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جمعآوری حمایت علیه «مادورو»

حکومــت مادورو تالش کرد امریــکا را مقصر بداند اما مردم بهطور معمول
ایــن موضــوع را درک میکردنــد کــه ماننــد از هــم پاشــیدگی صنعت نفت
ونزوئــا ،شــبکه برق ملی نیز طی ســالها حکومت چاویســتا تخریب شــده
اســت ،زیرا دولت نتوانســته بود اقدامات الزم برای تعمیــر خرابیهای این
بخــش و ســرمایهگذاری جدیــدی در آن انجــام دهد .پولی که برای شــرکت
ملی نفت دولتی و شــبکه سراســری برق نیاز بود ،کجا رفته بود؟ این پول در
دســت حکومت کامالً فاســد ونزوئال بود .اگر این یک قیام مردمی نبود پس
چه نامی میتوان روی آن گذاشت؟ ما به افزایش فشارهای خود علیه رژیم
مــادورو ادامــه دادیم ،وزارت دادگســتری امریــکا علیه دو نفر از ســرکردگان
باندهای قاچاق مواد مخدر (که اتفاقاً هر دو از مقامهای سابق رژیم بودند)
اعالم جرم کرد و اکثر اعضای بانک توسعه کشورهای امریکایی که  48کشور
قاره امریکا در آن عضویت دارند ،از برکناری مادورو حمایت کردند.
تالشهــای رژیم برای بهبود وضعیت برق کشــور نتایج خوبی نداشــت،
زیرا پستهای برق تحت فشار بازگشت بار الکتریکی اکثراً منفجر میشدند
که فقدان تعمیر و نگهداری مناســب و قدیمی و فرســوده بودن تجهیزات و
زیرساختهای صنعت برق ونزوئال را نشان میداد.

فرانکفورتر آلگماینه (آلمان):

اتحادیــه اروپا در پائیزی که گذشــت،
بــا توجه به اینکه نمیدانســت بایدن
در قبــال اروپا چه عملکــردی خواهد
داشــت ،اقدام بــه ایجــاد تعرفههای
تنبیهی خود علیه برخی شــرکتهای
امریکایی مثل ایرباس و بوئینگ کرد،
امــا اکنون دو طــرف در حــال مذاکره
برای رفع این تعرفهها هستند.
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زهره صفــاری /رهبر بــزرگ کاتولیکهای
جهــان پس از ماهها تــاش واتیکان برای
مالقات با آیتاهلل سیستانی ،کمتر از یک
ساعت میهمان خانه کوچک مرجع عالی
شیعیان عراق در نجف شد تا اتحاد ادیان
و پیام صلح را به جهان برساند.
به گــزارش شــبکه خبــری «الجزیره»،
ایــن دیــدار تاریخــی کــه برجســتهترین
شاخصه ســفر «پاپ فرانسیس» به عراق
بــه شــمار میرفــت در آغازیــن ســاعات
صبح دیروز و در حالی که به صورت زنده
در رســانههای عراقــی منعکس میشــد،
به انجام رســید .خــودروی ضدگلوله پاپ
در اســکورت خودروهــای امنیتــی و تحت
تدابیــر نظامــی شــدیدی کــه از آغازیــن
ســاعات ورود پــاپ بــه فــرودگاه نجــف
اعمال شده بود در نزدیکی خانه آیتاهلل
سیستانی متوقف شد و پاپ و همراهانش
مجبور شدند مســافتی را پیاده طی کنند.
اما به محض رســیدن او به خانه آیتاهلل
سیســتانی ،تعدادی کبوتر سفید به نشانه
صلح آزاد شدند و به پرواز درآمدند و پاپ
پس از دیدار با پســر آیتاهلل سیســتانی با
رعایت پروتکل های بهداشــتی در حضور
مرجــع عالــی شــیعیان نشســت .همــه
بحشهــای این نشســت به صــورت زنده
منتشــر شــد اما گفتوگوی مستقیم پاپ
و آیت اهلل سیســتانی در مــدت  40دقیقه
بــدون حضــور همراهــان و تنهــا توســط
مترجمانشان دنبال شد.

ëëچشماندازروشناتحادادیان
براساس گزارشهایی که از دفتر واتیکان
و دفتــر نجــف بــه دســت آمــده ،ایــن دیدار
تاریخــی ماهها از همه ابعاد توســط طرفین
مــورد بررســی قــرار گرفته و حتی دســتکم
یک بار نیز لغو شد اما سرانجام در اوج شیوع
کرونــا و به رغم وجود مخاطرات تروریســتی
در نخستین سفر پاپ به عراق رقم خورد.
در این میان آنچه بیانیهها نشان میدهد
روند مذاکرات بســیار امیدبخش بوده است.
بــه طــوری که به نوشــته ایرنــا ،پــس از دیدار
دفتر آیتاهلل سیســتانی در بیانیهای نوشت:
«رهبــران دینــی و مذهبی نقــش خاصی در
حمایــت از مســیحیان عــراق دارنــد و رهبــر
شــیعیان نیز با تأیید نگرانیهای پاپ درباره
شــهروندان مســیحی ،زندگــی در امنیــت و
صلــح و در چارچــوب قانون اساســی را حق
مســلم آنها دانســت .مــا باید بــرای تحکیم
ارزشهــای همزیســتی مســالمت آمیــز و
همبســتگی انســان تالش کنیم تا بتوانیم از
درد و رنــج برخــی ملتهــای قربانی جنگ
بکاهیــم ».مرجــع عالی شــیعیان همچنین
از قدرتهای بزرگ خواســت که زبان جنگ
را کنار گذاشــته و بر منافــع مردم توجه کنند:
«بســیاری از مــردم بویــژه در منطقــه مــا که
همچنــان از جنگهــا ،اعمال خشــونتها و
محاصره اقتصادی و آوارگی و ...رنج میبرند
بــا فقر ،بی عدالتــی ،ســتم ،آزار و اذیتهای
مذهبی و فکری ،سرکوب آزادیهای اساسی
و فقدان عدالــت اجتماعی روبهرو هســتند.

اهلل
دیدار پاپ با آیت 
پیروزی تشیع و مسیحیت

AP

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

نیویورک تایمز (امریکا):

با توزیع واکســنها ،پاندمی کرونا
در حــال رخــت بربســتن از امریــکا
اســت ،اما نژادپرســتی هنوز به قوت
خــود باقــی اســت ،شــاید عمومــاً
نژادپرســتی اقدامــی علیــه ســیاه
پوســتان قلمــداد شــود ،اما آســیایی
تبارهــا نیــز بــا خشــونتهای کالمی
زیادی روبهرو هســتند کــه باید با آن
مبارزه شود.

ایندیپندنت (انگلیس):

دولت انگلیــس که پیش از شــیوع کرونا،
وعــده افزایش  2.1درصدی حقــوق کارکنان
بهداشــت و درمــان ایــن کشــور را داده بــود،
پس از گذشــت ماهها بــه دلیل عمل نکردن
بــه وعدههایــش و تصمیــم بــه افزایش یک
درصدی حقوق آنها مورد انتقاد شــدید قرار
گرفــت .در همین حال پرســتاران نیز تهدید
کردهانــد کــه بــرای اعتراض به ایــن تصمیم
اعتصاب خواهند کرد.

دیدار تاریخی پاپ و آیت اهلل
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ادامه از صفحه اول

«ادیــب شیشــکلی» ،کوشــید بــا تأســیس حزبــی جدیــد بــه نــام «جنبــش
آزادیبخــش عربــی» ،ایــن انقســام سیاســی را معالجــه کنــد و با اســتفاده از
جایگاه خود از سیاســتمداران بزرگ ســوری خواست به این حزب بپیوندند.
عمــاً نیــز برخــی از بعثیهــا و سوسیالیســتها و الئیکهــا بــا توجــه بهنام
ایــن جنبش و شــعارهایی که برافراشــته بود ،بدان گرویدند .اما درخواســت
«شیشــکلی» بــه مشــارکت همه فعاالن حزبــی در حزب جدیــد نینجامید و
اگــر چه برخی از شــخصیتهای بعثی وارد حزب او شــدند ،امــا اکثریت در
اعتراضــی آشــکار و خشــمی اعالم شــده ،خــارج از این حزب باقــی ماندند.
بــا اینکــه دوره حکومت «شیشــکلی» ،به ســوریه نوعی ثبات و اســتقرار داد،
بــا برخی محدودیتها و ســرکوب آزادیهــا همراه بود .ضمــن اینکه روش
برخــورد متهورانه او بــرای پایان دادن به عصیان مردمی در «جبل العرب»
از طریــق ارتــش و بــا بمباران ،موجب قربانی شــدن ده ها تن از شــهروندان
بیگناه شد و به شکست انجامید.

دور نـما

خاطرات یک دیپلمات
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نمونه آن ملت فلســطین در ســرزمینهای
اشــغالی اســت .الزم اســت رهبــران دینــی
و معنــوی بــرای کاهــش ایــن آالم و رنجهــا
بــه نقــش خــود عمــل کــرده و طرفهــای
ذیربــط ،منطــق و حکمــت را ســرلوحه کار
خــود قــرار دهنــد ».در ادامــه ایــن بیانیه نیز
اســتیالی تروریســتها بر بخشهای زیادی
از استانهای عراق که برخی تحت مالکیت
مسیحیان بوده است ،شــرمآور خوانده شد.
واتیــکان نیــز در بیانیــهای اعالم کــرد« :پاپ
از آیتاهلل سیســتانی و شــیعیان عراق برای
مقابله با خشــونتها و مشــکالت بزرگی که
طی ســالهای اخیر پیش آمــده ،برای دفاع
از ضعیف ترینها و مظلومترینها قدردانی
میکند .پیام صلح آیتاهلل سیســتانی تأیید
دوبــارهای بر مقــدس بودن زندگی بشــریت
و اهمیــت اتحــاد مردم عــراق بــود ».در این
بیانیــه همچنیــن بــر نظــر پــاپ بــه اهمیت

همکاری و دوستی بین فرقههای دینی برای
تعالــی زندگــی مردم عــراق و منطقــه و کل
بشــریت نیز تأکید شــد .به نوشته «واشنگتن
پســت»« ،عبــاس الکاظــم» ،رئیــس بخش
شــورای آتالنتیــک معتقــد اســت« :هــر دو
مقام هــواداران بســیاری دارند .بدون شــک
در شــرایط عــادی پــاپ تنهــا در ایــن ســفر
میبایســت با مســیحیان دیدار کند امــا او با
حضور در خانه آیتاهلل سیستانی ثابت کرد
که ابعاد متفاوتی را از این برنامهریزی دنبال
میکند ».در پی این دیدار پاپ به شهر «اور»
زادگاه حضرت ابراهیم(ع) در جنوب ناصریه
رفت و در جمع مردم ،تروریسم و خشونت را
برخاسته از دین ندانســت .پاپ پس از ترک
شــهر «اور» به سمت بغداد حرکت کرد تا با
مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و گفتوگو
کند .وی قرار است در این چند روز سخنرانی
بینالمذاهبی داشته باشد.

پاپ فرانسیس  4ســال قبل نیز به یک کشور مسلمان ،یعنی
مصر ســفر کــرد و در این ســفر ،بــرای ترمیم روابــط بین اهل
سنت و مســیحیان که به خاطر اظهارنظر پاپ بندیکت رو به
تیرگــی گــذارده بود ،با شــیخ االزهر دیــدار کرد .اما دیــدار او با
آیتاهلل سیســتانی از جنســی دیگر بود .او در این دیدار تأکید
کــرد که تبــادل افکار مذاهب ،اهمیتی وافــر دارد .او در واقع با
این دیدار خواهان تقریب افکار مسیحیان کاتولیک و شیعیان
شــد .نــگاه مثبت او به تشــیع نیز بــه تالشهایــی برمیگردد
کــه جمهوری اســامی ایران در طول  42ســال گذاشــته برای
برقراری ارتباط با واتیکان و گرم نگه داشتن این ارتباط داشته
اســت .روابط فعــال ایران با واتیکان ،مکاتباتــی که واتیکان با
امام خمینــی(ره) و مقام معظم رهبری داشــته ،ســفرهایی
که مقامات مختلف واتیکان به ایران داشتند و توافقهایی که
بین دو طرف حاصل شده است ،همگی در کنار هم منجر به
دیدگاه و رویکرد مثبت واتیکان به مذهب تشــیع شده است.
ماحصل این رویکرد مثبت سفری است که این هفته به عراق
انجام شده و دیداری است که بین ایشان و آیتاهلل سیستانی
صورت گرفته اســت .این دیدار با توجه به مقامی که آیتاهلل
سیســتانی در جهان دارند و به عنوان یک مدافع حقوقبشــر
شــناخته میشــوند ،بــرای شــخص پــاپ کــه او نیز بــه عنوان
چهرهای مدافع حقوقبشر شناخته میشود ،اهمیت داشت و
البته برای تشیع نیز که حقانیت خود را در صلح و تالش برای
رسیدن به آن به اثبات میرساند ،برد و پیروزی بزرگی است.
بــا این حــال باید اذعان کرد ،نباید از این ســفر انتظار داشــت
معجــزهای رخ داده و صلح به عراق بازگردد .زیرا کســانی که
به گفتار پاپ درباره صلح اهمیت میدهند ،کســانی نیستند
که عراق را به آشوب کشیدهاند .کسانی این کشور را دستخوش
ناآرامــی کردهانــد که حاضر به ترک آن نیســتند و تا زمانی که
آنان در عراق حضور دارند ،نمیتوان انتظار بازگشت آرامش
به این کشور را داشت.

