چهارشنبه  17آذر 1400

شهادت شاهرخ ضرغام (حر انقالب)

شاهرخ ضرغام از گنده التهای معروف جنوب
تهران بود .او در چند مسابقه کشوری کشتی هم
مقام آورد .پیش از انقالب حتی ساواک از او و چند
الت دیگر خواسته بود در سرکوب مردم شرکت کنند.
اما پس از آشنا شدن با انقالب اسالمی دچار تحول
روحی شد .او سرانجام روز  17آذر 1359در دفاع
مقدس بر اثر اصابت گلوله تانک به سینه به شهادت
«حر انقالب» نام برده میشود.
رسید .از او به عنوان ّ

تور منطقهای
الوروف
از آسیا تا آفریقا

وزارت خارجه روسیه
از تور منطقهای
سرگئی الوروف
وزیر خارجه این
کشور به غرب آسیا و
آفریقا از روز یکشنبه
خبر داد .براساس
گزارش خبرگزاری
تاس ،الوروف در این
تور منطقهای به
سرزمینهای اشغالی،
رام اهلل ،الجزائر و
مغرب سفر خواهد
کرد .روسیه در چند
سال اخیر نقش جدی
در تحوالت جهانی
بهویژه حوزه آسیا و
آفریقا بر عهده گرفته
است.

جهان

در حاشيه

عادالنهنیست!
طالبان در واکنش به
تعویق به رسمیت
شناختن دولت موقت
توسط سازمانملل این
اقدام را ناعادالنه خواند
و خواستار تجدیدنظر
در این تصمیم شد.
وزارت خارجه دولت
موقت طالبان در
بیانیهای درباره قطعنامه
جدید سازمانملل
در خصوص تعویق
به رسیمت شناختن
دولت موقت این گروه
گفت :دولت جدید به
عنوان یک سیستم
مسئول و یک حکومت
مستقل که امنیت
مردم خود را تأمین کرده،
حق قانونی دارد نماینده
مردم افغانستان در
سازمان ملل باشد.
این در حالی است که
طالبان به وعده اولیه
خود درزمینه فراگیر
بودن کابینه عمل نکرده
است.

نیک پــنــدار عــر ب ـس ـتــان
سـ ـع ــودی ایـ ــن روزهـ ـ ــا حکم
یک مبارز در گوشه رینگ را
دارد .گاهی میتواند فرار کند و
مشتولگدهاییکوروبیهدف
به رقیبش بزند اما همچنان زیر
ضربات هدفمند و کاری یمنیها در حال له شدن
اســت .از آن طــرف پس از نزدیک به هفت سال
جنگ ،نه تنها توان بازدارندگی انصارهللا و ارتش
یمنتضعیفنشدهبلکهبراینخستینباراهداف
عمقی در شــرق ،غــرب و مرکز عربستان بهطور
همزمان مورد حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته
است .این عملیات را که سخنگوی نیروهای مسلح
یمن «عملیات هفتم دسامبر» نامیده باید نمونه
اتم و اکمل پیشرفت حین دفــاع نامید .سرتیپ
یحییسریعاینحملهرابهشکلزیرتوصیفکرده
است« :این عملیات در پاسخ به حمالت سعودی
اماراتی و آمریکایی و محاصره یمن توسط ائتالف
به رهبری عربستان سعودی ،انجام شده است.
در این عملیات اهداف نظامی و حیاتی در ریاض
پایتخت عربستان ،شهر جده ،الطائف ،جیزان،
نجران و عسیر هدف حمالت موشکی و پهپادی
قرار گرفت و در آن از چندین موشک بالستیک
و  25پهپاد دوربرد تهاجمی استفاده شد 6 .پهپاد
از نوع صماد 3و شماری موشک از نوع ذوالفقار،
وزارت دفاع و فرودگاه ملک خالد و اهداف نظامی
دیگر در شهر ریــاض را هدف قــرار داد ،همچنین
 6پهپاد از نوع صماد 2و صماد 3نیز پایگاه هوایی
ملک فهد در طائف و شرکت نفت آرامکو در جده را
هدف گرفتند .اهداف نظامی در أبها ،جیزان ،نجران
و عسیر (جنوب غرب عربستان) نیز با پنج پهپاد
نوع صماد 1و صماد ،2هشت پهپاد از نوع قاصف
کی 2و شمار زیادی موشک بالستیک مورد هدف
قرار گرفت».
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه شهروندان
سعودیوافرادمقیمعربستانخواستازمناطقو
مراکز نظامی فاصله بگیرند؛ چرا که این مناطق جزو
اهداف مشروع برای حمله است.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

16:16

11:23

16:37

11:56
17:11

22:39

05:01

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
غروب خورشيد

05:33

06:31

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16:51

23:12

سردبیر:
امیر سعادتی

07:02

انصاراهلل با 25پهپاد و چندین موشک بالستیک
اهداف متعددی را در خاک عربستان هدف قرار داد

ابابیلهای یمنی در آسمان حجاز

نوع و تعداد پرتابههای یمن علیه مواضعی در عربستان سعودی
نوع موشک

نوع پهپاد

تعداد

صماد 3

6

بالستیک ذوالفقار نامعلوم وزارت دفاع و فرودگاه ملکخالد ریاض

صماد 2و صماد3

6

-

-

پایگاه ملک فهد و شرکت آرامکو در جده

صماد  1و صماد 2

5

-

-

مناطق نظامی أبها ،جیزان و عسیر

قاصف کی2

8

بالستیک

نامعلوم

مناطق نظامی أبها ،جیزان و نجران

در سوی دیگر ماجرا ،عربستان سعودی با انتشار
ویدئویی از رهگیری یکی از موشکهای پرتابشده
بهسوی ریاض خبر داده است .آنچه در این فیلم
دیــده میشود ایــن اســت که عربستان بــرای یک
پرتابه چندهزار دالری یمنی ،چهار موشک حداقل
چندصد ه ــزار دالری را اسـتـفــاده ک ــرده اســت.
عربستان از رهگیری دیگر پرتابه ها در دیگر مناطق
تصویری منتشر نکرده است.

تعداد

 3جمادی االول 1443

نقطه هدف

علیرضا تقو ینیا ،کــارشـنــاس مسائل منطقه
درب ـ ــاره ای ــن ح ـمــات در کــانــال تـلـگـرامــی خــود
نوشت« :مــدتهــا بــود تمرکز نیروهای یمنی بر
جبهههای زمینی و بهخصوص مأرب بود .اما پس
از پیشرویهای اخیر در مــأرب و ساحل غربی،
جنگند ههای سـعــودی حمالت علیه شهرها و
مناطق مسکونی یمن بهخصوص صنعا را از
ســر گرفتند» .شــایــد بـتــوان گفت هــدف اصلی
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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:

این حمالت کور و ناجوانمردانه افزایش روحیه
پیادهنظام اجــارهای عربستان در مأرب باشد ،اما
پاتک مقاومت این نقشه دشمن را هم نقش برآب
کرده است.
تقوینیا ادامه میدهد« :ارتش یمن و انصارهللا در
شرایط تحریم مطلق توانستهاند به پیشرفتهای
انکارنشدنی در خصوص ساخت پهپاد و موشک
دســت یابند؛ حــال اگــر جنگ ،تمام و حصر این
کشور برداشته شــود ،یمن به یک قــدرت نظامی
منطقهای تبدیل شده و میتواند بر خلیج عدن،
دریــای عــرب ،تنگه بابالمندب و دریــای ســرخ و
در نتیجه بخش عمدهای از مسیر تجارت کاال
و ان ــرژی جهانی اش ــراف امنیتی و نظامی یافته
و م ـعــادالت اقـتـصــادی ،امنیتی و ژئوپلتیکی را
دستخوش دگرگونی کمنظیری نماید».
کریم جعفری ،دیگر کارشناس حوزه خاورمیانه
هم در کانال اخبار سوریه نوشت« :بنسلمان
به دنبال آن بود یک توافق نانوشته با یمنیها
انجام دهد که بر اساس آن ،جنگندههای سعودی
صنعا را بمباران نکنند و از آن طرف یمنیها نیز
عملیات خود برای تصرف و آزادی مأرب را خاتمه
دهند .بههمین دلیل سعودیها فشار ز یــادی
به آمریکا برای در اختیار گذاشتن سامانههای
جدید پاتریوت آوردند تا آسمان ریاض ،شهرهای
مهم و مراکز اقتصادی را در برابر حمالت موشکی
و پهپادی ارتش یمن امن نگه دارنــد️.اما حاال نه
تنها ایــن اتفاق نیفتاده و معادله مــأرب ریاض
برقرار نشد ،بلکه یمنیها با قدرت ،هر چه را در
طول ماههای گذشته شلیک نکرده بودند ،یکجا
بهسمت تأسیسات اقتصادی و شهرهای مهم
از جمله ر یــاض شلیک کرند .در برابر تاکتیک
پهپادی و موشکی ارتش یمن ،سعودیها هیچ
حرفی برای گفتن ندارند» .حال باید منتظر ماند
و دید آیا جنگی که عربستان در ماههای اخیر
ناجوانمردانه علیه صنعا ب هراه انداخته ،در ریاض
مختومه اعالم میشود یا اینکه پهپادهای یمنی
بار دیگر به تالفی جنگندههای سعودی در آسمان
عربستان خودنمایی خواهند کرد.

انگلیس

سوریه

روسیه

مسابقه نمایندگان بریتانیا در مصرف کوکائین

کوکپارتیدرپارلمانانگلیس!

ت به حومه بندر الذقیه
تجاوز جنگندههای صهیونیس 

حملهشبانهبهشام

روشنگری مسکو درباره دیدار پوتین و بایدن

نمایندگان پــارلـمــان انگلیس گویا در مصرف کوکائین از
یکدیگر سبقت گرفتهاند! برپایه گزارش رسانههای انگلیسی
در  ۱۱ســرویــس بـهــداشـتــی از  ۱۲مـ ــورد بــررســی ش ــده در
ساختمانهای پارلمان این کشور ،از جمله سرویس بهداشتی
نزدیک به دفتر بوریس جانسون اث ــرات مصرف کوکائین
کشف شده است .به گزارش فارس« ،لیندسی هویل» رئیس
مجلس عــوام انگلیس در بیانیهای اعــام کــرد :گزارشهای
مربوط به مصرف مواد مخدر در پارلمان که به ساندی تایمز
داده شد ،عمیقا ًنگرانکننده است .در این هفته آنها را به
عنوان اولویت با پلیس کالنشهر مطرح خواهم کرد .انتظار دارم
شاهد اجرای کامل و مؤثر قانون باشم .برخی از این مکانهای
بررسی شده فقط برای کسانی که مجوزهای پارلمانی دارند،
از جمله قانونگذاران ،کارمندان و روزنامهنگاران در دسترس
هستند .یکی از منابع به روزنامه ساندی تایمز گفت :من یک
نماینده (عضو پارلمان) را دیدهام که آشکارا در یک میهمانی
کوکائین استنشاق میکرد .این روزنامه به نقل از یکی از اعضای
بازنشسته پارلمان انگلیس گزارش داد« :فرهنگ کوکائین» در
پارلمان این کشور وجود دارد که هم شامل افراد شناختهشده و
هم نمایندگان و مقامات جوان جاهطلب است.

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای دنبالهدار خود به
سوریه این بار به نزدیکی بندر الذقیه حمله کرد .به گزارش
مهر ،یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی سوریه گفت:
دشمن اسرائیلی بــا شلیک چندین موشک از سمت
مدیترانه محوطه کانتینری در بندر تجاری الذقیه را هدف
حمله قرار داد.
براساس اعالم رسانهها ،پدافند هوایی سوریه برای مقابله
بــا ایــن حمله فعال شــد .برخی منابع اعــام کــردنــد این
حمله منجر به آتش گرفتن تعدادی کانتینر تجاری شده
است .گفتنی است ،جنگندههای صهیونیستها از فراز
آسمان لبنان اقدام به عملیات کردهاند.این حمله پس
از پرواز شناسایی جاسوسی آمریکا علیه سوریه انجام
شــده اســت .بــراســاس اطــاعــات سایتهای مخصوص
ثبت داد ههــای کشتیرانی ،یک کشتی کانتینربر ایرانی
با نام « »Artabazلحظاتی پیش از حمله نیروی هوایی
رژیم صهیونیستی به اسکله بندر الذقیه ،اقدام به تخلیه
محموله خــود در ایــن بندر کــرده اســت .به نظر میرسد
اهــداف حمله رژیــم اشغالگر ،کانتینرهای تخلیه شده
توسط همین کشتی باشند.

سخنگوی کرملین اعــام کــرد انتظار نــمـیرود در نتیجه
گفتوگوی مجازی روز گذشته بین رئیسجمهور روسیه و
همتای آمریکایی وی پیشرفتی حاصل شود وی افزود :این
یک گفتوگوی کاری در یک دوره بسیار دشوار است .به
گزارش فارس ،مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند بایدن
قصد دارد به پوتین درباره عواقب شدید اقتصادی در صورت
حمله روسیه به اوکراین هشدار دهد .روسیه طرح حمله به
اوکراین را رد کرده است« .دیمیتری پسکوف» سخنگوی
کرملین به خبرنگاران گفت :مسکو از تمایل قابل پیشبینی
کاخ سفید برای توسل به تحریمها متأسف است ،اما اظهار
کرد پوتین آماده شنیدن نگرانیهای بایدن است و همچنین
میخواهد نگرانیهای خود را مطرح کند .پسکوف گفت:
نیازی نیست از این گفتوگو انتظار پیشرفت داشته باشیم؛
ما خط قرمزهای خودمان را داریم .این یک گفتوگوی کاری
در یک دوره بسیار دشوار است .وی افزود :تشدید تنشها
در اروپا فوقالعاده و مستلزم بحث خصوصی در باالترین
سطح اســت .کرملین روز دوشنبه هم در آستانه تماس
سران دو کشور ،وضعیت روابط روسیه و ایاالت متحده را
«اسفناک» توصیف کرد.

گزارش کوتاه
افزایش حمالت تروریستی در همسایه غربی؛ چرا و به چه علت؟

برگ سوخته آمریکا برای حفظ جای پا در عراق
پس از مدتها که فضای رسانهای از انتشار
اخبار ناگوار حمالت تروریستی در عراق فاصله
گرفته بود روز گذشته وقوع انفجاری مهیب در
استان «بصره» در جنوب این کشور بار دیگر
توجهات را به خود جلب کرد .این انفجار که
واحد اطالعرسانی امنیتی عراق آن را تروریستی
شهــای
و کــار داع ــش خــوانــده ب ـراســاس گــزار 
اولیه  ۱6کشته و  ۲۵زخمی بر جای گذاشت.
همچنین سازمان اطالعات و تحقیقات فدرال
عراق روز گذشته از شناسایی یک تروریست
که قصد انفجار بــازاری در کاظمین را داشت
و شناسایی و انهدام یک شبکه تروریستی در
این شهر خبر داد .این رخدادها در حالی رقم
میخورد که درپــی حمالت داعــش در شمال
عراق طی یک هفته گذشته تاکنون دستکم
 22نیروی پیشمرگ و سه غیرنظامی جان خود
را از دســت دادهان ــد .حــال ایــن پرسش مطرح
میشود علت افزایش حمالت تروریستی در

عراقچیست؟واقعیتایناستایاالتمتحده
این روزها بازنده اصلی میدان تحوالت همسایه
غربی محسوب میشود .در حالی که بحث و
جدلها درزمینه اعــام نتایج انتخابات عراق
همچنان ادامه داشته و در این بین جریانهای
شیعه در چند روز اخیر رایــزنــی گستردهای
را با مقتدی صدر بهمنظور رسیدن به نقطه
اشتراکی بــرای تشکیل دولــت آغــاز کردهاند،
سلسله تحرکات مشکوک ،از پروژه آمریکایی
ناامنسازی با هدف تحمیل اراده بر جریانهای
عــراقــی حکایت دارد .حــال بــه نظر میرسد
آمریکاییها با این برگ سوخته چند هدف را در
سر میپرورانند؛ نخست فریب عراقیها؛ به این
معنی که با رفتنشان عراق ناامن شده و اینگونه
جای پای خود را در این کشور حفظ کنند؛ دوم
جریانهای سیاسی این کشور را با این اقدام
زیر فشار گذاشته و به سمت تشکیل کابینه
موردنظر خود هدایت نمایند.
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یادداشت
سفر پوتین به هند
تقال برای حفظ رابطه سنتی

میراحمدرضا مشرف سفر کوتاه اما بسیار
مهم پوتین به هند در هفته جــاری توجهات
بسیاری را به آینده روابط دو کشور و حتی آینده
تعامالت منطقهای و جهانی جلب کرد.
ای ــن ســفــر بیشتر از آن نــظــر حــائــز اهمیت
تلقی م ـیشــد کــه تــحــوالت س ــاله ــای اخیر
درعرصه بینالملل ،دهلینو را هر چه بیشتر
بــه آمــریــکــا و جــهــان غــرب نــزدیــک ک ــرده و از
متحد دیرین و سنتیاش یعنی روسیه دور
ساخته ب ــود .در ایــن شــرایــط گمانهزنیهای
زی ـ ــادی در مـ ــورد پ ــای ــان دوران هــمــکــاری و
رواب ــط راهــبــردی مــیــان هند و روســیــه مطرح
شده است.
اینکه چرا دهلینو باوجود فشارهای آمریکا و
حتی احتمال قرار گرفتن در معرض تحریمهای
ایــن کــشــور ،همچنان بــه ایــن رابــطــه قدیمی
پایبندی نشان میدهد نکتهای درخــور تأمل
است که میتوان آن را به چند عامل مرتبط
دانست.
 -1واب ــس ــت ــگ ــی عــمــیــق ن ــظ ــام ــی دهــل ـینــو
بــه صنایع نظامی روســیــه؛ رواب ــط راهــبــردی
و ع ــم ــی ــق چ ــن ــد دهـ ـ ـ ـ ـهای مـ ــیـ ــان ه ــن ــد و
روســیــه مــوجــب ش ــده ســاحهــا و تجهیزات
روسـ ـ ــی ب ــن ــی ــان ن ــظ ــام ــی و دفـ ــاعـ ــی ه ــن ــد را
شکل دهند.
اگر چه در سالهای اخیر دهلینو تالش کرده
بــا مــتــنــوعســازی دســتــرسـیهــای تسلیحاتی
خـ ــود از م ــی ــزان واب ــس ــت ــگــیاش ب ــه مسکو
بــکــاهــد ول ــی بــنــابــر بــرخــی آم ــاره ــا هــنــوز هم
سال حها و تجهیزات روســی رقمی در حدود
 60تـ ــا  70درصـ ـ ــد تـ ـ ــوان دفـ ــاعـ ــی ه ــن ــد را
دربرمیگیرد.
در این شرایط و با توجه به اوجگیری رقابتهای
مــنــطــقـهای و بـهخــصــوص رقــابــت منطقهای
مــیــان هند و چــیــن ،دول ــت هند چـ ــارهای جز
اتــکــای دوب ـ ــاره و هــر چــه بیشتر بــه صنایع
روسی ندارد.
خــریــد تــجــهــیــزاتــی چ ــون سیستم موشکی
اس 400از روسیه در همین راستا انجام گرفته
و در ســفــر اخــیــر پــوتــیــن نــیــز شــاهــد هستیم
بخش عــمــد ه تــوافــقــات بــر صنایع نظامی و
هــمــکــار یهــای بلندمدت و مشترک در این
عرصه متمرکز بــوده اســت .بــه نظر میرسد
این مسئله آنقدر برای دهلینو دارای اهمیت
است که پیامدهایی چون نارضایتی آمریکا
و احتمال تحریمها از سوی این کشور را هم
پذیرا شود.
 -2نقش متوازنکننده روسیه در رقابت میان
دهلینو و پکن؛ درست است که خیزش و ظهور
چین به عنوان قدرت نوظهور جهانی موجب
شــده هند رواب ــط خــود را بــا آمریکا گسترش
داده و به فکر مشارکت در سازمانهایی چون
«کـ ــواد» بــاشــد ،امــا در ســوی دیــگــر دهلینو
خــواهــان افــزایــش تنشها و داخ ــل شــدن در
یــک رقــابــت تــمــا معــیــار و همهجانبه بــا چین
نیست .بر این اساس و با در نظر گرفتن روابط
نزدیک میان روسیه و چین ،روسها میتوانند
نقش رابــط و واسطه را ایفا کنند و در صورت
لــزوم ابــزاری بــرای اعمال فشار دهلی بر پکن
باشند.
عالوه بر این ،همراهی روسیه میتواند مواضع
هند در برابر چین را در چارچوب سازما نها
و هــمــکــاریهــای مــنــطــق ـهای و بــیـنالــمــلــلــی
تقویت کــنــد؛ ســازمــانهــایــی چــون بریکس و
شانگهای که شاهد حضور و مشارکت همزمان
هر سه کشور در آنها هستیم.
 -3تقویت مواضع منطقهای دهلینو بویژه در
افغانستان؛ تحوالت اخیر در منطقه جنوب
و غرب آسیا و در رأس آن استقرار طالبان در
افغانستان موجب شده از توان اثرگذاری هند
در منطقه و در مقابل رقبایی چون پاکستان
بهشدت کاسته شود.
در این بین اگر چه تفاوتهایی در رویکردهای
مــنــطــقـهای روســیــه و هــنــد وجـ ــود دارد ،امــا
هــر دو طــرف بــر ســر بــرخــی مسائل همچون
نگرانی از گسترش تــروریــســم و موادمخدر
تفاهم دارند .بیانیه پایانی نشست سران هند
و روسیه در دهلینو نیز بر همین تفاهمات
تأکید داشت.
در چنین شرایطی مسکو میتواند به کانال
ارتــبــاطــی مهم هند بــا منطقه و افغانستان
تــبــدیــل ش ــده و نــقــش هــنــد را در مــعــادالت
منطقهای حفظ کند .پیشنهاد اخیر مقامات
مــســکــو بـ ــرای عــضــویــت هــنــد در تــروئــیــکــای
تــوســعـهیــافــتــه افــغــانــســتــان و تــشــکــیــل یک
مــرکــز مــبــادلــه اطــاعــاتــی و امنیتی دوجانبه
در ای ــن حـ ــوزه را مـ ـیت ــوان در هــمــیــن راســتــا
ارزیابی کرد.

