پنجشنبه  11آذر 1400

تولد محمدعلی معلم دامغانی در سال1330

محمدعلی معلم دامغانی (زاده 11آذر۱۳۳۰دامغان)
شاعر ،ترانهسرا ،محقق ادبی و رئیس سابق فرهنگستان
هنر معاصر است .وی در سال ۱۳۸۰به عنوان چهره
ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد.
دامغانی ازجمله شاعران نسل اول انقالب و بسیاری
از شعرهای مطرح دوران انقالب و دفاعمقدس از
سرودههای او است .از وی مجموعه شعری به نام
«رجعت سرخ ستاره» به چاپ رسیدهاست.

اوقات شرعی به افق مشهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

11:21

16:37
04:56

16:17

11:54
17:11

22:36

06:26

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16:51

05:28

 26ربیعالثانی 1443

23:10

سردبیر:
امیر سعادتی

06:57

 2دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

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

قدس به بهانه تیراندازی مرگبار در ایالت میشیگان ،آمار عجیب حمالت مسلحانه در آمریکا را بررسی کرد

لبنان با یک
توطئه بزرگ
روبهرو است

وزیر اطالعرسانی
لبنان بار دیگر از
اظهارات پیشین خود
که موجب بروز بحران
در رابطه بیروت با
ریاض شده بود دفاع
کرد و گفت :من حرف
اشتباهی نزدهام و
تنها خواستار پایان
جنگ یمن شدم .آیا
منگناهیمرتکب
شدهام؟ قطع ًا اینطور
نیست.
«جورج قرداحی»
با بیان اینکه برخی
میگویند این دولت،
دولت حزباهلل است
اماقطع ًااینگونه
نیست ،افزود :لبنان
با یک توطئه بزرگ
روبهرو است که بعدها
درباره آن بیشتر
سخن خواهم گفت.

جهان

 400میلیون اسلحه82 ،کشته روزانه!

علوی داســت ــان سـ ــاده امــا
تـلــخ اس ــت؛ یــک دان ـشآم ــوز
 15سال ه آمریکایی با اسلحهای
کـ ــه پ ـ ـ ــدرش چ ـ ـنـ ــدی پـیــش
ب ـرایــش خــریــداری ک ــرده بــود،
به هممدرسهایهای خود در
ایالت میشیگان حمله کرد که بر اثر این تیراندازی،
سه نفر کشته شده و دستکم هشت تن دیگر
زخمی شدند .به گزارش فارس« ،مایکل بوچارد»
کالنتر منطقه «اوکلند» در کنفرانسی خبری
ساعاتی پس از وقــوع ایــن ت ــراژدی در دبیرستان
«آکـسـفــورد» گفت :بــازرســان در توضیح آنچه
ممکن است به این اقدام خشونتآمیز «ناگفتنی
و نابخشودنی» منجر شده باشد ،ناتوان هستند.
وی در ادامـ ــه ع ـنــوان ک ــرد :فــرد مظنون درســت
دقایقی پس از شروع به تیراندازی ،خلع سالح و
به دست معاونان کالنتری بازداشت شده است.
او از صحبت با بازرسان امتناع کرده و خانواده وی
برایش وکیل گرفتهاند و اجــازه ندادند مقامهای
امنیتی پسرشان را بازجویی کنند .بوچارد ادامه
داد :از هرگونه برخورد قبلی این دانشآموز ۱۵ساله
با مجریان قانون بیاطالعم .این دانشآموز سال
دوم دبیرستان است و «هیچ چیزی وجود ندارد
که نشان دهــد وی مشکل انضباطی و مسائل
اینچنینی در مــدرســه داشـتــه اس ــت» .بــه گفته
نیروهای امنیتی اوکلند ،تیراندازی خونین حوالی
ظهر سهشنبه به وقت محلی در میشیگان ،ترس و
وحشت زیادی را در میان دانشآموزان و معلمان
مدرسه به وجود آورده است.

◾

◾وعدههای تو خالی بایدن
در همین راستا ،رئیس جمهور آمریکا در جریان
بازدید از یک دانشکده فنی در ایالت مینهسوتا
دربـ ــاره ایــن حــادثــه مــدعــی شــد قلبش هـمـراه با

خانوادههای داغ ــدار اســت .ایــن در حالی است
زمانی که جو بایدن وارد کاخ سفید شد ،وعدههای
زیادی برای محدود کردن سالح در آمریکا داد اما
تاکنون هیچ اقدام ملموسی در این زمینه صورت
نگرفته است .برپایه گــزارش رویترز ،جدیدترین
حادثه تیراندازی در دبیرستان میشیگان احتماال ً
به بحثها درباره کنترل سالح و مراقبت از سالمت
روان در ایاالت متحده دامن میزند زیرا بسیاری
از ایالتهای آمریکا ،امکان دسترسی آســان به
سالح گرم را در حالی فراهم کردهاند که اهمیتی به
اختاللهای روانی در دارندگان سالح نمیدهند.
ایــن نخستین بــار نیست که چنین حوادثی در
ایاالت متحده به دلیل آزاد بودن حمل سالح به
وقوع میپیوندد و پیش از این نیز بارها در دیگر
تهــای آمریکا اف ــرادی بــا شلیک بــه سمت
ایــالـ 
دیگران ،فاجعههایی مشابه را رقم زدهانــد با این
حــال ،البــی ســاح در ای ــاالت متحده آمریکا به
اندازهای قدرت دارد که تاکنون حتی کنگره آمریکا
نیز حاضر نشده قوانینی را بــرای محدود کردن
حمل سالح در این کشور وضع کند.

◾

◾آمار عجیب مرگ مسلحانه آمریکاییها

بر اساس اعالم وبگاه وابسته به کنگره آمریکا ،از۱۷
تا  ۲۳جوالی سال جاری دستکم  ۹۱۵مورد حمله

مسلحانهدرآمریکاصورتگرفتهکهمنجربهمرگ
دستکم  ۴۳۰نفر شده است .پایگاه خبری هیل
در گزارش خود آورده بیشترین موارد خشونت با
اسلحه به ترتیب در ایاالت ایلینوی ( ،)۱۰۹تگزاس
( ،)۶۳پنسیلوانیا ( )۵۹و کالیفرنیا ( )۵۲رخ داده
است .همچنین در سال  ۲۰۲۱بیش از  ۱۳هزار و
 ۵۰۰مورد خودکشی با سالح گرم در آمریکا صورت
گرفته است .از ابتدای امسال بیش از  ۲۴هزار نفر
از جمله  ۸۰۰شهروند زیر  ۱۸سال و  ۱۷۴نوجوان
زیر ۱۲سال ،در خشونت مسلحانه در آمریکا جان
خود را از دست دادهان ــد .این رقم در سال ۲۰۲۰
میالدی ۴۳هزار نفر بود و امسال به باالترین سطح
در  ۲۰سال اخیر رسیده است.

◾

◾ 400میلیون سالح در آمریکا
در آمریکا پس از هر حادثه مرگبار تیراندازی،
مخالفان و موافقان قانون حمل سالح در مقابل
هم صفآرایی میکنند .اما با گذشت زمان تمامی
خواستهها به فراموشی سپرده میشود و تغییری
در قانون صورت نمیگیرد .در متمم قانون اساسی
آمریکا که در  ۱۵دسامبر  ۱۷۹۱تصویب شده ،آمده
هر شهروند این کشور قانونا ًمجاز به داشتن سالح
است .تالشهای باراک اوباما برای محدود کردن
قانونحملسالحنتیجهبخشنبود.دونالدترامپ

هم که علنا ًدر یک سخنرانی انتخاباتی گفت:
«دوران هشت ساله حمله به قانون حق حمل
سالح به سر آمده است» ،بایدن هم که به وعده
خود عمل نکرده است .ساالنه به طور میانگین،
حــدود  ۳۰هــزار نفر در آمریکا بــا شلیک سالح
کشته میشوند .یعنی قربانیان خشونت از طریق
به کارگیری سالح در هر دو سال در آمریکا برابر با
شمار تمام سربازان کشته شده این کشور در جنگ
ویتنام است.

◾

◾رقابت تسلیحاتی آمریکاییها و یمنیها!
در همین حال ،پس از هر تیراندازی مردم هجوم
بیشتری برای خرید انواع تسلیحات میآورند .در
همین حال ،خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش
خود مدتی پیش اعالم کرد ایاالت متحده کمبود
مهمات دارد و مــأمــوران اجــرای قانون با مشکل
روبهرو شدهاند.
بــا اینکه کــارخــانـههــای تسلیحاتی میگویند با
بیشترینظرفیتدرحالتولیدهستند،قفسههای
فروشگاههایسالحخالیهستندوکمبودمهمات
در آمریکا بر عملکرد مأموران مجری قانون نیز
تأثیر منفی گذاشته اســت .او با اشــاره به اینکه
برخی مالکان سالح دست به ذخیره کردن هرچه
بیشتر مهمات زدهاند ،گفت :اوایل شیوع ویروس
کرونا شاهد بودیم مــردم دستمال توالت و مواد
ضدعفونی کننده میخریدند و حــاال مهمات
ذخیره میکنند .آمار موجود نشان میدهد حدود
 400میلیون تفنگ ،کلت ،تپانچه و سالحهای
خــودکــار و نیمهخودکار در مـنــازل آمریکاییها
نگهداریمیشوندکهاینبدانمعناستتقریبا ًهر
دو آمریکایی سه اسلحه را برای خود آماده کردهاند!
نکته جالب آنکه در این ردهبندی ،آمریکاییها پس
از مردم یمن قرار دارند که به ازای هر یک نفر ،سه
اسلحه وجود دارد!

فلسطین

هند

ترکیه

قدیمیتریناسیرزنفلسطینی
آزاد شد

هندسفارتخودرادرکابل
بازگشاییمیکند

تکاپویاردوغان
درحلبحرانارزیترکیه

«املطقاطقه»قدیمیتریناسیرزنفلسطینیپسازهفت
سال اسارت در زندان «الدامون» رژیم صهیونیستی ،آزاد شد.
بر اساس گزارش «العربی الجدید» ،طقاطقه از اهالی «بیت
فجار» در استان «بیت لحم» در جنوب کرانه باختری است.
وی در سال  ۲۰۱۴صرفا ًبه گمان تالش برای انجام عملیات
استشهادی در نزدیکی یک شهرک صهیونیستی در جنوب
بیتلحم هدف تیراندازی صهیونیستها قرار گرفت 6.گلوله
به بدن امل اصابت کرد و وی در دوره بازداشت مورد چندین
عمل جراحی در بیمارستان «هداسا» قرار گرفت و همچنان
از جراحات رنج میبرد.

دول ــت هند قصد دارد مــأمــوریــت دیپلماتیک خ ــود در
افغانستان را از سر گرفته و سفارت خود را بازگشایی کند.
به گزارش روزنامه هندو ،تعدادی از کشورها از جمله امارات
متحده عربی ،آلمان ،ژاپن و اتحادیه اروپا مذاکراتی را درباره
بازگشایی سفارتخانههای خود در کابل آغــاز کــرده است.
این رسانه به نقل از شماری از مقامات هندی گفته حضور
دیپلماتیک و افتتاح سفارت در افغانستان به معنای به
رسمیتشناختنطالباننیست.پیشازاین،عربستان،ژاپن
و آلمان به همراه امارات متحده عربی اعالم کردند میخواهند
سفارتهای خود را در افغانستان بازگشایی کنند.

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی روز گذشته خــود در
پارلمان این کشور بار دیگر بر حمایت از کاهش نرخ بهره
تأکید کرد و گفت :مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند و از
ورود به رکودی بیسابقه پس از سقوط لیر وحشت و هراس
نداشته باشند .به گزارش فارس ،رجب طیب اردوغان افزود
نگرانیهای عمومی در مورد بیثباتی نرخ ارز را میفهمد .به
نوشته رویترز ،ارزش لیر ترکیه در برابر دالر در سال جاری
میالدی  47درصــد کاهش یافته اســت .اردوغ ــان تصریح
کرد :مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند و از ورود به رکودی
بیسابقه پس از سقوط لیر وحشت و هراس نداشته باشند.

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آگهی مناقصه

1408432

تهیه و تحویل یکدستگاه استوریج سرور خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری
نماید  ،لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/9/16ضمن مراجعه به سایت
اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات ب�ه آدرس ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلف�ن )051-31305243
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آگهی مناقصه

/1408434ک

برخی از اقالم صوتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
ل�ذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ  1400/9/16ضمن مراجعه به س�ایت
اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات ب�ه آدرس ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلف�ن )051-31305243
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شماره 9686

خبر ویژه
بیانیه بیسابقه دو مقام دولت مستعفی یمن

جنگ شکست خورده
و باید پایان یابد

هفت سال پس از تهاجم سعودی به یمن ،دو مقام دولت مستعفی
مــورد حمایت ریــاض در بیانیهای بیسابقه اذعــان کردند گزینه
نظامی شکست خورده و زمانش رسیده به جنگ پایان داده شود .به
گزارش فارس« ،احمد بن دغر» رئیس شورای مشورتی و «عبدالعزیز
جباری» نایب رئیس پارلمان دولت مستعفی در این بیانی ه آوردهاند:
«رسانهها تصویر وضعیت یمن را بهدرستی منتقل نمیکنند،
وضعیت فاجعهبار است ...همه اینها ساخته دست یمنیها نیست
اما حل آن به دست یمنیها ممکن است .مسائل اکنون روشنتر
شده؛ گزینه نظامی به بنبست رسیده و نزدیک است شکست خود
را اعالم کند» .در ادامه این بیانیه از «تالش سازمان ملل برای صلح در
یمن» نیز قدردانی شده و آمده است :اما پس از گذشت هفت سال از
این تالشها برای ما مسجل شد صلح محقق نخواهد شد مگر اینکه
با اراده ملی جامع حمایت شود.
این اقدام کمسابقه در حالی بود که محمد عبدالسالم رئیس کمیته
عالی انقالب یمن روز گذشته در نخستین واکنش به این بیانیه
گفت :صنعا از روز نخست به ایــن امــر یقین داشــت و آن را بارها
گوشزد کرد.
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آدرس دفتر مرکزی مشهد:
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91735 - 577
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تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
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یادداشت
آیا روسها واقعا ًقصد حمله
نظامی به اوکراین را دارند؟

عـــلـــیـــرضـــا شــــاهــــمــــرادی
تحلیلگر مسائل بینالملل پس از آنکه در
پی کودتای مخملی علیه «ویکتور یانوکوویچ»
رئیسجمهور اسبق اوکــرایــن ،روسهــا در سال
 ۲۰۱۴شبهجزیره راهبردی کریمه را با برگزاری یک
همهپرسی در این منطقه به خاک خود ضمیمه
کردند ،تنشها در مرزهای روسیه و اوکراین همواره
وجــود داشته؛ گــاه بــاال گرفته و گــاه فرونشسته،
امــا هرگز محو نشدهاست .منطقه روسنشین
«دونباس» بهخصوص محل باال گرفتن تنشها
و درگیری روستباران با اوکراینیها بوده است.
اما شاید در هفت سال اخیر کمتر دورهای از زمان
بــوده که اینچنین درب ــاره احتمال حمله نظامی
مستقیم روسهــا به خاک اوکراین هشدار داده
شده باشد .غربیها و حتی منابع نظامی آمریکا
س در مرز
بهصراحت از آمادگی نیروهای نظامی رو 
با اوکراین و احتمال اقدام نظامی این کشور علیه
کییف و شاید اشغال دونباس سخن میگویند.
از سوی دیگر ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیسجمهور
غربگرای اوکراین که نامش بیشتر بر سر تماس
تلفنی مشهور دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
آمریکا با او سر زبانها افتاد ،میگوید کشورش برای
تقابل با روسها آماده است.
کرملین در هفتههای اخـیــر بــارهــا ادعــاهــا در
خصوص احتمال حمله نظامی روسیه به خاک
اوکراین را ساختگی خوانده و تصریح کــرده این
دست ادعاها از جنس پروپاگانداست .اما جدا
از ادعاهای مطرح شده و پاسخهای مسکو ،این
پرسش را منطقا ًباید طرح کرد که چقدر احتمال
دارد روسها در چنین مقطعی از زمان دست به
اقدام نظامی علیه اوکراین بزنند؟
پاسخ به این پرسش که از جنس پیشبینی آینده
است،طبعا ًسادهنیستامامیتوانگفتاحتمال
چنین اقدامی دستکم نسبت به برهههای سابق
روند هفتساله اخیر افزایشی پیدا نکرده و هیچ
دلیلی وجود ندارد تصور شود روسها اکنون بیش
از پیش آماده اقدام نظامی علیه اوکراین هستند.
شایدتنهادلیلکسانیکهمعتقدندروسهاآماده
اقدام نظامی علیه اوکراین میشوند آن باشد که
تراکم نیروهای نظامی روسیه در مرزهای این کشور
با اوکراین بیش از گذشته شده است .اما نکتهای
که کمتر به آن توجه میشود این است روسها
همواره با حضور یک رئیسجمهور دموکرات در
کاخ سفید بیشتر در مرزهای غربی خود احساس
ناامنیمیکنند.بهاینترتیبمیتوانچنینتلقی
کرد افزایش نیروهای روس در مرز با اوکراین نوعی
واکنش به افزایش کلی تنشها با غرب در دوران
حضور «جو بایدن» در کاخ سفید است.
از ســوی دیگر آغــاز یــک اق ــدام نظامی از سوی
روسهــا علیه اوکراین ،دستکم نیازمند علتی
واقعی روی زمین اســت .اگــر روزگ ــاری اقدامات
غربگرایان علیه یانوکویچ روسگرا منجر به اقدام
رو سهــا در ضمیمهسازی کریمه به خاکشان
شــد ،امــروز هم قاعدتا ًباید اتفاقی رخ دهــد تا
روسهــا به گسترش مرزهایشان به سوی غرب
فکر کنند .چنین زمینهای در حال حاضر وجود
نــدارد و اقــدام تحریکآمیزی علیه روسهــا در
مرزهای غربیشان رخ نداده است .با این اوصاف،
تنها امری که مسلم است اینکه روسها اکنون
آمادگی نظامی بیشتری در مرزهای غربی خود
کسب کــردهانــد امــا هیچ دلیلی مبنی بر اینکه
قصد اقدامی نظامی علیه کییف دارنــد وجود
ندارد .در واقع از همان زمان که بایدن در آمریکا بر
سریر قدرت نشست پیشبینی میشد اوکراین
محملی برای اعمال فشار بیشتر بر روسها باشد.
ظاهرا ًاین پروژه در دست اجراست.

خبر
آمریکا و نقشه سیاسی جدید
برای تداوم حضور در عراق

برخی تحلیلگران با اشاره به ادله و شواهد مؤید
دستکاری و تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر عراق
معتقدند آمریکا به منظور ابقای نیروهایش در
خاک این کشور ،یک نقشه سیاسی ترسیم کرده
است .پایگاه تحلیلی دیپلماسی ایرانی در این باره
مینویسد« :کریم الخیکانی» تحلیلگر سیاسی
عــراق از جمله ایــن افــراد اســت که معتقد است
آمریکا با همکاری طرفهای داخلی و خارجی در
پشت پرده دستکاری در نتایج انتخابات اخیر قرار
دارد و هدف آن ،ایجاد تغییر در نقشه سیاسی
عراق و دور کردن طرفهای خواهان اخراج نیروهای
آمریکایی از رونــد سیاسی ایــن کشور اســت .با
نزدیک شدن زمان تعیینشده برای خروج نیروهای
رزمی آمریکا از خاک عــراق ،برخی منابع گزارش
میدهند واشنگتن در تالش است از راه انتخابات
این کشور که برخی از احزاب عراقی بر دستکاری
نتیجه آن تأکید دارند ،همچنان به حضور خود در
خاک عراق ادامه دهد.

