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اجالس گروه 20 جمعه در حالی در بندر هامبورگ آلمان برگزار شــد که رنگ و بوی 
آن متفاوت از اجالس های مشــابه گذشــته بود. در این اجالس سلمان، پادشاه عربستان و 
پســرش محمد، ولیعهد این کشور، هر دو از ترس احتمال کودتا در کشورشان حاضر نشدند 
و تنها نماینده ای را از ســوی خود برای این اجالس فرستادند. شرکت کنندگان قرار است به 
منظور حل مشکالت و رفع اختالفات بر سر مسائل اقتصادی، همکاری های تجاری، بحران 
مهاجرت و تغییرات آب و هوا همچنین مســائل سیاســی و امنیتی جهان، به ویژه مبارزه با 

تروریسم به مذاکره بپردازند.
منتقدان گروه 20 این بار هم فضایی متفاوت ایجاد کردند تا نشــان دهند چندان هم، 
آن طور که رسانه ها وانمود می کنند، از تصمیم هایی که کشورهای گروه 20 اتخاذ می کنند، 
راضی نیســتند. معترضان مردمی به انحای مختلف اعتراض خود را به شرکت کنندگان در 
اجالس گروه 20 نشــان دادند. از تظاهرات دسته جمعی گرفته تا اقدامات نمادین. در بعضی 
موارد مثل هامبورگ برخورد پلیس با معترضان به خشونت انجامید و نیروهای پلیس مجبور 
شدند برای مقابله با اعتراض ها از خودروهای آب پاش استفاده کنند. اعتراض ها در هامبورگ، 
دیروز، لحظه آغاز نشست به اندازه ای شدت گرفت که وولفگانگ شایبله، وزیر دارایی آلمان 
نتوانســت به موقع خود را به محل اجالس برســاند. عمده اعتراض تجمع کنندگان مسائل 
محیط زیست بود که بعد از اعالم ترامپ به خروج از معاهده زیست محیطی پاریس، شدت 
گرفته اســت. معترضان می خواهند تا کشورها تعهد بیشتر و ملموس تری نسبت به محیط 
زیست داشته باشند و واقعاً زمین را جایی برای زندگی مردم و نوع بشر بدانند. مسئله ای که 

ظاهراً، حداقل در آمریکا، گوش شنوایی ندارد.
دونالد ترامپ، ریاست جمهوری ایاالت متحده که روز پنج شنبه را در لهستان گذراند، در 
حالی ورشو را به سمت هامبورگ ترک کرد که در اقدامی کم سابقه از زمان آغاز به کارش، 
روســیه را به باد انتقاد گرفت و گفت که »به منظور مقابله با اقدامات و رفتار بی ثبات ســاز 
روسیه با متحدان خود از جمله همسایگان روسیه همکاری می کند.« این در حالی است که 
قرار اســت نخستین دیدار رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه اجالس گروه 20 در هامبورگ 
انجام شــود، اگر چه انتظار خاصی از خروجی این نشست نمی رود. اما آن چه بر این نشست 
سایه انداخته است، خشم حاضران از رفتارها و سیاست های دونالد ترامپ، ریاست جمهوری 
آمریکاســت. آنگال مرکل از ترامپ استقبالی سرد کرد گویی که حوصله دیدار با او را ندارد. 
امانوئل مکرون، ریاست جمهوری فرانسه و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا ساعتی قبل 
از آغاز به کار نشست از همتای آمریکایی خود انتقاد کردند و اظهار داشتند که باید تدابیری 
جدید برای سیاســت های او اندیشیده شود. ترودو به طعنه گفت که آمریکا ریاست اجرایی 
معاهده زیســت محیطی پاریس را بر عهده بگیرد شــاید آقای ترامپ راضی به قبول این 
معاهده بشود. از سوی دیگر هامبورگ در حالی میزبان سران گروه 20 بود که اکثر رهبران 
حاضر در آن، تحمل حضور ریاســت جمهوری ترکیه را هم نداشتند. رجب طیب اردوغان، 
این روزها به دلیل برخورد سختش با مخالفان و عوامل کودتای سال گذشته به شدت مورد 
انتقاد است و اروپایی ها او را به زیاده روی در برخوردهایش متهم کرده اند. همچنین برگزاری 
رفراندوم تغییر قانون اساســی ترکیه به هیچ وجه به مذاق اروپایی ها خوش نیامده اســت. 
آلمان به صراحت اعالم کرد به اردوغان اجازه ســخنرانی در میان هوادارانش در این کشور 
را نخواهــد داد. در این میان آن چه توجه هــا را به خود جلب کرده، حمالت تند و تیز چین 
به ایاالت متحده بوده است. شی جین پینگ، ریاست جمهوری چین در جلسه افتتاحیه این 
نشست دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفت و آن را متهم به تخریب نظم جهانی کرد. فروش 
تســلیحات آمریکایی به تایوان و تشدید بحران کره و فشارهایی که آمریکا به چین در این 
رابطه وارد می کند همچنین پرواز جنگنده های آمریکایی بر فراز حریم هوایی چین از جمله 

دالیل پرخاش چینی ها علیه آمریکایی ها بوده است.

اجالس گروه 20 یا مقر متحدین ضد آمریکایی

الوقت: چندی پیش ژنرال دیوید پترائوس، مدیر سابق آژانس 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( در مصاحبه با مجله فرانســوی 
»ژورنال دو دیمانش« اعالم کرد که  شرکای ایاالت متحده باید 
به یاد داشته باشند که قطر با درخواست آمریکا میزبان هیئت هایی 
از جنبش مقاومت اسالمی )حماس( و طالبان افغانستان شد. وی 
خاطرنشان کرد که قطر میزبانی فرماندهی عملیات نظامی آمریکا 

در خاورمیانه را برعهده دارد.
به نظر می رســد پترائوس این جمالت را در راستای بحران 
قطر بر زبان آورده تا به شــرکای آمریکا در حاشیه خلیج فارس 
گوشــزد نماید بهانه هایی که اکنون به واسطه آن ها قطر تحت 
فشار قرار گرفته همگی دستورات پیشین آمریکا است و روا نیست 

تا بدین واسطه متحد قدیمی را منزوی نمایند.
با اینکه قطر از متحدان منطقه ای آمریکا محسوب می گردد 
و عالوه بر همراهی با سیاســت های منطقه ای آمریکا، به آن ها 
اجازه ایجاد و استفاده از پایگان نظامی را در این کشور داده است، 
باز هم نمی تواند به مقامات واشنگتن اعتماد نماید ، زیرا آن ها هر 
گاه که الزم بدانند در راســتای منافــع خود  هر اقدامی را انجام 

می دهند و حتی متحدان خویش را قربانی می نمایند. 
به همین دلیلی می بینیم  که قطر در جریان یک زد  و  بند و 
معامله ای جدید و پر سود تر بین آمریکا و عربستان وجه المصالحه 
قرار گرفته! تا جایی که در اقدامی کم سابقه رئیس جمهور آمریکا 
در اعالم مواضعی علنی  دوحه را مورد حمالت و انتقادات جدی 
قرار داده اســت. اما به راســتی چه چیز موجب می شود ایاالت 
متحده در شــرایط و موقعیت های گوناگون در قبال طرف هایی 

ثابت مواضعی متفاوت و حتی متناقض اعمال نماید؟!  
به نظر می رسد روح حاکم بر سیستم فکری و نظام تصمیم 
ســازی و تصمیم گیری آمریکا که همان حاکمیت عقل ابزاری 

است، موجب بروز چنین تصمیمات و واکنش هایی است.
عقل ابزاری که حکم می کند در هر مقطعی می بایست بدون 
در نظــر گرفتن مالحظات اخالقی تنهــا و تنها بر مبنای منافع 
و اصل اصالت ســود تصمیم گیری نمود. لذا در این مســیر اگر 

متحدان قدیمی نیز قربانی شدند، چندان دارای اهمیت نیست!
با بیان یک نمونه در سیاست خارجی معاصر آمریکا می توان 
کیفیــت حاکمیت این عقل ابزاری را بهتر و بیشــتر درک نمود. 
نحوه مواجهه و اعمال رفتار آمریکا با حزب بعث عراق و شخص 
صدام حســین یکی از بهترین نمونه هاســت. آمریکا تا پیش از 
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق با ایران، این کشور را در لیست 
کشــورهای حامی تروریسم خود قرار داده بود و هیچ گونه روابط 

سیاسی با این کشور عضو بلوک شرق آن روز نداشت.  
امــا از زمان آغاز جنگ که با چراغ ســبز آمریکا و ســفر 
»رامســفلد« به بغداد انجام شــد، ناگهان روابط سیاسی با عراق 
را از سر گرفت و این کشور از لیست حامیان تروریسم خارج شد 
تا آمریکا به راحتــی و بدون موانع قانونی عراق را در برابر ایران 
تسلیح و تجهیز نماید. این روند تا انتهای جنگ هشت ساله ادامه 
یافت ولی پس از اشــغال کویت در 1991 توسط صدام، آمریکا 
با لشگرکشــی نیم میلیونی به منطقه عراق را تصرف کرد و در 
عمل صدام را تا مرز سقوط پیش برد اما چون همزمان با انتفاضه 
شعبانیه امکان تشــکیل حکومت توسط شیعیان در عراق جدی 
شــد، آمریکایی ها نه تنها از کنار زدن صدام منصرف شدند بلکه 
دست او را برای سرکوب و کشتار چند صد هزار نفری شیعیان و 

کردهای عراق باز گذاشتند!
اما این انتهای مســیر چرخش های ناگهانی آمریکا در قبال 

صدام و حزب بعث نبود. پــس از این ماجرا آمریکا طی بیش از 
یک دهه با اعمال انواع و اقسام فشار های سیاسی و اقتصادی و 
بازرسی های همه جانبه از این کشور عراق را تا مرز ورشکستگی 
پیش برد که نابودی ساختار کشور و تحمیل برنامه نفت در برابر 

غذا و گرسنگی مردم از جمله پیامدهای آن بود.
طبیعــی بود که در انتهای این فرآیند نیز در 2003 با ادعای 
موهوم وجود سالح های کشــتار جمعی مجدداً با لشگرکشی به 
این کشور عراق را به طور کامل اشغال و صدام را سرنگون کند 
و جالب  این که حزب بعث را نیز برای همیشــه منحل نمود. اما 

اینجا نیز پایان ماجرا نبود!
آمریکایی ها پس از این که با گذشــت چند سال و استقرار 
ساختار دموکراســی در عراق متوجه شدند حکومت در عمل در 
اختیار شیعیان مورد حمایت ایران قرار گرفته که یکی از پیامدهای 
آن اخراج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و پایان اشغالگری بود، 
دوباره به سراغ بعثی ها رفتند و با حمایت از آن ها - که با القاعده 
یک مجموعه تروریستی تشکیل داده بودند-  سعی نمودند اقتدار 

و حاکمیت شیعیان را در عراق با چالش مواجه کنند.
این راهبرد نیز در دو ســطح به اجرا درآمد. سطح اول شامل 
اعمال فشار برای حذف قانون عدم فعالیت بعثی ها و وارد نمودن 
مجدد آن ها در ساختار حکومت بود و در سطح دوم نیز داعش را 
طراحی و راه اندازی کردند که امروزه به وضوح نمایان شــده که 
بخش اعظم فرماندهان آن را بعثی های ســابقه دار تشکیل داد ه  
اند . تنها مالک عمل برای آمریکایی ها ، منافع آن ها می باشــد. 
این منافع مشــروع باشد و یا نا مشــروع. آن ها در این راه از هر 
ابزاری بهره می گیرند و در این رابطه هیچ گونه پایبندی به قواعد 
اخالقــی ویا قواعد حقوق بین الملل ندارنــد. بنابراین اگر منافع 
آن ها اقتضا نماید ، هیچ منعی ندارد که متحدان و یا دوستانشان 

نیز قربانی شوند.  

آمریکا هرگاه الزم بداند ، متحدان خویش را نیز قربانی می سازد

به نقل از روسیا الیوم ، ریاست جمهوری سابق یمن با اشاره به اینکه به مردم آمریکا احترام می گذاریم و ضد آن کشور نیستیم، تأکید کرد که ما مخالف حمایت ها و پشتیبانی 
آمریکا، اسرائیل و انگلیس به ائتالف عربی به رهبری عربستان علیه یمن هستیم که به کشتار کودکان ما و ویران کردن خانه هایمان مشغول هستند.

رئیس حزب کنگره مردمی یمن افزود : ائتالف با به کارگیری ســالح های مخرب مانند بمب های خوشــه ای و بمب های »ترموباریک«)گرما فشاری( با قدرت انفجاری بسیار 
زیاد آثار زیان باری برای مردم یمن به جا می گذارد. یادآور می شود سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل هفته گذشته از افزایش تعداد جانباختگان شیوع وبا در یمن به 

1500 مورد خبر داد.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در یمن در کنفرانس مطبوعاتی در صنعا اعالم کرد تعداد مواردی که مشکوک به ابتال به وبا هستند تا 30 ژوئن به 246 هزار نفر رسیده است.

صالح: سعودی 
عامل انتشار وبا در 

یمن است

اظهارات اردوغان درباره 
حاکمیت قطر

به گــزارش پایگاه خبری شــبکه العالم، رجب 
طیب اردوغان در نشست خبری پس از پایان نشست 
گروه 20 در هامبورگ اعالم کرد که هیچ کشوری در 
جهان به دور از تهدیدات گروه های تروریستی نیست 
و این برای همه کشورها خطر محسوب می شود، لذا 
از همگان می خواهیم که در زمینه مبارزه با تروریسم 

همکاری کنند.
به گزارش شــبکه خبری »تــی آر تی«، رجب 
طیب اردوغــان تأکید کرد که ما از همه کشــورها 
می خواهیم که از معیارهــای دوگانه درباره مبارزه با 

تروریسم دوری کنند.
وی افزود: قطر کشــوری اســت کــه دارای 
حاکمیت است و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد 

که به حاکمیت کشور قطر ضربه بزند.
وی تأکید کرد که اتهامات علیه قطر ناعادالنه 
است و تحریم های ضد قطری را درست نمی دانیم، 

لذا باید به حاکمیت آن احترام گذاشت.
اردوغــان تصریح کرد: مبارزه با تروریســم از 
مهم ترین موضوعاتی اســت که در کنفرانس گروه 
20 مطرح شده اســت و ما هم از مکانیزم مبارزه با 
تروریســم حمایت خواهیم کرد. وی اعالم کرد که 
ترکیه همه تالش خود را برای حل بحران کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به کار می گیرد و به مسیر خود در 

ممانعت از تشدید بحران ادامه خواهد داد.
ریاســت جمهوری ترکیه خاطرنشــان کرد که 
گروه تروریستی پ  ک ک کمک های مالی خود را از 

کشورهای مختلف اروپایی جمع آوری می کند.
اردوغــان گفت: ما صالحیــت و اختیار این را 
نداریم که تروریســت  ها را آزاد کنیم و این مساله به 
قوه قضائیه مربوط می شود که چه کسی را بازداشت 
و یا آزاد کند. وی با تأکید بر اینکه حفظ وحدت عراق 
برای ترکیه مهم است، افزود: اجازه نمی دهیم عراق 
تقسیم و تجزیه شــود و وجود هرگونه تهدید علیه 

امنیت ما و مرزهای ما با سوریه را رد می کنیم.
اردوغان اعالم کرد که تهدیدات و خطراتی در 
شهر »عفرین« واقع در شمال سوریه وجود دارد و اگر 
این تهدیدات ادامه یابد، ترکیه نیز وظیفه خود)حمله 

به شهر عفرین( را انجام خواهد داد.

صفحه اول: به نوشته یک وبگاه آمریکایی 
پهبادهای ایــران در امور مهمی چون دفاعی، 
تجسســی و تهاجمی کارایی دارند و با برنامه 
موشــکی و ســایبری مبدل به تمرکز عمده 

نظامی ایران شده اند.
پالتیکس ریویو« در  وبگاه آمریکایی »ولد 
تحلیلی پیرامون توان پهبــادی ایران به نقل 
از »آریــن طباطبایی« تحلیلگر امور منطقه ای 
از دیرپاترین برنامه های  ایران یکی  نوشــت: 
ســاخت پهباد را در جهــان دارد به طوری که 
فعالیت در ساخت پهبادها را از دهه ۸0 میالدی 
و حیــن جنگ با عراق آغاز کرد. این برنامه از 
آن موقع تاکنون با توجه این که بخش دفاعی 
این کشور با پیروزی انقالب تحت تحریم های 
بین المللی بوده، پیشــرفت قابل توجهی کرده 
است. بر این اساس، ایران حتی پهبادهای خود 
را به برخی کشــورها و عوامل غیر دولتی نیز 

صادر می کند که می توان به سوریه و حزب اهلل 
لبنان اشــاره کرد. اینک پهبادهای ایران چند 
بخش مهم چون دفاعی، تجسسی و تهاجمی 
را در بر می گیرند. برنامه سخت پهباد با برنامه 
موشــکی و ســایبری اینک مبدل به تمرکز 
عمده دفاعی ایران شده اند. آرین طباطبایی در 
ادامه به وبگاه آمریکایــی گفت: »البته ایران 
در بحث فراهم آوردن زیر ســاخت های الزم 
برای پشتیبانی از برنامه ساخت پهباد و ترکیب 
آن ها با سالح های دیگر مشکالتی دارد. با این 
وجود، ایران هواپیماهای بدون سرنشین را به 
عنــوان بخش مهمی از صنعت دفاعی خود به 
نمایــش می گذارد و اغلب در نمایشــگاه های 
دفاعی و رویدادهای مهم آن را به منظور بیان 
پیشــرفت به مخاطبان داخلی و ارسال پیام به 

دشمنان نشان می دهد.«
ایران می تواند صدها کیلومتر دورتر 

از مرزهایش اعمال قدرت کند
صهیونیســتی  اندیشــکده  یک  همچنین 
نوشت: ایران با حمله موشکی به داعش نشان 
داد که قادر اســت تا صدها کیلومتر دورتر از 
مرزهایــش اعمــال قدرت کند. بــه گزارش 
الوقــت، اندیشــکده صهیونیســتی »بگین-

سادات« در تحلیلی پیرامون حمالت موشکی 
ایران بــه مواضع داعش در دیرالزور ســوریه 
نوشــت: ایران در واقع با این حمله موشــکی 
قدرت نمایی کرد. بگین-ســادات نوشــت: به 
دنبال حمله تروریســتی هفــت ژوئن داعش 
به تهران، جمهوری اســالمی قــول انتقام از 
آن هــا را داد و در ایــن انتقــام جویی در 17 
ژوئن موشــک های نقطه زن بالستیک خود را 
به برخی مقرهای داعش در دیرالزور شــلیک 
کرد. ایران از این مســئله برای نمایش قدرت 
موشکی خود استفاده کرد، نمایشی که طراحی 

شده تا نشــان دهد نیرویی همتراز با روسیه و 
آمریکا اســت. ایران می توانــد صدها کیلومتر 
دورتر از مرزهایش اعمال قدرت کند و دارای 
اراده و عزم راسخ  برای حل بحران  با استفاده 
نیروی خود برای پیشــبرد منافعش در منطقه 
است. از دیگاه وسیع تر، موفقیت پرتاب موشک 
»ذوالفقار« نشــانی دیگر از تغییر عرصه نبرد 
است. موشــک های دقیق نقطه زن با افزایش 
برد اینک درحال ورود بــه ارتش های جهان 
هستند. این نوع جنگ افزار در ارتش روسیه و 
چین موجود بوده و اینک در نهادهای نظامی 

غرب نیز در حال رواج است. 
وقتی که یک هدف را می توان با فشار یک 
دکمــه از صدها کیلومتر دورتر نشــانه گرفت 
دیگر منطق اعزام جنگنده صد میلیون دالری 
با خلبانی ارزشــمند برای انجام کاری مشابه 

سئوال برانگیز است.

قدرت نمایی ایران در ساخت ابزار نظامی

شورش ۵۰ هزار نفری آلمانی ها علیه نظام سرمایه داری
تصور اولیه عربســتان و متحدینش این بود که با فشــارهای گســترده رسانه ای خواهند 
توانست دوحه را مجبور به عقب نشینی کنند که بعد از گذشت مدتی این فشارها جواب نداد در 
گام بعدی، این چهار کشور عربی به قطع روابط دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی علیه قطر روی 
آوردند تا این کشــور کوچک را وادار به تسلیم کنند که این طرح هم محقق نشد و سرانجام با 
تعیین یک ضرب االجل 10 روزه و تمدید دو روزه آن نیز نتوانستند به اهداف خود برسند و در 

نهایت با پاسخ منفی دوحه مواجهه شدند.
عربستان و متحدینش اعالم کردند که هدف آن ها تغییر رویکرد سیاسی دوحه است و این 
کشور باید دســت از آنچه حمایت از تروریسم و نیز حمایت این کشور از گروههای تروریستی 
می خواند، پایان دهد. عربستان در حالی قطر را به حمایت از تروریسم متهم می کند که این کشور 
همچنان به حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست ها در سوریه ادامه می دهد تا مبارزه این کشور 
با تروریسم بیشتر در حرف باقی بماند تا در عمل. نقش این کشور در حوادث 11 سپتامبر و نیز 

ترویج افکار افراطی در منطقه و جهان امری نیست که بر کسی پوشیده باشد.
عربستان که از نفوذ رو به رشد قطر در منطقه نگران است تا اینجای بازی، بازنده میدان 
بوده اســت نه می تواند در مقابل قطر کوتاه بیاید و نه تاکنون توانســته قطر را به پذیرش آنچه 

خواسته متقاعد کند تداوم این بحران هم قطعا به صالح این کشور نخواهد بود.
از ابتدا مشخص بود که قطر به خواسته های 13 گانه مطرح شده، تن نخواهد داد و به گفته 

وزیر خارجه قطر این خواسته ها با این هدف طرح شده بود که دوحه به آن پاسخ منفی بدهد.
قطر با درک شــرایط عربستان در منطقه که درگیر پرونده های منطقه ای است و عمال در 
یمن و ســوریه با شکست مواجه شده اســت و نیز نزدیکی به کشورهای مخالف سیاست های 
عربســتان از جمله روسیه، ترکیه و ایران توانست خود را اندکی از زیر بار این فشارها رها کند. 
قطر در پی فشارهای اقتصادی و تحریم این کشور نیز بخشی از نیازهای خود را از ترکیه و ایران 

تامین کرد تا طرح های عربستان و متحدینش را خنثی کند. 
حال که قطر با این درخواســت ها مخالفت کرد برنامه عربستان و دیگر متحدینش علیه 
دوحه چه خواهد بود؟ آن طور که وزیر خارجه عربســتان مطرح کرده ، فشــارهای سیاســی و 
اقتصادی علیه قطر ادامه خواهد داشــت چرا که دست عربســتان آنچنان باز نیست که بتواند 
طرح های خود را علیه قطر پیاده کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربســتان پس از پایان ضرب 
االجل علیه قطر و رد این درخواســت ها از سوی دوحه گفت که هدف تغییر سیاست قطر است 
و این تحریم و محاصره تا تعدیل سیاســت های این کشور به قوت خود باقی است. حتی حرف 
و حدیث درباره »تعلیق عضویت« دوحه در شورای همکاری خلیج فارس با توجه به موضع دو 
کشــور عمان و کویت عملی به نظر نمی رسد زیرا این شورا برای دستیابی به این امر به اجماع 

نیاز دارد که بعید است عمان و کویت با آن موافقت کنند.
از سوی دیگر گزینه نظامی هم علیه این کشور با وجود حضور نظام آمریکا در قطر و نیز 
حضور نظامی ترکیه در این کشــور بعید به نظر می رســد و تنها گزینه و اهرم فشار عربستان 
و متحدینش به فشــارهای اقتصادی علیه این کشــور و نیز شرکای تجاری این کشور محدود 
خواهد شــد و در این ارستا قطر با درک این شرایط سعی دارد که دایره مخالفان طرح محاصره 
اقتصادی علیه این کشــور را بیشــتر کند و این کار را با تحرکات دیپلماتیک شروع کرده و در 
عین حال پرونده گفت وگو با این کشورها را باز گذاشته تا ضمن حفظ مواضع خود و عدم امتیاز 
دهی چشــمگیر به طرف مقابل بازی طرف مقابل را به هم بزند چرا که می داند هرگونه امتیاز 
دهی در شــرایط فعلی به طرف مقابل به معنی اعطای امتیاز های چشــم گیری در آینده است 
چرا که این کشــورها به این حد راضی نخواهند شد و گام به گام و به تدریج خواسته های خود 
را به پیش خواهند برد. و شاید اصل ماجرا چیز دیگری باشد شاید قطری ها دریافتند که برنامه 
اصلی عربســتان و متحدینش علیه این کشور آنچه نیســت که که در ظاهر عنوان کرده اند و 
هدف  آن ها فراتر از این امر یعنی هدف گرفتن اصل حاکمیت این کشور و تغیر حاکمیت است 
و به همین دلیل دوحه با آگاهی از این امر و نیز با تاکید بر اینکه این خواســته ها اســتقالل و 
حاکمیت سیاسی این کشور را زیر سوال می برد از همان ابتدا مخالفت کرد، موضوعی که شیخ 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه با شبکه سی ان ان نیز بر این مسئله 
تاکید کرد و گفت که درباره موضوعاتی که استقالل این کشور را به بازی بگیرد وارد گفت وگو 

نخواهند شد. 
ثالثا عربستان هم در همراه کردن افکار عمومی داخلی و منطقه ای برای تحمیل فشارهای 
اقتصادی علیه قطر ناکام مانده است و نتوانسته به جز چند کشور دیگر کشورها را در این راه با 
خود همراه کند و هم نتوانسته رضایت کشورهای اروپایی و غربی را جلب کند چرا که کشورهای 
غربی اعتقاد دارند که سیاست های ریاض، نتیجه عکس داده و بر خالف تصور اینها نه تنها قطر 

عقب نشینی نکرده بلکه دوحه را به تهران نزدیک کرده است.

چرا قطر مقاومت کرد؟

یک مسئول گمرک ایران از قاچاق سازمان یافته ماده مخدر 
خطرناک »ُگل« به ایران از انگلیس و برخی کشورهای اروپایی 

دیگر خبر داد.
به گزارش نشــریه صفحه اول »نعمــت اهلل موم وندی«، 
سرپرســت معاونت مبارزه با مواد مخدر گمرک ایران از ارســال 
سازمان دهی شده ماده مخدر جدید و خطرناک »ُگل« از انگلیس 

و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ایران خبر داد.
بر اســاس این گزارش، از آنجا که این ماده به شــکل بذر 
شاهدانه قاچاق می شــود، قاچاقچیان مواد مخدر آن را در انواع 
مرسوالت پستی اعم از اسباب بازی، تبلت، برس، دمپایی، لوازم 

تزئینی، کمربند کشف کرده اند.
موم وندی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: از خرداد ســال 
گذشته، بذر این گیاه خطرناک در قالب بسته های پستی به کشور 

ارســال می شود و البته ماموران گمرک آن را کشف می کنند. در 
ســال 95 حدود 204 مورد کشــف بذر گل از بسته های پستی 
ارسالی به ایران در آمار کشفیات گمرک به ثبت رسید که میزان 

قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه در ســه ماهه امسال نیز شاهد گستردگی 

هرچه بیشتر ارسال این مخدر و کشف آن در محموله های پستی 
بوده ایم، اظهار داشــت: مراتب اعتراض ایران به این موضوع از 
طریق وزارت امور خارجه به اتحادیه اروپا ارســال شده است که 
چرا این کشورها مرزهای خود را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

کنترل نمی کنند.
سرپرست معاونت مبارزه با مواد مخدر گمرک ایران با تأکید 
بر اینکه به نظر می رســد قاچاق بذر گل به شکل سازمان یافته 
انجام می شود، اظهار داشــت: گمرک اطالعات الزم را در این 
زمینه به ســتاد مبارزه با قاچاق مواد مخــدر، وزارت اطالعات و 

نیروی انتظامی ارسال کرده است.
موم وندی علت روی آوردن قاچاقچیان به ارســال این نوع 
مخدر به ایران اظهار داشت: سودآوری باالی این مخدر و اینکه 
به شــکل بذر ارسال میشود، را می توان دلیل اصلی قاچاقچیان 

عنوان کرد زیرا شنیده شده که هر بذر این گیاه حدود 10 میلیون 
ریال قیمت دارد.

این مسئول در گمرک اظهار داشت: مشکل دیگر این مخدر 
جدید آن اســت که به راحتی در خانه قابل کشت است که کار 

کنترل تولید و توزیع آن را برای دست اندرکاران سخت میکند.
»گل« یک نوع ماده مخدر فوق العاده خطرناک است که از 
روغن گیاه شاهدانه حشیش و از برگ درخت شاهدانه ماری جوانا 
به دست می آید. البته متخصصان ژنتیک گیاهی، روی این گیاه 
کار ژنتیکی انجــام داده اند و در نتیجه از گیاهی که ماده مخدر 
آن 6 درصــد بود، گیاه جدیدی تولید کرده اند که ماده مخدر آن 
25درصد است. از این گیاه جدید در ایران با عنوان »گل« یاد می 
شود که به راحتی در داخل یک گلدان قابل کشت بوده و پس از 

رشد گیاه قابل استفاده است..

قاچاق سازمان یافته مخدر »ُگل« از انگلیس به ایران

صهیونیسم به سمت فروپاشی می   رود، باید کاری کرد

حسین افراخته

برخورد خشــن پلیس آلمان با تجمــع 50 هزار نفری 
مخالفان نظام ســرمایه داری، هم زمان با اجالس گروه 20، 

منجر به بروز شورش ها و درگیری های خیابانی شد.
به گزارش نشریه صفحه اول برخورد خشن پلیس آلمان 
با اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری که هم زمان با 
نشست 2 روزه سران کشورهای صنعتی و ثروتمند گروه 20 
در هامبورگ صورت گرفت، به نمادی از تضاد میان خواست 

مردم و صاحبان قدرت تبدیل شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز،  هم زمان با نشست 
پایانی گروه 20 نیز تجمعات و اعتراضات مردمی ادامه یافت 

و بیــش از 50 هزار تن با حضور در خیابان ها مخالفت خود 
را با نظام سرمایه داری و سیاست های صاحبان قدرت اعالم 
کردند. این در حالی بود که برخورد پلیس با معترضان موجب 
شــد تا این راهپیمایی اعتراضی به شورشی خیابانی تبدیل 
شود که در نتیجه آن شماری از معترضان نیز زخمی شوند. 
منابع بیمارســتانی با وجود تأیید زخمی شدن معترضان، از 

بیان تعداد زخمی شدگان مردمی خودداری کرد.
با این حال آمارهای منتشر شــده در خصوص میزان 
تلفات پلیس حاکی از زخمی شــدن 200 نیروی امنیتی در 
سه روز گذشــته و همچنین بازداشت 143 معترض است.

تنش ها در واقع از جمعه شب و زمانی آغاز شد که شماری از 
معترضان در واکنش به خشونت پلیس که مجهز به سالح 
جنگی بود، اقدام به شکستن شیشه مغازه ها و پرتاب بطری و 
دیگر اشیا به سوی پلیس کردند. هامبورگ یکی از مهم ترین 
مراکز تجاری آلمان اســت که شمار زیادی از چپ گرایان و 
مخالفان نظام ســرمایه داری را نیز در خود جای داده است. 
برخــی معتقدند، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در برگزاری 
اجالس گروه 20 در مرکز هامبورگ و محله ثروتمندنشین 
آن اقدامی تحریک کننده بوده اســت. بــه گزارش رویترز، 
تصمیــم مرکل از همان عصر روز جمعــه و زمانی که دود 

ناشی از سوختن خودروها شهر را در بر گرفت و خیابان های 
شهر مملوء از شیشه های شکســته مغازه ها شد، زیر سوال 
رفت. شــدت شــورش ها به حدی بود که پلیس هامبورگ 
از نیروهای پلیس دیگر شــهرها درخواســت کمک کرد. 
رئیس پلیس هامبورگ نیز نســبت به شدت »موج مخرب 
عصبانیت«، شــورش و اعتراضات مردمــی ابراز تعجب و 
شــگفتی کرد. صدر اعظم آلمان در روز پایانی نشست گروه 
20 با محکــوم کردن اعتراضات مردمی و خشــونت های 
ایجاد شــده در پی آن، از پلیس هامبورگ به دلیل برخورد 

با شورش ها قدردانی کرد.

پایــگاه روزنامه اینترنتــی رأی الیوم که 
از لندن به روز می شــود در یادداشتی به قلم 
زهیر اندرواس نوشــت: شبتای شاویت رئیس 
اسبق موساد در گفتگو با روزنامه معاریو درباره 
آینده طرح صهیونیســم به ویژه خطرات روز 
افزونی که علیه موجودیت اسرائیل وجود دارد 
و همچنین درباره ناتوانی راهبردی و سیاسی 
اســرائیل ابراز نگرانی کــرد. وی افزود دولت 
اسرائیل به شکل گسترده ای به آمریکا و اروپا 
وابسته است و این بازار بزرگ اسرائیل اخیراً با 
ناســازگاری هایی مواجه شده است و عمال به 
طرف اجرای تحریم ها علیه اسرائیل پیش می 
رود.  شاویت گفت برای توقف وخامت اوضاع 
طرح صهیونیسم، اســرائیل ابتدا نیاز دارد این 
اوضاع را متوقف کند و مســیری که تاکنون 
می پیموده است را اصالح کند و عالوه بر این 
بازنگری در طرح صلح اتحادیه عرب در سال 
2002 را که عربستان سعودی به صورت جزئی 
تدوین کرد پیشنهاد کند تا دولت اسرائیل آن را 
اصلی برای گفتگو با کشورهای عربی میانه رو 

به رهبری عربستان سعودی و مصر قرار دهد. 
وی تأکید کرد اعالم چنین طرحی طبیعتًا 
به مقدماتی دیپلماتیک از طرف دولت اسرائیل 
نیاز دارد که با سه اقدام می تواند فراهم شود. 
اول، مشخص کردن راهبردی برای مذاکرات 
آینده با موضعی روشــن درباره همه بندهای 
وارد شده در طرح صلح ســال 2002. دوم، 
گشــایش کانال های گفتگــوی غیرعلنی با 
آمریکا برای بررســی این طرح و پایبندی به 
خطوط قرمز اسرائیل و مشارکت آمریکایی ها 
در این روند. سوم، گشایش کانال مذاکراتی 
محرمانه آمریکایی - اســرائیلی با عربستان 
سعودی برای دستیابی به توافقاتی در خصوص 
مسائلی که در این گفتگوها به آن ها پرداخته 
خواهد شــد و هماهنگی اهدافی که می توان 
به آن ها دســت پیدا کرد.  شــاویت افزود در 
صورتی که این کانال هــای مخفی به وجود 
بیاید اســرائیل می تواند تمایــل خود را برای 
آغاز مذاکراتی در چارچوب ابتکار صلح اتحادیه 

عرب اعالم کند.  

وی اضافه کــرد به دالیل ویژه ای کاماًل 
اطمینان دارد که آمریکا و عربستان سعودی با 
این طرح اسرائیل برخورد مثبتی خواهند داشت 
و افزود چنین اقدامی مســیری را که اسرائیل 
در آن گرفتار شده است تغییر خواهد داد.  وی 
افــزود می توان روند صلح را برای گشــایش 
افق های مناسب انکار کرد، به عنوان مثال باید 
توافق اســلو را به یاد بیاوریم که بدون در نظر 
گرفتن مالحظات شخصی که در خصوص آن 
دارم اما این توافق توانســت درهای زیادی را 
به روی اسرائیل بگشاید و گزینه های بی سابقه 
ای را در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی 
در اختیار اسرائیل قرار داد. شاویت گفت ساده 
لوحانه خواهد بــود اگر فکر کنیم این روند به 
صلحی که دهه هاســت به دنبال آن هستیم 
منتهی خواهد شــد اما ابراز اطمینان کرد این 
روند ساز وکاری را برای اعتماد متقابل و شاید 
توافقات امنیتی بیــن دو طرف فراهم خواهد 

کرد تا بتوانند همزیستی داشته باشند. 
وی افزود: پیشرفت در مذاکرات مطمئنًا 

بــه آرامش اوضاع امنیتی کــه دو طرف باید 
به آن پایبند باشــند بســتگی خواهد داشت و 
با گذشــت زمان درخواهیم یافت که دو طرف 
به طرف دادن امتیازهای متقابل برای تقویت 

طرح همسایگی مشترک پیش می روند.    
وی تاکید کرد اگــر این اعتماد به وجود 
بیاید که در ســایه رهبری آمریکا و عربستان 
سعودی مســئله ای قابل دستیابی خواهد بود، 
مــی توان گفتگو درباره راه حل نهایی منازعه 
را آغاز کرد.  رئیس اســبق موساد افزود چنین 
طرحی مطمئناً به رهبری صادقانه و شجاعانه 
نیاز دارد و این چیزی اســت که درحال حاضر 
پیدا کردن آن دشــوار اســت اما اگر نخست 
وزیر اســرائیل شــدت خطری را که اسرائیل 
با آن مواجه اســت و حماقت مسیر کنونی و 
پیامدهای سیاست های راســتگرایان افراطی 
دینی صهیونیســم را که به ریشه صهیونیسم 
آسیب زده اســت درک کند شــاید بتواند از 
شــجاعت و اراده انجام این اقدامات برخوردار 

شود

رئیس اسبق موساد: 


