
www.azarbaydgan.ir      www.azarbaidgan.irپنجشنبه 10 آذر ماه 1401    سال سی ام / شماره 4415     تکشماره 50000 ریال

اعزام بیش از دو هزار مبّلغ دینی
به سراسر کشور

کارشــناس مســئول امــور مبّلغــان و همکاری هــای 
ــغ  ــزار مبّل ــش از ۲ ه ــزام بی ــرا، از اع ــه الزه ــی جامع تبلیغ
ــر ــور خب ــف کش ــق مختل ــه مناط ــرا )س( ب ــه  الزه  جامع

داد.
ادامه در صفحه دوم

سرمایه گذاری مشترک ایران و 
امارات در پروژه های امنیت غذایی

ــس  ــت و رئی ــر صم ــاون وزی ــاک، مع ــان پ ــا پیم علیرض
ســازمان توســعه تجــارت بــا ســیف محمــد عبیــد الزعابــی، 

ــرد. ــدار ک ــران، دی ــی در ته ــده عرب ــارات متح ــفیر ام س
ادامه در صفحه دوم

امنيــت  کميســيون  رئيــس 
ملــي و سياســت خارجــي مجلــس 
ــزاران  ــه کارگ ــامي ي ــوراي اس ش
جمهــوري آذربايجــان هشــدار 
ــت  ــه پوس ــان ب ــه حواسش داد ک
صهيونيســتها  کــه  خربزهــاي 
پايشــان  زيــر  آمريکاييهــا  و 

انداختهانــد، باشــد.
نماينــده  جالــزاده  وحيــد 
کميســيون  رئيــس  و  اروميــه 
امنيــت ملــي و سياســت خارجــي 
ــوراي  ــه مجلس ش مجلس در جلس
اســامي در تذکــري اظهــار کــرد: 
از اقدامــات نيروهــاي امنيتــي 
و سياســي جهــت  انتظامــي  و 
ــه  ــور ب ــش در کش ــت آرام حاکمي
ــکر  ــي تش ــان غرب ــژه آذربايج وي
و خطــاب بــه آنهــا اعــام ميکنــم 
حافظــان  حامــي  مــردم  کــه 
امنيــت هســتند و از حرفهــاي 
ــاي  ــاس عده ــي اس ــوش و ب مغش
ــد؛  ــه دل راه ندهي ــم ب ــل غ جاه
ــخ  ــان پاس ــردم خودش ــه م چراک

آنهــا را خواهنــد داد.
ــه  ــان اينک ــا بي ــن ب وي همچني
»عمليــات مجاهدانــه قــرارگاه 
موشــکباران  در  ســپاه  حمــزه 
قدردانــي  را  انقــاب  ضــد 
پاســداران  دســت  و  ميکنيــم 
افــزود:  ميبوســم«،  را  انقــاب 
نــام فرمانــده ايــن قــرار گاه 
ليســت  در  اصانلــو  ســردار 
تحريمهــاي جديــد آمريــکا قــرار 
ــل  ــان نس ــد فرمانده دارد؛ بداني
شــهادت  دنبــال  بــه  باکــري 
 هســتند و آن هــا را از تحريــم 

نترسانيد.
ايــن نماينــده مجلــس بــا 
تاکيــد بــر اينکــه بصيــرت دينــي، 
صبــر و عقانيــت ملــي و اطاعــت 
ــور  ــور کش ــز عب ــري رم از رهب
ــت:  ــت، گف ــر اس ــرايط اخي از ش
قطعنامــه  مجلــس  نماينــدگان 
يکجانبــه گرايانــه شــوراي حقــوق 
ــه  ــد و ب ــوم ميکن ــر را محک بش
بانيــان آن ميگويــد کــه »تــو 

ــود  ــر خ ــودي، س ــب ب ــر طبي اگ
دوا ميکــردي«؛ زخــم جانــکاه 
ــم صــدام  ــاران شــيميايي رژي بمب
کــه بــا مــواد اهدايــي کشــورهاي 
اروپايــي تهيــه شــده بــود، هنــوز 
ــند  ــا و س ــازان م ــان جانب ــر ج ب
ضــد بشــري اروپاييهــا و آلمانيهــا 

ــت. اس
ــد  ــن تاکي ــال زاده همچني ج
کارگــزاران  توجــه  کــرد: 
بــه  را  آذربايجــان  جمهــوري 
ــه  ــم ک ــب ميکن ــه جل ــن نکت اي
حواسشــان بــه پوســت خربزهــاي 
ــا  ــتها و آمريکاييه ــه صهيونيس ک
زيــر پايشــان انداختهانــد، باشــد؛ 
رابطــه دو ملــت ايــران و جمهوري 
آذربايجــان گسســتني نيســت 
ــه  ــم ک ــان ميگوي ــه بدخواه و ب
ــت  ــري و زحم ــود ميب ــرض خ »ع

ــداري«. ــا مي م
ــه  ــان اينک ــا بي ــان ب وي در پاي
ــي  ــال خوب ــه ح ــه ارومي »درياچ
ــس  ــه رئي ــري ب ــدارد«، در تذک ن
از  کــرد:  اظهــار  جمهــوري 
ــن  ــده در اي ــام ش ــات انج اقدام
ــرض  ــا ع ــگزارم ام ــه سپاس زمين
ميکنــم کــه حداقــل عرصــه آبــي 
ــه  ــه ارومي ــراز درياچ ــل ت و حداق
ــورده  ــم خ ــخ رق ــول تاري در ط
ــه! از  ــي فاجع ــن يعن ــت و اي اس
ــاي رئيــس جمهــوري ميخواهم  آق
ــه داد  ــد و ب ــاال بزنن ــتينها را ب آس

ــند. ــه برس ــه ارومي درياچ

هشدار یک نماینده به کارگزاران 
جمهوري آذربایجان

ــان  ــه در آذربايج ــی فقي ــده ول نماين
بازاريــان  اينکــه  شــرقی بــا بيــان 
ــتند،  ــور هس ــادی کش ــنگربانان اقتص س
ــند  ــب باش ــد مراق ــاف باي ــت: اصن گف
ــه نظــام و  ــا دســت آنهــا ب تــا دشــمن ب

ــد. ــه نزن ــاب ضرب انق

ــی  ــيد محمدعل ــام س ــت االس حج
آل هاشــم در نشســت بــا بازاريــان 
و فعاليــن اقتصــادی تبريــز افــزود: 
ــه  ــد ب ــاش دارن ــواره ت ــمنان هم دش

ــه مشــکات اقتصــادی کــه بخشــی  بهان
ــه  ــای ناجوانمردان ــده تحريم ه از آن زائ
اســت، اصنــاف را تحريــک و احساســات 

ــد. ــه دار کنن ــا را جريح آنه
بيــان  بــا  تبريــز  جمعــه  امــام 
ــف  ــای مختل ــاف در دوران ه ــه اصن اينک
ــد،  ــوده ان ــذار ب ــور اثرگ ــواره در کش هم
ــوان  ــه عن ــان ب ــرد: بازاري ــان ک خاطرنش
وار  بســيجی  اقتصــادی،  ســنگربانان 
ــف  ــای مختل ــود را در برهه ه ــش خ نق

ــد. ــرده ان ــا ک ــی ايف ــه خوب ب
بــودن  ســاز  جريــان  افــزود:  وی 
انقــاب، فــداکاری  اصنــاف در دوران 
آنهــا در دوران هشــت ســال دفــاع 
مقــدس و همــکاری در دوران کرونــا 
باعــث آرامــش و نشــاط اجتماعــی بــوده 
اســت و اصنــاف عزيــز دشــمن را در 
انــد. نااميــد کــرده  دوران تحريم هــا 
ــان  ــه در آذربايج ــی فقي ــده ول نماين
شــرقی بــا تقبيــح تــاش دشــمنان برای 
ــامی،  ــام اس ــره نظ ــه پيک ــه زدن ب ضرب
ــادی  ــئوالن اقتص ــدی مس ــه ج ــر توج ب
بــرای رفــع مشــکات اصنــاف، کســبه و 

ــان تاکيــد کــرد. بازاري

امام جمعه تبریز:

بازاریان سنگربانان اقتصادی کشور هستند

۱۷ تن چوب قاچاق در تبریز 
کشف و توقیف شد

ــان  ــزداری آذربايج ــی و آبخي ــع طبيع ــرکل مناب مدي
شــرقی گفــت: ۱۷ تــن چــوب قاچــاق در مبــادی ورودی و 

ــز کشــف و توقيــف شــد. خروجــی کانشــهر تبري
ــد  ــا تاکي ــا ب ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــيروس داودی در گف س
بــر تشــديد برخــورد بــا قطــع بــدون مجــوز درختــان و 
حمــل غيرمجــاز چــوب آالت، افــزود: ايــن ميــزان چــوب 
آالت قاچــاق در راســتای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق چــوب 
ــی  ــع طبيع ــت مناب ــگان حفاظ ــارت ي ــديد نظ ــا تش و ب
و آبخيــزداری از ســوی گشــت های ســيار ايســت و 
ــهر  ــن کانش ــی اي ــادی ورودی و خروج ــی در مب بازرس

ــت. ــده اس ــف ش ــف و توقي کش
وی اظهــار داشــت: در راســتای حفــظ ذخايــر جنگلــی 
بخصــوص ذخيــره گاه هــای جنگلــی ارســباران و دســتور 
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز آذربايجــان شــرقی، 
هرگونــه حمــل بــار چــوب آالت جنگلــی، باغــی و 
غيرباغــی بــدون اخــذ مجــوز از ادارات منابــع طبيعــی و 

ــت. ــوع اس ــزداری ممن آبخي
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ــز خواســتار همراهــی  شــهردار تبري
ــت  ــانه جه ــاب رس ــهروندان و اصح ش
ــی و  ــک پاش ــنتی نم ــذف روش س ح
اجــرای طــرح محلــول پاشــی معابــر در 

زمســتان ســال جــاری شــد و گفت: 
ــطح  ــد در س ــک جام ــال از نم امس

ــم. ــی کني ــتفاده نم ــهر اس ش
ــن  ــان اي ــا بي ــيار ب ــوب هوش يعق
ــهرداری  ــرد: ش ــار ک ــب اظه مطل
از  حفاظــت  راســتای  در  تبريــز 
ــتين  ــرای نخس ــت، ب ــط زيس محي
بــار از ســال جــاری بــا حــذف 
نمــک پاشــی هــای زمســتانه و 
محلــول  نويــن  شــيوه  اجــرای 

ــر  ــی معاب ــخ زدائ ــه ي پاشــی نســبت ب
در زمســتان اقــدام خواهــد کــرد.

ــتان  ــه زمس ــان اينک ــا بي ــيار ب هوش
ــک  ــن نم ــزار ت ــته ۵۰ ه ــال گذش س

در ســطح شــهر مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه بــود، افــزود: ايــن ميــزان 
ــرم  ــون کيلوگ ــادل ۵۰ ميلي ــک مع نم
بــوده و بــا احتســاب جمعيــت دو 

ــهم  ــز س ــهر تبري ــرای ش ــی ب ميليون
ــرم  ــزی ۲۵ کيلوگ ــهروند تبري ــر ش ه

ــت. ــوده اس ــک ب نم
ــب  ــار تخري ــه آث ــاره ب ــا اش وی ب

ــيب های  ــرد: آس ــح ک ــک تصري زای نم
ــای  ــی در حوزه ه ــک پاش ــی از نم ناش
ــفالت،  ــب آس ــم از تخري ــف اع مختل
ــبز،  ــای س ــه فض ــاندن ب ــيب رس آس
و  زيرزمينــی  آب هــای  بــه  نفــوذ 
ــوی و  ــکات ري ــاد مش ــن ايج همچني
تنفســی بــرای شــهروندان نمــود پيــدا 
کــرده و ســال ها در ســطح شــهر 

می مانــد. باقــی 
ــک  ــذف نم ــز ح ــهردار تبري ش
راســتای  در  اقدامــی  را  پاشــی 
حفــظ منابــع شــهری و چشــم 
انــدازی بــرای آينــده توصيــف کرد 
و گفــت: محلول هــای دوســتدار 
محيــط زيســت در مناطــق ۱۰ گانــه 
توليــد و اســتفاده خواهــد شــد کــه 
ــا اســتفاده از نظــرات متخصصــان  ب
از  اســتفاده  و  دانشــگاه  اســاتيد  و 
ــط  ــتدار محي ــی و دوس ــيوه های علم ش
ــه  ــا ۳۰ درج ــده و ت ــد ش ــت تولي زيس
ــت. ــد داش ــت خواه ــر مقاوم ــر صف زي

شهردار تبریز:

نمک پاشی امسال در سطح شهر تبریز اجرا نمی شود

ــان  ــامي آذربايج ــات اس ــرکل تبليغ مدي
ــر اينکــه دشــمن امــروز  ــا تأکيــد ب شــرقي، ب
بهدنبــال تغييــر ارزشــها، باورهــا و اعتقــادات 
ــه  ــه ب ــت توج ــن اهمي ــراي همي ــت، ب اس
ــود،  ــدان ميش ــن دو چن ــاد تبيي ــوع جه موض
ــن،  ــاد تبيي ــوع جه ــا موض ــد ب ــت: نباي گف

ــه  ــرا ک ــرد چ ــورت گي ــطحي ص ــوردي س برخ
اگــر جهــاد تبييــن در جامعــه ناديــده گرفتــه 
ــم  ــا خواهي ــه ه ــاهد توطئ ــدد ش ــود مج ش

ــود. ب
ســيدمحمود  والمســلمين  حجتاالســام 
حســيني در جمــع خبرنــگاران گفــت: رويــداد 
ــن و  ــاد تبيي ــون جه ــت، کان ــتاني »هيئ اس
ــاي  ــور اعض ــا حض ــامي« ب ــدن اس ــق تم تحق

ــرقي  ــان ش ــي آذربايج ــات مذهب ــوراي هيئ ش
ــزار  ــز برگ ــاه در تبري ــنبه،9 آذرم روز چهارش

ــود. ميش
ــم  ــر معظ ــخنان رهب ــه س ــاره ب ــا اش وي ب
انقــاب اســامي در خصــوص ضــرورت توجــه 
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــن در هيئته ــاد تبيي ــه جه ب
ــم  ــاد عظي ــون جه ــا را کان ــه هيئته معظمل
تبييــن دانســتند و تأکيــد کردنــد کــه هيئتهــا 
ــن و  ــخ متق ــنگري و پاس ــل روش ــد مح باي
ــژه  ــه بهوي ــؤاالت روز جامع ــه س ــح ب صحي
ــازمان  ــن س ــراي همي ــند. ب ــوان باش ــل ج نس
ــود را  ــي خ ــه اصل ــامي وظيف ــات اس تبليغ
جهــاد تبييــن و روشــنگري در جامعــه ميدانــد.
ــان  ــامي آذربايج ــات اس ــرکل تبليغ مدي
ــا  ــاب ب ــه انق ــر فرزان ــزود: رهب ــرقي اف ش
ــرورت  ــت و ض ــن اهمي ــي در تبيي دورانديش
جهــاد تبييــن، ضمــن اينکــه بــراي يــک نيــاز 
کنونــي راه حلــي ارائــه کردنــد بــراي راهبــري 
آينــده يــک راهبــرد را تبييــن فرمودنــد کــه 

ــرد. ــرار گي ــژه ق ــه وي ــورد توج ــد م باي
ــراي هميــن منظــور ادارهــکل  وي افــزود: ب
تبليغــات اســامي اســتان اقــدام بــه برگــزاري 
ــن و  ــاد تبيي ــون جه ــت، کان ــداد »هيئ روي

ــت. ــرده اس ــامي« ک ــدن اس ــق تم تحق

مدیرکل تبليغات اسالمي آذربایجان شرقي:

دشمن بهدنبال تغییر باورها و اعتقادات مردم است

فقر در آلمان به طرز
قابل توجهی افزایش یافته است

صفحه 8
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جانشين فرمانده کل سپاه:

دستگیری تعدادی از جاسوسان 
مرتبط با سرویس های اطالعاتی آمریکا

هفتمیــن همایــش ســامت و فرماندهــان  بــا حضــور بهرام 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی وزی عین الله
ســردار ســرتیپ پاســدار علــی فــدوی جانشــین فرمانــده کل 
حجت االســام  اســامی،  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
ــپاه  ــه در س ــی فقی ــده ول ــی نماین ــلمین حاجی صادق والمس
و جمعــی از فرماندهــان و مســئولین و مدیــران حــوزه 
ــتاد  ــپاه در س ــلح و س ــای مس ــامت نیروه ــت و س بهداش

ــد. ــزار ش ــپاه برگ ــی کل س فرمانده
ــوع  ــش موض ــن همای ــپاه در ای ــده کل س ــین فرمان جانش
ــد  ــواره بای ــه هم ــی ک ــن موضوعات ــامت را از مهمتری س
ــار  ــت و اظه ــرد، دانس ــرار گی ــه ق ــام و توج ــورد اهتم م
ــده ای در  کــرد: ســامت پاســداران نقــش مهــم و تعیین کنن
اجــرای هرچــه بهتــر مأموریــت آنــان در پاســداری از انقــاب 

ــمند آن دارد. ــتاوردهای ارزش و دس
ــت ســامت آمــوزش پزشــکی  ــان اینکــه معاون ــا بی وی ب
و دفــاع زیســتی ســپاه متولــی موضــوع ســامت پاســداران 
ــرای  ــور اج ــی در کش ــالیان طوالن ــی س ــت: ط ــت، گف اس
ــرده  ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــکاتی را ب ــا مش ــی طرح ه برخ
اســت کــه ســپاه بــرای رفــع آنهــا پــای در میــدان گذاشــته 

اســت.
ســردار فــدوی خاطرنشــان کــرد: امــروز به فضــل 
الهــی نیروهــا و رده هــای ســپاه از مراکــز درمانــی و 
ــردم  ــه م ــانی ب ــرای خدمت رس ــادی ب ــتان های زی بیمارس
برخوردارنــد و مصــوب شــده اســت کــه ســپاه های اســتانی 

ــند. ــته باش ــتان داش ــک بیمارس ــل ی ــز حداق نی
ــامت  ــوزه س ــئوالن ح ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
رایــگان  بــرای  را  خــود  تــاش  تمــام  می بایســت 
ــت:  ــد، گف ــه کار گیرن ــامت ب ــوزه س ــات ح ــدن خدم ش
ــود  ــت خ ــام هم ــامی تم ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــتی  ــات بهداش ــه خدم ــم و ارائ ــن مه ــق ای ــرای تحق را ب
و درمانــی هرچــه بیشــتر و بهتــر هموطنــان به ویــژه 
گرفتــه  بــه کار  کم برخــوردار  و  محــروم  مناطــق   در 

است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــپاه همچنی ــده کل س ــین فرمان جانش
بیگانــه  رســانه های  سرشــبکه های  دســتگیری  خبــر 
گفــت: 44 ســال اســت کــه جنــگ بیــن حــق و باطــل ادامــه 
دارد؛ طــرف مقابــل مــا در جنــگ هــر کاری کــه از دســتش 
ــا وجــود ایــن، در تمامــی  برمی آیــد، انجــام می دهــد؛ امــا ب
ایــن ســال ها حتــی یــک پیــروزی هــم بــه دســت نیــاورده 
ــام  ــد انج ــه می توان ــی را ک ــه کارهای ــمن هم ــت؛ دش اس
ــه مــا دســتور  می دهــد و مــا نیــز همــه آنچــه را خداونــد ب
ــت  ــا شکس ــمن را ب ــا دش ــم ت ــام می دهی ــت، انج داده اس

ــم. مواجــه کنی
وی بــا اعــام اینکــه »تعــدادی از سرشــبکه های دشــمنان 
ــرد:  ــوان ک ــم«، عن ــت کردی ــر بازداش ــات اخی را در اغتشاش
ــا  ــت آن ه ــه وضعی ــی ب ــتگاه قضای ــا دس ــتیم ت ــر هس منتظ
رســیدگی کنــد؛ چــرا کــه ایــن افــراد فقــط بــا اینترنشــنال 
دشــمنان  جاسوســی  ســرویس های  زیرمجموعــه  کــه 
ــه  ــوط ب ــراد مرب ــن اف ــد، بلکــه ای هســتند در ارتبــاط نبودن

ــد. ــکا بودن ــی آمری ــی و جاسوس ــرویس های اطاعات س

»جمعه سیاه« ایرانی ها در ترکیه!
ــافران  ــه از مس ــرقی »وان« در ترکي ــتان ش ــای اس هتل ه
ــداران و  ــن هتل ــس انجم ــت؛ ريي ــده اس ــر ش ــی پُ ايران
ــا ۱۰۰  ــه ت ــن منطق ــای اي ــغال هتل ه ــردی وان از اش جهانگ
ــر  ــی دفات ــن صنف ــس انجم ــت. ريي ــر داده اس ــد خب درص
خدمــات مســافرتی ايــران نيــز در تاييــد ايــن خبــر 
می گويــد: اســتقبال زيــاد از ســفر های ترکيــه به ويــژه 

ــت. ــياه« اس ــه س ــراج »جمع ــر ح ــه خاط ــتان وان ب اس
حرمــت اهلل رفيعــی بــه ايســنا گفــت: ســفر های ترکيــه دو 
ــا رکــود مواجــه شــده، تمــام پرواز هــای  ــاه اســت ب ســه م
چارتــر شــده بــرای اواخــر تابســتان و اوايــل پاييز در مســير 
ــتقبال  ــون اس ــدند، چ ــام ش ــان انج ــرر و زي ــا ض ــه ب ترکي
ــت  ــرواز زيرقيم ــت پ ــر بلي ــن خاط ــه همي ــود، ب ــن ب پايي
ــت  ــت، هش ــا از هف ــن بليت ه ــرخ اي ــد؛ ن ــه می ش فروخت

ــان رســيد. ــر از دو ميليــون توم ــه کمت ــان ب ميليــون توم
ــاز  ــا آغ ــان ب ــته و همزم ــه گذش ــرد: از هفت ــه ک او اضاف
حــراج »Black Friday« وضعيــت تغييــر کــرد؛ تقاضــا بــرای 
ســفر بــه ترکيــه بيشــتر شــد، البتــه نــه همــه مقاصــد ايــن 
ــا و  ــر حراجی ه ــه خاط ــتانبول ب ــتر از وان و اس ــور، بيش کش

بــرای خريــد، اســتقبال شــده اســت.
ــی از  ــده و يک ــع ش ــه واق ــرق ترکي ــتان وان در ش اس
ــد  ــمار می آي ــه ش ــا ب ــفر ايرانی ه ــد س ــن مقاص ارزان تري
کــه بيشــتر از راه زمينــی و مرز هــای شــمال غربــی بــه ايــن 

ــود. ــفر می ش ــه س منطق
بــه گفتــه رفيعــی، رييــس هيــأت مديــره انجمــن صنفــی 
دفاتــر خدمــات مســافرتی ايــران، ســاالنه بيــن ۷۰۰ تــا ۸۰۰ 

ــد. ــفر می کنن ــه وان س ــی ب ــزار ايران ه
ــته  ــه گذش ــز، جمع ــه ني ــاح ترکي ــی صب ــه ديل روزنام
)چهــارم آذرمــاه( را بــرای فروشــندگان و هتلــداران اســتان 
ــافران  ــوم مس ــرده و از هج ــف ک ــگفت انگيز« توصي وان »ش
ــداران وان،  ــدن هتل ــر ش ــتان و غافلگي ــن اس ــه اي ــی ب ايران
ــل  ــه دلي ــه ب ــل داران ترکي ــت: هت ــته اس ــر داده و نوش خب
ــه  ــران و دسترســی محــدود مــردم ب ــت در اي قطعــی اينترن
ــادی  ــران، رزرو زي ــای اي ــه ناآرامی ه ــا در بحبوح پلتفرم ه
از کشــور همســايه دريافــت نکرده انــد، امــا جمعيتــی 
ــرده و  ــر ک ــداران را غافلگي ــده هتل ــه وان آم ــون ب ــه اکن ک
ــت،  ــانده اس ــه نش ــن منطق ــبان اي ــان کاس ــر لب ــدی ب لبخن
ــدود ۳۰  ــا از ح ــغال آن ه ــرخ اش ــد ن ــاهد بودن ــداران ش هتل
ــت. ــيده اس ــد رس ــه ۱۰۰ درص ــر ب ــاه اکتب ــل م ــد در اواي درص
يونــس يوکســل ـ رييــس انجمــن هتلــداران و جهانگــردی 
ــه ۱۰۰  ــا ب ــغال هتل ه ــب اش ــه ضري ــان اين ک ــا بي وان ـ ب
درصــد رســيده اســت، گفــت: حــدود چهــار هــزار گردشــگر 
در مرز هــا و گمــرک ايــران منتظــر بودنــد. ايــن گردشــگران 
ــش از  ــی رود بي ــار م ــد. انتظ ــور کرده ان ــرز عب ــراً از م اخي
ــه وان بياينــد. ۱۰هــزار بازديدکننــده در ايــن دوره ســه روزه ب
وان روز هــای پرجنــب و جوشــی را ســپری می کنــد؛ جايــی 
ــه  ــد در تعطيــات ب ــرای خري کــه ايرانی هــا هــر از گاهــی ب
ــای  ــغال هتل ه ــب اش ــتان ضري ــد. در تابس ــفر می کنن آن س
ــا آغــاز  ــه ۱۰۰درصــد رســيد، امــا از مهرمــاه ب ايــن شــهر ب
تحــوالت در ايــران و بــه دليــل محدوديــت اينترنــت، 
ضربــه ای بــه صاحبــان هتل هــای وان وارد شــد، بــه گونــه ای 
کــه ضريــب اشــغال هتل هــای ايــن منطقــه در مــاه نوامبــر 

ــيد. ــد رس ــه ۳۰ درص ــاه( ب )آبان م
ــردی وان  ــداران و جهانگ ــن هتل ــس انجم ــل، ريي يوکس
ــيار  ــتان بس ــل تابس ــداران وان فص ــه هتل ــد اين ک ــا تايي ب
خوبــی را ســپری کردنــد، افــزود: ضريــب اشــغال هتل هــای 
ــود،  ــده ب ــم ش ــيار ک ــاه بس ــل آبان م ــه در اواي ــن منطق اي
امــا اکنــون گردشــگران بــرای تعطيــات ســه روزه و خريــد، 
رقــم  شــگفت انگيزی«  »جمعــه  و  برگشــته اند  دوبــاره 

ــورد. خ
ــش از  ــان بي ــال ميزب ــد امس ــی می کن ــه پيش بين ترکي
ــگری  ــات گردش ــد. مقام ــی باش ــگر ايران ــون گردش ۲ ميلي
ترکيــه انتظــار دارنــد رکــورد ۲.۵ ميليــون گردشــگر ايرانــی 
در ســال ۲۰۱۷ در ســال ۲۰۲۳ تکــرار شــود و حتــی فراتــر از 

ايــن آمــار بــرود.

اعزام بیش از دو هزار مبّلغ دینی
به سراسر کشور

ادامه از صفحه اول
راضیــه مــرادی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای اداره کل تبلیــغ 
در زمینــه جــذب، ارزیابــی و تشــکیل پرونــده بــرای طــاب 
ــکاری  ــزام و هم ــازی، اع ــغ ، شبکه س ــه تبلی ــد ب عاقه من
تبلیغــی مبّلغــان، گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از 
ــن بخــش  ــی مبّلغــان مــدارس امیــن در ای ــورد ارزیاب ۸۰۰ م
صــورت گرفتــه اســت کــه مبلغــان امیــن پــس از ارزیابــی، 
ــه  ــزام ب ــرای اع ــرا )س( ب ــة الزه ــوزش در جامع ــذب و آم ج

ــوند. ــی می ش ــه معرف ــوزه علمی ــغ ح ــت تبلی معاون

همکاری هــای  و  مبّلغــان  امــور  مســئول  کارشــناس 
تبلیغــی جامعــة الزهــرا )س( تصریــح کــرد: اداره کل تبلیــغ 
بــه منظــور معرفــی مبّلغــان و فراهــم کــردن زمینــه تبلیــغ 
از همــه تــوان و ظرفیــت خــود اســتفاده می کنــد و در عیــن 

ــغ همــکاری دارد. ــز متقاضــی مبّل ــا مراک حــال ب
مــرادی تصریــح کــرد: امســال تاکنــون، بیــش از ۲ هــزار 
ــارک  ــاه مب ــه م ــف از جمل ــبت های مختل ــغ در مناس مبل
رمضــان، مــدارس امیــن، هفتــه جمعیــت، دهــه والیــت، ایــام 
اوقــات فراغــت تابســتان، ایــام مــاه محــرم و صفــر، اربعیــن 
حســینی، هفتــه بســیج دانش آمــوزی و مناســبت های 

ــد. ــه مناطــق مختلــف کشــور اعــزام شــده ان متفرقــه ب
وی بــا اشــاره بــه اعــزام مبلغــان غیرایرانــی بــرای تبلیــغ 
نیــز گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش تبلیــغ بانــوان بیــن 
الملــل بــه اداره کل تبلیــغ واگــذار شــده اســت، از نیرو هــای 

ــود. ــتفاده می ش ــه اس ــن عرص ــال در ای ــد و فع توانمن

ــار  ــز آم ــزارش مرک ــن گ ــق آخري طب
ــان  ــرخ بيــکاری جوان از تابســتان ۱۴۰۱، ن
۱۵ســاله و بيشــتر بــه 9/۸ درصد رســيده 
ــرخ  ــن ن ــی ها، اي ــق بررس ــه طب ــت ک اس
ــرخ  ــن ن ــته کمتري ــال گذش ــی ۱۸س ط

ــوده اســت.  بيــکاری ب
طبــق  گفــت:  وزيــرکار 
ــار  ــز آم ــزارش مرک ــن گ آخري
از تابســتان ۱۴۰۱، نــرخ بيــکاری 
ــه  ــان ۱۵ســاله و بيشــتر ب جوان
اســت  ۸.9 درصــد رســيده 
ــن  ــا، اي ــی ه ــق بررس ــه طب ک
ــته  ــال گذش ــی ۱۸س ــرخ ط ن
ــوده  ــکاری ب ــرخ بي ــن ن کمتري

ــت. اس
برنامــه ريــزی بــرای کاهــش 
ــد  ــق تولي ــکاری و رون ــرخ بي ن
ــا  ــت ه ــام دول ــوالً در تم معم

يکــی از اولويــت هــای اصلــی اســت. در 
ــا  ــئله ب ــن مس ــز اي ــيزدهم ني ــت س دول

ــود. ــی ش ــال م ــتری دنب ــام بيش اهتم
ــر تعــاون،   ســيدصولت مرتضــوی، وزي

ــا  ــتی ب ــی در نشس ــاه اجتماع کار و رف
رئيــس جمهــور  اول  معــاون  مخبــر, 
گزارشــی از ســامانه رصــد  ملــی اشــتغال 
ــه کــرد و گفــت: تــا پايــان آبان مــاه،  ارائ
66 درصــد از تعهــد اشــتغال دولــت 

ســيزدهم در ســال ۱۴۰۱در ســامانه رصــد 
ــاه  ملــی اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رف
ــن  ــه اي ــت ک ــده اس ــت  ش ــی ثب اجتماع
ــی  ــدی پيش بين ــق زمان بن ــزان مطاب مي

ــه  ــوده و هم ــال ب ــان س ــا پاي ــده ت ش
مــوارد در ســه مرحلــه پيامکــی، تمــاس 
ــان ســال  ــا پاي ــه صــورت حضــوری ت و ب

ــد. ــد ش ــارت خواهن نظ
ــش  ــر افزاي ــد ب ــا تأکي ــوی ب  مرتض
در  بيمه شــدگان  آمــار 
ــه  ــت: ب ــيزدهم، گف ــت س دول
ــت  ــامانه ثب ــی س ــال طراح دنب
بيــکاران در کشــور هســتيم تــا 
ــر  ــار دقيق ت ــات و آم ــا اطاع ب
ــبی  ــزی مناس ــم برنامه ري بتواني
ــکاری  ــل بي ــع معض ــرای رف ب

ــم. ــام دهي انج
 وزيــرکار بــا اشــاره بــه 
ــتغال  ــاد اش ــار ايج ــن آم آخري
ــاری  ــال ج ــاه س ــت م در هف
برداشــتی  منابــع  گفــت: 
ملــی  توســعه  صنــدوق  از 
صــرف طرح هــای عمرانــی و اشــتغال 
می شــود.بر اســاس آخريــن آمــار در 
ــزار  ــال 6۷۰ه ــت امس ــاه نخس ــت م هف
ــت. ــده اس ــاد ش ــغلی ايج ــت ش فرص

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ثبت پایین ترین نرخ بیکاری ایران در ۱۸ سال گذشته

ــی  ــکل اصل ــاه مش ــان آذرم ــا پای ت
کمبودهــای دارویــی رفــع خواهــد شــد و 
مــردم از اوایــل دی مــاه مشــکل حــادی 

ــت. ــد داش ــن دارو نخواهن در تأمی
ــدی،  ــدر محم ــر، حی ــزارش مه ــه گ  ب
در حاشــیه نشســت کمیتــه دارو و غــذای 
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش کمیس
ــازمان  ــن س ــت های ای ــورد سیاس در م

ــع  ــزود: رف ــن دارو، اف ــرای تأمی ب
ــن  ــه تأمی ــوط ب ــکات مرب مش
پایــدار دارو در دو هفتــه گذشــته 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و 
مســیرهایی  از  را  دارو  تأمیــن 
کــه در داخــل امکانپذیــر باشــد، 
البتــه  داد.  خواهیــم  انجــام 
پیگیــری تأمیــن نقدینگــی مــورد 
نیــاز صنایــع داروســازی و اعتبار 
ــطح  ــردن س ــاال ب ــه ب ــوط ب مرب
ــکات  ــی و مش ــهیات بانک تس
مربــوط بــه ارزش افــزوده هــم در 

ــت. ــتور کار اس دس
مشــکات  اگــر  داد:  ادامــه  وی   
ــی  ــا نقدینگ ــه ب ــدگان در رابط تولیدکنن
حــل شــود، بخشــی از نیازهــای دارویــی 
ــه ممکــن اســت  ــع خواهــد شــد البت رف
بخشــی از نیــاز از طریــق تولیــد، تأمیــن 
ــازار  ــد از کل ب ــدود ۲ درص ــود و ح نش
مربــوط بــه واردات اســت کــه ایــن مقدار 
را از طریــق واردات تأمیــن خواهیــم کرد؛ 
در بخشــی از تولیــد کــه مشــکل داشــته 
باشــیم و احســاس کنیــم رفــع آن زمانبــر 

اســت تــا زمانــی کــه بــه تولیــد پایــدار 
ــیم، واردات  ــاد برس ــل اعتم ــره قاب و ذخی
را در دســتور کار قــرار خواهیــم داد کمــا 
ــک و  ــه آنتی بیوتی ــد محمول ــه چن اینک
ــه  ــی هفت ــده و ط ــور ش ــُرم وارد کش س
ــزرگ وارد  ــای ب ــز محموله ه ــاری نی ج
ــه  ــاه ب ــد و در آذر م ــد ش ــور خواه کش
ــید. ــم رس ــبی از دارو خواهی ــره مناس ذخی

ــم  ــد: امیدواری ــادآور ش ــدی ی  محم
برنامه ریــزی  طبــق  تولیدکننــدگان 
انجــام شــده بخــش زیــادی از اقــام را در 
آذر مــاه تأمیــن کننــد؛ برخــی از تأمیــن 
ــتند  ــت داش ــکل قیم ــه مش ــدگان ک کنن
ــمول  ــده مش ــام ش ــی های انج ــا بررس ب
ــم  ــی ه ــدند و بخش ــذاری ش ــت گ قیم
ــد کــه از آنهــا خواســتیم  مشــمول نبودن

ــد. ــه دهن ــابق ادام ــه کمافی الس ک
ــزود:  ــذا و دارو اف ــازمان غ ــس س  رئی
ــود  ــا کمب ــام ب ــی اق ــه در برخ همیش

ــن  ــه ممک ــتیم ک ــه هس ــی مواج حداقل
اســت بــه دالیــل خاصــی ماننــد تحریــم 
ــرای خطــوط  و مشــکات ایجــاد شــده ب
ــت  ــن اس ــا ای ــرآورد م ــد و ب ــد باش تولی
ــی  ــکل اصل ــاه مش ــان آذرم ــا پای ــه ت ک
کمبودهــای دارویــی رفــع خواهــد شــد و 
مــردم از اوایــل دی مــاه مشــکل حــادی 

ــت. ــد داش ــن دارو نخواهن در تأمی
ــکاری  ــدم هم ــورد ع  وی در م
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــی ش برخ

دارو و برخــورد بــا آنهــا گفــت:
تولیــد  عــدم  از  بخشــی   
ــاز  ــناخت نی ــدم ش ــی از ع ناش
از  بســیاری  اینکــه  و  بــوده 
بــا  داروســازی  شــرکت های 
ــدند  ــگفت زده ش ــاز ش ــن نی ای
ــه ای کــه تولیــد یکــی از  ــه گون ب
آنتــی بیوتیــک هــا بــه ۲۰ برابــر 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــیده و ای رس
ــچ  ــه هی ــرکت ها ب ــی از ش برخ
ــه  ــود. البت ــی نب ــل پیش بین ــه قاب وج
ــتند  ــور داش ــز قص ــرکت ها نی ــی ش برخ
کــه از طریــق سیســتم های نظارتــی 
ــدی  ــر عم ــت و اگ ــری اس ــال پیگی در ح
بــودن قصــور آنهــا اثبــات شــود بــا آنهــا 
برخــورد جــدی خواهــد شــد و در حــال 
ــر  ــدگان ۳ براب ــی تولیدکنن ــر تمام حاض
و در مــورد  افزایــش داده  را  ظرفیــت 
اســاس  بــر  آنتی بیوتیک هــا  برخــی 
ــد  ــش تولی ــز افزای ــر نی ــا ۲۰ براب ــاز ت نی

داشــتیم.

مردم از ماه آینده مشکل کمبود دارو نخواهند داشت

ادامه از صفحه اول
در ایــن دیــدار کــه بــه میزبانــی 
ــد،  ــزار ش ــارت برگ ــعه تج ــازمان توس س
ــاری  ــط تج ــم رواب ــر تحکی ــن ب طرفی
ــع  ــد و موان ــران و امــارات تاکیــد کردن ای

ــعه  ــر راه توس ــر س ــود ب موج
تجــارت دو کشــور را مــورد 

ــد. ــرار دادن ــی ق بررس
در ایــن دیــدار ســیف محمــد 
عبیــد الزعابــی، ســفیر امــارات 
یــک  را  ایــران  تهــران  در 
ــرای  ــاری ب ــم تج ــریک مه ش
ــد  ــود خوان ــوع خ ــور متب کش
ــارات  ــت ام ــت دول ــر جدی و ب
بــرای افزایــش تجــارت بــا 

ــرد. ــد ک ــران تاکی ای
ــارات  ــت ام ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
متحــده عربــی تمایــل زیــادی بــه 
گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران دارد، 
ــزام  ــرای اع ــور ب ــن کش ــی ای از آمادگ
ــر داد. ــران خب ــه ته ــی ب ــزن بازرگان رای
ــا  ــدار، علیرض ــن دی ــن در ای همچنی

ــعه  ــازمان توس ــس س ــاک، رئی ــان پ پیم
ــارات  ــه ام ــان اینک ــا بی ــز ب ــارت نی تج
ــران  ــاری ای ــی تج ــرکای اصل ــی از ش یک
ــزن  ــاب رای ــه انتخ ــوب می شــود، ب محس
بازرگانــی ایــران در امــارات اشــاره کــرد 

ــه زودی در  ــی ب ــزن بازرگان ــت: رای و گف
امــارات مســتقر می شــود، ضمــن اینکــه 
ــال  ــز فع ــی نی ــا در دب ــاری م ــز تج مرک
ــی  ــور بازرگان ــام ام ــال انج ــده و در ح ش
ــور  ــار دو کش ــی تج ــاری و راهنمای و تج

ــت. اس
ــه موضــوع همکاری هــا  وی در ادامــه ب

دو  مشــترک  گذاری هــای  ســرمایه  و 
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــه  ــد در زمین ــذاری می توان ــرمایه گ س
ــت  ــاورزی و امنی ــوالت کش ــد محص تولی
غذایــی در خــاک ایــران یــا تولیــد 
کشــور  در  محصــوالت  ایــن 
ــد دارو  ــن تولی ــث و همچنی ثال
ــورت  ــکی ص ــزات پزش و تجهی

ــرد. گی
بــا  نیــز  امــارات  ســفیر 
اســتقبال از پیشــنهادات رئیــس 
از  ســازمان توســعه تجــارت 
ــال  ــوارد و انتق ــن م ــری ای پیگی
پیشــنهادات بــه دولــت امــارات 

ــر داد. خب
بررســی  بــه  طرفیــن  ادامــه  در 
گــذاری  ســرمایه  و  اســتفاده  نحــوه 
ــوب،  ــمال - جن ــدور ش ــارات در کری ام
اجــرای پروژه هــای مشــترک، نحــوه 
ــال  ــی و انتق ــی و بانک ــع پول ــع موان رف
ترکیه-ایران-امــارات  مســیر  در   کاال 

پرداختند.

در دیدار معاون وزیر صمت با سفير امارات تاکيد شد؛

سرمایه گذاری مشترک ایران و امارات در پروژه های امنیت غذایی

اقدام عجیب دولت عراق 
در تغییر نام خلیج فارس

ــود از  ــه خ ــب در اطاعی ــی عجی ــراق در اقدام ــت ع دول
عنوانــی بــرای »خلیــج فــارس« اســتفاده کــرد کــه بــا نــام 
رســمی و تاریخــی و بیــن المللــی ایــن منطقــه جغرافیایــی 

ــات دارد. مناف
بیانیــه  در 
ســمی  ر
ت  بــا مصو
ــراق  ــت ع دول
شــب  کــه 

گذشــته بــه ریاســت شــیاع الســودانی برگــزار شــد، در بنــد 
مخصــوص بــه اختصــاص بودجــه بــه تیــم ملــی عــراق بــرای 
ــارت  ــره از عب ــی در بص ــورهای عرب ــام کش ــرکت در ج ش

اســت. شــده  اســتفاده  عربــی«  »خلیــج 
ایــن اقــدام پیــش از ســفر الشــیاع الســودانی بــه تهــران 
ــوز  ــال هن ــن ح ــت. در ای ــزوده اس ــران اف ــگفتی ناظ ــر ش ب
معلــوم نیســت آیــا ایــن اقــدام ناشــی از یــک خطای ســهوی 
در تایــپ نــام خلیــج فــارس بــوده و یــا تعمــدی در کار بــوده 

اســت.

برگ سبز خودرو سواری کار فورد ادج مدل 2013 
به شماره انتظامی 12329- منطقه آزاد ارس 
با شماره موتور DBC01082 و شماره شاسی 

2FMDK3GC5DBC01082 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

)جلفا(

آگهی دعوت سهامداران شرکت تولیدی ارد سنبل مراغه سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۱65 و شناسه ملی ۱0۸6034۸46۷ 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ــه  ــا در جلس ــود ت ــی ش ــوت م ــرکت دع ــهامداران ش ــه س ــیله از کلی بدینوس
مجمــع عمومــی فــوق العــاده کــه در ســاعت ۰۸/۰۰ مــورخ 14۰1/9/۲4 در محــل 

ــانند. ــراه رس ــور بهم ــردد حض ــی گ ــکیل م ــرکت تش ــی ش قانون
دستور جلسه :

اتخاذ تصمیم در خصوص: نقل و انتقال سهام
هیئت مدیره شرکت تولیدی ارد سنبل مراغه سهامی خاص

تاریخ انتشار: 1401/9/10 )روزنامه آذربایجان(

آگهی دعوت سهامداران شرکت تولیدی ارد سنبل مراغه سهامی خاص ثبت شده
به شماره ۱65 و شناسه ملی ۷۱0۸6034۸46 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

ــه  ــا در جلس ــود ت ــی ش ــوت م ــرکت دع ــهامداران ش ــه س ــیله از کلی بدینوس
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده کــه در ســاعت 1۰/۰۰ مــورخ 14۰1/9/۲4 

ــی تشــکیل مــی گــردد حضــور بهمــراه رســانند. در محــل قانون
دستور جلسه :

1- انتخــاب هیئــت مدیــره ۲- انتخــاب بازرســین ۳- انتخــاب روزنامــه 
کثیراالنتشــار

هیئت مدیره شرکت تولیدی ارد سنبل مراغه سهامی خاص
تاریخ انتشار: 1401/9/10 )روزنامه آذربایجان(
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پیروزی انقالب اسالمی ایران 
اولین رویداد ورود به دوران ظهور )34(

خيزش های ضداستکباری در جهان 
تحت تاثير انقاب اسامی)۲۲(

بحرين)۱(
ــيعه در  ــت ش ــا اکثري ــين ب ــوری مسلمان نش ــن کش بحري
ــن،  ــام در بحري ــت. اس ــارس اس ــج ف ــی خلي ــه جنوب کران
ــاز از  ــرزمين از ديرب ــن س ــرد. اي ــدا ک ــور پي ــال ۸ ق ظه س
ــيار از  ــيعه بس ــوران ش ــوده و دانش ــيعی ب ــم ش ــز مه مراک
ــن  ــه در اي ــدادی از صحاب ــزار تع ــود م ــته اند؛ وج آن برخاس
ــره  ــت. جزي ــردم آن اس ــيع م ــد تش ــز، موي ــرزمين ني س
ــار  ــزرگ، در اختي ــن ب ــی از بحري ــوان بخش ــه عن ــن ب بحري
ــه در  ــدن قاجاري ــا روی کار آم ــود. ب ــاريه ب ــان و افش صفوي
ــروی  ــران دارای ني ــه اي ــه ک ــن بهان ــی ها بدي ــران، انگليس اي
دريايــی در خليــج فــارس نيســت؛ در قــراردادی، پاســداری 
ــال  ــز از اِعم ــد و ني ــده گرفتن ــر عه ــن را ب ــره بحري از جزي
ــن  ــد. در اي ــری می کردن ــر آن پيش گي ــران ب ــت اي حاکمي
ــی  ــه و هم پيمان ــی آل خليف ــا همراه ــی ها ب ــدت، انگليس م
ــس،  ــران و انگلي ــان اي ــمکش  مي ــی کش ــن دو در پ ــن اي بي
ايــن ســرزمين اســتقال يافــت و در ســال ۱۳۵۰ش رســمًا از 
ــه رســميت  ايــران جــدا گشــت و از ســوی ســازمان ملــل ب

ــد. ــناخته ش ش
بحريــن در ســده های پســين و در پــی نابــودی قرمطيــان، 
ــود.  ــب ب ــيعی مذه ــت ش ــد دول ــدن چن ــاهد روی کار آم ش
ــس)۴66ق-6۴۲ق(،  ــه عبدالقي ــب ب ــی منتس ــله عيون سلس
و  ۴۲۵()6۲۰ق-۷۰۰ق(،   :۱۳۸۷ بنی العصفور)جعفريــان، 
ــقانی، ۱۴۱۴ق:  ــمار هستند.)عس ــروان)۷۰۵ق( از آن ش بنی ج
۸۳(. آل جبــر نيــز از خاندانــی بودنــد کــه در ســده 9 ق بــر 
ايــن ســرزمين حکومــت کردنــد. حکومــت آنــان بــه دســت 
ــا ۱۰۸۰  ــال 96۲ ق ت ــرکان از س ــت. ت ــان رف ــی از مي عثمان
ــز  ــدند.)جعفريان، ۱۳۸۷: ۴۲۵(. ني ــره ش ــن چي ــر بحري ق ب
ــا  ــاس اول، ب ــاه عب ــان)9۰۷ ق-۱۱۳۵ق( در دوران ش صفوي
ــر  ــارس، ب ــج ف ــر خلي ــا)۱۰6۲م( از جزاي ــراج پرتغالی ه اخ
ــدند.)جعفريان، ۱۳۸۷:  ــره ش ــن چي ــزرگ از بحري ــی ب بخش

.)۴۲6
 دشمنی آل سعود با شيعه

ــيعی  ــت ش ــی، دول ــت عثمان ــدن حکوم ــف ش ــا ضعي ب
ــعه طلبی آل  ــا توس ــد و ب ــر کار آم ــن ب ــد در بحري بنی خال
ــن  ــال ۱۳۳۱ق بحري ــه س ــت. ب ــی پرداخ ــه روياروي ــعود ب س
زيــر ســيطره عبدالعزيــز، بنيان گــذار دولــت ســعودی، 
درآمــد. آل ســعود و وهابيــان در دوره اول حکومتشــان، بــرای 
ــان در  ــودی قرمطي ــگام ناب ــه از هن ــه ک ــل امامي ــودی کام ناب
ايــن منطقــه غلبــه يافتــه بودنــد، بســيار کوشــيدند؛ امــا بــا 
حملــه عثمانی هــا بــه نجــد و شکســت ســعودی ها، شــيعيان 
ــود را  ــی خ ــای مذهب ــدارس و مکان ه ــد م ــت تجدي فرص
يافتنــد و از قطيــف، احســاء و برخــی مناطــق ديگــر بحريــن، 

ــتند.)جعفريان، ۱۳۸۷: ۴۲۵(. ــيار برخاس ــوران بس دانش
نقش سادات در ترويج تشيع

ــی  ــد آل حاج ــادات همانن ــدان س ــی از خان ــور برخ حض
و آل ســيدخليفه و آل جمــازی)از بازمانــدگان امــام کاظــم 
ــيع،  ــه تش ــن ب ــردم بحري ــش م ــام«( در گراي »عليه الّس
نقشــی چشــمگير داشــته اســت.)جعفريان، ۱۳۸۷: ۴۳۱(.
ــردد.  ــده ۱ق بازمی گ ــه س ــن، ب ــيعه در بحري ــور ش حض
ــه  ــه ب ــه هميش ــس ک ــد عبدالقي ــی همانن ــکونت قبايل س
ــی  ــا نقش ــيع بحرينی ه ــتند، در تش ــهرت داش ــيع ش تش
ــام  ــل)۳6ق( ام ــرد جم ــه در نب ــن قبيل ــت. اي ــته داش برجس
 .)۱۵۸ :۱۴۱۳ کردند.)مفيــد،  همراهــی  را  علی»عليه الّســام« 

نقش صحابه در ترويج تشيع
و  صحابــه  از  صعصعة بن  صوحان  عبــدی،  مــزار  وجــود 
ــه  ــن ک ــام« در بحري ــام علی»عليه الّس ــص ام ــاران مخل ي
ــيد  ــزار رش ــز م ــد و ني ــارت وی می رون ــه زي ــا ب بحرينی ه
هجــری، از ديگــر صحابــه ويــژه آن امــام، و همچنيــن 
ــرزمين،  ــن س ــيعی در اي ــای ش ــای ديرپ ــينه حکومت ه پيش
ــن  ــد تشــيع مــردم آن اســت.)جعفريان، ۱۳۸۷: ۴۳۵(. اي مؤي
ســرزمين از ديربــاز از مراکــز مهــم شــيعی بــوده و دانشــوران 
ــی   ــن  عل شــيعه بســيار از آن برخاســته اند. شــيخ عبــداهلل  ب
ــن  ــد ب ــيخ احم ــی، ۱۴۰۸: ۱۰۷()م،۱۱۴۸ق(، ش البحرانی)تهران
ــی، ۱۳۸۵: ۱6()م،۸۲۰ق(،  ــوج بحرانی)حرعامل ــن مت ــداهلل ب عب
شــيخ کمــال الديــن ابوجعفــر احمــد بــن علــی بحرانی)اميــن، 
ــج  ــارح نه ــی)م 6۷9ق( ش ــم بحران ــن ميث ۱۴۲۱ق: ۴۳( و اب

ــتند.)امين، ۱۴۲۱ق: ۳۰۳(  ــه هس ــه از آن جمل الباغ
منابع:

جعفريــان، رســول)۱۳۸۷( اطلــس شــيعه، انتشــارات ســازمان 
ــران ــلح، ته ــای مس ــی نيروه جغرافياي

 ابــن حجــر عســقانی، احمــد بــن علــی)۱۴۱۴ق( الــدرر الکامنــة فــي 
أعيــان المائــة الثامنــة، ج۱، بيــروت، دارالجيــل

ــروت،  ــه، بي ــه الثاني ــه، الطبع ــار القرامط ــهيل)۱۴۰۲( اخب زکار، س
ص۵6 دارحســان 

راونــدی، مرتضــی)۱۳۸6( تاريــخ اجتماعــی ايــران،ج۲، تهــران، آگاه،  
ص۴۱۸

طلوعــی، محمــود)۱۳۸۷( دانشــنامه تاريــخ، ج۲، تهــران، نشــر علــم، 
ص۲۲۷

ــد  ــدادی، محم ــری بغ ــان عکب ــن نعم ــد ب ــداهلل محم ــد، ابوعب مفي
ــم،  ــی، ق ــن محمــد)۱۴۱۳ق( الجمــل، ترجمــه محمــود مهــدوی دامغان ب

ــد ــيخ مفي ــره ش کنگ
ثقفــی کوفــی، ابراهيــم)۱۳۷۴( الغــارات، ج۲، ترجمــه محمدابراهيــم 
ــاپ و  ــازمان چ ــامي ، س ــاد اس ــگ و ارش ــران : وزارت فرهن ــی، ته آيت

ــارات، ص۷۸۴ انتش
ــزرگ  ــارف ب ــرة المع ــم)۱۳۷۲( دائ ــوردی، محمدکاظ ــوی بجن موس
ــامی، ص۱۵۵ ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــز دائ ــران، مرک ــامی، ج۵، ته اس
تهرانــی، آقــا بــزرگ)۱۴۰۸ق( الذريعــه الــي تصانيــف الشــيعه ، ج۱۸، 

قــم، اســماعيليان قــم و کتابخانــه اســاميه
ــروت،  ــيعه، ج۲، بي ــان الش ــتدرکات اعي ــن)۱۴۰۸ق( مس ــن، حس امي

ــات، ص۱6۲ ــارف للمطبوع دارالتع
ــاء  ــی ُعلم ــل ف ــل اآلم ــن)۱۳۸۵ق( ام ــن حس ــد ب ــی، محم حرعامل

ــس ــه االندل ــروت، مکتب ــل، ج۲، بي ــل عاِم َجَب
 امين، سيد محسن)۱۴۲۱ف( اعيان الشيعه

)85(

رزمایــش مشــترک ۳ روزه بیــن نیــروی 
ــراییل  ــکا و اس ــده آمری ــاالت متح ــی ای هوای
بــرای تمریــن حملــه بــه اهــداف و تاسیســات 
ــای  ــراز دری ــر ف ــروز ب ــران، از ام ــته ای ای هس

ــود. ــی ش ــاز م ــراییل آغ ــه و اس مدیتران
ــت« در  ــم پس ــراییلی » جروزال ــه اس روزنام

ــاره نوشــت: ــن ب ای
نیــروی هوایــی اســراییل ایــن هفتــه یکــی 
از بزرگتریــن رزمایــش هــای خــود را در ســال 
هــای اخیــر بــا نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده 
بــه منظــور شــبیه ســازی حملــه علیــه برنامــه 

هســته ای ایــران، برگــزار خواهــد کــرد.
ایــن رزمایــش از ســه شــنبه )امــروز( 
ــه و  ــای مدیتران ــراز دری ــر ف ــنبه ب ــا پنجش ت
ــش  ــن رزمای ــود. ای ــی ش ــام م ــراییل انج اس
ــی  ــد پروازهای ــرد مانن ــای دورب ــامل پروازه ش
ــان اســراییلی ممکــن اســت  اســت کــه خلبان
ــاز  ــران نی ــاک ای ــراز خ ــه ف ــیدن ب ــرای رس ب

ــند. ــته باش داش
ــان ها و  ــامل سوخت رس ــش ش ــن رزمای ای
ــرو  ــر دو نی ــده ه ــای جنگن ــن جت ه همچنی

ــود. ــد ب خواه
ــا  ــه ای امض ــراییل توافقنام ــنگتن و اس واش
ایــاالت  آن  موجــب  بــه  کــه  کرده انــد 
ــه اســراییل در زمینــه  ــرای کمــک ب متحــده ب
ــک  ــگ کم ــای جن ــکی در زمان ه ــاع موش دف
ســال های  در  ارتــش  دو  ایــن  و  می کنــد 
اخیــر تمرین هــای مشــترک هوایــی متعــددی 

برگــزار کرده انــد.

ــه  ــر برنام ــر س ــا ب ــن تنش ه ــاال رفت ــا ب ب
ــام  ــران اع ــراییل و ای ــران، اس ــته ای ای هس
بــه  قــادر  ارتش هایشــان  کــه  کرده انــد 

ــتند. ــر هس ــه یکدیگ ــه ب حمل
اســراییل ســطح آمادگــی خــود را بــه میزان 
قابــل توجهــی افزایــش داده و در طــول ســال 
گذشــته اقداماتــی را بــرای آمــاده ســازی یــک 

گزینــه نظامــی معتبــر علیه تاسیســات هســته 
ای ایــران انجــام داده اســت.

ــود  ــاالنه خ ــی س ــه نظام ــراییل در بودج اس
بودجــه ای ویــژه بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای 
ناشــی از ایــران و تمریــن راه هــای مقابلــه بــا 

ــت. ــاص داده اس آن اختص
ــش  ــتاد ارت ــس س ــاوی« ریی ــو کوخ »آوی
ــه  ــود ب ــته خ ــه گذش ــفر هفت ــراییل در س اس
ــی از  ــد آمریکای ــات ارش ــا مقام ــنگتن، ب واش

ــتاد  ــس س ــی« ریی ــارک میل ــرال »م ــه ژن جمل
ــا«  ــکل کوری ــرال »مای ــش و ژن ــترک ارت مش

ــرد. ــدار ک ــنتکام دی ــده س فرمان
ــش  ــای ارت ــز نیروه ــته نی ــال گذش در س
رزمایــش  چندیــن  ســنتکام  و  اســراییل 
مشــترک و همچنیــن ماموریــت هــای عملیاتی 

ــد. ــرده ان ــزار ک برگ

کوریــا یــک هفتــه قبــل از دیــدار کوخــاوی 
از واشــنگتن، در اســراییل بــود و از مــرز 
ــاوگان  ــا لبنــان( و همچنیــن ن شــمالی )مــرز ب
جنگنــده هــای رادارگریــز F-۳5 نیــروی 

ــرد. ــد ک ــراییل بازدی ــی اس هوای

آغاز رزمایش مشترک آمریکا و اسراییل برای 
تمرین حمله به ایران

کوریــا  ســفر  جریــان  در  کوخــاوی 

بــرای  جبهه هــا  همــه  در  »مــا  گفــت: 
خنثی ســازی  اطاعــات،  جمــع آوری 
ســناریوهای  آماده ســازی  و  تهدیــدات 
ــا در  ــایر تهدیده ــران و س ــه ای ــف علی مختل
ــل ــه عم ــد عرص ــا چن ــک ی ــه در ی  خاورمیان

می کنیم.
»بنــی گانتــز« وزیــر دفــاع مســتعفی 
ــه  ــاری ب ــاه ج ــدای م ــز در ابت ــراییل نی اس
ــراییل  ــه اس ــی ک ــت، در حال ــگاران گف خبرن
توانایــی حملــه بــه تاسیســات هســته ای 
ایــران را دارد، بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر 
منتخــب بایــد قبــل از صــدور دســتور، موضوع 

ــد. ــی کن ــت« بررس ــا دق را »ب
ــه  ــدام علی ــی اق ــراییل توانای ــت:« اس او گف
ــای  ــت ه ــی، قابلی ــا آمادگ ــران را دارد. م ای
توســعه و برنامــه هــای بلندمدتــی داریــم کــه 
ــرای  ــد ب ــا بای ــتیم. م ــت هس ــال مدیری در ح
ــد  ــن بای ــویم و همچنی ــاده ش ــکان آم ــن ام ای
ــا دقــت  ــن موضــوع را ب قبــل از اجــرای آن ای

ــم.« ــی کنی بررس
ــه ایــران  ــه گفتــه گانتــز، گزینــه حملــه ب ب
» بایــد آمــاده شــود و قبــل از اجــرا بــا دقــت 

بررســی شــود.«
نظامــی  حملــه  کــرده  تهدیــد  ایــران 
اســراییل بــه تاسیســات هســته ای ایــن 
ــا پاســخی قاطــع، ســریع و کوبنــده  کشــور، ب
ــی  ــن ط ــران همچنی ــد. ای ــد ش ــه خواه مواج
ــی خــود را  ســال هــای گذشــته پدافنــد هوای

ــت. ــرده اس ــت ک ــدت تقوی ــه ش ب

آغاز رزمایش مشترک آمریکا و اسراییل علیه ایران

ــال های  ــه در س ــی ک ــده عرب ــارات متح ام
قطب هــای  از  یکــی  بــه  تبدیــل  اخیــر 
عــاوه  و  شــده  جهــان  در  گردشــگری 
بــرای  جذابــی  مــکان  توریســت ها،  بــر 
نیــز  خارجــی  تاجــران  و  ســرمایه گذاران 
ــاد  ــه »فس ــیاهی در زمین ــه س ــت، کارنام هس
ــای  ــانده و گزارش ه ــت رس ــه ثب ــا« ب و فحش
ــن  ــی« در ای ــگری جنس ــددی از »گردش متع

ــت. ــده اس ــر ش ــور منتش کش
ــای  ــار و گزارش ه ــف، اخب ــزارش ال ــه گ ب
ــد  ــارات بع ــا در ام ــاد و فحش ــه فس ــوط ب مرب
ــم  ــا رژی ــور ب ــن کش ــط ای ــازی رواب از عادی س
ــان  ــرائیلی های هیج ــتی و ورود اس صهیونیس
ــه  ــی، ب ــاص دب ــور خ ــه ط ــارات و ب ــه ام زده  ب
ــرار  ــات ق ــون توجه ــمگیری در کان ــرز چش ط

ــت. گرف
از  زنــان  فــروش  و  خریــد  و  تجــارت 
امــارات  در  جهــان  مختلــف  کشــورهای 
ــان  ــه یــک پدیــده رایــج شــده و زن تبدیــل ب
ــت  ــوز اقام ــور مج ــن کش ــپی« در ای »روس
دارنــد. همچنیــن از ســال ۲۰۲۰ یعنــی از 
ــارات  ــازی ام ــرارداد عادی س ــای ق ــان امض زم
ــدی در  ــن جدی ــا قوانی ــرائیل، اماراتی ه ــا اس ب
خصــوص برخــی ممنوعیت هــا وضــع کرده انــد. 
بــه عنــوان مثــال  مصــرف آزادانــه مشــروبات 
ــط نامشــروع پیــش از ایــن در  ــا رواب الکلــی ی
ــق  ــا طب ــد ام ــوب می ش ــرم محس ــارات ج ام
ــوط  قوانیــن جدیــد ایــن کشــور مجــازات مرب
ــرای  ــی ب ــیدنی های الکل ــتفاده از نوش ــه اس ب

ــت. ــده اس ــو ش ــارات لغ ــردم ام م
همچنیــن امــارات بــا قوانیــن تــازه ای 
ــدون  ــترک ب ــی مش ــرده از زندگ ــع ک ــه وض ک
ــفید«  ــا »ازدواج س ــا اصطاح ــرعی ی ازدواج ش
کــه  فرزندانــی  و  می کنــد  حمایــت  نیــز 
ــد  ــتند می توانن ــروع هس ــط نامش ــل رواب حاص

ــد. ــت کنن ــنامه دریاف شناس
در ایــن شــرایط بســیاری دربــاره »اســتثمار 
ــارات  ــدرن« درام ــرده داری م ــی« و »ب جنس
صحبــت می کننــد.  همانطــور کــه گفتــه 
شــد گزارش هــای مربــوط بــه فســاد و فحشــا 
ــط  ــی توس ــاص دب ــور خ ــه ط ــارات و ب در ام
رســانه های صهیونیســتی در دوره اخیــر فــاش 

ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن گزارش ه ــده و ای ش
مقامــات امــارات پشــت برج هــای بلنــد و 
ــر  ــه در براب ــی ک ــین های لوکس ــذاب و ماش ج
ــارت  ــه »تج ــه، ب ــرار گرفت ــان ق ــار جهانی انظ

فحشــا« می پردازنــد.
بــر اســاس ایــن اطاعــات، گردشــگرانی کــه 
ــا  ــرودگاه ب ــان ف ــوند در هم ــی می ش وارد دب
افــرادی روبــرو می شــوند کــه در حــال تبلیــغ 
گردشــگری جنســی هســتند و بــه طــور مثــال 
ــه  ــق ب ــان متعل ــر زن ــوک از تصاوی ــک کاتال ی
ــم  ــران ک ــه دخت ــف از جمل ــورهای مختل کش
ســن و ســال اروپایــی را در اختیــار آنهــا 
ــا  ــران ب ــن دخت ــت ای ــر قیم ــرار داده و س ق

ــاره  ــگار درب ــد؛ ان ــث می کنن ــگران بح گردش
ــد! ــت می کنن ــک کاال صحب ــا ی ــذا ی غ

ــه  ــد ک ــزارش می دهن ــی گ ــاهدان عین ش
ــر  ــک ام ــارات ی ــن فروشــی« در ام ــده »ت پدی
ــرائیلی ها  ــوم اس ــد از هج ــوده و بع ــداول ب مت
ــری  ــکل بارزت ــه ش ــئله ب ــن مس ــی، ای ــه دب ب
خــود را نشــان داد؛ بــه طــوری کــه آنهــا بارهــا 
در مصاحبــه بــا رســانه های خــود تاکیــد 
ــه  ــفر ب ــان از س ــدف اصلیش ــه ه ــد ک کرده ان
ــط  ــراری رواب ــی، گردشــگری جنســی و برق دب
ــگار  ــک خبرن ــت. ی ــروع اس ــه و نامش آزادان
ــما در  ــد ش ــه می گوی ــن زمین ــرائیلی در ای اس
ــای  ــب در البی ه ــه ش ــد از نیم ــاعت های بع س

ــد  ــوان را می بینی ــش از 1۰۰ زن ج ــا بی هتل ه
آنهــا صحبــت  بــا  طــوری  مــردان  کــه 
ــی  ــواد غذای ــازار م ــگار در ب ــه ان ــد ک می کنن

ــتند! هس
و  امــارات  در  کــه  روســپی هایی  البتــه 
ــی  ــوند همگ ــاهده می ش ــی مش ــژه دب ــه وی ب
متعلــق بــه کشــورهای دیگــر هســتند و یــک 
تبعیــض نــژادی بــزرگ و بــرده داری جنســی در 
ایــن رفتــار مقامــات اماراتــی دیــده می شــود. 
ــب  ــه اغل ــد ک ــرائیلی می گوین ــگران اس گردش
ــد  ــاهده کردن ــی مش ــه در دب ــپی هایی ک روس

ــتند. ــن هس ــل و اوکرای از برزی
ــام  ــه ن ــی ب ــت بزرگ ــث جنای ــا بح در اینج

نیــز مطــرح می شــود  انســان«  »قاچــاق 
ــی  ــرای درآمدزای ــزاری ب ــه اب ــل ب ــه تبدی ک
اماراتی هــا شــده اســت. درصــد زیــادی 
امــارات در  از زنــان روســپی خارجــی در 
عملیات هــای قاچــاق انســان وارد ایــن کشــور 
شــده و مجبــور بــه تن فروشــی هســتند. 
ــگ  ــاز جن ــد از آغ ــاس بع ــن اس ــر همی ب
روســیه و اوکرایــن کــه منجــر بــه فــرار 
بــه  مهاجــرت  و  اوکراینــی  شــهروندان 
ــه  ــروع ب ــارات ش ــد، ام ــورها ش ــر کش دیگ
ــان  ــاق زن ــئله و قاچ ــن مس ــتفاده ازای سوءاس
ــی  ــی دیل ــه انگلیس ــرد. روزنام ــی ک اوکراین
ــی  ــار گزارش ــا انتش ــت ب ــاه آگوس ــل م می

حقایقــی از قاچــاق زنــان و کــودکان اوکراینــی 
ــا در  ــتفاده از آنه ــدف اس ــا ه ــارات ب ــه ام ب
ــی در  ــی خانگ ــرده داری جنس ــگری و ب گردش

ــرد. ــاش ک ــی ف ابوظب
تاکنــون  گذشــته  ســال  ده  از  البتــه 
بــه  جنســی  اســتثمار  بــرای  اماراتی هــا 
مناطــق شــرق اروپــا و بــه طــور خــاص 
ــان  ــه آن ــه گفت ــده اند؛ ب ــل ش ــن متمای اوکرای
ایــن امــر بــه دلیــل جذابیــت و زیبایــی زنــان 
می گوینــد  اماراتی هــا  و  بــوده  اوکراینــی 
ــان  کــه درآمــد حاصــل ار تجــارت جنســی زن

ــت. ــاد اس ــیار زی ــن بس اوکرای
در همیــن چارچــوب اخیــرا نهادهــای حقوق 
ــن  ــان در اوکرای ــوق زن ــاع از حق ــری و دف بش
ــرح  ــا مط ــه اماراتی ه ــدی علی ــای تن هجمه ه
و اعــام کرده انــد کــه تاجــران اماراتــی 
ــتفاده از  ــدف اس ــا ه ــی را ب ــران اوکراین دخت
آنهــا بــه عنــوان روســپی در کشــورهای عربــی 
ــد. ــاق می کنن ــارات قاچ ــاص ام ــور خ ــه ط و ب
ایــن گزارش هــا نشــان می دهــد کــه از 
1۰ ســال گذشــته تاکنــون هــر ســال حداقــل 
بیــش از 5۰۰ دختــر اوکراینــی توســط تاجــران 
اماراتــی قاچــاق می شــوند و ایــن رونــد 
میلیون هــا دالر بــرای اماراتی هــا ســود دارد.
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــر زنان ــرف دیگ از ط
مهاجــر یــا کارگــر از کشــورهای مختلــف وارد 
امــارات می شــوند نیــز در معــرض انــواع 
ــرار  ــانی ق ــرایط غیرانس ــتفاده ها و ش سوءاس
می گیرنــد و بــا آنهــا ماننــد یــک بــرده 
ــران  ــود. مهاج ــار می ش ــی رفت ــی خانگ جنس
و کارگــران از کشــورهای آفریقایــی بیشــتر در 

ــد. ــرار دارن ــکنجه ها ق ــن ش ــرض ای مع
اغلــب  امــارات  در  جنســی  برده هــای 
دختــران زیــر ۲۳ ســال هســتند کــه از 
ــوند.  ــداری می ش ــان خری ــاق انس ــای قاچ بانده
ــی  ــراز نگران ــری اب ــوق بش ــای حق نهاده
ــرار  ــرت و ف ــدوام مهاج ــا ت ــه ب ــد ک می کنن
ــن  ــه در ای ــی ک ــه جنگ ــا در نتیج اوکراینی ه
ــتری از  ــمار بیش ــاده، ش ــاق افت ــور اتف کش
ــای  ــه بانده ــی طعم ــران اوکراین ــان و دخت زن
قاچاقــی شــوند کــه بــا مراکــز فحشــا و فســاد 

ــد. ــکاری دارن ــارات هم در ام

فرصت طلبی امارات از جنگ اوکراین برای برده داری جنسی!
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ــا  ــی ب ــاز جنوب ــائل قفق ــناس مس ــک کارش ی
بیــان ایــن کــه رابطــه عمیــق بیــن آذربایجــان و 
اســرائیل امــر جدیــدی نیســت، تاکیــد کــرد: ایــن 
ــی و  ــت سیاس ــی ژس ــع نوع ــن مقط ــدام در ای اق

ــت. ــران اس ــه ای ــه علی کودکان
ســاالر ســیف الدینی در گفت وگــو بــا ایســنا در 
تحلیلــی نســبت بــه افتتــاح ســفارت آذربایجــان 
در تــل آویــو اظهــار داشــت: الهــام علــی اف زمان 
ــی  ــوه یخ ــه ک ــو را ب ــل آوی ــن باکو-ت ــه بی رابط
ــان  ــوک آن نمای ــط ن ــه فق ــود ک ــرده ب ــبیه ک تش
اســت و بخــش اعظــم آن در زیــر آب پنهان شــده 
ــش  ــه بخ ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــون ش ــت. اکن اس
هــای بیشــتری از رابطــه در حــال »نمایــان« 
شــدن اســت. ایــن بــدان معنــا اســت کــه اصــل 

ــت. ــته اس ــود داش ــه وج ــه همیش رابط
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن رابطــه بیــن تــل آویو 
و باکــو خبــر تــازه ای نیســت. پــس از فروپاشــی 
ــدر  ــی کــه پســر حی ــژه در دوران ــه وی شــوروی ب
علــی اف ماننــد دیکتاتورهــای مســتبد آفریقایــی 
ــن  ــری بی ــط گرمت ــت، رواب ــدر نشس ــای پ ــه ج ب

ــه را  ــن رابط ــرائیل ای ــد. اس ــرار ش ــور برق دو کش
ــد« پیــش  ــن »پیرامــون جدی در چارچــوب دکتری
مــی بــرد. دکتریــن پیرامــون مربــوط بــه دهــه 5۰ 
میــادی یعنــی زمانــی بــود کــه اســرائیل منــزوی 
بــود و در راســتای همیــن دکتریــن تصمیــم 
گرفــت کــه بــا کشــورهای غیــر عــرب خاورمیانــه 

ــرار کنــد. ــی برق رابطــه خوب
ایــن کارشــناس مســائل قفقــاز همچنیــن بیــان 
کــرد: یوســی آلفــر افســر اطاعاتــی موســاد کــه 
ــت،  ــته اس ــور داش ــران حض ــز در ای ــک دوره نی ی
ــتراتژی  ــن اس ــه از ای ــت ک ــرادی اس ــه اف از جمل
پیرامونــی بــه شــدت حمایــت مــی کنــد. مبنــای 
آن نیــز ایــن اســت کــه اســرائیل بــرای محاصــره 

ــی  ــق پیرامون ــورها و مناط ــد در کش ــران بای ای
ــراق و  ــمال ع ــرد ش ــم ُک ــه اقلی ــران از جمل ای
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــته باش ــور داش ــو، حض باک
کشــورهایی ماننــد باکــو، فاقــد پشــتوانه تاریخــی 
و علــت وجــودی معتبــری هســتند، از ایــن رو بــه 

ــد. ــاز دارن ــه ای نی ــی و منطق ــان خارج حامی
ــه  ــر س ــه ه ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــیف الدین س
کشــور قفقــاز جنوبــی فاقــد عمــق اســتراتژیکند 
ــیب  ــیار آس ــی، بس ــه خارج ــورت حمل و در ص
ــی  ــله حامیان ــد سلس ــه نیازمن ــد در نتیج پذیرن
هســتند کــه بــه بقــای آنهــا کمــک کنــد، گفــت: 
ــی  ــن نقش ــرائیل چنی ــو، اس ــان باک ــر حاکم از نظ
مــی توانــد ایفــا کنــد. در واقــع بازگشــایی 
ســفارت باکــو در تــل آویــو پــس از ایــن 
ــم  ــریفات اداری و متم ــک تش ــا ی ــه صرف مرحل
ــه  ــت. بودج ــدی نیس ــر جدی ــت و ام ــط اس رواب
ــارد دالر  ــغ ۲.۳۰۰ میلی ــو در ۲۰۲1 مبل ــی باک نظام
ــور را  ــد GDP کل کش ــش درص ــه ش ــه ک ــود ک ب
ــک  ــورهای دموکراتی ــد )در کش ــی ش ــامل م ش
ــت( از  ــد کل GDP اس ــک درص ــی ی ــه نظام بودج
ایــن میــزان بودجــه در ایــن ســاعت، ۲ میلیــارد 
ــر  ــرائیل بناب ــلیحاتی از اس ــد تس ــرف خری دالر ص
اعــام مقامــات رســمی دو کشــور شــد. یعنــی ۸7 
درصــد از بودجــه نظامــی ســال گذشــته باکــو، بــه 

اســرائیل رفتــه اســت. سالهاســت کــه دولتمــردان 
باکــو از اســرائیل بــه عنــوان متحــد اســتراتژیک 
یــاد مــی کننــد. ایــن اتحــاد اســتراتژیک معنــا و 
ــه قراردادهــا و  مدلــول مشــخصی دارد و متکــی ب

ــت. ــا اس ــه ه ــم نام تفاه
وی یــادآور شــد: اســرائیل در جنــگ قــره بــاغ 
۲۰۲۰ هــم نقــش بســزایی داشــت. آنچــه موجــب 
ــد  ــغال چن ــاغ و اش ــره ب ــو در ق ــروی باک پیش
ــی  ــروی زمین ــود از نی ــارت ب ــد، عب ــه ش منطق
ــرائیل و  ــادی( اس ــی )پهپ ــای هوای ــه، نیروه ترکی
تســلیحات نامتعــارف ماننــد بمــب هــای فســفری 
ــن  ــا، ضم ــری ه ــور تکفی ــه حض ــن و البت اوکرای
ــز  ــودی  نی ــی یه ــدرت الب ــو از ق ــه باک ــن ک ای
ــط  ــن رواب ــد. بنابرای ــی کن ــتفاده م ــواره اس هم
ایــن دو حکومــت بــه انــدازه کافــی عمیــق اســت. 
ــه در  ــکل گرفت ــم ش ــرات ناسیونالیس ــی تفک حت
ــژه  ــه وی ــم ب ــر از صهیونیس ــور متاث ــن کش ای
ــن  ــت زمی ــغالی و مالکی ــی اش ــوص اراض در خص
ــود  ــع خ ــه نف ــخ ب ــیر تاری ــف و تفس ــا تحری  ی

است.
ــه  ــاز ادام ــائل قفق ــد مس ــگر ارش ــن پژوهش ای
داد: همچنیــن برخــی از متفکریــن اســرائیل 
ــی  ــاح مّل ــه اصط ــت ب ــدی هوی ــورت بن در ص
جدیــد پــس از فروپاشــی ایــن شــوروی، در ایــن 
ــاختمان  ــرده و س ــا ک ــی ایف ــش مهم ــور نق کش
ناسیونالیســم ایــن کشــور را شــکل بنــدی کــرده 
ــن  ــز در ای ــزر نی ــودی خ ــوم یه ــش ق ــد. نق ان
ــوان از  ــی ت ــن م ــت. بنابرای ــگ اس ــر رن ــه پ رابط
یــک نــوع »آذریســم یهــودی« صحبــت کــرد کــه 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــن منطق در ای
ــود  ــا وج ــه ب ــن ک ــاره ای ــیف الدینی درب س
ــی  ــه لزوم ــرائیل چ ــو و اس ــان باک ــات می ارتباط
ــی را  ــن موضوع ــی چنی ــع فعل ــت در مقط داش
ــر  ــه نظ ــت: ب ــد؟  گف ــرار دهن ــتور کار ق در دس
می رســد باکــو ســعی دارد کــه اتحــاد اســتراتژیک 
خــود بــا اســرائیل را بیــش از گذشــته علیــه ایران 
ــزه هــای ضــد  ــرد. هــر دو کشــور انگی ــه کار بب ب
ــی و  ــدار نظام ــس از هش ــد. پ ــوی دارن ــی ق ایران
ــزاری  ــته و برگ ــهریور گذش ــران در ش ــه ای مداخل
ــار  ــن ب ــرای دومی ــه، ب ــی در منطق ــور نظام مان
طراحــی الهــام علــی اف بــرای قطــع مــرز ایــران و 
ارمنســتان مخــدوش شــد. علــی اف مجبــور شــد 
نیروهــای نظامــی اش را از خــاک ارمنســتان خــارج 
ــه  ــه حیثیتــی بزرگــی ب کنــد. ایــن موضــوع ضرب
ــه  ــن ب ــرای همی ــرد. ب ــی اف وارد ک ــار عل اعتب

نظــر مــی رســد، کنترلــش را از دســت داده و بــر 
ــد. ــل می کن ــات عم ــاس احساس اس

ــد  ــخیف ض ــدای س ــرد: پروپاگان ــح ک وی تصری
ــورت  ــه ص ــی ب ــبکه های تلویزیون ــی در ش ایران
روزانــه و ادعاهــای واهــی علیــه تمامیــت ارضــی 
ــی دارد  ــرف داخل ــز مص ــر چی ــش از ه ــران، بی ای
و بــرای منحــرف کــردن افــکار عمومــی اســت. از 
ــاغ،  ــگ قره ب ــس از جن ــال پ ــر، دو س ــوی دیگ س
علــی اف هنــوز جــو سیاســی کشــور را در ســطح 
ــردن  ــزه ک ــت.  میلیتاری ــته اس ــه داش ــی نگ نظام
کشــور بــه مــدت دو ســال و پرســه زدن بــا لبــاس 
ــدف  ــک ه ــرز، ی ــاف م ــراف و اکن ــی در اط نظام
ــل  ــرکوب در داخ ــش دارد و آن س ــی را در پی اصل
ــی  ــاد مال ــر فس ــتن ب ــرپوش گذاش ــور و س کش
گســترده خانــدان علــی اف و پاشــایوا اســت کــه 
ســال گذشــته در مجموعــه اســناد پانــدورا افشــا 

شــد.
ایــن کارشــناس مســائل قفقــاز در ادامــه 
اظهــار داشــت: بــر همیــن اســاس پارلمــان باکــو 
هفتــه گذشــته اعــام کــرد کــه بــرای فروپاشــی 
ــاص  ــی اختص ــه مخصوص ــران، بودج ــه ای و تجزی
ــه  ــه عناصــر تجزی خواهــد داد کــه قــرار اســت ب
ــام  ــس از آن اع ــه پ ــود. بافاصل ــب داده ش طل
ــو  ــل آوی ــور در ت ــن کش ــفارت ای ــه س ــد ک ش
ــه  ــه رابط ــا ک ــد. از آنج ــد ش ــایی خواه بازگش
ــت،  ــدی نیس ــر جدی ــور ام ــن دو کش ــق بی عمی
ــی  ــع نوع ــن مقط ــدام در ای ــن اق ــت ای ــد گف بای
ــت.  ــران اس ــه ای ــه علی ــی و کودکان ــت سیاس ژس
ــر گاه در  ــور ه ــن کش ــور ای ــس جمه ــخص رئی ش
ــوص  ــران در خص ــی ای ــدارهای اصول ــر هش براب
ــه  ــد، ب ــی مان ــرو م ــی، ف ــن الملل ــای بی مرزه
ــه آن  ــرد. نمون ــی ب ــاه م ــه پن ــا ترکی ــرائیل ی اس
ــی اف  ــام عل ــته اله ــال گذش ــادگاری س ــس ی عک
در کنــار پهپــاد اســرائیلی هــاروپ بــود. علــی اف 

ــا  ــه دوربین ه ــتاد، ب ــاروپ ایس ــاد ه ــار پهپ در کن
ــرز  ــک م ــن االن در نزدی ــت: م ــرد و گف ــگاه ک ن
ــت،  ــرائیلی نیس ــچ اس ــا هی ــتم. اینج ــران هس ای

ــت؟ ــرائیل کجاس اس
ــاره توســعه همکاری هــای آذربایجــان و  وی درب
اســرائیل در راســتای افتتــاح ســفارت این کشــور 
ــای  ــال ه ــرد: در س ــراز ک ــز اب ــو نی ــل آوی در ت
ــر آرزو  ــی آلف ــه یوس ــور ک ــو همانط ــته باک گذش
ــل  ــرائیل تبدی ــوت اس ــات خل ــه حی ــرد ب می ک
ــران راه  ــه ای ــه ب ــی ک ــات خلوت ــت. حی ــده اس ش
دارد. عملیــات تروریســتی در شــاهچراغ کــه 
ــت،  ــورت گرف ــو ص ــی« باک ــت و طراح ــا »هدای ب
ــه  ــت علی ــن حکوم ــد ای ــه تهدی ــان داد ک نش
ــد  ــد بای ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــدی اس ــران ج ای
منتظــر توســعه روابــط امنیتــی و نظامــی باشــیم. 
ــژه  ــه وی ــران ب ــه ای ــی علی ــای جاسوس فعالیت ه
در زمینــه هســته ای، بــه صــورت پایلــوت از باکــو 
ــه  ــه از جمل ــای خرابکاران ــت. فعالیت ه ــوده اس ب
ــو  ــز از باک ــاد نی ــال پهپ ــمندان و ارس ــرور دانش ت
صــورت گرفتــه اســت. ســرقت اســناد هســته ای 
نیــز همچنیــن. بــه ویــژه بــا بــه قــدرت رســیدن 
نتانیاهــو ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد. هیــچ بعیــد 
ــو در  ــه باک ــو ب ــفر نتانیاه ــاهد س ــه ش ــت ک نیس

ــیم. ــک باش ــده نزدی آین
ــن  ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی ــیف الدین س
ســوال کــه اقــدام باکــو چــه تاثیــری بــر تحــوالت 
منطقــه ای دارد؟ گفــت: اگــر بــه ســایر ُکنش هــای 
باکــو بنگریــم، پاســخ مثبــت اســت. تــاش بــرای 
قطــع مــرز ایــران و ارمنســتان، صــدور تروریســم 
ــئله  ــی در مس ــه منف ــران، مداخل ــه ای ــری ب تکفی
ــی  ــکاری، جاسوس ــم از خراب ــران اع ــته ای ای هس
ــع  ــه، قط ــن زمین ــرائیل در ای ــا اس ــکاری ب و هم
ــه  ــران ب ــد ای ــران، تهدی ــی ای مســیرهای مواصات
تجزیــه و نابــودی در مجامــع بین المللــی و اخیــرا 
ســفر غیرمنتظــره علــی اف بــه آلبانــی کــه پیــام 
مشــخصی بــه ایــران داشــت، نشــان دهنــده ایــن 
ــا  اســت کــه باکــو بــه دنبــال تنــش در منطقــه ب
ــران اســت. البتــه باکــو، کوچکتــر از آن اســت  ای
ــر  ــه نظ ــی ب ــود ول ــادالت ش ــن مع ــه وارد ای ک
ــت،  ــن حکوم ــه ای ــه ب ــن رابط ــد در ای می رس

نقشــی واگــذار شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر ارشــد مســائل قفقــاز جنوبــی 
ــی  ــتی طراح ــات تروریس ــرد: عملی ــان ک خاطرنش
ایــران در شــاهچراغ  باکــو علیــه  شــده در 
)شــیراز( نشــان داد کــه دامنــه تهدیــدش از 
ــتراتژیک  ــق اس ــه عم ــا ب ــی مرزه ــدار بیرون ج
ــون  ــوری تاکن ــچ کش ــت. هی ــیده اس ــور  رس کش
ــت.  ــرده اس ــد نک ــران را تهدی ــکل ای ــن ش ــه ای ب
ــک  ــب، از ی ــای جدایی طل ــرف نیروه ــک ط از ی
طــرف نیروهــای طرفــدار فروپاشــی ماننــد فرقــه 
رجــوی، از ســویی نیــروی هــای تروریســت 
ــودی  ــه ناب ــد ب ــر تهدی ــوی دیگ ــری، از س تکفی
ایــران کــه بخشــی از برنامــه روزمــره شــبکه های 
دولتــی و نیمــه دولتــی باکــو شــده اســت. در ایــن 
ــای  ــی و ُکده ــای سیاس ــا ُکنش ه ــو ب ــا باک معن
ــه  ــر علی ــه اخی ــد هفت ــه در چن ــی ک ژئوپلیتیک
ــی(  ــا آلبان ــران فرســتاده اســت )از ســمرقند ت ای
ــده  ــی ش ــت مّل ــم امنی ــل مه ــه معض ــل ب تبدی
اســت. بــه همیــن نســبت بایــد تلقــی جغرافیایــی 

ــود. ــم ش ــر و تنظی ــد، تغیی ــران از تهدی ای
وی دربــاره اقــدام و اســتراتژیک ایــران نســبت 

بــه تحــوالت ایــن منطقــه بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــش  ــز برای ــاز نی ــمالی و قفق ــای ش ــت مرزه امنی
ــای  ــت: مرزه ــار داش ــت، اظه ــت اس ــا اهمی ب
ــت  ــت و ماهی ــران اهمی ــرای ای ــرب ب ــمال غ ش
ــی کــه نیروهــای علــی اف  اقتصــادی دارد. از زمان
درحــد فاصــل »حورادیــز تــا خداآفریــن« مســتقر 
شــده انــد، ایــن مرزهــا از ماهیــت اقتصــادی بــه 
ــت.  ــت داده اس ــر ماهی ــی تغیی ــت امنیت وضعی
ــور  ــی اف در مح ــای عل ــتقرار نیروه ــش از اس پی
ــود و  ــات و آرام ب ــا ثب ــا ب ــور کام ــوق، کش ف
ــی  ــی انتظام ــی و حت ــکل امنیت ــچ مش ــران هی ای
در ایــن مرزهــا نداشــت. امــا امــروز بــرای حفــظ 
ثبــات و امنیــت ایــن مرزهــا ناچــار بــه برگــزاری 
چنــد مانــور بــزرگ در مــدت دو ســال و اســتقرار 
دائمــی نیروهــای ارتــش و ســپاه در امتــداد مــرز 

ــتیم. هس

ســیف الدینــی تصریــح کــرد: همچنیــن فعالیت 
هــای جاسوســی اســرائیل در منطقــه زنگیــان و 
حضــور تکفیــری هــا در ایــن مناطــق ادامــه دارد. 
تکفیــری هــا و نیروهــای بنیادگــرای ضــد ایرانــی 
در باکــو بــا حمایــت حاکمیــت در مناطــق شــیعه 

ــادر  ــد و ق ــده ان ــتقر ش ــش مس ــژه تال ــه وی ب
ــران  ــا ته ــا ت ــا هواپیم ــزا ب ــدون وی ــتند ب هس
بیاینــد. اگــر در گذشــته تهدیدهــای ایــن چنینــی 
از طریــق مرزهــای زمینی پاکســتان، افغانســتان و 
احتمــاال عــراق بــه صــورت عبــور غیرقانونــی بود، 
امــروز تهدیــد از ناحیــه مرزهــای هوایــی باکــو و 
ــا عمــق  ــی اســت و قــادر هســتند ت عبــور، قانون
ــدات از ایــن  ــا امــن کننــد. ایــن تهدی ــران را ن ای

پــس افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و بخــش مهمــی 
ــرون خواهــد زد. ــخ بی ــوه ی از ک

ــرد:  ــد ک ــاز تاکی ــائل قفق ــناس مس ــن کارش ای
ــه  ــک رابط ــو ی ــل آوی ــو- ت ــن باک ــه بی رابط
ــه  ــبیه رابط ــال ش ــرای مث ــت. ب ــی نیس معمول
اســرائیل بــا بلژیــک نیســت حتــی ماننــد رابطــه 
بیــن ترکیــه و اســرائیل هــم نیســت کــه کنتــرل 
ــد.  ــه باش ــام موازن ــک نظ ــاس ی ــر اس ــده و ب ش
اصــوال فلســفه ایــن رابطــه بــرای تضــاد عملیاتــی 
بــا ایــران اســت. اســرائیل بــرای اجــرای عملیاتــی 
ــن  ــه گرفت ــاز ب ــو، نی ــاک باک ــران از خ ــه ای علی
ــور  ــن کش ــان ای ــا حاکم ــی ب ــا هماهنگ ــوز ی مج
نمــی بینــد. زیــرا جنــس رابطــه نامتــوازن اســت. 
ــه ای  ــروی ناحی ــک نی ــو ی ــرائیل، باک ــر اس از نظ
ــه  ــادر ب ــورها ق ــایر کش ــاب س ــه در غی ــت ک اس
حفــظ بقــای خــود نیســت. جنــگ قــره بــاغ نیــز 
نشــان داد کــه باکــو بــا داشــتن دو برابــر جمعیــت 
ــک  ــا کم ــا ب ــتان، صرف ــتر از ارمنس ــروت بیش و ث
پاکســتان، اســرائیل، ترکیــه، تکفیــری هــا قــادر 
ــت.  ــتان اس ــر ارمنس ــبی در براب ــروزی نس ــه پی ب
ــت  ــن واقعی ــه ای ــبت ب ــی نس ــه خوب ــرائیل ب اس
واقــف اســت و رفتــار مالکانــه و از موضــع بــاال بــا 

ــو دارد. باک
وی ادامــه داد: همچنیــن در عملیــات هــای 
ــه  ــران از ناحی ــه ای ــته علی ــه در گذش ــی ک نظام
ــه  ــی ک ــت، هنگام ــه اس ــورت گرفت ــرائیل ص اس
مقامــات ایرانــی بــه ایــن مســئله اعتــراض کردند، 
ــرائیلی  ــه اس ــرده ک ــام ک ــی اف اع ــخص عل ش
ــرده و  ــگ نک ــو هماهن ــا باک ــه ب ــن حمل ــرای ای ب
ــر  ــی اطــاع هســتند. اگ ــن موضــوع ب آنهــا از ای
ــان  ــد، نش ــت باش ــی درس ــی اطاع ــزار ب ــن اب ای
دهنــده، دخــل و تصرفــات مالکانــه ای اســت کــه 

ــم. گفت
ســیف الدینــی دربــاره نــوع اســتراتژی ایــران 
دربــاره تحــوالت ایــن منطقــه هــم ابــراز داشــت: 
ــدا  ــده و از ابت ــی ش ــد بازبین ــط بای ــوع رواب اوال ن
ریــل گــذاری شــود. ریــل گــذاری روابــط در آغــاز 
دهــه نــود، بــه شــکلی نبــود کــه قــادر بــه ادامــه 
ــه  ــی کــج داشــت. اکنــون ب مســیر باشــد و بنیان
ــن  ــم. ای ــیده ای ــط رس ــت در رواب ــه گسس نقط
گسســت، عمیــق تــر از آن اســت کــه بــا مقالــه و 
گفت وگــوی تلفنــی ترمیــم شــود. دغدغــه هــای 
امنیتــی ایــران در مرزهــای شــمال غــرب جــدی 
اســت، بــه قــدری کــه اصــوال قبــل از هــر چیــزی 
ــه نفــس وجــود مرزهــای شــمال  ــن دغدغــه ب ای
ــت  ــدی امنی ــه بع ــردد! در وهل ــی گ ــاز م ــرب ب غ
مــرزی و حضــور تروریســت هــای تکفیــری، 
جاســوس هــای اســرائیلی، حضــور عناصــر تجزیه 

طلــب در قــره بــاغ و... قــرار دارنــد. بنابرایــن باید 
ــی  ــی و اعمال ــای اعام ــت ه ــتراتژی، سیاس اس
ــی  ــو بازاندیش ــور از ن ــن کش ــه ای ــبت ب ــا نس م
شــود. قبــل از هــر چیــز بایــد حســاب عملیــات 
ــت  ــود. حکوم ــتانده ش ــاهچراغ س ــتی ش تروریس
ــی  ــه دلیل ــه چ ــه ب ــد ک ــخص کن ــد مش ــو بای باک
در شــیراز، شــهروندان عــادی را بــه گلولــه بســته 
ــه  ــی ک ــد، اتهام ــی دانی ــه م ــور ک ــت. همانط اس
ــه ایــن کشــور وارد کــرده اســت،  ایــران رســما ب
علیرغــم ســه هفتــه از آن، هنــوز رد نشــده 
ــام  ــی اته ــرش ضمن ــای پذی ــه معن ــن ب ــت. ای اس

نیــز هســت.
ــد  ــاز تاکی ــائل قفق ــد مس ــگر ارش ــن پژوهش ای
کــرد: بــه نظــر اگــر تهدیــد بالقــوه علیــه ایــران 
وجــود داشــته باشــد، ایــران بایــد همــان رفتــار و 
سیاســتی را در پیــش بگیــرد کــه در قبــال اقلیــم 
ــی  ــت. یعن ــته اس ــش داش ــراق در پی ــمال ع ش
ــوق  ــر حق ــتانه و از نظ ــش دس ــروع پی ــاع مش دف
ــه  ــورد حمل ــار م ــه یکب ــوری ک ــل کش ــن المل بی
ــر  ــی ب ــده مبن ــع کنن ــواهد قان ــه و ش ــرار گرفت ق
ــرای تهاجــم  ــت و آمادگــی همــان دشــمن ب دخال
ــت نیــاز نیســت  مجــدد وجــود دارد، در ایــن حال
الوقــوع  قریــب  تروریســتی  حملــه  منتظــر 
ــی  ــز یک ــل نی ــدام متقاب ــق اق ــد. ح ــری بمان دیگ
ــران  ــه ای ــت ک ــی اس ــن الملل ــد بی ــر از قواع دیگ

ــود. ــل ش ــه آن متوس ــد ب ــی توان م
ــی  ــتقبال و ارزیاب ــود از اس ــل خ وی در تحلی
ــام  ــوان مق ــه عن ــی اف ب ــت حاج ــت حکم مثب
ــر  ــه اخی ــع و مقال ــو از مواض ــت باک ــمی دول رس
علــی اکبــر  والیتــی مشــاور مقــام معظــم رهبــری 
در امــور بیــن الملــل، گفــت: آقــای دکتــر والیتــی 
در ایــن مقالــه طوالنــی بــه رئــوس زیــادی اشــاره 
ــروه  ــه دو گ ــدی ب ــته بن ــل دس ــه قاب ــد ک کردن
ــم  ــت. مه ــرال اس ــی و ژئوکالچ ــائل ژئوپلیتیک مس
ــی  ــائل ژئوپلیتیک ــوص مس ــئله در خص ــن مس تری
ــران  ــه ای ــود ک ــی ب ــع اصول ــن موض ــرار ای تک

ــوری  ــچ کش ــه هی ــرزی را ب ــرات م ــازه تغیی اج
ــوری در  ــچ کش ــور از هی ــه منظ ــد ک ــی ده نم
اینجــا مشــخص اســت. در خصــوص فقــدان قصــد 
ــد  ــد کردن ــز تاکی ــی نی ــاق گرای ــرای الح ــران ب ای
کــه ایــن امــر نیــز درســت اســت. ایــران دولــت 
مّلــی اســت نــه ســاختار امپراطــوری بنابرایــن بــه 
ــذارد. در  ــرام می گ ــودش احت ــی خ ــای مّل مرزه
دولــت هــای مّلــی مداخلــه خارجــی یــک اســتثنا 
ــاق  ــت الح ــم سیاس ــران ه ــده. ای ــه قاع ــت ن اس
ــا  ــر ت ــک دیگ ــث ژئوپلیتی ــدارد. بح ــه ن گرایان
ــر،  ــم دیگ ــوع مه ــاد دارم، موض ــه ی ــه ب ــی ک جای

ــه ای  ــدرت فرامنطق ــردن ق ــودداری از وارد ک خ
ــرائیل و  ــا اس ــم عمدت ــور از آن ه ــه منظ ــت ک اس
ــدرت  ــر دو ق ــا ه ــو ب ــا باک ــه عم ــت. ک ــو اس نات

ــد. ــی کن ــکاری م هم
ســیف الدینــی ادامــه داد: در حــوزه ژئوکالچرال 
ــی  ــئله تاریخ ــد مس ــی روی چن ــر والیت ــم دکت ه
ــی  ــق تاریخ ــه تعل ــت. ازجمل ــته اس ــت گذاش دس
حاکمیــت بــر قفقــاز جنوبــی از دوره هخامنشــیان 
ــی  ــت مّل ــکیل دول ــران، تش ــه ای ــار ب ــا قاج ت
ــی« آذری  ــه »ایران ــوی، ریش ــد صف ــران در عه ای
هــا و اتبــاع ایــن کشــور. اشــغالگر بــودن حضــور 
نیروهــای عثمانــی در قــره بــاغ و آذربایجــان طــی 
ــغالگری  ــن اش ــه ای ــی و مقایس ــگ اول جهان جن
بــا ماهیــت اســرائیل و همچنیــن پشــیمانی 
زاده کــه  و ســرخوردگی محمدامیــن رســول 
حکومتــی مســتعجل در دوره گــذرا از عهــد تــزار 

ــود. ــکیل داده ب ــوروی تش ــه ش ب
ــی در  ــاز جنوب ــائل قفق ــناس مس ــن کارش ای
ــکات  ــن ن ــرش ای ــرد: پذی ــان ک ــان خاطرنش پای
ــه  ــی اف ب ــام عل ــد اله ــتیار ارش ــوی دس از س
ــه  ــت ک ــی اس ــینی« از مواضع ــب نش ــای »عق معن
تــا همیــن دیــروز اتخــاذ مــی کردنــد. امــا بنــده  
در مــورد واقعــی بــودن اظهــارات حکمــت حاجــی 
اف تردیــد دارم و بــه نظــر می رســد اظهــارات وی 
نوعــی ژســت از منظــر نزاکــت دیپلماتیــک بــوده 

ــتر. ــه بیش ــد ن باش

یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی مطرح کرد

ژست کودکانه باکو علیه ایران

سالهاست که دولتمردان باکو از 
اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک 
یاد می کنند. این اتحاد استراتژیک 
معنا و مدلول مشخصی دارد و متکی 

به قراردادها و تفاهم نامه ها است پس از هشدار نظامی و مداخله 
ایران در شهریور گذشته و برگزاری 
مانور نظامی در منطقه، برای دومین 
بار طراحی الهام علی اف برای قطع 
مرز ایران و ارمنستان مخدوش شد. 
علی اف مجبور شد نیروهای نظامی 
اش را از خاک ارمنستان خارج کند

تالش برای قطع مرز ایران و 
ارمنستان، صدور تروریسم تکفیری 
به ایران، مداخله منفی در مساله 
هسته ای ایران و... نشان دهنده 
این است که باکو به دنبال تنش 

در منطقه با ایران است

نوع روابط با آذربایجان باید بازبینی 
شده و از ابتدا ریل گذاری شود. 

ریل گذاری روابط در آغاز دهه نود، 
به شکلی نبود که قادر به ادامه مسیر 

باشد، بنیانی کج داشت.اکنون به نقطه 
گسست در روابط رسیدیم

استقبال دستیار ارشد الهام علی 
اف از اظهارات والیتی به معنی 

عقب نشینی از مواضعی است که تا 
همین دیروز اتخاذ می کردند.
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۲-۴- مقام نيابت
ايــن ظهــور همــه جانبــه در امتثــال از فرمــان 
ــی  ــر همراه ــی ب ــان مبن ــای عمرش ــادر در انته م
بــه حــدی اســت کــه  امــام حســين )ع(، 
ــرای  ــته از ب ــی شايس ــه نائب ــت ک ــوان گف می ت
ــن  ــی در آخري ــت. حت ــی اس ــوی گرام ــن بان اي
ــادر  ــرف م ــت از ط ــه نياب ــرادر را ب ــوی ب وداع، گل
بوســيد. حضــرت زينــب )س( نائــب مــادر بــود در 
ــختی ها  ــل س ــرادر، در تحم ــداری ب ــظ و نگه حف
و مصائــب، جهــت صيانــت از ديــن اســام و اهــل 
ــرط از  ــد و ش ــت بی قي ــر حفاظ ــت )ع( پيامب بي
ــای  ــت در عرصه ه ــت و امام ــرم والي ــم محت حري
ــال 6۱.  ــورای س ــد از عاش ــژه بع ــه وي ــف ب مختل

ص۸6-9۱(  ،۱۳۸۷ )جزائــری، 
ــی اش  ــادر گرام ــون م ــری )س( همچ ــب کب زين
دارای فضائــل و مناقــب بســياری بــود کــه القــاب 
آن حضــرت ريشــه در فضايــل ايشــان دارد. 

ــد: ــان گفته ان ــاره ايش درب
ــا  ــا و جاله ــا و خصاله ــا و فواضله ــان فضائله ف
و علمهــا و عملهــا و عصمتهــا و عفتهــا و نورهــا و 
ضيائهــا و شــرفها و بهائهــا تاليــه امهــا صلــوات اهلل 

عليهمــا. )ســپهر، ۱۳9۰، ص6۱(

۲-۵- مقام صبر
ــه چنيــن آمــده  ــام صادقــی ب در روايتــی از ام

اســت:
ــه و ان نابتــه  ــّر حــّر علــی جميــع احوال اّن الُح
ــم  ــب ل ــه المصائ ــت علي ــٌه صبرلهــا و ان تداّک تائب
ــرا ...  ــر عس ــتبدل باليس ــرو اس ــره و ان أس تکس
ــی الصبــر توجــروا  ــوا انفســکم عل فاصبــروا و ظن

ــی ۱۳۸۸، ص۳۳( )کلين
صبــر را ســه مرتبــه اســت: صبــر بــر مصيبــت، 

صبــر بــر اطاعــت حــق، صبــر برتــر معصيــت.
بــرای هــر يــک از ايــن مراتــب اجــرو مثوباتــی 
وارد شــده کــه در خصــوص حضــرت زينــب )س( 
ــاب آور و  ــه اعج ــه گون ــه ب ــت ک ــر مصيب ــر ب صب
ــی،  ــختی و رنج ــه س ــر آن هم ــری در براب بی نظي
کــه گاه تحمــل يکــی از آن هــا هــم خــارج از توان 
ــه خصــوص وقتــی بدانيــم  ــه نظــر می رســد و ب ب
ــر باشــد  ــه هــر چــه زيادت هــر کــس محبتــش ب
مفارقتــش صعب تــر اســت و چــون حضــرت 
ــه  ــر ب ــه منحص ــم عاق ــن عال ــب )س( در اي زين
ــتند،  ــهدا )ع( داش ــرت سيدالش ــه حض ــردی ب ف
پــس مفارقــت او بــه انــدازه عاقــه بــه او و صبــر 
بــر چنيــن مصيبــت نهايــت نــدارد. امــا صبــر بــر 
ــود، اجمــاال  ــه خــود وحيــده ب اطاعــت: نســبت ب
تمــام آنــات ســاعات عمــر او در عبــادت و اطاعــت 
صــرف شــده و در همــه ايــن حــاالت صابــر بــوده 
و از آنجــا کــه بــا عصمــت او و ايــن مرتبــه از صبــر 

ــم: ــويم، می گويي ــنا می ش ــدودی آش ــا ح او ت
ــموات،  ــه الس ــا مائک ــن صبره ــت م ــد عجب لق

)جزائــری، ۱۳۸۷، ص۲۴۳-۲۴6(
ــوده  ــه حــدی ب ــا ب صبــر زينــب کبــری )س( ت
ــرت  ــال حي ــا کم ــش را ب ــهادت عزيزان ــه ش ک

تحمــل می کــرد.
ــرت  ــن حض ــدر اي ــری در ص ــن جزاي نورالدي

: يــد می گو
ــاب  ــی از الق ــاه« يک ــدر و القض ــه بالق »الراضي
ــدايد و  ــر ش ــان در براب ــت و ايش ــب )س( اس زين
محــن ايســتادگی کــرد کــه اگــر اندکــی از بســيار 
ــود، آب  ــته ش ــيات گذاش ــال راس ــل جم آن براذي
ــت  ــخن اس ــن س ــال اي ــان مث ــردد. و ايش می گ
ــف«.  ــه العواص ــخ التحرک ــل الراس ــه »کالجب ک

)جزايــری، ۱۴۰۴ق، ص۱۷6(

۲-6- مقام عظمت زنانه
ــه ای را  ــه زنان ــور عاطف ــری )س( ش ــب کب زين
ــد  ــک مجاه ــت ي ــتقرار و متان ــت و اس ــا عظم ب
ــرده  ــراه ک ــی هم ــبيل اهلل و زالل معرفت ــی س ف
ــه  ــراود، هم ــان دل می ت ــی از زب ــه وقت ــت ک اس
را مبهــوت می کنــد، )المقــرم، ۱9۷9 م، ص۳۲۳(
ــی  ــود، يعن ــاِن خ ــام زم ــال ام در عيــن ح
ــان  ــادر مهرب ــک م ــد ي ــجاد )ع( را مانن ــام س ام
آرامــش و تســلی می بخشــد و بــا کــودکان 
ــه  ــدر از دســت داده آن حادث ــرادر و بچه هــای پ ب
ــان شــديد، مثــل ســد  ــان آن طوف ــم، در مي عظي
ــش و  ــت و آرام ــا امني ــرای آن ه ــتحکمی ب مس
ــری  ــب کب ــن زين ــد بنابراي ــاد می کن ــلی ايج تس
ــام  ــود. اس ــه ب ــه جانب ــخصيت هم ــک ش )س( ي
زن را بــه ايــن طــرف ســوق می دهــد. )مجلســی، 

ص۲۱۰-۲۲۰( ۱۴۰۳ق، 

۲-۷- مقام حفاظت از دين
از جملــه فضايــل نفســانيه، حفاظــت و حراســت 
ديــن اســت، زيرا کــه ديــن حافــظ حقــوق و جامع 
ــاح  ــت اص ــت. در حقيق ــر اس ــه بش ــتات کلم ش
ــات  ــن مقدم ــون اي ــت. چ ــن اس ــه تدي ــه ب عام

ــم: ــدند می گويي ــوم ش معل
ــات را در  ــب )س( آن خدم ــرت زين ــون حض چ
کربــا تمــوده و داخــل در انجمــن ابقايبــه شــده و 
حامــی ديــن و مذهــب بــوده، اوال: رّب النــوع بشــر 
گرديــد بــرای نگهــداری از قوانيــن جامعــه؛ ثانيــا: 
ــن  ــظ دي ــده در حف ــت مجاه ــی را از کلف جماعت
نجــات داد؛ زيــرا کــه بــر فــرد فــرد واجــب بــود 
کــه دفــاع از ديــن نماينــد و آن مکرمــه بــا دفــاع 
ــوم القيامــه باقــی و  ــی ي خــود از شــريعت کــه ال
برقــرار مانــد، جميــع افــراد را از چنيــن زحمتــی 
ــا  ــات آن ه ــل صدم ــود تحم ــود و خ ــوده نم آس

ــری ، ۱۳۸۷، ص۲69( ــد. )جزائ ش

۲-۸- مقام محدثه و روايت
زينــب کبــری )س( يکــی از محدثــان و راويــان 
ــه شــمار می آيــد و در ســنين کودکــی،  حديــث ب
ــرش  ــال از عم ــا 6 س ــش از ۵ ي ــه بي ــی ک در حال
نمی گذشــت، خطبــه مــادرش حضــرت زهــرا 
ــی  ــد و عال ــيار بلن ــن بس ــا آن مضامي )س( را ب
می شــنيد و پــس از آن بــرای ديگــران نقــل 
ــن عبــاس، شــاگرد برجســته  می کــرد. عبــداهلل ب
حضــرت علــی )ع( و مفســر قــرآن کريــم، خطبــه 
فــدک حضــرت زهــرا )س( را از زينــب )س( 
ــوان،  ــا عن ــزرگ ب ــوی ب ــد و از آن بان ــل می کن نق
ــد.  ــاد می کن ــا« ي ــای م ــل و دان ــا؛ عاق »عقيلتن

)مدرســی، ۱۳۷۸، ص۳9-۴۳(

ــزرگ  ــر ب ــاس، مفس ــن عب ــه اب ــه ای ک ــه گون ب
و  می کــرد  حديــث  نقــل  ايشــان  از  قــرآن، 

: می گفــت
ــا(  ــام اهلل عليه ــب )س ــا زين ــا عقيلتن حدثتن
ــب  ــاب زين ــام(. )انق ــه اس ــی )علي ــت عل بن

ص9۴( بی تــا،  )س(،  کبــری 

۲-9- مقام دفاع از امام زمان خويش )ع(
ــرت  ــداری حض ــت م ــای والي ــی از جلوه ه يک
زينــب )س(، حفاظــت از امــام ســجاد )ع( اســت؛ 
زيــرا از جملــه کمــاالت نفســانيه و عبــادات مهمــه 
تحفــظ و نگهــداری پيغمبــر )ص( و امــام )ع( 
ــددی  ــوارد متع ــب )س( در م ــرت زين ــت، حض اس

ــت: ــجاد )ع( پرداخ ــام س ــت از ام ــه حفاظ ب
ــه؛  ــه خيم ــد ب ــکر ريختن ــه لش ــی ک اول: زمان
شــمر قصــد قتــل امــام )ع( را نمــود، آن مظلومــه 
ــات داد. ــا او را نج ــرد ت ــی ک ــرع و بی تاب ــان تض چن
ــر آن  ــا، اگ ــه خيمه ه ــش زدن ب ــت آت دوم: وق

ــود. ــام ســجاد )ع( ســوخته ب ــود، ام ــه نب مظلوم
ــگاه؛ در  ــه قتل ــراء ب ــور اس ــگام عب ــوم: هن س
حالــی کــه حضــرت زينــب )س( مشــغول وداع بــا 
بــرادر بــود و بــا آن حالــت کــه زبــان عاجــز اســت 
از بيــان آن، متوجــه امــام ســجاد )ع( شــد، ديــد 
ــت  ــود، حال ــته ب ــش بس ــه پاهاي ــتر ک ــاالی ش ب
ــرای  ــده؛ ب ــارض ش ــرادر ع ــد ب ــه فرزن ــار ب احتض
ــا  ــِد أِخيَه ــَن َجَس ــُه و بَْي ــْت بَْيَن َ نگهــداری او »حال

ــرد: ــرض ک ــْيِن« و ع الُحَس
ــَه  ــا بَِقَي ــَک ي ــک بَِنْفِس ــوَد ي ــی أراَک تَُج مال

)قمــی، ۱۳۸۸ ق، ص۲6( الَماضيــن. 
او را تســلی داده و حديــث »ام أيمــن«، را نقــل 
نمــوده؛ بــه ايــن تدابيــر آن حضــرت را نگهــداری 

نمــود.
ــس  ــاد؛ پ ــن زي ــوم اب ــس ش ــارم: در مجل چه
ــن  ــين )ع( و اب ــن الحس ــی ب ــن عل ــه بي از محاّج
ــوم  ــهادت آن مظل ــه ش ــر ب ــون ام ــاد، آن ملع زي
ــارم  ــام چه ــردن ام ــه گ ــت ب ــه دس داد، آن مکرم
انداخــت و گفــت: »نخواهــم گذاشــت او را بکشــيد 
ــود را  ــود خ ــی ب ــتم«. راض ــده هس ــن زن ــا م ت
ــری،  ــد. )جزاي ــجاد  )ع( نماي ــرت س ــدای حض ف

ص۲۷۴(  ،۱۳۷۸

۲-۱۰- مقام واليت تکوينی
ــی  ــه مقام ــدا ب ــت خ ــادت و اطاع ــر عب ــر اث ب
ــوردار  ــی برخ ــت تکوين ــه از والي ــود ک ــيده ب رس
ــش از  ــرت پي ــه آن حض ــده ک ــت ش ــود، رواي ب
ســخنرانی خــود در کوفــه بــه مــردم اشــاره کــرد، 
ــد  ــس ش ــينه ها حب ــا در س ــاره نفس ه ــا آن اش ب

ــتاد. ــاز ايس ــدا ب ــا از ص و زنگ ه
ــی از  ــود يک ــان خ ــب )س( در زم ــرت زين حض
ــه  ــم ب ــد و عال ــناخته می ش ــر ش ــای آن عص علم
حقايــق امــور بــوده و همــه چيــز از جانــب خــدای 
ــکار  ــده و در دل او آش ــام می ش ــه او اله ــی ب تعال
می گشــته، آن حضــرت علــم را بــه صــورت 

ــت. ــرده اس ــی]۱[ درک می ک موهوب

۲-۱۱- مقام اور امامان زمانه خويش
ــن  ــال س ــش از 6 س ــب )س( بي ــرت زين حض
ــه رو  ــر )ص( رو ب ــت پيامب ــا رحل ــه ب ــت ک نداش
شــد، ســپس بــا شــهادت مــادر و پــس از آن يــار 
و يــاور پــدر بــود. پــس از شــهادت موال علــی )ع( 
ــاق  ــا نف ــارزه ب ــه مب ــن )ع( ب ــام حس ــار ام در کن
پرداخــت. پــس از آن بــا امــام حســين )ع( راهــی 

کربــا شــد و پــس از شــهادت امــام حســين )ع(، 
وظيفــه ســنگين رســالت را بــر دوش گرفــت و بــه 
توصيــه امــام حســين )ع( مبنــی بــر عــدم غلبــه 
ــم  ــن مه ــه اي ــه ب ــل و انديش ــر عق ــات ب احساس

ــيری، ۱۳۷۵، ص۴6( ــرد. )بش ــل ک عم
حضــرت زينــب )س( شــاهد خيانــت معاويــه به 
امــام حســن )ع( و رفتــار دنياپرســتان بــا ايشــان 
بــود، وقتــی خــوارج بــر حســن )ع( زخــم زدنــد، 
ــش  ــرادر مجروح ــتاری از ب ــه پرس ــب )س( ب زين
ــاق  ــه اتف ــرادر، ب ــه ب ــس از مصالح ــت و پ پرداخ
اهــل بيــت )ع(، کوفــه را بــه ســمت مدينــه تــرک 
ــه  ــا آن ک ــود ت ــراه ب ــن )ع( هم ــا حس ــود. او ب نم

ــرادر مبتــا گرديــد. بــه وداع ب
ــين  ــام حس ــافرت ام ــه مس ــه برنام ــی ک هنگام

ــراق  ــه ع ــه ب ــه و از مک ــه مک ــه ب )ع( از مدين
ــر  ــب )س( ب ــرت زين ــرار حض ــد، اص ــرح ش مط
ــود کــه وقتــی کــه  ــه حــدی ب ــرادر ب همراهــی ب
ابــن عبــاس از ايــن کــه امــام )ع( را از عزيمــت به 
ــان  ــه ايش ــده ب ــز مان ــد، عاج ــرف کن ــا منص کرب
ــواده را  ــال و خان ــل و عي ــس اه ــرد: »پ ــرض ک ع

ــر!« ــا خــود نب ب
حضــرت زينــب )س( کــه ايــن را کــه شــنيد بــه 
ــاس:  ــن عب ــود: »ای اب شــدت آشــفته شــد و فرم
ــا  ــرور م ــزرگ و س ــه ب ــی ک ــنهاد می کن پيش
ــا را در اينجــا تنهــا  ــرود و م ــه ســفر ب خــودش ب
بگــذارد، آيــا روزگار بــرای مــا غيــر از او کســی را 
گذاشــته اســت کــه هرگــز بــا او زنــده هســتيم و 
بــا او می ميريــم«، در ايــن لحظــه ابــن عبــاس بــه 

ــری، ۱۳6۱ق، ص9۴( ــت، )مظف ــدت گريس ش

ــت  ــت و فصاح ــت - قاطعي ــام صراح ۲-۱۲- مق
ــت - باغ

ــردم  ــه م ــاب ب ــب )س( در خط ــرت زين حض
ــوم  ــه محک ــت از آل امي ــه تبعي ــان را ب ــه آن کوف
ــرا  ــين )ع( ب ــام حس ــه ام ــت ب ــد، و خيان می کن
ــای  ــزای آن را ابت ــر )ص( و س ــه پيامب ــت ب خيان
ــد.  ــی می کن ــروی معرف ــوی و اخ ــای دني ــه باه ب

)ســپهر، ۱۴۱۴ق، ص۲۸9 - ۲۸۳(
ــده  ــت ش ــدی رواي ــريک اس ــن ش ــم ب از حلي
ــر از وی  ــين گويات ــی پرده نش ــز بانوي ــت: هرگ اس
ــخن  ــه س ــی )ع( ب ــان عل ــر زب ــی ب ــدم. گوي ندي
ــود.  ــکوت فرم ــه س ــاره ب ــردم را اش ــد و م می ران
ــگ  ــی از بان ــر زنگ ــد و ه ــته ش ــرو بس ــا ف دم ه

ــتاد. بايس

۲-۱۳- مقام عبادت
عبوديــت و بندگــی بــه معنــای ذلــت و خضــوع 
اســت و عبــادت معنــای کامــل دارد کــه آن غايــت 
ــن  ــام زي ــد، از ام ــت باش ــار ذل ــوع و اظه خض
العابديــن )ع( روايــت شــده اســت: »شــب يازدهم 
محــرم عمــه ام را ديــدم کــه نشســته نمــاز شــب 

می خوانــد«.
يــا در جايــی ديگــر فرمــودک »عمــه ام زينــب 
بــا آن همــه غــم و انــدوه در راه شــام نيــز 
ــی، ۱۳۷۵،  ــرده. )اله ــرک نک ــب را ت ــای ش قافله ه

ص9۰-۸9(
عبــادت زينــب کبــری )س( بــه معنــای خــاص؛ 
يعنــی اوج خضــوع در برابــر ذات الهــی، وی را بــه 

مقامــی رســانده بــود کــه سيدالشــهداء )ع( از وی 
ميخواهــد:

يــا اختــاه، ال تنســی فــی نافلــه الليــل. 
ص۸(  ،۱۳۸۱ اردســتانی،  )صادقــی 

ــادی حضــرت زينــب  ــا تعمــق در زندگــی عب ب
ــش  ــدف از آفرين ــه ه ــه وی ب ــم ک )س( درمی يابي

عمــل نمــوده اســت:
ــُدوِن  ــَس إاَِلّ لَِيْعُب ــَنّ َو اْلِنْ ــُت الِْج ــا َخَلْق َو م

)۵6 )ذاريــات: 
ايــن آيــه  عامــه طباطبايــی در تفســير 

: يــد می گو
ــت  ــت خلق ــرده و غاي ــق ک ــان را خل ــدا انس خ
ــز  ــد و ني ــعادت او می باش ــع س ــه در واق وی را ک
منتهــای کمــال او را در بــردارد، در تقــرب عبــودی 

ــی، ۱۴۰۳ق، ۳۵۲( ــت. )طباطباي ــرار داده اس ق
حضــرت زينــب )س( تمــام شــبش را همچــون 
مــادر گراميــش بــه عبــادت می پرداخــت و 
هيــچ گاه تهجــد را تــرک نکــرد و ملقــب بــه لقــب 
»عابــده آل علی )ع(« شــد. )نقــدی، ۱۳۴۳، ص6۱(

۲-۱۴- مقام قرب اقامت
زينــب کبــری )س( در ايــن موضــوع بــه 
ــه گفتــه  ــود کــه ب ــی دســت يافتــه ب چنــان تعال
ــب  ــدش قري ــب توحي ــه، مرات ــواد مغني محمدج
ــا: 6۱( ــه ، بی ت ــت. )مغني ــوده اس ــت ب ــام امام مق
ــام  ــه ام ــت ک ــی اس ــن مقام ــه چني ــه ب باتوج
ــود  ــر خ ــه خواه ــگام وداع ب ــه هن ــين )ع( ب حس
ــت  ــری نهض ــت و رهب ــد و هداي ــی می کن وصاياي
ــی، ۱۳۷۵، ص  ــپارد، داله ــب )س( می س ــه زين را ب

)9۱
ايــن رتبــه را کــه نزديــک مقــام امامــت بــوده 
از طــرف امــام حســين )ع( در کربــا، روز عاشــورا 

کســب کــرده بودنــد.
بــر ايــن ادعــا شــواهدی وجــود دارد. در 
روايتــی مســتند از اســماعيل ابــن احمــد هــر بــار 
ــت: ــده اس ــل ش ــن نق ــم چني ــن ابراهي ــد اب از احم
ــاَل  ــاَر َق ــِن َمْهِزيَ ــَد بْ ــُن أَْحَم ــیُّ بْ ــا َعِل ثََن َحدَّ
ــُد بـْـُن َجْعَفٍر اَْلََســِدیُّ  ثَِنــی أَبـُـو اَلُْحَســْيِن ُمَحمَّ َحدَّ
ــُت  ــاَل: َدَخْل ــَم َق ــُن إِبَْراِهي ــُد بْ ــا أَْحَم ثََن ــاَل َحدَّ َق
ــا  ــیٍّ اَلرَِّض ــِن َعِل ــِد بْ ــِت ُمَحمَّ ــَه بِْن ــی َحِکيَم َعَل
ــَاُم ِفــی  أُْخــِت أَبـِـی اَلَْحَســِن اَلَْعْســَکِریِّ َعَلْيــِه السَّ
ــْن  ــا ِم ــِه فَکلَّْمُتَه ــَن بِالَْمِديَن ــِن َو ثََمانِي ــَنِه اِثَْنَتْي َس
ْت لِــی  ــا َفَســمَّ ــْن ِديِنَه ــَألُْتَها َع َوَراِء اَلِْحَجــاِب َو َس
َمــْن تَْأتَــمُّ بـِـِه ثـُـمَّ َقالـَـْت ُفــَاُن بـْـُن اَلَْحَســِن َعَلْيِه 
ــَداِک  ُ ِف ــَی اهلَلَّ ــا َجَعَلِن ــُت لََه ْتُه َفُقْل ــمَّ ــَاُم َفَس السَّ
ــٍد  ِــی ُمَحمَّ ــْن أَب ــراً َع َــْت َخَب ــراً َفَقال ــًه أَْو َخَب ُمَعايََن
ــا  ــُت لََه ــِه َفُقْل ــی أُمِّ َ ــِه إِل ــَب بِ ــَاُم َکَت ــِه السَّ َعَلْي
ــَن اَلَْمْولُــوُد َفَقالـَـْت َمْســُتوٌر َفُقْلــُت َفِإلـَـی َمــْن  َفَأيْ
ــٍد  ِه أُمِّ أَبـِـی ُمَحمَّ ــيَعُه َفَقالـَـْت إِلـَـی اَلَْجــدَّ تَْفــَزُع اَلشِّ
ــُه  ُت ــْن َوِصيَّ ــِدی بَِم ــا أَْقَت ــُت لََه ــَاُم َفُقْل ــِه السَّ َعَلْي
ــیِّ  ــَداًء بِالُْحَســْيِن بْــِن َعِل َــْت اِْقِت ــْرأَِه َفَقال َــی اَلَْم إِل
ــَن  ــَاُم إِنَّ اَلُْحَســْيَن بْ ــِه السَّ ــٍب َعَلْي ِــی َطالِ ــِن أَب بْ
ــَب  ــِه َزيَْن ــی أُْخِت َ ــی إِل ــَاُم أَْوَص ــِه السَّ ــیٍّ َعَلْي َعِل
ــی  ــَاُم ِف ــِه السَّ ــٍب َعَلْي ِــی َطالِ ــِن أَب ــیِّ بْ ــِت َعِل بِْن
اِهــِر َو َکاَن َمــا يَْخــُرُج َعــْن َعِلــیِّ بـْـِن اَلُْحَســْيِن  اَلظَّ

راً  ِمــْن ِعْلــٍم يُْنَســُب إِلـَـی َزيَْنــَب بِْنــِت َعِلــیٍّ تََســتُّ
َُّکــْم َقــْوٌم  َــْت إِن ــمَّ َقال َعَلــی َعِلــیِّ بْــِن اَلُْحَســْيِن ثُ
أَْصَحــاُب أَْخَبــاٍر أَ َمــا َرَويُْتــْم أَنَّ اَلتَّاِســَع ِمــْن ُولـْـِد 
ــَاُم يُْقَســُم ِميَراثـُـُه َو ُهــَو ِفــی  اَلُْحَســْيِن َعَلْيــِه اَلسَّ
ــاب ۴۵( ــا، ج۲، ص۵۰۱، ب ــره ای، بی ت ــاِه، )کم اَلَْحَي

احمد بن ابراهيم گويد:
ــر محمــد  مــن شــرفياب حضــور حکيمــه دخت
ــن  ــر ابوالحس ــم( خواه ــام نه ــی )ع( )ام ــن عل ب
عســکری )ع( )امــام دهــم( گرديــدم. ســال 
ــودم  ــه ب ــود و در مدين ــصت و دو ب ــت و ش دويس
ــن  ــم و از دي ــخن گفت ــا او س ــرده ب ــت پ و از پش
وی پرســيدم. کســی کــه بايــد امــام بدانــد بــرای 
ــر  ــان پس ــت: »ف ــن گف ــه م ــرد و ب ــام ب ــن ن م
ــت.  ــام او را گف ــت.« ن ــکری )ع( اس ــن عس حس
ــا  ــردی ي ــه ک ــردم او را معاين ــت گ ــم: »قربان گفت
ــام  ــراو را از ام ــت: »خي ــنيدی؟« گف ــر او را ش خي
ــود.«  ــرای مــادرش نوشــته ب يازدهــم شــنيدم و ب
ــان  ــت: »نه ــت؟« گف ــا اس ــود کج ــم: »آن مول گفت
ــد؟«  ــه کنن ــه مراجع ــه ک ــيعه ب ــم ش ــت، گفت اس
گفــت: »بــه جــده او مــادر امــام يازدهــم.« گفتــم: 
ــت؟«  ــته اس ــی واگذاش ــه زن ــود را ب ــت خ »وصي

ــی  ــن اب ــی ب ــن عل ــين ب ــروی از حس ــت: »پي گف
ــن  ــين ب ــرا حس ــت زي ــرده اس ــب )ع(؛ ک طال
ــود را  ــای خ ــر وصاي ــب ظاه ــه حس ــی )ع( ب عل
بــه خواهــرش زينــب )س( دختــر علــی بــن ابــی 
ــت  ــردن امام ــان ک ــرای پنه ــپرد ب ــب )ع( س طال
پســرش علــی بــن الحســين )ع(« ســپس فرمــود: 
ــا در  »شــما مردمــی هســتيد مطلــع از اخبــار. آي
ــن  ــه نهمي ــت ک ــيده اس ــما نرس ــه ش ــات ب رواي
فرزنــد حســين )ع( زنــده اســت و ميراثــش 
ج۲،  بی تــا،  )کمــره ای  می شــود؟«  تقســيم 

ص۱۷۸، بــاب۵۰(
شــايان ذکــر اســت کــه اثبــات نيابــت و واليــت 
ــث  ــا حدي ــی ب ــب )س( منافات ــرت زين ــرای حض ب
ــَرأٌه« )جلســی،  ــوٌم َمَلَکــْت َعَلْيِهــم إْم ــُح َق »اَل يُْفِل
ــام  ــن مق ــون اوال: اي ــدارد؛ چ ۱۴۰۸ق، ص۳۴۲( ن
ــر از  ــی ديگ ــه برخ ــد ب ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
ــان هــم ماننــد جــده حضــرت حجــت )عــج(،  زن
منتســب شــده اســت. ثانيــا: ايــن روايــت ظاهــر 
در قضــاوت اســت و نيابــت در نشــر احــکام، 
غيــراز قضــاوت اســت. ثالثــا: چــون حفــظ امــام 
ــظ آن  ــر حف ــت؛ اگ ــح اس ــع مصال ــم از جمي اه
ــر واليــت زنــی ماننــد حضــرت زينــب  موقــوف ب
ــد. ــت او می کن ــه والي ــم ب ــل حک ــد، عق )س( باش

۲-۱۵- مقام يؤثرون
ــود.  ــر برخ ــتن غي ــدم داش ــی مق ــار يعن ايث
)طباطبايــی، ۱۴۰۳ق، ص۲۰6( ايثــار يکــی از صفات 
پســنديده ای اســت کــه فقط مؤمنــان واقعــی از آن 

ــت: ــده اس ــم آم ــرآن کري ــد و در ق بهره مندن
َو يُؤثِــُروَن َعَلــی أنُْفِســِهْم َولَــْو َکاَن بَْيــَن 

)9 )حشــر:  َخصاصــه(. 
ــه  ــت يافت ــر و تربي ــری )س( دخت ــب کب زين

ــود: ــه فرم ــت ک ــادری اس م
ار. ار ثُمَّ الدَّ الجَّ

ايــن خصلــت بــه دختــرش نيــز رســيده اســت. 
ــرا و  ــن اس ــذا در بي ــيم غ ــارز آن تقس ــه ب نمون
تحمــل گرســنگی بــه مــدت ســه روز و يــا بارهــا 
خــود را پيــش مــرگ امــام ســجاد )ع( قــرار دادن، 
اســت. )مجلســی ۱۴۰۳ق، ص۱۱۷؛ ســيد ابــن 
ــد، ۱۴۱۳ق، ص۲۴۴( ــاووس،۱9۵۰م، ص96؛ مفي ط

ــدای  ــش را ف ــد خوي ــی دو فرزن ــان حت ايش
ــپهر، ۱۴۱۲ق، ص۷۴( ــد. )س ــدا کردن ــاد در راه خ جه

۲-۱6- مقام علم لدنی
آن حضــرت مجلــس درس و تفســير قــرآن 
ــر فضــل و مقــام  ــه داشــت کــه گواهــی ب در کوف
ــی، ۱۳۸۵،  علمــی ايشــان اســت. )رســولی محات

ــود: ــورد او فرم ــجاد )ع( در م ــام س ص۳( ام
ــٌه  ــٍه َو َفِهَم َِّم ــٌر ُمَعل ــٌه َغي ــِد اهلِل َعالَِم ــَت بَِحْم أن
ــتانی، ۱۳۸۱، ص۱۰۱( ــی اردس ــٍه؛ )صادق ــرُ ُمَفهَِّم َغي
ــد را کــه زينــب )س( عالمــه ای  ســپاس خداون
ــه او نياموختــه اســت اســت کــه کســی چيــزی ب
ــه  ــوده ک ــزی نب ــدره چي ــش آن مخ ــم و دان عل
ــيده  ــه او رس ــم ب ــتاد و معل ــدن اس ــق دي از طري
ــرت  ــه آن حض ــد ب ــب خداون ــه از جان ــد، بلک باش

ــی، ۱۳۷۵، ص9۵( ــت. )اله ــده اس ــه ش افاض

۲-۱۷- مقام مفسر
حضــرت زينــب )س( بــا تفســير قــرآن و بيــان 
ــای  ــه و جاه ــان در کوف ــرای زن ــرام ب ــال و ح ح
ــی داد.  ــش را انجــام م ــه علمــی خوي ديگــر وظيف
روايــت اســت کــه در دوره اســارت و بيمــاری امــام 
ســجاد )ع( مــردم در مســائل شــرعی بــه حضــرت 
ــخ  ــم پاس ــد و او ه ــه می کردن ــب )س( مراجع زين

ــدی، ۱۳۸۱، ص۳۵( ــی داد. )نق ــان را م آن

۲-۱۸- مقام حجاب
ــان  ــورا و جري ــل از روز عاش ــا قب ــس ت هيچک
اســارت، زينــب )س( را نديــده بــود. عامــه 

مامقانــی در ايــن رابطــه می گويــد:
ــحصها  ــم يرش ــده ل ــاب فري ــی الحج ــی ف و ه
احــد مــن الرجــال فــی زمــان ابيهــا واخويهــا الــی 

ــی، ۱۳۵۲ق، ص۷9( ــف؛ )مامقان ــوم الّط ي
ــش  ــه دوران خوي ــاب، يگان ــب )س( در حج زين
ــدر و  ــان پ ــردان در زم ــس از م ــچ ک ــود، هي ب
ــد. ــده بودن ــورا او را ندي ــا روز عاش ــش ت برادران
ــه  ــاف ب ــاب و عف ــری )س( در حج ــب کب زين
ــدای او  ــچ گاه ص ــايه ها هي ــه همس ــود ک ــدی ب ح
را نشــنيده و او را نديــده بودنــد. آن بانــوی اســام 
هــرگاه شــب تاريــک می شــد و مــردم بــه 
ــدش از  ــر ج ــارت قب ــرای زي ــد، ب ــواب می رفتن خ
ــابقی،۱۲9۴ق، ص۲۰( ــد. )س ــارج می ش ــه خ خان
ــه  ــرام ب ــگاه ح ــت ن ــا صراح ــدره، ب ــن مخ اي
حــرم اهــل بيــت )ع( را اهانــت بــه حضرت رســول 
)ص( و حضــرت اميــر )ع( و حضــرت فاطمــه )س( 

ــد: ــه می فرماي ــا ک ــد. آنج ــی می کن معرف
ــه  ــين علي ــبايَا الُحَس ــن َس ــه نح ــَل کوف ــا أه يَ
ــوا أبَصاَرُکــم َعنَّــا َو َعــن النََّظــِر إلَيَنــا  الســام َفَغضُّ
َمَعاِشــر النَّــاِس أمَّــا نَســَتحُيوَن ِمــَن اهلِل َو َرُســولِِه َو 

هــراُء؛ ِمــن َعلــّی الُمرتََضــی َو َفاِطَمــَه الزَّ
ــرت  ــيران حض ــا اس ــا م ــه! همان ــردم کوف ای م
حســين )ع( مــا، يعنــی اهــل بيــت )ع( حســين 
ــد.   ــدار برگيري ــا دي ــدار م ــيم. از دي ــا باش )ع( م
هــان ای جماعــت مردمــان! آيــا از خــدا و رســول 
خــدا )ص( و علــی مرتضــی )ع( فاطمــه زهــرا )ع( 

ــد؟ ــا نمی کني حي
ــن  ــه زمي ــود را ب ــگاه خ ــردم ن ــن م ــد از اي بع

دوختنــد. )ســپهر، ۱۳9۰، ص۳۱۲(
ادامه در صفحه 7

نگاهی به بانوی صبر و پایداری

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب )س(
بخش دوم
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رئيــس انجمــن صنايــع همگــن نيــرو محرکــه و 
ــا بيــان اينکــه خــودروی  قطعــه ســازان کشــور ب
اقتصــادی تــا پايــان ســال ۱۴۰۲ توليــد می شــود، 
ــرر  ــده، مق ــام ش ــات انج ــاس توافق ــت: براس گف
ــطه در  ــدون واس ــودرو ب ــن خ ــات اي ــد قطع ش

ــرد. ــرار گي ــاز ق ــار خودروس اختي
ــا  ــو ب ــت وگ ــش در گف ــی من ــا نجف محمدرض
ــار  ــارس اظه ــزاری ف ــادی خبرگ ــگار اقتص خبرن
داشــت: يکــی از مشــکات اساســی قطعــه 
ــه  ــا توج ــت. ب ــی اس ــع مال ــود مناب ــازان، کمب س
بــه قيمــت فعلــی خــودرو، تاميــن مالــی همــواره 
ــر  ــکان پذي ــختی ام ــه س ــازان ب ــرای خودروس ب
اســت و هميــن موضــوع موجــب مــی شــود کــه 
خودروســازان دچــار ضــرر و زيــان شــوند و دائمــا 
ــا  ــز ب ــازان ني ــه س ــات قطع ــت مطالب در پرداخ
کمبــود مالــی مواجــه باشــند و بدهــی خــود را بــا 

ــد. ــت کنن ــر پرداخ تاخي

ــه  ــی قطع ــارد تومان ــزار ميلي ــات ۵۰ ه * مطالب
ــازان  ــازان از خودروس س

رئيــس انجمــن صنايــع همگــن نيــرو محرکــه و 
قطعــه ســازان کشــور ا بــا بيــان اينکــه مطالبــات 
ــش از ۵۰  ــه بي ــون ب ــازان اکن ــه س ــوق قطع مع
ــزود:  ــت، اف ــيده اس ــان رس ــارد توم ــزار ميلي ه
براســاس مذاکراتــی کــه بــا خودروســازان انجــام 

شــد، مقــرر شــده اســت خودروســازان در ابتــدا 
ــه  ــر و قطع ــف ت ــازان ضعي ــه س ــات قطع مطالب
ــی  ــون وجه ــش تاکن ــه از ۱۲۰ روز پي ــازانی ک س
ــت  ــد پرداخ ــرده ان ــت نک ــازان درياف از خودروس

ــه  ــرای ادام ــکلی ب ــا مش ــود ت ش
ــود.  ــاد نش ــان ايج فعاليتش

ــی از راه  ــد: يک ــی ش وی مدع
ــان  ــرر و زي ــری از ض ــای جلوگي ه
ــودرو در  ــه خ ــازان عرض خودروس
ــن روش هــم  ــا اي ــورس اســت، ب ب
ــد خــودرو را  خودروســاز مــی توان
ــد  ــری عرضــه کن ــا قيمتــی باالت ب
و هــم خريــدار مــی توانــد خــودرو 
بــازار  از  قيمتــی کمتــر  بــا  را 

ــد.  ــداری کن خري

ــزان  ــا در مي ــاز دني ــن خودروس ــران دهمي * اي
توليــد

ــد  ــش تولي ــه افزاي ــاره ب ــا اش ــش ب ــی من نجف
خــودرو نســبت بــه ســال گذشــته بيــان داشــت: 
ايــران اکنــون دهميــن خودروســاز دنيــا در ميزان 

توليــد اســت و ايــن در حالــی کــه در ســال هــای 
ــتيم.  ــان را داش ــم جه ــه نوزده ــل رتب قب

ــوع  ــودرو ممن ــوی خ ــات فرانس * واردات قطع

ــت ــده اس نش
وی در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه آيــا تحريــم 
ــری در واردات  ــوی تاثي ــای فرانس واردات خودروه
ــت: واردات  ــز دارد، گف ــا ني ــن خودروه ــات اي قطع
ــم  ــران تحري ــوی اي ــوی از س ــای فرانس خودروه

ــده و  ــم نش ــات تحري ــن قطع ــا واردات اي ــد ام ش
ــدارد.  ــود ن ــرای واردات آن وج ــی ب منع

ــه  ــرو محرک ــن ني ــع همگ ــن صناي ــس انجم رئي
ــا توجــه  و قطعــه ســازان کشــور بيــان داشــت: ب
ــه اينکــه خودروهــای فرانســوی  ب
ــد  ــور تولي ــن در کش ــش از اي پي
بخــش  بنابرايــن  شــد  مــی 
ــن  ــاز اي بيشــتر قطعــات مــورد ني
خودروهــا اکنــون در کشــور توليد 
ــن  ــکلی در تامي ــود و مش ــی ش م

ــدارد.  ــود ن ــات وج ــن قطع اي
نجفــی منــش در رابطــه بــا 
ــن  ــترک بي ــودروی مش ــد خ تولي
ــت:  ــار داش ــيه اظه ــران و روس اي
ــی  ــال بررس ــاله در ح ــن مس اي
زودی  بــه  اميدواريــم  و  اســت 

ــود.  ــی ش عمليات

ــال  ــر س ــادی در اواخ ــودرو اقتص ــد خ * تولي
ــده آين

ــادی  ــودروی اقتص ــد خ ــه تولي ــاره ب ــا اش وی ب

ــی  ــی هاي ــه رايزن ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــن  ــاز و انجم ــت، خودروس ــن وزارت صم ــه بي ک
قطعــه ســازان انجــام شــده قــرار اســت کــه ايــن 
ــود.  ــد  ش ــده تولي ــال آين ــر س ــودرو در اواخ خ

خــودروی  داشــت:  اظهــار  منــی  نجفــی 
ــود  ــتانداردهای موج ــه اس ــد هم ــادی باي اقتص
ــه  ــود ک ــد ش ــی تولي ــا قيمت ــد و ب ــرآورده کن را ب
خريــد آن بــرای اقشــار کــم درآمــد امــکان پذيــر 

ــد.  باش
ــه  ــرو محرک ــن ني ــع همگ ــن صناي ــس انجم رئي
ــاس  ــت: براس ــان داش ــور بي ــازان کش ــه س و قطع
قراردادهــای کــه بيــن انجمــن و خودروســاز 
ــاز  ــورد ني ــات م ــت قطع ــرار اس ــد، ق ــد ش منعق
ــه  ــطه ب ــدون واس ــادی ب ــودرو اقتص ــد خ تولي

ــود.  ــل ش ــاز تحوي خودروس

ــی  ــام م ــودرو را انج ــات خ ــادرات قطع * ص
ــم دهي

نجفــی منــش دربــاره صــادرات قطعات خــودرو 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر صــادرات قطعــات 
ــل  ــودروی کام ــه خ ــورهايی ک ــه کش ــودرو ب خ
صــادر مــی شــود انجــام مــی شــود ضمــن اينکــه 
ــادالت  ــه تب ــه در زمين ــکاتی ک ــی مش ــر برخ اگ
ــادرات  ــکان ص ــود ام ــل ش ــود دارد ح ــی وج مال
ــن کشــور وجــود دارد. ــه چندي قطعــات خــودرو ب

جزئیات تولید خودروی اقتصادی در سال ۱402

توســعه  و  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــور در  ــرای حض ــران ب ــی ای ــران از آمادگ گاز ای

داد. گاز عــراق خبــر  و  نفــت  پروژه هــای 
بــه گــزارش مشــرق از شــرکت مهندســی 
کنفرانــس  در  نوشــادی،  گاز، رضــا  توســعه  و 
ــک  ــام تبری ــراق، پی ــران و ع ــارت ای ــعه تج توس
ــه  محمــد شــیاع الســودانی نخســت وزیر عــراق ب
مناســبت پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــر 
تیــم ولــز را نشــانه ای واضــح از وجــود علقه هــای 
عاطفــی عمیــق و مســتحکم بیــن دو ملــت خوانــد 
ــرای  ــی مهــم ب ــام را زیربنای ــن پی ــا ای و گفــت: م
گســترش تجــارت بیــن دو کشــور همســایه تلقــی 

می کنیــم.
وی افــزود: در مناســبات میــان کشــورهای 
ــر  ــه ب ــاری، تکی ــط تج ــر رواب ــزون ب ــایه اف همس
ــا  ــواره راه گش ــی هم ــی و عاطف ــای فرهنگ پیونده

بــوده اســت و همســویی هرچــه بیشــتر دو 
ــه های  ــر، نقش ــا یکدیگ ــراق ب ــران و ع ــور ای کش
ــن  ــت در ای ــاد محدودی ــرای ایج ــع ورزان ب طم

ــش  ــی را نق ــه دار تاریخ ــات ریش ارتباط
بــر آب می کنــد.

و  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــعه گاز ای توس
ــبکه گاز  ــن ش ــب بزرگ تری ــران صاح ای
جهان اســت و مصــرف گاز در کشــورمان 
ــری  ــا براب ــه اروپ ــد اتحادی ــا ۶5 درص ب
گواهــی  را  واقعیــت  ایــن  می کنــد، 
ــران  ــت و گاز ای ــت نف ــت صنع ــر عظم ب
دانســت و ادامــه داد: ســرمایه گذاری 

عظیــم شــرکت ملــی گاز ایــران در توســعه 
ــا  ــلویه ت ــری گاز از عس ــم سراس ــه شش ــط لول خ
مبــادی صادراتــی در نفت شــهر و شــلمچه اثبــات 

ــور  ــا کش ــط ب ــترش رواب ــران در گس ــه ای ــرد ک ک
ــاهد  ــن ش ــود ای ــا وج ــت. ب ــم اس ــایه مصم همس
ــت  ــی پش ــرکت های ایران ــتر ش ــه بیش ــم ک بودی

ــتند  ــدند و نتوانس ــف ش ــراق متوق ــای ع دروازه ه
ــوان  ــتعداد و ت ــت اس ــته اس ــه شایس ــه ک آن گون
ــه  خــود را در توســعه صنعتــی کشــور همجــوار ب

ــد. کار گیرن
ــرکت های  ــی ش ــداد کنون ــور تع ــادی حض نوش
ــراق  ــت و گاز ع ــت نف ــی در صنع ــای ایران توان
را ناکافــی توصیــف و اظهــار کــرد: 
همان طــور کــه در عرصــه ســاخت 
عــراق  در  بیمارســتان  و  نیــروگاه 
داشــته ایم،  خوبــی  توفیق هــای 
ــابه  ــرفت های مش ــی رود پیش ــار م انتظ
در زمینــه نفــت و گاز نیــز عینیــت 

بخشــیده شــود.
وی ضمــن تأکیــد بــر اعــام آمادگــی 
اجــرای  بــرای  ایــران  داوطلبانــه 
عــراق،  در  گاز  و  نفــت  پروژه هــای 
خواســتار فراهــم شــدن زمینه هــای تحقــق ایــن 
ــت:  ــد و گف ــی ش ــئوالن عراق ــوی مس ــر از س ام
حجــم  می توانــد  به تنهایــی  نفــت  صنعــت 

ــدار  ــر مق ــه دو براب ــراق را ب ــران و ع ــارت ای تج
ــاند. ــی برس کنون

ــعه گاز  ــی و توس ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
از دســت اندرکاران صنعــت  پایــان  در  ایــران 
ــد از پروژه هــای صنعــت  ــرای بازدی نفــت عــراق ب
ــدی  ــن توانمن ــا تازه تری ــنایی ب ــران و آش گاز ای
ــرد. ــوت ک ــردی دع ــه راهب ــن عرص ــازندگان ای س
ــک  ــس ی ــزارش، کنفران ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــدف  ــا ه ــراق ب ــران و ع ــارت ای ــعه تج روزه توس
بررســی چالش هــا و فرصت هــای موجــود در 
ــو  ــور عض ــا حض ــور ب ــادی دو کش ــط اقتص رواب
ــی  ــداد، برخ ــی بغ ــاق بازرگان ــره ات ــت مدی هیئ
مســئوالن وزارت خارجــه، نماینــدگان تعــدادی از 
ــای  ــر مجموعه ه ــیمی و دیگ ــرکت های پتروش ش
ــیمرغ  ــل س ــور در هت ــادی کش ــی و اقتص صنعت

ــد. ــزار ش ــران برگ ته

اعالم آمادگی ایران برای حضور در پروژه های نفت و گاز عراق

روزنامــه کيهــان در ســتون اخبــار ويــژه 
ــل  ــی و محاف ــای جهان ــت: گزارش ه ــود نوش خ
غربــی نشــان می دهنــد چشــم انداز بســيار 
ــه  ــت. ب ــی اس ــاد جهان ــار اقتص ــخت در انتظ س
ــل  ــل از محاف ــه نق ــازندگی ب ــه س ــزارش روزنام گ
ــدرت  ــش ق ــورم و کاه ــش ت ــا افزاي ــور، ب مذک
خريــد مـــردم ، خرده فروشـــان انتظــار دارنــد که 
بســياری از خريــداران بـــا کاهــش مخــارج خــود، 
خريدهــای غيرضــروری را متوقــف و به دنبــال 
ــدادی  ــاس تع ــند. براس ــر باش ــای پايين ت قيمت ه
اقتصــاد  از تحليل هــای اخيــر، چشــــم انداز 
جهانــی تــا ســال ۲۰۲۳ بدتــر شـــده ، زيــرا جنگ 
ــا  ــژه در اروپ ــن ، تجــارت را، به وي جــاری در اوکراي
ــرار می دهــد و بازارهــا در انتظــار  تحــت فشــار ق
ــا  ــس از ماه ه ــن پ ــاد چي ــرايط اقتص ــود شـ بهب
توقــف و اختــال ناشــی از قرنطينه هــای کوويــد۱9 
هســتند. در ايــاالت متحــده ، نشــانه هايی از افــت 
بـــازار کار و کاهش ســـرعت فعاليت های تجـــاری؛ 

تــرس از رکــود را تشــديد کــرد. در 
ــرد  ــد ک ــورم رش ــی ، ت ــطح جهان س
به ويــژه  و فعاليت هــای تجــاری ، 
ــه  ــا، ب ــورو و بريتاني ــه ي در منطق

ــه داد. ــش ادام کاه
بين المللــی  مالــی  مؤسســه 
اقتصــادی  رشـــد  نــرخ   )IFC(
ــا  ــال ۲۰۲۳ تنه ــی را در سـ جهان
ــه  ــرد ک ــی ک ــد پيش بين ۲/۱ درص
ــود،  ــال ۲۰۰9 ب ــا سـ ــطح ب هم س
ــروج  ــازه خ ــان ، ت ــه جه ــی ک زمان
ــاز  ــی آغ ــران مال ــود را از بح خـ
ــکاری و  ــازمان هم ــود. س ــرده ب ک
ــا  ــادی )OECD( بـ ــعه اقتص توس

ــق  ــه مواف ــی بدبينان ــن پيش بين اي
اســت. در گزارشــی کــه ايــن هفتــه 
منتشــر شــد، آلــوارو ســانتوس 
ــن  ــد اي ــاددان ارشـ ــرا، اقتص پري
ســازمان نوشــت: »مــا در حــال 
ــا چشــــم انداز اقتصــادی  حاضــر ب
ــتيم.  ــه رو هس ــواری روب ــيار دش بس
ــود  ــک رک ــا ي ــی م ــناريوی اصل س
جهانــی نيســت ، بلکــه يــک کاهــش 
قابــل توجــه رشـــد بــرای اقتصــاد 
ــن  ــال ۲۰۲۳ همچني ــی در س جهان
تــورم بــاال، در بســياری از کشــورها 

ــت.« اس
در ايــاالت متحــده ، تـــورم و 

تاش هــای بانــک مرکــزی بــرای مبــارزه بـــا آن ، 
ــت  ــای وضعي ــر تحليل هـ ــر در اکث ــل موث عوام
ــاالت  ــت. اي ــوده اس ــاد ب ــده اقتص ــی و آين فعل
ــود را در ۴۰  ــورم خ ــطح ت ــن س ــده باالتري متح
ــطح  ــت. در س ــرده اس ــه ک ــته تجرب ــال گذش سـ
دشــواری  چالــش  بــا  دولت هــا  بين المللــی، 
روبــه رو هســتند. حمايــت از شــهروندان در زمانــی 
کــه قيمت هــا به طــور چشــمگيری افزايــش 
ــد  ــروری مانن ــوارد ض ــرای م ــژه ب ــد، به وي می ياب
ــر  ــت تاثي ــدت تح ــه ش ــه ب ــوخت ک ــذا و س غ

ــد. ــرار گرفته ان ــن ق ــگ اوکراي جن
بــه اســتثنای روســيه کــه هنــوز تحــت 
ــه  ــه ب ــا حمل ــط ب ــختگيرانه مرتب ــای س تحريم ه
ــن  ــا بدتري ــا ب ــرد، بريتاني ــر می ب ــه س ــن ب اوکراي
ــن  ــان بزرگ تري ــده در مي ــال آين ــم انداز س چش
اقتصادهــای جهــان مواجــه اســت. تــورم بريتانيــا 
ــل توجهــی از ســاير کشــورها بيشــتر  به طــور قاب

ــت. اس

تشدید رکود و تورم همچنان گریبانگیر اقتصاد جهانی

بــا آغــاز اجــرای قانــون هدفمندســازی يارانــه 
هــا در ســال ۱۳۸9 و فراگيــر شــدن افزايــش بهای 
ــای  ــش به ــرورت افزاي ــرژی، ض ــای ان ــل ه حام
ــود  ــز بهوج ــيمی ني ــای پتروش ــوراک واحد ه خ
آمــد؛ بنابرايــن، بــا احتســاب نــرخ حــدود 
ــون  ــرای قان ــاز اج ــی ارز در آغ ــزار تومان ــک ه ي
ــه هــا، قيمــت هــر متــر مکعــب  هدفمنــدی ياران
ــا  ــنت ي ــيمی ۷ س ــای پتروش ــوراک گاز واحد ه خ

ــد. ــن ش ــان تعيي ۷۰ توم

ــران و  ــه اي ــرب علي ــای غ ــم ه ــاز تحري ــا آغ ب
ــور  ــاد کش ــوک ارزی در اقتص ــداد ش ــی رخ در پ
ــان  ــا ۴۰۰۰ توم ــرخ دالر ت ــش ن ــب افزاي ــه موج ک
ــی  ــب گاز تحويل ــر مکع ــر مت ــد، ارزش ه ــز ش ني
بــه ايــن صنايــع بــه ۲.۳۳ ســنت کاهــش يافــت. 
ــاله  ــر س ــر ه ــاف نظ ــال اخت ــه دنب ــه و ب در ادام

ــوراک گاز  ــرخ خ ــن ن ــورد تعيي ــان در م کارشناس
ــت  ــال ۱۳9۴ دول ــيمی، در س ــای پتروش واحد ه
يــک فرمــول واحــد را بــرای ده ســال جهــت نــرخ 
ــود.  ــاغ نم ــن و اب ــا تعيي ــيمی ه ــوراک پتروش خ
هــم اکنــون نيــز مطابــق ايــن فرمــول، قيمــت گاز 

خــوراک پتروشــيمی هــا در 
ــن  ــاس ميانگي ــران براس اي
و  گاز  داخلــی  مصــارف 
ــن  ــاب بي ــار ه ــت چه قيم
ــود. ــی ش ــن م ــی تعيي الملل
افزايــش تقاضــا بــرای 
ــس  ــی پ ــارف گاز طبيع مص
از عبــور از همــه گيــری 
ــوع  ــا وق ــان ب ــا، همزم کرون
ــا  ــن در اروپ ــگ اوکراي جن
شــديد  افزايــش  باعــث 
ــا  ــی در دني ــرخ گاز طبيع ن
ــای  ــاب ه ــوص ه ــه خص ب
پــی  در  شــد.  اروپايــی 
افزايــش قيمــت گاز جهانــی، 

ــوراک  ــای خ ــيمی ه ــد پتروش ــای تولي ــه ه هزين
گازی نيــز افزايــش يافــت.

ــکار  ــار اف ــرمايه، فش ــازار س ــی ب ــرايط نزول ش
عمومــی و تهديــد بــه تعطيلــی بخشــی از صنايــع 
ــه  ــت ک ــر آن داش ــت را ب ــده ارز، دول ــن کنن تامي
ــنگين  ــی س ــی الب ــابقه و در پ ــم س ــی ک در اقدام
ــال  ــه اعم ــت ب ــيمی، دس ــای پتروش ــرکت ه ش

ســقف قيمــت ۵۰۰۰ تومــان بــرای فرمــول خــوراک 
ــد. پتروشــيمی هــا بزن

ــه  ــش ماه ــا ش ــه ت ــت ک ــم دول ــن تصمي اي
ــدا کــرده،  ــز تســری پي نخســت ســال جــاری ني
ــل  ــد قاب ــور از درآم ــردن کش ــروم ک ــار مح در کن

اکتســاب از طريــق فــروش گاز بــه قيمــت واقعــی، 
زمينــه ســاز افزايــش کســری بودجــه دولــت و در 
نتيجــه تــورم ناشــی از آن شــده اســت؛ موضوعــی 
کــه بــا افزايــش نــرخ ارز نيــز بــی ارتبــاط نبــوده 
ــا  ــی ب ــرکت هاي ــد ش ــمگيری عاي ــت چش و ران

ــت. ــرده اس ــی ک ــد ارزی و صادرات درآم
بنــا بــر آمــار شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی 

در ســال ۱۴۰۰، کل مصــرف گاز طبيعــی واحد هــای 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــدود ۲۵ ميلي ــيمی ح پتروش
بــوده کــه از ايــن ميــزان ۱۱ ميليــارد متــر مکعــب 
بــه عنــوان ســوخت و ۱۴ ميليــارد متــر مکعــب به 

ــت. ــه اس ــا اختصــاص يافت ــن واحد ه ــوراک اي خ
گرفتــن  نظــر  در  بــا 
تومــان  هــزار   ۵ ســقف 
ــزار  ــوراک و دو ه ــرای خ ب
ســوخت  بــرای  تومــان 
توســط  واحد هــا  ايــن 
ــل از  ــد حاص ــت، درآم دول
ــای  ــه واحد ه ــروش گاز ب ف
پتروشــيمی در ســال جــاری 
ميليــارد  هــزار   9۲ بــه 
تومــان خواهــد رســيد. ايــن 
ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ــقف ۵  ــن س ــر گرفت در نظ
اعمــال  و  تومانــی  هــزار 
نــرخ حاصــل از فرمــول يــاد 
از  منابــع حاصــل  شــده، 
فــروش گاز )ســوخت و خــوراک( بــه ايــن مجتمــع 
هــا، مــی توانســت بــه بيــش از ۱6۷ هــزار ميليارد 

ــد. ــان برس توم
ــقف ۵  ــال س ــه اعم ــت ک ــدان معناس ــن ب اي
ــن  ــوراک و همچني ــرخ خ ــرای ن ــی ب ــزار تومان ه
ــوخت  ــرای س ــی ب ــزار تومان ــقف دو ه ــال س اعم
ــش از ۷۵  ــع بي ــدم النف ــث ع ــا، باع ــن واحد ه اي

هــزار ميليــارد تومانــی دولــت در ســال جــاری و 
در نتيجــه کســری بودجــه و بــه تبــع آن افزايــش 

ــت. ــده اس ــورم آن ش ت
ــرمايه داران و  ــاش س ــر، ت ــارت ديگ ــه عب ب
شــرکت هــای پتروشــيمی بــرای متقاعــد ســازی 
دولتمــردان بــه معنــای خلــق پــول و ايجــاد تــورم 
در مقابــل ســود سرشــار شــرکت های پتروشــيمی 

ــت. اس

حــال بايــد منتظــر مانــد و ديــد، دولتــی کــه با 
شــعار دولــت مردمــی و دولــت حمايــت از مــردم 
بــه جــای حمايــت از ســرمايه داران روی کار آمــده 
اســت، مــی توانــد در برابــر البــی پتروشــيمی هــا 
مقاومــت کنــد، يــا بــار ديگــر فشــار ايــن گــروه 
ذی نفــوذ بــه مــردم عــادی منتقــل خواهــد شــد؟!

پرداخت سود رانتی به پتروشیمی ها از جیب مردم و با ایجاد کسری بودجه

ردپای »رانت ۷5 هزار میلیارد تومانی« خوراک گاز صنایع در افزایش تورم

شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار 
افکار عمومی و تهدید به تعطیلی 
بخشی از صنایع تامین کننده ارز، 

دولت را بر آن داشت که در اقدامی 
کم سابقه و در پی البی سنگین 

شرکت های پتروشیمی دست به 
اعمال سقف قیمت 5۰۰۰ تومان برای 

فرمول خوراک پتروشیمی ها بزند.

اعمال سقف 5 هزار تومانی برای 
نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف 

۲ هزار تومانی برای سوخت این 
واحد ها باعث عدم النفع بیش از 75 
هزار میلیارد تومانی دولت در سال 

جاری و در نتیجه کسری بودجه و به 
تبع آن افزایش تورم آن شده است.
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صهیونیست ها از سفر به قطر منع شدند
ــم« از  ــا تروریس ــارزه ب ــات مب ــه »هی ــوم ب ــاد موس نه
ــه خاطــر نفرتــی کــه از طــرف  صهیونیســت هــا خواســت ب
تماشــاگران عــرب و غیــر عــرب روبــرو مــی شــوند بــه قطــر 

ــد. ــفر نکنن س
پیشــتر نهادهــای امنیتــی رژیــم صهیونیســتی بــه 
ــر از  ــد در قط ــرده بودن ــه ک ــت توصی ــاگران صهیونیس تماش
فــاش کــردن هویــت خــود و حتــی االمــکان از حضــور زیــاد 

ــد. ــودداری کنن ــر خ ــی قط ــن عموم در اماک
شــرکت رادیــو و تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی از تمامــی 
ــت  ــته هوی ــر خواس ــر در قط ــرائیلی حاض ــگاران اس خبرن
ــری  ــان عب ــه زب ــته و ب ــه داش ــی نگ ــا مخف ــود را کام خ
ــد  ــان ده ــه نش ــانه ای ک ــچ آرم و نش ــد و از هی ــرف نزنن ح

ــد. ــتفاده نکنن ــتند، اس ــرائیلی هس اس
از  از خبرنــگاران اســرائیلی خواســته  ایــن شــرکت 
میکروفون هایــی اســتفاده کننــد کــه هیــچ عامتــی 
اســرائیلی  آن هــا  کــه  نمی کنــد  مشــخص  و   نــدارد 

هستند.
صهیونیســت ها در حالــی از اظهــار هویــت خــود در 
ــای  ــی روزه ــه ط ــد ک ــت افتاده ان ــرس و وحش ــه ت ــر ب قط
ــه  ــد مصاحب ــه قص ــرائیلی ک ــگاران اس ــا خبرن ــته باره گذش
بــا تماشــاگران جــام جهانــی قطــر را داشــتند، طــرد شــده و 

ــود. ــا نشــده ب ــا آن ه ــه ب ــه مصاحب ــر ب کســی حاض
گفتنــد،  یدیعــوت آحارونــوت  روزنامــه  خبرنــگاران 
ــر  ــا را در قط ــا از م ــرب ه ــلمانان و ع ــرت مس ــزان نف می
 دیدیــم، اینجــا را بــا احســاس خیلــی بــدی تــرک 

می کنیم.

ــد:  ــه کردن ــتی اضاف ــانه صهیونیس ــن رس ــگاران ای خبرن
ــا را  ــی م ــد بین ــت دارن ــدر دوس ــه چق ــم ک ــاهد بودی ش
ــرائیل  ــا اس ــه ب ــه ک ــم هرچ ــد و دیدی ــاک بمالن ــه خ ب
ــاد  ــرت ایج ــه و نف ــا کین ــدر در دل آن ه ــاط دارد چق  ارتب

می کند.
آن هــا افزودنــد: فلســطینی هــا، ایرانــی هــا، قطــری هــا، 
مغربــی هــا، اردنــی هــا، ســوری هــا، مصــری هــا و لبنانــی 
هــا در خیابــان هــای قطــر بــا خشــم و نفــرت بــه مــا نــگاه 

مــی کننــد.
ــان را  ــا خودم ــد: م ــرائیلی گفتن ــگاران اس ــن خبرن ای
اســرائیلی معرفــی کردیــم ولــی وقتــی دیدیــم ایــن کار بــه 
برخــورد آن هــا بــا مــا و توهیــن و دشــنام منجــر مــی شــود 
ــوادری  ــگاران اک ــه ن ــان را روزنام ــم خودم ــم گرفتی تصمی

ــم. ــی کنی معرف
در چنــد روز گذشــته خبرهــا و تصاویــر مختلفــی از 
ــرف  ــتی از ط ــری صهیونیس ــای خب ــم ه ــر تی ــرد و تحقی ط
ــف اســامی در قطــر منتشــر  تماشــاچیان کشــورهای مختل

ــت. ــده اس ش
ــه  ــت ک ــه اس ــش رفت ــی پی ــا جای ــا ت ــن تحقیره ای
خبرنــگاران صهیونیســت در قطــر بــه انــزوای شــدید خــود 

ــد. ــراف کردن ــور اعت ــن کش در ای
یکــی از ایــن خبرنگارهــا اعــام کــرده بــود کــه پــس از 
فــاش شــدن هویــت وی، صاحــب یکــی از رســتوران هــا او را 
از رســتوران خــود اخــراج کــرده و یــک راننــده نیــز او را از 

تاکســی پاییــن انداختــه اســت.
ــا  ــد کــه ب ــگار صهیونیســت نیــز اعــام کردن چنــد خبرن
توجــه بــه مخالفــت هــا و مزاحمــت هــای ایجــاد شــده بــرای 
ــزوی  ــامی، من ــورهای اس ــاچیان کش ــوی تماش ــا از س آن ه
ــت  شــده و امــکان پوشــش و انعــکاس طبیعــی فضــای رقاب

هــای ورزشــی جــام جهانــی را ندارنــد.
ــازی  ــد عادی س ــان می کردن ــرائیلی گم ــغالگران اس اش
ــر  ــده ای بهت ــت و آین ــی امنی ــور عرب ــد کش ــا چن ــط ب رواب
ــر  ــی قط ــام جهان ــا ج ــی آورد ام ــان م ــه ارمغ ــان ب را برایش
ــی در منطقــه  ــت کــرد کــه آن هــا هماننــد گذشــته جای ثاب
ــیاری  ــی بس ــی و حت ــامی و عرب ــورهای اس ــان کش و در می
ــغالگر  ــم اش ــا رژی ــمی ب ــی رس ــه روابط ــورهایی ک از کش
ــه یکــی از  ــد و حمایــت از مســئله فلســطین ب ــد، ندارن دارن
 داغ تریــن موضوعــات در جــام جهانــی کنونــی تبدیــل شــده

است.

درآمد 23میلیاردی پرسپولیس 
از جام جهانی قطر!

ــازمان  ــه س ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــپولیس ب ــگاه پرس باش
ــور  ــگاه از حض ــن باش ــد ای ــزان درآم ــاره می ــورس، درب ب
قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  در  تیــم  ایــن  بازیکنــان 

کــرد. شفاف ســازی 
ــگاه  ــام باش ــق اع طب
ــن باشــگاه  ــپولیس، ای پرس
وحیــد  حضــور  بابــت 
دالر،  هــزار   ۲4۰ امیــری 
ــزار  ــی 1۶۰ ه ــدی تراب مه
دالر، علیرضــا بیرانونــد و 
پورعلی گنجــی  مرتضــی 
هــر کــدام ۸۰ هــزار دالر و همچنیــن رامیــن رضاییــان کــه 
فصــل گذشــته در جمــع سرخپوشــان تــوپ زده اســت مبلــغ 
ــد  ــت خواه ــا دریاف ــاداش از فیف ــوان پ ــزار دالر به عن ۸۰ ه
ــوع  ــپولیس در مجم ــگاه پرس ــاس باش ــن اس ــر همی ــرد. ب ک
ــت. ــد داش ــد خواه ــت درآم ــن باب ــزار دالر از ای ــدود ۶4۰ ه ح
مبلــغ اعــام شــده تنهــا مربــوط بــه بــازه زمانــی دو هفته 
ــه گروهــی محاســبه  ــان مرحل ــا پای ــی ت قبــل از جــام جهان
شــده و طبیعــی اســت در صــورت صعــود تیــم ملــی ایــران 
بــه مرحلــه بعــد جــام جهانــی، درآمــد سرخپوشــان و ســایر 
ــتورالعمل  ــق دس ــد. طب ــد ش ــه خواه ــز اضاف ــگاه ها نی باش
ــام  ــود در ج ــان خ ــور بازیکن ــت حض ــگاه ها باب ــا، باش فیف
ــوان  ــر روز به عن ــه ازای ه ــزار دالر ب ــغ 1۰ ه ــی مبل جهان

ــاداش دریافــت خواهنــد کــرد. پ

ــک  ــت ي ــس از شکس ــی روش پ ــوس ک کارل
ــذف  ــکا و ح ــل آمري ــران مقاب ــر اي ــر صف ب
ــت:  ــار داش ــر اظه ــی ۲۰۲۲ قط ــام جهان از ج
و  بگيريــم  را  نتيجــه  ايــن  نمی خواســتيم 
ــم.  ــب کني ــری کس ــه ديگ ــتيم نتيج می خواس
ــرد  ــروع ک ــا ش ــر از م ــازی را بهت ــکا ب آمري
ــا  ــت. آنه ــازی داش ــری روی ب ــرل بهت و  کنت
هــم  شــانس  چنــد  بودنــد،  پرتحرک تــر 
ــه  ــد. در نيم ــی بودن ــتحق گلزن ــتند و مس داش
دوم بهتــر شــديم و فرصت هــای بيشــتری 
ــم.  ــود آوردي ــه وج ــه اول ب ــه نيم ــبت ب نس
ــد،  ــه گل می زن ــال تيمــی ک  متأســفانه در فوتب
ــی  ــی کــه اول گلزن ــرد و تيم بــازی را می ب
ــروی  ــرای پيش ــتری ب ــتحقاق بيش ــد، اس کن
دارد. مــا در نيمــه اول گل خورديــم و بــا 
ــديم.  ــازات ش ــورد مج ــم خ ــه رق ــی ک نتايج
ــه  ــد در نيم ــه باي ــم ک ــت بگويي ــه اس منصفان
دوم گلزنــی می کرديــم و نتيجــه صحيــح 
ــال و  ــد. فوتب ــاوی می ش ــد مس ــازی باي ــن ب اي
واقعيــت هميــن اســت و بــرای آنهــا )آمريــکا( 

دارم. موفقيــت  آرزوی  دوم  دور  در 
ــران در  ــال اي ــی فوتب ــم مل ــرمربی تي س
ــی مبنــی  ــگار پرتغال ــه ســوال خبرن واکنــش ب
ــه  ــی ک ــاره تهديدات ــرش درب ــه نظ ــر اينک ب
بازيکنــان در صــورت خــوش رفتــاری نکــردن 
بــا آن روبــه رو بودنــد، گفــت: افتخــار می کنــم 
ــان  ــتم. بازيکن ــی هس ــم مل ــی تي ــه مرب ک
بســيار عالــی هســتند. مــن در گذشــته مربــی 
ــارات و  ــکا، ام ــن، آمري ــد چي ــی مانن تيم هاي
ــر  ــال حاض ــودم و در ح ــی ب ــای جنوب آفريق
ــران  ــان اي ــرای بازيکن ــودم را ب ــين خ تحس
ــرای  ــاش ب ــر ت ــه خاط ــم ب دارم. از بازيکنان

ــکرم. ــری متش ــوزش و يادگي آم
وی ادامــه داد: در دنيــا مشــکاتی وجود دارد 
و هميشــه ممکن اســت از يــک منبــع نامعلومی 
مســائلی گفتــه شــود و اگــر منبعــی بــدون نام 
ــن  ــم، اي ــش را بدهي ــيد و اطاعات ــته باش داش
ــوده!  ــه ب ــده احمقان ــه ش ــه گفت ــزی ک چي
ــی  ــه در آن زندگ ــی ک ــن دنياي ــه اي ــد ب باي
می کنيــم عــادت کنيــم. مــا داســتان های 
ــان  ــه بازيکن ــی ک ــاره تهديدات ــی درب مختلف
چيــزی  شــنيده ايم.  کرده انــد،  دريافــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــم اي ــم بگوي ــه می توان ک
ــر  ــه خاط ــد و ب ــود کار می کنن ــم خ ــر تي خاط
ــان  ــتيم، بازيکن ــم داش ــا ه ــه ب ــی ک مکالمات
شــروع کردنــد دوبــاره لبخنــد بزننــد و 
متوجــه شــدند مأموريت شــان چيســت و 

ــران  ــور اي ــرای کش ــد ب ــازی می کنن ــی ب وقت
ــر  ــد و مفتخ ــازی کردن ــحالم ب ــت و خوش اس
 شــدند کــه بــرای تيــم ملــی کشورشــان بــازی 

کنند.
ــگ  ــا دو جن ــه او ب ــاره اينک ــی روش درب ک
داخــل و خــارج از زميــن مواجــه بــود و امــروز 
ــه  ــز را ب ــل ول ــده مقاب ــم برن ــب تي ــم ترکي ه
زميــن فرســتاد، امــا تيمــی در زميــن بــود کــه 
شــامل فقــر تاکتيکــی بــود و تيــم برنــده مقابل 
ولــز را شــاهد نبوديــم و ايــران بــازی را باخــت، 

گفــت: مــن فکــر می کنــم کــه در نيمــه دوم مــا 
واکنــش بســيار عالــی در مقابــل تيمــی کــه در 
کنفرانــس قبلــی هــم گفتــه بــودم کــه ثبــات 
ــز داشــته اســت،  ــل انگليــس و ول خوبــی مقاب
داشــتيم. نظــرم را گفتــم کــه آمريــکا بســيار 
ــود  ــازی اول خ ــت و در دو ب ــی اس ــم خوب تي
تيــم موفقــی بــود و باعــث تعجبــم نشــد کــه 
آنهــا مقابــل مــا همان طــوری کــه مقابــل ولــز 

ــود، ظاهــر شــدند. ــازی کــرده ب و انگليــس ب
ســرمربی تيــم ملــی فوتبــال کشــورمان بــا 
بيــان اينکــه تيمــش در نيمــه دوم بهتــر بــازی 
ــا و  ــا فرصت ه ــد: م ــادآور ش ــت، ي ــرده اس ک
ــتيم و  ــی داش ــرای گلزن ــری ب ــانس های بهت ش
ــه هــم زد. هيــچ  ايــن مســئله رؤيــای مــا را ب

ــه  ــان از نقط ــه بازيکن ــدارد ک ــود ن ــکی وج ش
نظــر تعهــد و اطمينــان خاطــر همــه کارهــای 
الزم در زميــن فوتبــال بــرای گلزنــی را انجــام 
ــا  ــه م ــت ک ــخت نيس ــرم س ــه نظ ــد و ب دادن
مســتحق گلزنــی بوديــم. در فوتبــال هيچ گونــه 
ــه ای بعــد  ــدارد و نظــر منصفان اگــری وجــود ن
ــت و  ــم واقعي ــد ببيني ــت. باي ــت نيس از باخ
ــم و  ــاره برگردي ــد دوب ــت. باي ــت چيس حقيق
خودمــان را بهتــر آمــاده کنيــم. بايــد روحيــه و 
فکــر خودمــان را متوجــه بــازی کــرده و ســعی 
کارمــان  از  کنيــم 
و  کنيــم  تقديــر 
احتــرام کســب کنيــم. 
ــه  ــا هم ــه دني در هم
بــه مــا اعتمــاد کننــد.
ــزود: در نيمــه  وی اف
ــود  ــن ب ــاورم اي دوم ب
واکنش مــان  کــه 
آنهــم  بــود،  عالــی 
کــه  تيمــی  برابــر 
ــه بــودم مقابــل  گفت
ــازی  ــس ب ــز و انگلي ول
ــود.  ــاوت ب ــرد، متف ک
همانطــوری  آمريــکا 
ــر  ــازی کــرد کــه براب ب
ــازی  ــس ب ــز و انگلي ول
ــن  ــا اي ــود ب ــرده ب ک
ــازی  ــه ب ــا ب ــال م ح
برگشــتيم و می خواســتيم بــه رؤيای مــان 
ــود،  ــه الزم ب ــه ک ــر آنچ ــان ه ــيم. بازيکن برس
ــد. مــا اســتحقاق ايــن را داشــتيم  انجــام دادن
ــری  ــه اگ ــال هيچ گون ــم. در فوتب ــه گل بزني ک
ــود  ــام می ش ــازی تم ــی ب ــدارد. وقت ــود ن وج
بايــد  و  چيســت  واقعيــت  بدانيــم  بايــد 
بــار ديگــر خودمــان را قوی تــر کنيــم و 
ــرام  ــردن احت ــا کار ک ــد ب ــم.  باي ــه دهي ادام
 کســب کنيــم تــا دنيــا بــه مــا اعتمــاد 

کند.
ــورمان  ــال کش ــی فوتب ــم مل ــرمربی تي س
ــته  ــش آهس ــرا تيم ــه چ ــه اينک ــش ب در واکن
ــه  ــرد: چگون ــان ک ــرد، خاطرنش ــش ب کار را پي
می توانيــد شــانه ای باشــيد کــه روی آن گريــه 

کننــد؟! مقابــل انگليــس و ولــز بــازی آمريــکا 
ــی  ــه شانس ــد ک ــد، می گفتي ــگاه می کردي را ن
ــس  ــل انگلي ــکا مقاب ــه آمري ــد ک ــد. ديدي دارن
ــن در  ــود. همچني ــی ب ــدر تهاجم ــز چق و ول
نيمــه اول مقابــل مــا هــم اينطــور بــازی کــرد 
ــا  ــا ب ــم. م ــع بودي ــئله مطل ــن مس ــا از اي و  م
ــا  ــازی ب فشــار زيــاد کار کرديــم، آمريــکا در ب
ــود.  ــده ب ــتر دوي ــر بيش ــه کيلومت ــس س انگلي
ــرای کار  ــه اج ــت ک ــی داش ــکا بازيکنان آمري
ــه اول  ــن در نيم ــتند و همچني ــری داش کمت
ــود.  ــح ب ــن واض ــود. اي ــر ب ــان کمت رقابت م
ــتيم از  ــا می خواس ــم، ام ــته نبودي ــا آهس م

ــم. ــتفاده کني ــتراتژی اس ــن اس بهتري
وی افــزود: چنــد بازيکــن مــا آســيب 
ــه  ــور ک ــان را آنط ــتيم کارم ــد و نتوانس ديدن
ــان  ــه دوم کارم ــم. در نيم ــش ببري ــد پي باي
را بررســی کرديــم. وقتــی مقابــل تيمــی 
ــراری  ــين ف ــل ماش ــه مث ــد ک ــازی می کني ب
ــد  ــام دهي ــد انج ــه باي ــت، کاری ک ــريع اس س
ــای  ــد و فض ــاه راه را ببندي ــه ش ــت ک ــن اس اي
ــه  ــور ک ــد و همانط ــل دهي ــا را تقلي ــور آنه مان
ببينيــد، مــا ســه فرصــت  می توانســتيد 
گلزنــی هــم داشــتيم. در ناحيــه گل ايــن 
ــم،  ــق کردي ــکا خل ــل آمري ــا را مقاب فرصت ه
ــال  ــان فوتب ــت و خداي ــال اس ــن فوتب ــا اي ام
ــانی  ــد و کس ــه گل می زنن ــتند ک ــانی هس کس
و  می شــوند  مجــازات  نمی زننــد،  گل  کــه 

ــت. ــری نيس ــاب ديگ ــق انتخ ح
کــی روش تأکيــد کــرد: بازيکنــان مــن 
ــچ  ــد و از هي ــام دادن ــادی انج ــداکاری زي ف
نکردنــد.  دريــغ  پيــروزی  بــرای  چيــزی 
ــازی  ــن و ب ــرايط تمري ــا ش ــه آنه ــم ک می داني
کردن شــان مثــل بقيــه تيم هــای ملــی نيســت 
و مــا آن شــرايط را نداريــم. وقتــی کــه بــا آنها 
ــدر  ــه چق ــم ک ــم و می بين ــه کار می کن روزان
بــه کارشــان عاقــه دارنــد و  می خواهنــد 
کارشــان را مهــم کننــد و نشــان دهنــد ايــران 
از فوتبــال پشــتيبانی می کنــد، خوشــحال 
می شــوم کــه ايــران ســهمی از ايــن کار 
داشــته باشــد و نماينــده فوتبــال ايــران 
ــر  ــای ديگ ــاره چيزه ــم درب ــم و نمی خواه باش
صحبــت کنــم. در ســال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ هــم 
هميــن اتفاقــات بــرای مــا رخ داد امــا زندگــی 
ــد و  ــدی می آي ــای بع ــی رود. بازی ه ــو م جل
ــت  ــن اس ــم اي ــام دهي ــد انج ــه باي ــزی ک چي
کــه منتظــر مســابقات ديگــر باشــيم و ســعی 

ــم. ــد را ببري ــای بع ــم بازی ه کني

سرمربی تيم ملی فوتبال ایران:

مجازات شدیم مثل 20۱4 و 20۱۸ !

پــس از مثبــت شــدن تســت دوپينــگ 
بازيهــای  در  ناشــنوا  پــوش  ملــی   ۳
المپيــک برزيــل، ميزبانــی مســابقات 
جهانــی کشــتی فرنگــی و آزاد در رده 
ــران  ــاالن از اي ــان و بزرگس ــنی جوان س

ــد. ــه ش گرفت
ــو  ــت وگ ــی در گف ــدی نصيب مه
ــان  ــا ايســنا، اظهــار کــرد: در جري ب
المپيــک  بازيهــای  برگــزاری 
ميزبانــی  برزيــل  در  ناشــنوايان 
مســابقات جهانــی کشــتی آزاد و 
فرنگــی ناشــنوايان در رده ســنی 
ســال  در  بزرگســاالن  و  جوانــان 
ــيا  ــيون آس ــوی کنفدراس ۲۰۲۳ از س
ــده بــود کــه  بــه ايــران داده ش
ــدن  ــت ش ــل مثب ــه دلي ــفانه ب متاس
تســت دوپينــگ ۳ ورزشــکار ايــران 

و  دووميدانــی  جــودو،  رشــته های  در 
کشــتی طبــق قانــون کنفدراســيون 
ــه و  ــران گرفت ــی از اي ــن ميزبان ــيا، اي آس

ــد. ــتان داده ش ــه قرقيرس ب
ــرای  ــران ب ــی اي ــام آمادگ وی از اع
ــيا  ــی آس ــابقات قهرمان ــرکت در مس ش
ــودو  ــدو، ج ــه، تکوان ــته کارات در ۴ رش

ميزبانــی  بــه  اســفندماه  کشــتی  و 
قرقيزســتان خبــر داد و گفــت: ايــن 
بــه  اســفندماه  صورتــی  در  رقابتهــا 
ــد  ــزار خواه ــتان برگ ــی قرقيزس ميزبان
شــد کــه تعــداد تيم هــای شــرکت 
ــد،  ــاب الزم برس ــد نص ــه ح ــده ب کنن

ــا ۲۰ آذر  ــن کنفدراســيون آســيا ت بنابراي
ــی  ــا آمادگ ــت داده ت ــورها فرص ــه کش ب
ــا  ــن رقابته ــرکت در اي ــرای ش ــود را ب خ
ــداد  ــه تع ــی ک ــد، در صورت ــام کنن اع
ــه  ــده ب ــرکت کنن ــی ش ــای خارج تيم ه
ــال  ــن احتم ــد، اي ــاب الزم نرس ــد نص ح
وجــود دارد کــه مســابقات قهرمانــی 

ــود. ــزار نش ــيا برگ آس
دبيــر فدراســيون ناشــنوايان همچنيــن 
از برگــزاری مســابقات قهرمانــی کشــور و 
انتخابــی تيــم ملــی کشــتی آزاد و فرنگی 
ــح در  ــاعت 9 صب ــنبه س ــردا سه ش از ف
ــزود:  ــر داد و اف ــيون خب ــل فدراس مح
ــی  ــتی گيران حت ــام کش ــور تم حض
ــک  ــای المپي ــه در بازيه ــانی ک کس
موفــق بــه کســب مــدال شــدند در 
ــت  ــی اس ــی الزام ــای انتخاب رقابته
ــی  ــه در قهرمان ــتی گيرانی ک و کش
ملــی  تيــم  انتخابــی  و  کشــور 
ــم  ــه تي ــد، ب ــدا نکنن ــور پي حض

ــد. ــد ش ــوت نخواهن ــی دع مل
دربــاره  پايــان  در  نصيبــی 
وضعيــت کادر فنــی کشــتی آزاد 
و فرنگــی ناشــنوايان و احتمــال 
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــرات در کادر فن تغيي
ــتی آزاد  ــی کش ــت کادر فن ــا وضعي فع
ــت  ــخص نيس ــنوايان مش ــی ناش و فرنگ
و بعــد از پايــان رقابتهــای انتخابــی و 
ــس  ــم ريي ــا تصمي ــور ب ــی کش قهرمان
ــخص  ــی مش ــت کادر فن ــن وضعي انجم

ــد. ــد ش خواه

گرفته شدن میزبانی مسابقات جهانی کشتی ناشنوایان از ایران 
بخاطر 3 دوپینگ در المپیک

ادامه از صفحه 5

ــه آن  ــاب ب ــد در خط ــار يزي ــه در درب ــا اينک ي
ملعــون می فرمايــد:

ــت  ــدل اس ــا از ع ــدگان؛ آي ــر آزادش ای پس
کــه زنــان و کنيــزان را پشــت پــرده جــای دهــی 
ولــی دختــران رســول خــدا )ص( را اســير کــرده 
و پــرده آبــرو و حرمــت آن هــا را بــدری؟ )ســيدبن 

طــاووس، ۱۴۱۷، ص۱۸۸(

۲-۱9- مقام عصمت
ــه  ــری ک ــت؛ ام ــف عصم ــه تعري ــه ب ــا توج ب
انســان را از وقــوع در چيزهايــی کــه جايــز نبــوده 
ــون  ــد، مص ــمار می آي ــه ش ــت ب ــای معصي و خط

ــی، ۱۴۰۳ق، ص۲(. ــدارد. )طباطباي ب
بايــد گفــت کــه زينــب کبــری )س( دارای مقــام 

ــت: ــت بوده اس عصم
ولــو قلنــا بعصمتهــا لــم يکــن لحــد أن 
الطــف  يــوم  باحوالهــا  عارفــًا  کان  ينکــران 
ــا  ــا حمله ــک م ــوال ذل ــف؟ و ل ــده، کي ــا بع وم

الحســين مقــداراً مــن ثقــل المامــه ايــام مــرض 
 الســجاد )عليــه الســام( )مامقانــی، ۱۳۵۲ق، 

ص۷۰(
اگــر بگوييــم زينــب )س( دارای مقــام عصمــت 
اســت، گــزاف نگفته ايــم و کســی کــه بــه احــوال 
زينــب )س( در روز عاشــورا و بعــد از آن آگاه 
ــت  ــد عصم ــکار کن ــد ان ــه می توان ــد، چگون باش
ــام  ــود، ام ــوم نب ــر معص ــرا اگ ــب )س( را؟ زي زين
ــت  ــار امام ــنگينی ب ــداری از س ــين )ع( مق حس
نمی کــرد،  واگــذار  بــزرگ  بانــوی  آن  بــه  را 
بيمــار )ع(  امــام ســجاد   در آن مدتــی کــه 

بود.
ــب  ــت زين ــاب عصم ــدی در ب ــر نق ــيخ جعف ش
کبــری )س( می گويــد: اگــر کســی در ايــن 
ــی  ــرد و چگونگ ــک بنگ ــد و ني ــل کن ــات تام رواي
عبــادت و انقطــاع او را ببنــد، برايــش هيــچ شــکی 
ــت.  ــوده اس ــوم ب ــرت معص ــه آن حض ــد ک نمی مان

ــدی، ۱۳۸۱، ص6۲( )نق

۲-۲۰- مقام جهاد
ــا  ــاد ب ــارزه و جه ــوع مب ــا موض ــه ب در رابط
ــت: ــده اس ــم آم ــرآن کري ــن، در ق ــمنان دي دش
ــِبيِل  ــی َس ــُدوا ِف ــُروا َوَجاَه ــوا َوَهاَج ــَن آَمُن الَِّذي
ــَد اهلَلِّ  ــًه ِعْن ــُم َدَرَج ــِهْم أَْعَظ ــمْ َوأَنُْفِس اهلَلِّ بَِأْمَوالِِه

ــه: ۲۰( )توب
ــات،  ــن آي ــارز اي ــه ب ــه مصــداق و نمون ــن آي اي
ــهامت و  ــال ش ــا کم ــت. ب ــری )س( اس ــب کب زين
ــی  ــوهر و زندگ ــانه و ش ــه و کاش ــداکاری از خان ف
ــيد و  ــت کش ــت، دس ــه داش ــی ک ــوده و خوش آس
فرزنــد و فرزنــدان خــود را نيــز بــرای قربانــی، بــه 
ــولی  ــوا آورد، )رس ــگاه نين ــه قربان ــود ب ــراه خ هم

ــی، ۱۳۷9، ص۳۰( محات
محمــود شــرقاوی در ايــن زمينــه گفتــه اســت: 
ــر دوش  ــاد را ب ــم جه ــته پرچ ــب )س( پيوس زين

گرفتــه و از حــق و عدالــت دفــاع می کــرد و 
ــارکت  ــدايد مش ــختی ها و ش ــردان در س ــا م ب
ــد  ــق نيرومن ــان و منط ــوت بي ــا ق ــود. و ب می نم
خــود بــا دشــمنان اجتجــاج می کــرد و در نهايــت 

ــا، ص۱۲( ــرقاری، بی ت ــد. )ش ــروز ش ــم پي ه

۲-۲۱- مقام شجاعت
ــه  ــدر ب ــجاعت را از پ ــری )س( ش ــب کب زين
ــش  ــن نزديکان ــه عزيزتري ــود، وی ک ــرده ب ارث ب
ــه  ــد و ب ــيده بودن ــهادت رس ــه ش ــف روز ب در نص
ــت  ــل بي ــدان اه ــودکان و خان ــان و ک ــراه زن هم
مجلــس  وارد  بی نظيــری  شــجاعت  بــا  )ع(، 
عبيــداهلل شــد و خطبــه ای خوانــد کــه هيــچ مــرد 
شــجاعی چنيــن جراتــی بــه خــود راه نمــی داد. و 
ــد و او را  ــين خوان ــه آتش ــد خطب ــس يزي در مجل
ــتگاه  ــت از دس ــر ذره ای وحش ــرد. اگ ــح ک مفتض
بــه ظاهــر باشــکوه و هيبــت آنــان در دل داشــت، 

ــراد  ــی اي ــن خطبه هاي ــت چني ــز نمی توانس هرگ
ــاره  ــن ب ــب در اي ــين )ع( ادي ــد. محمدحس نماي

می گويــد:
ــم و  ــا لهــا مــن ســيده کريمــه جابهــت الظال ي
ــره و هــم فــی اوج  الظلــم و اقبلــت الطغــاه الجباب
عظمتهــم و شــده انتصاراتهــم الباطلــه المزيفــه و 
ــه،  ــده غريب ــده، فري ــی وحي ــم وه ــی عقرداره ف
اســيره، مظلومــه، ليــس معهــا ناصــر وال معيــن اال 
ــت.  ــل البي ــن اه ــد م ــل واح ــار و رج ــال صغ اطف

ــب، ۱۳۷9، ص۱۸-۱۷( )ادي
نقــل اســت کــه در دربــار يزيــد مــردی شــامی، 
از يزيــد درخواســت کــرد کــه فاطمــه دختــر امــام 
ــه کنيــزی دهــد. حضــرت  ــه او ب حســين )ع( را ب
ــا قاطعيــت تمــام برخــورد می کنــد  زينــب )س( ب

و می فرمايــد:
ــود را  ــی و خ ــم، دروغ گفت ــدا قس ــه خ ــه ب ن
ــتی  ــن درخواس ــه چني ــردی ک ــون ک ــت و زب پس
ــن کاری  ــو چني ــه ت ــوگند ن ــدا س ــه خ ــودی، ب نم
ــرم،  ــد )مق ــه يزي ــی و ن ــام بده ــی انج می توان

ص۳۳9-۳۲۸ م،   ۱9۷9

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب )س(
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آمارهای تکان دهنده
2۸00 روز تجاوز علیه یمن

يــک مرکــز حقــوق بشــری در يمــن از شــهادت ۱۸ 
هــزار و ۱۳ يمنــی در جريــان تجــاوز ائتــاف ســعودی 
 عليــه ايــن کشــور طــی هفــت ســال و نيــم گذشــته خبــر 

داد.
 بــه گــزارش المياديــن، مرکــز حقــوق بشــری »عيــن« در 
صنعــاء، طــی گزارشــی اعــام کــرد کــه در جريــان ۲۸۰۰ روز 
تجــاوز ائتــاف ســعودی عليــه يمــن، تاکنــون ۱۸ هــزار و ۱۳ 
ــد. همچنيــن در ايــن مــدت  ــه شــهادت رســيده ان يمنــی ب
۲9 هــزار و 66۰ يمنــی در اثــر ادامــه تجــاوزات عليــه يمــن 

زخمــی شــده انــد. 

ــعودی  ــاف س ــاوز ائت ــان تج ــزارش، در جري ــن گ بنابراي
يمــن ۴ هــزار و 6۱ کــودک يمنــی و ۲ هــزار و ۴۵۴ زن يمنــی 

نيــز بــه شــهادت رســيده انــد. 
ــزار و  ــعودی ۵9۸ ه ــاوز س ــاف متج ــدت ائت ــن م در اي
ــت.  ــرده اس ــران ک ــا را وي ــه يمنی ه ــق ب ــزل متعل ۷۳۷ من
همچنيــن در ايــن مــدت ۱۸۲ دانشــگاه و يــک هــزار و 6۷9 

ــت.  ــده اس ــب ش ــجد تخري مس
ــی  ــه ط ــعودی ک ــاوز ۲۸۰۰ روزه ائتــاف س ــان تج در جري
ــت، ۳۷9  ــته اس ــه داش ــته ادام ــم گذش ــال و ني ــت س هف
ــی  ــز درمان ــتان و مرک ــگری و ۴۱۵ بيمارس ــع گردش مجتم

ــت.  ــده اس ــران ش وي
ــه  ــزار و ۲۴۲ مدرس ــک ه ــن ي ــاوز همچني ــاف متج ائت
ــب  ــرار داده و تخري ــاران ق ــدف بمب ــی را ه ــز آموزش و مرک
کــرده اســت. تخريــب ۱۴۰ تأسيســات ورزشــی، ۲۵۵ 
اثــر باســتانی و تاريخــی، 6۱ مرکــز رســانه ای و بيــش 
ــای  ــر آماره ــه ديگ ــاورزی از جمل ــن کش ــزار زمي از ۱۰ ه
 کارنامــه ســياه ائتــاف متجــاوز ســعودی عليــه يمــن بــوده 

است.
 همچنيــن در جريــان تجــاوزات عليــه يمــن ۱۵ فــرودگاه، 
۱6 بنــدرگاه، ۳۴۴ ايســتگاه بــرق رســانی، ۷۰99 جــاده و پــل 

تخريــب شــده اســت.
در هميــن رابطــه، احمــد ابوحمــراء رئيــس مرکــز حقــوق 
بشــری عيــن تاکيــد کــرد: بــر اســاس اطاعــات و مــدارک 
ــه اثبــات رســيده اســت کــه ائتــاف  موثــق ايــن مســاله ب
ــه  ــات علي ــان حم ــی در جري ــعودی آمريکاي ــاوز س متج
ــرده  ــتفاده ک ــی اس ــن الملل ــه بي ــليحات ممنوع ــن از تس يم
ــری  ــوق بش ــی و حق ــن الملل ــن بي ــاف قواني ــر خ ــه ب  ک

است.
 عبدالوهــاب المحبشــی از اعضــای دفتــر سياســی 
ــهادت  ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــن ني ــاراهلل يم ــش انص جنب
تجــاوز  روز   ۲۸۰۰ در  يمنــی  کــودک   ۴۰۰۰ از   بيــش 
ــری  ــخ بش ــرد: تاري ــد ک ــور، تاکي ــن کش ــه اي ــی علي نظام
کــودکان  عليــه  جناياتــی  چنيــن  شــاهد  تاکنــون 
متجــاوز  ائتــاف  حمــات  يمنی هــا  و  اســت  نبــوده 
ســعودی و آمريکايــی را کــه بــه قتــل عــام زنــان 
نخواهنــد فرامــوش  شــده  منجــر  آنهــا  کــودکان   و 

 کرد.
ــی در  ــات دولت ــز مقام ــن ني ــش از اي ــت، پي ــی اس  گفتن
ــت  ــق تح ــی در مناط ــمار آوارگان يمن ــش ش ــاء از افزاي صنع
کنتــرل شــأن بــه بيــش از ۵ ميليــون و ۱۵9 هــزار نفــر خبــر 

ــد. داده بودن

افتتاح 46 مسجد جدید در مصر
ــام  ــی اع ــه مطبوعات ــک بیانی ــر در ی ــاف مص وزارت اوق
کــرد کــه روز جمعــه، 11 آذر 4۶ مســجد جدیــد را کــه در 11 

ــد. ــاح می کن ــور افتت ــن کش ــتان ای اس
ــن  ــاح ای ــا افتت ــه ب ــرد ک ــان ک ــه خاطرنش ــن وزارتخان ای
ــا  مســاجد، تعــداد مســاجدی کــه از اول جــوالی ســاخته ی
ــود. ایــن عــاوه  بازســازی شــده اند، ۳51 مســجد خواهــد ب
بــر 79 مســجد دیگــر اســت کــه مــورد تعمیــر و نگهــداری 

ــد. ــرار گرفته ان ق
ــس  ــتور رئی ــه دس ــا ب ــل، بن ــاه آوری ــر در م ــات مص مقام
جمهــور عبدالفتــاح السیســی، کار تعمیــر، بهســازی و 
ــاز  ــب)س( را آغ ــیده زین ــی س ــجد تاریخ ــازی مس بازس
ــه  ــجد، از جمل ــن مس ــی ای ــای تاریخ ــا زیارتگاه ه ــد ت کردن
ــازی  ــا را بازس ــاری آنه ــات معم ــی و تزئین ــالن های داخل س
کننــد. کارهــای نوســازی کــه انتظــار مــی رود ظــرف چنــد 
ــز  ــه را نی روز آغــاز شــود، ســاختمان های اطــراف و کل محل

شــامل می شــود.

انتظــار مــی رود تمــام تابلوهــای مغازه هــای اطــراف 
مســجد در محلــه ســیده زینــب متحدالشــکل شــود و ایــن 

ــد. ــعه یاب ــتی توس ــکل توریس ــه ش ــان ب خیاب
ــم و  ــاجد مه ــی از مس ــب)س( یک ــیده زین ــجد س مس
ــب)س(  ــرت زین ــام حض ــه ن ــه ب ــت ک ــره اس ــی قاه تاریخ
ــاخت  ــان س ــی از زم ــخ دقیق ــت. تاری ــده اس ــذاری ش نامگ
ــب)س(  ــرت زین ــه حض ــوب ب ــر منس ــراز قب ــر ف ــجد ب مس

ــدارد. ــود ن وج
ــر  ــاف مص ــارس، وزارت اوق ــاه م ــل م ــن در اوای همچنی
تصمیــم گرفــت مســجد امــام حســین)ع( در قاهــره قدیــم 
ــاه  ــش از م ــازی، پی ــت و بهس ــای مرم ــام کاره ــرای انج را ب
مبــارک رمضــان، ببنــدد. قدمــت مســجد امــام حســین)ع( 
ــن  ــی ای ــه روایت ــا ب ــد؛ بن ــری می رس ــم هج ــرن شش ــه ق ب
ــت.  ــین)ع( اس ــام حس ــر ام ــر مطه ــن س ــل دف ــجد مح مس
ــن  ــن و بزرگتری ــی از مهم تری ــین)ع( یک ــام حس ــجد ام مس
ــاوت  ــی ت ــه کرس ــوده ک ــر ب ــام و مص ــان اس ــاجد جه مس
قاریــان بــزرگ و صاحــب ســبک محســوب می شــود. 
ــش  ــدی پی ــر چن ــور مص ــی رئیس جمه ــاح السیس عبدالفت
ــرد. ــاح ک ــجد را افتت ــن مس ــازی، ای ــام کار بازس ــس از اتم پ

 )Karim Valiyev( »ژنــرال »کريــم ولــی اف 
رئيــس ســتادکل ارتــش جمهــوری آذربايجــان 
امــروز ســه شــنبه بــا درياســاالر »کريســتوفر 
معــاون   )Christopher Grady( گريــدی« 

رئيــس ســتاد مشــترک ارتــش 
ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــکا دي آمري

ايــن  اعــام  اســاس  بــر 
خبرگــزاری، طرفيــن در خصــوص 
چشــم انــداز همــکاری نظامــی 
و  آذربايجــان  جمهــوری  ميــان 
آمريــکا و همچنيــن مســائل امنيتــی 

کردنــد. گفتگــو  ای  منطقــه 
ــتری از  ــات بيش ــون جزيي ــا کن ت
ــانه ای  ــن رس ــروز طرفي ــدار ام دي

ــت. ــده اس نش
ــه  ــاط، وزيرخارج ــن ارتب در همي
ــس  ــا رئي ــش ب ــدی پي ــکا چن آمري
ــورت  ــه ص ــان ب ــوری آذربايج جمه

ــرد. ــو ک ــی گفتگ تلفن
بلينکــن«،  »آنتونــی  گفتگــوی  خبــر 
ــی اف«  ــام عل ــا »اله ــکا ب ــه آمري وزيرخارج
ــس«  ــد پراي ــان را »ن ــور آذربايج ــس جمه رئي

ــرد. ــام ک ــکا اع ــه آمري ــخنگوی وزارت خارج س
پرايــس بــا انتشــار بيانيــه  ای در ايــن 
ــر  ــن وزي ــی بلينک ــی ج ــت: آنتون ــاط گف ارتب
ــس  ــی اف رئي ــام عل ــا اله ــه ب ــور خارج ام

ــن  ــرد. بلينک ــو ک ــان گفتگ ــور آذربايج جمه
از گام  هــای مثبــت باکــو و ايــروان بــرای 
ــدار، از  ــح پاي ــق صل ــک تواف ــه ي ــتيابی ب دس
جملــه گفتگوهــای مســتقيم اخيــر بيــن وزرای 

ــراز قدردانــی  خارجــه و رهبــران دو کشــور، اب
ــرد. ک

بــه گفتــه پرايــس، در ايــن گفتگــوی تلفنی، 
بلينکــن بــر حمايت ايــاالت متحــده از مســائل 
ــوری  ــط جمه ــه در رواب دوجانب
از  ارمنســتان  و  آذربايجــان 
جملــه در موضوعــات تعييــن 
ــات  ــخص، ارتباط ــای مش مرزه
و  بازيابــی  نقــل،  و  حمــل 
ــراد مفقــود شــده،  شناســايی اف
ــدگان و  ــت ش ــت بازداش بازگش

ــرد. ــد ک ــائل تاکي ــاير مس س
در ميانــه تشــديد بحــران 
ــان و  ــوری آذربايج ــان جمه مي
ــته  ــاه گذش ــفر ۲ م ــروان، س اي
نانســی پلوســی رئيــس مجلــس 
ــروان  ــه اي ــکا ب ــدگان آمري نماين
اهــداف  و  برنامــه  از  خبــر 
راهبــردی واشــنگتن در منطقــه قفقــاز جنوبــی 
ــا  ــی  ه ــدف آمريکاي ــتين ه ــد. نخس ــی  ده م
ــاز  ــه قفق ــات منطق ــال در مناقش ــور فع از حض
ــه  ــن منطق ــو در اي ــوذ نات ــه نف ــترش دامن گس

اســت. پيمــان آتانتيــک پــس از حضــور 
ــی در  ــاد ردپاي ــال ايج ــه دنب ــتان ب در گرجس
باکــو و ايــروان اســت. بــی  شــک عــدم توجــه 
روســيه بــه پيمــان  هــای نظامــی- امنيتــی بــا 
ــن کشــور در جنــگ  ارمنســتان و شکســت اي
ــل  ــرای تماي ــی ب ــل محکم ــاغ، دلي ــره ب ق
ــه  ــل ب ــرای تماي ــور ب ــن کش ــردان اي دولتم

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــرب ايج غ
 دوميــن هــدف آمريــکا از حضــور در منطقــه 
قفقــاز، تکميــل کريــدور انــرژی از دريــای خزر 
ــک  ــی  ش ــت. ب ــا اس ــوب اروپ ــمت جن ــه س ب
ــد  ــه می توان ــن منطق ــن اي ــدرو کرب ــع هي مناب
ــا را  ــاره اروپ ــر ق ــيه ب ــار روس ــی از فش بخش
کاهــش دهــد. امــا ســومين هــدف واشــنگتن 
از افزايــش مداخلــه در تحــوالت ايــن منطقــه 
ــران  ــمالی اي ــای ش ــگاه در مرزه ــاد پاي ايج
و مرزهــای جنوبــی روســيه اســت تــا از 
ــی  ــد اطاعات ــن رص ــد ضم ــق بتوان ــن طري اي
ــور،  ــن دو کش ــی اي ــی- امنيت ــرکات نظام تح
ــه در  ــرای مداخل ــی ب ــاز پايگاه ــگام ني در هن
امــور داخلــی تهــران- مســکو نيــز در اختيــار 

ــد. ــته باش داش

رایزنی مقامات ارشد نظامی آمریکا و جمهوری آذربایجان

»عبــداهلل الموســوی« يــک پژوهشــگر 
ــرد  ــد ک ــطين تاکي ــائل فلس ــی مس کويت

کــه فعاليــت هــای مردمــی در 
ــا  ــت ب ــطوح در مخالف ــن س باالتري
ــا  ــط ب ــازی رواب ــادی س ــه ع هرگون
ــان دارد. ــتی جري ــم صهيونيس رژي
کويــت  مــردم  افــزود:  وی 
ــازی  ــادی س ــه ع ــف هرگون مخال
روابــط بــا رژيــم صهيونيســتی 
ــه  ــازی در زمين ــادی س ــم از ع اع
فعاليــت هــای ورزشــی، فرهنگــی و 
دانشــگاهی بــوده و اکثريــت ملــت 
کويــت نيــز مخالــف عــادی ســازی 

ــتند. ــطين هس ــئله فلس ــه مس ــه ب و ضرب
ــطين  ــائل فلس ــگر مس ــن پژوهش اي
ــدگان  ــدادی از نماين ــرد: تع ــح ک تصري

پارلمــان کويــت پيــش نويــس قانونــی را 
در راســتای جــرم انــگاری عــادی ســازی 

هــر گونــه روابــط بــا رژيــم صهيونيســتی 
ــاده  ــه آن آم ــته ب ــای وابس ــازمان ه و س
ــر  ــب آن ه ــد از تصوي ــد و بع ــرده ان ک

ــه  ــازی ب ــادی س ــرای ع ــاش ب ــه ت گون
ــد. ــد ش ــاع خواه ــی ارج ــع قضاي مراج

ــت  ــردم کوي ــت، م ــی اس گفتن
ــا  ــف باره ــای مختل ــه  ه در عرص
مخالفــت خــود را بــا عادی  ســازی 
روابــط ميــان رژيــم صهيونيســتی 
ــرده  ــراز ک ــی اب ــورهای عرب و کش
نيــز  تاريخــی  لحــاظ  از  انــد. 
ــی در  ــينه  ای طوالن ــت پيش کوي
ــتی  ــم صهيونيس ــا رژي ــارزه ب مب
دارد. شــيخ صبــاح ســالم الصبــاح 
ــه  ــت در ۵ ژوئي ــت کوي ــر وق امي
ــه نيروهــای مســلح  ســال ۱96۷ ب
ــروه  ــه گ ــگ علي ــان جن ــی فرم کويت
ــی  ــتی در اراض ــلح صهيونيس ــای مس ه

ــود. ــطين را داده ب فلس

مخالفت مجدد کویتی ها با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

ــه  ــان داده ک ــی نش ــه تخصص ــک مطالع  ي
ــزان  ــه مي ــته ب ــه گذش ــان در ده ــر در آلم فق

ــت. ــه اس ــش يافت ــی افزاي ــل توجه قاب
موسســه علــوم اقتصــادی و اجتماعــی 
)WSI(  وابســته بــه بنيــاد هانــس بوکلــر، کــه 
ــان  ــری در آلم ــای کارگ ــه اتحاديه ه ــک ب نزدي
اســت، روز گذشــته در گزارشــی اعــام کــرد: 
ــد  ــر از ۵۰ درص ــه کمت ــر ک ــراد فقي ــبت اف نس
ــال های ۲۰۱۰  ــن س ــد، بي ــط   دارن ــد متوس درآم
ــه  ــش يافت ــد افزاي ــش از ۴۰ درص ــا ۲۰۱9 بي ت

اســت.
ــادی  ــوارد زي ــرد: م ــد ک ــزارش تاکي ــن گ اي
ــر در  ــديد فق ــی از تش ــه حاک ــود دارد ک وج
ــد  ــی مانن ــل عوامل ــه دلي ــد ب ــال های بع س
همــه گيــری کرونــا )کوويــد ۱9(، انفجــار 

ــت. ــاال اس ــورم ب ــرژی و ت ــت ان قيم
نويســندگان گــزارش، نتيجــه مطالعــه خــود 
ــا ايــن جملــه خاصــه کردنــد کــه تعــداد  را ب
ــال  ــان در س ــر در آلم ــر فق ــت تأثي ــراد تح اف

ــود. ۲۰۱9 بيــش از هــر زمــان ديگــری ب
ــعه  ــود توس ــه باوج ــد ک ــح دادن ــا توضي آنه
ــرخ  ــته و ن ــه گذش ــوب در ده ــادی خ اقتص
خانواده هــای  آلمــان،  در  بيــکاری  پاييــن 
فقيــر از ايــن امــر بهــره منــد نشــدند، بلکــه 
ــت. ــول اس ــه اف ــان رو ب ــا همچن ــت آنه وضعي
ــکاف  ــه ش ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ در اي
فقــر   يعنــی مبلغــی کــه يــک  خانــواده 

ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــت می ده ــط    از دس متوس
ــورو  ــی رود از ۲96۸ ي ــر م ــط فق ــر خ ــه زي ب
ــال ۲۰۱9  ــورو در س ــه ۳9۱۲ ي ــال ۲۰۱۰ ب در س

ــت. ــه اس ــش يافت افزاي

ــود  ــر س ــدی ب ــات 9۰ درص ــال مالي * اعم

ــان ــاک در آلم ــرژی پ ان
از ســوی ديگــر آلمــان از طــرح خــود 
ــل از  ــود حاص ــد از س ــی 9۰ درص ــرای بازياب ب
برخــی پروژه هــای انــرژی پــاک خبــر داد کــه 
ــرای  ــور آن را ب ــن کش ــت  اي ــت دول ــرار اس ق
ــدگان  ــی مصرف کنن ــته کمک ــی بس ــن مال تامي

ــرد. بکارگي
ــان،  ــی در آلم ــس قانون ــاس پيش نوي ــر اس ب
ــش  ــود بي ــد از س ــد دارد 9۰ درص ــت قص دول
ــد  ــاعت تولي ــگاوات س ــر م ــورو در ه از ۱۳۰ ي
خورشــيدی،  نيروگاه هــای  توســط  شــده 
ــته ای را  ــای هس ــاحلی و نيروگاه ه ــادی فراس ب

ــد. ــود کن از آن خ
ــتند  ــاش هس ــی در ت ــتمداران آلمان سياس
ــرکت هايی  ــه ش ــودهايی را ک ــی از س ــا برخ ت
ــرژی  ــر ان ــد RWE AG از قيمت هــای باالت مانن

ــد. ــس بگيرن ــد، پ ــب می کنن کس
ــا  ــرق ب ــد ب ــعه تولي ــال توس ــان در ح آلم

اســتفاده از زغــال ســنگ بــرای تاميــن 
ــان  ــت آلم ــت و دول ــتانی اس ــای زمس نيازه
ــی  ــک منحن ــرق در ي ــدگان ب ــرای توليدکنن ب

ــرد. ــد ک ــال خواه ــات اعم ــودی مالي صع
ــورو  ــش از ۵۲ ي ــرای بي ــان ب ــت آلم دول
ــده  ــد ش ــاعت تولي ــگاوات س ــر م ــه ازای ه ب
از نيروگاه هــای زغــال ســنگ و ۲۸ يــورو 
ــتفاده  ــت اس ــه از نف ــی ک ــرای نيروگاه هاي ب

می کنــد. وضــع  ماليــات  می کننــد، 
اقدامــات بــه صــورت  ايــن  همچنيــن 
ماســبق بــه مــدت ده مــاه از ابتــدای ســپتامبر 
ــد  ــال خواه ــن ۲۰۲۳ اعم ــان ژوئ ــا پاي ۲۰۲۲ ت
ــد  ــل تمدي ــال ۲۰۲۴ قاب ــان س ــا پاي ــد و ت ش
ــبق  ــورت ماس ــه ص ــات ب ــن اقدام ــت. اي اس
ــپتامبر ۲۰۲۲  ــدای س ــاه از ابت ــدت ده م ــه م ب
ــا  ــود و ت ــال می ش ــن ۲۰۲۳ اعم ــان ژوئ ــا پاي ت

ــت. ــد اس ــل تمدي ــال ۲۰۲۴ قاب ــان س پاي
ــارد  ــی ۵۴ ميلي ــته حمايت ــک بس ــان ي آلم
ــر  ــه ب ــرد ک ــه ک ــر ارائ ــی را در ۲۲ نوامب يوروي
اســاس آن، قيمــت گاز را بــرای مشــاغل و 
ــد و  ــدود می کن ــده مح ــال آين ــا از س خانواره
ــوض  ــرای قب ــه ای ب ــته های ياران ــی از بس بخش
بــرق خانوارهــای آلمانــی هــم از محــل ماليــات 
ــه  ــود ک ــن می ش ــاده تامي ــوق الع ــود ف ــر س ب
بــه گفتــه دولــت آلمــان انتظــار مــی رود مبلــغ 
ــع آوری  ــل آن جم ــاردی از مح ــی ميلي دو رقم

شــود.

فقر در آلمان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است


