوزه حج ح
ــن فعالیت هــای  حــوزه فضــای مجــازی، اغلــب ای
ــان  ــردن اذه ــرف ک ــرای منح ــده ب ــاب ش حس
ــه  ــروز ک ــران ام ــه دخت ــر ذائق ــی و تغیی عموم
مــادران فــردا هســتند بــه  وجــود آمــده اســت. از 
ــار و  ــبکه های قم ــلبریتی ها و ش ــرف س ــک ط ی
شــرط بندی در ایــن پیام رســان فعالنــد و از طــرف 
ــه  ــای جامع ــتن روی ارزش ه ــر دست گذاش دیگ
ایرانــی - اســامی ماننــد حجــاب اتفــاق می افتــد 
و باگرهایــی بــا ظاهــری باحجــاب امــا در باطنــی 
دشــمن حجــاب اصیــل ایرانــی - اســامی فعالیــت 

ــی را  ــای خاص ــراد تکنیک ه ــن اف ــد. ای می کنن
ــاب را از  ــد حج ــی مانن ــا ارزش ــد ت ــه کار می برن ب
ــگاه مــردان  ــد و ن ــی بگیرن ــان ایران دختــران و زن
ایرانــی را تغییــر دهنــد. ســپس اســام و حجــاب 
ــانند. ــران برس ــران و پس ــاور دخت ــه ب ــود را ب خ

زرق و برق علیه حجاب

ــده  ــزی ش ــای برنامه ری ــی از راه ه ــات یک تبلیغ
اســت. کارکــردن باگرهــای حجــاب بــا مزون هــای 
خــاص، پوشــیدن چادرهــای رنگــی و اســتفاده از 
زرق و برق هایــی کــه در روســری ها،  شــال و 
ــه  ــی ک ــود، زرق و برق های ــده می ش ــا دی چادره
ــد،  ــاد می کن ــتری ایج ــه بیش ــب توج ــا جل عموم

ــران و  ــرار دادن دخت ــر ق ــت تاثی ــرای تح ــه ب هم
ــغ  ــر آل داوود، تبلی ــت. از نظ ــی اس ــران ایران پس
ــی  ــبهات مختلف ــا، ش ــل باگره ــاب می ــاب ب حج
ــر  ــت  تاثی ــان را تح ــد، مخاطب ــاد می کن را ایج
ــن  ــاف دی ــناختی خ ــد و ادراک ش ــرار می ده ق
ــش  ــد. داشــتن آرای ــا می کنن ــان الق ــه مخاطب را ب
غلیــظ باگرهــای حجــاب و انجــام حــرکات خــاص 

ــرد  ــار ف ــر رفت ــج تغیی ــازی و تروی ــای مج در فض
محجبــه، ســبک زندگــی جدیــدی را ایجــاد 

می کنــد.
ــد  ــح می ده ــازی توضی ــای مج ــناس فض کارش
کــه بدتریــن اتفــاق امــا ایــن اســت کــه بســیاری 
ــود  ــا وج ــورد و ب ــک می خ ــا الی ــن رفتاره از ای
ســندرم الیــک کــه مســأله جهانــی اســت، 

تاییدگرفتــن، خودنمایــی، خودشــیفتگی و نمایــش 
ــه  ــازی ب ــا روش کلیشه س ــد و ب ــج می ده را تروی
مخاطــب محجبــه خــود ایــن را القــا می کنــد کــه 
ــک  ــود، الی ــده نمی ش ــه دی ــه ای ک ــر محجب دخت
ــت، در  ــره اس ــی بی به ــا از خودنمای ــورد ی نمی خ
جامعــه هــم دیــده نمی شــود. در واقــع باگرهــای 
حجــاب، فــرار از قانــون، شــرع و عــرف، افــراط و 
ــت  ــامی اس ــث اس ــاف مباح ــه خ ــط را ک تفری
رواج می دهنــد تــا نظــام خانوادگــی ایــران 
ــه  ــاف آنچ ــی خ ــبک زندگ ــود و س ــف ش تضعی
ــامی  ــی - اس ــور ایران ــد کش ــورد تایی ــه م ک

ــود. ــغ ش ــت، تبلی ماس

آموزش، آموزش و آموزش

ــل  ــت نس ــه تربی ــرد ک ــول ک ــد قب ــر بای دیگ
ــاال  ــت. ح ــواده نیس ــر از خان ــا متاث ــروز تنه ام
ــازی  ــای مج ــد فض ــری مانن ــیار دیگ ــوارد بس م
هــم روی تربیــت نســل امــروز تاثیرگــذار اســت؛ 
ــروز  ــل ام ــرای نس ــه ب ــه البت ــازی ک ــای مج فض
ــن  ــه همی ــودش را دارد. ب ــاص خ ــزی خ برنامه ری
ــد  ــت بای ــد اس ــه آل داوود معتق ــت ک ــل اس دلی
ــش  ــد بین ــوزش داد و بای ــروز آم ــل ام ــه نس ب
ــوط  ــاره مســائل مختلــف مرب ــروز را درب نســل ام
ــاد داد  ــه او ی ــا داد و ب ــازی ارتق ــای مج ــه فض ب
کــه در مســائل مختلفــی کــه در فضــای مجــازی 
ــوراک  ــه خ ــد و چ ــار کن ــور رفت ــود دارد چط وج
ــاال  ــد. ب ــاب کن ــزاق انتخ ــرای ارت ــانه ای را ب رس
بــردن ســواد رســانه ای در نوجوانــان و جوانــان در 
ایــن مرحلــه مهــم جلــوه می کنــد. بــه جــز ایــن 
امــا نــگاه حاکمیتــی هــم بایــد مدیریتــی باشــد. 
ــد  ــلمان، تولی ــوان مس ــوان و ج ــل نوج ــرای نس ب
ــردن  ــدود ک ــرای مح ــد و ب ــب کن ــوای مناس محت
ــده  ــزی ش ــازی برنامه ری ــای مج ــی از فض بخش

ــد.« ــدام کن اق

 بالگرهای حجاب چگونه دختران را هدف قرار داده اند؟

ــا  ــه خیلی ه ــی ای ک ــیب اجتماع ــاق، آس ط
ــا  ــد  زاده فقــر و بیــکاری اســت، ام گمــان می کنن
ایــن روزهــا در میــان قشــر مرفــه یــا به اصطــاح 
جامعــه، بچــه پولدارهــا، بیشــتر از قشــر متوســط 
و حتــی فقیــر شــده اســت. خیلی هــا بــه 
شــوخی و خنــده می گوینــد بچــه پولدارهــا 
ــش  ــه پی ــار جامع ــر اقش ــم از دیگ ــاق ه در ط
ــر  ــی وزی ــاون اجتماع ــای مع ــتند. حرف ه هس
ــت  ــا تولی ــود ب ــاه خ ــدار مرداد م ــور در دی کش
آســتان مقــدس قــم هــم مهــر تأییــدی بــر ایــن 
ــدون  ــده ای ب ــت ع ــت. او گف ــه و شنیده  هاس گفت
ــاق،  ــی ط ــل اصل ــه ها و عل ــن ریش درنظر گرفت
فقــر و بیــکاری را علــت اصلــی معرفــی می کننــد 
ــا  ــترین طاق ه ــه بیش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
می افتــد.  اتفــاق  ثروتمنــد  قشــر  میــان  در 
ــار  ــه آم ــت ک ــتین باری نیس ــن نخس ــه ای البت
ــرزبان ها  ــه س ــر مرف ــان قش ــاق در می ــاالی ط ب
ــس  ــس مجل ــری، نایب رئی ــی مطه ــد. عل می افت
ــتین  ــی از نخس ــاه۹۷ یک ــخ ۱۷دی م ــم در تاری ده
افــرادی بــود کــه پــرده از ایــن موضــوع برداشــت 
و در یــک ســخنرانی رســمی در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی گفــت: » آمــار طــاق 
در شــمال تهــران و مناطــق مرفــه بیشــتر اســت 
ــاق  ــی ط ــه اصل ــد ریش ــان می ده ــن نش و همی
مســائل فرهنگــی اســت نــه اقتصــادی.« ســازمان 
ثبــت احــوال کشــور هــم در همــان ســال اعــام 
کــرد بررســی جغرافیــای شــهری در میــزان 
طاق هــا نشــان می دهــد منطقــه شــمیرانات 

ــاق را دارد. ــک ط ــه ی ــران رتب ته
ــه  ــادی عرص ــکات اقتص ــه مش ــا ک ــن روزه ای
ــگ  ــه تن ــی از جامع ــش عظیم ــر بخ ــی را ب زندگ
ــان  ــی کارشناس ــا برخ ــده ت ــث ش ــرده، باع ک
ــاق  ــش ط ــر افزای ــگ خط ــی زن ــوزه اجتماع ح
و از هــم پاشــیدگی کانون هــای خانــواده را در 
ــن  ــد. ای ــدا درآورن ــه ص ــکات ب ــن مش ــایه ای س
در حالــی اســت کــه آمارهــای موجــود حکایــت از 
ــی از  ــادی یک ــکات اقتص ــاید مش ــه ش آن دارد ک
علــل وقــوع طــاق در جامعــه باشــد، امــا علــت 
ــای  ــترین طاق ه ــه بیش ــت؛ چراک ــی نیس اصل
ثبت شــده در قشــر مرفــه بــه دور از هرگونــه 
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــادی ب ــکات اقتص مش
براســاس گزارشــی کــه مرکــز ملــی آمــار ایــران 
در ســال ۱3۹۸ منتشــر کــرد، درحالی کــه بیــش از 
۵3۰ هــزار ازدواج در یــک ســال ثبــت شــد، بیــش 
ــن  ــد. بنابرای ــت ش ــز ثب ــاق نی ــزار ط از ۱۷۴ ه
می تــوان دریافــت کــه 3 ســال قبــل، طبــق ایــن 
آمــار بــه ازای هــر 3ازدواج در ایــران یــک طــاق 
ــا ایــن حــال، ایــن موضــوع زمانــی  ثبــت شــد. ب
ــن  ــق آخری ــه طب ــود ک ــر می ش چالش برانگیز ت
ــته از  ــال گذش ــا در س ــای ازدواج و طاق ه آمار ه
هــر 3 ازدواج در ســال ۱۴۰۰ یــک مــورد بــه طــاق 
ــور در  ــوع ازدواج کش ــت. مجم ــده اس ــر ش منج
تابســتان ۱۴۰۰، بــه میــزان ۱3۴ هــزارو ۲۰۸ مــورد 

ــوده اســت. ب
از  اگرچــه  انجام شــده  بررســی های  طبــق 
و  بی احترامــی  بی مســئولیتی،  طــرف  یــک 
بی توجهــی 3 عامــل عمــده طــاق در ســال 

ــا  ــه آمار ه ــق آنچ ــا طب ــد، ام ــام ش ــته اع گذش
ــن  ــاره ای ــز درب ــئوالن نی ــد و مس ــان می ده نش
معضــل هشــدار می دهنــد، ظاهــرا طــاق در 
چشــم  بــه  بیشــتر  مرفه نشــین  محله هــای 

می خــورد.
ــی و  ــص روانشناس ــماعیلی، متخص ــی اس عل
ــن  ــش در ای ــابقه فعالیت ــه س ــری ک زوج درمانگ
ــش  ــد: بخ ــد، می گوی ــال می رس ــه ۲۷س ــوزه ب ح
ــی  ــات خانوادگ ــا اختاف ــاوره های م ــم مش اعظ
زوجیــن مرفــه و ثروتمنــدی اســت کــه راهــی جز 
ــاف  ــت؛ » برخ ــده اس ــی نمان ــان باق ــاق برایش ط
ــاد  ــاد و اقتص ــد اعتی ــان می کنن ــه گم ــه هم آنچ
علــت اصلــی طــاق در بیــن قشــر مرفــه نیســت 
ــود  ــا را به خ ــار طاق ه ــترین آم ــروز بیش ــه ام ک

اختصــاص می دهنــد.«
ــش  ــده مراجعان ــان پرون ــروز در می ــه او ام آنچ

اصلــی  عامــل  به عنــوان 
آن  بــا  جدایــی  و  اختــاف 
ــت  ــئله خیان ــت، مس روبه رو س
یــا تصــور خیانــت اســت کــه به 
اعتقــاد ایــن روانشــناس ریشــه 
ــا از  ــتن زوج ه ــی نداش در آگاه
دارد:  زناشــویی  مهارت هــای 
ــن در  ــات زوجی ــده اختاف » عم
قشــر مرفــه یــا به اصطــاح 
تناســب  باالشهر نشــین 
ــی  ــبک های زندگ ــتن س نداش
تفاوت هــای  و  خانواده هــا 
همیــن  آنها ســت.  فرهنگــی 

ــای  ــا در رابطه ه ــا آنه ــود ت ــث می ش ــئله باع مس
ــا اختاف نظرهــای فــراوان  زناشــویی خــود نیــز ب
ــان را  ــا زندگی ش ــن اختاف ه ــوده و ای ــه رو ب روب

ــد.« ــارج کن ــادی خ ــیر ع از مس
به گفتــه او، تســلط نداشــتن بــه مدیریــت 
آموزش ندیــدن  ســایه  در  زندگــی  شــرایط 
ارتبــاط  قطــع  باعــث  زندگــی  مهارت هــای 
عاطفــی، شکسته شــدن تعهدهــا و در نهایــت 

خیانــت آنهــا بــه همدیگــر می شــود.

روشنفکری پوچ؛ عامل اصلی طاق

ــات  ــی از قض ــناس، یک ــن روانش ــاف ای برخ
دادگســتری معتقــد اســت بــا توجــه بــه تغییــرات 
ــا در  ــی زوج ه ــگ زندگ ــی و فرهن ــبک زندگ س
ــه  ــه مرف ــان طبق ــا هم ــهر ی ــاالی ش ــق ب مناط
ــنفکری  ــی روش ــه نوع ــان ب ــان خودش ــه در می ک
ــی  ــل اصل ــت عام ــود، خیان ــر می ش ــم تعبی ه
ــه  ــا در جامع ــروز م ــت: » ام ــراد نیس ــی اف جدای
کــه گاه  هســتیم  روبــه رو  پدیده هایــی  بــا 
ــع از  ــان مان ــی و اعتقادی م ــای فرهنگ چارچوب ه
ــای  ــود. از ازدواج ه ــا می ش ــردن آنه ــام ب ــی ن حت
ســفید گرفتــه تــا ســوئیچ پارتی هایی کــه در 
ســایه به اصطــاح روشــنفکری پــوچ قشــر مرفــه 
ــده  ــه ش ــا پذیرفت ــان جوان ه ــی در می به راحت
ــنفکران  ــاح روش ــه اصط ــن ب ــن ای ــت. در بی اس
مرفــه نــه ارتبــاط مــرد بــا زنــان دیگــر زشــت و 
ــا مــردان  ــه معاشــرت زن ب دور از اخــاق اســت ن

ــی در  ــئله را به راحت ــن مس ــن ای ــر و زوجی دیگ
ــه  ــبت ب ــی نس ــد و تعصب ــود پذیرفته ان ــن خ بی
ــرایط  ــن ش ــر ای ــه به خاط ــد. در نتیج ــم ندارن ه
ــای  ــی طاق ه ــل اصل ــرد عام ــا ک ــوان ادع نمی  ت

ــت.« ــت اس ــه خیان ــر مرف قش
ــی  ــابقه رویاروی ــه س ــدی، ک ــاد محم ــه اعتق ب
ــای  ــا را در دادگاه ه ــن زوج ه ــیاری از ای ــا بس ب
قضایــی داشــته، ۸عامــل در طــاق قشــر مرفــه و 
ــر  ــش مؤث ــن بخ ــا در ای ــار جدایی ه ــودن آم باالب
اســت: »یکــی از علــل مؤثــر در جدایی هــای 
ــه  ــه ازجمل ــی اســت ک ــه عامــل حقوق قشــر مرف
وکالت نامه هــای  واگــذاری  بــه  می  تــوان  آن 
ــرد؛  ــاره ک ــان اش ــه زن ــاق ب ــق ط ــال ح اعم
ــین  ــق مرفه نش ــفانه در مناط ــه متأس ــی ک موضوع
ــاب شــده و به راحتــی در دفاتــر اســناد رســمی  ب
انجــام می شــود لــذا زوجــه بــا در دســت 
ــر  ــور همس ــدون حض ــه ب ــن وکالت نام ــتن ای داش
ــک  ــن ی ــار گرفت ــا در اختی ــاه و ب ــی کوت در زمان
وکیــل به راحتــی می توانــد مراحــل طــاق را 

ــد.« ــی کن ــر ط بی دردس
ــل  ــد عوام ــه معتقدن ــه ک ــر هم ــاف تفک برخ
اقتصــادی نقشــی در طــاق زوجیــن مرفــه جامعــه 

ــت  ــد اس ــی معتق ــناس حقوق ــن کارش ــدارد، ای ن
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــادی یک ــل اقتص ــا عوام اتفاق
ــکل  ــا ش ــت ب ــه اس ــر مرف ــا در قش ــر جدایی ه ب
ــان  ــر زن ــن قش ــان ای ــاوت! در می ــمایلی متف و ش
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــطه فعالیت ه ــه واس ب
ــد  ــی برخوردارن ــی خوب ــتقال مال ــاال از اس رده ب
ــن  ــد، بنابرای ــر ندارن ــه همس ــته ب ــی وابس و زندگ
راحت تــر می تواننــد نســبت بــه جدایــی تصمیــم 
ــوی  ــد. از س ــش رون ــیر پی ــن مس ــه و در ای گرفت
دیگــر ورشکســتگی های اقتصــادی ســرمایه داران 
خانواده  هــای  زندگــی  به هم ریختــن ســبک  و 
ــه  ــواده را ب ــون خان ــت کان ــه در نهای ــت ک آنهاس

ــازد. ــون می س ــی رهنم ــمت جدای س

تب مهاجرت و طاق

ــیدمحمود  ــه س ــی ک ــل و عوامل ــان عل در می
ــناختی  ــل جامعه ش ــمارد، عوام ــدی بر می ش محم
ــه  ــر مرف ــاق قش ــود در ط ــرای خ ــهمی ب ــم س ه
دارنــد: » یکــی از عوامــل جامعه شــناختی مؤثــر در 
طــاق زوجیــن مرفــه، تــب مهاجــرت و مخالفــت 
ــدارد و  ــرد و زن هــم ن یکــی از زوجیــن اســت. م
ممکــن اســت از ســوی هرکــدام از زوجیــن مطــرح 
و باعــث از هم پاشــیدگی کانــون خانواده شــان 

شــود.«
ــه در  ــژادی ک ــه تنوع ن ــاره ب ــا اش ــه ب او البت
ــود دارد،  ــران وج ــوص ته ــهری به خص ــع ش جوام
ــم از  ــی ه ــژادی و فرهنگ ــاف  ن ــد اخت می گوی

ــاق  ــر در ط ــناختی مؤث ــل جامعه ش ــر عوام دیگ
ــه  ــی ب ــت: » بی توجه ــه اس ــر مرف ــن قش زوجی
ــگام ازدواج  ــی در هن ــژادی و فرهنگ ــاف  ن اخت
ــم  ــده به رغ ــث ش ــه باع ــار مرف ــان اقش در می
ــی  ــه زندگ ــادی، ادام ــکات اقتص ــتن مش نداش
ــه در  ــن اینک ــد. ضم ــن نباش ــن ممک ــرای زوجی ب
ــوان  ــناختی نمی ت ــل جامعه ش ــن عوام ــار ای کن
هــم  عمومــی  بی اعتمــادی  و  بی بند و بــاری  از 

ــزد.« ــی ن حرف
ایــن کارشــناس حقوقــی در ادامــه بــه عوامــل 
ــر  ــن قش ــی زوجی ــر در جدای ــناختی مؤث روان ش
ــزی  ــت چی ــد اس ــد و معتق ــاره می کن ــه اش مرف
ــیختگی  ــوان لجام گس ــروز از آن به عن ــا ام ــه م ک
امیــال یــاد می کنیــم و قدیمی هــا بــه آن چشــم و 
هم چشــمی می گفتنــد، یکــی از عوامــل مؤثــر بــر 
گشــایش پرونده هــای طــاق در بیــن قشــر مرفــه 
ــرای داشــتن زندگــی لوکس تــر  اســت: » رقابــت ب
مهم تریــن  از  یکــی  دیگــران  بــا  قیــاس  در 
عوامــل جدایی هــا در مناطــق ثروتمند نشــین 
ــدن  ــث دور ش ــواره باع ــه هم ــی ک ــت؛ موضوع اس
ــه  ــا ب ــه آنه ــب توج ــر و جل ــن از همدیگ زوجی
ــود  ــدی نب ــود.« محم ــی می ش ــیه های زندگ حاش
ــی را  ــاالت خلق ــت و اخت قناع
دیگــر مصداق هــای علــل  از 
طاق هــای  روان شــناختی 
و  بر می شــمارد  مرفــه  قشــر 
قناعــت  » نبــود  می گویــد: 
ــروت  ــورداری از ث ــر برخ به خاط
ــاف  ــورد اخت ــواره م ــی هم کاف
ــا  ــا آنه ــه م ــت ک ــی اس زوجین
را در دادگاه هــای خانواده هــای 
ماقــات  شــهر  مرفــه 

» . می کنیــم

تکنولوژی بی تقصیر نیست

از همــه علــل و عوامــل مؤثــر بــر طــاق زوجین 
مرفــه کــه بگذریــم، نمی تــوان چشــم  روی تأثیــر 
ــا  ــاق پولداره ــت ط ــر ثب ــوژی ب ــل تکنول عام
ــا  ــدی ب ــه؟ محم ــید چگون ــاید بپرس ــت. ش بس
تعبیــر سوء اســتفاده از فضــای مجــازی از آن 
یــاد می کنــد و می گویــد: » متأســفانه فضــای 
مجــازی و اســتفاده از آن در بیــن اقشــار مرفــه  گاه 
بستر ســاز اغلــب عواملــی اســت کــه تــا بــه اینجا 
بــه آنهــا اشــاره کردیــم؛ از مــد و مدگرایــی گرفته 
ــر  ــفانه ه ــه متأس ــمی هایی ک ــم و هم چش ــا چش ت
ــازی  ــات مج ــمایلی در صفح ــکل و ش ــه ش روز ب

ــوند.« ــغ می ش ــا تبلی پولداره
ــت بوم  ــی زیس ــا حت ــود ام ــان نش ــاید باورت ش
ــن  ــت. همی ــر اس ــا مؤث ــاق پولداره ــم در ط ه
ــه  ــارچ در گوش ــل ق ــه مث ــی ک ــای بلند باالی برج ه
و کنــار مناطــق مرفه نشــین رشــد کرده انــد، 
ــت.  ــروه اس ــن گ ــای ای ــل طاق  ه ــی از عل یک
محمــدی بــا تأییــد ایــن مطلــب می گویــد: 
ــی  ــبک زندگ ــن س ــه ای ــه ب ــینی و عاق » برج نش
ــی از  ــن در خیل ــرف از زوجی ــک ط ــوی ی از س
پرونده هــای طــاق عامــل ثبــت طاق هــای 

ــت.« ــه اس ــر مرف قش

نبود فرزند مشترک

ــاالی  ــق ب ــده در مناط ــای ثبت ش ــار طاق ه آم
شــهر را کــه ورق می  زنیــم، نشــان می دهــد عمــر 

ــال  ــا ۵س ــش از ۴ ت ــه بی ــا ب ــی از زندگی ه خیل
ــی  ــت اصل ــدی عل ــیدمحمود محم ــد. س نمی رس
ــر طــاق  ــر ب ــن مهــم را عوامــل جمعیتــی مؤث ای
ــد  ــود فرزن ــد: » نب ــد و می گوی ــه می دان ــر مرف قش
ــده  ــث ش ــد باع ــن ثروتمن ــن زوجی ــترک بی مش
ــه  ــر و بی دغدغ ــی راحت ت ــراد خیل ــن اف ــا ای ت
ــم  ــی ه ــد و تاش ــر کنن ــی فک ــه جدای ــبت ب نس
ــرای رفــع مشکاتشــان نداشــته باشــند.« ایــن  ب
کارشــناس حقوقــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیگــر 
عوامــل مؤثــر در ثبــت طــاق میــان اقشــار مرفــه 
ــی  ــن عامل ــد آخری ــد، می گوی ــن ثروتمن و زوجی
ــای  ــایش پرونده ه ــی از گش ــار قابل توجه ــه آم ک
طــاق را در محاکــم قضایــی دارد، مســائل رفتاری 
ــی  ــان یک ــتی زن ــای فمینیس ــتند: » رویکرد ه هس
از  ایــن عوامــل رفتــاری اســت. زنانــی کــه 
ــان  ــار و گفتارش ــش رفت ــد در پوش ــت دارن دوس
و  باشــند  خودشــان  نهایــی  تصمیم گیرنــده 
ــار در میــان خیلــی از مــردان پذیرفتــه  ــن رفت ای
ــی زن در  ــگاه عرف ــد جای ــه معتقدن ــت، چراک نیس
ــد.  ــا نمی ده ــه آنه ــازه ای ب ــن اج ــواده چنی خان
ــی  ــات حت ــروز اختاف ــث ب ــرات باع ــن تفک همی
ــی  ــح باب ــود و فت ــه می ش ــای مرف ــن زوج ه بی

ــا.« ــی آنه ــل جدای ــت در فص اس

گسست شبکه خانوادگی

محمــدی همینطــور کــه عوامــل رفتــاری مؤثــر 
ــه  ــمارد، ب ــه را بر می ش ــای مرف ــاق زوج ه ــر ط ب
ــد و  ــاره می کن ــاوندی اش ــبکه خویش ــت ش گسس
ــا دیگــر  ــد: » ایــن مســئله باعــث شــده ت می گوی
ــر در  ــد. اگ ــح نباش ــا قبی ــن خانواده ه ــاق بی ط
ــعی  ــرو س ــظ آب ــرای حف ــا ب ــته خانواده ه گذش
ــر جلوگیــری از فروپاشــی زندگــی فرزندانشــان  ب
ــم و  ــش صله رح ــطه کاه ــه واس ــاال ب ــتند، ح داش
ــی  ــعی و تاش ــز س ــا نی ــا، خانواده ه رفت وآمده
بــرای حفــظ زندگــی فرزنــدان خــود نمی کننــد.«  
ــه  ــد ک ــدی می کن ــه جمع بن ــان اینگون او در پای
در میــان تمــام عوامــل مؤثــر بــر طــاق زوجیــن 
ــی  ــتقال مال ــی اس ــه، یک ــار مرف ــن اقش در بی
زنــان و دومــی رویکردهــای فمینیســتی در تقابــل 
بــا جایــگاه عرفــی زن بیشــترین نقــش را در ثبــت 

ــد. ــدان دارن ــای ثروتمن طاق ه

تقویت بنیان های فرهنگی خانواده

ــا  ــن روزه ــد ای ــر ثروتمن ــان قش ــاق در می ط
ــم  ــی مه ــیب های اجتماع ــی از آس ــوان یک به عن
ــدان  ــی و دغدغه من ــان اجتماع ــوی کارشناس از س
ــه  ــه ب ــی ک ــت؛ موضوع ــرح اس ــوزه مط ــن ح ای
اعتقــاد خیلی از کارشناســان ریشــه در مشــکات 
فرهنگــی دارد و الزم اســت تــا بــا آسیب شناســی 
و تحلیــل علــل و عوامــل مؤثــر بــر آن بــه 
چاره اندیشــی دربــاره آن پرداخــت. مســعود 
خانــواده  حــوزه  فعــاالن  از  کربایی حســن، 
ــی در  ــای ارزش ــت بنیان ه ــت تقوی ــد اس معتق
ــری در  ــش مؤث ــد نق ــه می توان ــار مرف ــان اقش می
ــد. در  ــته باش ــاق داش ــای ط ــش پرونده ه کاه
ــادی  ــکات اقتص ــه مش ــی ک ــان خانواده های می
ــدارد،  ــروز طــاق ن هیــچ نقــش و جایگاهــی در ب
ــواده  ــی خان ــه های فرهنگ ــت ریش ــه تقوی ــد ب بای
ــه  ــبت ب ــق نس ــن طری ــوان از ای ــا بت ــت ت پرداخ

ــرد. ــدام ک ــا اق ــای خانواده ه ــت بنیان ه تقوی
منبع: روزنامه همشهری

 ۸ عامل طالق زوج های مرفه
از نبود فرزند مشترک تا تب مهاجرت
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ــگ  ــک فرهن ــه ی ــه ک ــک حادث ــه ی ــورا ن عاش
ــاب  ــن اســام ن اســت؛ فرهنگــی برخاســته از مت
محمــدی کــه نقــش حیاتــی را در اســتحکام 
ریشــه ها، رویــش شــاخه ها و رشــد بــار و برهــای 
آن ایفــا کــرده اســت. نهضــت عاشــورا هیــچ گاه 
در محــدوده زمــان و جغرافیــای خاصــی محصــور 
نمانــده اســت، بلکــه همــواره الهــام بخــش تشــّیع 
در راســتای حرکت هــا، جنبش هــا و قیام هــای 
ــای  ــیاری از نهضت ه ــه بس ــیعه بلک ــتین ش راس
ــر کانون هــای ظلــم  ــه دیگــر در براب آزادی خواهان
و کفــر و نفــاق بــوده اســت. علمــا و اندیشــمندان 
مســلمان همــواره بــرای حراســت از کیــان 
فرهنــگ عاشــورا، نــه فقــط آن را در طــول اعصــار 
ــه  ــی ب ــه حت ــت، بلک ــرده اس ــو ک ــادی بازگ متم
ــی از  ــای ناش ــداری از ارزش ه ــازی آن و پاس بازس
آن پرداختــه اســت. بازســازی مضامیــن و مفاهیــم 
بلنــد فرهنــگ عاشــورا در هــر عصــر و زمانــی بــه 
ــگرف  ــیار ش ــر بس ــان، تأثی ــال آن زم ــور ح فراخ
ــی  ــداف مقدس ــبرد اه ــازنده ای در راه پیش و س
ــاب،  ــام ن ــگ اس ــارف و فرهن ــر مع ــون نش همچ
ــواه  ــیعه گ ــخ ش ــت. تاری ــاده اس ــای نه ــر ج ب

ــت. ــازی ها اس ــن بازس ــنی از ای ــادق و روش ص
گفتــار آیــت اهلل مصبــاح در عیــن برخــورداری 
از صابــت و متانــت، بــی پیرایگــی خــاص خــود را 
داشــت، و از بــرکات وجــود شــخصیت گرانقــدری 
ــی،  ــان قرآن ــش بی ــه زبان ــت ک ــأت می یاف نش
ــز  ــش لبری ــال از عشــق الهــی، و جان ــش ماالم دل
ــت  ــی مرتب ــرت ختم ــه حض ــت و ارادت ب از محب
ــود.  ــارت )ع( ب ــت و طه ــت عصم ــل بی )ص( و اه
ایــام  فرارســیدن  مناســبت  بــه  درصددیــم 
ــه  ــین علی ــداهلل الحس ــرت اباعب ــزاداری حض ع
ــه  ــای حماس ــب »پیام ه ــله مطال ــام در سلس الس
حســینی« بــه واکاوی زمینه هــا و اهــداف نهضــت 

ــم. ــینی بپردازی ــرخ حس س
ــتم  ــش هش ــد بخ ــه می خوانی ــه در ادام آنچ
اهلل  آیــت  عاشــورایی  درس هــای  سلســله  از 
محمدتقــی مصبــاح یــزدی می باشــد کــه در مــاه 

ــد: ــراد گردی ــرم ۱۴۲۱ ای مح

۴ نفــر از اصحــاب امــام علــی )ع( کــه از 
شــهادت خــود و دیگــران خبــر داشــتند

هدف علی )ع(، ارائه الگوی حکومت اسامی
ــه آن را  ــد ک ــن می رس ــر م ــه نظ ــی ب جواب
ــر  ــد و اگ ــر کنی ــورد آن فک ــم، در م ــرض می کن ع
ــد  ــید، بنویس ــب تری رس ــخ مناس ــه پاس ــی ب کس
ــه  ــه ب ــی ک ــد. جواب ــرار ده ــن ق ــار م و در اختی
نظــر مــن می رســد ایــن اســت کــه اگــر چنیــن 
ــه  ــی )علی ــا عل ــود، م ــاده ب ــاق افت ــی اتف جریان
الســام( را بــا چــه کیفیتــی می شــناختیم؟ 
ــد  ــل کنن ــتانی را نق ــن داس ــا چنی ــرای م ــر ب اگ
کــه، شــبی جنــاب طلحــه و زبیــر، خدمــت 
ــت  ــائل مملک ــاره مس ــیده، درب ــت رس ــه وق خلیف
صحبــت کردنــد، و مثــًا، تصمیــم گرفتنــد 
ــان  ــی از ایش ــه یک ــراق را ب ــت ع ــت ایال حکوم
ــر در  ــد، اگ ــذار کنن ــری واگ ــه دیگ ــر را ب و مص
ــه  ــما چ ــن و ش ــود، م ــده ب ــن آم ــخ چنی تاری
ــه  ــا طلح ــام( ب ــه الس ــی )علی ــن عل ــی بی تفاوت
ــه  ــن معاوی ــی بی ــه فرق ــم؟ چ ــر می دیدی و زبی
ــل  ــام( قائ ــه الس ــی )علی ــا عل ــاص ب ــرو ع و عم
ــخصیت  ــد ش ــم چن ــًا می گفتی ــدیم؟ نهایت می ش
بودنــد کــه بــا یکدیگــر نشســته، مشــورت کــرده 
ــر  ــخصی دیگ ــا ش ــد. روزی ب ــام دادن و کاری انج
و امــروز بــا یــک شــخصی بــه نــام امیرالمومنیــن 
)علیــه الســام( بیعــت کردنــد. قبــًا خلیفــه اول 
ــا مشــورت اطرافیــان خــود معاویــه را خلیفــه و  ب
والــی شــام قــرار داد و بعــد خلیفــه دوم و پــس از 
او هــم خلیفــه ســوم والیــت او را بــر شــام تأییــد 
ــه  ــر را ب ــز اینهــا طلحــه و زبی ــون نی ــد. اکن کردن
عنــوان والــی کوفــه و بصــره نصــب کردنــد. الزمــه 
چنیــن عملکــردی ایــن بــود کــه امــروزه بیــش از 
یــک میلیــارد مســلمان و صدهــا میلیــون شــیعه، 
ــه  ــا طلح ــام( ب ــه الس ــی )علی ــن عل ــی بی تفاوت
و زبیــر نبیننــد، بلکــه فرقــی بیــن علــی )علیــه 
ــب  ــن مطل ــوند؛ و ای ــل نش ــه قائ ــام( و معاوی الس

ــت. ــدی نیس جدی
ــه  ــی )علی ــه عل ــم ک ــا می دانی ــروزه م ــر ام اگ
الســام( مقــام دیگــری داشــته اســت، و اصــًا در 
یــک مســیر دیگــری بــوده اســت، بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه علمــا بــرای تبییــن تفــاوت بیــن علــی 
ــاش  ــال ت ــیصد س ــزار و س ــران، ه )ع( و دیگ
کــرده و آن را دائمــًا بــرای مــا نقــل کردنــد، پــدر 
و مادرهــای مــا از طفولیــت ایــن مســائل را بــه مــا 
ــی  ــد زمان ــه می ش ــر گفت ــا اگ ــد. ام ــن کردن تلقی
بــود کــه چنــد نفــر نشســتند دور هــم و حکومــت 
ــد، در ایــن صــورت چــه تفاوتــی  را تقســیم کردن
ــم  ــر می گفتی ــم؟ حداکث ــان می دیدی ــن ایش بی
علــی )علیــه الســام( کمــی بهتــر از آن هــا بــود. 
ــی )ع( از  ــود عل ــت. خ ــازه ای نیس ــخن ت ــن س ای
ــد،  ــه می کردن ــه مقایس ــا معاوی ــه او را ب ــن ک ای
ــی  ــی َحّت ــمَّ أَنَْزلَن ــی ثُ ــُر أَنَْزلَن ْه ــد؛ »الدَّ می نالی
ــة  ــاووس، فرح ــن ط ــة.« )اب ــیٌّ َو ُمعاوی ــاُل َعل یُق
ــاب  ــن اصح ــز همی ــان نی ــری، ص ۷( آن زم الغ
پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه(، یــا کســانی کــه 
ــی  ــر عل ــی )ع( و در محض ــال ها در رکاب عل س
ــه  ــال معاوی ــر ح ــه ه ــد: ب ــد، می گفتن )ع( بودن

ــی دارد،  ــود و بخشش ــی دارد، ج ــن های ــز ُحس نی
تدبیــری دارد، یــک کشــور اســامی را اداره 
می کنــد. همیــن افــراد زمانــی کــه از علــی 
)علیــه الســام( گلــه منــد می شــدند، نــزد 
معاویــه می رفتنــد. حتــی نزدیــکان علــی )علیــه 
ــام(  ــه الس ــی )علی ــت از عل ــر وق ــام( ه الس
ــی داشــتند کــه  ــه منــد می شــدند و تقاضاهای گل
ــت  ــخ مثب ــا پاس ــه آن ه ــام( ب ــه الس ــی )علی عل
ــن دو  ــه می رفتنــد. آن هــا ای ــزد معاوی نمــی داد، ن
ــد، فقــط  ــد و معتقــد بودن را هــم ســنگ می دیدن
ــت. ــر اس ــی بیش ت ــادت عل ــدل و عب ــی ع اندک

ــود،  ــاده ب ــاق افت ــور اتف ــان مذک ــر جری اگ
ــه  ــام( را چگون ــه الس ــی )علی ــما عل ــن و ش م
ــام و  ــتی از اس ــن برداش ــر چنی ــم؟ و اگ می دیدی
ــار  ــن رفت ــتیم، و ای ــام( داش ــه الس ــی )علی از عل
ــتیم،  ــامی می دانس ــه اس ــک خلیف ــه ی را وظیف
ــا  ــامی ب ــت اس ــا خاف ــرای م ــورت ب ــن ص در ای
حکومت هــای دنیــوی و ســلطنت های کســری 
و قیصــر چــه تفاوتــی داشــت؟ آن هــا نیــز 
ــل  ــر در مقاب ــد، اگ ــار می کنن ــه رفت ــن گون همی
ــد  ــه نتوانن ــد ک ــه معارضــی برخــورد کنن خــود ب
او ســازش می کننــد،  بــا  کننــد،  را دفــع  او 
رو بــه روی یکدیگــر می نشــینند و بــه هــم 
ــازش در  ــر از در س ــا یکدیگ ــد، ب ــد می زنن لبخن
ــزی  ــگ و خونری ــه جن ــن ک ــرای ای ــد، ب می آین
ــام  ــر در تم ــد. مگ ــش نیای ــونت پی ــود و خش نش
دنیــا چنیــن نیســت؟ در ایــن صــورت چــه 
تفاوتــی بیــن حکومــت علــی )علیــه الســام( بــا 
ــت؟ ــود داش ــران وج ــون و دیگ ــت کلینت حکوم
ــنا  ــام آش ــت اس ــا حقیق ــروز ب ــا ام ــر م اگ
ــت  ــه برک ــم، ب ــیع را داری ــب تش ــتیم و مکت هس
ــه الســام(  ــی )علی ــار کــردن عل ــه رفت ــن گون ای
اســت. درســت اســت کــه علــی )علیــه الســام( 
موفــق بــه شکســت دادن و از بیــن بــردن معاویــه 
نشــد، امــا ایــن فکــر و برنامــه را بــه مــا رســاند 
ــن اســت. اســام اجــازه  کــه سیاســت اســام ای
نمی دهــد بــر ســر اصــول و مبانــی معاملــه کــرد. 
ــام  ــخصی در راه اس ــح ش ــت مصال ــن اس ممک
ــی فــدای  ــح جزئ فــدا شــود، ممکــن اســت مصال
ــداً،  ــول اب ــی و اص ــا مبان ــود، ام ــی ش ــح کل مصال
ــه  ــد ب ــوزنی نبای ــر س ــدازه س ــه ان ــی ب ــداً؛ حت اب

ــود. ــه وارد ش ــا خدش آنه
ــل  ــه عم ــن گون ــام( ای ــه الس ــی )علی ــر عل اگ
ــتیم  ــا می دانس ــما از کج ــن و ش ــود، م ــرده ب نک
ــی دارد و  ــت طرح ــرای حکوم ــم ب ــام ه ــه اس ک
ــور  ــی در کش ــی غرب ــد دموکراس ــازه نمی ده اج
اســامی حاکــم بشــود؟ از کجــا اطــاع داشــتیم 
اســام می گویــد بایــد احــکام خــدا اجــرا شــود؟ 
ــام(  ــه الس ــی )علی ــا عل ــردم ب ــه م ــی ک وقت
ــیوه  ــان ش ــه هم ــد ب ــه او گفتن ــد ب ــت کردن بیع
خلفــای پیشــین عمــل نمــا، مگــر آن هــا مســلمان 
ــد؟ مگــر خلیفــه پیغمبــر )صلــی اهلل علیــه  نبودن
وآلــه( نبودنــد؟ مگــر پــدر زن پیغمبــر )صلــی اهلل 
ــلمان ها  ــه مس ــر هم ــد؟ مگ ــه( نبودن ــه وآل علی
بــا آنــان بیعــت نکــرده بودنــد؟ شــما نیــز همــان 

ــد. ــد عمــل کنی ــار کردن ــه کــه آن هــا رفت گون
ــن  ــت: م ــام( گف ــه الس ــی )علی ــرت عل حض
ــد  ــر می خواهی ــرم. اگ ــرطی را نمی پذی ــن ش چنی
بــا مــن بیعــت کنیــد، بایــد بیعــت کنیــد کــه مــن 
طبــق کتــاب، ســنت و ســیره پیامبــر )صلــی اهلل 
علیــه وآلــه( عمــل کنــم. مــن بــه نظــر دیگــران 
ــت  ــدا ثاب ــم خ ــه حک ــوردی ک ــدارم، در م کار ن
اســت، بــه نظــر شــما هــم کار نــدارم، حتــی اگــر 
ــم  ــه حک ــد، آنچ ــت کنی ــز مخالف ــما نی ــه ش هم

ــم. ــرا می کن ــت اج ــد اس خداون
ــی  ــول دموکراس ــا اص ــه ب ــن گون ــتی ای سیاس
ــام(  ــه الس ــی )علی ــر عل ــدارد. اگ ــت ن مطابق
ایــن گونــه رفتــار نکــرده بــود، مــا امــروز 
ــی  ــام حکومت ــام نظ ــم اس ــتیم بگویی نمی توانس
ــد  ــه بای ــی دارد ک ــی و اصول ــی دارد، مبان خاص
اجــرا شــود. در غیــر ایــن صــورت، اســام دینــی 
ــف  ــای مختل ــلیقه ها و قرائت ه ــع س ــناور و تاب ش
ــری  ــت دیگ ــه اول، قرائ ــی از خلیف ــد. قرائت می ش
ــی  ــم از عل ــومی ه ــت س ــه دوم، و قرائ از خلیف
)علیــه الســام( بــود. بیــن قرائــات مختلــف چــه 
ــا  ــتیم ادع ــه می توانس ــا چگون ــت؟ م ــی اس تفاوت
ــت  ــام( درس ــه الس ــی )علی ــت عل ــم قرائ کنی
اســت و قرائت هــای دیگــر، جــای اشــکال و 
تأمــل دارد؟ بــر چــه اساســی ممکــن بــود بگوییــم 
قرائــت معصــوم )علیــه الســام( از اســام را کــه 
ــم؟  ــار داری ــد، در اختی ــد آن را بپذیرن ــه بای هم
ــم: در  ــتیم بگویی ــی می توانس ــه مبنای ــر چ و ب

ــوف! ــی موق ــوم، فضول ــل رأی معص مقاب
ــار  ــه رفت ــام( آن گون ــه الس ــی )علی ــر عل اگ
کــرده بــود، گفتــه می شــد، مگــر ندیدیــد 
ــه  ــرد، خلیف ــار ک ــیوه ای رفت ــه ش ــه اول ب خلیف
دوم بــه شــیوه ای و علــی )علیــه الســام( هــم بــه 
ــران  ــد دیگ ــی مانن ــم یک ــر؟ او ه ــیوه ای دیگ ش
بــود. در ایــن صــورت بــر چــه اساســی تشــخیص 
دهیــم رأی او بهتــر از رأی دیگــران بــود؟ خلفــای 
قبــل بــه خاطــر مصالــح خودشــان، و بــرای ایــن 
کــه معاویــه مزاحــم آن هــا نباشــد او را بــه شــام 
ــد  ــز بای ــام( نی ــه الس ــی )علی ــتادند. عل فرس
ــز  ــه عمــل می کــرد. خلیفــه ســوم نی همیــن گون
ــی  ــر عل ــرد، اگ ــد ک ــه دوم را تأئی ــار خلیف رفت
ــن کار را  ــد و همی ــم می آم ــام( ه ــه الس )علی

می کــرد پــس چــه تفاوتــی بیــن عملکــرد آن هــا 
می بــود؟ بــا چــه مبنایــی تشــخیص دهیــم یکــی 
ــه  ــوم )علی ــاس رأی معص ــر اس ــا ب ــن رفتاره از ای
ــوم  ــر معص ــر رأی غی ــی ب ــه مبتن ــام( و بقی الس
بــوده اســت؟ چگونــه متوجــه شــویم یــک مــورد 
ــوده  ــتباه ب ــا اش ــی آن ه ــح و مابق ــا صحی از آن ه

ــت؟ اس
ــرد  ــا ک ــن را ادع ــس ای ــوان عک ــی می ت حت
ــم،  ــاوت کنی ــا قض ــه م ــود ک ــا ب ــر بن ــت: اگ و گف
ــد  ــم، بای ــر بگیری ــا را در نظ ــه معیاره ــن گون و ای
ــه  ــی )علی ــل از عل ــای قب ــه رأی خلف ــم ک بگویی
ــا  ــا ب ــون آن ه ــود! چ ــر ب ــت ت ــام( درس الس
تدبیــری کــه اندیشــیدند، خونریــزی شــام و 
ــه  ــه گفت ــن ک ــه ای ــر ن ــد، مگ ــل نش ــراق حاص ع
شــده: »الصلــح خیــر«. لــذا، از آن جــا کــه اســام 
ــتی،  ــح، آش ــی، صل ــت، مهربان ــت، رحم ــن رأف دی
ــه  ــی )علی ــس عل ــت، پ ــازش اس ــد و س لبخن
الســام( در ایــن کــه بــا اصحــاب جمــل، نهــروان 
و صفیــن جنگیــد، اشــتباه کــرد! در مــدت چهــار 
ــت  ــه داش ــت او ادام ــه خاف ــاه ک ــه م ــال و ن س
ــی  ــت عل ــس قرائ ــود، پ ــگ ب ــال جن ــًا در ح دائم

ــود! ــت نب ــام( درس ــه الس )علی
امــا علــی )علیــه الســام( نمی خواســت فقــط 

ــد  ــد، او قص ــرح بده ــودش ط ــان خ ــرای زم ب
ــا روز  ــا، ت ــه زمان ه ــردم هم ــرای م ــت ب داش
قیامــت طــرح حکومتــی اســام را معرفــی کنــد. 
ــا  ــت ب ــر عدال ــت اســت، اگ ــدار عدال اســام طرف
ــد  ــود، نبای ــل ش ــش حاص ــازش و آرام ــح و س صل
ــد کوچک تریــن  ــی ریخــت و نیــز نبای قطــره خون
اهانتــی بــه هیچکــس بشــود. علــی )علیــه 
ــی  ــه وقت ــود ک ــخصیتی ب ــان ش ــام( هم الس
ــودی  ــری یه ــای دخت ــال از پ ــک خلخ ــنید ی ش
ــر مســلمان از  ــا زرتشــتی کشــیدند گفــت: »اگ ی
ایــن غصــه جــان دهــد و دق کنــد ســزاوار اســت« 
ــک  ــد ی ــر نمی ش ــام( حاض ــه الس ــی )علی عل
ــیده  ــودی کش ــر یه ــک دخت ــای ی ــال از پ خلخ
شــود، حــال آیــا چنیــن کســی می پذیــرد بــدون 
دلیــل هفتــاد هــزار نفــر را از دم تیــغ بگذرانــد؟! 
اگــر مــن و شــما بــا طــرز تفکــر امــروزی بودیــم، 
ــم؟  ــه می گفتی ــام( چ ــه الس ــی )علی ــاره عل درب
ــی  ــام( آدم ــه الس ــی )علی ــم عل ــا نمی گفتی آی
ــت، و  ــی سیاس ــب، ب ــی القل ــن، قس ــت خش اس
ــن  ــش از ای ــر بی ــل؟! دیگ ــن قبی ــی از ای اوصاف
ــی  ــا عل ــم. ام ــتاخی کن ــم گس ــرأت نمی کن ج
)علیــه الســام( فقــط زمــان خــودش را نمی دیــد 
و فقــط بــه فکــر حکومــت خــودش نبــود، او بایــد 
الگــوی حکومــت اســامی را نشــان دهــد، تــا هــر 
کــس تــا روز قیامــت بخواهــد حکومــت اســامی 

ــرد. ــو بگی ــد از او الگ ــا کن برپ
ــره( در  ــدس س ــام )ق ــرت ام ــه حض ــی ک زمان
ــراف  ــگاران از اط ــد، خبرن ــتقر بودن ــس مس پاری
ــیدند:  ــدند و پرس ــع ش ــان جم ــرد ایش ــا گ دنی
ــه  ــرود، چگون ــاه ب ــوید و ش ــروز ش ــما پی ــر ش اگ
ــرد؟  ــد ک ــم خواهی ــران حاک ــر ای ــی را ب حکومت
ــی  ــت عل ــد: »حکوم ــواب فرمودن ــان در ج ایش
ــی  ــت عل ــا حکوم ــوی م ــام(. الگ ــه الس )علی
ــور، ج ۲، ص  ــه ن ــت.« )صحیف ــام( اس ــه الس )علی
ــان  ــود ایش ــز خ ــروزی نی ــد از پی ــه بع ۴۷.( البت
ــیدیم  ــه کش ــی ک ــه زحمت های ــا هم ــد، ب فرمودن
هنــوز فقــط بویــی از اســام می آیــد. امــا 
ــی  ــه عل ــت ک ــی اس ــده آل حکومت ــت ای حکوم
ــا  ــان داد، و م ــوی آن را نش ــام( الگ ــه الس )علی
بــه هــر مقــدار کــه شــرایط اجــازه دهــد و مــردم 
حمایــت کننــد، بــه ســمت آن حرکــت می کنیــم، 
ــم آن  ــت، می خواهی ــت اس ــا آن حکوم ــدف م ه
ــی  ــا دموکراس ــوی م ــت الگ ــویم. نگف ــه بش گون
ــا  ــوی م ــت الگ ــت. نگف ــکا اس ــا آمری ــا و ی اروپ
ــای  ــه خلف ــا هم ــه اول و دوم و ی ــت خلیف حکوم
ــت  ــا حکوم ــوی م ــود الگ ــت. فرم ــدین اس راش

ــت. ــام( اس ــه الس ــی )علی عل

معاویه تاش کرد مردم را شستشوی مغزی دهد، و 
طرح دیگری را مطرح کند

علــی )علیــه الســام( حکومــت اســامی را نــه 
تنهــا بــا بیانــش بلکــه بــا پنــج ســال حکومتــش 
و در عمــل، تعریــف کــرده بــود. امــا معاویــه بعــد 

ــا اســتفاده از  از شــهادت علــی )علیــه الســام( ب
ــرض  ــًا ع ــه قب ــی ک ــای ضعف ــا و زمینه ه اهرم ه
ــود  ــامی آن روز وج ــه اس ــن جامع ــردم و در بی ک
داشــت، ســعی کــرد ایــن طــرز تفکــر را منحــرف 
ــود  ــه وج ــری را ب ــر دیگ ــه تفک ــد، و در جامع کن
ــزی  ــوی مغ ــردم را شستش ــرد م ــاش ک آورد. ت
دهــد، و طــرح دیگــری را مطــرح کنــد. بــر 
ــور  ــت های مذک ــه سیاس ــود ک ــاس ب ــن اس همی
ــزرگ  ــخصیت های ب ــران، ش ــت، س ــه کار گرف را ب
ــرد، آن  ــال ک ــع اغف ــا تطمی ــل را ب و رؤســای قبای
ــان را  ــه آن ــا هم ــرد، ت ــش ک ــذل و بخش ــدر ب ق
ــع  ــز تاب ــردم نی ــایر م ــادی از س ــده زی ــد. ع خری
رؤســای خــود بودنــد، بــه هــر ســمتی کــه رئیــس 
ــال او راه  ــه دنب ــز ب ــا نی ــت آن ه ــه می رف قبیل

می افتادنــد.
ــد منحــرف  ــا ارعــاب و تهدی دیگــران را نیــز ب
ــت  ــال حکوم ــت س ــرف بیس ــه ظ ــرد. معاوی می ک
خــود چــه کارهایــی کــه نکــرد، از طرفــی 
تســمه از گــرده مــردم کشــید! و از طــرف دیگــر 
ــاد  ــرای ایج ــرد، ب ــه ک ــش هایی ک ــذل و بخش ب
ــا،  ــا، بیرحمی ه ــام تروره ــت و انج ــب و وحش رع
کشــتارها، خونریــزی بــی حــد و حســاب و تجــاوز 
ــمرة  ــاة و س ــن ارط ــر ب ــال بُس ــس، امث ــه نوامی ب

ــمی  ــر چش ــا زه ــتاد ت ــدب را می فرس ــن جن ب
ــی  ــر کس ــود و دیگ ــه ش ــردم گرفت ــوم م از عم
جــرأت هیــچ اقدامــی را نداشــته باشــد. بــه جــز 
ــوص  ــه خص ــام ب ــم اس ــه در عال ــر ک ــد نف چن
ــی  ــن عل ــوان حواریی ــه عن ــاز ب ــراق و حج در ع
ــه  ــد، بقی ــده بودن ــناخته ش ــام( ش ــه الس )علی
ــد. ایــن  مرعــوب قــدرت و سیاســت معاویــه بودن
ــد.  ــرم بودن ــردم محت ــزد م ــدی ن ــا ح ــخاص ت اش
ــود  ــی از خ ــه ضعف های ــانی ک ــان کس ــی هم حت
ــن  ــد، ای ــات بودن ــل مادی ــد و اه ــان می دادن نش
ــا  ــی آن ه ــات عال ــر مقام ــه خاط ــخصیت ها را ب ش

دوســت می داشــتند.
ــه  ــن گون ــش همی ــم و بی ــم ک ــان ه ــا خودم م
گناهانــی  مرتکــب  گاهــی  یعنــی  هســتیم، 
ــن  ــوا و متدی ــا تق ــان های ب ــا انس ــویم، ام می ش
را دوســت داریــم. گرچــه خودمــان گاهــی 
ــا  ــم، ام ــات نمی کنی ــوال را مراع ــاط در ام احتی
ــت  ــرف بی ــه در ص ــایی ک ــخص پارس ــه ش ــر ب اگ
ــت  ــم، او را دوس ــورد کنی ــت دارد برخ ــال دق الم
ــه  ــن گون ــام ای ــت انج ــا هم ــود م ــم. خ می داری
ــان را  ــه خوب ــی ک ــا وقت ــم، ام ــا را نداری کاره

می شــویم. خوشــحال  می بینیــم، 
ــر از  ــد نف ــان چن ــال، در آن زم ــر ح ــه ه ب
حوارییــن علــی )علیــه الســام( وجــود داشــتند، 
و بــه همیــن اســم شــناخته می شــدند، در تاریــخ 
نیــز بــه همیــن نــام معرفــی شــده انــد. بــه جــز 
ــر  ــت مص ــرای حکوم ــه او را ب ــتر ک ــک اش مال
فرســتادند و کشــته شــد، و همچنیــن محمــد بــن 
ــد کــه، عــاوه  ــی بکــر، چنــد نفــر دیگــر بودن اب
ــوی  ــات معن ــی، از مقام ــای اجتماع ــر موقعیت ه ب
ــی  ــوای فراوان ــد و تق ــوده، زه ــوردار ب ــز برخ نی
داشــتند، علــوم بایــا و منایــا داشــتند، از غیــب 
ــی  ــاب عل ــی از اصح ــد. بعض ــی می دادن خبرهای
ــود و  ــهادت خ ــه از ش ــد ک ــام( بودن ــه الس )علی
ــراد،  ــن اف ــان ای دیگــران خبرهــا داشــتند. در می
ــد:  ــته بودن ــران برجس ــش از دیگ ــر بی ــار نف چه
ــی،  ــق خزاع ــن َحِم ــرو ب ــدی، عم ــن ع ــر ب ُحج
ــه هیــچ قیمتــی  ُرشــید َهجــری و میثــم تمــار. ب
ممکــن نبــود ایــن چهــار نفــر را تطمیــع کــرد. هر 
چــه معاویــه تــاش کــرد تــا آن هــا را بــا احتــرام 
و تمجیــد و تعریــف بفریبــد و بــه صورتــی ایشــان 
را رام کنــد، انعطــاف پیــدا نمی کردنــد. ایــن 
بزرگــواران پیغمبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه وآلــه( 
را می شــناختند و بــه علــی )علیــه الســام( 
ــرف  ــان ص ــام وجودش ــد و تم ــق می ورزیدن عش
ــام(  ــه الس ــی )علی ــب عل ــل و مناق ــان فضائ بی
ــده  ــراد درمان ــن اف ــورد ای ــه در م ــد. معاوی می ش

ــد. ــا را بکش ــت آن ه ــم گرف ــذا، تصمی ــد؛ ل ش
حجــر بــن عــدی را، از یــک طــرف، عمــرو بــن 
حمــق خزاعــی را نیــز از طــرف دیگــر. ســر عمــرو 
ــتاد،  ــرش فرس ــرای همس ــد و ب ــق را بری ــن حم ب
آن بانــوی بزرگــوار نیــز در پاســخ پیغامــی بــرای 
ــدی او را  ــه ح ــام ب ــن پیغ ــتاد. ای ــه فرس معاوی

ــم را از  ــتور داد آن خان ــه دس ــرد، ک ــه ک برافروخت
ــرو  ــک روز عم ــد. ی ــرون کنن ــامی بی ــور اس کش
بــن حمــق خدمــت امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 
ــه  ــن ب ــن! م ــوالی م ــرد: م ــرض ک ــید و ع رس
خاطــر ایــن کــه شــما رئیــس هســتید و از پســت 
و مقامــات دنیــوی و امکانــات برخــوردار هســتید، 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــن ب ــده ام؛ م ــما نیام ــزد ش ن
ــرده،  ــب ک ــا واج ــر م ــما را ب ــت ش ــد اطاع خداون
ــما  ــرای ش ــا را ب ــر م ــروری ب ــی و س ــق بزرگ و ح
قــرار داده، در محضــر شــما هســتم. علــی جــان! 
اگــر بــه مــن دســتور دهیــد کــه تمــام کوه هــا را 
ــه جــا کنــم و مــن چنیــن قدرتــی داشــته  جــا ب
ــم  ــا را بکش ــام دریاه ــد آب تم ــر کنی ــم، و ام باش
ــه  ــر ب ــم، و اگ ــن کاری برآی ــده چنی ــن از عه و م
ــه دســت  مــن بفرمائیــد تمــام عمــرم شمشــیر ب
ــته ام  ــوز نتوانس ــم، هن ــو بجنگ ــمنان ت ــا دش ب
ــن  ــن از ای ــر م ــو ب ــق ت ــم، ح ــو را ادا کن ــق ت ح

ــت. ــر اس عظیم ت
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( خوشــحال شــده، 
بــرای او دعــا کــرد و فرمــود: »ای کاش صــد نفــر 
ماننــد تــو در میــان مســلمان ها وجــود داشــت.« 
ــا  فقــط تعــداد معــدودی هماننــد ایــن گل هــا و ب
ــن  ــه ای ــد. معاوی ــان بودن ــه ای از ایم ــن درج چنی
دو بزرگــوار، یعنــی حجــر بــن عــدی و عمــرو بــن 
حمــق را در کمــال بــی رحمــی، بــا تمــام عواقبــی 
ــتن  ــاند. کش ــل رس ــه قت ــت، ب ــرای او داش ــه ب ک
ــد، او  ــام می ش ــران تم ــرای او گ ــراد ب ــن اف ای
ــود،  ــام ش ــلمان ها بدن ــن مس ــت در بی نمی خواس
ــد  ــه دی ــی ک ــد. هنگام ــری ندی ــاره دیگ ــی چ ول
ــوند و  ــلیم نمی ش ــی تس ــچ قیمت ــه هی ــا ب آن ه
نمی تــوان ایشــان را ســاکت و آرام کــرد، و ممکــن 
نیســت آن هــا را تطمیــع کنــد، دســتور قتــل آنان 
ــه  ــی )علی ــون عل ــر از حواری ــر دیگ را داد. دو نف
ــار  ــم تم ــری و میث ــید َهج ــی رش ــام( یعن الس

ــد. ــده بودن باقــی مان
ــت  ــا رف ــام از دنی ــه در ش ــه معاوی ــی ک هنگام
ــت:  ــر داد و گف ــتانش خب ــه دوس ــار ب ــم تم میث
ــم  ــاس می کن ــن احس ــده و م ــا ش ــی برپ طوفان
معاویــه در شــام از دنیــا رفــت؛ افــرادی کــه میثــم 
را می شــناختند، متوجــه بودنــد کــه او نســنجیده 
ــن  ــد. بعــد از چنــدی عبیــد اهلل ب ســخن نمی گوی
زیــاد حاکــم کوفــه شــد و داســتان معروفــی کــه 
ــع  ــد واق ــنیده ای ــم ش ــرای میث ــورد ماج در م
ــه کار خــود مشــغول بــود، فضائــل  شــد؛ میثــم ب
علــی )علیــه الســام( را می گفــت و مــردم را بــه 
پیــروی از خانــدان پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآله( 
دعــوت می کــرد. عبیــد اهلل هــر چــه تــاش کــرد 

میثــم را آرام کنــد، موفــق نشــد.
ــه ورود حســین بــن  در ایامــی کــه چنــد روز ب
علــی )علیــه الســام( به عــراق مانــده بــود، همان 
زمانــی کــه مســلم در کوفــه بــود و عبیــد اهلل بــن 
زیــاد در صــدد کشــتن او بــود، نقــل شــده روزی 
ــم  ــر ه ــن مظاه ــب ب ــبی، و حبی ــوار اس ــم س میث
ــر  ــه همدیگ ــن دو ب ــود؛ ای ــر ب ــبی دیگ ــوار اس س
رســیدند، بــه حــدی بــه هــم نزدیــک شــدند کــه 
گــردن اســب ها بــا هــم تمــاس گرفــت، هنگامــی 
ــی  ــدند، در گوش ــک ش ــم نزدی ــه ه ــًا ب ــه کام ک
بــا یکدیگــر صحبــت و شــوخی می کردنــد 
شــوخی های آن هــا هــم از ایــن قبیــل بــود 
ــن مظاهــر گفــت: مــن مــرد  ــه حبیــب ب میثــم ب
ــر او  ــرف س ــو از دو ط ــه دو گیس ــی ک ــرخ موی س
ــی  ــد صباح ــه چن ــراغ دارم، ک ــت س ــزان اس آوی
ــته  ــود کش ــر خ ــر پیامب ــاری پس ــرای ی ــر ب دیگ
ــود او  ــه خ ــود و ب ــب ب ــور او حبی ــود. منظ می ش

ــی داد. ــر م خب
ــرد اصلعــی را  ــن هــم م ــم گفــت: م حبیــب ه
ــه  ــرش ریخت ــوی س ــای جل ــه موه ــم ک می شناس
ــی از  ــر چوب ــده، او را ب ــداری برآم ــکمش مق و ش
ــه  ــی ب ــد لجام ــه دار زده، روز بع ــا ب ــه خرم نخل
دهانــش می زننــد تــا دیگــر نتوانــد ســخن 
ــس از آن در  ــده پ ــش را بری ــد زبان ــد، و بع بگوی
ــن  ــد. ای ــکمش می زنن ــه ش ــزه ای ب ــوم نی روز س
ــی  ــد، یک ــت می کردن ــم صحب ــا ه ــوار ب دو بزرگ
خبــر از آینــده دیگــری و او خبــر از آینــده اولــی 
ــه  ــن گون ــز همی ــا نی ــوخی های آن ه ــی داد. ش م
ــان  ــان گفته هایش ــتان ایش ــی از دوس ــود. یک ب
ــت:  ــه، و گف ــری رفت ــید َهج ــزد ُرش ــنید و ن را ش
مــن امــروز چنیــن ماجرایــی را دیــدم، میثــم ایــن 
ــت  ــر می گف ــن مظاه ــب ب ــورد حبی ــه در م گون
ــه دو  ــم ک ــی را می شناس ــرخ موی ــرد س ــه م ک
گیســو از دو طــرف ســر او آویــزان اســت و قــرار 
ــر  ــر پیامب ــت از پس ــه زودی در راه حمای ــت ب اس
ــد.  ــهادت برس ــه ش ــه( ب ــه وآل ــی اهلل علی )صل
ــد،  ــت کن ــم را رحم ــد میث ــت: خداون ــید گف رش
یــک کلمــه را نگفــت، و آن کلمــه ایــن اســت کــه 
ــد  ــتند و ص ــم می فرس ــرای حاک ــر او را ب ــد س بع
درهــم بــر جایــزه کســی کــه ســر او را مــی آورد، 

افــزوده می شــود.

آیا میثم نمی دانست اگر جانش در خطر باشد، حفظ 
جان واجب است و باید تقیه کرد؟

علــی )علیــه الســام( چنیــن افــرادی تربیــت 
کــرده بــود. ســرانجام عبیــد اهلل بــن زیــاد، میثــم 
ــرا؟  ــاند. چ ــهادت رس ــه ش ــید را ب ــار و رش تم
ــوند.  ــلیم ش ــد تس ــر نبودن ــر حاض ــن دو نف ــون ای چ
ادامه در صفحه 3

۴ نفر از اصحاب امیرالمومنین که از شهادت خود و دیگران خبر داشتند
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ــی  ــال دوره زمان ــک س ــه ی ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــت  ــک دول ــرد ی ــی عملک ــرای بررس ــبی ب مناس
ــات  ــوان از اقدام ــر روی می ت ــه ه ــا ب ــت، ام نیس
و برنامه هــای دولــت درابتــدای راه، آینــده را 
پیش بینــی کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
ــام  ــود تم ــر و با وج ــال اخی ــک س ــن ی درهمی
ــده  ــای مان ــل برج ــال های قب ــه ازس ــکاتی ک مش
ــل  ــرد قاب ــت عملک ــیزدهم توانس ــت س ــود، دول ب

ــد. ــان ده ــود نش ــی از خ قبول
ــناس  ــاددان و کارش ــه 3۰ اقتص ــی ک   موضوع
اقتصــادی بــرآن صحــه می گذارنــد و بــه کارنامــه 
دولــت آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی نمــره 
ــه اعتقــاد ایــن کارشناســان،  ــی می دهنــد. ب قبول
عملکــرد موفــق دولت ســیزدهم در ســال نخســت 
را می تــوان در طیــف وســیعی از شــاخص ها و 
ــت  ــاح سیاس ــه اص ــرد ک ــی ک ــات بررس اقدام
ارزترجیحــی، ارتبــاط قــوی بــا همســایگان، مهــار 
ــای  ــی، ارتق ــه پول ــی و پای ــد نقدینگ ــرخ رش ن
ــی از  ــاد و... نمونه های ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ش
آن اســت. کارشناســان اقتصــادی معقتدنــد دولــت 
ــده  ــذاری ش ــرایط مین گ ــور را در ش ــی کش رئیس
و بــا انبوهــی از بدهی هــا تحویــل گرفت، امــا 
ــل توجهــی انجــام  ــر اقدامــات قاب ــاه اخی در ۱۲ م
ــناس  ــاددان و کارش ــر3۰ اقتص ــه نظ داد. در ادام
ــت  ــاله دول ــک س ــرد ی ــاره عملک ــادی درب اقتص

ســیزدهم را می خوانیــد:
 

ایجاد زیرساخت برای اصاحات ساختاری

و  اقتصــاددان   / عدالتیــان  جمشــید 
کاســل  دانشــگاه  از  اقتصــاد  فارغ التحصیــل 

آلمــان
ــات  ــاه، اصاح ــن ۱۲ م ــیزدهم در ای ــت س دول
ــاح  ــه اص ــیاری از جمل ــادی بس ــاختاری و بنی س
یارانه هــا، ثبــات  ارز ترجیحــی، شفاف ســازی 
ــام  ــی و...انج ــرل نقدینگ ــاد، کنت ــبی در اقتص نس
ــده  ــال های آین ــش را در س ــای مثبت داد و پیامده

ــد. ــد دی خواهی
  

چند سال دیگر نتیجه تصمیمات اقتصادی نمایان 
می شود

علی اکبر لبافی / معاون وزیر اسبق کار
حوزه هــای  در  ســیزدهم  دولــت  اقدامــات 
ــه ای در یــک ســال  پولــی،  مالــی،  مالیاتــی و یاران
ــا  ــه گرانی ه ــت. البت ــهود اس ــیار مش ــر بس اخی
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت امــا نکتــه 
ــت،  ــی قیم ــد افزایش ــه رون ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــیزدهم  ــت س ــت. دول ــت نیس ــن دول ــول ای محص
اصاحــات بنیادیــن خوبــی انجــام داده کــه 
ــود. ــخص می ش ــر مش ــال دیگ ــد س ــه اش چن نتیج

 
 سیاستگذاری بودجه، یکی از اقدامات مناسب 

دولت سیزدهم

عباســعلی ابونــوری /  اقتصــاددان،  دکتــرای 
از دانشــگاه هنــد و رئیــس ســابق  اقتصــاد 
ــواردی  دانشــکده اقتصــاد تهــران مرکزیکــی از م
عملکــرد  نحــوه  در خصــوص  می تــوان  کــه 
یــک ســال  در  دولــت ســیزدهم  اقتصــادی 
ــرار داد و  ــی ق ــورد بررس ــورش م ــی حض ابتدای
و سیاســت های  بودجه ریــزی  زد  محــک  را  آن 
مربــوط بــه آن اســت کــه در آن اقدامــات خوبــی 
صــورت گرفتــه اســت. دیگــر مثــل گذشــته هــر 
ــانات  ــته نوس ــت توانس ــم و دول ــان نداری روز نوس

ــد. ــت کن را مدیری
  

کنترل نقدینگی، یکی از اقدامات 3۶۵ روزه دولت

ســجاد پــادام /  کارشــناس ســابق مرکــز 
مجلــس پژوهش هــای 

از  یکــی  نقدینگــی  کنتــرل  و  مدیریــت 
مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه دولــت ســیزدهم 
ــی  ــت فعل ــن دول ــت. همچنی ــام داده اس آن را انج
تــاش کــرده اقتصــاد داخلــی مثــل قبــل 
ــود.  ــی نش ــت خارج ــه سیاس ــتخوش نتیج دس
تــاش شــده اقتصــاد داخلــی ایــران بــا سیاســت 
ــدام  ــن اق ــج ای ــه نتای ــورد ک ــره نخ ــی گ خارج
ــود. ــان می ش ــده نمای ــال آین ــه س ــل س حداق

  
دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی تاش می کند

حمید حاج اسماعیلی /  فعال کارگری
اقتصــادی  برنامه هــای  نتایــج  معمــوالً 
دولت هــا را در بلندمــدت می تــوان مشــاهده 
ــک  ــه در ی ــی را ک ــم ثمــره گام های ــرد. می توانی ک
ســال اخیــر در بخــش اقتصــاد برداشــته شــده در 

ــم. ــاهده کنی ــده مش ــال آین ــک س ی
 

 حذف ارز ۴۲۰۰، گامی مهم که دولت سیزدهم 
برداشت

و  /  اقتصــاددان  علی پــور  محمدصــادق 
ــی  ــاح ارز ترجیح ــز آماراص ــابق مرک ــرکل س مدی
یکــی از اقدامــات مهمــی بــود کــه دولــت فعلــی 
ــی  ــن اقدام ــرا چنی ــام داد، زی ــهامت انج ــا ش ب
ــود. افزایــش  نیــاز ضــروری اقتصــاد کشــور مــا ب
ــذف  ــس از ح ــر و پ ــال حاض ــه در ح ــی ک قیمت
ــورم  ــت ت ــه عل ــده ب ــاد ش ــی ایج ارز ۴۲۰۰ تومان

ــت  ــر قیم ــه ب ــت ک ــه اس ــراد جامع ــی اف ذهن
کاالهــا و خدمــات تأثیــر داشــته و آنهــا را 
ــن  ــرات ای ــت. اث ــرده اس ــش ک ــتخوش افزای دس
تــورم ذهنــی نیــز در 3 تــا ۴ ســال آینــده از بیــن 

ــت. ــد رف خواه
 

اقدامات دولت رئیسی ۲ سال دیگر خودش را نشان 
می دهد

ــأت  ــو هی ــاددان و عض ــه ، اقتص ــدی حنط مه
ــگاه ــی دانش علم

اغلــب اقدامــات صــورت گرفتــه در ۱۲-۱۱ مــاه 
اخیــر زیرســاختی بــوده و ۲ ســال دیگــر تأثیــرات 
آن نمایــان می شــود. یادمــان نــرود دولــت 
ــا  ــکات و چالش ه ــی از مش ــا انبوه ــی ب رئیس
اقتصــاد را تحویــل گرفــت. می تــوان بــه عملکــرد 
ــره۱۷ از ۲۰  ــر نم ــال اخی ــک س ــن ی ــت در ای دول

داد. 
 

اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه مالیات

ــادی و  ــناس اقتص ــیف الدین، کارش ــی س امیرعل
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه

روز   3۶۰ در  دولــت جدیــد  کــه  اقداماتــی 
ابتدایــی حضــور خــود در خصــوص زنجیــره 
تأمیــن انجــام داد یکــی از اقدامــات مفیــد بــرای 
ــال  ــه در ح ــود ک ــوب می ش ــران محس ــاد ای اقتص
ــم.  ــه می بینی ــرات آن را در جامع ــز اث ــر نی حاض
یکــی دیگــر از اقدمــات دولــت ســیزدهم حــذف 
ــوزه  ــر آن در ح ــود. عاوه ب ــاد ب ــای فس گلوگاه ه
ــوع  ــال وق ــی در ح ــات خوب ــز اتفاق ــات نی مالی
ــیاری  ــت و بس ــابقه اس ــًا بی س ــه تقریب ــت ک اس

ــت. ــده اس ــانی نش ــتی اطاع رس ــه درس ــا ب از آنه
  

تأثیرات مثبت مردمی کردن دولت در اقتصاد

ــه  ــابق مؤسس ــس س ــه، رئی ــود دودانگ محم
بازرگانــی پژوهش هــای  و  مطالعــات 

ــه  ــوان از شــروع ب یکــی از اقداماتــی کــه می ت
ــای  ــهیل فض ــرد تس ــام ب ــیزدهم ن ــت س کار دول
ــردن  ــی ک ــر آن مردم ــت. عاوه ب ــب و کار اس کس
ــاد  ــش اقتص ــت در بخ ــی پراهمی ــز گام ــت نی دول
داخلــی محســوب می شــود. همچنیــن ایــن 
ــت  ــرده اس ــری ک ــول جلوگی ــق پ ــت از خل دول
ــی  ــرات مثبت ــد اث ــز می توان ــأله نی ــن مس و ای
ــورم  ــوزه ت ــه زودی در ح ــه ب ــد ک ــته باش داش

ــرد. ــد ک ــاهده خواهی ــارش را مش آث
 

افزایش تعامات اقتصادی با کشورهای همسایه

رضا غامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی
دولــت  حضــور  ابتدایــی  ســال  یــک  در 
ســیزدهم، اقدامــات زیرســاختی متعــددی انجــام 
ــات  ــا، تعام ــن آنه ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ش
اقتصــادی و تجــاری بیشــتر بــا کشــورهای 
ــا رشــد  ــا افزایــش تعامــات، ب همســایه اســت. ب
اقتصــادی مواجــه خواهیــم شــد و عاوه بــر 
ــت ارز در  ــه و قیم ــش یافت ــز افزای آن ارزآوری نی
ــرات  ــس اث ــرای لم ــا ب ــد، ام ــت می کن ــور اف کش
ــا ۵  ــد ۴ ت ــایگان بای ــا همس ــات ب ــتقیم تعام مس
ســال زمــان صــرف کــرد. دولــت قبــل کًا ارتبــاط 

ــود. ــرده ب ــع ک ــایگان را قط ــا همس ب
 

احیای فعالیت کارخانه های نیمه تعطیل

ساسان شاه ویسی، اقتصاددان
ــت.  ــزه داش ــع معج ــت توق ــوان از دول نمی ت
ــای  ــال کارخانه ه ــن یکس ــیزدهم در ای ــت س دول
بســیاری را کــه در گذشــته تعطیــل و نیمه تعطیــل 
بودنــد، احیــا کــرد. تعامــل بــا همســایگان و گــره 
ــات  ــه اقدام ــرات از جمل ــه مذاک ــاد ب ــزدن اقتص ن

ــود. دولــت ســیزدهم ب
  

دولت سیزدهم در چه شرایطی کشور را تحویل 

گرفت

ــأت  ــو هی ــاددان و عض ــوش، اقتص ــا مهرن مین
ــران ــگاه ته ــی دانش علم

ــیزدهم در  ــت س ــه دول ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــن  ــت. ای ــل گرف ــور را تحوی ــرایطی کش ــه ش چ
ــات  ــیاری از اقدام ــرود. بس ــان ب ــد از یادم نبای
ــر  ــه زمانب ــول نتیج ــا حص ــیزدهم ت ــت س دول
ــدک  ــت ان ــن فرص ــت در همی ــن دول ــت. ای اس
ــرد. در  ــرار ک ــایگان برق ــا همس ــی ب ــاط خوب ارتب
مقــررات  و  آیین نامه هــا  از  بســیاری  تغییــر 
ــری  ــرای نتیجه گی ــه ب ــرد ک ــل ک ــاده عم فوق الع

ــت. ــاز اس ــز نی ــان نی ــی زم مدت
  

اقدامات مناسب دولت در بخش نقدینگی

ــی  ــورای عال ــابق ش ــو س ــعیدی، عض ــی س عل
ــورس ب

ایــن دولــت زمانــی سیســتم را در دســت گرفت 
کــه اوضــاع خیلــی مناســب نبــود. هــر سیاســت 
ــیدنش  ــه رس ــرای نتیج ــرا و ب ــادی در اج اقتص
نیازمنــد حداقــل ۲-3 ســال زمــان اســت. البتــه 
در حــوزه مدیریــت نقدینگــی اقدامــات مناســبی 
ــزودی در  ــش ب ــه ثمرات ــت ک ــده اس ــام ش انج

ــد. ــد ش ــان خواه ــه نمای جامع
 

 دولت قبل جرات اصاحات نداشت

مهــدی موحــدی بیکنظــر،  اقتصــاددان و عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه شــاهد

ــا  ــاط ب ــی و ارتب ــت نقدینگ ــوزه مدیری در ح
هســایگان اتفاقــات خیلــی مهمــی رخ داده اســت. 

ــل  ــل قب ــر مث ــه دیگ ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــا  ــه کاره ــت و هم ــام نیس ــل برج ــور معط کش

ــت. ــام اس ــال انج ــام در ح ــدون برج ب
 

 برجسته ترین کار دولت

ــورای  ــو ش ــاددان وعض ــان،  اقتص ــرت بغزی آلب
ــت رقاب

ــت  ــت های دول ــته ترین سیاس ــی از برجس یک
در حــوزه اقتصــاد، تســهیل مجوز هــای کســب وکار 
بــود زیــرا یکــی از موانــع تولیــد همیــن مجوزهــا 
ــت  ــه دول ــی ک ــیاری از اقدامات ــت. بس ــوده اس ب
ــی  ــت و مدت ــر اس ــه اش زمانب ــام داده نتیج انج

ــم. ــه اش را ببینی ــا نتیج ــد ت ــول می کش ط
 

 پیامدهای مثبت اصاحات ساختاری دولت

ــورای  ــابق ش ــو س ــزدی زاده، عض ــا ی محمدرض
ــی ــام مالیات ــردی نظ راهب

ــرل  ــی و کنت ــه پول ــش پای ــری از افزای جلوگی
ــت  ــی دول ــات اساس ــه اقدام ــی از جمل نقدینگ
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــال اخی ــیزدهم در یکس س
تغییــر روش یارانه هــا نیــز از اقداماتــی بــود 
ــت.  ــاح را نداش ــرأت اص ــی ج ــت روحان ــه دول ک
پیامدهــای مثبــت اصاحــات ســاختاری در دولــت 
ســیزدهم بــه زمــان نیــاز دارد. ایــن دولــت کشــور 
ــت. ــل گرف ــی تحوی ــرض و بده ــی از ق ــا انبوه را ب

 
 نتیجه کارهای دولت در حال بروز است

عباس معمارنژاد، معاون وزیر سابق اقتصاد
ــی در  ــات مهم ــی اقدام ــای رئیس ــت آق دول
ــه  ــام داد ک ــا انج ــازی یارانه ه ــوزه هدفمند س ح
ــود.  ــخص می ش ــد مش ــال های بع ــه اش در س نتیج
همیــن امــروز نتیجــه اش در حــال بــروز اســت امــا 
تــا حصــول نتیجــه کامــل کمــی بــه فرصــت نیــاز 

اســت. 
 

اصاح نظام ارزی

بهاءالدیــن حســینی هاشــمی، مدیرعامــل 
ــادرات ــک ص ــابق بان س

اقداماتــی  از جملــه  ترجیحــی  ارز  اصــاح 
اســت کــه در یکســال اخیــر رخ داد. دولــت قبــل 
ــد  ــام ده ــش انج ــل تبعات ــت آن را به دلی نتوانس
ــد. ــان خری ــه ج ــش را ب ــت تبعات ــن دول ــی ای ول

  
توسعه همکاری های اقتصادی

ــی  ــأت علم ــو هی ــودی، عض ــا مقص حمیدرض
ــد ــادی قص ــکده اقتص ــر اندیش ــگاه و مدی دانش
بحــث  دولــت  عملکــرد  مثبت تریــن 
اســت  منطقــه ای  اقتصــادی  همکاری هــای 
ــات  ــی اقدام ــت. برخ ــر اس ــش زمانب ــه نتایج ک
دولــت نیــز قابــل مشــاهده اســت،  مثــل کاهــش 
افزایــش  بــرق  تولیــد  بــرق.  خاموشــی های 
شــدیدی نســبت بــه قبــل داشــته اســت. 
ــال  ــه س ــبت ب ــاری نس ــعه تج ــن توس همچنی
ــه  ــت ک ــته اس ــش داش ــد افزای ــته ۵۰ درص گذش
نتایجــش فعــًا بــرای مــردم ملمــوس نیســت و تــا 

ملمــوس شــدن فاصلــه دارد.
 

 کنترل نقدینگی و اصاحات یارانه ای

ــات  ــو هی ــاددان و عض ــدل، اقتص ــد کهن محم
ــگاه ــی دانش علم

ــی و  ــرل نقدینگ ــایگان،  کنت ــا همس ــاط ب ارتب
ــات  ــی و اصاح ــه پول ــش پای ــری از افزای جلوگی
ــه  ــت ک ــی اس ــات اساس ــه اقدام ــه ای از جمل یاران
ــا  ــور ب ــود. کش ــده ب ــام نش ــل انج ــت قب در دول
ــه آقــای رئیســی تحویــل  انبوهــی از مشــکات ب
داده شــد و نبایــد منتظــر معجــزه باشــیم. کشــور 

ــد! ــل دادن ــدی تحوی ــرایط ب را در ش
 

 حمایت از کارآفرینان

ــدی  ــه کارآم ــر کمیت ــان، دبی ــه ضیائی مهدی
برنامــه و بودجــه در مجلــس شــورای اســامی
نادیــده  را نمی تــوان  ارز ترجیحــی  حــذف 
ــاد  ــدام در اقتص ــن اق ــت ای ــرات مثب ــت. تأثی گرف
ــت  ــاز دارد. حمای ــان نی ــال زم ــا ۵ س ــور 3 ت کش
از کار آفرینــان،  اصاحــات بودجــه ای و مالیاتــی از 

ــت. ــت اس ــات مثب ــر اقدام دیگ
  

کار بزرگ دولت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

غامرضــا مصباحــی مقــدم، عضــو مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام

دولــت رئیســی کشــور را در یــک ســال 
ــزی اداره  ــک مرک ــتقراض از بان ــدون اس ــر ب اخی
ــذف ارز  ــرد. ح ــوش ک ــد فرام ــن را نبای ــرد، ای ک
ترجیحــی از جملــه اقدامــات بزرگــی بــود کــه در 
دولــت ســیزدهم رخ داد و واقعــًا کار بزرگــی بــود. 
ــات  ــر اتفاق ــز از دیگ ــی نی ــات قیمت ــن ثب همچنی
مهــم دیگــر بــود کــه تقریبــًا آغــاز شــده و ادامــه 

دارد.
  

توسعه تجارت خارجی

مرکــز  کارشــناس  فــروش،  پیلــه  میثــم 
اســامی شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 

ــن  ــت در ای ــات مثب ــن اتفاق ــی از مهم تری یک
ــت.  ــایگان اس ــا همس ــترده ب ــاط گس ــت ارتب دول
تعامــات تجــاری بــا همســایگان بشــدت افزایــش 
یافتــه اســت. حجــم تجــارت خارجــی و صــادرات 
غیرنفتــی در یــک ســال اخیــر بــا ســال های قبــل 
قابــل مقایســه نیســت. کنتــرل نقدینگــی و عــدم 
اســتقراض از بانــک مرکــزی بــرای اداره کشــور از 
جملــه اقدامــات دیگــر دولــت در حــوزه اقتصــادی 

اســت.
  

دهک های پایین شاهد تأثیرات مثبت مردمی کردن 
یارانه هستند

اقتصــاد  مــدرس  نظــرزاده،  محمدجــواد 
عامــه دانشــگاه 

ــم  ــات مه ــز اقدام ــا ج ــردن یارانه ه ــی ک مردم
و اساســی در اقتصــاد کشــور بــود و بایــد چنیــن 
ــر  ــه دیرت ــا هرچ ــت. ام ــورت می گرف ــی ص اقدام
ــا  ــزان رانت ه ــد، می ــی ش ــام م ــدام انج ــن اق ای
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــتر می ش ــیب ها بیش و آس
دهــک یــک، دو  و ســه می تواننــد ثمــرات مثبــت 
ــا  ــک ه ــایر ده ــد. س ــادی را ببینن ــن گام اقتص ای
ــد   ــده می توانن ــال آین ــا دو س ــک ت ــز در ی نی
ــن  ــد. همچنی ــد کنن ــت آن را رص ــرات مثب تاثی
تعامــات و دیپلماســی فعــال اقتصادی در یکســال 
ــه  ــت ک ــیزدهم اس ــت س ــر دول ــات دیگ از اقدام

ــد. ــد ش ــاهده خواه ــزودی مش ــش ب نتایج
 

 بهبود خدمات بانکی به مردم

ــتاد  ــاددان و اس ــور، اقتص ــوی پ ــین رض حس
ــگاه ــاد دانش اقتص

تســهیل اخــذ تســهیات از بانک هــای دولتــی 
بــا اســتفاده از اعتبارســنجی بــه جــای وثیقــه  یــا 
بــا وثیقــه قــراردادن اوراق بهــادار بــازار بــورس را 
مــی تــوان از اقدامــات مهم دولــت دانســت. عاوه 
بــر آن یکــی دیگــر از  اقدامــات دولــت مربــوط به 
توقــف نســبی رویکــرد قیمــت گــذاری دســتوری 
ــوده اســت  خصوصــًا در خصــوص ارز ترجیحــی  ب
کــه منجــر بــه کاهــش قاچــاق معکــوس کاالهــای 
اساســی و جلوگیــری از تشــدید کســری بودجــه 

دولــت شــد.
  

کنترل سریع بازار ارز

حمیدحاجــی عبدالوهــاب،  معــاون وزیــر اســبق 
کار

ــور  ــاد کش ــر اقتص ــر ب ــات مؤث ــی از اقدام یک
حــذف ارز ترجیحــی بــود کــه منجــر بــه کنتــرل 
ــراد  ــه اف ــد. هم ــور ش ــت ارز در کش ــریع قیم س
ــرات  ــارم  تأثی ــال چه ــان س ــد در پای ــی توانن م
ــا  ــاط ب ــند. ارتب ــاهد باش ــادی را ش ــت اقتص مثب
هســمایگان و دیپلماســی فعــال اقتصــادی و عقــد 
ــمایه  ــورهای هس ــا کش ــادی ب ــای اقتص پیمان ه
ــده  ــا را در آین ــره  آنه ــه ثم ــت ک ــی اس اقدامات

ــرد. ــد ک ــاهده خواهی مش
 

مدیریت نقدینگی و پایه پولی

ــادی و  ــائل اقتص ــر مس ــی، تحلیلگ ــا بهرام عط
ــادی ــال اقتص فع

پیمان هــای  و  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  حــذف 
اقتصــادی منطقــه ای از جملــه اقداماتــی بــود کــه 
ــه وقــوع پیوســت. مدیریــت  در دولــت رئیســی ب
ــواردی  ــر م ــز از دیگ ــی نی ــه پول ــی و پای نقدینگ
اســت کــه دولــت ســیزدهم تــاش وافــری در این 
ــان  ــه زودی نمای ــش ب ــام داده و تبعات ــوزه انج ح
ــود  ــوش نش ــز فرام ــه نی ــن نکت ــد. ای ــد ش خواه
ــل  ــی تحوی ــا ویران ــور را ب ــل، کش ــت قب ــه دول ک
ــع معجــزه در ســال نخســت  ــد توق داد پــس نبای

ــت. داش
  

دیپلماسی فعال اقتصادی

علی رهجو، تحلیلگر مسائل اقتصادی
دیپلماســی فعــال اقتصــادی و انعقــاد پیمان هــا 
و معاهده هــای اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه، 
ــت  ــه دول ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــی از مهم تری یک
ــت.  ــام داده اس ــر انج ــاه اخی ــیزدهم در ۱۲ م س
ــان  ــی زم ــدام،  کم ــن اق ــار ای ــاهده آث ــرای مش ب

نیــاز اســت.
 

 عدم استقراض از بانک مرکزی

ــگاه آزاد  ــابق دانش ــس س ــی،  رئی ــد جلیل محم
ابهــر

ــردن از  ــتقراض نک ــول و اس ــردن پ ــاپ نک چ
بانــک مرکــزی بــرای اداره کشــور از نــکات مهــم 
کارنامــه دولــت ســیزدهم اســت. دیپلماســی فعال 
ــای  ــا و تفاهمنامه ه ــاد قرارداده ــادی و انعق اقتص
اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای منطقــه از جملــه 
ــر انجــام  مســائلی اســت کــه در یــک ســال اخی
شــده اســت و نتیجــه اش هــم در ســال های آینــده 
ــی  ــاح ارز ترجیح ــد. اص ــد ش ــخص خواه مش
نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه از ســوی دولــت 
ــات  ــش تبع ــه برای ــد، اگرچ ــام ش ــی انج رئیس
ــن کار را  ــی ای ــع مل ــر مناف ــه خاط ــا ب ــت ام داش

ــام داد. انج
  

قرض و بدهی دولت قبل

ــنده  ــاددان و نویس ــیخی،  اقتص ــد ش عبدالمجی
ــعه ــزی توس ــه ری ــاب برنام کت

برخــی از اقدامــات دولــت ســیزدهم بافاصلــه 
مثــًا  نمی شــود.  دیــده  مــردم  ســفره  در 
انعقــاد قراردادهــای بین المللــی و منطقــه ای و 
ــواردی  ــه م ــادی از جمل ــال اقتص ــی فع دیپلماس
ــرای مشــاهده آن زمــان الزم اســت.  اســت کــه ب
همچنیــن مدیریــت نقدینگــی و پایــه پولــی نیز از 
جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه زمــان نیــاز دارد. 
ــا کلــی قــرض و بدهــی  ــت قبــل، کشــور را ب دول
تحویــل دولــت رئیســی داد بنابرایــن توقــع 

ــید. ــته باش ــزه نداش معج
منبع: روزنامه ایران

کارشناسان اقتصادی در گفت و گویی عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کردند

3۰ اقدام شاخص اقتصادی دولت از زبان 3۰ اقتصاددان
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رئیس سازمان لیگ کشتی مطرح کرد:

تسویه بدهی 
شرط حضور در لیگ برتر کشتی

رئیــس ســازمان لیــگ فدراســیون کشــتی گفــت: 
ــای  ــد بدهی ه ــر بای ــگ برت ــور در لی ــرای حض ــگاه ها ب باش
ــه ۲  ــوط ب ــان مرب ــتر معترض ــد. بیش ــویه کنن ــود را تس خ
ــت  ــهند ارس اس ــازی س ــدران و داروس ــع مازن ــم صنای تی
ــه  ــگ ارائ ــور در لی ــرای حض ــتی ب ــون درخواس ــه تاکن ک

نداده انــد.
»حمیــد یــاری« در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
کــرد: ثبت نــام بــرای شــرکت تیم هــا در لیــگ برتــر 
ــه  ــده و ب ــاز ش ــاه آغ ــرداد م ــی از ۲۰ م ــتی آزاد و فرنگ کش
ــرار  ــال ق ــر امس ــگ برت ــه دارد. در لی ــاه ادام ــک م ــدت ی م
اســت کــه ۱۰ تیــم در ۲ گــروه کشــتی فرنگــی و آزاد شــرکت 

داشــته باشــند.

ــاز و  ــر آغ ــر از ۷ مه ــگ برت ــه لی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــح داد:  ــد، توضی ــه می یاب ــال جاری ادام ــاه س ــه آذرم ــا نیم ت
ــده  ــا نماین ــا تیم ه ــم ت ــروع کرده ای ــود را ش ــات خ مکاتب
خــود را معرفــی کننــد و از زمــان ابــاغ آن تــا کنــون هنــوز 
ــر  ــگ برت ــت. در لی ــرده اس ــام نک ــورش را اع ــی حض تیم
ــده از  ــود کنن ــم صع ــری و ۲تی ــگ برت ــم لی ــال ۸تی امس
ــم  ــا نظ ــگ  را ب ــم لی ــا داری ــد. بن ــرکت دارن ــک ش ــته ی دس
ــرای  ــرایط ب ــا ش ــم ت ــزار کنی ــه برگ ــاس آیین نام و براس
ــرای  ــس ب ــر و برعک ــه برت ــک ب ــگ ی ــای لی ــود تیم ه صع
ــاد ــک ایج ــته ی ــه دس ــری ب ــگ برت ــای لی ــقوط تیم ه  س

شود.
رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی در خصــوص لیــگ 
را  تــا حداقــل ظرفیت هــا  داریــم  بنــا  برتــر گفــت: 
بــرای تیم هــا داشــته باشــیم. تیم هــا بــرای حضــور 
ــی  ــود را معرف ــی خ ــان مال ــا حامی ــی و ی ــع مال ــد مناب بای
ــه ای  ــگاه های حرف ــات باش ــی از الزام ــه یک ــرا ک ــد چ کنن
ــی  ــرایط مال ــز ش ــک نی ــگ ی ــور در لی ــن ط ــت. همی اس
ــم  ــد خواهی ــه رص ــا و رزوم ــش آورده ه ــا را در بخ  تیم ه

کرد.
یــاری همچنیــن در خصــوص حضــور کشــتی گیران 
ــال،  ــگ امس ــرد: در لی ــار ک ــر اظه ــگ برت ــی در لی خارج
احتمــال حضــور کشــتی گیرانی از کشــورهای روســیه، 
بــاروس، گرجســتان و قزاقســتان وجــود دارد و بــرای 
ــم.  ــگاری کردی ــز نامه ن ــه نی ــتی گیران ترکی ــور کش حض
ــور  ــن کش ــتی گیران ای ــیه، کش ــق روس ــه تعلی ــه ب ــا توج ب
نیــز در لیگ هــای مختلــف جهــان حضــور داشــته و 
ــتی گیران  ــور کش ــرای حض ــد. ب ــی ندارن ــچ محدودیت هی
و  اتحادیــه جهانــی  بــا  مکاتبــات الزم  نیــز  خارجــی 
خواهــد  صــورت  میزبــان  کشــورهای   فدراســیون های 

گرفت.
ــز  ــت نی ــه عدال ــنامه و اینک ــق اساس ــه داد: طب وی ادام
می تواننــد  تیم هــا  امســال  نــرود  بیــن  از  تیم هــا  در 
تنهــا از ۲ کشــتی گیر بــا عناویــن قهرمانــی جهانــی 
در  تیم هــا  همچنیــن  شــوند.  بهره منــد  قــاره ای  و 
آزاد و فرنگــی تنهــا می تواننــد  برتــر کشــتی  لیــگ 
در  کــه  داخلــی  کشــتی گیران  ســهمیه  ســه  از 
اســتفاده  داشــتند،  حضــور  بلگــراد  جهانــی   آوردگاه 

کنند.
ــه  ــخ ب ــتی در پاس ــر کش ــگ برت ــازمان لی ــس س رئی
ایــن ســوال کــه برخــی کشــتی گیران بــه پرداخــت 
نشــدن مبلــغ قــرارداد خــود از ســال های گذشــته از 
ــوص  ــن خص ــا در ای ــد. آی ــراض دارن ــگاه ها، اعت ــوی باش س
ــق  ــرد: طب ــح ک ــت، تصری ــد گرف ــورت خواه ــی ص نظارت
ــد  ــال ب ــتی گیر در قب ــد کش ــی چن ــه انضباط ــه کمیت نام
ــق  ــا طب ــد تیم ه ــه بای ــتند ک ــی داش ــا اعتراضات عهدی ه
ــاب  ــویه حس ــتی گیران تس ــن کش ــا ای ــود ب ــرایط موج ش
ــه  ــان ب ــتر معترض ــد. بیش ــت کنن ــه دریاف ــت نام و رضای
تیم هــای مربــوط بــه ۲تیــم صنایــع مازنــدران و داروســازی 
ــرای  ــتی ب ــچ درخواس ــون هی ــه تاکن ــود ک ــهند ارس ب س
ــده  ــه نش ــگ ارائ ــازمان لی ــه س ــا ب ــن تیم ه ــور ای  حض

است.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
ــم  ــرای تی ــکلی ب ــه مش ــم ک ــد کاری کنی بای
ــن  ــران ای ــد، از مدی ــود نیای ــه وج ــور ب تراکت
ــای  ــه فض ــد ک ــت کاری کنن ــگاه خواس باش

اســتادیوم ها ســالم بمانــد.
ســید  المســلمین  و  االســام  حجــت 
ــدار سرپرســت  محمــد علــی آل هاشــم در دی
ــا وی،  باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی تراکتــور ب
ــگاه  ــن باش ــرای ای ــت ب ــن آرزوی موفقی ضم
ــو  ــا دارم ج ــزود: تقاض ــال آن اف ــم فوتب و تی
اســتادیوم ها ســالم بمانــد تــا دردســری 

بــرای تیــم ایجــاد نشــود، گرچــه کنتــرل ایــن 
موضــوع در عرصــه ورزش کمــی ســخت اســت.
ــن  ــز در ای ــور نی ــگاه تراکت ــت باش سرپرس
دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از رونــد آماده ســازی 
تیــم، خاطرنشــان کــرد: امســال آقــای زنــوری 
امکانــات فــوق العــاده ای بــرای تراکتــور ایجــاد 
ــه آقــای بردیــف کــه  کــرده و هدایــت تیــم ب
از بزرگتریــن مربیــان دنیاســت، ســپرده شــده 

اســت.
ایــوب بهتــاج بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی 
ــت در  ــرای موفقی ــواداران ب ــم و ه ــای تی اعض
ــوان  ــده ایم، عن ــم ش ــم قس ــاری ه ــال ج س
داشــت: حضرتعالــی همــواره بــه باشــگاه 
تراکتــور و هوادارانــش لطــف داشــته اید و 
ــائل  ــه مس ــه ب ــاز جمع ــون نم ــا از تریب باره

ــد. ــاره کرده ای ــور اش ــگاه تراکت باش
ــور،  ــت تراکت ــوص محبوبی ــاج در خص بهت
ــر  ــتان های دیگ ــور در اس ــرد: تراکت ــان ک بی
ــی  ــان غرب ــان، آذربایج ــل، زنج ــون اردبی همچ
ــارج از  ــی خ ــور و حت ــهرهای کش ــر ش و اکث
ــز ســعی  ــا نی کشــور هــم محبــوب اســت و م
ــه  ــوط ب ــور مرب ــفاف ام ــور ش ــه ط ــم ب می کنی
باشــگاه را بــا هــواداران در میــان بگذاریــم تــا 

ــند. ــا باش ــاور م ــراه و ی هم
وی بــا بیــان اینکــه امکانــات باشــگاه 
اســتان  بــرای  ویــژه  ظرفیــت  تراکتــور 
داد:  توضیــح  اســت،  شــرقی  آذربایجــان 
خوشــبختانه آقــای زنــوری بــا هزینه شــخصی 
ــردار  ــه س ــاده ای در مجموع ــات فوق الع امکان
ســپهبد شــهید ســلیمانی ایجــاد کــرده و هتل 

ــه  ــی ب ــای آت ــی روزه ــگاه ط ــی باش اختصاص
ــای  ــد و کاره ــد ش ــاح خواه ــل افتت ــور کام ط
ــز  ــه نی ــتخر مجموع ــه اس ــوط ب ــی مرب عمران

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
سرپرســت باشــگاه تراکتــور در پایــان بیــان 
ــگاه  ــک باش ــد مال ــه تاکی ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
تمامــی  مدیــره،  هیــأت  هدف گــذاری  و 
ــات  ــرار اتفاق ــدم تک ــتای ع ــا در راس تاش ه
تلــخ فصــل گذشــته اســت و نواقصــات موجــود 
ــا  ــور ب ــا تراکت ــود ت ــع می ش ــه زودی رف ب
ــرود. ــان ب ــاف حریف ــه مص ــتری ب ــدرت بیش ق
ــور از  ــال تراکت ــم فوتب ــت، تی ــی اس گفتن
ــم  ــان تی ــه میزب ــر جمع ــگ برت ــه دوم لی هفت
ذوب آهــن اصفهــان در ورزشــگاه ســردار 
ــود. ــد ب ــز خواه ــلیمانی تبری ــم س ــهید قاس ش
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مغــازه ملکــی شــهرداری واقــع در طبقــه همکــف مجتمــع ســیتی ســنتر را بشــرح جــدول ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی 

بــه مــدت ســه ســاله بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــیله از اش بدینوس
دعــوت مــی شــود در صــورت تمایــل تــا 
ــه  ــنبه مورخ ــه ش ــت اداری روز س ــان وق پای
1401/6/15 ضمــن مراجعــه بــا ســامانه تدارکات 
www. نشــانی  بــه  دولــت  الکترونیکــی 

و  مزایــده  مطالعــه شــرایط  و   setadiran.ir
اســناد مربوطــه کــه در ســایت بارگــذاری 

ــد. ــرکت نماین ــده ش ــت در مزای ــده اس ش
شهردار جلفا - یعقوب بدرنژاد

تاریخ انتشار مرحله اول - چاپ اول: 1401/5/20 )روزنامه آذربایجان(
تاریخ انتشار مرحله اول - چاپ دوم: 1401/5/27 )روزنامه آذربایجان(

گفــت:  فوتبــال  کارشــناس 
باشــگاه های مــا از وکای مســلط بــه 
ورزشــی  بین الملــل  حقــوق  امــور 
گاهــی  فقــط  و  نمی کننــد  اســتفاده 
ــک  ــا ی ــراردادی ب ــد ق ــات می خواهن اوق
ــود. ــا ش ــی امض ــی خارج ــا مرب ــن ی بازیک
بیــژن ذوالفقــار نســب در گفــت و 
ــزاری  ــی خبرگ ــگار ورزش ــا خبرن ــو ب گ
فــارس در مــورد دلیــل شکســت باشــگاه 

فدراســیون  و  هــا  
فوتبــال کشــورمان در 
حقوقــی  پرونده هــای 
ماننــد  بین المللــی 
 ، ویلموتــس  مــارک 
ــتراماچونی،  ــدره آ اس آن
و... کالــدرون  گابریــل 
ــال  ــت: فوتب ــار داش اظه
ســنتی  کامــا  مــا 
و  می شــود  اداره 
علــم مدیریــت اکثــر 

 ۵۰-۴۰ بــه  مربــوط  مــا  باشــگاه های 
ــی  ــر مدیران ــت و اکث ــته اس ــال گذش س
کار  اخیــر  ســال   ۲۵ یــا   ۲۰ در  کــه 
ــا  ــا ی ــگاه ه ــی در باش ــت دولت مدیری
فوتبــال مــا انجــام داده انــد روال ســنتی 
ــط  ــی فق ــد. گاه ــه ان ــش گرفت را در پی
ــا فــان  ــرد ی ــه خاطــر اینکــه فــان ف ب
ــرارداد  ــا او ق ــت ب ــی اس ــی آدم خوب مرب
همیــن  عاقبتــش  و  کرده ایــم  امضــا 

. د می شــو

ــا از وکای  ــگاه های م ــزود: باش وی اف
مســلط بــه امــور حقــوق بین الملــل 
ورزشــی اســتفاده نمی کننــد و فقــط 
گاهــی اوقــات می خواهنــد قــراردادی بــا 
ــا  ــی امض ــی خارج ــا مرب ــن ی ــک بازیک ی
ــر  ــای ه ــرای امض ــه ب ــود. در حالیک ش
ــرد خارجــی  ــا ف ــه خصــوص ب ــرارداد ب ق
ــه حقــوق ورزش  ــد از وکای مســلط ب بای
ــاید در  ــه ش ــی ک ــم. وکای ــتفاده کنی اس

کشــورمان تعدادشــان زیــاد نباشــند امــا 
بین المللــی شــخصیت های  در عرصــه 
ــالیانه  ــوق س ــتند و حق ــته ای هس برجس
بــه 3۰۰ هــزار  آنهــا گاهــی شــاید 
ــتفاده  ــا اس ــا از آنه ــد ام ــم نرس دالر ه
ــن  ــویم چندی ــور می ش ــم و مجب نمی کنی

ــم. ــه بدهی ــون دالر جریم میلی
ذوالفقارنســب تصریــح کــرد: در حــال 
ــه مربیــان و بازیکنــان خارجــی  حاضــر ب
ــی در  ــای  اینچنین ــر قرارداده ــه خاط ب

ــاید  ــی ش ــم مل ــی تی ــر و حت ــگ برت لی
ــول و  ــون دالر پ ــا ۲۰ میلی ــدود ۱۵ ت ح
بایــد  و  کرده ایــم  پرداخــت  غرامــت 
ــیم. ــاس باش ــا حس ــه قرارداده ــبت ب نس
نبایــد  مدیــران  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــان  ــق خودش ــلیقه و منط ــا س ــط ب فق
ــه دنبــال امضــای قــرارداد باشــند کــه  ب
ــن  ــاهد رخ دادن چنی ــورت ش در آن ص

بــود. فاجعه هایــی خواهیــم 
کارشــناس  ایــن 
بایــد  گفــت:  فوتبــال 
ــه  ــتورالعملی ب ــک دس ی
و  فدراســیون ها  همــه 
ــود  ــاغ ش ــگاه ها اب باش
ــم  ــزم کنی ــا را مل و آنه
ــای  ــی قرارداده ــا تمام ت
تحــت  بین المللــی 
نظــارت  و  کنتــرل 
یــک وکیــل حقوقــی 
ــلط و  ــرده و مس تحصیلک
امضــا شــود. بین المللــی  مــدرک  دارای 
ــا اشــاره بــه پرونده هــای زیــادی  وی ب
ــور  ــگاه های کش ــه باش ــی علی بین الملل
ــد  ــان عق ــفانه زم ــت: متأس ــار داش اظه
قــرارداد مدیــران شــاداب و ســرحال 
ــرارداد  ــه ق ــل اینک ــه دلی ــا ب ــتند ام هس
ــا  ــن قرارداده ــده و ای ــا نش ــی امض خوب
ــی  ــل حقوق ــک وکی ــارت ی ــت نظ تح
بین المللــی انجــام نشــده شــاهد چنیــن 

ــتیم. ــی هس ــات تلخ اتفاق

مدیریت سنتی و قراردادهای دلبخواه 
عامل شکست در پروند ه های بین المللی

فرهنگی ورزشــی  باشــگاه  مالــک 
عبــدی مراغــه گفــت: »مهــدی وثوقیــان« 
بازیکنــان  از  و  ۱۶ ســاله  فوتبالیســت 

ــد  ــا عق ــگاه ب ــن باش ــابق ای س
ــم  ــه تی ــاله ب ــک س ــرارداد ی ق
فوتبــال »آلیانــس« جمهــوری 

آذربایجــان پیوســت.
ــو  غامرضــا عبــدی در گفت وگ
بــا ایرنــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
دو  برادرخواندگــی  تفاهم نامــه  
باشــگاه مــاه گذشــته امضــا شــد، 
ــوان  ــه عن ــان« ب ــزود: »وثوقی اف
آینــده دار  بازیکنــان  از  یکــی 
بازیکــن  نخســتین  مراغــه  
ــن  ــس از ای ــه پ ــت ک ــگاه اس باش
ــی  ــم آذربایجان ــه تی ــه ب تفاهم نام

ــد. ــق ش ملح
ــان«  ــه »وثوقی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوپ  ــن باشــگاه ت ــم بزرگســاالن ای در تی

خواهــد زد، اضافــه کــرد: باشــگاه آلیانس 
در رشــته فوتبــال در لیــگ دســته ۲ 
ــم  ــان و تی ــای آذربایج ــگ لژیونره و لی

ــوپرلیگ  ــگاه در س ــن باش ــال ای فوتس
ــد. ــم داری می کن ــور تی ــن کش ای

ــای  ــزاری اردوه ــرد: برگ ــد ک وی تاکی

اســتعدادیابی  مشــترک،  تدارکاتــی 
و شناســایی بازیکنــان مســتعد هــر 
۲ تیــم بــرای حضــور در ســطح اول 
آذربایجــان،  و  ایــران  فوتبــال 
ــی  ــای تخصص ــزاری کارگاه ه برگ
رشــته های  در  دانش افزایــی 
انجــام  و  فوتســال  و  فوتبــال 
تورنمنت هــای  و  مســابقات 
ــم  ــای مه ــه بنده ــی از جمل اروپای
تفاهم نامــه بیــن ۲ باشــگاه اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا باشــگاه 
ــه  ــدی مراغ ــی عب فرهنگی ورزش
ــال  ــود را از س ــمی خ ــت رس فعالی
ــال  ــت فوتب ــر هیئ ــر نظ ۱3۹۱ زی
آذربایجان شــرقی آغــاز کــرد و 
ــی  ــال دائم ــه فوتب ــون مدرس اکن
ایــن باشــگاه در رده هــای نونهــاالن، 
ــال  ــان فع ــان و جوان ــاالن، نوجوان خردس

ــت. اس

فوتبالیست مراغه ای به تیم »آلیانس« جمهوری آذربایجان پیوست

واکنش تراکتور به احتمال جذب 
»دیاباته« و افشای قراردادها

ــه احتمــال حضــور شــیخ  مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور ب
ــن تیــم واکنــش نشــان داد. ــه در ای دیابات

ایــوب بهتــاج دربــاره اســتوری صفحــه منتســب به شــیخ 
ــور  ــگاه تراکت ــا باش ــه آی ــز و اینک ــن قرم ــا پیراه ــه ب دیابات
هــم بــه دنبــال جــذب ایــن بازیکــن اســت، اظهــار داشــت: 
ــم و  ــام نداده ای ــن انج ــن بازیک ــا ای ــره ای ب ــون مذاک تاکن
ــه  ــه ب ــیاحتی دیابات ــفر س ــتوری س ــن اس ــور ای ــاید منظ ش

ایــران اســت! 
ی  و
د  ر مــو ر د
مــه  نا بر
ه  شــگا با
ر  کتــو ا تر
بــرای جــذب 
جــم  مها
ســرمربی  بازیکنــی  هــر  داد:  توضیــح  خارجــی، 
 بخواهــد بــرای حضــورش در ایــران تــاش خواهیــم 

کرد.
مدیرعامــل تراکتــور دربــاره اینکــه آیــا نــام دیاباتــه هــم 
ــام او در  ــخ داد: ن ــت، پاس ــف اس ــر بردی ــرات مدنظ ــزو نف ج
لیســت بردیــف نیســت امــا تــاش می کنیــم قبــل از اتمــام 

نقــل و انتقــاالت بازیکــن جدیــدی جــذب کنیــم.
بهتــاج درمــورد وضعیــت تیــم تراکتــور پــس از شکســت 
دو بــر یــک مقابــل گل گهــر ســیرجان گفــت: خــدا را شــکر 
ــز  ــه ج ــه ب ــی دارد. البت ــوب و عال ــت خ ــون وضعی ــم اکن تی
نتیجــه از عملکــرد همــه بازیکنــان مقابــل گل گهــر راضــی 
ــی  ــه خوب ــم نتیج ــن ه ــل ذوب آه ــدوارم مقاب ــتم و امی هس

ــازی کنیــم. ــم و هــم خــوب ب بگیری
ــری را  ــن دیگ ــام بازیک ــف ن ــا بردی ــه آی ــاره اینک وی درب
در لیســت خــروج تراکتــور قــرار داده اســت، عنــوان کــرد: 
ــان نقــل و  ــه چنیــن اتفاقــی هــم باشــد در پای اگــر قــرار ب

انتقــاالت مشــخص خواهــد شــد.
ــا  ــورت ب ــه در ص ــوص اینک ــور درخص ــل تراکت مدیرعام
تماشــاگر برگــزار شــدن دیدارهــای هفتــه دوم لیــگ برتــر، 
آیــا ورزشــگاه شــهید ســلیمانی آمادگــی حضــور هــواداران 
ــان  ــن را دارد، خاطرنش ــا ذوب آه ــازی ب ــم در ب ــن تی ای
کــرد: ســازمان لیــگ تاکنــون حضــور تماشــاگران در هفتــه 
ــن کار را  ــان ای ــر زم ــت. ه ــرده اس ــام نک ــگ را اع دوم لی
ــگاه  ــاگران در ورزش ــور تماش ــا حض ــکلی ب ــام داد، مش انج
شــهید ســلیمانی نداریــم زیــرا پیــش از ایــن هــم مســابقات 
ــده  ــزار ش ــگاه برگ ــن ورزش ــواداران در ای ــور ه ــا حض  ب

است.
بهتــاج درمــورد اینکــه شــب گذشــته در برنامــه فوتبــال 
برتــر پــس از اعــام مجمــوع قراردادهــای اســتقال 
و پرســپولیس، مجــری ایــن برنامــه درخواســت کــرد 
تیم هایــی ماننــد تراکتــور نیــز ایــن مبالــغ را افشــا 
کننــد، توضیــح داد: ســوال مــن ایــن اســت اگــر اســتقال 
ــا  ــغ افش ــن مبال ــد، ای ــی رفتن ــورس نم ــه ب ــپولیس ب و پرس
ــرود  ــورس ب ــه ب ــم ب ــا ه ــگاه م ــان باش ــر زم ــد؟ ه می ش
قطعــا ایــن کار را انجــام مــی دهــد. االن هــم مشــکلی بــرای 
ــف  ــور نص ــرا تراکت ــم زی ــان نداری ــای م ــار هزینه ه انتش
ــل و  ــان نق ــر زم ــت. ه ــرده اس ــه ک ــا هزین ــی تیم ه برخ
ــی  ــام آمادگ ــدام اع ــن اق ــرای ای ــد ب ــام ش ــاالت تم انتق

ــرد. ــم ک خواهی
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سفارش ۱۸ فروند جنگنده اف-3۵ 
توسط ایتالیا

ایتالیــا قــراردادی بــه ارزش ۵۲۴ میلیــون دالر بــا شــرکت 
»الکهیــد مارتیــن« آمریــک بــرای خریــد ۱۸ فرونــد جنگنده 

نســل پنجــم »اف-3۵« امضــا کــرده اســت.
 ایــن قــرارداد کــه توســط پنتاگــون )وزارت دفــاع ایــاالت 
متحــده( در ۹ آگوســت ۲۰۲۲ )۱۸ مــرداد( اعــام شــد، 
ــی،  ــد اف-3۵ ب ــار فرون ــد اف-3۵ ای و چه ــامل ۱۴ فرون ش

ــود. ــد ب خواه

ــای  ــی رود جنگنده ه ــار م ــزارش، انتظ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــوند. ب ــل داده ش ــن ۲۰۲۵ تحوی ــا ژوئ ــد ت اف-3۵ جدی
عنــوان بخشــی از برنامــه دفاعــی ایــن کشــور، ایتالیــا قصــد 
ــد اف- ــه ۶۰ فرون ــد اف-3۵ ازجمل ــوع ۹۰ فرون دارد در مجم

ــد. ــته باش ــی، داش ــد اف-3۵ ب 3۵ ای و 3۰ فرون
ــم در  ــل پنج ــده نس ــوع جنگن ــن ن ــد ای ــزان تولی می
ســال های اخیــر بــه طــور پیوســته در حــال افزایــش بــوده 
اســت. در ســال ۲۰۲۱، الکهیــد مارتیــن تحویــل ۱۴۲ فرونــد 
از ایــن نــوع هواپیمــا را اعــام کــرد و مجمــوع هواپیماهــای 
عملیاتــی اف-3۵ در سراســر جهــان را بــه ۷۵۰ فرونــد 
رســاند. ایــن شــرکت قصــد داشــت ۱۹۶ جنگنــده اف-3۵ را 

ــد. ــل ده ــال ۲۰۲۲ تحوی در س
ــو و  ــم نات ــای مه ــه بازوه ــا از جمل ــی ایتالی ــروی هوای نی
ــای  ــت و جنگنده ه ــا اس ــی اروپ ــش هوای ــکا در پوش آمری
ــار  ــا ب ــان و ایتالی ــای آلم ــا جت ه ــراه ب ــور هم ــن کش ای

ــد. ــده دارن ــی را برعه ــت هوای ــی گش اصل
 در حالیکــه شــرکت  ســازنده ایــن هواپیمــا مدعــی رادار 

گریــز بــودن ایــن جنگنــده اســت، 
می تواننــد  »رزونانــس«   رادارهــای  اینــک  امــا   
ــه  ــایی کنند.گفت ــز اف-3۵ را شناس ــای رادارگری جنگنده ه
ــران نیــز ایــن قابلیــت را دارد.  ــر« در ای می شــود رادار »قدی
ــماری از  ــب پرش ــا ترکی ــازی ب ــه ف ــوع آرای ــر از ن رادار قدی
فرســتنده ها و گیرنده هــا بــه صــورت چهــار وجهــی، 
ــدون چرخــش و حرکــت میکانیکــی، پوشــش 3۶۰ درجــه  ب
و بــرد ۱۰۰۰ کیلومتــر را داراســت. کشــف انــواع هواپیماهــای 
ــی  ــک، ارزان ــگ الکترونی ــا جن ــه ب ــت مقابل ــکار، قابلی پنهان
ــن رادار  ــته ای ــای برجس ــه ویژگی ه ــی از جمل ــد بوم و تولی

ــت. اس

توافق پاکستان و عربستان 
برای همکاری اقتصادی

منابــع خبــر از توافــق میــان پاکســتان و عربســتان بــرای 
ــارت و  ــرمایه گذاری  تج ــه س ــا در زمین ــش همکاری ه افزای

انــرژی خبــر دادنــد.
و  پاکســتان  نخســت وزیر  اخیــرا »شــهباز شــریف« 
»محمــد بــن ســلمان« ولیعهــد ســعودی بــا یکدیگــر تمــاس 
تلفنــی برقــرار کــرده و در خصــوص روابــط دو جانبــه میــان 

ــد. ــو کردن ــر گفت وگ ــا یکدیگ ــور ب دو کش
ــا  ــی ب ــوی تلفن ــن گفت وگ ــلمان در ای ــریف و بن س ش
اشــاره بــه روابــط تاریخــی میــان دو کشــور بــر فرصت هــای 
در  خــود  همکاری هــای  ارتقــاء  بــرای  پیش رویشــان 
ــاء  ــن ارتق زمینه هــای مختلــف تأکیــد کــرد و مســیرهای ای

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس را م
ــاه  ــز« پادش ــلمان بن عبدالعزی ــز »س ــال نی ــن ح در همی
ــن  ــاد و  پنجمی ــز هفت ــلمان نی ــد بن س ــتان و محم عربس
ــور  ــن کش ــردم ای ــه م ــتان را ب ــتقال پاکس ــالگرد اس س

ــد. ــک گفتن تبری
بــه گفتــه منابــع خبــری، عربســتان ســعودی بــا تمدیــد 
ســپرده 3 میلیــارد دالری در بانــک مرکــزی پاکســتان بــرای 
ــاد در  تقویــت ذخایــر خارجــی خــود، در حالیکــه اســام آب
ــدوق  ــا صن ــی ب ــته کمک ــت بس ــرای دریاف ــره ب ــال مذاک ح

بیــن المللــی پــول اســت. موافقــت کــرده اســت.

تمرین نظامی مشترک میان 
ُعمان و آمریکا

ــی  ــی آمریکای ــای نظام ــراه یگان ه ــه هم ــان ب ــش عم ارت
تمریــن نظامــی مشــترکی تحــت عنــوان »وادی النــار« آغــاز 

کردنــد.
 ایــن تمریــن در اســتان »ظفــار« عمــان برگــزار می شــود 
ــادی  ــاری می ــاه ج ــارم م ــت و چه ــا بیس ــت ت ــرار اس و ق

)آگوســت( ادامــه داشــته باشــد.
ــوب  ــور در چارچ ــن مذک ــزارش، تمری ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــطح  ــظ س ــور حف ــه منظ ــان ب ــش عم ــی ارت ــه آموزش برنام
ــش  ــی نیروهای ــی و رزم ــی آموزش ــرد و کارای ــاالی عملک ب
ــورهای  ــا کش ــی ب ــاالنه تمرین های ــورت س ــه ص ــت و ب اس

مختلــف برگــزار می کنــد.

ــارب  ــادل تج ــا را تب ــن تمرین ه ــر ای ــدف دیگ ــن ه الوط
ــان  ــف می ــی مختل ــی و دفاع ــای جنگ ــی و مهارت ه نظام

خوانــد. مشــارکت کننده  طرف هــای 
ــی  ــن نظام ــز تمری ــته نی ــه گذش ــان دو هفت ــش عم ارت

ــرد. ــزار ک ــد برگ ــش هن ــا ارت ــری ب ــترک دیگ مش
ــی  ــترک نظام ــن مش ــاری تمری ــه ج ــن رابطه،هفت در همی
ــدید  ــم ش ــام »خش ــه ن ــکا ب ــعودی و آمری ــتان س عربس
ــا مشــارکت  پیــاده نظــام نیــروی دریایــی عربســتان  ۲۲« ب
ســعودی و تفنگــداران دریایــی آمریــکا در منطقــه ســاحلی 

ــد. ــزار ش ــعودی برگ ــتان س ــرب عربس ــع« در غ »ینب

عزاداری پس از الیروبی سیل در امامزاده داوود 
پس از گذشت چند روز از سیل منطقه امام زاده داوود و با پایان یافتن الیروبی صحن امام زاده توسط گروه های جهادی و نیروهای امدادی. مراسم عزاداری شب سوم محرم در صحن اصلی امام زاده برگزار شد.

ــور  ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی »والدیمی
ــی  ــورش آمادگ ــرد کش ــام ک ــیه اع روس
ــا  ــود را ب ــلیحات خ ــن تس دارد مدرن تری
ــذارد. ــتراک بگ ــه اش ــد ب ــورهای متح کش

نوشــته  بــه   
شــبکه  وبــگاه 
تــودی«،  »راشــا 
حیــن  پوتیــن 
ســخنرانی در مراســم 
نمایشــگاه  افتتــاح 
نظامــی  بین المللــی 
بــا حضــور نماینــدگان 
گفــت:  کشــور   ۱۲۰
»روســیه قــدردان این 
ــدان  ــه متح ــت ک اس
در  زیــادی  هم فکــر 

قاره هــای مختلــف دارد کــه در برابــر 
ــیر  ــرده و مس ــم نک ــر خ ــی س هژمون

گرفته انــد«. پیــش  را  مســتقلی 
دربــاره  روســیه  رئیــس جمهــور   
ــورد  ــت: »در م ــز گف ــن نی ــگ اوکرای جن
علمیــات ویــژه نظامــی، ســربازان مــا در 
ــور  ــه ط ــاس، ب ــان دونب ــار جنگجوی کن

ــام  ــود را انج ــف خ ــزی وظای ــار آمی افتخ
می دهنــد و بــرای روســیه و زندگــی 
در صلــح در جمهوری هــای لوهانســک 
ــنی  ــه روش ــد و ب ــک می جنگن و دونتس

وظایــف تعییــن شــده را اجــرا می کنــد و 
قــدم بــه قــدم ســرزمین دونبــاس را آزاد 

می کننــد«.
آمــاده  »مــا  گفــت:  همچنیــن  او   
ــلیحات،  ــواع تس ــن ان ــتیم مدرن تری هس
از ســاح های ســبک تــا خودروهــای 
زرهــی و توپخانــه و رزم هوایــی و وســائل 

بــرای  را  سرنشــین  بــدون  پــروازی 
ــم«. ــنهاد دهی ــود پیش ــدان خ متح

فــروش  بــرای  روســیه  آمادگــی   
تســلیحات مــدرن بــه کشــورهای متحــد 
اعــام  حالــی  در 
کــه  اســت  شــده 
غربــی  کشــورهای 
ــا  ــده اند ب ــی ش مدع
ــاه  ــج م ــت پن گذش
از جنــگ اوکرایــن، 
انبارهــای تســلیحاتی 
حــال  در  روس هــا 
ــتند.  ــیدن هس ته کش
یــک  مدیــر   
ــی روز  ــرکت روس ش
ــام کرد،  ــنبه اع دوش
ــکی  ــد موش ــامانه های پدافن ــل س تحوی
ــه هنــد،  ــن کشــور ب اس-۴۰۰ ســاخت ای
ــود.  ــام می ش ــی انج ــه قبل ــق برنام طب
مدیــر شــرکت واردات و صــادرات صنایــع 
نظامــی »روسوبورونکســپورت« گفــت: 
ــت  ــور موفقی ــه ط ــد ب ــا هن ــرارداد ب »ق

ــت«. ــده اس ــی ش ــزی اجرای آمی

رئیس جمهور روسیه: 

مدرن ترین تسلیحات را به متحدان می دهیم

قرارداد جدید ترکیه و روسیه 
برای تولید مشترک اس۴۰۰

ــا  ــور ب ــن کش ــه ای ــرد ک ــام ک ــیه اع ــی روس ــام نظام مق
ــه تفاهــم  ــرای ســاخت مشــترک ســامانه اس۴۰۰ ب ترکیــه ب

ــت. ــیده اس رس
ــی و  ــکاری فن ــرویس هم ــر س ــوگایف، مدی ــری ش دیمیت
ــه مذاکــرات  ــا اشــاره ب نظامــی فــدرال روســیه )FSVTS( ب
ــری  ــت س ــرای دریاف ــیه ب ــه و روس ــن ترکی ــده بی انجام ش
دوم ســامانه موشــکی اس۴۰۰ اظهــار داشــت: قــراردادی برای 
ــن  ــکی اس ـ۴۰۰ بی ــامانه موش ــری از س ــن س ــن دومی تأمی
ــر مبنــای  ــه امضــا رســیده اســت کــه ب روســیه و ترکیــه ب

ــود. ــد می ش ــه تولی ــامانه در ترکی ــن س ــی از ای آن بخش

ــی  ــع دفاع ــس صنای ــر رئی ــماعیل دمی ــن اس ــش از ای پی
پیرامــون  مطرح شــده  گمانه زنی هــای  دربــاره  ترکیــه 
ــوی  ــال آن از س ــال انتق ــکی اس۴۰۰ و احتم ــامانه موش س
ــچ  ــه هی ــه ترکی ــود ک ــه ب ــر گفت ــوری دیگ ــه کش ــه ب ترکی
ــکی  ــامانه موش ــن س ــردن از ای ــر ک ــرای صرف نظ ــدی ب قص

ــدارد. ن
وی افــزود: ایــن بــرای مــا موضــوع مــورد بحــث نیســت. 
ایــن موضــوع در گذشــته روی میــز بــود و اکنــون بــا روســیه 
در ایــن خصــوص در حــال همــکاری هســتیم و ایــن همکاری 

ادامــه دارد.
ــه  ــود ک ــی ب ــه گزارش های ــخ ب ــارات در پاس ــن اظه ای
ــه  ــد ک ــه بودن ــرز گفت ــه رویت ــی ب ــی آمریکای در آن منابع
ــکی  ــامانه موش ــال س ــنهاد انتق ــکارا پیش ــه آن ــنگتن ب واش
ــه اوکرایــن داده اســت تــا در قبــال آن،  اس ۴۰۰ روســی را ب
مســائل فی مابیــن ترکیــه و آمریــکا حــل شــود. بــر اســاس 
ــداده  ــخی ن ــنهاد پاس ــن پیش ــه ای ــه ب ــزارش، ترکی ــن گ ای

ــت. اس
ــا رســانه های  ــدی شــرمن مدتــی پیــش در مصاحبــه ب ون
ــئله ای  ــه مس ــه ب ــوع اس۴۰۰ ک ــه موض ــاره ب ــا اش ــه ب ترکی
ــود:  ــه ب ــت، گفت ــده اس ــل ش ــکا تبدی ــه و آمری ــن ترکی بی
ــد  ــه می توان ــم ک ــی کن ــر م ــومی فک ــل س ــه راه ح ــن ب م

ــد. ــل کن ــئله را ح ــن مس ــرعت ای به س
ــه  ــل ب ــه اس۴۰۰ تبدی ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب کارشناس
ــت  ــده اس ــان ش ــه در دوره اردوغ ــتقال ترکی ــادی از اس نم
ــن  ــه ای ــه ب ــه اجــازه نخواهــد داد ک و رئیــس جمهــور ترکی

ــود. ــیبی وارد ش ــر آس تصوی
ــد  ــث ش ــیه باع ــکی اس۴۰۰ از روس ــامانه موش ــد س خری
ــته  ــال گذش ــی دو س ــنگتن ط ــکارا ـ واش ــط آن ــه رواب ک
ــه  ــکا، ترکی ــه آمری ــوری ک ــود به ط ــختی ش ــرایط س وارد ش
ــل  ــرد و تحوی ــارج ک ــده اف3۵ خ ــد جنگن ــروژه تولی را از پ
نیــز  را  ترکیــه  از ســوی  جنگنده هــای خریداری شــده 

ــرد. ــق ک معل

رســانه  یــک  نوشــته  بــه  بنــا 
ــه  ــه بهان ــنگتن ب ــت واش ــی، دول آمریکای
ــتان  ــده در افغانس ــرکرده القاع ــرور س ت

قصــد آزاد کــردن دارایــی هــای 
ــدارد. ــور را ن ــن کش ای

بــه گــزارش اســپوتنیک، 
ــال  ــتریت ژورن ــه وال اس روزنام
ــه نقــل از مقامــات آمریکایــی  ب
گــزارش داد ایــاالت متحــده 
ــک  ــی بان ــارد دالر دارای ۷ میلی
ــه در  ــتان را، ک ــزی افغانس مرک
ــی  ــداری م ــکا نگه ــاک آمری خ

ــرد. ــد ک ــود، آزاد نخواه ش
ــه  ــن روزنام ــته ای ــه نوش ب
کشــته  از  پــس  آمریکایــی، 

شــدن ایمــن الظواهــری، ســرکرده گــروه 
ــان  ــرات می ــده مذاک ــتی القاع تروریس
واشــنگتن و طالبــان متوقــف شــده 

ــت. اس

ژورنــال  اســتریت  وال  گــزارش  در 
ــت  ــم دول ــن تصمی ــه ای ــت ک ــده اس آم
ــرفت  ــه پیش ــت ک ــد آن اس ــکا موی آمری

ــنگتن و  ــن واش ــرات بی ــی در مذاک اندک
ــی  ــازی دارای ــوص آزادس ــان در خص طالب
ــه  ــردم افغانســتان صــورت گرفت هــای م
اســت و همیــن موضــوع بهبــود شــرایط 

ــه  ــوری ک ــتان، کش ــادی در افغانس اقتص
ــنگی  ــا گرس ــر ب ــا نف ــون ه در آن میلی
ســوال زیــر  را  هســتند،   مواجــه 

 می برد.
در حالــی کــه بانــک مرکــزی 
ــرگیری  ــرای از س ــتان ب افغانس
وظایــف کلیــدی بــه شــدت بــه 
ــاز دارد،  ــی نی ــن مال ــن تامی ای
ــدن حضور ســرکرده  ــت بای دول
القاعــده در افغانســتان را بهانــه 
ــای  ــی ه ــف دارای ــه توقی ادام
مــردم افغانســتان کرده اســت.
ــام  ــدن اع ــو بای ــرا ج اخی
ــر  ــری رهب ــن الظواه ــرد: ایم ک
در  کــه  را  القاعــده  گــروه 
ــت  ــپتامبر دس ــات ۱۱ س ــی حم طراح
نخواهیــم  اجــازه  کشــتیم.  داشــت، 
بــرای  پناهگاهــی  افغانســتان  داد 

شــود. تروریســت ها 

به بهانه حضور سرکرده القاعده در افغانستان؛

آمریکا قصد آزاد کردن ۷ میلیارد دارایی مردم افغانستان را ندارد

»دیمیتــری شــوگایف« رئیس ســازمان 
همــکاری نظامــی روســیه اعــام کــرد که 
ــی  ــور ط ــن کش ــلیحات ای ــادرات تس ص

ــارد  ــه ۱۴ میلی ــال ۲۰۲۱ ب س
دالر  میلیــون  ششــصد   و 

رسید.
وی کــه ایــن ســخنان را در 
ــوان  ــا عن ــتی ب ــان نشس جری
مطــرح   »۲۰۲۲ »ارتــش 
ــیه  ــه روس ــت ک ــرد گف می ک
گذشــته  ســال   ۱۰ طــی 
ــارد  ــا ۱۵ میلی ــادرات ۱۴ ت ص
را  ســال  در  ســاح  دالری 

ــت. ــرده اس ــظ ک حف
تســلیحات  صــادرات 
ــال ها  ــن س ــی ای ــیه ط روس

ــر  ــه عــراق، مصــر، هنــد، چیــن، الجزائ ب
و قزاقســتان بــوده اســت.

روســیه بیــن ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۱ 
دومیــن صــادر کننــده بــزرگ تســلیحات 

در جهــان بــوده اســت. ســهم ایــن 
ــان ۱۹  ــلیحات جه ــازار تس ــور از ب کش
درصــد بــوده اســت. آمریــکا بــا داشــتن 

ــلیحات  ــازار تس ــهم ب ــد از س 3۹ درص
جهــان، بزرگتریــن صــادر کننــده ســاح 
ــس از  ــد. پ ــمار می آی ــه ش ــان ب در جه
ــد  ــا ۱۱ درص ــه ب ــور، فرانس ــن دو کش ای

ــای  ــد در جایگاه ه ــا ۴.۵ درص ــن ب و چی
ــرار  ــان ق ــاح در جه ــادرات س ــدی ص بع

ــد. دارن
شــوگایف گفــت که روســیه 
در حــال مذاکــره با کشــورهای 
آســیا  شــرق  جنــوب 
دربــاره تامیــن کشــتی های 
ــورها  ــن کش ــرای ای ــی ب  جنگ

است. 
وی اضافــه کــرد کــه در 
ــیه  ــژه روس ــات وی ــی عملی پ
درخواســت ها  اوکرایــن،  در 
روســی،  پهپادهــای  بــرای 
هوایــی  دفــاع  ســامانه های 
زن  نقطــه  موشــک های  و 

افزایــش یافتــه اســت.
ــای  ــا، هواپیماه ــاس گزارش ه ــر اس ب
از صــادرات  نیمــی  از  بیــش  نظامــی 
تشــکیل  را  روســیه   نظامــی 

می دهند.
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