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یادداشت

رهبر واقعی قطر کیست؟

رهبر واقعی قطر کیســت؟ روی کاغد امیر تمیــم بن حمد آل ثانی37 ،
ســاله پسر شــیخ حمد بن خلیفه آل ثانی که در سال  2013به نفع تمیم از
قدرت کناره گیری کرد .اما رهبران عربســتان سعودی و امارات متحده عربی
کهاینک روابط دیپلماتیک ستیزه جویانهای با قطر دارند تصور میکنند هنوز
شیخ حمد ،که به نام «امیر پدر» شناخته میشود ریسمان اوضاع را در دست
دارد .حقیقت میتواند دلیل بروز بحران خلیج فارس را روشن کند ،منطقهای
کهایــاالت متحده در تالش اســت با میانجی گــری در آن ثباتایجاد کند و
همزمانایران از حاشیه شــاهد بدبختی آنها است .قضاوتهای متعددی در
خصوصاین که واقعا چه کسی کنترل اوضاع در دوحه را در دست دارد وجود
دارد ،هیــچ کدام به طور خاص به خاندان آل ثانــی نمیپردازد ،قبیلهای که
روزگاری بادیه نشــین بود و تعداد اعضای آن از چند هزار نفر فراتر نمیرود
اما سومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد .یک دیپلمات سابق که سالها
در دوحه زندگی کرده و اصرار دارد که امیر پدر همچنان دیپلماســی قطر را
پیــش میبرد میگوید :حمد از اماراتیها و بحرینیها خوشــش نمیآید ،اما
از ســعودیها کام ً
ال بیزار است .حمد  65ســاله علی الظاهر تحلیل تاریخی
و تا حد زیادی شــخصی خــودش را دارد .یک بــار وی در اتاقی که مملو از
نقشــههای کهن بــود  5روز پی در پی برای وزیر دفــاع بریتانیا در خصوص
ارتباط تاریخی خاندان آل ثانی با مکانی در دور دســتها  ،که اغلبشاناینک
در خاک عربستان سعودی است ،ســخنرانی کرد .حمد از نگاهاین دیپلمات
مردی «زورگو» و «خطرناک» است.
کسانی که آشنایی نزدیکی با خاندان آل ثانی ندارند نگاه خوش بینانهای
بــه او دارند  .قضاوت یــک مقام اروپایی که در جریــان میزبانی جام جهانی
 2022در قطــر بوده متفاوت اســت :تمیم مردی با اراده اســت ،اما نیروی
محرکه پدرش اســت .میلیاردها دالر خرج زیرســاختهای جام جهانی شده
اســت.این به غیر از رشــوهای است که ادعا میشــود برای دریافت میزبانی
پرداخت شــده اســت .یک آژانس اطالعاتی اروپایی مبلغاین رشــوه را 180
میلیون دالر تخمین زده اســت.این مقادیر برای دوحه پول خورد است .گاز
قطر باعث شــدهاین کشور بیشترین ســرانه تولید ناخالص ملی را در جهان
داشــته باشد .حمد در دوران حکمرانی ازاین ثروت استفاده کرد و الجزیره را
تاسیس کرد ،اولین شــبکه تلویزیون ماهوارهای در منطقه که به طرز حیرت
آوری باعث نفوذ قطر در منطقه شــد و همســایگان قطر را آزرده خاطر کرد
چرا که به صداهای اپوزسیون و واعظان پر دردسر همچون روحانی اسالم گرا،
یوسف القرضاوی ،اجازه حرف زدن میداد .در طی چند سال ،حمد توجهی به
اعتراضات دیپلماتیک به برنامههای الجزیره نمیکرد ،اغلب در پاســخ با لحن
حیرت آور و غافلگیر کنندهای به ســفرا میگفت الجزیره مستقل است و باید
از آزادی بیان برخوردار باشــد .به نظر میآید ،حمد از هیچ فرصتی برای آزار
همسایگان عرب خود در خلیج فارس نمیگذرد ،حتی اگر باعث جداییاش از
شــورای همکاری خلیج فارس شود ،شورایی که از زمان آغاز جنگ پر آشوب
ایران و عراق در ســال  1980شیخ نشینها و سلطنت نشینهای محافظهکار
عــرب را محافظت کرده اســت .نمونهها ازاینکه حمد انگشــت در چشــم
همســایگان خود کرده بیشمار اســت .همین اواخر در جریان جنگ داخلی
سوریه ،قطر با عربستان سعودی بر سراینکه کدام یک از موثرترین جنگجویان
جهادی حمایت میکنند وارد نزاع شــد .دوحه همچنین از اخوان المسلمین
به عنوان موج پیش برنده آینده جهان اســام حمایت میکند ،موضعی که با
توجه به سیاست اخوان المسلمین در زیر سوال بردن پادشاهیهای موروثی،
همچون قطر ،طنزآمیز اســت .روابط خصمانه حمد با همسایگان عرب خود
به روزهای نخســت حکمرانی اش باز میگردد .پس از آن که در سال 1995
حمد پدر خودش را از ســلطنت برکنار کرد ،سعودیها و اماراتیها با قدری
مداخلــه از جانب بحرین ،تالش کردند تا کودتایی متقابل ترتیب دهند .چند
صد مرد قبیله نشــین استخدام شدند و دســت کم یک مورد خلع سالح در
صحرا به وقوع پیوست .این دسیسه شکست خورد چرا که یکی از مردان قبیله
نشــین دربار حمد را از نقشه کودتا باخبر کرد.ایاالت متحده که نمیخواست
ســعودیها ،متحد مهم تر و بزرگ تر خود در منطقه را آزرده کند از هرگونه
محکوم کردن کودتا سرباز زد و حمد را مایوس کرد.
فارین پالیسی-ترجمه ایران دیپلماسی
پاورقی

سیلی سنگین امیر قطر بر ائتالف سعودی

ائتالف عربستان سعودی ،ایاالت متحده و اسرائیل چه امیدها بر آن بسته بودند
مانند ائتالفهای سابقی که تالش شده بود بر علیه ایران ایجاد شود .اما این ائتالف
هم از بدو تولد نوزادی ناقص الخلقه به دنیا آمد.
علیرغم اینکه عربستان سعودی کل توان مالی خود را در میان گذاشت و ایاالت
متحده و اســرائیل کل البی گری و توان سیاســی خود را در میان گذاشتند اما پس
از شــام آخر همه رهبران کشورهایی که در ریاض گرد هم آمده بودند به کشورهای
خود بازگشتند تا سیاستهای خاص خود را دنبال کنند .درحالیکه عربستان و ایاالت
متحده تالش داشتند در این اجالس ایران را به عنوان دشمن واحد همه کشورهای
اســامیبه جای اســرائیل معرفی کنند اکثریت مطلق کشــورهای اسالمی ،البته
آنهایی را که میتوان به عنوان کشور معرفی کرد ،بدون استثناء به ملک سلمان و
محمد بن ســلمان و پرزیدنت ترامپ پوزخند زدند .همانند سابق ،عربستان سعودی
بالفاصله گول پوزخند رهبران کشورهای اسالمیرا خورد و متصور بود که میتواند
با فشــار بر علیه قطر ضعیف کشی کند تا بقیه حساب کار دستشان بیایند .به همراه
برخی کشــورهای همسو قطر را به اتهام حمایت از تروریسم محاصره کردند و توقع
داشــتند بقیه با آنها همراهی کنند اما اتفاقی که پیش آمد این بود که بســیاری از
کشــورهایی که ریاض روی آنها حســاب باز کرده بود با قطر همسو شدند و حتی
برخی از کشورها مانند ترکیه و پاکستان برنامه ریزی کردند تا نیرو به قطر بفرستند
مبادا عربســتان و همپیمانانش به سرشان بزنند و به فکر ماجراجویی نظامیدر قطر
بیافتند .ایران هم برای اینکه قطر را در شرایط بحرانی قرار ندهد کنار ایستاد ولی هر
آنچه امکان داشــت را در اختیار قطر قرار داد و به این کشور همسایه کمک کرد در
قبال قلدری برادر بزرگترش بایستد.
شرایط بهگونهای شد که هر گونه ماجراجویی نظامیعربستان سعودی در قبال
قطر به ماجراجویی عراق در کویت تشبیه شد و سعودیها در نهایت متوجه شدند که
اینبار خیلی به خاکی زده اند.
آنها به همراه متحدینشان شرایطی را از کانال کویت برای مصالحه با قطر ارائه
دادند که باور داشــتند قطر احتما ًال برخی از این شــرایط مانند قطع رابطه با ایران و
بستن پایگاه ترکیه را میپذیرد و در مورد بقیه هم چانه میزند اما واکنش امیر قطر
بســیار غیر منتظره بود .در حالی که رئیس جمهوری مصر کشــور قطر ،که بیش از
چهارصد وپنجاه هزار خانواده مصری در آن اشتغال دارند را از تبریک عید فطر مستثنا
کرد ،امیر کویت دیگر همپیمان عربســتان در منطقه پیغام تبریک بسیار قابل تأملی
برای امیر قطر فرســتاد و امیر قطر هم با علنی کردن محتوای تماس خود با رئیس
جمهوری ایران که مبنایش افزایش ســطح روابط و همکاری و دوستی بود به طرح
عربســتان سعودی « مصر »بحرین و امارات واکنش نشان داد و عم ً
ال گفت که این
پیشنهاد را پاره میکند و به دریا میریزد.
واکنش مقامات ترکیه نیز بســیار قابل تأمل بــود و آنها ضمن واکنش تند به
پیشنهاد چهار کشور تحریم کننده قطر نوعی تهدید هم برای آنها ارسال کردند.
سادهترین کارشناس هم میتوانست تحلیل کند که پیشنهاد چهار کشور با چه
پاسخی مواجه خواهد شد ،در واقع این پیشنهادها هیچکدام به تروریسم و اتهامیکه
بر علیه قطر مطرح بود مرتبط نبود و همه نشان تالش چهار کشور برای تحمیل اراده
خود بر قطر داشــت رفتاری که حتی کشورهای بازنده یک جنگ نظامیو در حال
اشــغال هم حاضر به پذیرفتن آن نخواهند بود چه برسد به قطر که شرایط برتر این
مناقشــه را در اختیار دارد .به نظر میرسد وقت آن رسیده که سران چهارکشور همه
مشــاوران خود را اخراج کنند و به فکر باشند مشاوران دیگری را برای خود انتخاب
کنند ،مشاورانی که واقعبین و باسواد باشند.

روسیه :در
مبارزه با تروریسم
با آمریکا اختالف
داریم

سرگئی ریابکوف خاطر نشان کرد :با توجه به آن چه در سوریه گذشت و می گذرد ،مشخص است که مسکو و واشنگتن در خصوص این که دولت قانونی کدام است و مبارزه با تروریسم چگونه باید
باشد ،با یکدیگر اختالف نظر داریم .وی در گفت وگو با روزنامه ایزوستیا تاکید کرد که سرکوب کانون تروریسم در سوریه ،همچنان برای مسکو در اولویت است .معاون وزیر امورخارجۀ روسیه ،تصریح
کرد :اگر واشنگتن ،در قبال پیشنهاد والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دربارۀ ضرورت تشکیل جبهه ای گسترده ضد تروریسم موضعی سازنده اتخاذ کند ،امکان برطرف شدن سوء تفاهمات و خدشه
های وارده به مواضع دو طرف فراهم خواهد شــد .وی دربارۀ روابط آمریکا و روســیه نیز گفت :در دورۀ ریاســت جمهوری دونالد ترامپ روابط دو کشور بدتر نشده است بر خالف اوائل ریاست جمهوری
باراک اوباما که روابط دو کشور تیره تر شد  .ریابکوف سپس خاطر نشان کرد :با این حال ،عادی سازی روابط دو کشور ،به دشواری در جریان است و به طور کلی ،تاکنون نتوانسته ایم شرایط مطلوب
را برای آسان شدن بهبود روابط فراهم کنیم.

بینالملل

اروپا تحریمهای جدیدی علیه ایران تصویب نکرده است

«بهرام قاســمی» گفته است کسانی که با بوروکراسی
پیچیده و چندالیه اتحادیه اروپا آشــنائی دارند ،مطلعاند که
فرآیند تصمیم گیری و سیاستگزاری در مجموعه اتحادیه،
ســاز و کاری مطول ،زمان بر و پیچیده است و تصمیمات
در آن بصورت خلق الســاعه و فی البداهه اتخاذ نمیگردد؛
بلکه محصول برونداد یک ماشین عظیم بوروکراتیک است
کــه نهایتا در قالب و قامت یک تصمیم یا خط مشــی به
منصه ظهور می رسد .قاسمی افزود :اتحادیه اروپا در مسیر
اجماع سازی و سیاستگزاری خود از مراحل متعدد و سطوح
مختلف کارشناســی ،مدیریتی و وزرا و ســران کشورهای

اروپایــی عبــور میکنــد و موضوعات مختلــف از جمله
سیاســتها و تصمیمات در حوزه سیاست خارجی و مسائل
اقتصادی پــس از گذر از بررســیهای دقیق و تخصصی
توسط کارشناسان ذیربط و سپس بحث و بررسی از سوی
مدیران میانی ،در دستورکار اجالس وزیران مربوطه (برای
مثال وزرای اقتصــادی یا وزیران امورخارجه) قرار میگیرد
و در مرحله نهایی در صورت تصویب وزیران بایســتی به
تنفیذ و تأیید سران اتحادیه اروپایی برسد .سخنگوی وزارت
امورخارجه تأکید کرد :با این توضیحات مشــخص میشود
اساس ًا موضوع تصویب تحریمهای جدید علیه کشورمان از

سوی اتحادیه اروپا ،نه اکنون و نه در ماه های اخیر و بلکه
ظرف سه سال گذشــته (از زمان مذاکرات هسته ای منتج
به توافق برجام) مطرح نبوده و تصویب نشــده است .وی
گفــت :لذا آنچه در برخی رســانهها و روزنامه ها به عنوان
تصویب تحریمهای اتحادیه اروپا برضد کشــورمان مطرح
گردیده ،در واقع چیزی نیست جز به روز رسانی تحریم های
قبلی در مورد برخی فهرست افراد و سازمان های مشمول
تحریم که طبق مصوبات مشابه بهصورت ادواری و چندماه
یکبار مورد بازنگری و بروز رســانی قــرار می گیرد و بیان
این موضوع که تحریم جدیدی در اتحادیه علیه جمهوری
اســامی ایران تصویب و اعالم شده اســت امری کامال
ًمردود و غیر واقعی اســت .ســخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :با این توضیح هم اطالق تحریمهای جدید به
اقدام اخیر اتحادیه اروپا ،اقدامی نادرســت و غیردقیق است
و هم ارتباط برقرار کردن میان این اقدام فرضی اتحادیه با
ســفر اخیر و بسیار موفق وزیر امورخارجه کشورمان به سه
کشور مهم آلمان ،فرانسه و ایتالیا کاری است غیراخالقی و
خالف اصول حرفهای در اطالع رسانی و بیان واقعیتها به
مردم .قاسمی در بخش دیگری از این گفت وگو اضافه کرد:
اتحادیه اروپا ،براساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به
«برجام» و براساس تعهدات بین المللی طرفهای متعاهد
وفق قطعنامه  2231شــورای امنیت ،تا حد بسیاری برای
اجرای تعهدات خود تالش نمودهاند ،اگر چه متاسفانه و به
علت برخی بدعهدیهــای آمریکا و ایجاد فضاهای کاذب

روانی سعی در ممانعت از پیشرفت همکاریهای موسسات
بــزرگ مالی و بانکــی اروپا با ایــران نمودهاند و گالیه و
انتقاداتی به آانها وارد میباشــد ،اما بیشک این کاستیها
و پیچیــده گیهای فنی که در عمل بروز مینماید از نوع و
مقوله دیگری است که در آینده می توان به تفصیل در مورد
آنها ســخن گفت و به بیان ریز آنها خواهیم پرداحت و
اینک اصوال بحث تحریم جدید هیچ پایه ،مالک و واقعیتی
ندارد .همانگونه که مسئوالن ارشد اتحادیه از خانم فدریکا
موگرینی بهعنوان مســئول اجرای برجام و مذاکرات کننده
ارشــد اتحادیه اروپائی (و در واقع نماینده  5+1در مذاکرات
هســته ای) گرفته تا دونالد تاسک رئیس شورای اروپائی و
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپائی ،تمامی رهبران و
سران کشورهای عمده و بزرگ اروپائی ،حمایت قاطع خود
را از تداوم برجام ابراز و رســم ًا اعالم نموده اند؛ در عرصه
عمل نیز با مقاومت در برابر زیاده خواهی و یکجانبه گرائی
آمریکا ،مانع از اعمال فشارهای خصمانه و کینهتوزانه دولت
جدیدآمریکا علیه کشــورمان بهخصــوص در قضیه برجام
شدهاند.
قاســمی همچنین افزود :نشست چند روز اخیر شورای
امنیــت در ارتباط با گزارش  6ماهه دبیرکل ســازمان ملل
و دفاع همه جانبه و حمایت گســترده کشــورهای اروپائی
عضو شورای امنیت ،به رغم شانتاژهای تبلیغاتی و فشارهای
سیاســی نماینده آمریکا در شورای امنیت ،نشانه دیگری از
پایبندی اتحادیه به توافق هستهای برجام است.

وزیر خارجه قطر :از مداخله نظامی عربستان ترسی نداریم

به گــزارش نشــریه ایتالیایی «له فورمیکــه» ،محمد بن
عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در آستانه پایان مهلت
عربستان سعودی به دوحه دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی
در هتل «اکسچلســیور» در شــهر رم برگزار شد ،اظهارداشت:
قطر به طور مســووالنه عمل کرده درحالی که تنش ها ازسوی
کشورهای دیگر تولید می شود .عملیات نظامی علیه قطر مغایر
حقوق بین المللی و مرزهاســت و درخواست عربستان مخالف
آزادی بیان وتمامیت ارضی ماست.
وی تاکید کرد :قطر قصد ندارد به  13درخواســت عربستان
سعودی ،امارات ،مصر و بحرین احترام بگذارد زیرا این درخواست
ها متضاد با حقوق بین المللی است و تهدیدی برای حاکمیت این
کشور محسوب می شود.
روز  23ژوئن گذشــته عربستان ســعودی ،امارات ،مصر و
بحرین نامه ای با  13درخواست به قطر ارسال کردند که مهلت
احترام به آن روز  3جوالی فردا تمام می شــود .این کشورهای
عربــی ،قطر را متهم به حمایت مالی از تروریســم بین المللی،
روابط تنگاتنگ با حماس واخوان المســلمین کرده اند و از دوحه
خواســتند تا روابط با ایران را نیز قطع کند .همچنین خواســتار
تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه که در30کیلومتری دوحه قرار دارد
و بسته شدن شــبکه الجزیره که به عقیده عربستان تشویق به
خشونت می کند ،شدند.
آل ثانی اظهار داشــت :الجزیره یک شبکه پیشرفته اطالع
رســانی و افتخار ماست .این شبکه  20سال پیش آغاز بکار کرد
که هیچ صدای دیگری به غیر از صدای دولتی شنیده نمی شد .
این یک سکوی آزادی بیان برای صدها میلیون عرب محسوب
می شود و هیچ دلیلی برای بسته شدن آن وجود ندارد .اگر کسی

تالش بی سروصدا برای
استیضاح ترامپ

نشــریه«هیل» در خبری نوشت که چهار قانونگذار دیگر از حزب
دموکرات آمریکا به دنبال حمالت توئیتری اخیر «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا به «میکا برژینسکی» مجری شبکه خبری ام اس ان بی
سی  ،حمایت خود را از طرح پیگیری استیضاح ترامپ اعالم کردند.
پایــگاه خبری «یاهو نیوز» گــزارش داد که در حــال حاضر 25
قانونگذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در حال کار روی طرح
استیضاح ترامپ هستند.
کار روی این طرح از آوریل سال جاری میالدی شروع شده است و
پشتیبان اصلی این طرح علیه ترامپ« ،جمی راسکین» دموکرات ایالت
«مریلند» است.
این طــرح دموکراتها با هدف ایجاد یک کمیســیون نظارتی در
کنگره آمریکا ارائه شده است و این کمیسیون میتواند با سلب صالحیت
ریاســت از ترامپ ،زمینه را برای حذف او از کاخ ســفید تحت ماده 25
قانون اساسی آمریکا فراهم کند.
ماده  25قانون اساســی آمریکا اجازه تشــکیل یک نهاد مستقل و
جداگانه دیگر برای برکنار کردن رئیس جمهور این کشــور را بر اساس
بررســی ظرفیتهای ذهنی و فیزیکی میدهد .این ماده در سال 1967
میــادی و بعد از ترور «جان اف کندی» ایجاد شــد اما در حال حاضر،
دموکراتهای مجلس نمایندگان میگویند که توئیتهای خودســرانه و
بیهدف ترامپ نشــان دهنده این اســت که او از نظر ذهنی صالحیت
ریاست در کاخ سفید را ندارد.
کمیســیون نظارتی که بر اســاس ماده  25قانون اساسی تشکیل
میشــود ،متشــکل از اعضای دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه و
همچنین  4روانپزشک و  4پزشک خواهد بود.
کنگره آمریکا باید تشکیل این کمیسیون نظارتی را تصویب کند تا
این کمیسیون بتواند عدم صالحیت ترامپ به لحاظ ذهنی و یا جسمی را
از طریق بررسیهای خود تعیین کند.
راسکین بعد از توئیتهای توهین آمیز اخیر ترامپ به مجری شبکه
ام اس ان بی سی ،با ارسال ایمیلی به همکاران خود در کنگره ،از آنها
خواست تا از طرح پیشنهادی او برای استیضاح ترامپ حمایت کنند.
راســکین در گفتوگو با «یاهو نیــوز» گفت که توئیتهای رئیس
جمهور آمریکا حاکی از بی ثباتی او است و همین بیثباتی ترامپ را برای
ریاست در کاخ سفید فاقد صالحیت میکند.
راسکین افزود :من فرض میکنم که هر انسانی این اجازه را دارد که
یک یا دو بار توئیتهای مغشوش و گمراه کننده داشته باشد اما موضوع
این اســت که اگر شما شــاهد یک الگوی ثابت از این رفتار باشید ،این
نشان میدهد که مشکلی جدی وجود دارد.
حامی اصلی طرح اســتیضاح از ترامپ ضمن هشــدار درباره اینکه
بیثباتی ترامپ در کاخ ســفید روز به روز وخیم تر خواهد شــد ،گفت:
سوالی که وجود دارد ،این است که زین پس مقصد ما در طول  6ماه12 ،
ماه و  18ماه بعدی کجاست؟ ریاست جمهوری به شدت برای کسانی که
قویترین وضعیت ســامت روانی را دارند ،استرس آور است( .چه برسد
به ترامپ با این وضعیت بیثباتی) .ما باید آماده همه احتماالت باشیم.

می خواهد آنرا ببندد ،پیشنهاد می کنم شبکه دیگری باز کند تا به
رقابت با آن بپردازد .خشونت از جایی می رسد که خواستار بسته
شدن این شبکه است .
وی با اشــاره به اینکه قطر از روز  5ژوئن ،متحمل تحریم
های دیپلماتیک و اقتصادی شده و در پی آن امیر قطر نیز روابط
خود را با ایران و ترکیه تقویت کرده اســت ،افزود :درگیری ها را
باید با مذاکره حل کرد نیاز به شــواهد برای اثبات این اتهامات
اســت .تنها پس از اینکه اتهامات ثابت شد می توانیم درخواست
ها را دریافت کنیم  .ما ســعی داریم با کشــورهایی که با تمایل
بیشتر به ما گوش می دهند  ،مانند کویت و آمریکا ،بطور سازنده
تر تعامل کنیم.
وی با اشــاره به روابط با آمریکا گفت :آمریکا از آغاز در این
رویداد حضور داشــت .هدف از نشست ریاض مبارزه با تروریسم
بود که پس از دو روز تبدیل به مبارزه علیه قطر شد  .کشورهای
شــورای همکاری خلیج فارس بعالوه مصر برای بدست آوردن
سمپاتی بیشتر کشــورهای غربی ما را متهم کردند .اینجا بحث
مبارزه با تروریسم نیست بلکه این نقض حقوق بین المللی است
و عمال تمام آنهایی که با این کشــورها بطور سیاسی مخالف
هستند ،تروریست محسوب می شوند.
وی سپس به ایتالیا اشاره کرد و گفت :ایتالیا برای ما شریکی
بســیار مهم اســت و امیدواریم بتواند نقشی مهم برای حل این
بحران ایفا کند.
انجلینو الفانو وزیر خارجه ایتالیا نیز روز گذشــته در دیدار با
همتای قطری خود گفت :دولت ایتالیا با نگرانی و دقت تحوالت
مربوط بــه بحران قطر را دنبال می کنــد و آماده کمک به هر
اقدامی با هدف رســیدن به گفت گــو و کاهش تنش ها میان

بازیگران درگیر اســت .ایتالیا در تماس با کشورهای درگیر است
و از تمام طرفین می خواهد تا از هر اقدامی که منجر به تشــدید
اوضاع شود ،پرهیز کنند .الفانو دردیدار با آل ثانی ابراز امیدواری
برای کاهش هرچه سریعتر تنش ها کرده و از میانجیگری کویت
به عنوان رئیس دوره شورای همکاری خلیج فارس حمایت کامل
کرد.
مهلت قطر برای پاسخگویی تمدید شد
به گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم ،خبرگزاری عربستان
بامداد دوشــنبه با انتشار متن بیانیه ای رســمی اعالم کرد که
عربستان سعودی و سه کشور هم پیمان آن که قطر را به حمایت
از تروریسم متهم کرده اند ،به درخواست کویت پاسخ مثبت داده
و مهلت پاســخگویی قطر به درخواست های خود را که یکشنبه
شب پایان یافت 48 ،ساعت تمدید کردند.
به دنبال بروز تنش در روابط عربســتان ســعودی ،بحرین،
مصــر و امارات با قطر و قطع روابط دیپلماتیک با دوحه  ،کویت
به تالش برای میانجیگری میان طرف های این بحران دســت
زده است.
محمد بــن عبدالرحمان آل ثانی وزیــر خارجه قطر اعالم
کرد که کشورش امروز(دوشــنبه) پاسخ خود را به خواسته های
کشــورهای عربستان ســعودی ،بحرین ،مصرو امارات ،به امیر
کویت تحویل می دهد.
پنجم ژوئن امسال عربستان ،امارات ،بحرین و مصر روابط
دیپلماتیکشــان را با قطر قطع و تحریمهای اقتصادی علیه این
کشــور به اتهام حمایت از تروریسم اعمال کردند .این کشورها
 10روز پیش درفهرســتی  13بندی از قطر خواستند که ضمن
بستن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور و تعطیلی شبکه الجزیره

روابطش با ایران را قطع کند.
مهلت  ۱۰روزه کشــورهای بایکوت کننده قطر برای اجرا
خواستههای این کشورها شامگاه یکشنبه به پایان رسید.
وزیر امور خارجه قطر یکشــنبه پــس از دیدارش با همتای
ایتالیایی خود گفت :همه خواســتههایی که کشورهای محاصره
کننده قطر ارائه دادند با این هدف تدوین شده که از سوی دوحه
رد شود.
محمد بــن عبدالرحمن آل ثانــی ،در کنفرانس مطبوعاتی
در رم همچنین خواستههای کشــورهای عربی از قطر را نقض
حاکمیت قطر خواند .وی افزود  :هدف از خواستههای کشورهای
عربی نقض حاکمیت قطر و قیمومیت بر آن است.
دوی خاطر نشــان کرد که تحریم قطر در مسیر تالشها
برای بازســازی غزه خلل ایجاد میکند ،اما مجازاتها علیه قطر
هیچ تغییری در سیاست این کشور ایجاد نخواهد کرد و سیاست
دوحه بر اساس اصول و ارزش ها تنظیم می شود و نه بر اساس
بحران ها.

مقام امنیتی افغانستان وجود مخفیگاه داعش در این کشور را تکذیب کرد

وزارت دفــاع افغانســتان در واکنش به
اظهارات پاکستان که گفته بود« :انفجارهای
پاراچنار در خاک افغانستان طرحریزی شده
است» و «این ادعا بیاساس است».
هفته گذشــته ،دو انفجار پی هم در بازار
ترهبــار در منطقه پاراچنار در شــمال غرب
پاکســتان به کشته شدن دســت کم ۷۰
نفر و زخمی شــدن بیش از  ۲۰۰نفر منجر
شد .این انفجارها در حالی رخ داد که شمار
زیادی در این بازار حضور داشــتند .ارتش
پاکستان مدعی شــد که این حمله توسط
گروه تروریستی داعش در خاک افغانستان
طراحی شده بود.

«ابــو یعقوب» از اعضای ارشــد گروه
مسلح موسوم به «ارتش آزاد» گفت ،ائتالف
قصــد دارد پایگاهــی نظامــیرا در منطقه
«الشــدادی» نزدیک دیرالزور ،برای استقرار
نیروهای گروه موســوم به «مغاویر الثوره»
ایجاد کند.
روزنامــه الغــد اردن به نقــل از «ابو
یعقوب» نوشــت ،هدف از ایجاد این پایگاه
و انتقــال نیروهای «مغاویــر الثوره» به آن،
کنترل بر شــهر دیرالزور اســت ،که اکنون
برای همــه گروههای درگیر ،هدفی مهم به
شمار میآید.
«مغاویر الثوره» گروه مسلحی است که
با حمایت آمریکا تشکیل شده ،و از پشتیبانی

دولت وزیری ،ســخنگوی وزارت دفاع
افغانســتان گفت گروه داعش در افغانستان
مرکز یا مخفیگاهی نداشتهســت و واقعیت
این است که شورشــیانی که در افغانستان
میجنگند از آن سوی «خط دیورند» داخل
افغانستان میشوند.
ژنرال آصفغفور ،مســئول مطبوعاتی
ارتش پاکستان در انتقاد از دولت افغانستان
گفت که داعــش به دلیل عدم اســتقرار
نیروهای امنیتی افغانســتان در والیتهای
کنر و نورستان در حال قوی شدن است.
او تصریــح کرد که بــرای بهبود امنیت
در امتداد خط مرزی افغانستان و پاکستان،

حصارکشــی سراســر این خط مرزی آغاز
شــده است .دولت افغانســتان پیش از این
با این طرح پاکســتان مخالفــت کرده بود
و گفتــه بود این طرح کمکــی به مبارزه با
تروریسم نمیکند .گروه تروریستی داعش
در نیمه اول ســال  ۲۰۱۵موفق شد کنترل
مناطق بزرگی از سرزمینهای شرق والیت
ننگرهار را در دســت بگیــرد .این منطقه
عمــا به دو دلیل عمده به «مرکز» داعش
در افغانســتان تبدیل شــد :یکی به دلیل
نزدیکیاش به مناطق قبیلهنشین پاکستان
(فتا) ،خانه رهبران اصلی خراسان داعش ،و
دیگری به خاطر حضور برخی از افردی که
دیدگاههایی مانند داعش دارند.
ایــن در حالیاســت کــهوزارت دفاع
افغانســتان اخیــراًاعــام کــرده بود که
حمــات هوایی علیــه پایگاههای داعش
در والیت شــرقی کنر افزایش یافته است.
بخشهای از والیت ننگرهار در همسایگی
کنــر ،مهمترین پایگاههــای گروه داعش
در افغانســتان هســتند .دولت افغانســتان
تأکید کرده اســت که بهترین راه مقابله با
شورشــیان هدف قرار دادن مخفیگاههای
آنها در داخل خاک پاکستان و هماهنگی
بیشتر میان کشورهای منطقه است.

پاکستان اما میگوید که برقرای امنیت
در مرز با افغانســتان به نفع هر دو کشــور
است و به صلح و ثبات کمک خواهد کرد.
دولت افغانســتان مرز مشترک بین این
کشور و پاکســتان را که حدود  ۲۴۰۰کیلو
متــر طول دارد ،به رســمیت نمیشناســد
و مدعی اســت که معاهدهای که در سال
 ۱۸۹۳میالدی بین امیر عبدالرحمان خان،
پادشــاه وقت افغانســتان و ســر مورتیمر
دیورنــد ،وزیــر خارجه وقت هنــد بریتانیا
امضا شــده ،اعتبار ندارد.اما دولت پاکستان
و جامعــه بینالمللی این مــرز را به عنوان
مرز بینالمللی بین دو کشــور به رســمیت
میشناسند.روابط افغانستان و پاکستان اخیرا
تیرهتر شده است و هر دو کشور یکدیگر را
متهم میکنند که برای شورشــیان پایگاه
امن فراهم کردهاند.پاکستان چند ما ه پیش
گذرگاههای مرزیاش را با افغانستان بست
و گفت ایــن کار را برای جلوگیری از عبور
شورشیان از خاک افغانســتان کرده است.
دولت افغانســتان با رد ادعاهای پاکســتان
گفته که شورشیان مخالف دولت افغانستان
در پاکستان پناهگاههای امن دارند و از آنجا
وارد افغانستان میشوند و اقدام به حمالت
«تروریستی» میکنند

پایگاه جدید آمریکا برای مخالفان مسلح سوری
ائتالف آمریکا برخوردار است.
روســیا الیوم بــه نقــل از روزنامه الغد
خاطرنشان کرد ،ائتالف آمریکا به مخالفان
مسلح و به ویژه «مغاویر الثوره» اعالم کرده
اســت که در ایجاد پایگاه نظامیدر منطقه
الشدادی کمک میکند.
این گروه مسلح گذرگاه «التنف» بین
سوریه و عراق را تحت کنترل دارد.
ائتالف آمریکا همچنین به گروه مسلح
«ارتش آزاد» اعالم کرده که آماده است 100
تن از عناصر «مغاویر الثوره» را با تجهیزات
و سالحهایشان به پایگاه جدید منتقل کند.
الشــدادی در استان حســکه در شمال
شرقی سوریه قرار دارد.

این پایگاه جدید ،ســومین پایگاه گروه
مســلح «مغاویر الثــوره» خواهــد بود که
نیروهای ائتالف نیــز در آن حضور خواهند
داشــت .این گروه مسلح همچنین دو پایگاه
بــه نام التنف و الزکــف را در مناطق مرزی
سوریه و عراق در اختیار دارد که  70کیلومتر
با هم فاصله دارند .ابو یعقوب خاطرنشان کرد
که ایجاد پایگاه نظامیدر منطقه الشــدادی
به دلیل نزدیک بــودن آن به چاههای نفت
دیرالزور است.
از ســوی دیگر« ،ســعید ســیف» از
مسؤوالن اطالع رســانی ارتش آزاد ( گروه
مســلح وابســته به ترکیه) گفــت که دلیل
ایجاد پایــگاه جدید در منطقه الشــدادی،

نارضایتی آمریکا از عملکرد نیروهای سوریه
دموکراتیک در شمال ســوریه است .سیف
خاطرنشان کرد ،عناصر سوریه دموکراتیک
به نوعی در حال تمرد هســتند ،و ائتالف از
قرار دادن سالحهای پیشرفته در اختیار آنها
پشیمان است ،و ترکیه نیز ائتالف را به خاطر
این مسأله تحت فشار قرار داده است.

