یکشنبه  8خرداد 1401

آغاز انتشار روزنامه صور اسرافیل ( 1286ش)

صوراسرافیل از جراید مهم صدر مشروطیت بود.
نخستین شماره آن در هشتم خرداد1286منتشر شد.
در دوران انتشار صوراسرافیل ،میرزا جهانگیرخان
معروف به صوراسرافیل ،سردبیر به اتفاق علیاکبرخان
دهخدا ،مقاالت کوبندهای بر ضداستبداد محمدعلی
شاهی مینوشتند .صوراسرافیل اولین روزنامهای بود
که بهطور رسمی در کوچه و بازار به فروش میرفت ،و از
این رو در بیداری مردم تأثیری بسزا داشت.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی

 29می 2022

سال سی و پنجم

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
نمابر سردبیر:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

یادداشت

۲۰۲۴
کاخ سفید را
از بایدن
پس میگیرم

رئیسجمهور
جنجالی پیشین
ایاالت متحده آمریکا
در جریان سخنرانی
در گردهمایی
ساالنه انجمن ملی
سالح ()NRA
آمریکا بار دیگر از
قصد خود برای
شرکت در انتخابات
ریاستجمهوری
 ۲۰۲۴خبر داد.
«دونالد ترامپ»
گفت« :ما با هم
[جمهوریخواهان]
مجلس نمایندگان را
پس میگیریم ،سنا
را پس میگیریم و در
سال  ۲۰۲۴آن کاخ
سفید بزرگ و زیبا
را که دوست داریم و
عزیز میداریم پس
میگیریم».

جهان

ابعاد اقدام کمسابقه مجلس عراق

گروههای مقاومت برای دفاع از قدس فراخوان دادند

روز پرچم فلسطین
قـــدس ه ـمــزمــان
کتــر شــدن
بــا نــزدی ـ 
عقربههای ساعت
بـ ــه م ــو ع ــد تعیین
شده متجاوزان برای
برپایی جشنی که از
آن به «روز پرچم» یاد میکنند ،فضا در
فلسطین اشغالی هر دم ملتهبتر شده
و گروههای مقاومت نیز به اشغالگران
در مــورد عواقب توطئه جدید هشدار
دادهاند.رژیمصهیونیستیباوجودهمه
هشدارها قصد دارد امــروز راهپیمایی
پرچم را در قــدس اشغالی بــرگــزار کند.
«راهپیمایی پرچم» یا «رقــص پرچم»
در تقویم عبری بــرابــر اســت بــا سالروز
اش ـغــال ق ــدس شــرقــی بــه دس ــت رژیــم
صهیونیستی ( .)1967بر اساس گزارش
«رأی الیوم» ،پلیس رژیم صهیونیستی
برای این راهپیمایی دو مسیر مشخص
ک ــرده اس ــت .مسیر دوم ب ـهویــژه بــرای
لس ــاز اس ــت
یهــا مــشــکــ 
ف ـل ـس ـط ـی ـن ـ 
زیــرا آن را به دلیل عبور از بــاب العامود
و طریق الــواد در بخش قدیمی قدس،

تحریکآمیز میدانند .این راهپیمایی
اغلب شاهد درگیری میان فلسطینیها
و ش ـهــرکن ـش ـی ـنــان و پ ـل ـیــس رژ یـ ــم
صهیونیستی از سوی دیگر است .رژیم
اشغالگر صهیونیستی ســال گذشته
پــس از فـشــار و تـهــدیــدهــای مقاومت
مجبور شد راهپیمایی پرچم را لغو کند.
صهیونیستهایافراطی،اینراهپیمایی
را مهر تأیید بر حاکمیت خود بر قدس
شرقی بهویژه بخش قدیمی آن میدانند؛
پس راهپیمایی پرچم نبرد حاکمیت بر
سر قدس است.
روزگذشتهشبکهالمیادینگزارشداد:در
آستانهاقدامشهرکنشینانافراطی،این
نگرانیوجودداردکههرنوعحادثهجزئی
به درگیری بزرگ منجر شود .در همین
حال« ،نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم
صهیونیستی که در نشستی امنیتی
با مقامات تلآویو شرکت کــرده بــود در
پاسخبهنگرانیهادرخصوصراهپیمایی
تحریکآمیز «پرچم» تنها به این نکته
اکتفا کــرد که شهرکنشینان از داخل
مسجداالقصیعبورنخواهندکرد!

این در حالی است که در دو روز گذشته
گروههایفلسطینیپسازیکنشست
اض ـطــراری در غــزه ،نیروهای خــود را به
حالت آمــاد هبــاش عمومی درآورده و به
مقامات تلآویو هشدار دادنــد برگزاری
مراسمموسومبهراهپیماییپرچمتخطی
از تمامی خطوط قرمز است و مانند یک
بشکه بـ ــاروت ،کــل منطقه را بــه آتش
خواهد کشید .در ایــن میان «جنبش
مردمیجوانان»فلسطینهمدرتقابلبا
اقداماترژیمصهیونیستیپیشنهادی
جالب مطرح کرد .این جنبش در واکنش
به قصد رژیمصهیونیستیبرایبرگزاری
«راهپیمایی پرچم» ،خواستار نامگذاری
ف ــردا بــه «روز پــرچــم فلسطین» شد.
این گــروه همچنین به منظور مقابله با
راهپیمایی پرچم ،خواستار برافراشتن
پرچم فلسطین در هر خانه ،میدان و
خیابانی در قدس تا «باب العامود» شد.
امادرمیاناینهیاهوروزگذشتهکانال۱۲
تلویزیونرژیمصهیونیستیابعاددیگری
از عادیسازی روابط آلسعود با این رژیم
به ویژه در حوزه امنیتی را افشا کرد.

شماره 9818

احمددستمالچیان،سفیرپیشینایراندرلبنان اقدامکمسابقه
اخیر پارلمان عراق در تصویب جرمانگاری هرگونه عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی واکنشهای بسیاری به دنبال داشت .ایاالت متحده
آمریکا ،انگلیس و دیگر همپیمانانش در حرکتی قابل پیشبینی ضمن
انتقاد از این اقــدام ،حرکت نمایندگان عراقی را نگرانکننده توصیف
کردند.درمقابل،گروههایفلسطینیودیگرجریانهایمقاومتیکصدا
تصمیم پارلمان را مورد تمجید قرار داده و در ادامه «جهاد اسالمی»
تصویب قانون ضدصهیونیستی را تاریخی توصیف کرد.
اما فارغ از این موضعگیریها ،حرکت مجلس همسایه غربی از چند
لحاظ مهم به نظر میرسد .نخست اینکه باید یادآور شد پارلمانها
در هر کشوری نماینده مردم بوده و تصمیمات گرفته شده در آن برآیند
تفکر موجود در جامعه است .تصمیم پارلمان عراق هم در حالی اتفاق
افتاد که در چند سال اخیر ،برخی صداهای گوشخراش در این کشور
از احتمال همنوایی با محور سازشکار عربی به گوش میرسید .هر
چند این رویکرد از همان ابتدا با واکنش تند مخالفان از طیفهای
مختلف عراقی روب ـهرو شد اما اقــدام مجلس خط پایانی بر هرگونه
دسیسه در این حوزه است .این در حالی است که ایــاالت متحده و
رژیم صهیونیستی تالش داشتند اینگونه القا کنند افکار عمومی
منطقه با ایده «صلح ابراهیم» آنها همراه است .با این حال از عراق
بگیر تا سوریه ،لبنان ،یمن و ...هر جا مردم نمودی برای عرض اندام چه
در مجلس و چه در انتخابات سراسری پیدا کردهاند این جریانهای
ضداشغالگری بودند که به پیروزی چشمگیر رسیده و سازشکاران
در گوشه رینگ بودهاند .اقدام پارلمان عراق از یک بعد دیگر هم مهم
بوده و دارای دستاورد است .تصویب این قانون ضد اسرائیلی در حالی
است که محور غربی – عبری و عربی سازشکار با پیش بردن ایده صلح
ابراهیم ،درصــدد افــزودن کشورهای دیگر به دایــره این پازل خیانت
بودند .با اقدام سیاسیون عراق که در جهت مخالف عادیسازی است،
ضمن خنثی شدن این توطئه خون تازهای به کالبد مقاومت دمیده شد.
پس این گام را میتوان یک الگو برای دیگر کشورهای اسالمی توصیف
کرد که میتواند منشأ تحول بــوده و به سرآغازی بر تقابل جدیتر
منطقه با رژیم اشغالگر ختم شود ،همانگونه که جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) نیز جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی از سوی پارلمان عراق را ارج نهاد و خواهان اقدام مشابه
سایر پارلمانهای کشورهای اسالمی شد.
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صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

اخبار
سوءقصد
به جان وزیر دفاع طالبان

منابع خبری افغانستان از وقوع حملهای انتحاری با
هدف سوءقصد به جان مالمحمد یعقوب مجاهد،
سرپرست وزارت دفــاع طالبان در والیــت ننگرهار
خبر دادنــد که سخنگوی طالبان این مسئله را رد
کرد .از سوی دیگر ،شایعاتی نیز درباره تالش شبکه
حقانی برای دستگیری یا ترور مال یعقوب در ننگرهار
منتشر شد ه است .این در حالی است که انعامهللا
سمنگانی ،معاون سخنگوی طالبان در گفتوگو با
خبرگزاری آوا ،سوءقصد به جان سرپرست وزارت
دفاع را رد کرده و آن را یک شایعه بیاساس خواند.

هشدار «پوتین» درباره
ادامه پمپاژ تسلیحات به اوکراین

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در بیانیهای
از رایــزنــی تلفنی رئیس جمهور روسیه با همتای
فرانسوی خود به همراه صدراعظم آلمان خبر داد.
به گزارش اسپوتنیک ،در بیانیه صادره از سوی دفتر
ریاست جمهوری روسیه در این زمینه آمده است:
پوتین در گفتوگو با مکرون و شولتز به ماهیت
خطرناک پمپاژ مداوم تسلیحات غربی به اوکراین
اشــاره کرد و در زمینه خطرات بیثباتی منطقه در
صورت تداوم این روند ،هشدار داد .پوتین همچنین
شهــای در جــریــان بــرای
آ نه ــا را در خـصــوص تــا 
برقراری یک زندگی مسالمتآمیز در ماریوپل و دیگر
شهرهای آزاد شده دونباس آگاه کرد.

بدونتیتر
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه گفت :نیروهای
روس در سوریه میمانند زیرا آنها به درخواست
دولت مشروع سوریه در آنجا هستند.
مــدیــران شبکه اجتماعی «توییتر» در اقدامی
همسو با خواسته مقامات رژ یــم صهیونیستی،
حساب کاربری جنبش مقاومت اسالمی را بستند.

