
  گزارش2 ديوان عالي امريكا 
تصمي�م گرفت كه 
تقاضاي وكالي دولت دونالد ترامپ در پرونده موسوم 
به فرمان مهاجرتي رئيس جمهور امريكا را بررسي 
كند كه اين به معناي عملي ش�دن البته بخشي از 
سياست ترامپ در اعمال محدوديت صدور ويزا به 
اتباع شش كش�ور مس�لمان از جمله ايران است.
به رغ��م آنكه دادگاه ه��اي پايين دس��تي فرمان 
مهاجرت��ي دونالد ترامپ را دوبار به س��بب تضاد 
با قانون اساس��ي امريكا متوقف كرده بودند، روز 
دوش��نبه دادگاه عالي امريكا با رف��ع توقيف اين 
دس��تور اجرايي پذيرفت كه بخش هاي��ي از آن 
اجرايي شده و البته در پاييز امسال جلسات مباحثه 
درباره نحوه اجراي آن برگزار شود و مقامات دولتي 
داليل و شرايط الزم براي اجراي اين فرمان را در 
برابر قضات تشريح كنند؛ اتفاقي كه نشان مي دهد 
روح ايران ستيزانه موجود در كابينه ترامپ نظام 
قضايي مدعي بي طرفي امريكا را تس��خير كرده 
است. ديوان عالي امريكا متشكل از 9 قاضي است 
كه چهار تن از آنها دموكرات و بقيه جمهوريخواه 
هستند.  »نيل گورسچ« يكي از اين قضات است 
كه ترامپ او را براي جانشيني »آنتونين اسكاليا« 
قاضي جمهوريخواه كه فوريه 2015 درگذش��ته 
بود، معرفي كرد.  با وجود مخالفت هاي بسياري 
كه با اين انتصاب صورت گرفت، گورسچ سرانجام 
در ماه آوري��ل با حمايت اكثري��ت جمهوريخواه 
سناي امريكا، بر كرسي ديوان عالي تكيه زد.  دليل 
حكم اخير هم مي تواند اين تغيير تركيب به نفع 
جمهوريخواهان باش��د. ترامپ در اولين ماه هاي 
رياس��ت جمهوري خود فرمان��ي را امضا كرد كه 

ورود شهروندان هفت كشور ايران، سوريه، عراق، 
سودان، سومالي، ليبي و يمن را به مدت 90 روز به 
امريكا ممنوع مي كرد. اين فرمان همچنين ورود 
پناهجويان را به مدت 120 روز معلق مي كرد. اين 
حكم در چند دادگاه م��ورد اعتراض قرار گرفت و 
اجراي آن عمالً متوقف شد. ترامپ در نهايت نسخه 
تعديل ش��ده )حدف عراق از فهرست كشورهاي 
مذكور( را دوباره به وزارت خارجه داد كه آن نيز از 

سوي دادگاه هاي فدرال لغو شد.
   استثنائات سخت

ديوان عالي امريكا اعالم ك��رد كه معناي عملي 
تصميم��ش اين اس��ت ك��ه فرم��ان مهاجرتي 
نمي تواند عليه شهروندان خارجي اعمال شود كه 

داراي »ارتباطي اصيل« با شخص يا شركتي در 
اياالت متحده هستند.  اما بنا به اعالم ديوان عالي 
بقيه شهروندان شش كشور مش��مول بندهاي 
فرمان مهاجرتي آقاي ترامپ خواهند شد.  دادگاه 
همچنين اجازه داد ممنوعي��ت 120 روزه ورود 
تمام��ي پناهجويان به امريكا اجرا ش��ود. به اين 
ترتيب دولت ترامپ اجازه خواهد داش��ت مانع 
ورود آن دس��ته از متقاضيان پناهندگي ش��ود 
كه هيچ »ارتباط اصيلي« با افراد يا مؤسس��ات 
در امريكا ندارد.  »ارتباط اصيل« شامل افرادي 
مي شود كه مي خواهند وارد امريكا شوند تا با عضو 
خانواده خود زندگي يا مالقات كنند، دانشجوي 
دانشگاهي در امريكا باشند، كارمند شركتي در 

امريكا باش��ند يا براي س��خنراني در جمعي در 
امريكا دعوت ش��ده باش��ند.  طبق حكم ديوان 
عالي امريكا اين استثنا شامل كساني نمي شود 
كه فقط براي فرار از دس��تور اجرايي دولت وارد 
يك رابطه مي ش��وند.  كارشناسان معتقدند اين 
اس��تثنائات عماًل فرق چنداني در شرايط صدور 
ويزا براي اتباع اين كشورها ايجاد نمي كند و مانع 
از رو شدن شرايط غيرانساني اين فرمان ترامپ 
نمي شود. ديويد ميليبند رئيس كميته بين المللي 
نجات )آي آر سي( گفت: »تصميم دادگاه خطر 
لطمه ديدن افراد آسيب پذيري كه منتظر ورود 
به امريكا هس��تند را به هم��راه دارد؛ افرادي كه 
نيازهاي فوري درماني دارن��د و افراد بي گناهي 
كه سرگردان هس��تند. همه اينها از قبل مراحل 

مختلف بررسي سابقه را گذرانده اند.«
  واكنش ها

ترامپ كه هدف از فرمان مهاجرتي اش را بهبود 
امنيت در امريكا عنوان ك��رده بود، تصميم تازه 
دادگاه را »پيروزي آش��كار« ب��راي امنيت ملي 
امريكا خواند.  وي مدعي ش��د اين حكم موجب 
مي ش��ود تا طرح منع موقت ورود پناهجويان و 
اتباع شش كشور تروريس��ت خيز تا حد بسيار 
زيادي اجرايي ش��ود.  ترامپ ادامه داد: به عنوان 
رئيس جمهوري، نمي توانم اجازه ورود افرادي را 
بدهم كه قصد آسيب رساندن به ما را دارند.  جف 
سشنز وزير دادگستري امريكا گفت كه »تهديد 
عليه امنيت ملي كشور ما واقعي و بيش از پيش 
خطرناك است.« او از اين تصميم استقبال كرد و 
گفت كه »گامي مهم به سوي احياي جدايي قوا 

ميان شاخه هاي دولت فدرال است.«

كاخ سفيد مي گويد 
علي قنادي

   گزارش  يك
به شواهدي دست 
پيدا كرده كه نشان 
مي دهد دولت سوريه در حال آماده شدن براي 
انجام يك حمله ش�يميايي در سوريه است و 
هشدار داده چنين حمله اي براي دولت سوريه 
»گران تمام خواهد شد.« در حالي كه بحث ها بر 
س�ناريوي حمله احتمالي امريكا به س�وريه 
متمركز ش�ده، وزير خارجه روسيه با همتاي 
امريكايي خود تماس گرفته و از او خواسته مانع 
اقدامات تحريك كننده اي ش�ود كه نيروهاي 
دولتي سوريه را هدف قرار مي دهد. دست كم 
پنج منب�ع امنيتي و اطالعات�ي در امريكا كه 
البته نام آنها فاش نشده، از ادعاي كاخ سفيد 
درباه آماده شدن سوريه براي حمله شيميايي 
ابراز بي اطالعي كرده اند؛ موضع گيري اي كه 
نشان دهنده اختالف درداخل امريكا در مورد 
تبع�ات اق�دام نظام�ي در س�وريه اس�ت. 
در حالي كه نيروهاي ارتش سوريه و متحدان آن 
در حال برداشتن گام هاي آخر براي تثبيت رژيم 
امنيتي بعد از شكست داعش در سوريه هستند، 
بحث ها در امريكا و تل آويو در مورد نحوه رويارويي 
با شرايط امنيتي جديد در سوريه باالگرفته است. 
روز دوشنبه كاخ سفيد با صدور بيانيه اي ادعا كرد 
كه دولت سوريه در حال مقدمه چيني براي يك 
حمله شيميايي ديگر، مشابه حمالت شيميايي 
است كه ماه آوريل 2017 در خان شيخون اتفاق 
افتاد. در بيانيه كاخ سفيد آمده: »يك حمله ديگر 
با سالح هاي شيميايي توسط رژيم اسد احتماالً 

باعث كشتار جمعي غيرنظاميان خواهد شد.« 
كاخ س��فيد به بشار اس��د رئيس جمهور سوريه 
هش��دار داده كه اگر »ب��ار ديگر با اس��تفاده از 
سالح هاي ش��يميايي دست به كش��تار جمعي 
ديگري بزند، او و ارتش هزينه سنگيني پرداخت 

خواهند كرد.« امريكا بعد از حمله شيميايي به 
خان شيخون در استان ادلب، ادعا كرد كه ارتش 
س��وريه اين حمله را س��ازماندهي كرده و با 59 
موشك »تام هاوك« پايگاه هوايي الشعيرات در 
حمص مربوط به دولت سوريه را هدف قرار داد. 
حاال حدود سه ماه بعد از حمله موشكي امريكا به 
سوريه، يك بار ديگر بحث ها بر اين متمركز شده 
كه بيانيه ش��يميايي كاخ س��فيد نشان مي دهد 
امريكا خود را مجدداً براي حمله به سوريه آماده 
مي كند. »مايكل فال��ون« وزير دف��اع انگليس 
روز سه ش��نبه اعالم كرد كه كشورش »كاماًل« 
آمادگ��ي دارد تا از حمله احتمال��ي امريكا عليه 
س��وريه حمايت كند ولي تأكيد ك��رد كه دولت 
امريكا تاكنون اطالعاتي درباره مقدمه چيني رژيم 
سوريه براي حمله شيميايي عليه مردم اين كشور 
ارائه نكرده است. سرگئي الوروف، وزير خارجه 
روسيه نيز روز دوشنبه در يك گفت وگوي تلفني 
با ركس تيلرسون، همتاي امريكايي خود خواست 
مانع اقدامات تحريك كننده اي شود كه نيروهاي 

دولتي سوريه را هدف قرار مي دهد. 
   شرايط امنيتي جديد

طرح س��ناريوهاي حمل��ه احتمال��ي امريكا به 
سوريه بر خالف حمله موشكي به خان طومان در 
فضايي متفاوت مطرح شده است. طي هفته هاي 
اخير، نيروهاي دولتي س��وريه و متحدان به رغم 
هش��دارهاي واشنگتن، توانس��تند به مرز عراق 
برسند و جلوي پيشروي گرو ه هاي تحت امريكا 
به سمت ديرالزور را بگيرند؛ شهري كه درست در 
مركز مرزهاي شرقي سوريه قرار دارد و واشنگتن 
تالش مي كند از طريق دو عمليات همزمان يكي 
از ش��مال )رقه( و ديگري از جنوب )تنف( آن را 
به كنترل خود درآورد تا بدين طريق از ش��مال 
تا جنوب مرزهاي س��وريه با عراق منطقه حائل 
ايجاد كند، اما رسيدن نيروهاي مقاومت به مرز 

عراق در 60 كيلومتري ش��مال تنف و همچنين 
پيش��روي چند روز گذش��ته نيروهاي مقاومت 
در استان ديرالزور علناً اين برنامه  امريكايي ها را 

خنثي كرده است. 
وضعيت امنيتي رژيم صهيونيستي نيز به معضل 
امنيتي امريكا در سوريه اضافه شده است. »يوسي 
كوهن«، رئيس موساد در گفت وگويي محرمانه با 
مقام هاي امريكايي گفته كه ايران در حال ايجاد 
»حزب اهلل دوم« در بلندي هاي جوالن س��وريه 
است و از واشنگتن خواس��ته كه جلوي ايران را  
بگيرد: »ايران در حالي مشغول گسترش منطقه 
نفوذ خود اس��ت كه جامعه جهاني نسبت به آن 
بي تفاوت است و فقط امريكا مي تواند جلوي آن را 
بگيرد.« رئيس موساد گفته كه اسرائيل نمي تواند 
به تنهاي��ي در برابر تهديدات اي��ران عمل كند: 
»فقط اياالت متحده مي تواند با گسترش ايران 

مقابله كند، زيرا آنها خطر را درك مي كنند.« 
همزمان با افزايش نگراني ها در س��رزمين  هاي 
اشغالي، تانك هاي رژيم صهيونيستي روز گذشته 
نيز براي سومين روز پياپي مواضع ارتش سوريه 
در منطقه »قنيطره« را هدف قرار دادند؛ حمالتي 
كه فرماندهي كل ارتش سوريه درباره پيامدهاي 
آنها هشدار داده اس��ت. پيش از اين، روز شنبه 
همين هفته نيز جنگنده هاي رژيم صهيونيستي 
به نيروهاي ارتش سوريه در اطراف شهر البعث 
حمله و دو دستگاه تانك ارتش سوريه را منهدم 

كرده بودند. 
   مقام هاي نظامي مخالفند

تحت چنين ش��رايطي، بحث ها در داخل امريكا 
بر س��ر اين باالگرفته كه امريكا بايد در برخورد 
با تغيير ش��رايط امنيتي در سوريه چه واكنشي 
نشان دهد. هفته قبل فارين پاليسي گزارش كرد 
كه دو نفر از مقام هاي كاخ سفيد با ارائه طرح هايي 
به دنبال وس��عت بخش��يدن به دامنه جنگ در 

س��وريه هس��تند. به نوش��ته »فارين پاليسي«، 
»ازرا كوه��ن- واتني��ك« مدي��ر ارش��د بخش 
اطالعات در شوراي امنيت ملي امريكا و »درك 
هاروي« مشاور ارشد اين شورا در امور خاورميانه 
خواس��ته اند رويكرد امريكا را در منطقه جنوب 
سوريه تهاجمي تر كنند ولي جيمز ماتيس وزير 
دفاع امريكا )پنتاگ��ون(، چند تن از اعضاي كاخ 
س��فيد و نمايندگان فرماندهي ارتش امريكا با 
طرح اين دو مقام براي ايجاد درگيري مستقيم با 
نيروهاي همپيمان ارتش سوريه در جنوب اين 
كشور جنگ زده مخالفت كرده و گفته اند چنين 
طرحي سبب رويارويي امريكا با ايران و حمالت 
تالفي جويانه عليه نظاميان امريكايي در عراق و 
سوريه خواهد شد. روز گذش��ته نيز همزمان با 
بيانيه كاخ سفيد در خصوص آماده شدن دولت 
سوريه براي انجام حمله شيميايي شبيه به حمله 
ش��يميايي خان شيخون، دس��ت كم پنج مقام 
امينتي و نظامي امري��كا از صدور اين بيانيه ابزار 
تعجب كردند. اين مقامات كه نام آنها فاش نشده 
به ان بي س��ي نيوز گفته اند كه هيچ اطالعي در 
مورد اينكه محتواي بيانيه كاخ سفيد مربوط به 
چيست ندارند و حتي نمي توانند حدس بزنندكه 
هدف احتمالي حمله امريكا چه خواهد بود. يكي 
از اين مقام ها به ان بي سي نيوز گفته است: »من 
نمي دانم بيانيه كاخ س��فيد مربوط به چيست.« 
فرانتش كلنستويچ معاون كميته دفاعي و امنيت 
مجلس علياي روسيه در گفت و گو با ريانوستي 
گفته كه امريكا خود را ب��راي حمله اي جديد به 

نيروهاي سوريه آماده مي كند. 
او مي افزايد: »يك تحريك بدبينانه بي سابقه اي در 
جريان است.« روزنامه »نيويورك تايمز« ديروز 
نوشت كه رويكرد ضدايراني ترامپ و بي برنامگي 
وي در قبال مسئله سوريه، مي تواند واشنگتن را 
به سمت درگيري بيشتر در اين كشور سوق دهد. 
نيويورك تايمز در س��رمقاله خود نوشته است: 
»بدون ترديد ايران به دنبال ايفاي نقش بيشتري 
در منطقه اس��ت و داليلي ب��راي نگراني در اين 
رابطه وجود دارد. اما دولت ]امريكا[ هم به صورت 
علني نگراني هايش را ابراز نكرده و س��ؤاالتي در 
مورد اينكه چطور مي خواهد با اين چالش مقابله 

كند، وجود دارد.« 
هيئت سردبيري نيويورك تايمز در ادامه نوشته 
اس��ت: »آيا ممكن اس��ت آقاي ]دونالد[ ترامپ 
]رئيس جمهور امريكا[ وارد جنگي گس��ترده تر 
در سوريه شود؟ داليلي براي نگراني وجود دارد. 
او هنوز طرحي جامع براي حل مسئله سوريه، از 
جمله ديپلماسي مورد نياز براي يافتن راهكاري 
سياسي براي جنگ داخلي كه مي تواند كشوري 
باثبات تر ايجاد كند كه كمتر در برابر گروه هاي 
افراط گرا آسيب پذير باش��د، ارائه نكرده است.« 
در پايان اين يادداشت آمده است: »نگراني اين 
است كه ايران هراسي آقاي ترامپ و عدم اراده او 
براي تعامل با دولت اين كشور، مأموريت نظامي 
امريكا را از شكست داعش به سمت تالش براي 
ممانعت از گسترش نفوذ ايران سوق دهد. اين امر 
خطرناكي خواهد بود. ايران كشوري آزاردهنده 
است كه بايد هوشمندانه مديريت شود و نبايد آن 

را دشمني كينه توز فرض كرد.«
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   واشنگتن در سوداي مصادره بنياد علوي 
يك وكيل دولت امريكا با طرح دوباره اين ادعا ك��ه »بنياد علوي« با ايران 
مرتبط اس��ت از هيئت منصفه دادگاهي در امريكا خواس��ته است رأي به 
مصادره س��اختمان اين س��ازمان غيرانتفاعي خصوصي، واقع در منطقه 
»منهتن« شهر نيويورك بدهد.  طبق گزارش رسانه هاي امريكايي، »ميشل 
الكارد«، دستيار دادستان فدرال اياالت متحده امريكا روز دوشنبه در جمع 
قضات دادگاه فدرال نيويورك گفت كه مستندات گواه آن هستند كه كنترل 
بنياد علوي را ايران به عهده دارد. وي به همين دليل ادعا كرد بنياد علوي 
به دليل پنهان كردن ارتباطش با ايران، قوانين تحريم هاي امريكا را نقض 
كرده است.  اين در حالي است كه وكالي بنياد علوي در جلسه دادگاه بر عدم 
ارتباط آن با ايران تأكيد كردند.  دادگاه فدرال منهتن نيويورك چهار هفته 
پيش اعالم كرد كه مرحله نهايي بررسي پرونده بنياد علوي آغاز شده است.
-------------------------------------------------------------

   ادامه زلزله زلزال هاي يمني در پايگاه سعودي 
ارتش يمن دو موشك زلزال 2 را به سمت مراكز تجمع نيروهاي ائتالف 
عربي در استان تعز شليك كرد. فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن نيز با 
تبريك عيد فطر به يمني ها تأكيد كرد، بايد براي تحقق خير و صلح در يمن 
امتيازدهي كرد.  به گزارش ايسنا به نقل از سايت العهد، يگان موشكي ارتش 
يمن و كميته هاي مردمي وابسته به انصاراهلل دو موشك زلزال 2 را به سمت 
مراكز تجمع نيروهاي وابسته به ائتالف متجاوز عربي در پايگاه العين واقع 
در منطقه الصلو در استان تعز شليك كردند.  همچنين منابع نظامي يمن 
از انهدام يك فروند پهپاد جاسوسي ائتالف سعودي در منطقه »الصفراء« 
واقع در غرب صعده خبر دادند.  از سوي ديگر ارتش يمن پيشروي نيروهاي 

ائتالف متجاوز در منطقه حمير در شهر مقبنه را ناكام گذاشت. 
-------------------------------------------------------------

   واكنش نتانياهو به روزشمار نابودي اسرائيل در تهران 
نخست وزير رژيم صهيونيستي بعد از گذشت چهار روز به نصب روزشمار 
نابودي اسرائيل در تهران واكنش نشان داد.  به گزارش فارس، »بنيامين 
نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به نصب شمارشگر 
نابودي اسرائيل در تهران در روز قدس امسال، مدعي شد »دولت يهودي« 
آنها به بقا ادامه خواهد داد.  نتانياهو طي سخنراني در ميان صدها يهودي در 
روز يك شنبه گفت: »هفته گذشته در تهران ساعتي نصب شد كه روزشمار 
نابودي اسرائيل را نشان مي دهد. اما ما تا مدت هاي طوالني بعد از اينكه 
آن ها به تاريخ بپيوندد، باقي خواهيم ماند.« به نوشته وبگاه »جروزالم پست« 
وي ادعا كرد: »اسرائيل كشوري قوي است كه آمادگي دفاع از خود در برابر 

تهديد ها را داشته و با كساني كه بخواهند، صلح مي كند.«
-------------------------------------------------------------

   تل آويو در صدر موافقان خروج امريكا از برجام
مؤسس��ه تحقيقاتي پيو در تازه ترين نظرس��نجي خود با انتش��ار يك 
اينفوگرافيك )داده نگاش��ت( در تارنماي خود نوشت: اسرائيل در صدر 
موافقان خروج امريكا از توافق هس��ته اي با ايران اس��ت.  بر اس��اس اين 
اينفوگرافيك )داده نگاشت(، اردن و نيجريه به ترتيب با 59 و 45 درصد 
در مرتبه بعدي موافقان خروج امريكا از توافق هسته اي با ايران قرار دارند.  
مؤسسه افكارس��نجي پيو در ادامه آورده اس��ت: آلمان، كانادا، اسپانيا، 
فرانسه، هلند و سوئد، كره جنوبي و سنگال از جمله كشورهايي هستند 
كه با درصد بااليي مخالف خروج امريكا از توافق هسته اي با ايران هستند.  
در اين نظرسنجي كه به صورت تلفني هم از خطوط ثابت و تلفن همراه 
انجام شد، هزار و پنج شهروند امريكايي شركت كردند كه حدود 46 درصد 

شركت كنندگان در نظر سنجي مخالف خروج امريكا از برجام بودند. 
-------------------------------------------------------------

   ترامپ: هند در فشار بر كره شمالي همراهي مي كند
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا تقاضا كرد، برنامه هاي هس��ته اي و 
موش��كي كره ش��مالي از آنجا كه »تهديدي بزرگ« براي صلح جهاني 
محسوب شود، بايد فوراً مورد رسيدگي قرار گيرد.  به گزارش ايسنا، به نقل 
از خبرگزاري فرانسه دونالد ترامپ بعد از ديدارش با نارندرا مودي، نخست 
وزير هند گفت : هند نيز به جمع كشورهايي كه عليه حكومت كيم جونگ 

اون )رهبر كره شمالي( تحريم هاي شديدتري اعمال مي كنند، پيوست. 
ترامپ گفت: حكومت كره شمالي دردسرهاي زيادي مي آفريند و مسئله اي 
است كه بايد به شكل فوري با آن برخورد كرد.  اين اظهارات بعد از اولين 
ديدار ترامپ با مودي در كاخ سفيد مطرح ش��د. اين دو در ديدارشان به 

تحسين همكاري نظامي ميان دو كشور پرداختند. 

احمدكاظمزاده

مهر تأييد ديوان عالي امريكا بر فرمان ايران ستيزي ترامپ
بخش هايي از فرمان منع صدور ويزا براي ايرانيان و اتباع 5 كشور مسلمان ديگر اجرايي مي شود

 اختالف در كاخ سفيد 
بر سر سناريوي شيميايي سوريه

 مقام هاي دفاعي و اطالعاتي از دليل بيانيه كاخ سفيد درباره آماده شدن دولت سوريه 
براي حمله شيميايي ابراز بي اطالعي مي كنند

دام تل آويو– رياض براي ترامپ 
در پي پيروزي هاي روز افزون ارتش س��وريه در برابر مخالفان مس��لح و 
گروه هاي تكفيري، امريكا بار ديگر سوريه را به تدارك حمله شيميايي جديد 
متهم و تهديد كرد كه اين اقدام مجازات سنگيني به دنبال خواهد داشت. 
داليل زيادي براي رد اين اتهام وج��ود دارد و يكي از اين داليل مهم اين 
است كه دولت سوريه اساساً هيچ نيازي به اين حمالت غيرمتعارف ندارد و 
تجارب تاريخي نشان مي دهد در اغلب موارد اين طرف هاي شكست خورده 
بودند كه به استفاده از تسليحات غيرمتعارف روي مي آوردند تا بلكه بتوانند 
شكست هاي نظامي خود را جبران كنند. بر اين اساس، گروه هاي مسلح 
مخالف و تكفيري و حاميان خارجي آنها با توجه به شكس��ت هاي مكرر 
خود انگيزه بيشتري براي استفاده از تس��ليحات متعارف داشته و دارند 
كما اينكه در گذش��ته نيزبارها به اين تسليحات متوسل شدند اما بازهم 
نتوانستند تغييري در معادله نظامي ايجاد كنند. از داليل ديگر براي رد 
اتهام امريكا اين است كه اساساً سوريه در پي توافق ميان روسيه ودولت 
وقت اوباما در سال 2013 با نابودي تسليحات شيميايي خود موافقت كرد 
و اتفاقاً اين تسليحات زير نظر بازرسان سازمان ملل از سوريه خارج و روي 
كشتي امريكايي در دريا نابود شد و بان كي مون دبيركل وقت سازمان ملل 
نيز با ارسال گزارشي به شوراي امنيت پايان روند اجرايي اين توافق را تأييد 
كرد. بر اين اساس امريكا بيش از هر دولت ديگري بهتر مي داند كه سوريه 
فاقد اين تسليحات اس��ت اما به چند دليل به اين پرونده سازي كماكان 
ادامه مي دهد: نخست اينكه پرونده سازي عليه دولت سوريه در استفاده 
از تسليحات شيميايي ازهمان ابتدا زير سر رژيم صهيونيستي و همپيمان 
سعودي آنها بوده است كه اكنون بيش از هر زمان ديگر افساردولت ترامپ 
را در دست خود گرفته اند و آن را به هر جايي كه مي خواهند مي كشانند. 
اين دو بازيگر آشوب ساز كه در عين حال به ائتالفي بي سابقه دست زده اند 
مي خواهند پاي امريكا را بيش از پيش به جنگ سوريه بكشانند؛ هم رژيم 
صهيونيستي چنين نيازي را احساس مي كند چراكه دامنه درگيري ها 
در سوريه به تدريج ازنواحي مركزي به نواحي مرزي و حاشيه اي پس زده 
مي شود و كم كم به مناطق اشغالي جوالن مي رسد كه اين به شدت اين 
رژيم را نگران كرده است، بنابراين مي خواهد از دولت ترامپ براي خود يك 
سپر بسازد و هم عربستان نياز به مداخله نظامي امريكا را احساس مي كند 
تا بدين وسيله هم فضاي تنفسي براي گروه هاي تكفيري مورد حمايت 
خود در سوريه ايجاد كند و هم اينكه از فضاي منطقه اي آن براي اقدام 
نظامي عليه قطر استفاده كند و در عين حال از استمرار تشنج آفريني در 
منطقه به عنوان ابزاري براي فرافكني بحران هاي داخلي خود استفاده كند 
تا محمد بن سلمان بتواند روند تصاحب كرسي پادشاهي را به سرانجام 
برساند. بر اين اساس امريكا منافع مشخصي براي دخالت نظامي در سوريه 
ندارد و به آلت دست رژيم صهيونيستي وعربستان تبديل شده است اما در 
هر حال در نهايت اين خود امريكاست كه هزينه ندانم كاري و ماجراجويي 
احتمالي خود را پرداخت خواهد كرد، كما اينكه اشغال نظامي عراق )كه 
باز به تحريك صهيونيست ها و دستكاري اطالعات مربوط به تسليحات 
كشتار جمعي عراق صورت گرفت( عالوه برهزاران كشته و زخمي چند 
تريليون دالر هزينه بر دوش ماليات دهندگان امريكايي گذاشت كه هنوز 

هم آثار مخرب آن ادامه دارد. 

 تعليق تحريم ايران  و روسيه 
در كنگره امريكا  ادامه دارد

مش�خص نيس�ت مصوب�ه س�ناي امري�كا در م�ورد تحريم هاي 
جدي�د عليه اي�ران و روس�يه چه زمان�ي در مجل�س نمايندگان 
كنگره امريكا م�ورد بررس�ي و رأي  گي�ري قرار خواه�د گرفت. 
حدود دو هفته پيش، نمايندگان مجلس سناي امريكا طرحي شامل وضع 
تحريم هاي جديد عليه ايران و روسيه را تصويب كردند. اين طرح با عنوان 
»قانون مقابله با فعاليت هاي بي ثبات ساز ايران« با آراي مثبت 9۸ تن از 
100 عضو سناي امريكا به تصويب رسيد.  اين طرح در ابتدا صرفاً شامل 
تحريم هايي عليه برخي نهادها و اشخاص وابسته به حكومت جمهوري 
اسالمي در ارتباط با اتهام حمايت دولتي از تروريسم، نقض آزادي و حقوق 
بشر شهروندان ايران و مداخله براي ايجاد بي ثباتي در كشورهاي منطقه 
بود اما در جريان مذاكرات، برخي از سناتورها اصالحيه اي شامل تحريم هاي 
جديد عليه روسيه را نيز به آن افزودند. دليل آنان لزوم مجازات دولت روسيه 
به اتهام دخالت در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا بود.  تبديل طرح 
تحريم ايران و روسيه به قانون مستلزم تصويب آن در مجلس نمايندگان 
و امضاي دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكاست.  در حال حاضر، حزب 
جمهوريخواه - حزب آقاي ترامپ - داراي اكثريت در هر دو مجلس كنگره 
است و انتظار مي رفت كه طرح تحريم ايران به سرعت در هر دو مجلس 
تصويب شود و به امضاي رئيس جمهوري برسد.  با اين همه، پس از ارسال 
مصوبه سنا به مجلس نمايندگان در هفته گذشته، به نقل از برخي اعضاي 
اين مجلس گزارش شد كه محتواي طرح با اصل مربوط به انشاي قوانين 
در قانون اساسي اياالت متحده تعارض دارد. طبق اين اصل، روند رسيدگي 
به قوانيني كه داراي بار مالي است بايد در مجلس نمايندگان آغاز شود در 
حالي كه لحن و نحوه تدوين مصوبه سنا با شيوه پيش بيني شده در قانون 
اساسي انطباق نداشته است. اين گروه از اعضاي مجلس نمايندگان گفتند 
كه اين نقص قانوني ممكن است باعث تأخير در رسيدگي به طرح شود يا 

اينكه مجلس نمايندگان در آن اصالحاتي را به عمل آورد. 
مقامات دولتي گفته اند كه بعضي از اقدامات پيش بيني ش��ده در اين 
مصوبه ممكن است مانع از اقدام مؤثر وزارت خزانه داري در استفاده از 
تحريم هاي اقتصادي فعلي عليه روسيه شود و بخش هاي ديگري نيز 
ممكن است به روابط اياالت متحده با كشورهاي اروپايي آسيب بزند. 
پس از جدايي شبه جزيره كريمه از اوكراين و انضمام آن به خاك روسيه، 
كش��ورهاي اروپايي و امريكا موافقت كردند سياست مشتركي را براي 
وارد كردن فشار بر روسيه در پيش بگيرند و براي اين منظور، در وضع و 
اجراي تحريم هاي اقتصادي و سياسي به شكلي هماهنگ عمل كنند. 
پس از تصويب طرح جديد در سناي امريكا كه از جمله شامل محدوديت 
سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز روس��يه است، مقامات آلماني اين 
مصوبه را براي اجراي توافقنامه احداث خط لوله واردات گاز از روس��يه 
زيانبار خواندند و آن را مورد انتقاد شديد قرار دادند. كارشناسان معتقدند 
دليل تأمل دولت ترامپ و جمهوريخواهان ناشي از واهمه آنها از عواقب 
واكنش هاي تند و پيش بيني ناپذير ايران و روسيه در همه ابعاد سياست 
خارجي است، به خصوص كه با توجه به نقاط ضعف امريكا در سوريه، 
خاورميانه و همينطور عدم اطمينان از همراهي چين و اروپا در پيشبرد 

اين تحريم ها سرنوشت اين اليحه را در هاله اي از ابهام قرار داده است.
FATF استقبال دولت ترامپ از اقدام   

دولت »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور امريكا بامداد سه شنبه از تصميم 
»كارگروه اقدام مالي«)FATF( براي نگه داشتن نام ايران در فهرست 
سياه اين مؤسسه استقبال كرد.  كارگروه اقدام مالي كه خود را اصطالحاً 
نهاد مقابله با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم معرفي مي كند جمعه 
گذشته پس از پايان نشس��ت خود در شهر »والنسيا« در اسپانيا اعالم 
كرد كه تعليق برخي از اقدامات تقابلي عليه ايران را ادامه خواهد داد. 
اين گروه به  رغم اين تصريح كرد كه نام ايران را كماكان در فهرست سياه 
خود نگه خواهد داش��ت.  يك مقام وزارت خارجه امريكا به المانيتور 
گفت: »ما از تصميم FATF كه طبق آن نام ايران در جديدترين بيانيه 
عمومي FATF - كه به عنوان ليست س��ياه شناخته مي شود- باقي 
مي ماند و اقدامات تقابلي عليه اين كش��ور را تعليق مي كند، حمايت 
مي كنيم. اياالت متحده، در نگراني هاي مربوط به تأمين مالي تروريسم 

از جانب ايران با FATF اشتراك نظر دارد.«

مخالفت نرم امريكا با خواست  عربستان از قطر
ليست درخواست هاي عربستان سعودي، امارات و مصر از قطر آنچنان 
سنگين بود كه باواكنش امريكا و بعضي كشورهاي اروپايي مواجه شد. 
»ركس تيلرسون« وزير خارجه امريكا در واكنش به خواسته هاي اعراب 
از قطر براي كاهش س��طح روابط با ايران و انجام كارهاي ديگر به عنوان 
پيش شرط عادي سازي روابط گفت كه اجرايي شدن اين خواسته ها »خيلي 
سخت« است. عربستان، بحرين، امارات و مصر فهرستي از درخواست ها 
را به قطر تحويل دادند و گفتند كه عادي ش��دن روابط با دوحه منوط به 
عملي شدن همه اين خواسته هاست. كاهش سطح روابط با ايران و تعطيلي 
شبكه خبري الجزيره، دو خواسته از 13 خواسته عجيب اعراب بود كه البته 
قطر آنها را »زياده خواهانه« توصيف كرد. تيلرسون به اين فهرست بلند باال 
واكنش نشان داد و پس از انتقاد خيلي نرم از محتواي آن، گفت كه به هر 
حال تهيه و ارائه همين ليست هم مبنايي خوب براي پيشبرد مذاكرات 
براي حل بحران قطر و ديگر كشورهاي عربي ايجاد كرده است. وزير خارجه 
امريكا با اطالع از غيراجرايي بودن خيلي از خواسته هاي اعراب، طرفين را 
به ادامه گفت وگو و يافتن راه حلي ديگر تشويق كرد و گفت: »گام ثمربخش 
بعدي عبارت خواهد بود از گرد آمدن كشورها دور ميز مذاكره و ادامه اين 
گفت وگو. « اين اظهارات تيلرسون در آس��تانه سفر وزير خارجه قطر به 
واشنگتن صورت گرفت. در همين حال، وزير خارجه آلمان تأكيد كرد كه 
ليست شروط كشورهاي عربي براي آشتي با قطر »بسيار تحريك آميز« 
است چراكه برخي از اين شروط به حاكميت قطر لطمه مي زند. زيگمار 
گابريل، وزير خارجه آلمان گفت: آلمان همچنان با تمامي طرف ها براي 
حل تنش هاي ناشي از بزرگ ترين بحران ديپلماتيك در منطقه از چند 
سال پيش در تماس مداوم است. مي توان درباره برخي از شروط كشورهاي 
عربي براي آشتي با قطر مذاكره كرد اما برخي ديگر از اين شروط به شكل 
واضح به حاكميت قطر لطمه مي زند. گابريل افزود: سخت است كه قطر 
تمامي اين ليست را قبول كند؛ ليستي كه »بسيار تحريك آميز« است. 
تالش هايي براي مشخص كردن ش��روطي كه قطر مي تواند آن را قبول 
كند و شروطي كه معضل هس��تند، صورت مي گيرد. از سوي ديگر، يك 
سناتور با نفوذ امريكايي گفته است كه از موافقت با طرح فروش تسليحات 
به كشورهاي عرب خليج فارس تا زماني كه »راهي« براي حل بحران قطر 
پيدا نشده خودداري خواهد كرد. باب كوركر، رئيس جمهوريخواه كميته 
روابط خارجي سنا، اخطار داد كه اين بحران به تالش ها براي نبرد با گروه 

داعش و مقابله با ايران ضربه مي زند. 
مشاور پيشين امنيت ملي امريكا ضمن هش��دار به رياض اعالم كرد اگر 
سعودي ها يك تانك به طرف قطر بفرستند، در مدت چند روز هواپيماهاي 
ايراني و تركيه اي و شايد روسي در خاك قطر مستقر خواهند شد. به گزارش 
اسپوتنيك، جيمز جفري، مشاور سابق امنيت ملي امريكا و سفير سابق اين 
كشور در تركيه و عراق گفت: با حركت نخستين تانك عربستان سعودي به 
طرف قطر، جنگنده هاي تركيه اي و ايراني به پرواز درخواهند آمد و ممكن 
است ائتالف خطرناك نظامي در منطقه شكل بگيرد. وي درباره احتمال 
اقدام نظامي عربستان و امارات عليه قطر گفت: اگر عربستان براي دخالت 
نظامي در قطر تالش كند، ممكن اس��ت زمينه دخالت گسترده نظامي 
از طرف تركيه، ايران و روس��يه در منطقه خليج )فارس( فراهم شود. اگر 
سعودي ها يك دستگاه تانك به طرف مرزها بفرستند، هواپيماهاي ايراني و 

تركيه و شايد روسي در خاك قطر مستقر خواهند شد.


