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  گزارش  2

  خبر

ورودمتفاوتبايدنبهپروندهقرهباغ
وزی��ر خارجه امری��کا آنتونی بلینکن ش��امگاه جمعه تم��اس تلفنی با 
نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان داش��ته و وزارت خارجه امریکا 
و دفتر نخس��ت وزیر ارمنس��تان بعد از این تماس بیانیه      هایی در مورد 
آن منتشر کردند و بلینکن نیز ش��خصاً پیام توئیتری در مورد تماسش 
با پاشینیان منتشر کرده اس��ت. از نکات گفته ش��ده در بیانیه های دو 
کشور و پیام توئیتری بلینکن پیدا است که این تماس تلفنی بر مبنای 
دو محور اصلی انجام شده بود؛ موضوع قره باغ و مسائل و مشکالت مربوط 
به توافق صلح، شراکت سیاسی و حمایت از حاکمیت قانون و نهادهای 
دیپلماتیک. این دو محور با توجه به روزهای بحرانی اخیر در ارمنستان و 
به خصوص رویارویی ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان با نخست وزیر 
اهمیت ویژه ای دارد و نشان می دهد که کاخ سفید بعد از یک دوره وقفه 
قصد بازخوانی پرونده ارمنستان را دارد و روشن است که این بازخوانی به 
مذاق مسکو خوش نمی آید.  هرچند توافق صلح آتش جنگ را در قره باغ 
خاموش کرد و آرامش را به آنجا بازگرداند اما آتش جنگ سیاسی را در 
ارمنستان شعله ور کرد چرا که مخالفان پاش��ینیان معتقدند او با قبول 
آتش بس باعث و بانی از دست رفتن قره باغ و اخراج ارمنی ها از آنجا بوده 
است. در این بین، سران ارتش ارمنستان سعی می کردند دست کم در 
ظاهر امر بی طرفی خود را حفظ کنند اما اظهارات یک هفته قبل پاشینیان 
در مورد سامانه موشک بالستیک تاکتیکی ساخت روسیه به نام اسکندر 
باعث شد ستاد کل نیروهای مسلح ارمنس��تان هم به جمع مخالفان او 
بپیوندد. او گفته بود که این سامانه به طور کلی بی مصرف است و با 10 
درصد قدرت انفجاری اش عمل کرده است. انتقاد تند معاون اول ستاد 
کل نیروهای مسلح ارمنستان سرلش��کر تیران خاچاتریان از پاشینیان 
موجب اخراج او توسط نخست وزیر ش��د و این نیز به نوبه خود واکنش 
ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان را در پی داشت که با صدور بیانیه ای 
در 25 فوریه خواستار استعفای پاشینیان شد. پاشینیان نیز در مقابل با 
متهم کردن ارتش به کودتا علیه خود تصمیم به برکناری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح سرلشکر اونیک گاسپاریان گرفت که این بار رئیس جمهور 

با او همراهی نکرد و با این تصمیم مخالفت کرد. 
ش��کی نیس��ت که تماس تلفنی بلینکن کاماًل با توجه ب��ه این کنش و 
واکنش      ها بوده و می خواست با این تماس حمایت کاخ سفید از پاشینیان 
را به فرماندهان ارتش ارمنستان نشان بدهد. به عبارت دیگر، تماس تلفنی 
بلینکن ورود جدی امریکا در بحران سیاسی ایروان است تا از پاشینیان و 
حامیانش در مقابل ارتش و دیگر مخالفان نخست وزیر حمایت کرده باشد. 
این نوع مداخله صریح امریکا در بحران ایروان بعد از چهار س��ال دوری 
دولت قبلی این کشور از مس��ائل منطقه قفقاز جنوبی قابل تأمل است و 
نشان می دهد که دولت بایدن رویکرد کامالً متفاوتی در پیش گرفته و قصد 
دارد با حمایت از یک طرف بحران سیاس��ی ایروان نقش فعال تری را در 
ارمنستان بازی کند. این مداخله امریکا بدون تردید پیام منفی برای مسکو 
دارد به خصوص اینکه پاشینیان مشهور به داشتن گرایش      هایی به سمت 
غرب است و تماس تلفنی بلینکن می تواند ش��روع فرایندی از کشاندن 
پاشینیان به سمت غرب و دوری از مسکو باشد. در واقع، اظهارات پاشینیان 
در مورد سامانه موشکی اسکندر نمی تواند بی ارتباط با این فرایند باشد 
زیرا این سامانه یکی از ابزارهای تبلیغاتی مسکو در مقابل تهدیدهای غرب 
بوده و مسکو بار     ها با استقرار آن در مرز غربی خود سعی کرده پاسخ غرب و 
ناتو را بدهد. ادعای بی مصرف بودن این سامانه از سوی پاشینیان ضربه ای 
تند به این تبلیغات است و نشان می دهد که یکی از نزدیک      ترین متحدین 
مسکو به ناکار آمد بودن این ابزار اعتراف کرده است. هرچند که پاشینیان 
بعد از گفت وگو با رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین اظهارات خود را 
در مورد این سامانه تصحیح کرد اما باید گفت که او ضربه خود را به ابزار 
مهم تبلیغاتی مسکو وارد کرده و فرایندی را شروع کرده تا با حمایت دولت 

بایدن بیشتر به غرب نزدیک شود و ارمنستان را از مسکو دورتر کند. 
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 تشکر سیدحسن نصراهلل از امام خامنه ای 
دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان، روز شنبه، در پیامی خطاب به آیت اهلل 
س��یدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ایران از ایشان تشکر 
کرد.   به گزارش وبگاه خبری »العهد«،  در پی پیام تسلیت رهبر معظم 
انقالب اس��المی برای درگذش��ت رئیس هیئت امنای تجمع علمای 
مسلمین در لبنان، »سید حسن نصراهلل « از طرف خود و تمام برادران، 
علما، عزیزان و خان��واده عالمه مجاهد مرحوم ش��یخ »احمد الزین« 
رحمه اهلل رئیس هیئ��ت امنای تجم��ع علمای مس��لمین در لبنان و 
همچنین شاگردان، دوستان و دوستداران او، به خاطر ابراز همدردی 
و تسلیت پدرانه در پی درگذش��ت رئیس هیئت امنای تجمع علمای 
مسلمین این عالم مجاهد، مخلص و جانفشان در راه مقاومت و جهاد 
و وحدت اس��المی تش��کر و قدردانی کرد.  در این پیام آمده است: »با 
جناب عالی عهد می بندیم که راه آن مرحوم بزرگ��وار را ادامه دهیم و 
برای تحقق اهداف و آرزو    هایی که او بدان باور داشت و در راه آن سعی 

می کرد، همواره تالش کنیم.«
-----------------------------------------------------

 نشست امریکا و طالبان بر سر تشکیل دولت موقت 
فرستاده ارشد دولت جو بایدن برای افغانستان پیشنهاد تشکیل یک 
کنفرانس رهبران طالبان و افغانس��تان با موض��وع ایجاد دولت موقت 
را داد. به نوش��ته وال اس��تریت ژورنال، این ایده اخیراً توس��ط زلمای 
خلیل زاد، فرس��تاده ویژه دولت امریکا و مذاکره کننده صلح ارشد این 
کشور برای افغانستان مطرح شد. این فرمت جدید احتماالً سبب کنار 
گذاشتن توافق صلح مورد مذاکره قرار گرفته بین دولت ترامپ و طالبان 
و همچنین تأخیر احتمالی در خارج س��اختن نظامیان از افغانس��تان 
خواهد شد.  نادر نادری، مذاکره کننده ارش��د دولت افغانستان به وال 
استریت ژورنال گفت: دولت افغانستان در حال بررسی تمامی راه های 
ممکن در خصوص دس��تیابی به یک صلح با منزلت برای مردم کشور 
ما است. این جمهوری بر مبنای فداکاری های تعداد زیادی از مردم ما 
و شرکای بین المللی ما ساخته شده اس��ت. یک صلح با منزلت باید از 
اینها محافظت کند.  کاخ س��فید با کم اهمیت اعالم کردن این برنامه 
پیشنهادی عنوان کرد، خلیل زاد صرفاً در حال بررسی مجموعه ای از 

گزینه     ها برای حرکت به سمت جلو است. 
-----------------------------------------------------

 بایدن دستور جایگزینی بن سلمان با نایف را داده است
خوش خدمتی ب��رای امریکا و صهیونیس��ت    ها به وفای ب��ه عهد آنها 
نمی انجامد. عهدش��کنی در ذات مفس��دین اس��ت. یک وزیر س��ابق 
صهیونیست در س��خنانی تماس رئیس جمهور فعلی امریکا با پادشاه 
عربس��تان و نه خود ولیعهد این کش��ور را نش��انه ای برای خواس��ت 
برکناری این عضو آل سعود دانست تا مشخص شود نهادهای تصمیم 
صهیونیستی-امریکایی از بن سلمان انتظار یک به روزرسانی عجیب و 
غریب دارند وگرنه تاریخ مصرف نسخه فعلی بن سلمان تمام شده تلقی 
می شود. به گزارش ایس��نا، به نقل از عربی21، یوسی بیلین، از وزرای 
دولت رژیم صهیونیستی در یادداش��تی با اشاره به اقدامات بن سلمان 
در بازداش��ت فعاالن زن و برخی افراد و ش��اهزادگان س��عودی و وارد 
کردن کش��ورش به باتالق جنگ یمن و نهایت قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد نوش��ت: این واقعیت که بایدن با ولیعهد عربستان 
تماس نگرفت و اعالم کرد که فقط ب��ا پدرش صحبت خواهد کرد یک 
نشانه روش��ن اس��ت. بایدن همچنین اخیراً گزارش قتل خاشقجی را 
منتشر کرد. این وزیر سابق رژیم صهیونیستی همچنین احتمال داد که 
بایدن در گفت وگوی تلفنی اخیرش با ملک سلمان به او گفته است: بهتر 

است که محمد بن نایف را جایگزین پسر بی پروای خود بکند. 

بايدنهم»اضطرارملی«
درموردايرانراتمديدکرد

جو بایدن ه�م مانند س�ه رئیس جمه�ور پیش از خ�ود، وضعیت 
اضطرای ملی امریکا علیه ایران را تمدید کرد تا مش�خص ش�ود 
که قرار نیس�ت هی�چ تغییری در قب�ال ایران رخ ده�د. وضعیت 
اضط�رار مل�ی تمدید ش�ده مرب�وط به 15 م�ارس 1۹۹5 اس�ت. 
»جو بای��دن « رئیس جمهور امریکا ب��ه فاصله یک م��اه و نیم بعد از 
ورود به کاخ سفید، دیروز در نامه ای به رؤس��ای مجلس نمایندگان 
و مجلس سنای امریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید 
کرد. وضعیت اضطرار  ملی که بایدن دی��روز تمدید کرد، با وضعیت 
اضطراری که امریکا در س��ال 1979، بعد از تس��خیر النه جاسوسی 
اعمال کرده، تفاوت دارد. اولین فرمان اجرایی برای برقراری وضعیت 
اضطراری ملی در مورد ایران در 1۴ نوامبر 1979 اعالم ش��د، که به 
رئیس جمهور امریکا این اختیار را می دهد اموال و دارایی های ایران را 
توقیف کند و اساس بسیاری از تحریم های امریکا را تشکیل می دهد. 
این فرمان همچنان ادامه دارد ولی وضعیت اضطراری ملی که دیروز 
آن را تمدید کرد، مربوط به مارس 1995 اس��ت که بر اساس فرمان 
اجرایی 12975 اعمال ش��ده اس��ت. این فرمان باید هر ساله در بازه 
زمان��ی 90 روزه پیش از 15 مارس تمدید ش��ود، در غیر این صورت 
به صورت خودکار لغو خواهد ش��د. بایدن در بیانیه ای که کاخ سفید 
آن را منتشر کرده، گفته که وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران بعد 
از 15 مارس 2021 نیز الزم االجرا اس��ت:»اقدامات و سیاس��ت های 
حکومت ایران، همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت 
ملی، سیاس��ت خارجی و اقتصاد ایاالت متحده به شمار می آیند.«او 
خاطرنشان کرده است: »بنا به این دالیل تشخیص من این است که 
الزم اس��ت وضعیت اضطرار ملی اعالم شده در فرمان اجرایی شماره 
12975 در قبال ایران ادامه یافته و تحریم های جامع وضع شده علیه 
ایران برای رس��یدگی به این تهدید حفظ شوند.«  در این بیانیه آمده 
اس��ت: »رئیس جمهور امریکا روز 15 مارس 1995 به موجب فرمان 
اجرایی شماره 12975 و به منظور رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول 
و فوق العاده ای که اقدامات و سیاست های حکومت ایران علیه منافع 
ملی، سیاس��ت خارجی و اقتصاد ایاالت متحده ایج��اد می کنند، در 
ارتباط با این کش��ور وضعیت اضطرار ملی اعالم کرد. « در این بیانیه 
آمده است: »اقدامات و سیاس��ت های حکومت ایران شامل اشاعه و 
توسعه موشک و سایر توانمندی های متعارف و نامتقارن تسلیحاتی، 
شبکه ستیزه جویی های منطقه ای، حمایت از گروه های تروریستی و 
فعالیت های مخرب سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نائبانش همچنان 
تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی 

و اقتصاد ایاالت متحده می کنند.«
  سناتورهای جمهوریخواه دنبال تحریم تسلیحاتی

دو سناتور جمهوریخواه امریکا برای تداوم سیاست های دولت »دونالد 
ترامپ«، با ارس��ال نام��ه ای به وزی��ر خارجه امریکا، خواس��تار وضع 
تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی شدند. به گزارش فارس، 
وبگاه انگلیسی »میدل ایست آی « در این خصوص گزارش کرد، سناتور 
»جونی ارنست« و »بیل هیگیرتی « چهار    شنبه هفته گذشته با ارسال 
نامه ای به بلینکن، از او درخواست کردند تحریم های تسلیحاتی را علیه 
جمهوری اسالمی به رغم منقضی ش��دن محدودیت های تسلیحاتی 
سازمان ملل علیه تهران در اکتبر 2020 تحمیل کنند. این دو سناتور 
جمهوریخواه در نامه خود با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود ایران به 
بازار خرید و فروش تسلیحات اینطور نوش��تند: »ما باید تحریم های 
تس��لیحاتی جدی و مؤثری وضع کنیم که همراه با تحریم های ثانویه 
است تا کشور    ها و شرکت     ها را از فروش تسلیحات و مهمات به ایران منع 
کند و همچنین از فروش تسلیحات ایران به کشورهای دیگر جلوگیری 
کند«. این سناتورهای جمهوریخواه با تکرار اتهامات خود، جمهوری 
اسالمی ایران را تهدیدی برای ایاالت متحده و هم پیمانان و شرکای 

این کشور دانستند. 

تكاپويغرببرايجلوگيري
ازمحاکمهصهيونيستهادرالهه

در پ�ي ت�اش دی�وان اله�ه ب�راي بررس�ي پرون�ده جنای�ات 
رژی�م صهیونیس�تي علی�ه فلس�طیني ه�ا، دول�ت امری�کا به 
ش�دت مخالف�ت خ�ود را با ای�ن اقدام�ات اع�ام کرده اس�ت. 
صهیونیس�ت ها نیز دس�ت به دام�ن اروپایي ه�ا ش�ده اند تا این 
پرونده را از دس�تور کار دی�وان بین المللي کیف�ري خارج کنند. 
درحالي که دی��وان بین المللي کیف��ري )الهه( درصدد اس��ت پرونده 
جنایات جنگي رژیم صهیونیس��تي علیه فلسطینیان را بررسي کند بار 
دیگر حامیان غربي این رژیم دست به کار شده اند تا مانع چنین اقدامي 
شوند.  کاماال هریس، معاون رئیس جمهور امریکا روز جمعه در تماس 
تلفني خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستي بر مخالفت 
قاطع واشنگتن با تحقیقات دیوان کیفري بین المللي علیه صهیونیست ها 
تأکید کرد. براساس گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، »کاخ سفید در 
بیانیه خود تأکید کرده است که هریس و نتانیاهو در این گفت وگو بر عدم 
صالحیت دیوان کیفري بین المللي براي بررسي جرائم جنگي مقامات 
اسرائیلي علیه فلسطینیان تأکید کردند. «. تماس تلفني هریس و نتانیاهو 
یک روز پس از آن انجام شد که دادستان ارشد دیوان کیفري بین المللي 
از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده بود. جنبش مقاومت اس��المي 
فلسطین )حماس( در واکنش به اعالم واش��نگتن مبني بر مخالفت با 
تحقیقات دیوان بین المللي کیفري درباره جنایت هاي رژیم صهیونیستي 
تأکید کرد ک��ه این گام بیانگر س��هیم بودن امری��کا در تعرض  به ملت 
فلسطین است. به گزارش شبکه المیادین، حازم قاسم، سخنگوي حماس 
روز شنبه در بیانیه اي گفت: »مخالفت دولت امریکا با آغاز تحقیقات دیوان 
بین المللي کیفري درباره جنایت هاي اشغالگران، موضعي ناشایست است 
و اشغالگران را به انجام جنایت ها و کارشکني هاي بیشتر تشویق و در عین 

حال واشنگتن را در تعرض به ملت ما سهیم مي کند«. 
باتوجه به جدي ش��دن پیگیري جنایات رژیم صهیونیستي در دادگاه 
الهه، مقامات تل آویو دس��ت به دامن اروپایي ها شده اند تا بررسي این 
پرونده را از دور خارج کنند. ش��بکه »کان نیوز« صهیونیستي گزارش 
داد که بنیامین نتانیاهو و بني گانت��ز در روزهاي اخیر براي مخالفت با 
تحقیقات دیوان الهه با رهبران ارشد کشورهاي اروپایي رایزني کرده اند. 
طبق گزارش کان نیوز، »نتانیاهو و گانتز در تالش هستند که با همراهي و 
حمایت کشورهاي حامي اسرائیل، به جانشین بنسودا براي کنار گذاشتن 
تحقیقات دیوان الهه فشار بیاورند«. نتانیاهو و گانتز که شاید خودشان 
تحت پیگرد و محکومیت دیوان بین المللي کیفري قرار گیرند، در تالش 
بوده اند که با بسیج کشورهاي حامي این رژیم به دیوان و دادستان ارشد 
بعدي آن فشار بیاورند. تحقیقات دیوان الهه درباره جنایات جنگي رژیم 
صهیونیستي علیه فلسطینیان در حالي از روز پنج شنبه آغاز شد که بني 
گانتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل با ابراز نگراني از اقدام احتمالي دیوان 
الهه علیه مقام هاي این رژیم در پرونده جنایات جنگي علیه فلسطین، 
گفت که خودش و صدها صهیونیس��ت دیگر احتماالً هدف این دادگاه 
هستند.  فاتو بنسودا که عهده دار منصب دادستان ارشد دیوان بین المللي 
کیفري است، روز جمعه در بیانیه اي اعالم کرد: »امروز من آغاز تحقیقات 
درباره وضعیت فلسطین از سوی دفتر دادستان دیوان بین المللي کیفري 
را تأیید مي کنم«. کریم خان که یک وکیل انگلیسي است، اخیراً به عنوان 
دادستان ارشد دیوان کیفري بین المللي انتخاب شد و قرار است طي دو 

ماه آینده جانشین بنسودا شود. 

قدردانیازمسلمانانبهخاطرنجاتمسيحيان
جمعیت مسیحیان عراق بعد از حمله 2003 امریکا و جنایات داعش از 1/4 میلیون نفر به 250هزار نفر رسیده است

سيدرحيمنعمتی

پاپ فرانس�یس    گزارش  یک
اول صبح دیروز 
در نجف با آیت اهلل سیستانی مرجع شیعیان 
ع�راق ماق�ات ک�رد و از آنج�ا ب�ه زادگاه 
ابراهیم نب�ی)ع( در ش�هر اور رف�ت. دیدار 
54دقیق�ه ای دو مقام مذهب�ی بلندپایه که 
البته پشت درهای بسته انجام شد، دور از لنز 
دوربین     ها نماند. آیت اهلل سیس�تانی در این 
ماقات، به درد و رنج برخی ملت های منطقه 
در نتیجه جنگ، محاص�ره اقتصادی و کوچ 

اجباری اشاره کرد. 

به گ��زارش »ج��وان«، پاپ فرانس��یس، چیزی 
حدود دو دهه دیر به عراق س��فر ک��رد. پیش از 
اش��غال به دس��ت نیروهای امریکایی در س��ال 
2003، عراق حدود 1/۴ میلیون مسیحی داشت 
ولی امروز، حدود 18 س��ال بعد از اشغال امریکا، 
جمعیت مسیحیان عراق به حدود 250 هزار نفر 
رسیده است. آنگونه که منابع نزدیک به واتیکان 
گفته اند، پاپ فرانسیس در سفر به عراق، دو هدف 

عمده را دنب��ال می کرد؛ اول، همبس��تگی میان 
مذاهب و دوم ، آنگونه که منابع واتیکان به سایت 
»Convesrsation« گفته اند، »آرامش بخشی 
به مسیحیانی که در کشاکش جنگ و کشمکش 
مجبور به فرار از عراق ش��ده اند.«  پاپ دیروز در 
مالقات با آیت اهلل سیستانی، مأموریت اول خود را 
انجام داد و بعد هم نجف را به مقصد ذی قار ترک 
کرد تا در ذي قار، زادگاه ابراهیم نبي)ع( به نشانه 
همبستگي ادیان حضور پیدا کند. در این بیانیه 
دفتر آیت اهلل سیس��تانی گفته شده که ایشان در 
مالقات با پاپ، به نقش مرجعیت دینی در حفاظت 
از عراق در برابر تروریسم اشاره و تأکید کردند که 
شهروندان مسیحی نیز باید مانند دیگر عراقی      ها 
در امنیت و صلح زندگی کنند. آیت اهلل سیستانی 
بر هماهنگی تالش     ها ب��رای تحکیم ارزش های 
هماهنگی، همزیستی مسالمت  آمیز و همبستگی 
انسانی تأکید کرد. آیت اهلل سیستانی همچنین به 
درد و رنج برخی ملت های منطقه در نتیجه جنگ، 
محاصره اقتصادی و کوچ اجباری اشاره کرد و در 
مورد بی عدالتی ، س��تم ، فقر و آزار و شکنجه ای 

که بسیاری از مردم در کش��ورهای مختلف رنج 
می برند صحبت کرد. آیت اهلل سیستانی همچنین 
بر تشویق طرف های مختلف و به ویژه قدرت های 
بزرگ به تقدم عقل در اقدام��ات مختلف تأکید 
کرد. ایشان همچنین به نقشی که رهبران دینی 
باید برای پایان دادن به تراژدی      ها در سطح جهان 
ایفا کنند اش��اره کرد و به درد و رنج ملت مظلوم 
فلسطین در اراضی اشغالی پرداخت. دو طرف در 
این دیدار پیرامون چالش های بزرگی که بشریت 
امروز با آن مواجه اس��ت و نقش ایمان به خداوند 
متعال و تعهد ب��ه ارزش ه��ای واالی اخالقی در 
غلبه بر آنها صحبت کردند. آیت اهلل سیستانی در 
این دیدار همچنین از قدرت های بزرگ خواست 

که زبان جنگ را کنار گذاش��ته و توجه شان را بر 
منافع شخصی خود علیه حقوق مردم برای زندگی 

آزادانه و با عزت متمرکز نکنند. 
 چرا حاال؟

واتیکان در بیانیه اي که درباره دیدار پاپ با آیت اهلل 
سیستاني منتشر کرده، آورده که پاپ از آیت اهلل 
سیس��تاني و جامعه ش��یعیان به دلی��ل دفاع از 
»ضعیف ترین و آزاردیده ترین« جوامع اقلیت عراق 
قدرداني کرده است. ظاهراً منظور پاپ، ایزدیان و 
جامعه مسیحیان عراق است که در حمله داعش 
به موصل و دیگر ش��هرهاي عراق قرباني جنایت 
داعش ش��دند. پس از پایان این دیدار، پاپ شهر 
نجف را ترک کرد و در ادامه س��فر خود به عراق 
وارد شهر باستانی اور شد و مورد استقبال مردم 
در این شهر قرار گرفت. نماز مشترک بین ادیان با 
ریاست پاپ در این شهر تاریخی برگزار شد. پاپ 
از ظلمی که بر اقلیت ایزدی در جریان ظهور گروه 
تروریستی »داعش« در سال 201۴ رفت، یاد کرد 
و افزود که وقتی تروریسم به عراق حمله کرد، به 
بخشی از تاریخ یورش برد، اما در این برهه تاریک، 
ستاره      ها درخشیدند و مسیحیان و مسلمانان برای 
ساخت پایه های صلح با همدیگر همکاری کردند. 
نیویورک تایمز با اشاره به س��فر پاپ به عراق، به 
این نکته اشاره کرده که حمله سال 2003 امریکا 
به عراق، مانع س��فر پاپ ژان پل دوم، رهبر وقت 
کاتولیک های جهان به این کشور شد. حاال پاپ 
فرانسیس در حالی به عراق سفر کرده که جنگ 
امریکا علیه عراق و بعد نیز سقوط بخش های قابل 
توجهی از این کشور به دس��ت گروه تروریستی 
داع��ش، جامع��ه مس��یحیان را در ضعیف      ترین 
وضعیت خود قرار داده است. بر اساس آمار سال 
1987، عراق 1/۴ میلیون مسیحی داشته که بعد 
از دو موج )حمل��ه 2003 امریکا( و حمله داعش 
)201۴(، امروز به حدود 250 هزار نفر رس��یده 
اس��ت. اکثر این جمعیت به کشورهاي دیگر فرار 
کرده اند.  آیت اهلل علی اکبر رش��اد در آغاز درس 
خارج فقه القضاء از سفر سه روزه پاپ فرانسیس 
به عراق اس��تقبال کرده ولی با اشاره به وضعیتی 
که این روز     ها عراق با آن دست در گریبان است، 
می گوید:»تنها در حد یک گله اس��ت که عرض 
می کنم آقای پاپ چرا حاال؟ به تعبیر شاعر ایرانی 
حاال که: »دار     ها برچیده خون      ها شس��ته اند«! و 
جناب پاپ می خواهند قدم به سرزمین سوخته 
و ملت داغدیده عراق بگذارن��د، عراقی که در آن 
هزاران یتیم بر اثر ظلم مدعیان مسیحیت والدین 

خود را از دست داده اند!«

به رغ�م درخواس�ت هاي مک�رر امریکایي ها 
براي توقف حمات موشکي انصاراهلل به خاك 
عربستان، عضو شوراي عالي سیاسي انصاراهلل 
اعام کرد، ت�ا زماني ک�ه ائت�اف عربي یمن 
را هدف ق�رار دهد و ای�ن کش�ور را محاصره 
کند، نیروهاي مس�لح به حمله به عربس�تان 
ادامه خواهند داد. یمني ها براي نش�ان دادن 
س�طح آمادگي نظامي خود بار دیگ�ر پایگاه 
مل�ك خال�د را با پهپ�اد ه�دف ق�رار دادند. 

درحال��ي که جنبش انص��اراهلل یم��ن از رویکرد 
جدید امری��کا براي توقف درگیري ها اس��تقبال 
کرده اما به هیچ وجه از مواضع خ��ود در دفاع از 
یمن عقب نشیني نکرده است. به گزارش شبکه 
المیادین، محمدعلي الحوثي، عضو شوراي عالي 
سیاس��ي یمن روز ش��نبه در توئیتي خطاب به 
متجاوزان به یمن نوشت: » به جاي مخاطب قرار 
دادن شرکاي خود در تجاوز امریکایي، سعودي، 
اماراتي و متحدانش، محاصره ملت یمن و حمله 
به این کش��ور را متوقف کنید تا حمله به شما را 
متوقف کنیم. شکس��ت هاي مک��رر تأکیدي بر 
این امر است که ادامه حمله و محاصره بي معني 
است و تالش براي برقراري صلح و متوقف کردن 
جنایت هاي تروریس��تي ش��ما بهتر از مانورهاي 
رسانه اي صلح است.« در روزهاي اخیر یمني ها بر 
شدت حمالت موشکي و پهپادي خود به مواضع 
عربستان افزوده اند و این مسئله نگراني سعودي ها 
و مقامات واشنگتن را در پي داشته است. در همین 
راس��تا، ارتش و کمیته هاي مردمي یمن بامداد 
شنبه بار دیگر با دو فروند پهپاد پایگاه هوایي ملک 
خالد در عربستان سعودي را هدف قرار دادند. روز 

جمعه نیز ارتش یمن چندین نوبت به این پایگاه و 
همچنین فرودگاه ابها حمله کرد. به گزارش شبکه 
المسیره، سرتیپ یحیي سریع، سخنگوي ارتش 
یمن گفت: » نیروي هوایي ارتش موفق شد پایگاه 
هوایي ملک خالد را بار دیگر با دو پهپاد نوع صماد 
3 هدف قرار دهد و مکان هاي مهم را هدفگیري 
کند. «   سریع با اش��اره به ادامه عملیات ائتالف 
متجاوز تحت رهبري عربستان علیه مردم یمن 
اظهار داشت: »هدفگیري اماکن حساس و حیاتي 
عربستان در پاس��خ به ادامه محاصره و تجاوز به 
یمن صورت مي گیرد. «. امریکا در هفته هاي اخیر 
براي نجات ریاض، از انصاراهلل درخواس��ت کرده 
حمالت هوایي خود به خاک عربستان را متوقف 
کند و مذاکرات صلح را از س��ربگیرد اما با تداوم 

جنایات سعودي ها، انصاراهلل حاضر به دادن امتیاز 
نیست. انصاراهلل و ارتش یمن در دو سال گذشته 
دهها بار حمالت موش��کي و پهپ��ادي به خاک 
عربس��تان انجام داده اند و س��امانه هاي موشکي 
پاتریوت سعودي نیز نتوانسته اند این موشک ها 
را رهگیري کنند. درخواس��ت امریکایي ها براي 
توقف حمالت انصاراهلل درحالي است که واشنگتن 
در مقابل جنایات عربستان علیه ملت یمن سکوت 

کرده و آن را مشروع جلوه مي دهد. 
  لفاظي واشنگتن علیه ایران

امریکا ک��ه خود دس��تش به خون ک��ودکان و 
زنان یمني آغش��ته اس��ت، دیگران را به دامن 
زدن به تنش ها در یم��ن متهم مي کند.  یکي از 
س��خنگو هاي وزارت خارجه امریکا در سخناني 

ایران را به حمایت نظام��ي از نیروهاي انصاراهلل 
متهم کرد و گفت که واشنگتن تالش دارد مانع 
از تحقق این حمایت ش��ود. این مقام امریکایي 
جمعه ش��ب به ش��بکه الحدث عربستان گفت 
ک��ه وزارت خارجه امری��کا ایران را به داش��تن 
نقش منفي در یم��ن متهم کرد و مدعي ش��د 
که تنه��ا امری��کا و ائتالف متجاوز س��عودي به 
یمن به دنبال دستیابي به راه حل مسالمت   آمیز 
هستند. سخنگوي وزارت خارجه امریکا گفت: 
»پیام هاي ایران در یمن بسیار واضح است و ما از 
]انصاراهلل[ حوثي  مي خواهیم که حمالت خود را 
متوقف کنند«. سخنگوي وزارت خارجه امریکا 
گفت که این کش��ور گزینه هاي الزم براي فشار 
به ایران و متوقف کردن آنچ��ه را که وي قاچاق 
س��الح از ایران به یمن نامیده، بررس��ي خواهد 
کرد. س��خنگوي وزارت خارجه امریکا در ادامه 
تأکید کرد: »واشنگتن انصاراهلل را مسئول حمله 
به عربستان سعودي و اس��تان مأرب مي داند و 
آنها را تحت پیگرد قرار خواهد داد. «. این مقام 
امریکایي در مورد اقدام وزارت خزانه داري این 
کشور در اعمال تحریم علیه دو تن از فرماندهان 
این جنبش گفت که در صورت نیاز واش��نگتن 
تحریم هاي اضافي بر انصاراهلل یمن وضع خواهد 
کرد. امریکا در س��ال هاي اخیر بارها ایران را به 
ارسال س��الح به یمني ها متهم کرده است ولي 
اس��نادي که ثابت کند ایران مبادرت به این کار 
کرده است، نتوانس��ته ارائه کند و حتي سازمان 
ملل هم این اتهامات را تأیید نکرده اس��ت. این 
درحالي است که امریکا با فروش میلیاردها دالر 
به عربستان و امارات براي کشتار ملت یمن، در 

جنایات سعودي شریک است. 

در ادام�ه اقدام�ات امری�کا در حمای�ت از 
جدایی طلب�ان هنگ کن�گ آن هم با ژس�ت 
حمایت از جریان دموکراسی خواه، واشنگتن 
در موضع گیری مداخله جویانه دیگری اقدامات 
پکن برای تغییر سیستم انتخاباتی هنگ کنگ 
را ی�ك حمله مس�تقیم ب�ه خودمخت�اری و 
روندهای دموکراتیك این دولت شهر خواند و 
اعام کرد در تاش است » اقدام جمعی ضربتی « 
را علیه نقض های حقوق بشری چین ایجاد کند. 
به گزارش »ج��وان« در پی ماه   ها آش��وب افکنی 
جدایی طلبان هنگ کنگی در این جزیره که برای 

حدود یک قرن مس��تعمره روباه پیر بود، پکن در 
نهایت اوایل روز جمعه قانونی را درخصوص تغییر 
کمیته انتخاباتی هنگ کنگ ارائه داد یعنی همان 
کمیته ای که رهبر این جزیره را انتخاب می کند و 
در معرفی نامزدهای پارلمان نقش مهمی دارد اما 
در حالی که هنوز این الیح��ه در پارلمان چین به 
تصویب نرسیده است غرب دچار این هراس است 
اپوزیس��یون غربگرایی که از ماه پیش با رو کردن 
دست جدایی طلبی خود حتی میان معترضان به 
مشکالت هم طرفدار خود را از دست داده است رو 
به احتضار برود.  ند پرایس، سخنگوی وزارت امور 

خارجه امریکا در کنفرانسی خبری با همان ژست 
نخ نمای امریکایی   ها در حمایت از دموکراسی که 
با حمله طرفداران ترامپ به کنگره امریکا دروغین 
بودنش عیان شد، چین را به حمله مداوم چین به 
نهادهای دموکراتیک در هنگ کنگ متهم کردند 
پرایس همچنین در راستای سیاست چندین ساله 
اخیر امریکا برای دشمن سازی از چین در جهان 
اسالم گفت: واشنگتن در تالش است متحدان و 
شرکا را گردهم آورد و آنها را مجاب کند تا به طور 
یکصدا بدرفتاری های چین با اقلیت های مسلمان 
در س��ین کیانگ و س��رکوب ص��ورت گرفته در 

هنگ کنگ را محکوم کنند.  این سخنگوی امریکا 
بدون اش��اره به بیش از نیم قرن کشتار مستقیم 
و غیرمس��تقیم و اعمال تحریم   ها علیه مسلمانان 
جهان توسط امریکایی   ها تصریح کرد: فکر نمی کنم 
تاکنون کس��ی از واکنش بین المللی به آنچه در 
سین کیانگ رخ می دهد راضی بوده باشد و دقیقاً 
به همین خاطر است که ما به روش های مختلف 
جهان را برای متحد ش��دن در یک اقدام جمعی 
ضربتی تشویق می کنیم تا صریحاً اعالم کنیم که 
این نوع نقض    ها علیه حقوق بشر در سین کیانگ و 

دیگر نقاط جهان قابل تحمل نخواهند بود. 

انصاراهلل خطاب به عربستان: محاصره و جنگ را متوقف كنيد تا حمله نكنيم

تداوم مداخله جویی ضد چينی امریكا در هنگ كنگ 

ب�ا  دی�دار  در  پ�اپ 
سیس�تاني  آی�ت اهلل 
از  ش�یعیان  دف�اع  از 
اقلیت هاي عراق در برابر 
داع�ش قدردان�ي کرد


