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گفت وگوي »جوان« با رئیس مؤسسه ادب پژوهي شیعه 

نويسندگان تاريخ ادبيات 
 ميراث ادبيات شيعي را سانسور كرده اند

دکتر رضا بیات از متخصصان ادبیات فارسي  است که حدود هفت س�الي مي شود به طور   فرهنگي
تخصصي در حوزه ادبیات شیعه فعالیت دارد. تصحیح کتاب»علي نامه« از 
جمله آثار وي است که نخستین اثر منظوم شیعي بعد از شاهنامه محسوب 
مي شود. وي که در حال حاضر به عنوان رئیس مؤسسه ادب پژوهي شیعه با 
همكاري تعدادي از متخصصان و کارشناس�ان ادبیات فارسي روي متون 
ادبي شیعي کار پژوهشي انجام مي دهد، معتقد است قسمت زیادي از تاریخ 
ادبیات ایران به صورت تعمدي سانسور شده تا جهت مذهبي این ادبیات 
را مي خوانی�د. ب�ا وی  نادی�ده گرفت�ه ش�ود. گ�پ وگف�ت م�ا 

شما نظریه اي درباره سانس�ور تعمدي ادبیات فارسي دارید. این 
نظریه بر چه اساس و در چه حوزه اي است؟

برخالف تصور عمومي كه سهمي حدود 5 تا 10 درصد از ميراث ادبيات فارسي 
را مربوط به حوزه ادبيات آييني مي دانند، بايد بگويم نزديك به نيمي از ميراث 
ادبيات فارس��ي ما آييني اس��ت. براي اثبات اين ادعاي بزرگ، توجه شما را به 
نتايج چند تحقيق آماري جلب مي كنم. آقاي راشد محصل كتابي دارند به نام 
» شناخت توصيفي منظومه هاي ديني فارسي« كه آستان قدس رضوي چاپ 
كرده است. در اين كتاب ايشان 407 منظومه ديني را معرفي كرده است. االن 
ذهنيت ها مي رود به اين س��مت كه »بله، در دوره قاجاريه تعدادي بوده اند كه 
شعرهاي ضعيفي گفته اند وكاًل در آن دوره زياد شعر گفته اند!« اما  از اين 407 
منظومه 291 مورد آن تاريخ دارد، يعني معلوم اس��ت كه در چه زماني سروده 

شده و مربوط به چه قرني است. 
چند منظومه مثل لیلي و مجنون یا خس�رو و ش�یرین در حوزه 

ادبیات شیعي داریم؟ 
40 منظومه ديني و ش��يعي داريم كه يكي از آنها »علي نامه« است كه شكر 
خدا اين كتاب چاپ شده است. 60 س��ال بعد از شاهنامه فردوسي، 11هزار 
و 200 بيت فقط جنگ جمل و صفين را به شيوه ش��اهنامه به نظم درآورده 
است. به لحاظ تاريخي بعد از شاهنامه، گرشاسپ نامه قرار مي گيرد و سومين 
حماسه زبان فارسي محسوب مي ش��ود اما مي بينيم كه هيچ نام و نشاني از 
آن در هيچ كجاي ادبيات ما نيست. جالب اس��ت كه در مقدمه  همين كتاب 
»علي نامه« ش��اعر مي گويد كه »علي نامه خواني و حمزه نامه خواني مرسوم 
شده بود، محمود غزنوي و مش��ابه هايش براي اينكه جلوي ذكر نام امام علي 
را بگيرند، ش��اهنامه خواني را رواج دادند.« نمي خواهم بگويم ادعايش چقدر 
درست يا غلط است اما قدر مسلم اس��ت كه اين كتاب اولين منظومه ديني 
نيست. س��راينده آن احتماالً مناقب خوان اس��ت، اينكه مي گويد قبل ازاين 
كتاب، حمزه نامه خواني و علي نامه خواني مرسوم بوده است، يعني علي نامه اي 

غير از علي نامه حاضر. 
این ادبیات فقط مختص امام علي)ع( است؟

خير. يكي از اتهاماتي كه به ش��يعيان مي زنند، اين اس��ت كه توجه شيعيان به 
علي بن ابيطالب)ع( است و پيامبر)ص( را رها كرده اند! ولي بنابر آمار اين كتاب، 

91 منظومه براي پيامبر)ص( سروده شده است.
آماري داریم که چند کتاب خطي مخت�ص ادبیات دیني موجود 

است؟
بله. نس��خه هاي خطي ما در كتابخانه هاي مختلف فهرس��ت هاي پراكنده اي 
داش��تند. هر حوزه علميه اي، هر دانش��گاهي، هر دانش��وري، يك مجموعه  
كتاب هاي خطي براي خودش داش��ت و در بهترين حالت يك فهرس��تي هم 
منتشر كرده بود كه مثاًل نس��خ خطي كتابخانه فالن جا. آقاي درايتي زحمت 
كشيدند اين فهرست ها را يكپارچه كردند به اسم »دنا: دست نويس هاي ايران« 
كه در 12 جلد چاپ شد. بعدها در شكلي كامل تر نسخه هايي را هم آوردند به 
اسم »فنخا: فهرستگان نسخ خطي ايران« كه 34 جلد رحلي شد. اين مجموعه 
34 جلدي فهرست يك سوم نسخه هاي داخل ايران است اما دو سوم نسخه هاي 

داخل ايران هنوز شناسايي نشده اند.|  بقیه در صفحه16

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
 شنبه 28 مهر 1397   -    10 صفر 1440

سال بیستم- شماره 5496 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

در خواب اين موفقيت نمانيم!
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ويژه هاي جوان  

 يک اصالح طلب: روحانی با برجام تمام شد!
 تا نقد مي كنيم مي گويند خاتمي تضعيف شد!

صفحه 2

برداشت از منابع آبي 
400 دشت کشور 

ممنوع شد
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  اين ممنوعيت به علت بحران فرونشست است و شامل 
دشت هاي استان هاي  فارس، كرمان، خراسان رضوي و  

جنوبي، تهران، قزوين و همدان می شود

گرانیدوبارهخودرویداخلی
اینباربااجازهسران3قوه!
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  حاجي دليگاني: نحوه انتخاب مديران خودروسازي ها  
تعهدات پشت پرده اي است كه افراد پرنفوذ صاحب قدرت 

در دولت دنبال مي كنند

رئیس جمهور روسیه  نشس�ت   جهان ی�ک  در 
امنیتی دوب�اره قدرت اتم�ی این کش�ور را به رخ 
حریفان کش�ید و تصریح کرد ظرف چند ثانیه هر 
حمله هسته ای به این کشور با پاسخ متقابل روبه رو 
می شود. اما نکته جالب توجه این هشدار استفاده از 
ادبیات دینی بود. رهب�ر کرملین از واژه ش�هید و 
بهشت در ارتباط با کشته شدگان روسی در چنین 

جنگی استفاده کرد. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، والدیمیر پوتین، 
در نشست ساالنه موسوم به » نشست باشگاه مباحثه 
والدای « در س��وچی در خصوص طیف گس��ترده ای 
از مسائل نظیر جنگ سوریه، س��اح های هسته ای و 
سیاس��ت های نظامی و دفاعی کش��ورش و همچنین 
روابط دوجانبه با امریکا، چین و ژاپن مش��خصاً درباره 
سیاستگذاری های دفاعی و تسلیحات هسته ای روسیه 
گفت: دکترین هسته ای روسیه دربردارنده یک حمله 
پیش دستانه نیست اما مسکو مصمم به پاسخ به هرگونه 

حمله نخست از جانب هر متجاوز بالقوه است. 
پوتین گف��ت: درباره مس��ئله آمادگی خ��ود من و ما 
برای استفاده از تس��لیحات تحت اختیارمان از جمله 
تسلیحات انهدام وس��یع برای محافظت از منافع مان 
من به شما یادآوری می کنم که قبًا گفتم ما در مفهوم 
در نظر گرفته شده برای تسلیحات هسته ای خود ایده 
حمله پیش دستانه را نداریم.  ایده ما پاسخ به یک حمله 
پیش دستانه است. آن دسته از کس��انی که می دانند 
نیازی به اینکه من ای��ن را توضیح بدهم ندارند اما من 
بار دیگر می گوی��م معنی این مطلب این اس��ت که ما 
آماده استفاده از تسلیحات هس��ته ای تنها زمانی که 
مطمئن شویم یک متجاوز بالقوه به روسیه و خاک ما 
حمله می کند، هستیم.  پوتین اظهار کرد: ما به عنوان 
» ش��هید « به بهش��ت می رویم و متجاوز   ها به سادگی 
کشته خواهند ش��د.  وی افزود: متجاوز باید بداند که 
تافی کردن غیرقابل اجتناب اس��ت و از بین خواهد 

رفت و ما به عنوان قربانی تجاوز شهید محسوب شده 
و به بهشت می رویم در حالی که آنها خیلی ساده جان 
خود را از دست خواهند داد چون زمانی برای آنکه توبه 
کنند، نخواهند داش��ت.  پوتین در بخ��ش دیگری از 
سخنانش گفت روسیه در ماه های آینده سیستم های 
موش��کی مافوق صوت آوانگارد را مستقر خواهد کرد.  
او گفت: ما در پاسخ به تشکیل سیستم دفاع موشکی 
امریکا موشک های خودمان را ارتقا می دهیم که برخی 
از این موشک    ها به خدمت گرفته شده و برخی هم در 
ماه های آینده مستقر می شوند که منظور من سیستم 

آوانگارد است. 
 تحریم ایران و جایگزینی دالر

رئیس جمهور روس��یه با اش��اره به اعتقاد کشورهای 
اروپایی به پایبندی ایران به توافق هسته ای ، سیاست 
تحریمی امریکا را اش��تباه بزرگ واش��نگتن خواند و 
افزود: دوستان امریکایی ما اعتماد به دالر را به عنوان 
تنها ارز ذخیره جهانی از بین می برند.  وی با بیان اینکه 
بسیاری از کشور   ها به فکر استفاده از ارز دیگر به جای 
دالر هستند، ادامه داد: کشورهای اروپایی می خواهند 
با ایران تجارت کنند، آنه��ا نمی پذیرند که تهران مفاد 
برجام را نقض کرده اس��ت، به همین دلیل سیستمی 
ش��بیه س��وئیفت برای پرداخت های بین المللی ابداع 
کرده ان��د.  رئیس جمهور روس��یه به تمایل کش��ور   ها 
برای کنار گذاش��تن دالر اش��اره کرد و گفت: ما قطعاً 
به دنبال حرکت به س��مت اس��تفاده از پ��ول ملی در 
تجارت خارجی هس��تیم.  این رویکرد ما به این دلیل 
نیس��ت که می خواهیم دالر را تضعیف کنیم، بلکه از 
این جهت که امریکا دائم ما را تحریم می کند خس��ته 
ش��ده ایم و می خواهیم موقعیت اقتصادی کشور خود 

را حفظ کنیم.
  حذف دالر از مبادالت روسیه و چین

وزارت اقتصاد روسيه اعالم كرد كه مسكو و پكن در حال 
كار روی يك توافق بين دولتی برای افزايش اس��تفاده 
از روبل و ي��وان و حذف حداكث��ری دالر در مبادالت 

دوجانبه خود هستند. 
 به گزارش شبكه راشاتودی، وزارت اقتصاد روسيه روز 
جمعه اعالم كرد: »مسكو و پكن در حال همكاری برای 
حصول يك توافق در راستای افزايش استفاده از روبل و 

يوان در مبادالت تجاری خود هستند.«
سرگئی گوركوف، معاون وزارت اقتصاد روسيه در اين 
باره گفت: »متن اين توافق در حال آماده شدن است و 
اين روند آسان نخواهد بود.« وی ادامه داد: »روسيه و 

چين در مبادالت دوجانبه تجربه دارند.«
گوركوف افزود: »چين و روسيه توانسته اند با موفقيت 
طرح س��وآپ ارزی روبل و يوان را اجرا كرده و از سال 
2014 تاكنون اس��تفاده از ارزهای مل��ی در مبادالت 
دوجانبه را افزايش و وابستگی به دالر و يورو را كاهش 
دهند. اين توافق سوآپ ارزی اواخر سال 2017 تمديد 
شد.« معاون وزارت اقتصاد روس��يه البته به جزئيات 
اين توافق و زمان اجرايی ش��دن آن اشاره نكرد. حجم 
مبادالت تجاری بين روس��يه و چين طی س��ال های 

گذشته افزايش چشمگيری را تجربه كرده است. 
بنا به اطالعات ارائه شده از سوی اداره كل گمرک چين، 
از ماه ژانويه تا سپتامبر س��ال جاری مبادالت تجاری 
چين با روسيه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
30درصد افزايش يافته و به 77 ميليارد دالر رس��يده 
است.  اين آمار نشان می دهد چين بزرگ ترين شريك 
تجاری روسيه محسوب شده و 15 درصد كل مبادالت 

تجاری روسيه در سال 2017 با چين بوده است. 
انتظار م��ی رود طی س��ال ج��اری حج��م مبادالت 
تجاری دوجانبه بين روس��يه و چين به 100 ميليارد 
دالر افزاي��ش پيدا كن��د و اين رقم تا س��ال 2024 به 

200ميليارد دالر افزايش يابد. 
سال گذشته ميالدی 9 درصد از پول صادرات روسيه 
به چين به روبل پرداخت ش��د و ش��ركت های روسی 
نيز 15 درصد كل مبادالت تج��اری خود را با چين به 
يوان انجام دادند. اين رقم س��ه سال پيش به ترتيب 2 

و 9 درصد بود. 

هشدار اقتصادي اتمي به امريکا

مسعود بهنود  كه اين روز  ها   نکته
تحت فشار ش��ديد برای روشن شدن منابع 
مالی و درآمدی خود و دوستانش قرار گرفته، 
ظاهراً هنوز از گزارش چندی پيش روزنامه 
جوان كه نش��ان م��ی داد دخ��ل كاركنان 
بی بی سی فارسی با دخل داعش يكی شده و 
هر دو از بن سلمان - قاتل كودكان يمنی و 
قاتل روزنامه ن��گاران – مواجب می گيرند، 

عصبانی است. 
بهنود در برنامه ديده بان در توصيف گزارشی 
از دبير محترم س��رويس فرهنگ��ی روزنامه 
جوان با عنوان »ورود بينوايان ممنوع!« كه 
درباره تئاتر الكچری بينوايان است، می گويد: 
»محرمی در اين گزارش يك لگد به اين جناح 
و يك لگد به آن جناح می زند و خالصه... « 

می دانيم كه شرايط بر بهنود و همكارانش در 
شبكه ملكه انگليس از همسفرگی با داعش 
و با قاتل روزنامه نگاران سخت شده است تا 
جايی كه حاضر است حرفه ای گری خود را 
هم زير پا بگذارد و با بددهنی كردن، كمی از 

آالم خود بكاهد. 
بی بی س��ی فارس��ی در ماه ه��ای اخي��ر 
امتح��ان وابس��تگی خ��ود ب��ه دالره��ای 
سعودی و اس��رائيلی را در قضايای »حادثه 
تروريس��تی اهواز« ، »بزرگنمايی اعتراضات 
صنفی« و »همراهی با روياه��ای براندازی 
امريكايی ه��ا« نش��ان داد و م��ورد اعتراض 
گس��ترده مخاطبانش قرار گرفت و عجيب 
نيس��ت كه حاال ش��اهد عصبانيت جريان و 
كارشناسان شبكه صهيونيستی بی بی سی 

فارسی باشيم. 

برای بهنود بی ادب!

گفت وگو با سیدعیسي حسیني مزاري
 سردبیر خبرگزاري صداي افغان 

توطئهتضعيفهزارهها
درپارلمانافغانستان

جریاندارد
صفحه 6

تاريخ نويسان  ادبيات
 ميراث ادبيات شيعي را سانسور كرده اند

  دكتر رضا بيات : برخالف تصور عمومي كه سهمي حدود 5 تا 10 درصد 
از ميراث ادبيات فارسي را مربوط به حوزه ادبيات آييني مي دانند، بايد 
بگويم نزديك به نيمي از ميراث ادبيات فارسي ما آييني است اما كساني 

مثل ذبيح اهلل صفا و احسان يارشاطر و تاريخ نويسان وابسته به بهائيت در 
دوره رضاشاه كه تاريخ ادبيات ايران در دانشگاه ها به نگارش درآمد عمداً 
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در حالی که دولت 

مهران ابراهیمیان 
ب�ر   اقتصادي ه�م��واره 

تخصیص و تأمین 
ارز 4هزار و 200 تومانی و 3هزار و 700 تومانی 
برای کاالهای اساس�ی تأکید ک�رده اما این 
س�ؤال مطرح اس�ت که اگر چنی�ن اتفاقی 
افتاده چرا قیمت کاالهای اساسی بین 30 تا 
50 درص�د افزای�ش یافت�ه اس�ت؟ آی�ا 
تخصیص  ها نامناس�ب بوده یا ک�م کاری در 
نظارت بر توزی�ع کاالهای اساس�ی موجب 
گرانی کاال  هایی ش�ده که قیمت شان نباید 

بیش از 20 درصد افزایش می یافت؟ 
به گزارش »جوان« در جديد  ترين اظهارنظر  ها 
علی عوض پ��ور، دبيركل اتاق اصن��اف ايران در 
گفت وگو با تسنيم گفته است : برخی از مسئوالن 
اقتصادی كش��ور اعالم كردند كاالهای اساسی 
بين 30 تا 50 درصد افزايش قيمت داشته ولی 
نبايد قيمت كاال  هايی كه دولت آنها را با ارز 4هزار 

و 200 تومانی تأمين كرده، افزايش يابد. 
احتماالً اشاره اين مقام صنفی به اظهارات رئيس 
مركز آمار ايران درباره بهای » خوراک مردم « در 
شهريورماه است كه   نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل 36 درصد افزايش داشته است. 
اميدعلی پارسا روز   ش��نبه هفتم مهر با بيان اين 
آمار، تأثير نوسان های شديد بازار ارز در افزايش 
قيمت   ها را رد كرده و گفته بود: »افزايش قيمت 
دالر، سكه و ماشين آالت تا زمانی كه در دل كاال 
و خدمات مصرفی نرود، به ص��ورت تورم لحاظ 
نمی ش��ود.« يك��ی از برنامه های دولت حس��ن 
روحانی تك رقمی ماندن ميزان تورم بود اما روند 
افزايش قيمت   ها در ماه های اخير نشان می دهد 
كه حتی تخصيص ارز به كاالهای اساسی هدفمند 
نبوده و اهداف دولت در كاالهای اساسی و مواد 

خوراكی مردم، محقق نشده است . 
رئيس مركز آمار ايران به خبرگزاری تسنيم گفته 
بود: »تورم نقطه به نقطه در شهريور جاری نسبت 
به شهريور سال گذشته 26 درصد افزايش داشته 
كه برای خ��وراک 36 درصد و ب��رای جزئيات و 
كاالهای با دوام مردم 70 درصد و ميوه و خشكبار 

75 درصد است.«
بانك مركزی در آم��ار خود اعالم ك��رده كه در 
ش��هريور ماه ميزان تورم در تمام��ی گروه های 
كاالي��ی و خدمات��ی اصل��ی افزاي��ش داش��ته 
و ش��اخص   ها حت��ی در گ��روه خوراكی   ه��ا و 

آشاميدنی   ها تا 46 درصد رشد داشته است. 
 اثرات گرانی نرخ ارز نباید تا این حد باشد! 
همچنين علی عوض پور، دبي��ر كل اتاق اصناف 
ايران گفته اس��ت : از ابتدای امس��ال با توجه به 
تغييراتی كه در مباحث اقتصادی به وجود آمد، 
تغييراتی كه در نرخ ارز و ساير سياست های برون 
مرزی مان ايجاد شد و تحريم  هايی كه مطرح شد، 
در تأمين و توزيع كاال با مشكل مواجه شديم. از 
طرفی هم دول��ت، تدابير وي��ژه ای را در رابطه با 

25 قلم كاال ديد كه به صورت خاص مد نظر بود 
ولی واحدهای توليدی اعم از صنفی، صنعتی و 
توليدی بزرگ در تأمين و توليد با مشكل مواجه 
ش��دند و خأل چند ماهه ای را در بازار داشتيم و 
اين يك��ی از داليلی بود كه عرض��ه كاال كاهش 

پيدا كرد. 
به رغم اينكه در اين چند ماه كاهش عرضه داشتيم 
ولی كاهش عرضه، آن مقدار نبود كه بازار را بر هم 
بزند و برخی بحث های روانی نيز در اين چند ماه 
تأثيرگذار بود. همچنين تغييرات نرخ ارز نبايد تا 
اين حد، اثر مستقيمی روی كاال  ها داشته باشد. 

دبير كل اتاق اصناف ايران با ابراز اميدواری درباره 
ساماندهی و ثبات در قيمت مواد غذايی، اظهار 
داشت: خوشبختانه ثبات قوانين و مقرراتی را در 
تأمين ارز و سياست های پولی مالی طی يكی دو 
ماه گذشته داشتيم كه اين نويد اين را می دهد، 
بتوانيم توليدمان را كه بيشتر مواد غذايی مد نظر 

است، ساماندهی كنيم و ثبات داشته باشيم. 
 باید تا 20 درصد گران   می شد نه 50 درصد! 
وی با اشاره به افزايش قيمت 30 تا 50 درصدی 
برخی از كاالها، آن را غيرمنطقی دانست و گفت: 
برخی از مسئوالن اقتصادی كشور اعالم كردند 
بي��ن 30 تا 50 درص��د اقالم كاالهای اساس��ی 
افزايش قيمت داشته ولی نبايد كاال  هايی را كه 
دولت تأمين كننده ارز 4هزار و 200 تومانی برای 

آنها بوده، افزايش بيابد. 
عوض پور افزود: كليه كاال  ها و خدمات بر اساس 
مصوبات س��تاد تنظيم بازار كش��ور و س��ازمان 
حماي��ت از مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان 
نرخ گذاری می شود كه آمار و ارقامی كه ما داريم 

بين 10 تا 20 درصد افزايش قيمت داشتيم. 
وی ادامه داد: حتی برخی از افزايش قيمت  هايی 
كه واحدهای توليد داشتند، سازمان حمايت از 
مصرف كننده و سازمان تعزيرات حكومتی اعالم 
كردند كه ب��دون مجوز بوده و تش��كيل پرونده 
داده اند و در مراجع قضايی و س��ازمان تعزيرات 
در حال پيگيری است و بعضی  ها اعمال قانون و 
جرائم شده ولی اعتقاد ما بر است كه اين افزايش 
قيمتی كه بعضی از واحد های توليدی در روزهای 
اخير بين 30 تا 50 درصد داشتند، غيرمنطقی 

است و بازار مردم را اذيت می كند. 
دبير كل اتاق اصناف ايران با ابراز تأس��ف از باال 
بودن نرخ توليد در كشور، تصريح كرد: نرخ توليد 
در كشور به رغم امكاناتی كه داريم باالست. اين 
افزايش قيمت ها، تورمی كه وجود داش��ته، نرخ 
ارز كه در بازار وجود دارد، قطعاً نرخ واقعی نيست 
و همه حباب اس��ت. عوامل تولي��د و ابزار توليد 
افزايش يافته و اينها ارتباط مستقيم با ارز دارد 
و بايد سازمان حمايت از مصرف كننده با تشديد 
بازرسی های خود، به طور ش��فاف به مردم نرخ 
تمام شده توليد را اعالم كنند. ما اعتقاد داريم كه 
افزايش قيمت منطقی را جامعه می پذيرد و جز 

اين قابل قبول نيست. 

 چرا با ارز 4200 تومانی 
 كاالهای اساسی 50 درصد گران شده است؟ 

 در حمله اتمي به دشمنان پیشدستي نمي کنیم
 اما درصورت تجاوز در چند ثانیه دشمنان را نابود 

 مي کنیم و فرصت توبه را از آنان مي گیریم
و خود به بهشت مي رویم!

وزارت اقتصاد روسیه اعالم کرد که مسكو و پكن 
در حال کار روی یک توافق بین دولتی برای افزایش

استفاده از روبل و یوان و حذف حداکثری دالر 
در مبادالت دوجانبه خود هستند| همين صفحه

 پوتين:  از تحريم هاي امريکا خسته شده ايم
 مي خواهيم در مبادالت تجاري، دالر را كنار بگذاريم و از پول ملي استفاده كنيم

هشدار
چندجانبه
بهامریکا

  الجزایر روبند را ممنوع اعالم کرد
 الجزاير اعالم كرد، داش��تن روبند و هر پوش��ش ديگری كه هويت شخص را 
پنهان می كند، در اماكن عمومی ممنوع اس��ت. به گزارش ايس��نا، به نقل از 
اسكای نيوز، اداره كل خدمات عمومی الجزاير بر ضرورت پايبندی كارمندان 
به احترام گذاشتن به اصول و الزامات امنيتی تأكيد كرد؛ مسئله ای كه مستلزم 
مشخص بودن هويت افراد به صورت خودكار و دائمی است. پس از اينكه وزارت 
آموزش و پرورش داشتن روبند را در مدارس وابسته به خود ممنوع كرد، جنجال 
گسترده ای در الجزاير به راه افتاد و اين مسئله به يك موضوع عمومی تبديل شده 

و تيترهای دست اول روزنامه     ها را به خود اختصاص داده است. 
-------------------------------------------------------------

  پمپئو: تکلیف تحریم های ترکیه را 
خیلی زود معلوم می کنیم

وزير امور خارجه امريكا با تأكيد بر اينكه به زودی درباره تحريم     ها عليه تركيه 
تصميم گيری خواهد ش��د گفت كه برخی از اين محدوديت     ها در واكنش به 
اقدامات عليه كشيش امريكايی است كه به تازگی آزاد شده است. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا درباره اين تحريم     ها به 
خبرنگاران گفت: هنوز تصميم  نهايی اتخاذ نشده است و من بايد با دونالد ترامپ، 

رئيس جمهور امريكا صحبت كنم. 


