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ترامپ پشت سنگر اسد

خاورمیانه

روسیه بخش غربی قدس را
پایتخت «رژیم صهیونیستی» خواند

روســیه در اقدامی غیر منتظره و قبــل از اروپا و امریکا،
با صــدور بیانیهای اعالم کرد ،بخش شــرقی «قدس»
را بهعنــوان پایتخت «فلســطین» و بخش غربی آن را
نیز بهعنوان مرکز حکومت «رژیم صهیونیســتی» به رســمیت میشناســد .این
در حالی است که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل در سه ماه اخیر ٬سه
بار به روســیه سفر کرده و پیوسته تماسهای تلفنی با «والدیمیر پوتین» رئیس
جمهوری این کشور داشته است .به گزارش ایرنا ،در بیانیه پایگاه وزارت خارجه
روسیه که با عنوان «تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار رژیم اشغالگر قدس»
پنجشنبه گذشته منتشر شد ،آمده است :از اوضاع حل و فصل مسأله فلسطین
و اسرائیل نگران هستیم و در حالی که از سه سال پیش مذاکرهای بین دو طرف
انجام نمیشود ،اوضاع در منطقه متشنج است .خأل در روند حل و فصل مسائل
خاورمیانه ،زمینه مناســبی برای اقدامهــای یکجانبه ایجاد میکند که دورنمای
پذیرفته شدن راه حل مسائل فلسطین را مطابق دو حکومت مخدوش میکند.
بیانیه روسیه افزوده است :پایبندی خود را به تصمیمهای سازمان ملل و اصول
پایتخت فلسطین مورد تأکید قرار
حل و فصل موقعیت قدس شرقی بهعنوان
ِ
میدهیم و همزمان الزم میدانیم اعالم کنیم در این رابطه بخش غربی قدس
را پایتخت طرف مقابل (رژیم صهیونیستی) میدانیم .روسیه ادامه داده است:
درباره شــاخصهای معین حل مجموعه مســائل در مورد موقعیت ســرزمین
فلسطین از جمله این شهر باید در جریان مذاکرات مستقیم بین طرفین توافق
شود .در پایان این بیانیه آمده است :روسیه بهعنوان عضو دائمی شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،یکی از حامیان روند صلح منطقه و شرکتکننده فعال در
گروه چهار میانجی گر بینالمللی مسائل خاورمیانه برای دستیابی به توافقهای
مربوط به دو طرف کمک میکند .ســاعاتی بعد از انتشار این بیانیه واکنشها و
بازتابهای گسترده این خبر فضای مجازی را فراگرفت .روسیه نخستین کشوری
اســت که بخشــی از قدس را بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی به رســمیت
میشناسد« .دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا در تبلیغات انتخاباتی خود
وعده داده بود که در نخســتین فرصت ســفارت امریکا را از «تل آویو» به قدس
انتقــال خواهــد داد .تحقق این وعده که نشــاندهنده تبدیل شــدن «قدس» به
پایتخت اسرائیل بود ٬از سوی مردم فلسطین بشدت مورد اعتراض قرار گرفت.
قدس شرقی از سال  1967تحت اشغال اسرائیل قرار دارد.
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امریکا با  59موشک به پایگاه نظامی سوریه حمله کرد

اولین جنگ ترامپ 82 ،روز پس از ریاست جمهوری

کنگره سنای امریکا و وزرات خارجه ایاالت متحده از این حمله بیاطالع بودند
گروه جهــان /در حالی که جلســه
فوقالعــاده روز چهارشــنبه شــورای
امنیت ســازمان ملل متحد درباره حمله
شیمیایی شهر «خان شیخون» در استان
ادلب سوریه بینتیجه مانده و هنوز هیچ
گزارشی از سوی کمیتههای حقیقت یاب
و نهادهــای بینالمللــی مبنــی بــر عامل
این حمله شــیمیایی منتشــر نشــده بود،
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهــوری امریکا
به بهانه دســت داشــتن دولت دمشق در
این حمله شــیمیایی ،بــدون آنکه کنگره،
وزارت خارجــه و شــورای امنیــت ملــی
امریــکا و ســازمانهای بینالمللــی را از
تصمیــم خود مبنــی بر حمله به ســوریه
آگاه کنــد ،حــدود ســاعت  3:45بامــداد
دیروز جمعــه با 59موشــک «تاماهاک»
که از روی دو ناوشکن امریکایی مستقر در
دریای مدیترانه شلیک شد ،پایگاه هوایی
شعیرات سوریه در  180کیلومتری دمشق
را بمبــاران کــرد .بــر اثر این حملــه پایگاه
نظامی فوق بشدت تخریب شد و  9فروند
از مجموع بیــش از  50هواپیمای نظامی
موجود در این پایگاه نابود شــدند .امریکا
پیش از این در سال 2013نیز پس از حمله
شــیمیایی حمــص ،قصد اقــدام نظامی
علیه ســوریه را داشــت که بــا ابتکار عمل
پوتیــن ،بــاراک اوبامــا ،ریئسجمهــوری
وقت امریکا با حل بحران سوریه ازطریق
مذاکره و دیپلماسی موافقت کرد.
بمبــاران ایــن پایــگاه هوایــی کــه از
مقرهای اصلی ارتش سوریه برای مبارزه
با تروریســتها به شمار میرفت ،ناقض
وعده ترامپ مبنی بر همکاری با روســیه
و حتی دولت بشار اسد ،رئیس جمهوری
ســوریه در زمینــه مبارزه با تروریســم بود،
با شــدیدترین واکنشهای مســکو مواجه
شــد ،طوری کــه وزارت خارجه روســیه در
بیانیهای که دیروز به همین منظور صادر
کــرد ،خبــر داد تمــام توافقهــای خــود را
بــا امریــکا در زمینــه مبــارزه با تروریســم
به حالــت تعلیــق در مــیآورد .والدیمیر
پوتیــن ،رئیس جمهوری روســیه و متحد
اسد نیز نارضایتی خود را از حمله موشکی
امریکا اعــام کرده و گفته اســت :پیش از
این نســبت بــه توافق بــا ترامــپ در مورد
وضعیت اســد امیدوار بودیم اما شــواهد
نشــان میدهد ماجرای حمله شیمیایی
همــه معــادالت را به هــم ریخته اســت.
اکنــون حملــه هوایــی امریــکا بــه ســوریه
مانعــی جــدی بــر ســر راه ایجــاد ائتالف
بینالمللی برای مبارزه با تروریسم است.
ëëهمسوییدموکراتهاوجمهوریخواهان
اگرچه ترامپ در دیداری که روز پنجشنبه
با شی جین پینگ ،رئیس جمهوری چین
در امریــکا داشــت ،گفتــه بود ،قصــد دارد
اقدامی جدی علیه دولت اسد انجام دهد
و نیکــی هیلــی ،نماینــده دائــم امریکا در
سازمان ملل نیز در جلسه فوقالعاده روز
چهارشنبه گفته بود ،اگر صدور قطعنامه
علیه دمشــق بــه نتیجه نرســد ،امریکا به
تنهایــی اقدام مقتضــی را انجــام خواهد
داد اما حمله بامداد دیروز جمعه امریکا
بــه پایگاه هوایی ســوریه هم برای جامعه
جهانی و هم در داخل امریکا غیرمنتظره
و شــوک آور بــود و بســیاری از نمایندگان
و ســناتورها بویــژه دموکراتهــا از اینکــه
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یادداشت
بهترین دفاع ،حمله است .این شاید کوتاهترین و گویاترین
جملــه در بیان علــت اصلی اقدام نظامــی بامداد جمعه
دونالد ترامپ علیه ســوریه و صدور فرمان حمله به پایگاه
بنفشهغالمی
نظامی شعیرات در  180کیلومتری دمشق باشد.
روزنامه نگار
نگاهی به  82روز ریاســت جمهوری دونالد ترامپ ،نشــان
میدهد او در این مدت شکســتها و ناکامیهای بسیاری را متحمل شدهاست
و میتــوان او را در ایــن خصــوص رکــورددار رؤســای جمهوری امریکا دانســت.
نخستین ناکامی بزرگ او زمانی رقم خورد که جیمز روبارت ،قاضی یک دادگاه
فــدرال در ایالــت واشــنگتن امریکا با صــدور حکمی مانع اجرایی شــدن فرمان
مهاجرتــی ترامــپ شــد و او را واداشــت تا نســخه دومی بــرای فرمان پر اشــتباه
مهاجرتی خود تهیه کند .هرچند که فرمان مهاجرتی دوم نیز هنوز با چالشهای
بسیاری دست و پنجه نرم میکند .دومین ناکامی بزرگ ترامپ نیز زمانی رقم
خورد که او نتوانســت وعده انتخاباتی خود برای لغــو «اوباماکر» را عملی کند و
در نتیجه قانون بیمه درمانی اوباما با تأیید مجدد سنا و کنگره همچنان پابرجا
ماند .در این میان از خرده شکســتهای ترامپ همچون تأیید نشــدن شــماری
از وزیران و کابینه پیشنهادیاش از سوی نمایندگان کنگره و سنا نیز نباید غافل
ماند .ضمن آنکه محبوبیت ترامپ مطابق یافتههای نظرسنجی منتشرشده در
چهارشنبه گذشته به  35درصد رسیدهاست که پایینترین میزان محبوبیت یک
رئیسجمهوری امریکا در  100روز نخست کاریاش است.
بجز این شکســتها ترامپ از حمالت بــه دولت خود نیز رنج میبرد .حمالتی
که بدلیل روابط مشــکوک اعضای وابســته به کاخ ســفید با روســیه به ترامپ و
اطرافیانش وارد میشــود .این حمالت تاکنون باعث شــده ،ترامپ مجبور شود
یکــی از کلیدیتریــن مردان امنیتــی خود ،یعنی مایک فلین را به اســتعفا وادار
ســازد .ضمن آنکه جارد کوشــنر ،مشــاور ارشــد و داماد ترامپ نیز بدلیل همین
اتهــام در معــرض بازجویی اســت .بــه تمام این دردســرها که هر یــک برای هر
رئیسجمهــوری میتواند هزینههای گزافی بهدنبال داشــته باشــد ،باید روابط
خصمانــه رســانهها با ترامپ را نیــز افزود .بدبینی ترامپ به رســانهها و واکنش
رســانهها بــه ایــن بدبینی کــه تبدیل بــه دشــمنی برخــی رســانههای تأثیرگذار
امریکایی با رئیسجمهوری امریکا شده ،تاآنجا پیش رفت که بسیاری از ناظران،
این وضعیت را مشــابه وضعیتی قلمداد کردند که باعث شــد ریچارد نیکسون
مجبور به ترک جایگاه خود بهعنوان رئیسجمهوری امریکا شود.
دونالد ترامپ بیش از آنکه سیاســتمدار باشــد ،یک تاجر است و قوانین تجارت
بــه او دو درس مهم دادهاســت :خطر کــردن و چگونگی رویارویــی با تهدیداتی
که ممکن اســت ،ســر راه او قرار گیرد .این درسها ترامپ را در شرایطی که خود
را در معــرض تهاجم نه فقط رســانهها و افکار داخلی کــه در معرض انتقادات
تنــد خارجــی میدید ،واداشــت تا به فکر برداشــتن بــار این تهاجمهــا از دوش
خــود بیفتنــد .پس بهتریــن راه دفــاع از خــود را حمله دیــد .از نظــر او تنها یک
حمله بزرگ بود که میتوانست ،افکار عمومی و رسانهها را از آنچه انجام داده
و میدهد و ناکارآمدیهای سیاســی او دور کند .حادثه بمباران انبار تســلیحات
مخالفان ســوری که منجر به انفجار مواد ســمی موجود در آن شــد و  74نفر بر
اثر استنشــاق این مواد سمی جان خود را از دســت دادند ،بهانهای طالیی برای
بهرهبــرداری دونالــد ترامــپ از این واقعــه را فراهم کرد .از روز سهشــنبه که این
واقعه رخ داد ،رسانهها و سیاستمداران بسیاری این رخداد را که هنوز هم عامل
اصلی آن مشخص نشدهاست ،محکوم کردند .در این بین بسیاری از رسانههای
غربی نیز به سبک و سیاق تمامی رخدادهای شش سال گذشته بحران سوریه،
انگشــت اتهام را ســوی دولت بشار اســد گرفتند و ارتش سوریه را مسئول حمله
شــیمیایی به مردم خان شــیخون معرفی کردند .ترامپ در چنین شــرایطی بر
مــوج اجمــاع جهانی که به خاطــر مرگ دردناک شــهروندان خان شــیخون به
وجود آمد ،نشست و دست به حملهای زد که بتواند این اجماع بهوجود آمده را
با خود همراه سازد .او برای دورماندن از تبعات احتمالی چنین حملهای تالش
کــرد تلفات آن را محدود ســازد .پس در حالی کــه هیچکدام از نهادهای داخلی
کشــورش را (ولو کنگره و ســنا کــه طبق قوانین باید از حمــات نظامی آگاه بوده
ودرباره آن نظر دهند) از اقدام خود مطلع نکرد ،در تماسی با روسیه این کشور را
از انجام حمله مطلع کرد تا با خروج قوای نظامی مستقر در این پادگان تلفات
آن به حداقل برسد و به این ترتیب از انتقادهای احتمالی بابت کشتار کسانی که
در پایگاه «شعیرات» مستقر بودند ،در امان بماند.
نکتــه دیگر اینکه اقدام نظامی ترامپ علیه ســوریه باعث شــد ،او بتواند بدلیل
مخالفت همیشــگی غربیها با اســد ،اروپاییهایی را که در سه ماه گذشته بارها
او و مواضعــش را مورد انتقاد قرار دادند ،با خود همســو ســازد .بارزترین نمونه
آنهــا فرانســوا اوالند بود ،مردی کــه در ایام تبلیغات ریاســت جمهوری ترامپ،
بــا شــدیدترین واژههــا به او حملــه کرده بــود .اما اکنــون حمله وی به ســوریه را
ستود هاست.
پس به این ترتیب میتوان گفت ،اقدام نظامی بامداد جمعه امریکا در سوریه
هرچند تبعات جهانی بســیاری به همراه خواهد داشــت ،اما گوشه چشمی نیز
به مســائل داخلــی امریکا و برآورده ســاختن اهداف ترامپ درداخل کشــورش
داشت هاست.

جهـــــان
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ترامپ بسرعت و بدون مشورت با کنگره
این تصمیم را اجرایی کرده اســت ،از کاخ
ســفید انتقــاد کردنــد و آن را نقض قانون
اساسیکشورشاندانستند.
دیگــر چهرههــای دموکــرات از جمله
هیــاری کلینتــون ،رقیــب ترامــپ در
انتخابات ریاســت جمهوری  ،2016چاک
شــومر ،رهبر اقلیــت دموکراتها در ســنا
و نانســی پلوســی ،رهبر اقلیت دموکرات
درمجلس نمایندگان نیــز اقدام نظامی
علیه سوریه را تأیید و از آن حمایت کردند
اما از اینکه کاخ ســفید کنگــره را در جریان
این اقدام نگذاشــتهاســت ،انتقاد کردند.
اکثر جمهوریخواهان از جمله دو ســناتور
جنگ طلــب ،جان مــک کیــن و لیندزی
گراهام اما نه تنها از اقدام نظامی ترامپ
حمایتکردندبلکهازاینحملهبهعنوان
نخستینگاممعتبر،تقدیرکردند.
ترامپ نیز ســاعاتی پس از این حمله
در جمــع خبرنگاران حاضر شــد و گفت:
من دســتور حمله به پایگاهــی را دادم که
از آن بــرای تــدارک حمله شــیمیایی [به
اســتان ادلب ســوریه] استفاده شــده بود.
مــن امشــب از همــه ملتهــای متمدن
میخواهــم کــه بــرای پایــان این کشــتار و
خونریزی و ریشــه کن کردن تروریســم به
هر شکل و نوعی که باشد ،به ما بپیوندند.
این در حالی اســت که گزارش خبرگزاری
رســمی سوریه ،سانا ،حاکی از آن است که
دو فروند از موشــکهای شــلیک شده در
روستای شــعیرات فرود آمده که براثر آن
 9شــهروند غیرنظامی کشته شــدند که 4
تن از آنان کودک بودند .رکس تیلرســون،
وزیر خارجه امریکا نیز علی رغم اینکه بنا
بر گزارش منابع رســانهای امریکا پیشــتر
از تصمیم نظامــی ترامپ مطلع نبود ،از
ایــن حمله حمایت کرد و گفت ،حمالت
امریــکا بــه ســوریه نشــانگر این اســت که
در صورت پشــت سرگذاشــته شــدن خط
قرمزهــا ،رئیــس جمهــوری امریــکا اراده
انجــام هــر کاری را دارد .بــا وجــود ایــن
برخــی از تحلیلگران معتقدند ،دســتگاه
دیپلماســی امریــکا و بدنــه کارشناســی
دیپلماتیــک و امنیتــی ایــن کشــور نگران
اقــدام یکجانبه نظامی ترامپ در ســوریه

اســت و ایــن اقدام را خطــری جدی برای
سربازان امریکایی مستقر در خاک عراق
و ســوریه میداند .مقامهــای پنتاگون نیز
درباره وجود نیروهای متحد اسد در عراق
و احتمــالآســیب به نیروهــای امریکایی
در ایــن کشــور نگــران هســتند .همچنین
ایــن نگرانــی در پنتاگــون وجــود دارد کــه
در صورتکشــته شــدن ســربازان روســیه
در خــاک ســوریه ،موضوعبــه رویارویی با
روسیهبینجامد.
ëëواکنشسوریهبهحملهبهخاکخود
در پاســخ بــه حملــه  59موشــک
امریکایــی بــه پایــگاه نظامــی شــعیرات،
دفتر بشار اســد ،رئیس جمهوری سوریه،
با صدور بیانیهای حمله موشــکی امریکا
را «گستاخانه» و «غیر مسئوالنه» توصیف
و اعــام کــرد :ایــن اقــدام نشــاندهنده
ادامــهدار بودن سیاســت دولت امریکا در
تحت ســلطه قرار دادن مردم اســت .این
بیانیه تأکید میکند ،حمله به پایگاه مزبور
بر اســاس اطالعات نادرست انجام شده
اســت .فرماندهــی کل ارتــش و نیروهای
مســلح ســوریه نیــز در بیانیــهای اعــام
کــرد :تجاوز امریــکا به ســوریه ،تأکیدی بر
ادامــه سیاســتهای اشــتباه این کشــور و
سنگاندازی در مسیر مبارزه ارتش سوریه
با تروریســم اســت .ایــن تجــاوز ،امریکا را
شــریک گروههــای تروریســتی داعــش و
النصــره و دیگر گروههای تروریســتی قرار
میدهــد .ایــن در حالی اســت کــه برخی
گزارشهــا از آمــاده شــدن داعــش بــرای
انجــام حملــهای دیگــر حکایــت دارد.
طــال البــرازی ،اســتاندار حمــص نیز در
واکنــش به این حمله گفت :پایگاه هوایی
شــعیرات وظیفــه پشــتیبانی از نیروهای
مسلح در مبارزه با داعش و تأمین امنیت
میدانهای نفتی و گازی در استان حمص
را برعهــده داشــت و نقــش مهمــی در
آزادسازی پالمیرا (تدمر) ایفا کرد.
ëëواکنشایرانوروسیهبهحملهامریکا
اگرچــه روســیه و ایــران شــدیدترین
واکنشهــا را بــه حملــه هوایــی ناگهانــی
امریکا به پایگاه نظامی شــعیرات سوریه
داشتند ،سوئد بهعنوان تنها کشور اروپایی،
چین ،عضو دائم شورای امنیت ،بولیوی،

اندونزی ،کره شمالی و دو حزب ایتالیایی
«جنبش  5ســتاره» و «پیوند شــمال» نیز
مخالفــت خــود را بــا این حملــه نظامی
اعالم کردند و بولیوی و روســیه خواســتار
برگزاری فوری جلســه شــورای امنیت در
ایــن باره شــدند و ویکتــور اوزروف ،رئیس
کمیســیون امور دفاعی شورای فدراسیون
روسیهضمنمطرحکردنایندرخواست
گفت ،ایــن اقدام امریکا ممکن اســت به
عنوان تجاوز به یک کشــور عضو ســازمان
ملل قلمداد شــود .وزارت خارجه روســیه
نیــز در بیانیه خــود ضمن اعــام تعلیق
تمامتوافقهاینظامیمسکوباواشنگتن
اعالمکرد:امریکابدوناینکهمسألهواقعه
ادلب روشن شود قدرت نمایی کرده و به
نیروهای نظامی کشــوری که با تروریســم
بینالمللیمقابلهمیکند،حملهموشکی
کرد .حضور نیروهای امریکایی در ســوریه
بدون موافقت دولت این کشور و تصمیم
شورای امنیت سازمان ملل نقض آشکار
قوانین بینالمللی است و روابط مسکو و
واشنگتنرابیشترتخریبمیکند.

جــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان نیز با انتشار پیامی در توییتر به
حمله هوایی امریکا به یک پایگاه نظامی
در سوریه واکنش نشان داد و آن را اقدامی
نظامــی بــر اســاس اتهامــات بیاســاس
دانســت .ظریف در ادامه نوشــت :امریکا
به صدام برای استفاده از سالح شیمیایی
علیــه ایــران در دهــه  ۱۹۸۰کمــک کــرد،
ســپس بر اســاس اتهاماتی ســاختگی در
خصوص استفاده از سالحهای شیمیایی
به اقدام نظامی متوسل شد ،نخستین بار
در سال  ۲۰۰۳و اکنون در سوریه.
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه ایــران نیز در واکنــش به حمالت
موشــکی امریکا به یــک پایــگاه هوایی در
سوریه اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران
بــه عنــوان بزرگترین قربانی ســاحهای
شــیمیایی در تاریــخ معاصــر ،هرگونــه
اســتفاده از ســاح شــیمیایی را فــارغ از
عاملیــن و قربانیــان آن محکوم میکند
و همزمــان اســتفاده از ایــن بهانه برای
اقدامــات یــک جانبــه را خطرنــاک،

ویژگیهای موشک«تاماهاک»
موشــک تاماهاک ،نوعی موشــک کروز دور برد اســت که با
سرعت بیش از صوت حرکت میکند .این موشک قابلیت
پرتاب در همه شرایط آب و هوایی را دارد؛ بین پنج تا شش
متــر طــول دارد و وزن آن حدود هزار و  400کیلوگرم اســت.
بــرد متعارف آن بیــش از هزار کیلومتر اســت« .تاماهاک»
دارای دوربیــن تلویزیون اســت تا در مســیر پیشــروی برای
بردهــای طوالنی بتواند هدف را به صــورت دقیق ردگیری
کند .این قابلیت را نیز دارد که از دادههای مختلف از طریق
گیرندههــای هواپیماهــا ،پهپادها و ماهوارههــا و ناوها برای
رهیابــی و یافتن هدف خود اســتفاده میکند .این موشــک
همچنین میتوانــد اطالعات را از طریــق گیرندههایش به
فرســتندههای یاد شــده بفرستد .موشــک تاماهاک بعد از
اینکه توســط فشــار هوا به صورت عمودی پرتاب میشود،
باال میرود تا اینکه موشک روی حالت کروز برود .از این نظر
رفتاری مشابه هواپیما دارد که برای بسیاری از سامانههای
ضدهوایی غافلگیرکننده محســوب میشــود .ارزش هر موشــک  3میلیون دالر و
ســرعت آن  885کیلومتر در ســاعت است که قابلیت نابودسازی اهداف را تا برد
 2هزار و  500کیلومتری دارد.

مخــّرب و نقــض اصــول آمــره حقــوق
بینالمللمیداند.
وزارت خارجــه چیــن هم اعــام کرد،
پکن به دولت بشار اسد احترام میگذارد
و سرنوشــت او را مــردم ســوریه تعییــن
میکنند .چیــن در عین حال اعــام کرد،
خواهــان جلوگیــری از نابســامانی جدید
در اوضــاع ســوریه اســت .نماینــده دائــم
سوئد در ســازمان ملل هم با ابراز نگرانی
از اقــدام نظامــی امریــکا علیه ســوریه به
طور ضمنی آن را با بهانهتراشــی و دروغ
امریکا و انگلیس در خصوص جنگ افزار
کشتار جمعی عراق مقایسه کرد و گفت،
آن سالها من با هانس بلیکس (بازرس
بینالمللــی) در همیــن نقطــه ایســتاده
بودیــم .دولــت اندونــزی نیــز از حمالت
موشکی و یکجانبه ارتش امریکا به سوریه
ابراز نگرانــی کرد .همچنین منابع خبری
دیروز گزارش دادند ،قرار اســت در امریکا
تظاهــرات مردمــی در اعتراض بــه اقدام
نظامی ترامپ در سوریه انجام شود.
مــاری لوپــن ،نامــزد راســت افراطــی
انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه نیز
بهصــورت تلویحــی از ترامپ انتقــاد کرد
و گفــت :ترامــپ بارهــا اعــام کــرده بــود
نمیخواهــد ژانــدارم جهــان شــود و این
دقیقاً همان کاری بود که انجام داد.
ëëحامیــان جهانی اقــدام نظامی ترامپ
ایــن واکنشهــای منفــی بینالمللــی در
حالی اســت که برخــی کشــورهای عربی
منطقــه از جملــه عربســتان ســعودی از
حملــه امریکا بــه ســوریه اســتقبال کرده
و ترکیــه ،رژیــم صهیونیســتی ،فرانســه،
انگلیس ،آلمان ،استرالیا ،ژاپن و بسیاری
از متحــدان منطقــهای و بینالمللــی
امریکا حمایت خود را از این حمله اعالم
کردهانــد .رجب طیــب اردوغــان ،رئیس
جمهوری ترکیه ،به صورت تلویحی اعالم
کرد ،کشــورش از مداخلــه نظامی امریکا
در ســوریه حمایــت میکند و اگر از ســوی
مقامــات امریکایــی گامــی در ایــن زمینه
برداشته شود ،ترکیه هم به مسؤلیت خود
عمــل خواهد کرد .مولــود چاووشاوغلو،
وزیــر خارجه ترکیه نیز گفــت :ما مداخله
نظامــی امریــکا علیــه ســوریه را بجــا و در
زمــان مناســب میدانیــم .اکنــون ایجــاد
مناطــق امن در ســوریه بیــش از هر زمان
دیگــری الزم و ضروری اســت .پیشــتر نیز
دولــت امریکا خبــر داده بود بــرای ایجاد
مناطق امن در سوریه با شرکای منطقهای
خــود همــکاری خواهد کــرد .خبرگــزاری
رسمی عربستان (واس) نیز به نقل از یک
منبع مســئول در وزارت خارجه عربستان
حمایــت کامــل عربســتان را از عملیــات
نظامی امریکا علیه پایگاه نظامی سوریه
اعالم کرد .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی هم از حمله موشکی
امریــکا بــه حمــص حمایــت کــرده و آن
را پیامــی آشــکار و قوی دانســت و مدعی
شــد ،ترامــپ با ســخنان و عملکــرد خود
این پیام آشــکار و قوی را به جهان ارســال
کرد که اســتفاده از ســاحهای شیمیایی و
گســترش آن غیر قابل تحمل هســتند .او
مدعی شد امیدوار است ،پژواک این پیام
جدی نه فقط در دمشــق بلکه در تهران،
پیونگیانگ و دیگر اماکن نیز درک شود.

تهاجم با هماهنگی عربی -اسرائیلی

فصل جدید اختالف کاخ سفید و کرملین

پاسخ سوریه به تجاوز امریکا

در بررســی اقدام یکجانبــه امریکا
در حملــه موشــکی روز گذشــته
بــه ســوریه ،ضــروری اســت ،ابتدا
دکتر جاوید قربان اوغلی تحــوالت امریــکا را مــورد بررســی
کارشناس خاورمیانه قرار دهیــم .روی کار آمدن ترامپ
و اقــدام روز گذشــتهاش در حمله
به ســوریه نشان از تفاوت فراوان سیاســتهای اتخاذ شده ترامپ با دولت قبلی
(اوباما) در مســائل منطقه باالخص ســوریه دارد .اقــدام ترامپ بدون هیچ گونه
مجوزی از شورای امنیت ،باالخص درباره اختالف نظری که با روسیه بر سر حمله
شیمیایی به ادلب سوریه داشت ،به نوعی حکایت از بازگشت به یکجانبه گری در
امریکا دارد .در چارچوب منطقه به نظر میرسد این اقدام واشنگتن را در راستای
یــک هماهنگــی عربی -اســرائیلی با امریکا بررســی کــرد .باالخص بعد از ســفر
شاهزاده عربستان و رئیس جمهوری مصر (السیسی) و پادشاه اردن به واشنگتن،
نوعی هماهنگی عربی -اســرائیلی با امریکا قابل مشاهده است که در چارچوب
تحوالت جدید دولت امریکا باید مورد بررســی قــرار گیرد .این اقدام یکجانبه که
خــارج از چارچــوب نظام بینالملل و مصوبه شــورای امنیت بینالملل صورت
گرفته میتواند هشــداری برای ایران باشــد .ایران باید بداند دولت جدید امریکا
بهماننــد دولــت قبلی خود برای تشــنج آفرینی ،خود را ملــزم نمیبیند تا اجازه
شورای امنیت و موافقت روسیه را با خود همراه داشته باشد .نکته این مسأله نیز
ضروری اســت که این اقدام دولت ترامپ ،در شــرایطی که اجالس آســتانه و ژنو
برای حل بحران سوریه به نتیجه نرسیده است در صحنه میدانی خود سوریه نیز
تغییراتی را ایجاد خواهد کرد .بر این اساس باید منتظر ماند و دید این هماهنگی
عربی و اســرائیلی درباره ســوریه چه نتایجی را با خود چه در ســطح بینالملل و
چه در ســطح منطقه همراه خواهد داشــت .چنانچه ایران و روسیه تحلیل واقع
بینانهای در این خصوص اتخاذ نکنند ،ممکن است حتی دستاوردهای میدانی
سوریه برای این دو کشور را با تغییرات شگرفی روبهرو کند.

اقدام موشــکی امریکا علیــه پایگاه
الشعیرات در استان حمص سوریه
با شلیک 59موشک کروز تاماهاک،
دکتر حسن بهشتی پور به طــور قطــع تأثیرات کوتــاه مدت
کارشناس خاورمیانه و میــان مــدت باالخــص در ســطح
منطقــه خواهــد داشــت .در حــال
حاضــر فرض بر این اســت که ایــن اقدام امریکا تأثیــرات کوتاه مــدت و میان مدت
خواهد داشت .فرض بر این است که دولت ترامپ با اقدامی محدود تالش کرده به
صورت تاکتیکی به سوریه حملهای کند تا به بازیگران بینالملل نشان دهد سیاست
ترامپبااوباماتفاوتبسیاریدارد.روسیهدرنخستینواکنشبهایناقدامواشنگتن،
خواستاربرگزاریفوریجلسهشورایامنیتشد.پیشازاینهمکاریهایمتعددی
میان امریکا و روسیه در سوریه وجود داشت که به طور قطع این اقدام یکجانبه دولت
ترامپ ،روابطش با مسکو را با تغییرات شگرفی روبهرو خواهد کرد و ما شاهد قطع
روابط یا کاهش روابط خواهیم بود .در میان مدت هم تأثیر در همکاری دو کشور در
ناتو و سایر موارد اختالف دو کشور به وجود خواهد آورد .به نظر میرسد ،روسیه عالوه
بر واکنش سیاســی در قبال این اقدام واشنگتن ،مجموعه اقداماتی را درباره مسائل
امنیتی و دفاعی در سوریه انجام خواهد داد .بر این اساس ما شاهد فصلی جدید از
اختالف میان واشنگتن و کرملین خواهیم بود؛ این در حالی است که ترامپ پیش از
این قول داده بود ،روابط دو کشور را به سمت همکاری پیش خواهد بود .بحث دیگر
اینکه خود این اقدام نیز در روند تحوالت سوریه تأثیرگذار خواهد بود .زیرا این موضوع
تنش را در ســطح منطقه افزایش خواهد داد و مشکالت امریکا در افغانستان که به
جدموردانتقادترامپدردورهتبلیغاتپیشازانتخاباتریاستجمهوریاینکشور
بود ،در شکلی جدید امریکا را در موضوع سوریه درگیر خواهد کرد .در آخر ،این نکته
بسیار مهم است که ببینیم آیا امریکا پس از این حمله ،ماجراجویی جدیدی را مانند
آنچه در افغانستان و عراق انجام داد را تکرار خواهد کرد یا خیر؛ که پاسخ به این سؤال
ما را در تحلیل بهتر مسائل منطقه یاری خواهد کرد.

بــه طــور طبیعــی در شــرایطی کــه
تحوالت مربوط به سوریه به سمتی
حرکت میکرد کــه افقهایی را پس
محمد ایرانی از نشســت مکرر آســتانه و ژنو برای
کارشناس خاورمیانه پیدا شدن راه حل سیاسی در سوریه
نویــد مــیداد ،به طــور قطع حمله
امریکا به پایگاه الشــعیرات در اســتان حمص ســوریه ،این افق را تیره و تار کرده و
به عبارتی شرایط بحرانی سوریه را پیچیدهتر از گذشته کرد .از طرفی این عملیات
نشــان داد امریکاییها در شــرایط حســاس و در واقع سرنوشــت ســاز برای سوریه،
تمایل دارند این تحوالت به ســود جریانی مربوط به دولت بشــار اســد پیش نرود.
به نظر میرســد این اقدام در چارچوبی صورت گرفته که به صورت غیرمســتقیم
و نامحسوس تالش دارد این مسأله را القا کند که امریکاییها حاضر نیستند اجازه
دهنــد روسها تعیینکننــده اصلی جریان تحوالت در ســوریه باشــد و به نوعی با
ایــن اقــدام تالش کردند تا حضور روســیه در ســوریه را به چالش بکشــند .هر چند
که این حمله ،بالفاصله در ذهن بســیاری از تحلیلگران این مســأله را القا میکند
کــه چنانچه قرار اســت اولویتی را که ترامپ در ســوریه در مقابلــه با نیروی افراطی
داعش اعالم کرده ،به طور طبیعی متوجه نیروی افراطی و تروریستی داعش شود
نه نیروهای هوایی سوریه .بر این اساس این نتیجهگیری حاصل میشود که امریکا
به دنبال توازن میان مخالفین و دولت سوریه است و آنها تمایل ندارند در جهت
حمایــت از دولت ســوریه برای اعــاده حاکمیت کل ســرزمینش اقدامــی را انجام
دهند .به نظر میرســد اقدام روز گذشــته امریکا در حمله به ســوریه ،حامل پیامی
باشد که معادله سوریه را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد .این اقدام میتواند هم
متوجه دولت ســوریه باشــد و هم روســیه و هم همپیمانان آنها .به نظر میرسد با
این رخداد ،دولت بشــار اسد که پیش از این تمایل داشت فعاالنه در نشستهای
آستانه و ژنو شرکت کند ،تمایل خود را برای پیگیری مسائل متوقف کرده و اقدامات
علیهداعش را در پاسخ به این اقدام امریکا تشدید خواهد کرد.

