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 حمالت انصاراهلل به آرامکو 
و پایگاه ملک خالد

نیــروی هوایی ارتش یمن صبح روز گذشــته 
)جمعه( اهداف حیاتی در پایگاه هوایی ملک خالد 
و فرودگاه بین المللی ابها را در عمق خاک عربستان 
هدف قرار داد. به گزارش المسیره، سرتیپ یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح ارتش و کمیته 
های مردمی یمن اظهار داشــت: نیــروی هوایی 
 2K ارتش موفق شد با سه پهپاد صماد 3 و قاصف
اهداف حیاتی در پایگاه هوایی ملک خالد و فرودگاه 
بین المللی أبها را مورد هدف قــرار دهد. نیروهای 
مســلح یمن طی چند روز گذشــته اهدافی را در 
عمق عربســتان از جمله مناطق مهم و حیاتی در 
پایتخت عربستان ، جده ، العسیر ، جیزان و نجران 
را با موشک های بالستیک و پهپادهایی هدفگیری 
کردند. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
روز پنجشــنبه اعالم کرد، یگان پهپادی نیروهای 
انصاراهلل یمن، مواضع مهمی در پایگاه »ملک خالد« 
در »خمیس مشــیط« و آرامکو عربستان را هدف 
قرار داد. به عبارتی دیگر حمله به مواضع عربستان 
ســعودی طی دو مرحله در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه انجام شده است. یحیی سریع همچنین روز 
پنجشنبه عنوان کرد که این عملیات  ها در واکنش به 
تشدید تجاوز و تداوم محاصره یمن توسط دشمنان 
این کشور انجام شده اســت. ائتالف متجاوز عربی 
تحت امر عربستان پیشتر مدعی انهدام یک فروند 
پهپاد متعلق به نیروهای انصار اهلل یمن شده بود. از 
سوی دیگر، یحیی سریع در صفحه کاربری خود در 
توییتر نوشت: یگان موشکی یمن صبح پنجشنبه 
به لطف خداوند متعال، شرکت سعودی آرامکو در 
شهر جده را با موشک بالدار »قدس 2« هدف قرار داد 
که دقیقاً به هدف برخورد کرد. وی همچنین گفت: 
عملیات مذکور در چارچوب پاسخ طبیعی و قانونی 
علیه تداوم محاصره و تجــاوز علیه ملت عزیز یمن 
صورت گرفت. یمن از حدود هفت سال پیش شاهد 
جنگ و درگیری  میان نیروهای جنبش انصاراهلل و 

دولت مستعفی یمن است. 
    

چین نظام انتخاباتی هنگ کنگ را 
بازبینی می کند

کنگره ملــی خلق چین، بزرگترین نشســت 
سیاسی این کشور که یک هفته به طول می انجامد، 
بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را در دستور 
کار دارد. به گزارش بی.بی.ســی، وانگ چن، نایب 
رئیس کنگره ملی خلق چین، روز گذشته )جمعه( 
اعالم کرد متمم های قانون اساســی هنگ کنگ 
بازبینی می شــوند تا روزنه های انتخاباتی را برای 
مخالفانی که به دنبال اســتقالل از چین هستند، 
ببندند. رهبران چین می گویند می خواهند نظام 
انتخاباتی هنگ کنگ را به ترتیبی تغییر دهند که 
قدرت میهن دوســتان در آن تضمین شود. سال 
گذشــته میالدی همه اعضای دموکراســی خواه 
شورای هنگ کنگ اســتعفا دادند. این دولتشهر 
مدت ها است صحنه برخورد پلیس با تجمع های 
معترضان دموکراسی خواه بوده است. هنگ کنگ 
تا سال ۱۹۹۷ به مدت ۹۹ سال تحت اجاره انگلیس 
بود اما در آن سال با انقضای مدت اجاره، به حاکمیت 
جمهوری خلــق چین بازگشــت. طبق اصل یک 
کشور، دو سیســتم که دولت مرکزی چین هنگام 
تحویل حاکمیت هنگ کنــگ آن را پذیرفت، قرار 
بود این سرزمین تا سال 2۰۴۷ میالدی از حقوق و 
آزادی های دموکراتیک در حدی باالتر از ساکنان 
سرزمین اصلی چین برخوردار شود و ساکنان آن 
بخش عمده امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار 
انگلیس از آن برخوردار بودند، حفظ کنند. از سوی 
دیگر در کنگره ملی خلق چین اعالم شد که پکن 
قصد دارد بودجه نظامی خود را برای سال 2۰2۱، 
۶.۸ درصد افزایش دهد که کمی بیشــتر از ســال 
2۰2۰ است. بودجه نظامی چین برای سال جدید 
2۰۹ میلیارد دالر است که سه تا چهار برابر کمتر از 
بودجه ایاالت متحده به حســاب می آید. آدام نی، 
مدیر مرکز سیاست چین از استرالیا گفت: این رقم 
اعالم شده رسمی است که احتماال تمام هزینه های 
مربوط به امور دفاعی را در نظر نمی گیرد. این مشکل 
در کشورهای دیگر هم همانند آمریکا، وجود دارد. 
چین این افزایش ها را به دلیل رسیدن به غرب اعالم 

کرده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پس از هفته ها حــرف و حدیث 
باالخــره روز گذشــته )جمعــه( 
عراق شــاهد فرود هواپیمای پاپ 
فرانســیس، رهبــر کاتولیک های 
جهــان در فــرودگاه بغــداد بود. 
اتفاقی کــه در نوع خــود بی نظیر، 
مهم و به شــدت از حیــث امنیتی، 
سیاســی و مذهبی حائــز اهمیت 
قلمداد می شــود. نکته قابل توجه 
اینکه پاپ در نخستین دقایق ورود 
به بغــداد خواهان پایــان دادن به 
»خشونت، فرقه گرایی، افراطی گری 

و ناشکیبایی« شد. 
همــه او را بــا نــام »پــاپ« یا 
»فرانسیس« می شناســند اما نام 
اصلــی اش خورخه ماریــو برگولیو 
اســت. او متولــد بوئنــوس آیرس 
)پایتخت آرژانتین( اســت. از سال 
۱۹۹۸ به عنوان سراسقف بوئنوس 
آیرس بخدمت پرداخت و در ســال 
2۰۰۱ مقــام کاردینالــی را از پاپ 
ژان پل دوم دریافــت کرد. برگولیو 
در ســال 2۰۱3 به جــای بندیکت 
شــانزدهم به عنوان پــاپ انتخاب 

شد و لقب فرانســیس را برای خود 
برگزید. نکته جالــب در کارنامه او 
این است که وی نخستین عضو فرقه 
یسوعی )یســوع به معنی معلمان 
مسیح(  و اولین کشــیِش اهل قاره 
آمریکا و اولین غیر اروپایی است که 
به این مقام می رسد. پاپ فرانسیس 
ایتالیایی، اســپانیایی و آلمانی را به 
راحتی ســخن می گویــد و حاال او 
در بغداد است و ســه روز را در عراق 

سپری خواهد کرد.
 اوایل ظهر دیــروز که هواپیمای 
پــاپ وارد بغــداد شــد، مصطفی 
الکاظمــی، نخســت وزیر عــراق 
به اســتقبال او رفت که از مدل راه 
رفتنش می شــد یک غرور خاص را 
به صورت محســوس مشاهده کرد. 
او اولین نخســت وزیری اســت که 
حــاال از باالترین مقــاِم مذهبی در 
جهاِن مسیحیت استقبال می کند 
و این اســتقبال زمانی انجام شد که 
بسیاری از معتقدان وی بارها اعالم 
کرده اند که امنیِت عراق این روزها 
بسیار شــکننده است. بر این اساس 
اولین پیامی که از ورود پاپ به عراق 
به تمام دنیا و به خصوص کشورهای 
منطقه مخابره می شــود این است: 
»عراق هنوز امنیت دارد.« این پیام 

برای داعــش و حامیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای آن هم بسیار مهم است 
و بر همین اساس مصطفی الکاظمی 
توانست اولین دستاورد خود از سفر 
پــاپ را در کارنامــه اش ثبت کند؛ 
چراکه او اساســاً یک چهره امنیتی 
بوده و ســال های ســال در کسوت 
مسئول ســرویس اطالعاتی عراق 
مشــغول به فعالیت بوده و حاال که 
بحــث انتخابات آتــی در عراق داغ 

شده، در حال میدان داری است. 
از مانــور قــدرِت الکاظمی که 
بگذریم باید بــه این نکتــه توجه 
شود که در این سفر حدود ۷۰ تا ۸۰ 
خبرنگار پاپ فرانسیس را همراهی 
می کنند که این خود نشان می دهد 
تا چه حد سفر به عراق برای واتیکان 
و جهان مسیحیت اهمیت ویژه ای 
دارد. باید به این موضوع اشاره کرد 
که در سال 2۰۰۰ میالدی قرار بود 
پاپ به عراق ســفر کند اما اوضاع و 
احوال امنیتی در عراق و همچنین 
منطقه که حوادث ۱۱ ســپتامبر بر 
آن ســایه انداخت، مانع از این سفر 
شد. مســاله دیگر این است که پاپ 
فرانسیس پیشــتر و قبل از آنکه ُرم 
را به مقصد بغداد ترک کند در جمع 
خبرنــگاران گفته بــود می خواهد 

با افــرادی دیدار کند کــه رنج های 
فراوانی را در سال های اخیر متحمل 
شــده اند. بدون تردید اشاره رهبر 
کاتولیک های جهان به مسیحیانی 
اســت که در زمان جوالن داعش بر 
بخش هایی از عراق، دشــواری ها و 
مرارت های فراوانی را تجربه کردند 
که مارونی ها و حتی ایزدی ها هم در 

این جرگه قرار می گیرند.
 پیــش از تولد داعــش، در 3۱ 
اکتبر سال 2۰۱۰ میالدی نیروهای 
القاعــده در کلیســای جامع بغداد 
)کلیســای نوتــردام( اقــدام بــه 
گروگانگیــری کردنــد. حادثه ای 

که به خونین تریــن گروگانگیری 
اســالمگرایان علیه مسیحیان این 
کشور تبدیل شــد و در جریان آن 
۴۴ نفر مسیحی، دو کشیش و هفت 
نیروی امنیتی کشته شدند.  اینکه 
پاپ فرانسیس بر سفر به عراق اصرار 
داشته، انتقادهای زیادی را از سوی 
خبرگزاری ها و روزنامه ها به وجود 
آورده اســت که دلیلش هم پاندمی 
کرونا اســت. واتیکان با وجود بدتر 
شدن وضعیت شیوع کرونا در عراق از 
این سفر دفاع کرد و در بیانیه ای اعالم 
داشت که فاصله گذاری اجتماعی و 
ســایر اقدام های بهداشتی، با دقت 

اعمال خواهد شد.  
انعقاد سند صلح

بــر اســاس برنامه ســفر پاپ 
کــه از ســوی واتیــکان در اختیار 
خبرگزاری ها عراقی گذاشته شده، 
فرانسیس ۸۴ ساله قرار است امروز 
)شــنبه( با آیت اهلل علی سیستانی، 
مرجعیت تشیع عراق در شهر نجف 
دیدار کند. خبرگزاری فرانسه به نقل 
از لوئیز یاکو، اسقف اعظم کلیسای 
کلدانی عراق، با تایید این خبر اعالم 
کرد که مالقات مذکــور به صورت 
خصوصی و بدون رعایت تشریفات 
معمول بین دو رهبر برگزار می شود. 
مهمتر از هر چیز این اســت که 
اســقف یاکو اعالم کــرده طی این 
مالقات دو رهبر قرار اســت ســند 
اخوت برای صلــح جهانی را به امضا 
برســانند. اشــاره یاکو به ســندی 
اســت که پیــش از این در ســال 
2۰۱۹ میــالدی به امضای شــیخ 
احمد الطیب، مفتــی اعظم االزهر 
مصــر رســید و در آن خشــونت و 
افراطی گری مذهبی مورد نکوهش 

قرار گرفته بود. 
بر همین اساس این اقدام از سوی 
تمام ناظران و تحلیلگران مســائل 
بین الملل، مهمترین موضوعی است 
که طی این ســفر دنیا بــا آن روبرو 
خواهد شد. نکته دیگر این است که 
بیش از 2۰ سال اســت دولت عراق 
سرشماری عمومی انجام نداده و آمار 
دقیقی از تعداد مسیحیان این کشور 
وجود نــدارد. با این حــال، در نبوِد 
مرجع قابل  اعتماد و استناد، برخی 
می گویند که مســیحیان دو درصد 

جمعیت حدوداً ۴۰ میلیونی عراق 
)حدود ۸۰۰ هزار نفر( را تشــکیل 
می دهند و برخی هم تعداد آن ها را 
حدود ۵۰۰ هزار نفر برآورد می کنند 
که البته بخشی از آنها به دلیل ظهور 

داعش از این عراق خارج شدند. 
مســاله مهم دیگر این است که 
پاپ امروز )شنبه( در شهر تاریخی 
اور که در استان ذی قار واقع شده، در 
کنار مسلمانان همچنین ایزدی ها و 
صابئینی ها )پیــروان دو آیینی که 
قدمتی بیشتری از مسیحیت دارد( 

عبادت خواهد کرد. 
این اقدام در حالی انجام می شود 
که بیش از چند ماه است در ذی قار 
و ناصریه تجمعات اعتراضی گسترده 
برگزار شــده که چندین کشــته و 
زخمی بر جا گذاشته است و می تواند 
یک تهدید جــدی برای امنیت پاپ 
تلقی شود. اما ســفر پاپ به استان 
نینــوا و توقف او در موصــل که روز 
یکشنبه انجام خواهد شد، موضوعی 
اســت که نگرانی های زیادی را به 
وجود می آورد؛ چراکه او قرار است در 
پایتخت خالفت خودخوانده داعش 
به کلیســای التحیرا برود! سفر پاپ 
به اربیل، پایتخت اقلیم کردســتان 
عراق که قرار اســت فردا )یکشنبه( 

انجام شود هم بسیار مهم است. 
شــهری که چندی پیش مورد 
حمله راکتی قرار گرفت و پاپ قرار 
است در آن مراســم عشای ربانی را 
به جای بیاورد. تمــام این اتفاق ها 
یــک روی ســیاه دارد و یک روی 
ســفید که همه معتقدنــد پیام آن 
 بیش از هر چیز نمایش همبستگی

 و صلح است. 

پاپ در به بغداد بر پایان دادن به خشونت، فرقه گرایی و افراطی گری تأکید کرد؛

ورود رهبر کاتولیک های جهان به عراق در میانة بحران ها 
سفر پاپ به استان نینوا و 
توقف او در موصل که روز 

یکشنبه انجام خواهد 
شد، موضوعی است که 
نگرانی های زیادی را به 
وجود می آورد؛ چراکه 

او قرار است در پایتخت 
خالفت خودخوانده داعش 

به کلیسای التحیرا برود!

اسقف اعظم کلیسای 
کلدانی عراق، اعالم کرده 
که مالقات پاپ و آیت اهلل 

سیستانی به صورت 
خصوصی و بدون رعایت 

تشریفات برگزار می شود 
و طی این مالقات دو رهبر 

قرار است سند اخوت برای 
صلح جهانی را به امضا 

برسانند

دولت الجزایر قصد دارد با انجام اصالحاتی، تابعیت شهروندان عضو سازمان های تروریستی را لغو کند. به گزارش 
اسپوتنیک، عمار بلحیمر، وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت الجزایر گفت، وزیر دادگستری در جلسه دولت 
پیش نویس اولیه قانون اصالح و تکمیل دستور شماره ۷۰ - ۸۶ مورخ ۱۵ دســامبر ۱۹۷۰ را مطرح کرد که شامل 
قانون تابعیت نیز است. هدف از این اصالحات به روز کردن سیستم تابعیت الجزایر است. وی گفت، این پیش نویس 
قانون پیشنهاد می کند که سیستم سلب تابعیت برای هر الجزایری ساکن در خارج 
از اراضی الجزایر اجرایی شود و اقداماتی که عامدانه به منافع کشور آسیب جدی 
وارد می کند یا تمامیت ارضی را مخدوش می کند، جرم تلقی شود. این پیش نویس 
مشمول کسانی که عضو سازمان تروریستی هســتند یا این سازمان ها را تامین 
بودجه و برای آنها تبلیغ می کنند و نیز کســانی که با کشــورهای دشمن الجزایر 

تعامل دارند هم می شود.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان عنوان کرد که هیئت های مذاکره کننده کابل و گروه طالبان باید روند 
مذاکرات را سرعت ببخشند. به گزارش آناتولی، زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اعالم کرد: 
هیئت های مذاکره کننده کابل و گروه طالبان باید روند مذاکرات را ســرعت ببخشند. وی همچنین ضمن اشاره به 
دیدار خود با مقامات دولت افغانستان، نمایندگان نهادهای غیردولتی و رهبران سیاسی در جریان سفر سه روزه به 
کابل، گفت: برای پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان و حمایت از آن،  موضوعات 
مختلفی را در سطح بین المللی برای حمایت از روند گفت وگوها بررسی کردیم. 
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با بیان اینکه هیئت های دو طرف باید یک 
راه حل برای رســیدن به یک آتش بس و صلح پایدار در این کشــور را پیدا کند، 
تاکید کرد که طرفین باید برای تسریع روند مذاکرات و پیشرفت آن گزینه های 

مختلف را بررسی کنند.

خلیل زاد: دولت افغانستان و طالبان روند مذاکرات را تسریع بخشندالجزایر تابعیت شهروندان عضو سازمان های تروریستی را لغو می کند

کامــاال هریس، معــاون رئیس جمهــور آمریکا و 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
در گفتگویی تلفنی بر مخالفــت خود با آغاز تحقیقات 
رســمی الهه درباره جرایم جنگی این رژیم در اراضی 
فلســطینی تاکید کردند. بــه گزارش روســیاالیوم، 
مخالفت کاماال هریس و نتانیاهو با تالش های دادگاه 
کیفــری بین الملل یک روز پــس از آن صورت گرفت 
که دادســتان دادگاه کیفری گفت دفتر وی رســماً 
تحقیقی را در خصوص فلسطین آغاز کرده است. وی 
گفت تحقیق درباره جرایمی خواهد بود که اختیارات 
قضایی دیوان آنها را در برمی گیرد و به آنها می پردازد و 
از ۱3 ژوئن 2۰۱۴ رخ داده اند. کاخ سفید در بیانیه ای 
در پی تماس تلفنی هریس و نتانیاهو در روز پنجشنبه 
اظهار داشــت که معاون رئیس جمهور بر تعهد قاطع 
ایاالت متحده به تضمن امنیت اســرائیل تاکید کرده 

و گفته است دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 
همکاری با تل آویو پایبند است. هریس حمایت قاطع 
خود را از توافق نامه های عادی ســازی اخیر که توسط 
رژیم صهیونیستی با کشــورهای عربی امضا شده ابراز 
کرد. هریس و نتانیاهو در مورد اهمیت ادامه همکاری 
و مشارکت نزدیک در مورد مســائل منطقه ، از جمله 

پرونده ایران توافق کردند.

مردم لبنان در اعتراض به افزایش قیمت ها بخصوص 
قیمت دالر و نابسامانی وضعیت معیشتی برای سومین 
روز متوالی دســت به تظاهرات زده و راهها را مســدود 
کردند. به گزارش سایت المیادین، معترضان لبنانی در 
بیروت در اعتراض به اوضاع بد معیشتی و افزایش قیمت 
دالر با آتش زدن الستیک ها برخی مسیرها را مسدود 
کردند اما نیروهای امنیتی به شکل جزئی این مسیرها 
را باز کردند. در شــمال هم معترضان مســیر دریایی 
طرابلس را از هر دو جهت بســتند و در مقابل مقر دولت 
و دادگستری در طرابلس تحصن کردند. در جنوب نیز 
معترضان برخی مسیرها و بزرگراهها را مسدود کردند 
اما نیروهای امنیتی تعدادی از این مســیرهای بسته را 
باز کردند. این اعتراضات در حالی صورت می پذیرد که 
مســووالن دولت جدید آمریکا در حال بررسی امکان 
اتخاذ اقدامات هماهنگ با اروپایی ها جهت تحریم رئیس 

بانک مرکزی لبنان هستند. تحریم هایی که واشنگتن 
امکان اعمال آن را بر ریاض سالمه، رئیس بانک مرکزی 
لبنان بررسی می کند به تحقیقات درباره اختالس اموال 
عمومی مربوط می شود. بحث و بررسی ها در مورد امکان 
بلوکه کردن حساب های سالمه در خارج از کشور و اتخاذ 
اقداماتی برای محدود کردن قدرت سالمه برای انجام 

فعالیت های تجاری در خارج از کشور است. 

حمایت هریس از اسرائیل در تماس تلفنی با نتانیاهواعتراضات معیشتی در لبنان برای سومین روز متوالی
خبرخبر


