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  محمود حكيمي
ايه��ود اولم��رت، نخس��ت وزي��ر س��ابق 
رژيم صهيونيس��تي دو ماه قب��ل از انتخابات 
پارلماني كنست نسبت به بازگشت بنيامين 
نتانياهو ب��ه قدرت هش��دار داده و اين اتفاق 
را يك »خطر بزرگ اس��تراتژيك« توصيف 
كرده و از جامعه يهودي خواس��ته بود توجه 
خود را متمرك��ز بر اين موض��وع كنند، زيرا 
»اين تهديد خطرناك ت��ر از هر چيز ديگري 
است.« نتانياهو برخالف اين انتظار اولمرت با 
انتخابات اول نوامبر به قدرت بازگشت، چون 
توانست افراطي ترين سياستمداران و احزاب 
رژيم را به گ��رد خود جمع كند و با كس��ب 
64كرسي از 120كرسي كنست را به دست 
بياورد. رأي اعتماد اين تعداد كرس��ي براي 
تش��كيل دولت ائتالفي با اين سياستمداران 
و احزاب كافي اس��ت و نتانياهو ه��م بعد از 
انتخابات و اعالم رس��مي نتايج نهايي دست 
به كار شده تا با متحدان خود رأي زني و سهم 
هر كدام را در دولت آينده مشخص كند. اين 
اق��دام او قابل انتظار بود اما به نظر مي رس��د 
ش��ركاي او در كابينه حتي مقام هاي ارش��د 
رژيم را به وحشت انداخته است تا جايي كه 
صداي اسحاق هرتزوگ، رئيس جمهور رژيم را 
درآورده و او در جلسه مشورتي براي بحث در 
مورد دولت آينده، نسبت به حساسيت ها در 
مورد حضور شخصي خاص در كابينه نتانياهو 

هشدار داده است. 
  دردسرساز

هرتزوگ در اين جلسه با اعضاي حزب شاس 
ديدار داشت كه حزبي راست گرا و از متحدان 
نتانياهو در انتخابات بودند. هرتزوگ در اين 
جلسه تأكيد داشته است سخنانش به بيرون 
درز نكند و ب��ه گمان اينك��ه ميكروفون ها 
خاموش است، به اعضاي اين حزب مي گويد: 
شما شريكي داريد كه تمام دنياي اطراف ما 
را نگران كرده است. من به خود او هم گفته ام. 
من نمي خواهم مشكلي ايجاد كنم و در ادامه 
افزود: »شما با معبد سليمان )مسجداالقصي( 
مش��كل خواهيد داش��ت. اين يك مسئله 
حياتي اس��ت.« او در مورد ايتم��ار بن گوير 
صحبت مي كرد و بعد كه اين حرف هرتزوگ 
به بيرون درز كرد، دفت��ر او مجبور به بيان 
اين ادعا شد كه او اين نگراني ها را به صورت 
مستقيم با خود بن گوير در ميان گذاشته و 
بن گوير هم گفته كه »گفت وگوهاي مثمر 
ثمري« با هرتزوگ داشته است. شكي نيست 
حضور اين افراطي ترين سياس��تمدار رژيم 
در كابينه نتانياهو ماي��ه نگراني هرتزوگ و 
ديگر مقام هاي رژيم شده است كه مي تواند 
دردس��رهاي قابل توجهي را براي رژيم آنها 
به وج��ود بياورد. ب��ه نظر مي رس��د نگراني 
 آنها بي  جهت نيس��ت. او بعد از اعالم نتايج 
انتخابات در حالي بين هواداران حزب خود 

به نام قدرت يهودي حضور يافت كه ش��عار 
»مرگ بر عرب« س��ر مي دادند. ش��ايد اين 
ش��عار چش��م انداز كلي حضور او در كابينه 
نتانياهو را نش��ان ده��د، ج��داي از اينكه 
سياس��ت هاي او و برنامه هاي تبليغاتي اش 
نيز با چنين چش��م اندازي همخواني دارند. 
او در برنامه تبليغاتي خود خواس��تار شعار 
انضمام كرانه باختري به سرزمين هاي رژيم، 
تخفيف قوانين مربوط به تيراندازي به سمت 
فلس��طيني ها، تصويب قانون اعدام به گفته 
وي تروريست ها و اخراج اعراب به كشورهاي 

همسايه شده بود. 
يك��ي از جنجالي ترين اقدام��ات او تحريك 
نژادپرس��تانه عليه اعراب و برگزاري مراسم 
مذهبي يهوديان در محوطه مسجد االقصي 
بود. ح��اال او مي خواهد وزي��ر پليس كابينه 
نتانياهو شود كه بايد با اين سابقه و شعارهاي 
تبليغاتي، رسيدن او به اين مقام جز دردسر 
چيز ديگري به دنبال نخواهد داش��ت. طنز 
قضيه اين اس��ت كه بن��ا ب��ر گزارش ها، بن 

گوير وزارت امنيت عموم��ي را هدف گرفت 
تا نظارت مس��تقيم بر نيروهاي پليس، اداره 
زندان ها و سازماندهي ورود شهرك نشين ها 

به مسجداالقصي داشته باشد. 
  گرفتاري نتانياهو

به نظر مي رسد نتانياهو براي تشكيل كابينه 
خود دچار گرفتاري قابل توجهي شده است. 
گزارش شده است دولت امريكا و كشورهاي 
اروپايي به نتانياهو هش��دار داده اند حاضر به 
پذيرش بن گوير به عنوان وزير كابينه او نيستند 
و كشورهاي عربي نيز هشدارهاي مشابهي به 
وي داده اند. هشدار آنها به اين دليل است كه 
حضور چنين كسي در كابينه نتانياهو باعث 
مي ش��ود كابينه وي به افراطي ترين حد خود 
برس��د تا آنجا كه حتي روزنامه صهيونيستي 
هاآرت��ص در يادداش��تي مربوط ب��ه نتيجه 
انتخابات اول نوامبر متذكر شده اسرائيل با اين 
نتيجه »در آستانه انقالبي راست گرا، مذهبي 
و استبدادي« قرار گرفته كه هدفش »ويران 
ساختن زيرساخت هايي« است كه نظام فعلي 

رژيم بر مبناي آنها به وجود آمده اس��ت. اين 
روزنامه چنين اتفاقي را »روزي تاريك« براي 
رژيم قلمداد كرده اس��ت. با وج��ود تمام اين 
هشدارها بايد گفت كه نتانياهو نمي تواند به اين 
راحتي بن گوير را نادي��ده بگيرد و براي جلب 
حمايت كشورهاي خارجي و حتي دولت امريكا 
او را از كابينه خود كنار بگذارد. در واقع، حزب 
قدرت يهودي بن گوير با كس��ب 14كرس��ي 
در انتخابات اول نوامبر، س��ومين حزب بعد از 
حزب ليكود نتانياهو و ي��ش عتيد به رهبري 
الئير الپيد اس��ت. با توجه ب��ه اينكه ائتالف 
راست نتانياهو 64كرسي دارد و او براي حفظ 
دولتش نياز به حمايت دست كم 61كرسي از 
كنست دارد، پس او با وجود تمام هشدارها و 
اخطارهاي خارجي نمي تواند حضور بن گوير را 
در كابينه خود ناديده بگيرد. بايد توجه داشت 
كه هيچ كدام از احزاب مخالف نتانياهو حاضر 
به همكاري ب��ا او در دولت جديد نش��ده اند و 
به اين دليل، او چ��اره  اي ندارد ج��ز اينكه به 
هر نحو ش��ده بن گوير را در كابينه وارد كند 

تا حمايت 14كرسي او را داشته باشد. به اين 
جهت، نتانياهو در همين ابتداي تشكيل كابينه 
گرفتار فشار خارجي و نيازمند كرسي هاي بن 
گوير شده و به نظر مي رس��د اين تنها ابتداي 

گرفتاري هاي او است. 
  دولت مستعجل؟

قبل از هر چيز، بايد توجه داشت انتخابات اول 
نوامبر پنجمين انتخابات رژيم صهيونيستي 
در كمتر از چهار سال گذشته است. نتانياهو 
طي اين چهار سال تجربه س��ه دولت ناكام را 
دارد و حاال كه با پنجمين انتخابات دوباره به 
قدرت رسيده است، باز همان مشكل گذشته 
را دارد. او چاره اي ن��دارد جز اينكه با متحدان 
راست گراي افراطي خود و از جمله همين بن 
گوير دولت خود را تشكيل دهد و اين موضوع 
فقط يك مس��ئله ايدئولوژيك نيس��ت بلكه 
مسئله بر سر بقاي سياسي نتانياهو است. در 
واقع، با مخالفت ش��ديد احزاب مقابل و حتي 
فرد راست گرايي مثل آويگدور ليبرمن هم از 
جناح مقابل حاضر به همكاري با نتانياهو نيست 
و به اين دليل راهي جز اين براي نتانياهو باقي 
نمي ماند كه براي حفظ 14كرس��ي كنست 
هم ش��ده بن گوير را وارد كابينه خود كند. از 
س��وي ديگر، بن گوير بي ترديد براي نتانياهو 
دردسرساز خواهد ش��د. او هيچ گاه از عقايد 
افراطي خود كوتاه نيامده اس��ت و در جريان 
اعتراضات فلسطيني هاي ساكن محله شيخ 
جراح در بيت المقدس شرقي، شخصاً به محل 
اعتراضات رفت تا با اسلحه شخصي اش آنها را 
تهديد به تيراندازي كند. حضور چنين شخصي 
در كابينه نتانياهو آن هم در پست وزارت امنيت 
نتيجه اي جز جنگ يا حتي جنگ هاي ديگر با 
فلس��طيني ها به دنبال نخواهد داشت و بعيد 
است نتانياهو حاضر باشد تا اين حد پيش برود. 
در واقع، نتانياهو همواره از مس��ئله درگيري 
با فلس��طيني ها به عنوان كارتي براي كسب 
حمايت داخلي و چانه زني با امريكا و متحدان 
اروپايي اش استفاده كرده است اما وقوع جنگ 
تبعات سنگيني براي او به دنبال خواهد داشت. 
از سوي ديگر، مواضع و سابقه تند بن گوير باعث 
مي شود حاميان اسرائيل در غرب نسبت به آن 
واكنش نشان دهند و اين موضوع بي شك براي 
دولت نتانياهو هزينه هاي سنگين اقتصادي و 
سياسي به دنبال خواهد داشت، بنابراين انتظار 
مي رود بن گوير كه پاشنه آشيل دولت جديد 
نتانياهو باش��د باعث ش��ود تا بعد از يك دوره 
كوتاه همكاري نتانياهو با او، اختالفات بين اين 
دو كم كم شدت بگيرد تا در نهايت و با جدايي 
بن گوير از او، اين دولت نيز همانند چند دولت 
گذشته رژيم مستعجل بوده و رژيم مجبور شود 
ششمين انتخابات زودهنگام خود را نيز برگزار 
كند و شايد هم صداي هرتزوگ به اين خاطر 
است كه بلند شده و نسبت به حضور بن گوير 

در كابينه اعتراض مي كند. 

 سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
انتخابات مي��ان دوره اي كنگره امريكا در روز 
سه شنبه هش��تم نوامبر برگزار شد تا اينكه 
تمامي كرس��ي هاي مجلس نماين��دگان و 
يك سوم از كرس��ي هاي مجلس سنا به رأي 
گذاش��ته ش��ود. هر چند جمهوري خواهان 
توانس��تند اكثريت مجلس نمايندگان را از 
رقباي دموكرات خود پس بگيرند و اكثريت 
در مجلس سنا هم  در كنترل دموكرات ها قرار 
گرفت، با اين حال چنين به نظر مي رسد كه 
جو بايدن و دونالد ترامپ، رؤساي جمهور فعلي 
و پيش��ين امريكا به نوعي از نتايج انتخابات 
راضي هس��تند چراكه بايدن يك روز بعد از 
انتخابات و در واكنش ب��ه آن گفت كه »روز 
خوبي براي دموكراس��ي« بود و ترامپ هم با 
اشاره به پيروزي جمهوري خواهان در مجلس 
نمايندگان گفت نانسي پلوسي، رئيس فعلي 
مجلس نمايندگان، رفتني است و »ما كنگره 
را مي گيريم«، واكنش مثبت اين دو فقط يك 
چيز را نشان مي دهد و آن عدم پيروزي هر دو 
حزب در اين انتخابات است و اينكه انتخابات 
هشتم نوامبر تبلوري بود از يك دموكراسي به 

شدت دوقطبي. 
  موج قرمز

رنگ قرمز و آب��ي نش��انه هاي تبليغاتي دو 
حزب جمهوري خواه و دموكرات هستند و 
هفته ها قبل از هش��تم نوامبر گفته مي شد 
كه قرار است اين انتخابات مبدل به يك موج 
عظيم قرمز شود. روزنامه نيويورك تايمز يك 
روز قبل از انتخابات از كارزارهاي انتخاباتي 
ميان دوره اي نوشت و اينكه »رأي دهندگان 
كه تحت تأثير ت��ورم بي س��ابقه، نگراني ها 
درباره امنيت شخصي خود و ترس از ثبات 
در دموكراسي امريكايي هستند، پيام هايي 
را ارس��ال مي كنند مبني بر اينكه آمادگي 
دارند دموكرات ها را از كنگره اخراج كنند.« 
در واقع، انتظار وقوع چنين موجي و پيروزي 
چش��مگير جمهوري خواهان در انتخابات 
چن��دان بي دليل نبود. نظرس��نجي ها طي 
ماه هاي گذشته نش��ان مي داد دموكرات ها 
در اواسط س��پتامبر به برتري 1/3درصدي 
در برابر جمهوري خواهان رسيده بود و اين 

برتري تا ماه اوت نيز ادامه يافت تا جايي كه 
تصور مي شد دموكرات ها شانس 69درصدي 
براي تسلط بر مجلس سنا دارند و مي توانند 
اكثريت فعلي خود را در مجلس نمايندگان 
هم حفظ كنند اما همه چيز از نيمه اوت به بعد 
تغيير كرد. موضوع مشكالت اقتصادي طبقه 
متوس��ط به پايين و ترس از وخامت بيشتر 
اوضاع اقتصادي باعث شد جمهوري خواهان 
در نظرس��نجي ها با برتري 2/2درصدي از 
رقباي دموكرات پيشي بگيرند و اين برتري 
در برخي از نظرس��نجي ها حتي به 4درصد 
نيز رسيد. اين برتري جمهوري خواهان تنها 
محدود به نظرسنجي هاي ملي و سراسري 
نبود بلكه در نظرسنجي هاي محلي و ايالتي 
نيز جمهوري خواهان پي��ش افتاده بودند و 
آمارها حاك��ي از يك پيروزي ب��زرگ براي 
جمهوري خواهان و به راه افتادن موج قرمز 

عظيم بود اما اين اتفاق نيفتاد. 
  فاجعه مطلق

هر چن��د جمهوري خواه��ان توانس��ته اند 
كرسي هاي بيشتري در مجلس نمايندگان به 
دست بياورند ولي نتيجه اي كه از انتخابات به 
دست آمد، به مراتب با انتظارهاي آنها تفاوت 
داشت. در واقع، نه تنها موج قرمز عظيم به راه 
نيفتاد بلكه كارشناس��ان شبكه فاكس نيوز، 
ش��بكه اي نزدي��ك ب��ه جمهوري خواهان، 
اعتراف كردند موج قرمز مب��دل به »فاجعه 
مطلق« ش��ده اس��ت. علت امر اين است كه 
جمهوري خواهان هم انتظار فتح دو مجلس 
نمايندگان و س��نا را داش��تند و ه��م اينكه 
دموكرات ه��ا را با اخت��الف زي��اد در اين دو 
مجلس شكس��ت دهند اما نتيج��ه اي كه به 
دس��ت آمده يك پيروزي ضعيف در مجلس 
نمايندگان و يك موقعيت نامعلوم و به شدت 
لرزان در مجلس سناس��ت. مارك تيس��ن، 
نويسنده س��خنراني هاي جورج بوش پسر، 
حزب جمهوري خواه را به دليل شكس��ت در 
ايجاد موج قرمز به شدت مورد انتقاد قرار داده 
و از اين حزب خواس��ت »در حال حاضر يك 
نگاه واقعاً عميق و درون نگر داشته باشد، زيرا 
اين يك فاجعه مطلق است، در حالي كه آنها 
وعده بازگشت موج قرمز را داده بودند.« او به 

واقعيت هايي اش��اره كرده است كه حزبش 
مي توانس��ت با آنها موج س��واري كند، مثل 
بدترين تورم در 40س��ال گذش��ته، بدترين 
سقوط دس��تمزدها طي چهار دهه گذشته، 
بدترين موج جنايت از دهه1990 به اين سو 
و بدترين بحران مرزي، اما جمهوري خواهان 
نتوانس��تند از همه اين ش��رايط براي ايجاد 
موج قرمز بهر ه ب��رداري بكنن��د و به عقيده 
تيس��ن، اين يك كيفرخواس��ت شديد عليه 
حزب جمهوري خواه است و مي گويد كه پيام 
رأي دهن��دگان به اين ش��رايط و گزينه هاي 
جمهوري خواهان اين بود: »نه متش��كرم!« 
اين اعتراف تيسن نكته قابل توجهي را بيان 
مي كند كه با توجه ب��ه آن مي توان دريافت 
مسئله شكس��ت جمهوري خواهان در به راه 
انداختن موج قرمز تنها به واسطه عللي نظير 
بي برنامگي نامزدهاي جمهوري خواه، بازي 
بد ترامپ يا پي��روي كوركوران��ه نامزدهاي 
جمهوري خ��واه از او، رأي جوان��ان و زنان به 
نامزدهاي دموكرات نيست بلكه موضوع بسيار 

عميق تر از اين است. 
  دوقطبي عميق

مي توان علت اصلي شكست جمهوري خواهان 
در به راه انداختن موج قرمز و حتي كل نتيجه 
انتخابات را به وضعيتي مربوط دانس��ت كه 
دست كم از 2016 و به روي كار آمدن ترامپ 
به اين س��و بر صحنه سياس��ي امريكا سايه 
انداخته اس��ت. اين وضعيت شكاف عميق 

اجتماعي- سياس��ي در امريكاس��ت كه به 
قدرت رس��يدن ترامپ به نوعي ناشي از آن 
بود و خودش هم دانس��ته يا ندانسته به آن 
دامن زد و اوج آن دست كم به صورت نمادين، 
حمله به كنگره امريكا در ششم ژانويه2020 
بود. پيتر كولمن، استاد روانشناسي دانشگاه 
كلمبيا مي گويد: »بحث بر س��ر اينكه چرا، 
چگونه و چقدر در امري��كاي امروز دوقطبي 
ش��ده، پيچيده و البته بحث برانگيز است. با 
اين حال، آمارهاي اخي��ر در مورد وضعيت 
قطبي شدن ما حكايتي نگران كننده دارد.« 
اين فضاي دوقطبي هر چه كه بيشتر پيش 
رفته رنگ و بوي خش��ونت آميزتري به خود 
گرفته اما موضوع مهم تر اين است كه قدرت 

حزبي را نيز از دو حزب اصلي امريكا گرفته 
اس��ت. در واقع، امريكا تا قبل از قرن حاضر 
وضعيت ثابتي از قدرت حزبي را حفظ كرده 
بود، به نحوي ك��ه جمهوري خواهان در اين 
مدت تقريباً در 10رقابت رياست جمهوري، 
هفت رقابت را برده بودند و دموكرات ها نيز 
تقريباً در طول اين مدت كنترل كنگره را به 
دست داشتند. قدرت حزبي به دموكرات ها و 
جمهوري خواهان اجازه مي داد سياست هاي 
بادوام تري را در داخل و خارج دنبال كنند اما 
اين وضعيت با ورود امريكا به قرن جديد تغيير 
كرد. يكي از نش��انه هاي اين تغيير شكست 
حزب رئيس جمهور در نخس��تين انتخابات 
ميان دوره اي بعد از انتخابش است كه تقريباً 
مي ت��وان گفت طي دو دهه گذش��ته مبدل 
به يك سنت شده است. شايد پيروزي هاي 
انتخاباتي اين تصور را ب��راي رهبران هر دو 
حزب ايج��اد مي كرد كه به ثبات سياس��ي 
رسيده اند اما بعد از دو س��ال معلوم مي شد 
اين تصوري باطل است و با انتخابات بعدي 
كنگره، وضعيت به طور كلي تغيير مي كرد. 
اين وضعيت گوي��اي گرفتار ش��دن امريكا 
در شكافي اس��ت كه در جامعه آن به وجود 
آمده اس��ت، به نحوي كه قدرت سياس��ي 
نيز به تبع آن دچار ش��كاف شده و دو حزب 
اصلي ديگ��ر نمي توانند مثل قرن گذش��ته 
اكثريت آرا را به دست بياورند. در واقع، رأي 
رأي دهن��دگان دس��ت كم از 2016 به اين 
س��و به برنامه هاي انتخاباتي، اهميت دادن 
به طرح ها و وعده هاي انتخاباتي يا مس��ائلی 
نظير اين نبوده بلكه بيش��تر يك رأي سلبي 
بوده است. ترامپ در انتخابات2016 پيروز 
شد، زيرا رأي دهندگان خواستند به هيالي 
كلينتون »نه« بگويند، بايدن در سال2020 
پيروز شد، چون رأي دهندگان خواستند به 
ترامپ »نه « بگويند و حاال هم به قول تيسن 
به جمهوري خواهان »نه« مي گويند. به اين 
ترتيب، دموكراس��ي امريكايي مبدل به يك 
دموكراسي دوقطبي شده است كه فقط پاسخ 
نه از صندوق هاي رأي به دست مي آيد و اين 
امر باعث شده اس��ت امريكا در اين وضعيت 

دوقطبي گير كند. 

زمزمه روزهاي تاريك تل آويو  
از پشت ميكروفون

 رأي در امريكا براي »نه« گفتن
دموكراسي امريكايي دوقطبي شده است

 دكتر سيدرضا ميرطاهر
در نهمين م��اه جنگ اوكراين، ت��داوم كمك هاي 
نظامي و تس��ليحاتي گس��ترده و چندده ميليارد 
دالري به دولت غرب گراي اوكراين از جانب بلوك 
غرب به س��ركردگي امريكا در معرض ترديد قرار 
گرفته است. ش��واهد و داليل مختلفي در اين باره 
وجود دارد. افزايش مخالفت ه��اي داخلي از علل 
مهم اين تغيير رويكرد محسوب مي شود. در صورت 
تغيير رويكرد غرب به جنگ روس��يه و اوكراين كه 
حاص��ل آن تغييرات احتمال��ي در زمينه كميت و 
كيفيت كمك هاي نظامي و تسليحاتي ارسالي به 
اوكراين خواهد بود، مسلماً اين امر در وضعيت آينده 
جنگ اوكراين تأثيرات مهمي بر جاي خواهد نهاد. 
»جو بايدن« رئيس جمهور امريكا 18آبان در نشست 
خبري پس از برگزاري انتخابات ميان دوره اي امريكا 
با تكرار موضع واشنگتن در ارسال نكردن تسليحات 
دوربرد ب��ه اوكراين تأكيد ك��رد: »نمي خواهيم از 
تسليحات امريكايي براي بمباران به قلمرو روسيه 
استفاده شود. وارد جنگ جهاني سوم نمي شويم.« 
بايدن با تأكيد بر اينكه امريكا با هدف جلوگيري از 
حمله اوكراين به قلمرو روس��يه، سالح دوربرد به 
كي يف ارسال نمي كند، خاطر نشان كرد: »واشنگتن 
چك سفيد امضا به اوكراين نداده است.« وي افزود: 
»هنگامي كه كي ي��ف از ما هواپيماه��اي نظامي 
خواست، ما به آنها جواب رد داديم. نمي خواهيم وارد 
جنگ جهاني سوم شويم. امريكا براي اهداف دفاعي 

تجهيزات نظامي را به اوكراين ارسال مي كند.«

موضع گيري جديد رئيس جمهور دموكرات امريكا 
درباره چك سفيد ندادن به اوكراين و در واقع هشدار 
به اينكه حمايت نظامي و تس��ليحاتي واش��نگتن 
از كي يف نامحدود و بي قيد وش��رط نخواهد بود را 
بايد واكنش بايدن به پي��روزي جمهوري خواهان 
در انتخابات ميان دوره اي و به دست گرفتن كنترل 
مجلس نمايندگان از جانب آنها دانس��ت. در واقع 
برخي س��ران حزب جمهوري خواه پي��ش از اين 
تصريح كرده بودند مايل به تداوم سياست كنوني 
واش��نگتن در قبال جنگ اوكراين نيس��تند و در 
صورت پيروزي در انتخابات ميان دوره اي خط مشي 
ديگري در اين زمينه خواهند داشت. »كوين مك 
كارتي« رهبر جمهوريخواهان مجلس نمايندگان 
امريكا پيش از اين ق��ول داده بود اگر اين حزب در 
انتخابات ميان دوره اي اكثريت را به دست آورد، از 
دادن چك سفيد امضا به كي يف جلوگيري مي كند. 
آنها بر اين گمان هس��تند پ��ول ماليات دهندگان 
امريكايي نبايد بي حساب براي اوكراين خرج شود. 
اين موضع گيري موجب شد بايدن نيز ابراز نگراني 
كند كه جمهوري خواهان ممكن است روند اعطاي 

كمك هاي آتي به اوكراين را به مخاطره بيندازند. 
موضع جديد بايدن با موضع گيري و اظهارات قبلي 
وي تفاوت آشكاري دارد كه مدعي بود اياالت متحده 
در راس��تاي آرمان آزادي و دموكراسي كمك هاي 
بي دريغ به اوكراين خواهد كرد و ملت امريكا نيز بايد 
آماده فداكاري در اين زمينه با توجه به هزينه هاي 
اقتصادي اين مسئله مانند افزايش بهاي حامل هاي 

انرژي باشند. 
   اختالف در ناتو

البته تغيير موضع در قبال تداوم كمك هاي نظامي 
به اوكراين مختص امريكا نيست و به نظر مي رسد 
در مهم ترين سازمان نظامي غربي يعني ناتو نيز در 
اين باره ش��كاف و اختالف ايجاد شده باشد. ينس 
اس��تولتنبرگ دبيركل ناتو 18 آبان افش��ا كرد كه 
برخي از كش��ور هاي عضو ناتو با ارس��ال كمك به 
اوكراين مخالف هس��تند. او گفت كه به رغم اينكه 
بيش��تر كش��ور هاي ناتو قصد دارند به حمايت از 
اوكراين ادامه دهند، در عين حال اذعان كرد برخي 
كشور هاي عضو نظر متفاوتي دارند. استولتنبرگ 

پيش از اين گفت��ه بود ناتو به دنب��ال آتش بس در 
اوكراين طبق شرايط روسيه نيست، زيرا اين پيام 
را القا مي كند كه استفاده از زور منجر به دستيابي 
به اهداف سياسي مي شود. در واقع از ديدگاه سران 
امريكا و ناتو عقب نشيني در برابر روسيه در جنگ 
اوكراين و پيروزي مس��كو در اي��ن جنگ به منزله 

شكست بزرگي براي غرب خواهد بود. 
به رغم شعارهاي بايدن و استولتنبرگ درباره تداوم 
حمايت از اوكراين به نظر مي رس��د با آشكار شدن 
تدريجي اثرات منف��ي جنگ اوكراي��ن بر اقتصاد 
كش��ورهاي اروپايي و امريكا به وي��ژه تورم و ركود 
اقتصادي و بحران انرژي و نيز ص��رف هزينه هاي 
هنگفت براي جن��گ اوكراين كه تاكن��ون بالغ بر 
دهها ميليارد دالر ش��ده، اكنون صداهاي مخالف 
چه در امريكا و چه در اروپا در باره كمك هاي نظامي 
و تسليحاتي به اوكراين بلند شده و همين مسئله 
تداوم روند كنوني را به شدت مورد ترديد قرار داده 
است. به ويژه اينكه هيچ چشم انداز روشني درباره 

جنگ اوكراين و پايان آن وجود ندارد. 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه اخيراً در يك 
س��خنراني  در ايتاليا گفت كه فرصت دستيابي به 
صلح وجود دارد و زمان آن فراخواهد رسيد. با اين 
حال، او تأكيد كرد كه تعيين زمان و شرايط صلح با 
روسيه، به عهده اوكراين خواهد بود. مكرون با انتقاد 
از كس��اني كه مذاكرات صلح با روس��يه را خيانت 
به مبارزه مردم اوكراين توصي��ف كرده اند، گفت: 
»جنگ در اوكراين نمي تواند ادامه يابد. اين جنگ 

زندگي مان را در اروپا تغيير مي دهد و منجر به فقر 
و گرسنگي خواهد شد.« درخواست رئيس جمهور 
فرانس��ه براي پايان يافتن جنگ اوكراين در سايه 
تحوالت اخير در اروپا قابل تحليل است. اروپايي ها 
در آغاز اين جنگ با توجه به ادعاهاي امريكا بر اين 
گمان بودند كه با اعمال تحريم هاي گسترده عليه 
روسيه و ارسال كمك هاي تسليحاتي عظيم براي 
اوكراين در كنار كمك ه��اي امريكا و نيز ارائه انواع 
خدمات اطالعاتي و لجستيكي، ارتش اوكراين قادر 
به مقابله با حمله روس��يه بوده و قادر به شكس��ت 
روسيه در يك جنگ نيابتي خواهند بود. با اين حال 
در نهمين ماه جنگ اوكراين نه فقط روسيه چهار 
استان اوكراين را به خاك خود ملحق ساخته بلكه 
در حمالت انتقامي به مناطق مختلف اين كش��ور 
به دليل حمله خرابكارانه اوكراي��ن به پل كريمه، 
زيرساخت هاي آن از جمله نيروگاه هاي برق را مورد 
هدف قرار داده و مناطق بزرگي از جمله كي يف را 
دچار بي برقي كرده است. اكنون چشم انداز گسترش 

دامنه اين جنگ ويرانگر بيش از هر زماني است. 
در واقع مقامات ارشد اروپايي بيش از پيش نسبت 
به پيروزي اوكراين در جنگ كنوني دچار بدبيني 
شده اند و ديگر مايل به تداوم حمايت از كي يف در 
مقياس قبلي نيستند. همچنين ذخاير تسليحاتي 
برخي كشور هاي اروپايي كه به اوكراين براي مقابله 
با روسيه تسليحات ارسال كرده اند رو به اتمام است 
و ممكن است سال ها طول بكشد كمبود آن جبران 
شود و حتي ممكن اس��ت آنها را در دفاع از خود با 
مشكل مواجه س��ازد. نكته جالب اينكه در امريكا 
يعني كشوري كه به ش��دت خواهان تداوم جنگ 
اوكراين است نيز اين عدم تمايل با توجه به تصريح 
مقامات جمهوري خواه مانند »كوين مك كارتي« 
رهبر اقلي��ت جمهوري خواه مجل��س نمايندگان 
درباره عدم تداوم كمك هاي واشنگتن به كي يف به 
صورت كنوني در صورت پيروزي جمهوري خواهان 

در انتخابات نوامبر 2022 نيز به چشم مي خورد. 
مسئله اي كه براي اروپايي ها قابل پيش بيني نبود، 
واكنش س��خت و غيرمنتظره مسكو به تحريم ها و 
اقدامات خصمانه اروپا بود. ه��ر چند اتحاديه اروپا 
اكنون هشتمين بسته تحريمي را نيز عليه روسيه 
تصويب و ب��ه مورد اجرا گذاش��ته، اما مس��كو نيز 
بيكار ننشس��ته و واكنش هاي مؤثر و البته سختي 
به اقدامات اروپا از خود نش��ان داده اس��ت. روسيه 
به عناوي��ن مختلف اكنون ص��ادرات نفت و گاز به 
اروپا را به حال قطع يا تعليق درآورده و با توجه به 
خرابكاري اخير در خطوط لوله گازي نورد استريم 
كه به گفته مقامات كرملين كار انگليس بوده است، 
اكنون چشم اندازي براي از سرگيري صادرات گاز 
به اروپا وجود ندارد. اين امر موجب كاهش عرضه 
گاز، گراني بي سابقه آن و در نتيجه كمبود برق و گاز 
در اروپا شده است، ضمن اينكه اين مسئله منجر به 
افزايش بي س��ابقه تورم به دليل گراني بيش از حد 
انرژي و نيز بروز رك��ود اقتصادي و كاهش فعاليت 
و تعطيلي بس��ياري از صنايع شده اس��ت. به نظر 
مي رس��د چش��م انداز اقتصادي اروپا نااميدكننده 

شده است. 

غرب در سربااليي جنگ اوكراين

چالش

به رغم شعارهاي بايدن و استولتنبرگ 
درباره تداوم حمايت از اوكراين، آشكار 
ش�دن تدريجي اث�رات منفي جنگ 
اوكراين بر اقتصاد اروپا و امريكا به ويژه 
تورم و ركود اقتصادي و بحران انرژي 
و نيز صرف هزينه هاي هنگفت براي 
جنگ اوكراين كه تاكنون بالغ بر دهها 
ميليارد دالر ش�ده، اكنون صداهاي 
مخالف درب�اره كمك ه�اي نظامي و 
تسليحاتي به اوكراين بلند كرده است

   دورنما

شكس�ت جمهوري خواهان در 
راه انداختن م�وج قرمز و حتي 
كل نتيجه انتخابات به وضعيت 
ش�كاف عمي�ق اجتماع�ي- 
سياس�ي در امريكا برمي گردد 
كه به قدرت رسيدن ترامپ هم 
ناش�ي از آن بود و خ�ودش هم 
دانسته يا ندانسته به آن دامن زد

   رویکرد


