پنجشنبه  3آذر1401

درگذشت آیت اهلل موسوی اردبیلی

آیت اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع
تقلید شیعه در قم بود .وی از مبارزان علیه حکومت
پهلوی و از یاران امام خمینی و بنیانگذار مؤسساتی
مانند مکتب امیرالمؤمنین ،مکتب توحید و مدارس
مفید بود و دانشگاه مفید را در قم تأسیس کرد .وی بعد
از انقالب مناصب مختلفی را عهده دار بود .کتابهای
متعدد فقهی به زبان عربی مانند فقه القضاء از آثار او
است .وی در  ۳آذر ۱۳۹۵ش درگذشت.

باکو دوست
راهبردی ماست

«اسحاق هرتزوگ»
رئیس رژیم موقت
صهیونیستی از
«الهام علیاف»
رئیسجمهور
جمهوری آذربایجان
بابت گشایش سفارت
باکو در فلسطین
اشغالی تشکر کرد.
او در توییتی نوشت:
«این یک گام بزرگ رو
به جلو برای روابط
عالی ما با جمهوری
آذربایجان به عنوان
دوست مهم و شریک
راهبردی است».
پارلمان باکو بهتازگی
در اقدامی ضد آرمان
فلسطین ،طرح
گشایش سفارتخانه
در تلآویو واقع در
فلسطین اشغالی را
تصویب کرد.

جهان

در  حاشيه

خبری
غیرموثقکه
میتوانستبه
جنگیبزرگ
منجرشود
پس از فرود آمدن
موشک در خاک
لهستان و مرگ دو نفر
و زخمی شدن چندین
تن در اثر اصابت آن به
روستایی در مجاورت
مرز لهستان و اوکراین،
آسوشیتدپرس
بالفاصله مدعی شد
روسیه این موشک را
شلیک کرده؛ ادعایی
که البته فوری رد شد و
حاال برخی رسانهها از
اخراج خبرنگار منتشر
کننده این گزارش،
خبر دادهاند .نشریه
دیلیبیست اعالم
کرد :آسوشیتدپرس،
قرارداد جیمز الپورتا،
خبرنگار تحقیقی خود
را پس از تحقیقاتی
مختصر لغو کرده است.
صحت چنین ادعایی
میتوانست به تشدید
غیرقابل مهار جنگ در
اوکراین بینجامد.

هدایت جاویدان در حالی
که یکی دو سالی میشود در
کنار باریکه غزه ،عملیاتهای
مقاومتی در کرانه باختری هم
شدت گرفته و روزی نیست که
شاهد انجام اقدامی مسلحانه
علیه اشغالگران صهیونیست نباشیم ،روز
گذشته اتفاقی روی داد کــه مـیتــوانــد قواعد
درگیری میان فلسطینیان با رژیــم اسرائیل را
وارد مرحله جدیدی کند .بر این اســاس ،صبح
چهارشنبه منابع عبری از وقــوع دو انفجار در
قدس اشغالی خبر دادنــد .پیش از این بیشتر
عملیاتهای مقاومتی با سالح سرد و یا درنهایت
با استفاده از سالح خودکار و نیمهخودکار صورت
میگرفت .انفجار بمب آن هم در محیط بهشدت
امنیتی فلسطین اشــغــالــی کــه بــا حــصــارهــا و
الیههای امنیتی مختلف احاطه شده موضوعی
اســت کــه از اهمیت بسیاری بــرخــوردار بــوده
و مـیتــوانــد بیش از پیش بنیان رژی ــم جعلی
صهیونیستی را به لرزه درآورد.

◾

◾عملیات برنامهریزی شده
بر اســاس آمارهای اولیه ،در نخستین انفجار
که در ایستگاه مرکزی اتوبوس رخ داده شماری
از صهیونیستها زخمی شده و یک تن هم به
هالکت رسیدهاست .دومین انفجار هم در یک
ایستگاه اتوبوس دیگر در تقاطع راموت صورت
گرفته و شماری دیگر از صهیونیستها زخمی
شدهاند .رسانهها اعالم کردند حادثه یاد شده
در ورودی شهر قــدس ناشی از منفجر شدن
بمب جاسازی شــده در داخــل یک کیف بوده
اس ــت .انفجارها بــا فاصله تقریبا ً  ۱۵دقیقه
اتفاق افتادهاند .طبق اعالم رسانههای عبری تا
لحظه تنظیم این گزارش ،شمار زخمیها در دو
انفجار به  47نفر رسیده که حال برخی از آنها
وخیم است .منابع عبری همچنین تصاویری از
بازداشت سه فلسطینی در منطقه کریات موشه
در قدس اشغالی به دلیل احتمال دست داشتن
آنها در عملیات اخیر منتشر کردهاند.
در پی این اتفاق ،کابینه رژیم صهیونیستی به
ریاست «یائیر الپید» نخستوزیر نشستی
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درپیدوانفجاردربخشهایصهیونیستنشینبیتالمقدس
 ۴۸نفرکشته و زخمی شدند

حفره امنیتی در اورشلیم

اضــطــراری ب ــرای ارزیــابــی وضعیت امنیتی با
رؤســای دستگاههای مختلف برگزار کــرد .بنی
گانتز ،وزیر جنگ به همراه معاون رئیس ستاد
ارت ــش و رئیسان بخش عملیات ،اطــاعــات،
بخشهای سیاسی-امنیتی در وزارت جنگ
و هماهنگکننده عملیا تهای پلیس به این
جلسه فراخوانده شده بودند .رسانههای رژیم
صهیونیستی در گزارشهای خود تأکید کردند
این دو انفجار برنامهریزی شده بوده و حتما ًبا
هماهنگی چندجانبه انجام شدهاند زیرا بعید
به نظر میرسد این عملیاتها ،توسط یک نفر
به اجرا درآمده باشند.

◾

◾کار خودشونه!
در حالی که رژیم صهیونیستی در باالترین حد از
آمادگی به سر میبرد ،جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین (حــمــاس) ایــن «عملیات قهرمانانه
بینظیر در قدس اشغالی» را تبریک گفت .جهاد
اسالمی در بیانیهای تأکید کرد :عملیات قدس
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پیامیبااینمحتوابهسرانصهیونیستورهبران
شهرکنشینان مخابره کــرد که سیاستهای
جنایتکارانه ،شما را از ضربات سهمگین مقاومت
فلسطین در امان نخواهد گذاشت .کمیتههای
مقاومت فلسطین هم با صدور بیانیهای عملیات
دوگانه در قدس اشغالی را تبریک گفته و آن را
سیلی دیگری بر سرویسهای امنیتی و نظامی
رژیمصهیونیستیتوصیفکردند.اینانفجارها،
بین کاربران فضای مجازی واکنشهای جالبی را به
همراه داشته است .عموم کاربران ایرانی با خطاب
قرار دادن حساب فارسی اسرائیل در توییتر ،از
عبارت «کار خودشونه» استفاده کردند.

◾

◾«بــــن گ ــویـــر» خ ــواس ــت ــار اشـــغ ــال نــظــامــی
کرانه باختری شد

در سـ ـ ــوی م ــق ــاب ــل ،صــهــیــونــیــس ـتهــا در
موضعگیریهای خود اغلب از این موضوع به
عنوان فروپاشی نظام امنیتی اسرائیل تعبیر
کردهاند .بر این اساس «ایتمار بن گویر» رئیس
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سال سی و پنجم

شماره 9961
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سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جامجم
چاپ همزمان تهران:

حزب قدرت یهودی ،از احزاب راستگرای افراطی
به رهبری نتانیاهو گفته :انفجارهای قدس ما را
به زمــان انتفاضه لعنتی بازگرداند! شخصیت
افــراط گرای صهیونیست که به احتمال فراوان
به عنوان وزیــر امنیت داخلی در کابینه جدید
نتانیاهو منصوب میشود در اظهاراتی همچنین
خواستار اشغال نظامی کرانه باختری شده است.
وی در پی انفجارهای اخیر در محل انفجار حضور
یافته و با نیروهای امنیتی حاضر گفتوگو کرده
بود« .یونی بن مناحیم» کارشناس صهیونیست
هم در تحلیل اتفاقات اخیر گفت :ما وارد دوران
جدید از جنگ درون شهرهای اسرائیلی شدهایم
که طی آن عملیاتهای سازمانیافته از طریق
بمبگذاری انجام میشود .وی عملیاتهای اخیر
در قدس اشغالی را به منزله شکست شاباک
(سرویس امنیت داخلی رژیــم صهیونیستی)
دانست که نتوانست از وقوع آنها جلوگیری کند.
هلیل بیتون روزین ،روزنامهنگار صهیونیست در
اینباره اذعان کرد :امروز یک روز سیاه برای نظام
امنیتی اسرائیل بود و به نظر میرسد مقامات
صهیونیست این روزها بیشتر مشغول مراسم
تودیع خودشان هستند!

◾

◾احتمال تهاجم به غزه
اما وقوع دو انفجار در سرزمینهای اشغالی در
حالی است که بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
مأمور تشکیل کابینه ،در حال چیدمان وزیران
خود است .نتانیاهو هماکنون با احزاب افراطی
ائتالف خود بر سر واگذاری برخی وزارتخانههای
مهم از جمله وزیر جنگ با چالش روب ـهرو شده
و از سوی دیگر با گروههای مخالف بر سر پرونده
فسادش درگیر است .پس بعید به نظر نمیرسد
وی بــرای رهایی از فشارها و در فــراری رو به جلو
بخواهد با بــهــرهبــرداری از فرصت ایجاد شده،
جنگی جدید بر غزه تحمیل کند .این در حالی
است که پس از اتفاقات اخیر ،شبکه «المیادین»
خبر داد نیروهای ضربت مقاومت در نوار غزه به
حالت آمادهباش درآمدهاند .برپایه این گزارش،
در پی تداوم تحوالت در اراضی اشغالی ،مقاومت
خود را برای «یک تنش بزرگ» که شاید به یک
جنگ گسترده ختم شود ،آماده میکند.

چین

آمریکا

برزیل

هشدار پکن به ناتو

کاخ سفید:

چالش در انتخابات

ازحدودجغرافیاییخود
تجاوزنکنید

بایدنتحتآزمایشهایسالمت
قرارمیگیرد

«ترامپ برزیل» پیروزی «لوال» را
بهچالشکشید

ادعاهای بیاساس «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان
ناتو درباره تالش چین برای تسلط بر زیرساختهای حیاتی
و صنعتی غرب ،با واکنش تند پکن همراه شد .ژائو لیجیان،
سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته از ائتالف نظامی ناتو
خواست مرزهای جغرافیایی را رعایت کرده و از حدود اختیارات
خود تجاوز نکند .ژائو افــزود« :از پایان جنگ سرد ،بازوهای
گسترش ناتو عمیقتر و گستردهتر شده است .این باید پایان
یابد و این پیمان سعی در ایجاد قوانین یا رویههای خودسرانه
نداشته باشد و بهدنبال تجاوز از اختیارات خود نیز نباشد».

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا بـ ـهزودی تحت آزمــایـشهــای سالمت ساالنه قرار
خواهد گرفت و نتایج آن متعاقبا ًاعالم خواهد شد .بر اساس
این گــزارش« ،کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید گفت:
وضعیت سالمت رئیس جمهور نگرانکننده نیست و از
وضعیت خوب و پویایی برخوردار است .این در حالی است که
«جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا در اجالس گروه ۲۰در بالی
هنگام استفاده از «برگه تقلب» مشاهده شد که به او دستور
میدادکجابنشیند،چهزمانیسخنرانیکندیاعکسبگیرد.

در حالی که دوم آبــان مــاه ،مسئوالن انتخاباتی برزیل از
پیروزی لوال داسیلوا بر ژائیر بولسونارو در دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری خبر دادند ،رئیسجمهور فعلی برزیل به
دادگاه عالی انتخابات شکایت برده است .ژائیر بولسونارو،
رئیسجمهور فعلی و شکستخورده که به دلیل مواضعش
به «ترامپ برزیل» مشهور است ،در رد پیروزی داسیلوا،
به دادگاه شکایت کرد .بولسونارو با رجوع به دادگاه عالی
انتخاباتی این کشور ،نتیجه اعالم شده دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری برزیل را به چالش کشید.

گزارش

دادگــاه عالی بریتانیا در حکمی
اع ـ ــام کـ ــرد اســکــاتــلــنــد اجـ ــازه
برگزاری همهپرسی استقالل را
ب ــدون موافقت دول ــت بریتانیا
ندارد .به نوشته رویترز ،دادگاه عالی بریتانیا
چهارشنبه (دوم آذر) حکم داد دولت اسکاتلند
نمیتواند دومین همهپرسی استقالل را سال
آینده بدون تأیید پارلمان بریتانیا برگزار کند
که ضربه محکمی به امید ملیگرایان برای
برگزاری این رأیگیری وارد میکند .براساس
این گزارش ،اسکاتلندیها در سال  ۲۰۱۴پایان
دادن به اتحادیه قدیمی بیش از ۳۰۰ساله
با انگلیس را  ۵۵دربرابر  ۴۵درصــد رد کردند
اما مبارزان بــرای استقالل ،رأی دو سال بعد
به خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا که بیشتر
رأیدهندگان اسکاتلندی با آن مخالف بودند

دموکراسی با اعمال شاقه!

را مطرح کرده و معتقدند این مسئله شرایط را
به شکلی قابل توجه تغییر داده است.
نیکوال استورجن ،وزیر اول و رهبر حزب ملی
اسکاتلند ( )SNPکه طرفدار استقالل است

اوایل امسال اعالم کرد قصد دارد همهپرسی
مشورتی بــرای استقالل را  ۱۹اکتبر ۲۰۲۳
برگزار کند اما باید قانونی باشد و در سطح
بینالمللی بــه رسمیت شناخته شــود .اما

دولــت بریتانیا گفته اجــازه یک همهپرسی
دیگر را نمیدهد و باید ایــن رویــداد یک بار
در یــک نسل بــرگــزار ش ــود .بــراســاس نتایج
نظرسنجیها ،رأ یدهــنــدگــان در خصوص
حمایت از استقالل اسکاتلند به طور مساوی
دو دسته هستند .پیشتر ،باالترین مقام
قضایی دول ــت اسکاتلند از دادگـ ــاه عالی
بریتانیا پرسیده بــود آیــا دولــت اسکاتلند
مـیتــوانــد قــانــونــی را کــه راه را ب ــرای بــرگــزاری
همهپرسی دوم بدون تأیید پارلمان بریتانیا
هموار میکند ،تصویب کند که دادگــاه رأی
داد نمیتواند این کار را انجام دهد .بر اساس
قانون  ۱۹۹۸اسکاتلند که پارلمان اسکاتلند
را ایجاد کــرد ،همه امــور مربوط به اتحادیه
پــادشــاهـیهــای اسکاتلند و انگلیس بــرای
پارلمان بریتانیا محفوظ است.
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گفتوگو

تحلیل حسین رویوران از
بنبست سیاسی عروس خاورمیانه

سم سهمخواهی برای لبنان

مهدی خالدی 26آبان ماه بود که نمایندگان
مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب
رئیسجمهور جدید ایــن کشور بــاز هم ناکام
ماندند .در این نشست ۱۱۲نماینده رأی خود را
به صندوق انداختند که مانند گذشته46 ،رأی
سفید باز هم بیشترین سهم را داشت .میشل
معوض  ،۴۳عصام خلیفه  ،۷زیــاد ب ــارود  ۳و
سلیمان فرنجیه و میشل ضاهر نیز هر کدام
یک رأی را کسب کردند .در  ۹برگ ه رأی هم لبنان
جدید نوشته شــده و دو رأی باطله بــود .دوره
6ساله «میشل عون» دوشنبه  9آبان به پایان
رسید و او پس از این تاریخ کاخ «بعبدا» را ترک
کرد .اما بنبست بر سر انتخاب رئیسجمهور
در حالی اســت که ایــن روزهــا همین وضعیت
در لبنان بر سر پست مهم نخستوزیری نیز
وجــود دارد .اکــنــون نجیب میقاتی بــه عنوان
نخستوزیر مکلف مأمور به تشکیل کابینه و
با اختیارات محدود به کار خود در این پست
ادامه میدهد.

◾

◾نــگــرانــی از پــیــامــدهــای ســیــاســی ،امنیتی و
اقتصادی

ایــن خأل نه تنها هزینههای بسیاری را بر این
کــشــور آرمــیــده در حاشیه مدیترانه تحمیل
میکند بلکه میتواند با ایجاد خألهای امنیتی،
وضعیت خطرناکی برای عروس خاورمیانه و کل
منطقه به دنبال داشته باشد .حسین رویوران،
تحلیلگر ارشــد مسائل لبنان در گفتوگو با
قدس در تحلیل این وضعیت میگوید :خأل در
پستهای سیاسی لبنان سابقهدار بوده و برای
نخستین بار نیست که اتفاق میافتد .میشل
عــون که بهتازگی پستش را واگ ــذار کــرده خود
پس از دو سال و نیم بنبست سیاسی و پس از
توافقی میان حزبهللا و سعد الحریری بر سر
کار آمد .در این شرایط ،اختیارات رئیسجمهور
براساس قانون اساسی به هیئت دولت واگذار
میشود .این خأل یک نگرانی بــزرگ در زمینه
پیامدهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی ایجاد
میکند.

◾

◾چالش مهم سهمخواهیهای احزاب
وی درب ــاره اینکه چــرا تاکنون بر سر انتخاب
رئیس جمهور توافق نشده ،این موضوع را به
تنشهای داخلی و سهمخواهیهای احزاب
مرتبط دانسته و افزود :اکنون پارلمان به محلی
برای این تنازع تبدیل شده است .متأسفانه
اجماعی در پارلمان برای گذر از این وضعیت
وجود نــدارد .زمانی که اجماعسازی و توافقی
بین گروههای مختلف ایجاد شود میتوان به
گــذر از ایــن مرحله امــیــدوار بــود .البته که این
فرایند سختی اســت چــرا کــه گزینه ریاست
جمهوری باید آنقدر توانمند باشد که بتواند
منافع تمامی گروهها را نمایندگی کند .رویوران
در مـ ــورد وضــعــیــت پــســت نــخــس ـتوزیــری
هــم تصریح کــرد :اکــنــون دولــت سرپرست با
اختیارات محدود مستقر است .با این حال
بسیای از تصمیمات درباره بودجه در مجلس
گرفته میشود .پس با مشروعیتی که مجلس
منتخب دارد میتواند بسیاری از لوایح را به
تصویب رســانــده و خــأ نخستوزیری را به
نوعی پر کند.

◾

انگلیس :اسکاتلند بدون اجازه ما حق برگزاری همهپرسی استقالل را ندارد
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◾موضع حزب هللا چیست؟
این تحلیلگر سیاسی در مورد موضع حزبهللا
درب ــاره رونــدهــای جــاری لبنان هم عنوان کرد:
سیدحسن معتقد است باید فردی در جایگاه
ریاستجمهوری بنشیند که اجماع را داشته
و در خدمت لبنان قــرار گــیــرد .بــر ایــن اســاس
یــک م ــزدور قــابــل قــبــول نیست .ایــن جنبش
میگوید کسانی که تا کنون بودند از جمله میشل
معوض کسانی نیستند که بتوانند آن آرزوهای
اجتماعی را تحقق بخشند .در نهایت با توجه
به اینکه ائتالف حامی این جنبش از 128کرسی
62صندلی را در اختیار دارد بدون هماهنگی با
حزبهللا نمیتوانند رئیسجمهور انتخاب کرده
و یا دولت تشکیل دهند.

