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رحلت حاج مالمحمد هاشم خراسانی ( 1352ق)

حاج مالمحمد هاشم خراسانی معروف به ثقه االسالم
فقيه و مورخ بزرگوار شيعه است .آثار متعددی از وی
به جای مانده اما بی شک مهم ترین و جاودانه ترین
اثر او کتاب ارزنده و گرانسنگ «منتخب التواریخ» است
که به عنوان دایره المعارف زندگی امامان و عالمان
شیعه شناخته شده و میشود .سرانجام این عالم
گرانقدر در سال  1352ق در مشهد به لقاءاهلل پیوست
و در همان شهر به خاك سپرده شد.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

جهان

در حاشيه

خانهغصبی
نخستوزیر
صهیونیست!
رسانههای رژیم
صهیونیستی فاش
کردند محل اقامت
نخست وزیر جدید
این رژیم متعلق به
یک فلسطینی است
که سال  ۱۹۴۸از آن
بیرون رانده شده است.
«یدیعوت آحارونوت»
گزارش داد :خانه «یائیر
الپید» واقع در خیابان
بالفور ،به دست «حنا
جون سالمه» تاجر
ثروتمند فلسطینی
و نماینده شرکت
خودروسازی جنرال
موتورز ساخته شده
است .به نوشته روزنامه
«رأی الیوم» ،سالمه در
جریان فاجعه اشغال
فلسطین در سال ،۱۹۴۸
منزل خود را ترک کرده و
به بیروت پایتخت لبنان
منتقل شده است.
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خنجرازپشت
به «حفتر»
زینب اصغریان شماری از مردم لیبی
در واکنش به وضعیت نابسامان معیشتی
با برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز به مقر
مجلس نــمــایــنــدگــان(پــارلــمــان) در طبرق
واقــع در شرق این کشور که تحت کنترل
شورشیان خلیفه حفتراست ،یورش بردند.
بنابر گــزارش شبکه الجزیره ،معترضان وارد مقر پارلمان
شــده و برخی اسناد رسمی و محتویات آن را آتــش زدنــد.
لیبی از زمان اعتراضات سال  ۲۰۱۱که با حمایت ناتو منجر
به سرنگونی معمر قذافی شد ،در هرج و مرج بهسر میبرد.
اکنون نیز دو دولت موازی در طرابلس (دولت «وفاق ملی» به
ریاست فائز السراج) و طبرق (تحت امر خلیفه حفتر) بر این
یرانند.
کشور حکم م 
بر این اساس هرگونه ناامنی در این شرایط آشفته میتواند
لیبی را بیش از پیش به هم ریخته و این کشور را وارد دوره
دیگری از تنشهای داخلی نماید .سفیر پیشین کشورمان
در لیبی ضمن اشاره به این نکته در ریشهیابی تحوالت این
کشور نفتخیز شمال آفریقا میگوید :اگرچه نارضایتیهای
مردمی از وضعیت اقتصادی وجود دارد با این حال آنچه
اتفاق افتاده زاییده مداخالت خارجی است .جعفر قنادباشی
در این باره افزود :پارلمان شرق لیبی بهتازگی مواضعی مغایر
با خواستههای غرب داشته و این موضوع مورد رضایت اروپا
و آمریکا نبوده و به نظر یکی از دالیل تنش را باید در همین
نارضایتی جستوجو کــرد .وی اف ــزود :غربیها پیشتر بر
حمایت از خلیفه حفتر تأکید داشتند اما حال ظاهرا ًپشت

وابسته به آستان قدس رضوی

غروب خورشيد

حفتر را خالی کرده و او را تضعیف میکنند تا هم روسیه را زیر
فشار بگذارند و هم اینکه ثبات نسبی با تمرکز بر طرابلس را
برقرار سازند .قنادباشی با بیان اینکه غرب البته در این مقطع
ترجیح میدهد دامنه اعتراضات در لیبی گسترش پیدا
نکند ،ادامه داد :لیبی کشوری نفتخیز است و غرب که در
شرایط حاضر با بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین مواجه
است ،سعی دارد کشورهای نفتخیز که به بازارهای مصرف
نزدیک هستند را آرام نگه دارد تا جریان صدور انرژی به اروپا
مختل نشود.
سفیر پیشین کشورمان در لیبی در مورد بیانیه چند روز پیش
کشورهای غربی که در آن بهشدت با تجزیه این کشور آفریقایی
مخالفت کرده بودند هم میگوید :آمریکا و اروپا در حال حاضر
بهشدت مخالف تنش در این کشور هستند چرا که هراس دارند
آتشآنبهفراترازمدیترانههمبرسد.نبایدازیادبرداتحادیهاروپا
بهشدت در موضوع مهاجران زیر فشار است و بنابراین به راه
افتادنموجیدیگرازمهاجرتبرایآنهاغیرقابلتحملخواهد
بود .وی در مورد آینده تحوالت و اعتراضات در لیبی هم گفت:
واقعیت این است که جنگ لیبی جنگی نیابتی بوده که در یک
طرف آن فرانسه ،عربستان و مصر و در طرف دیگر ترکیه و قطر
قرار داشتند .اما اکنون کلیت غرب درباره احتمال نفوذ روسیه
در تحوالت لیبی در صورت وقوع هر درگیری که میتواند موجب
گرانیانرژیشودبهشدتنگراناست.ایننگرانیبیدلیلنیست
چراکههرافزایشبهایانرژیمیتواندهماروپارازیرفشاربگذارد
و هم اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات میاندورهای پارلمانی در
آمریکابایدنرادرموقعیتضعفقراردهد.

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

گزارش خبری

معترضانخشمگیندرطبرقلیبی
پارلمان را به آتش کشیدند

ستایش
مقاومت یمنیها

«جرج قرداحی» وزیر
پیشین اطالعرسانی
لبنانی فداکاری و
پایداری مردم یمن در
برابر جنگی که بیش
از هفت سال به طول
انجامیده را تبریک
گفت و ابراز امیدواری
کرد آتشبس اعالم
شده در یمن ادامه
یابد .قرداحی پیشتر
اقدامات ائتالف عربی به
رهبری سعودی در یمن
را «تجاوز» توصیف
کرده بود و تأکید داشت
مردم یمن نه در حال
جنگ ،بلکه به دنبال
«دفاع از خود» هستند.
این موضع موجب بروز
تنش دیپلماتیک میان
بیروت و ریاض شد.

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

20/45

 3ذیالحجه 1443

 3جوالی 2022

سال سی و پنجم

وزیر خارجه فنالند:

احتمال گسترش جنگ به اروپا وجود دارد
وزیر خارجه فنالند در مصاحبهای هشدار داد احتمال
گستردهشدنجنگبهاروپا وجود دارد« .پکا هاویستو» که
باشبکهخبریسیانانمصاحبهمیکرد،افزود«:احتمال
گسترده شدن جنگ به اروپــا وجود دارد به همین دلیل
حمایت از اوکراین بسیار مهم است» .وی اضافه کرد« :ساختار امنیتی
در اروپا به دلیل جنگ در اوکراین فروپاشیده است» .این در حالی است
که نخستوزیر نروژ نیز در دیدار با رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش
خواهان ابراز همبستگی با مردم اوکراین در مبارزه برای بقا بوده و بر این
اساس اسلو متعهد به کمک به کییف در دفاع از خود است« .یوناس گار
استوئره» گفت :مبارزه اوکراین فقط برای اوکراین نیست .این مسئله در
مــورد امنیت در اروپ ــا و در مــورد سرنوشت همسایه مــاســت .ینس
استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو نیز چهارشنبه گذشته طی سخنرانی در
نشست سران ناتو در شهر مادرید گفت :این اتحاد نظامی با بزرگترین
چالش از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است.
اما ادامه همراهی کشورهای اروپا با اوکراین و همزمان هشدار آنها در
مورد احتمال کشیده شدن دامنه بحران به درون این اتحادیه در حالی
است که وزیرخارجه آمریکا همزمان با رجزخوانی برای مسکو از اعطای
میلیونها دالر کمک مالی دیگر از سوی واشنگتن به اوکراین خبر داد.
«آنتونی بلینکن»؛ در حساب توییتری خود اعالم کرد« :جو بایدن»
 ۸۲۰میلیون دالر کمک مالی دیگر ،تسلیحات ،تجهیزات و تدارکات
اضافی را برای تقویت دفاعی اوکراین در برابر روسیه تأیید کرده است .ماه
گذشته نیز دولت واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر برای اوکراین
را اعالم کرد که محموله یاد شده شامل هزار موشک ضد تانک جاولین،
چهار هلیکوپتر Mi17و چهار سامانه موشکی توپخانه بود.
ایاالت متحده بهتازگی به تنهایی مبلغ  ۴۰میلیارد دالر ارسال کمکهای
نظامی و… به اوکراین را تصویب کرده است .جدا از آمار کمکهای مالی
سازمانهایبینالمللی ،کشورهای غربی از زمان آغاز درگیریها دراوکراین،
مقادیرقابلتوجهیتسلیحاتبهارزشمیلیاردهادالربهاینکشورارسال
کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد .آمریکا همچنین طی ماههای
گذشته و در پی حمله روسیه به اوکراین شمار نیروهای خود در اروپا را از
 ۷۰به۱۰۰هزار نفر رساندهاست .روزنامه ال پاییس اسپانیا چند روز پیش
با اشاره به حجم گسترده کمکهای مالی و نظامی غرب به اوکراین نوشته
بود :کشورهای عضو ناتو قصد دارند به بهانه اوکراین کشورهایی که شرق
اروپا و در مجاورت روسیه قرار دارند را به دژ نظامی بدل کنند.

بحرین

لبنان

فرانسه

منامه سفر شیعیان
بهعراقوسوریهراممنوعکرد

تأکیدوزیرانخارجهعرب
برحمایتازلبنانوفلسطین

کارکنانفرودگاهپاریس
اعتصابمیکنند

دولت بحرین پس از اعمال محدودیت سفر مردم این کشور
به ایران ،اکنون تشرف شیعیان بحرینی به سوریه و عراق
را ممنوع کرده است .این در حالی است که در هفتههای
گذشته پس از بازگشت زائران بحرینی از عراق و سوریه از
آنها درباره دالیل سفر بازخواست میشد و شیعیان زیر
فشار زیادی بودند .اما اکنون آلخلیفه که مناسبات ویژهای
را با رژیم صهیونیستی هم پیریزی کرده به طور کلی سفر
زیارتی به سوریه و عراق را نیز ممنوع کرده است .ساالنه
بیش از ۱۰۰هــزار بحرینی به غیر از ایــام اربعین به زیارت
اعتاب مقدسه عراق مشرف میشدند.

وزرای خارجه عرب طی نشستی در بیروت ضمن بررسی
پـ ــارهای از مسائل مــربــوط بــه جــهــان عــرب بــر حمایت و
همبستگی با لبنان و مسئله فلسطین تأکید کردند .عبدهللا
بوحبیب ،وزیــر خارجه لبنان که کشورش رئیس دورهای
شــورای وزیــران خارجه عرب است ،ریاست افتتاحیه این
نشست را بر عهده داشت .به گفته «حسام زکی» معاون
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین در این نشست ،آمادگی
بــرای بــرگــزاری اجــاس ســران عــرب در الجزایر ،وضعیت
بو
فاجعهبار گرسنگی در سومالی در سایه اوضاع وخیم آ 
هوا و امنیت غذایی جهان عرب بررسی شده است.

همزمان با آغــاز سفرهای تابستانی ،کــارگــران معترض
فــرودگــاه پاریس بــرای درخــواســت مطالبات دستمزدی
خود قرار است دست به اعتصاب بزنند .کارگران فرودگاه
پاریس که به وضعیت حقوقی خود معترض هستند،
اعالم کردند از  ۸تا  ۱۰ژوئیه ( 17تا  19تیر) در یکی از مراکز
پایتخت فرانسه دست به اعتصاب خواهند زد تا بار دیگر
نارضایتی خود را از وضعیت دستمزد خود بیان کنند.
پیش از این بخشی از کارکنان فرودگاه شاردوگل پاریس به
منظور مطالبه افزایش دستمزد همزمان با باال رفتن نرخ
تورم ،دست به اعتصاب زدند.

واکاوی پیامدهای حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

تقابل مسکو و تلآویو جدیتر میشود؟

مهدی خالدی روز گذشته و در میان سکوت مرگبار کشورهای
غربی و نهادهای جهانی ،بار دیگر شاهد نقض حاکمیت سرزمینی
سوریه توسط رژیم متجاوز صهیونیستی و حمله موشکی به خاک
آن کشور بودیم .آنگونه که منابع خبری گــزارش دادهانــد در این
تهاجم خصمانه که با شلیک چند موشک از فراز دریای مدیترانه
صورت گرفته ،تأسیسات غیرنظامی در شهرک «الحمیدیه» در
جنوب طرطوس مورد هدف واقع شده و در نتیجه آن ،دو شهروند
سوری زخمی شدهاند .رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با
نقض حریم هوایی لبنان یا از طریق بلندیهای اشغالی جوالن به
سمت اهدافی در شرق و شمال غرب سوریه حمالت موشکی انجام
میدهد .با وجــود ایــن ،مناطق علوینشین الذقیه و طرطوس در
حاشیه دریای مدیترانه که از پایگاههای عمده نفوذ روسیه در حوزه
مدیترانه نیز محسوب میشود از جمله نقاطی بودند که کمتر مورد
هدف صهیونیستها قرار میگرفت .به همین دلیل در گفتو گو با
سیدرضامیرابیان،تحلیلگرمسائلبینالمللدرموردابعاداهمیت
این تهاجم و نوع واکنش احتمالی روسیه به آن گفتوگو کردیم که
در ادامه میخوانید.

◾

◾تحلیل شما از اقدامخصمانه جدید رژیم صهیونیستیچیست؟

حمله اسرائیل به سوریه اقدام جدیدی نیست .این رژیم متجاوز
دستکم در سه سال اخیر بارها دمشق و برخی مناطق دیگر این
خطه را هدف قرار داده است .به نظر تلآویو از این رویه دو هدف مهم

◾

◾بهتازگی روسیه و اسرائیل با هم وارد جدل لفظی شدهاند .چقدر
حمله به طرطوس میتواند موجب جدیتر شدن این تقابل شود؟

رادنبالمیکند.نخستتضعیفدولتمرکزیسوریهاست.دولت
بشار اسد این روزها به واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است.
رژیمصهیونیستیوشرکایغربیوعربیاشباوجودتحمیلجنگ
10ساله به دمشق و مداخالت و تجهیز تروریستها نتوانستند به
اهدافخودبرسند.حالکهباهمهترفندهاودسیسههانتوانستند
اهداف خود را محقق کنند در تالش هستند با انجام این حمالت،
دولت مرکزی را تضعیف کنند .هدف دوم زیر فشار قرار دادن بشار
اسد در موضوع مقابله با ایران است .روابط تهران و دمشق این روزها
راهبردی شده و پس از کم شدن حضور روسیه در سوریه تحت تأثیر
بحران اوکراین ،حال حضور نظامی و مستشاری جمهوری اسالمی
در کنار مرزهایاسرائیل تقویتشده؛ موضوعی کهبه هیچ وجهبرای
تلآویو قابل تحمل نیست .پس اسرائیل تالش دارد با این اقدامات،
اسد را به دوری از تهران ترغیب کند.

شماره 9846

همانگونه کــه گفتید مسکو و ت ـلآویــو پــس از بـحــران اوکــرایــن و
جانبداری صهیونیستها از زلنسکی وارد دورهای از تنش شدهاند.
در ادامه این تقابل ،تلآویو باوجود مخالفت روسیه ،از صادرات گاز
به اروپا خبر داده است .در مقابل مسکو هم دو روز پیش حاکمیت
رژیم صهیونیستی بر بلندیهای جوالن سوریه را به چالش کشیده
و اشغالی خوانده است .بهتازگی هم مسکو از دستگیری یک نظامی
صهیونیست که در اوکراین و مقابل روسیه میجنگید خبر داد .همه
این مباحث از دور شدن مواضع دو طرف حکایت دارد و اقدام اسرائیل
در حمله به طرطوس میتواند بر این تنش بیفزاید .نباید از یاد برد
این حوزه جغرافیایی در سوریه از پایگاههای مهم روسیه محسوب
میشود .در سالهای اخیر ،روسیه که از همپیمانان دولت سوریه
است ،یک پایگاه دریایی در طرطوس و پایگاهی هوایی در الذقیه
مستقر کرده است .این در حالی است که حدود سه سال پیش ،اواخر
شهریور ۱۳۹۷اسرائیل دست به حملهای کمسابقه در بندر الذقیه زد
که منجر به سرنگونی یک هواپیمای ترابری روسیه و کشته شدن ۱۵
نظامی این کشور شد .در نهایت اینکه از گذشته هم انتقادهایی به
عدم مواجهه جدی پدافند هوایی روسیه با جنگندههای اسرائیلی در
خاکسوریهوجودداشت.بااینحالحماقتجدیدصهیونیستها
و همچنین زمینههای ایجاد شده تحت تأثیر جنگ اوکراین میتواند
روسها را در مواجهه با اسرائیل مصممتر کند.
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یادداشتشفاهی
بایدن
همچنان اسیر پاتکهای ترامپ

دکــتــر یــوســف عــزیــزی ،
پژوهشگر ویرجینیا تک این
روزها انتخابات میاندورهای کنگره
آمریکا در جریان اســت .در رقابت بــرای گرفتن
سبد آرای مردم آمریکا ،بایدن همیشه بهدنبال
این بوده که اهرمهای ترامپ را در انتخابات آمریکا
خنثی کند تا در انتخابات آینده دیگر او یا هر
کس دیگر با ذهنیت ترامپ نتواند روی کار بیاید.
بعضی از این اهرمهای ترامپ را میتوان بهشرح
ذیل مطرح کرد.
خروج از افغانستان :ترامپ در زمان حضورش
نیروهای آمریکا در خاورمیانه را کاهش داد و این
یکی از موضوعاتی بود که درباره آن در انتخابات
 2016خیلی صحبت کرده بود.
واقعی کردن هزینههای ناتو :کشورهای عضو
ناتو طبق اساسنامه این گروه باید حداقل2درصد
از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور امنیتی
و نظامی کنند .پس از جنگ جهانی دوم و بعد
از اینکه ناتو تشکیل شــد ،با توجه به شرایط،
آمریکامعوال ًهزینهبیشترینسبتبهکشورهای
اروپایی در ناتو صرف میکرد .در تمام این سالها
اروپاییها بهخصوص کشورهای مهمی مثل
فرانسه و آلمان زیر 2درصــد بودجهشان صرف
امور امنیتی و نظامی میکردند .ترامپ خیلی روی
این مسئله حساس بود و تأکید داشت اروپاییها
باید هزینههای امنیتی را خودشان پرداخت کنند
و حتی بعضی از نیروهایش را به صورت نمادین
از آلمان به لهستان برد و یا به سمت شرق آسیا
منتقلکرد.
نزدیک شدن به روسیه :یکی از اقدامات ترامپ
این بود که تالش داشت به روسیه نزدیک شود.
اما با تحوالت اخیر اشتباهی که اروپــا و آمریکا
کردند ایــن اســت که روسیه را بیشتر به دامن
چین هل دادند؛ یعنی روسیه االن در امور مالی
و اقتصادی درواقــع میخواهد بیشتر و بیشتر
وابسته به چین شود و این درواقــع به چین یک
قــدرت بسیار زیــاد مـیدهــد .درواق ــع هرچقدر
غرب در حوزه نفت و انرژی ،مسکو را تحریم کند،
روسیه چین را بهعنوان مشتری بالقوه در اختیار
خــواهــد داش ــت .پــس درحقیقت آمریکا یک
اشتباه راهبردی کرده و از طرف بسیاری از کسانی
که طرفدار نظریه واقعگرایی در روابط بینالملل
در آمریکا هستند ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
سروسامان دادن به اقتصاد آمریکا :ترامپ
حــدود 2هــزار میلیارد دالر روی زیرساختهای
آمریکا سرمایهگذاری کــرد .از آنطــرف اقتصاد
آمریکا بهخصوص جهان غرب به خاطر شیوع
کرونا در  2020و  2021وارد رکــود شدیدی شده
اســت؛ تورمی که االن آمریکا دارد در 40ســال
اخیر بیسابقه بوده است .تورم  8-9درصدی در
اقتصاد آمریکا تورمی باورنکردنی برای مردم این
کشوراست.شاید نصفجمعیت آمریکاچنین
تورمی را هیچ وقت در عمرشان تجربه نکردهاند
و این تأثیرات مخربی روی کشورشان میگذارد.
غرب در ماههای اخیر دوباره داشت زنده میشد
و رشد اقتصادیاش پیشرفت میکرد اما مسئله
اوکــرایــن ،قیمت انــرژی را بسیار بــاال بــرد .بحث
قیمت انرژی در آمریکا بسیار مهم است؛ شیوه
زندگی ( )life styleآمریکاییها براساس خودرو
شخصی اســت؛ بنابراین افزایش قیمت نفت
تأثیر بسیار زیادی روی سبد رأی رأیدهندهها در
انتخابات چند ماه آینده (پاییز  1401کنگره) دارد
و خیلیها این باور را دارند که حزب دموکرات به
احتمال زیاد با این وضعیت تورم و با این قیمت
انــرژی و با عملکرد دولــت بایدن هر دو مجلس
یعنی سنا و کنگره را به جمهوریخواهان ببازد.

بدونتیتر

وزارت دفاع روسیه ضمن رد ادعاها درباره حمالت
روسیه به مناطق مسکونی در اوکراین ،اعالم کرد:
اوکراینیها برای مقصر جلوه دادن مسکو در این
زمینه اقدام به صحنهسازی میکنند.
داعش در نشریه رسمی خود به نام «النبأ»
با بیان اینکه اعضای این گروهک در زندانهای
عربستان سعودی در حال شکنجه هستند،
خواستار حمله به زندانها در این کشور شد.
«گلبدین حکمتیار» رهبر حــزب اسالمی
افغانستان ضمن انتقاد از حضور نداشتن زنان
در نشست علما ،خواستار بازگشایی مدارس
دخترانه در این کشور شد.
منابع فلسطینی از آتشسوزی گسترده در
یک پادگان متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی
در نزدیکی شهر «رام» واقــع در شمال قدس
اشغالی خبر دادند.
جنبش انصارهللا یمن اعالم کرد در نظر دارد
طــرح یکجانبه خــود را در راســتــای بازگشایی
راههای مواصالتی در کنترل خود ،در استان تعز
(جنوب غربی یمن) بهمنظور کاهش درد و رنج
مردم اجرایی کند.

