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یادداشت

گردان
جدیدی از
نظامیان انگلیس
در راه عراق

به گزارش شبکه الجدید« ،مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس مدعی شده که هدف از اعزام این نظامیان به عراق ،تقویت ائتالف بین المللی موسوم به ضدداعش در آخرین مراحل مبارزه با تروریستهای تکفیری است .گفته
شده است که این گردان نظامی با  44نظامی و مهندس برای  6ماه در پایگاه هوایی االسد در استان االنبار واقع در غرب عراق مستقر خواهد شد .با حضور این نظامیان جدید در خاک عراق ،تعداد کل نظامیان انگلیسی حاضر
در پایگاه االسد به بیشاز  300نفر میرسد و تعداد کل آنها در خاک عراق هم حدودا  600نفر خواهد شد.
در پایگاه االسد عالوه بر نظامیان انگلیسی ،آمریکاییها و دانمارکیها نیز حضور دارند .نخست وزیر عراق روز پنجشنبه خبر آزادسازی کامل شهرستان تلعفر و همچنین استان نینوی را رسما اعالم کرد .در همین ارتباط،
عبداالمیر رشید یاراهلل فرمانده عملیات « نینوا ما میآییم» نیز از پایان عملیات آزادسازی تلعفر از اشغال داعش و آزادی کامل استان نینوا در شمال عراق از اشغال گروه تروریستی داعش خبر داد .الحشد الشعبی روز چهارشنبه از
طریق پایگاه رسمی خود از آزادسازی منطقه العیاضیه از توابع استان نینوا از اشغال گروه تروریستی داعش خبر داد.

درآمد آمریکا از مواد مخدر افغانستان

پولهای روسیه در بانکهای آمریکا
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه ضعیفتر از آن است که به نظر میرسد.
در حقیقت ،پایه قدرت پوتین ،یعنی تعامالت اقتصادی با دیگر کشــورها در عوض
حمایت سیاســی که در طی نسل گذشته تبدیل به عضو ثابت مناسبات سیاسی این
کشــور شده ،تهدید اصلی برای بقای سیاســی وی محسوب میشود .دلیل این امر
ساده اســت :فقدان حقوق مالکیت معتبر تحت نظام ســرمایهداری رفاقتی پوتین،
مقامات ارشــد روسیه و الیگارشیها را وادار به ســپردهگذاری در خارج از کشور ،به
ویــژه در دولتهای غربی که پوتین علیه آنان موضع گرفته ،کرده اســت .پوتین با
کمک وفاداران منتخب خود ،ســه حلقه قدرت ایجاد کرده است :دولت ،شرکتهای
دولتی و شــرکتهای خصوصی ِ وفادار .این فرایند طی ســالهای  1998تا ،1999
در خالل دوران تصدی وی بر ریاســت سرویس امنیتی فدرال آغاز شد .اما شاهکار
واقعی تثبیت قدرت او ،اولین دوره ریاســت جمهوری وی در ســال  2000تا 2004
بود .ابتدا پوتین در تابســتان سال  ،2000تلویزیون دولتی روسیه را در اختیار گرفت.
ســپس در دولت کشــور و دولتهای محلی ،قدرت عمودی ،و در سیستم قضایی،
دیکتاتوری قانون برقرار کرد .سپس در انتخابات پارلمانی سال  ،2003کنترل کامل
دومای دولتی (مجلس ســفلی) و شورای فدرال روســیه (مجلس علیا) را به دست
گرفت .او در نقطه اوج قدرت دولت ،یعنی شــورای امنیت ،سه ژنرال  KGBرا بر
سر کار گذاشت :سرگئی ایوانف ،نیکوالی پاتروشوف و الکساندر بورتنیکوف .پوتین
برای تقویت حلقه دوم قدرت خود ،کنترل شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری
در دســت گرفت .وی طی دومین دوره ریاست جمهوری خود در سال  ،2007قدرت
بخش دولتی را نیز با ایجاد شــرکتهای بزرگ که بعدها با بودجه دولتی ارزان ،به
طور قابل مالحظهای گسترش یافتند ،در دست گرفت .پوتین با این کار صنایع آنان
را انحصاری کرد .از آنجا که این شــرکتها به جای رشــد اقتصادی ،منبع قدرت و
رانت هستند ،تمایلی به رقابت ،نوآوری ،کارآفرینی و بهره وری ندارند .تنها استاندارد
مربوطه این راهبردهای شرکتی ،وفاداری به پوتین است .سومین حلقه دولت ،همان
یاران وفادار قدرتمند پوتین هســتند .این حلقه قدرت ،بیشــتر رفتار دزد ســاالرانه
دارد ،البته پوتین از اختیارات قانونی خود برای اطمینان از قانونی بودن بســیاری از
فعالیتهای شــبههدار این افراد استفاده کرده است .سیستمی که پوتین ایجاد کرده،
بســیار شبیه سیستم ناعادالنهای است که تا دهه  1860و زمان اصالحات بزرگ در
قدرت بود .در واقع به پوتین لقب ســزار جدید دادهاند ،چرا که قدرت نامحدود دارد
(هرچند که به صورت ظاهری با انجام نظرخواهیهای عمومی ،نشــان میدهد که
احساســات عمومی برای وی اهمیت دارد ).اما در نبــود حقوق مالکیت معتبر ،افراد
ثروتمنــد روس ،از جمله خود یاران وفادار پوتیــن میدانند که تنها مکان امن برای
داراییهای آنان ،خارج از کشــور اســت .این امر به نوبه خود ،سبب به وجود آوردن
حلقه قدرت چهارمی شــده اســت که پوتین بر آن کنترلی ندارد :پناهگاههای امن
مالیاتــی .اما ایــن پناهگاهها به اندازه قبل امنیت ندارند .بــا کاهش رازداری بانکی
ســوئیس و پاک کردن بســیاری از این پناهگاههای امن مالیاتی از سوی گروه ویژه
اقدام مالی ،تنها دو مقصد بزرگ دیگر برای فرار مالیاتی وجود دارد که شامل ایاالت
متحده و انگلیس میشود .هر دوی این کشورها ،اجازه ورود جریانهای مالی بدون
نام به کشــور خود را داده و میگذارند مالکان ایــن داراییها ،هویت خود را مخفی
نگه دارند .به طور مثال ،با وجود اینکه بر اســاس تحریمهای وضع شــده ،به دلیل
الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال  ،2014داراییهای افراد وابسته به پوتین
در آمریکا باید مسدود شود ،اما این داراییها به دلیل نداشتن نام ،فاش نشد .ایاالت
متحده و انگلیس که احتماال بسیاری از ثروت مقامات روسیه را در خود جای دادهاند،
باید به کشورهای دیگر اروپایی پیوســته و قانون منع بینام بودن صاحبان ذینفع
را تصویب کنند .همان طور که لئونید گوژمان ،سیاســتمدار لیبرال روســیه اشاره
میکند ،از صحبتهای مبلغین کشور خود متوجه میشویم که روسیه کشور ارزشمند
اما در عین حال شــکننده است که با جرقهای کوچک ،نابود میشود :از مبارزه علیه
فســاد گرفته تا تالش برای از بین بردن سیستم دزدساالرانه مقامات ارشد کشور .با
توجه به ذخایر هنگفت روسیه که در نیویورک ،لندن و جاهای دیگر انباشته شدهاند،
غرب به راحتی میتواند از این شکنندگی ساختار استفاده ببرد.
پاورقی

روزنامه الشرق قطر بررسی کرد؛

اتحادیه عرب؛  7دهه شکست در حل بحرانهای منطقهای
قسمت اول
شکست اتحادیه عرب در حل بحران شیخنشینها به کارنامه شکستهای
این نهاد از زمان تاســیس آن تاکنون افزوده میشود .روزنامه الشرق قطر در
یادداشتی با عنوان هفت دهه ناکامی؛ خانه عنکبوتی که جوانیاش بیاعتنایی
و پیریاش غیبت اســت ،نوشت :هفتاد و ســه سال از تاریخ تاسیس اتحادیه
عرب میگذرد اما محصول آن چیزی جز شکســت در حل بحرانها و ناتوانی
در دفاع از مسائل امت عربی نبوده است .در این یادداشت آمده است :منشور
اتحادیه عرب صرفا روی کاغذ باقی مانده و دستاورد قابل ذکری نداشته است
و بیانیههای این اتحادیه هم از عبارات تکراری در محکومیت و ابراز نگرانی از
حوادث منطقه فراتر نرفته است .سه ماه از بحران بین قطر و دیگر کشورهای
عربی میگذرد اما اتحادیه عرب و دبیرکل غایب آن هیچ اقدامی نکردند گویی
این نهاد منطقهای خانه عنکبوتی است که از سر ضعف و سستی منشورش در
پس بحرانها مخفی شــده است و هیچ نقش یا ابراز تالشی برای مهار بحران
نداشته و ناکامی اتحادیه عرب در این خصوص ،به میراث تاریخی و درماندگی
و وادادگی آن افزوده میشود.
شکست تاریخی اتحادیه عرب
اتحادیه عرب به عنوان اولین نهاد منطقهای در جهان تاسیس شد ،اما هیچ
کدام از اهداف خود و خواستههای ملتهای آن را برآورده نکرد و بلکه تاریخ
آن مملو از شکســتهای پیاپی اســت به گونهای که میتوان گفت اتحادیه
عــرب در مرگ بالینی به ســر میبرد .همه چیزی که ملتها از بر هســتند
بیانیههایی اســت که در آن عبارتهایی برای محکومیت و تقبیح به کار رفته
بود اما چیزی از مسائل امت عربی و در راس آن مسئله فلسطین و مقدسات
اسالمی را که در معرض نابودی یا یهودیسازی است حل نکرد ،بنابراین اگر
رژیم اســرائیل قدس را پایتخت ابدی خــود بخواند اتحادیه عرب چه خواهد
کــرد؟ آن زمان ملتها گواهی فوت اتحادیه عرب را صادر میکنند .اما تاریخ،
هیچ حرکتی از اتحادیه عرب در مقابله با بحرانها یا ممانعت از بروز آن ثبت
نکرده اســت و چه بسا اتحادیه عرب بخشــی از مسئله بوده است که آن هم
ناشــی از بیارادگی رهبران این اتحادیه و ضعف منشــور آن و از بین رفتن
عرق قومیتی و نبود همکاریهای عربی مشترک است .از زمان حمله عراق به
کویت در سال  1990و اشغال این کشور و به دنبال آن جنگ آزادسازی این
کشور در سال  1991و حمله آمریکا و کشورهای عضو ائتالف یبن المللی به
عراق در سال  2003و سرنگونی رژیم بعث صدام و اشغال این کشور و تا حال
حاضر که ســوریه ،یمن ،لیبی و سودان با بحران روبرو هستند اتحادیه عرب
هیچگاه نقش مثبتی در این بحرانها نشان نداد و حتی در قضیه سودان اگر
میانجیگری دیپلماتیک قطر نبود که به امضای ســند صلح دارفور در دوحه
منجر بشود ،دارفور به سودان جنوبی ملحق شده بود.

بینالملل

اکنــون که حــدود  16ســال از حضــور هزاران
نظامی غرب به افغانســتان میگذرد ،آمارهای رسمی
و غیررســمی نشــان میدهد که میزان تولید و قاچاق
موادمخدر بیشــتر از  100برابر نسبت به سال 2001
(ســال آغاز مبارزه آمریکا با این مواد افیونی) رســیده
اســت .تولید موادمخدر در ســال  ۲۰۱۵حدود ۳۳۰۰
تن بود اما امســال براساس اعالم رسمی ،به  ۴۸۰۰تن
رســیده و حجم باالی تولید و قاچاق موادمخدر ضمن
اینکه مشکالت زیاد اجتماعی و سیاسی در افغانستان را
بهبارآورده زمینهساز افزایش نگرانی کشورهای منطقه
به ویژه کشــورهایی که بیشــتر قربانی آن شده مانند
ایران را برانگیخته است.
پس از شکســت طالبان کشــورهای عضــو ناتو و
آیســاف جهت همــکاری در تأمیــن و تحکیم امنیت
افغانســتان هرکدام جداگانه به والیتی خاص گماشته
شدند .مسئولیت بیشتر والیتجنوبی را ایاالت متحده
گرفت و انگلیس نیز عالقه خاصی به استقرار در هلمند
داشــت .والیتهای جنوبی هلمنــد ،ارزگان ،قندهار،

فراه و ننگرهار از مراکز مهم کشــت و تولید موادمخدر
افغانستان هستند .این والیات ،ناامن بوده و این ناامنی
یکی از زمینههای آسودگی برای تولید خشخاش است.
دولت افغانســتان البته سیاستهای متعددی را جهت
تشــویق کشــاورزان اعمال کرده تا آنان را تشویق به
خودداری از کشت خشــخاش نماید؛ از تبلیغات دینی
مبنی بر حرام بودن کشــت و تولید خشــخاش تا ارائه
تخم زعفران به عنوان کشــت بدیل و تا همکاریهای
مالی و ...اما هیچکدام کمترین تأثیری نگذاشت .جالب
است که بدانید دقیقاً در همین والیات ،پایگاهها و مراکز
مهم آمریکا نیز قرار دارند.
نکته جالب دیگر مشــارکت روسیه در این تجارت
و همــکاری با طالبــان در قاچاق مواد مخــدر و مواد
افیونی اســت .پیشازاین و در سالهای حضور روسیه
در افغانستان هم این کشور مخالفتی با کشت و قاچاق
افیونها نداشــت و حتی از این تجارت کثیف حمایت
میکرد.
همانطــور که ســوابق نشــان داده ،آمریکا از هر
اقدامی حداقل  2نوع ســود را میبــرد (یک تیر و دو
نشــان) واشــنگتن این طرح را با حضور در افغانستان
بــه خوبی اجــرا کرده اســت .افغانســتان بزرگترین
کشــتزارهای موادمخدر را دارد ،که بیشــتر در  2نوع
منطقه قــرار دارند .بخش اول کشــتزارها در مناطق
تحت کنترل طالبان است .طالبان پس از حضور آمریکا
مجوز کشــت این مواد افیونی را صــادر و از آن جهت
تأمین نیازهای خود حمایت کرده و حتی به کشاورزان
به صورت مستقیم و غیرمســتقیم وام داده و میدهد.

بخش دیگر کشــتزارها در مناطق جنگی و یا مناطق
تحت کنترل نظامیان خارجی است ،مناطقی که دولت
در آن یا تســلط نداشــته و یا جــرات پردهبرداری از
رویدادهای تلخ آن را ندارد.
شــرایط کشت در هر  2نوع منطقه آن چنان فرقی
نــدارد ،زیرا حامیان تولید موادمخــدر در تمام مناطق
بیشتر گروههای مافیایی خارجی ،تروریستها و نظامیان
خارجی بوده و راههای خروج و انتقال فرآوردههای آن
به خارج از کشــور نیز چند راه مشــخص است .انتقال
موادمخدر از طریق کشــورهای حاشــیه خلیج فارس
به بخشهایی از اروپــا ،انتقال آرام موادمخدر از طریق
پاکستان به کشــورهای هند و کشورهای همسایه آن،
انتقال هوایی موادمخدر به بخشهایی از اروپا و آمریکا
از فرودگاههــای نظامی نظامیان خارجی در والیتهای
مختلف افغانســتان راههای رسمی و شناختهشدهایاند
که با حمایت آمریکا ایجاد شــده و توســط گروههای
مافیایی این انتقــاالت صورت میگیــرد .بنابرین این
مســئله که کشتزارهای موادمخدر افغانستان در کدام
منطقــه و تحت کنتــرل کدام گروه اســت در ماهیت
موضوع هیچ تفاوتی ندارد ،حاصل آن تحمیل ضررهای
جبرانناپذیر این مواد افیونی به بشریت و ایجاد و ادامه
بیثباتی در افغانستان و منطقه است.
در حالیکــه مــورد مصرف ســود روســیه از این
همکاری مشــخص نیســت ،آمریکا با سودی بین 50
تــا  100میلیارد دالر در ســال حاصــل از موادمخدر
افغانســتان به راحتی بحران کشــورهای اســامی را
مدیریت ،تروریســتها را حمایــت و اقدام به براندازی

دولتهای اســامی میکند ،ضمن اینکه سازمانهای
اطالعاتی ،نظامی و حتــی بخشهایی از دولت آمریکا
از ناحیه همین ســود تغذیه میشــود .به نظر میرسد
واشنگتن به هیچ وجه حاضر به نابودی این سود کالن
نیســت ،زیرا این سود عالوه بر اینکه آمریکا را به هدف
حضــور در منطقه خطر رســانده ،این حضور را تثبیت
هم کرده اســت .بنابراین ناتو و واشــنگتن موادمخدر
افغانســتان را به خوبی مدیریــت و حداقل به بهترین
وجه از آن اســتفاده کرده و نیازی به مبارزه با این سود
نمیبیند .از طرفی با مشــارکت روسیه در این تجارت،
خیال همه طرفین از تداوم این تجارت راحت است.
این در حالی است که برخی از فرماندهان محلی و
مقامات دولتی هم در تجارت موادمخدر این کشور سهیم
هستند .این افراد ذینفوذ محلی بیشتر در مناطق ناامن
فعالیت کرده و در کنار برخی از افراد مسلح غیرمسئول
و گروههای تروریســتی به تجارت موادمخدر و کســب
ســود و درآمد از این طریــق میپردازند .این وضعیت
اکنون به جایی رســیده که افغانســتان  ۹۳درصد کل
موادمخدر جهان را تولید میکند و تقریباً در سراســر
این کشور خشــخاش کشت میشود .اراضی افغانستان
در حالی زیر کشــت خشــخاش میرود کــه نظامیان
آمریکایی حضور گســتردهای در این کشــور دارند ،اما
هیچ مبارزه موثری علیه کشت این گیاه ،تولید و قاچاق
موادمخدر انجام نمیدهند .از سوی دیگر موادمخدری
که در افغانســتان تولید میشود به کشورهای همسایه
قاچاق میشــود و به همین دلیل آمریکا و روسیه با آن
مبارزه نمیکنند.

بسته شدن کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو
ســارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا شــخصاً دســتور
بستن کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو را صادر
کرده است.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشــنبه در بیانیهای
اعالم کرد این کشــور دســتور تعطیلی کنسولگری
روسیه درشهر سانفرانسیسکو را صادر کرده است.
در بیانیــه وزارت خارجــه آمریــکا با اشــاره به
اقدام ماه قبل روســیه در کاهش شمار دیپلماتهای
آمریکایی آمده است :در راستای حفظ فضای تساوی
که روسها خواهان آن بودند ،ما از دولت این کشــور
میخواهیم سرکنســولگریاش در سانفرانسیسکو

دفاتر وابســته آن در واشــنگتن دیسی و یک شعبه
ک را تعطیل کند .الزم است
کنســولگری در نیویور 
تعطیلی این اماکن تا  2سپتامبر تکمیل شود.
ســاندرز درخصوص این اقدام گفت :ما از دولت
روســیه خواســتهایم که سرکنســولگری خود در
سانفرانسیســکو و دفاتــر رایزنــی بازرگانی خود در
واشنگتندیســی و نیویورک را تا  2ســپتامبر ببند.
این پاســخی ســنجیده و محکــم بود بــه اقدامات
ناخوشایند روســیه .منظور ســخنگو ،صدور دستور
اخــراج صدها دیپلمات آمریکایی از مســکو در اوایل
مرداد ماه بود .ســاندرز افزود :ما میخواهیم که این
روند کاهشی متوقف شود و به سمت روابط بهتر گام

برداریم.
ترامپ از زمان تبلیغــات انتخاباتی ،به ارتباط با
روسها متهم بود .حتی پس از انتخاب وی به ســمت

پوتین :اوضاع در شبه جزیره کره
به سمت جنگ پیش میرود

آمانو :آژانس در صورت لزوم میتواند به همه مراکز نظامی
و غیرنظامی دسترسی داشته باشد
یوکیــو آمانــو مدیرکل
آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمی گفتــه که بر اســاس
شــرایط مورد توافق ایران در
حوزه بازرسیها ،آژانس بدون
تفاوت قائل شدن میان مراکز
نظامی و غیرنظامی ،به همه
آنها دسترسی دارد.
آنطور که آسوشیتدپرس
گزارش کرده ،آمانو در پاسخ به سوالی در خصوص این تنش لفظی
میان تهران و واشــنگتن گفت که بــه گزارشهای خبری واکنش
نشان نمیدهد .بر اســاس توافق هستهای ،آژانس برای دسترسی
به هر ســایت غیرهســتهای ،اعم از نظامی یا غیرنظامی ،ابتدا باید
مــدارک و اطالعاتی که نشــان دهد ممکن اســت در این مکان
فعالیــت مرتبط با هســتهای انجام گیرد را به ایــران ارائه کرده و
درخواست بازرسی دهد .در صورت عدم پذیرش این درخواست از
ســوی ایران ،این درخواست به کمیسیون مشترک هشت عضوی
نظارت بر برجام ،متشــکل از ایران ،روسیه ،چین ،فرانسه ،آلمان،
انگلستان ،آمریکا و اتحادیه اروپا میرود و تنها در صورت رأی اکثر
اعضا به نفع آژانس ،باید دسترســی ارائه شود .این روند تا  ۲۴روز

زمان میبرد.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران چند هفته پیش در خصوص
طرح مســئله بازرســی از اماکن نظامی ایران گفت :این بحثها را
باید به طنزگویی تشــبیه کرد .این مســئله خوابی است که تعبیر
نخواهد شد .این سخنان ،بسیار گفته و تعبیر هم نخواهد شد چون
با ایران قدرتمندی مواجهه هســتند که با بومیسازی راه خود را
ادامه میدهد و به عنوان کشــوری مستقل در جهان ظهور کرده
اســت .نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم (پنجشنبه)
گفت :اگر بازرســی از سایتهای نظامی ایران ،آنطور که ایرانیها
میگویند یک رویا اســت ،پایبندی ایران به برجام هم رویا است.
رئیسجمهــور آمریکا که طبق قوانین داخلی این کشــور باید هر
ســه ماه یک بار پایبندی ایران به برجام را تائید کند ،بر اســاس
گزارشهای غیررســمی ،به دنبال راهی بــرای متهم کردن ایران
به نقض برجام و عدم صدور تأییدیه اســت .گفته میشــود تالش
برای قرار دادن ایران بر ســر دو راهی ارائه دسترسی به پایگاههای
نظامی یا خروج از برجام ،راه حلی است که به این منظور به ترامپ
پیشنهاد شده اســت .نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل
هفته گذشته پس از حضور در مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
گفت ایران باید به بازرســان آژانس اجازه دهــد که از پایگاههای
نظامی بازدید کنند.

ریاستجمهوری هم این اتهامزنی فروکش نکرد و این
روزها کمیتهای مسئول بررسی روابط اطرافیان ترامپ
با روسیه شدهاند.
در بیانیــه وزارت خارجه آمریکا آمده اســت :با
ایــن اقدام ،هر دو کشــور سهکنســولگری خواهند
داشــت .علیرغم عدم تســاوی در شــمار شــعبات
دیپلماتیــک و کنســولگری ،تصمیــم گرفتهایم به
دولت روســیه اجازه دهیم برخی از شــعبات خود را
حفظ کنــد تا جلوی روند نزولی در روابط دوجانبه را
بگیریم.
ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه از اقدام
وزارت خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد.

به گزارش روسیا الیوم ،رئیس جمهور روسیه در آستانه برگزاری نهمین اجالس گروه بریکس که
قرار است چند روز دیگر طی روزهای چهارم و پنجم سپتامبر در چین برگزار شود ،مقالهای را با عنوان
بریکس-حرکت به ســمت سطح جدید همکاری استراتژیک نوشت و منتشر کرد .وی در مقاله خود
نوشت :به دنبال تالشهای روسیه و کشورهایی که منفعت آنها در حل و فصل بحران سوریه است،
شرایطی که به ملت سوریه اجازه زندگی مسالمت آمیز را میدهد ،مهیا گشته است.
پوتین افزود :در اینجا اعالم میکنم که به فضل گامهایی که روســیه و کشورهایی که منفعت
آنها در حل بحران سوریه است ،اخیرا اوضاع سوریه بهبود پیدا کرده است .تروریستها ضربه سختی
را متحمل شدند و شرایط به گونهای است که زمینه برای آغاز عملیات حل و فصل بحران سوریه و
بازگشت مردم سوریه به حیات طبیعی و عادی آنها در سایه صلح فراهم گشت.
وی افزود :در عین حال باید با تروریسم در سوریه و دیگر مناطق جهان جنگید .روسیه خواستار
آغاز تشکیل محور گسترده برای مقابله با تروریسم در چارچوب قوانین بین المللی و با نقش محوری
سازمان ملل است که طبیعتا ما به حمایت شرکای خود در بریکس در این زمینه افتخار میکنیم.
رئیس جمهور روســیه به نقش فعال چین به عنوان رئیس اجالس امســال بریکس اشاره کرد
و گفت :کشــورهای عضو بریکس در همه زمینههای سیاســی ،اقتصادی و انسانی پیشرفت جدی
داشتهاند.
رئیسجمهور روسیه در ادامه مقاله خود اوضاع شبه جزیره کره را بسیار خطرناک ارزیابی کرد و
گفت :من نمیتوانم از اوضاع کنونی در شبه جزیره کره غافل باشم ،بهویژه در شرایطی که اوضاع آن
اخیرا بحرانی شد و در حال پیشرفتن به سمت درگیری گسترده و بزرگ است.
پوتین گفت :روسیه معتقد است که توقف برنامههای موشکی-هستهای کره شمالی فقط از راه
اعمال فشار به پیونگ یانگ اشتباه است و چشم اندازی ندارد .حل بحران این منطقه از راه باز شدن
توگوی مستقیم بین همه طرفها بدون تعیین پیششرط ضرورت دارد .تحرکات تحریکآمیز و
گف 
فشار و اظهارات تند و سلطهجویانه ،راهحل مناسبی نیست.

بازگشت تروریستهای غربی به خانه

با تکفیریهای اروپائی چه خواهند کرد؟
اندیشکده روابط بین الملل :این روزها شرایط امنیت کشورهای
اروپایی جالب به نظر نمی آید .کشــورهای اروپایی درگیر جدال با
بحرانی هستند که دیگران مسبب آن بودهاند و طی گذر زمان شاهد
ورود این بحران به کشورهایشان هستند.
حمایتهای مالی و سیاســی دیگر کشــورها از داعش خود
زمینهســاز تقویت و دوام هرچه بیشــتر آن در سرزمینهای مورد
تصرف تروریسم بوده است.
اما ماجرا این است که بخش قابل توجهی از نیروهای داعشی
تابعیت اروپایی دارند و در شرایطی که داعش رو به افول است بخش
عظیمی از تکفیریهای تروریست سعی بر بازگشت به کشورهای

خود دارند .مسئله اینجا است که دراندیشه تکفیری مبنا این است که
جهاد تمامی ندارد و هرجا مصادیق کفر هست جهاد نیز باید باشد و
این اروپا است که در نگاه تکفیریها به عنوان سرزمین کفر نگریسته
میشود و این خود یعنی شکاف امنیتی.
به عنوان مثال دولت آلمان برای پیشــگیری از تروریســم
سازمان یافته در خاک خود اقدام به ایجاد سیستمهای شناسایی
چهره در کشور خورد کرده است یا انگلیسیها تدابیر ویژه امنیتی
در کنترل مسلمانان تدارک دیدهاند یا در فرانسه شاهد شکلگیری
یک فضای رعبانگیز علیه مسلمانان و شکلگیری سیستمهای
ضد ترویســم هســتیم .اما آیا چارهای هست؟ ســؤال اصلی را

باید اینگونه مطرح کرد که اگر تکفیریها به کشــورهای خود
نظیر آلمان فرانســه انگلیس برگردند آیا سکوت میکنند؟ هرگز
چنین اتفاقــی رخ نخواهد داد ،پدیدهای که دولتهای اروپایی با
آن دستبهگریبان هســتند مبحث بازگشت تروریسم خانگی و
شکلگیری هستههای ضربهزن به امنیت ملی این کشورها است.
ورود تروریسم به اروپا مقولهای است که در دوسال آینده منجر به
شکلگیری بحران امنیتی گسترده در دولتهای حامی تروریسم
خواهد شد به گونهای که دیگر شاهد انفجار و حمالت تروریستی
پراکنده با تلفات کم در خیابانهای پاریس یا مکزیک نیستیم بلکه
هستههای تاثیرگذار تروریسم جوامع اروپایی را به محاق میبرند

و آنجا اســت که تبعات سالها پرورش تروریسم در کشورهای
منطقه این بار متوجه دولتمردان سودگرای غربی خواهد شد با
این تفاوت که خاورمیانهایهــای پناهآورده به اروپا کمربندهای
انفجاری را منفجر میکنند .

وزیر خارجه قطر :هیچکس نباید روابط قطر با ایران را متهم کند
محمد بــن عبدالرحمن آلثانی وزیــر خارجه قطر در
نشســت خبری در مقر پارلمان اروپا در بروکسل تاکید کرد
که کشورهای غربی به اتهامات کشورهای محاصره کننده
قطر مبنی بر دســت داشــتن دوحه در اقدامات تروریستی،
توجهی نکردند.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که دوحه در امور هیچ
کشــوری دخالت نمیکند و اجازه هم نخواهد داد که هیچ
کشــوری در امور دوحه دخالت کنــد .عبدالرحمن آلثانی
با بیان اینکه کشــورهای محاصــره کننده قطر ،نظر طرف
مقابــل را نمی پذیرند ،افزود  :کشــورهای محاصره کننده

 ،وضعیت شــورای همکاری خیلج فارس را به خطر انداخته
اند .وی همچنین گفت که مقامات سعودی ،اقدامات مربوط
به حج را برای شهروندان قطری تسهیل نکردهاند .وزیر امور
خارجه قطر گفت که هیچ کســی نمیتواند قطر را به اتخاذ
سیاســتهای خاص در قبال ایران متهم کند .عبدالرحمن

آلثانی اظهار داشــت که با وجــود اختالف نظر با ایران در
خصوص برخی از مســائل منطقهای ،بایــد برای تضمین
امنیــت منطقه خلیــج فارس ،گفتوگو را آغــاز کنیم .وی
همچنین گفت :کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران ،شاید
یک روزی بتوانند در کنار هم در امنیت و صلح زندگی کنند.

