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درگذشت سلیم مؤذنزاده اردبیلی در سال 1395

امروز سالروز درگذشت سلیم مؤذنزاده
اردبیلی(۱۳۱۵ش۱۳۹۵-ش) ،مداح معروف و موذن
بزرگ ایرانی است .از آثار او ،میتوان به مداحی «زینب
زینب» اشاره کرد .پدرش عبدالکریم مؤذنزاده نخستین
مؤذن رادیوی ایران و برادرش رحیم مؤذنزاده نیز از
مؤذنان معروف ایران بوده است .در تیر ماه  ۱۳۹۸شیوه
نوحهخوانی وی در فهرست آثار ناملموس کشور به
شماره ۱۸۳۰به ثبت رسید.

چین هرگز
به دنبال
هژمونگرایی
نیست

رئیس جمهور
چین در جمع سران
آسهآن ،اطمینان
خاطر داد پکن از
قدرت و جایگاه خود
فقط در راستای
صلح و ثبات منطقه
استفاده خواهد
کرد .شی جینپینگ
همچنین تأکید کرد:
چین هرگز به دنبال
هژمونگرایی نیست
و از بزرگی ابعاد خود
برای قلدری کردن
دربرابر کشورهای
کوچکتر استفاده
نمیکند حال آنکه در
همکاری با آسهآن
به دنبال محو نفوذ
بیگانگان است.

جهان

رژیمدغلکار!
انتشار خبر مصاحبه
وزیرخارجه عراق با یک
رسانه صهیونیست
روز گذشته سر و
صدای زیادی به پا کرد؛
موضوعی که در مراحل
بعد با مشخص شدن
ابعاد آن ،چهره رژیم
دغلکار صهیونیست را
بار دیگر برمال ساخت.
روز گذشته یک منبع
آگاه عراق اعالم کرد:
«مصاحبهای که از
شبکه اسرائیلی آی۲۴
با وزیر خارجه عراق
پخش شد ،با این
شبکه انجام نشده بود
بلکه خبرنگارانی که با
فؤاد حسین مصاحبه
کردند ،خودشان
را خبرنگار شبکه
فرانس ۲۴فرانسه
معرفی نمودند ولی
بعدا ًمشخص شد در
یک شبکه اسرائیلی کار
میکنند!» وی تصریح
کرد :موضع عراق در
قبال عادیسازی روشن
بوده و مبتنی بر رد این
مسئله است.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا
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یک خودرو در ویسکانسین آمریکا با زیر گرفتن مردم
 5نفر را کشت و  40نفر را زخمی کرد

تراژدی رژه کریسمس

وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند و
وضعیت چهار نفر جدی اعالم شده
است .مقامهای واکیشا پیش از این
اعالم کرده بودند چندین نفر در این
تراژدی جان خود را از دست دادهاند
اما تصریح کردند تا زمان اطالعرسانی
بــه خــانــوادههــایــشــان ،تــعــداد دقیق
آنها را اعالم نخواهند کرد .گزارشها
حاکی از آن است نیروهای امنیتی
فردی که با خودرو به سمت جمعیت
حاضر در رژه استقبال از کریسمس
حملهور شد ه را دستگیر و تحقیقات
در این زمینه را آغاز کردهاند.

علوی بـ ــاز هم
آمــریــکــا و ب ــاز هم
ناامنی .در حالی
کـ ــه ب ــس ــی ــاری از
م ـ ــردم در ایــالــت
وی ــس ــک ــان ــس ــی ــن
ایــاالت متحده بــرای استقبال از رژه
کریسمس در محلی حــاضــر شده
ب ــودن ــد ،یــک خــــودرو شــاســی بلند
بــه سمت آنهــا هجوم بــرد و تعداد
زی ـ ــادی را زیـ ــر گ ــرف ــت .ب ــه گـ ــزارش
ف ــارس ،بــر اثــر ایــن حــادثــه مشکوک
امنیتی در منطقه «واکیشا» ایالت
«ویسکانسین» دستکم پنج نفر
جان خود را از دست دادند و  ۴۰نفر
دیــگــر نیز مــجــروح و بــه بیمارستان
مــنــتــقــل ش ــدن ــد .در بــیــانــی ـهای که
مــقــامهــای ایــن شهر در شبکههای
اجتماعی ق ــرار دادن ــد ،تأکید شده
ممکن اســت ایــن آم ــار تغییر کند.
گزارشها حاکی از آن است سه نفر در

◾

◾آیا حمله تروریستی بود؟
حمله کامیونی و خودرویی به مردم
در آمریکا بیسابقه نیست .خرداد
س ــال ج ــاری ب ــود کــه پلیس ایــالــت
فــلــوریــدا اعـ ــام ک ــرد یــک دســتــگــاه
کامیون با حمله به افــراد حاضر در
یک گردهمایی سبب کشته شدن

گزارش کوتاه
در حاشيه

اوقات شرعی به افق تهران

برخی رسانهها از مرگ محمد بن نایف
ولیعهد سابق سعودی خبر میدهند

امید دموکراتها
روی هوا!

قدس تالشهای همهجانبه بن سلمان جوان
بــرای حفظ قــدرت خــود با شــدت تمام ادامــه
دارد .در همین راستا بود که ولیعهد کنونی
سعودی پس از رسیدن به قدرت ،اصلیترین
رقیب داخلی خود ،محمد بن نایف را بازداشت
و بر اساس برخی گزارشها تحت شدیدترین
شکنجهها ق ــرار داد .حــال بــرخــی رسانهها
از م ــرگ ش ــاه ــزاده بــن نــایــف در زنـ ــدان خبر
میدهند.
وبسـ ــایـ ــت ســعــودیلــیــکــس ک ــه به
درج مطالب محرمانه از حکومت
عــربــســتــان مـ ـیپ ــردازد ،بــه نــقــل از

یک تن و زخمی شدن یک نفر دیگر
شــده اســت .تنها ساعاتی پیش از
ایــن حــادثــه ،ســانــحـهای مشابه در
ایالت آریــزونــا اتفاق افتاد و پلیس
ایالت آریزونا از انحراف عمدی یک
دستگاه کامیون به مسیر گروهی از
دوچرخهسواران و زخمی شدن  ۹تن
در این حادثه خبر داد .جالب آنکه در
آن زمان ،شهردار شهر محل حادثه
این را یک حمله تروریستی عنوان
کرد .حال باید دید با توجه به حجم
گستردهتر تلفات و مجروحان حادثه
روز گذشته ایالت ویسکانسین ،آیا
پشت پردههای امنیتی و تروریستی
در این سلسله حوادث حاکم است
یا خیر.

◾

◾حادثهای دیگر در شیکاگو

در حالی که مــردم ایــاالت متحده از
تــراژدی کریسمس در شوک بودند،
رسانهها خبر دادند در تیراندازیهای

مخالفان دولت سعودی در خارج از عربستان
مدعی مرگ «محمد بن نایف» ولیعهد سابق
ســعــودی شــد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،ایــن منبع
سعودی تأکید کرده بن نایف چند روزی است
در زندان جان باخته و دیوان پادشاهی سعودی
هنوز خبر مرگ وی را اعالم نکرده و جسد او در
ســردخــانــه اسـ ــت .در همین راســتــا ب ــود که
«عبدالرحمن راضی السحیمی» از مخالفان
دولــت سعودی نیز در صفحه توییتر خود از
«محمد بــن ســلــمــان» خــواســت ویــدئــویــی از
«محمد بن نایف» با صــدا و تصویر و تاریخ
دقـ ــیـ ــق مــنــتــشــر ک ــن ــد تــا
ثابت کند او هنوز در
قــیــد ح ــی ــات اس ــت.
السحیمی تأکید
کـ ــرد ایـ ــن ویــدئــو
نباید ساختگی

خبر
آرای  10هزار حوزه باطل شد!

معمای تو در توی انتخابات عراق
کمیساریای انتخابات عراق روز گذشته خبر داد
 6مورد از شکایتها به نتایج انتخابات پذیرفته
شــد کــه در پــی آن ،آرای مــربــوط بــه حــوزههــای
انتخاباتی مورد اعتراض ،ابطال شد .به گزارش
فــارس ،ایــن کمیساریا در بیانیهای خبر داد:
هــزار و  ۴۳۶شکایت به نتایج انتخابات ثبت
شده که به هزار و  ۴۱۵مــورد ،پاسخ داده شده
است.دراینبیانیهآمدهاست 6:شکایتنیزبه
خاطر عوامل حقوقی و فنی پذیرفته شده که بر
اثر آن ،نتایج برخی از حوزههای رأیگیری ابطال
شد .پیش از این هم رئیس ائتالف الفتح عراق
از ابطال  ۱۸درصد آرای حوزههای رأیگیری به
دستور کمیساریای عالی انتخابات عراق خبر
داد .هــادی العامری گفت :براساس تصمیم
هیئت قضایی (زیرمجموعه کمیساریای عالی
انتخابات) آرای 6هزار حوزه رأیگیری که رأس
ساعت  6درهــای خود را نبسته بودند ،باطل
اعالم شده است .همچنین آرای 4هزار حوزه

نیز به دلیل تکراری بودن اثر انگشتها ابطال
شده و در مجموع ۱۰هزار حوزه رأیگیری یعنی
 ۱۸درصد مجموع حوزهها (تعداد کل  ۵۵هزار
حوزه) فاقد اعتبار است .به گفته رئیس ائتالف
الفتح ،ایــن اعــداد و ارقــام بسیار قابل توجه و
تأثیرگذار است و به نوبه خود میتواند اثر باالیی
بر نتیجه انتخابات داشته باشد.
در حالی که برخی سیاستمداران عراقی با تأیید
نفوذ امــارات ،انگلیس و آمریکا در انتخابات
اخیر این کشور ،فرضیه دستکاری و دخالت این
طرفهای خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی
اخیر را تأیید کــردنــد ،رهبر جــر یــان صــدر در
واکنش به درخواستها برای ملغی اعالم کردن
نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق ،از عملکرد
کمیساریای عالی انتخابات دفاع کرد .مقتدی
الصدر افزود :ما از یک سو دخالت در کار این
کمیساریا را رد و از سوی دیگر بر پاکدستی اعضا
و کارکنان آن تأکید میکنیم.
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صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی

ســه روز اخــیــر در ایــالــت شیکاگو
هــم در مجموع چــهــار نفر کشته و
 ۱۸تن زخمی شدند .به گزارش مهر
بــر اس ــاس اع ــام شبکه تلویزیونی
سیبیاس ،پنج نفر از قربانیان این
تــیــرانــدازیهــا زیــر  ۱۸ســال بــودهانــد.
گــزارش رســانـهای در ایــن بــاره حاکی
اس ــت در یــکــی از ای ــن حـ ــوادث ،دو
نوجوان  ۱۵و  ۱۶ساله در حالی که در
پیادهرو خیابانی در شیکاگو ایستاده
بودند ،هدف اصابت گلوله قرار گرفته
و زخــمــی شــدنــد .پلیس آمریکا در
این خصوص اعالم کرد مرد  ۴۷ساله
دیگری نیز در حالی که در پیاد هرو
ایــســتــاده ب ــود ،ه ــدف تــیــرانــدازی از
داخل خودرو قرار گرفت و جان خود
را از دست داد .پلیس آمریکا هنوز
نتوانسته هیچ یک از مظنونان این
حوادث امنیتی را بازداشت کند .در
حالی که روزانه خبرهای متعددی در
خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار
بــاالی جان باختگان در این حوادث
منتشر میشود ،البی قدرتمند سالح
اجــازه نمیدهد قانونی در خصوص
اعمال محدودیت بر حمل سالح در
این کشور تصویب شود .در دسترس
بــودن ســاح گــرم در آمریکا و فروش
انواع مختلف آن در فروشگاهها سبب
شده اغلب مردم اسلحه شخصی در
اختیار داشته باشند و به همین علت
آمــار قتل و کشتار در ایــن کشور با
استفاده از سالح گرم بسیار باالست.

◾

◾پرسشهایقابلتوجهرسانهآلمانی

در همین راستا ،سایت رادیــو آلمان
در مطلبی دربــاره افزایش ناامنیها
در ای ــاالت متحده نــوشــت :تــا پیش
از حــادثــه تــروریــســتــی  11سپتامبر
هــم حمالتی علیه ایـ ــاالت متحده
و شهروندانش ص ــورت میگرفت،
امــا هــمــواره در نقاط دور در آلمان،

بــاشــد« .مــحــمــد بــن نــایــف» از ژانــویــه ۲۰۱۵
تــا ژانــویــه  ۲۰۱۷ولیعهد عربستان سعودی
بــود کــه بــا حکم ملک سلمان کنار گذاشته
شد و محمد ،پسر سلمان جای او را گرفت.
بـ ــن نـ ــایـ ــف در پ ــن ــج ــم م ـ ـ ــارس  ۲۰۲۰بــه
هــمــراه عــمــویــش «احــمــد بــن عــبــدالــعــزیــز»
ب ـ ــه ات ـ ــه ـ ــام خ ــی ــان ــت دس ــت ــگ ــی ــر و روانـ ـ ــه
زن ـ ــدان شـ ــد .امـ ــا مــقــامــات ریـ ــاض تــاکــنــون
حـــاضـــر بـ ــه اظ ــه ــارن ــظ ــر عــلــنــی در مـ ــورد
وی نشدهاند.
این دو از رقبای اصلی بنسلمان برای تصاحب
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سال سی و چهارم

)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:

آفریقا و خاورمیانه رخ میداد و هرگز
حمله تروریستی با این ابعاد در خانه
اتــفــاق نیفتاده ب ــود .ایــن احساس
ناآشنای آسیبپذیری در خانه همه
چیز را تغییر داد و این حسی بود که
شرکای آمریکا هم آن را داشتند .این
خبرگزاری آلمانی افــزود :آنچه برای
ایاالت متحده اهمیت داشت برخورد
قاطع و رویارویی با درد و تحقیر بود؛
گوانتانامو ،ابوغریب ،تبعیض علیه
مسلمانان و  20سال جنگ با بیش
از  7ه ــزار نــیــروی آمــریــکــایــی کــه در
عــراق و افغانستان کشته شدند و
دههــا هــزار کهنه سرباز که ام ــروز از
پیامدهای ایــن عملیات نظامی رنج
میبرند در واکنش به ایــن حمالت
شکل گــرفــت .در بخش دیــگــری از
ایـ ــن مــطــلــب آم ـ ــده اس ـ ــت :ح ــدود
 20سال پس از حمالت تروریستی
 11ســپــتــامــبــر آم ــری ــک ــا هــمــچــنــان
کــشــوری نــاامــن اســت کــه اتــحــاد در
آن وجــود نــدارد ،بلکه بیش از پیش
دچ ــار جــدایــی و از هــم گسیختگی
شــده اس ــت .شــرایــط آشفته ایجاد
شــده همزمان با بازگشت نیروهای
آمریکایی از افغانستان بــار دیگر
زخمهای قدیمی را باز کــرد .مسائل
انتقادی دیگر نه تنها از طرف چپها
وارد میشود بلکه از میانه جامعه
هم بلند میشود .اینها پرسشهای
انتقادی است که دولتهای مختلف
جــمــهــوریخــواه و دمــوکــرات آمریکا
در س ــاله ــای مــتــمــادی پــاسـخهــای
متفاوتی به آن دادنــد که در نهایت
هیچ کدام از آنها درست نبود و آن
پرسشها ایــن بودند؛ ایــن نیروهای
آمریکایی چــرا کشته شــدنــد؟ چرا
م ــا ایـ ــن مـ ــدت ط ــوالن ــی در عـ ــراق و
افغانستان بودیم؟ آمریکا چه اهدافی
داشت؟ آیا اصال ًبرنامهای برای خروج
وجود داشت؟

تخت پادشاهی محسوب میشوند .روزنامه
تایمز انگلیس در گــزارشــی در آوری ــل ۲۰۲۱
نوشت :بن نایف در زندانی در وســط بیابان
شکنجه میشود و توانایی راه رفتن بدون عصا
را ندارد و در طول مدت بازداشت انفرادی ۳۶
کیلو وزن کم کــرده اســت .بازداشت «محمد
بن نایف» به همراه «احمد بن سعود» عموی
محمد بن سلمان ،در دو ســال اخیر به یکی
از معضالت اصــلــی دول ــت ســعــودی تبدیل
شده است و همزمان بسیاری از شاهزادگان
فــراری عربستانی به آمریکا و اروپــا ،بهتازگی
دســت بــه اقــدامــات قضایی علیه محمد بن
سلمان برای آزادی بن نایف و احمد بن سعود
زدهان ــد .بننایف از شــاهــزادههــای نزدیک به
طیف دمــوکــراتهــای ای ــاالت متحده اســت.
برخی ناظران بر این عقیده هستند آمریکای
دموکرا تها به دنبال قــدرت گرفتن بننایف
در سعودی به جای محمد بن سلمان بودند.
از همین رو ،یکی از مبناهای اختالفات
ب ـنســلــمــان و دم ــوک ــرا ته ــا از جمله
جــو بــایــدن ،بــر ســر بــن نــایــف اســت.
ح ــال اگ ــر م ــرگ وی تــأیــیــد شــود،
شــاهــد دور ت ــازهای از تنشها
مــیــان ریـ ــاض و واشــنــگــتــن
خواهیم بود.
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تشریح آخرین تحوالت سودان

دور زدن معترضان
با حقه سیاسی

مهدی خالدی س ــودان از هــنــگــامـهای که
عبدالفتاح البرهان ،فرمانده ارتش این کشور
طی کودتایی ،دولت عمرالبشیر را در  11آوریل
 2019کــنــار زد ،روی خــوش نــدیــده اس ــت .در
ایــن مــیــان م ـیتــوان ردپ ــای ت ـلآویــو ،آمریکا و
مــتــحــدان مــنــطــقـهای را در نــاآرام ـیهــای ایــن
حــوزه جغرافیایی بهوضوح مشاهده کــرد .در
پــی سرنگونی البشیر توافقی ب ــرای تقسیم
قــدرت -تــا زمــان بــرگــزاری انتخابات در اوایــل
 -۲۰۲۴میان نظامیان و ائتالفی از گرو ههای
مدنی به نام «الحریه و التغییر» ایجاد و شورای
انتقالی تشکیل شــد .ریــاســت ایــن ش ــورا را
البرهان بر عهده گرفت و عبدهللا الحمدوک
به عنوان نماینده گــرو ههــای مدنی در قدرت
نــخــسـتوزیــر ش ــد .ک ــار بــه نــظــر خ ــوب پیش
مـیرفــت تــا اینکه صبح روز دوشنبه  3آبــان
رسانهها از وقــوع کــودتــای دیگر در س ــودان و
بازداشت نخستوزیر و تعدادی دیگر از وزیران
دولــت انتقالی توسط نظامیان خبر دادنــد.
ایــن اقــدام بــار دیگر اعتراضها در ایــن کشور
آفریقایی را شعلهور کــرد کــه تاکنون  ۴۲نفر
کشته و بیش از  ۴۰۰نفر زخمی بر جای گذاشته
اســت .در میان ایــن اوضــاع متشنج ،شامگاه
یکشنبه خبر انعقاد تــوافــق سیاسی در این
کشور آفریقایی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
بــا ایــن حــال تــوافــق  14مـ ــادهای نخستوزیر
رهــا شــده از حبس خانگی بــا فرمانده ارتــش
سودان ،گروههای معترض سودانی را آرام نکرده
و اعتراضها در خارطوم همچنان ادامه دارد.

◾

◾هدف اعتراضات؛
مخالفت با نظام دست نشانده آمریکا

امــا سفیر اسبق ای ــران در لیبی در گفتوگو
بــا ق ــدس در م ــورد تــحــوالت سـ ــودان و اینکه
مــعــتــرضــان چــه م ـیخــواهــنــد ،گــفــت :هــدف
اع ــت ــراضه ــا از اس ـ ــاس بــازگــشــت عــبــدهللا
الحمدوک به مقام نخستوزیری نبود .مردم
با برگزاری چندین تظاهرات سراسری صراحتا ً
اعالم کردند بهطور کلی نظامی را که در رأس
آن نظامیان دستنشانده آمریکا ،عربستان و
امارات هستند قبول ندارند .جعفر قنادباشی
در ادامـ ــه ،تــوافــق سیاسی امــضــا شــده میان
طرفین درگیر را یک حقه سیاسی دانسته و
تصریح کرد :به همین دلیل گفته شده دولت
کودتا با توصیه و توطئه غربیها سعی کرد
خواسته مردم را نادیده بگیرد و اینگونه وانمود
کرد اگر الحمدوک بازگردد این مسئله پایان
یافته و خواسته مردم تحقق پیدا کرده است.
اما اشتباه ارتش سودان و تبدیل بخش بزرگی
از آن به شبهنظامیان و مشارکت دادن آنها
در جنگ علیه مردم مظلوم یمن که زمینهساز
مداخله بیاندازه متجاوزان سعودی و اماراتی
در امور داخلی این کشور شد نارضایتی مردم
را به همراه داشت.
ضــمــن ایــنــکــه نــظــامــیــان ک ــودت ــا پ ــس از ایــن
اق ــدام ،پایگاه مردمی خــود را هم بهشدت از
دســت دادهانـ ــد .بنابراین س ــودان اکــنــون در
یــک بــرزخ قــرار دارد و بعید اســت ایــن توافق
بتواند نظر مــردم را تأمین کــرده و کمکی به
بازگشت آرامــش کند .ایــن تحلیلگر مسائل
آفریقا دلیل دیگر رویگردانی مردم سودان از
ارتــش را نــوع رابطه حکومت انتقالی با رژیم
صهیونیستی دانــســت و اف ــزود :دقیقا ً یک
ســال از آغ ــاز فــرایــنــد توطئهآمیز و خائنانه
عــادیســازی رواب ــط کشورهای عربی بــا رژیــم
صهیونیستی م ـیگــذرد .خطای نظام حاکم
بر ســودان در امضای توافقنامه عادیسازی
روابط سیاسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی
در ازای وعدههایی در خصوص حذف سودان از
لیست تروریسم نتیجه معکوس داشته؛ مردم
خواستار توقف ایــن رون ــده بــوده و همچنین
تمایل دارند رابطه با آمریکا فرایندی عادالنه
داشته باشد.
اما پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه مطالعات
مصر و شمال آفريقا در پژوهشکده مطالعات
استراتژیک خاورمیانه هــم درب ــاره تحوالت
سودان میگوید :توافق سیاسی صورت گرفته
میتواند موجب ایجاد یک آرامــش نسبی و
موقتی در کشور شود ،بهویژه اینکه الحمدوک
قول تشکیل دولت تکنوکرات را داده و این نکته
مهم است .سید عبداالمیر نبوی ادامه داد :با
وجود این ،حرکت اخیر به نوعی نشاندهنده
عقبنشینی ارت ــش زی ــر فــشــار کــشــورهــای
خارجی که حامی دولــت انتقالی به ریاست
الحمدوک بودند محسوب مـیشــود .همین
مسئله مانند استخوان الی زخم باقی مانده و
میتواند زمینه بروز اختالفات در آینده شود.

