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رحلت آیتاهلل معرفت در سال 1385

محمدهادی معرفت ،عالم و روحانی شیعه و از
محققان حوزه تفسیر ،علوم قرآنی ،فقه و اصول بود .او
تحصیالت حوزوی خود را در عراق و شهرهای کربال
و نجف گذراند .در سال  ۱۳۵۱به دستور رژیم بعث از
عراق اخراج شد و به ایران آمد و در قم ساکن شد .او پدر
شهید نیز هست و یکی از فرزندانش در دفاع مقدس به
شهادت رسیده است .آیتاهلل معرفت سرانجام ۲۹دی
 ۱۳۸۵شمسی در  ۷۶سالگی در قم درگذشت.
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افشای جدیدترین اسرار خیانت بن سلمان به پدرش

قدس 2
ذوالفقار
و صماد3
علیه امارات

سخنگوینیروهای
مسلح یمن در
توضیحاتیتکمیلی
اعالم کرد :در عملیات
صبحیکشنبهعلیه
ابوظبی از موشکهای
کروز قدس ،2بالستیک
ذوالفقار و پهپاد
صماد 3استفاده شده
است .ژنرال یحیی سریع
افزود :موشکهایی
که در عملیات «إعصار
الیمن» (توفان یمن)
به کار گرفته شد،
پاالیشگاه نفت در
منطقهالمصفحو
فرودگاه ابوظبی را
هدف قرار داد .وی
افزود :یک موشک
بالستیک از نوع
ذوالفقار نیز فرودگاه
دبی را هدف گرفت.

جهان

کودتای خزنده ولیعهد

علوی یــک سال
و پنج ماه است که
مــلــک ســلــمــان بن
عبدالعزیز ،پادشاه
ســــــعــــــودی هــیــچ
دی ـ ـ ــدار ح ــض ــوری
بـ ــا م ــق ــام ــات داخـ ــلـ ــی و خ ــارج ــی
نداشته اســت .برنامههای او صرفا ً
بــه ویدئوکنفرانس مــحــدود شــده و
تمامی دیــدارهــا و استقبال رسمی
از مقامات دیگر کشورها را پسرش
محمد بنسلمان انجام میدهد .به
گ ــزارش ف ــارس ،وبســایــت سعودی
لیکس که به افشای اســرار خاندان
ســعــودی م ـیپــردازد ،در گــزارشــی به
نقل از منابع دیپلماتیک عربستان به
نکات قابل توجهی در این باره اشاره
کــرده و نوشته اســت :غیبت پادشاه
به موضوع بازداشت برادرش «احمد
بن عبدالعزیز» در پنجم مارس ۲۰۲۰
نیز مربوط است .احمد پیش از اینکه

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

12:15

محمد بنسلمان شروع به بازداشت
گسترده شاهزادگان در هتل «ریتز
کارلتون» در ریــاض کند ،در نوامبر
 ۲۰۱۷از عربستان فرار کرد و به لندن
رفت .سپس یک سال بعد با ضمانت
آمــریــکــا و ک ــش ــوره ــای اروپـ ــایـ ــی به
عربستان بازگشت .ضمانتی که گویا
ارزشی برای ولیعهد جوان نداشت و
بنسلمان او را به همراه «محمد بن
نایف» به اتهام تالش برای کودتا در
هفتم مارس  ۲۰۲۰بازداشت و روانه
زندان کرد.
به طور همزمان و در حوزه پادشاهی،
تــا پیش از ایــن تــاریــخ ملک سلمان
بــه کــارهــای روزم ــره خــود میرسید و
از هــیــئـتهــای خــارجــی در کاخش
استقبال و در مراسم تودیع و معارفه
وزیـ ــران و ســفــیــران شــرکــت مـیکــرد.
اما از زمانی که احمد بن عبدالعزیز
دستگیر شــد ،پــادشــاه نیز دیگر در
ای ــن مــراســم دی ــده نــشــد .بــر اســاس

دادههــایــی کــه بـهتــازگــی فــاش شــده،
بازداشت احمد بن عبدالعزیز توسط
بنسلمان نشاندهنده چند مسئله
اسـ ــت .نــخــســت ایــنــکــه ب ــازداش ــت
توسط پسر اصال ًبه مذاق پدر خوش
نیامده و مورد اعتراض وی قرار گرفته
اســت .مسئله مهمتر اینکه قدرت
ایــن روزهــای محمد بنسلمان حتی
از پادشاه هم بیشتر است که بدون
هماهنگی و کسب اجــازه از پادشاه،
ب ــه ع ــن ــوان ولــیــعــهــد ه ــر اق ــدام ــی را
س ــر خـ ــود ان ــج ــام مـ ـیده ــد و ملک
سلمان هم هیچ اعتراضی نمیتواند
از خود نشان دهــد ،مگر اینکه برای
مدتی نامعلوم به شهر نئوم به بهانه
دوری از کرونا سفر کند .این اقدام به
این معنی است که محمد بن سلمان
نه تنها رقبای خود برای پادشاهی را
کنار زد بلکه کودتای آرامی نیز علیه
پدرش ترتیب داده و خود عمال ًهمه
امور را در دست گرفته است.
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گزارش
بیم و امیدهای تزریق محرکهای اقتصادی به اروپا

یورو در دوراهی

پیش از شیوع ویروس کرونا اوضاع اقتصادی اروپا چندان رو به راه نبود
و حاال گسترش سویه امیکرون ،داغــی تــازه بر دل حکام قــاره سبز برای
رسیدن به رشد اقتصادی است .در همین راستا ،وزیران دارایی ۱۹کشور
عضو منطقه یورو در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر ادامه تزریق
محرکهای مالی بــرای تضمین رونــق اقتصادی اروپــا همزمان با شیوع
گسترده سویه امیکرون توافق کردند .به گزارش یورونیوز ،در حالی آنها
به ساکنان اروپا اطمینان دادند که اقدامهای الزم را برای کاهش پیامدهای
افزایش شدید سطح عمومی قیمتها انجام خواهند داد که نگرانیها
دربــاره تداوم بیش از پیش رکود در این منطقه ادامه دارد .اینجا بود که
سیگرید کاگ ،وزیر دارایی هلند پس از نشست با همتایان اروپایی خود به
خبرنگاران گفت :بیشک تأثیر منفی تورم موجود بر قدرت خرید مردم،
دغدغهای جدی است .براساس تازهترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا
(یورو استات) ،نرخ تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میالدی و زیر فشار
جهش بهای انرژی به۵درصد رسید که باالترین سطح در ۲۵سال گذشته
به شمار میرود .همین مسئله برقراری توازن میان رشد اقتصادی منطقه
یورو و نرخ تورم را برای سیاستگذاران دشوار کرده است .گفتنی است دو
سال پیش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۶.۴درصد افت کرده بود.
با این حال ،کریستین الگارد ،رئیس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد برای
افزایش نرخ بهره عجلهای ندارند و وعده داد نرخ تورم منطقه یورو
نیز مطابق ارزیابیهای صورت گرفته در ماههای آینده به نرخ هدف
۲درصــدی بازخواهد گشت .اما کمیسیون اروپــا بــرآورد کــرده رشد
اقتصادی منطقه یورو در سال  ۲۰۲۳به  2/4درصد کاهش خواهد
یافت .با وجود چشمانداز رشد کمتر منطقه یورو ،بیشتر دولتهای
عضو همچنان عالقهمند به ادامه هزینهکرد صدها میلیارد یورو از
بودجه ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود
ناشی از همهگیری هستند .افزون بر این ،برخی از کشورها از جمله
فرانسه خواستار تسهیل محدودیتهای وضع شده اتحادیه اروپا
برای سطح بدهیهای دولتهای عضو هستند تا امکان بیشتری برای
سرمایهگذاریهای عمومی تقویتکننده رشد فراهم شود ولی آلمان
به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو با در نظر گرفتن منافع خود
همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجهای است .شاید
روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختالفنظرها و تردیدهای
موجود در میان سیاستگذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند.
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گام توافق عراقی 
ها
برای تشکیل دولت

اعضای احــزاب کمیته هماهنگی شیعیان عراق
ضمن تأکید بر یکپارچه ماندن این کمیته عنوان
کردند نشانههایی از پیشرفت رایزنیها میان
گروههای سیاسی برای تشکیل کابینه جدید عراق
پــدیــدار شــده اســت .به گــزارش فــارس« ،محمد
الزیادی» یک عضو ائتالف دولــة القانون گفت:
نشانههای حل بحران با جریان صدر در اظهارات
ائتالف عزم و حزب دموکرات کردستان عراق پدیدار
شده که در آن بر ضرورت تشکیل دولتی توافقی
تأکید کردند و همین جاست که ما نشانههای
حل بحران را درک میکنیم .در روزهای گذشته
اخــبــاری مبنی بر نقشآفرینی ســردار قاآنی
در مسیر حــل بــحــران سیاسی عــراق منتشر
شده بود.

بدونتیتر

کره شمالی از آزمایش موفق دو فروند موشک
هدایتشونده بالستیک کوتاهب ُرد خبر داد که
با دقت به یک هدف جزیرهای در دریای شرقی
اصابت کردند.
تعدادی از سناتورهای آمریکایی و وزیر دفاع
انگلیس در اظهاراتی جداگانه گفتند تصمیم
دارند تسلیحات مختلفی از جمله موشکهای
ضد تانک به اوکــرایــن بفروشند تا بتواند در
صورت نیاز از خود در برابر روسیه دفاع کند.
منابع رسانهای یمن از افزایش شمار قربانیان
حمالت جنونآمیز ائتالف سعودی به صنعا به
 12شهید و  11مجروح خبر دادنــد که در میان
آنها زن و کودک هم دیده میشود.

