
   روح اهلل صالحي
حمالت پهپادي يمني ها به تأسيسات نفتي آرامكو 
به عنوان قلب توليد و صادرات نفت عربستان چنان 
مقامات س�عودي را گيج كرده و محاسباتش�ان را 
به هم ريخته اس�ت كه براي بيرون آمدن از برهوت 
يمن چاره اي جز تس�ليم در برابر انصاراهلل ندارند. 
عربس��تان س��عودي و متحدانش زماني كه حمالت 
گس��ترده به يمن را با هدف مقابله با جنبش انصاراهلل 
ش��روع كردند، فكر نمي كردن��د روزي اين جنبش به 
قدرتي دس��ت پيدا كند كه دودمان س��عودي ها را بر 
باد دهد. حمله گس��ترده يمني ها به تأسيسات نفتي 
عربستان سعودي كه به قطع صادرات نفتي اين كشور 
منجر شده است، چنان شوكي بر مقامات رياض وارد 
كرده كه قوه تصميم گيري را از آنها گرفته است. پس 
از خروج متحدان س��عودي از ائتالف ضد يمن، حمله 
به تأسيس��ات نفتي آرامكو كه به عنوان ستون فقرات 
اقتصاد عربس��تان محسوب مي ش��ود، تير خالصي بر 
جس��د بي جان ائتالف عربس��تان بود كه مي تواند به 
فروپاشي اين ائتالف منجر شود. ابعاد اين حمله چنان 
گسترده بود كه محاسبات متجاوزان در جنگ يمن را 
به هم ريخته  و رياض را در بن بستي گرفتار كرده است 
كه بيرون  آمدن از آن براي رياض بدون هزينه نخواهد 
بود. ب��ا توقف ص��ادرات نفتي عربس��تان ادامه جنگ 
يمن نيز سخت تر از گذشته خواهد شد و عدم واكنش 
سعودي ها به اين حمله و سكوت مقامات ارشد رياض 
در برابر آن نش��ان مي ده��د عمق فاجع��ه بيش از آن 
چيزي است كه س��عودي ها تصور مي كردند. حمالت 
به پااليش��گاه هاي عربس��تان نقطه عطف��ي در تاريخ 
جنگ يمن به شمار مي رود و با توجه به درك مقامات 
سعودي از توانايي موشكي و پهپادي يمن سعودي ها 
سرگردان مانده  و بر سر دو راهي ادامه جنگ در يمن و 
پايان دادن به آن گير افتاده اند. اما تغيير معادالت يمن 
به نفع انصاراهلل و تح��والت اخير منطقه جنگ يمن را 
به پايان خود نزديك تر كرده است. همچنان كه مارتين 
گريفيتث، نماينده دبيركل سازمان ملل پس از حمله 
به تأسيسات نفتي عربستان گفت  پايان دادن به بحران 

يمن بعد از اين ضرورت دارد. 
  ناتواني سعودي از ادامه جنگ 

عربستان و ديگر رژيم هاي عربي كه به پيشرفته ترين 
تسليحات نظامي مجهز بودند نتوانستند در برابر اراده 
ملت يمن دستاوردي كسب كنند و با گذشت پنج سال 
از جنگ يمن، اكنون انصاراهلل و ارتش يمن دست برتر 
را در تحوالت ميداني دارند. عربستان به پشتوانه پترو 
دالرهاي نفتي، جنگ يم��ن را آغاز كرد ام��ا با توقف 
صادرات نفتي عربس��تان، س��عودي ها ق��ادر به ادامه 
جنگ نيس��تند، زيرا ادامه جنگ در چنين ش��رايطي 
تنها هزينه هاي اضافي را روي دوش سعودي ها خواهد 
گذاشت. عربس��تان و امارات در پنج س��ال گذشته با 
حمالت هواي��ي همه زيرس��اخت هاي يم��ن را نابود 
كرده اند و س��عودي ها گزينه اي ب��راي تالفي حمالت 
به تأسيسات نفتي ندارند و ادامه جنگ تالشي بيهوده 
اس��ت. يمني ها چيزي براي از دس��ت دادن ندارند و 
انص��اراهلل مي خواهد با پهپادهايي ك��ه تنها چند هزار 
دالر براي آنها صرف كرده است، عمق تأسيسات نفتي 
عربس��تان را هدف قرار دهد و هزينه هاي رياض را باال 
ببرد تا زمينه براي گفت وگوهاي سياسي فراهم شود. 

عربستان به خاطر هزينه هاي جنگ يمن در سال هاي 
اخير دچار كسري بودجه شده است و با قطع صادرات 
نفتي اين كش��ور، وضعيت اقتصادي به مراتب بدتر از 
قبل خواهد شد كه مي تواند مخالفت هاي داخلي عليه 

رياض را افزايش ده��د. همچنان كه پ��س از حمله به 
تأسيسات آرامكو برخي شاهزاده هاي مخالف سعودي، 
با مقصر دانستن محمد بن س��لمان، وليعهد عربستان 
َعلَم مخالفت با او را برافراش��ته و كمپين��ي عليه او به 
راه انداخته اند.  از طرفي، مقامات رياض ضرب شس��ت 
انصاراهلل را به خوبي چشيده اند و مي دانند كه حمالت 
تالفي جويان��ه يمني ها در آينده ب��ه مراتب دردناك تر 
خواهد بود. اكنون يمني ها با حمله به عمق عربس��تان 
موازنه بازدارندگي را رقم زده اند. انصاراهلل با بيان اينكه 
همه خاك عربستان در تيررس يمني ها قرار دارد، هشدار 
داده است در صورت ادامه جنگ، دود انفجارهاي آرامكو 
به رياض خواهد رسيد. بنابراين بي دفاع بودن آسمان 
عربستان در برابر حمالت موشكي و پهپادي يمني ها 
مقامات ارشد رياض را به بازنگري در محاسباتشان در 
ميدان يمن وادار خواهد كرد. اگرچه عربستان تصميم 
ورود به جنگ در يمن را گرفت، اما تصميم خروج از اين 
جنگ ديگر در دستان عربستان نيست و اين يمني ها 

هستند كه نتيجه جنگ را تعيين مي كنند. 
اكنون ائتالف تحت رهبري رياض از هم فروپاش��يده 
اس��ت و س��عودي ها در ميدان يمن تنه��ا مانده اند و 
توانايي ادامه جنگ را ندارند، زيرا طوالني شدن جنگ و 
شكست در برابر يمني ها كه از كمترين امكانات نظامي 
برخوردار هس��تند، مي تواند وجهه رياض را در جهان 
مخدوش كند. همچنانكه با شكست عربستان در برابر 
انصاراهلل رسانه هاي غربي و انديشكده هاي صهيونيستي 

از عربستان به عنوان »ببر كاغذي« ياد مي كنند. 
عالوه بر توانمندي هاي انصاراهلل شرايط منطقه نيز به 
نفع عربستان نيست تا حمله به تأسيسات نفتي خود را 
پيراهن عثمان كرده و با ربط دادن اين حمله به ايران، 
بتواند جامعه جهاني را عليه ته��ران تحريك كند. هر 
چند برخي رسانه هاي عربي كاسه داغ تر از  آش شده و با 
اين ادعا كه حمله به آرامكو 11 سپتامبر عربستان است، 
بر طبل تنش ها در منطقه مي كوبند اما موضع محتاطانه 
مقامات سعودي از اتهام زني مستقيم به ايران در حمله 
به تأسيسات آرامكو نش��ان مي دهد سعودي ها از وارد 

شدن به رويارويي با ايران پرهيز مي كنند، زيرا عربستان 
توان مقابله با ايران را ندارد و بدين ترتيب سعي مي كند 
از تش��ديد تنش ها جلوگيري كند. پوشالي بودن توان 
نظامي عربستان و ديگر متحدانش در ميدان يمن به 
اثبات رسيد؛ ائتالفي كه قصد داشت در مدت دو هفته 
انصاراهلل را نابود و يمن را اش��غال كند، اكنون در برابر 
قابليت هاي موشكي انصاراهلل درمانده شده است. حتي 
سامانه هاي پيش��رفته پاتريوت كه هزينه هاي گزافي 
صرف آنها شده است، تاكنون در رهگيري موشك هاي 

يمني ها ناكارآمد بوده اند. 
   قطع اميد كردن از واشنگتن 

دليل مهمي كه عربس��تان را به پاي��ان جنگ در يمن 
ترغيب مي كن��د، از دس��ت دادن حمايت هاي نظامي 
امريكاست. س��عودي ها كه تا چندي پيش به پشتوانه 
حمايت هاي امريكا از هر اقدامي ب��راي ضربه زدن به 
منافع ايران اس��تفاده مي كردند و حتي با چراغ س��بز 
واشنگتن جنگ عليه يمن را ش��روع كردند، اكنون با 
روي كار آمدن دونالد ترامپ دست حمايتي واشنگتن 
از روي عربستان و ديگر رژيم هاي مرتجع عربي برداشته 
شده است. اظهارات ترامپ مبني بر اينكه وظيفه خود 
عربستاني هاست كه از منافع خودش��ان دفاع كنند و 
واشنگتن تمايلي براي جنگ با ديگران ندارد، مؤيد اين 
است كه اعراب بعد از اين نبايد روي كمك هاي امريكا 
براي مقابله با ايران حساب باز كنند و بايد روي پاي خود 
بايس��تند. اگر قرار بود ترامپ وارد جنگ با ايران شود، 
زمان سرنگوني پهپاد امريكايي در حريم هوايي ايران 
اين كار را مي كرد اما ترامپ از ترس واكنش هاي تهران، 
پاسخي به اين اقدام نداد، لذا سعودي ها به اين ارزيابي 
رسيده اند كه ترامپ حاضر نيست براي دفاع از منافع 
اعراب وارد جنگ مستقيم با ايران شود و سعي مي كنند 

از تنش زايي با تهران خودداري كنند. 
مقامات واش��نگتن هم به اين نتيجه رس��يده اند كه با 
تداوم و گسترش حمالت پهپادي و موشكي انصاراهلل 
ش��رايط كل جنگ يمن و منطقه از دست كاخ سفيد 
خارج خواهد شد و حاضر نيس��تند به حمايت خود از 

س��عودي ها  ادامه دهند، چراكه شكست عربستان به 
منزله شكست غرب و به خصوص امريكا قلمداد خواهد 
شد و اين مسئله براي ترامپ كه به دنبال تقويت جايگاه 

امريكا در جهان است، گران تمام خواهد شد. 
در شرايط كنوني كه ترامپ به شدت به دنبال مذاكرات 
با ايران براي امضاي توافق جديدي است و در سخنان  
اخير خود هم تأكيد كرد گزين��ه ديپلماتيك در قبال 
ايران همچنان برقرار اس��ت، س��عودي ها حامي قوي 
خود را برابر ايران  در كنار خ��ود نمي بينند و از امريكا 
قطع اميد كرده  و به اين درك رس��يده اند كه هر گونه 
اقدام يكجانبه رياض عليه ايران، بازي با آتشي است كه 
بيش از همه دامان خود سعودي ها را خواهد گرفت. از 
طرفي، ترامپ خود را براي انتخابات رياست جمهوري 
در س��ال 2020 آماده مي كند و حاضر نيست با ورود 
به جنگ مستقيم با ايران زمينه شكس��ت خود را در 

انتخابات هموار كند. 
تاكنون همه تالش هاي مثلث عبري – عربي – غربي 
و ديگر رژيم هاي سرسپرده مزدور آنها در جهان براي 
تضعيف قدرت ايران به شكست انجاميده و نتيجه عكس 
داده اس��ت. اگر زماني تنها حزب اهلل و سوريه در محور 
مقاومت جاي داشتند، اكنون حشدالشعبي در عراق، 
انصاراهلل در يمن و گروه هاي مقاومت فلسطين در غزه 
همگي زير يد ايران و با قدرت هر چه تمام به مقابله با 
دشمنان مقاومت ادامه مي دهند و تالش دشمنان براي 

تضعيف محور مقاومت كاري از پيش نخواهد برد.  
شكس��ت عربس��تان در جنگ يمن به رغم استفاده از 
تسليحات پيشرفته، هيبت س��عودي ها را در منطقه و 
جهان متزلزل كرده اس��ت. هرچه توان پاسخگويي و 
اقدامات متقابل يمني ها افزايش ياب��د و هزينه ادامه 
جنگ براي طرف س��عودي باال برود، بيش��تر به پايان 
اين جنگ فرسايشي نزديك خواهيم شد و با حمالت 
مرگباري كه انصاراهلل به قلب تأسيسات نفتي عربستان 
انجام داد، مقامات رياض در نهايت در برابر اراده ملت 
مظلوم يمن س��ر تعظيم فرود آورده و به خواسته هاي 

آنها تن خواهند داد. 

  سجاد مرادي كالرده
انتخابات اخير مجلس رژيم صهيونيس��تي در شرايطي برگزار شده است كه 
به نظر مي رسد فرآيند تعيين نخست وزير و تشكيل كابينه در اين انتخابات 
نيز دچار گره كور دور قبل در ماه آوريل شده اس��ت. نتانياهو نخست وزير و 
رهبر حزب راس��تگراي ليكود كه از آوريل 2009 در اين س��مت باقي مانده 
است در انتخابات شش ماه پيش اين رژيم توانست با اختالف تنها دو كرسي 
بيشتر از رقيبش بني گانتز فرمانده ستاد كل نيروي مسلح و رهبر حزب آبي و 
سفيد، پيروز انتخابات شود، اما نتوانست ساير احزاب كوچك تر به ويژه حزب 
راستگراي »اسرائيل خانه ما« به رهبري ليبرمن وزير دفاع سابق را با خود همراه 
كند. در نتيجه به دليل عدم تشكيل كابينه در مهلت 60 روزه قانوني، كنست 
رأي به انحالل خود داد. به رغم اينكه اين شكست بازتاب هاي گسترده اي بر 
وجهه شخص نتانياهو و همچنين طرح هاي منطقه اي نظير معامله قرن برجا 
گذاشت، اما با انجام انتخابات جديد نيز مشخص شد دو رقيب عمده با فاصله 
اندكي از هم نسبت تقريباً برابري از آرا را كسب كرده اند. بنابراين به نظر مي رسد 
بن بست تشكيل كابينه ائتالفي در كابينه اين رژيم همچنان وجود دارد. براي 
تبيين اين وضعيت كه در انتخابات قبل نيز تكرار ش��د و بي ثباتي سياسي و 
وجود شكاف هاي ساختاري در داخل اين رژيم را نشان مي دهد، بايد به نكاتي 

در واكاوي بازي قدرت به ويژه در ساختار حزبي رژيم توجه كرد. 
موضوع نخست، س��اختار حزبي و اهميت آن در جامعه صهيونيستي است. 
در س��اختار سياس��ي رژيم صهيونيس��تي، در كنار اهميت قواي مجريه و 
مقننه )كنس��ت(، نظام حزبي از اهميت خاصي برخوردار است. نظام حزبي 
رژيم صهيونيس��تي بس��يار متنوع و داراي پيچيدگي هاي زيادي است. در 
واقع همين نظام حزبي چه در كنس��ت و چه در كابينه، اساس كار محسوب 
مي ش��ود. نمايندگان پارلمان يا عضو كابينه تابع مقررات حزبي هستند كه 
بدان وابس��ته اند و نمي توانند بدون درج شدن در فهرس��ت احزاب، خود را 
نامزد كنند و در دوران مسئوليت خود نيز نمي توانند از حزب جدا شوند. در 
انتخابات هم مردم به احزاب رأي مي دهند نه اشخاص. بدين ترتيب مي توان 
گفت نبض سياست  هاي اجرايي و به طور كلي فرآيند سياستگذاري در رژيم 
صهيونيستي  در دست احزاب اس��ت و اين رهبران حزب هستند كه افراد را 
تعيين مي كنند. تنوع نظام حزبي در سرزمين هاي اشغالي به گونه اي است كه 
از سال 1948 تا به امروز، بيش از 200 حزب در عرصه سياسي اين رژيم ظاهر 
شده اند كه حداقل 110 حزب توانس��ته اند در كنست صاحب كرسي شوند، 
به گونه اي كه در شرايط كنوني بيش از 10 حزب در كنست اين رژيم حضور 

دارند. تعداد زياد احزاب با گرايش هاي مختلف، مسئله اي است كه مي تواند از 
جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد. اينجا بايد اشاره كرد كه چهار موضوع 
اساسي در صحنه سياست در رژيم صهيونيستي وجود دارد كه منجر به ايجاد 
نزاع و اختالف و نهايتاً شكل گيري احزاب مي شود. اين چهار موضوع عبارتند 
از: مسائل اجتماعي و اقتصادي، مسئله امنيت، سياست خارجي و در نهايت 
مذهب و حكومت. اما مهم ترين وجه مورد نظر اينجا اين است كه در ساختار اين 
رژيم سياست هاي كابينه بر اساس برنامه احزاب تعيين مي شود و در هر دوره 
احزابي پيروز هستند كه خط مشي و رويه كابينه را تعيين مي كنند. از همين رو 
شناسايي احزاب، گرايش ها و جهت گيري سياسي آنها شاخص مهمي در فهم 
وضعيت سياسي رژيم صهيونيستي است. با اين وجود در صحنه سياسي كنوني 
اين رژيم اينگونه به نظر مي رسد كه بسياري از احزاب اعم از مذهبي و راست و 
چپ، به واسطه مشي پراگماتيك كه اتفاقاً رويه اي غالب در ميان جريان هاي 
سياسي صهيونيس��تي اس��ت و نيز كاركرد دوگانه قومي و ديني، در مقاطع 
مختلف از باورها و عقايد بنيادگرايانه در راستاي تبليغ، مشروعيت بخشي و 
اعمال نفوذ استفاده مي كنند. در همين چارچوب به طور كلي در ساختار حزبي 
رژيم صهيونيستي بذل توجه به دو نكته مهم اهميت دارد؛ نخست اينكه احزاب 
صهيونيستي اعم از چپ،راست و مذهبي به ميزان زيادي داراي گرايش هاي 
ايدئولوژيك و در عين حال به شدت عملگرا هستند. نكته بعدي اين است كه 
احزاب موجود در رژيم صهيونيستي عالوه بر ايفاي نقش هاي سياسي و حزبي، 
بر نظام معنايي مخاطبان خود نيز تأثيرگذارند. بر همين اساس در جهان آكنده 
از تناقض و مفاهيم پيچيده، يكي از كار ويژه هاي احزاب، تعريف جهان از منظر 

جهان بيني و ايدئولوژي خاصي است كه مخاطبان و پيروانش را از بي هويتي 
و سردرگمي نجات دهند.  عالوه بر اين ساختار كه احزاب مختلف به عنوان 
كارگزار در آن به فعاليت مي پردازند، اكنون كه در انتخابات جديد نيز هيچ يك 
از احزاب نتوانسته اند حد نصاب الزم يعني 61 كرسي را به دست آورند، شرايط 
قدرت در سرزمين هاي اشغالي بيش از پيش پيچيده شده است. نكته مشخص 
اين است كه سران رژيم به دنبال تشكيل كابينه در اين مرحله و جلوگيري از 
انتخابات سوم هستند. اين بدين معني است كه بازي هاي سياسي بر محور 
مسائل مشترك بين دو رقيب عمده يعني بي بي و گانتز براي ائتالف با احزاب 
كوچك تر مهم ترين نقش تعيين كننده را داراست. در يك طرف احزاب ائتالف 
نتانياهو شامل ليكود، شاس، يامينا، اتحاد يهوديان و شاس قرار دارند و در طرف 
ديگر نيز ائتالف گانتز شامل احزاب آبي و سفيد، اتحاد دموكراتيك و كارگر. 
نكته جالب اين است كه نتانياهو كه در انتخابات قبل نتوانست رضايت ليبرمن 
براي تشكيل ائتالف را به دست آورد، در اين مرحله نيز بيش از هر كس به دنبال 
ائتالف با او است. اختالفات بين ليبرمن و بي بي بيشتر از اينكه جناحي باشد، به 
صورت موردي ادامه يافته است و حزب ليبرمن نيز مانند ليكود در زمره احزاب 
راستگراي درون رژيم است. ليبرمن به ويژه به حركات تندروانه و افراطي نسبت 

به شهروندان عرب معروف است.
 ليبرمن در جريان انتخابات س��ال 2009 كه ش��عار »بدون وفاداري مليتي 
وجود نخواهد داشت« را مطرح كرد، خواس��تار اين شد كه تمام شهروندان 
صهيونيستي به ويژه اعراب براي وفاداري به رژيم صهيونيستي سوگند ياد كنند 
تا تابعيت آنها مورد تأييد قرار گيرد. وي همچنين اخيراً اعالم كرد خواستار 
تشكيل دولت ائتالفي شامل احزاب ليكود، آبي و سفيد و اسرائيل خانه ماست. 
در طرف ديگر احتمال ائتالف حزب آبي و س��فيد كه نزديك به جناح چپ و 
ميانه است، با ليست مشترك عربي نيز مي رود. به رغم تمامي اين موارد به نظر 
نمي رسد در شرايط كنوني هيچ يك از دو طرف حائز اكثريت 61 كرسي براي 
تشكيل كابينه شوند و مي توان احتماالتي را در اين بين در نظر گرفت. نخست 
اينكه نتانياهو با پذيرش شروط ليبرمن وي را به ائتالف با خود كشانده و حائز 
اكثريت شود. از سوي ديگر با اينكه تشكيل كابينه فراگير نيز مطرح است، اما 
گانتز چندي پيش عنوان كرد حزب او در صورتي به ائتالف با ليكود مي پيوندد 
كه شخص ديگري غير از نتانياهو رهبري اين حزب را بر عهده بگيرد. بنابراين 
احتمال كنار گذاشته شدن نتانياهو از رهبري حزب ليكود نيز مطرح است تا 
كابينه متحد شكل گيرد. به ويژه در شرايطي كه سران ارشد اين رژيم تمايلي 

به انجام انتخابات سوم در يك سال ندارند. 

  سيدرحيم نعمتي
رسيدن جان بولتون به مقام مش��اور امنيت ملي 
امريكا چندان عجيب نب��ود كه كناره گيري اش يا 
به عبارت بهتر اخراجش از اين مقام. او از ابتدا جزو 
مخالفان سرسخت توافق هسته اي ايران مشهور به 
برجام بود و با توجه به اين سابقه بهترين شخصي بود 
كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا مي توانست 
او را به جاي اچ آر مك مستر بگذارد. مك مستر در 
كنار ركس تيلرسون و جيمز متيس، وزراي پيشين 
خارجه و دفاع امريكا حلقه س��ه نفري بودند كه با 
تمايل ترامپ براي خروج از برجام مخالفت  كردند 
و در آگوست 2017 نسبت به اين اتفاق هشدار داده 
بودند. معلوم بود كه ترامپ مخالفت با تصميماتش 
را تحمل نمي كند و به همين جهت نيز كنار زدن 
همزمان مك مستر و تيلرسون اتفاق عجيبي نبود 
همچنان كه قرار دادن بولت��ون و مايك پمپئو در 
مقام هاي مشاور امنيت ملي و وزير خارجه هم به 
دليل مخالفتشان با برجام قابل پيش بيني بود. با 
اين وجود، اخراج بولتون در اوج تنش ها در خليج 
فارس اتفاق عجيبي بود كه كمتر كسي انتظار آن را 
داشت. حاال ترامپ رابرت اوبراين را به جاي بولتون 
گذاشته است؛ كسي كه نه سابقه سنگين و افراطي 
بولتون را دارد و ن��ه مثل بولتون  چهره اي آش��نا 
براي رسانه هاست. اين جابه جايي بي شك يكي از 
چرخش  هاي ناگهاني ترامپ اس��ت كه در اين دو 
سال و نيم از رياست جمهوري اش كم ديده نشده، 
اما مسئله اين اس��ت كه اين يكي دست كم براي 
سياس��ت خارجي امريكا پيامدهاي قابل توجهي 

خواهد داشت. 
  چرخش اوليه

جان بولتون يكي از كس��اني بود كه در انتخابات 
پيشين رياست جمهوري امريكا براي پيروزي دونالد 
ترامپ فعاليت مي كرد. او با كارنامه پرسابقه و قابل 
توجه در زمينه سياس��ت خارجه امريكا از كساني 
بود كه در كارزار انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در سال 2016 به صورت جدي از ترامپ حمايت 
مي كرد و حضورش آنقدر جدي بود كه ترامپ در 
همان زمان و طي مصاحب��ه اي با مجري راديويي 
مشهور طرفدار جمهوري خواهان به نام هيو هيويت 
گفت كه بولتون را براي وزارت خارجه در نظر دارد. 
بولتون هم آن موقع و طي مصاحبه با فاكس نيوز با 
اطمينان خاطر اعالم كرد از افراد مورد نظر ترامپ 
براي اين پست اس��ت. اين اتفاق نيفتاد و روزنامه 
انگليسي اينديپندنت در بيست ودوم دسامبر آن 
سال و به نقل از افرادي در حلقه نزديك به ترامپ 
نوشت: ترامپ بولتون را براي مقام وزارت خارجه در 
نظر نگرفته چون »از سبيل او خوشش نمي  آيد.« 

شايد مسخره به نظر بيايد كه رئيس جمهور امريكا 
فرد باسابقه اي مثل بولتون را به خاطر سبيلش به 
كار نگيرد، اما هيچ كس اي��ن كار را از ترامپ بعيد 
ندانس��ت چون همه مي دانند كه انتخاب او تا چه 
حد بسته به سليقه و اميال ش��خصي اش است تا 
اينكه بر اس��اس اصول يا سياس��ت قابل توجهي 
باشد. با اين وجود،روند تهاجمي ترامپ در عرصه 
سياس��ت خارجي او را مجبور ك��رد در نهايت و با 
غلبه بر ساليق شخصي اش، سبيل بولتون را ناديده 
بگيرد و او را همراه با پمپئو جايگزين مك مستر و 
تيلرسون كند. اين جابه جايي در دو مقام حساس 
امريكا پيام مشخصي داشت و نيويورك تايمز در 
22 مارس 2018 پيام ترامپ را به اين نحو بيان كرد: 
»ارتقاي بولتون به همراه خروج ركس تيلرسون و 
ژنرال مك مستر به اين معناست كه تيم سياست 
خارجي ترامپ اكنون راديكال ترين تيم سياست 
خارجي تهاجمي است كه در تاريخ مدرن پيرامون 

رئيس جمهور امريكا حضور داشته  است.«
  جنگ طلب تمام عيار

تحليل نيويورك تايمز تنها يك اظهارنظر جناحي و 
در تضاد با دولت ترامپ نبود بلكه عمده تحليل ها بر 
اين محور بود و برنامه ترامپ براي آوردن تندرو ترين 
تيم سياست خارجي امريكا بر سر كار نقطه مشترك 
عمده گمانه زني ها هم در رسانه هاي داخل امريكا و 
هم  در رسانه هاي خارج از اين كشور بود. در واقع، 
سياس��ت به ش��دت تهاجمي ترامپ در سياست 
خارجي در زمينه هاي مختلف از جنگ تجاري با 
چين و اتحاديه اروپا گرفته تا بحران شبه جزيره كره 
و برجام و ونزوئال همگي مستلزم چنين تغييري در 
تيم سياست خارجي امريكا بود. ترامپ نياز داشت 
كساني را همراه خود داشته باشد كه به تندروي و 
جنگ طلبي شهرت دارند تا از تندروي آنها به صورت 
ابزاري در قالب بازي پليس خوب و بد استفاده كند و 
چه كسي بهتر از بولتون كه در اين خصوص شهره 
عام و خاص بود. اي��ن تغيير در ابت��داي كار براي 
ترامپ نتيجه  داد به اين نحو كه ب��دون دغدغه از 
برجام خارج شد و ميزان فشار را بر كره شمالي تا آن 

حد زياد كرد كه او و رهبر كره شمالي دست كم براي 
پرهيز از وقوع يك جنگ هسته اي حاضر به مالقات 
با يكديگر شوند. بولتون در تمام اين زمينه ها نقش 
خود را به خوبي بازي مي كرد. بايد توجه داش��ته 
باشيم كه او هم در خصوص كره شمالي و هم ايران 
از طرفداران جدي حمله نظامي و بمباران اين دو 
كشور بود و در مقام مشاور امنيت ملي مي توانست 
به خوبي از پس نق��ش پليس بد ب��ر آيد هر چند 
در برخي موارد قاعده ب��ازي را به هم مي زد. وقتي 
بولتون  اواخر آگوست 2018 از مدل ليبي در مورد 
كره شمالي و خلع سالح هسته اي اين كشور گفت، 
برنامه ترامپ براي ديدار با كيم جونگ اون، رهبر 
كره ش��مالي را به صورت جدي به خطر انداخت و 
گفته مي شود ترامپ به بولتون هشدار داده بود تا 

مراقب گفته هايش باشد. 
  چرخش معكوس

ترامپ پنج شنبه گذش��ته و در توجيه تصميمش 
براي بركناري بولتون گفت: »سياست جان بولتون 
درباره كره ش��مالي يك فاجعه و درباره ونزوئال در 
چارچوب سياست رسمي امريكا قرار نداشت. جان 
بولتون با مقام هاي دولت امريكا چندان همس��و 
نبوده اس��ت. بولتون ب��ا رفتار بي ادبانه ب��ا افرادي 
در دولت كه آنها را بس��يار مه��م مي دانم اختالف 
داشت.« اين موارد صرف اتهام و بهانه هايي نيست 
كه ترامپ براي كنار گذاشتن بولتون به آنها استناد 
كرده باشد بلكه واقعيت هايي هستند كه بولتون در 
نزديك به يك سال و نيم از حضورش در كاخ سفيد 
مرتكب آنها شده است. در حقيقت عملكرد بولتون 
در سرفصل هاي اصلي از سياست خارجي ترامپ 
آنقدر افراطي و جنگ طلبانه بوده كه بيشتر براي 
ترامپ دردسر آفرين بود تا اينكه به عنوان پليس 
بد دس��تاوردي براي او داشته باش��د و به عبارتي 
درست تر، بولتون براي بازي در نقش بد خيلي بد 
بازي كرد. با وجود اي��ن، ترامپ انگيزه اي متفاوت 
و جدي تر دارد تا اينك��ه بولتون را كن��ار بگذارد. 
اين انگيزه به طور مس��تقيم مربوط مي ش��ود به 
كارزار انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا و عزم 
جدي ترامپ ب��راي پي��روزي در اي��ن انتخابات. 
وجود ش��خصيت جنجالي مثل بولت��ون در كنار 
ترامپ بي ش��ك يك تهديد بالقوه براي آرامش��ي 
اس��ت كه ترامپ مي خواهد پيرام��ون اين كارزار 
داشته باشد. بايد توجه داشت كه جنگ طلبي يك 
عامل منفي در اين كارزار است، چراكه بسياري از 
شهروندان امريكايي و حتي هواداران خود ترامپ نه 
خواهان جنگ هستند و نه خواهان شخصيت هاي 
جنگ طلب. به اين دليل است كه ترامپ نياز دارد 
تا قبل از اينكه بولتون او را به دردسر نينداخته، اين 

شخصيت جنگ طلب را كنار بگذارد و كسي را به 
جاي او بياورد كه هم مطيعش باشد و هم شخصيتي 

ماليم تر داشته باشد. 
باي��د گف��ت راب��رت اوبراين چنين ش��خصيتي 
اس��ت. رابرت س��ي اوبراين همانن��د بولتون يك 
جمهوري خواه با سابقه كاري در دولت جورج دبليو 
بوش است، اما بر خالف او نه چهره اي جنگ طلب 
است و نه در صف تندروهاي جمهوري خواه قرار 
دارد بلكه با نگاهي گ��ذرا به كارنام��ه او مي توان 
درياف��ت كه ب��ه عن��وان حقوقدان بيش��تر يك 
تكنوكرات معت��دل در مي��ان جمهوري خواهان 
بوده است. پس��ت هايي نظير نماينده جايگزين 
امريكا در شصتمين جلسه مجمع عمومي سازمان 
ملل )2006- 2005(، همكاري با وزارت خارجه 
امريكا در خصوص مشاركت براي اصالح عدالت 
در افغانس��تان )2007(، عضوي��ت در كميت��ه 
مشاوره فرهنگي رياس��ت جمهوري )20011- 
2008( و نماينده ويژه رياست جمهوري در امور 
گروگانگيري )2018( . ش��غل اصل��ي اوبراين به 
عنوان يك وكيل همگي داللت بر اين نكته دارد. 
بنابراين ترامپ با كنار زدن بولتون و آوردن اوبراين 
بار ديگر چرخشي اساس��ي در يكي از پست هاي 
حساس امريكا انجام داده، اما جهت اين چرخش 
برعكس مورد قبلي است. او در چرخش قبل بولتون 
را در مقام مشاور امنيت ملي امريكا گماشت تا از 
ويژگي افراطي و جنگ طلبي اش بهره برداري كند 
و حاال اوبراين را به جاي بولتون آورده است كه هم 
به طور كامل مطيعش باش��د و هم اينكه ويژگي 
محتاط و تكنوكراتش مخل فضاي انتخابات رياست 
جمهوري نباشد و اين پيام را به شهروندان امريكايي 
بدهد كه ترامپ قصد به راه انداختن جنگ ديگري 
را  ندارد. به اين ترتيب، ترامپ قبل از وقوع اتفاقي 
خود را از شر شخصيتی جنجالي مثل بولتون راحت 
كرده و چرخش او يك مصلحت طلبي تمام عيار 
اس��ت تا بتواند با افراد مطيع و آرامي مثل اوبراين 
جريان هاي داخل كاخ سفيد را تحت كنترل خود 

داشته باشد. 
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