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درگذشت آیتاهلل سید عزالدین زنجانی

آیتاهلل سید محمد عزالدین حسینی الموسوی زنجانی
مشهور به «امام زنجانی» در سال ۱۲۹۹در زنجان به
دنیا آمد .آیتاهلل حسینی زنجانی تحصیالت خود را در
زنجان آغاز کرده و در قم و نجف پی گرفت .وی مدتی
امامجمعه شهر زنجان بود .چهار نسل قبل از وی همگی
از مراجع تقلید و امام جمعه زنجان بودند .او نیز پنجمین
و آخرین امام جمعه از خاندان حسینی زنجانی بود.
سرانجام او در۲۴اردیبهشت ۱۳۹۲در مشهددرگذشت.

نگران امنیت
جانیام هستم

جن ساکی که به
زودی به فعالیتش در
مقام سخنگوی کاخ
سفید پایان میدهد،
سختترینبخش
کارش را تهدیدهایی
دانست که حتی
متوجه فرزندانش
شده است .ساکی روز
گذشته در آخرین
نشست خبریاش
اعالم کرد که در این
مدت تهدید به قتل و
حمله به منزلش شده و
کودکانش نیز با تهدید
مواجه بودهاند.
او گفت :چیزی که
برای شخص من
از همه سختتر
بود ،تهدیدها بود.
نامههای زشتی
دریافت کردهام،
پیامهایی حاوی
اطالعات منزل و نام
کودکانم.

جهان

مهدی زارع بــا گذشت
بیش از سهماه از آغــاز جنگ
در اوکراین حاال بهنظر میرسد
مواضع مقامات فنالند برای
پیوستن به ناتو محکمتر شده
اسـ ــت .ســائــولــی نینیسته،
رئیس جمهور و سانا مارین ،نخست وزیر فنالند
عصر پنجشنبه خواستار عضویت «بیدرنگ»
این کشور در پیمان دفاعی ناتو شدند .هلسینکی
قرار است پس از نشست مجلس در روز یکشنبه
(فردا) تصمیم نهایی خود را اعالم کند .فنالند که
در اوایل قرن ۱۹میالدی از سوی سوئد به روسیه
تزاری واگذار شده بود پس از انقالب بلشویکی در
سال ۱۹۱۷اعالم استقالل کرد .این کشور در جریان
جنگ جهانی دوم از ســوی شــوروی اشغال شد
و پس از جنگ و در ســال ۱۹۴۸زیر فشار مسکو
پذیرفت از هرگونه همکاری نظامی با کشورهای
غربی اجتناب کند و در سایه روسیه بهشکلی از
بیطرفی پایبند شــد .پس از فروپاشی شــوروی،
فنالند در س ــال ۱۹۹۵به عضویت اتحادیه اروپــا
درآمد اما هنوز عضو ناتو نشده است .نتایج یک
نظرسنجی جدید که در خبرگزاری رسمی فنالند
منتشر شده نشان میدهد 76درصد فنالندیها
از تصمیم کشورشان برای پیوستن به ناتو حمایت
میکنند .براساس این نظرسنجی ،تنها12درصد از
مردم این کشور مخالف پیوستن کشورشان به ناتو
هستند .این کشور اروپایی5میلیون و 500هزار نفر
جمعیت و از شرق بیش از هزارو300کیلومتر مرز
مشترک با روسیه دارد .در بخش دیگری از بیانیه
مقامات فنالند آمــده اســت« :عضویت در ناتو
فنالند را تقویت خواهد کرد».

◾

◾حمایت غربیها
این بیانیه درحالی منتشر شده که این تصمیم با
مخالفتهای مسکو و حمایتهای جبهه غربی
روبــهرو شــده اســت .اورس ــوال فن درالی ــن ،رئیس
کمیسیون اروپا از این تصمیم حمایت و در عین
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هلسینکی در یکقدمی
جنگ با مسکو؟

حال روسیه را بزرگترین تهدید برای نظم جهانی
دانسته است .ینس استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو هم
گفته به تصمیم مستقل فنالند احترام میگذارد و
اگرهلسینکیتصمیمگرفتبهاینپیمانبپیوندد،
به گرمی از آن استقبال خواهد کرد .استولتنبرگ
همچنین با اشــاره به اینکه در صورتی که فنالند
چنین درخواستی داشته باشد ،رونــد الحاق آن
سریع صورت خواهد گرفت ،افزود« :فنالند یکی از
نزدیکترین شرکای ناتو ،دارای یک دموکراسی بالغ
و یک عضو اتحادیه اروپاست که در تأمین امنیت
منطقه یــورو -آتالنتیک نقش مهمی ایفا کرده
است».استولتنبرگهمچنیناضافهکردباتحلیل
رئيس جمهوری و نخست وز یــر اوکــرایــن موافق
است که عضویت فنالند در ناتو امنیت دو طرف
را تقویت خواهد کرد .اعضای کلیدی دموکرات و
جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا نیز متعهد
شدند از روند عضویت فنالند در سازمان پیمان

خبرمشروح

هراس از جنازه «شیرین»

فلسطین و همچنین در دست داشتن تصویر
خبرنگار شهید شبکه الجزیره ممانعت به
عمل م ـیآورد.ن ـیــروهــای اسرائیلی شروطی
را بــرای دفن جسد ابوعاقله مطرح کردند که
از جمله آن باال نبردن پرچمهای فلسطین و
فریاد نزدن است .در همین حال نفتالی بنت،
نخستوزیر رژ ی ــم صهیونیستی برخالف
ادعاهای اولیه این رژیم خواستار تشکیل گروه
تحقیقاتی دربــاره قتل شهید ابوعاقله شد.
مقامات صهیونیستی پیش از این ادعا کرده
بودند خبرنگار فلسطینی آمریکایی بهدست
نـیــرو هــای مسلح فلسطینی بهقتل رسیده
است .ترور ابوعاقله نخستین جنایت رژیم
صهیونیستی علیه روزنامهنگاران فلسطینی
نیست و بر اساس اعالم وزارت اطالعرسانی
فلسطین ،از انتفاضه دوم فلسطین در سال
 ۲۰۰۰تا امروز  ۴۵روزنامهنگار به دست رژیم
صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.

آتالنتیک شمالی ،ناتو حمایت کنند .باب منندز،
رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفت:
«اگــر سوئد و فنالند تصمیم بگیرند درخواست
عضویت خود را در ناتو ارائه دهند ،این کمیته از
هم اکنون حاضر است برای تضمین برپایی یک
رأیگیری سریع اقدام کند» .جیم ریش ،نماینده
ایالت آیداهو سنای ایاالت متحده و عضو شماره
دو جمهوریخواهان در کمیته روابط خارجی سنا
نیز قول حمایت از فنالند در این روند را داده است.
جــان کــربــی ،سخنگوی پنتاگون هــم بــه شبکه
آمریکایی اماسانبیسی گفت :پیوستن فنالند به
ناتو دشوار نخواهد بود و میتواند به سادگی صورت
پذیرد.اوهمچنیندرادامهتأکیدکرد:الحاقفنالند
به این پیمان اتفاقی تاریخی خواهد بود.
کــاخ ریــاســت جمهوری فرانسه هــم اع ــام کــرد:
پاریس بهطور کامل از انتخاب مستقل فنالند برای
پیوستن سریع به ناتو حمایت میکند.

◾هشدار مقامات مسکو
باوجود این ،دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین
تمایل فنالند ب ــرای عضویت در پیمان نــا تــو را
تهدیدی برای روسیه دانست که میتواند منطقه
را نیز بیثباتتر کند .پسکوف که این اظهارات را
در گفتوگو با خبرنگاران مطرح میکرد همچنین
ضمن ابراز تأسف از اقدامات فنالند برای پیوستن
به ناتو ،این کشور را تهدید کرد چنین اقدامی ،پاسخ
متقابل مسکو را به همراه خواهد داشت.
پیمان آتالنتیک شمالی ســال  ۱۹۴۹از ســوی 12
کشور مؤسس به عنوان یک پیمان نظامی برای
مقابله با اتحاد جماهیر شــوروی سابق به امضا
رسید .این معاهده که تعداد بندهای آن چندان
زیاد نیست امضاکنندگان را متعهد میکند در
صــورت تهدید هر یک از اعضا به حمایت از آن
عضو اقدام کنند .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شــوروی در  ،1991نه تنها ناتو متالشی یا محدود
نشده بلکه رشد کرده و با اتکا به بروز نگرانیهای
امنیتی اعضای خود تکامل یافته و جایگاه خود
را به عنوان قدرتمندترین ائتالف نظامی جهان
حفظ کرده است .ناتو در  30سال گذشته به 20
کشور دیگر که همگی در نزدیکی روسیه هستند
گسترش یافته است .این سازمان درحال حاضر
30عضو دارد .پسکوف همچنین با اشاره به اینکه
همه میخواهند از درگیری مستقیم میان روسیه و
ناتو اجتناب کنند ،تأکید کرد :در عین حال مسکو
آمــاده خواهد بود قاطعترین پاسخ را به کسانی
بدهد که سعی میکنند در عملیات نظامی این
کشور در اوکراین دخالت کنند.
وزیر امور خارجه روسیه هم روز گذشته اتحادیه
اروپا را متهم کرد که در صحنه بینالمللی به یک
بازیگر تهاجمی تبدیل شده است .سرگئی الوروف
در حاشیه اج ــاس وزی ــران ســازمــان کشورهای
مستقل همسود در شهر دوشنبه بیان کــرد:
ک ـشــورهــای ات ـحــادیــه اروپـ ــا بــا شـتــاب دقـیـقــا ًدر
مسیرهایی که ناتو قبال ًزمینهسازی کرده ،حرکت
و از این طریق روند ادغام با ناتو را تأیید میکنند.

گزارش

عبور کشتههای کرونا در ایاالت متحده از مرز یک میلیون نفر

جوالن کرونا در خیابانهای آمریکا
دوسـال پیـش وقتـی دونالـد
ترامـپ تأکیـد داشـت ممکـن
اسـت کشـتههای کرونـا در
آمریـکا از یـک یـا 2میلیـون نفـر
هـم بگـذرد کمتـر کسـی ایـن حرفـش را بـاور
میکـرد .مگـر میشـود در پیشـرفتهترین
کشور جهان با تنها330میلیون نفر جمعیت
(معـادل یکپنجـم چیـن) یـک میلیـون نفـر
بهخاطر کرونا بمیرند؟ اما شامگاه پنجشنبه
گذشـته بهوقـت محلـی ،کاخ سـفید اعلام
کـرد شـمار قربانیـان بیمـاری کوویـد ۱۹در
ایـاالت متحـده از یک میلیـون نفـر عبـور کرد.
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا در بیانیهای با
ابراز همدردی با کسـانی که عزیـزان خـود را در
طول این همهگیـری از دسـت دادهانـد ،گفت:
«امروز مـا یک نقطه عطف غمانگیز را شـاهد
هسـتیم؛ جـان یـک میلیـون آمریکایـی بـر اثر
کوویـد ۱۹از دسـت رفـت».

شماره 9805

ارتباطات مردمی)051( 37610086                           :
امور مشترکین)051( 37618044-5                          :
روابط عمومی)051( 37662587                            :
نمابر سردبیر)051( 37684004 - 37610087            :
سازمان آگهیها)051( 37088 - 37628205             :
فاکس)051( 37610085 :
سفارشات چاپی)051( 37676596                         :
چاپ مشهد                     :مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ همزمان تهران                           :چاپخانه جوان

◾

76درصد فنالندیها خواهان عضویت در ناتو شدهاند

دهها زخمی در حمله نظامیان اسرائیلی به مراسم تشییع پیکر خبرنگار الجزیره

نظامیان اشغالگر اسرائیلی
ب ــا گـ ــاز اش ـ ـ ـکآور و گ ـلــولــه به
ت ـش ـی ـی ـ عک ـن ـنــدگــان ش ـیــریــن
ابوعاقله،خبرنگارالجزیرهمقابل
بیمارستان فرانسوی قدس حمله کردند .این
خبرنگار روز چهارشنبه با شلیک مستقیم
صهیونیستها به شهادت رسید .به گزارش
ایسنا منابع محلی اعــام کــردنــد :نظامیان
صهیونیست اجازه حمل پیکر ابوعاقله روی
شانه تشییعکنندگان را نــداده و پیکر او را به
داخل بیمارستان بازگرداندند.در همین راستا،
هــال احمر فلسطین اعــام کــرد :در حمله
اشغالگران اسرائیلی به تشییعکنندگان پیکر
شیرین ابوعاقله مقابل بیمارستان فرانسوی
قدس ،دهها نفر زخمی شدند.
عـ ـ ــرب ۴۸ن ـیــز گـ ـ ــزارش داد :پ ـل ـیــس رژی ــم
صهیونیستی جــادههــا و راهه ــای منتهی به
بیمارستان را بسته است و از برافراشتن پرچم

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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در هفتههای اخــیــر ای ــاالت متحده شاهد
افزایش تعداد موارد ابتال به ویروس کرونا در
روز بوده است ،امری که کارشناسان آن را عمدتا ً
بهدلیلشیوعسویهجدیدامیکرونمیدانند.
در حالی تعداد مبتالیان در آمریکا رونــدی
صعودی داشته که ایالتهای این کشور لغو
دستورات مربوط به ماسک را اجرایی کردهاند.
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر آخرین
ارزیابی خود از میزان شیوع این همهگیری
اعالم کرد تنها دو قاره در دنیا وجود دارند که در
آن موارد ابتال به کووید ۱۹افزایش نشان داده
است :آمریکا با ۱۴درصد و آفریقا با ۱۲درصد.
ایــن ســازمان در گــزارش هفتگــی خــود
در خصــوص ایــن بیمــاری اعــام کــرد :حــدود
 3/5میلیــون مــورد ابتــای جدیــد و بیــش
از ۲۵هــزار مــرگ در سراســر جهــان گــزارش
شــده کــه بــه ترتیــب نشــاندهنده کاهشــی
 ۱۲و  ۲۵درصدی است.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
صندوق پستی91735 - 577                               :
تلفن)051( 37685011 -14                                    :
دفترتهران        :
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
تلفن)021( 66937575                                       :
نمابر(                      :داخلی)021( 66430122 )226
پیامک30004567                                                 :

خبر
رئیس امارات مُرد

خبرگزاری رسمی امارات (وام) روز گذشته اعالم کرد
«خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس این کشور در
74سالگی درگذشته است .بهگزارش فارس ،وزارت
امور ریاستی امارات همچنین ۴۰روز در این کشور
عــزای عمومی اعــام کرد و خبر داد در این مدت
پرچم امارات به حالت نیمهافراشته درخواهد آمد
و سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی این کشور
به مدت سه روز تعطیل خواهد بــود .خلیفه بن
زاید بزرگترین فرزند «زاید بن سلطان آل نهیان»
مؤسس دولــت امــارات و ولیعهد او بود و پس از
فوت پدرش حاکم ابوظبی شد و شورای عالی اتحاد
امارات در تاریخ  ۳نوامبر  ۲۰۰۴او را بهعنوان رئیس
امارات انتخاب کرد .خلیفه بن زاید در سال ۱۹۴۸
در منطقه الشرقیه امارت ابوظبی بهدنیا آمد .او
دومین رئیس دولت امارات از زمان تأسیس این
کشور در ۱۹۷۱و شانزدهمین حاکم ابوظبی است.
خلیفه بن زاید در تاریخ یکم فوریه ۱۹۶۹به عنوان
ولیعهد ابوظبی و رئیس دایره دفاع منصوب شد و
فرماندهی نیروی دفاعی امارات را بر عهده گرفت و
نقش اساسی در توسعه و تبدیل آن از یک نیروی
حفاظتی کوچک به نیروی بــزرگ دارای وظایف
متعدد و مجهز به تجهیزات مدرن ایفا کرد.
بازداشت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در مسیر بازگشت از ایران

مورد عجیب «انریکه مورا»

انریکه مــورا ،معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا روز گذشته در حساب توییتریاش از
بازداشتخودودوهمکارشدرفرودگاهفرانکفورت
در مسیر بازگشت از تهران خبر داد.
پیتر استانو ،سخنگوی سرویس سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در توضیحی به یورونیوز گفت :اتفاق
پیشآمده در فرودگاه فرانکفورت ،مسئله خاصی
نبوده و مورا توانسته سفر خود را براساس برنامه
پی بگیرد .مورا که پس از چندین روز حضور در
ایران در حال بازگشت به بروکسل بوده ،روز گذشته
ناگهان در توییترش نوشت« :پلیس آلمان در
فرودگاه فرانکفورت بدون حتی یک توضیح ساده،
یک مقام رسمی اتحادیه اروپا را در یک مأموریت
رسمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی بازداشت
کرد» .او همچنین اضافه کرد پلیس پاسپورت و
گوشیهای او را هم ضبط کرده است.
او همچنین افزود :پلیس آلمان این افراد را جدا از
یکدیگر نگه داشته است .اگرچه او و همکارانش
پس از چندساعت آزاد شدند اما هنوز مشخص
نیست علت واقعی این مسئله چه بوده است.
رخ دادن چنین اتفاقی به حدی غیرمنتظره بود که
در ابتدای انتشار این توییت برخی از کاربران در
فضای مجازی این گمانه را مطرح کردند که شاید
حساب توییتر مورا هک شده باشد اما خیلی زود
معلوم شد این اتفاق رخ داده است.

