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ترور نافرجام شیخ فضلاهلل در سال 1287

آیتاهلل فضلاهلل کجوری مشهور به شیخ فضلاهلل
نوری از مجتهدان تراز اول در تهران و از پیشروان
جنبش مشروطه ایران بود .او در میان اعتراضات
مشروطهخواهی در نهم دی ماه ،1287هنگام
پیاده شدن از درشکه توسط کریم دواتگر و به وسیله یک
تپانچه مورد هدف قرار گرفت ولی جان سالم به در برد.
پس از مدتی که دواتگر زندانی شده بود ،شیخ ضارب
خود را بخشید.

جنگ یمن
درمراحلپایانی
عضو شورای
سیاسی جنبش
انصاراهلل یمن گفت
جنگ یمن وارد
مراحل پایانی
خود شده و ما نیز
تجاوز را با تشدید
مقابله پاسخ
میدهیم .محمد
البخیتی گفت :یمن
در حال حاضر به
کشور تولیدکننده
موشکهای دریایی
و قایق جنگی تبدیل
شده و مصمم
به ادامه عملیات
نظامی هستیم .وی
افزود :نیروهای
یمنی امروز دارای
موشکهای
ضد کشتی و
ضد بالگردهای
آپاچی هستند.

جهان

علوی ه ــر قــدر
که مردم فلسطین
در کرانه باختری و
نــوار غــزه بــه همراه
شه ـ ــای
جـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـ 
جــه ــادی در حــال
مقاومت علیه اشغالگری هستند،
مـقــامــات تشکیالت خــودخــوانــده و
خودگردان به دنبال تعامل و سازش با
صهیونیستها رفتهاند .روز گذشته،
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد رئیس
تشکیالت خ ــود گ ــردان فلسطین با
حضور در اقامتگاه وز یــر جنگ رژیم
صهیونیستی در فلسطین اشغالی با
او دیدار و رایزنی کرد .به گزارش فارس،
بنی گانتز شامگاه سهشنبه در منطقه
روش هاعین میزبان محمود عباس
بوده است .آخرین باری که ابومازن در
فلسطین اشغالی حاضر شد 10 ،سال
پیش در یک نشست رسمی سیاسی
با بنیامین نتانیاهو در اقامتگاه رسمی
او در قدس اشغالی دیدار کرد .دیدار
عباس با گانتز حدود دو ساعت و نیم
به طــول انجامید و دو طــرف در مورد
مسائل مختلف امنیتی و عمرانی
در دس ـتــور ک ــار ،بحث و ت ـبــادل نظر
کردند .در این دیدار سرلشکر «رسان
عالیان» هماهنگکننده عملیاتها
در سرزمینهای اشغالی و «حسین
الشیخ» وزیر امور عمرانی تشکیالت
خودگردان فلسطین و «ماجد فرج»
رئ ـیــس س ــازم ــان امـنـیــت فلسطین
ح ـضــور داش ـت ـنــد .یــک م ـقــام ارشــد
صهیونیست میگوید این نشست
با چراغ سبز دفتر نخستوزیری این
رژی ــم بــود تــا بــه مسائل اقـتـصــادی و
امنیتی بپردازند.

◾

◾تقویت همکاری امنیتی
را بررسی کردیم

در همین راس ـتــا ،وز ی ــر جنگ رژ یــم
صـهـیــونـیـسـتــی خ ـبــر دی ـ ـ ــدارش با
«محمود عباس» رئیس تشکیالت
خــودگــردان فلسطین را تأیید کــرد.

در حاشيه

کابینه جدید کویت به
نخستوزیری «صباح
خالد الحمد الصباح»
در برابر «مشعل
األحمد الجابر الصباح»
ولیعهد این کشور
سوگند یاد کرد .این
چهارمین دولت کویت
به نخستوزیری صباح
خالد و سی و نهمین
دولت این کشور است.
نکته جالب آنکه  11وزیر
از  15مقام این کابینه
جدید از دولت قبلی
ابقا شدهاند!

اوقات شرعی به افق مشهد
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صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی

حضور رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در اقامتگاه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

پشت به قدس!

بنی گانتز گفت در دیــدار با محمود
عباس اتـخــاذ اقــدامــات اقـتـصــادی و
مدنی و اهمیت تقویت هماهنگی
امـنـیـتــی دوجــان ـبــه را بــررســی کــرده
است .در گزارش پایگاه خبری عبری
زبــان والــا نیوز آمــده اســت :گانتز به
عباس اطالع داد در نظر دارد به ترویج
اقدامات اعتمادسازی در حوزههای
اقتصادی و غیرنظامی همانطور که
در نشست قبلی آنه ــا تــوافــق شد،
ادامــه دهــد .گاتنز بر منافع مشترک
در تقویت هماهنگی امنیتی و حفظ
ثبات امنیتی و جلوگیری از تروریسم و
خشونت تأکید کرد.
ایــن دی ــدار در حــالــی انـجــام شــده که
بـخـشهــای مختلف کــرانــه باختری
در روزه ـ ــای اخ ـیــر صحنه اع ـتــراض
فلسطینیها بــه ح ـمــات مستمر
کن ـش ـی ـنــان صـهـیــونـیـســت و
ش ـهــر 
تـخــریــب گ ـس ـتــرده امـ ــوال آ نهـ ــا در
ایــن منطقه بــوده اســت .همزمان با
بـسـیــج دههـ ــا ن ـفــر از ج ــوان ــان بــرقــه
ب ــرای حمایت از اهــالــی ایــن شهرک
در ب ــراب ــر ح ـم ـلــه شـهــرکنـشـیـنــان
صهیونیست ،نظامیان اشغالگر به
شکلی گـسـتــرده در ورودی شهرک
برقه مستقر هستند .شهرکنشینان
صهیونیست دیروز با سنگ به خودرو

شهروندان فلسطینی در مسیر جنین
به نابلس حمله کرده و به چند خودرو
آسیب زدند.

◾

◾این دیدار
خنجر به پشت انتفاضه بود

در همین زمینه سخنگوی جنبش
مـقــاومــت اســامــی فلسطین دیــدار
رئیس تشکیالت خودگردان با وزیر
جنگ رژیم صهیونیستی را خنجری
بــه پشت انتفاضه توصیف ک ــرده و
گفت :این اقدام موضع فلسطینیان
را کــه ع ــاد یس ــازی را رد میکنند،
تضعیف مینماید .حــازم قاسم در
صـفـحــه شـخـصــی خ ــود در توییتر
نوشت« :دیدار محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین با بنی
گانتز ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
از سـ ـ ــوی هـ ـم ــه مــیــهــنپ ــرســت ــان
[فلسطینی] محکوم و مــردود است
و از رو حــی ــه م ـلــی مـ ــردم فلسطین
منحرف شده است» .جنبش جهاد
اسالمی هم ضمن محکومیت شدید
ایــن دیـ ــدار ،از گــروههــای فلسطینی
خواست برای مقابله با پیامدهای این
دیــدار آمــاده باشند .به گــزارش مهر،
در بیانیه ایــن جنبش آم ــده اســت:
ای ــن دیـ ــدار در ای ــن سطح و بــا هدف

رئیس جمهور روسیه تشکیل جامعه کشورهای
مستقل مشترکالمنافع ( )CISپس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شــوروی را اقدامی بسیار درست
ارزیابی کرد و یــادآور شد همگرایی این کشورها
در طول دههــا سال گذشته نه تنها حفظ ،بلکه
تعمیق شده است .به گزارش تسنیم ،والدیمیر
پوتین روز سهشنبه در نشست غیررسمی
رهبران کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع
بــه مناسبت ســی امـیــن ســالـگــرد تشکیل این
ســازمــان که در سنپترزبورگ در حــال برگزاری
است،گفت:مسلما ًدرچنددههگذشتهتغییرات
اصولی زیادی پیرامون ما رخ داده است .در عین
حال میخواهم این نکته را مورد توجه قرار دهم

گزارش
رئیس جمهور روسیه به دنبال
حفظ کشورهای مشترکالمنافع

کابینهجدید
اماتکراری!

اوقات شرعی به افق تهران

تالش تزار
برای اقمار

هـمــا هـنـگســازیهــای امنیتی بین
رامهللا و تلآویو ،در حالی انجام گرفت
که ملت فلسطین در معرض یکی از
شدیدترین حمالت تروریستی جناح
راســت افــراطــی رژ یــم صهیونیستی
قرار گرفته است و ارتش اشغالگر این
رژ یــم بــا دسـتــور مستقیم گانتز این
حمالت را اجرا میکند .جنبش جهاد
ا ســا مــی فلسطین در پــا یــان بیانیه
خــود ضمن درخــواســت از گــروههــا و
نیروهای سرزنده و مخلص فلسطینی
برای کسب آمادگی به منظور مقابله
بــا پیامدهای دی ــدار عباس و گانتز،
بر ت ــداوم مقاومت به هر بهایی و با
وجــود تمام چالشها و توطئههایی
که هدفش سرنگونی انتفاضه علیه
شهرکسازی است ،تأکید کرد.

◾

◾درگیری و تنش در مرز نوار غزه
در همین ح ــال ،منابع عـبــریز بــان
از وق ـ ــوع ی ــک ح ــادث ــه ام ـن ـی ـتــی در
مناطق م ــرزی شـمــال ن ــوار غــزه خبر
دادنــد .شبکه صهیونیستی «کان»
ضمن اع ــام ایــن خبر گ ــزارش داد:
یــک فلسطینی از داخ ــل ن ــوار غــزه
بــه سمت یــک نقطه در شـمــال این
باریکه تیراندازی کرده که در پی آن،
یک نیروی ارتش رژیم صهیونیستی

که ایجاد جامعه مشترکالمنافع بــدون تردید
اقدامی درست بود که نتایج آن را همه ما مشاهده
میکنیم و همگرایی کشورهای ایــن جامعه در
جهتگیریهای بسیار زیادی تعمیق شده است.
رهبران کشورهای جامعه مشترکالمنافع در
نشست ســران سنپترزبورگ نتایج سال 2021
را بررسی و در خصوص حل و فصل مشکالت
مشترک در منطقه تبادلنظر میکنند .مسائل
مرتبط با اوکراین نیز در این مذاکرات مطرح شده
و برخی رهـبــران ایــن جامعه از مواضع روسیه
در قبال ناتو ،از جمله ض ــرورت عــدم گسترش
ای ــن پـیـمــان بــه سـمــت ش ــرق حـمــایــت کــردنــد.
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)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:

م ـجــروح شــده اس ــت .بــر اس ــاس این
گــزارش ،نظامی یاد شده در نزدیکی
حصار مــرزی غزه بــوده که به سوی او
تـیـرانــدازی شــده اســت .بــا ایــن حــال،
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای
مــدعــی ش ــد :ب ــه ن ـظــر مــیرس ــد یک
شهرکنشین در پی ا یــن تیراندازی
مجروح شده باشد .براساس گزارش
منابع عـبــریزبــان ،یک تکتیرانداز
فلسطینی با تیراندازی به سوی گروهی
از صهیونیستها در نزدیکی نوار غزه
آنها را غافلگیر کرده است.
هــم ــزم ــان ب ــا ایـ ــن گ ـ ـ ــزارش ،پــای ـگــاه
« شـ ـ ـه ـ ــاب» خـ ـب ــر داد تــو پ ـخــا نــه
رژ ی ــم صهیونیستی یــک دید هبانی
در ج ـنــوب ش ــرق غ ــزه را ه ــدف قــرار
داده ا س ــت .لحظاتی ب ـعــد ،شبکه
«الجزیره» به نقل از خبرنگار خود
در فلسطین گزارش داد :چند پست
دیدهبانی نیروهای مقاومت فلسطین
هدف حمله قرار گرفته است .منابع
عبریزبان مدعی هستند فرد مجروح
یکی از پیمانکاران وزارت جنگ رژیم
صهیونیستی بوده است .رسانههای
نزدیک به گروههای مقاومت فلسطین
نیز گزارش دادند هیچ یک از نیروهای
مــق ــاوم ــت در ح ـم ـلــه تــوپ ـخــان ـهای
ارت ــش رژ ی ــم صهیونیستی مجروح
نـشــدهانــد .بنابر گ ــزارش رسانههای
صهیونیستی ،نظامی مجروح با بالگرد
به بیمارستان «برزیلیا» منتقل شده
اســت .در سمت مقابل هــم ،پایگاه
خـبــری «نـیــو پ ــرس» گ ــزارش داد :در
پــی حمله تــوپ ـخــان ـهای ارت ــش رژ یــم
صهیونیستی ،سه کشاورز فلسطینی
مجروح شدهاند .گروههای مقاومت
مستقر در نوار غزه هنوز بیانیهای در
ارتباط با این حادثه امنیتی و حمله
رژ ی ــم صهیونیستی بــه پستهای
دیدهبانی صادر نکردهاند اما به نظر
میرسد این اقــدام ،بیارتباط با رفتار
اخیر تشکیالت خودگردان فلسطینی
نباشد.

رهبران کشورهای بالروس ،ارمنستان ،جمهوری
آذربایجان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان و ازبکستان بــرای شرکت در این
نشست به روسیه سفر کردهاند .گفتنی است
پیش از آغ ــاز ایــن نشست ،س ــران کشورهای
شرکتکننده یک عکس یادگاری دستهجمعی
گرفتند .نکته قابل توجه در این عکس ،حضور
نخستوزیرارمنستان،نیکولپاشینیانورئیس
جمهور جمهوری آذربایجان ،الهام علیاف در کنار
هم بود اما مشخص نیست دلیل این موضوع،
استقرار سران کشورها بر حسب حروف الفبا بوده
یا دلیل دیگری داشته است.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:
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خبر
بازداشت داعشیها در ترکیه

نــیــروهــای امــنــیــتــی تــرکــیــه در ی ــک درگــیــری
 ۱۶مظنون داعــشــی را بــازداشــت کــردنــد .به
گـ ــزارش فـ ــارس ،پلیس ت ــاش ک ــرده ب ــود یک
کــتــابفــروشــی مذهبی ب ــدون مــجــوز در شهر
بینگول در جنوب شرقی آنکارا را تعطیل کند،
زیــرا ایــن فروشگاه از فعالیتهای داعــش در
ترکیه حمایت میکرد که در همین حال ،دهها
تکفیری با چوب به نیروهای پلیس حملهور
شدند.
پیش از این نیز  ۱۱۰نفر در ترکیه به اتهامات
امنیتی و تروریستی ،در جریان عملیاتهای
پــلــیــس در بــیــش از  45اس ــت ــان ای ــن کــشــور
بازداشت شده بودند.

چین بهدنبال تبدیل شدن
به ابرقدرت فناوری

دولــت چین در تــاش اســت وابستگی خود
را به واردات ریزپردازندهها کاهش داده و به
ابرقدرت فناوری جهان تبدیل شود.
به گــزارش راشــاتــودی ،پکن قصد دارد واحد
تراشه خــود را که تنها سه ســال از ایجاد آن
م ـیگــذرد بــه یــک واح ــد طــراحــی تــراشـههــای
پ ــردازن ــده تــبــدیــل کــنــد تــا از ای ــن طــریــق نیاز
نیمههادیهای داخلی را تأمین کند.
چین در حــال حــاضــر بــا تولید ۲۳درصـ ــد از
نیمه هادیها در جهان فقط  7.6درصد از کل
فروش را دارد.

محکومیت حمله هوایی
به الذقیه

وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیهای ضمن
محکوم کــردن تجاوز رژیــم صهیونیستی به
بندر الذقیه سوریه ،بر همبستگی با سوریه
تأکید کــرد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،در ایــن بیانیه
آمده :تجاوز رژیم صهیونیستی به بندر الذقیه
سوریه همزمان با ایام عید ،دومین تجاوز این
رژیم در کمتر از یک ماه گذشته است و چهره
واقعی این رژیم را آشکارتر کرد.
بامداد روز سهشنبه دشمن صهیونیست با
شلیک چند موشک حملهای هوایی را از عمق
دریای مدیترانه در غرب شهر الذقیه انجام داد
که طی آن ،چند کانتینر آتش گرفتند.

راهبردپردازی
وزیرخارجه پاکستان

وزیــر امــور خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه
جهان وارد دوره «جنگ روایتها» و «نبردهای
اطــاعــاتــی» ش ــده ،گــفــت :همه بــایــد مراقب
فرصتها و چالشهای عصر دیجیتال باشند.
بــه گـ ــزارش فـ ــارس ،ش ــاه مــحــمــود قــریــشــی بر
ضــرورت تغییر سیاست خارجی ایــن کشور
ب ــرای پــاســخ بــه رونــدهــای جهانی ،حاکمیت
و تمامیت ارضــی و توسعه ایــن کشور تأکید
ک ــرد .وی در ادام ــه تصریح نــمــود :مــا بــا ارائــه
«برنامه تعامل راهــبــردی» با اتحادیه اروپــا و
«چارچوب راهبردی اقتصادی» با ترکیه ،محور
تالشهای دیپلماتیک خود را به سمت سود و
رفاه اقتصادی تغییر دادهایم.

انتظار کرونا در سال 1997

خبرمشروح
حمله افراد ناشناس به یک مرکز اسالمی در آمریکا

مسجدهراسی در آریزونا

مرکز اسالمی شهر توسان در ایالت آریزونای
آمریکا هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
به گزارش فارس ،شورای مسلمانان آمریکا در
بیانیهای با محکوم کردن این اقدام تأکید کرد
حمایت از افراد هنگام ادای فریضههای دینی
خــود و حفظ امنیت مساجد ،ضــروری شده
اســت .بر اســاس ویــدئــوی منتشر شــده ،سه
فرد (دو زن و یک مرد) اقدام به پرتاب سنگ به
سمت درها و پنجرههای مرکز اسالمی توسان
کرده و هنگامی که یک فرد تالش داشت مانع
کار آنهــا شــود ،به وی حمله کردند« .سهیل
محمد» عضو شــورای مدیریت مرکز اسالمی
توسان گفت :این حادثه غیرقابل توجیه بوده
و پیش از ایــن نیز سابقه نداشته اســت .وی
افزود :در پی این حادثه ،نگهبان مرکز از ناحیه
چشم آسیب دیــده و یکی از پنجرههای این
مرکز نیز به دلیل پرتاب سنگ تخریب شده

اســت« .عــزت ابوسیف» از مسئوالن شورای
مسلمانان آمریکا از مقامهای ایاالت متحده
خواست قانون افــزایــش امنیت در مناطقی
که مساجد و عبادتگاهها وجود دارد را اجرایی
کنند .وی گفت :با توجه به تکرار حملهها به
اقلیتها در سرتاسر آمریکا ،باید با جدیت به
این موضوع رسیدگی شود .در ماههای گذشته،
چند شهر و ایالت آمریکا با موارد متعدد حمله
به مراکز دینی اسالمی روب ـهرو بوده است .در
نیمههای دسامبر ،کنگره آمریکا قانونی را به
تصویب رساند که طی آن قرار شد دفتر ویژهای
در وزارت خــارجــه ایــن کشور ب ــرای مقابله با
اسالمهراسی در سرتاسر جهان تأسیس شود.
اگر چه مسلمانان ،تصویب این قانون را پیروزی
تاریخی برای مسلمانان توصیف کردهاند اما
واشنگتن هنوز نتوانسته چالش اسالمهراسی
و حمله به مسلمانان در این کشور را حل کند.

قاب

تشییع نمادین شهدای حشدالشعبی در بغداد
در دومین سالگرد حمله آمریکا به پایگاه این سازمان

اسناد محرمانه از طبقهبندی خارج شده در
بریتانیا نشان میدهد مقامات ایرلند شمالی
سا لها پیش از شیوع کرونا در جهان ،وقوع
یــک همهگیری از شــرق دور را پیشبینی و
برنامهای احتیاطی را برای مقابله با آن طراحی
کرده بودند .به گزارش گاردین ،مسئوالن ارشد
بهداشتی بریتانیا بر این باور بودند که در سال
 ۱۹۹۷یک بیماری همهگیر آنفلوانزا از شرق دور
پدیدار میشود و یک طرح احتیاطی را طراحی
کردند که شامل برنامه واکسیناسیون گسترده
و بستن مرزها بود.

تجمع زنانه در اعتراض
به آمریکا

شماری از زنان در کابل در اعتراض به وضعیت
بد اقتصادی تجمع کرده و خواستار آزادسازی
منابع ارزی افغانستان از سوی آمریکا شدند.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،معترضان در جــریــان این
تجمع اعتراضآمیز ،شعارهایی چون «ما پول
خود را میخواهیم»و «پول ما حق ماست» را
خطاب به جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
سر دادنــد .زنان معترض خواستار آزادســازی
پولهای بلوکه شده افغانستان از سوی آمریکا
شدند.
سخنگویان طالبان نیز با منتشر کردن تصاویر
این اعتراضات در صفح ه شبکههای اجتماعی
خود با این اعتراضها همراه شدند.

