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تحلیل روز

عملگراییدوحهدرسیاستخارجی
دکترسیدرضی عمادی -پس از آغاز به کار
سفیر قطر در قاهره ،سفیر مصر نیز دیــروز وارد
دوحه شد و رسم ًا فعالیت خود را آغاز کرد«.عمر
کمالالدینالشربینی» سفیرجدیدمصردردوحه
استکه رونوشتاستوارنامهخودراتقدیم«محمد
بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر کرد.
دولت مصر  23ژوئن گذشته «عمر الشربینی» را
بهعنوانسفیرفوقالعادهدرقطرتعیینکرد .پیش
از این« ،سالم مبارک آل شافی» سفیر قطر نیز
در اواسط اوت گذشته وارد قاهره شد و مأموریت
کاری خود را برعهده گرفت.روابط مصر با قطر
از ژوئن  2017قطع شد .تصمیم به قطع روابط
با قطر در آن برهه صرف ًا مربوط به مصر نبود بلکه
سه کشور عربستان سعودی ،بحرین و امــارات
هم روابط خود را با قطر قطع کرده بودند .علت
اصلی قطع روابط با قطر ادعای این چهار کشور
مبنی بر حمایت دوحه از تروریسم بود که منظور
نیز در ایــن خصوص حمایت قطر از جمعیت
«اخوانالمسلمین»مصربودکهاینچهار کشور،
آن را سازمانی تروریستی میدانند .موضوع
دیگر این است که اگرچه روابــط مصر و قطر در
ژوئــن  2017قطع شد ،اما روابــط دو کشور از
سال 2013به بعد پرتنش پیگیری میشد .قطر
از حامیان اصلی انقالب سال 2011مردم مصر
علیه رژیم دیکتاتوری «حسنی مبارک» در مصر
و در ادامه نیز از حامیان اصلی به قدرت رسیدن
اخوانالمسلمین در این کشور بود .بر همین
اســاس ،پس از کودتای سال  2013نظامیان
مصری علیه دولت اخوانی «محمد مرسی» و به
قدرت رسیدن مجدد نظامیان در مصر ،روابط
این کشور با قطر تیره شد .عالوه بر این ،قطر از
جمله کشورهایی بود که تحوالت ضد اخوانی
سال 2013درمصرراکودتامیدانست.باوجود
فشارهایی که دولت «عبدالفتاح السیسی» علیه
قطر وارد میکرد ،اما دوحه حاضر نشد دیدگاه
خودرادربارهاقدامنظامیانضداخوانتغییردهد
و همچنین حمایت از اخوان المسلمین را پایان
دهد .فرایند احیای روابط مصر با قطر از اوایل
سال 2021آغاز شد .عربستان سعودی با تغییر
دولت در آمریکا و روی کار آمدن «جو بایدن» که
انتقادهایجدیبهسیاستهایریاضدردوران
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داشت ،به
سمت احیای روابــط با دوحه حرکت کرد .قطر
ژانویه گذشته در نشست شورای همکاری خلیج
فارسدرشهرالعالیعربستان شرکتکرد وطی
آن توافق آشتی دوحه با چهار کشور عربستان،
مصر ،امارات و بحرین پس از گذشت نزدیک به
چهار سال قطع روابط ،امضا شد.احیای روابط
کامل قطر با مصر یکی از نشانههای عملگرایی
در سیاست خارجی دوحــه اســت .قطر همواره
در سیاست خارجی بر گفت وگــو و مــذاکــره با
کشورهاییکهباآنهااختالفدارد،تأکیدوسعی
میکند در جهت کاستن از تنشها در سیاست
خارجی خود گام بردارد زیرا مقامات دوحه بر این
باور هستند که پیشرفت اقتصادی این کشور در
گرو داشتن سیاست خارجی فعال و پویاست .در
همین زمینه ،پس از این که سفیر قطر در اوت
گذشته وارد قاهره شد« ،جابر الحرمی» مسئول
رسانهای قطر در صفحه کاربری خود در توئیتر
نوشت" :روابــط قطر و مصر پس از توافق العال
شاهدپیشرفتچشمگیریاست.قطردرسیاست
خارجیخودبرتعاملسازندهباکشورهایدیگراز
جملهکشورهایعربیواسالمیتأکیددارد".

چهره روز
ملکهبریتانیامودبانهاماخیلی
محکم جایزه سالمند سال
از سوی یک مجله را رد کرده
و گفته اســت" :پیری فــرد به
احساساوست"!همسرملکه
کــه چــنــدی پیش فــوت کرد
جایزهسالمندسال ۲۰۱۱راازآنخودکردهبود.
ملکهالیزابتدومقراراستسالآیندههفتادمین
سالگرد سلطنت خود را جشن بگیرد ،که روزی
خاص در بریتانیا خواهد بود و بابت آن تعطیالت
سراسریبرگزارخواهدشد/.بیبیسی

مأرب،برگبرندهآیندهیمن
اندیشکده «کارنگی» در گزارشی
اندیشکده روز
بــه اهــمــیــت نــبــرد مــــأرب بــرای
انصارا ...و نقش تعیینکننده این
شهر در آینده اقتصاد دولت انصارا ...پرداخته و
معتقداستبهدلیلجایگاهویژهاقتصادیمأرب
برای آینده انصارا ،...در نهایت این شهر توسط
آنها تصرف خواهد شد .در ادامه بخشهایی از
گــزارش مـیآیــد :تــاشهــای جــدی نیروهای
انصارا ...برای تصرف مأرب نشان از اهمیت این
شهربرایحکومتآیندهاینجنبشبرشمالیمن
دارد.مأربعالوهبرموقعیتبینظیرژئوپلیتیکی،
شاهراهبسیاریازخطوطتجاریمنطقهایاست
و دارای بزرگ ترین نیروگاه برق یمن و ذخایر

درنشستمسکوچهگذشت؟

الوروف:تغییرقدرتدرافغانستان،حقیقتاست.طالبان:شروطرابرآوردیمچرا
بهرسمیتشناختهنشویم؟
نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان و
نمایندگاندهکشورازجملهروسیه،چین،ایران،
هندوپاکستاندیروزبرگزارشد.آمریکاامادراین
نشست شرکت نکرد .نشست مسکو که عنوان
«فرمت مشورتی مسکو دربــاره افغانستان» را
دارد بر وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان،
تشکیل دولت فراگیر و تالش بین المللی برای
اجتناب از بحران انسانی در این کشور متمرکز
بــود.این کنفرانس در سال  ۲۰۱۷و با هدف
سرکوب فعاالن دینی جمهوری آذربایجان
در پی شروع موج جدید و بی سابقهای از ایران
ستیزی حکومت جمهوری آذربایجان به بهانه
انتقادات جمهوری اسالمی ایران از گسترش
نفوذ رژیــم صهیونیستی و حضور ضدامنیتی
این رژیم در جمهوری آذربایجان تشدید شده
است.به گزارش مهر،بر همین اساس سرکوب
اقشار متدین مردم جمهوری آذربایجان توسط
نیروهایپلیسباکوهمزمانباجشنهایهفته
وحــدت ،عصر سه شنبه با بازرسی غیرقانونی
مــنــزل حجت االســـام حاج ایلقار ابراهیم
اوغلو ،روحانی سرشناس جمهوری آذربایجان
آغــاز و در نهایت این شخصیت برجسته آذری
بازداشت شد .حاج ایلقار ابراهیم اوغلو پیش از
دستگیریباانتشارپیامویدئویی،مردموبهویژه
دیندارانجمهوریآذربایجانرابهحفظآرامش
و پرهیز از افتادن در دام هر گونه خرابکاری
و دسیسه دشمنان اســام و ملت جمهوری

رسیدگیبهمسائلافغانستانتشکیلشدهاست.
در نشست دیــروز ،وزیر خارجه روسیه در دیدار
با هیئت طالبان ،از این گروه خواست اطمینان
دهند که خاک افغانستان علیه کشورهای ثالث
مورد استفاده قرار نمیگیرد .سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه ،گفت :وضعیت افغانستان
پس از تغییر قدرت در کابل در  ۱۵اوت همچنان
ناپایدار است و گروههای تروریستی ،همچون
داعش و القاعده ،در تالش هستند تا از آن به نفع

همزمانباجشنهایهفتهوحدتآغازشد

دور جدید برخورد با فعاالن دینی
در جمهوری آذربایجان
آذربایجان فراخواند.حاج ایلقار ابراهیم اوغلو
در این پیام تاکید کرد :دشمنان اسالم و مردم
مسلمان جمهوری آذربایجان به اهــداف خود
نخواهند رسید.حجت االســام و المسلمین
حاج ایلقار ابراهیم اوغلو ،رهبر جمعیت دینی
جمعه جمهوری آذربایجان پس از چند ساعت
بازجویی آزاد شد و از مردم خواست به علت این
که طی چند روز آینده دسترسی فنی به تلفن
نخواهد داشت ،در این روزها از مراجعه به وی در
شبکههایاجتماعیخودداریکنند.همچنین
بعد از دستگیری حاج ایلقار ابراهیم اوغلو که از
روحانیان سرشناس آذربایجان و فعال حقوق

یورونیوز:طالبان به خانواده های مهاجمان انتحاری پول و زمین می دهد

انتحاری ها
اهرم وحشت طالبان!

شــریــفــی -هــتــل  5ســتــاره
اینترکنتیننتال کابل که در
سال های  2018و 2016
مهمانانش به رگبار طالبان
بسته شدند و پیش از آن در
ژوئن  2011انتحاری های
شــبــکــه حــقــانــی انــفــجــاری
بــــزرگ را در آن رقـــم زده
بودند ،میزبان مهمانی مهم
طــالــبــان بـــود .مــراســمــی به
دعوت سراج الدین حقانی،
ســرپــرســت وزارت داخــلــه
حکومت طــالــبــان (و رهبر
شبکهحقانی)برایتجلیلاز
خانواد ه انتحاری هایی که در
دو دهه گذشته کشته شده
بودند .انتحار و کشته شدن
در زمینه اهــداف طالبان آن
قدر بــرای این گــروه اهمیت
داشت که لوکس ترین هتل
پایتخت را بــرای این مراسم
در نظر بگیرند .در خبرنامه
وزارت داخله طالبان آمده
که حقانی در سخنانش این
مهاجمانرا«قهرمانانوطن»
خوانده و از آنهــا قدردانی
کـــرده اســـت .ســـراج الدین
حقانی که به دالیــل امنیتی

در تمامی عکس های منتشر
ش ــده چــهــره اش پــوشــانــده
شــده ،تعدادی از مردانی را
که پسران خود را به صفوف
طالبان فرستادند به آغوش
کشیده اســت .این که عامل
مرگ هزار شهروند بی گناه
افــغــان ،ایــن گونه احساس
شوق را به نمایش می گذارد
اما پایان ماجرا نبود .وزارت
کشور حکومت طالبان در
بیانیه ای ضمن وعده اعطای
زمینبهخانوادههایاینافراد
اعــام کــرد پوشاک و همین
طوروجهنقدبهمبلغ ۱۰هزار
افغانی( ۱۱۱دالرآمریکا)در
اختیار آن ها قرار داده شده
اســت .آن چــه در ایــن میان
جلب توجه می کند این است
کــه بــا وجــود تسلط طالبان

فوقالعاده منابع طبیعی است که  ۹۰درصد
ذخایر نفت و گــاز یمن را شامل میشود .این
ویژگیهای ممتاز موجب شده این شهر به برگ
برندهای تبدیل شود که هم انصارا ...و هم دولت
منصورهادیبهدنبالحفظوتثبیتآنباشند.به
همین سبب انصارا ...با همه توان طی ماههای
اخیر به دنبال تصرف این شهر است تا بتواند
جایگاه خود را در آینده یمن به عنوان یک بازیگر
اصلی تضمین کند .در سال ۲۰۲۱و دور جدید
حمالت به مأرب که این بار از دفعات قبل بسیار
شدیدترنیزبود،مجموعهایازمذاکراتبهمنظور
ایجاد آتشبس با محوریت نماینده ویژه آمریکا و
سلطان عمان انجام شد ولی همچنان نبرد در
مأرب ادامه داشت زیرا انصارا ...به صراحت با
عمل خود نشان داد که منافع اقتصادی را به

خود استفاده کنند .این سازمان های تروریستی
باردیگرسعیمیکنندسرهایخودراباحمالت
جسورانهوخونیندرمناطقمختلف[افغانستان]
باال ببرند .ناظران می گویند مسکو به ویژه نگران
نفوذگروهداعش،بهجمهوریهایسابقآسیای
میانه است که روسیه آنها را «ضربهگیر» تلقی
می کند .در مقابل ،عبدالسالم حنفی ،معاون
رئــی ـسالــوزرای کابینه طالبان در سخنرانی
خــود مــدعــی شــد کــه دولـــت طــالــبــان بــه تمام
کشورهای جهان به ویــژه کشورهای همسایه
اطمینان میدهد که هیچ تهدیدی متوجه آنها
از افغانستان وجــود نــدارد ،اما این تضمین در
حالی که در دو جمعه گذشته نمازگزاران هدف
حمالت تروریستی قرار گرفته اند ،زیر سوال می
رود .از جمله این که طالبان با وجود ناتوانی در
برقراریامنیتداخلی،چگونهمیخواهدجلوی
حمالت گــروه های تروریستی را بگیرد؟ وزیر
امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش
گفت« :تغییر قدرت در افغانستان یک حقیقت
است و روسیه متوجه تالشهای طالبان برای
باثباتسازیوضعیتدرافغانستانهست.دولت
قبلیافغانستانتحترهبریاشرفغنیرئیس
جمهور سابق ،انتظارات را برآورده نکرد .اکنون
یک دولــت جدید در قــدرت اســت .این حقیقت
مسئولیت بزرگی را بر دوش طالبان می گذارد.
ما به تالش ها در جهت باثبات سازی وضعیت
نظامی-سیاسی و بهبود فعالیتهای دستگاه

بــر افــغــانــســتــان ،ای ــن گــروه
همچنان دست به آمــوزش و
تجهیز نیروهای انتحاری می
زند .گروه طالبان در روزهای
پس از تسلط بر کابل در ۱۵
آگوست در یک رژه نظامی از
جملهکمربندهایانتحاریو
خودروهایبمبگذاریشده
را به نمایش گذاشتند .این
گــــردان انــتــحــاری در شهر
فــیـضآبــاد و قــنــدوز نیز رژه
مشابهی را انجام داد .به نظر
م ـیرســد رس ــانــهای کــردن
حضور گردانهای انتحاری
در شــمــال افــغــانــســتــان به
ویــژه شهرهایی که با کشور
تاجیکستانهممرزند،نوعی
پیامهشدار بهدولتامامعلی
رحـــمـــان ،رئــیــس جمهور
تاجیکستانباشد.

نگرانیهای بشردوستانه ترجیح میدهد .از
جملهخواستههایانصارا...واریزسهمیازسود
نفت و گاز مأرب به حسابی ویژه در بانک مرکزی
یمن در صنعا بود تا برای پرداخت حقوق معوق
کارکناندولتمورداستفادهقرارگیرد .رهبران
انصارا ...بر این باورند که برای ایجاد یک دولت
مستقل و کامل در منطقه تحت تسلط خود همه
ملزومات را در اختیار دارند .آنها موفق به تأمین
کاملامنیتبرمناطقتحتسلطهخودشدهاندو
بدوننگرانیازشناساییبینالمللیاقتدارکامل
خودرابهعنوانیکدولتمشروعاعمالکردهاند.
بااینحالآنهابراینموضوعنیزواقفندکهمنابع
مالیالزمبرایادارهمناسبدولتخودراندارند
و بر ایــن اســاس به دنبال دستیابی به مــأرب و
درآمدهاینفتوگازآنهستند.

بشر است ،سه روحانی سرشناس دیگر شیعیان
آذربایجانبهنامهایشیخسردارحاج حسنلی،
شیخ جالل شفیع اف و شیخ قدیر محمد اف به
دست حکومت الهام علیاف با اتهامات نامعلوم
دستگیر شدند .گفتنی است ساعت ها بعد از
دستگیریشیخجاللشفیع اف باشرطمعرفی
خود در ساعت  ۲۲هر شب به اداره امنیت و
استفاده نکردن از شبکههای اجتماعی ،آزاد
شدهاست.ویگفتهاست:تنهاگناهماتحصیالت
دینیدرجمهوریاسالمیایراناست،احتما ًال
تا چند روز به موبایل و شبکههای اجتماعی
دسترسی نخواهم داشــت .گفتنی است شیخ

دولتی توجه می کنیم ».ذبیح ا ...مجاهد،معاون
وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی
طالباننیزگفت«:کشورهامیتوانندکمکوحس
مسئولیتپذیریخودرانسبتبهافغانستانابراز
کنند .حقیقت ًا ،اقتصاد افغانستان به پشتیبانی
بیشتری نیاز دارد ».بهگزارش رویترز ،در پی
مذاکرات مقامهای روسیه ،چین و پاکستان،
این کشورها وعده کمکهای بشردوستانه به
افغانستان در نشست مسکو را دادهاند .در کنار
مشکالتاقتصادی،طالبانازاینکهبهرسمیت
شناخته نمی شود تحت فشار است .امیر خان
متقی ،وزیر امور خارجه موقت افغانستان دیروز
گفت که طالبان معتقد است تمام شرایط الزم
را برای آن که جامعه بین المللی آن را به عنوان
مقامات مشروع افغانستان به رسمیت بشناسد
بــرآورده کــرده اســت« .چــرا آن ها نباید ما را به
رسمیت بشناسند؟ ما تمام خاک افغانستان را
تحت کنترل داریــم و همه شرایط را بــرآورده
کردهایم و به عنوان یک دولت همه استانداردها
را رعایت می کنیم ».در مقابل سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روسیه گفته است مسکو انتظار
دارد طالبان به تعهدات خــود بهویژه دربــاره
تشکیل دولت همهشمول عمل کند .الوروف
تاکیدکرده«:بهرسمیتشناختنرسمیطالبان
هم اکنون مورد بحث نیست .ما با آنها در تماس
هستیم .به آنهــا میگوییم به وعدههایی که
هنگام به قدرت رسیدن دادهاند ،عمل کنند».
ســردار حاجی حسنلی و تمکین جعفراف و
علی موسایف و بقیه دستگیر شدگان همچنان
در بند سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان
هستند .درخــور ذکر است هم اکنون نزدیک
به  ۲۰۰نفر از فعاالن نهضتی و علمای مبارز
جمهوری آذربایجان با اتهامات ساختگی در
زندانهای دولت باکو به سر میبرند.همچنین
بــا هــدف تشدید ســرکــوب فــعــاالن رســان ـهای
شیعی در جمهوری آذربایجان روزنامه نگار
آذربایجانی تمکین جعفر اف بازداشت شد.
تمکین جعفر اف ،کارمند وب سایت Maide.
 azاســت.یــادآور میشود ســال گذشته حکم
بــازداشــت عــل ـیاف جانشین حــزب اســام
جمهوری آذربایجان به درخواست دادستانی
این کشور تا  ۲۸اکتبر ( ۲۰۲۰هفتم آبان ماه
امسال) تمدید شد .وی از تاریخ  ۱۱اسفند ۹۸
به اتهامات واهی به مدت چهار ماه در بازداشت
بهسرمیبرد.
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پیشخوان بین الملل
نیوزویک عکس
روی جلد خود را
به پیروزی رئیس
جــمــهــور ســوریــه
اخــتــصــاص داد.
ایــــن نــشــریــه با
انتشارعکسبشار
اسد نوشت :اسد
با پیروزی مقابل
آمریکا دوبــاره به جایگاهش در صحنه جهانی
برمیگردد.

قاب بین الملل

نــصــب هــــزاران دســتــمــال سفید در مقابل
ساختمان مجلس برزیل به نشانه گرامی داشت
 600هزار قربانی ویروس کرونا در برزیل و در
اعتراض نمادین به سوء مدیریت دولت در مهار
همه گیری کرونا /رویترز

نمای روز

دولت نظامی میانمار صدها زندانی سیاسی را
که در جریان اعتراضات به کودتای نظامی سال
گذشته ارتش دستگیر کرده بود ،آزاد کرد/.
خبرگزاری فرانسه

