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قتل میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی

سید ابوالقاسم قائممقام مشهور به قائممقام فراهانی
(درگذشته در 6تیر 1214خورشیدی) صدر اعظم و
شخصیت تأثیرگذار ایرانزمین در عرصه حکومت قاجار در
نیمه اول قرن سیزدهم هجری بود .او عالوه بر مقام سیاسی،
تبحر علمی بویژه در علوم ادبی و ساد ه نویسی بود
دارای ّ
و سبکی جدید در نثر فارسی ایجاد کرد .از آثار مشهور این
سیاستمدار و نویسنده ایرانی میتوان به کتابهای منشات،
جالیر نامه و دیوان اشعار او ،اشاره کرد.

نظام بحرین
حاکمیت خود را
به تلآویو واگذار
کرده است

شیخ «حسین الدیهی»
معاون دبیرکل
جمعیت «الوفاق»
توگوی
بحرین در گف 
رسانهای ضمن
اعالم اینکه آلخلیفه
حاکمیت کشور را به
صهیونیستها واگذار
کرد ،این امر را خیانت
خواند .وی در ادامه
درباره اقدام آلخلیفه
در عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیستی
پرداخت و گفت :ما به
عنوان ملت بحرین با
ملت فلسطین هستیم؛
علیه عادیسازی
روابط با دشمن
صهیونیستی ایستاده
و آماده دفاع از
فلسطین هستیم.

هدایت جــاویــدان در
حــالــی ک ــه جــنــگ اوکـ ـرای ــن و
روسیه وارد پنجمین ماه خود
شده ( 5اسفند) ،رخدادهای
یــکــی دو روز اخــیــر و ب ـهویــژه
تصرف کامل شهر راهبردی
«سیورودونتسک» در لوهانسک توسط ارتش
روسیه از تغییر موازنه جنگ به نفع مسکو ،با
وجود تداوم سیل کمکهای مالی و تسلیحاتی
غرب به کییف حکایت دارد .به نوشته وبگاه
شبکه خبری «سیانان» این شهر پس از ماهها
درگیری خونین و طاقتفرسا اینک تحت تصرف
روسیه است .سیورودونتسک یکی از آخرین
سنگرهای اصلی اوکــرایــن در منطقه دونباس
بود .کییف عقبنشینی خود از شهر را «خروج
تاکتیکی» برای ادامه نبرد از زمینهای مرتفعتر
در «لیسیچانسک» در ساحل مقابل رودخانه
«سیورسکی دونــتــس» عنوان کــرده اســت .با
وجود این ،نیروهای جمهوری خلق دونتسک
گفتهاند نیروهای مسکو اکنون در حال حمله
بــه لیسیچانسک ،دومــیــن شهر راهــبــردی در
شرق اوکراین هستند .در پی اعالم تسلط مسکو
بر شهر «سیورودونتسک»؛ در تحولی مهم
وزیــر دفــاع روسیه ضمن بازدید از خط مقدم،
با فرماندهان و نظامیان روســی که در اوکراین
مشغول نبرد هستند ،دیــدار کــرده اســت .این
نخستین بازدید «سرگئی شویگو» از نظامیان
این کشور در اوکراین بوده است.

◾

◾ارزیابی اطالعاتی انگلیس
از پیروزی چشمگیر روسیه

جهان

بی شک سقوط سیورودونتسک شکستی بزرگ
بــرای کییف محسوب میشود چــرا که حفظ
کنترل منطقه شرقی و جداییطلب دونباس که
تصرف کامل آن یکی از اهداف نظامی مهم برای
کرملین است ،بسیار حائز اهمیت بود .از سوی
دیگر سقوط این شهر بزرگترین پیروزی روسیه
از زمان تصرف شهر بندری «ماریوپل» در ماه
گذشته بوده است .این مسئله موجب تأثیری
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اعالم تسلط کامل روسیه بر شهر راهبردی «سیورودونتسک»
همزمان با نشست سران گروه  7و حمایت از اوکراین

تغییرموازنهبهنفعمسکو

بزرگ در میدان جنگ در شرق اوکراین میشود
چــرا کــه پیشتر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس
جمهور اوکراین اعالم کرده بود نتیجه نبرد در این
شهر سرنوشت منطقه دونباس (شامل مناطق
دونتسک و لوهانسک که روسیه استقالل آنها
را به رسمیت شناخته) را رقم خواهد زد.
رکـ ــن اط ــاع ــات وزارت دف ـ ــاع انــگــلــیــس ،در
آخــریــن ارزی ــابـ ـیه ــای صـ ــورت گــرفــتــه دربـ ــاره
درگیریها در اوکراین ،سیطره ارتش روسیه بر
«سیورودونتسک» را دســتــاوردی چشمگیر
بــرای مسکو خوانده اســت .در ادامــه ایــن پیام
آمده است :در آوریل سال  ،۲۰۲۲روسیه کارزار
خود با هدف اشغال اکثریت خاک اوکراین را
مورد بازبینی قرار داد و بر منطقه دونباس تمرکز
کرد .در چارچوب این هدف محدود شده ،تسلط
بر این شهر برای روسیه دستاوردی مهم به شمار
میآید .این پیام درباره اهمیت سیورودونتسک
میافزاید :ایــن شهر یک مرکز عمده صنعتی

است و موقعیت آن بر رودخانه «سیورسکی
دونتس» راهبردی است .وزارت دفاع انگلیس
در ادامــه آورده :با ایــن حــال ،ایــن شهر یکی از
چندین هدف چالشبرانگیز است که روسیه
باید بر آن فائق آید تا بتواند بر سراسر منطقه
دونباس تسلط یابد که شامل پیشروی به سمت
مرکز «کراماتورسک» و تضمین امنیت خطوط
تدارکاتی به شهر «دونتسک» است.

◾

◾موشکباران کییف
همزمان با آغاز نشست سران گروه۷

این رخداد مهم که میتواند تأثیرات زیادی بر
حوزه میدانی نبرد داشته باشد در حالی است
که رهبران گروه 7در نشست سه روزه خود که
از روز گذشته آغــاز شــد ،در ادامــه همراهی با
اوکراین ،نحوه افزایش کمکها به این کشور را
به عنوان یک سرفصل مهم روی میز گذاشتند.
ســران هفت کشور صنعتی موسوم به گروه۷
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صاحب امتیاز:
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روابط عمومی:
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نمابر سردبیر:
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سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

(ج ــی )۷نشست خــود را در آلــمــان زیــر سایه
جنگ اوکــرایــن آغ ــاز م ـیکــردنــد .نشستی با
حضور سران آمریکا ،فرانسه ،بریتانیا ،آلمان،
ژاپــن ،کانادا و ایتالیا که یکی از محورهای آن،
حصول توافق برای اعمال تحریمهای اقتصادی
بیشتر علیه مسکو و حمایت مالی بیشتر از
اوکــرایــن جنگزده اســت .تحریم واردات طال
از مبدأ روسیه از موارد مهمی است که سران
این هفت کشور بر آن توافق کردهاند .بوریس
جانسون ،نخستوزیر بریتانیا ،در آستانه
بــرگــزاری نشست از آمــادگــی کــشــورش بــرای
تضمین وام  ۵۲۵میلیون دالری بانک جهانی به
اوکراین خبر داد که در صورت تحقق ،مجموع
حمایت مالی لندن از کییف را در سال ۲۰۲۲
به 1.5میلیارد دالر میرساند .گفته میشود
ولودیمیر زلنسکی نیز از قصد خود برای شرکت
در نشست جی  7و پس از آن نیز نشست ناتو
خبر داده است.
در سوی دیگر ارتش روسیه روز گذشته کییف،
پایتخت اوکراین را همزمان با آغاز نشست یاد
شده ،موشکباران کرد .اولکسی گونچارنکو ،یکی
از اعضای پارلمان اوکراین با انتشار پیامی در
حساب تلگرام خود نوشته :براساس برآوردهای
اولــیــه دس ـتکــم  ۱۴فــرونــد مــوشــک بــه سمت
منطقه کییف و خــود پایتخت شلیک شده
اســت .از ســوی دیگر رئیس جمهور آرتیست
اوکراین که با اشتباه گرفتن صحنه نمایش با
میدان واقعی ،گرفتار دام طراحی شده از سوی
غــرب شــده و کــشــورش را بــه قربانگاه جنگ با
روسیه کشانده ،در ادامــه ایــن مسیر با انجام
کارهای نمایشی تالش دارد کمکهای بیشتری
از غرب گدایی کند .ولودیمیر زلنسکی که پیشتر
بــا اغ ــراق در مــورد خطر روســیــه بــرای حمله به
کــشــورهــای ح ــوزه بالتیک و شــرق اروپ ــا تالش
داشت آنها را علیه روسیه بشوراند و اروپا را با
خود همراه کند ،در آخرین اظهاراتش با تأکید بر
خطر پوتین ،از کشورهای جهان خواست برای
نبرد با روسیه ،سامانههای پدافند هوایی در
اختیار این کشور قرار دهند.

پلیس مرزی اسپانیا  27مهاجر آفریقایی را کشت

زینب اصغریان نحوه مواجهه
دنیای به اصطالح متمدن غرب با
مهاجران ،موضوعی است که این
روزها حتی صدای برخی محافل
نزدیک به خودشان را هم درآورده است .در این
زمینه پس از اخباری که از نحوه مقابله وحشیانه
کشورهای اروپایی با مهاجران در مرزهای اتحادیه
طی یکی دو سال اخیر به گوش میرسید ،این
بار برخورد خشونتبار مأموران امنیتی اسپانیا
با مهاجران خبرساز شــد .گفته میشود طی
دو روز گذشته و در تالش مهاجران آفریقا برای
ورود به خاک اسپانیا در آفریقا و مقابله مأموران
اسپانیایی با آنها 27تن کشته و دهها تن زخمی
شدند .به نوشته خبرگزاریهای خارجی ،حدود
2هزار نفر از مهاجران که بیشتر آنها از مناطق
مرکزیآفریقابودند تالش کردهاندبا عبوراز موانع
و فنسهای مرزی منطقه ملیله در شمال غرب
آفریقا ،وارد خاک اسپانیا شوند .این دیوارهای
فنسی ارتفاع زیــادی دارنــد و برخی از آ نهــا به
دلیل افتادن از باالی این دیوارهای فنسی ،کشته

خون چشمآبیها رنگینتر از سیاهان!

میشوند.
اتفاقات اخیر در اسپانیا البته مشت نمونه از
خروار است .گفتنی است بحران مهاجرت این
روزها به یکی از موضوعات مهم سیاسی در قاره
سبز تبدیل شده است .این بحران که با جنگ
اوکــرایــن تشدید شــده بازتابهای گستردهای
را به همراه داشته اســت .در حــال حاضر آمار
مهاجران در سراسر جهان به275میلیون ،شمار
آوارگ ــان به 85میلیون و تعداد پناهندگان نیز
به 30میلیون نفر نزدیک شده است .بهدنبال

درگیریها میان روسیه و اوکراین نیز به آمار فعلی
پناهجویان5میلیون تن دیگر اضافه شده است.
در این میان از آنجا که اتحادیه اروپــا بهشدت
بر سر صــدور اجــازه ورود به مسلمانانی که از
خاورمیانه و آفریقا میآمدند مقاومت میکند،
یکی از مهمترین بحرانهای مهاجرت در اروپا بر
سر ورود مسلمانان در این اتحادیه است .دنیای
غرب در این زمینه رویکرد دوگانهای را در پیش
گرفته؛ از یک سو درهای خود را به روی کشورهای
مسلمان میبندند (مانند آنچه در هنگامه ورود

شماره 9841

پناهندگان جنگزده سوری و افغانستانی روی
داد) ،کشتیهای آنها را در دریاها غرق میکنند
(مانند آنچه در مواجهه با مهاجران آفریقایی
روی میدهد) و از سوی دیگر درهای خود را به روی
جنگزدگان اوکراینی باز نگه میدارند.
پیش از این ،نحوه مواجه دولت ایتالیا و یونان با
مهاجران و نگه داشتن کشتی حامل آنها روی
آب بدون پذیرش آنها در جغرافیای سرزمینی
خود نیز بارها خبرساز شده است .چندی پیش
نیز بریتانیا در اقدامی که حتی صدای محافل
داخلی این کشور را درآورد ،اعــام کرد در نظر
دارد آن دسته از پناهجویانی را که غیرقانونی وارد
خاک این کشور میشوند به کشور آفریقایی
رواندا بفرستد .هدف از این طرح منصرف کردن
پناهجویانی است که از راه دریای مانش خود را
ن موارد در حالی
به بریتانیا میرسانند .همه ای 
است که باوجود ادعاهای کشورهای اروپایی در
روز جهانی پناهنده ،اوضاع پناهندگان در جهان
روزبهروز وخیمتر میشود و بسیاری از حرفها،
در حد وعده باقی مانده است.
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میراحمدرضا مشرف ،تحلیلگر
مسائل افغانستان چند روزی
استکهتقابلدولتطالبانبا«مولوی
مهدی» فرمانده شیعه و هزارهتبار این گروه اوضاع
امنیتی را در منطقه بلخاب و نــواحــی اط ــراف آن
بهشدت در هم ریخته اســت .آنگونه که از اخبار
منتشر شــده استنباط میشود ،مولوی مهدی و
طرفداران وی به عدم تأمین امنیت مناسب برای
شیعیان و بـهویــژه اقــوام هــزاره و همچنین نادیده
گرفتن آنها در ساختار سیاسی و حاکمیتی طالبان،
معترض هستند .اما صرفنظر از نتیجه این جنگ
و اینکه آیا طالبان موفق به مهار کامل مولوی مهدی
خواهند شد یا خیر؛ وقوع چنین تقابلی درون طالبان
را میتوان به چند موضوع مرتبط با ماهیت فکری و
ساختارحاکمیتیطالبانمنتسبدانست.
 -1در حالی که سلطه دوباره طالبان بر افغانستان در
آستانه یک سالگی قرار دارد؛ گذشت زمان این نکته
را روشن میکند که حاکمیت طالبان درایــن کشور
بیش و پیش از آنکه ماهیت و اهدافی اسالمگرایانه
داشته باشد ،از تفکرات و انگیزههای قوی قومگرایانه
تأثیر میپذیرد .دقیقا ًدر همین چارچوب است
که در حــال حاضر نیز طالبان با بازگشت عوامل
حکومت پیشین از قومیت پشتون نه تنها مشکلی
ندارند بلکه از آن استقبال میکنند .اما آنچه طالبان
با نام اسالم و شریعت به دنبال اجرا و اعمال آن در
افغانستان هستند ،در واقــع بخشی از تفکرات و
برداشتهای پشتونها از اسالم و آن چیزی است
که در افغانستان به عنوان فرهنگ «پشتون والی»
شناخته میشود.
 -2اگر بپذیریم حرکت طالبان از ابتدای شکلگیری
تا کنون ماهیت اغلب قومیتی را دنبال کــرده ،این
پرسش مطرح میشود که چرا طالبان در دوره پنج
ساله سلطه پیشین خود بر افغانستان با چنین
تضادها و مشکالت داخلی مواجه نشدند؟ پاسخ
را میتوان در این نکته جستوجو کرد که طالبان
در دوره پیشین سلطه خود بر افغانستان بسیار
یکدستتر از شرایط فعلی و عمدتا ًمتشکل از اقوام
پشتونی بودند که با زور و قدرت نظامی توانستند
کنترل خــود را بر سایر نواحی افغانستان اعمال
کنند .اما در دوره اخیر ،رهبران طالبان بنابر ضعف
اولیهشان در برابر دولت گذشته و همچنین نیازی
که به همراهی مردم نواحی غیر پشتون داشتند؛
درصـ ــدد جلب مـشــارکــت ســایــر اقـ ــوام بــرآمــدنــد.
جذب افــرادی همچون فصیحالدین تاجیک تبار،
صالحالدین ایوبی ازبک و مولوی مهدی هزاره درون
این گــروه تنها زمانی امکانپذیر بود که مقامات و
مناصب مهمی برای آنها در نظر گرفته شود .اما
اکنون که زمان تشکیل دولت توسط طالبان رسیده،
ظاهرا ًپذیرفتن حضور افرادی غیرپشتون در مقامات
رده باالی دولت امری بسیار دشوار تلقی میشود.
 -3بستن راه مشارکت در ساختارهای عالی و حتی
متوسط حکومتی برای افرادی چون مولوی مهدی که
خودبخشیازطالبانمحسوبشدهوسالهادرکنار
آنها جنگیدهاند ،تنها میتواند یک پیام واضح برای
جناحهایداخلیافغانستانوهمچنینبرایجهانیان
داشته باشد؛ اینکه طالبان تن به تشکیل حکومتی
فراگیرومتشکلازهمهاقواموگروههابدهندانتظاری
کامال ًبیمورد است .مدل حکومتی طالبان یک مدل
سنتیومبتنیبرالگویاستبدادیپادشاهانسابقی
است که توانستند از طریق استبداد و سرکوب سایر
اقوام،سالهابرافغانستانحکومتکنند.

