
به گــزارش پایگاه خبری شــبکه العالم »زیگمار 
گابریــل« در گفت وگو با روزنامه »بایلد« آلمان، تصریح 
کرد: مشــخص اســت که در این وضعیت ترکیه هرگز 
به عضویــت اتحادیه اروپا در نخواهــد آمد. گابریل که 
اردوغان را مســئول شکســت مذاکرات پیوستن ترکیه 
به اتحادیه اروپا توصیف کرد، افزود: این )شکســت( به 
خاطر آن اســت که دولت ترکیه و اردوغان به سرعت از 
خواسته های اتحادیه اروپا دور می شوند. به نوشته رویترز، 
به نظر می رسد این اظهارات گابریل که پس از درخواست 
اردوغان از ترک های ساکن آلمان برای خودداری از رای 
دادن به حزب اصلی این کشــور مطرح می شود، باعث 
افزایش تنش در روابط این دو کشــور خواهد شــد. بر 
اساس این گزارش، ســه میلیون ترک در آلمان زندگی 
می کنند که نیمی از آن هــا می توانند در انتخابات پیش 
روی این کشور در ماه سپتامبر رای دهند. سران اتحادیه 
اروپا از سرکوب مخالفان پیش و پس از کودتای نافرجام 
تیرماه ســال گذشته در ترکیه از ســوی اردوغان انتقاد 

می کنند. آن ها همچنین از دور شدن ترکیه از ارزش های 
دمکراتیک در نتیجه افزایش اختیارات ریاست جمهوری 
پس از رفراندوم تغییر قانون اساســی در این کشور ابراز 
نگرانی کرده اند. این در حالی اســت که اردوغان رئیس 
جمهوری ترکیه دستگیری مخالفان و تغییر قانون اساسی 
را برای مقابله با چالش های امنیتی این کشــور ضروری 
می داند. روابط میان ترکیه و آلمان پس از دستگیری یک 
روزنامه نگار ترکیــه ای – آلمانی و همچنین یک فعال 

حقوق بشر آلمانی با تنش مواجه شد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا متعهد شد واشنگتن 
اجازه ندهد ونزوئال ســقوط کنــد. او تأکید کرد چنین 
رویدادی ســایر کشــورهای منطقه را هم درگیر خواهد 

کرد.
بــه نقل از خبرگزاری فرانســه، مایک پنس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا در مراســمی بــا حضور جامعه 
ونزوئالیی هــا در میامــی گفت: ســقوط ونزوئال زندگی 
تمامی کســانی را که در نیم کره غربی ســاکن هستند 
بــه خطر می اندازد. ما نمی توانیــم و اجازه نخواهیم داد 
چنین اتفاقی رخ دهد. ما همکاری با متحدان در منطقه 
آمریکای التین را ادامه می دهیم. آمریکا با تمام کســانی 
که جــرأت می کنند این منطقه را تهدیــد کنند مقابله 

کرده و بر آن ها غالب می شود.
او تأکید کرد: ســقوط ونزوئال موجب افزایش قاچاق 
مــواد مخدر و تبعات مرگ باری خواهد شــد که آمریکا 

نمی تواند چنین مسئله ای را بپذیرد.
این سخنان پنس در بازگشت از تور آمریکای التین 
به کلمبیا، آرژانتین، شــیلی و پاناما مطرح شــد. ونزوئال 
جزو مســائل اصلی مورد بحث بود. این کشــور مدت ها 

اســت درگیر هرج و مرج سیاســی و اقتصادی است که 
ثبات منطقــه ای را تهدید می کند. به گفته دادســتانی 
ونزوئال، درگیری میان معترضان و پلیس در سال جاری 

125 کشته برجای گذاشته است.
معاون رئیس جمهوری آمریــکا در میامی برخالف 
دونالــد ترامپ صحبتــی از گزینه نظامــی علیه ونزوئال 

مطرح نکرد.
او تأکیــد کــرد که آمریــکا به صورت یــک جانبه 

تصمیم گیری نخواهد کرد.

روزنامــه فایننشــنال تایمز در گزارشــی به رقابت 
داعــش با زمان بــرای قاچاق پول های خــود به خارج 
نوشــت: گروه تروریستی داعش که اراضی تحت کنترل 
خود در عراق و ســوریه را به سرعت از دست می دهد، 
تولید نفت و تحمیل واحد پولی خود با قیمتی ناعادالنه 

به ساکنان محلی را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: اولویت کنونی داعش انتقال این 
امــوال به خارج از مناطق تحت کنترل خودش اســت. 
رقابت داعش با زمان برای خارج کردن اموالش از سوریه 
و عراق منبع نگرانی اصلی دولت های غربی شــده است 
که بیم آن دارند داعش از این اموال برای حمایت مالی 
از حمــالت تروریســتی جدید در کشــورهای اروپایی 

استفاده کند.

فایننشــنال تایمز نوشت: تروریست ها تالش زیادی 
بــرای تولید نفــت و فروش واحد پولی خــود و گرفتن 
دالر در مقابــل آن در مناطق تحت کنترل خود دارند تا 
بیشترین پول ممکن را جمع آوری و از طریق شبکه سری 
حواله های مالی و سرمایه گذاری از مناطق تحت کنترل 
خود خارج کنند. تجارت نفت به این روزنامه گفتند که 
داعش همچنان یک میلیون دالر نفت می فروشــد. این 
روزنامه افزود: داعش پول نفت را سرمایه گذاری کرده و 
صرافی و هتل و شرکت های داروسازی و بیمارستان های 
خصوصی در عراق خریده اســت و در گزارش شــورای 
امنیت آمده است که داعش ممکن است که تالش کند 
تا از عملیات بازسازی در عراق و سوریه نیز بهره برداری 

کند.

با اینکه در ســال ۲۰۱۶ بیش از هر ســال دیگری 
حوادث تروریســتی در اروپا و آمریــکا روی داد و توجه 
جهانیان را به خود جلب کرد اما تعداد قربانیان و سهم این 
دو قاره از حمالت تروریستی در مقایسه با سایر کشورها 

کمتر از یک درصد بوده است. 
بر اساس گزارشی که دانشگاه مریلند آمریکا منتشر 
کرده در سال ۲۰۱۶ میالدی ۲۳۸ نفر در اروپا و آمریکا در 
حمالت تروریستی جان خود را از دست داده اند و این رقم 
تنها ۰.۷ درصد از مجموع ۳۴ هزار و ۶۷۶ نفری است که 
در سراسر جهان در اثر حوادث تروریستی کشته شده اند. 
در مقابــل ۵۵ درصد از قربانیان، بیش از ۱۹هزار نفر، در 
خاورمیانه و شمال آفریقا جان خود را از دست دادند. تنها از 
۱۱ حمله ای که بیشترین تعداد کشته ها را در سال ۲۰۱۶ 

برجای گذاشته سهم عراق ۹ حمله بوده که عموما توسط 
داعش در مناطق شیعه نشین صورت گرفته که یکی از 
نمونه های آن انفجار خودروی بمبگذاری شــده در بغداد 
بــود که در پی آن ۳۸۲ نفر قتل عام شــدند. نمونه دیگر 
این حمالت، حادثه بانکوک است که جان بیش از ۲۰۰ 
نفر را گرفت. در جنوب آسیا، پاکستان بزرگترین قربانی 
حمالت تروریســتی بود در مجموع ۱۱۰۰ نفر در جریان 
این حمالت جان باختند. ارقام منتشر شده توسط دانشگاه 
مریلند نشان می دهد که در سال گذشته میالدی بیش از 
۱۳۰۰۰ حمله تروریستی در سراســر جهان انجام شده 
است. این گزارش همچنین به افزایش حمالت تروریستی 
با اســتفاده از روش های جدید مانند چاقو و خودرو اشاره 

کرده است.

پایگاه اســتراتفور در گزارش خود نوشــت: اخیرا 
مطرح شده که محمد بن سلمان قصد دارد عادل الجبیر 
وزیر خارجه کنونی را برکنار و برادرش خالد بن سلمان 

را به جای او به این سمت بگمارد. به نوشته خبرگزاری 
اســپوتنیک، این پایگاه به نقــل از برخی منابع آورده 
اســت: محمد بن سلمان برای این تصمیم خود، عادل 
الجبیر را متهم خواهد کرد که موضع بســیار تندی در 
قبال ایران گرفته اســت. این اقدام به بن سلمان اجازه 
خواهد داد تا قدرتش را تقویت کند؛ به ویژه بعد از اینکه 
محمد بن نایف پسرعمویش را از والیت عهدی کنار زد 
و جایــش را گرفت. این پایگاه نوشــت: با وجود اینکه 
تبادل دیدارها و دست دادن اخیر وزیران خارجه ایران 
و عربســتان حکایت از آن دارد که روابط دوستانه تری 
بین دو کشور در آینده وجود خواهد داشت اما سؤاالت 
زیادی همچنان مطرح اســت. نزدیکی روابط تهران و 

ریاض در قالب دیدارهای دیپلماتیک گامی شــبیه به 
مبادله پرچم صلح طلبی است. استراتفور افزود: محمد 
بن ســلمان دو توجیه برای کار خــود پیش رو دارد. 
نخست اینکه او با خط مشی سیاسِی خارجِی متفاوت 
تالش می کند که موازنــه ای بین اولویت های خارجی 
کشــورش و تعامل با مخالفان داخلی ایجاد کند. این 
ســایت نوشــت: به احتمال زیاد تحول در سیاســت 
خارجی عربســتان، با اقدام ریاض در نــرم کردن بار 
خواسته های خود از شــرکای خارجی اش همراه شود. 
به نوشــته این پایگاه، دومین توجیه هم تالش ریاض 
برای کاهش لحن گفتمــان خود درقبال تهران همراه 
با تــداوم اقدامات تحریک آمیز علیــه اقدامات تهران 

خواهد بود. استراتفور در تایید این تئوری خود به یک 
سری اقدامات عربستان از جمله تعدی ریاض به نفوذ 
ایران در عراق، بازگشــایی مرزهای بسته عربستان با 
عراق بعد از گذشــت دهه ها، توسعه روابط اقتصادی و 
دیپلماتیک با بغــداد و میزبانی از مقتدی صدر رئیس 
جریــان صدر عراق و نظایر آن اشــاره کرد. در مقابل، 
اســتراتفور تاکید کرد: دیدارهای دیپلماتیک دو جانبه 
بیــن تهران و ریاض برای از بیــن بردن نگرانی ریاض 
در قبال همــکاری ایران با ترکیه در ســوریه و عراق 
کافی نیســت. این پایگاه پیش بینی کرد که دو قدرت 
منطقه ای به رقابت خود در ســال های آینده در سایه 

رویدادهای ژئوپلتیک منطقه ادامه دهند.

انور قرقاش، وزیر مشــاور امور خارجه امارات، در حساب 
توئیتری خود نوشت که بحران قطر قابل پیش بینی و رویکرد 
دوحه علت اصلی آن بوده و ســوء مدیریت قطر آن را طوالنی 

و عمیق تر کرده است.
این مقام اماراتی خاطرنشان کرد: قطر در مدیریت بحران 
ســردرگم مانده و با بی تدبیری همراه بوده و در این مســیر، 
فاقد استراتژی مناســب و درنظر گرفتن مصالح قطر و مردم 

این کشور است.
وی گفــت که این نوع مدیریت بحران، باعث ســوختن 
پل های ارتباطی و از دست رفتن حاکمیت شد و اتخاذ سیاست 
فــرار به جلو، بحران قطــر را عمیق تــر و فرصت ها را برای 
میانجی گــری تضعیف کرد و از حکمــت و درایتی که انتظار 

داشتیم به هیچ وجه خبری نبود.
انور قرقاش افزود: عاقالنه این اســت که قطر با مسائل 
پیرامونــی خود برای حل و فصل بحران موجود به طور جدی 
تعامل کند اما دوحه با اعالم رویکردهای خود در یمن و ایران 

گرفتاری اش را بیشتر کرده است.
 رســانه ها اخیرا از تمــاس وزیر خارجه قطــر با محمد 
جواد ظریــف وزیر امور خارجه ایران و ابراز تمایل دوحه برای 

بازگرداندن سفیر خود به تهران خبر دادند.
عربســتان از ۱۵ خرداد ۹۶ به همراه امــارات، بحرین، 
مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهوری فراری 
و مســتعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریســم و افراط 
گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و 

دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کرد.
قطر روز چهارشنبه اعالم کرد سفیر این کشور در ایران، 
که ماه ژانویه سال گذشته از این کشور فراخوانده شده بود، به 

ایران باز خواهد گشت.
روابــط عمومی وزارت امور خارجه قطــر در بیانیه ای در 
پایگاه اینترنتی خود در این باره نوشــت: قطر اعالم کرد سفیر 
این کشور در تهران، برای از سرگیری وظایف دیپلماتیک خود 

بازخواهد گشت.
در ادامه این بیانیه آمده است دوحه خواهان تقویت روابط 
با جمهوری اسالمی ایران است و امیدواریم روابط دو جانبه ما 

با ایران در ابعاد مختلف توسعه یابد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران نیز از تماس وزیــر خارجه قطر با محمد جواد 
ظریف و ابراز تمایل دوحه برای بازگرداندن سفیر خود به تهران 

خبر داد و گفت: ما از این اقدام دولت قطر استقبال می کنیم.

یادداشت 
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بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اشغال گر قدس منتظر رسیدن ۱۷ سپتامبر 
است تا ببیند سرنوشــتی نظیر ایهود اولمرت )نخست وزیر سابق( را پیدا می کند یا 
خیر. چرا که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در خصوص فساد مالی - اداری 
به آن روز موکول شده اســت. پلیس رژیم صهیونیستی پنج شنبه )سوم اوت - ۱۲ 
مرداد( برای نخســتین بار به صراحت اعالم کرد که تحقیقاتی درباره اتهامات مالی 
نتانیاهو آغاز شــده اســت. اتهاماتی که متوجه نتانیاهو شده عالوه بر خودش، پای 
همســرش را هم به این ماجرا کشانده و سیاست اسرائیل را دچار تزلزل کرده و به 
گمانه زنی درباره کناره گیری او از قدرت دامن زده اســت. در همین راستا چهره های 

مخالف دولت در اسرائیل خواهان کناره گیری نتانیاهو از قدرت شده اند. 
روزهای ابتدایی ســال ۲۰۱۷ با مطرح شدن اتهامات جنجالی علیه نخست وزیر 
فعلی اســرائیل رقم خورد و نتانیاهو در ارتباط بــا دریافت هدایای گران بها از تجار 
و ثروتمنــدان در منزل خود مورد بازجویی قرار گرفــت. این اتهام در قالب پرونده 
»هزار« ناظر بر این ادعاست که نتانیاهو از دو بازرگان ثروتمند به نام های »آرنون 
میلشــان«، تهیه کننده هالیوودی و »جیمز پکر«، میلیونر اســترالیایی، هدایایی 
غیرقانونی دریافت کرده اما مسئله جالب باز شدن پای سارا نتانیاهو )همسر بنیامین 
نتانیاهو( به این پرونده است. او هم اکنون در ردیف متهمان جدی پرونده هزار است 
بــه گونه ای که چندی پیش وکالی خانم نتانیاهو اعالم کردند که پلیس این رژیم 
درباره ابعاد گوناگون و مســائل مختلف مالی خود و همســرش به مدت ۱۱ ساعت 
او را تحت بازجویی قرار داده اســت. هرچند که ســارا نتانیاهو پیش از این در سال 
گذشــته نیز به خاطر پرونده های متعدد فســاد و تخلف به پرداخت ۸۰ هزار شکل 
)۲۱ هزار دالر( به خاطر وارد کردن ضربات روحی به افراد دیگر، ۱۹۳۰۰ هزار دالر 

بابت بدهی های گذشته و ۳۹۰۰ دالر بابت هزینه های دادرسی محکوم شده بود.
امــا این پایان کار نتانیاهو در خصوص اتهامات مالی - اداری اش نیســت. وی 
در پرونده دیگری موســوم به »دوهزار« متهم اســت که با »آرنون موســی«، 
صاحب امتیاز روزنامه »یدیوت آحارانوت«، قرارهای غیرشفاف را در قالب دریافت 
کمک های غیرقانونی گذاشته است. در این چارچوب این ناشر همچنین متعهد شده 
در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول 
داده که یک روزنامه رقیب )روزنامه اسرائیل هیو( را زیر فشار بگذارد. اما پرونده های 
هــزار و دوهزار مقدمه اتهــام جدی تر او در خصوص خرید ســه فروند زیردریایی 
پیشــرفته آلمانی موسوم به »دلفین« است. »رفیف دروکر« از فعاالن مطبوعاتی 
رژیم صهیونیستی طی تحقیقی فاش کرده است که نتانیاهو در راستای تأمین منافع 
نزدیکان خود ضمن دریافت رشــوه، زمینه نهایی شدن قرارداد خرید سه زیردریایی 

پیشرفته از آلمان را فراهم کرده و از این توافق سود مالی برده است.
این در حالی اســت که موشه یعلون وزیر جنگ پیشین کابینه و گادی آیزنکوت 
رئیس ستاد مشــترک ارتش صهیونیستی با این مســئله یعنی خرید زیردریایی از 
آلمان، مخالف بوده اند. اما ماجرا زمانی جال تر هم می شود که هاآرتص در گزارشی 
اعالم داشت که احتماال ابعاد پرونده فساد مالی نتانیاهو از آنچه پیشتر تصور می شد، 
گســترده تر است. به نوشــته این روزنامه، پرونده دوم اتهامات جدی تری را متوجه 
نتانیاهــو کرده، اما هنوز هیــچ جزئیاتی در مورد آن در اختیــار افکار عمومی قرار 

نگرفته است.

روزهای ناآرام نتانیاهو

به گــزارش پایگاه وطن، »خالد بــن محمد العطیه« وزیر 
مشــاور در امور دفاعی قطر تاکید کرد حل و فصل بحران میان 
کشــورهای حوزه خلیج فارس باید با عذرخواهی کشــورهای 
محاصره کننده قطر از دوحه شروع شود و پس از آن، طرف های 

درگیر در کویت گفت وگو کنند.
العطیه طی ســخنانی در مســکو پایتخت روسیه گفت راه 
حل بحران میان کشــورهای حوزه خلیج فارس آشــکار است، 
عربســتان، امارات، بحرین و مصر باید از قطر بابت هک کردن 
پایگاه خبرگزاری این کشور و نسبت دادن اظهارات دروغین به 
امیر قطر عذرخواهی و محاصره این کشور را لغو کنند و سپس 

برای گفت وگو به کویت بروند.
این وزیر قطری با بیان اینکه دوحه آماده گفت وگو در همة 
زمینه ها اســت، افزود دوحه بارها آمادگی خود را برای گفت وگو 

مشروط به احترام به حاکمیت این کشور اعالم کرده و حمایتش 
را از تالش های کویت برای حل این بحران اعالم نموده است.

العطیه روز چهارشــنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه 
دیدار و با وی درخصوص رواط دوجانبه درزمینه دفاعی و توسعه 
توانایی هــای دو طرف درهمه زمینه ها بــه ویژه در زمینه دفاع 

هوایی تبادل نظر کرد.
دو طــرف دراین دیدار، درباره تحوالت منطقه خاورمیانه و 

موضوعات مورد عالقه و مشترک دوجانبه گفت وگو کردند.
دراین دیدار، همچنین راه های همکاری میان قطر و روسیه 
و امکان مبادله تجارب و برگزاری دوره های آموزشــی نظامی 
بررســی شــد و دو طرف از روابط خوب طرفین ابراز رضایت 

کردند.
روابط روســیه و قطــر درزمینه های مختلــف اقتصادی 
و ســرمایه گذاری و فرهنگــی و نیــز فنــی و نظامی شــاهد 
پیشــرفت های قابل توجهی بوده اســت. العطیه گفت هدف از 
مذاکرات با همتای روس خود و مشــارکت وی درنمایشــگاه 
»ارتش ۲۰۱۷« توســعه روابط با روســیه در زمینه های دفاعی 
بنا به توصیه امیر قطر است. وزیر دفاع روسیه نیز در این دیدار 
ابراز اطمینان کرد که همکاری و ارتباط میان روســیه و قطر به 
توسعه روابط میان مؤسسات و نهادهای نظامی دو طرف منجر 
شود و نقشی مشوق را در توســعه هماهنگی دوجانبه درزمینه 

مبارزه با تروریسم ایفا نماید.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، استفان 
دوجاریک، ســخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
گفت: گوترش جمعه به کویت ســفر کرد تــا با مقامات این 
کشور درباره تحوالت منطقه به ویژه بحران قطر گفتگو کند. 
قرار اســت وی روز یک شــنبه با صباح االحمد الصباح، امیر 
کویت دیدار کند.عربســتان، بحریــن، مصر و امارات، قطر را 
به اتهام حمایت از تروریســم تحریــم کردند و مرزهای خود 
را به روی قطری ها بســتند. میانجی گری کویت و آمریکا و 
کشورهای دیگر برای حل این بحران تاکنون نتیجه ای نداده 

است.
گوترش بعد از کویت به اراضی اشــغالی و رام اهلل ســفر 
خواهد کرد تا در آنجا نیــز مذاکرات برای به جریان انداختن 

گفت وگوهای صلح خاورمیانه را پیگیری کند.
در همیــن رابطه، وزارت خارجه آمریــکا اعالم کرد که 
بحران قطر بیش از حد طوالنی شــده است و باید طرف های 

بحران از شدت اظهارات تند خود بکاهند.
 شــبکه خبری الجزیره خبر داد، هدر ناوئرت، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در کنفرانســی مطبوعاتی گفت: بحران 

قطر بیش از حد طوالنی شــده اســت و ما نگران این مسئله 
هستیم. الزم اســت طرف های بحران از شدت اظهارات تند 
خود بکاهند. ما برای حل بحران به مذاکره با دولت قطر ادامه 

خواهیم داد.
وی درباره بازگشــت سفیر قطر به ایران چیزی نگفت و 
تأکید کرد که این مســئله تنها به خود این دو کشور مربوط 

است.
تحلیل گران معتقدند کــه برخی اقدامات آمریکا در قبال 
عربستان، مصر، امارات و بحرین که قطر را محاصره کرده اند 

نوعی فشار بر این کشورهاست. از جمله این اقدامات می توان 
بــه کاهش کمک هــای آمریکا به مصر و درج عربســتان و 
بحرین در فهرســت کشــورهای ناقض آزادی های مذهبی 
اشــاره کرد. عربستان، بحرین، مصر و امارات قطر را به اتهام 
حمایت از تروریسم تحریم کرده اند و مرزهای خود را به روی 
قطری ها بســتند. میانجی گری کویت و آمریکا و کشورهای 
دیگر برای حل این بحران نیز تاکنون نتیجه ای نداده اســت. 
اخیرا موضوع حجاج قطری که عربســتان اجازه ورود آن ها را 

نداده، بر شدت این بحران افزوده است.

شرط قطر برای پایان بحران شورای همکاری خلیج فارس

خبرگزاری کیودو ژاپن اعالم کرد که ۶ شرکت و ۲ نفر که همگی با برنامه موشکی کره شمالی مرتبط هستند ، مشمول تحریم های جدید شدند و حساب های بانکی آن ها بلوکه شده است.  
در میان این شرکت ها و افرادی که تحریم شده اند ، دو شرکت چینی ، یک شرکت از جمهوری نامیبیا و یک فرد غیردولتی از کره شمالی وجود دارند.

یکی از مسئوالن سفارت چین در واشنگتن روز سه شنبه اعالم کرد : چین از آمریکا که بسیاری از شرکت های چینی را به علت ارتباط با کره شمالی در لیست تحریم ها گنجانده است ، می خواهد که اشتباه خود را هر چه 
زودتر جبران کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز ۲۲ اوت کنونی چند شرکت را همچون شرکت روسی گیِفست – ام و چند شرکت چینی ، نامیبیائی و سنگاپوری تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که در واکنش به توسعة مداوم سالح های کشتار جمعی ، پایبند نبودن به قطعنامه های شورای امنیت و تالش برای فرار از تحریم های واشنگتن تحریم های جدیدی را علیه 
این کشور آسیایی اعمال کرده است .

ژاپن 
تحریم های 

کره شمالی را 
تشدید کرد

پاورقی 

»عبدالستار قاسم« تحلیل گر مطرح فلسطینی در تحلیلی نوشت : ملت هایی که خواهان دفاع از خود و 
سرزمینشان در برابر تجاوزات و ادامه بقای خود هستند، نظریه امنیتی را وضع می کنند که بر اساس آن به 
ساماندهی و تنظیم برنامه های نظامی، اطالعاتی، اجتماعی و اقتصادی خود می پردازند و ملت فلسطین هم 
نیاز به تدوین یک نظریه امنیتی خاص خود دارد. بهتر است به محورهای اساسی نظریه امنیتی که می تواند 

شکل گیرد، اشاره کنم :
۱- هیچ امنیتی بدون خوداتکایی محقق نمی شود، هر کس بر دیگران تکیه کند، ناامید می شود و دست 
خالی برمی گردد، این اصل اساسی و حیاتی نه تنها برای ملت فلسطین بلکه برای همه ملت های روی زمین 
اســت، بر این اساس ما باید فکر کنیم که چگونه به این وضعیت برسیم. در توافق مکه، دو گروه بزرگ در 
صحنه فلسطین)حماس و فتح( درباره ادامه کمک گرفتن از دیگران به توافق رسیدند، اما حتی یک کلمه از 

آن ها درباره اینکه چه کاری باید برای خوداتکایی انجام دهیم، نشنیدیم. 
۲-در سایه تجاوزگری، هیچ راهی موثرتر و نتیجه بخش تر از انسجام اجتماعی و توسعه مفاهیم فعالیت 
اجتماعی و همکاری متقابل و همبستگی وجود ندارد، برای ما بهتر بود که در راستای تحکیم پیوندهای ارتباط 
اجتماعی و محبت و همبستگی در داخل جامعه برای ایجاد جامعه ای برنامه ریزی کنیم که بتواند ضربه ها و 
شوک ها را مهار کند، آنچه من در صحنه فلسطین می بینم این است که به نظر می رسد ما بر ضد این اصل 
عمل کرده ایم و ازهم گسیختگی اجتماعی و گسترش روحیه قبیله ای متعصبانه را ترجیح داده ایم که سبب 

ضعیف شدن ما در رویارویی با دشمن شده است.
۳- عنصر اخالقی اهمیت فوق العاده ای برای کســانی دارد که خواهان امنیت برای جامعه و ملت خود 
هستند. باید بر ویژگی اخالقی تاکید شود تا وجدان انسانی، زنده و پویا و همواره آماده ایثار و وفاداری و راستی 
و اخالص در کار و انجام وظیفه و دفاع از حق باقی بماند. جامعه ای که از نظر اخالقی وضع نابه سامانی داشته 
باشد، به آسانی تحت سیطره دیگران قرار می گیرد، متاسفانه ما هیچ نظریه ای در بحث اخالق نداریم و سخت 
است که رهبری فلسطینی را پیدا کنیم که نظریه اخالق را بشناسد. قدرت اخالق در درجه نخست قرار دارد، 
اگر ســالح بدون اخالق فراهم شود، این سالح ایستادگی نمی کند، بزرگ ترین دلیل و شاهد در این زمینه، 
شکست سال ۱۹۶۷ میالدی است به طوری که اعراب از نظر عددی و تجهیزاتی بر اسرائیل برتری داشتند، 
ولی آن ها از مقابل دشمن فرار کردند، دلیل دیگر مربوط به وضعیت دردناک ما فلسطینی ها است که تعداد 

سالح ها افزایش یافته ولی محصول و نتیجه کاهش یافته است.
۴- سری و محرمانه عمل کردن یک مسئله اساسی در فعالیت فلسطینی است تا بتواند شر دشمنان را 
دفع کرده و به تجاوزات آن ها پاسخ دهد. ملت فلسطین در تمام اماکنی که حضور دارند، در محاصره دشمنانی 
هســتند که از آن ها اطالعات جمع می کنند و برای ضربه زدن و کشتن و آواره کردن آن ها نقشه می کشند. 
دستگاه های امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا ما را کنترل می کنند و دستگاه های امنیتی 
بسیاری از کشورهای جهان اخبار و اوضاع ما را تحت نظر دارند تا ما را همچنان آواره و به دور از وطنمان باقی 
نگه دارند و اسرائیل را تقویت کنند. به نظر می رسد ما تنها انقالب در جهان هستیم که از طریق مانیتورهای 
تلویزیون ها مبارزه می کند، ما همانند کف دست باز در مقابل دشمن بدون حصار و دفاع هستیم و خیلی به 
نــدرت اتفاق می افتد که ما رازی را حفظ کنیم، ما اکنون بر ضد امنیت و منافع خود عمل می کنیم که این 

کار خدمت به دشمن است.
۵-ایجاد حالتی از موازنه رعب و وحشت میان ما )فلسطینی ها( و دشمن )رژیم صهیونیستی( . ما به سبب 
شــرایطی که داریم نمی توانیم موازنه نظامی با اسرائیل ایجاد کنیم، ولی امکان ایجاد نوعی از موازنه رعب 
وجود دارد به طوری که مقاومت خیلی بیشــتر از یک ارتش نظامی، معموال از توان غافل گیرکردن و مانور 

تاکتیکی برخوردار است.
۶-تمایز قائل شدن میان زندگی عادی فلسطینی ها و مقاومت بدون اینکه آن ها را از یک دیگر جداکرد. 
هماهنگ ســازی در زندگی عادی به شــیوه ای که به مقاومت خدمت کند، ضروری است و در کنار آن باید 

تدابیر امنیتی را اتخاذ کرد.
۷-توسعه برنامه ها که بتوان بر وحدت ملت فلسطین در هر مکانی تاکید کرد و همچنین تمام طیف های 
ملت فلســطین را با شبکه واحد و منسجمی از ارزش های اخالقی، فرهنگی و فکری به هم مرتبط کرد و 
پیوند داد، آنچه به فرهنگ کرانه و فرهنگ غزه و فرهنگ اردوگاه و فرهنگ کشــاورز و شهری است باید 

برچیده شود. 
۸- هرگز نباید به مزدوران رحم کرد، چرا که آن ها همچون غده سرطانی هستند، ما درحال حاضر با تعداد 
قابل توجهی مزدور و جاسوس در تمام سطوح روبه رو هستیم، این افراد به فتنه گری و جاسوسی و ضربه زدن 

به زندگی و طرح هایمان مشغول هستند.
۹-سیاستمداران باید اجازه دهند تا مقاومت به امور خود بپردازد و مقاومت هم باید برنامه هایش را توسعه 

داده و بدون توجه به مسائل سیاسی و تحوالت سیاسی داخلی و منطقه به ماموریت های خود بپردازد.
باید گفت، آنچه آمریکایی ها انجام می دهند، بسیار خطرناک است زیرا در نهایت به نفع امنیت اسرائیل 
است، مردم ساکن کرانه باختری خواستار پایان یافتن ازهم گسیختگی امنیتی هستند، تسلیم شدن در برابر 
خواسته های امنیتی اسرائیل و پیگرد سالح مبارزان فلسطینی هیچ توجیهی ندارد، آمریکایی ها و اسرائیلی ها با 
سیاست های امنیتی خود در حمایت از دولت کرانه باختری، جامعه فلسطینی را در مقابل یک خطر جدید قرار 

می دهند که حتما منجر به تقابل و درگیری داخلی شدید خواهد شد.

آلمان: ترکیه با اردوغان راهی به ابعاد 9 گانه نظریه امنیتی فلسطین
اتحادیه اروپا ندارد

معاون ترامپ: اجازه نمی دهیم ونزوئال سقوط کند

تکاپوی داعش انتقال پولهایش به خارج

چرا بن سلمان دیگر عادل الجبیر را نمی خواهد؟
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واکنش امارات به تصمیم قطر برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران

نگرانی آمریکا و سازمان ملل از تداوم بحران قطر


