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در دیدار تاریخی پاپ و آیت اهلل سیستانی 
تأکید شد؛

صلح، دوستی و احترام متقابل 
فرقه های مذهبی

به گزارش شــفق نیوز، آیت اهلل ســیدعلی 
سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان روز گذشته 
)شنبه( در نجف اشــرف از پاپ فرانسیس اول، 
رهبر کاتولیک های جهان اســتقبال کرد. این 
دیدار با هدف تعمیق گفتگــوی برادرانه میان 
شخصیت های مهم مذهبی صورت گرفت. در 
پی این دیدار دفتر آیت اهلل سیستانی بیانیه ای 
را در اینباره منتشــر کرد. در ایــن بیانیه آمده 
اســت که آیت اهلل سیســتانی در این دیدار بر 
نقش مرجعیت دینی در حفاظــت از عراق در 
برابر تروریســم اشاره کرد. ایشــان همچنین 
تأکید کردند که شــهروندان مسیحی نیز باید 
مانند دیگر عراقی هــا در امنیت و صلح زندگی 
کنند. وی بر هماهنگــی تالش ها برای تحکیم 
ارزشهای هماهنگی، همزیستی مسالمت آمیز و 
همبستگی انسانی تأکید کرد. آیت اهلل سیستانی 
در طول جلســه به درد و رنج برخی ملت های 
منطقــه در نتیجه جنگ، محاصــره اقتصادی 
و کوچ اجباری اشــاره کرد. آیت اهلل سیستانی 
همچنین در مورد بی عدالتی، ســتم، فقر و آزار 
و شکنجه ای که بسیاری از مردم در کشورهای 
مختلف رنــج می برند صحبت کــرد. آیت اهلل 
سیســتانی همچنین بر تشــویق طرف های 
مختلف و به ویژه قدرت های بزرگ به تقدم عقل 
در اقدامات مختلف تأکید کرد. ایشان همچنین 
بر نقشی که رهبران دینی باید برای پایان دادن 
به تراژدی ها در سطح جهان ایفا کنند اشاره کرد 
و به درد و رنج ملت مظلوم فلسطین در اراضی 
اشغالی پرداخت. دو طرف در این دیدار پیرامون 
چالشهای بزرگی که بشریت امروز با آن مواجه 
است و نقش ایمان به خداوند متعال و تعهد به 
ارزش های واالی اخالقی در غلبه بر آنها صحبت 

کردند.

آیت اهلل سیســتانی در این دیدار همچنین 
از قدرت های بزرگ خواســت که زبان جنگ را 
کنار گذاشته و توجه شــان را بر منافع شخصی 
خود علیه حقوق مردم بــرای زندگی آزادانه و 
با عزت متمرکز نکنند. ایشان در بخش دیگری 
از اظهاراتشان ضمن اشــاره به جایگاه و تاریخ 
باشــکوه عراق ابراز امیدواری کردند که عراق 
به زودی از مشــکالت کنونی عبور کند. وزیر 
اطالع رســانی واتیکان نیز اعالم کرد: گفتگوی 
بین ادیان مفهوم صلح در جهان را در خود جای 
داده است. دیدار پاپ با سیســتانی بر اهمیت 
گســترش مفهوم صلح متمرکز بود. وی افزود: 
سفر پاپ به عراق برای ایجاد گفتگو بین ادیان، 

فرهنگ ها و مردم مهم است. 
واتیکان نیز بیانیه ای در خصوص این دیدار 
صادر کــرد. در ایــن بیانیه آمده اســت: پاپ 
فرانسیس صبح دیروز در نجف اشرف با آیت اهلل 
العظمی سیســتانی دیدار کرد. در ادامه بیانیه 
واتیکان آمده است: طی این دیدار که حدودا ۴۵ 
دقیقه به طول انجامید، پاپ فرانسیس بر اهمیت 
همکاری و دوستی بین فرقه های مذهبی تاکید 
کرد تا بتوان از طریق گسترش احترام متقابل 
و گفت وگو به نفع عراق و منطقه و همه بشریت 

کمک کرد.
واتیکان اعالم کرد: پاپ در این دیدار فرصتی 
یافت از آیت اهلل العظمی سیســتانی به همراه 
جامعه شــیعیان بــرای مقابله با خشــونت و 
مشکالت بزرگی که طی سال های اخیر پیش 
آمده و در دفــاع از ضعیف ترین مــردم و آنانی 
که بیشــترین ظلم و ســتم را دیده اند، تشکر 
و قدردانــی کند. پاپ فرانســیس همچنین بر 
مقدس بودن زندگی بشریت و اهمیت وحدت 
ملت عراق تاکید کرد. پاپ فرانسیس در دیدار 
با آیت اهلل العظمی سیستانی به درگاه خداوند 
برای آینده ای که صلح و برادری در خاک عراق، 
خاورمیانه و همه جهان حاکم باشــد، دعا کرد. 
این اولین بار اســت که در این ســطح نشستی 
بین رهبر کاتولیک ها و مرجع شــیعیان عراق 
به عنوان دو چهــره تاثیرگذار جهان برگزار می 
شود. وی بعد از این دیدار به شــهر اور، زادگاه 
حضرت ابراهیم )ع( در استان ذی قار در جنوب 
عراق می رود. وی همچنین در اربیل با مقامات 
اقلیم کردستان عراق دیدار و بعد از آن به چهار 
شهر مسیحی نشین در استان نینوا خواهد رفت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هر از چندگاهی شــاهد انتشــار 
خبرهــای گوناگونی در مــورد یمن 
هستیم که برخی از این اخبار مربوط 
به مســائل سیاسی و بخشــی دیگر 
مربوط به تحوالت میدانی اســت. به 
عنوان مثال روز پنجشنبه سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، یگان 
پهپادی نیروهای انصاراهلل یمن هدف 
مهمــی در پایگاه »ملــک خالد« در 
»خمیس مشــیط« و پاالیشگاه نفت 
آرامکو عربســتان را هدف قرار داد. در 
همین راستا و براساس اخبار تکمیلی 
که از سوی اسپوتنیک روسیه منتشر 
شده، این مواضع با اســتفاده از پهپاد 
»قاصف کا-2« هدف قرار داده شــده 
و موشــک ها با دقت به هدف اصابت 
کرده اســت. بر اساس آنچه که یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعالم کرده این عملیات در واکنش به 
تشــدید تجاوز و تداوم محاصره یمن 
توسط دشمنان این کشور انجام شده 

است. در همین راســتا ائتالف عربی 
تحت امر عربســتان سعودی پیش از 
این حمالت، مدعی انهدام یک فروند 
پهپاد متعلق به نیروهای انصاراهلل یمن 

شده بود. 
از ســوی دیگر، یحیی ســریع در 
صفحه کاربری خود در توییتر نوشت 
که در عملیاتی جداگانه یگان موشکی 
یمن صبح روز پنجشــنبه شــرکت 
ســعودی آرامکو در شــهر جده را با 
موشک بالدار »قدس 2« هدف قرار داد 
که دقیقاً به هدف برخــورد کرد. وی 
همچنین گفت که عملیات مذکور در 
چارچوب پاسخ طبیعی و قانونی علیه 
تداوم محاصره فرودگاه صنعا صورت 
گرفت. اما این مســاله صرفاً بخشی از 
عملیات های انصــاراهلل علیه مواضع 
عربستان سعودی بوده است و در ادامه 
آن شاهد انجام عملیات های دیگر از 
سوی انصاراهلل یمن بودیم. حمله دوم 
دقیقاً در روز جمعه انجام شد که باز هم 
پایگاه ملک خالد از سوی انصاراهلل با پنج 
پهپاد مورد هدف قرار گرفت. در همین 
راستا ساعاتی بعد، فرودگاه أبها توسط 
سه فروند پهپاد »صماد ۳« مورد هدف 

قرار گرفته شــد. این فرودگاه از سال 
2019 تاکنون زیر آتش انصاراهلل قرار 
دارد و دلیل این اقدام یمنی ها اعمال 
فشار بر ریاض اســت. این فرودگاه با 
یک باند آسفالت با طول حدود ۳۴00 
متر، یکــی از فرودگاه های منطقه ای 
به حســاب می آید و خطــوط هوایی 
کشورهای قطر، مصر، امارات، بحرین، 
کویت و حتی عمان برای خروج یا ورود 
به منطقه خاورمیانه و حاشــیه خلیج 
فارس مجبور به فرود در این فرودگاه 
هســتند و حمالت انصــاراهلل به این 
فرودگاه تبعات و هزینه های امنیتی، 
اقتصادی و همچنین سیاسی زیادی 

برای ریاض خواهد داشت. 
همه می دانند که یمــن از حدود 
هفت ســال پیــش شــاهد جنگ 
و درگیــری  میــان نیروهای جنبش 
انصاراهلل و دولت مستعفی این کشور 
به رهبری عبدربه منصور هادی است. 
از مارس سال 201۵ نیز ائتالف عربی 
تحت امر عربستان وارد مداخله نظامی 
در این کشور شــد و در این راه امارات 
متحده عربی هم ریاض را همراهی کرد 
اما حاال عربســتان تنها در میدان رزم 

یمن باقی مانده است. چراکه به جای 
اماراتی ها، مزدوران سودانی، لیبیایی 
و الجزایری به یمن اعزام می شــوند تا 
بتوانند در درگیری هــای تن به تن با 
انصاراهلل بجنگنــد. در این میان فقط 
مزدوران شــمال آفریقا نیستند که 
وارد تحوالت یمن به نفع عربســتان 
شــده اند، بلکه در این راستا ما شاهد 
حضور داعش و حتی عناصر القاعده در 
یمن به خصوص در استان های جنوبی 
هســتیم. بر همین اســاس دستگاه 
امنیت و اطالعات انصاراهلل روز گذشته 

)شنبه( در بیانیه ای اعالم کرد که برای 
نخستین بار گزارشی را درباره حضور 
و فعالیت گسترده سازمان القاعده در 
استان مأرب منتشر خواهد کرد. در این 
گزارش، اطالعاتی درباره فعالیت ها، 
رهبران و اعضای القاعده و ساختار این 
گروه تروریســتی و همچنین منازل، 
مزارع و هتل هایی که القاعده از آن ها 
استفاده کرده، فاش شــده است. در 
این بیانیه آمده اســت که این گزارش 
اطالعاتی همچون انبارهای ســالح، 
مقرهای امدادرســانی و پادگان های 
آموزشی مأرب بعالوه راه های قاچاق 
و روابط آن ها با مزدوران و حضورشان 
در جبهه های جنــگ با رهنمودهای 
امارات و عربســتان را فاش می کند. 
گزارشی که به گفته مقامات آمریکایی 
و خصوصاً انستیتوی مقابله با تروریسِم 
سایت که وابسته به سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( است، می تواند 
یک گزارش استثنایی در مورد زیستن 
پنهان القاعده در یمن )زادگان اسامه 

بن الدن( باشد. 
اعمال فشار تا حصول آتش بس   

فارغ از این مسائل باید متوجه بود 
که عملیات های انصاراهلل به پنجشنبه 
و جمعه محدود نشد بلکه روز گذشته 
)شنبه( هم شاهد انجام عملیات دیگر 
توسط این جریان یمنی بودیم. بر این 
اساس ارتش و کمیته های مردمی یمن 
بامداد دیروز، بار دیگر با دو فروند پهپاد، 
پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان 
سعودی را هدف قرار دادند و برای بار 
سوم طی 72 ســاعت است که پایگاه 
مذکور زیر آتش انصاراهلل قرار گرفته 

است. 
نکته بسیار مهم این است که هر سه 
عملیاتی که علیه فرودگاه أبها، پایگاه 
ملک خالد و شرکت نفتی آرامکو انجام 
شده در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوز 
به یمن صورت گرفته که در بیانیه های 
ارتش و کمیته هــای مردمی یمن به 
صورت صریح به آن اشاره شده است. 
این بدان معناست که یمنی ها به دنبال 
ادامه فشار حداکثری در محور میدانی 
بر عربستان سعودی هستند تا بتوانند 
اوضاع و احوال را به نحوی که می توانند 
به نفع خود و برای رســیدن به صلح و 
آتش بس مدیریت کنند. تا جایی که 
محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی 

سیاسی یمن روز گذشته )شنبه( در 
توییتی نوشت که به جای مخاطب قرار 
دادن شرکای خود در تجاوز آمریکایی، 
سعودی، اماراتی و متحدانش؛ محاصره 
مردم و غیرنظامیان یمن و حمله به این 
کشور را متوقف کنید تا حمله به شما را 
متوقف کنیم. شاید واضح تر از این پیام 
را نتوانیم در جای دیگــری ببینیم و 
انصاراهلل از این طریق خواهان مذاکره 
است اما بر اساس شروط آنها، اول باید 
آتش بس و تجــاوز به خاک یمن قطع 
شود تا پس از آن مذاکره کلید بخورد. 
در این میــان امــا مولفه هایی وجود 
دارد که نشــان می دهد ســعودی ها 
نمی خواهند به عنــوان بازنده در این 

مذاکرات حضور داشته باشند. 
یکی از این مولفه ها، خبری است 
که روز گذشته از ســوی وزارت دفاع 
عربستان منتشر شد. عربستان اعالم 
کرد که جنگنده هــای نیروی هوایی 
این کشــور برای شــرکت در سلسله 
رزمایش  »پرچم صحــرا 2021« که 
ماه جاری میــالدی در امارات برگزار 
خواهد شــد، به پایگاه هوایی الظفره 
امارات رســیدند. طبق اعالم وزارت 
دفاع عربســتان، رزمایش ها با هدف 
ارتقا و پیشرفت مهارت های کادر پرواز 
و فنی، افزایش آمادگی جنگی نیروهای 
هوایی شــرکت کننده، برنامه ریزی 
عملیات  هوایــی و باال بردن ســطح 
آمادگی جنگی انجام می شــوند که 
به نوعی می تــوان آن را مانور قدرت 
دانست. این در حالیست که در استان 
مأرب همچنان نبرد و تبادل اسرا ادامه 
دارد و پیام انصاراهلل از حمالت سریالی 
طی سه روز گذشــته مشخص است: 

آتش بس و سپس مذاکره.

موضع عربستان درقبال حمالت انصاراهلل؛ سکوت در عین قدرت نمایی است

پاتکهایسریالی؛ابزاریمنبرایاعمالآتشبس
مولفه هایی وجود دارد که 
نشان می دهد سعودی ها 

نمی خواهند به عنوان بازنده 
در مذاکرات یمن حضور 

داشته باشند که یکی از این 
مولفه ها، اعزام جنگنده های 

نیروی هوایی ریاض برای 
شرکت در رزمایش های 
»پرچم صحرا ۲۰۲۱« به 

امارات است

حمالت سه روز پیش علیه 
مواضع سعودی ها نشان 

می دهد که یمنی ها به دنبال 
ادامه فشار حداکثری در 

محور میدانی بر عربستان 
هستند تا بتوانند اوضاع 

و احوال را به نحوی که 
می توانند به نفع خود و برای 
رسیدن به صلح و آتش بس 

مدیریت کنند

مقام های هند تهدیــد کرده اند که کارمندان فیســبوک، توئیتر و واتس اپ را در واکنش به بــی اعتنایی آنها به 
درخواســت های دولت برای ارائه داده ها و حذف اطالعات مربوط به اعتراضات در جریان کشــاورزان، بازداشــت 
می کنند و به حبس می اندازند. به گزارش رویترز، برخی هشدارهای مکتوب ارسالی از سوی مقام های هندی برای 
این رسانه های اجتماعی شامل اطالعاتی درباره کارمندان آنها مستقر در هند است که ممکن است بازداشت شوند. 
یکی از سخنگوهای واتس اپ گفت، این شرکت درخواست ها برای ارسال داده ها را 
که مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی از جمله حقوق بشر، تشریفات 
قانونی و اجرای قانون باشد، برآورده می کند. ســخنگوی فیسبوک نیز بیانیه ای 
مشــابه صادر کرده و یکی از نمایندگان توئیتر نیز گفت که این کمپانی همچنان 
مدافع اولویت های اصلی اینترنت آزاد است. کشاورزان هندی بیش از سه ماه است 

که علیه سه قانون دست به اعتراض زده اند.

در نتیجه انفجار یک دســتگاه خودروی بمب گذاری شده در موگادیشو در ســومالی، دست کم 20 تن کشته 
شــدند. به گزارش روســیا الیوم، عبدالقدیر أدن، یک منبع مســئول در نهاد امدادرســانی »آمین« اعالم کرد: ما 
تاکنون 20 کشــته و ۳0 زخمی را از محل انفجار خارج کرده ایم. این انفجار در خارج از رستورانی یمنی در نزدیکی 
بندری در موگادیشــو رخ داد و شاهدان عینی و رســانه های رســمی اعالم کردند که پس از وقوع این انفجار آتش 
ســوزی رخ داد. در همین راســتا، احمد عبداهلل، یکی از ســاکنان این منطقه 
خاطرنشــان کرد: در مقابل این رســتوران خودرویی منفجر شد، من به سمت 
رســتوران می رفتم اما زمانی که انفجار رخ داد ســریع بازگشــتم و این منطقه 
با دود پوشیده شد. رادیو رســمی موگادیشــو همچنین اعالم کرد، این انفجار 
 خسارت های مالی نیز به دنبال داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را 

برعهده نگرفته است.

کشته و زخمی شدن دست کم ۵۰ نفر در انفجار موگادیشوهند، کارمندان توئیتر، فیسبوک و واتس اپ را تهدید به بازداشت کرد

دادگاهی در هنگ کنگ روز گذشــته )شــنبه( اعالم 
کرد، گروه 11 نفره از فعاالن دموکراسی خواه هنگ کنگی 
متهم به خرابکاری قرار است برای پنج روز دیگر در زندان 
بمانند تا قضات درباره آزادی آنها به قرار وثیقه بررسی های 
الزم را انجام دهند. به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه عالی 
هنگ کنگ اعالم کرد، این گروه از فعاالن حامی دموکراسی 
در هنگ کنگ شامل سه قانونگذار سابق روز پنجشنبه و 1۳ 
مارس جلسه دادگاهی دارند. دادگاهی در هنگ کنگ اخیرا 
موافقت کرده بود که آنها آزاد می شوند اما دادستان ها این 
تصمیم را به چالش کشیدند. آنها در میان ۴7 نفری هستند 
که بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر 
که سال گذشته میالدی وضع شد،  متهم شده اند. این افراد 
پس از آن دستگیر شــدند که گروه های اپوزیسیون سال 
گذشته میالدی یک رای گیری غیر رسمی را برای برگزیدن 

کاندیداهای منتخب خود به منظور شرکت در انتخابات 
شــورای قانونگذاری هنگ کنگ برپا کردند. اگر این افراد 
انتخاب می شدند به دنبال این بودند تا لوایح اصلی را با هدف 
مجبور کردن کری الم، رئیس اجرایی هنگ کنگ به استعفا 
تصویب کنند. قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ در پی 

چندین ماه اعتراض علیه قانون استرداد وضع شد.

وال اســتریت ژورنال فــاش کرد که جــو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا ســی دقیقه قبل از حمله هوایی 
دوم به ســوریه در 2۵ فوریه این حمله را لغو کرد. این 
روزنامه مدعی شد، این دستور ۳0 دقیقه قبل از انجام 
حمالت صادر شد و پس از آن صورت گرفت که جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا این اطالعات را به 
رئیس جمهور منتقل کرد که کودکان و زنان در یکی از 
اهداف مورد نظر حضور دارند. به گزارش وال استریت 
ژورنال بایــدن، پس از آن به لوید آســتین، وزیر دفاع 
دولتش توصیه کرد تنها یک حمله به ســوریه صورت 
بگیرد و حدود ساعت 1:۳0 بامداد به وقت سوریه، حمله 
صورت گرفت. طبق گزارش سی.ان.ان ، حمله آمریکا 
محوطه ای در نزدیکی مرز عراق و سوریه را هدف قرار 
داد و بمب هایی به وزن 22۶ کیلوگرم در این حمالت 

استفاده شد. جان کربی، سخنگوی پنتاگون گفت که 
دو جنگنده از نوع اف-1۵ ای )1۵E-F( ، هفت موشک 
شلیک کردند که در نتیجه آن 9 تاسیسات نابود شد به 
دو تاسیسات دیگر آسیب جدی وارد آمد. این حمالت 
که نخســتین اقدام نظامی دولت بایــدن بود هدف 

انتقادهایی در داخل قرار گرفت.

وال استریت ژورنال:

بایدن 30 دقیقه قبل از حمله دوم به سوریه آن را متوقف کرد
توسط دادگاه انجام شد:

لغو آزادی فعاالن حامی دموکراسی در هنگ کنگ

خبرخبر


