
خونین     ترین حمله چهار سال گذشته به نظامیان 
امریکا در منب�ج، اس�تراتژی خ�روج ترامپ از 
س�وریه را به چالش کشیده اس�ت. در حالی که 
مخالف�ان خروج امریکا از س�وریه ای�ن حمله را 
نش�ان دهنده باقی ماندن داعش ب�ه عنوان یک 
چالش جدی قلمداد می کنند، برخی درباره اینکه 
داعش پشت این حمله باشد، تشکیک کرده اند. 
دولت امریکا بر این باور اس��ت که داعش احتماالً در 
حمله روز چهار    شنبه در شمال سوریه که به کشته 
شدن چهار امریکایی و زخمی ش��دن 20 تن دیگر 
منجر شد، دست داشته اس��ت اما هنوز در این باره 
به نتیجه گیری قطعی نرس��یده اس��ت. این حمله ، 
خونین     ترین حمل��ه به نیروهای امریکایی از س��ال 
2015 تاکنون است و باعث ش��ده موضع مخالفان 
خروج امریکا از سوریه تقویت شود ولی دو منبع آگاه 
وابسته به دولت امریکا گفته اند که واشنگتن هرچند 
احتمال می دهد داعش در حمله منبج دست داشته 
باشد اما در این باره به نتیجه گیری قطعی نرسیده و به 
همین خاطر، پنتاگون و یک نهاد امریکایی دیگر در 
حال انجام تحقیقات درباره عامل این حمله در منبج 
سوریه هستند. اگر داعش این حمله را صورت داده 
باشد، ادعای شکست این گروه تروریستی که از سوی 
برخی مقامات امریکایی از جمله مایک پنس، معاون 
رئیس جمهور امریکا مطرح شده، رد می شود. دو مقام 
امریکایی گفته اند ترامپ برنامه ای در حال حاضر برای 
کوتاه آمدن از تصمیم عقب نشینی ندارد و هنوز هم 
معتقد است که وقت آن رسیده نیروهای امریکایی به 
کشورش��ان برگردند، هرچند که برنامه زمانی برای 
خروج نیرو    ها به ش��رایط روی زمین بس��تگی دارد. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز گفته 
که معتقد است ترامپ همچنان عزمش را برای خروج 

نیروهایش از سوریه جزم کرده است. 
  اختالف در دولت امریکا

نشس��ت گس��ترده ای در مقر وزارت دف��اع امریکا 
)پنتاگون( با حضور رؤسای ستاد ارتش و فرماندهان 

فرماندهی مرکزی امریکا برگزار شد و ترامپ نیز از 
طریق ویدئوکنفرانس در این نشست حضور داشت. بر 
اساس گزارش شبکه الحره، یک مسئول در پنتاگون 
اعالم کرد: رئیس جمهور امریکا تمایل دارد پاسخی 
نظامی به حمله منبج بدهد. با وجود این، منتقدان 
خروج امریکا از از سوریه، عملیات چهار    شنبه شب 
در منبج را ب��رای بهانه ای کرده اند ب��رای به چالش 
کش��یدن تصمیم خروج امریکا از س��وریه. ران پل، 
س��ناتور جمهوریخواه که در این نشست حاضر بود 
به خبرنگاران گفت پرزیدنت هنوز دیدگاه »ثابتی « 
درباره سوریه و افغانستان دارد و می گوید نظامیان 
امریکا »تا ابد« در س��وریه و افغانستان نمی مانند. 
این در حالی اس��ت که لیندس��ی گراهام، سناتور 
جمهوریخواه که به شدت با خروج نظامیان امریکا 
از س��وریه مخالف اس��ت ضمن ابراز نگرانی از این 
برنامه ترامپ گفت »خروج نیرو از س��وریه احتماالً 
دشمنان و گروه تروریستی »داعش« را تشویق کرده 
است. نگرانی من از این اس��ت که اظهارات ترامپ 
موجب تشویق و برانگیختن دشمنی شده که با آن 

در حال جنگیدن هستیم. « او گفته است: » شما با 
این تصمیم باعث ش��دی تا گروه    هایی که امریکا به 
آنها کمک می کند به ما ش��ک کنند. همه نظامیان 
امریکا خواهان بازگش��ت به کشورشان هستند اما 
من بر این باورم که هم��ه نظامیان می خواهند بعد 
از برقراری امنیت به کشورشان برگردند. به همین 
دلیل اس��ت که امیدوارم پرزیدنت در این تصمیم 
بازنگری کند.«  ب��ه گفته ران پل، م��ا می دانیم که 
مردم سرخورده و ناامید هستند اما ما اینجا امنیت 
نخواهیم داش��ت مگر اینکه به مردمی ک��ه آنجا با 
ایدئولوژی ه��ای رادیکال مب��ارزه می کنند کمک 
کنیم. مایکل مکول، سناتور جمهوریخواه از تگزاس 
در بیانیه ای گفت: »من خطاب به پرزیدنت می گویم 
که با واکنش قاطعانه اجازه ندهند نظامیان امریکایی 
تا نابودی کامل داعش به کشور برگردند«. همچنین 
رابرت منندز، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط 
خارجی گفت: »اینکه جنگ با داعش تمام نش��ده 
کاماًل مشخص اس��ت«. او افزود: »این انفجار بیانگر 
این است که دولت ترامپ باید اس��تراتژی معینی 

برای تأمین و حفظ دستاوردهایش در این نبرد اتخاذ 
کند«. الیسا اسلوتکین، سناتور دموکرات گفت: »این 
حمله بیانگر قدرت کشتار ویرانگر »داعش« است و 
اینکه این حمله در منبج یعنی در منطقه ای اتفاق 
افتاد که شرایط پیچیده ای دارد، نشان می دهد که 
رئیس جمهور هنوز پیچیدگی این مشکل را درک 
نکرده است. « سرگئی ناریش��کین، مدیر سرویس 
اطالعات خارجی روسیه در مصاحبه ای با خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت : ما با دقت خروج نیروهای امریکایی 
از سوریه را تحت نظر داریم. دولت واشنگتن تصمیم 
درس��تی گرفته اس��ت. نیروهای امریکایی با نقض 
قوانین بین المللی در سوریه حضور دارند. ما پیگیری 
خواهیم کرد که این تصمیم ترامپ چقدر سریع اجرا 
خواهد شد. »واشنگتن پست « نوشت : داعش با حمله 
و کشتن چهار سرباز امریکایی عالمت داد که زنده 
است . آیا ترامپ در تصمیمش برای عقب نشینی از 

سوریه تجدید نظر می کند یا خیر؟ 
  ماکرون: عجله در خروج از س�وریه اشتباه 

است 
رئیس جمهور فرانس��ه در یک س��خنرانی در جمع 
نظامیان این کشور گفت فرانس��ه به حضور نظامی 
خود در غرب آس��یا ادامه می دهد و خروج عجوالنه 
از منطقه را اش��تباه می داند. امانوئ��ل ماکرون، در 
جمع نیروهای امنیتی این کشور اظهار کرد که نبرد 
با داعش همچنان ادامه دارد و نیروهای فرانس��ه تا 
پایان سال جاری میالدی نیز در سوریه و عراق باقی 
می مانند. وی افزود: کشته شدن چهار سرباز امریکایی 
در سوریه بیانگر این موضوع است که نبرد با داعش 
همچنان ادامه دارد و چند ماه پیش رو برای مقابله با 
داعش تعیین کننده خواهد بود. به نوشته خبرگزاری 
فرانسه، ماکرون که در یک پایگاه نظامی در جنوب 
فرانسه س��خنرانی می کرد، گفت: »عقب نشینی از 
سوریه که توسط دوس��تان امریکایی ما اعالم شد، 
نمی تواند ما را از هدف راهبردی که داشتیم، منحرف 

کند؛ از بین بردن داعش.«
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حمله مشترک داعش و مخالفان ترامپ به  استراتژی فرار کاخ سفید

  گزارش  یک   در حالی که دولت 
امری�کا در ی�ک 
ارزیابی داخلی به شکست سیاست فشار به ایران 
و تحقق نیافتن اهداف کارزار »فشار حداکثری« 
اذعان کرده اس�ت، دونال�د ترامپ رئیس جمهور 
امریکا باز هم مدعی ش�ده که کار معجزه آسایی 
علیه ایران انجام داده است و ایران دیگر آن ایران 

دو سال پیش نیست. 
اندیش��کده امریکایی »گروه بین المللی بحران « در 
گزارش تازه خود به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا 
نوشته اس��ت: »یک ارزیابی داخلی اولیه که توسط 
دولت انجام گرفته و برای گروه بحران توصیف شده، 
به این نتیجه رسیده که رویکرد ایاالت متحده هنوز 
نتوانسته رفتار ایران را محدود کند یا تهران را پای میز 

مذاکره بکشاند.« 
یک سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در تماس 
خبرنگار پایگاه خبری المانیتور از هرگونه اظهارنظری 
در خصوص این ارزیابی یا مباحث��ات داخلی دولت 

امریکا در این زمینه خودداری کرد.  
همچنین یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا 
به المانیور گفته است که وزارت خارجه وجود چنین 
ارزیابی را ن��ه تأیید و نه تکذیب می کن��د  .این مقام 
وزارت خارجه مدعی ش��د: »خروج دولت ترامپ از 
توافق هس��ته ای و اعمال مجدد تحریم های شدید و 
کارزار جاری فش��ار حداکثری موجب محروم شدن 
ایران از صادرات میلیون    ها بشکه نفت و میلیارد    ها دالر 

درآمد شده است« .
علی واعظ، کارشناس گروه بین المللی بحران گفت: 
این ارزیابی داخل��ی دولت امریکا ک��ه ایران ممکن 
است بتواند دوران کارزار فشار حداکثری را پشت سر 
بگذارد، ممکن اس��ت مقامات دولت را متقاعد سازد 
که الزم است برای موفقیت این سیاست اروپایی ها را 

بیشتر با خود همراه سازند. 

واعظ به المانیتور گفت: اگر ب��ه هدف های مختلف 
اعالم شده دولت امریکا نگاه کنید، از ایجاد اعتراضات 
داخلی تا تغییر رفتار یا بازگشت ایران به میز مذاکره، 

هیچ کدام از اینها محقق نشده است. 
وی افزود: اکنون به نظر می رسد دولت امریکا به این 
نتیجه رسیده که الزم است سایرین را نیز با خود همراه 
سازد تا این کارزار فشار موفق شود و همچنین از لغو 
تحریم های تسلیحاتی ایران در سال 2020 جلوگیری 
کنند زیرا اگر این تحریم    ها لغو شود، ایران می تواند با 
خرید تسلیحات متعارف از روس��یه و چین توانایی 

دفاعی خود را تقویت کند. 
واعظ تأکید کرد: اما برای جلوگی��ری از لغو تحریم 
تس��لیحاتی ایران در س��ال 2020 هیچ راهی وجود 
ندارد جز اینکه برجام نابود شود  .با اعالم خروج امریکا 
از س��وریه، دولت ترامپ ممکن اس��ت تالش کند از 
طریق تشدید فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
متحدان منطقه ای از جمله اس��رائیل را راضی کند. 
یکی از نش��انه های اینکه دولت امریکا ممکن است 
چنین مس��یری را دنبال کند، توئیت هفته گذشته 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا بود  .بولتون 
در جریان سفر به اسرائیل در روز ششم ژانویه گفت: 
تردید نداریم که ایران هنوز به طور راهبردی متعهد 
به دستیابی به سالح هسته ای اس��ت  .ریچارد نفیو، 
مذاکره کننده هسته ای س��ابق دولت امریکا با ایران 
گفت: برخی اعضای دولت ترامپ ممکن اس��ت در 
تالش باشند که نوعی بحران بین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ایران ایجاد کنند تا از این طریق ایران 
مجبور شود از توافق هس��ته ای خارج شود  .نفیو به 
المانیتور گفت: همه افراد در دول��ت ترامپ از اینکه 
آژانس همچنان پایبندی ایران به توافق هس��ته ای 
را مورد تأیید قرار می دهد ناراضی هس��تند. بد    ترین 
سناریو برای آنان این است که کارزار فشار حداکثری 
لطمه وارد کند اما ایران از برجام خارج نش��ود  .وی 

افزود: برخی اعضای دولت ترامپ مانند بولتون بسیار 
خواهان این مسئله هستند که ایران از برجام خارج 
ش��ود. از این رو افرادی مانند بولتون ممکن است در 
تالش برای ایجاد یک بحران در زمینه بازرس��ی    ها از 

سایت های به اصطالح »مظنون« ایران باشند. 
  کار معجزه آسای ترامپ! 

رئیس جمه��ور امری��کا روز جمعه در کفرانس��ی در 
خصوص پرتاب ماهواره بر ایرانی ادعا کرد: سه     شنبه 
گذشته، ایران یک ماهواره بر را آزمایش کرد که البته 
شکست خورد. این ماهواره بر اگر شکست نمی خورد، 
اطالعات حیاتی برای ایران مهیا می کرد که ایرانی     ها 
می توانستند با استفاده از آن به س��راغ توانایی های 
موشک های بالستیک قاره پیمای خود بروند؛ توانایی 
که حتی می توانست ایاالت متحده را هدف قرار دهد. 

ما نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد. 
به گزارش ایسنا به نقل از کاخ سفید، دونالد ترامپ، در 
ادامه با اشاره به توافق هسته ای ایران با 1+5 موسوم 
به برجام، مدعی شد: از زمانی که به ریاست جمهوری 
رسیده ام، کار معجزه آس��ایی با ایران انجام داده ایم. 
من از توافق هسته ای وحش��تناک و ضعیف با ایران 
خارج ش��دم. من به جرئت می گویم ک��ه ایران حال 
حاضر با کشوری که دو سال پیش بوده است، بسیار 
تف��اوت دارد  .ترامپ در ادامه در اظهاری بی اس��اس 
و متوهمانه مدعی ش��د که ایران خواهان مذاکره با 

ایاالت متحده است. 
  تمدید معافیت های ایران

خبرگزاری انگلیس��ی رویترز به نقل از کارشناسان 
نفتی و سیاسی گزارش کرده است که با پایان یافتن 
معافیت از تحریم نفت��ی ایران در ماه م��ه، احتمال 
می رود که دولت امریکا به هدف جلب رضایت برخی 
از کشور    ها و جلوگیری از افزایش ناگهانی بهای نفت، 
با تمدید معافیت چند کش��ور موافقت کند هرچند 
احتمال دارد ب��ر کاهش میزان خرید از س��وی این 

کشور    ها تأکید ورزد. 
با اجرایی ش��دن مرحل��ه دوم تحری��م امریکا علیه 
جمهوری اس��المی در اوایل ماه نوامبر، دولت امریکا 
در اقدامی غیرمترقبه هشت کشور را از تحریم نفتی 
ایران معاف کرد. این کشور    ها عبارتند از چین، هند، 
کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، تایوان، یونان و ایتالیا. مهلت 
این معافیت شش ماه تعیین ش��ده و در اوایل ماه مه 

منقضی خواهد شد. 
در زمان اعالم تحریم نفتی ایران، مقامات امریکایی 
گفتند که هدف آنان رس��اندن ص��ادرات نفت ایران 
به صفر است اما با اعطای معافیت، فروش نفت ایران 

هرچند با کاهشی قابل توجه ادامه داشته است. 
به گفته کارشناسان، تمدید معافیت از تحریم نفتی 
ایران احتماالً شامل چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و 
ژاپن خواهد شد، هرچند مشخص نیست که آیا میزان 

واردات معاف نیز ثابت خواهد ماند یا نه. 
به نظر می رسد امریکا بین تحریم مطلق نفتی ایران 
-صرف نظر از اینکه امکان فنی آن وجود دارد یا نه-و 
عواقب سیاسی ناشی از افزایش قیمت نفت و بنزین 
در صحنه سیاس��ت داخلی امریکا ترجیح داده است 
که که فعاًل ب��ه فکر کاهش قیم��ت از طریق اعطای 
معافیت به کشورهای خریدار نفت ایران قیمت نفت 

را پایین نگه دارد. 
  کانال مالی اروپا 2 تا 3 هفته آینده

در موردی تازه از گمانه زنی     ها در مورد این کانال ویژه 
مالی، »الرنس نورمن « خبرنگار نشریه »وال استریت 
ژورنال « به نقل از مناب��ع آگاه جزئیاتی در این مورد 
منتشر کرده و نوشته است که انتظار می رود که این 

کانال ظرف دو تا سه هفته آینده ثبت شود. 
وی نوشته است که این س��از و کار »در فرانسه ثبت 
می شود و مدیر آن نیز یک بانکدار ارشد آلمانی خواهد 
بود. انتظار می رود که بریتانیا نیز به عنوان سهامدار ]به 

این ساز و کار[ بپیوندد.«
به گفته نورمن، چندین کشور ابراز امیدواری کرده اند 
که شرکت های داخلی آنها به این ساز و کار پیوسته و 

با ایران تجارت کنند. 
وی همچنین نوشته است برخالف آنچه که پیش تر 
برنامه ریزی ش��ده بود، در نشس��ت دو    ش��نبه هفته 
آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیمی در مورد 
ایران و کانال پرداخت اتخاذ نمی شود و احتماالً این 
تصمیم در یک نشس��ت غیروزارت��ی در هفته های 
  )SPV(آینده گرفته خواهد شد  .ساز و کار ویژه مالی
راهکاری است که از سوی اروپایی     ها با هدف مقابله با 
تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران پیشنهاد شده 
است. در این ساز و کار، قرار است یک شرکت در اروپا 
راه اندازی ش��ود که وظیفه آن تس��ویه حساب های 
شرکت های بدهکار و بستانکار همکار با ایران است. در 
این ساز و کار، شرکت های طلبکار از ایران، پول خود 
را از ش��رکت های بدهکار به ایران دریافت می کنند. 
اروپا می گوید امیدوار است با راه اندازی این ساز و کار، 
شرکت های کوچک و متوس��ط )SMEs( بتوانند با 
وجود تحریم های امریکا، به تجارت با ایران ادامه دهند.  
قرار بود این ساز و کار آبان ماه امسال ثبت شود، اما این 
وعده تاکنون عملی نشده و هنوز هم تاریخ دقیقی برای 
آغاز به کار این کانال مالی اعالم نشده است  .یک منبع 
آگاه چندی پیش ساز و کار مالی اروپا را یک »مسیر 
برای مقابله با تحریم ها« توصیف کرد، اما گفت نباید از 

این کانال انتظار »معجزه« داشت. 

  گزارش  2

فتحبازارشام»سرداراقتصاد«میخواهد
همزمان که جنگ سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود و دمشق با 
سرعت باالیی در حال بازیابی سرزمینی و دیپلماتیک خود است، این سؤال 
طبیعتاً هر روز با صدای بلندتری در میان ایرانیان شنیده می شود، آنها به 

عنوان پیشتازان جنگ در مرحله بازسازی چه نقشی خواهند داشت؟ 
برای اینکه به سؤال ایرانیان پاسخی درست بدهیم ابتدا الزم است بدانیم با 
چه تهدیدها و فرصت هایی مواجه هستیم تا بتوانیم چشم اندازی منطقی 
از بازسازی سوریه داشته باشیم. اوایل مهر 1395 زمانی که تهران مسکو 
را متقاعد کرد تا مستقیم وارد جنگ سوریه ش��ود پروژه غرب در شامات 
شکست استراتژیکی را متحمل شد و از آن زمان بود که گمانه زنی    ها درباره 
بازسازی سوریه ش��کل گرفت و حاال با خروج نیرو    های امریکایی بیش از 
هر زمانی به مهم  ترین بحث س��وریه پس از جنگ تبدیل می ش��ود. 200 
الی 400 میلیارد دالر هزینه ای است که نهادی بین المللی برای بازسازی 
سوریه برآورد می کند. این پول     ها چگونه تأمین و سپس توزیع خواهد شد 

مهم  ترین سوال هایی هستند که مطرح می شوند. 
روی زمین در یک طرف دمشق، تهران و مسکو قرار دارند که فاتح میدان 
هستند اما پول الزم را برای بازس��ازی سوریه ندارند و در طرف دیگر غرب 
به رهبری امریکا و متحدان منطقه ای آن قرار دارند که شکست خورده اند 
ولی با آگاهی از نقطه ضعف فاتحان به دنبال این هستند تا ثروت خود را به 
عنوان اهرمی مؤثر استفاده کنند تا بتوانند حداقل به بخشی  از خواسته های 
خود در سوریه دست یابند، هرچند جبهه آنها فاقد انسجام است و شکاف     ها 

و نقاط ضعف زیادی دارند. 
واشنگتن با نفوذ البی های اسرائیلی به دنبال آن است از طریق تحریم     ها و 
کارشکنی     ها سوریه را ضعیف و فقیر نگاه دارد تا پیروزی را بر کام فاتحان تلخ 
کند. اما دولت های اروپایی درباره آوارگان به شدت آسیب پذیر هستند و به 
نظر می رسد دولت بشار اسد »استراتژی صبر « را در پیش گرفته و مطمئن 

است اروپایی     ها برای حل بحران آوارگان مجبور خواهند شد پول بدهند. 
برداشت مراکز تصمیم گیری اروپایی نیز به نظر می رسد این است که اساساً 
اسد به دالیلی از جمله »تغییرات جمعیتی« عالقه ای به بازگشت آوارگان 
نشان نمی دهد. دمشق در این باره سکوت کرده اما مسکو بار    ها تأکید کرده 
اروپایی     ها یا باید به بازسازی سوریه کمک کنند یا با وضعیت آوارگان کنار 
بیایند. به نظر نمی رسد زمان به نفع اروپا باشد به ویژه اینکه یکی از دالیل 
آشوب های خیابانی آوارگان عنوان می ش��ود و منجر به ایجاد شکاف های 
سیاسی در میان کشورهای اروپایی شده و بدتر اینکه در واشنگتن شخصی 
غیرقابل پیش بینی سرکار است و حاضر است به راحتی متحدان اروپایی را 
تنها بگذارد. شاید به همین دالیل بود که وزارت خارجه ایتالیا رسماً اعالم 

کرده بازگشایی سفارت خود در رم بررسی می کند. 
 کشورهای عربی وضعیت متفاوتی دارند و روند دیپلماتیکی که در جهان 
عرب ایجاد شده نهایتاً غرب را نیز با خود به همراه خواهد برد. امارات پس 
از 9 ماه دیپلماس��ی پنهان سرانجام س��فارت خود را در دمشق مجدداً باز 
کرد، کویت، بحرین، عربستان در راه هستند. منابع آگاه در غرب می گویند 
بازگش��ایی س��فارت امارات تنها قله یخی از برنامه های این کشور است و 
ابوظبی برنامه گسترده ای برای بازسازی سوریه در نظر گرفته است. نگارنده 
پیش تر در یادداشتی آورده ام که به رغم نگاه ضدایرانی بعضی از این شیوخ 
ثروتمند عربی فرصتی برای تهران می تواند باشد. مهم  ترین نگرانی درباره 
ابوظبی ارتباطات اسرائیلی آن اس��ت اما امارات همانند خیلی از همتایان 
خود در حاشیه خلیج فارس هزینه زیادی را به ایرانی     ها در شامات تحمیل 

کرده و حاال باید با کیاست، غرامت این هزینه     ها را از آنها گرفت. 
هرچند وضعیت سیاسی س��وریه هنوز کاماًل تثبیت نش��ده و با توجه به  
پیچیدگی جنگ سوریه شاید زود باشد درباره بازسازی حرف زد اما آنچه 
مشخص است »محور مقاومت « رهبری صلح و امنیت را در منطقه به دست 
گرفته و به رغم پیچ     ها و مراحل خطرناکی که گذران��ده و پیش رو دارد با 
اطمینان به پیش می تازد و به نظر نمی رس��د هیچ قدرتی نیز توان خارج 
کردن آن را داشته باشد. کشورهای عربی و اروپایی با تمکین به این واقعیت 
یکی پس از دیگری البته هر کدام با انگیزه های متفاوتی سفارت های خود 
را باز و کیسه     ها را ش��ل می کنند. بماند که خود س��وریه از پتانسیل های 
باالی اقتصادی از جمله در حوزه گردشگری، کشاروزی، معدنی و تجارت 
بین المللی برخوردار اس��ت. در واقع روند تحوالت حاکی از آن اس��ت که 
سوریه خواهد توانس��ت بخش مهمی از نیازهای خود را برای بازسازی به 
دست بیاورد و این کشور بنابر گزارش اکونومیست در سال جدید میالدی 

بیشترین رشد اقتصادی را در جهان خواهد داشت. 
بنابراین ما از یک طرف با بازار بزرگی مواجه هستیم که قرار است با سرعت 
باال شکوفا شود و از طرف دیگر با ایرانیانی مواجه هستیم که نقش حیاتی 
در این جنگ پیچیده تاریخ ایفا کرده اند و بیش از همه الیق حضور در این 
بازار هستند. متأسفانه نگاهی نزدیک به فعالیت  و همکاری اقتصای دو جانبه 
ایران و سوریه نشان می دهد این بخش از روابط علناً در حد صفر قرار دارد، 
این در حالی است که روابط سیاسی و امنیتی دو کشور در طول 40 سال 

گذشته بی نظیر بوده است. 
»نوکارکردگرایان « در علوم سیاسی و روابط بین الملل می گویند نمی شود 
روابط خوب امنیتی و سیاسی را به حوزه اقتصادی تسری داد اما می توان 
روابط خوب اقتصادی را به حوزه امنیتی و سیاسی تسری داد. ایرانیان برای 
حضور حداکثری و بهینه در بازار سوریه نه تنها باید فرضیه نوکارکردگرایان 
را به چالش بکشند بلکه همانطور که یکی پس از دیگری سنگرهای نظامی 
را فتح کردند باید س��نگرهای اقتصادی را نیز فتح کنند وگرنه کارش��ان 
ناقص می ماند و هی��چ تضمینی وجود ندارد که پیروزی ش��ان دوام پایدار 

داشته باشد. 
فرماندهی این جبهه اسفند سال گذشته)1396( به حسن دانایی فر، رئیس  
»ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق و س��وریه « واگذار شده است. آیا او 
و تیمش خواهند توانست زمینه     ها و شرایطی فراهم آورند تا ایرانیان بازار 
بزرگ شام را فتح کنند؟ هنوز از ش��روع کار آنها یک سال نگذشته و شاید 
فقط باید منتظر زمان ماند تا به پاسخ این سؤال رسید اما باید گفت »ستاد 
توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه « به صورت خاص و ایرانیان به 
صورت عام هیچ گزینه ای ندارند در دوره جنگ اقتصادی مرحله بازسازی در 
عراق و شام را به فرصتی برای گردش اقتصاد کشور تبدیل کنند. حتی این 
ظرفیت وجود دارد تا هدف را فراتر گرفت و انتظار داشت از دل ویرانی های 

شام نظم جدید اقتصادی همگام با نظم امنیتی و سیاسی تعریف کرد. 
درست همانطور که اراده     ها نتیجه جنگ سوریه را تعیین کردند نه امکانات، 
در مرحله بازسازی نیز این اراده ها هستند که نقش ایرانیان را در بازار بزرگ 
تعیین خواهند کرد کما اینکه مزیت های ایران در این دوره شاید با هیچ 
کشور دیگری قابل مقایسه نباشد. رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی با 
عراق و سوریه که اتفاقاً خود اقتصاد خوانده و با بازار بزرگ شده در گفت وگو 
با نگارنده بر عزم و اراده جدی س��تاد برای فراهم کردن ش��رایط و زمینه 
مناسب جهت حضور قدرتمند اقتصادی ایران در مرحله بازسازی تأکید 
کرد. به نظر می رسد نقطه قوت س��تاد روابط اقتصادی تنیده و گسترده 
با عراق اس��ت جایی که دانایی فر آن را »یار غار « خود تعریف می کند که 
20 سال از عمر خود را در آن گذرانده که شش سال به عنوان سفیر بوده 
است. س��فر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه و استقبال گرم تجار و 
بخش خصوصی عراق بدون اعتنا به تهدیدهای امریکا دقیقاً اهمیت این 
مسئله را نشان می دهد. شناخت گسترده و ارتباط قوی در عراق می تواند 
سکوی پرتاب به سوریه باش��د و این جز با اتصال زمینی ایران و سوریه از 
مسیر عراق، میسر نخواهد شد. در واقع این مسیر که رسانه های غربی از 
آن با نیت فرقه گرایانه »کریدور ایرانی« یا »هالل ش��یعی« نام می برند و 
امریکایی     ها با استقرار نیرو در گذرگاه مرزی التنف امید دارند آن را قطع 
کنند اما واقعیت این است که این مس��یر از راه  نظامی محقق شده و این 
وظیفه حاکمیت است با استفاده از تمامی عناصر قدرت ملی این مسیر های 
زمینی را برای تجارت و روابط اقتصادی امن کند و استراتژی مدون برای 
فراهم آوردن زمینه های پایدار و حداکثری بخش خصوصی در بازار بکر و 

شکوفای سوریه فراهم آورند. 

15 انتقامترامپازدموكراتها
دونالد ترامپ ک�ه برای تأمی�ن بودجه دیوار مرزی ب�ا مکزیک به 
در بس�ته دموکرات    ها خورده اس�ت، تالش می کن�د ناکامی خود 
را با انتقام  ش�خصی تالفی کند. نانس�ی پلوس�ی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا روز پنج  ش�نبه عازم س�فر خارجی بود که نیم 
س�اعت پیش از بلند ش�دن هواپیمای�ش، نامه ای از کاخ س�فید 
دریافت ک�رد که طی آن دونالد ترامپ نوش�ته بود ک�ه با توجه به 
تعطیلی دولت، به پلوسی اجازه استفاده از هواپیمای دولتی برای 
س�فرهای خارجی را نخواهد داد و این س�فر    ها به تعویق می افتد. 
با ادامه تعطیلی دولت امریکا، اختالفات بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
و دموکرات    ها از تنش حزبی خارج شده و حالت شخصی به خود گرفته است. 
ترامپ که دموکرات  ها را باعث و بانی تعطیلی طوالنی مدت دولت معرفی کرده، 
روز پنج  شنبه در اقدامی که در شبکه های اجتماعی از آن به عنوان انتقام جویی 
شخصی یاد شده، سفرهای خارجی نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس 
نمایندگان امریکا را لغو کرد. به گزارش شبکه سی ان ان، بنا بر اعالم کاخ سفید، 
ترامپ در نامه ای به پلوسی نوشته است:»خانم رئیس گرامی، به دلیل تعطیلی 
دولت متأسفانه باید به اطالع تان برسانم که سفر ش��ما به بروکسل، مصر و 
افغانستان به تعویق افتاده است. هر زمان که تعطیلی به پایان رسید، مجدد برای 
این گشت و گذار شما برنامه ریزی می کنیم«. ترامپ در این نامه می افزاید:»با 
توجه به اینکه ۸00 هزار کارگر فوق العاده امریکایی حقوق دریافت نمی کنند، 
اطمینان دارم که شما هم موافق هستید که به تعویق انداختن این برنامه، کاماًل 
مناسب است. عالوه بر این، احساس می کنم که بهتر است در این برهه شما 
در واشنگتن بمانید و با من مذاکره کنید، به جنبش امنیت قدرتمند مرزی 
بپیوندید تا این تعطیلی را تمام کنیم.« ترامپ سپس به پلوسی پیشنهاد کرده 
که اگر می خواهد می تواند با هواپیمای عادی و با هزینه شخصی این سفر    ها را 
انجام دهد. ترامپ دستور لغو این پرواز را تنها حدود نیم ساعت پیش از به هوا 
برخاستن هواپیمای نانسی پلوسی صادر کرده است. خودداری رئیس جمهور 
امریکا از در اختیار گذاشتن هواپیمای دولتی، در حالی صورت می گیرد که 
پلوسی قرار بود روز پنج  شنبه سفر خود به اروپا و غرب آسیا را آغاز کند. نامه 
کنایه آمیز ترامپ به رئیس مجلس نمایندگان امریکا یک روز پس از آن منتشر 
می شود که پلوسی از رئیس جمهور امریکا خواست سخنرانی ساالنه اش در 
مورد وضعیت ایاالت متحده را به بعد از پایان تعطیلی دولت موکول کند. به 
دلیل اختالف میان کاخ سفید و دموکرات های کنگره در مورد بودجه ساخت 
دیوار در مرز مکزیک، 2۸ روز اس��ت که دولت امریکا به دلیل عدم تخصیص 
بودجه در وضعیت تعطیل قرار گرفته و بیش از ۸00 هزار کارمند دولت یا به 
مرخصی اجباری فرستاده شده اند یا بدون دریافت حقوق در محل کار خود 
حاضر می شوند. این طوالنی     ترین تعطیلی دولت در تاریخ امریکاست و به دلیل 
اختالف دموکرات    ها و ترامپ هیچ چشم انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. 
ترامپ گفته تا زمانی که این بودجه تصویب نشود دولت را همچنان تعطیل نگه 
می دارد. ترامپ با رویکردی نژادپرستانه تالش کرده با متهم کردن مهاجران 
که عمده آنها فقرای کشورهای امریکای التین هس��تند، به انواع جنایات و 
جرایم سازمان یافته و مافیای مواد مخدر، شعار انتخاباتی خود را اجرایی کند اما 
دموکرات    ها استدالل می کنند که امنیت مرز    ها با کشیدن دیوار تأمین نمی شود 
و عبور مهاجران، مواد مخدر و گروه های خشن از راه های دیگری انجام می شود 

و با تصویب چنین بودجه ای مخالفت هستند. 
  رقم باالی تعداد کودکان جدا شده مهاجران 

بازرسان می گویند تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی در امریکا 
می تواند هزاران نفر بیشتر از رقم اعالم شده باشد. به گزارش رویترز، رقم 
دقیقی از کودکان جدا ش��ده از خانواده های ش��ان وجود ندارد اما پیش از 
این گفته شده بود که حدود 3 هزار کودک در مرز مکزیک از پدر و مادر یا 
قیم شان جدا شده اند. بر اساس سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، 
مهاجران غیرقانونی پس از بازداش��ت تا زمان برگ��زاری دادگاه در زندان 
می مانند و کودکان همراه آنها باید به پناهگاه منتقل شوند یا به طور موقت 
نزد خانواده های داوطلب نگهداری شوند. حال وزارت بهداشت امریکا در 
گزارشی اعالم کرده که جداسازی کودکان از والدین شان از چند ماه قبل 
از اجرای رسمی سیاست مهاجرتی دولت ترامپ آغاز شده است و به همین 
دلیل رقم جداشدگان بیشتر از تخمین های قبلی است. سیاست مهاجرتی 
ترامپ سال گذشته به جداسازی هزاران کودک از والدین شان منجر شد که 

واکنش های گسترده ای را به راه انداخت. 
  اکثریت امریکایی     ها علیه ترامپ رأی می دهند 

تعطیلی طوالنی مدت دولت موج نارضایتی    ها از دونالد ترامپ را افزایش 
داده اس��ت. نتایج تحقیق انجام شده از سوی س��ه مؤسسه نظرسنجی 
نش��ان می دهد در صورتی که انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 2020 
امریکا همین امروز برگزار     می شد 5۷درصد از رأی دهندگان علیه ترامپ 
رأی می دادند. 30 درصد دیگر از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی 
که برنام��ه خب��ریPBS NEWSHOUR ، ش��بکه NPR و مرکز 
نظرسنجی ماریست متولی برگزاری آن بوده اند، گفته اند در حمایت از 
ترامپ رأی خواهند داد. 13 درصد هم می گویند درباره اینکه به چه کسی 
رأی می دهند نظری ندارند. این نظرسنجی    ها درحالی است که ترامپ 
مدعی است که عملکرد دولتش بهترین عملکرد در تاریخ امریکا بوده، 
اما نتیجه نظرسنجی    ها برخالف این ادعا را نشان می دهد و حاکی از این 
است که محبوبیت او به پایین     ترین س��طح رسیده است. از سوی دیگر، 
ترامپ در خصوص مسئله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
2016 تحت فشار است. روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت « گزارش داد، 
گزارش    هایی وجود دارد در زمینه اینکه ترامپ به »مایکل کوهن« وکیل 
سابق خود دستور داده درباره تالش هایش برای ساخت یک برج ترامپ 
در مس��کو به نمایندگان کنگره دروغ بگوید. ایندیپندنت می گوید، اگر 
این گزارش     ها تأیید شود، ترامپ با درخواست استعفا یا استیضاح مواجه 
خواهد شد. براساس این گزارش، ترامپ در حال حاضر تحت فشار دو تن 
از مقامات حقوقی ناظر، که در پرون��ده تحقیقات »رابرت مولر« بازرس 
ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات 2016 دخیل هستند، قرار دارد. 
این دو مقام ادعا می کنند که شواهدی در این زمینه به دست آورده اند. 
چندین نماینده دموکرات از کنگره خواسته اند که درخصوص شواهدی 
که به دست آمده است شفاف سازی کامل صورت بگیرد و یک نفر از این 
نمایندگان نیز خواسته است که اگر این ادعا    ها اثبات شود ترامپ از کار 

برکنار شود. 

دولتامريکا:ايرانازكارزار»فشارحداكثری«
عبورميكند

محمدبابايی

شلیک۶فروندموشکبالستیک
ازيمنبهجنوبعربستان

یگان موش�کی ارتش یمن و انص�اراهلل پایگاه های ش�به نظامیان 
ک�رد.  موش�ک باران  را  عربس�تان  جن�وب  در  مس�تقر 
به گزارش فارس، نیروه��ای ارتش یم��ن و انصاراهلل دی��روز و امروز، 
شش فروند موش��ک بالس��تیک از نوع »زلزال-1 « را به سمت مواضع 
شبه نظامیان مستقر در »نجران « و »جازان « واقع در جنوب عربستان 
شلیک کردند. یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل روز پنج  شنبه چهار 
فروند موشک بالستیک »زلزال-1 « را به صورت همزمان به سمت محل 
تجمع شبه نظامیان ائتالف س��عودی در پایگاه »السدیس « در نجران 
ش��لیک کرد  .نیروهای یمنی پنج  شنبه ش��ب نیز یک فروند موشک 
»زلزال-1 « را به س��مت منطقه نظامی »عاکفه « در نج��ران واقع در 
جنوب عربستان ش��لیک کردند. همچنین یگان موشکی روز جمعه با 
شلیک موشک »زلزال-1«، پایگاه شبه نظامیان در شرق »جبل النار « در 
جازان واقع در جنوب عربستان را هدف قرار داد. بیشتر این موشک    ها از 
نوع »زالزل-1«، »زلزال-2 « و »بدر- 1 « و »بدرp1 « هستند که جزو 
موشک های بومی یمن محسوب می شوند. شلیک این موشک    ها در سال 
گذشته میالدی بیش از سال های قبل از آن بود و به همین دلیل یمنی    ها 
پارسال) سال 201۸( را »سال موشکی یمن « نامگذاری کرده بودند. 


