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ترور و شهادت آیت اهلل محمد صدوقی

شهید آیت اهلل شیخ محمد صدوقی ،از روحانیان فعال در
انقالب اسالمی و امام جمعه شهر یزد بعد از انقالب بود.
وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نماینده مردم یزد
بود .شهید صدوقی بعد از اقامه نماز جمعه توسط عناصر
سازمان مجاهدین خلق مشهور به منافقین به شهادت
رسید .وی در ادبیات جمهوری اسالمی از شهدای محراب
شمرده میشود .امام خمینی(ره) بعد از شهادت وی با
صدور بیانیهای وی را دوست سی ساله خود خواند.
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گزارش
«گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» توسط دولت کابل برگزار شد

طالبان ،یک گام به جلو؟

«بنت» هم
نتوانست

مهدی خالدی پس از کشوقوسهای
فـ ـ ـراوان ،سـرانـجــام اع ـضــای پــارلـمــان رژیــم
صهیونیستی (کنست) ،روز پنجشنبه،
به انحالل این نهاد رأی مثبت دادنــد تا با
این اقدام ضمن صحه گذاشتن بر واقعیت
بنبست سیاسی درونی در این رژیم ،مهر
تأییدیبربرگزاریپنجمینانتخاباتسراسریدراراضیاشغالی
آن هم در کمتر از چهار سال بزنند .با انحالل کنست دوران
نخست وزیری نفتالی بنت پس از گذشت تنها یک سال پایان
یافت .به این ترتیب بنت با کنار رفتن از قدرت رکورد کوتاهترین
کابینهصهیونیستیراشکست!
بر اساس تصمیم پارلمان ،اول ماه نوامبر (دهم آبان ماه) ،به
عنوان زمان برگزاری انتخابات سراسری تعیین شده است.
«یائیر الپید» به عنوان نخستوزیر پیشبرد امور تا هنگام
برگزاری انتخابات نقش آفرینی خواهد کرد .تصمیم نمایندگان
پــس از آن اتـخــاذ شــد کــه خــروج «نیر اوربـ ــاخ» عضو حزب
راستگرای افراطی «یامینا» (حزب بنت) موجب شد ائتالف
بنت به  ۵۹کرسی از  ۱۲۰کرسی کنست ،یعنی دو کرسی کمتر
از اکثریت برسد.
رسانههایرژیمصهیونیستیاعالمکردندنفتالیبنتنخست
وزیر نمیشود و از دنیای سیاست کناره گیری خواهد کرد .با
این حال بنیامین نتانیاهو با استقبال از این اقدام پارلمان برای
بازگشت به قدرت اعالم آمادگی کرد.
ابراز تمایل نتانیاهو برای بازگشت دوباره به قدرت در حالی است
که تنها چند روز پیش کمیته امور قانونی پارلمان صهیونیستی
الیحهایرابهتصوبرساندکهتحلیلگرانمعتقدندهدفاصلی
آن جلوگیری مخالفان از بازگشت نتانیاهو به قدرت است.

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

با انحالل پارلمان ،پنجمین انتخابات در کمتر از
چهار سال در اراضی اشغالی برگزار میشود

نامزد
نخستوزیری
نمیشوم

«فالح الفیاض» رئیس
سازمان الحشد
الشعبی عراق در
واکنش به انتشار
برخی اخبار مبنی
بر احتمال نامزدی او
برای نخستوزیری،
تأکید کرد برای این
پست نامزد نخواهد
شد .وی در ادامه بر
ضرورت انتخاب یک
نخستوزیر توانمند
تأکید کرد و گفت:
«من هرکسی را از
چارچوب هماهنگی
یا جریان صدر که
امنیت و ناموس مردم
را موضوع بحث
سیاسی قرار دهد،
مقصر میدانم ،این
امر حرام است».

اوقات شرعی به افق مشهد

 2ذیالحجه 1443

 2جوالی 2022

سال سی و پنجم

قدس روز دوم «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» در
کابل تحت نظارت طالبان در حالی روز گذشته برگزار شد که
رهبر امارت اسالمی در سخنانی با بیان اینکه قوم پرستی در
حکومت آینده افغانستان جایی ندارد ،گفت :برای ساختن
ت هللا آخندزاده که برای نخستین
کشور منتظر خارجیها نمیمانیم .هب 
بار پس از قدرت گرفتن طالبان به کابل سفر کرده ،اظهار کرد « :هدف اصلی
ما جهاد و دور ساختن کفار و بیگانگان از افغانستان بود تا اینکه فضای
کنونیحاصلشودوهیچگاهبهدنبالآسیبرساندنبهمردمنبودیم».وی
در عین حال تصریح کرد« :مااز حمایتبسیاریاز مردم و کشورهایجهان
برخوردار بوده ایم و امارت اسالمی در مسیر درستی قرار دارد» .هبتهللا
آخندزاده در سالهای اخیر در انظار عمومی حضور نیافته و به صورت
پنهانی زندگی کرده است .بهدنبال تسلط طالبان بر افغانستان ،تنها یک
عکسازاومنتشرشد.پیشترانسحقانی،ازاعضایارشداینگروهگفته
بود هبتهللا آخـنــدزاده در قندهار زندگی میکند و بهدلیل نگرانی از
هدفقرارگرفتن توسط هواپیماهای بیسرنشین آمریکا در انظار عمومی
ظاهر نمیشود.
گفتنی است نشست بزرگ علمای دینی در کابل از روز پنجشنبه آغاز شد
گسترده در پایتخت افغانستان به

و برای تأمین امنیت آن تدابیر امنیتی
اجرا گذاشته شد .با وجود این ،در روز نخست اخباری از تیراندازی در اطراف
محل برگزاری اجالس منتشر شد .مالحسن آخوند ،نخستوزیر این گروه
در روز نخست در سخنانی خواستار حمایت علما و سران قبایل از نظام
حاکم بر این کشور شد .بهگفته مقامهای حکومت طالبان۳،هزارو 500نفر
از والیتهای مختلف افغانستان که عالمان دین ،بزرگان قومی و مشهور و
طرفداران حکومت طالباناند ،در این نشست سه روزه که بدون حضور و
مشارکت زنان برگزار شد ،گفتوگو کردند .بسیاری از عدم حضور زنان در
نشست بزرگ طالبان انتقاد میکنند و میگویند نصف جامعه افغانستان
را زنان تشکیل میدهند ،پس نباید از سطح تصمیم گیری و حضور در
سیاست حذف شوند .در نهایت هر چند بسیاری از تحلیلگران برگزاری
نشست علمای دینی را در راستای تالش طالبان برای کسب مشروعیت
سیاسی عنوان کردهاند ،اما عدم حضور زنان در نشست و همچنین نگرانی
از ادامه بسته بودن مدارس دخترانه در مقطع دبیرستان ،سبب شده عدهای
برگزاری اجالس را قمار سیاسی طالبان بدانند؛ چرا که در صورت ناتوانی در
حل این چالش و همچنین عدم تشکیل حکومت همهشمول ،میتواند
بیش از پیش این گروه را تحت فشار محافل داخلی و خارجی قرار دهد.

◾

◾انحالل کنست و بحرانهای پیش رو
اما در حالی پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد که طی سه
سال و نیم گذشته ،باوجود برگزاری چهار انتخابات در اراضی
اشغالی هیچ کابینهای موفق نشده بحرانهای این رژیم را حل
کند .پس در وحله نخست ،برگزاری پنجمین انتخابات به طور
جدی از اختالف و جنگ قدرت گسترده در پس پرده سیاست
این رژ یــم منحوس حکایت داشته و از سوی دیگر وضعیت
متزلزل و شکننده سیاسی در درون اراضی اشغالی را نمایان
کرده است .این حقیقتی است که سیاسیون صهیونیست هم
به آن اذعان کردهاند .در این راستا «اسحاق هرتزوگ» رئیس
رژیم صهیونیستی روز گذشته تأکید کرد برگزاری انتخابات
متعدد کنست ،برای اسرائیل ناسالم و م ُضر است .همچنین
«ایهود اولمرت» نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی با
بیان اینکه انتخابات آتی هم تغییر خاصی را رقم نخواهد زد،
گفت :نتانیاهو هم نخستوزیر نخواهد شد؛ حتی اگر دولتی
هم تشکیل شود در مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد» .از سوی
دیگر انحالل کنست فقط چند هفته پیش از سفر جو بایدن
رئیسجمهورآمریکابهمنطقهصورتمیگیرد؛سفریکهرژیم
صهیونیستی برای کمک به تحکیم روابط امنیتی منطقهای
خود علیه جمهوری اسالمی ایران ،حساب ویژهای روی آن باز
کرده بود .با وجود این ،بحران کابینه در رژیم صهیونیستی روی
این سفر سایه انداخته و آن را تحت تأثیر قرار داده است .در
نهایتاینکهانحاللپارلمانصهیونیستی،ازآنجهتاهمیت
مضاعفی دارد که بنت تأکید میکرد با اجرای دکترین اختاپوس
میخواهد ایران را مستقیم هدف قرار دهد! به این ترتیب آن که
میخواست ایران را نابود کند ،از دور سیاست خارج و به زبالهدان
تاریخ پیوست.

عراق

چین

ایاالت متحده

قصاب اسپایکر
در دام الحشدالشعبی

پکندفاعیبودنناتورا
«جکقرن»خواند
ُ

شکستدیگرآمریکا
درآزمایشموشکمافوقصوت

با گذشت بیش از هشت سال از جنایت هولناک پادگان
نظامی اسپایکر ع ــراق (ژوئـ ــن  )2014اداره کــل امنیت
الحشدالشعبی در بیانیهای از دستگیری فــردی به نام
«ضرغام ابو حیدر» خبر داد که در این جنایت نقش مهمی
داشت .این تروریست داعشی اعتراف کرده است  ۶۰۰نفر
از قربانیان جنایت اسپایکر را خود به شهادت رسانده است.
در تلفن همراه وی هنوز هم ویدئوهایی از جنایت اسپایکر
وجود دارد .گفتنی است در جنایت اسپایکر،هزارو 700تن
از دانشجویان نظامی بازداشت شده به دست داعش با
شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند.

سخنگوی وزارت خــارجــه چین در واکــنــش بــه ادعــاهــای
مقامات ناتو درب ــاره دفاعی بــودن ایــن ســازمــان نظامی با
انتشار یــک طــرح گرافیک ایــن ادعــا را بــه سخره گرفت.
«ژائــو لیجیان» در حساب توییتری خــود نوشت« :ناتو
یک پیمان دفاعی است؟ این جُک قرن است» .وی در این
گرافی به حمالت ناتو به یوگوسالوی سابق ،عراق ،لیبی و
افغانستان اشاره کرد و بمباران کشورهای مختلف از طرف
اعضای ناتو را سمبل تهاجمی بودن این پیمان خواند .پکن
پیشتر نیز ناتو را چالش نظاممند برای صلح و ثبات جهانی
دانست که دستانش به خون مردم جهان آغشته است.

«بلومبرگ» به نقل از پنتاگون گزارش داد آزمایش موشک
مافوق صوت این کشور در هاوایی با شکست مواجه شد.
وزارت دفــاع ایــاالت متحده جزئیات کمی از آنچه اتفاق
افتاد ارائــه و تنها بیان کرد یک ناهنجاری در جریان این
آزمایش رخ داد .پیشتر یک آزمایش دیگر آمریکا در اکتبر
سال  ۲۰۲۱در «کودیاک» آالسکا با شکست مواجه شد.
ایاالت متحده در توسعه سالحهای مافوق صوت با چین و
روسیه رقابت میکند .این کشور آزمایشهای موفقی تحت
برنامههای مختلف انجام داده ،اما هنوز یک سیستم مدرن
فعال ندارد.

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
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یادداشت
بازی غرب با کارت تایوان
مقابل چین

شمسالدیننجفی هردوحزبجمهوریخواه
و دموکرات آمریکا در زمینه به چالش کشیدن
قدرت چین با هم اتفاق نظر داشته و تالش دارند
از کارت تایوان نیز برای رسیدن به این هدف مهم
بهرهبرداری کنند .تصمیمسازان واشنگتن اگر
چه میدانند به این راحتی نمیتوانند پیشرفت
چین را متوقف کنند ،ولــی خواسته آنهــا این
است دستکم توان رقابتپذیری پکن را به عنوان
قطب جدید در ساختار نظام بینالملل به تأخیر
بیندازند .آنچه واشنگتن بــه دنـبــال آن اســت،
رسمیت دادن به آبهای فالت قاره و بینالمللی
پیرامون تایوان اســت و ایــن سیاست در مقابل
سیاست «چین واحد»ی قرار میگیرد که تایوان را
جزئی از خاک چین میداند.
امــا وقتی بــه لحاظ تئوریک وارد بحث رقابت
قــدرتهــای بــزرگ میشویم ،در موضوع انتقال
قدرت در ساختار نظام بینالمللی ،همواره تنش
یخــواهــد قــدرت
وج ــود دارد .کشور جــدیــدی مـ 
را در دســت بگیرد ،اعـمــال نـفــوذ کند و عرصه
نقشآفرینی و حضور بیشتری طلبکند .در
ایــن شــرایــط ،ق ــدرت گذشته ب ــرای مقابله بــا آن
تالش میکند .این شرایط ،سبب تنش ،شکاف و
رویارویی میشود و این خالصه ای از قضیه درگیری
این روزهای واشنگتن با پکن است.
ی در شرایط کنونی قائل به
درباره تایوان طرف چین 
درگیرینظامینیستودرکنارنشاندادنمواضع
انتقادی خود و بعضا ًتهدیدات کالمی ،تحرکاتش
را به گــونـهای پیش میبرد که ضمن رسیدن به
اهداف،ازرویارویینظامیپرهیزشود.اگرسیاست
«چین واحد» عملی شود ،به طور خاص ،قدرت
مانور دریایی برای آمریکا و متحدانش در شرق
آسیا بسیار تضعیف میشود .این بخش از دنیا،
براساس معادالت قدرت ،در حیطه قدرت نظامی،
اقتصادی و حتی جمعیتی ،به قرن پیش رو شکل
میدهد و ساختار آن را تعیین میکند .کاخ سفید
نگران است متحدان تاریخیاش به مرور به سمت
چین گرایش پیدا کنند ،به همین دلیل تالش
میکند از راههــای مختلف بر چین اعمال فشار
کند .این در حالی است که به نظر نمیرسد چین از
خطوط قرمز خود کوتاه بیاید .چین کشوری است
که  17تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارد.
قدرت اقتصادی ،جمعیت و دیپلماتیک بیشتری
در مقایسه با روسیه دارد و نمیتوان به سادگی با
آن برخورد کرد .تحریمهایی که علیه روسیه اعمال
شده ،نمیتواند به سادگی در برابر چین اجرا شود،
پس در صحنه تقابل غرب با چین صرفا ًشاهد
بازی کارتها هستیم.

بدونتیتر

رسانههای جمهوری آذربایجان اعالم کردند
این کشور با کمک رژیم صهیونیستی قرار است
یک مرکز امنیت سایبری در باکو ایجاد کند که در
آن متخصصانی از این رژیم به تربیت و آموزش
نیرو بپردازند.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد نیروهای این کشور
جزیرهاوکراینی«مار»دردریایسیاهراترککردهاند
وافزودایناقدامدرراستاینشاندادنحسننیت
مسکوانجامشدهاست.
کمیته پزشکان ســودان اعــام کرد شمار کشته
شدگان اعتراضات روز گذشته علیه حکومت
نظامیاندرسودانبه ۹نفرافزایشپیداکردهاست.

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای )
شماره ( 401/24نوبت دوم)

40104407

تهیه کلیه مصالح و تهیه ابزار آالت  ،تحویل و نصب ریل آلومینیومی شیشه سکوریت های
پل�ه برق�ی جهت مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار
نمای�د ،لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ  1401/04/15ضمن مراجعه به آدرس
اینترنتی  ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن  )051-32257085-31305243 :نسبت به دریافت اسناد
مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

/40104287ح

شرکت تولید نیروی برق کرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گذار) در نظر دارد مناقصه «انجام خدمات بهره برداری  ،تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز صد هزار
متر مکعبی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :ساعت  14روز سه شنبه مورخ 1401/4/7
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :ساعت  14روز دوشنبه مورخ 1401/4/13
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی  :تا ساعت  14روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23
آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف  :تا ساعت  14روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه  :ساعت  11صبح روز شنبه مورخ 1401/4/25
کرمان  ،بلوار جمهوری اسالمی  ،خیابان امام جمعه  ،کوچه شماره  ، 16پالک  ، 36شرکت تولید نیروی برق کرمان
محل تحویل پاکات مناقصه  :کرمان  ،بلوار جمهوری اسالمی  ،خیابان امام جمعه  ،کوچه شماره  ، 16پالک  ، 36واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ  625.000.000ریال ( ششصد و بیست و پنج میلیون ریال) می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه
معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره  4001130306378338نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان
نزد خزانه ارائه گردد .
به پیشنهادهایی که فاقد امضاء  ،مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلق ًا ترتیباثر داده نخواهد شد .
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن باشند  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است .شناسه آگهی1342673:

