تذکر به سه وزیر درباره وضعیت بد

همکاری با عراق در حوزه آموزش نظامی

فرهنگی بازیهای رایانهای

امیــر ســرتیپ حســین ولیونــد زمانــی ،فرمانــده دانشــگاه
فرماندهــی و ســتاد ارتــش در ایــن دیــدار گفــت :در حــال حاضــر
منطقــه مــا دســتخوش شــرایطی اســت کــه ضــرورت دارد بــا
دقــت کامــل موضوعــات و مســائل منطقــه را بنگریــم و بایــد
هوشــیار باشــیم و در برابــر توطئــه دشــمنان در منطقــه بــازی
نخوریــم و مبــادا گرفتــار توطئههایــی شــویم کــه دشــمنان در
منطقــه رقــم میزننــد.

نماینــده دامغــان در مجلــس عنــوان کــرد کــه بعضــی از
بازیهــای رایانــهای موجــود در فروشــگاههای اینترنتــی
همچــون بــازار مغایــر بــا چارچوبهــای فرهنگــی اســت کــه
موجــب آســیب بــه کــودکان و نوجوانــان مــا در ایــن بخــش
میشــود.
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چین متحد استراتژیک ایران
محسوب میشود
صفحه 2

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری آذربایجــان
شــرقی گفــت :بیــش از  ۷۰۰روســتا در اســتان بــا مشــکل کــم
آبــی و بحــران آب مواجــه هســتند.
محمــد اســکندری در نشســت مشــورتی دهیــاران شهرســتان
ســراب ،بــا اشــاره بــه شــروع فعالیــت قــرارگاه آبرســانی در
اســتان افــزود :بــر اســاس مصوبــات ســفر اخیــر هیئــت دولــت

بــه آذربایجــان شــرقی ،عملیــات آبرســانی بــه  ۲۵۰روســتای
اســتان آغــاز شــده اســت و در مــدت  ۳۰مــاه آینــده بــه اتمــام
خواهــد رســید.
وی ادامــه داد :اجــرای ایــن طرحهــای آبرســانی بــه روســتاها
را قــرارگاه امــام حســن مجتبــی (ع) عهــده دار اســت و تــاش
میکنیــم تعــداد  ۵۰۰روســتاهای دیگــر را در قــرارداد منعقــد

شــده افزایــش دهیــم تــا مشــکالت آبــی ســایر روســتاهای
اســتان نیــز رفــع شــود.
مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری اســتان بــا
اشــاره بــه مشــکل راههــای روســتایی اســتان نیــز گفــت :بــرای
احــداث و بهســازی راههــای روســتایی از محــل اعتبــارات ســفر
ریاســت جمهــوری ۶۰۰ ،میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه اســت.

وزیر کشور به استانداران دستور
عملیات جهادی آبخیزداری داد
صفحه 2

فضای استادیومها باید با

همراهی تماشاگران سالم بماند
صفحه 7

توافق پاکستان و عربستان
برای همکاری اقتصادی
صفحه 8

قرارداد جدید ترکیه و روسیه
برای تولید مشترک اس۴۰۰
صفحه 8

صادرات تسلیحات روسیه

به  14/6میلیارد دالر رسید
صفحه 8

مدیر عامل منطقه آزاد ارس:

ارتباطات ارس و نخجوان بیشتر میشود
مدیــر عامــل منطقــه آزاد ارس از
افزایــش ارتباطــات ارس و نخجــوان
خبــر داد.
مجیــد کیانــی در دیــدار بــا
سرکنســول جمهــوری اســامی
ایــران در نخجــوان بــا بیــان اینکــه
افزایــش تعامــات بینالمللــی ارس
در دســتور کار ایــن ســازمان اســت،
اظهــار داشــت :تبــادالت تجــاری و

میــزان صــادرات ارس به کشــورهای
حــوزه قفقــاز بایــد بیــش از میــزان
فعلــی گــردد و ایــن بــا حمایــت
دســتگاه دیپلماســی و اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــای موجــود
بهویــژه احیــاء کریــدور شــمال بــه
جنــوب ممکــن میشــود.
وی افــزود :منطقــه آزاد ارس از
جایــگاه ویــژهای در میــان مناطــق
آزاد کشــور برخــوردار اســت و
تــراز تجــاری آن مثبــت میباشــد.
صــادرات منطقــه بیشــتر از واردات
اســت و ایــن رونــد را بایــد تقویــت
کنیــم.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه
آزاد ارس خواهــان ایفــای نقــش
دیپلماتهــای ایــران در کشــورهای
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان
بــرای احیــای کریــدور شــمال بــه
جنــوب و تبدیــل جلفــا بــه ثقــل
ترانزیتــی شــمالغرب شــد و تاکیــد
کــرد :دســتور ریاســتمحترم
جمهــوری بــرای اجــرای مــاده ۶۵
احــکام دائمــی برنامــه توســعه
کشــور بســیاری از ناهماهنگیهــای
مــرزی را رفــع خواهــد کــرد.
گمــرک بایــد هماهنــگ بــا ســازمان

منطقــه آزاد ارس عمــل کنــد تــا
ترانزیــتوتجــارتتســهیلشــود.
وی ادامــه داد :بایــد برنامــه
راهبــردی و عملیاتــی افزایــش
ارتباطــات منطقــه آزاد ارس بــا
نخجــوان تدویــن و بــر اســاس
برنامهریــزی مشــخص تحقــق ایــن
برنامههــا پیگیــری و اجرایــی
شــود .همــه بخشهــا بایــد
بداننــد کــه در حــوزهی
ارتباطــات گردشــگری،
توریســم ســامت،
جــذب دانشــجو بــرای
پردیسهــا ،احیــاء
ریلــی
ارتباطــات
اســتفاده
بهویــژه
از ظرفیــت راهآهــن
نخجــوان -تبریــز -
مشــهد و افزایــش
ســطح تجــارت بــا
نخجــوان چــه وظایفــی برایشــان
ترســیم شــده اســت.
کیانــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا
کاهــش شــیوع کرونــا و پیگیــری
وزارت امــور خارجــه بــرای رفــع
محدودیــت تــردد زمینــی بــرای
مســافران در مــرز ایــران و جمهوری
خودمختــار نخجــوان ،رونــق
بــه بخشهــای خدماترســان
گردشــگری و بازارچههــا بــاز
گــردد.
سیداحمدحســینی ،سرکنســول
جمهــوری اســامی ایــران در
نخجــوان نیــز در ایــن دیــدار
ضمــن گفتوگــو پیرامــون
مباحــث احیــاء کریــدور شــمال
بــه جنــوب ،توریســم ســامت را
یکــی از ظرفیتهــای ایــران در
جــذب اتبــاع جمهــوری خودمختــار
نخجــوان برشــمرد و خاطرنشــان
کــرد :تبلیغــات بیشــتر در حــوزه
گردشــگری و ایجــاد ظرفیتهــای
جدیــد در ارس بــه ویــژه در حــوزه
درمانــی بــرای انجــام جراحیهــای
ســرپایی و تشــخیصها و معاینــات
اولیــه میتوانــد در افزایــش
ســفرها موثــر واقــع شــود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبرداد؛

برنامه ریزی برای اشتغالزایی  ۳۰هزار نفری مددجویان در سال جاری
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان
شــرقی گفــت :امســال ایجــاد ۳۰
هــزار شــغل بــرای مددجویــان را در
برنامــه داریــم.
غالمعلــی مالمهــدی در همایــش
یــاوران اشــتغال در تبریــز اظهــار
داشــت :ســال گذشــته  ۶۰۰میلیــارد
تومــان اعتبــار اشــتغال
جــذب شــد و امســال در
برنامــه داریــم  ۱,۱۵۰میلیــارد
تومــان تســهیالت بــرای
اشــتغالزایی جــذب کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه
رویکردهــای کمیتــه امــداد
در حــوزه اشــتغال گفــت:
امســال ایجــاد  ۳۰هــزار
شــغل بــرای مددجویــان را در
برنامــه داریــم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان
شــرقی اضافــه کــرد :در  ۴ماهــه
نخســت ســالجاری  ۵۶۰۰فرصــت
شــغلی بــرای مددجویــان تحــت
حمایــت ایجــاد ده اســت.
وی تاکیــد کــرد :نظارتهــای
شــغلی دورهای بعــد از اعطــای
تســهیالت اشــتغال صــورت میگیــرد

تــا طرحهــای اشــتغال راکــد نمانــد و
یــا بــه خطــا نرونــد.
مالمهــدی ضمــن تشــکر از همراهی
مدیــران اســتانی بــا کمیتــه امــداد
اســتان گفــت :همراهــی مســئولین
اســتانی بــه ویــژه نماینــده محتــرم
ولــی فقیــه در اســتان و اســتاندار و

محتــرم باعــث شــد تــا کمیتــه امــداد
اســتان در رتبههــای باالتــر کشــوری
در حــوزه اشــتغال قــرار گیــرد.
کمیتــه امــداد کارنامــه موفقــی از
خــود بــه جــا گذاشــته اســت
رئیــس دفتــر نماینــده ولــی
فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی
نیــز در ایــن مراســم گفــت :کمیتــه

امــداد کارنامــه موفقــی از خــود بــه
جــا گذاشــته کــه نشــانگر همدلــی و
همراهــی مدیــران دلســوز اســت.
حجــت االســام و المســلمین
علــی فقیــه اظهــار داشــت :بــرای
اداره جامعــه و پیــاده کــردن منویــات
بــزرگ مشــارکت مــردم در ســرلوحه
پیامبــر (ص) بــوده و الزمــه
یــک کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد
مؤثــر کمیتــه امــداد اســتان
در حــوزه اشــتغال گفــت :اگر
مشــارکت و همراهــی مــردم
و مدیــران متعهــد نباشــد
قطعــ ًا ایــن موفقیتهــا
حاصــل نمیشــد.
رئیــس دفتــر نماینــده
ولــی فقیــه در اســتان ادامــه
داد :کمیتــه امــداد کارنامــه موفقــی از
خــود بــه جــا گذاشــته کــه نشــانگر
همدلــی و همراهــی مدیــران دلســوز
اســت.
حجــت االســام فقیــه تاکیــد
کــرد :کار در کمیتــه امــداد و خدمــت
رســانی بــه محرومیــن بســیار مقــدس
و ارزشــمند اســت.

برداشت بیش از  3هزار تن عسل
از کندوهای مراغه

سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان
ویــژه مراغــه از برداشــت بیــش از  3هــزار تــن عســل
از کندوهــای شهرســتان مراغــه خبــر داد.
ســعید خیراندیــش در گفتوگــو بــا خبرنــگاران
اظهــار کــرد :برداشــت عســل از  ۲۷۰هــزار کنــدوی
بومــی و مــدرن شهرســتان از اول مــرداد آغــاز شــده
اســت و پیشبینــی میشــود بــه علــت شــرایط
خــوب آب و هوایــی بیــش از  ۳هــزار تــن عســل از
کندوهــای ایــن شهرســتان برداشــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه متوســط تولیــد عســل در
کندوهــای بومــی  ۶تــا  ۹کیلوگــرم و مــدرن  ۲۰تــا ۳۰
کیلوگــرم اســت ،افــزود :زنبــورداری و تولیــد عســل
در مراغــه بــرای بیــش از  ۲هــزار نفــر شــغل مســتقیم
ایجــاد کــرده اســت.
بــه گفتــه سرپرســت مدیریــت جهادکشــاورزی
شهرســتان مراغــه ،نزدیــک بــه  ۷۰درصــد عســل
مراغــه بــه علــت کیفیــت خــوب بــه دیگــر اســتانها
و کشــورهای همســایه صــادر میشــود و زنبــورداران
مراغــه بــا تولیــد  ۲۵درصــد عســل اســتان رتبــه اول
تولیــد ایــن محصــول را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
آذربایجانشــرقی بــا داشــتن یــک میلیــون و
 ۵۰۰هــزار کنــدو از نظــر داشــتن تعــداد کنــدو رتبــه
نخســت کشــور را دارد .زنبــورداران اســتان بــا تولیــد
بیــش از  ۱۵هــزار تــن عســل رتبــه دوم را بــه خــود
اختصــاص داده انــد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی:

استخراجکنندگان غیرقانونی رمز ارز در آذربایجانشرقی  ۳۸۱میلیارد ریال جریمه شدند
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه کشــف
پنــج هــزار و  ۵۶۱دســتگاه اســتخراج
رمــز ارز (ماینــر) غیرمجــاز در بیــش
از ســه ســال گذشــته از ســوی ایــن
شــرکت اعــام کــرد :اســتخراجکنندگان
غیرقانونــی رمــز ار در ایــن مــدت ۳۸۱
میلیــار ریــال جریمــه شــدند.
اکبــر فــرج نیــا در یــک گفتگــوی
خبــری بــا اشــاره بــه عملکــرد مبــارزه
بــا اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز در حــوزه
ایــن شــرکت ،اظهــار کــرد :کارشناســان
ایــن شــرکت از ابتــدای ســال  ۱۴۰۱تــا
 ۲۲مــرداد مــاه امســال نیــز تعــداد ۲۹۷
دســتگاه و در ســال هــای ۱۳۹۹ ، ۱۳۹۸

و  ۱۴۰۰نیــز بــه ترتیــب یکهــزار و ،۴۴
۲هــزار و ۶۹و ۲هــزار و  ۵۱دســتگاه ماینــر
را بــا شــیوه هــا و بررســی هــای فنــی
و غیرفنــی در شهرســتانهای حــوزه
فعالیــت خــود شناســایی  ،کشــف و ضبــط
کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد غیــر مجــاز
رمــز ارز در هــر بخشــی بــه ویــژه در
بخــش صنعتــی و خانگــی ،بــه عنــوان
یــک تهدیــد بــرای شــبکه بــرق محســوب
مــی شــود ،گفــت :مــا بــرای مقابلــه بــا
ایــن تهدیــد ،نیــاز بــه همــکاری ارزشــمند
آحــاد جامعــه داریــم تــا در تامیــن
مطمئــن انــرژی بــرق شــهروندان عزیــز
کمــک حــال خادمــان خــود در صنعــت

بــرق و بــه ویــژه شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق آذربایجــان شــرقی باشــند.
وی بــا قدردانــی از رســیدگی ویــژه و
ســریع مراجــع محتــرم قضایــی اســتان
و شهرســتانها بــه پرونــده هــای ایــن
پدیــده غیرقانونــی ،از همــکاری هــا و
خدمــات بیشــائبه نیروهــای انتظامــی
و امنیتــی اســتان بــا شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق آذربایجانشــرقی نیــز (در
کشــف و مبــارزه بــا اســتخراج رمــز ارز
غیرمجــاز) صمیمانــه قدردانــی کــرده
و اظهــار داشــت :کل پنــج هــزار و ۵۶۱
ماینــر غیرمجــاز مذکــور ،مجموعــا از ۵۱۶
نقطــه در شــهرها ،روســتاها و واحدهــای
خدماتــی و تولیــدی کشــف و بــا تشــکیل

صدهــا پرونــده ،تحویــل مقامــات محتــرم
قضایــی اســتان در شهرســتانهای
مختلــف تحــت پوشــش داده
شده اند.
فــرج نیــا میــزان انــرژی بــرق مصــرف
شــده توســط ایــن مقــدار ماینــر را بــر
اســاس محاســبات انجــام شــده۲۲ ،
میلیــون و  ۵۷۱هــزار کیلــو وات ســاعت
اعــام و گفــت  :بــرای ایــن مقــدار
خســارت انــرژی بــرق ،بیــش از ۳۸۱
میلیــارد ریــال بــر مبنــای دســتورالعمل
هــای وزارت نیــرو جریمــه در نظــر گرفتــه
شــده کــه تاکنــون بالــغ بــر  ۹۸میلیــارد
ریــال از جرایــم مذکــور وصــول شــده
است.
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فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش خبر داد:

همکاری با عراق

در حوزه آموزش نظامی
ادامه از صفحه اول

هیاتــی بــه سرپرســتی ســپهبد «ســعد مزهــر محســن
العــاق» از دانشــگاه دفــاع ملــی عــراق از بخــش هــای
مختلــف دافــوس ارتــش از جملــه مرکــز بــازی جنــگ،
دانشــکده فرماندهــی و ســتاد ،دانشــکده پشــتیبانی و ســتاد
و مــوزه جنــگ بازدیــد کردنــد.

هــدف از ایــن بازدیــد افزایــش و گســترش تعامــل
دوجانبــه در حــوزه هــای نظامــی و همچنیــن آمــوزش و
پژوهــش و نیــز تبــادل اســاتید و دانشــجویان بیــن دانشــگاه
دفــاع ملــی عــراق و دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران و انتقــال تجربیــات دفاعــی دو
کشــور ذکــر شــده اســت.
امیــر ســرتیپ حســین ولیونــد زمانــی ،فرمانده دانشــگاه
فرماندهــی و ســتاد ارتــش در ایــن دیــدار گفــت :در حــال
حاضــر منطقــه مــا دســتخوش شــرایطی اســت کــه ضــرورت
دارد بــا دقــت کامــل موضوعــات و مســائل منطقــه را بنگریــم
و بایــد هوشــیار باشــیم و در برابــر توطئــه دشــمنان در
منطقــه بــازی نخوریــم و مبــادا گرفتــار توطئههایــی شــویم
کــه دشــمنان در منطقــه رقــم میزننــد.
وی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور هیــات عراقــی در
دافــوس ارتــش گفــت :در حــوزه دفاعــی و نظامــی بویــژه
حــوزه هــای آموزشــی و پژوهشــی آمــاده ارتبــاط بــا کشــور
دوســت و بــرادر عــراق هســتیم و تمایــل داریــم تبــادل
اســتاد و دانشــجو هــم در دســتور کار خــود داشــته باشــیم.
امیــر ولیونــد در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تجربیــات دو
کشــور در حــوزه هــای دفاعــی و نظامــی گفــت :تجربیــات
دو کشــور ،هــم در دفــاع مقــدس و هــم در حــوزه نبــرد
بــا داعــش بســیار ارزشــمند اســت و شایســته اســت ایــن
تجــارب بســیار مهــم بررســی و مــورد تحلیــل قــرار گیــرد و
آمــوزش و انتقــال داده شــود.
فرمانــده دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد ارتــش در پایــان
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص دانشــگاه فرماندهــی و
ســتاد و رشــتههای تخصصــی و تحصیلــی و رونــد آموزشــی
و پژوهشــی ایــن دانشــگاه گفــت :دافــوس ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران بــه عنــوان قدیمــی تریــن دانشــگاه ایــران
در حــوزه آمــوزش و تعلیــم افســران از ارتــش و ســایر
نیروهــای مســلح تجربــه خوبــی داشــته و آمــوزش هــای
بــهروزی دارد و در حــال حاضــر از کشــورهای دوســت و
همپیمــان از جملــه هنــد ،پاکســتان ،قزاقســتان و عــراق
دانشــجوی خارجــی داریــم کــه بــه دنبــال تعامــل بــا دیگــر
کشــورها نیــز هســتیم.

جزئیات تازه از اولین مبتال
به آبله میمونی در ایران

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان خوزســتان گفت:مــورد
کشــف شــده در سیســتم درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اهــواز بســتری نبــوده بلکــه از بیمــاران ســرپایی اهــل و
ســاکن یکــی از اســتانهای شــمال غربــی کشــور بــوده کــه
همســر وی ســابقه مســافرت بــه کانــادا داشــته و ظاهــرا از
وی مبتــا شــده اســت.
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
شناســایی و بــه وزارت بهداشــت و درمــان اعــام گردیــد.
وی ادامــه داد:از آنجایــی کــه تشــخیص قطعــی بیمــاری
از طریــق انجــام تســتهای پیچیــده بیوملکولــی
وسکونســینگ پیشــرفته و توســط انســتیتو پاســتور
تهــران انجــام میشــود و همچنیــن نظــر بــه اینکــه بــر
اســاس مقــررات بینالمللــی گــزارش اولیــن مــورد بیمــاری
در کشــور بایــد از طریــق ســخنگوی وزارت و یــا باالتریــن
مقــام مســئول وزارت بهداشــت انجــام گــردد ،لــذا معاونــت
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــا
هماهنگــی کامــل بــا وزارت متبــوع اقدامــات الزم را بعمــل
آورد.
علــوی گفت:مــورد کشــف شــده در سیســتم درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز بســتری نبــوده بلکــه از
بیمــاران ســرپایی اهــل و ســاکن یکــی از اســتانهای
شــمال غربــی کشــور بــوده کــه همســر وی ســابقه مســافرت
بــه کانــادا داشــته و ظاهــرا از وی مبتــا شــده اســت.
معــاون بهداشــت دانشــگاه ادامــه داد :مــورد شناســایی
شــده مراجعــه کننــده بــه یکــی از اطبــاء بخــش خصوصــی
بــوده کــه از طریــق مراقبــت ســندرومیک و نمونهگیــری و
انجــام بررس ـیهای بالینــی و آزمایشــگاهی و اپیدمیولــوژی
شناســایی گردیــد و جــا دارد از پزشــک معالــج اطــاع
دهنــده ،پزشــک متخصــص عفونــی مشــاور و کارشناســان
ســختکوش بهداشــت نهایــت تقدیــر و تشــکر را بعمــل آورم.

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور
بینالملــل ،چیــن را متحــد اســتراتژیک
جمهــوری اســامی ایــران دانســت.
علــی اکبــر والیتــی بــا ســفیر چیــن در
ایــران دیــدار و در خصــوص روابــط دو جانبــه
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
خــود بــه خصــوص در زمینــه طــرح یــک
کمربنــد ،یــک جــاده را دنبــال مــی کنــد و در
ایــن جهــت اســتفاده از ظرفیــت هــای ایــران
و عبــور ایــن مســیر از کشــورمان بــه طــور
جــدی در دســتور کار قــرار دارد و مــی بایســت
دنبــال شــود.
وی بــه وضعیــت موجــود در افغانســتان هــم
اشــاره و تصریــح کــرد :همفکــری ایــران و
چیــن در رابطــه بــا آینــده افغانســتان بســیار
مهــم و اثرگــذار خواهــد بــود ،ضمــن آنکــه
تنهــا راه موجــود ،تشــکیل یــک حکومــت
فراگیــر اســت کــه عمــوم مــردم از آن حمایــت
مــی کننــد ،ضمــن آنکــه ،ادامــه مذاکــرات
بیــن حاکمــان کنونــی کابــل و همســایگان در
جهــت ایجــاد دولــت فراگیــر بســیار مهــم
اســت.
والیتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه چیــن،
متحــد اســتراتژیک جمهــوری اســامی ایــران

مشاور مقام معظم رهبری در اموربینالملل:

چین متحد استراتژیک ایران محسوب میشود
محســوب مــی گــردد ،پیرامــون مقابلــه
روســیه بــا تهاجــم گســترده ناتــو بــه آن
کشــور و تهدیــد یکپارچگــی چیــن از ســوی
آمریــکا مــواردی را اشــاره و بــر حمایــت از
موضــع چیــن واحــد تاکیــد کــرد
و افــزود :در برابــر توطئــه هــا،
دســت انــدازی هــا و تهدیــدات
دشــمنان بایــد پایــداری کــرد
و مــا نیــز اقدامــات آمریــکا را
محکــوم مــی کنیــم.
وی افــزود :مــا و چیــن یــک
رابطــه طوالنــی ،فرهنگــی و
تاریخــی نزدیــک و صمیمانــه
داریــم و اثــرات مثبــت فراوانــی
بــر یکدیگــر داشــته ایــم کــه
نمونــه آن را مــی تــوان در
خصــوص جــاده ابریشــم مشــاهده
کــرد و امــروز هــم بــا کمــک یکدیگــر در
احیــای ایــن مســیر همــکاری خواهیــم داشــت
و بــی تردیــد توســعه روابــط ایــران ،چیــن و
روســیه در زمینــه هــای مختلــف و از جملــه در
قالــب شــانگهای نیــز اثــرات مانــدگار و مهمــی
خواهــد داشــت.

والیتــی تاکیــد کــرد :همکاریهایــی کــه
ایــران ،روســیه و چیــن در منطقــه بــرای
برگــزاری مانورهــای مشــترک دارنــد ،بــی
تردیــد بــرای امنیــت و سرنوشــت منطقــه

بســیار مهــم اســت و ایــران بــه عنــوان
مهــم تریــن کشــور جهــان اســام آمادگــی
توســعه بیــش از پیــش همــکاری هــا را دارد،
بــه ویــژه اینکــه همــکاری هــا مــی تواننــد
در منطقــه خاورمیانــه فعالتــر شــود ،چــرا
کــه خاورمیانــه قلــب سیاســی جهــان اســت و

وزیر کشور به استانداران دستور عملیات جهادی آبخیزداری داد
وزیــر کشــور بــا ارســال نامــه ای بــه
اســتانداران سراســر کشــور دســتور
افزایــش تــوان اجرایــی و انجــام
هماهنــگ اقدامــات الزم در حــوزه
آبخیــزداری بــه صــورت جهــادی داد.
احمــد وحیــدی بــا ارســال نامــه ای
بــه نامــه ای بــه اســتانداران سراســر
کشــور دســتور افزایــش تــوان اجرایــی و
انجــام هماهنــگ اقدامــات الزم در حــوزه
آبخیــزداری بــه صــورت جهــادی صــادر
کــرد .متــن ایــن نامــه بــه شــرح زیــر
اســت.
بــا تســلیت ایــام شــهادت ســاالر
شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین
(ع) ،بــا عنایــت بــه اینکــه امنیــت
اجتماعــی و غذایــی وابســته بــه حفاظــت
و بهرهبــرداری پایــدار منابــع آب و خــاک
کشــور اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
ایــران در منطقــه خشــک و نیمهخشــک
واقــع شــده و بــا بحرانهــای طبیعــی
متعــددی ماننــد خشکســالی و ســیل
مواجــه اســت کــه هــر ســال خســارات
اقتصــادی و اجتماعــی بســیاری بدنبــال
دارد ،بــه طوریکــه ظــرف  20ســال
گذشــته ،وقــوع  3500مــورد ســیل در
کشــور باعــث خســارات فراوانــی شــده
اســت ،از ایــن رو الزم اســت تحولــی در
مواجهــه بــا این خطــر بــزرگ اندیشــیده
و عملیاتــی شــود.
بــه منظــور کاهــش خســارات ناشــی
از فرســایش خــاک و از دســت دادن
زیرســاختهای کشــاورزی و تولیــدی
کشــور و کنتــرل خســارات ســیل و البتــه
مدیریــت منابــع آب ،ضــروری اســت
اقدامــات کمهزینــه ،موثــر و مــورد
درخواســت مــردم در اولویــت اجرایــی
کشــور قــرار گیــرد.
یکــی از اساســیترین اقدامــات،
اجــرای عملیــات آبخیــزداری در
کشــور اســت .مقــام معظــم رهبــری
(مدظلهالعالــی) مقــرر فرمودنــد:
«چنــد ســال قبــل از ایــن بحثهــای
آبخیــزداری و آبخوانــداری و ماننــد

اینهــا مطــرح شــد کارهایــی هــم انجــام
گرفــت ،بایــد اینهــا بــا جدیــت و قــوت
دنبــال شــود .ایــن کارهــا متوقــف
نمانــد» ( 17اســفند .)1393
همچنیــن در جلســه ویــژه اقدامــات و
امدادرســانی بــه اســتانهای ســیلزده
کشــور بــر انجــام اقدامــات جامــع و
پیشــگیرانه بــرای مدیریــت ســیالب از
جملــه آبخیــزداری و حفــظ مراتــع و
جنگلهــا بــه عنــوان موضوعــات بســیار

مهــم تاکیــد فرمودنــد ( 13فروردیــن
 .)1398در همیــن راســتا و براســاس
دســتور معظــم لــه در ســالهای 1397
تــا  1399اعتبــارات ارزی از محــل
صنــدوق توســعه ملــی بــه آبخیــزداری
اختصــاص یافــت کــه موجبــات خیــر
و برکــت بســیاری را در کشــور فراهــم
نمــود .الزم بــه ذکــر اســت قوانیــن
و اســناد باالدســتی کشــور ماننــد
سیاســتهای کلــی نظــام ،قانــون
افزایــش بهــرهوری و قانــون برنامــه
ششــم توســعه کشــور نیــز بــر آن تاکیــد
شــده اســت.
ریاســت محتــرم جمهــور نیــز در
جلســه هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه
وقــوع ســیل در اســتانهای کشــو رو
بــا تاکیــد بــر توجــه بــه آبخیــزداری
فرمودنــد« :راهــکار برونرفــت از
خطــرات ناشــی از ســیل تقویــت

آبخیــزداری اســت و دســتگاههای
مربــوط در ایــن زمینــه فعالیتهــای
خــود را گســترش دهنــد ».کــه ایــن
مهــم توســط وزارت متبــوع مــورد
بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان
میدهــد کــه بــا صــرف هزینههــای
نــه چنــدان زیــاد و بــا رویکــرد اســتفاده
از تــوان مــردم و گروههــای جهــادی
میتــوان اجــرای عملیــات آبخیــزداری
در کشــور را بــه عنــوان یــک نهضــت
بــا خیــرات و بــرکات بســیار زیــاد در
دســتور کار قــرار داد.
از جملــه بــرکات ایــن کار ارزشــمند
میتــوان بــه کاهــش خســارات ســیالب
شــدید ،افزایــش منابــع آبــی قابــل
اســتحصال ،افزایــش آبدهــی قنــوات،
پیشــگیری از فرونشســت زمیــن ،کاهــش
فرســایش خــاک و رســوبگذاری در
ســدهای کشــور و زیرســاختهایی
ماننــد جادههــا ،صنعــت و  ...اشــاره
نمــود .بررســیها نشــان میدهــد،
تــوان علمــی و اجرایــی آبخیــزداری
کشــور بســیار قابــل توجــه میباشــد
و در صــورت عــدم برقــراری عــزم
ملــی و انســجام ســازمانی و اســتفاده از
تــوان نیروهــای جهــادی ایــن اقــدام بــا
ســرعت بیشــتری قابــل انجــام اســت.
بنــا بــه مراتــب فــوق و بــه منظــور
افزایــش تــوان اجرایــی و انجــام
هماهنــگ اقدامــات الزم در حــوزه
آبخیــزداری ،ضــروری اســت همــه
اســتانداران محتــرم تــاش نماینــد تــا با
اســتفاده از همــه ظرفیتهــای بالفعــل و
بالقــوه اســتان نســبت بــه برنامهریــزی و
اجــرای عملیــات آبخیــزداری بــا رویکــرد
جهــادی اقــدام گــردد.
بدیهــی اســت دفتــر آبخیــزداری و
مدیریــت منابــع آب قــرارگاه جهــادی
وزارت کشــور در ایــن زمینــه همــکاری
الزم را بــا اســتانداران بــه عمــل آورده و
میــزان پیشــرفت کار را در هــر اســتان
ارزیابــی و بــه صــورت ماهیانــه بــه
اینجانــب گــزارش خواهنــد نمــود.

وام مسکن نخبگان  ۶۰۰میلیون تومان شد
عضــو هیئــت مدیــره بانــک مســکن
از افزایــش وام مســکن نخبــگان و
اســتعدادهای برتــر بــه  ۶۰۰میلیــون
تومــان بــا بازپرداخــت  ۲۰ســاله خبــر
داد.
ســید محســن فاضلیــان عضــو
هیئــت مدیــره بانــک مســکن
اظهــار کــرد :باتوجــه بــه نقــش
مســکن در ایجــاد آرامــش خانوار
و تأکیــد مدیــران ارشــد بانــک
درخصــوص حمایــت از موضــوع
تهیــه مســکن ،ســقف فــردی
تســهیالت خریــد و ســاخت
مســکن نخبــگان و اســتعدادهای
برتــر بــه  600میلیــون تومــان
افزایــش یافــت.
وی ادامــه داد :مطابــق مصوبــه هیئــت
مدیــره بانــک مســکن ،بــرای حمایــت
بیشــتر از فرآینــد خریــد و ســاخت
مســکن نخبــگان و اســتعدادهای برتــر،

مــدت بازپرداخــت تســهیالت نیــز 20
ســال تعییــن شــود.
وی افــزود :باتوجــه بــه اهمیــت
موضــوع مدیریــت مصــرف انــرژی در

ســاخت مســکن ،از ســال هــای گذشــته
حمایــت از تولیــد مســکن بــا فنــاوری
هــای نویــن در دســتور کار مدیــران
ارشــد بانــک قــرار گرفــت و بــر همیــن
اســاس در سیاســت هــای اعتبــاری کــه

هــر ســال بــرای مســیر تســهیالت دهــی
بانــک تنظیــم میشــود ،ایــن مهــم در
اولویــت اعطــای تســهیالت قــرار دارد.
وی اضافــه کرد:بــا همیــن رویکــرد
و بــه منظــور تشــویق بیشــتر
انبــوه ســازان بــرای ســاخت
مســکن بــا فنــاوری هــای نویــن،
میــزان تســهیالت بــرای ایــن
متقاضیــان نیــز در ســال جــاری
بــه  600میلیــون تومــان افزایــش
یافتــه بــود.
فاضلیــان تصریــح کــرد :بــه
طــور حتــم بــا ورود شــرکت
هــای دانــش بنیــان بــه صنایــع
مرتبــط بــا صنعــت اســتراتژیک
مســکن و ســاختمان میتوانیــم ضمــن
ایجــاد اشــتغال ،افزایــش امنیــت
ســاختمانهای کشــور ،کاهــش مصــرف
انــرژی و افزایــش بهــره وری را شــاهد
باشــیم.
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ایــران بیشــترین نفــوذ را در آن دارد .تشــکیل
قطــب جدیــد روســیه و چیــن کــه در جریــان
ســفر آقــای پوتیــن بــه آن کشــور صــورت
گرفــت ،منشــأ تحــوالت جدیــد و اثرگــذاری
خواهــد بــود.
ســفیر چیــن در ایــران نیــز ضمــن ابــراز
خرســندی از ایــن مالقــات از مواضــع جمهوری
اســامی ایــران در مــورد چیــن واحــد تشــکر و
بــر گســترش و تقویــت همکاریهــای ایــران و
چیــن تاکیــد کــرد و گفــت:
ایــن همــکاری هــا بایــد
بــه صــورت جــدی تــر
تقویــت و پیگیــری شــود.
«چانــگ هــوا» افــزود:
روابــط ایــران و چیــن ،بــر
پایــه احتــرام متقابل اســت
و رهبــران دو کشــور بــرای
پایهگــذاری ایــن روابــط
تــاش زیــادی کــرده انــد
و جنابعالــی هــم از جملــه
شــخصیت هایــی هســتید
کــه در توســعه و تقویــت
ایــن روابــط بســیار فعالیــت کردیــد.
ســفیر چیــن در ایــران تاکیــد کــرد :از
ابتــکار و موضوعــات مرتبــط بــا یــک کمربنــد
و یــک جــاده بســیار خرســندیم و ایــران
در ایــن طــرح یــک کشــور بســیار مهــم
محســوب مــی شــود.

تذکر به سه وزیر درباره وضعیت بد
فرهنگی بازیهای رایانهای

ادامه از صفحه اول

علــی اکبــر علیــزاده نماینــده مــردم دامغــان در مجلــس
شــورای اســامی در تذکــری بــه وزرای ارتباطــات و فنــاور
یاطالعــات ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اطالعــات عنــوان
کــرد کــه بعضــی از بازیهــای یارانــهای موجــود در
فروشــگاههای اینترنتــی همچــون فروشــگاههای اینترنتــی
بــازار مغایــر بــا چارچوبهــای فرهنگــی نظــام جمهــوری
اســامی اســت و موجــب آســیب بــه کــودکان و نوجوانــان
مــا در ایــن بخــش میشــود.
متــن کامــل تذکــر نماینــده دامغــان بــه ســه وزیــر کابینه
بــه شــرح زیر اســت:
عنــوان تذکــر :عــدم
نظــارت محتوایــی بــر
بازیهــای رایانــهای در
مارکتهــای داخلــی
شــرح تذکــر :بعضــی از بازیهــای رایانــهای موجــود در
ن بــازار خــارج از
مارکتهــای رایانــهای ماننــد اپلیکشــ 
چارچوبهــای فرهنگــی نظــام جمهــوری اســامی بــوده و
ســبب آســیب رســاندن بــه فرهنــگ کــودکان و نوجوانــان
شــده اســت.
برخــی از ایــن بازیهــا اقــدام بــه یــادآوری حکومــت
طاغــوت و زنــده نگــه داشــتن دوران پهلــوی مینماینــد،
اســتفاده از شــخصیتهای تاریخــی حامــی جریــان
شاهنشــاهی در ایــن بازیهــا ،اســتفاده از موســیقیهای
خواننــدگان زن قبــل از انقــاب ،زیــر ســوال بــردن عقایــد
کــودکان و نوجوانــان بــه وســیله شــبههافکنی نظیــر
تمســخر عالئــم ظهــور امــام عصــر نمونههایــی از آن
اقدامــات اســت .انتظــار پیگیــری و برخــورد قاطــع بــا ایــن
غــارت و شــبیخون فرهنگــی را داریــم.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت توســعه انبــوه ســازان نگیــن
آذربایجــان شرقی(ســهامی خــاص) بشــماره ثبــت  33029و شناســه ملــی
 10200409015دعــوت بعمــل مــی آیــد شــخص ًا یــا وکالت ـ ًا (باارائــه وکالتنامــه)
در جلســه مجمــع عمومــی عــادی کــه رأس ســاعت  16روز چهارشــنبه مــورخ
 1401/06/16در محــل دفتــر شــرکت واقــع در تبریــز -ولــی عصــر -انتهــای
خیابــان نظامــی -ضلــع شــمالی پــارک نظامــی -پــاک 12تشــکیل مــی گــردد
حضــور بهــم رســانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده:
 -1اســتماع گــزارش هیــأت مدیــره و بــازرس قانونــی در خصــوص عملکــرد
مالــی ســال منتهــی بــه 1400/12/29
 -2تصویب ترازسود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -3انتخاب بازرس شرکت
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 -5هــر آنچــه کــه در صالحیــت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
باشــد.
هیأت مدیره شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ( 1401/05/27 :روزنامه آذربایجان)

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

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضاءانجمــن صنفــی کارگــری راننــدگان بــاری
شهرســتان آذرشــهر مــی رســاند بــه اســتناد مــاده  131قانــون کار و بنــد 2
مــاده  7آئیــن نامــه چگونگــی تشــکیل  ،حــدود وظایــف و اختیــارات انجمــن
صنفــی و کانــون هــای مربــوط مصــوب مورخــه  89/08/03هیئــت محتــرم
وزیــران  ،جلســه مجمــع عمومــی عــادی انجمــن (نوبــت دوم) بــه شــرح زیــر
در روز دوشــنبه مورخــه  1401/06/21راس ســاعت  10صبــح لغایــت  12در محــل
دفتــر انجمــن واقــع در جــاده آذرشــهر بــه تبریــز روبــروی شــهرک شــهید
ســلیمی برگــزار میگــردد ،لــذا از کلیــه اعضــاء دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا
در جلســه مذکــور حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه :
 -1گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان
 -2بررسی و تصویب بیالن مالی سال های  1399و 1400
 -3انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
اســامی داوطلبیــن کاندیداتــوری هیئــت مدیــره و بازرســان انجمــن بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد:
-1مهــدی محمدرضــا پــور فرزنــد اکبــر -2علــی علیــزاده فرزنــد حیــدر
-3علــی نــوروز زاده فرزنــد غالمحســین -4صمــد فــرزان فرزنــد حســین
-5محمدرضــا ابوالحســنی پــور فرزنــد ابراهیــم -6ایــوب الونــد پــور فرزنــد
رمضانعلــی -7حســین محمــدی فرزنــد محمــد -8فرهــاد بایرامــی فرزنــد
علــی -9هــادی محمــد جعفــر زاده فرزنــد یــداهلل
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان آذرشهر
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نماینده ویژه رئیسجمهور:

آمریکا مجموعهای را تحت عنوان «جبهه مقاومت» سازماندهی میکند که دروغ است؛
به اسم مقاومت بهدنبال ایجاد آشوبهای داخلی هستند

نماینــده ویــژه رئیسجمهــور در گفتگــوی
ویــژه تلویزیونــی بــا اشــاره بــه تحــوالت
افغانســتان گفــت آمریــکا مجموعــهای را
تحــت عنــوان «جبهــه مقاومــت» ســازماندهی
میکنــد کــه دروغ اســت؛ آنهــا بــه اســم
مقاومــت بهدنبــال ایجــاد آشــوبهای
داخلــی هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،حســن
کاظمــی قمــی نماینــده ویــژه رئیسجمهــور
در امــور افغانســتان شــامگاه یکشــنبه در
برنامــ ه گفتگــوی ویــژه خبــری ،آخریــن
تحــوالت افغانســتان را مــورد تحلیــل و
بررســی قــرار داد.
کاظمــی قمــی بــا اشــاره بــه جنایــات
آمریــکا در طــول دو دهــه گذشــته در
افغانســتان ،گفــت :امــروز تولیــد بــرق در
افغانســتان  300مــگاوات اســت و توزیــع بــرق
نیــز بیــن  700تــا  1000مــگاوات اســت کــه از
کشــورهای همســایه تأمیــن میشــود ،لــذا بــا
ایــن شــرایط ایــن کشــور صنعــت و خدماتــی
نخواهــد داشــت ،ایــن اقدامــی اســت کــه
آمریکاییهــا انجــام دادنــد.
وی دربــاره فرجــام حضــور نیروهــای
آمریکایــی در افغانســتان گفــت :بــدون شــک
آمریکاییهــا در افغانســتان شکســت خوردنــد
و ایــن شکســت ناشــی از چنــد علــت اســت؛
در ابتــدا مبارزاتــی اســت کــه مجاهدیــن از
جملــه طالبــان علیــه آنهــا انجــام دادنــد ،بــود،
ایــن یــک واقعیــت اســت.
وی افــزود :مســئله دوم کــه مســئله
مهمتــری بــود ،مســئله بیاعتمــادی مــردم
بــه آمریکاییهــا بــود و مســئله ســوم
بیتوجهــی آمریکاییهــا بــه هنجارهــای
جامعــه از جملــه مســائل فرهنگــی و منافــع
ملــی افغانســتان بــود.
قمــی یــادآور شــد :آمریکاییهــا و
نیروهــای متحــد از جملــه ناتــو ،بــاالی 150
هــزار نیــروی نظامــی در افغانســتان داشــتند،
امــا آمریکاییهــا حاضــر نیســتند منافــع
دیگــران را تأمیــن کننــد ،کــه در افغانســتان
ایــن موضــوع اتفــاق افتــاد.
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در امــور
افغانســتان گفــت :آمریکاییهــا اجــازه
شــکلگیری ارتــش حرفــهای در برابــر

تروریســتها را ندادنــد و همچنیــن جلــوی
مقاومــت مردمــی را کــه در برابــر ارتــش ســرخ
ایســتادگی کــرده بــود ،گرفتنــد.
وی اضافــه کــرد :آمریــکا بهدنبــال ایجــاد
هرجومــرج بعــد از خروجشــان از افغانســتان
بودنــد ،در حالــی کــه شــعار مذاکــرات افغانــی
ـ افغانــی میدادنــد ،امــا وقتــی نــگاه
میکنیــد آنچــه بــرای آمریکاییهــا مهــم
نبــود ،ایــن نــوع مذاکــره بــود.
کاظمــی قمــی تأکیــد کــرد :آمریکاییهــا
شکســت خوردنــد و فــرار کردنــد ،امــا
مفهومــش ایــن نیســت کــه افغانســتان را رهــا

و اکنــون نیــز بــا کمــک آمریکاییهــا،
بخشــی از مدیــران و فرماندهــان داعــش از
مناطــق دیگــر بــه داخــل افغانســتان آورده
میشوند.
وی ادامــه داد :متأســفانه بخشــی از عناصــر
ســازمان امنیتــی دولــت ســابق در بخشــی از
انفجارهــای بــزرگ همــکاری داشــتند.
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در امــور
افغانســتان گفــت :امــروز همچنــان افغانســتان
بــرای آمریــکا مهــم اســت و بــه همیــن دلیــل
آنهــا نمیگذارنــد کــه افغانســتان بهســمت
ثبــات و امنیــت پایــدار بــرود.

کردنــد.
وی ابــراز کــرد :آمریکاییهــا در حالــت
دورایســتا ،شرارتشــان را بعــد از خــروج ادامــه
دادنــد .ادعایــی را کــه آمریکاییهــا بــرای
مبــارزه بــا تروریســم میکننــد یــک ادعــای
کــذب اســت.
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در
امــور افغانســتان گفــت :آمریکاییهــا
مولــد تروریســم بودنــد .بنــا بــه اعتــراف
آمریکاییهــا،داعــشراآنهــاایجــادکردنــد.
کاظمــی قمــی تصریــح کــرد :بعــد از
فــرار آمریکاییهــا از داخــل افغانســتان،
شــاهد پدیــده ظهــور داعــش هســتیم

وی اضافــه کــرد :آمریکاییهــا حرکــت
افغانســتان بهســمت ســازندگی را بهمعنــی
حضــور کشــورهای رقیــب آمریــکا از جملــه
چیــن و ایــران میداننــد.
کاظمــی قمــی تصریــح کــرد :آمریکاییهــا
امــروز بزرگتریــن حامــی داعــش هســتند.
داعــش درون خــودش مجموعههــای
تروریســتی دیگــر را خلــق میکنــد و مــورد
حمایــت و پشــتیبانی آمریکاییهــا اســت.
وی افــزود :در طــول یــک ســال اخیــر مــا
شــاهد گســترش ســاختاری و تنــوع عملیاتــی
داعــش هســتیم و حرکــت بهســمت مرزهــا
هســتیم.
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نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در امــور
افغانســتان گفــت :آمریــکا مجموعـهای را تحت
عنــوان جبهــه مقاومــت ســازماندهی میکنــد
کــه دروغ اســت؛ یعنــی بــه اســم مقاومــت
بهدنبــال ایجــاد آشــوبهای داخلــی
است.
وی خاطرنشــان کــرد :اقــدام دیگــر
آمریکاییهــا آمــوزش و ســازماندهی بخــش
قابلتوجهــی از نیروهــای نظامــی رژیــم
گذشــته اســت و حــدود  7هــزار نفــر از ایــن
افــراد را داخــل آمریــکا بــرای بهکارگیــری در
برنامههــای آتــی ســاماندهی میکننــد.
کاظمــی قمــی تأکیــد کــرد :آمریکاییهــا
در تــاش بــرای ایجــاد جنگهــای مذهبــی
بیــن شــیعه و ســنی و همچنیــن بیــن
قومیتهــا هســتند.
وی ادامــه داد :همچنیــن آمریکاییهــا
تــاش کردنــد طالبــان و جمهــوری اســامی
ایــران را بــا یکدیگــر درگیــر کننــد و یکــی از
مســائلی کــه جــزو سیاس ـتهای محــوری مــا
بــود اینکــه در ایــن طراحــی آمریکاییهــا
حرکــت نکنیــم.
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در امــور
افغانســتان گفــت :در دوران حضــور آمریــکا
در افغانســتان  5000البراتــوار تولیــد مــواد
مخــدر صنعتــی شــکل گرفــت و در تشــکیل
ایــن مراکــز آمریکاییهــا و مافیاهایــی کــه
بــه آمریــکا وابســته هســتند نقــش اساســی
را دارنــد.
وی اضافــه کــرد :مــدل خشخاشــی کــه
در افغانســتان تولیــد میشــود ،انگلیســی
اســت کــه ســه بــار در ســال قابلیــت کشــت
را دارد لــذا بیشــترین درآمــد را نیــز مافیــای
انگلیســی و آمریکایــی و وابســتگان آنهــا از
مــواد مخــدر دارنــد و همیــن امــر باعــث شــد
کــه امــروز  10درصــد از جمعیــت افغانســتان
معتــاد شــود کــه یکــی از معضــات اجتماعــی
اقتصــادی بــرای مــردم افغانســتان اســت.
کاظمــی قمــی در پایــان تأکیــد کــرد :امنیت
پایــدار در گــروی دولــت مشــارکتی اســت و
نقــش کشــورهای همســایه و در کمــک بــه
ســاخت افغانســتان جدیــد اســت .نبایــد
اشــغالگر دیــروز ،امــروز در قالــب بازســازی و
ســازندگی وارد افغانســتان شــود.

جاسوسهای غربی با سرقت خاک ایران به دنبال چه بودند؟
ســازمان اطالعــات ســپاه تیرمــاه
ســال جــاری از شناســایی و دســتگیری
دیپلماتهــای ســفارتخانه هــای خارجــی
خبــر داد کــه بــه جــای رایزنــی ،جاسوســی
میکردنــد .ســپاه اعــام کــرد ایــن دیپلمــات
هــا را در حالــی جاسوســی و نمونــه بــرداری
از خــاک کشــورمان در یــک منطقــه ممنوعــه
بودند.
معــاون ســفیر انگلیــس نیــز از افــرادی بــود
کــه بــا خانــواده بــه عنــوان گردشــگر بــه کویر
شــهداد رفتــه بــود امــا آنگونــه کــه تصاویــر
ثبــت شــده نشــان مــیداد ،ایــن فــرد بــه
دنبــال نمونــه بــرداری از خــاک ایــن منطقــه
بــوده اســت .ایــن فــرد بــا عذرخواهــی از ایــن
شــهر اخــراج شــد.
برهمیــن ســوال مهمــی کــه مطــرح مــی
شــود ایــن اســت کــه جاســوسهای غربــی
بــا ســرقت خــاک ایــران بــه دنبــال چــه
بودنــد؟
اســماعیل کوثــری عضــو کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
سیاســی خبرگــزاری فــارس ،در پاســخ بــه
ایــن ســوال گفــت :ایــن کار قطعــا نوعــی
جاسوســی اســت؛ کشــورهای معانــد بــه ایــن
افــراد گفتــه بودنــد کــه از برخــی نقــاط کــه
بــه ظــن آنهــا مشــکوک بــوده ،خــاک جمــع
آوری کننــد تــا مــورد آزمایــش قــرار گیــرد.

جاســوسهای اجنبــی بایــد بداننــد کــه
دســتگاههای امنیتــی مــا آنهــا را بــه حــال
خــود رهــا نکــرده و نمیکننــد و دائمــا در
حــال رصدشــان هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر کشــوری
یکســری ضوابــط رفتــاری و امنیتــی بــرای

ملــت ایــران اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس
ادامــه داد :ایــن جنایتــکاران در نظــر نمــی
گیرنــد کــه آمریــکا بیــش از  ۵هــزار و رژیــم
صهیونیســتی بیــش از  ۲۵۰کالهــک هســته
ای دارد ولــی بــا وجــود اینکــه مــا بــا اعــام

خــود تعریــف کــرده تــا کنتــرل هــای مدنظــر
خــودش را انجــام دهــد ،اظهــار کــرد :ایــن
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 آنهــا بــه

رســمی و رســانهای میگویــم کــه غنیســازی
اورانیــوم را بــرای تولیــد بــرق و مســائل
کشــاورزی انجــام میدهیــم ،میخواهنــد تــا
بــا سندســازی و ســرقت خــاک ایــران علیــه
مــا اقــدام کننــد.
کوثــری اظهــار کــرد :غربــی هــا بایــد
بداننــد کــه در حــال حاضــر اوضــاع تغییــر
کــرده و امــروز کســی اهمیــت بــه چنیــن

مســائلی نمیدهــد تــا بــا آن علیــه مــا
سندســازی کننــد؛ مــا بــه صــورت علنــی
اعــام کردیــم و آقــای اســامی هــم گفتنــد
کــه اگــر اینهــا بخواهنــد مذاکــرات را
طوالنــی کننــد و بــه تعهــدات و تضمینهایــی
کــه دادهانــد عمــل نکننــد ،مــا قــدرت
ســانتریفیوژهای خودمــان را بــه  ۱۹۰هــزار ســو
میرسانیم.
وی بــا بیــان اینکــه مــا کار خودمــان را
پیــش میبریــم و توجــهای بــه اینهــا
نمیکنیــم ،گفــت :غربــی هــا کســی نیســتند
کــه خودشــان را صاحــب همــه چیــز مــی
داننــد .آن روزهایــی کــه اینهــا خودشــان
را صاحــب همــه دنیــا مــی دانســتند گذشــته
اســت؛ مــا کار خودمــان را پیــش میبریــم
و آنهــا بایــد دنبــال مــا بدونــد تــا ببیننــد
میرســند یــا نــه.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا
اشــاره بــه تالشهــای رژیــم صهیونیســتی
بــرای پرونــده ســازی علیــه ایــران اظهــار
کــرد :آنهــا دنبــال ایــن هســتند کــه یــک
آتــو از مــا پیــدا کننــد ،در صورتــی کــه مــا بــه
صــورت علنــی و شــفاف اعــام کردهایــم کــه
فعالیتهــای صلحآمیــز هســتهای خودمــان
را دنبــال میکنیــم و آنهــا هــم از ایــن
قضیــه مطلــع هســتند و مــا چیــز پنهانــی
نداریــم.
منبع :فارس
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 -۸ترکیه:
ترکیــه دروازه اســام بــا اروپــا و تنهــا کشــور مســلمان
همســایه اروپاســت .روابــط فرهنگــی ایــران بــا ایــن کشــور،
ریشــه در قــرون طوالنــی داشــته و خاســتگاه اصلــی ایــن
دو کشــور کــه همــواره در تمــام ابعــاد اجتماعــی طرفیــن
تاثیرگــذار بــوده اســت ،ناشــی ازاعتقــاد مشــترک هــر دو
ملــت بــه دیــن اســام بــوده اســت(.کدیور .)۱۲۵ :۱۳۷۹ ،این
دو کشــور در قــرون گذشــته بــه عنــوان امپراطوریهــای
اســامی همــواره رقیــب یکدیگــر در عرصههــای سیاســی
و دینــی بودهانــد؛ ترکیــه جمعیــت زیــادی از شــیعیان
علــوی را در خــود جــای مـیداد کــه عوامــل فــوق در کنــار
مجــاورت ســرزمینی باعــث میشــد تــا دو امپراطــوری
بــزرگ ایــران و عثمانــی همــواره در عهــد صفــوی و قاجــار
بــا یکدیگــر در رقابــت باشــند.
تشــابهات حکومــت پهلــوی بــا «کمالیســم» در ترکیــه
و اهمیــت دو کشــور در اســتراتژیهای دفاعــی و امنیتــی
غــرب ،زمینــه را بــرای همگرایــی هــر چــه بیشــتر دو
کشــور فراهــم آورده و بدیــن ترتیــب طرفیــن در پیمــان
هــای منطقــهای مشــترک عضــو بــوده و اشــتراک منافــع دو
کشــور باعــث شــد تــا روابــط نزدیــک و صمیمانــهای بیــن
آنهــا ایجــاد گــردد.
پیــروزی انقــاب اســامی در کشــوری همچــون ایــران
کــه اشــتراکات بســیاری بــا کشــور ترکیــه در عرصههــای
سیاســی و دینــی داشــت ،معــادالت را بــه هــم ریختــه و
بدیــن ترتیــب انقــاب اســامی بــه یــک تهدیــد بــرای
کشــور الئیــک ترکیــه تبدیــل شــد؛ بــدان خاطــر کــه
ترکیــه بــا دارا بــودن جمعیــت مســلمان میتوانســت ســر
پــل نفــوذ اســامگرایی بــه قفقــاز ،بالــکان و کشــورهای
اروپایــی باشــد و همچنیــن ایــن کشــور بــه دلیــل همجــواری
جغرافیایــی و نیــز بــه خاطــر اشــتراکات قومــی ،زبانــی و
مذهبــی ،اهمیــت بســزایی بــرای ایــران داشــته اســت و
لــذا انقــاب اســامی ایــران تاثیــر مثبتــی بــر مــردم ترکیــه
گــذارده و در ایــن زمینــه «جمیلــه کدیــور» اظهــار میــدارد:
قــاب اســامی و مشــاهده دفــن ســلطه آمریــکا جانــی
تــازه گرفتــه بــود و آنهــا بــا اعتمــاد بــه نفــس فزاینــده
دریافتنــد کــه اســتقالل و عــزت اســامی بازگشــتنی اســت
 ...در ایــن راســتا تجدیــد حیــات اســام در ترکیــه ،بحــران
هــای سیاســی را در ایــن کشــور تشــدید کرد»(.ملکوتیــان،
 .)۲۷۷ :۱۳۸۲بدیــن ترتیــب پیــروزی انقــاب اســامی،
دولــت ترکیــه را بــا بحــران مواجــه ســاخت و طبعــا انتظــار
میرفــت کــه از ســوی ترکیــه نیــز بــرای مقابلــه بــا امــواج
ل گیــری کودتــای
انقــاب اقداماتــی صــورت گیــرد .شــک 
نظامــی  ۱۲ســپتامبر  ۱۹۸۰و تقــارن آن بــا انقــاب اســامی
میتوانــد ایــن فرضیــه را تقویــت کنــد کــه روی کار آمــدن
نظامیــان در ترکیــه بخشــی از اســتراتژی مهــار انقــاب
اســامی بــوده اســت .شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت کــه
ژنــرال «کنعــان اورن» هــدف از ایــن کودتــا را متوقــف
کــردن رونــد رو بــه گســترش اســامگرایی دانســته و
خاطــر نشــان کــرد« :اگــر ایــن آتــش بــه موقــع خامــوش
نشــود ،ممکــن اســت سراســر کشــور را فــرا گیــرد» .گرچــه
ایــن کودتــا بــا هــدف مقابلــه بــا اســامگرایی و غیــر
سیاســی کــردن جامعــه ترکیــه بــود؛ ولــی نتوانســت مانــع
رشــد حرکتهــای اســامگرایی و گرایــش بــه حجــاب در
میــان مــردم ترکیــه گــردد؛ بلکــه بــه عکــس گروههــای
اســامگرای ترکیــه بعــد از ســال  ۱۹۸۰رشــد بســزایی
داشــته و در ایــن راســتا ورود و خــروج حــزب اســامگرای
رفــاه ،حــزب فضیلــت و نهایتــا حــزب توســعه و عدالــت بــه
صحنــه سیاســی آن کشــور ،نوعــی چالــش جــدی بــرای نظام
الئیــک ترکیــه تلقــی میگــردد .اکنــون نیــز دولــت حاکــم
بــر ترکیــه در تــاش اســت تــا بــا ارائــه خوانــش جدیــدی
از اســام ،اثــرات انقــاب اســامی بــر مــردم آن کشــور را
بــه مســیری کــه خواســت اســتکبار جهانــی اســت ،ســوق
دهــد .نشــانههای قابــل مشــاهده حکایــت از آن دارد کــه
ایــن اقدامــات نتوانســته اســت مــردم ترکیــه را از همراهــی
بــا انقــاب اســامی منصــرف کنــد.
منابع:
کدیــور ،جمیلــه( )۱۳۷۹رویارویــی انقــاب اســامی ایــران و
آمریــکا ،تهــران؛ نشــر اطالعــات
ملکوتیــان ،مصطفــی( )۱۳۸۲تاثیــرات منطقــه ای و جهانــی
انقــاب اســامی ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی،
شــماره ۶۱
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اجــازه بدهیــد بــه عنــوان جملــه معترضــه
مطلبــی را عــرض کنــم ،بــاز هــم از هــم
لباسهــای خودمــان گالیــه کنــم .مورخــان و
محدثــان از میثــم تمــار نقــل کردهانــد و شــاید
روایــات متعــددی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم
کــه ،امیرالمؤمنیــن (علیــه الســام) بــه میثــم
فرمــود :چگونــه اســت حــال تــو آن هنگامــی کــه
تــو را بــر چوبــه ای از نخــل بــه دار بیاویزنــد ،زبان
تــو را ببرنــد و بعــد نیــزه بــه شــکم تــو بزننــد؟
میثــم از حضــرت (علیــه الســام) ســوال کــرد که

آیــا در آن حــال مــن مســلمان هســتم؟ حضــرت
(علیــه الســام) فرمــود :آری .میثــم جــواب داد:
خوشــحال میشــوم .علــی (علیــه الســام) بــاز
فرمــود :پــس بــدان کــه تــو را بــه تبـ ّری جســتن
از مــن دعــوت میکننــد ،تــا بگویــی مــن از
علــی (علیــه الســام) بیــزار هســتم .آیــا ایــن
کار را خواهــی کــرد؟ فرمــود :بــه خــدا قســم
تــا زمانــی کــه نفــس داشــته باشــم ایــن کار را
نخواهــم کــرد .پــس علــی (علیــه الســام) بــه او
ایــن گونــه بشــارت داد کــه بــدان در بهشــت بــا
مــن خواهــی بــود.

گالیــهای کــه قصــد داشــتم از دوســتان هــم
لباســی خــودم بکنــم ایــن اســت کــه مــا در
مســائل مربــوط بــه «امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر» مطلــب را میرســانیم بــه جایــی
کــه اگــر ضــرر جانــی در کار باشــد ،تکلیــف
ســاقط اســت .امــا آیــا میثــم نمیدانســت اگــر
جانــش در خطــر باشــد ،حفــظ جــان واجــب
اســت و بایــد تقیــه کــرد؟ مگــر نــه ایــن کــه
گفتــه میشــود حفــظ جــان واجــب اســت؟ ایــن
ســوال در مــورد حجــر بــن عــدی ،رشــید هَجری،
عمــرو بــن حمــق و بعدهــا در مــورد ســعید بــن

جبیــر و بســیاری از بــزرگان اصحــاب نیــز صــادق
اســت .حجــاج بــن یوســف ،ســعید بــن جبیــر
را احضــار کــرده ،بــه او گفــت« :بگــو از علــی
(علیــه الســام) بیــزار هســتم» جــواب داد:
«حاشــا و کال» .زبانــش را بریدنــد و بعــد او را بــه
شــهادت رســاندند ،ولــی دســت از والیــت بــر
نداشت.
دســتها و پاهــای ُرشــید هَجــری را بریدنــد،
گفتــه بــود کــه مــن از مــوالی خــود علــی
(علیــه الســام) شــنیدم کــه دســت و پایــم را
قطــع میکننــد و بعــد زبانــم را نیــز میبرنــد.

عبیــد اهلل بــن زیــاد گفــت :بــرای ایــن کــه حــرف
علــی (علیــه الســام) دروغ بشــود ،ایــن کار را
نمیکنــم .بعــد از ایــن کــه دســت و پــای رشــید
را بریدنــد ،او عاشــقانه آغــاز بــه بیــان فضائــل
علــی (علیــه الســام) کــرد؛ عبیــد اهلل بــه خیــال
خــودش مجبــور شــد زبــان رشــید را ببــرد ،لــذا
حجامــی را فرســتاد تــا زبــان رشــید را ببــرد،
ّ
ابتــدا قصــد نداشــت ایــن کار انجــام شــود ،بلکــه
میخواســت خبــر علــی (علیــه الســام) دروغ
در بیایــد ،ولــی بــر خــاف میــل او ایــن خبــر
درســت واقــع شــد.
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«همــه رنــگ و رویشــان رنگارنــگ و تجمالتــی
اســت؛ هــم صورتشــان پــر از رنــگ و لعــاب
اســت و هــم شــال و چادرهایــی کــه بــ ه ســر
کردهانــد پــر از تزئینــات تجملــی اســت .ویژگــی
دیگــر همهشــان امــا بــه جــز رنــگ و تزئینــات
تجملــی «حجــاب» اســت! همهشــان تبلیــغ
داشــتن حجــاب میکننــد و خــود را بــه اصطــاح
«حجاباســتایل» یــا «بالگــر حجــاب» معرفــی
میکننــد .پشــتپرده ایــن رنــگ جــذاب و
تبلیــغ دینــی امــا چیــز دیگــری نهفتــه اســت.
تبلیــغ حجــاب و دیــن پوششــی اســت بــرای
اینکــه ســبک زندگــی دیگــری خــارج از ســبک
زندگــی ایرانــی  -اســامی تبلیــغ کننــد .از قضــا
هــم مخاطبــان آنهــا دختــران محجبــه هســتند
تــا شــکل نادرســتی از حجــاب و دیــن را بــرای
آنهــا تبلیــغ و نهادینــه کننــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه کارشناســان فضــای مجــازی معتقدنــد
بایــد بینــش دختــران و پســران مســلمان
ایرانــی در رابطــه بــا مواجهــه بــا ایــن بالگرهــا
تقویــت شــود و ســواد رســانهای آنهــا باالتــر
برود.
بــه گــزارش روزنامــه جــام جــم ،حــاال از همــه
نــوع رنــگ ،اعتقــاد ،ســبک زندگــی و کاربــر در
فضــای مجــازی پیــدا میشــود .یــک نفــر در
اینســتاگرام رســتورانها را تبلیــغ میکنــد و
یــک نفــر دیگــر ســبک زندگــی خاصــی را .در
ایــن وســط امــا بســیاری از دختــران هــم بــه
شــکل دیگــری بــا ظــن خودشــان دیــن اســام
و پوشــش حجــاب را تبلیــغ میکننــد؛ از بســتن
زیبــای شــال و روســری شــروع میکننــد و
بعــد بــه شــکلهای دیگــری از حجــاب و حتــی
اعتقــادات خــود دربــاره مســائل مختلــف دینــی
میگوینــد؛ مســائلی کــه بســیاری از آنهــا
در دیــن اســام بــه شــکلی کــه آنهــا روایــت
میکننــد ،نیســت .آنهــا بــا ظاهــر دینــی در

بالگرهای حجاب چگونه دختران را هدف قرار دادهاند؟
واقــع در تالشــند تــا دیــن خودشــان را ترویــج
کننــد و بــه دیــن آســیب بزننــد.
بالگری برنامهریزی شده
علیرضــا آلداوود ،کارشــناس فضــای مجــازی،
میگویــد کــه بســیاری از فعالیتهــا در فضــای
مجــازی و مخصوصــا پیامرســان اینســتاگرام
برنامهریــزی شــده اســت .او بــه صاحــب
ایــن پیامرســان اشــاره میکنــد و توضیــح
میدهــد کــه صاحــب آن صهیونیســت اســت
و الگوریتمهایــی کــه در ایــن پیامرســان
تعریــف میشــود برنامهریــزی شــده اســت.
مهمتریــن هــدف بســیاری از فعالیتهــای ایــن
پیامرســان ،تغییــر ارزشهــا بــه ضدارزشهــای
دینــی  -اســامی اســت .بـ ه عنــوان مثــال تــاش
بــرای زیــر ســؤال بــردن بحــث زن و حجــاب و
ایجــاد کمپینهــای حجــاب اجبــاری ،حجــاب
بیحجــاب و مــواردی از ایــن دســت نمونههایــی
بــرای تغییــر ارزشهــا و ترویــج ضدارزشهــا در
حــوزه حجــاب اســت .از نظــر ایــن کارشــناس
حــوزه فضــای مجــازی ،اغلــب ایــن فعالیتهــای
حســاب شــده بــرای منحــرف کــردن اذهــان
عمومــی و تغییــر ذائقــه دختــران امــروز کــه
مــادران فــردا هســتند بـ ه وجــود آمــده اســت .از
یــک طــرف ســلبریتیها و شــبکههای قمــار و
شــرطبندی در ایــن پیامرســان فعالنــد و از طــرف
دیگــر دستگذاشــتن روی ارزشهــای جامعــه
ایرانــی  -اســامی ماننــد حجــاب اتفــاق میافتــد
و بالگرهایــی بــا ظاهــری باحجــاب امــا در باطنــی
دشــمن حجــاب اصیــل ایرانــی  -اســامی فعالیــت

 ۸عامل طالق زوجهای مرفه
از نبود فرزند مشترک تا تب مهاجرت
طــاق ،آســیب اجتماعــیای کــه خیلیهــا
گمــان میکننــد زاده فقــر و بیــکاری اســت ،امــا
ایــن روزهــا در میــان قشــر مرفــه یــا بهاصطــاح
جامعــه ،بچــه پولدارهــا ،بیشــتر از قشــر متوســط
و حتــی فقیــر شــده اســت .خیلیهــا بــه
شــوخی و خنــده میگوینــد بچــه پولدارهــا
در طــاق هــم از دیگــر اقشــار جامعــه پیــش
هســتند .حرفهــای معــاون اجتماعــی وزیــر
کشــور در دیــدار مردادمــاه خــود بــا تولیــت
آســتان مقــدس قــم هــم مهــر تأییــدی بــر ایــن
گفتــه و شنیدههاســت .او گفــت عــدهای بــدون
درنظرگرفتــن ریشــهها و علــل اصلــی طــاق،
فقــر و بیــکاری را علــت اصلــی معرفــی میکننــد
ایــن در حالــی اســت کــه بیشــترین طالقهــا
در میــان قشــر ثروتمنــد اتفــاق میافتــد.
البتــه ایــن نخســتینباری نیســت کــه آمــار
بــاالی طــاق در میــان قشــر مرفــه ســرزبانها
میافتــد .علــی مطهــری ،نایبرئیــس مجلــس
دهــم در تاریــخ ۱۷دیمــاه ۹۷یکــی از نخســتین
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
و همیــن نشــان میدهــد ریشــه اصلــی طــاق
مســائل فرهنگــی اســت نــه اقتصــادی ».ســازمان
ثبــت احــوال کشــور هــم در همــان ســال اعــام
کــرد بررســی جغرافیــای شــهری در میــزان
طالقهــا نشــان میدهــد منطقــه شــمیرانات
تهــران رتبــه یــک طــاق را دارد.
ایــن روزهــا کــه مشــکالت اقتصــادی عرصــه
زندگــی را بــر بخــش عظیمــی از جامعــه تنــگ
کــرده ،باعــث شــده تــا برخــی کارشناســان
حــوزه اجتماعــی زنــگ خطــر افزایــش طــاق
و از هــم پاشــیدگی کانونهــای خانــواده را در
ســایه ایــن مشــکالت بــه صــدا درآورنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه آمارهــای موجــود حکایــت از
آن دارد کــه شــاید مشــکالت اقتصــادی یکــی از
علــل وقــوع طــاق در جامعــه باشــد ،امــا علــت
اصلــی نیســت؛ چراکــه بیشــترین طالقهــای
ثبتشــده در قشــر مرفــه بــهدور از هرگونــه
مشــکالت اقتصــادی بــه ثبــت رســیده اســت.
براســاس گزارشــی کــه مرکــز ملــی آمــار ایــران
در ســال ۱۳۹۸منتشــر کــرد ،درحالیکــه بیــش از
۵۳۰هــزار ازدواج در یــک ســال ثبــت شــد ،بیــش
از ۱۷۴هــزار طــاق نیــز ثبــت شــد .بنابرایــن
میتــوان دریافــت کــه ۳ســال قبــل ،طبــق ایــن
آمــار بــه ازای هــر ۳ازدواج در ایــران یــک طــاق
ثبــت شــد .بــا ایــن حــال ،ایــن موضــوع زمانــی
چالشبرانگیزتــر میشــود کــه طبــق آخریــن
آمارهــای ازدواج و طالقهــا در ســال گذشــته از
هــر  ۳ازدواج در ســال ۱۴۰۰یــک مــورد بــه طــاق
منجــر شــده اســت .مجمــوع ازدواج کشــور در
تابســتان  ،۱۴۰۰بــه میــزان ۱۳۴هــزارو  ۲۰۸مــورد
بــوده اســت.
طبــق بررســیهای انجامشــده اگرچــه از
یــک طــرف بیمســئولیتی ،بیاحترامــی و
بیتوجهــی  ۳عامــل عمــده طــاق در ســال

گذشــته اعــام شــد ،امــا طبــق آنچــه آمارهــا
نشــان میدهــد و مســئوالن نیــز دربــاره ایــن
معضــل هشــدار میدهنــد ،ظاهــرا طــاق در
محلههــای مرفهنشــین بیشــتر بــه چشــم
میخــورد.
علــی اســماعیلی ،متخصــص روانشناســی و
زوجدرمانگــری کــه ســابقه فعالیتــش در ایــن
حــوزه بــه ۲۷ســال میرســد ،میگویــد :بخــش
اعظــم مشــاورههای مــا اختالفــات خانوادگــی
زوجیــن مرفــه و ثروتمنــدی اســت کــه راهــی جز
طــاق برایشــان باقــی نمانــده اســت؛ «برخــاف
آنچــه همــه گمــان میکننــد اعتیــاد و اقتصــاد
علــت اصلــی طــاق در بیــن قشــر مرفــه نیســت
کــه امــروز بیشــترین آمــار طالقهــا را بهخــود
اختصــاص میدهنــد».
آنچــه او امــروز در میــان پرونــده مراجعانــش
بهعنــوان عامــل اصلــی
اختــاف و جدایــی بــا آن
روبهروســت ،مســئله خیانــت
یــا تصــور خیانــت اســت کــه به
اعتقــاد ایــن روانشــناس ریشــه
در آگاهــی نداشــتن زوجهــا از
مهارتهــای زناشــویی دارد:
«عمــده اختالفــات زوجیــن در
قشــر مرفــه یــا بهاصطــاح
تناســب
باالشهرنشــین
نداشــتن ســبکهای زندگــی
خانوادههــا و تفاوتهــای
فرهنگــی آنهاســت .همیــن
مســئله باعــث میشــود تــا آنهــا در رابطههــای
زناشــویی خــود نیــز بــا اختالفنظرهــای فــراوان
روبــهرو بــوده و ایــن اختالفهــا زندگیشــان را
از مســیر عــادی خــارج کنــد».
بهگفتــه او ،تســلط نداشــتن بــه مدیریــت
شــرایط زندگــی در ســایه آموزشندیــدن
مهارتهــای زندگــی باعــث قطــع ارتبــاط
عاطفــی ،شکستهشــدن تعهدهــا و در نهایــت
خیانــت آنهــا بــه همدیگــر میشــود.
روشنفکری پوچ؛ عامل اصلی طالق
برخــاف ایــن روانشــناس ،یکــی از قضــات
دادگســتری معتقــد اســت بــا توجــه بــه تغییــرات
ســبک زندگــی و فرهنــگ زندگــی زوجهــا در
مناطــق بــاالی شــهر یــا همــان طبقــه مرفــه
کــه در میــان خودشــان بــه نوعــی روشــنفکری
هــم تعبیــر میشــود ،خیانــت عامــل اصلــی
جدایــی افــراد نیســت« :امــروز مــا در جامعــه
بــا پدیدههایــی روبــهرو هســتیم کــهگاه
چارچوبهــای فرهنگــی و اعتقادیمــان مانــع از
حتــی نــام بــردن آنهــا میشــود .از ازدواجهــای
ســفید گرفتــه تــا ســوئیچپارتیهایی کــه در
ســایه بهاصطــاح روشــنفکری پــوچ قشــر مرفــه
بهراحتــی در میــان جوانهــا پذیرفتــه شــده
اســت .در بیــن ایــن بــه اصطــاح روشــنفکران
مرفــه نــه ارتبــاط مــرد بــا زنــان دیگــر زشــت و
دور از اخــاق اســت نــه معاشــرت زن بــا مــردان

میکننــد .ایــن افــراد تکنیکهــای خاصــی را
بــه کار میبرنــد تــا ارزشــی ماننــد حجــاب را از
دختــران و زنــان ایرانــی بگیرنــد و نــگاه مــردان
ایرانــی را تغییــر دهنــد .ســپس اســام و حجــاب
خــود را بــه بــاور دختــران و پســران برســانند.
زرق و برق علیه حجاب

همــه بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن دختــران و
پســران ایرانــی اســت .از نظــر آلداوود ،تبلیــغ
حجــاب بــاب میــل بالگرهــا ،شــبهات مختلفــی
ت تاثیــر
را ایجــاد میکنــد ،مخاطبــان را تحــ 
قــرار میدهــد و ادراک شــناختی خــاف دیــن
را بــه مخاطبــان القــا میکننــد .داشــتن آرایــش
غلیــظ بالگرهــای حجــاب و انجــام حــرکات خــاص
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تاییدگرفتــن ،خودنمایــی ،خودشــیفتگی و نمایــش
را ترویــج میدهــد و بــا روش کلیشهســازی بــه
مخاطــب محجبــه خــود ایــن را القــا میکنــد کــه
دختــر محجبــهای کــه دیــده نمیشــود ،الیــک
نمیخــورد یــا از خودنمایــی بیبهــره اســت ،در
جامعــه هــم دیــده نمیشــود .در واقــع بالگرهــای
حجــاب ،فــرار از قانــون ،شــرع و عــرف ،افــراط و
تفریــط را کــه خــاف مباحــث اســامی اســت
رواج میدهنــد تــا نظــام خانوادگــی ایــران
تضعیــف شــود و ســبک زندگــی خــاف آنچــه
کــه مــورد تاییــد کشــور ایرانــی  -اســامی
ماســت ،تبلیــغ شــود.
آموزش ،آموزش و آموزش

تبلیغــات یکــی از راههــای برنامهریــزی شــده
اســت .کارکــردن بالگرهــای حجــاب بــا مزونهــای
خــاص ،پوشــیدن چادرهــای رنگــی و اســتفاده از
زرق و برقهایــی کــه در روســریها ،شــال و
چادرهــا دیــده میشــود ،زرق و برقهایــی کــه
عمومــا جلــب توجــه بیشــتری ایجــاد میکنــد،
دیگــر و زوجیــن ایــن مســئله را بهراحتــی در
بیــن خــود پذیرفتهانــد و تعصبــی نســبت بــه
هــم ندارنــد .در نتیجــه بهخاطــر ایــن شــرایط
نمیتــوان ادعــا کــرد عامــل اصلــی طالقهــای
قشــر مرفــه خیانــت اســت».
بــه اعتقــاد محمــدی ،کــه ســابقه رویارویــی
بــا بســیاری از ایــن زوجهــا را در دادگاههــای
قضایــی داشــته۸ ،عامــل در طــاق قشــر مرفــه و
باالبــودن آمــار جداییهــا در ایــن بخــش مؤثــر
اســت« :یکــی از علــل مؤثــر در جداییهــای
قشــر مرفــه عامــل حقوقــی اســت کــه ازجملــه
آن میتــوان بــه واگــذاری وکالتنامههــای
اعمــال حــق طــاق بــه زنــان اشــاره کــرد؛
موضوعــی کــه متأســفانه در مناطــق مرفهنشــین
بــاب شــده و بهراحتــی در دفاتــر اســناد رســمی
انجــام میشــود لــذا زوجــه بــا در دســت
داشــتن ایــن وکالتنامــه بــدون حضــور همســر
در زمانــی کوتــاه و بــا در اختیــار گرفتــن یــک
وکیــل بهراحتــی میتوانــد مراحــل طــاق را
بیدردســر طــی کنــد».
برخــاف تفکــر همــه کــه معتقدنــد عوامــل
اقتصــادی نقشــی در طــاق زوجیــن مرفــه جامعــه

نــدارد ،ایــن کارشــناس حقوقــی معتقــد اســت
اتفاقــا عوامــل اقتصــادی یکــی از عوامــل مؤثــر
بــر جداییهــا در قشــر مرفــه اســت بــا شــکل
و شــمایلی متفــاوت! در میــان ایــن قشــر زنــان
بــه واســطه فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی
رده بــاال از اســتقالل مالــی خوبــی برخوردارنــد
و زندگــی وابســته بــه همســر ندارنــد ،بنابرایــن
راحتتــر میتواننــد نســبت بــه جدایــی تصمیــم
گرفتــه و در ایــن مســیر پیــش رونــد .از ســوی
دیگــر ورشکســتگیهای اقتصــادی ســرمایهداران
و بههمریختــن ســبک زندگــی خانوادههــای
آنهاســت کــه در نهایــت کانــون خانــواده را بــه
ســمت جدایــی رهنمــون میســازد.
تب مهاجرت و طالق
در میــان علــل و عواملــی کــه ســیدمحمود
محمــدی برمیشــمارد ،عوامــل جامعهشــناختی
هــم ســهمی بــرای خــود در طــاق قشــر مرفــه
دارنــد« :یکــی از عوامــل جامعهشــناختی مؤثــر در
طــاق زوجیــن مرفــه ،تــب مهاجــرت و مخالفــت
یکــی از زوجیــن اســت .مــرد و زن هــم نــدارد و
ممکــن اســت از ســوی هرکــدام از زوجیــن مطــرح
و باعــث ازهمپاشــیدگی کانــون خانوادهشــان
شــود».
او البتــه بــا اشــاره بــه تنوعنــژادی کــه در
جوامــع شــهری بهخصــوص تهــران وجــود دارد،
میگویــد اختــافنــژادی و فرهنگــی هــم از

در فضــای مجــازی و ترویــج تغییــر رفتــار فــرد
محجبــه ،ســبک زندگــی جدیــدی را ایجــاد
میکنــد.
کارشــناس فضــای مجــازی توضیــح میدهــد
کــه بدتریــن اتفــاق امــا ایــن اســت کــه بســیاری
از ایــن رفتارهــا الیــک میخــورد و بــا وجــود
ســندرم الیــک کــه مســأله جهانــی اســت،
دیگــر عوامــل جامعهشــناختی مؤثــر در طــاق
زوجیــن قشــر مرفــه اســت« :بیتوجهــی بــه
اختــافنــژادی و فرهنگــی در هنــگام ازدواج
در میــان اقشــار مرفــه باعــث شــده بهرغــم
نداشــتن مشــکالت اقتصــادی ،ادامــه زندگــی
بــرای زوجیــن ممکــن نباشــد .ضمــن اینکــه در
کنــار ایــن عوامــل جامعهشــناختی نمیتــوان
دوبــاری و بیاعتمــادی عمومــی هــم
از بیبن 
حرفــی نــزد».
ایــن کارشــناس حقوقــی در ادامــه بــه عوامــل
روانشــناختی مؤثــر در جدایــی زوجیــن قشــر
مرفــه اشــاره میکنــد و معتقــد اســت چیــزی
کــه مــا امــروز از آن بهعنــوان لجامگســیختگی
امیــال یــاد میکنیــم و قدیمیهــا بــه آن چشــم و
همچشــمی میگفتنــد ،یکــی از عوامــل مؤثــر بــر
گشــایش پروندههــای طــاق در بیــن قشــر مرفــه
اســت« :رقابــت بــرای داشــتن زندگــی لوکستــر
در قیــاس بــا دیگــران یکــی از مهمتریــن
عوامــل جداییهــا در مناطــق ثروتمندنشــین
اســت؛ موضوعــی کــه همــواره باعــث دورشــدن
زوجیــن از همدیگــر و جلــب توجــه آنهــا بــه
حاشــیههای زندگــی میشــود ».محمــدی نبــود
قناعــت و اختــاالت خلقــی را
از دیگــر مصداقهــای علــل
طالقهــای
روانشــناختی
قشــر مرفــه برمیشــمارد و
میگویــد« :نبــود قناعــت
بهخاطــر برخــورداری از ثــروت
کافــی همــواره مــورد اختــاف
زوجینــی اســت کــه مــا آنهــا
را در دادگاههــای خانوادههــای
مرفــه شــهر مالقــات
میکنیــم » .
تکنولوژی بیتقصیر نیست
از همــه علــل و عوامــل مؤثــر بــر طــاق زوجین
مرفــه کــه بگذریــم ،نمیتــوان چشــمروی تأثیــر
عامــل تکنولــوژی بــر ثبــت طــاق پولدارهــا
بســت .شــاید بپرســید چگونــه؟ محمــدی بــا
تعبیــر سوءاســتفاده از فضــای مجــازی از آن
یــاد میکنــد و میگویــد« :متأســفانه فضــای
مجــازی و اســتفاده از آن در بیــن اقشــار مرفــهگاه
بسترســاز اغلــب عواملــی اســت کــه تــا بــه اینجا
بــه آنهــا اشــاره کردیــم؛ از مــد و مدگرایــی گرفته
تــا چشــم و همچشــمیهایی کــه متأســفانه هــر
روز بــه شــکل و شــمایلی در صفحــات مجــازی
پولدارهــا تبلیــغ میشــوند».
شــاید باورتــان نشــود امــا حتــی زیســتبوم
هــم در طــاق پولدارهــا مؤثــر اســت .همیــن
برجهــای بلندباالیــی کــه مثــل قــارچ در گوشــه
و کنــار مناطــق مرفهنشــین رشــد کردهانــد،
یکــی از علــل طالقهــای ایــن گــروه اســت.
محمــدی بــا تأییــد ایــن مطلــب میگویــد:
«برجنشــینی و عالقــه بــه ایــن ســبک زندگــی
از ســوی یــک طــرف از زوجیــن در خیلــی از
پروندههــای طــاق عامــل ثبــت طالقهــای
قشــر مرفــه اســت».
نبود فرزند مشترک
آمــار طالقهــای ثبتشــده در مناطــق بــاالی
شــهر را کــه ورق میزنیــم ،نشــان میدهــد عمــر

دیگــر بایــد قبــول کــرد کــه تربیــت نســل
امــروز تنهــا متاثــر از خانــواده نیســت .حــاال
مــوارد بســیار دیگــری ماننــد فضــای مجــازی
هــم روی تربیــت نســل امــروز تاثیرگــذار اســت؛
فضــای مجــازی کــه البتــه بــرای نســل امــروز
برنامهریــزی خــاص خــودش را دارد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه آلداوود معتقــد اســت بایــد
بــه نســل امــروز آمــوزش داد و بایــد بینــش
نســل امــروز را دربــاره مســائل مختلــف مربــوط
بــه فضــای مجــازی ارتقــا داد و بــه او یــاد داد
کــه در مســائل مختلفــی کــه در فضــای مجــازی
وجــود دارد چطــور رفتــار کنــد و چــه خــوراک
رســانهای را بــرای ارتــزاق انتخــاب کنــد .بــاال
بــردن ســواد رســانهای در نوجوانــان و جوانــان در
ایــن مرحلــه مهــم جلــوه میکنــد .بــه جــز ایــن
امــا نــگاه حاکمیتــی هــم بایــد مدیریتــی باشــد.
بــرای نســل نوجــوان و جــوان مســلمان ،تولیــد
محتــوای مناســب کنــد و بــرای محــدود کــردن
بخشــی از فضــای مجــازی برنامهریــزی شــده
اقــدام کنــد».
خیلــی از زندگیهــا بــه بیــش از  ۴تــا ۵ســال
نمیرســد .ســیدمحمود محمــدی علــت اصلــی
ایــن مهــم را عوامــل جمعیتــی مؤثــر بــر طــاق
قشــر مرفــه میدانــد و میگویــد« :نبــود فرزنــد
مشــترک بیــن زوجیــن ثروتمنــد باعــث شــده
تــا ایــن افــراد خیلــی راحتتــر و بیدغدغــه
نســبت بــه جدایــی فکــر کننــد و تالشــی هــم
بــرای رفــع مشکالتشــان نداشــته باشــند ».ایــن
کارشــناس حقوقــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیگــر
عوامــل مؤثــر در ثبــت طــاق میــان اقشــار مرفــه
و زوجیــن ثروتمنــد ،میگویــد آخریــن عاملــی
کــه آمــار قابلتوجهــی از گشــایش پروندههــای
طــاق را در محاکــم قضایــی دارد ،مســائل رفتاری
هســتند« :رویکردهــای فمینیســتی زنــان یکــی
ا ز ایــن عوامــل رفتــاری اســت .زنانــی کــه
دوســت دارنــد در پوشــش رفتــار و گفتارشــان
تصمیمگیرنــده نهایــی خودشــان باشــند و
ایــن رفتــار در میــان خیلــی از مــردان پذیرفتــه
نیســت ،چراکــه معتقدنــد جایــگاه عرفــی زن در
خانــواده چنیــن اجــازهای بــه آنهــا نمیدهــد.
همیــن تفکــرات باعــث بــروز اختالفــات حتــی
بیــن زوجهــای مرفــه میشــود و فتــح بابــی
اســت در فصــل جدایــی آنهــا».
گسست شبکه خانوادگی
محمــدی همینطــور کــه عوامــل رفتــاری مؤثــر
بــر طــاق زوجهــای مرفــه را برمیشــمارد ،بــه
گسســت شــبکه خویشــاوندی اشــاره میکنــد و
میگویــد« :ایــن مســئله باعــث شــده تــا دیگــر
طــاق بیــن خانوادههــا قبیــح نباشــد .اگــر در
گذشــته خانوادههــا بــرای حفــظ آبــرو ســعی
بــر جلوگیــری از فروپاشــی زندگــی فرزندانشــان
داشــتند ،حــاال بــه واســطه کاهــش صلهرحــم و
رفتوآمدهــا ،خانوادههــا نیــز ســعی و تالشــی
بــرای حفــظ زندگــی فرزنــدان خــود نمیکننــد».
او در پایــان اینگونــه جمعبنــدی میکنــد کــه
در میــان تمــام عوامــل مؤثــر بــر طــاق زوجیــن
در بیــن اقشــار مرفــه ،یکــی اســتقالل مالــی
زنــان و دومــی رویکردهــای فمینیســتی در تقابــل
بــا جایــگاه عرفــی زن بیشــترین نقــش را در ثبــت
طالقهــای ثروتمنــدان دارنــد.
تقویت بنیانهای فرهنگی خانواده
طــاق در میــان قشــر ثروتمنــد ایــن روزهــا
بهعنــوان یکــی از آســیبهای اجتماعــی مهــم
از ســوی کارشناســان اجتماعــی و دغدغهمنــدان
ایــن حــوزه مطــرح اســت؛ موضوعــی کــه بــه
اعتقــاد خیلی از کارشناســان ریشــه در مشــکالت
فرهنگــی دارد و الزم اســت تــا بــا آسیبشناســی
و تحلیــل علــل و عوامــل مؤثــر بــر آن بــه
چارهاندیشــی دربــاره آن پرداخــت .مســعود
کربالییحســن ،از فعــاالن حــوزه خانــواده
معتقــد اســت تقویــت بنیانهــای ارزشــی در
میــان اقشــار مرفــه میتوانــد نقــش مؤثــری در
کاهــش پروندههــای طــاق داشــته باشــد .در
میــان خانوادههایــی کــه مشــکالت اقتصــادی
هیــچ نقــش و جایگاهــی در بــروز طــاق نــدارد،
بایــد بــه تقویــت ریشــههای فرهنگــی خانــواده
پرداخــت تــا بتــوان از ایــن طریــق نســبت بــه
تقویــت بنیانهــای خانوادههــا اقــدام کــرد.
منبع :روزنامه همشهری
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 ۴نفر از اصحاب امیرالمومنین که از شهادت خود و دیگران خبر داشتند
عاشــورا نــه یــک حادثــه کــه یــک فرهنــگ
اســت؛ فرهنگــی برخاســته از متــن اســام نــاب
محمــدی کــه نقــش حیاتــی را در اســتحکام
ریش ـهها ،رویــش شــاخهها 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 تشـ ّیع
در راســتای حرکتهــا ،جنبشهــا و قیامهــای
راســتین شــیعه بلکــه بســیاری از نهضتهــای
آزادی خواهانــه دیگــر در برابــر کانونهــای ظلــم
و کفــر و نفــاق بــوده اســت .علمــا و اندیشــمندان
مســلمان همــواره بــرای حراســت از کیــان
فرهنــگ عاشــورا ،نــه فقــط آن را در طــول اعصــار
متمــادی بازگــو کــرده اســت ،بلکــه حتــی بــه
بازســازی آن و پاســداری از ارزشهــای ناشــی از
آن پرداختــه اســت .بازســازی مضامیــن و مفاهیــم
بلنــد فرهنــگ عاشــورا در هــر عصــر و زمانــی بــه
فراخــور حــال آن زمــان ،تأثیــر بســیار شــگرف
و ســازندهای در راه پیشــبرد اهــداف مقدســی
همچــون نشــر معــارف و فرهنــگ اســام نــاب،
بــر جــای نهــاده اســت .تاریــخ شــیعه گــواه
صــادق و روشــنی از ایــن بازســازیها اســت.
گفتــار آیــت اهلل مصبــاح در عیــن برخــورداری
از صالبــت و متانــت ،بــی پیرایگــی خــاص خــود را
داشــت ،و از بــرکات وجــود شــخصیت گرانقــدری
نشــأت مییافــت کــه زبانــش بیــان قرآنــی،
دلــش ماالمــال از عشــق الهــی ،و جانــش لبریــز
از محبــت و ارادت بــه حضــرت ختمــی مرتبــت
(ص) و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) بــود.
درصددیــم بــه مناســبت فرارســیدن ایــام
عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه
الســام در سلســله مطالــب «پیامهــای حماســه
حســینی» بــه واکاوی زمینههــا و اهــداف نهضــت
ســرخ حســینی بپردازیــم.
آنچــه در ادامــه میخوانیــد بخــش هشــتم
از سلســله درسهــای عاشــورایی آیــت اهلل
محمدتقــی مصبــاح یــزدی میباشــد کــه در مــاه
محــرم  ۱۴۲۱ایــراد گردیــد:
 ۴نفــر از اصحــاب امــام علــی (ع) کــه از
شــهادت خــود و دیگــران خبــر داشــتند
هدف علی (ع) ،ارائه الگوی حکومت اسالمی
جوابــی بــه نظــر مــن میرســد کــه آن را
عــرض میکنــم ،در مــورد آن فکــر کنیــد و اگــر
کســی بــه پاســخ مناســبتری رســید ،بنویســد
و در اختیــار مــن قــرار دهــد .جوابــی کــه بــه
نظــر مــن میرســد ایــن اســت کــه اگــر چنیــن
جریانــی اتفــاق افتــاده بــود ،مــا علــی (علیــه
الســام) را بــا چــه کیفیتــی میشــناختیم؟
اگــر بــرای مــا چنیــن داســتانی را نقــل کننــد
کــه ،شــبی جنــاب طلحــه و زبیــر ،خدمــت
خلیفــه وقــت رســیده ،دربــاره مســائل مملکــت
صحبــت کردنــد ،و مثــ ً
ا ،تصمیــم گرفتنــد
حکومــت ایالــت عــراق را بــه یکــی از ایشــان
و مصــر را بــه دیگــری واگــذار کننــد ،اگــر در
تاریــخ چنیــن آمــده بــود ،مــن و شــما چــه
تفاوتــی بیــن علــی (علیــه الســام) بــا طلحــه
و زبیــر میدیدیــم؟ چــه فرقــی بیــن معاویــه
و عمــرو عــاص بــا علــی (علیــه الســام) قائــل
میشــدیم؟ نهایتــ ًا میگفتیــم چنــد شــخصیت
بودنــد کــه بــا یکدیگــر نشســته ،مشــورت کــرده
و کاری انجــام دادنــد .روزی بــا شــخصی دیگــر
و امــروز بــا یــک شــخصی بــه نــام امیرالمومنیــن
(علیــه الســام) بیعــت کردنــد .قب ـ ً
ا خلیفــه اول
بــا مشــورت اطرافیــان خــود معاویــه را خلیفــه و
والــی شــام قــرار داد و بعــد خلیفــه دوم و پــس از
او هــم خلیفــه ســوم والیــت او را بــر شــام تأییــد
کردنــد .اکنــون نیــز اینهــا طلحــه و زبیــر را بــه
عنــوان والــی کوفــه و بصــره نصــب کردنــد .الزمــه
چنیــن عملکــردی ایــن بــود کــه امــروزه بیــش از
یــک میلیــارد مســلمان و صدهــا میلیــون شــیعه،
تفاوتــی بیــن علــی (علیــه الســام) بــا طلحــه
و زبیــر نبیننــد ،بلکــه فرقــی بیــن علــی (علیــه
الســام) و معاویــه قائــل نشــوند؛ و ایــن مطلــب
جدیــدی نیســت.
اگــر امــروزه مــا میدانیــم کــه علــی (علیــه
الســام) مقــام دیگــری داشــته اســت ،و اصـ ً
ا در
یــک مســیر دیگــری بــوده اســت ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه علمــا بــرای تبییــن تفــاوت بیــن علــی
(ع) و دیگــران ،هــزار و ســیصد ســال تــاش
کــرده و آن را دائم ـ ًا بــرای مــا نقــل کردنــد ،پــدر
و مادرهــای مــا از طفولیــت ایــن مســائل را بــه مــا
تلقیــن کردنــد .امــا اگــر گفتــه میشــد زمانــی
بــود کــه چنــد نفــر نشســتند دور هــم و حکومــت
را تقســیم کردنــد ،در ایــن صــورت چــه تفاوتــی
بیــن ایشــان میدیدیــم؟ حداکثــر میگفتیــم
علــی (علیــه الســام) کمــی بهتــر از آنهــا بــود.
ایــن ســخن تــازه ای نیســت .خــود علــی (ع) از
ایــن کــه او را بــا معاویــه مقایســه میکردنــد،
ــم أَن ْ َزلَنــی َحتّــی
مینالیــد؛ «الدَّ هْــ ُر أَن ْ َزلَنــی ثُ َّ
یُقـ ُ
ـی َو ُمعاویــة( ».ابــن طــاووس ،فرحــة
ـال َعلـ ٌّ
الغــری ،ص  )۷آن زمــان نیــز همیــن اصحــاب
پیامبــر (صلــی اهلل علیــه وآلــه) ،یــا کســانی کــه
ســالها در رکاب علــی (ع) و در محضــر علــی
(ع) بودنــد ،میگفتنــد :بــه هــر حــال معاویــه

نیــز ُحســن هایــی دارد ،جــود و بخششــی دارد،
تدبیــری دارد ،یــک کشــور اســامی را اداره
میکنــد .همیــن افــراد زمانــی کــه از علــی
(علیــه الســام) گلــه منــد میشــدند ،نــزد
معاویــه میرفتنــد .حتــی نزدیــکان علــی (علیــه
الســام) هــر وقــت از علــی (علیــه الســام)
گلــه منــد میشــدند و تقاضاهایــی داشــتند کــه
علــی (علیــه الســام) بــه آنهــا پاســخ مثبــت
نم ـیداد ،نــزد معاویــه میرفتنــد .آنهــا ایــن دو
را هــم ســنگ میدیدنــد و معتقــد بودنــد ،فقــط
اندکــی عــدل و عبــادت علــی بیشتــر اســت.
اگــر جریــان مذکــور اتفــاق افتــاده بــود،
مــن و شــما علــی (علیــه الســام) را چگونــه
میدیدیــم؟ و اگــر چنیــن برداشــتی از اســام و
از علــی (علیــه الســام) داشــتیم ،و ایــن رفتــار
را وظیفــه یــک خلیفــه اســامی میدانســتیم،
در ایــن صــورت بــرای مــا خالفــت اســامی بــا
حکومتهــای دنیــوی و ســلطنتهای کســری
و قیصــر چــه تفاوتــی داشــت؟ آنهــا نیــز
همیــن گونــه رفتــار میکننــد ،اگــر در مقابــل
خــود بــه معارضــی برخــورد کننــد کــه نتواننــد
او را دفــع کننــد ،بــا او ســازش میکننــد،
رو بــه روی یکدیگــر مینشــینند و بــه هــم
لبخنــد میزننــد ،بــا یکدیگــر از در ســازش در
میآینــد ،بــرای ایــن کــه جنــگ و خونریــزی
نشــود و خشــونت پیــش نیایــد .مگــر در تمــام
دنیــا چنیــن نیســت؟ در ایــن صــورت چــه
تفاوتــی بیــن حکومــت علــی (علیــه الســام) بــا
حکومــت کلینتــون و دیگــران وجــود داشــت؟
اگــر مــا امــروز بــا حقیقــت اســام آشــنا
هســتیم و مکتــب تشــیع را داریــم ،بــه برکــت
ایــن گونــه رفتــار کــردن علــی (علیــه الســام)
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
کــه سیاســت اســام ایــن اســت .اســام اجــازه
نمیدهــد بــر ســر اصــول و مبانــی معاملــه کــرد.
ممکــن اســت مصالــح شــخصی در راه اســام
فــدا شــود ،ممکــن اســت مصالــح جزئــی فــدای
مصالــح کلــی شــود ،امــا مبانــی و اصــول ابــداً،
ابــداً؛ حتــی بــه انــدازه ســر ســوزنی نبایــد بــه
آنهــا خدشــه وارد شــود.
اگــر علــی (علیــه الســام) ایــن گونــه عمــل
نکــرده بــود ،مــن و شــما از کجــا میدانســتیم
کــه اســام هــم بــرای حکومــت طرحــی دارد و
اجــازه نمیدهــد دموکراســی غربــی در کشــور
اســامی حاکــم بشــود؟ از کجــا اطــاع داشــتیم
اســام میگویــد بایــد احــکام خــدا اجــرا شــود؟
وقتــی کــه مــردم بــا علــی (علیــه الســام)
بیعــت کردنــد بــه او گفتنــد بــه همــان شــیوه
خلفــای پیشــین عمــل نمــا ،مگــر آنهــا مســلمان
نبودنــد؟ مگــر خلیفــه پیغمبــر (صلــی اهلل علیــه
وآلــه) نبودنــد؟ مگــر پــدر زن پیغمبــر (صلــی اهلل
علیــه وآلــه) نبودنــد؟ مگــر همــه مســلمانها
بــا آنــان بیعــت نکــرده بودنــد؟ شــما نیــز همــان
گونــه کــه آنهــا رفتــار کردنــد عمــل کنیــد.
حضــرت علــی (علیــه الســام) گفــت :مــن
چنیــن شــرطی را نمیپذیــرم .اگــر میخواهیــد
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
کار نــدارم ،در مــوردی کــه حکــم خــدا ثابــت
اســت ،بــه نظــر شــما هــم کار نــدارم ،حتــی اگــر
همــه شــما نیــز مخالفــت کنیــد ،آنچــه حکــم
خداونــد اســت اجــرا میکنــم.
سیاســتی ایــن گونــه بــا اصــول دموکراســی
مطابقــت نــدارد .اگــر علــی (علیــه الســام)
ایــن گونــه رفتــار نکــرده بــود ،مــا امــروز
نمیتوانســتیم بگوییــم اســام نظــام حکومتــی
خاصــی دارد ،مبانــی و اصولــی دارد کــه بایــد
اجــرا شــود .در غیــر ایــن صــورت ،اســام دینــی
شــناور و تابــع ســلیقهها و قرائتهــای مختلــف
میشــد .قرائتــی از خلیفــه اول ،قرائــت دیگــری
از خلیفــه دوم ،و قرائــت ســومی هــم از علــی
(علیــه الســام) بــود .بیــن قرائــات مختلــف چــه
تفاوتــی اســت؟ مــا چگونــه میتوانســتیم ادعــا
کنیــم قرائــت علــی (علیــه الســام) درســت
اســت و قرائتهــای دیگــر ،جــای اشــکال و
تأمــل دارد؟ بــر چــه اساســی ممکــن بــود بگوییــم
قرائــت معصــوم (علیــه الســام) از اســام را کــه
همــه بایــد آن را بپذیرنــد ،در اختیــار داریــم؟
و بــر چــه مبنایــی میتوانســتیم بگوییــم :در
مقابــل رأی معصــوم ،فضولــی موقــوف!
اگــر علــی (علیــه الســام) آن گونــه رفتــار
کــرده بــود ،گفتــه میشــد ،مگــر ندیدیــد
خلیفــه اول بــه شــیوهای رفتــار کــرد ،خلیفــه
دوم بــه شــیوهای و علــی (علیــه الســام) هــم بــه
شــیوهای دیگــر؟ او هــم یکــی ماننــد دیگــران
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 آنهــا نباشــد او را بــه شــام
فرســتادند .علــی (علیــه الســام) نیــز بایــد
همیــن گونــه عمــل میکــرد .خلیفــه ســوم نیــز
رفتــار خلیفــه دوم را تأئیــد کــرد ،اگــر علــی
(علیــه الســام) هــم میآمــد و همیــن کار را

میکــرد پــس چــه تفاوتــی بیــن عملکــرد آنهــا
میبــود؟ بــا چــه مبنایــی تشــخیص دهیــم یکــی
از ایــن رفتارهــا بــر اســاس رأی معصــوم (علیــه
الســام) و بقیــه مبتنــی بــر رأی غیــر معصــوم
بــوده اســت؟ چگونــه متوجــه شــویم یــک مــورد
از آنهــا صحیــح و مابقــی آنهــا اشــتباه بــوده
اســت؟
حتــی میتــوان عکــس ایــن را ادعــا کــرد
و گفــت :اگــر بنــا بــود کــه مــا قضــاوت کنیــم،
و ایــن گونــه معیارهــا را در نظــر بگیریــم ،بایــد
بگوییــم کــه رأی خلفــای قبــل از علــی (علیــه
الســام) درســت تــر بــود! چــون آنهــا بــا
تدبیــری کــه اندیشــیدند ،خونریــزی شــام و
عــراق حاصــل نشــد ،مگــر نــه ایــن کــه گفتــه
شــده« :الصلــح خیــر» .لــذا ،از آن جــا کــه اســام
دیــن رأفــت ،رحمــت ،مهربانــی ،صلــح ،آشــتی،
لبخنــد و ســازش اســت ،پــس علــی (علیــه
الســام) در ایــن کــه بــا اصحــاب جمــل ،نهــروان
و صفیــن جنگیــد ،اشــتباه کــرد! در مــدت چهــار
ســال و نــه مــاه کــه خالفــت او ادامــه داشــت
دائمــ ًا در حــال جنــگ بــود ،پــس قرائــت علــی
(علیــه الســام) درســت نبــود!
امــا علــی (علیــه الســام) نمیخواســت فقــط

بــرای زمــان خــودش طــرح بدهــد ،او قصــد
داشــت بــرای مــردم همــه زمانهــا ،تــا روز
قیامــت طــرح حکومتــی اســام را معرفــی کنــد.
اســام طرفــدار عدالــت اســت ،اگــر عدالــت بــا
صلــح و ســازش و آرامــش حاصــل شــود ،نبایــد
قطــره خونــی ریخــت و نیــز نبایــد کوچکتریــن
اهانتــی بــه هیچکــس بشــود .علــی (علیــه
الســام) همــان شــخصیتی بــود کــه وقتــی
شــنید یــک خلخــال از پــای دختــری یهــودی
یــا زرتشــتی کشــیدند گفــت« :اگــر مســلمان از
ایــن غصــه جــان دهــد و دق کنــد ســزاوار اســت»
علــی (علیــه الســام) حاضــر نمیشــد یــک
خلخــال از پــای یــک دختــر یهــودی کشــیده
شــود ،حــال آیــا چنیــن کســی میپذیــرد بــدون
دلیــل هفتــاد هــزار نفــر را از دم تیــغ بگذرانــد؟!
اگــر مــن و شــما بــا طــرز تفکــر امــروزی بودیــم،
دربــاره علــی (علیــه الســام) چــه میگفتیــم؟
آیــا نمیگفتیــم علــی (علیــه الســام) آدمــی
اســت خشــن ،قســی القلــب ،بــی سیاســت ،و
اوصافــی از ایــن قبیــل؟! دیگــر بیــش از ایــن
جــرأت نمیکنــم گســتاخی کنــم .امــا علــی
(علیــه الســام) فقــط زمــان خــودش را نمیدیــد
و فقــط بــه فکــر حکومــت خــودش نبــود ،او بایــد
الگــوی حکومــت اســامی را نشــان دهــد ،تــا هــر
کــس تــا روز قیامــت بخواهــد حکومــت اســامی
برپــا کنــد از او الگــو بگیــرد.
زمانــی کــه حضــرت امــام (قــدس ســره) در
پاریــس مســتقر بودنــد ،خبرنــگاران از اطــراف
دنیــا گــرد ایشــان جمــع شــدند و پرســیدند:
اگــر شــما پیــروز شــوید و شــاه بــرود ،چگونــه
حکومتــی را بــر ایــران حاکــم خواهیــد کــرد؟
ایشــان در جــواب فرمودنــد« :حکومــت علــی
(علیــه الســام) .الگــوی مــا حکومــت علــی
(علیــه الســام) اســت( ».صحیفــه نــور ،ج  ،۲ص
 ).۴۷البتــه بعــد از پیــروزی نیــز خــود ایشــان
فرمودنــد ،بــا همــه زحمتهایــی کــه کشــیدیم
هنــوز فقــط بویــی از اســام میآیــد .امــا
حکومــت ایــده آل حکومتــی اســت کــه علــی
(علیــه الســام) الگــوی آن را نشــان داد ،و مــا
بــه هــر مقــدار کــه شــرایط اجــازه دهــد و مــردم
حمایــت کننــد ،بــه ســمت آن حرکــت میکنیــم،
هــدف مــا آن حکومــت اســت ،میخواهیــم آن
گونــه بشــویم .نگفــت الگــوی مــا دموکراســی
اروپــا و یــا آمریــکا اســت .نگفــت الگــوی مــا
حکومــت خلیفــه اول و دوم و یــا همــه خلفــای
راشــدین اســت .فرمــود الگــوی مــا حکومــت
علــی (علیــه الســام) اســت.
معاویه تالش 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

از شــهادت علــی (علیــه الســام) بــا اســتفاده از
اهرمهــا و زمینههــای ضعفــی کــه قبــ ً
ا عــرض
کــردم و در بیــن جامعــه اســامی آن روز وجــود
داشــت ،ســعی کــرد ایــن طــرز تفکــر را منحــرف
کنــد ،و در جامعــه تفکــر دیگــری را بــه وجــود
آورد .تــاش کــرد مــردم را شستشــوی مغــزی
دهــد ،و طــرح دیگــری را مطــرح کنــد .بــر
همیــن اســاس بــود کــه سیاســتهای مذکــور
را بــه کار گرفــت ،ســران ،شــخصیتهای بــزرگ
و رؤســای قبایــل را بــا تطمیــع اغفــال کــرد ،آن
قــدر بــذل و بخشــش کــرد ،تــا همــه آنــان را
خریــد .عــده زیــادی از ســایر مــردم نیــز تابــع
رؤســای خــود بودنــد ،بــه هــر ســمتی کــه رئیــس
قبیلــه میرفــت آنهــا نیــز بــه دنبــال او راه
میافتادنــد.
دیگــران را نیــز بــا ارعــاب و تهدیــد منحــرف
میکــرد .معاویــه ظــرف بیســت ســال حکومــت
خــود چــه کارهایــی کــه نکــرد ،از طرفــی
تســمه از گــرده مــردم کشــید! و از طــرف دیگــر
بــذل و بخشــشهایی کــه کــرد ،بــرای ایجــاد
رعــب و وحشــت و انجــام ترورهــا ،بیرحمیهــا،
کشــتارها ،خونریــزی بــی حــد و حســاب و تجــاوز
بــه نوامیــس ،امثــال بُســر بــن ارطــاة و ســمرة

بــن جنــدب را میفرســتاد تــا زهــر چشــمی
از عمــوم مــردم گرفتــه شــود و دیگــر کســی
جــرأت هیــچ اقدامــی را نداشــته باشــد .بــه جــز
چنــد نفــر کــه در عالــم اســام بــه خصــوص
در عــراق و حجــاز بــه عنــوان حوارییــن علــی
(علیــه الســام) شــناخته شــده بودنــد ،بقیــه
مرعــوب قــدرت و سیاســت معاویــه بودنــد .ایــن
اشــخاص تــا حــدی نــزد مــردم محتــرم بودنــد.
حتــی همــان کســانی کــه ضعفهایــی از خــود
نشــان میدادنــد و اهــل مادیــات بودنــد ،ایــن
شــخصیتها را بــه خاطــر مقامــات عالــی آنهــا
دوســت میداشــتند.
مــا خودمــان هــم کــم و بیــش همیــن گونــه
هســتیم ،یعنــی گاهــی مرتکــب گناهانــی
میشــویم ،امــا انســانهای بــا تقــوا و متدیــن
را دوســت داریــم .گرچــه خودمــان گاهــی
احتیــاط در امــوال را مراعــات نمیکنیــم ،امــا
اگــر بــه شــخص پارســایی کــه در صــرف بیــت
المــال دقــت دارد برخــورد کنیــم ،او را دوســت
میداریــم .خــود مــا همــت انجــام ایــن گونــه
کارهــا را نداریــم ،امــا وقتــی کــه خوبــان را
میبینیــم ،خوشــحال میشــویم.
بــه هــر حــال ،در آن زمــان چنــد نفــر از
حوارییــن علــی (علیــه الســام) وجــود داشــتند،
و بــه همیــن اســم شــناخته میشــدند ،در تاریــخ
نیــز بــه همیــن نــام معرفــی شــده انــد .بــه جــز
مالــک اشــتر کــه او را بــرای حکومــت مصــر
فرســتادند و کشــته شــد ،و همچنیــن محمــد بــن
ابــی بکــر ،چنــد نفــر دیگــر بودنــد کــه ،عــاوه
بــر موقعیتهــای اجتماعــی ،از مقامــات معنــوی
نیــز برخــوردار بــوده ،زهــد و تقــوای فراوانــی
داشــتند ،علــوم بالیــا و منایــا داشــتند ،از غیــب
خبرهایــی میدادنــد .بعضــی از اصحــاب علــی
(علیــه الســام) بودنــد کــه از شــهادت خــود و
دیگــران خبرهــا داشــتند .در میــان ایــن افــراد،
چهــار نفــر بیــش از دیگــران برجســته بودنــد:
ُحجــر بــن عــدی ،عمــرو بــن َحمِــق خزاعــی،
ُرشــید هَجــری و میثــم تمــار .بــه هیــچ قیمتــی
ممکــن نبــود ایــن چهــار نفــر را تطمیــع کــرد .هر
چــه معاویــه تــاش کــرد تــا آنهــا را بــا احتــرام
و تمجیــد و تعریــف بفریبــد و بــه صورتــی ایشــان
را رام کنــد ،انعطــاف پیــدا نمیکردنــد .ایــن
بزرگــواران پیغمبــر اکــرم (صلــی اهلل علیــه وآلــه)
را میشــناختند و بــه علــی (علیــه الســام)
عشــق میورزیدنــد و تمــام وجودشــان صــرف
بیــان فضائــل و مناقــب علــی (علیــه الســام)
میشــد .معاویــه در مــورد ایــن افــراد درمانــده
شــد؛ لــذا ،تصمیــم گرفــت آنهــا را بکشــد.
حجــر بــن عــدی را ،از یــک طــرف ،عمــرو بــن
حمــق خزاعــی را نیــز از طــرف دیگــر .ســر عمــرو
بــن حمــق را بریــد و بــرای همســرش فرســتاد،
آن بانــوی بزرگــوار نیــز در پاســخ پیغامــی بــرای
معاویــه فرســتاد .ایــن پیغــام بــه حــدی او را

برافروختــه کــرد ،کــه دســتور داد آن خانــم را از
کشــور اســامی بیــرون کننــد .یــک روز عمــرو
بــن حمــق خدمــت امیرالمؤمنیــن (علیــه الســام)
رســید و عــرض کــرد :مــوالی مــن! مــن بــه
خاطــر ایــن کــه شــما رئیــس هســتید و از پســت
و مقامــات دنیــوی و امکانــات برخــوردار هســتید،
نــزد شــما نیامــده ام؛ مــن بــه ایــن دلیــل کــه
خداونــد اطاعــت شــما را بــر مــا واجــب کــرده،
و حــق بزرگــی و ســروری بــر مــا را بــرای شــما
قــرار داده ،در محضــر شــما هســتم .علــی جــان!
اگــر بــه مــن دســتور دهیــد کــه تمــام کوههــا را
جــا بــه جــا کنــم و مــن چنیــن قدرتــی داشــته
باشــم ،و امــر کنیــد آب تمــام دریاهــا را بکشــم
و مــن از عهــده چنیــن کاری برآیــم ،و اگــر بــه
مــن بفرمائیــد تمــام عمــرم شمشــیر بــه دســت
بــا دشــمنان تــو بجنگــم ،هنــوز نتوانســته ام
حــق تــو را ادا کنــم ،حــق تــو بــر مــن از ایــن
عظیمتــر اســت.
امیرالمؤمنیــن (علیه الســام) خوشــحال شــده،
بــرای او دعــا کــرد و فرمــود« :ای کاش صــد نفــر
ماننــد تــو در میــان مســلمانها وجــود داشــت».
فقــط تعــداد معــدودی هماننــد ایــن گلهــا و بــا
چنیــن درجــهای از ایمــان بودنــد .معاویــه ایــن
دو بزرگــوار ،یعنــی حجــر بــن عــدی و عمــرو بــن
حمــق را در کمــال بــی رحمــی ،بــا تمــام عواقبــی
کــه بــرای او داشــت ،بــه قتــل رســاند .کشــتن
ایــن افــراد بــرای او گــران تمــام میشــد ،او
نمیخواســت در بیــن مســلمانها بدنــام شــود،
ولــی چــاره دیگــری ندیــد .هنگامــی کــه دیــد
آنهــا بــه هیــچ قیمتــی تســلیم نمیشــوند و
نمیتــوان ایشــان را ســاکت و آرام کــرد ،و ممکــن
نیســت آنهــا را تطمیــع کنــد ،دســتور قتــل آنان
را داد .دو نفــر دیگــر از حواریــون علــی (علیــه
الســام) یعنــی رشــید هَجــری و میثــم تمــار
باقــی مانــده بودنــد.
هنگامــی کــه معاویــه در شــام از دنیــا رفــت
میثــم تمــار بــه دوســتانش خبــر داد و گفــت:
طوفانــی برپــا شــده و مــن احســاس میکنــم
معاویــه در شــام از دنیــا رفــت؛ افــرادی کــه میثــم
را میشــناختند ،متوجــه بودنــد کــه او نســنجیده
ســخن نمیگویــد .بعــد از چنــدی عبیــد اهلل بــن
زیــاد حاکــم کوفــه شــد و داســتان معروفــی کــه
در مــورد ماجــرای میثــم شــنیده ایــد واقــع
شــد؛ میثــم بــه کار خــود مشــغول بــود ،فضائــل
علــی (علیــه الســام) را میگفــت و مــردم را بــه
پیــروی از خانــدان پیامبــر (صلــی اهلل علیــه وآله)
دعــوت میکــرد .عبیــد اهلل هــر چــه تــاش کــرد
میثــم را آرام کنــد ،موفــق نشــد.
در ایامــی کــه چنــد روز بــه ورود حســین بــن
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
میثــم ســوار اســبی ،و حبیــب بــن مظاهــر هــم
ســوار اســبی دیگــر بــود؛ ایــن دو بــه همدیگــر
رســیدند ،بــه حــدی بــه هــم نزدیــک شــدند کــه
گــردن اس ـبها بــا هــم تمــاس گرفــت ،هنگامــی
کــه کامــ ً
ا بــه هــم نزدیــک شــدند ،در گوشــی
بــا یکدیگــر صحبــت و شــوخی میکردنــد
شــوخیهای آنهــا هــم از ایــن قبیــل بــود
میثــم بــه حبیــب بــن مظاهــر گفــت :مــن مــرد
ســرخ مویــی کــه دو گیســو از دو طــرف ســر او
آویــزان اســت ســراغ دارم ،کــه چنــد صباحــی
دیگــر بــرای یــاری پســر پیامبــر خــود کشــته
میشــود .منظــور او حبیــب بــود و بــه خــود او
خبــر مــیداد.
حبیــب هــم گفــت :مــن هــم مــرد اصلعــی را
میشناســم کــه موهــای جلــوی ســرش ریختــه
و شــکمش مقــداری برآمــده ،او را بــر چوبــی از
نخلــه خرمــا بــه دار زده ،روز بعــد لجامــی بــه
دهانــش میزننــد تــا دیگــر نتوانــد ســخن
بگویــد ،و بعــد زبانــش را بریــده پــس از آن در
روز ســوم نیــزهای بــه شــکمش میزننــد .ایــن
دو بزرگــوار بــا هــم صحبــت میکردنــد ،یکــی
خبــر از آینــده دیگــری و او خبــر از آینــده اولــی
مــیداد .شــوخیهای آنهــا نیــز همیــن گونــه
بــود .یکــی از دوســتان ایشــان گفتههایشــان
را شــنید و نــزد ُرشــید هَجــری رفتــه ،و گفــت:
مــن امــروز چنیــن ماجرایــی را دیــدم ،میثــم ایــن
گونــه در مــورد حبیــب بــن مظاهــر میگفــت
کــه مــرد ســرخ مویــی را میشناســم کــه دو
گیســو از دو طــرف ســر او آویــزان اســت و قــرار
اســت بــه زودی در راه حمایــت از پســر پیامبــر
(صلــی اهلل علیــه وآلــه) بــه شــهادت برســد.
رشــید گفــت :خداونــد میثــم را رحمــت کنــد،
یــک کلمــه را نگفــت ،و آن کلمــه ایــن اســت کــه
بعــد ســر او را بــرای حاکــم میفرســتند و صــد
درهــم بــر جایــزه کســی کــه ســر او را م ـیآورد،
افــزوده میشــود.
آیا میثم نمیدانست 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
تمــار و رشــید را بــه شــهادت رســاند .چــرا؟
چــون ایــن دو نفــر حاضــر نبودنــد تســلیم شــوند.
ادامه در صفحه 3
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بــا وجــود ایــن کــه یــک ســال دوره زمانــی
مناســبی بــرای بررســی عملکــرد یــک دولــت
نیســت ،امــا بــه هــر روی میتــوان از اقدامــات
و برنامههــای دولــت درابتــدای راه ،آینــده را
پیشبینــی کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه
درهمیــن یــک ســال اخیــر و باوجــود تمــام
مشــکالتی کــه ازســالهای قبــل برجــای مانــده
بــود ،دولــت ســیزدهم توانســت عملکــرد قابــل
قبولــی از خــود نشــان دهــد.
موضوعــی کــه  ۳۰اقتصــاددان و کارشــناس
اقتصــادی بــرآن صحــه میگذارنــد و بــه کارنامــه
دولــت آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی نمــره
قبولــی میدهنــد .بــه اعتقــاد ایــن کارشناســان،
عملکــرد موفــق دولت ســیزدهم در ســال نخســت
را میتــوان در طیــف وســیعی از شــاخصها و
اقدامــات بررســی کــرد کــه اصــاح سیاســت
ارزترجیحــی ،ارتبــاط قــوی بــا همســایگان ،مهــار
نــرخ رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی ،ارتقــای
شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد و ...نمونههایــی از
آن اســت .کارشناســان اقتصــادی معقتدنــد دولــت
رئیســی کشــور را در شــرایط مینگــذاری شــده
و بــا انبوهــی از بدهیهــا تحویــل گرفت،امــا
در  ۱۲مــاه اخیــر اقدامــات قابــل توجهــی انجــام
داد .در ادامــه نظــر ۳۰اقتصــاددان و کارشــناس
اقتصــادی دربــاره عملکــرد یــک ســاله دولــت
ســیزدهم را میخوانیــد:
ایجاد زیرساخت برای اصالحات ساختاری
جمشــید عدالتیــان  /اقتصــاددان و
فارغالتحصیــل اقتصــاد از دانشــگاه کاســل
آلمــان
دولــت ســیزدهم در ایــن  ۱۲مــاه ،اصالحــات
ســاختاری و بنیــادی بســیاری از جملــه اصــاح
ارز ترجیحــی ،شفافســازی یارانههــا ،ثبــات
نســبی در اقتصــاد ،کنتــرل نقدینگــی و...انجــام
داد و پیامدهــای مثبتــش را در ســالهای آینــده
خواهیــد دیــد.

کارشناسان اقتصادی در گفتوگویی عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کردند

 ۳۰اقدام شاخص اقتصادی دولت از زبان  ۳۰اقتصاددان
ذهنــی افــراد جامعــه اســت کــه بــر قیمــت
کاالهــا و خدمــات تأثیــر داشــته و آنهــا را
دســتخوش افزایــش کــرده اســت .اثــرات ایــن
تــورم ذهنــی نیــز در  ۳تــا  ۴ســال آینــده از بیــن
خواهــد رفــت.
اقدامات دولت رئیسی  ۲سال دیگر خودش را نشان
میدهد
مهــدی حنطــه  ،اقتصــاددان و عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه
اغلــب اقدامــات صــورت گرفتــه در  ۱۱-۱۲مــاه
اخیــر زیرســاختی بــوده و  ۲ســال دیگــر تأثیــرات
آن نمایــان میشــود .یادمــان نــرود دولــت
رئیســی بــا انبوهــی از مشــکالت و چالشهــا
اقتصــاد را تحویــل گرفــت .میتــوان بــه عملکــرد
دولــت در ایــن یــک ســال اخیــر نمــره ۱۷از ۲۰
داد.
اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه مالیات
امیرعلــی ســیفالدین ،کارشــناس اقتصــادی و
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
اقداماتــی کــه دولــت جدیــد در  ۳۶۰روز
ابتدایــی حضــور خــود در خصــوص زنجیــره
تأمیــن انجــام داد یکــی از اقدامــات مفیــد بــرای
اقتصــاد ایــران محســوب میشــود کــه در حــال
حاضــر نیــز اثــرات آن را در جامعــه میبینیــم.
یکــی دیگــر از اقدمــات دولــت ســیزدهم حــذف
گلوگاههــای فســاد بــود .عالوهبــر آن در حــوزه
مالیــات نیــز اتفاقــات خوبــی در حــال وقــوع
اســت کــه تقریبــ ًا بیســابقه اســت و بســیاری

گرفت
مینــا مهرنــوش ،اقتصــاددان و عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه تهــران
بایــد توجــه داشــت کــه دولــت ســیزدهم در
چــه شــرایطی کشــور را تحویــل گرفــت .ایــن
نبایــد از یادمــان بــرود .بســیاری از اقدامــات
دولــت ســیزدهم تــا حصــول نتیجــه زمانبــر
اســت .ایــن دولــت در همیــن فرصــت انــدک
ارتبــاط خوبــی بــا همســایگان برقــرار کــرد .در
تغییــر بســیاری از آییننامههــا و مقــررات
فوقالعــاده عمــل کــرد کــه بــرای نتیجهگیــری
مدتــی زمــان نیــز نیــاز اســت.
اقدامات مناسب دولت در بخش نقدینگی
علــی ســعیدی ،عضــو ســابق شــورای عالــی
بــورس
ایــن دولــت زمانــی سیســتم را در دســت گرفت
کــه اوضــاع خیلــی مناســب نبــود .هــر سیاســت
اقتصــادی در اجــرا و بــرای نتیجــه رســیدنش
نیازمنــد حداقــل  ۳-۲ســال زمــان اســت .البتــه
در حــوزه مدیریــت نقدینگــی اقدامــات مناســبی
انجــام شــده اســت کــه ثمراتــش بــزودی در
جامعــه نمایــان خواهــد شــد.
دولت قبل جرات اصالحات نداشت
مهــدی موحــدی بیکنظــر ،اقتصــاددان و عضــو
هیــأت علمــی دانشــگاه شــاهد
در حــوزه مدیریــت نقدینگــی و ارتبــاط بــا
هســایگان اتفاقــات خیلــی مهمــی رخ داده اســت.

اصــاح ارز ترجیحــی از جملــه اقداماتــی
اســت کــه در یکســال اخیــر رخ داد .دولــت قبــل
نتوانســت آن را بهدلیــل تبعاتــش انجــام دهــد
ولــی ایــن دولــت تبعاتــش را بــه جــان خریــد.
توسعه همکاریهای اقتصادی
حمیدرضــا مقصــودی ،عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه و مدیــر اندیشــکده اقتصــادی قصــد
مثبتتریــن عملکــرد دولــت بحــث
همکاریهــای اقتصــادی منطقــهای اســت
کــه نتایجــش زمانبــر اســت .برخــی اقدامــات
دولــت نیــز قابــل مشــاهده اســت،مثــل کاهــش
خاموشــیهای بــرق .تولیــد بــرق افزایــش
شــدیدی نســبت بــه قبــل داشــته اســت.
همچنیــن توســعه تجــاری نســبت بــه ســال
گذشــته  ۵۰درصــد افزایــش داشــته اســت کــه
نتایجــش فعـ ً
ا بــرای مــردم ملمــوس نیســت و تــا
ملمــوس شــدن فاصلــه دارد.
کنترل نقدینگی و اصالحات یارانهای
محمــد کهنــدل ،اقتصــاددان و عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه
ارتبــاط بــا همســایگان،کنتــرل نقدینگــی و
جلوگیــری از افزایــش پایــه پولــی و اصالحــات
یارانــهای از جملــه اقدامــات اساســی اســت کــه
در دولــت قبــل انجــام نشــده بــود .کشــور بــا
انبوهــی از مشــکالت بــه آقــای رئیســی تحویــل
داده شــد و نبایــد منتظــر معجــزه باشــیم .کشــور
را در شــرایط بــدی تحویــل دادنــد!

چند سال دیگر نتیجه تصمیمات اقتصادی نمایان
میشود
علیاکبر لبافی  /معاون وزیر اسبق کار
اقدامــات دولــت ســیزدهم در حوزههــای
پولــی،مالــی،مالیاتــی و یاران ـهای در یــک ســال
اخیــر بســیار مشــهود اســت .البتــه گرانیهــا
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت امــا نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه رونــد افزایشــی قیمــت،
محصــول ایــن دولــت نیســت .دولــت ســیزدهم
اصالحــات بنیادیــن خوبــی انجــام داده کــه
نتیجــهاشچنــدســالدیگــرمشــخصمیشــود.

کنترل نقدینگی ،یکی از اقدامات  ۳۶۵روزه دولت
ســجاد پــادام  /کارشــناس ســابق مرکــز
پژوهشهــای مجلــس
مدیریــت و کنتــرل نقدینگــی یکــی از
مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه دولــت ســیزدهم
آن را انجــام داده اســت .همچنیــن دولــت فعلــی
تــاش کــرده اقتصــاد داخلــی مثــل قبــل
دســتخوش نتیجــه سیاســت خارجــی نشــود.
تــاش شــده اقتصــاد داخلــی ایــران بــا سیاســت
خارجــی گــره نخــورد کــه نتایــج ایــن اقــدام
حداقــل ســه ســال آینــده نمایــان میشــود.
دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی تالش میکند
حمید حاجاسماعیلی /فعال کارگری
معمــوالً نتایــج برنامههــای اقتصــادی
دولتهــا را در بلندمــدت میتــوان مشــاهده
کــرد .میتوانیــم ثمــره گامهایــی را کــه در یــک
ســال اخیــر در بخــش اقتصــاد برداشــته شــده در
یــک ســال آینــده مشــاهده کنیــم.
حذف ارز  ،۴۲۰۰گامی مهم که دولت سیزدهم
برداشت
محمدصــادق علیپــور  /اقتصــاددان و
مدیــرکل ســابق مرکــز آماراصــاح ارز ترجیحــی
یکــی از اقدامــات مهمــی بــود کــه دولــت فعلــی
بــا شــهامت انجــام داد ،زیــرا چنیــن اقدامــی
نیــاز ضــروری اقتصــاد کشــور مــا بــود .افزایــش
قیمتــی کــه در حــال حاضــر و پــس از حــذف
ارز  ۴۲۰۰تومانــی ایجــاد شــده بــه علــت تــورم
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مردمــی کــردن یارانههــا جــز اقدامــات مهــم
و اساســی در اقتصــاد کشــور بــود و بایــد چنیــن
اقدامــی صــورت میگرفــت .امــا هرچــه دیرتــر
ایــن اقــدام انجــام مــی شــد ،میــزان رانتهــا
و آســیبها بیشــتر میشــد .در حــال حاضــر
دهــک یــک ،دو و ســه میتواننــد ثمــرات مثبــت
ایــن گام اقتصــادی را ببیننــد .ســایر دهــک هــا
نیــز در یــک تــا دو ســال آینــده میتواننــد
تاثیــرات مثبــت آن را رصــد کننــد .همچنیــن
تعامــات و دیپلماســی فعــال اقتصادی در یکســال
از اقدامــات دیگــر دولــت ســیزدهم اســت کــه
نتایجــش بــزودی مشــاهده خواهــد شــد.
بهبود خدمات بانکی به مردم
حســین رضــوی پــور ،اقتصــاددان و اســتاد
اقتصــاد دانشــگاه
تســهیل اخــذ تســهیالت از بانکهــای دولتــی
بــا اســتفاده از اعتبارســنجی بــه جــای وثیقــه یــا
بــا وثیقــه قــراردادن اوراق بهــادار بــازار بــورس را
مــی تــوان از اقدامــات مهم دولــت دانســت .عالوه
بــر آن یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت مربــوط به
توقــف نســبی رویکــرد قیمــت گــذاری دســتوری
خصوصــ ًا در خصــوص ارز ترجیحــی بــوده اســت
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
یکــی از اقدامــات مؤثــر بــر اقتصــاد کشــور
حــذف ارز ترجیحــی بــود کــه منجــر بــه کنتــرل
ســریع قیمــت ارز در کشــور شــد .همــه افــراد
مــی تواننــد در پایــان ســال چهــارم تأثیــرات
مثبــت اقتصــادی را شــاهد باشــند .ارتبــاط بــا
هســمایگان و دیپلماســی فعــال اقتصــادی و عقــد
پیمانهــای اقتصــادی بــا کشــورهای هســمایه
اقداماتــی اســت کــه ثمــرهآنهــا را در آینــده
مشــاهده خواهیــد کــرد.
مدیریت نقدینگی و پایه پولی
عطــا بهرامــی ،تحلیلگــر مســائل اقتصــادی و
فعــال اقتصــادی
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی و پیمانهــای
اقتصــادی منطق ـهای از جملــه اقداماتــی بــود کــه
در دولــت رئیســی بــه وقــوع پیوســت .مدیریــت
نقدینگــی و پایــه پولــی نیــز از دیگــر مــواردی
اســت کــه دولــت ســیزدهم تــاش وافــری در این
حــوزه انجــام داده و تبعاتــش بــهزودی نمایــان
خواهــد شــد .ایــن نکتــه نیــز فرامــوش نشــود
کــه دولــت قبــل ،کشــور را بــا ویرانــی تحویــل
داد پــس نبایــد توقــع معجــزه در ســال نخســت
داشــت.

سیاستگذاری بودجه ،یکی از اقدامات مناسب
دولت سیزدهم
عباســعلی ابونــوری /اقتصــاددان،دکتــرای
اقتصــاد از دانشــگاه هنــد و رئیــس ســابق
دانشــکده اقتصــاد تهــران مرکزیکــی از مــواردی
کــه میتــوان در خصــوص نحــوه عملکــرد
اقتصــادی دولــت ســیزدهم در یــک ســال
ابتدایــی حضــورش مــورد بررســی قــرار داد و
آن را محــک زد بودجهریــزی و سیاســتهای
مربــوط بــه آن اســت کــه در آن اقدامــات خوبــی
صــورت گرفتــه اســت .دیگــر مثــل گذشــته هــر
روز نوســان نداریــم و دولــت توانســته نوســانات
را مدیریــت کنــد.
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ازآنهــابــهدرســتیاطالعرســانینشــدهاســت.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دیگــر مثــل قبــل
کشــور معطــل برجــام نیســت و همــه کارهــا
بــدون برجــام در حــال انجــام اســت.

محمــود دودانگــه ،رئیــس ســابق مؤسســه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی
یکــی از اقداماتــی کــه میتــوان از شــروع بــه
کار دولــت ســیزدهم نــام بــرد تســهیل فضــای
کســب و کار اســت .عالوهبــر آن مردمــی کــردن
دولــت نیــز گامــی پراهمیــت در بخــش اقتصــاد
داخلــی محســوب میشــود .همچنیــن ایــن
دولــت از خلــق پــول جلوگیــری کــرده اســت
و ایــن مســأله نیــز میتوانــد اثــرات مثبتــی
داشــته باشــد کــه بــه زودی در حــوزه تــورم
آثــارش را مشــاهده خواهیــد کــرد.

برجستهترین کار دولت

تأثیرات مثبت مردمی کردن دولت در اقتصاد

افزایش تعامالت اقتصادی با کشورهای همسایه
رضا غالمی ،تحلیلگر مسائل اقتصادی
در یــک ســال ابتدایــی حضــور دولــت
ســیزدهم ،اقدامــات زیرســاختی متعــددی انجــام
شــد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ،تعامــات
اقتصــادی و تجــاری بیشــتر بــا کشــورهای
همســایه اســت .بــا افزایــش تعامــات ،بــا رشــد
اقتصــادی مواجــه خواهیــم شــد و عالوهبــر
آن ارزآوری نیــز افزایــش یافتــه و قیمــت ارز در
کشــور افــت میکنــد ،امــا بــرای لمــس اثــرات
مســتقیم تعامــات بــا همســایگان بایــد  ۴تــا ۵
ســال زمــان صــرف کــرد .دولــت قبــل ک ً
ال ارتبــاط
بــا همســایگان را قطــع کــرده بــود.
احیای فعالیت کارخانههای نیمهتعطیل
ساسان شاهویسی ،اقتصاددان
نمیتــوان از دولــت توقــع معجــزه داشــت.
دولــت ســیزدهم در ایــن یکســال کارخانههــای
بســیاری را کــه در گذشــته تعطیــل و نیمهتعطیــل
بودنــد ،احیــا کــرد .تعامــل بــا همســایگان و گــره
نــزدن اقتصــاد بــه مذاکــرات از جملــه اقدامــات
دولــت ســیزدهم بــود.
دولت سیزدهم در چه شرایطی کشور را تحویل

آلبــرت بغزیــان ،اقتصــاددان وعضــو شــورای
رقابــت
یکــی از برجســتهترین سیاســتهای دولــت
در حــوزه اقتصــاد ،تســهیل مجوزهــای کسـبوکار
بــود زیــرا یکــی از موانــع تولیــد همیــن مجوزهــا
بــوده اســت .بســیاری از اقداماتــی کــه دولــت
انجــام داده نتیجــهاش زمانبــر اســت و مدتــی
طــول میکشــد تــا نتیجــهاش را ببینیــم.
پیامدهای مثبت اصالحات ساختاری دولت
محمدرضــا یــزدیزاده ،عضــو ســابق شــورای
راهبــردی نظــام مالیاتــی
جلوگیــری از افزایــش پایــه پولــی و کنتــرل
نقدینگــی از جملــه اقدامــات اساســی دولــت
ســیزدهم در یکســال اخیــر اســت .همچنیــن
تغییــر روش یارانههــا نیــز از اقداماتــی بــود
کــه دولــت روحانــی جــرأت اصــاح را نداشــت.
پیامدهــای مثبــت اصالحــات ســاختاری در دولــت
ســیزدهم بــه زمــان نیــاز دارد .ایــن دولــت کشــور
را بــا انبوهــی از قــرض و بدهــی تحویــل گرفــت.
نتیجه کارهای دولت در حال بروز است
عباس معمارنژاد ،معاون وزیر سابق اقتصاد
دولــت آقــای رئیســی اقدامــات مهمــی در
حــوزه هدفمندســازی یارانههــا انجــام داد کــه
نتیجــهاش در ســالهای بعــد مشــخص میشــود.
همیــن امــروز نتیجـهاش در حــال بــروز اســت امــا
تــا حصــول نتیجــه کامــل کمــی بــه فرصــت نیــاز
اســت.
اصالح نظام ارزی
بهاءالدیــن حســینی هاشــمی ،مدیرعامــل
ســابق بانــک صــادرات

حمایت از کارآفرینان

دیپلماسی فعال اقتصادی

مهدیــه ضیائیــان ،دبیــر کمیتــه کارآمــدی
برنامــه و بودجــه در مجلــس شــورای اســامی
حــذف ارز ترجیحــی را نمیتــوان نادیــده
گرفــت .تأثیــرات مثبــت ایــن اقــدام در اقتصــاد
کشــور  ۳تــا  ۵ســال زمــان نیــاز دارد .حمایــت
از کارآفرینــان،اصالحــات بودج ـهای و مالیاتــی از
دیگــر اقدامــات مثبــت اســت.

علی رهجو ،تحلیلگر مسائل اقتصادی
دیپلماســی فعــال اقتصــادی و انعقــاد پیمانهــا
و معاهدههــای اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه،
یکــی از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه دولــت
ســیزدهم در  ۱۲مــاه اخیــر انجــام داده اســت.
بــرای مشــاهده آثــار ایــن اقــدام،کمــی زمــان
نیــاز اســت.

کار بزرگ دولت :حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

عدم استقراض از بانک مرکزی

غالمرضــا مصباحــی مقــدم ،عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام
دولــت رئیســی کشــور را در یــک ســال
اخیــر بــدون اســتقراض از بانــک مرکــزی اداره
کــرد ،ایــن را نبایــد فرامــوش کــرد .حــذف ارز
ترجیحــی از جملــه اقدامــات بزرگــی بــود کــه در
دولــت ســیزدهم رخ داد و واقع ـ ًا کار بزرگــی بــود.
همچنیــن ثبــات قیمتــی نیــز از دیگــر اتفاقــات
مهــم دیگــر بــود کــه تقریبـ ًا آغــاز شــده و ادامــه
دارد.

محمــد جلیلــی،رئیــس ســابق دانشــگاه آزاد
ابهــر
چــاپ نکــردن پــول و اســتقراض نکــردن از
بانــک مرکــزی بــرای اداره کشــور از نــکات مهــم
کارنامــه دولــت ســیزدهم اســت .دیپلماســی فعال
اقتصــادی و انعقــاد قراردادهــا و تفاهمنامههــای
اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای منطقــه از جملــه
مســائلی اســت کــه در یــک ســال اخیــر انجــام
شــده اســت و نتیجـهاش هــم در ســالهای آینــده
مشــخص خواهــد شــد .اصــاح ارز ترجیحــی
نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه از ســوی دولــت
رئیســی انجــام شــد ،اگرچــه برایــش تبعــات
داشــت امــا بــه خاطــر منافــع ملــی ایــن کار را
انجــام داد.

توسعه تجارت خارجی
میثــم پیلــه فــروش ،کارشــناس مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
یکــی از مهمتریــن اتفاقــات مثبــت در ایــن
دولــت ارتبــاط گســترده بــا همســایگان اســت.
تعامــات تجــاری بــا همســایگان بشــدت افزایــش
یافتــه اســت .حجــم تجــارت خارجــی و صــادرات
غیرنفتــی در یــک ســال اخیــر بــا ســالهای قبــل
قابــل مقایســه نیســت .کنتــرل نقدینگــی و عــدم
اســتقراض از بانــک مرکــزی بــرای اداره کشــور از
جملــه اقدامــات دیگــر دولــت در حــوزه اقتصــادی
اســت.
دهکهای پایین شاهد تأثیرات مثبت مردمی کردن
یارانه هستند
محمدجــواد نظــرزاده ،مــدرس اقتصــاد
دانشــگاه عالمــه

قرض و بدهی دولت قبل
عبدالمجیــد شــیخی،اقتصــاددان و نویســنده
کتــاب برنامــه ریــزی توســعه
برخــی از اقدامــات دولــت ســیزدهم بالفاصلــه
در ســفره مــردم دیــده نمیشــود .مثــ ً
ا
انعقــاد قراردادهــای بینالمللــی و منطقــهای و
دیپلماســی فعــال اقتصــادی از جملــه مــواردی
اســت کــه بــرای مشــاهده آن زمــان الزم اســت.
همچنیــن مدیریــت نقدینگــی و پایــه پولــی نیز از
جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه زمــان نیــاز دارد.
دولــت قبــل ،کشــور را بــا کلــی قــرض و بدهــی
تحویــل دولــت رئیســی داد بنابرایــن توقــع
معجــزه نداشــته باشــید.
منبع :روزنامه ایران
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امام جمعه تبریز:

فضای استادیومها باید با همراهی تماشاگران سالم بماند

امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه
بایــد کاری کنیــم کــه مشــکلی بــرای تیــم
تراکتــور بــه وجــود نیایــد ،از مدیــران ایــن
باشــگاه خواســت کاری کننــد کــه فضــای
اســتادیومها ســالم بمانــد.
حجــت االســام و المســلمین ســید
محمــد علــی آل هاشــم در دیــدار سرپرســت
باشــگاه فرهنگــی  -ورزشــی تراکتــور بــا وی،
ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ایــن باشــگاه
و تیــم فوتبــال آن افــزود :تقاضــا دارم جــو
اســتادیومها ســالم بمانــد تــا دردســری

بــرای تیــم ایجــاد نشــود ،گرچــه کنتــرل ایــن
موضــوع در عرصــه ورزش کمــی ســخت اســت.
سرپرســت باشــگاه تراکتــور نیــز در ایــن
دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از رونــد آمادهســازی
تیــم ،خاطرنشــان کــرد :امســال آقــای زنــوری
امکانــات فــوق العــادهای بــرای تراکتــور ایجــاد
کــرده و هدایــت تیــم بــه آقــای بردیــف کــه
از بزرگتریــن مربیــان دنیاســت ،ســپرده شــده
اســت.
ایــوب بهتــاج بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی
اعضــای تیــم و هــواداران بــرای موفقیــت در
ســال جــاری هــم قســم شــدهایم ،عنــوان
داشــت :حضرتعالــی همــواره بــه باشــگاه
تراکتــور و هوادارانــش لطــف داشــتهاید و
بارهــا از تریبــون نمــاز جمعــه بــه مســائل

«دیاباته» و افشای قراردادها

گفــت:
فوتبــال
کارشــناس
باشــگاههای مــا از وکالی مســلط بــه
امــور حقــوق بینالملــل ورزشــی
اســتفاده نمیکننــد و فقــط گاهــی
اوقــات میخواهنــد قــراردادی بــا یــک
بازیکــنیــامربــیخارجــیامضــاشــود.
بیــژن ذوالفقــار نســب در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری
فــارس در مــورد دلیــل شکســت باشــگاه
هــا و فدراســیون
فوتبــال کشــورمان در
پروندههــای حقوقــی
ماننــد
بینالمللــی
مــارک ویلموتــس ،
آنــدره آ اســتراماچونی،
گابریــل کالــدرون و...
اظهــار داشــت :فوتبــال
مــا کامــا ســنتی
و
میشــود
اداره
علــم مدیریــت اکثــر
باشــگاههای مــا مربــوط بــه 50-40
ســال گذشــته اســت و اکثــر مدیرانــی
کــه در  20یــا  25ســال اخیــر کار
مدیریــت دولتــی در باشــگاه هــا یــا
فوتبــال مــا انجــام دادهانــد روال ســنتی
را در پیــش گرفتــه انــد .گاهــی فقــط
بــه خاطــر اینکــه فــان فــرد یــا فــان
مربــی آدم خوبــی اســت بــا او قــرارداد
امضــا کردهایــم و عاقبتــش همیــن
میشــو د .

وی افــزود :باشــگاههای مــا از وکالی
مســلط بــه امــور حقــوق بینالملــل
ورزشــی اســتفاده نمیکننــد و فقــط
گاهــی اوقــات میخواهنــد قــراردادی بــا
یــک بازیکــن یــا مربــی خارجــی امضــا
شــود .در حالیکــه بــرای امضــای هــر
قــرارداد بــه خصــوص بــا فــرد خارجــی
بایــد از وکالی مســلط بــه حقــوق ورزش
اســتفاده کنیــم .وکالیــی کــه شــاید در

کشــورمان تعدادشــان زیــاد نباشــند امــا
در عرصــه بینالمللــی شــخصیتهای
برجســتهای هســتند و حقــوق ســالیانه
آنهــا گاهــی شــاید بــه  300هــزار
دالر هــم نرســد امــا از آنهــا اســتفاده
نمیکنیــم و مجبــور میشــویم چندیــن
میلیــون دالر جریمــه بدهیــم.
ذوالفقارنســب تصریــح کــرد :در حــال
حاضــر بــه مربیــان و بازیکنــان خارجــی
بــه خاطــر قراردادهــای اینچنینــی در

لیــگ برتــر و حتــی تیــم ملــی شــاید
حــدود  15تــا  20میلیــون دالر پــول و
غرامــت پرداخــت کردهایــم و بایــد
نســبت بــه قراردادهــا حســاس باشــیم.
وی تأکیــد کــرد :مدیــران نبایــد
فقــط بــا ســلیقه و منطــق خودشــان
بــه دنبــال امضــای قــرارداد باشــند کــه
در آن صــورت شــاهد رخ دادن چنیــن
فاجعههایــی خواهیــم بــود.
کارشــناس
ایــن
فوتبــال گفــت :بایــد
یــک دســتورالعملی بــه
همــه فدراســیونها و
باشــگاهها ابــاغ شــود
و آنهــا را ملــزم کنیــم
تــا تمامــی قراردادهــای
تحــت
بینالمللــی
کنتــرل و نظــارت
یــک وکیــل حقوقــی
تحصیلکــرده و مســلط و
دارایمــدرکبینالمللــیامضــاشــود.
وی بــا اشــاره بــه پروندههــای زیــادی
بینالمللــی علیــه باشــگاههای کشــور
اظهــار داشــت :متأســفانه زمــان عقــد
قــرارداد مدیــران شــاداب و ســرحال
هســتند امــا بــه دلیــل اینکــه قــرارداد
خوبــی امضــا نشــده و ایــن قراردادهــا
تحــت نظــارت یــک وکیــل حقوقــی
بینالمللــی انجــام نشــده شــاهد چنیــن
اتفاقــات تلخــی هســتیم.

فوتبالیست مراغهای به تیم «آلیانس» جمهوریآذربایجان پیوست

مالــک باشــگاه فرهنگیورزشــی
عبــدی مراغــه گفــت« :مهــدی وثوقیــان»
فوتبالیســت  ۱۶ســاله و از بازیکنــان
ســابق ایــن باشــگاه بــا عقــد
قــرارداد یــک ســاله بــه تیــم
فوتبــال «آلیانــس» جمهــوری
آذربایجــان پیوســت.
غالمرضــا عبــدی در گفتوگــو
بــا ایرنــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه
تفاهمنامــ ه برادرخواندگــی دو
باشــگاه مــاه گذشــته امضــا شــد،
افــزود« :وثوقیــان» بــه عنــوان
یکــی از بازیکنــان آینــدهدار
مراغــ ه نخســتین بازیکــن
باشــگاه اســت کــه پــس از ایــن
تفاهمنامــه بــه تیــم آذربایجانــی
ملحــق شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «وثوقیــان»
در تیــم بزرگســاالن ایــن باشــگاه تــوپ

خواهــد زد ،اضافــه کــرد :باشــگاه آلیانس
در رشــته فوتبــال در لیــگ دســته ۲
و لیــگ لژیونرهــای آذربایجــان و تیــم

فوتســال ایــن باشــگاه در ســوپرلیگ
ایــن کشــور تیــمداری میکنــد.
وی تاکیــد کــرد :برگــزاری اردوهــای

م الف آذربایجان 3546 :جلفا

(مرحله اول  -چاپ دوم)

شــهرداری جلفــا در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــورای اســامی محتــرم شــهر جلفــا محــل شــهربازی واقــع در
پــارک جنگلــی و ســاختمان واقــع در مینــی پــارک مــادر (ایســتگاه مینــی بــوس ســابق) را از طریــق مزایــده عمومــی

و بــا بهــره گیــری از ســامانه ســتاد بصــورت الکترونیکــی بشــرح ذیــل واگــذار نمایــد.
بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی دعــوت مــی شــود در
صــورت تمایــل تــا ســاعت 13/30
روز ســه شــنبه مورخــه 1401/6/15
ضمــن مراجعــه بــا ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت به نشــانی www.
 setadiran.irو مطالعــه شــرایط مزایــده و اســناد مربوطــه کــه در ســایت بارگــذاری شــده اســت در مزایــده شــرکت
نماینــد.
تاریخ انتشار مرحله اول  -چاپ اول( 1401/5/20 :روزنامه آذربایجان)

شرط حضور در لیگ برتر کشتی
رئیــس ســازمان لیــگ فدراســیون کشــتی گفــت:
باشــگاهها بــرای حضــور در لیــگ برتــر بایــد بدهیهــای
خــود را تســویه کننــد .بیشــتر معترضــان مربــوط بــه ۲
تیــم صنایــع مازنــدران و داروســازی ســهند ارس اســت
کــه تاکنــون درخواســتی بــرای حضــور در لیــگ ارائــه
نداد هانــد.
«حمیــد یــاری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار
کــرد :ثبتنــام بــرای شــرکت تیمهــا در لیــگ برتــر
کشــتی آزاد و فرنگــی از  ۲۰مــرداد مــاه آغــاز شــده و بــه
مــدت یــک مــاه ادامــه دارد .در لیــگ برتــر امســال قــرار
اســت کــه  ۱۰تیــم در  ۲گــروه کشــتی فرنگــی و آزاد شــرکت
داشــته باشــند.

دههای بینالمللی
عامل شکست در پرون 

آگهی مزایده عمومی شهرداری جلفا

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

تسویه بدهی

مدیریت سنتی و قراردادهای دلبخواه

واکنش تراکتور به احتمال جذب
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور بــه احتمــال حضــور شــیخ
دیاباتــه در ایــن تیــم واکنــش نشــان داد.
ایــوب بهتــاج دربــاره اســتوری صفحــه منتســب به شــیخ
دیاباتــه بــا پیراهــن قرمــز و اینکــه آیــا باشــگاه تراکتــور
هــم بــه دنبــال جــذب ایــن بازیکــن اســت ،اظهــار داشــت:
تاکنــون مذاکــره ای بــا ایــن بازیکــن انجــام ندادهایــم و
شــاید منظــور ایــن اســتوری ســفر ســیاحتی دیاباتــه بــه
ایــران اســت!
ی
و
د ر مــو ر د
بر نا مــه
با شــگا ه
تر ا کتــو ر
بــرای جــذب
جــم
مها
خارجــی ،توضیــح داد :هــر بازیکنــی ســرمربی
بخواهــد بــرای حضــورش در ایــران تــاش خواهیــم
کرد.
مدیرعامــل تراکتــور دربــاره اینکــه آیــا نــام دیاباتــه هــم
جــزو نفــرات مدنظــر بردیــف اســت ،پاســخ داد :نــام او در
لیســت بردیــف نیســت امــا تــاش میکنیــم 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
تیــم اکنــون وضعیــت خــوب و عالــی دارد .البتــه بــه جــز
نتیجــه از عملکــرد همــه بازیکنــان مقابــل گل گهــر راضــی
هســتم و امیــدوارم مقابــل ذوب آهــن هــم نتیجــه خوبــی
بگیریــم و هــم خــوب بــازی کنیــم.
وی دربــاره اینکــه آیــا بردیــف نــام بازیکــن دیگــری را
در لیســت خــروج تراکتــور قــرار داده اســت ،عنــوان کــرد:
اگــر قــرار بــه چنیــن اتفاقــی هــم باشــد در پایــان نقــل و
انتقــاالت مشــخص خواهــد شــد.
مدیرعامــل تراکتــور درخصــوص اینکــه در صــورت بــا
تماشــاگر برگــزار شــدن دیدارهــای هفتــه دوم لیــگ برتــر،
آیــا ورزشــگاه شــهید ســلیمانی آمادگــی حضــور هــواداران
ایــن تیــم در بــازی بــا ذوب آهــن را دارد ،خاطرنشــان
کــرد :ســازمان لیــگ تاکنــون حضــور تماشــاگران در هفتــه
دوم لیــگ را اعــام نکــرده اســت .هــر زمــان ایــن کار را
انجــام داد ،مشــکلی بــا حضــور تماشــاگران در ورزشــگاه
شــهید ســلیمانی نداریــم زیــرا پیــش از ایــن هــم مســابقات
بــا حضــور هــواداران در ایــن ورزشــگاه برگــزار شــده
است.
بهتــاج درمــورد اینکــه شــب گذشــته در برنامــه فوتبــال
برتــر پــس از اعــام مجمــوع قراردادهــای اســتقالل
و پرســپولیس ،مجــری ایــن برنامــه درخواســت کــرد
تیمهایــی ماننــد تراکتــور نیــز ایــن مبالــغ را افشــا
کننــد ،توضیــح داد :ســوال مــن ایــن اســت اگــر اســتقالل
و پرســپولیس بــه بــورس نمــی رفتنــد ،ایــن مبالــغ افشــا
میشــد؟ هــر زمــان باشــگاه مــا هــم بــه بــورس بــرود
قطعــا ایــن کار را انجــام مــی دهــد .االن هــم مشــکلی بــرای
انتشــار هزینههــای مــان نداریــم زیــرا تراکتــور نصــف
برخــی تیمهــا هزینــه کــرده اســت .هــر زمــان نقــل و
انتقــاالت تمــام شــد بــرای ایــن اقــدام اعــام آمادگــی
خواهیــم کــرد.

باشــگاه تراکتــور اشــاره کردهایــد.
بهتــاج در خصــوص محبوبیــت تراکتــور،
بیــان کــرد :تراکتــور در اســتانهای دیگــر
همچــون اردبیــل ،زنجــان ،آذربایجــان غربــی
و اکثــر شــهرهای کشــور و حتــی خــارج از
کشــور هــم محبــوب اســت و مــا نیــز ســعی
میکنیــم بــه طــور شــفاف امــور مربــوط بــه
باشــگاه را بــا هــواداران در میــان بگذاریــم تــا
همــراه و یــاور مــا باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه امکانــات باشــگاه
تراکتــور ظرفیــت ویــژه بــرای اســتان
آذربایجــان شــرقی اســت ،توضیــح داد:
خوشــبختانه آقــای زنــوری بــا هزینه شــخصی
امکانــات فوقالعــادهای در مجموعــه ســردار
ســپهبد شــهید ســلیمانی ایجــاد کــرده و هتل

اختصاصــی باشــگاه طــی روزهــای آتــی بــه
طــور کامــل افتتــاح خواهــد شــد و کارهــای
عمرانــی مربــوط بــه اســتخر مجموعــه نیــز
آغــاز شــده اســت.
سرپرســت باشــگاه تراکتــور در پایــان بیــان
کــرد :بــا توجــه بــه تاکیــد مالــک باشــگاه
و هدفگــذاری هیــأت مدیــره ،تمامــی
تالشهــا در راســتای عــدم تکــرار اتفاقــات
تلــخ فصــل گذشــته اســت و نواقصــات موجــود
بــه زودی رفــع میشــود تــا تراکتــور بــا
قــدرت بیشــتری بــه مصــاف حریفــان بــرود.
گفتنــی اســت ،تیــم فوتبــال تراکتــور از
هفتــه دوم لیــگ برتــر جمعــه میزبــان تیــم
ذوب آهــن اصفهــان در ورزشــگاه ســردار
شــهیدقاســمســلیمانیتبریــزخواهــدبــود.

رئیس سازمان لیگ کشتی مطرح کرد:

شهردار جلفا  -یعقوب بدرنژاد

تدارکاتــی مشــترک ،اســتعدادیابی
و شناســایی بازیکنــان مســتعد هــر
 ۲تیــم بــرای حضــور در ســطح اول
فوتبــال ایــران و آذربایجــان،
برگــزاری کارگاههــای تخصصــی
دانشافزایــی در رشــتههای
فوتبــال و فوتســال و انجــام
مســابقات و تورنمنتهــای
اروپایــی از جملــه بندهــای مهــم
تفاهمنامــه بیــن  ۲باشــگاه اســت.
بــه گــزارش ایرنــا باشــگاه
فرهنگیورزشــی عبــدی مراغــه
فعالیــت رســمی خــود را از ســال
 ۱۳۹۱زیــر نظــر هیئــت فوتبــال
آذربایجانشــرقی آغــاز کــرد و
اکنــون مدرســه فوتبــال دائمــی
ایــن باشــگاه در ردههــای نونهــاالن،
خردســاالن ،نوجوانــان و جوانــان فعــال
اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه لیــگ برتــر از  ۷مهــر آغــاز و
تــا نیمــه آذرمــاه ســالجاری ادامــه مییابــد ،توضیــح داد:
مکاتبــات خــود را شــروع کردهایــم تــا تیمهــا نماینــده
خــود را معرفــی کننــد و از زمــان ابــاغ آن تــا کنــون هنــوز
تیمــی حضــورش را اعــام نکــرده اســت .در لیــگ برتــر
امســال ۸تیــم لیــگ برتــری و ۲تیــم صعــود کننــده از
گ را بــا نظــم
دســته یــک شــرکت دارنــد .بنــا داریــم لیــ 
و براســاس آییننامــه برگــزار کنیــم تــا شــرایط بــرای
صعــود تیمهــای لیــگ یــک بــه برتــر و برعکــس بــرای
ســقوط تیمهــای لیــگ برتــری بــه دســته یــک ایجــاد
شود.
رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی در خصــوص لیــگ
برتــر گفــت :بنــا داریــم تــا حداقــل ظرفیتهــا را
بــرای تیمهــا داشــته باشــیم .تیمهــا بــرای حضــور
بایــد منابــع مالــی و یــا حامیــان مالــی خــود را معرفــی
کننــد چــرا کــه یکــی از الزامــات باشــگاههای حرفــهای
اســت .همیــن طــور در لیــگ یــک نیــز شــرایط مالــی
تیمهــا را در بخــش آوردههــا و رزومــه رصــد خواهیــم
کرد.
یــاری همچنیــن در خصــوص حضــور کشــتیگیران
خارجــی در لیــگ برتــر اظهــار کــرد :در لیــگ امســال،
احتمــال حضــور کشــتیگیرانی از کشــورهای روســیه،
بــاروس ،گرجســتان و قزاقســتان وجــود دارد و بــرای
حضــور کشــتیگیران ترکیــه نیــز نامهنــگاری کردیــم.
بــا توجــه بــه تعلیــق روســیه ،کشــتیگیران ایــن کشــور
نیــز در لیگهــای مختلــف جهــان حضــور داشــته و
هیــچ محدودیتــی ندارنــد .بــرای حضــور کشــتیگیران
خارجــی نیــز مکاتبــات الزم بــا اتحادیــه جهانــی و
فدراســیونهای کشــورهای میزبــان صــورت خواهــد
گرفت.
وی ادامــه داد :طبــق اساســنامه و اینکــه عدالــت نیــز
در تیمهــا از بیــن نــرود امســال تیمهــا میتواننــد
تنهــا از  ۲کشــتیگیر بــا عناویــن قهرمانــی جهانــی
و قــارهای بهرهمنــد شــوند .همچنیــن تیمهــا در
لیــگ برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی تنهــا میتواننــد
از ســه ســهمیه کشــتیگیران داخلــی کــه در
آوردگاه جهانــی بلگــراد حضــور داشــتند ،اســتفاده
کنند.
رئیــس ســازمان لیــگ برتــر کشــتی در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه برخــی کشــتیگیران بــه پرداخــت
نشــدن مبلــغ قــرارداد خــود از ســالهای گذشــته از
ســوی باشــگاهها ،اعتــراض دارنــد .آیــا در ایــن خصــوص
نظارتــی صــورت خواهــد گرفــت ،تصریــح کــرد :طبــق
نامــه کمیتــه انضباطــی چنــد کشــتیگیر در قبــال بــد
عهدیهــا اعتراضاتــی داشــتند کــه بایــد تیمهــا طبــق
شــرایط موجــود بــا ایــن کشــتیگیران تســویه حســاب
و رضایــت نامــه دریافــت کننــد .بیشــتر معترضــان بــه
تیمهــای مربــوط بــه ۲تیــم صنایــع مازنــدران و داروســازی
ســهند ارس بــود کــه تاکنــون هیــچ درخواســتی بــرای
حضــور ایــن تیمهــا بــه ســازمان لیــگ ارائــه نشــده
است.

آگهی مزایده عمومی شهرداری جلفا

م الف آذربایجان 3547 :جلفا

(مرحله اول  -چاپ دوم)

شــهرداری جلفــا در نظــر دارد برابــر مصوبــه مورخــه  1400/8/12شــورای اســامی محتــرم شــهر جلفــا تعــداد شــش بــاب
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.
بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
دعــوت مــی شــود در صــورت تمایــل تــا
پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مورخــه
 1401/6/15ضمــن مراجعــه بــا ســامانه تدارکات
الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.
 setadiran.irو مطالعــه شــرایط مزایــده و
اســناد مربوطــه کــه در ســایت بارگــذاری
شــده اســت در مزایــده شــرکت نماینــد.

تاریخ انتشار مرحله اول  -چاپ اول( 1401/5/20 :روزنامه آذربایجان)
تاریخ انتشار مرحله اول  -چاپ دوم( 1401/5/27 :روزنامه آذربایجان)
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تمرین نظامی مشترک میان
ُعمان و آمریکا

ارتــش عمــان بــه همــراه یگانهــای نظامــی آمریکایــی
تمریــن نظامــی مشــترکی تحــت عنــوان «وادی النــار» آغــاز
کردنــد.
ایــن تمریــن در اســتان «ظفــار» عمــان برگــزار میشــود
و قــرار اســت تــا بیســت و چهــارم مــاه جــاری میــادی
(آگوســت) ادامــه داشــته باشــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تمریــن مذکــور در چارچــوب
برنامــه آموزشــی ارتــش عمــان بــه منظــور حفــظ ســطح
بــاالی عملکــرد و کارایــی آموزشــی و رزمــی نیروهایــش
اســت و بــه صــورت ســاالنه تمرینهایــی بــا کشــورهای
مختلــف برگــزار میکنــد.

الوطــن هــدف دیگــر ایــن تمرینهــا را تبــادل تجــارب
نظامــی و مهارتهــای جنگــی و دفاعــی مختلــف میــان
طرفهــای مشــارکتکننده خوانــد.
ارتــش عمــان دو هفتــه گذشــته نیــز تمریــن نظامــی
مشــترک دیگــری بــا ارتــش هنــد برگــزار کــرد.
در همیــن رابطه،هفتــه جــاری تمریــن مشــترک نظامــی
عربســتان ســعودی و آمریــکا بــه نــام «خشــم شــدید
 »۲۲بــا مشــارکت پیــاده نظــام نیــروی دریایــی عربســتان
ســعودی و تفنگــداران دریایــی آمریــکا در منطقــه ســاحلی
«ینبــع» در غــرب عربســتان ســعودی برگــزار شــد.

قرارداد جدید ترکیه و روسیه
برای تولید مشترک اس۴۰۰

مقــام نظامــی روســیه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور بــا
ترکیــه بــرای ســاخت مشــترک ســامانه اس ۴۰۰بــه تفاهــم
رســیده اســت.
دیمیتــری شــوگایف ،مدیــر ســرویس همــکاری فنــی و
نظامــی فــدرال روســیه ( )FSVTSبــا اشــاره بــه مذاکــرات
انجامشــده بیــن ترکیــه و روســیه بــرای دریافــت ســری
دوم ســامانه موشــکی اس 400اظهــار داشــت :قــراردادی برای
تأمیــن دومیــن ســری از ســامانه موشــکی اسـ 400بیــن
روســیه و ترکیــه بــه امضــا رســیده اســت کــه بــر مبنــای
آن بخشــی از ایــن ســامانه در ترکیــه تولیــد میشــود.
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مدرنترین تسلیحات را به متحدان میدهیم
«والدیمیــر پوتیــن» رئیــس جمهــور
روســیه اعــام کــرد کشــورش آمادگــی
دارد مدرنتریــن تســلیحات خــود را بــا
کشــورهای متحــد بــه اشــتراک بگــذارد.
بــه نوشــته
شــبکه
وبــگاه
«راشــا تــودی»،
حیــن
پوتیــن
ســخنرانی در مراســم
افتتــاح نمایشــگاه
بینالمللــی نظامــی
بــا حضــور نماینــدگان
 ۱۲۰کشــور گفــت:
«روســیه قــدردان این
اســت کــه متحــدان
همفکــر زیــادی در
قارههــای مختلــف دارد کــه در برابــر
هژمونــی ســر خــم نکــرده و مســیر
مســتقلی را پیــش گرفتهانــد».
رئیــس جمهــور روســیه دربــاره
جنــگ اوکرایــن نیــز گفــت« :در مــورد
علمیــات ویــژه نظامــی ،ســربازان مــا در
کنــار جنگجویــان دونبــاس ،بــه طــور

افتخــار آمیــزی وظایــف خــود را انجــام
میدهنــد و بــرای روســیه و زندگــی
در صلــح در جمهوریهــای لوهانســک
و دونتســک میجنگنــد و بــه روشــنی

وظایــف تعییــن شــده را اجــرا میکنــد و
قــدم بــه قــدم ســرزمین دونبــاس را آزاد
میکننــد».
او همچنیــن گفــت« :مــا آمــاده
هســتیم مدرنتریــن انــواع تســلیحات،
از ســاحهای ســبک تــا خودروهــای
زرهــی و توپخانــه و رزم هوایــی و وســائل

پــروازی بــدون سرنشــین را بــرای
متحــدان خــود پیشــنهاد دهیــم».
آمادگــی روســیه بــرای فــروش
تســلیحات مــدرن بــه کشــورهای متحــد
در حالــی اعــام
شــده اســت کــه
کشــورهای غربــی
مدعــی شــدهاند بــا
گذشــت پنــج مــاه
از جنــگ اوکرایــن،
انبارهــای تســلیحاتی
روسهــا در حــال
تهکشــیدن هســتند.
مدیــر یــک
شــرکت روســی روز
دوشــنبه اعــام کرد،
تحویــل ســامانههای پدافنــد موشــکی
اس ۴۰۰-ســاخت ایــن کشــور بــه هنــد،
طبــق برنامــه قبلــی انجــام میشــود.
مدیــر شــرکت واردات و صــادرات صنایــع
نظامــی «روسوبورونکســپورت» گفــت:
«قــرارداد بــا هنــد بــه طــور موفقیــت
آمیــزی اجرایــی شــده اســت».

صادرات تسلیحات روسیه به  14/6میلیارد دالر رسید
«دیمیتــری شــوگایف» رئیس ســازمان
همــکاری نظامــی روســیه اعــام کــرد که
صــادرات تســلیحات ایــن کشــور طــی
ســال  ۲۰۲۱بــه  ۱۴میلیــارد
و ششــصد میلیــون دالر
رسید.
وی کــه ایــن ســخنان را در
جریــان نشســتی بــا عنــوان
«ارتــش  »۲۰۲۲مطــرح
میکــرد گفــت کــه روســیه
طــی  ۱۰ســال گذشــته
صــادرات  ۱۴تــا  ۱۵میلیــارد
دالری ســاح در ســال را
حفــظ کــرده اســت.
تســلیحات
صــادرات
روســیه طــی ایــن ســالها
بــه عــراق ،مصــر ،هنــد ،چیــن ،الجزائــر
و قزاقســتان بــوده اســت.
روســیه بیــن ســالهای  ۲۰۱۷تــا ۲۰۲۱
دومیــن صــادر کننــده بــزرگ تســلیحات

در جهــان بــوده اســت .ســهم ایــن
کشــور از بــازار تســلیحات جهــان ۱۹
درصــد بــوده اســت .آمریــکا بــا داشــتن

 ۳۹درصــد از ســهم بــازار تســلیحات
جهــان ،بزرگتریــن صــادر کننــده ســاح
در جهــان بــه شــمار میآیــد .پــس از
ایــن دو کشــور ،فرانســه بــا  ۱۱درصــد

و چیــن بــا  ۴.۵درصــد در جایگاههــای
بعــدی صــادرات ســاح در جهــان قــرار
دارنــد.
شــوگایف گفــت که روســیه
در حــال مذاکــره با کشــورهای
جنــوب شــرق آســیا
دربــاره تامیــن کشــتیهای
جنگــی بــرای ایــن کشــورها
است.
وی اضافــه کــرد کــه در
پــی عملیــات ویــژه روســیه
در اوکرایــن ،درخواســتها
بــرای پهپادهــای روســی،
ســامانههای دفــاع هوایــی
و موشــکهای نقطــه زن
افزایــش یافتــه اســت.
بــر اســاس گزارشهــا ،هواپیماهــای
نظامــی بیــش از نیمــی از صــادرات
نظامــی روســیه را تشــکیل
میدهند.

به بهانه حضور سرکرده القاعده در افغانستان؛

آمریکا قصد آزاد کردن  ۷میلیارد دارایی مردم افغانستان را ندارد

پیــش از ایــن اســماعیل دمیــر رئیــس صنایــع دفاعــی
ترکیــه دربــاره گمانهزنیهــای مطرحشــده پیرامــون
ســامانه موشــکی اس 400و احتمــال انتقــال آن از ســوی
ترکیــه بــه کشــوری دیگــر گفتــه بــود کــه ترکیــه هیــچ
قصــدی بــرای صرفنظــر کــردن از ایــن ســامانه موشــکی
نــدارد.
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.
ایــن اظهــارات در پاســخ بــه گزارشهایــی بــود کــه
در آن منابعــی آمریکایــی بــه رویتــرز گفتــه بودنــد کــه
واشــنگتن بــه آنــکارا پیشــنهاد انتقــال ســامانه موشــکی
اس  400روســی را بــه اوکرایــن داده اســت تــا در قبــال آن،
مســائل فیمابیــن ترکیــه و آمریــکا حــل شــود .بــر اســاس
ایــن گــزارش ،ترکیــه بــه ایــن پیشــنهاد پاســخی نــداده
اســت.
ونــدی شــرمن مدتــی پیــش در مصاحبــه بــا رســانههای
ترکیــه بــا اشــاره بــه موضــوع اس 400کــه بــه مســئلهای
بیــن ترکیــه و آمریــکا تبدیــل شــده اســت ،گفتــه بــود:
مــن بــه راهحــل ســومی فکــر مــی کنــم کــه میتوانــد
بهســرعت ایــن مســئله را حــل کنــد.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اس 400تبدیــل بــه
نمــادی از اســتقالل ترکیــه در دوره اردوغــان شــده اســت
و رئیــس جمهــور ترکیــه اجــازه نخواهــد داد کــه بــه ایــن
تصویــر آســیبی وارد شــود.
خریــد ســامانه موشــکی اس 400از روســیه باعــث شــد
کــه روابــط آنــکارا ـ واشــنگتن طــی دو ســال گذشــته
وارد شــرایط ســختی شــود بهطــوری کــه آمریــکا ،ترکیــه
را از پــروژه تولیــد جنگنــده اف 35خــارج کــرد و تحویــل
جنگندههــای خریداریشــده از ســوی ترکیــه را نیــز
معلــق کــرد.

بنــا بــه نوشــته یــک رســانه
آمریکایــی ،دولــت واشــنگتن بــه بهانــه
تــرور ســرکرده القاعــده در افغانســتان
قصــد آزاد کــردن دارایــی هــای
ایــن کشــور را نــدارد.
بــه گــزارش اســپوتنیک،
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال
بــه نقــل از مقامــات آمریکایــی
گــزارش داد ایــاالت متحــده
 ۷میلیــارد دالر دارایــی بانــک
مرکــزی افغانســتان را ،کــه در
خــاک آمریــکا نگهــداری مــی
شــود ،آزاد نخواهــد کــرد.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه
آمریکایــی ،پــس از کشــته
شــدن ایمــن الظواهــری ،ســرکرده گــروه
تروریســتی القاعــده مذاکــرات میــان
واشــنگتن و طالبــان متوقــف شــده
اســت.

در گــزارش وال اســتریت ژورنــال
آمــده اســت کــه ایــن تصمیــم دولــت
آمریــکا مویــد آن اســت کــه پیشــرفت

اندکــی در مذاکــرات بیــن واشــنگتن و
طالبــان در خصــوص آزادســازی دارایــی
هــای مــردم افغانســتان صــورت گرفتــه
اســت و همیــن موضــوع بهبــود شــرایط
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اقتصــادی در افغانســتان ،کشــوری کــه
در آن میلیــون هــا نفــر بــا گرســنگی
مواجــه هســتند ،را زیــر ســوال
می برد.
در حالــی کــه بانــک مرکــزی
افغانســتان بــرای از ســرگیری
وظایــف کلیــدی بــه شــدت بــه
ایــن تامیــن مالــی نیــاز دارد،
دولــت بایــدن حضور ســرکرده
القاعــده در افغانســتان را بهانــه
ادامــه توقیــف دارایــی هــای
مــردم افغانســتان کرده اســت.
اخیــرا جــو بایــدن اعــام
کــرد :ایمــن الظواهــری رهبــر
گــروه القاعــده را کــه در
طراحــی حمــات  ۱۱ســپتامبر دســت
داشــت ،کشــتیم .اجــازه نخواهیــم
داد افغانســتان پناهگاهــی بــرای
تروریســتها شــود.

توافق پاکستان و عربستان
برای همکاری اقتصادی

منابــع خبــر از توافــق میــان پاکســتان و عربســتان بــرای
ی تجــارت و
افزایــش همکاریهــا در زمینــه ســرمایهگذار 
انــرژی خبــر دادنــد.
اخیــرا «شــهباز شــریف» نخســتوزیر پاکســتان و
«محمــد بــن ســلمان» ولیعهــد ســعودی بــا یکدیگــر تمــاس
تلفنــی برقــرار کــرده و در خصــوص روابــط دو جانبــه میــان
دو کشــور بــا یکدیگــر گفتوگــو کردنــد.
شــریف و بنســلمان در ایــن گفتوگــوی تلفنــی بــا
اشــاره بــه روابــط تاریخــی میــان دو کشــور بــر فرصتهــای
پیشرویشــان بــرای ارتقــاء همکاریهــای خــود در
زمینههــای مختلــف تأکیــد کــرد و مســیرهای ایــن ارتقــاء
را مــورد بررســی قــرار داد.
در همیــن حــال نیــز «ســلمان بنعبدالعزیــز» پادشــاه
عربســتان و محمــد بنســلمان نیــز هفتــاد و پنجمیــن
ســالگرد اســتقالل پاکســتان را بــه مــردم ایــن کشــور
تبریــک گفتنــد.
بــه گفتــه منابــع خبــری ،عربســتان ســعودی بــا تمدیــد
ســپرده  3میلیــارد دالری در بانــک مرکــزی پاکســتان بــرای
تقویــت ذخایــر خارجــی خــود ،در حالیکــه اســام آبــاد در
حــال مذاکــره بــرای دریافــت بســته کمکــی بــا صنــدوق
بیــن المللــی پــول اســت .موافقــت کــرده اســت.

سفارش  ۱۸فروند جنگنده اف۳۵-
توسط ایتالیا

ایتالیــا قــراردادی بــه ارزش  ۵۲۴میلیــون دالر بــا شــرکت
«الکهیــد مارتیــن» آمریــک بــرای خریــد  ۱۸فرونــد جنگنده
نســل پنجــم «اف »۳۵-امضــا کــرده اســت.
ایــن قــرارداد کــه توســط پنتاگــون (وزارت دفــاع ایــاالت
متحــده) در  ۹آگوســت  ۱۸( ۲۰۲۲مــرداد) اعــام شــد،
شــامل  ۱۴فرونــد اف ۳۵-ای و چهــار فرونــد اف ۳۵-بــی،
خواهــد بــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،انتظــار مــیرود جنگندههــای
اف ۳۵-جدیــد تــا ژوئــن  ۲۰۲۵تحویــل داده شــوند .بــه
عنــوان بخشــی از برنامــه دفاعــی ایــن کشــور ،ایتالیــا قصــد
دارد در مجمــوع  ۹۰فرونــد اف ۳۵-ازجملــه  ۶۰فرونــد اف-
 ۳۵ای و  ۳۰فرونــد اف ۳۵-بــی ،داشــته باشــد.
میــزان تولیــد ایــن نــوع جنگنــده نســل پنجــم در
ســالهای اخیــر بــه طــور پیوســته در حــال افزایــش بــوده
اســت .در ســال  ،۲۰۲۱الکهیــد مارتیــن تحویــل  ۱۴۲فرونــد
از ایــن نــوع هواپیمــا را اعــام کــرد و مجمــوع هواپیماهــای
عملیاتــی اف ۳۵-در سراســر جهــان را بــه  ۷۵۰فرونــد
رســاند .ایــن شــرکت قصــد داشــت  ۱۹۶جنگنــده اف ۳۵-را
در ســال  ۲۰۲۲تحویــل دهــد.
نیــروی هوایــی ایتالیــا از جملــه بازوهــای مهــم ناتــو و
آمریــکا در پوشــش هوایــی اروپــا اســت و جنگندههــای
ایــن کشــور همــراه بــا جتهــای آلمــان و ایتالیــا بــار
اصلــی گشــت هوایــی را برعهــده دارنــد.
در حالیکــه شــرکت ســازنده ایــن هواپیمــا مدعــی رادار
گریــز بــودن ایــن جنگنــده اســت،
امــا اینــک رادارهــای «رزونانــس» میتواننــد
جنگندههــای رادارگریــز اف ۳۵-را شناســایی کنند.گفتــه
میشــود رادار «قدیــر» در ایــران نیــز ایــن قابلیــت را دارد.
رادار قدیــر از نــوع آرایــه فــازی بــا ترکیــب پرشــماری از
فرســتندهها و گیرندههــا بــه صــورت چهــار وجهــی،
بــدون چرخــش و حرکــت میکانیکــی ،پوشــش  ۳۶۰درجــه
و بــرد  ۱۰۰۰کیلومتــر را داراســت .کشــف انــواع هواپیماهــای
پنهانــکار ،قابلیــت مقابلــه بــا جنــگ الکترونیــک ،ارزانــی
و تولیــد بومــی از جملــه ویژگیهــای برجســته ایــن رادار
اســت.
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