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رحلت آیتاهلل مجتبی تهرانی در سال1391

آیتاهلل مجتبی شهیدی مشهور به حاج آقا مجتبی
تهرانی استاد اخالق و از علمای حوزه علمیه تهران بود.
وی از شاگردان امام خمینی(ره) بود که در تنظیم رساله
عملیه ایشان مشارکت داشت .پس از پیروزی انقالب
اسالمی ایران با اینکه از حامیان انقالب بود مسئولیتی
نپذیرفت .آقا مجتبی تهرانی در 12دی ۱۳۹۱پس از
گذراندن یک دوره طوالنی بیماری درگذشت و در  ۱۴دی
در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

« لیر»هایتان را
نگه دارید

رئيس جمهور ترکیه
از شهروندان این
کشور خواست
تمام پسانداز خود
را به لیر نگه دارند.
رجب طیب اردوغان
در سخنرانی خود
به مناسبت سال
نو میالدی گفت:
«بیایید این را
فراموش نکنیم :تا
زمانی که پول خود
را معیار قرار ندهیم،
محکوم به سقوط
هستیم .پول ما لیر
ترکیه ،همان چیزی
است که با آن پیش
خواهیم رفت ،نه با
این ارز خارجی یا آن
ارز خارجی».
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رؤسای جمهور چین و تایوان بر سر مالکیت این جزیره به یکدیگر هشدار دادند

دو پادشاه
در یک اقلیم

عــــلــــوی هـ ــر
چـ ـ ــه م ـ ـ ـیگـ ـ ــذرد،
فــشــار چــیــن بـ ـرای
بــازگــردانــدن تایوان
ب ــه ســرزمــیــن خــود
تــشــدیــد م ـیشــود.
در شرایطی که هشدارهای مقامهای
ارشد پکن به مسئوالن تایوانی درباره
تالشهای جداییطلبانه ادامه دارد،
رؤسـ ــای جــمــهــور چــیــن و ت ــای ــوان در
سخنرانیهای جداگانه به مناسبت
ســال جــدیــد مــیــادی ضمن هشدار
ضمنی بــه یکدیگر ،دربـ ــاره آخرین
مواضع خود سخن گفتند .در همین
راستا ،رئیس جمهور چین در پیامی به
مناسبت سال نو میالدی گفت :اتحاد
دوباره سرزمین مادری آرزوی مشترک
م ــردم دو س ــوی تنگه تــایــوان اســت.
بــه گ ــزارش ف ــارس،شــی جین پینگ
با اشــاره به بخشهایی از ایــن کشور
که چــارچــوب «یــک کشور دو نظام»
را پذیرفتهاند ،گفت« :رف ــاه و ثبات
هنگکنگ و ماکائو هــمــواره متصل

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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بــه قــلــب ســرزمــیــن مــــادری اس ــت».
شی تأکید کرد« :فقط از طریق اتحاد
و تــاش مشترک مـیتــوانــیــم اجــرای
صحیح و کامل یک کشور دو نظام را در
دراز مدت تضمین کنیم».
گفتنی اس ــت س ــه ج ــزی ــره ت ــای ــوان،
هــنـگکــنــگ و مــاکــائــو پــیــش از ایــن
طی قــراردادهــایــی از سرزمین اصلی
چین جدا شده بودند ،با سر رسیدن
تــاریــخ انقضا ایــن توافقنامهها حاال
چــیــن بــه دنــبــال ب ــازگ ــردان ــدن آنهــا
اسـ ــت .از آنــجــا کــه ادعـ ــای چــیــن بر
اساس مفاد قراردادهای معتبر است،
با حقوق بینالملل نیز تطابق دارد.
چند سال پیش هنگکنگ و ماکائو
به سرزمین اصلی بــازگــردانــده شد و
پکن بر آن حاکمیت کامل یافت .حال
اژدهــای زرد به دنبال تکرار سناریوی
مشابه برای تایوان است.
در ســـوی مــقــابــل ،رئــیــس جمهور
تــایــوان کــه مــواضــع تندی علیه پکن
دارد ،در سخنرانی خود به مناسبت
سـ ــال جــدیــد م ــی ــادی ب ــه ســخــنــان

رئیسجمهور چین واکــنــش نشان
داد« .تسای اینگوِی» اعالم کرد« :ما
باید به مقامات پکن یــادآوری کنیم
وضعیت را اشتباه ارزیابی نکنند و از
گسترش داخلی ماجراجویی نظامی
بــپــرهــیــزنــد» .در پــی ای ــن اظــهــارات،
ســخــنــگــوی دف ــت ــر ام ـ ــور ت ــای ــوان در
دولت چین هشدار داد اگر نیروهای
جداییطلب تــایــوانــی بــه تحریک و
زورگویی ادامه دهند یا حتی از هر خط
قرمزی عبور کنند ،ما مجبور خواهیم
شــد اقــدامــات قاطعی انــجــام دهیم.
«ژو فنگ لیان» افزود :در پیش گرفتن
استقالل فقط تایوان را به «شکافی
عمیق» میاندازد و «فاجعه عمیق»
به بار میآورد.
آمریکا با اعــزام ناو به تنگه تایوان و
کمک نظامی به آن عمال ً در مسیر
حــمــایــت از ای ــن جــزیــره اس ــت .ایــن
در حالی اســت کــه کشورهای عضو
ســازمــان ملل متحد از جمله خود
آمــریــکــا ،تــایــوان را بــه عــنــوان کشور
مستقل به رسمیت نمیشناسند.
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گزارش
حمالت همزمان به پایگاههای آمریکا در سوریه و عراق

شب موشکی منطقه

همزمان با پایان مهلت محور مقاومت دربــاره خروج نظامیان آمریکا از
منطقه ،منابع خبری از وقــوع سه حمله راکتی جداگانه به پایگاههای
نظامیان آمریکایی در یک شب خبر دادند .در همین راستا شبکه خبری
العربیه در گزارشی از برخورد چهار راکت 107میلیمتری به اطراف چاه نفتی
«کنیکو» در دیرالزور سوریه خبر داد که پایگاه نظامیان آمریکایی در اطراف
آن قرار دارد .حمله دوم به پایگاه غیرقانونی ایاالت متحده در اطراف میدان
نفتی العمر و حمله سوم به پایگاه الشدادی در جنوب حسکه انجام شده
است .به گزارش فارس ،ناظران معتقدند وقوع چنین حمله هماهنگ و
همزمانی آن هم در شبی که فرصت مقاومت به آمریکا به پایان میرسد،
اتفاقی نیست .پایگاههای آمریکا در میدا ن نفتی العمر و میدان گازی
کنیکویاستاندیرالزوردرماههایگذشتهچندبارهدفحمالتراکتیقرار
گرفتهاند .این حمالت ،واکنشی به اشغالگری آمریکا در این منطقه است.
آمریکا در چند نقطه از منطقه «الجزیره» سوریه بهویژه در میدانهای
نفتی و گازی این کشور با هدف سرقت و قاچاق منابع ،پایگاه ایجاد کرده
است .واشنگتن با پشتیبانی مزدوران خود ،ماهانه منابع استخراجشده
از این میدانها را به پایگاههای خود در کشورهای مجاور قاچاق میکند.
از سوی دیگر ،منابع خبری از حمله به کاروان لجستیک ارتش آمریکا
در استان ذیقار عراق خبر دادند .این محموله در نزدیکی میدان نفتی
«الصبه»بهوسیلهآرپیجیهدفقرارگرفتهاست.گروهمقاومتاصحاب
الکهف با انتشار ویدئویی ،مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت .بر
اساس این ویدئو ،دست کم چهار خودرو از هفت خودرو حامل تجهیزات
لجستیک ارتش آمریکا هدف قرار گرفته شدهاند .در موصل نیز چهار
موشک گراد به سمت پایگاه نظامی زلیکان که محل استقرار نیروهای
ائتالف با محوریت ترکیه است ،روانه شد .گفتنی است شامگاه جمعه
گروه مقاومت اصحاب الکهف و دیگر گروههای مقاومت اعالم کردند:
«جنوب عراق تا ساعاتی دیگر منطقه عملیاتی خواهد بود» .در همین
حال ،منابع عبری زبان هم گزارش دادند در پی شلیک دو راکت از نوار غزه
به سمت اراضی اشغالی ،در منطقه تلآویو صدای شدید انفجار به گوش
رسیده است .ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای با تأیید این امر ،درباره
فعال نشدن آژیرهای خطر و گنبد آهنین مدعی شد« :بنا بر سیاستهای
اعالمی ،سیستم هشدار فعال نشد و رهگیری صورت نگرفت» .برخی
منابع فلسطینی احتمال میدهند «سرایا القدس» بازوی نظامی جنبش
جهاد اسالمی فلسطین موشکهای یادشده را به سمت اراضی اشغالی
شلیک کرده باشد.
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خبر
آزادی  400اسیر مقاومت
یمن در سال ۲۰۲۱

دول ــت نــجــات ملی یمن از آزادی  ۴۰۰اسیر
ارت ــش و کمیتههای مــردمــی یمن در جریان
 60عملیات تــبــادل اســرا بــا دولــت مستعفی
یمن در سال  ۲۰۲۱خبر داد .به گزارش فارس،
«عبدالقادر المرتضی» مسئول پرونده اسرا
افــزود ۸۰« :عملیات تبادل اســرای محلی که
قرار بود طی آن  ۹۰۰اسیر دو طرف آزاد شوند،
به دلیل کارشکنی مکرر عربستان سعودی
به شکست انجامید» .در مهر مــاه گذشته
چندین عملیات تبادل اسرا بین دولت نجات
ملی یمن و دولت مستعفی این کشور انجام
شد و طی آن هزارو 56اسیر دو طرف آزاد شدند
که  ۱۵اسیر سعودی و چهار نفر سودانی بودند
و این بزرگترین تبادل اسرای دو طرف از زمان
آغاز جنگ یمن بود.

چند هفته دشوار
برای فرانسه

رئــیــس جمهور فرانسه در سخنان خــود به
مناسبت سال نو میالدی ،نسبت به هفتههای
سخت پیشرو در این کشور هشدار داد .به
گزارش مهر ،امانوئل مکرون تأکید کرد :چند
هفته آینده برای فرانسه بسیار دشوار خواهد
بود ،زیرا این کشور پس از ثبت ۲۳۲هزارو200
مــورد جدید ابتال به کــوویــد ۱۹در  ۲۴ساعت
گذشته ،به باالترین میزان ثبت شــده آن در
تاریخ رسیده و با این شرایط وارد جشنهای
س ــال ن ــو م ـیشــویــم .ب ــر اسـ ــاس گ ــزارشه ــا،
م ــوارد جــدیــد ابــتــا بــه کــوویــد در فــرانــســه در
 ۲۴ساعت گذشته بــرای سومین روز متوالی
بیش از ۲۰۰هــزار نفر بود و فرانسه را به یکی
از کانونهای سویه امیکرون کرونا تبدیل کرده
است .گفتنی است ،ابتال به کرونا در فرانسه
بسیار بــاالتــر از آم ــار ثبت شــده در ایتالیا و
انگلیس است.

