
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد: داعش 
برای جبران شکست های اخیر خود بار دیگر 
نیروهایــش را در نزدیکی منطقه غانم علی 
مستقر کرده اســت تا از پایگاه های خود در 
اســتان دیرالزور که آخرین پایگاه هایش در 

سوریه است، حمایت و حفاظت کند.  
اداره اطالعات و ارتباطات عمومی وزارت 
دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد: داعــش خودروهای ســنگین خود را 
خصوصاً تانک ها به حومۀ شــهر دیرالزور منتقل می کند و برای مقابله با پیش روی ارتش 

سوریه نیروهای خود را در نزدیکی منطقه غانم علی مستقر کرده است.
در این بیانیه آمده است: تروریست های داعشی می دانند که مناطِق نزدیِک پِل حومۀ 
شــهر دیرالزور آخرین پایگاه های آن ها در خاک سوریه است و به همین دلیل خودروهای 
سنگین خود را خصوصاً تانک ها و خودروهای زرهِی مجهز به تیربارهای سنگین و خمپاره ها 
به حومۀ این شــهر منتقل می کنند. وزارت دفاع روســیه افزود: داعش در استان دیرالزور 
مخفی گاه های مستحکم احداث می کند و خودروهای جنگی سنگین را به خدمت گرفته 
اســت. بیانیه وزارت دفاع روسیه حاکی اســت: نیروهای ارتش سوریه همچنان در امتداد 
کرانه شــرقی رود فرات پیشروی می کنند و از پشــتیبانی مؤثر نیروی هوایی روسیه که 
مخفی گاه های تروریست ها را منهدم می کند ، برخوردار هستند. وزارت دفاع روسیه افزود: 
جنگنده های روسی از شب گذشته 4 تانک ، 16 خودروِی مجهز به تیربارهای سنگین ، 6 
کامیون حامل مهمات و 2 مخفیگاه مستحکم و مجهز به انواع توپ تروریست ها را منهدم 
کرده اند. پیروزی هایی که ارتش سوریه در چند ماه گذشته در مناطق مرکزی این کشور به 
دست آورده است که آزادسازی شهر سخنه در حومۀ شمال شرقی شهر حمص یکی از این 
پیروزی ها است ، راه را برای آغاز عملیات شکستن محاصره شهر دیرالزور و بازپس گرفتن 

آخرین و مهم ترین پایگاه های داعش هموار کرده است .
وزارت دفاع روســیه دیروز یک شنبه اعالم کرد که یک گروه از مجهزترین گروه های 

مسلح را در حومۀ منطقه غانم علی متالشی کرد.

مختلــف  گروه هــای  نماینــدگان 
سیاســی یمنی در نشســت مشــترک 
ملــی در صنعا پایتخــت یمن بر تالش 
همه جانبه برای برطرف کردن مســائل 
و مشکالت و حل اختالفات اخیر تاکید 
کردند. در این نشســت که به ریاســت 
صالــح الصمــاد رئیــس شــورای عالی 
سیاســی و معــاون و اعضای شــورا و 
نمایندگانــی از انصاراهلل و حزب کنگره 
خلق تشکیل شــد، اعضا بر ادامه دیدار 
و تماس میــان رهبــران گروه ها برای 
و  اختالفات  برطرف کردن  راه حل  یافتن 
یک پارچه ســازی صفوف برای مقابله با 
دشــمن و مقابله با چند دستگی تاکید 
رئیس شــورای  الصماد  کردند. صالــح 
عالــی سیاســی یمن در این نشســت 
خواســتار برطرف شــدن تنش های به 
وجود آمده در صنعا و بازگشــت اوضاع 
بــه روال طبیعی خود شــد و همچنین 
خواســتار تحقیقات امنیتــی بی طرفانه 
پنج شــنبه گذشــته و  باره حوادث  در 
جلوگیــری از قضاوت زودهنگام  درباره 

نتایج ناشی از این تحقیقات شد.
دراین نشســت نماینــدگان کنگره 
»عارف  ریاســت  بــه  یمــن  مردمــی 
الــزوکا« دبیرکل این حــزب و »محمد 
عبدالســالم« سخنگوی رسمی انصاراهلل 
نیز حضور داشــتند. اعضای جلســه بر 
گروه های  رهبــران  بین  دیدار  ضرورت 
سیاســی یمنی برای یافتن راه حل های 

سیاســی، تالش برای مقابله با تجاوزات 
دشمن، یک پارچه ســازی جبهه داخلی 
و ممانعــت از ایجــاد اختــالف در بین 

تاکید کردند. گروه ها 
ســخنگوی  عبد الســالم،  محمــد 
جنبش انصــار اهلل یمن هم سه شــنبه 
شــب از توافق جنبش انصار اهلل با حزب 
کنگره مردمی یمــن به رهبری عبداهلل 
صالــح برای پایان دادن بــه تنش هایی 
اتفاقات پنجشــنبه  خبر داد که در پی 

گذشته ) 24 اوت ( رخ داده بود.
 محمد عبدالســالم افزود: در توافق 
صورت گرفته میــان انصار اهلل با حزب 
کنگره مردمی یمن بر یکی شــدن تمام 
تالش ها برای مقابله با دشمن و وحدت 
جبهــه داخلــی و جلوگیــری از تفرقه 

تاکید شده است.
 ادامــه دیدارها میان تشــکل های 
سیاســی و ایجاد راه حل و پیشنهادهای 
رسانه ای و سیاسی از دیگر بندهای این 

توافق نامه است.
در این توافــق همچنین بر از میان 
بردن تمامی علت های تنش و درگیری 
و باز گشــت اوضــاع امنیتی کشــور با 
است.  تاکید شــده  آن  شــکل طبیعی 
یادآور می شــود محمــد البخیتی عضو 
انصاراهلل یمن  شورای سیاســی جنبش 
اوایــل ایــن هفته درگفــت و گویی  با 
اشاره به اینکه نهادهای امنیتی یمن به 
هیچ طرفی اجازه هرج و مرج در کشــور 

را نمی دهند تاکید کرد که آنچه دیشب 
)جمعه شب( رخ داد یک حادثه امنیتی 

صرف بوده است.
 شــماری از عناصر مســلح تالش 
کردند از یک نقطه ایست بازرسی عبور 
کننــد و به مشــاجره و تیراندازی روی 
آوردند و در خالل این تیراندازی خالد 

الرضی کشته شد.
وی خاطرنشــان کــرد : در درجه 
نخســت باید به این مسئله اشاره شود 
کــه هیچ حملــه ای به اعضــای حزب 

کنگره خلق صورت نگرفته است.
 اعضای این حزب از ما هســتند و 
نهادهــای امنیتی اجازه چنین حمله ای 
را بــه عناصر این حزب نمی دهند. آنچه 
دیشــب رخ داد یــک حادثــه امنیتی 
از عناصر  اســت. شــماری  بوده  صرف 
مســلح تالش کردند از یک نقطه ایست 
بازرســی عبــور کنند و به مشــاجره و 
تیرانــدازی روی آوردند و در خالل این 

الرضی کشته شد. تیراندازی خالد 

رهبر اپوزیسیون ترکیه قول داد تا در جریان کمپینی 
برای عدالت به مقابله با تهدیدهای رئیس جمهوری این 
کشــور بپردازد و وی را به »کشورداری دیکتاتورمآبانه« 
متهم کرد. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیســیون 
»مــردم جمهوری خواه« در مصاحبــه ای با خبرگزاری 
فرانســه گفت که بر این باور است رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــوری ترکیه از اقدامات وی می ترســد و در 
نهایت در هر ســخنرانی وی را مــورد حمالت خود قرار 
می دهــد. قلیچداراوغلو اخیرا کنگره چهار روزه عدالت را 
برای برجسته کردن خشونت ها در سرکوب غیرمنتظره 
ناشی از کودتای نافرجام سال گذشته میالدی برگزار کرد.

وی ادامه داد: بگذارید اردوغان هرقدر که می خواهد 
تهدید کنــد. ما حقیقــت را می گوییم. مــا از عدالت، 

دموکراسی، استقالل سیســتم قضایی و آزادی رسانه ای 
دفاع می کنیــم چون حق با ماســت. او مرا شــبیه به 
یک تهدید می داند. او هر زمان که دســتش برســد در 
سخنرانی هایش من را تهدید می کند اما ما از این تهدیدها 

نمی ترسیم.
رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه ترکیه 
ادامه داد: این ســخنرانی های انتقادی از سوی اردوغان 
نشان می دهد که او من را مهم می داند. وی همچنین گفت 
که رئیس جمهوری ترکیه به »بیماری قلیچداراوغلویی« 
مبتالست چون هر روز در سخنرانی های شدیداللحنش 

وی را هدف قرار می دهد.
رهبر حزب مردم جمهوری خواه همچنین در پاسخ 
به ســؤالی درباره اینکه آیا اقداماتش، جایگاه و موقعیت 

اردوغان را در معرض خطــر قرار می دهد یا خیر، گفت: 
»اردوغان شــغلی ندارد. آیا دیکتاتورها شغلی دارند؟ آیا 
کودتاچیان شغلی دارند؟« قلیچداراوغلو، رئیس جمهوری 

ترکیه را به برگزاری یک »کودتای غیرنظامی« متهم کرد 
که به گفته منتقدان به خوبی توانســت با این اقداماتش 
همه مخالفانــش را از میدان به در کند. وی گفت: ترکیه 
در حال حاضر در کودتا به سر می برد. پارلمان ترکیه هیچ 
فعالیتی ندارد. آن ها اموال مخالفــان را مصادره و بلوکه 

می کنند. آیا این دموکراسی است؟
رهبر حزب اپوزیســیون ترکیه در پاســخ به سوالی 
درباره اینکه آیا از این تهدیدها می ترسد، جواب خیر دارد 
و گفت: ما تنها حزب موثر اپوزیسیون در ترکیه هستیم 
که علیه اردوغان کار می کنیم. به همین دلیل اســت که 
حضــور ما را نمی توانند تحمل کنند. ما باید برای آزادی 
خبرنگاران، اســتادان دانشــگاهی و آموزگاران محبوس 

مبارزه کنیم.

شــبکه 10 تلویزیون رژیم اســرائیل اعالم کرد که جارد 
کوشــنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که فرستادۀ 
صلح خاورمیانه نیز است، پیشنهاد عربستان را درباره ازسرگیری 
مذاکرات ســازش بین طرف های فلســطینی و اســرائیلی به 

مقام های تل آویو ابالغ کرده است.  
مــوآو واردی کارشــناس سیاســی شــبکه 10 تلویزیون 
اســرائیل گفت: کوشنر که مشاور ارشــد و داماد ترامپ است، 
اواخر هفته گذشته در سفر به تل آویو پیام مقام های سعودی ها 
را به بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل ابالغ کرد که این 

پیام شــامل عادی ســازی روابط بین ریاض و تل آویو به شرط 
ازسرگیری و پیشرفت مذاکرات صلح بین طرف های فلسطینی 

و اسرائیلی است.
واردی گفت: مقام های ریاض به کوشــنر گفتند که پایبند 
به عادی ســازی روابط با اسرائیل هستند و اجازه خواهند داد که 
پروازهای تجاری بین عربســتان و اســرائیل آغاز شود و تجار 

اسرائیلی روادید عربستانی را دریافت کنند.
کارشناس سیاسی شــبکه 10 تلویزیون اســرائیل افزود: 
نتانیاهو پیشنهاد سعودی ها را نپذیرفت و قول نداد که مذاکرات 

صلح را آغاز خواهد کرد.
واردی اعالم کرد: نتانیاهو با درخواســت جیسن گرینبلت 
مشاور امور اسرائیل ترامپ مبنی بر ارائه نظر خود درباره مسائل 
مذاکرات صلح و تشکیل کشور فلســطینِی غیرمسلح مخالفت 

کرد.
واردی گفت: هیئتی امنیتی که هفته گذشته از تل آویو به 
واشنگتن رفت ، به دولت آمریکا ابالغ کرد که اسرائیل محمود 
عباس رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین را »غیرمرتبط« 
با مســاله مذاکرات صلح می داند زیرا مسئوالن فلسطینی بین 

خودشان درباره مذاکرات صلح اختالف دارند.
این کارشــناس اســرائیلی افزود: آمریکا برای ازسرگرفتن 
مذاکرات صلح بین تشــکیالت خودگردان فلسطین و اسرائیل 

از عربستان سعودی کمک می گیرد.
واردی گفت: آنچه مشــکل را پیچیده تر کرده، اینست که 
دولت ترامپ برنامه ای برای حل مناقشــه فلسطینی - اسرائیلی 
ندارد زیرا مشــکالتی که گریبان گیر ترامپ است ، به وی اجازه 
نمی دهد که اســرائیل را برای ازســرگرفتن مذاکرات صلح زیر 

فشار بگذارد.

شــورای امنیت ســازمان ملل قرار اســت اواخر امروز 
)سه شنبه( نشست فوق العاده ای را درباره آزمایش موشکی اخیر 

کره شمالی که از فراز ژاپن عبور کرد، برگزار کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری سی.ان.بی.سی، 
این موشک بالستیک بامداد امروز )سه شنبه( به وقت محلی از 
نزدیکی پیونگ یانگ شــلیک شده و حدود ساعت ۶ صبح از 

حریم هوایی شمال ژاپن عبور کرده بود.
شورای امنیت ســازمان ملل قرار است اواخر امروز برای 
بررسی این آزمایش اخیر موشکی نشستی فوق العاده برگزار 

کند.

یکی از مقام های نظامــی کره جنوبی نیز گفت که این 
موشک حدود ساعت 5:57 به وقت محلی امروز شلیک شده 
اســت. این مقام مســئول اعالم کرد که این موشک 2700 

کیلومتر مسیر طی کرد و به ارتفاع 550 کیلومتری رسید.
بعد از این اقدام بی سابقه کره شمالی، شینزو آبه، نخست 
وزیر ژاپن در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ که نزدیک به 40 
دقیقه طول کشــید، به بررسی این پرتاب موشکی و راه های 

پاسخ به آن پرداختند.
در این گفت وگوی تلفنی آبه و ترامپ بر ضرورت پاسخ به 
این اقدام کره شمالی تاکید کردند و خواستار نشست فوق العاده 

شــورای امنیت برای بررســی موضوع و افزایش فشارها بر 
پیونگ یانگ شدند.

به گفته آبه ترامپ تاکید کرده است که »ایاالت متحده با 
همه توان خود به شکل صد در صد در کنار ژاپن ایستاده و از 
آن دفاع خواهد کرد«. آبه همچنین نقش چین و روسیه را برای 
متقاعد کردن کره شمالی در کنار گذاشتن سیاست هایش بسیار 
مهم خواند. نخست وزیر ژاپن گفت که این آزمایش موشکی 
یک تهدید غیرمنتظره، جدی و بزرگ برای ژاپن است و گفت 
که از ســازمان ملل خواسته تا پیونگ یانگ را به شدت تحت 
فشار قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل نیز اعالم کرد که به 
این درخواست جامه عمل می پوشاند و بدون اتالف وقت امروز 

این نشست فوق العاده را برگزار می کند.

یادداشت 
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آمریکا در خاورمیانه باز هم افغانستان را نشانه گرفته است و در پی سیاست جدیدش تعداد 
نیروهای نظامی خود را در این کشور را افزایش داد. ترامپ هدف استراتژی نظامی در افغانستان 
را نابودی کامل داعش و طالبان عنوان کرده است. استدالل سیاستمداران آمریکایی این است 
که برای حفظ حکومت و ارزش ها و دســتاورد های بیش از یک دهه نیازمند حضور دراز مدت 
نیروهای بین المللی در افغانســتان می باشــیم. برای پایان دادن به مأموریت نظامی نیروهای 
بین المللی در افغانســتان و پایان جنگ آن ها در افغانستان راهی جز آموزش، تجهیز نیروهای 
امنیتی افغانستان نیست.سومین واقعیت این است که ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای 
درگیر جنگ در افغانستان باید به حکومت پاکســتان برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان 
فشار آورد. زیرا، تا زمانی که رابطه سازمان های استخباراتی پاکستان با گروه های دهشت افکن 
قطع نگردد، دســت یابی به صلح و ثبات یک امر آرمانی و دست نیافتی باقی می ماند. از سوی 
دیگر برخی معتقدند آمریکا از افغانستان برای ساختن پاکستان نوین و تقویت آن کشور استفاده 
می کند و تحلیل هایی وجود دارد که در چند سال آینده فقط شهرها در اختیار دولت خواهد ماند. 
درست اســت ترامپ در استراتژی اعالمی خود هیچ نامی از ایران، چین و روسیه نبرد اما 
به قول آقای ســت جی .جونز، مدیر مرکز مطالعات امنیت بین الملل و سیاست گذاری دفاعی 
اندیشکده »رند« این ۳ کشور تاثیر به سزایی در وضعیت ثبات و امنیت افغانستان دارند. وی ابراز 
امیدواری کرد »طی روزها و ماه های آینده مطالبی درباره این ۳ کشور خواهیم شنید، چون از 
دید فرمانده کل نیروهای مسلح، این کشورها نیز در استراتژی آمریکا جای دارند«. از همین رو 
مهم ترین اهداف افزایش نیروی نظامــی آمریکا در خاورمیانه را می توان این گونه بیان نمود: 
آمریکا نگران است خأل نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را روسیه و چین پر کنند. آمریکا 
روســیه را به تقویت ساختاری طالبان متهم می کند و معتقد است پیشروی های اخیر طالبان 
به دلیل حمایت های نظامی روسیه اســت . فرماندهان نظامی آمریکا تصور می کنند شرایط 
افغانستان در مقایسه با قبل از سال 2014 تغییر کرده و احتمال تبدیل شدن مجدد افغانستان 
به باتالقی برای نیروهای آمریکایی بسیار کاهش یافته است و نظامیان این کشور در شرایط 
متفاوت تری در افغانســتان حضور خواهند داشت. آمریکا در حدود سه سال گذشته پایگاه ها و 
استحکامات نظامی خود را در افغانستان  گسترش داده و اماکن امنی برای نظامیان آمریکایی 
خواهند بود. تحوالت افغانســتان و سیاست های آمریکا در منطقه تحت تاثیر بحران سوریه و 
ورود ارتش روسیه به عرصه نبرد با گروه تروریستی داعش قرار گرفته است. این بدان معنا است 
که آمریکا، روسیه و چین را عامل جدی تهدید قدرت هژمون خود در صحنه جهانی می دانند. از 
این رو افغانستان بخصوص مناطق شمالی این کشور برای آمریکا به عنوان مرزهای مشترک 
با آســیای مرکزی اهمیت زیادی یافته است تا از طریق افغانستان اقدام به انتقال تروریسم و 

افراط گرایی به آسیای مرکزی و قفقاز و تا مرزهای چین در سین کیانگ نماید .
از سوی دیگر، آمریکا به افغانستان نیاز دارد چرا که افغانستان تنها کشوری است که دارای 
مرز مشــترک با دشمن آمریکا یعنی ایران اســت. آمریکا هدف خود را نابودی گروهک های 
تروریستی بیان نمود اما آمریکا در افغانستان حضور یافته تا جلوی گسترش فرهنگی و فیزیکی 
ایران را بگیرد وگرنه داعش و طالبان و ... زاییده آمریکا و مورد حمایت آن هستند بنابراین هدف 

دور از ذهنی را نشان گرفته است.

اهداف آمریکا از افزایش نیروی 
نظامی در افغانستان

مدیر دفتر ارتباطات دولتی قطر اعالم کرد که در حال حاضر 
هیچ ارتباطی میان دوحه با اخوان المسلمین وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، سیف بن احمد آل ثانی، مدیر دفتر ارتباطات 
دولتی قطر در مصاحبه با روزنامه آمریکایی لوس آنجلس تایمز 
گفت: هیچ رابطه ای میان ما با اخوان المســلمین وجود ندارد و 
تمامی این ادعاها توســط مصر مطرح می شــود همانطور که 
می دانید زمانی که بهار عربی رخ داد و زمانی که حکومت نظامی 
به قدرت رسید، ما شروع به حمایت اقتصادی از مصر کردیم و 

اموالی را به بانک مرکزی مصر انتقال دادیم و به ارســال پنج 
محمولــه گاز به صورت رایگان پایبنــد بودیم و غیر از آن نیز، 
حمایت هایی ارائه دادیم. آل ثانــی افزود: این تعهدها پیش از 
به قدرت رســیدن محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر 
بود و پس از اینکه مرســی قــدرت را ترک کرد، همچنان این 
حمایت ها ادامه داشت و آخرین محموله گاز اواخر سال 201۶ 
داده شد و ما تعهدات خود را متوقف نکردیم؛ چراکه این کمک ها 
به مردم مصر داده می شد به همین دلیل در واقع برای ما اهمیت 
ندارد که چه کسی در قدرت است و ما از اخوان المسلمین حمایت 
نکرده ایم. وی در پاسخ به سوالی درخصوص به قدرت رسیدن 
محمد مرسی و روشی که با آن نظام حاکم در مصر تغییر کرد، 
گفت: قطر با کسی تعامل دارد که مردم او را انتخاب کرده باشند. 
مدیر دفتر ارتباطات دولت در قطر خاطرنشان کرد که دوحه در 
امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی کند. وی افزود: آنچه که 
در مصر رخ داد، یک مســاله داخلی است و مردم این رویکرد را 
انتخاب کردند که در مقابل این تحوالت دست به کاری نزنند و 

ما به انتخاب آن ها احترام می گذاریم.
سیف بن احمد آل ثانی تاکید کرد: قطر از گروه ها یا افرادی 

که در امور کشورهای دیگر دخالت می کنند، حمایت نمی کند. 
زمانی که با تحوالت در تونس، سوریه یا لیبی تعامل می کنیم، 
حزب یا یک شخص را انتخاب نمی کنیم بلکه بر افکار عمومی 
متمرکز می شویم و تا حد امکان تالش می کنیم تا جانبدار طرفی 
نباشیم. وی تصریح کرد: آن ها ما را به حمایت از اخوان المسلمین 
متهم می کنند به عنوان مثــال در تونس، دولتی که اداره امور 
کشــور را پس از بهار عربی برعهده گرفت از اخوان المسلمین 
بود و ما پس از آنکه به قدرت رسیدند همکاری با آن ها را آغاز 
کردیم و با آن ها به عنوان یک حزب همکاری نکردیم بلکه با 
آن ها به عنوان یک دولت همکاری کردیم تا از آن ها پشتیبانی 
کنیم و پس از آن، مخالفان پیروز شــدند و ما با آن ها همکاری 
کردیم و سال گذشته کنفرانســی را برای پشتیبانی از مصر و 
سرمایه گذاری در آن برگزار کردیم و در چارچوب آن، صندوق 
طرح های کوچک و متوسط را ســاختیم. آل ثانی درخصوص 
حمایت قطر از حماس نیز خاطرنشان کرد: دولت جورج بوش، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا از ایده برگزاری انتخابات در نوار 
غزه حمایت کرد و خواست که تمامی طیف های سیاسی در آن 
انتخابات شرکت کنند. بوش پسر از مسئوالن قطری خواست تا 

حماس در این انتخابات شرکت کند اما کشورهای عربی از ایده 
برگزاری انتخابات پشتیبانی نکردند و این هنگامی بود که ایاالت 
متحده می خواست که کشورهای عربی از برگزاری آن حمایت 
کنند. ما در این زمینه دست به کار شدیم و کشورهای دیگر پس 
از آن، از ما پیروی کردند و حماس در آن انتخابات پیروز شد و 
در حال حاضر، اعضایی از دفتر سیاسی حماس در قطر حضور 
دارند. وی همچنین به شدت این مساله را تکذیب کرد که قطر 
از تروریسم چه در سطح سازمان ها یا افراد حمایت کرده باشد. 
آل ثانی تصریح کرد که اتهام های مطرح علیه قطر باطل است 
و قطر هیچ اموالی به گروه های تروریســتی ارائه نمی دهد و از 
تروریسم حمایت نمی کند. وی اظهار کرد، اولین گام در مسیر 
حل و فصل بحران میان کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس 
با دوحه این اســت که محاصره قطر برداشته شود چرا که جایز 
نیســت به این صورت علیه هیچ کشوری قدرت نمایی صورت 
بگیرد و گام دوم نیز این است که گفت وگو در محیطی صورت 
بگیرد که اجازه گفت وگو را می دهد. این مقام قطری تاکید کرد 
که دوحه آماده گفت وگو است، چراکه هیچ تعدی به حاکمیت 

خود یا مستقل بودن تصمیمات سیاسی اش را نمی پذیرد.

قطر: ارتباطی با اخوان المسلمین نداریم

جوزف تریبورا سخنگوی کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل در این باره گفت: کمیساریا و نمایندگی های سازمان ملل، شمار آوارگان ثبت شده را بیش از سه هزار نفر ارزیابی کرده اند.
وی افزود: شمار زیادی از آوارگان جدید را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه ای درباره گزارش ها درباره کشته شدن غیرنظامیان در عملیات نظامی در استان راخین در غرب برمه ابراز نگرانی کرد.
گوترش افزود: دولت برمه باید امنیت کسانی را که به آن نیاز دارند تأمین و به آن ها کمک ارائه نماید.

یادآور می شود در روزهای اخیر، نظامیان برمه با حمله به استان راخین در غرب آن کشور، باعث آوارگی شمار زیادی از مردم مسلمان این منطقه به بنگالدش شده اند.

آوارگی 
هزاران نفر از 
مسلمانان میانمار

پاورقی 

یوشکا فیشر- برلین
 به عنوان کســی که در سال 1948 به دنیا آمد، خطر بروز جنگ جهانی سوم بخشی به شدت 
واقعی از کودکی من بود. آن تهدید -یا دست کم تهدید نابودی کامل آلمان شرقی و غربی - تا پایان 

جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت.
از آن زمان، خطر اینکه ابرقدرت های مســلح به ســالح اتمی آرماگدون )مبارزه نهایی( را آغاز 
کنند به شــدت کاهش یافته است، حتی اگر نگوییم کامال از میان رفته است. امروز خطر بزرگ تر، 
تعداد رو به افزایش کشــورهای کوچک تر تحت حکم رانی رژیم های بی ثبات و دیکتاتوری است که 
در پی دســت یابی به سالح هسته ای هســتند. چنین رژیم هایی با تبدیل شدن به قدرت هسته ای 
می تواننــد بقای خود را تضمین کنند، منافع داخلی یا منطقه ای خــود را ارتقا دهند و حتی برنامه 

توسعه طلبی را در دستور کار قرار دهند.
در ایــن فضای جدید، »عقالنیت بازدارندگی« که در جریان جنگ ســرد مورد احترام ایاالت 
متحده و شوروی بود دچار فرسودگی شده است. اینک اگر تکثیر تسلیحات هسته ای فزونی بگیرد، 

استفاده از سالح هسته ای قریب الوقوع خواهد بود.
چنان که وضعیت کنونی در کره شمالی نشان می دهد، هسته ای شدن شرق آسیا یا خلیج فارس 
می تواند به تهدیدی مستقیم برای صلح جهانی بدل شود. رودررویی لفظی اخیر میان کیم جونگ 
اون، دیکتاتور کره شمالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده را در نظر بگیرید که طی 
آن ترامپ وعده داد اگر یک بار دیگر کره شــمالی دست به اقدامات تحریک آمیز بزند با »آتش و 
خشم« پاسخ خواهد گفت. واضح است که ترامپ اتکایی به »عقالنیت بازدارندگی« ندارد -چنان 
که از رهبر آخرین ابرقدرت باقی مانده انتظار می رود- در عوض عنان احساســات اش را از کف داده 

است.
به طور قطع، این ترامپ نبود که شدت گیری بحران در شبه جزیره کره را آغاز کرد. این چرکی 
است که به دلیل عالقه رژیم کره شمالی برای اینکه هر هزینه ای پرداخت کند تا به قدرت هسته ای 
بدل شــود، گاه به گاه بیرون می زند. مقوله ای که کره شمالی آن را تضمین امنیت خود می پندارد. به 
عالوه، رژیم کره در حال توســعه موشک های بالســتیک قاره پیما است که قادر به حمل کالهک 
هسته ای هستند و بردشان تا ســاحل غربی ایاالت متحده می رسد یا حتی بیشتر. این امر چالش 

امنیتی بزرگی برای دولت ایاالت متحده خواهد بود.
در آخر اینکه، هیچ گزینه مناسبی برای پاسخ به تهدیدی که از جانب کره شمالی وجود دارد در 
دست نیست. برای نمونه جنگی پیش گیرانه در شبه جزیره کره به رهبری ایاالت متحده می تواند به 
مقابله مستقیم با چین و نابودی کره جنوبی منجر شود و تاثیرات غیرقابل پیش بینی بر ژاپن بگذارد. و 
از آنجا که مثلث چین- ژاپن - کره جنوبی به مرکز جدید قدرت در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم 
بدل شــده اند، هیچ کشوری از ســقوط اقتصادی در امان نخواهد ماند. حتی اگر ایاالت متحده به 
احتمال جنگ اشــاره کند، رهبران نظامی آمریکایی می دانند که استفاده از نیروی نظامی به دلیل 

خطرات و هزینه های ممنوعه اش، به راستی گزینه ای قابل اعتماد نیست.
وقتی کره شمالی به قدرت هسته ای بدل شود، تضمین های امنیتی ایاالت متحده دیگر کافی 
نخواهد بود. کره شمالی با تسلیحات هسته ای و ادوات استفاده از آن ها فشار مضاعفی بر کره جنوبی 
و ژاپن وارد می کند تا آن ها ظرفیت اتمی خود را افزایش دهند، کاری که به سهولت می توانند انجام 

دهند، اما این آخرین چیزی است که چین می خواهد.
وضعیت امروز در آسیا یادآور وضعیت قرن بیستم و دینامیک های قدرت ملی قرن نوزدهم را دارد. 
وضعیتی که می تواند کوکتل مولتفی ملتهب باشد. در همین حال، با افول ساختارهای سیاسی، نهادها 
و اتحادها در سراسر دنیا، نظام بین المللی به طور فزاینده ای بی ثبات می شود. اوضاع بسیار بستگی 
به این دارد که در مسیر ریاست جمهوری ترامپ چه اتفاقی بیفتد. تحقیقات در خصوص همدستی 
احتمالی با روســیه در کارزار انتخاباتی سال 201۶ و ناکامی در اصالح قانون حمایت پزشکی قابل 
پرداخت )اوباماکر( نشــان داده که دولت ایاالت متحده بی ثبات و ناکارآمد است. بی ثباتی در درون 
ایاالت متحده دلیل نگرانی جهانی اســت. اگر دیگر نشود روی ایاالت متحده برای تضمین صلح 
و ثبات جهان حســاب کرد روی هیچ کشور دیگری هم نمی شود حساب کرد. در این صورت ما با 

خأل رهبری مواجه خواهیم بود و با در نظر گرفتن تکثیر هسته ای، این امر بسیار خطرناک است.
خطر هسته ای دیگر پاییز از راه خواهد رسید. اگر کنگره ایاالت متحده تحریم های تازه ای علیه 
ایران وضع کند، توافق هسته ای میان این کشور و گروه 5+1 ممکن است شکست بخورد.  هفته 
گذشــته، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که اگر تحریم های تازه ای علیه ایران وضع شود 
تهران می تواند »در چند ساعت« از توافق خارج شود. در حالی که بحران کره شمالی در میان است، 
نهایت بی مسئولیتی است که بحران هسته ای بی دلیل دیگری - یا شاید جنگی دیگر - در خاورمیانه 
به راه افتد. بازگشت به استراتژی تغییر رژیم در ایران نیز از پیش شکست خورده است چرا که باعث 
قدرتمند تر شدن تندروها می شود. امروز تهدیدات هسته ای درست نیازمند چیزی بر عکس »آتش 
و خشــم« است. آنچه به آن نیاز داریم دیپلماسی صبورانه، عقل گرا و بی حاشیه است که مبتنی بر 
تهدیدات وهم آلود استفاده از زور نیست. اگر آخرین ابرقدرت از این فضایل بی بهره باشد، دنیا - همه 

ما - می بایست با پیامدهای آن رودررو شویم.

خشم و آتش، آخرین راه ممکن است

تالش داعش برای حفظ آخرین 
پایگاه های خود در سوریه

توافق یمنی ها برای کنار گذاشتن اختالفات

قلیچداراوغلو: اردوغان در حال کودتا است

شرط عربستان برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل

در پی آزمایش موشکی کره شمالی؛ 

تماس تلفنی آبه و ترامپ و درخواست برای نشست فوق العاده شورای امنیت


