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مدیر گروه تخصصی نورالثقلین:
حجت االسالم استاد مجتبی خندان

افــرادی كــه احیانــاً بــه دلیلــی توفیــق حضــور
در ایــن جلســات را نمــی یافتنــد ،بــه دیگــران
ســفارش مــی كردنــد تــا گفتــه هــای پیامبــر ـ
صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ را كلمــه بــه كلمــه ثبــت
و حفــظ كننــد و در فرصــت مناســب بــرای آنــان
بازگــو نماینــد.
عــاوه بــر جلســات رســمی ســخنرانی ،جلســات
آموزشــی و پرســش و پاســخ نیــز در مســجد
پیامبــر تشــكیل مــی شــد .در ایــن جلســات تنهــا
یــك نفــر ســخن نمــی گفــت؛ بلكــه بــه صــورت
گفتگــو و محــاوره ای ادامــه مــی یافــت .آن
حضــرت بســیاری اوقــات پــس از نمــاز صبــح تــا
طلــوع آفتــاب در مســجد مــی ماندنــد .بخشــی
از ایــن وقــت صــرف پاســخگویی بــه پرسشــهای
دینــی و حتّــی تعبیــر خوابهایــی كــه مســلمانان
دیــده بودنــد ،مــی شــد.
پیامبــر ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ همچنیــن
بــرای تــازه مســلمانان ـ كــه طبعــاً بــه
آموزشــهایی ویــژه نیــاز داشــتند ـ جلســاتی
جداگانــه تشــكیل مــی دادنــد .گاه در حضــور آن
حضــرت مراســم مســابقه شــعر و ســخنرانی برپــا
مــی شــد و پیامبــر ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ
جوایــز برگزیــدگان را بــه آنــان اهــدا مــی فرمــود.
فعالیتهــای آموزشــی مســجد پیامبــر در غیــاب
آن حضــرت و هنگامــی كــه ایشــان در جبهــه
هــای جنــگ حضــور مــی یافتنــد ،تعطیــل نمــی
شــد؛ بلكــه كســانی چــون عبــداهلل بــن ا ّم مكتــوم
و عبــداهلل بــن رواحــه ،اداره امــور مســجد را بــر
عهــده مــی گرفتنــد .جلســات آموزشــی نیــز بــا
نبــود آن حضــرت ادامــه مــی یافــت؛ زیــرا اســتاد
مــدرس كالس هــای آموزشــی مســجد ال ّنبــی
و
ّ
تنهــا پیامبــر ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ نبــود.
صالحیتهــای علمــی
افــراد دیگــری نیــز كــه از
ّ
الزم برخــوردار بودنــد ،اداره ایــن جلســات را بــر
عهــده داشــتند.
عبــداهلل بــن رواحــه كــه یــك چهــره علمــی بــود،
جلســات مربــوط بــه توحیــد و معــاد و مســائل
اعتقــادی را اداره مــی كــرد .پیامبــر ـ صلّــی
اهلل علیــه و آلــه ـ حتّــی در هنــگام حضــور ،گاه
در چنیــن مجالســی شــركت مــی نمــود و بــه
عنــوان شــنونده و تماشــاگر ،گفــت و شــنودهای
علمــی را نظــاره مــی كــرد .آن حضــرت دربــاره
چنیــن مجالــس مــی فرمــود« :كــم نشســتن در
چنیــن مجالســی را بــر نشســتن در جلســات دعــا
و نیایــش ـ كــه در گوشــه ای دیگــر مســجد
برپــا بــود ـ ترجیــح مــی دهــم؛ زیــرا مــن بــرای
آمــوزش و تعلیــم مــردم ،بــه پیامبــری مبعــوث
شــده ام».
الســام ـ نیــز گاه در
امیرالمؤمنیــن ـ علیــه ّ
حالــی كــه یــك پلّــه پاییــن تــر از جایــگاه
پیامبــر ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ مــی نشســت،
بــر منبــر بــرای مــردم ســخن مــی گفــت.
پیامبــر ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه ـ كوشــش مــی
نمــود تــا دامنــه ایــن تــاش هــای آموزشــی
بــه دیگــر مســاجد نیــز ســرایت كنــد .بــر پایــه
شــواهد تاریخــی ،مســجد قبــا نیــز دارای شــور
و نشــاط علمــی و فعالیتهــای فرهنگــی بــوده
خــاص سیاســی،
اســت .بــه دلیــل شــرایط
ّ
حضــور علمــی امــام باقــر و امــام صــادق ـ
بــی نســبت
علیهــم ّ
الســام ـ در مســجد ال ّن ّ
بــه دیگــر امامــان رشــدی فزاینــده یافــت.
شــاگردان آن دو امــام بزرگــوار همچــون :ابــان
بــن تغلــبُ ،معــاذ بــن مســلم،
حمــران بــن اعیــن و زراره بــن اعیــن نیــز دارای
جلســات علمــی بودنــد.
اینهــا همــه بــه مــا مــی فهمانــد كــه مســجد
بــرای همیشــه جایــگاه آمــوزش و فراگیــری
معــارف اســامی اســت.
*نكاتــی چنــد پیرامــون ابعــاد فرهنگــی مســجد
نمونــه
در ایــن جــا الزم اســت چنــد نكتــه را پیرامــون
ابعــاد فرهنگــی ـ آموزشــی مســجد مــورد تأكیــد
بیشــتری قــرار دهیــم:
 1ـ همــان گونــه كــه اشــاره شــد ،ابعــاد فرهنگــی
آموزشــی مســجد ،یــك رســالت اساســی و
بنیادیــن ایــن نهــاد در تمامــی عصرهــا و مــكان
هاســت .مســجد یــا ویژگــی هایــی كــه دارد ،
بــرای همیشــه آموزشــگاه مبانــی دینــی و معــارف
اســامی اســت .از ایــن رو ،مســجدی كــه نقــش
مؤثــر خــود را در زمینــه هــای فرهنگــی آموزشــی
مهمــی از
ایفــا نكنــد ،در حقیقــت از ادای بخــش ّ
رســالت خویــش بــاز مانــده و از«مســجد نمونــه»
بســی فاصلــه گرفتــه اســت.
بــر پایــه همیــن ارزیابــی اســت كــه امیــر
الســام ـ مســجدی را كــه
المؤمنیــن ـ علیــه ّ
در آن از هدایــت ،تبلیــغ و ترویــج دیــن نباشــد،
مســجد خــراب برشــمرده اســت.
 2ـ بــی تردیــد شــكوفایی علمــی مســجد و طــرح
دانــش هــای گوناگــون در آن ،كمالــی برای مســجد
بــه شــمار مــی آیــد؛ ولــی پرداختــن بــه ایــن امــور،
اولیــه مســجد كــه
نبایــد ســبب شــود تــا رســالت ّ
پراختــن بــه دانــش هــای دینــی اســت ،فرامــوش
الســام ـ
شــود .از نــگاه امیرالمؤمنیــن ـ علیــه ّ
مهــم و اساســی مســجد آن
یكــی از رســالتهای
ّ
اســت كــه بــه معنــای حقیقــی كلمــه« ،كانــون
هدایــت» مســلمانان باشــد.
 3ـ دانشــهای دیگــر جــز علــوم اســامی را در
صورتــی مــی تــوان در مســجد مــورد بحــث و
گفتگــو قــرار داد كــه دســت كــم دارای دو ویژگــی
باشــند...

رئیسی :دخالت غربیها برای امنیت منطقه مضر است
رئیــس جمهــور گفــت :حــل مســائل منطقــهای
بایــد بهدســت مســئوالن دولتهــای منطقــه انجــام
بگیــرد و دخالــت کشــورهای خارجــی و غربیهــا
نهتنهــا امنیتســاز نیســت بلکــه بــرای امنیــت
منطقــه مضــر اســت.
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور
در نشســت خبــری پــس از دیــدار و گفتوگــو
بــا شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی امیــر قطــر
کــه ظهــر امــروز وارد تهــران شــده اســت،
طــی ســخنانی اظهــار داشــت :خوشــحالیم از
اینکــه امیــر قطــر و هیئــت همــراه دعــوت
جمهــوری اســامی ایــران را اجابــت کردنــد و
بــه ایــران ســفر کــرده و امــروز میزبا نشــان
هســتیم.
وی افــزود :در مذاکــرات امــروز عــاوه بــر تأکیــد
بــر گســترش روابــط بیــن دو کشــور در حوزههــای
سیاســی ،اقتصــادی ،تجــاری ،فرهنگــی ،گردشــگری
و انــرژی بیــان شــد بایــد ســرمایهگذاریهای
مشــترکی بیــن دو کشــور انجــام بگیــرد.
رئیسجمهــور گفــت :طــی ســفری کــه اســفندماه
بــه کشــور دوســت ،بــرادر و همســایه قطــر داشــتم
مذاکراتــی انجــام و اقدامــات مقدماتــی نیــز بــرای
توســعه روابطمــان انجــام گرفــت و بــه نتیجــه
رســیدن آن مباحــث و مــوارد مطروحــه در نشســت
امــروز نیازمنــد اقداماتــی از ناحیــه دو کشــور و
کمیســیون مشــترک اســت .امیــر قطــر در اینبــاره
تأکیــد داشــتند کــه روابــط بیــن دو کشــور
میتوانــد در حوزههــای مختلــف گســترش یابــد.

رئیســی خاطــر نشــان کــرد :از نــکات مشــترکمان
ایــن بــود کــه حــل مســائل منطقــهای بایــد
بهدســت مســئوالن دولتهــای منطقــه انجــام
بگیــرد و دخالــت کشــورهای خارجــی و غربیهــا
نهتنهــا امنیتســاز نیســت بلکــه بــرای امنیــت
منطقــه مضــر اســت.
وی ادامــه داد :در جلســه امــروز بــر حــل مســائل
منطقــه پرداختیــم و بهویــژه دربــاره مســئله یمــن
هرچــه زودتــر بایــد محاصــره شکســته شــود و
مــردم یمــن بــرای کشــور خــود تصمیــم بگیرنــد.
مــردم افغانســتان بایــد بــرای کشــور خــود دولــت
فراگیــر داشــته باشــند تــا بتوانــد همــه گروههــای
سیاســی و قومیتهــا را در بــر بگیــرد و امنیــت
پایــدار را برپــا کنــد.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :نســبت بــه آزادی
فلســطین و قــدس شــریف تأکیــد داریــم کــه
بایــد محاصــره غــزه شکســته شــده و جنایــات
هولنــاک رژیــم صهیونیســتی پایــان بپذیــرد .مــن
شــهادت خانــم شــیرین ابوعاقلــه را بــه خانــواده
و همچنیــن امیــر قطــر کــه او از اعضــای
خبرگــزاری الجزیــره بــود ،تســلیت میگویــم
و اینگونــه جنایــات نمیتوانــد بــرای رژیــم
صهیونیســتی امنیتســاز باشــد و نفــرت عمومــی
بــه جنایــات رژیــم صهیونیســتی را بیــش از پیــش
خواهــد کــرد.
رئیســی افــزود :البتــه نهفقــط بــه شــبکه الجزیــره
بلکــه بایــد بــه همــه خبرنــگاران در سراســر دنیــا
تســلیت بگوییــم چراکــه یــک خبرنــگار آزاده بــا

ظلــم رژیــم صهیونیســتی بــه شــهادت رســید
و جامعــه خبرنــگاران بایــد بــه خــود ببالنــد کــه
صــدای مظلومیــت مــردم فلســطین را بــه جهانیــان
مخابــره کردنــد و ایــن جنایــات پایــدار نخواهــد
مانــد.
وی اظهــار داشــت :بــدون تردیــد ســفر امیــر
قطــر بــه جمهــوری اســامی ایــران نقطــه عطفــی
در ارتقــای روابــط دو کشــور و دو ملــت اســت و
میتوانــد نقــش بســزایی در جهــت گســترش
روابــط فیمابیــن و همکاریهایمــان در ســطح
منطقــهای و جهانــی داشــته باشــد.
** امیــر قطــر :بهدنبــال تقویــت روابــط بــا ایــران
هســتیم /مشــکالت منطقــه بایــد بــا گفتوگــو
حــل شــود
شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی امیــر قطــر نیــز
در ایــن نشســت خبــری طــی ســخنانی بیــان
کــرد :از رئیسجمهــور ایــران تشــکر کــرده و
خوشــحالم کــه در ایــران هســتم و روابــط دو
کشــور مســتحکم و اســتوار و مبتنــی بــر حســن
همجــواری اســت.
وی افــزود :ســفر اخیــر رئیسجمهــور ایــران
بــه قطــر بــا اهمیــت بــود چراکــه عامــل تقویــت
روابــط دو کشــور اســت .امــروز اینجــا هســتم
تأکیــد کنــم کــه هرچــه بیشــتر بهدنبــال تقویــت
روابــط هســتیم .امــروز دربــاره مســائل دوجانبــه
صحبــت شــد و تأکیــد کردیــم کــه حــل اختالفــات
در منطقــه راهــی جــر گفتوگــو نــدارد و بــا
رئیسجمهــور ایــران اتفــاق نظــر داشــتیم.

امیــر قطــر گفــت :طرفیــن تأکیــد کردنــد
درگیریهایــی کــه درمنطقــه وجــود دارد بایــد از
طریــق گفتوگــوی ســازنده حــل شــود .دربــاره
منطقــه و چنــد پرونــده صحبــت کردیــم و پرونــده
اصلــی فلســطین اســت و درخصــوص ســوریه ،یمن
و عــراق گفتوگــو داشــتیم .معتقدیــم مشــکالتی
در ایــن کشــورها وجــود دارد کــه بایــد از طریــق
راهحلهــای عادالنــه و جامــع حــل بشــود.
وی بیــان کــرد :دربــاره فلســطین نیــز جــا دارد
کــه مراتــب تســلیت را بــه خانــواده خانــم شــیرین
ابوعاقلــه کــه توســط نیروهــای رژیــم اشــغالگر
قــدس بــه شــهادت رســید تقدیــم کنــم .مرتکبــان
ایــن جنایــت بایــد مجــازات بشــوند و جهــان
نبایــد بــا ایــن ماجــرا براســاس معیارهــای دوگانــه
برخــورد کنــد.
امیــر قطــر عنــوان کــرد :در بــاب مذاکــرات ویــن
نیــز قطــر همــواره مثبتــی بــه گفتوگوهــا
داشــته و بــاور داریــم کــه گفتوگــو راهحــل ایــن
مشــکالت اســت.
وی بــا اشــاره بــه جــام جهانــی  2022نیــز اظهــار
داشــت :ایــن مســابقات در نوامبــر و دســامبر
ســال  202میــادی برگــزار میشــود و از همــه
ایرانیــان عالقهمنــد دعــوت میکنیــم تــا بیاینــد
و شــاهد مســابقات باشــند .تأکیــد میکنــم
کــه ایــن رویــداد حتمــا اســتثنایی خواهــد بــود
و بهخاطــر کمکهــای جمهــوری اســامی
بــرای موفــق برگــزار شــدن جــام جهانــی نیــز
تشــکر میکنیم .

بــر اســاس طــرح عادالنهســازی و
یارانههــای
یارانههــا،
مردمیســازی
جدیــد بهگونــهای پرداخــت میشــود کــه
دهکهــای پاییــن نهتنهــا اثــرات ایــن طــرح
بلکــه مبلــغ باالتــری را دریافــت میکننــد.
بعــد از اعــام رســمی رئیــس جمهــور در
خصــوص آغــاز اجــرای طــرح تحولــی دولــت
در خصــوص عملیاتــی شــدن کامــل اصــاح
ارز ترجیحــی عمــ ً
ا وارد دور جدیــدی از
اقدامــات دســتگاههای مختلــف اجرایــی از
وزارت جهــاد کشــاورزی تــا وزارت اقتصــاد
درخصــوص پیاد هســازی ایــن طــرح شــدیم،
بــر ایــن اســاس هما نطــور کــه پیشبینــی
میشــد ،بعــد از تصویــب قانــون بودجــه
 1401و تکلیــف مجلــس شــورای اســامی
بــه دولــت بــرای مدیریــت یارانــه ارزی
مربــوط بــه واردات کاالهــای اساســی عمــ ً
ا
شــاهد یــک گــردش بــزرگ در جهتگیــری
سیاســتهای اقتصــادی کشــور هســتیم.

بــر اســاس گــزارش بودجــه خانــوار ،در دهــک
اول شــهری (کمدرآمدتریــن قشــر) مصــرف
ماهانــه مــرغ یــک خانــوار چهارنفــره 3
کیلوگــرم ،تخممــرغ  1.18کیلوگــرم ،پنیــر
 580گــرم ،انــواع شــیر  2.75کیلوگــرم و
روغــن خوراکــی  2.2کیلوگــرم اســت.
تــا پیــش از ایــن هــر خانــواده چهارنفــره
دهــک اول شــهری بــرای تأمیــن مــرغ،
تخممــرغ ،پنیــر  ،شــیر و روغــن خــود بــا
قیمتهــای قبلــی ماهانــه  241هــزار تومــان
هزینــه میکــرد.
بــا اصــاح یارانــه کاالهــای اساســی ،هزینــه
تهیــه همــان مقــدار مــواد غذایــی بــه 568
هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت کــه
نشــانه افزایــش حــدود ا ً 326هــزار تومانــی
بــار هزین ـهای خانوارهــای دهــک اول شــهری
بــرای تأمیــن مــرغ ،تخممــرغ ،پنیــر  ،شــیر
و روغــن اســت.
دهــک دوم شــهری کشــور ماهانــه 4.16

کیلوگــرم مــرغ 1.5 ،کیلــو تخممــرغ780 ،
گــرم پنیــر 4 ،کیلوگــرم شــیر و 2.83
کیلوگــرم روغــن مصــرف میکنــد.
تــا پیــش از ایــن تهیــه ایــن ســبد کاالهــای
اساســی بــرای دهــک دوم شــهری حــدود
 336هــزار تومــان تمــام میشــد کــه بــا
قیمتهــای جدیــد پــس از اصــاح یارانــه
ارزی ،بــه  803هــزار تومــان افزایــش یافتــه
اســت؛ یعنــی هزینــه خریــد همــان مقــدار
ارزاق اساســی بــرای ایــن قشــر  466هــزار
تومــان بیشــتر شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت بــه هــر
خانــوار 4نفــره دهــک دوم هــر نفــر 400
هــزار تومــان و مجموعــاً یکمیلیــون و 600
هــزار تومــان یارانــه داده اســت کــه بهطــور
خالــص (پــس از کســر یارانههــای ســابق)
یــک میلیــون و  250هــزار تومــان بــه یارانــه
ایــن قشــر اضافــه شــده اســت.
بدیــن ترتیــب بــا کســر  466هــزار تومــان
افزایــش بــرای خریــد کاالهــای اساســی فــوق،
نهایتــاً  783هــزار تومــان مانــده خالــص
یارانــه اضافهشــده بــرای دهــک دوم خواهــد
بــود کــه بهمعنــای افزایــش قــدرت خریــد
آنهاســت.
در دهــک ســوم شــهری نیــز محاســبات نشــان
میدهــد کــه بــا قیمتهــای جدیــد کاالهــای
اساســی ،نهایتــاً قــدرت خریــد آنهــا 706
هــزار تومــان بــاال مــیرود.
هزینــه خریــد بســته ارزاق مــرغ ،تخممــرغ،
پنیــر ،شــیر و روغــن خوراکــی بــرای دهــک
ســوم شــهری متناســب بــا میانگیــن مصــرف
ماهانــه آنهــا طبــق آمارهــا ،پیــش از ایــن
 375هــزار تومــان بــود کــه بــا قیمتهــای
جدیــد تقریب ـاً بــه  918هــزار تومــان افزایــش
خواهــد یافــت؛ یعنــی ایــن دهــک بایــد 543
هــزار تومــان پــول بیشــتری پرداخــت کنــد
امــا از آن ســو خالــص یارانــه دریافتــی آنهــا
یکمیلیــون و  250هــزار تومــان بیشــتر

شــده کــه بیانگــر افزایــش 706هــزار تومانــی
قــدرت خریــد ایــن قشــر حتــی بــا کســر
هزینههــای جدیــد اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ســه دهــک
کمدرآمــد شــهری بهطــور متوســط بــا
افزایــش قــدرت خریــد 804هــزار تومانــی
بــا توجــه بــه فزونــی قابــل توجــه یارانــه
دریافتــی نســبت بــه گرانــی کاالهــای اساســی
مواجــه خواهنــد بــود.
در دهــک چهــارم شــهری نیــز کــه هــر
نفــر یارانــه 300هزارتومانــی دریافــت
کرد هانــد ،تهیــه بســته ارزاق مــرغ،
تخممــرغ ،پنیــر ،شــیر و روغــن خوراکــی
بــا قیمتهــای جدیــد و بــه همــان
مقــدار مصــرف ما ههــای گذشــته952 ،
هــزار تومــان در مــاه تمــام میشــود کــه
افزایــش حــدود ا ً 554هــزار تومانــی نســبت
بــه قیمتهــای ســابق دارد.
امــا هــر خانــوار 4نفــره دهــک چهــارم بهطــور
خالــص  846هــزار تومــان یارانــه جدیــد
دریافــت کــرده (یکمیلیــون و  200هــزار
تومــان منهــای یارانههــای قبلــی) نهایتــاً
بــرای ایــن دهــک  291هــزار تومــان پــول
هــم باقــی میمانــد کــه بهمعنــای افزایــش
واقعــی قــدرت خریــد آنهاســت.
بــرای دهــک پنجــم نیــز بــا وجــود افزایــش
قیمــت کاالهــای اســاس شــامل مــرغ،
تخممــرغ ،پنیــر ،شــیر و روغــن خوراکــی،
نهایتــاً قــدرت خریــد ایــن قشــر  236هــزار
تومــان بــاال خواهــد رفــت؛ بــرای دهــک
ششــم نیــز از خالــص یارانــه اضافهشــده
 234هــزار تومــان باقــی میمانــد کــه
بیانگــر افزایــش قــدرت خریــد آنهاســت.
بــرای دهــک هفتــم نیــز نهایتــاً  150هــزار
تومــان پــول باقــی میمانــد ،بــر ایــن
اســاس  4دهــک میانــی بــا افزایــش بهطــور
متوســط 227هــزار تومانــی قــدرت خریــد
مواجــه خواهنــد بــود.

انتفاع قابلتوجه دهکهای محرومتر از طرح اصالح ارز ۴۲۰۰

تصویب پیشنویس قانون جرمانگاری عادیسازی با اسرائیل در پارلمان عراق

منابــع عراقــی از تصویــب پیشنویــس قانــون
جرمانــگاری عادیســازی روابــط بــا رژیــم
صهیونیســتی در پارلمــان ایــن کشــور خبــر دادنــد.
دفتــر اطــاع رســانی پارلمــان عــراق بــا صــدور
بیانی ـهای اعــام کــرد کــه «بررســی اولیــه پیــش
نویــس قانــون ممنوعیــت عادیســازی و برقــراری
هرگونــه رابطــه بــا اســرائیل کــه از ســوی
کمیســیون حقوقــی ارائــه شــده بــود ،بــه پایــان
رســیده اســت».
در بیانیــه پارلمــان عــراق آمــده کــه هــدف از ایــن
قانــون حفــظ اصــول ملــی و اســامی و انســانی
در عــراق بــا توجــه بــه خطــرات بزرگــی اســت
کــه هرگونــه عــادی ســازی بــا دشــمن اشــغالگر
صهیونیســتی و ترویــج ایــن رونــد بــه وجــود
مــیآورد.
پارلمــان عــراق تاکیــد کــرد ،ایــن قانــون بــرای
هــر طرفــی کــه میخواهــد بــا رژیــم اشــغالگر
صهیونیســتی رابطــه برقــرار کنــد مجــازات بازدارنــده
اعمــال خواهــد کــرد .هــدف از ایــن قانــون حفــظ
وحــدت صفــوف میــان فرزنــدان ملــت عــراق و

هویــت ملــی و اســامی ایــن کشــور و بســتن راه بــه
روی همــه کســانی اســت کــه بــه دنبــال برقــراری
ارتبــاط بــا رژیــم اشــغالگر هســتند .
وزارت فرهنــگ و گردشــگری و آثــار باســتانی عراق
نیــز بــه نوبــه خــود تعــدادی از اقدامــات قانونــی
جهــت مقابلــه بــا هرگونــه عــادی ســازی بــا رژیــم
صهیونیســتی را تصویــب کــرد.
ایــن وزارتخانــه بــا صــدور بیانیــهای اعــام
کــرد ،مقــرر شــده کــه یــک هفتــه فرهنگــی
بــرای حمایــت از مــردم فلســطین برگــزار شــود
و همچنیــن ســمینارهایی بــرای حمایــت از
پیشنویــس قانــون جــرم انــگاری عــادی ســازی بــا
رژیــم اشــغالگر برگــزار میگــردد و کارکنــان وزارت
فرهنــگ عــراق قصــد دارنــد جزئیــات و ابعــاد ایــن
پــروژه را توضیــح دهنــد.
در بیانیــه وزارتخانــه مذکــور آمــده اســت ،همچنین
مقــرر شــده از نهادهــای دولتــی درخواســت گــردد
تــا مســئولیت خــود را در قبــال ایــن موضــوع
مهــم بــر عهــده بگیرنــد .همچنیــن کمپینهایــی
توســط وزارت فرهنــگ عــراق جهــت مقابلــه بــا

هرگونــه عادیســازی بــا دشــمن صهیونیســتی
راهانــدازی خواهــد شــد و بــه طــور کلــی مبــارزه بــا
عادیســازی بــا رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی بــا هــر
ابــزاری در فعالیتهــا و برنامههــای ایــن وزارتخانــه
گنجانــده شــده اســت.
واکنــش گروههــای فلســطینی بــه تصویــب
پیشنویــس قانــون جرمانــگاری عادیســازی بــا
اســرائیل در پارلمــان عــراق
گروههــای فلســطینی نیــز بــا صــدور بیانیههــای
جداگانــه از تصویــب پیشنویــس قانــون جــرم
انــگاری عادیســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی
در پارلمــان عــراق تشــکر و قدردانــی کردنــد.
جهــاد اســامی فلســطین ضمــن قدردانــی از تصویب
پیشنویــس ایــن قانــون در پارلمــان عــراق تاکیــد
کــرد کــه تصویــب قانــون جــرم انــگاری عــادی
ســازی بــا رژیــم صهیونیســتی توســط پارلمــان
عــراق گام مهمــی در مقابلــه بــا تــاش اشــغالگران
بــرای نفــوذ بــه کشــورهای عربــی اســت .تصویــب
پیشنویــس ایــن قانــون بیانگــر موضــع واقعــی ملــی
عــراق در حمایــت از آرمــان فلســطین و حــق مــردم
ایــن ســرزمین و مقدســات آن اســت.
در بیانیــه جنبــش جهــاد اســامی آمــده اســت کــه
مــا بــه پارلمــان عــراق بــه خاطــر اتخــاذ ایــن موضــع
قاطــع درود میفرســتیم کــه ایــن اقــدام را در برهــه
زمانــی مهمــی انجــام داد تــا ثابــت کنــد کــه ملــت
آزاده عــراق در کنــار ملــت فلســطین و مقاومــت و در
جبهــه مخالفــت بــا هرگونــه عــادی ســازی بــا رژیــم
صهیونیســتی قــرار دارنــد کــه دشــمن اصلــی همــه
ملتهــای اســامی اســت.
جنبــش حمــاس نیــز بــه نوبــه خــود از تصویــب
پیشنویــس ایــن قانــون در پارلمــان عــراق قدردانــی
کــرده و از همــه پارلمانهــای جهــان عربــی و
اســامی خواســت در ایــن زمینــه از عــراق الگــو
بگیرنــد.
جنبــش حمــاس همچنیــن تاکیــد کــرد کــه مــا از
همــه مواضعــی کــه عــادی ســازی روابــط بــا دشــمن
مشــترک امــت اســامی را رد میکنــد اســتقبال
میکنیــم و از همــه ملتهــای جهــان عربــی و
اســامی میخواهیــم چنیــن اقدامــی اتخــاذ و

قوانیــن مشــابه را تصویــب کننــد کــه بــر اســاس آن
همــه اشــکال عادیســازی بــا موجودیــت غاصــب
صهیونیســتی ممنــوع باشــد.
طبــق ایــن قانــون هرگونــه همــکاری یــا همــکاری
سیاســی ،امنیتــی ،اقتصــادی ،فنــی ،فرهنگــی،
ورزشــی و علمــی و هرگونــه فعالیــت تحــت هــر
عنوانــی بــا رژیــم صهیونیســتی جــرم محســوب
میشــود.
ایــن قانــون تأکیــد میکنــد کــه عــراق در حــال
جنــگ بــا رژیــم اشــغالگر اســت و هرآنچــه از ســوی
افــراد ،مؤسســات ،گروههــا ،احــزاب و جنبشهــا
ســربزند کــه مغایــر ایــن مفهوم باشــد و در راســتای
حمایــت از حضــور اشــغالگران بهشــکل مــادی یــا
معنــوی باشــد ،در زمــره خیانــت بــزرگ اســت کــه
مســتوجب احکامــی بیــن اعــدام تــا زنــدان ابــد
طبــق قانــون مجــازات شــماره  111ســال 1969
خواهــد بــود.
طبــق ایــن قانــون همچنیــن هرگونــه تعامــل بــا
شــرکتها و مؤسســاتی کــه بــا ایــن رژیــم در تعامــل
هســتند یــا حامــی و مرتبــط بــا آن هســتند،
ممنــوع اســت.
ایــن قانــون بندهــای مهمــی دربــاره مجازاتهــای
در نظــر گرفتهشــده در صــورت زیرپــا گذاشــتن
آن دارد و اجمــاع سیاســی دربــاره تصویــب آن
بهآســانی وجــود دارد.
منابــع پارلمانــی عراقــی اعــام کردنــد کــه
تالشهایــی از ســوی برخــی گروههــای سیاســی
بــرای اضافــه کــردن بندهــای دیگــری بــه ایــن
پیشنویــس از جملــه منــع تعامــل بــا کشــورهای
عربــی سازشــکار بــا رژیــم صهیونیســتی وجــود
دارد.
شــورایعالی قضایــی عــراق در ســال گذشــته
علیــه برخــی افــراد شــرکتکننده در نشســت
عادیســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی ،قــرار
بازداشــت صــادر کــرد .ایــن نشســت در اقلیــم
کردســتان برگــزار شــد و هدفــش وارد کــردن عــراق
بــه توافقــات عادیســازی بــا رژیــم اشــغالگر بــود.
برگــزاری ایــن کنفرانــس در اقلیــم موجــی از خشــم
میــان عراقیهــا را بهدنبــال داشــت.

روابط عمومی09139618098 :

تســلیحات پیشرفتهای در اختیار
داریم که اجازه افشای آن را
ندارم
معــاون وزیــر دفــاع یمــن بــا بیــان اینکــه ارتــش ایــن
کشــور روز بــه روز قدرتمندتــر و اراده آن مســتحکمتر
و ائتــاف متجــاوز ضعیفتــر میشــود ،خاطــر نشــان
کــرد یمنیهــا تســلیحات پیشــرفتهای در اختیــار دارند
کــه فعــا افشــا نمیشــود.
سرلشــکر «علــی ُ
الکحالنــی» معــاون وزیــر دفــاع یمن با
بیــان اینکــه ارتــش ایــن کشــور روز بــه روز قدرتمندتــر
و اراده آن مســتحکمتر میشــود ،افــزود :مــا از لحــاظ
نظامــی و سیاســی پیــروز هســتیم و اخالقمــداری
رهبــران یمــن مانــع هــدف قــرار دادن مردم کشــورهای
متجــاوز اســت.
الکحالنــی در گفتگــو بــا تســنیم بــه ســئواالت مختلــف
دربــاره آخریــن تحــوالت نظامــی و میدانــی طــی
هفــت ســالی کــه از جنــگ ظالمانــه ائتــاف ســعودی
اماراتــی آمریکایــی علیــه ملــت یمــن میگــذرد ،پاســخ
داده اســت کــه مشــروح آن از نظــر خواننــدگان گرامــی
میگــذرد:
مــردم یمــن وارد هشــتمین ســال از مقاومــت خــود
شــدهاند ،راز پنهــان ایــن مقاومــت و ایســتادگی
راهبــردی در یمــن طــی ســالهای جنــگ چیســت،
ایــن در حالــی اســت کــه ائتالف متجــاوز در محاســبات
خــود بــر تحقــق چنــد هفت ـهای اهــداف خــود تکیــه
کــرده بــود؟
معــاون وزیــر دفــاع یمــن :مــردم یمــن در طــول تاریــخ
بــه ملــت مقــاوم مشــهور بــوده ،ملتــی کــه بــه بــزرگ
منشــی مشــهور اســت ،ملتــی کــه حاضــر بــه پذیــرش
ســلطه گــری نیســت ،ملتــی کــه حاضــر بــه قبــول
اشــغالگران نیســت ،ملتــی اســت کــه دیکتــه شــدن از
طرفهــای خارجــی را تــاب نمـیآورد ،حاضــر بــه قبول
وابســتگی بــه هیــچ طرفــی نیســت و بــر ایــن اســاس،
مــا بــه یمــن و بــه ملــت آن اعتمــاد کامــل داریــم ،مــا
اطمینــان داریــم کــه ملــت یمــن نــه یــک یــا دو یــا
هفــت ســال و یــا هشــت و  10ســال بلکــه ظرفیــت
ایســتادگی و مقاومــت تــا زمــان تحقــق پیــروزی را بــه
هــر بهایــی دارد.
ملــت یمــن مورد ظلــم و تجــاوز همسایگان(عربســتان و
امــارات) و خیانــت برخــی رهبــران داخلــی قــرار گرفت،
اینگونــه بــود کــه تجــاوزی ظالمانــی علیــه این ملــت در
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اعالم شــد.
همــه آزادیخواهــان یمــن و جهــان و آحــاد ملــت یمــن
خــوب میداننــد پرچمــدار تجــاوز در آن زمــان ،ســفیر
عربســتان در واشــنگتن بــود ،آنهــا بــا پیــش کشــیدن
بهانـهای کــه چیــزی جــز دروغ نبــود توانســتند از آن به
عنــوان دســتاویزی بــرای گمــراه کــردن مــردم یمــن در
داخــل و نیــز جهــان خــارج اســتفاده کننــد و در این کار
حتــی توانســتند آزادیخواهــان جهــان و ســازمانهای
بیــن المللــی و بشردوســت را هــم بفریبنــد.
بــا ایــن حــال و در ســایه پایمــردی و مقاومــت ملــت
یمــن کــه از همــان لحظــه اول آغــاز شــد و اعتقــاد
یمنیهایــی کــه مقاومــت کــرده و در میــدان بــه
ایســتادگی پرداختنــد موفــق شــدند ضربــات ســخت
و دردنــاک هفتههــا و ماههــای اول را مهــار کــرده و
ســالهای اول ،دوم و ســوم جنــگ را پشــت ســر بگذارنــد.
یمنیهــا هــر ســال زیــر ســاختهای نظامــی خــود
را تقویــت کــرده و همبســتگی اجتماعــی و همســویی
موضــع سیاســی خــود را هــم مســتحکمتر کننــد .تــا
هــر ســال کــه میگذشــت مــا شــاهد افزایــش انســجام
ایــن ملــت بودهایــم و ایــن همــان راز ایســتادگی و
مقاومــت ایــن ملــت اســت.
در اینجــا ایــن نکتــه مهــم وجــود دارد ،طــی ســالهای
تجــاوز ،صنعــاء چگونــه از لحــاظ نظامــی بــا گســترش
حمــات ائتــاف در چارچــوب جنگ نظامــی و محاصره
اقتصــادیاش مقابلــه میکــرد؟
معــاون وزیــر دفــاع یمــن  :مــا در هشــتمین ســال
جنــگ قــرار داریــم ،میتوانــم بگویــم کــه یمــن امــروز
قویتــر و شــرایط آمــاده تــری بــرای مقابلــه بــا تجــاوز
دارد و متجــاوزان بــه رهبــری پادشــاهی عربســتان
ســعودی و امــارات و حامیــان آنهــا امــروز ضعیــف تــر
شــدهاند ،دردنــاک آن اســت کــه تجــاوز ســعودی ـ
اماراتــی ،آمریکایــی ـ صهیونیســتی و متحدانشــان زیــر
ســاختهای یمــن را هــدف قــرار داد ،کــودکان و زنــان را
مــورد هــدف قــرار داد ،و مــردم یمــن و زندگــی روزمــره
آن را بــه طــور اعــم از طریــق محاصــره و جلوگیــری از
ورود غــذا و دارو و ســوخت هــدف قــرار گرفــت.
قشــر یــا مجموعــه یــا رهبــری خاصــی از ایــن مــردم
هــدف ایــن حمــات نبودنــد بلکــه تمــام ملــت یمــن را
هــدف قــرار داد ،ایــن در حالــی اســت کــه ضربــات مــا
چــه در عمق ســعودی یــا امارات شــهروندان ســعودی یا
کشــورهای شــورای همــکاری را مــورد هدف قــرار ندادند
بلکــه هــدف پایگاههــای نظامــی و تاسیســات اقتصــادی
بودنــد ،کــه ضرباتــی دردنــاک بــرای کشــورهای متجاوز
و متحدیــن ،حامیــان و مبلغیــن ایــن تجــاوز بــود.
پــس میتــوان گفــت کــه اخــاق مــداری رهبــران مــا
باعــث شــد تــا مــا تــا بــه امــروز بــه مــردم این کشــورها
آســیبی نرســانیم و همچنــان نیز مســئله ما بــا حاکمان
و رهبرانــی اســت کــه ایــن تجــاوز را علیــه مــا پوشــش
میدهنــد ،کســانی کــه صرفــا دنبالــه رو آمریــکا و
اســرائیل هستند.
همزمــان بــا روز ایســتادگی و مقاومــت یمن که ســالگرد
تجــاوز هــم بــه شــمار مـیرود ،همــواره نیروهای مســلح
یمــن نمایشــگاههای نظامــی را برپــا میکــرد ،امســال
چــه دســتاوردهای جدیــدی را در صنایــع نظامــی
بــه نمایــش میگذاریــد؟ آیــا صنعــاء امســال خواهــد
توانســت بخشــی از برتــری نظامــی ائتــاف متجــاوز را
خنثــی کنــد ،ایــن مســئله بــه ویــژه در بخــش هوایی و
نیــز دسترســی بــه اهدافــی مهمتــر در عمق کشــورهای
متجــاوز بیشــتر مــورد توجــه اســت؟
معــاون وزیــر دفــاع یمــن :همانطــور کــه شــاهد بودیــم
ســال هفتــم جنــگ ،ارتــش یمــن از ســال ششــم
قدرتمندتــر بــود ،در رونــد پیروزیهــا و دســتاوردها و
در عملیاتــی کــه در عمــق ســعودی و عمــق امــارات
انجــام شــد ،ایــن مســئله بــه وضــوح دیــده شــد ،ســال
ششــم هــم قدرتمندتــر از ســال پنجــم بودیــم ،ســال
هشــتم هــم مــا قدرتمندتــر از ســالهای پیــش از آن
خواهیــم بــود ،زیــرا مــا تســلیحات نســبتا جدیــدی
در اختیــار داریــم کــه اجــازه افشــای آنهــا را در برهــه
کنونــی نــدارم امــا دشــمنان بایــد خــوب بداننــد
کــه آنچــه در پیــش اســت کوبندهتــر و شــدیدتر از
گذشــته خواهــد بــود ،ملــت یمــن ،رهبــری ،ارتــش
و کمیتههــای مردم ـیاش آمادگــی کاملــی دارنــد تــا
ایــن درد را بــه تمــام ارکان حکومتهــای ســعودی و
امــارات وارد کننــد.

