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سخن سردبیر :
در پنجاه و چهارمین ()54شماره از مجله هفته نامه آیینه بنگال که بازتابی است از موضوعات علمی
 ,فرهنگی و هنری در مطبوعات پر شمارگان بنگالدشی میخوانید:
تبریک جنگ استقالل بنگالدش توسط سفیر آمریکا در داکا  ,مطلبی در خصوص وضعیت اقتصادی
و میزان رشد و توسعه بنگالدش می خوانیم ,اعالم خرید واکسن از هند توسط بنگالدش  ,و ادامه
حساسیت ها و اظهار نظر ها در خصوص ساخت مجسمه رهبر استقالل این کشور و مخالفت احزاب
اسالم گرا با این موضوع  ,و اشاره به مطلب مهم کم شدن تعداد دانش آموزان پیش دبستانی و پرهیز
خانواده ها از ثبت نام فرزندانشان که باعث بحران وجودی برای مدارس شده  ,و چند خبر علمی
فرهنگی و هنری دیگر مجموعا موضوعات قابل توجه این شماره از مجله آیینه بنگال می باشند که
امیدوارم خو اندن آنها بتواند شما خواننده فرهیخته را در جریان فضای فکری و فرهنگی بنگالدش
در هفته گذشته قرار دهد.

سید حسن صحت
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ایاالت متحده به جشن پنجاهمین سالگرد استقالل بنگالدش می پیوندد
روزنامه ایندیپندنت ،چاپ داکا 2 ،ژانویه :رابرت میلر ،سفیر آمریکا در داکا گفت که ایاالت متحده به
جشن پنجاهمین سالگرد استقالل بنگالدش می پیوندد .او این خبر را جمعه در حساب تایید شده
توییتر خود اعالم کرد .وی در پیام خود که به زبان بنگال نوشته شده ،همچنین به مردم بنگالدش
سال نو میالدی را تبریک گفت.

وی در یکی از دو پیام جداگانه توئیتری نوشته" :به نمایندگی از سفارت ایاالت متحده در داکا ،برای
همه دوستان و شرکای ما در بنگالدش سال نو سعادتمند ،مسالمت آمیز و سالم آرزو می کنم .این
بسیار خوش شانسی و خوشحالی است که ما به زودی در جشن  50سالگی استقالل بنگالدش با
شما همراه خواهیم شد ".وی در توییت دیگری نوشت" :مثل همیشه ،ما در اوقات دشوار سالهای
گذشته برای رفاه و بهبود مردم بنگالدش و ایاالت متحده همکاری کرده ایم .ما در این مدت به
موفقیت های زیادی دست یافته ایم و کارهای بیشتری وجود دارد که باید با هم کار کنیم .سال نو
مبارک!"
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سرمقاله هفته :بنگالدش در حال حرکت به جلو است؛ رضایت خاطر می تواند خطرناک
باشد
روزنامه بنگالدش پراتیدین ،چاپ داکا 4 ،ژانویه :بنگالدش در حال حرکت به سمت بزرگداشت
پنجاهمین سالگرد استقالل است .پتانسیل طالیی کشوری که در بدو تولد بی رحمانه نابود شد و از
آن به عنوان یک «سبد بدون ته» نام برده شد ،اکنون مورد بحث پیشگامان موسسات تحقیقاتی
جهان قرار دارد 49 .سال پیش ،جمعیت بنگالدش با مساحت  147هزار و  570کیلومتر مربع
کمتر از  70میلیون نفر بود .طی  49سال ،جمعیت بنگالدش بیش از  90میلیون نفر افزایش یافته
است .در این مدت از زمین های عظیم کشاورزی برای ساخت خانه ها ،موسسات و کارخانه ها
استفاده شد .حتی در آن زمان ،بنگالدش که صدها سال کشوری با کمبود غذا به حساب می آمد،
اکنون از نظر مواد غذایی تقریباً خودکفا است .این کشور که حداقل دو دهه پس از استقالل به لباس
های قدیمی خارجی وابسته بوده ،اکنون دومین صادر کننده پوشاک در جهان است.
بنگالدش در صادرات کنف در جهان رتبه اول و در تولید این محصول رتبه دوم را دارد ،در تولید
ماهی "هیلسا" اول ،در تولید سبزیجات و صیفی جات سوم ،در رشد تولید ناخالص داخلی رتبه
چهار ،در تولید ماهی رتبه چهارم ،در تولید برنج رتبه چهارم ،در تولید سیب زمینی رتبه ششم ،در
تولید انبه رتبه هشتم ،در نیروی انسانی رتبه هشتم ،در صادرات دوچرخه رتبه هشتم ،در برون
سپاری رتبه هشتم ،در کسب ارز خارجی رتبه هشتم و در تولید میوه های فصلی رتبه دهم را دارد.
بیشترین بحث در حال حاضر در جهان ،همه گیری ویروس کرونا ست .موفقیت بنگالدش در
5

آینه بنگال شماره54 -

پیشگیری از این اپیدمی نیز سرسام آور است .با وجود بعضی از سوء مدیریتها و کسری های مختلف،
بنگالدش در لیست  20کشور موفق جهان در مقابله با بیماری همه گیری کرونا قرار گرفته است.
بلومبرگ رسانه برجسته آمریکایی ،از لحاظ مقابله با کرونا بنگالدش را به عنوان بیستم در جهان و
اولین در جنوب آسیا شناخته است .در حال حاضر بنگالدش چهلمین اقتصاد بزرگ جهان است .به
گفته تحلیلگران اقتصادی ،پس از یک و نیم دهه دیگر بنگالدش می تواند به جایگاه  25برسد.
موفقیت بنگالدش در  49سال گذشته قطعاً باعث افتخار است .با این حال ،مردم بنگالدش با انتظار
تأسیس کشوری شاد و مرفه به جنگ استقالل رفته بودند .لذا ،هیچ فرصتی برای خود رضایی و
رضایت خاطر وجود ندارد/.
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دولت بنگالدش واکسن آکسفورد کرونا را تأیید کرد
روزنامه پروتام آلو ،چاپ داکا 4 ،دسامبر :دولت بنگالدش استفاده اضطراری از واکسن کووید19-را
که به طور مشترک توسط شرکت دارویی اروپایی آسترازنکا ( )AstraZenecaو دانشگاه آکسفورد
ساخته شده است ،تصویب کرده است .اداره کل اداره دارو ( )DGDAعصر دوشنبه این تأییدیه را
صادر کرد.

سرتیپ ]بازنشسته[ محبوب الرحمان ،مدیر کل دارو با اعالم این خبر افزود :شرکت "بِکسیمکو فارما"
از اداره دارو "گواهی عدم اعتراض" را دریافت کرده است و با استفاده از آن ،هم اکنون می توانند
مراحل وارد کردن واکسن را از هند آغاز کند .بکسیمکو قرار است از شرکت دارویی هند «موسسه
سرام» این واکسن را دریافت کند .در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این واکسن می تواند وارد
کشور شود ،محبوب الرحمان افزود :بنگالدش قصد دارد این واکسن را ظرف یک ماه پس از تأیید
دریافت کند .حتی ممکن است طی  10روز آینده وارد کشور شود/.
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از اثرات کرونا :بحران کمبود دانش آموز در مدارس ابتدایی غیر انتفایی
شدیدتر شد
روزنامه جوگانتار ،چاپ داکا 4 ،ژانویه :محمد بدراالسالم ،یکی از ساکنان خیابان ناظم الدین در
پایتخت ،امسال قصد داشت پسر  4ساله اش را در کالس آمادگی ثبت نام کند .اما به دلیل کرونا ،او
از این فکر دور شده است .او تصمیم گرفته است سال آینده فرزند خود را به مدرسه بفرستد .محمد
عبدالرحمن یکی دیگر از ساکنان همان منطقه نیز می خواست دخترش را در سطح مقدماتی مدرسه
ابتدایی ثبت نام کند ،اما او نیز از این تصمیم صرف نظر کرد .چرا که بالفاصله پس از ثبت نام ،هزینه
های مختلفی آغاز خواهد شد .مخصوصاً کالسها فیزیکی برگزار شوند یا خیر  ،شهریه مدرسه باید
پرداخت شود .لذا او تصمیم گرفته است که امسال کودک را در خانه آموزش دهد.

از این رو ،هزاران والدین در سراسر کشور از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری می کنند.
شیوع ویروس کرونا دلیل اصلی آن است .برخی از ترس ویروس و برخی دیگر برای جلوگیری از
تحمیل هزینه ها این کار را می کنند .این امر بطور اساسی مدارس ابتدایی غیر انتفایی را تحت تأثیر
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قرار داده است .به دلیل وضعیت کرونا تاکنون حداقل دو هزار مدرسه غیر انتفاعی کشور تعطیل شده
اند .مدارسی هم که تاکنون نیمه جان زنده مانده بودند امیدوار به فصل اصلی ثبت نام یعنی دسامبر
و ژانویه بودند .اما وضعیت آنطور که انتظار می رفت بهتر نشد .در چنین شرایط ،امکان تعطیل شدن
صدها یا هزاران مدرسه دیگر نیز به پیش آمده است.
طبق اعالم اداره آموزش ابتدایی ( ،)DPEسال گذشته حدود سه میلیون و  700هزار کودک در
دوره مقدماتی مدارس سراسری پذیرفته شده بودند .امسال با معرفی این سطح تحصیالت دو ساله
در مدارس ابتدایی ،سن کودکان را یک سال دیگر کاهش داده اند .یعنی اکنون کودکان  4ساله قابل
پذیرش هستند؛ چیزی که قبال  5ساله بود .در نتیجه ،مشخص شده است که حداقل  6میلیون
کودک امسال واجد شرایط ثبت نام هستند .اگر شرایط عادی بود تقریباً همه این کودکان در مدارس
ابتدایی سراسری دولتی و غیر انتفایی پذیرفته می شدند.
اما از آنجایی که وضعیت ویروس کرونا هنوز در سطحی نرسیده که دولت تصمیم بگیرد مدارس را
بازگشایی کند ،با آنکه هم تعداد ابتال و هم تعداد مرگ و میر کاهش یافته است ،والدین ترجیح می
دهند برای یک سال دیگر صبر کنند تا کودکان خود را به مدرسه بفرستند .در این میان مدارسی
که با شهریه دانش آموزان مخارج خود را تامین می کردند ،اصلی ترین صدمه را دیده اند و صد ها
هزار معلم در این مدارس بیکار شده اند .البته دکتر دیپو مانی ،وزیر آموزش و پرورش کشور اعالم
کرده که امکان دارد از ماه فوریه مدارس بازگشایی شود ،لذا امید است این وضعیت نامطلوب چندان
پایدار نماند و به زودی این بحران به پایان برسد/.
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مقاله هفته :اسالم ،بانگاباندو و مجسمه سازی  -نوشته استاد محمد بها الدین
روزنامه کانتری تودی ،چاپ داکا 4 ،ژانویه :پدر ملت بانگاباندو ]شیخ مجیب الرحمن[ در زندگی
شخصی خود مردی پارسا بود .او به دستورات اسالم پایبند بود و سهم بزرگی در تبلیغ و گسترش
اسالم داشت .مفاد رفاهی اسالم تأثیر ویژه ای در زندگی روزمره بانگاباندو دارد .این همان چیزی
است که او از اصل و نسب خود به ارث برده است .اگر به پدرش نگاه کنیم ،او را به صورت مردی
پارسا و دارای ریش بلند پیدا می کنیم .اگر به سمت باالتر این تبار نگاه کنیم ،حضرت شیخ اول
(ره) را پیدا می کنیم که مبلغ اسالم بود و از عراق دور به سرزمین بنگاله آمده بود .بانگاباندو از
نوادگان شیخ اول (ره) بود .عالوه بر این ،کلمه شیخ نیز نمایانگر درجه اسالم است .زیرا کسانی که
فقط به منظور تبلیغ اسالم به این منطقه آمده بودند شیخ خوانده می شدند .بنابراین می بینیم که
از نظر نام ،عنوان و نسب ،اسالم با بنگاباندو ارتباط تنگاتنگی دارد.
اگر زندگی و آثار بانگاباندو را مرور کنیم ،اگر کتاب «خاطرات ناتمام» او را بخوانیم ،خواهیم دید که
شعور اسالمی از کودکی در او وجود داشته و او آن را در طول زندگی خود نگه داشته است .وی
گفت ،ما بنگالی ها دو جنبه داریم .یکی اینکه ما مسلمان هستیم و دیگری اینکه بنگالی هستیم.
قرارگرفتن در معرض ماهیت ترکیبی از اسالم گرایی و بنگالی جوهر آگاهی مذهبی زندگی بانگاباندو
است .بانگاباندو در طول زندگی خود بارها زندانی شد ،اما او اولین بار که زندانی شده بود به دالیل
مذهبی بود .بانگاباندو در زندگی دانشگاهی خود دانشجویان متدین را ترجیح می داد ،به کسانی که
نماز می خواندند توجه ویژه ای داشت و در کارهای مختلف با دانشجویان متدین صادقانه همکاری
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می کرد .نامه های او به همسر محبوبش حاوی اعتقادات مذهبی مانند ایمان بی دریغ به خدا ،وقف
زندگی برای اسالم ،پذیرش سرنوشت خوب و بد به عنوان تصمیم خداوند ،بود .عالوه بر این ،مواردی
از زندگی و آثار وی را می بینیم که می توان عشق و عالقه او به دین مبین اسالم را درک کرد.
او عاشق علمای دین بود ،به انجام حج تمایل نشان می داد" ،انشا اهلل" را در سخنرانی های روزمره
خود استفاده می کرد ،به تالوت قرآن گوش می داد و دستور پخش آن از رادیو و تلویزیون را می
داد ،موانع نوشتن و انتشار مطالب دینی را کنار می کشید ،خود را وقف خدمت به بشریت می کرد،
به ظلم اعتراض می کرد و در برابر همه بی عدالتی ها می ایستاد .اینها همه تعالیم بزرگ اسالم
است؛ که شاهد انعکاس آن در زندگی بانگاباندو هستیم.
از کودکی هر از گاهی می شنیدم که اگر حزب عوامی لیگ به قدرت برسد ،کشور داخل شکم هند
می رود ،اذان نماز در مساجد متوقف می شود و از همه جا صدای پرستش هندوها شنیده می شود.
اما واقعیت کشوری که بانگاباندو آن را مستقل ساخته کامالً متفاوت است .هم اکنون عوامی لیگ
چندین دوره بر کشور حاکم است ،اما این کشور هندو نشده و اذان در مساجد نیز متوقف نشده
است .بلکه برعکس تعداد نهادهای مذهبی از جمله مساجد و مدارس دینی در کشور افزایش یافته
است .این بنگاباندو بود که بنیان این واقعیت را در بنگالدش بنا نهاد .بانگاباندو در طول سه سال و
نیم حکومت خود سهم بسزایی در تبلیغ اسالم از طریق سیستم آموزشی داشته است .وی در
سخنرانی خود در مدرسه عالیه داکا گفت که بسیاری از اقدامات ضد اسالمی در کشور ما در زمان
پاکستان انجام می شده است .من مسلمان هستم ،اسالم را دوست دارم .لطفا به من کمک کنید،
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فعالیت های ضد اسالمی هرگز در این کشور اتفاق نمی افتد .بانگابندو نه تنها در مورد اسالم صحبت
کرده ،بلکه گام های موثری نیز در این زمینه برداشته است.
بانگاباندو «بنیاد اسالمی» [ ]Islamic Foundationرا برای تبلیغ ،تحقیق و نشر اسالم در
سطح نهادی تأسیس کرد .چنین سازمان عظیم اسالمی با حمایت دولت و بودجه دولتی در جهان
نادر است .بنیاد اسالمی تاسیس شده توسط بانگاباندو به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور در
زمینه آموزش ،تحقیق و تبلیغ اسالم شناخته می شود .بانگاباندو با هدف نوسازی تعلیمات اسالمی
در کشور ،سیستم آموزشی مدارس دینی را بازسازی و اصالح کرد.
به این ترتیب ،سیستم آموزشی مدارس دینی تحت کنترل دولت ،مدرنیته را لمس کرد و از وضعیتی
مشابه سیستم های آموزشی عمومی کشور برخوردار شد .بانگاباندو همچنین با مدارس قائومی کشور
ارتباط نزدیک داشت .او نزدیکترین رابطه را با درگاه های پیر و صوفی داشت .وی فضایی را در منطق
«کاکرایل» در داکا برای ساخت مسجد اصلی تبلیغ جماعت اختصاص داد و همچنین منطقه وسیعی
را در منطقه «تانگی» در نزدیکی داکا برای اجتماع جهانی تبلیغ جماعت تخصیص داد .هر ساله
میلیون ها نفر از نقاط مختلف جهان برای گردهمایی ها و گفتگوهای مذهبی ،آموزه ها و اعمال
دینی در اینجا گرد هم می آیند.
بانگاباندو در کنفرانس سازمان همکاری اسالمی  OICشرکت کرد و در دفاع از منافع بزرگتر امت
اسالمی سخنرانی تاریخی ایراد کرد ،که همچنین باعث وجهه سازی بنگالدش به عنوان یک کشور
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مسلمان شد .او مشروبات الکلی و قمار را در این کشور ممنوع کرد ،مجوزهای بازی بینگو را لغو کرد
و مسابقه اسب را ممنوع کرد .وی به احترام پیامبر گرامی اسالم (ص) محفل سیرت را در سطح ملی
سازمان داد و مقدمات برگزاری جشن عید میالدالنبی (ص) را فراهم آورد .وی دستورات الزم را می
داد تا جلسات مذهبی و محفل های وعظ بدون هیچ مانعی در تمام مناطق کشور برگزار شود .وی
نمایندگان جماعت تبلیغ را به روسیه فرستاد و از هر یک از آنها خواست تا نقش دیپلمات کشور و
اسالم را بازی کنند.
حکومت بانگاباندو کوتاه بود ،اما او در جهت رفاه اسالم کارهای زیادی انجام داد .خصوصاً ابتکارات
نهادی که او در جهت عالقه و خدمت به اسالم انجام داده و اجرا کرده ،وی را برای همیشه به یادگار
خواهد داشت.
بحث و جدال فعلی در مورد مجسمه بانگاباندو در این کشور کامال ناخوشایند است .باید توجه داشت
که مجسمه سازی مربوط به هنر ،تاریخ ،خاطرات و یا تمدن است و بت ها برای پرستش یا عبادت
است .دولت هیچ بتی برای عبادت نمی سازد .می دانید ،سال مجیب در حال برگزاری است ،بنابراین
نصب مجسمه بانگاباندو یک موضوع مهم برای دولت است .ما می خواهیم بدون تردید بگوییم ،احترام
به معمار بزرگ استقالل و پدر ملت یکی از مسئولیت های مدنی برای هر شهروند است .بنابراین می
گوییم در پرتو واقعیت ،نیازی به گرم کردن فضای سیاسی با هر موضوع نیست! خارج از مبانی
اسالمی موارد بسیار زیادی برای گرم کردن فضای سیاسی در کشور جریان دارد! ما باید به یاد داشته
باشیم ،این کشور جمهوری اسالمی نیست .اینجا جمهوری خلق بنگالدش است! به اسالم دستور
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داده شده است که یک استراتژی را اتخاذ کند بدون اینکه در بعضی از امور پرخاشگری کند! در
اسالم این دستورالعمل وجود دارد که مردم را از طریق خرد و اندرزهای خوب به سوی خداوند بزرگ
فرا بخوانید! در مقابل ،ایجاد ناآرامی و فاجعه اجتماعی جرمی بزرگتر از قتل است! و این هدایت قرآن
کریم است .بنابراین می توان گفت ،مطلوب نیست که اسالم به دلیل جهل و تعصب شخصی آسیب
ببیند!
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محققان دانشگاه علم و صنعت سیلهت  30نوع ویروس کرونای جدید کشف
کرده اند
روزنامه دیلی سیلهت ،چاپ سیلهت 5 ،ژانویه :محققان گروه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در
دانشگاه علم و صنعت شاه جالل  30نوع ویروس تغییر یافته کرونا را در استان سیلهت کشف کرده
اند .از این تعداد 6 ،نوع ویروس تغییر یافته قبالً در هیچ کجای دنیا یافت نشده و  24مورد در
بنگالدش کامالً جدید هستند اما در سایر کشورهای جهان قبال دیده شده است.

نور النبی آزاد ،استادیار دانشگاه و عضو تیم تحقیقاتی در این باره گفت :ما نمونه های ویروس کرونا
را از مناطق مختلف استان سیلهت جمع آوری کردیم و ژنوم آنها را ترتیب دادیم .از آنجا جهش
جدیدی در ژنوم کرونا پیدا کردیم (ژنوم :27862 :دل )ATCAT :که قبالً در هیچ جای دنیا یافت
نشده است .عالوه بر این ،با تجزیه و تحلیل ژن های  10نمونه کرونا در استانهای "شونامگانج" و
"هابیگانج"  48تغییر در سطح پروتئین پیدا شد .از این تعداد 30،ویروس تغییر یافته کامالً جدید
در بنگالدش هستند .نور النبی آزاد افزود :ما می توانیم از طریق این مطالعات از قبل بفهمیم که
کدام واکسن در کشور ما موثر خواهد بود/.
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شخصیت هفته106 :مین سالگرد تولد «استاد بزرگ هنر» برگزار شد
روزنامه کالرکانتا ،چاپ داکا 1 ،ژانویه :صد و ششمین سالگرد تولد زین العابدین" ،استاد بزرگ هنر"
در روز شنبه برگزار شد .این نابغه خالق در  29دسامبر سال  1914در استان «کیشورگانج» متولد
شد و سپس به عنوان معمار در تاسیس "دانشکده هنرهای زیبا" در دانشگاه داکا و موزه هنرهای
مردمی در منطقه "سونارگاو" ،در استان "نارایانگانج" شناخته شد.

زین العابدین به طور فعال برای تاسیس «موسسه هنری داکا» کار کرد و در سال  1949مسئولیت
مدیریت این موسسه را به عهده گرفت .این موسسه بعداً به دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه داکای
امروز تبدیل شد .این موسسه به قطب هنرهای زیبا در پاکستان شرقی وقت تبدیل شد و به طور
فعال در رویدادهای تاریخی که منجر به استقالل بنگالدش شد ،مانند جنبش زبان در سال 1952
و جنگ استقالل در سال  1971تحت رهبری هنری زین العابدین شرکت کرد .او در سال 1967
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میالدی داوطلبانه از موسسه هنری داکا بازنشسته شد و از طرف موسسه لقب افتخاری "شیلپاچاریا"
(استاد بزرگ هنر) به وی اعطا شد.
زین العابدین یک دوره آموزشی دو ساله از دانشکده هنرهای زیبای سلید ( )Sladeدر لندن دریافت
کرد و سبک جدیدی از هنر را به نام "سبک بنگالی" آغاز کرد که شامل اشکال هنرهای محلی با
اشکال هندسی آنها از جمله استفاده از نمایش نیمه انتزاعی و رنگ های اصلی است .وی در سال
 1970از اردوگاه های فلسطینیان در سوریه و اردن بازدید کرد و  60الی 70نقاشی از پناهندگان
در آنجا ساخت و نمونه دیگری از استعداد خود را به عنوان یک هنرمند مدرن و بین المللی اضافه
کرد .زین العابدین که به دلیل پیش بینی ساده و در عین حال باشکوه خطرات طبیعی و اجتماعی
شناخته می شود ،طوفان بزرگ سال  1970را که در اثر آن پاکستان شرقی وقت ]بنگالدش فعلی[
را ویران کرد ،رنگ آمیزی کرد و اثر طوفان را از طریق نقاشی معروف "مونپورا" را به تصویر کشید.
زین العابدین از لحاظ تاریخی به دلیل نقاشی های خود از قحطی منطقه بنگال در سال 1943
] 4سال قبل از استقالل شبه قاره هند از انگلیس که تاریخ دانان انگلیسیها را از بانیان آن قحطی
یاد می کنند[ شناخته شده است.
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در سال  ، 1973زین العابدین درجه افتخاری  D.Littرا از دانشگاه دهلی دریافت کرد .وی در سال
 1975به عنوان استاد ملی بنگالدش معرفی شد .سازمان ناسا در سال  2009از این هنرمند
برجسته با نامگذاری دهانه ای در سیاره عطارد به نام این نقاش که "دهانه عابدین" نامیده می شود،
تجلیل کرد .شیلپاچاریا زین العابدین در  28مه  1976در اثر ابتال به سرطان ریه درگذشت/.
]در بنگالدش کلمه "شیلپاچاریا" فقط به زین العابدین اختصاص داده شده است .لذا در بحث هنری
او از شخصیتهای برجسته بنگالدش است[.
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برگزاری نمایشگاه عکس در رایزنی فرهنگی روسیه در داکا
روزنامه ایندیپندنت ،چاپ داکا 2 ،ژانویه :رایزنی فرهنگی روسیه در داکا یک نمایشگاه عکس با عنوان
"روزاتم دیروز ،امروز ،فردا" به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد صنعت هسته ای روسیه راه اندازی
کرد .نمایشگاه عکسی که نگاهی اجمالی به دنیای علم و فناوری های پیشرفته ایجاد شده توسط
متخصصان منحصر به فرد شرکت انرژی اتمی روسیه "روزاتوم" است.

بازدیدکنندگان از اولین نیروگاه هسته ای جهان و یخ شکن اتمی ،کارگاه های کارخانه و برخی
آزمایشگاه های علمی محدود که معموالً فقط برای کارمندان مجاز استفاده می شوند ،لذت بردند.
روزاتوم ،رهبر فناوری جهانی ،در حال ساخت اولین نیروگاه هسته ای به نام "روپ پور" در بنگالدش
است که دسترسی به منبع انرژی پایدار و خالص را برای مردم فراهم می کند .بنگالدش به زودی به
جهان اتمی می پیوندد .قرار است نیروگاه هسته ای "روپ پور" با همکاری روسیه در سال 2023
فعالیت تولید  1000مگاوات برق را آغاز کند/.
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گزارش تحقیقاتی پرونده علیه مامون الحق و بابوناگاری در  3فوریه تحویل دادگاه می
شود
روزنامه نایادیگانتا ،چاپ داکا 7 ،ژانویه :گزارش تحقیقاتی پرونده علیه جنید بابوناگاری ،رهبر حفاظت
اسالم ،محمد مامون الحق ،معاون دبیر کل این حزب و سید فیض الکریم ،رهبر خالفت اسالم
بنگالدش به جرم فتنه  3فوریه تحویل داده می شود .با آنکه قرار بود امروز این گزارش تحویل دادگاه
شود اما آژانس تحقیق در این پرونده ،اداره تحقیقات پلیس ( ،)PBIنتوانست گزارش را ارائه دهد.
بنابراین ،قاضی دادگاه محمد باقی باهلل تاریخ جدیدی را برای تحویل گزارش تعیین کرد.

در این پرونده آمده است که متهمان با استفاده از اسالم به عنوان سپر ،اظهارات "نفرت انگیز ،موهوم
و تحریک آمیز" با تعابیر عجیب از این دین را ارائه داده اند .آنها با ایجاد نفرت در میان جامعه
مسلمان بنگالدش درباره جنگ استقالل ،بانگاباندو و قانون اساسی به دنبال توطئه ای برای ایجاد
فتنه هستند/.
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