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پاپ،الکاظمیوامتیازسیاسی!
ســفــر ســـه روزه پــــاپ فــرانــســیــس ،رهــبــر
کهای جهان به عراق که از جمعه گذشته
کاتولی 
آغــاز شده بــود ،پایان یافت .با پایان سفر پاپ
فرانسیس ،ذکر سه نکته اهمیت دارد :نکته
نخست این که پاپ فرانسیس قدرت اجرایی
ِ
تصمیمات دارای ضمانت اجرایی
با اتخاذ
ندارد .بنابراین ،از ابتدا قرار نبود سفر پاپ به
عراق دستاورد اجرایی داشته باشد بلکه این
سفر ابعاد تاریخی و نمادین داشته است .به این
دلیل که رهبر کاتولیکهای جهان به یک کشور
مسلمان دارای اکثریت جمعیت شیعه سفر و با
مرجع عالیقدر شیعیان دیدار و گفت وگو کرد.
بنابراین ،اگرچه در ایــن سفر بر موضوعاتی
نظیر نزدیکی ادیان ،منع خشونت ،منع تبعیض
مذهبی یا مبارزه با تروریسم تأکید شده است،
اما این اظهارات بیش از همه بیانگر دغدغه
رهبران مذهبی بود و قابلیت اجرا شدن آن به
اراده سیاسی دولت عراق و البته شرایط داخلی
این کشور بستگی دارد .نکته دوم دربــاره این
سفر ،نگاه سیاسی است .صحنه سیاسی عراق
به خصوص در زمانه کنونی ،شاهد تعارض و
واگرایی میان گرو ههاست و دولت «مصطفی
الکاظمی» نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد.
اگرچه تامین امنیت این سفر تاریخی ،کارنامه
مثبت دولت الکاظمی است ،اما به نظر نمیرسد
ایــن سفر بــرای دولــت بغداد و شخص نخست
وزیر امتیاز سیاسی خاصی در پی داشته باشد.
آن چه وجود دارد ،تالش حامیان دولت برای
بــهــرهبــرداری سیاسی از ایــن سفر اســت .این
تــاش سیاسی از ســوی دولــت محلی اربیل
کردستان نیز انجام میشود تا بار دیگر موضع
کردها و دولــت منطقهای کردستان در افکار
عمومی برجسته شود« .محمد امین پنجوینی»،
سیاستمدار کرد عراقی ،دربــاره سفر پاپ به
اربیل گفت" :سفر پاپ به اربیل انعکاس جهانی
گسترد های داشــت و او در ایــن سفر ،مهمان
کردها بــود و ایــن بــدان معناست که بــار دیگر
مسئله کردها و حقوق و خواستهای آنان در
محافل جهانی مطرح شد ".این نوع تحلیل در
حالی است که عامل اصلی سفر پاپ فرانسیس
به اربیل ،وجود جمعیت زیاد مسیحی در منطقه
کردستان بود .از آن جایی که پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیکهای جهان است برای پیگیری
امور مسیحیان و همچنین دیدار با مسیحیان به
منطقه کردستان سفر کرد .نکته سوم و پایانی
این که ،اگرچه سفر پاپ به عراق یک سفر نمادین
مذهبی بود اما نشان داد صلح ،امنیت ،کرامت
انسانی و مخالفت با خشونت دال مرکزی و
مشترک و مورد احترام در همه ادیان است و اگر
در بعد اجرایی مشکالت جدی در این باره وجود
دارد ،مربوط به ضعف و نبود اراده جدی دولتها
در داخل کشورها و قدرتهای جهانی است.

نمای روز

نیروهای گارد ملی آمریکا در حال توزیع آب
آشامیدنی بین مــردم ایالت می سی سی پی
آمریکا .بسیاری از بخش های این ایالت آمریکا
به دلیل توفان برفی از سه هفته پیش با مشکل
قطعی آب روبه روست /.رویترز

کارتون روز

ریشه در خاک

رسوایینژادپرستیملکه

عروسملکهالیزابت 5:ماههبارداربودمکهبهدلیلرفتاربدخاندانسلطنت،تصمیمبه
خودکشیگرفتم،دغدغهآنهامیزانتیرگیرنگپوستفرزندمبود

باردار بودم که به دلیل رفتار بد خاندان سلطنت،
تصمیم به خودکشی گرفتم حتی دربــاره تمایل
خودبهخودکشیازدیگراعضایخانوادهسلطنتی
طلب یاری کردم ،اما تنها همسرم بود که به کمکم
شتافت .مگان مارکل درباره نژادپرستی خانواده
سلطنتی نیز گفت که آن ها قبل از به دنیا آمدن
پسرشان«آرچی» نگران بودند که چقدر پوست او
تیره خواهد بود .او تاکید کرد که عنوان «پرنس» از
پسرشان «آرچی» که اکنون یک سال دارد ،دریغ
شدهاستزیراخانوادهسلطنتینگران«میزانتیره
بودنپوستنوزاد»بودند.اواماازفردخاصیکهاین
نگرانی را مطرح کرده نام نبرده است .نگرانی از
رنگ پوست «آرچی» در حالی است که مادر مگان
مارکل یک شهروند آمریکایی آفریقاییتبار است.
مگان بی آن که توضیح بیشتری بدهد از تهدید به
مرگ خود نیز سخن گفته است .در همین زمینه
شاهزاده هری نیز در بخش دیگری از مصاحبه
مشترکشان با «سیبیاس» گفته که «از تکرار
تاریخواهمهداشتهاست».بهنظرمیرسدکهاشاره
هری به مرگ مادرش ،دایانا بوده است« .هری»
دراین گفت و گو از رفتار پدرش ،شاهزاده «چارلز»
انتقادکردهوگفتهاستکه«کمکچندانیازاودر
مقابلهبااینمشکالتدریافتنکردهوحتیپدرش
به تلفنهای او پاسخ نمیداده است ».شاهزاده
هری گفت « :سه بار با مادربزرگم صحبت کردم و
دو بار با پدرم که او دیگر به تماس هایم پاسخ نداد.
او سپس گفت ،حرفهایت را بنویس ».مگان و

شریفی-یک سال پس از آن که مگان مارکل و
همسرش شاهزاده هری ،نوه ملکه بریتانیا کاخ
سلطنتیشان در لندن را برای زندگی در آمریکا
ترککردند،حاالآنهاحرفهاینزدهزیادیبرای
گفتندارند.مگانوهریکهبااوپراوینفری،مجری
مشهور آمریکایی به گفت و گو نشستند ،خانواده
سلطنتی بریتانیا را به «نژادپرستی و دروغ گویی»
متهم کردند .سخنانی چالش برانگیز که ساکنان
کاخ باکینگهام را با چالش اخالقی روبه رو کرده
است.عروسخانوادهسلطنتیدراینمصاحبهکه

یکشنبهشببهوقتآمریکاپخششد،گفت:پس
از ازدواج در سال  ۲۰۱۸به خودکشی فکر کرده
بود.دراینمصاحبهاختصاصیباشبکهسیبیاس
آمریکا ،شاهزاده هری و مگان مارکل در طول دو
ساعت درباره طیف وسیعی از موضوعات از جمله
نژادپرستی ،سالمت روان ،رابطهشان با رسانهها
و سازوکارهای خانواده سلطنتی صحبت کردند.
مگان در این مصاحبه از «تنهایی مرگبار» خود
سخن گفته و حتی به «تمایل خود به خودکشی»
اشاره کرده است .او توضیح داده است  :پنج ماهه

حمالت سنگین موشکی و پهپادی ارتش یمن
به عمق خاک سعودی که تا بندر نفتی راس
التنوره هم رسید ،سعودیها را دچار وحشت
فزایندهای کرده است .آنها که در طول یک
مــاه گذشته عــاوه بر تــاش وسیع نظامی،
رسانهای و اقتصادی به منظور متوقف کردن
نیروهای مسلح یمنی بــرای دست کشیدن
از مــأرب ،از همه ظرفیتهای دیپلماتیک
اربابان غربی خود هم بهره گرفته بودند تا شاید
سقوط مارب کمی دیرتر صورت بگیرد ،پاسخ
تجاوزگری را با مشت محکم یمنیها دریافت
کردند.به نوشته کانال اخبارسوریه،درست
یک روز پس از حمالت هوایی کور به پایتخت
یمن که در آن تعداد زیادی از منازل شهروندان
ویــران شد و گروهی از ایــن شهروندان هم
به شهادت رسیدند یا زخمی شدند ،عضو
شــورای سیاسی جنبش انــصــارا ...در پیام
یک کلمهای در توئیتر خطاب به سعود یها

انصارا:...حمالتبهعمق عربستانشدت مییابد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مذاکرهباآمریکانتایجمثبتینداشت،نبردمأربتعیینکنندهخواهدبود

نوشت« :ادبتان میکنیم» و تنها چند ساعت
پس از این توئیت طول کشید که یگان پهپادی
و موشکی ارتش یمن که تا ظهر آن روز ،نزدیک
به  12فروند پهپاد را روانــه زیرساختهای
نظامی سعود یها در جده کرده بود ،شام
سعودیها را با  22فروند پهپاد و موشک
خــراب کند.این عضو شــورای سیاسی
جنبش انصارا ...یمن در مصاحبه با شبکه
المنار پس از این حمالت گسترده پهپادی
و موشکی که برای کشور در محاصرهای
مانند یمن یــک رکـــورد بیسابقه
محسوب میشود،
نکات مهمی را بر
زبان راند و گفت:

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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آن ها میخواهند که یمن به صورت یک جانبه
و یک طرفه عملیات را متوقف کند و آن ها به
خــودشــان حق انحصاری در پیشرو یهای
میدانی به ویژه در مأرب را میدهند ،ششمین
عملیات تــــوازن بــازدارنــدگــی از
بزرگ ترین عملیاتهای پاسخ به
ائتالف متجاوز در عمق عربستان
بــوده است.محمد البخیتی در
این گفتوگو با بیان این که ما
در تمامی جبههها آماده
خــواهــیــم شــد و
حــمــات خــود
را بــــه عــمــق
عـــربـــســـتـــان

هری سال گذشته خانواده سلطنتی را ترک و
برای زندگی به آمریکا ،زادگــاه مگان مهاجرت
کــردهانــد .آنهــا در انتظار تولد فرزند دوم خود
هستند .کاخ باکینگهام ابتدای اسفند اعالم کرد
کههریومگان،دوکودوشسساسکس(عناوین
سلطنتی) دیگر به عنوان اعضای شاغل خانواده
سلطنتی بریتانیا برنخواهند گشت .این زوج که
اکنوندرکالیفرنیازندگیمیکنند،درماهمارس
 2020رسم ًا از سمت خود کناره گیری کردند
و قرار شده بود که بعد از  ۱۲ماه این وضعیت را
دوبــاره بررسی کنند .تأیید کنار رفتن آن ها به
این معنی است که شاهزاده هری و مگان القاب
و انتصاب های افتخاری نظامی و سلطنتی خود
را پس میدهند و در نتیجه این وظایف و القاب
بین دیگر اعضای شاغل خانواده سلطنتی توزیع
میشود .جانی دایموند خبرنگار بی بی سی
در امــور مربوط به خانواده سلطنتی میگوید
«:بررسیمجددوضعیتهریومگانمیتوانست
تشریفاتی باشد ،زیرا از قبل هم مشخص بود که
آن ها نمیتوانند دیگر با زندگی در کالیفرنیا
به وظایف خود به عنوان اعضای ارشد خانواده
سلطنتیادامهدهند».ملکهالیزابتپیشترباتایید
کناره گیری هری و مگان از مسئولیت ها و وظایف
سلطنتیگفتهبود:آندو«اعضایدوستداشتنی
خانواده باقی میمانند ».با این حال به نظر نمی
رسدپسازاینمصاحبهجنجالی،آنهاهمچنان
محبوب کاخ نشینان لندن باشند.
تشدید خواهیم کرد و با تشدید حمالت آن
ها از طریق تشدید حمالت خودمان مقابله
خواهیم کرد ،افزود :جز با پس گرفتن مأرب
و میدانهای نفتی در آن ،مردم یمن نخواهند
توانست محاصره را بشکنند ،نبرد مأرب در
روند جنگ و نزاع تعیین کننده خواهد بود.
این عضو ارشد جنبش انصار ا ...همچنین به
موضوع گفتوگو با طرف آمریکایی اشاره کرد و
یادآور شد که به هیچ عنوان با آنها به صورت رو
در رو مذاکره نشده و تماسهای غیرمستقیمی
با آمریکاییها از طریق عمانیها وجود دارد .ما
اعالم کردهایم که به حمله به عربستان تا زمانی
که تجاوزها متوقف نشود ،ادامه خواهیم داد.
این دیدار مثبت نبود چرا که طرف آمریکایی
خواهان توقف جنگ به صورت یک طرفه شد
و ما با ایــن مسئله مخالفت کردیم.به گفته
البخیتی ،صنعا قادر به ساخت تمامی انواع
سالح از تفنگ گرفته تا پهپاد است.

3
پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی «اللزاس»"نام
خیابان ها ،جایگاهی برای زنان""تابلوی
خیابان هــا هــنــوز نــام هــای زنــانــه بسیار
کمی دارنـــد .امــا جنبش متولد شــده در
شهرهای بزرگ در جاهای دیگر گسترش
می یابد :خیابان پس از خیابان ،مدرسه
پس از مدرسه ،سرانجام نام زنان برجسته
[بر تابلوی خیابان ها] ظاهر می شوند.
نشانه ای مثبت در روز جهانی حقوق زنان"

چهره روز

دفترریاستجمهوریسوریهازابتالی«بشار
اسد» و همسرش «اسماء االسد» به ویروس
کرونا خبر داد.در این اعالمیه آمــده است
که هر دو در شرایط با ثباتی  به سر میبرند
و در حال انجام کارهای روزمره در شرایط
قرنطینههستندکهبهمدتدوتاسههفتهبه
طولخواهدانجامید.

