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 معرفی نشریات جامعه و فرهنگ روسیه امروز 

شناخت و درک صحیح جامعه و فرهنگ کشورهای دیگر، پایه و اساس توسعه روابط فرهنگی با آنهاست و بدون این شناخت 

هنگی بین المللی اعتبار و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت. توسعه صحیح روابط سیاستگذاری، برنامه ریزی و فعالیت فر

فرهنگی ایران و روسیه نیز مستلزم دستیابی به درکی درست از جامعه و فرهنگ امروز این کشور است. اما به دالیل مختلف 

ت آن در دسترس سیاسگذاران، و علیرغم تالش های انجام شده، تصویر روشنی از جامعه و فرهنگ امروز روسیه و تحوال

ریزان و مجریان امر و عالقمندان نیست. عالوه بر این بهره گیری از تجارب و دستاوردهای روسیه در این زمینه نیز برنامه

برای دست اندرکاران امر در ایران حائز اهمیت می باشد.  بر این اساس رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 

روسیه، در تالش است با شناسایی و استخراج مطالب معتبر از منابع موثق، تصویری روشن و واقع گرا از جامعه و فدراسیون 

فرهنگ امروز روسیه و سیاست ها و برنامه ها و اقدامات مهم در این حوزه را ارائه نماید. نتیجه این تالش در قالب هفته نامه 

  بصورت الکترونیک در پایگاه اطالع رسانی رایزنی فرهنگی منتشر می شود. و ویژه نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز و

در این نشریات برخالف رویه معمول تأکید بر گردآوری اخبار و خبر رسانی نیست، بلکه تالش می شود جنبه های مختلف 

فی شود. همچنین بدلیل قرابت جامعه و فرهنگ امروز روسیه در الیه رویدادها، تحوالت، جریان ها و روندها شناسایی و معر

فرهنگی بیشتری که برخی از جوامع و مناطق روسیه با ایران اسالمی دارند، شناخت این مناطق از اولویت بیشتری برخوردار 

است. بنابر این مطالب نشریات جامعه و فرهنگ روسیه، در سه بخش کلی تنظیم می شود که شامل حوزه فدرال روسیه که 

ح کل روسیه است، حوزۀ مناطق که در خصوص مناطق با تأکید بر مناطق حائز اولویت است و سوم مسائل کلی در سط

جامعه و فرهنگ روسیه از نگاه آمار و اطالعات است که به ارائه گزارش های آماری و نظر سنجی ها در این زمینه می 

  پردازد.

ی آنها خالی از اشکال و نارسایی نیست، اما دست بی تردید روش مورد نظر در تدوین این نشریات و ساختار و محتوا

اندرکاران این نشریات با امید به دریافت نظرات سازنده خوانندگان محترم، کار خویش را آغاز کرده اند و امید دارند 

 خوانندگان عزیز با ارائه نظرات اصالحی و تکمیلی خود، به ارتقاء این نشریات کمک نمایند.  
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 ان مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس روسیهدیدگاه رهبر

 روسیه ات اعدام درزباره مجادر 
(0921آبان  02) 0202نوامبر  02   

به انجمن یهودیان فدراسیون های متفاوتی وجود دارد؛ برخی همچون در رابطه با حکم اعدام در کشور روسیه دیدگاه 

 د.شدت با آن مخالف هستند و برخی دیگر آن را مجاز می شمارن
    

 

بخش تعامالت کلیسا و جامعه در شورای کلیسایی )سینود( در رابطه با  رئیس "فسیوالود چاپلین" :سرویس فدرال

است، اما بهتر است از این روش استفاده نشود. با این حال  جایزدر برخی موارد مجازات اعدام "مجازات اعدام گفت: 

آید، در این صورت مجازات اعدام به نوعی دفاع به حساب می آیند که شخصی برای جامعه یک تهدیدشرایطی پیش می

 ."از مردم خواهد بود

های اولین بار در زمان پادشاه والدیمیر به توصیه اسقف یهکند که مجازات اعدام در سرزمین روسوی در ادامه اشاره می

ها و افرادی که انفجارها تروریست و اشتوقت برای راهزنان تعیین شد. به اعتقاد چاپلین، باید این موضوع را به بحث گذ

 کنند، باید بدون دادگاه مجازات شوند.را سازماندهی کرده و یا حمایت می
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گوید که مجازات اعدام به یس اداره حقوقی پاتریارک مسکو در گفتگو با خبرنگار اینترفاکس میئر "ایگومن کسِنیا"

قانونی کیفری فدراسیون روسیه امکان  53یم سنگین طبق ماده عنوان روشی استثنایی برای مجازات و در موارد جرا

پذیر است. روسیه پس از ورود به شورای اروپا موظف به تایید مجازات اعدام شد. به اعتقاد وی، بهتر است حکومت از 

 این مجازات صرفنظر کند.

 وها حمایت کرده ن برای تروریستمفتی عالی اداره دینی مرکزی مسلمانان از اعمال مجازات سنگی "الدینطلعت تاج"

گوید که این مجازات پدیده جدیدی نیست و در رابطه با مجرمینی با اشاره به وجود قانون اعدام در شریعت اسالم می

 اند، به همین خاطر باید احیا شود. شود که با بشریت، قانون و حکومت به دشمنی برخاستهاعمال می

ها یک این عقیده هستند که اعمال مجازات اعدام در کشور و حتی برای تروریست انجمن یهودیان فدراسیون نیز بر

گوید که یس دپارتمان روابط عمومی انجمن یهودیان فدراسیون روسیه در ادامه میئر "بروخ گورین"معناست. اقدام بی

براین، دلیلی برای این کار وجود دهند و از مجازات اعدام ترس ندارند، بنااری انجام میحها غالبا عملیات انتتروریست

اما آنکه  ؛گرفتندارد. در گذشته و در تاریخ بشریت، معموال به خاطر جرایم کمتر از قتل هم مجازات اعدام صورت می

 زند، از تهدید مجازات اعدام هراسی نخواهد نداشت. دست به خودکشی می

آید، بر همین اساس، اعمال کلی مغرضانه نیز درمیبشری واقعی نیست و حتی به شگوید که دادگاه وی همچنین می

گناهان بدل خواهد شد. از نظر وی، بیشتر افراد مایل هستند مجازات اعدام، در مدت زمانی کوتاه به ابزاری برای کشتار بی

  است.حکومت مسئول منزوی و حبس کردن این گروه افراد  ؛ از این روکه قاتل دور از جامعه بشری و در انزوا باشند

نوامبر گفت که این قانون در روسیه وجود دارد،  21روز  سخنگوی کاخ کرملین در نشست خبری "دیمیتری پسکوف"

 اما اجرای آن فعال در حد پیشنهاد است و ما هنوز موضع مشخصی درباره آن نداریم. 

 ها هستند.  ی تروریستاست که نمایندگان چند حزب در دومای روسیه خواستار اعمال مجازات اعدام برا گفتنی

 منبع: خبرگزاری اینترفاکس

http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&div=429 
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 در مسکو« سرزمین روس ارتدوکس »سابقه مردم از نمایشگاه بازدید بی

(0921آذر  0) 0202نوامبر  09  

در « تاریخ من. از شوک بزرگ تا پیروزی بزرگسرزمین روس ارتدوکس. »هزار نفر از نمایشگاه اخیر  072بیش از 

 مسکو بازدید کردند. 

 

 

نوامبر در مرکز مسکو به طور رایگان برگزار  22تا  1از « سرزمین روس ارتدوکس»تاریخی  نمایشگاه :سرویس فدرال

واسط حکومت تا ا 4341های ها در سالشد. در این نمایشگاه تاریخ سرزمین روسیه از دوران حکومت سلسله رمانوف

ای، سخنان قصار از بزرگان علم های پنج دقیقههمراه با تصاویر ثابت و متحرک و نمایش فیلم 4315شوروی یعنی سال 

 مندان به تصویر کشیده شد.  و فرهنگ روس و غرب برای عالقه
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ای خاص سال به دورهشود و هر تا کنون هر ساله برگزار می 2115از سال « سرزمین روس ارتدوکس»نمایشگاه تاریخی 

کند. آنچه نمایشگاه امسال را با اقبال بهتری روبرو ساخت، نمایش اسناد آرشیوی متعلق به انقالب اختصاص پیدا می

و دیگر « ترور بزرگ»گرایی، سوسیالیسم استالینی، شدن و جمعفوریه و اکتبر، جنگ بزرگ میهنی، دوره صنعتی

بود. آرشیو مرکزی آژانس امنیت فدرال روسیه و چند موزه تاریخی از جمله  4341-4315های صفحات مهم تاریخ سال

 اسناد موجود در آرشیوهای خود را برای نمایش در این نمایشگاه ارایه کردند.  ،گالری ترتیاکوفسکی

اند که در یازده سالن این نمایشگاه، صفحات لمسی کامپیوتری با قابلیت تعاملی )کنش و واکنش( قرار گرفته

کنند. های موجود، اطالعات بیشتری را روی صفحه نمایش مشاهده میبازدیدکنندگان در صورت تمایل با لمس گزینه

کنند. ابتکار دیگر ای به طور دایم کار میهای مستند پنج دقیقههای مجزای نمایش فیلمدر سه سالن اول نیز سالن

راهنمای خودکار در بدو ورود به سالن است که مطالب زیادی  هایدهی کنندگان این نمایشگاه، ارایه دستگاهسازمان

 دهد.راجع به هر سالن در اختیار بازدیدکننده قرار می

بود که از « مادر مقدس»ساخت، وجود شمایل های گذشته متمایز میموضوع دیگری که نمایشگاه امسال را از سال

توانستند آن را زیارت کنند. این نمایشگاه به همت شورای میکلیسای کالومنسکی به این نمایشگاه منتقل شده و افراد 

 فرهنگی پاتریارک و با حمایت دولت مسکو برگزار شده است. 

 شمار در سنین مختلف با وجود سرمای هوا، نمایانگر توجه این مردم به تاریخ و فرهنگ است. حضور افراد بی

 منبع: روزنامه گازتا.رو

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/11/23/n_7923173.shtml 
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 از نظر جامعه یهودیان روسیه تروریست هستند حزب اهلل و حماس

(4291آبان  35) 3745نوامبر  41  

 

 اختالف نظر پیدا کردند. « حماس»و « حزب اهلل»شور در رابطه با انجمن یهودیان فدراسیون روسیه با وزارت خارجه ک

 

 "میخاییل باگدانوف"معاون انجمن یهودیان فدراسیون روسیه ضمن تفسیر سخنان  "الکساندر برودا" :لسرویس فدرا

ها جداکردن تروریست"گفت: « حماس»و « حزب اهلل»معاون وزیر خارجه روسیه و اعالم موضع این کشور در خصوص 

. برودا تاکید "کشاندبارزه با تروریسم میراهی است که ما را به تصمیم اشتباه در م« غیرخودی»و « خودی»به دو گروه 

 کند که پیامدهای حاصل از فعالیت این دو حزب، ویرانی و قربانی شدن صدها نفر بوده است.می

اند و بسیاری از شهروندان اسراییل، فلسطین و نوار غزه را به ها جنایات زیادی مرتکب شدهاین سازمان"گوید: وی می

شوند. دنیا باید بداند که تروریسم اهداف متحد و منطقی س از حمله، پشت اسراییل پنهان میکشتن داده اند و هربار پ

ها افرادی هستند که با استفاده از خشونت و تهاجم، رعب و وحشت ایجاد کرده و در میان مردم تفرقه ندارد؛ تروریست

-ای متحد قرار گرفته و با تمامی سازمانجبهه وی در ادامه از همه خواست که برای مبارزه با تروریسم در "اندازند.می

 های تروریستی بدون استثناء مبارزه کنند. 

 منبع: خبرگزاری اینترفاکس

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=60970 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=60970
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 آژانس فدرال امور اقوام و بحث همکاری مالقات پاتریارک کریل با رییس

(4291آبان  49) 3745نوامبر  47  

فرهنگی اقوام ـ  یتحکیم اتحاد ملت روس و توسعه قوم»آموزشی در چارچوب طرح هدفمند  ـتاسیس مراکز دینی 

رورش بر مراکز آموزش و پ مورد توجه ویژه پوتین قرار گرفت و 02۰۲یکی از مسائل مهمی است که از سال  «روسیه

 ایجاد شد.پرستی و همچنین آموزش اصول فرهنگ اقوام در فدراسیون روسیه اخالقی و میهنـ مبنای اصول دینی 

 

 

طی دیداری به گفتگو حول مساله تعامل کلیسا و آژآنس فدرال  "ایگور بارینوف"و  "پاتریارک کریل" :سرویس فدرال

ادیان نشستند. رییس کلیسای ارتدوکس روسیه در خصوص اهمیت امور اقوام روسیه در حوزه مناسبات بین اقوام و 

 دینی و اقتصادی سخن گفت. ،انسانی هایمساله اقوام در روسیه از جنبه 
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کلیسای ارتدوکس روسیه همیشه بر ضرورت صلح بین نمایندگان اقوام و ادیان در داخل "وی در ادامه توضیح داد: 

ها مطرح ه و در راستای اتحاد مردم و کلیسا با نمایندگان سایر ادیان و گروهاین سخنان آگاهان ؛کشور تاکید کرده است

 "دادن است.شوند. امروز ما شاهد هستیم که به لطف خداوند، این اتفاق در حال رخمی

پاتریارک کریل از حضور افرادی همچون ایگور بارینوف در ساختار حکومتی و تمرکز بر مساله مناسبات بین قومی اظهار 

خرسندی کرده و برای تعامل با این ارگان دولتی اعالم آمادگی کامل کرد. بارینوف نیز به نوبه خود تاکید کرد که 

قومی نه تنها برای امنیت کشور از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است، که به دفعات بر وضعیت موضوع مناسبات بین

بارینوف، در کشوری با این تعدد قومی و دینی، کلیسای ارتدوکس  . به گفتهاستجامعه نیز تاثیرات خود را نشان داده 

 رود.ترین عناصر برای حفظ ثبات در مناسبات میان مردم و ادیان به شمار میروس یکی از کلیدی

بدون تعامل با کلیسای ارتدوکس روسیه و بدون حضور فعال این نهاد دینی، حل و فصل مسایل "بارینوف تاکید کرد: 

های کنم تا در طرحپذیر نیست. به همین خاطر من روی حمایت کلیسا حساب کرده و تالش میینی امکانقومی و د

گرایی دینی حضور فعال داشته باشم، زیرا وظیفه آژانس های مربوط به پیشگیری از افراطمشترک و از جمله طرح

 . "شودفدرال امور اقوام در همین مساله خالصه می

تحکیم اتحاد ملت روس و توسعه »آموزشی در چارچوب طرح هدفمند  –ع به تاسیس مراکز دینی راج طرفیندر ادامه 

دینی به دستور رییس جمهور پوتین اولین مرکز  2141( صحبت کردند. سال 2141-2121فرهنگی اقوام روسیه ) –قومی 

ال جاری کار خود را آغاز خواهند کرد. مرکز دیگر تا پایان س 2مرکز دیگر بنا شده و  42تاسیس شد و تا امروز  ـ آموزشی

 تعلق گرفت.  یارانهمرکز  43منطقه فدراسیون روسیه برای تاسیس  45سازمان غیرانتفاعی در  42به  2145در سال 

پرستی و همچنین آموزش اصول اخالقی و میهن ـآموزش و پرورش بر مبنای اصول دینی  ،وظیفه اصلی این مراکز

 ن روسیه است. فرهنگ اقوام در فدراسیو

 منبع: آژانس فدرال امور اقوام

http://fadn.gov.ru/news/2015/11/10/2489-svyateyshiy-patriarh-kirill-i-rukovoditel-fadn-rossii-igor-

barinov-obsudili-voprosy-sotrudnichestva 
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 «تروریست»و « گرااسالم»تصمیم دومای روسیه برای جدا کردن دو واژه 

(4291مهر  31) 3745اکتبر  41  

 تاکید کردند. « تروریست»و « گرااسالم»نمایندگان مجلس دومای روسیه بر جدا کردن ترکیب نامأنوس 

 

 

ها بکار نمایندگان مجلس دومای روسیه اعالم کردند که از این پس نباید واژه اسالم را برای تروریست :سرویس فدرال

گرایی در سطح مناطق و شهرها تدوین هایی برای مبارزه با افراطخواهند که برنامهولین میبرد. نمایندگان دوما از مسئ

ها ها و افکار ضدتروریستی در مدارس، موسسات آموزش عالی و رسانهکنند. با این حال به اعتقاد ایشان، تبلیغ اندیشه

 بیش از هر چیز اهمیت دارد.

در برای تروریست ها باید حتما مجازات اعدام "گفت:  "21روسیه "یونی در مصاحبه با شبکه تلویز "رمضان قدیروف"

 ."تر نظم برقرار خواهد شدشود. آنها هرچه زودتر از این زندگی بروند، سریع نظر گرفته

ها در زندان نیز مشکل به وجود آورده و نفر استخدام می کنند. پیامبر تروریست" رئیس دولت جمهوری چچن افزود:

 ."دهد. به این دلیل باید آنها را از بین بردهر جایی که ظاهر شوند، خونریزی رخ میگفت آنها 

ها را برای تروریست« گرااسالم»رییس کمیته دوما در امور اقوام نیز از همه خواست که واژه  "یفگاجیمِت صفرعلی"

، زیرا اسالم یک دین است، اما تروریست نه نباید اسالم را با ترور و تروریسم اشتباه گرفت"بکار نبرند. وی تاکید کرد: 
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وابستگی قومی و دینی ندارد... امروز در گروهک تروریستی داعش افراد مختلف با اعتقادات مختلف مشغول مبارزه 

ها در زیر شعارهای اسالمی و تالش یف از سخنان والدیمیر پوتین راجع به پنهان شدن تروریستصفرعلی. "هستند

 منافع شخصی یاد کرد.  برای دستیابی به

کنند، نباید بگذاریم که داعش به در روسیه اقوام مختلف بدون اختالف با یکدیگر زندگی می"وی همچنین گفت: 

 . "مرزهای روسیه رخنه کند

در دوما پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز سناریوی « روسیه متحد»یف رییس فراکسیون والدیمیر واسیلی

داعش، اقداماتی پیشگیرانه اتخاذ گردند. وی از نمایندگان خواست که تمام تالش خود را در مناطق به  وحشتناک رخنه

بخش باشد. به اعتقاد وی، مهمترین کار، پیشبرد برنامه کار ببندند تا برنامه مبارزه با افکار تروریستی نتیجه

پوتین در خصوص متون کتاب مقدس و  سیستماتیک با جوانان است. وی همچنین به اهمیت دستور رییس جمهور

 ضرورت تربیت دینی نسل جوان اشاره کرد. 

معتقد است که روسیه هنوز « کنگره روسی اقوام قفقاز»رییس هیات مدیره جنبش سراسری  "بک پاسکاچِفآسالن"

های گروهی و رسانهبرای مبارزه با تروریسم کامال آماده نشده است. به اعتقاد وی، نیاز به کار مداوم با مهاجران، 

 است. « طرح آمریکایی»های غیردولتی وجود دارد. به اعتقاد وی، داعش هیچ ارتباطی با اسالم ندارد و یک سازمان

ویچیسالو میخایلوف رییس گروه مناسبات قومی و فدراتیو وابسته به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه درباره 

آمیز اقوام و ادیان مختلف سخن گفت. به اعتقاد وی، حوادث امروز دستاوردهای روسیه در حوزه همزیستی مسالمت

داشت، اگر روسیه خود را از حوادث دور نگه می"گوید: اند. وی میسوریه از نقطه نظر ژئوپولتیک، روسیه را هدف گرفته

 . "شدصدمات بیشتری را از سوی داعش متحمل می

گوید که داعش علیه مسلمانان و های دینی میمللی اتحاد و همکاریالبِسالن کوباخیا معاون اول رییس آکادمی بین

 اند. هزار نفری نگران بود که از روسیه به داعش پیوسته 5-7کند و بیش از همه باید از بابت مسیحیان مبارزه می

                                           https://www.pnp.ru/news/detail/102555    منبع: نشریه شورای فدراسیون روسیه 

https://www.pnp.ru/news/detail/102555
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 در روسیه 3741روبل بودجه فرهنگی سال  یکصد میلیارد

(4931آبان  7) 2145اکتبر  23  

های هنری و همچنین ها و گروهحمایت از اتحادیه 02۰2بودجه فرهنگی فدراسیون روسیه در سال با وجود افزایش 

 های ساالنه و مرمت آثار تاریخی با مشکل روبرو خواهند شد.جشن

 

 

توسعه »برای حمایت از فرهنگ و سینماپردازی روسیه و اجرای برنامه دولتی  طرح بودجه فدرال: سرویس فدرال

جهت قرائت و تصویب در مجلس دومای فدراسیون روسیه بررسی « 2149-2121های فرهنگ و گردشگری در سال

 . % افزایش خواهد یافت5،1به نسبت سال جاری  2142در این طرح بودجه وزارت فرهنگ در سال گفته می شود شد. 

مبلغی در  2142معاون وزارت فرهنگ، در بهار سال جاری قرار بر این شده بود که در سال  "نیکالی مَلََََکوف"به گفته 

هایی صورت گرفته است که از بر همین اساس نیز هزینه ؛میلیارد روبل به فرهنگ اختصاص پیدا کند 419،2حدود 

 هستند.   های هنریهای هنری و گروهجمله آنها حمایت اتحادیه
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یس جمهور، قرار بود که دستمزد کارمندان بخش فرهنگ نیز از همین ئگوید که طبق دستور رملکوف همچنین می

ما متوجه "در سال آینده اشاره کرده و گفت: « سال سینما»و افزایش پیدا کند. وی همچنین به  ودمحل تامین ش

ها را به شکلی واقعی تنظیم کرده رساند. باید برنامه 911به  21توان تولید فیلم را از هستیم که در عرض شش ماه نمی

های داخلی را ببینند. امروز در برخی شهرهای کشور سینما وجود و کاری کنیم که همه شهروندان کشور بتوانند فیلم

  "یم.برای برطرف کردن این مشکل نیاز به بودجه و حمایت مالی از استودیوهای سینمایی در مناطق دار وندارد 

-هایی برای ارایه تجهیزات جدید به کاخاندازی برنامهراه می توان به« سال سینما»های سال آتی در چارچوب از برنامه

های مالی از طریق بنیاد سینمایی و بر اساس های جدید به درخواست مناطق، کمک، ساخت سالن1های فرهنگ

های مخصوص برای نابینایان و ناشنوایان ایی به دستگاههای سینممعیارهای مشخص و همچنین مجهز ساختن سالن

 . سند مربوط به بودجه وزارت فرهنگ در دور اول قرائت تایید شد. اشاره کردکشور 

شوند: هدفمند فدرال تقسیم می حوزه به پنج زیرگروه و سه برنامهاین های فرهنگی کشور در است که برنامه گفتنی

توسعه »(، برنامه 2142-2141ه )یفرهنگ روس»، برنامه «ه توسعه فرهنگ و گردشگریبرنام»، «گردشگری»، «میراث»

تحکیم »(، برنامه 2142-2141گردشگری برای شهروندان در داخل و برای گردشگران خارجی در فدراسیون روسیه )

% کاهش 92،2....« وسیه و تحکیم اتحاد اقوام ر»از این میان، برنامه «. اتحاد اقوام روسیه و توسعه فرهنگی اقوام کشور

 % کاهش بودجه روبرو شد. 2،2نیز با « هنر»هد داشت و بزرگترین برنامه ابودجه خو

 منبع: روزنامه ایزوستیا

http://izvestia.ru/news/594262 

 

 

 

                                                             
1
 کنند.هنگی کشور فعالیت میمراکز فرهنگی که از زمان شوروی تاسیس شده و در راستای توسعه ارکان فر 

http://izvestia.ru/news/594262
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 جویان در روسیهدانشآموزان و های ضدتروریستی به دانشآموزش برنامه

 (4931آبان  29) 2145نوامبر  41

پیشنهاد کرد تا یس کمیته دوما در امور خانواده، زنان و کودکان با اشاره به وقوع حمالت تروریستی در فرانسه ئر 

 و به دانش آموزان ارائه دهند.های مخصوصی برای درس امنیت تهیه موسسات آموزشی دروس ویژه و فیلم

 
 

 

با اشاره به وقوع حمالت تروریستی یس کمیته دوما در امور خانواده، زنان و کودکان ئر "الگا یپیفانوا" :فدرالسرویس 

در فرانسه گفت که درد و رنج حاصل از توحش و خشونت نسبت به مردم غیرنظامی، مخصوص یک نقطه خاص نیست. 

 مبارزه با آن متحد شویم. به گفته وی مساله تروریسم تهدیدی برای تمام دنیاست و باید در 

داند و دانش امنیت شخصی اطالع دارد و کمتر کسی می امروز کمتر کسی از مهارت"نماینده دومای روسیه تاکید کرد: 

به گفته وی، به . "های اضطراری به کجا مراجعه کندو برای دریافت کمک هددر صورت بروز تهدید چه واکنشی نشان د

به همین منظور،  ؛شودمینیاز آموزان و دانشجویان در مواجه با این پدیده احساس وزش دانشبرای آم یهای خاصبرنامه

های های مخصوصی برای درس امنیت تهیه کنند که در آن محصلین را با راهموسسات آموزشی باید دروس ویژه و فیلم

شنهاد را به دولت فدراسیون روسیه نیز زا آشنا نمایند. وی اظهار کرد که این پیکشف خطر و رویارویی با عوامل تنش

 ارایه خواهد کرد. 

                                                    https://www.pnp.ru/comment/detail/106420     منبع: انتشارات شورای فدرال

https://www.pnp.ru/comment/detail/106420
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 امروز جامعه و فرهنگ مناطق روسیه
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 نامه همکاری بین دولت و اداره دینی باشقیرستانامضای موافقت

(4291آذر  2) 3745نوامبر  31  

گامی مشترک و کارهایی مشخص گرد هم آمدند تا ر شهر اوفا رییس منطقه باشقیرستان دو های دینی روسای سازمان

 دارند.بر باشقیرستانبرای تحکیم توافق و همدلی اجتماعی در جمهوری 
 

 

رییس منطقه باشقیرستان در شهر  "رستم خامیتوف"های دینی و میزگردی با حضور روسای سازمان :سرویس مناطق

از  "متروپولیت نیکون"های اسالمی که حتی نشست نه تنها رهبران سازمان اوفا پایتخت باشقیرستان برگزار شد. در این

 راویین ارشد باشقیرستان نیز حضور داشتند.  "دان کریچنسکی"کلیسای ارتدوکس و 

نامه مشارکت اجتماعی بین جمهوری دیدار امروز ما و امضای موافقت"رستم خامیتوف خطاب به حاضرین گفت: 

های دینی ادیان سنتی یک رویداد مهم برای منطقه است. ما گامی مشترک و کارهایی زمانباشقیرستان و روسای سا

محورهای اصلی همکاری و کار مشترک در  وداریم مشخص برای تحکیم توافق و همدلی اجتماعی در جمهوری برمی
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گرایی را دینی و افراط های اجتماعی و خیریه و همچنین مقابله با رادیکالیسمحوزه توسعه آموزش و فرهنگ، حمایت

ایم. وظیفه اصلی ما تحکیم و تقویت گفتمان دین و دولت با محور توافق و اصول اخالقی در زندگی مشخص کرده

کنیم که طی اعصار اجتماعی و همچنین ثبات اجتماعی در جمهوری باشقیرستان است. ما به این مساله افتخار می

میان نمایندگان ادیان سنتی مسلمانان، مسیحیان ارتدوکس و یهودیان، برقرار ای مختلف مناسبات برادرانه و دوستانه

 ."بوده است

الدین تاکید کرد: االسالم طلعت تاجنامه رییس جمهوری باشقیرستان خطاب به شیخدر ادامه پس از امضای موافقت

ای است که تالش مروز شرایط به گونهاین رویداد تاریخی به لطف و خواسته الهی و خواسته ما به وقوع پیوسته است. ا"

کند. شما های مشترک ما در جهت شناساندن باشقیرستان به ملت روس و دیگر کشورهای دنیا ضرورت پیدا میو گام

نماینده تمام جمهوری هستید، به همین خاطر در حضور شما تاسیس شورای سنتی باشقیرستان را اعالم کرده و از 

ما مراحل تاسیس شورای روسیه به  ،ید خود به آن رسمیت ببخشید. با تاسیس این شوراخواهیم که با تایشما می

ضمن اینکه شورای مذکور با قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین  ؛کنیمسرپرستی پاتریارک کریل را کامل می

 "کند.های مقدس سه دین توحیدی مطابقت میجمهوری باشقیرستان و کتاب

و به بررسی موضوعات روز  هم آیندالدین قرار شد اعضای این شورا یک یا دو مرتبه در سال گرد اجبه پیشنهاد طلعت ت

و از جمله موضوعات فلسفی، مفهومی و تالقی آنها با زندگی جامعه بپردازند. به گفته وی، بایستی فرمولی برای اصول 

در مواجهه با حوادث و رویدادها حساب درک ما بر خرد و زیرا مردم جامعه  ؛نظم جهانی در شرایط کنونی بدست آورد

 کنند. بنابراین بایستی پیوسته با هم تعامل داشته باشیم. می

 منبع: اداره دینی مسلمانان جمهوری باشقیرستان

http://cdum.ru/news/44/6392/ 
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 خالصه تحلیل بنیاد کارنگی درباره رمضان قدیروف و داعش

 "چن: مبارزه قدیروف با داعشزدایی چشیطان"

3745نوامبر   

بنیاد کارنگی در یادداشتی به تحلیل شخصیت رمضان قدیرف می پردازد و رویکردهای رئیس جمهور چچن در بحران 

 اوکراین را با بحران کنونی افراط گرایی در چچن مقایسه می کند.

     

 

ن مرتبه در رابطه با نفوذ داعش در چچن بسیار عملگرا تند خود، ای اظهاراترمضان قدیروف با وجود  سرویس مناطق:

-او جهادگران چچنی داعش را شناسایی کرده و از طریق خویشان و نزدیکانشان، به سوی خود فرامی ؛رسدبه نظر می

 خواند. 

ست؛ اهمیت داعش برای قدیروف از دو جهت ا"نویسد: تحلیلگر برجسته روس از بنیاد کارنگی می "الکسی ماالشنکو"

؛ همچنان که ای است تا میزان وفاداری خود را به والدیمیر پوتین نشان دهداینکه مبارزه با داعش برای او بهانهنخست 
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آمادگی خود را برای اعزام هزاران مبارز و پیروزی یک ساعته و اشغال  ویاوکراین،  بحرانبه خاطر داریم در جریان 

رسد و قدیروف آماده است تا گروهان ویژه و نیز همین سخنان به گوش مییف اعالم کرد. حال در رابطه با داعش کی

 گرایان اعزام نماید. کارکشته خود را برای دستیابی به پیروزی قاطع بر اسالم

مشکل در نفوذ داعش به چچن و حفظ ثبات در  ؛برای قدیروف، مبارزه با داعش یک مشکل داخلی استدوم آنکه 

سوی قدیروف است. طرفداران داعش چندین مرتبه روسیه و بویژه قفقاز شمالی را تهدید جمهوری و تقویت قدرت از 

و از آمادگی خود برای به راه انداختن قیام در چچن و آزادسازی آن از حکومت روسیه و بویژه رمضان قدیروف  کرده

میلیون دالری تعیین  25زه میلیون دالری و نزدیکانش روی هم جای 5اند. حتی برای سر قدیروف جایزه سخن گفته

هزار نفر را  7تا  2ارقام از  ؛اندشده است. مشخص نیست که چند نفر از روسیه و چچن به صفوف مبارزان داعش پیوسته

دهند. مشخص نیست چه تعداد از این مبارزان به کشور خود مراجعت کرده و چه تعداد از رفتارهای داعش به نشان می

گویند که نزدیک به چندصد نفر از این برخی می ؛اند در کشور خود به مبارزه ادامه دهندتنگ آمده، تصمیم گرفته

 اند. مبارزان به قفقاز بازگشته

گفت بود که این شبه نظامیان قابل درمان نیستند، پس باید آنها را نابود کرد. وی حتی در  2141قدیروف در سال 

بیات قدیروف این اصطالح باالترین حد سیاهی است. از طرف دیگر در ادنامیده بود.  "شیطان"جای دیگر آنها را 

رهبر چچن با خویشان و نزدیکان شبه نظامیان چچنی دیدار  ؛قدیروف بیشتر تالش خود را بر پیشگیری گذاشته است

ر به این مسیر نظامیانی که از روی فقبا این افراد وارد گفتگو شود و با شبه وکرده و حتی قصد داشت به خاورمیانه رفته 

 برای شبه نظامیان روس را داد.« شیطان زدایی»های اند صحبت کند. او حتی پیشنهاد برگزاری دورهرفته

« گمراه»این اواخر در سخنان قدیروف، تهدید جای خود را به تالش برای متقاعد ساختن داده و طرفداران داعش را 

اجعت به خانه شبه نظامیان و یا آنان که قصد رفتن دارند، از مسئولیت کند. با مرخواند و آنها را تشویق به توبه میمی

گوید. این در حالی است که قبال خانه و کاشانه شبه نظامیان را آتش آنها در قبال پسران و برادران کوچکشان سخن می

 کردند. زدند و زندگی آنها را نابود میمی
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این افراد را به  ؛عازم خاورمیانه را دستگیر کرده و به چچن بازگرداند جوان چچنی 21تا  47اواخر ماه اکتبر در مسکو  

همراه قدیروف در کانال رسمی چچن نشان دادند. قدیروف هیچ رفتار خشونت آمیز یا تهدیدآمیزی از خود نشان نداده 

داعش با  مبارزه"و سعی داشت اشتباهشان را گوشزد کرده و آنها را نصیحت کند. قدیروف در سخنان خود بر 

تا وقتی این همه مشکل "او گفت:  داشت؛یک جمله قابل توجه  ،کردبه کمک پول و حمایت غرب تاکید می "مسلمانان

 "جنگند؟روید که معلوم نیست برای چه هدفی میای میحل نشده در چچن مانده، چرا به جبهه

بازگرداندن آنها به زندگی طبیعی قصد دارد اعتبار به اصطالح گمراه، با  افرادرمضان قدیروف با نصیحت و راهنمایی این 

های قفقاز شمالی نیز این روش را و جایگاه خود را بین امت مسلمان روس افزایش دهد و کم کم سایر جمهوری

 سرلوحه قرار دهند. 

 منبع: بنیاد دیل کارنگی

http://carnegie.ru/commentary/2015/11/13/ru-61958/ilt1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29………………………… 4931 آذر سومهفته  – امروز جامعه و فرهنگ روسیه هفته نامه

 

 و« سرزمین روس ارتدوکس»ه افتتاح نمایشگا

 پترزبورگدر سن« ایمان، امید و عشق» 

(4293آذر  1) 3745نوامبر  35  

به « ایمان، امید، عشق»و اولین نمایشگاه خیریه « سرزمین روس ارتدوکس»بیست و یکمین نمایشگاه و بازار 

 شد. های جامعه و حکومت نیازمند هستند برگزارمنظورتوجه به افرادی که به حمایت

 

 

 ،ایمان، امید»و اولین نمایشگاه خیریه « سرزمین روس ارتدوکس»بیست و یکمین نمایشگاه و بازار : مناطق سرویس

 "گیورگی پولتاوچنکو"در افتتاحیه این مراسم پترزبورگ کار خود را آغاز کرد. نوامبر در شهر سن 25روز « عشق

 مقدم گفت. همانان خیریپترزبورگ حاضر شد و به مفرماندار سن
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یک رویداد مهم در تقویم دینی شهر « سرزمین روس ارتدوکس»فرماندار در سخنان خود گفت که برگزاری نمایشگاه 

سالگی حکومت پادشاه والدیمیر مقدس و تعمید سرزمین روس، این هزار رود. در سال جاری به مناسبت به شمار می

 مصادف شده است. « ایمان، امید. عشق»ه خیریه نمایشگاه سازماندهی و برای اولین بار با نمایشگا

-منظور افراد کم ؛های جامعه و حکومت نیازمند هستنداین نمایشگاه افرادی را در مرکز توجه قرار داده که به حمایت

-که شرایط زندگی نامناسبی دارند. دولت سن استهای پرجمعیت و دیگر افرادی توان و ناتوان، سالخوردگان، خانواده

دانند و در عین حال هرگونه کمکی را از سوی جامعه، زبورگ و شهرداری خود را در قبال این افراد موظف میپتر

 های دینی و افراد دلسوز برای تامین رفاه گروه نامبرده پذیرا خواهند بود. های خیریه، سازمانسازمان

توان ه و محصوالت جامعه کمهای خیریهای نمایشگاه که به همت صندوقگیورگی پولتاوچنکو از سالن

 ، بازدید به عمل آورد. بود)نابینایان،ناشنوایان، معلولین( آماده شده 

های هدفمند در پترزبورگ و دیگر برنامههای اجتماعی، خدمات اشتغال شهر سندر این نمایشگاه کمیته سیاست

 . دادروز به کار خود ادامه  1ه به مدت راستای ایجاد فضای بهتر برای گروه نامبرده، معرفی شدند. این نمایشگا

 منبع: سایت شهرداری مسکو 

https://gov.spb.ru/press/governor/77503/ 
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 و محافظت از جوانان در فضای مجازی« خطراتحادیه اینترنت بی»
(4291آبان  33) 3745نوامبر 42   

داعش و جریان افراط گرایی از طریق اینترنت به تبلیغ در جوانان می  مدیران سایبری و فضای مجازی روسیه معتقدند

 پردازد که با سیاستگذاری صحیح می بایست با آن مبارزه کرد.

 

 

سرگی "و « خطراتحادیه اینترنت بی»مدیر عامل شرکت غیرانتقاعی  "استانیسالو کوسووی"  :سرویس مناطق

کردند. « ریا داغستان»اقدام به برگزاری یک نشست خبری در دفتر  ایمدیر انستیتوی اطالعات منطقه "بوزیچکین

و حاد شدن آن در شرایط کنونی « داعش»حاضرین در این نشست بر موضوع انتشار ایدئولوژی سازمان تروریستی 

یسم و های متعددی با موضوع مقابله با ترورها و نشستمتمرکز شده و گفتند که امروز در مناطق مختلف روسیه برنامه

گیری سختی برای مبارزه با طاعون است که موضعشود و روسیه کشوری گرایی به هر شیوه ممکن برگزار میافراط

 داعش دارد.



 22………………………… 4931 آذر سومهفته  – امروز جامعه و فرهنگ روسیه هفته نامه

 

با « روانی با تروریسم –مبارزه اطالعاتی  ؛داعش»تجربی با موضوع  –نوامبر یک کنفرانس علمی  49و  42روزهای 

شد که  مقرراوری اطالعات مناطق مختلف برگزار شد. در پایان این برنامه حضور تعداد زیادی از کارشناسان فنی و فن

های عالی حکومت در راستای حفظ یکپارچگی برای مقابله با های کارشناسان از طریق ارگانپیشنهادات و توصیه

 حمالت دشمن به کار گرفته شوند. 

گرایی از طریق شبکه اینترنت و حفظ نسل جوان از راطهای مبارزه با انتشار ایدئولوژی افکارشناسان مسکو درباره روش

فن، پالنشت و دیگر ابزارهای مدرن الکترونیکی همراه اسمارت "گوید: ها سخن گفتند. سرگی بوزیچکین میآفت

افراد سودجو و بد نیت از همین ابزار  ؛کنیمها سر میهمیشگی جوانان ما هستند. ما زمان زیادی را با این دستگاه

کشانند. بنابراین، ما نیز باید از همین ابزار بهره گرفته و جلوی چنین اتفاقاتی را فاده کرده و جوانان را به انحراف میاست

 . "بگیریم

 منبع: ریاداغستان 

http://www.riadagestan.ru/news/security/stanislav_skusov_nado_uberech_molodezh_ot_opasnogo_konte

nta_v_seti_internet/ 
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 به جوانان در منطقه آستاراخان« زندگی سالم»آموزش 

(4293آذر  5) 3745نوامبر  31  

 زندگی سالم، مهمترین سیاستگذاری منطقه آستاراخان در ماه نوامبر بود.

 

 

ه نوامبر به جوانان طی ما« زندگی سالم»های متعددی برای آموزش در منطقه آستاراخان برنامه :سرویس مناطق

اقدامات  ،«ایدز»های مختلف به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ها شامل کالسبرنامهاین . برگزار شده است

نوجوانان و جوانان؛ زندگی »پیشگیرانه برای زندگی سالم، میزگردهایی برای بحث و مناظره و سمینارهایی با موضوع 

 بودند. « داریمها را برمیما نگرانی»لبی با محور و همچنین مسابقه تهیه تبلیغات و مطا« سالم

تربیت انسان »نیز در نشست « خدمات اجتماعی برای جوانان»گفتنی است که نماینده نهاد دولتی منطقه آستاراخان 

این برنامه برای کارشناسان موسسات آموزشی، بهداشتی، ورزشی  ؛( حضور یافت4931آذر  1نوامبر ) 25در روز « سالم

 مور جوانان سازماندهی شده بود. و ا

و همچنین مرکز خدمات « ایدز»در طول برگزاری برنامه، همکاران مرکز سالمت و پیشگیری، مرکز سالمت کودکان، مرکز 

 اجتماعی جوانان ضمن حضور در این برنامه، خدمات رایگان برای انجام تست سالمت و ابتالء به ایدز ارایه کردند. 

 ستان آستاراخانمنبع: سایت رسمی ا

https://www.astrobl.ru/news/88189 
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 هاو نظرسنجی آمار
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 ها مخالف امور خیریه هستندبیشتر روس

(4291آبان  42) 3745نوامبر  9  

در  چراکه که نشان از بی اعتمادی آنها به این موسسات است؛کنند های خیریه با احتیاط نگاه میها به صندوقروس

و بویژه دوران بحران اقتصادی حک شده و حاضر نیستند، برای بار دوم  های مالی گذشتهسوءاستفاده آنهاحافظه 

 مرتکب اشتباه شوند.

 

 

میلیارد دالر به صندوق  7،4حدود  2141مریکایی در سال آده نفر از سخاوتمندترین شهروندان  آمار و نظرسنجی:

ها در واکنش به این درج کرده است. روسمجله فابرز اسامی این افراد و مبالغ را با جزییات  کهاند خیریه کمک کرده

به عبارتی افراد مرفه روس نیز معموال در کنار تجارت و  ؛دارند ها عالقه زیادی به جلب توجهمریکاییآگویند که خبر می

 . کنندهایی برای امور خیریه و اجتماعی دارند که مبالغی به آنها واریز و در امور الزم صرف میکار خود صندوق

تاسیس « برای توسعه ورزش شمشیربازی»سال گذشته صندوقی تحت عنوان  "شیر عثمانوفعلی"عنوان مثال، به 

میلیون روبل برای حمایت از این ورزش در روسیه و تمام دنیا در آن قرار داد.  صندوق خیریه  113کرده و نزدیک به 
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چنین سازگاری اجتماعی افرادی که در حبس برای حمایت از سالمت زنان، فرهنگ و آموزش و هم« آلگ دِریپاسکی»

والدیمیر »از کودکان یتیم و افراد سالخورده و در نهایت صندوق  حمایتبرای « تیمچِنکو»، صندوق خیریه هستند

از جمله ها در حوزه آموزش و بهداشت میلیون روبل برای حمایت از برنامه 231ای در حدود با سرمایه« پوتانین

 عتبار باال در روسیه هستند.موسسات خیریه با ا

-شوند که دوران خاصی را پشت سر گذاشته و حال میها، معموال افرادی به کار خیریه متمایل میبه اعتقاد روس

% موسسات خیریه در فدراسیون روسیه زنگ هشداری برای حکومت و یا 31خواهند با جامعه در ارتباط متقابل باشند. 

اند، های مرفه که گذشته چندان راحتی نداشتهف شخصی هستند. بخش اعظم خانوادهابزاری برای دستیابی به اهدا

استقالل و کار خیر با هم  هاستقالل خود را به همه نشان دهند، در صورتی که  دو مقول ،کنند با تمام قدرتسعی می

 تفاوت دارند.

به پیشنهاد  ،اخیر صندوق سرمایه هدفمندهای در نظرسنجی ؛کنندهای خیریه با احتیاط نگاه میها به صندوقروس

تداعی کننده « صندوق»رییس سابق سازمان راه آهن روسیه مشخص شد که برای بیشتر افراد واژه ” والدیمیر یاکونین“

دهد که تقریبا های مرکز مطالعات افکار عمومی روسیه نیز نشان میبرانگیز است. به طور کل نظرسنجیطرح مالی شک

« گرینپیس»%( از سازمان خیریه 2دانند و تنها عده بسیار کمی )های خیریه را نمیم هیچ یک از سازمان% افراد نا21

نام « اهدای زندگی»های سخت % از صندوق کمک به کودکان مبتال به بیماری9)سازمان بین المللی زندگی و صلح( و 

 اند.برده

%  به ناکارآمدی این موسسات و 41ای به این موضوع ندارند و قهاندکه عالهای اظهار کردهغالب افراد در این نظرسنجی

% نیز بر 45اند و اند. یک چهارم افراد دلیل عدم مشارکت خود را مشکالت مالی عنوان کردهها اشاره کردهسازمان

معتقدند که حل  %1اند. از این میان ها تکیه کرده% بر شبه برانگیز بودن فعالیت این سازمان41رسانی ناقص و اطالع

 مشکالت اجتماعی وظیفه حکومت است. 
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-های خیریه و غیرشفاف بودن سازوکار فعالیتسازمان ها به فعالیتاعتمادی روسمساله قابل توجه در این مطالعات، بی

حاضر  های مالی گذشته و بویژه دوران بحران اقتصادی حک شده وهای آنها است، زیرا در حافظه این افراد سوءاستفاده

 نیستند، برای بار دوم مرتکب اشتباه شوند. 

 روزنامه وِداموستیمنبع: 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2015/11/09/616067-bolshinstvo-rossiyan-ne-odobryaet-

blagotvoritelnosti 

 

 

 


