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پیوستنزیردریایی«طارق»
به ناوگان ارتش در سال1371

اوقات شرعی به افق مشهد

سال1371در چنین روزی نخستین زیردریایی با نام
«طارق »901در بندرعباس ،به ناوگان نیروی دریایی
ارتش پیوست .زیردریایی طارق سومین زیردریایی
کیلوکالس با موتور دیزلی  -الکتریکی است .عملیات
شناسایی ،وظیفه اصلی این زیردریایی به شمار
میرود .پنهان ماندن از رادار و سیستمهای ردیابی از
ویژگیهای این زیردریایی است.

پیش از
افغانستانیها
آمریکا را
اخراج کردیم

«نصر َ
الش َّمری»
سخنگویجنبش
النجباء در پاسخ به
پرسش نیوزویک
که«آیاعقبنشینی
آمریکا از افغانستان
برای مقاومت عراق
الهامبخش بوده و این
امیدواری را ایجاد
کرده که ایاالتمتحده
از عراق نیز خارج
شود؟» گفت:
«مقاومت عراق در
سال  ۲۰۱۱و پیش از
تجربهافغانستانیها،
آمریکا را مجبور به
عقبنشینی از خاک
خود کرده بود».

جهان

عــلــوی پـ ـ ــس از آن ــک ــه
اردوغ ـ ــان در تــمــاس تلفنی
 15دقیقهای با نخستوزیر
رژیم صهیونیستی بر تحکیم
رواب ــط دو طــرف تأکید کــرده
بود ،صهیونیستها پا را فراتر
گذاشته و روز گذشته وزیــر خارجه ایــن رژیم
از دولــت آنکارا خواست ضمن پایان دادن به
حمایتها از جنبش حماس ،تمام دفاتر این گروه
در ترکیه را تعطیل کند .به گــزارش فــارس ،پس
از اینکه نیروهای امنیتی رژیــم صهیونیستی
یــک گــروه  ۵۰نفره از فلسطینیان را در کرانه
باختری بازداشت کردند و مدعی شدند آنها
از استانبول مــورد هدایت قــرار گرفته بودند،
تلآویو خواستار تعطیلی دفاتر جنبش مقاومت
اسالمی (حماس) در ترکیه شد .به نوشته وبگاه
«تایمز اسرائیل» ،یائیر الپید که این اظهارات را
یک روز پیش از عملیات شهادتطلبانه موفق
یراند،
یک فلسطینی در قدس اشغالی به زبان م 
گفت« :دفــاتــر حماس در استانبول تعطیل
خواهند شــد .مــا باید از ایــن اقــدامــات شنیع
تروریسم علیه اسرائیلیها در همه جا و تحت
هر شرایطی جلوگیری کنیم» .وی از کشورهای
دیگر خواست از دولــت انگلیس پیروی کرده
و مانند لندن ،فعالیت تمام شاخههای گروه
حماس را به طور کامل ممنوع و آن را تروریستی
اعالم کرده و از تمایز بین شاخههای سیاسی و
نظامی آن دست بردارند .بر اساس این گزارش،
وزیر خارجه رژیم کودککش و غاصب اسرائیل
در اینباره اظهار کــرد« :کشورهای جهان باید
مانند انگلیس عمل و حماس را غیرقانونی
اعالم نمایند».
ایــن ادعاها پس از آن مطرح شد که سرویس
اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
(شاباک) مدعی شد یک هسته اصلی حماس
را منهدم و  ۵۰نفر از عوامل آن را دستگیر کرده
اس ــت .بــراســاس ادع ــای شــابــاک ،ایــن هسته
حماس از داخل ترکیه و توسط «صالح العاروری»
معاون دفتر سیاسی این گروه و «زکریا نجیب»
یکی از اعضای این سازمان که در سال  ۲۰۱۱در
تبادل با «گیلعاد شالیت» از زنــدان آزاد شد،

مرگمشکوک
دختر«مالکوم
ایکس»
سخنگوی اداره پلیس
نیویورک تأیید کرد
جسد دختر  56ساله
مالکوم ایکس ،رهبر
جنبش سیاهپوستان
آمریکا در آپارتمانش
در بروکلین پیدا شده
است .مرگ «ملیکا
شباز» درست دو روز
پس از تبرئه شدن
«محمد عزیز» و
«خلیل اسالم» از
اتهام قتل پدرش
صورت گرفته است.
محکومیت عزیز و
اسالم پس از آن مورد
بررسی قرار گرفت که
دختران مالکوم ایکس
با استناد به نامهای از
یک پلیس سابق در
بستر مرگ که ادعا
میکرد پلیس نیویورک
و افبیآی برای قتل
مالکوم ایکس توطئه
کرده بودند ،خواستار
بازگشایی پرونده
تحقیقات درباره قتل
پدرشان با توجه به
شواهد جدید شده
بودند.
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اردوغان حماس را میفروشد؟
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سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

مـیگــذرانــد .ایــن کشور یکی از مقروضترین
کشورها به بانکهای بزرگ بینالمللی به شمار
میرفت و به همین علت شرایط بیثباتی را در
حوزه اقتصادی طی میکرد.
هر چند طی سالها اقتصاد ترکیه رو به رشد
بــوده امــا تحوالت اخیر ایــن کشور بهخصوص
کاهش فاحش ارزش لیر در برابر دالر بر تردیدها
درب ــاره امــکــان ت ــداوم رشــد اقتصادی اردوغ ــان
افزوده است.

◾

رهبری میشد .گفته میشود آنها به نمایندگی
از حماس به فعالیت خود ادامه میدهند.

◾

◾تحرکات دیپلماتیک پس از لو رفتن جاسوسی!

ت ــح ــوالت اخ ــی ــر در رواب ـ ـ ــط تــرکــیــه و رژی ــم
صهیونیستی پــس از آن بــود کــه پنجشنبه
گــذشــتــه ی ــک زوج صــهــیــونــیــســت ب ــه اتــهــام
جاسوسی در ترکیه بازداشت شده بودند .این
دو در مقابل محل اقــامــت اردوغـ ــان در حال
تصویربرداری بودند که توسط نیروهای امنیتی
دستگیر شدند .اینجا بود که نفتالی بنت وارد
شده و با رجب طیب اردوغ ــان ،رئیسجمهور
ترکیه تماس تلفنی برقرار کرد .به گزارش ایسنا،
اردوغان در تماس تلفنی با نخستوزیر اسرائیل
بر تمایلش بــرای تقویت روابــط میان دو طرف
تأکید کرد.
این مکالمه تلفنی ۱۵دقیقه طول کشید و تقریبا ً
مثبت بود و اردوغــان موضوع پرونده فلسطین
را پیش کشید اما بنت از واکنش نشان دادن
بــه آن خ ـ ــودداری ک ــرد .دفــتــر نــخــسـتوزیــری
رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد بنت
مشخص نیست به سوی این پایگاه روی داده
است .به گفته این منابع ،انفجارهای صورت
گرفته بسیار مهیب بوده و صدای آن در مناطق
مختلف مرزهای شمال شرق سوریه و مرزهای
عــراق بــه گــوش رســیــده اســت .بــر اســاس این
گزارش ،بالفاصله پس از هدف قرار دادن
این پایگاه غیرقانونی آمریکا،
آسمان منطقه شاهد پرواز
شمار زی ــادی از بالگردها و
هواپیماهای جنگی نیروهای
اشغالگر آمریکایی بــود .این
منابع افــزودنــد« :پــایــگــاه خــراب
الــجــیــر دوم ــی ــن پــایــگــاه غــیــرقــانــونــی
اشغالگران آمریکایی در سوریه محسوب
میشود که در سال  ۲۰۱۵پس از مصادره
زمــی ـنهــای ک ــش ــاورزی وســیــع ای ــن روســتــا
تأسیس شد و در واقع یک پایگاهی هوایی
اســت که دارای باندی بــرای فــرود بالگردها
و هــواپــیــمــاهــای جنگی اس ــت» .بنا بــر این
گــزارش ،منطقهای که پایگاه خــراب الجیر در
آن واقع است ،نقطه تماس حیاتی بین خاک
سوریه و عــراق به شمار م ـیرود .افسران و

حمله راکتی به بزرگترین پایگاه
غیرقانونی آمریکا در سوریه

اشغالگران
باید بروند

حمالت گاه و بیگاه به پایگاههای غیرقانونی
نظامیان ای ــاالت متحده در ســوریــه کماکان
ادامــه دارد .در همین راستا ،منابع محلی در
سوریه از حمله راکتی به بزرگترین پایگاه
هوایی اشغالگران آمریکایی در شمال شرق
این کشور خبر دادند .به گزارش فارس ،منابع
محلی در حومه الحسکه سوریه به اسپوتنیک
گــفــتــنــد :ب ــام ــداد روز گــذشــتــه انــفــجــارهــای
مهیبی پایگاه غیرقانونی آمریکا در روستای
«خــراب الجیر» واقع در پنج کیلومتری شهر
مرزی الیعربیه را به لرزه درآورد .این انفجارها
در پی شلیک چهار راکــت که هنوز منبع آن

خبر

روسیه و «آ سهآن» نخستین رزمایش دریایی خود را برگزار میکنند

تقابل با غرب در شرق

قدس دو ماه پس از تصمیم آمریکا ،انگلیس
و استرالیا در انعقاد توافق امنیتی سهجانبه
اوکوس -که هر چند هدف تشکیل آن مراقبت
از منافع مشترک طرفین در منطقه هند و
اقیانوس آرام اعالم شد اما در واقع از رویکرد
تهاجمی غــرب در حــوزه جنوب شــرق آسیا
حکایت داشت -روسیه از برگزاری نخستین
رزمــایــش دریــایــی خــود بــا کــشــورهــای عضو
«آ سه آن» در این منطقه خبر داد .بر اساس
توافق اوکوس ،بریتانیا و ایاالت متحده متعهد
شدند نیروی دریــایــی استرالیا را به فناوری
زیردریاییهای هستهای مجهز کنند که این
موضوع با واکنش تند روسیه و چین روبهرو
شد.
حــال تصمیم مسکو در بــرگــزاری رزمایش
دریایی مشترک با کشورهای عضو آسهآن از
مشخص شدن هرچه بیشتر بلوکبندیها
میان شــرق و غــرب در جغرافیایی حساس
شرق دور حکایت دارد .براساس آنچه نماینده
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وابسته به آستان قدس رضوی

همگرایی ترکیه با صهیونیستها در سایه کاهش ادامهدار ارزش لیر

گزارش
در حاشيه
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صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
غروب خورشيد

 18ربیعالثانی 1443

 24نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

دائم روسیه در انجمن ملل جنوب شرق آسیا
(آ سه آن) گفته این رزمایش سه روزه اوایل
دسامبر  2021در آبهــای اندونزی در شمال
جزیره سوماترا بــرگــزار خــواهــد« .الکساندر
ایوانف» تأکید کــرده :این نخستین رزمایش
دریایی از این دست بوده که با هدف تقویت
عملکرد نیروی دریایی روسیه و کشورهای
عضو آسه آن برگزار خواهد شد .کشورهای
عضو آسهآن شامل برونئی ،کامبوج ،اندونزی،
الئــوس ،مالزی ،میانمار ،فیلیپین ،سنگاپور،
تایلند و ویتنام هستند و روسیه عضو شریک
این انجمن است .این تصمیم در حالی اتخاذ
میشود که روسیه و چین اواخــر مهر سال
جــاری در واکنش به اقــدامــات تحریکآمیز
آمریکا رزمایش نظامی مشترک و چهار روزهای
در آبهای بینالمللی دریای ژاپن برگزار کردند؛
رزمایشی که هــدف آن نمایش تــوان دفاعی
مسکو و پکن در برابر تهدیدهای مشترک
عنوان شد.

در تماس تلفنی با رئیسجمهور ترکیه به خاطر
همکاری او در آزادی زوج اسرائیلی متهم به
جاسوسی در نزدیکی محل اقامت اردوغان در
استانبول تشکر کرد .دفتر نخستوزیری رژیم
صهیونیستی تأکید کرد :این «نخستین تماس
در نوع خود» بین یک نخستوزیر اسرائیل و
رئیس جمهور ترکیه از سال  ۲۰۱۳است.

◾

◾بازگشت به دوران بیثباتی؟

رئــیــس جــمــهــور تــرکــیــه ک ــه ت ــا چــنــدی پیش
مواضع ضد اسرائیلی زیادی اتخاذ میکرد ،در
گفتوگوی اخیر خود ادعا کرد همکاری آنکارا و
تلآویو برای امنیت منطقه ضروری است .روابط
ترکیه و رژیم اسرائیل در طول دو دهه و از زمان
حاکمیت حزب عدالت و توسعه و روی کار آمدن
رجب طیب اردوغان به عنوان نخستوزیر ترکیه
در سال  ۲۰۰۳میالدی فراز و فرودهایی داشته
و به همین علت مناسبات ایــن دو نیز سردی
و گرمیهای مــعــنــاداری را تجربه کــرده اســت.
ترکیه در اوایــل دوران نخستوزیری اردوغــان،
شرایط دشواری را بهخصوص در حوزه اقتصادی

ســربــازان ایــن پایگاه آمریکایی همچنین در
قاچاق نفت از سوریه نقش دارنــد و مسئول
سازماندهی عملیات خــارج کــردن تانکرهای
نفت و کامیو نهای گندم مسروقه از خاک
سوریه هستند .عالوه بر آن ،این پایگاه نقش
لجستیکی در ورود و خروج کاروانهای ارتش
آمریکا و دیگر نیروهای وابسته
بــه ائــتــاف مــوســوم به
ائ ـ ــت ـ ــاف

شماره 9679

◾رکوردزنی سقوط ارزش لیر با سخنان اردوغان
در همین راســتــا ،سخنان عصر روز گذشته
رئیس جمهور ترکیه درب ــاره افــزایــش قیمت
ارز در ایــن کشور سبب شــد ارزش پــول ملی
ترکیه بــاز هم سقوط کــرده و رکــورد جدیدی را
در تاریخ این کشور ثبت کند .اردوغــان که در
نشست کابینه صحبت میکرد ،گفت« :ما
مصمم هستیم از طریق سرمایهگذاری ،تولید و
اشتغالزایی ،هر چیزی را که صحیح است برای
کشورمان انجام دهیم و سیاست اقتصادی
ترکیه بر اساس صادرات بنا نهاده شده است».
رئیس جمهور ترکیه بــدون اشــاره به تأثیرات
جدی کاهش ارزش لیر بر اقتصاد این کشور
ادامه داد« :افزایش قیمتها در نتیجه افزایش
قیمت ارز به طور مستقیم بر سرمایهگذاری،
تولید و اشتغالزایی تأثیری نخواهد گذاشت و
نرخ رقابتی ارز منجر به افزایش سرمایهگذاری،
تولید و اشتغال خواهد شد» .وی همچنین با
اشاره به درگیر شدن ترکیه در جنگ اقتصادی
گفت ایــن کــشــور از ایــن جنگ پــیــروز بیرون
خواهد آمد .اردوغان متعهد شد به کسانی که
وی آنها را فرصتطلب توصیف کرده ،اجازه
ندهد از کاهش قیمت لیر سوءاستفاده کنند.
رئیس جمهور ترکیه در ایــن سخنرانی قول
داد کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور،
سبب افــزایــش ســرســا مآور قیمتها نشود.
تنها ساعتی پس از ایــن سخنرانی اردوغــان،
ارزش لیر ترکیه بــاز هم سقوط کــرد و هر دالر
آمریکا تقریبا ًمعادل  13لیر ثبت شد که رکورد
تازهای در سقوط ارزش پول ملی ترکیه به شمار
میآید.

بینالمللی ضد داعش را هم ایفا میکند.
پیش از این نیز حمله دیگری که در مقایسه
با دیگر حمالت شدت بیشتری داشت ،علیه
پایگاه غیرقانونی دیگر آمریکا انجام گرفت.
پنج پهپاد انتحاری ناشناس پایگاه التنف را
هدف قرار دادند که منجر به خسارات فراوانی
شد.
در حـ ــال ح ــاض ــر ب ــخــشه ــای عـ ــمـ ــدهای از
س ــرزم ــیــنه ــای اس ــت ــانه ــای «الــحــســکــه»،
«دیرالزور» و «الرقه» (در شمال و شمال شرق
سوریه) که دارای منابع نفت و انرژی هستند،
تحت کنترل نــیــروهــای دموکراتیک سوریه
(کردهای سوریه) است که مورد حمایت آمریکا
قرار دارند .همچنین آمریکاییها خود نیز به
طــور مستقیم در مناطقی در شــرق و جنوب
سوریه هم مــرز با اردن و عــراق حضور دارنــد
و سالهاست در پایگاههای خــود دههــا هزار
تروریست را آموزش داده و پس از تجهیز ،برای
اقدامات تروریستی به مناطق مختلف سوریه
اعزام کردهاند و هم اکنون نیز پشتیبانی شمار
زیادی از تروریستها را از طریق همین پایگاه
انجام میدهند.
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یادداشت
 3دلیل اهمیت انتخابات ونزوئال

مهدی خالدی نتایج غیررسمی
انتخابات محلی ونزوئال از پیروزی احزاب
نزدیک به دولــت حکایت دارد .فرایند
انتخابات فرمانداریها و شهرداریها با مشارکت
بیش از  8میلیونی واجــدان شرایط (42درص ــد کل
واجدان) در بیش از  ۱۴هزار مرکز رأیگیری برگزار شد.
جبهه انقالبی در  ۲۰ایالت از  24ایالت کشور و نیز در
پایتخت پیروز شد که بردی بزرگ برای نیکالس مادورو
محسوب میشود .رئیس جمهور ونزوئال در پی این
اتفاقبابیاناینکهنمایندگاناپوزیسیون ،کمکمنتایج
و پیروزی چاویسم را به رسمیت شناختند تأکید
کرد پس از برگزاری این انتخابات که در امنیت کامل
سپری شد ،دوران جدیدی آغاز خواهد شد .رویداد
اخیر اما از سه بعد دارای اهمیت بسیاری است .دلیل
نخست ،به نمایش قدرت مادورو در مقابل دیدگان
نمایندگان غربی بازمیگردد .پیروزی جریان نزدیک
به دولت در انتخابات محلی ونزوئال در حالی بود که
ناظرانی از اتحادیه اروپا هم در جمع ناظران بینالمللی
حضور داشتند .اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر
میشود که بدانیم حدود  ۱۵سال از آخرین حضور
ناظران اروپایی در ونزوئال برای نظارت بر انتخابات این
کشور نفتخیز آمریکای التین میگذرد .از سویی این
پیروزی برای مادورو در شرایطی رقم خورد که بخشی
از جامعه بینالملل انتخاب دوباره او به مقام ریاست
جمهوری در سال ۲۰۱۸را به رسمیت نشناخته است.
یعنی تلویزیون دولتی ونزوئال در حالی از «پیروزی
تاریخی انقالب و وفاداران چاوز» خبر داده که خوان
گوایدو از سوی دستکم ۵۰کشور دنیا به عنوان رئیس
جمهور موقت ونزوئال شناخته میشود .اما این برد
بزرگ آن هم در حضور ناظران اروپایی عالوه بر اینکه
اعتبار داخلی مادورو و مشروعیت بینالمللی وی را به
رخجهانیانکشید،اعالمیبرفروپاشیرسمیجریان
اپوزیسون نیز بــود .دلیل دیگر اهمیت به حضور
مخالفان در این رقابت بازمیگردد .مخالفان دولت
چـپگــرای م ــادورو که انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۱۸و پارلمانی  ۲۰۲۰را تحریم کرده بودند در نهایت
در انتخابات نوامبر  ۲۰۲۱شرکت کردند .این اتفاق
البته آزمونی برای نیروهای مختلف سیاسی بود که
میخواهند برای انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۲۴خیز بردارند .در این میان نیروهای اپوزیسیون به
خاطرحضورناظرانبینالمللیازاتحادیهاروپاتاحدی
جسورتر شده بودند ،با این حال نتیجه انتخابات
میزان وزن و اثرگذاری داخلی مخالفان به رهبری خوان
گوایدو را به نمایش گذاشت .گوایدو ،روز دوشنبه در
نخستین واکنش به این تحول گفت :اپوزیسیون
پس از شکست سنگینی که در انتخابات منطقهای
متحمل شد باید راهبرد خود را بازسازی کند.
نکته سوم منبعث شده از انتخابات ونزوئال ،واقعیت
کاهش اثــرگــذاری سیاست خارجی ایــاالت متحده
است .همین دو روز پیش بود که فرانسیس فوکویاما
نظریهپرداز مشهور آمریکایی با انتشار یادداشتی
در وبگاه «جهان ِ پیشرو» به پایان هژمونی جهانی
ایاالت متحده اذعان کرد .ونزوئال به عنوان کشوری
در حیاط خلوت آمریکا با ذخایر نفتی گسترده که
همواره مورد طمع یانکیها قرار داشته این روزها شاهد
رویدادی بود که به بهترین شکل پایان عصر آمریکایی
را ترسیم کــرد؛ عصری که دیگر آمریکا نه تنها یکه
ابرقدرت جهانی نیست بلکه از پیشبرد اهدافش
حتی در مناطق نزدیک حوزه جغرافیایی به خود هم
ناتوان است.

خبر
وحشیگری جدید سعودیها

حمالت هــوایــی و زمینی روز دوشنبه سـعــودی به
مناطقی از یمن به کشته شدن یک مرد و جنین یک
مادر در روستایی در غرب یمن منجر شد .به گزارش
فارس ،جنگندههای ائتالف عربستان منزل «عبدهللا
شریان» یک شهروند یمنی در روستای المریر شهر
حبس اسـتــان الحدیده را بمباران کــردنــد .در این
حمله هوایی ،یک مرد و یک جنین در شکم مادرش
کشته شدند و مادر هم بهشدت زخمی شد .حمله
توپخانهایارتش عربستان سعودیبهدو منطقهالرقو
و آلالشیخ در شهر مرزی منبه در استان صعده نیز
به زخمی شدن چهار شهروند و دو مهاجر آفریقایی
منجر شد .ائتالف سعودی روز گذشته نیز شهرهای
صرواح و الجوبه استان مأرب را  ۳۰بار بمباران کرد.

هشدار ماهوارهای روسیه

به تازگی تصویری از «آیه» دختر «فادی ابوشخیدم» عامل عملیات شهادت طلبانه در قدس
اشغالی منتشر شده است که نشان میدهد نظامیان صهیونیست او را بازداشت کرده اند.
گفته میشود دختر عامل این عملیات شهادت طلبانه کمتر از  ۱۲سال سن دارد .نظامیان
صهیونیست همسر عامل عملیات شهادت طلبانه قدس اشغالی را نیز بازداشت کرده اند.

روسیه در هشداری به غرب در زمینه اوکراین اعالم
کرد با کمک فناوری جدید «جنگجوی ستاره» خود
میتواند ماهوارههای ناتو را نابود کند .به نوشته روزنامه
«دیلی میل» ،تلویزیون دولتی روسیه در این زمینه
اعالم کرد :موشکهای ضد ماهواره مسکو ()ASAT
میتوانند  ۳۲ماهواره ناتو را که برای عملیات نظامی
کاربرد دارد منهدم کنند و همه موشکها ،هواپیماها
و کشتیهای آنها کور شوند .فناوری جدید روسیه
هفته گذشته روی یک ماهواره از کار افتاده شوروی
سابق آزمایش شد و ترکشهایی را به سمت ایستگاه
فضایی بینالمللی ( )ISSفرستاد.

