پنجشنبه  ۵خرداد 1401

رحلت استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی در1384

رحیم مؤذنزاده اردبیلی ،اذان گوی و نوحه خوان
مشهور ایرانی (۱۳۸۴-۱۳۰۴ش) در اردبیل
زاده شد .اذان مشهور وی که در سال  ۱۳۳۴در
رادیو ضبط شد به عنوان اولین اثر ثبتی در حوزه
میراث معنوی ایران در سال  ،۱۳۸۷به ثبت رسیده.
اذانگویی در خانواده آنها ۱۵۰ ،سال قدمت داشته و
نام فامیل آنها بههمین دلیل مؤذنزاده شده است.

اوکراین
بخشی از
خاکش را بدهد
«هنری کیسینجر»
در اجالس داووس
درباره عواقب
ادامه جنگ در
اوکراین هشدار
داده و خواستار
آن شده که کییف
واگذاری بخشی از
خاکش به روسیه
را بپذیرد و جنگ
را به پایان برساند.
او با بیان اینکه
ادامه سیاستهای
تحریکآمیز علیه
مسکو میتواند
عواقب فاجعهباری
برای اروپا داشته
باشد ،گفت« :الزم
است مذاکرات طی
دو ماه آینده آغاز
شود ،پیش از اینکه
جنگ به نقطهای
برسد که نتوان به
آنها غلبه کرد».

جهان

مهدی خــالــدی دوب ـ ــاره
تــی ــران ــدازی و دوب ـ ــاره کشتار
ب ـیگ ـنــاهــان در م ـهــد تـمــدن
غــرب؛ ایــاالت متحده آمریکا.
کـشـتــاری خونین کــه ای ــن بار
ک ــودک ــان در ک ــان ــون آن ق ــرار
داشتند .حادثهای تلخ که هر چند نیت ضارب
از این اقــدام هنوز مشخص نیست اما بار دیگر
انگیزه نژادپرستانه در این جنایت هم پررنگ به
نظر میرسد.
بر این اساس بامداد گذشته منابع خبری حمله
مسلحانه به دبستان «راب» در شهر «اوالــد»
ایالت تگزاس را رســانـهای کــردنــد .در ایــن ماجرا
 ۱۹دانـشآمــوز مدرسه و دو معلم کشته شدند.
گِرِگ اَبِت ،فرماندار تگزاس عامل مظنون تیراندازی
را سالوادور راموس  ۱۸ساله توصیف کرد .پلیس
فرد مهاجم را از پا درآورده است .بر اساس اعالم
پلیس،مظنوناحتماال ًبهتنهاییعملکردهاست.
به گزارش رسانههای محلی در آمریکا مرد مسلح
در آغاز تیراندازی مادربزرگ خود را کشته است.
همچنین او ممکن است دانشآموز دبیرستانی
در منطقه بوده باشد .به گزارش رسانههای آمریکا
وی در روز تولد  ۱۸سالگیاش دو قبضه سالح گرم را
بهطور قانونی خریداری و به خود هدیه کرده است.

◾

◾واکنشها به جنایت تگزاس
اکثریتشهراوالدراالتینتبارهاتشکیلمیدهند،
همانگونه که گفته شد همین مسئله موضوع
نژادپرستانه بودن جنایت را پررنگتر کرده است.
این شهر در  ۱۴۰کیلومتری غرب سنآنتونیو واقع
شــده و شـمــار دانـ ـشآم ــوزان دبستان یــاد شده
 ۵۰۰نفر است .پنجشنبه این هفته آخرین روز
سال تحصیلی کودکان در این مدرسه بود.
به گــزارش شبکه تلویزیونی رویـتــرز ،پس از این
جنایت بر اساس دستور جو بایدن ،عالوه بر سه
روز عزای عمومی ،پرچمهای آمریکا بر فراز همه
ساختمانهای دولتی در داخل و خارج این کشور به
حالتنیمهبرافراشتهدرآمد.رئیسجمهورآمریکا
طی سخنانی گفت :من امیدوار بودم هنگامی که
رئیس جمهور شدم شاهد جنایت دیگری نباشم.

گزارش

در حاشيه

جرجبوش
ازسوءقصد
احتمالیجان
سالمبهدربرد
افبیآی با بازداشت
یک تبعه عراقی
ادعا کرده وی قصد
داشته جرج بوش را
به قتل برساند .وزارت
دادگستری آمریکا
اعالم کرد :یک تبعه
عراقی ساکن ایالت
اوهایو آمریکا شب
گذشته دستگیر شده
و با اتهامات فدرال
مرتبط با توطئه ترور
رئیس جمهور پیشین
آمریکا روبهرو است.
افبیآی همچنین
مدعی است :شهاب
احمد شهاب افزون بر
این ،با اتهاماتی همچون
تالش برای آوردن اتباع
غیرقانونی به خاک
آمریکا مواجه است.
گفته میشود در ماه
نوامبر ،شهاب به یکی
از خبرچینان افبیآی
گفته بود میخواسته
جرج بوش را بکُشد،
زیرا احساس میکند او
مسئول کشتن بسیاری
از عراقیها در حمله
آمریکا به کشورش
است.
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◾

◾با وجود بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ
روسیه علیه اوکــرایــن ،در کمال تعجب شاهد
بودیم ارزش روبل در برابر دالر تقویت شده و به
بهترین ارز در مقابل دالر تبدیل شد .این مسئله
را چطور تحلیل میکنید؟

پس از آغاز جنگ روسـیه و اوکرایـن ،تحریمهای
اقتصـادی جدیـدی نیـز علیـه اقتصـاد روسـیه
توسـط آمریـکا ،اتحادیـه اروپـا و انگلیـس اعمـال
شـد .در حـال حاضـر حـدود سـه مـاه اسـت کـه
ایـن تحریمهـا اعمـال میشـود و دامنـه فشـار
یسـابقه است.
تحریمها بر فدراسـیون روسیه ب 
در مجمـوع حـدود 7هـزارو 500تحر یـم اعمـال
شـده و میتـوان بیـان کـرد ایـن حداکثـر تعـداد
محدودیتهایی است که تاکنون توسـط ایاالت
متحده اعمال شـده اسـت .در پی این تحریمها،
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خبر

دادگاه هند یاسین مالک را محکوم کرد

حبس ابد
برای رهبر مقاومت کشمیر
درتازهترینحادثهتیراندازیدریکدبستانآمریکا
 21نفرازجمله 19دانشآموزکشتهشدند

بازگشت
به غرب وحشی

اینکه یک نوجوان  ۱۸ساله وارد فروشگاه اسلحه
شود و سالح هجومی خریداری کند ایده نادرستی
اســت .بایدن ادامــه داد :وقــت آن رسیده مقابل
البیهای اسلحه بایستیم .از سوی دیگر« ،کاماال
هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا نیز اعمال
محدودیت درباره بهکارگیری ،فروش و استفاده از
سالح گرم در آمریکا را خواستار شد .وی گفت:
قلب ما همچنان از حوادث تیراندازی در مدارس
آمریکا به درد میآید .کافی است!

گفته میشود که در آن دست کم چهار نفر(به غیر
از تیرانداز یا تیراندازان) کشته یا زخمی شوند .در
آخرینمورد،شنبهگذشته 10شهروندسیاهپوست
در حملهای نژادپرستانه در سوپرمارکتی در بوفالو
کشته شدند .امــا کشتار روز سهشنبه در شهر
«اوال ــد» تگزاس ،پس از تیراندازی مرگبار سال
 ۲۰۱۲میالدی در شهر «نیوتون» ،خونینترین و
مرگبارترین تیراندازی مدارس در تاریخ سالهای
اخیر آمریکاست .کشتار یاد شده آمریکا را در
شوک و بهت فرو برد .در آن تیراندازی  ۲۰کودک و
 ۶بزرگسال به ضرب گلوله مهاجم کشته شدند.
آزادی خریـد و فـروش سلاح گـرم و حمـل آن عامل
اصلـی چنیـن کشـتارهایی در ایـن کشـور اسـت.
باوجـود مخالفـت ظاهـری مقامـات ایـن کشـور بـا
قوانیـن فعلـی مرتبـط بـا حمـل و خر یـد و فـروش
یهـای قدرتمنـد اسـلحه در آمریکا
سلاح گـرم ،الب 
امـکان هرگونـه اعمـال تغییـرات در محـدود کـردن
سیاسـتهای یـاد شـده را سـد کردهانـد .براسـاس
متمـم دوم قانـون اساسـی آمریـکا شـهروندان ایـن
کشـور میتواننـد سلاح گـرم بـا خـود حمـل کننـد.
همین مسـئله سـبب شـده سـاالنه دهها هـزار نفر
در ایاالت متحده در خشونتهای ناشـی از سالح

قدس همزمان با تظاهرات ضددولتی در پاکستان
به رهبری «عمرانخان» و تشدید تدابیر امنیتی
در پایتخت و دیگر شهرهای ایــن کـشــور ،دولــت
ن ــواز شــر یــف از تـهــدیــدات امنیتی ب ـهویــژه حمله
انتحاری احتمالی علیه نخستوزیر پیشین خبر
داد .به گزارش ایرنا ،تظاهرات گسترده حامیان حزب
تحریک انصاف به رهبری عمرانخان درحالی روز
گذشته از حومه شهر پیشاور به سمت اسالمآباد
پایتخت پاکستان آغــاز شد که تمامی مسیرهای
منتهی به پایتخت بسته و بیش از ۲۲هــزار نفر از
نیروهای امنیتی در داخل اسالمآباد برای جلوگیری
از تجمعات سیاسی و ورود کاروا ن معترضان مستقر
شدند .گزارش شبکههای خبری پاکستان نیز حاکی
از درگیری شدید میان نیروهای پلیس و طرفداران
حزب عمرانخان در شهر الهور است و همزمان دهها
نفر از معترضان درپی خشونت و درگیری با نیروهای
امنیتی بازداشت شدند.
دیــوان عالی پاکستان روز گذشته طی رسیدگی به

دادخواستی دربــاره بازداشتهای گسترده فعاالن
سیاسی ،بستهشدن مسیرهای ارتباطی به پایتخت
و ممانعت دولت از برگزاری تظاهرات مخالفان ،از
مسئوالن ارشد انتظامی و امنیتی شهر اسالمآباد
خ ــواس ــت ی ــک م ـحــل اخ ـت ـصــاصــی ب ـ ـرای تجمع
معترضان مشخص و برنامه نهایی را به دادگاه اعالم
کنند .اما دادستان کل پاکستان در جلسه دیوان
عالی با ارائه گزارش محرمانه سازمانهای اطالعاتی
این کشور از احتمال وقوع حمله تروریستی در حین
برگزاری تظاهرات ضددولتی خبر داد .وی افــزود:
زندگی نخست وزیر پیشین در خطر است و حزب
وی و حامیان عمرانخان باید این وضعیت حساس و
خطرناک را درک نمایند .اما بسیاری معتقد هستند
این هشدار آن هم در حالی که قرار است طرفداران
عمران خان تجمع گسترده خود در اسالمآباد را آغاز
کنند نه از روی واقعیت بلکه حربهای برای پایان دادن
به تجمع مخالفان است .گفتنی است عمرانخان
نخستوزیر برکنار شده پاکستان ،انحالل پارلمان و

◾

◾معلمها مسلح شوند!
ایده تد کروز اما جالب بود؛ مسلح کردن معلمان
و تعقیب خالفکاران .سناتور جمهوریخواه اهل
تگزاس تیراندازی اوالد را «واقعا ًهولناک» توصیف
کرد اما گفت اصالح قوانین سالح راه مؤثر جلوگیری
از این جنایات نیست .او گفت :تعقیب خالفکاران
راه جلوگیری از این نوع جنایات است .کروز مدعی
شد :حضور مأموران مسلح در محیط تحصیلی
مؤثرترین راه تأمین ایمنی کودکان است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه از ابتدای سال
 ۲۰۲۲تاکنون ۲۰۰ ،تیراندازی جمعی در آمریکا
صورت گرفته است .تیراندازی جمعی به تیراندازی

گـرم کشـته و زخمـیشـوند.
در سـال  ،۲۰۲۱تعـداد  ۲۰هـزار و  ۷۲۶مـورد مـرگ
ناشـی از سلاح گرم بدون احتسـاب خودکشـی با
اسـلحه در آمریـکا ثبـت شـده اسـت .بـه گـزارش
سـی ان ان ،بـرای هـر  ۱۰۰آمریکا یـی حـدود
 ۱۲۰قبضـه اسـلحه وجـود دارد کـه بـرای جهانیان
این موضـوع باور کردنی نیسـت .در میان جدیت
نداشتن مقامات و ادامه منفعتطلبی البیهای
قدرتمنـد سلاح ،ایـن وضعیـت آشـفته ،والدین و
معلمـان آمریکایـی را بـه ترتیبـات ویـژه واداشـته
است .تمرینهای آمادگی برای شرایط اضطراری
مربوط به حملـه مسـلحانه ،اکنون به یـک برنامه
رایـج آموزشـی از دوره دبسـتان تـا دبیرسـتان بدل
شـده اسـت .مسـلح شـدن معلمـان ایـدهای دیگر
است که این روزها مطرح شده و طرفداران زیادی
دارد .کِن پکسـتون دادسـتان کل تگزاس هم پس
از حادثه اخیـر با اشـاره به ایـن موضوع گفـت :راه
حـل شـاید مسـلح کـردن آمـوزگاران باشـد .او در
مصاحبه با شـبکه محافظـهکار نیوزمکس تأکید
کرد :مسلح کردن معلمان و سایر مدیران مدارس
بـه طـور بالقـوه بـه جلوگیـری از حملات آینـده تـا
زمـان رسـیدن مقا مهـا کمـک میکنـد.
اعالم تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام
در پاکستان را تنها شرط عقبنشینی از تظاهرات
و یا پایان بنبست سیاسی در کشور اعالم کرد .وی
همچنینبرمقاومتعلیهآنچهدولتدستنشانده
در پاکستان با تبانی آمریکا دانست ،تأکید و اظهار
کرد :وضعیت فعلی پاکستان آزمونی برای نهادهای
قدرتمند و تصمیمگیرنده کشور است.

بازخوانی تجربه اقتصادی روسیه در تقابل اقتصادی با غرب

راز افزایش ارزش روبل

هزار مترمکعب رسیده نیز از رفع خطرات توقف
عرضـه گاز روسـیه بـه اروپـا خبـر میدهـد .بانـک
مرکـزی نیـز مجموعـهای از اقدامـات را بـا هـدف
حفـظ نـرخ پـول ملـی آغـاز کـرد .در واقـع ،باتوجـه
بـه شـرایط ،مـردم فدراسـیون روسـیه بـه دالر و
یورو نیاز نداشـتند .شـرکتهای بـزرگ مجبور به
واگذاری  80درصد درآمد ارزی شـدند و نرخ سود
بـه  20درصـد افزایـش یافـت.

◾

◾به نظرشما مهمترین مسئلهای که نقش
کلیدی را در ارتــقــای ارزش روبــل ایفا کــرد کدام
عامل بود؟

نـرخ مبادلـه روبـل و سـهام شـرکتهای روسـی
کاهـش یافـت و محدودیتهایـی در معاملات
مالـی ظاهـر شـد .شـرکتهای خارجـی کار در
روسـیه را متوقـف کـرده و تأسیسـات تولیـد خـود
را بسـتند.
از مهمترین تأثیرات تحریم که هم برای اقتصاد
روسیه و هم برای مردم دارای اهمیت بود ،سقوط
روبل روسیه است .در  11مارس ،هر دالر  118روبل
شد و برخی از کارشناسان نرخ تقریبا ً 200روبل
در هر دالر را پیشبینی کردند .اما پس از مدتی با
کمال تعجب این واحد پولی بهسرعت شروع به
بازپسگیری موقعیتهای از دست رفته کرد .تا
اول آوریل ،روبل به  83در هر دالر افزایش یافت
و تا  11می 11 ،درصد قویتر از ابتدای سال ،یعنی
پیش از جنگ با اوکراین و تحریمها بود .این به
بلومبرگ اجازه داد روبل را به عنوان «بهترین ارز

در بین ارزهای جهانی از نظر تقویت در برابر دالر»
معرفیکند.
جمعـه هفتـه گذشـته ،بـازار ارز بـورس مسـکو بـا
تقویـت روبـل آغـاز شـد .در همـان سـاعت اول
معامالت ،روبل بیش از  5/2درصد در برابر دالر
تقویت شد .هفته گذشته ،اوج دوره مالیاتی بود
و زمانی که مشـاغل بهدولت مالیات میپردازند،
صادرکننـدگان ب هطـور سـنتی فـروش درآمدهای
ارزی را افزایـش میدهنـد .همچنیـن بـر اسـاس
گزارشهـای رسـانهها و کارشنا سـان رو سـی،
شـرکتهای گاز غربـی بـه افتتـاح حسـاب در
گازپـروم بانـک بـرای پرداخـت هزینـه گاز روسـیه
ادامـه میدهنـد .بنابرایـن ،حضـور دالر و یـورو
ناشی از منابع گاز در کشور ادامه خواهد داشت.
قیمـت لحظـهای گاز کـه در روزهـای اخیـر رونـد
کاهشـی داشـته و حـال بـه مـرز 900دالر در هـر

علی اوین دادگاهی در هندوستان یکی از رهبران
مسلمان این کشور را به حبس ابد محکوم کرد .به
گزارش قدس ،یاسین مالک ،یکی از رهبران مسلمان
هندوستان پس از سه سال بازداشت در زندانهای
این کشور روز گذشته سرانجام از حکم خود مطلع
شد .یاسین مالک ،رهبر جبهه آزادیبخش جامو
و کشمیر است و دولت هند اتهام او را کمک مالی
به گــرو ههــای تروریستی اعــام کــرده اســت .جبهه
آزادیبخش جامو و کشمیر در کنار دیگر گروههای
مقاومت در این منطقه ،به اجرا نشدن قانون اساسی
هندوستان توسط دولت این کشور اعتراض دارند.
براساس قانون هند ،منطقه جامو و کشمیر که جزو
ایالتهای شمالی هستند باید بهشکل خودمختار
اداره شوند .بالفاصله پس از اعــام حکم دادگــاه
یاسین مالک ،درگـیــری در سرینگار ،مرکز ایالت
کشمیر بین جوانان و نیروهای هندی باال گرفت.
همچنین اینترنت موبایل در چند نقطه کشمیر به
حالت تعلیق درآمد.

 10شهید و مجروح در پی
انفجارهای مزار شریف

رسانههای افغانستان از وقــوع  3انفجار در شهر
مزار شریف در والیت بلخ افغانستان خبر دادند.
به گزارش کابل تایمز ،گفته میشود که یکی از این
انفجارها در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف رخ
ش های اولیه در این خصوص حاکی
داده است .گزار 
است که این انفجار یک خودرو مسافربری را هدف
قرار داده است .انفجار دوم در ناحیه آریانا در حوزه
پنجم امنیتی شهر مزارشریف ر ُخ داده است .طالبان
تاکنون تنها وقوع یک انفجار را تأیید کرده است.
همچنان منابع خبری از وقــوع انفجار در مسجد
«حضرت ذکریا» در شهر کابل خبر دادند .به ادعای
این منبع در این انفجار دست کم  10نفر شهید و یا
زخمی شدهاند.

معترضانارمنستانی
اقامتگاه رئیسجمهور را بستند

معترضان ارمنستانی با تجمع مقابل کاخ ریاست
جمهوری و بستن در اصلی ،سیاستهای دولت را
در راستای منافع ترکیه و آذربایجان دانسته و به آن
اعتراض کردند .به گزارش تاس ،در ادامــه ،درگیری
بین نیروهای پلیس و معترضان روی داده است.
از نوامبر  ۲۰۲۰و با موافقت نیکول پاشینیان با
آتشبس به میانجیگری روسیه برای پایان دادن به
جنگ  ۶هفتهای بر سر منطقه قرهباغ کوهستانی،
مــوج انتقادهای شدید در ارمنستان به راه افتاد.
مخالفاننخستوزیررابهنرمشدرمقابلجمهوری
آذربایجان در مذاکرات صلح متهم میکنند.

گفتوگو
زینب اصــغــریــان پـ ــس از
آنـکــه روسـیــه تصمیم بــه جنگ
علیه اوکــرایــن گرفت بسیاری از
کــارش ـنــاســان تخمین زدن ــد ارز
روسیه سقوط جدی خواهد داشت اما در کمال
ناباوری شاهد بودیم باوجود تحریمهای شدید
آمریکا علیه روسـیــه ،پس از کاهش مقطعی،
روبل توانست ارزش خود را دوباره بدست آورد.
برای بررسی علت این مسئله و بررسی راهبردهای
انجام شده توسط روسیه و عوامل موفقیت این
کشور در ارتقای جایگاه روبل ،به سراغ خانم زهرا
خدابین ،کارشناس ارشد مسائل روسیه و فعال
اقتصادی رفتهایم .آنچه در ادامه میآید مشروح
گفتوگوی ما با او است.
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امــا ایــن تجارت کــاال بــود که در ایــن برهه نقش
کلیدی ایفا میکرد ،زیرا بسیاری از خدمات مانند
گردشگری ،سفر هوایی و خریدهای خارجی
و ...دیگر فعال نبودند و در این شرایط با کاهش
تقاضای ارز مواجه میشویم و این محدودیتها
موجب تقویت روبل نیز میشود .در حال حاضر
خرید چیزی از خارج در روسیه آسان نیست.
بر اســاس بــرآوردهــای بانک جهانی ،بـرای مثال
واردات روسیه در سال  2022حــدود 35درصــد
کاهش خواهد یافت.
براساس آخرین الزامات کرملین ،تبادالت باید به
یشـود
روبل انجام شـود و در نتیجه مشـخص م 
تقریبـا ًهیـچ تقاضایـی بـرای ارز وجـود نـدارد ،امـا
از آ نطـرف عرضه وجـود دارد .شـرکتهای غربی
بهتدریج صـادرات به روسـیه را کاهـش میدهند
و عرضه کاهش مییابد .روسـیه دیگر نمیتواند
روبـل را بـه دالر تبدیـل کنـد و نگهـداری پـول بـه
دالر هم برای دولت و هم برای تجار امن نیسـت.

آتشسوزی دوباره در مخازن
سوختی بندر اشغالی حیفا

رسانههای رژیم صهیونیستی روز گذشته بار دیگر
از وقوع آتشسوزی در یک مخزن سوخت واقع در
تأسیساتنفتی«سونول»درشهراشغالی«حیفا»
خبر دادند .گفتنی است پیش از این نیز در نوزدهم
اردیبهشت ،مخزنی در منطقه «کریات حائیم» در
بندر اشغالی حیفا دچار حریق شده بود که هشدار و
اعتراض دوباره مقامهای صهیونیست محلی درباره
برچیدهشدن این تأسیسات را درپی داشت .طبق
روالمعمولسکوتخبریرسانههایصهیونیستی،
گفته میشود ایــن بــار نیز ارتــش ایــن رژیــم دستور
سانسور جزئیات این حادثه را داده است.

موضع پدر انقالبهای رنگی
جهان درباره جنگ اوکراین

میلیاردر معروف یهودی که در ایجاد آشــوب در
کشورهای مختلف نقش دارد ،طی اظهاراتی مدعی
شــد :عملیات نظامی روسیه در اوکــرایــن نشانگر
تقابل دنیای باز و بسته است .به گــزارش گاردین،
«ج ــورج س ــوروس» همچنین از عملیات نظامی
روسیه در اوکراین به عنوان تهدیدی برای آغاز جنگ
جهانی سوم و به تبع آن ،نابودی تمدن بشری یاد
کرد .سوروس در سخنرانی خود در نشست مجمع
جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سوئیس در این
زمینه به لفاظی برضد «والدیمیر پوتین» و «شی
جینپینگ» رؤسای جمهور روسیه و چین پرداخت.
سوروس در لفاظی خود در این زمینه گفت :رژیمهای
سرکوبگر اکنون در حــال رشــد و جوامع بــاز تحت
محاصره هستند .امروز چین و روسیه بزرگترین
تهدید برای جامعه باز هستند.

