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اندیشکده روز
دستان بسته تل آویو درشام
اندیشــکده «رنــد» در گزارشــی نوشــت :اســرائیل نفــوذ
چندانی بــر رونــد و نتیجــه جنگ داخلی ســوریه نــدارد و
بازیگری منفعل در شکل دادن تحوالت اخیر در خاورمیانه
اســت .اما ،باید توجــه داشــت این رژیــم به دنبــال منافع
امنیتی مهمی در ســوریه است .به حداقل رســاندن نفوذ
ایران و روســیه در ســوریه ،جلوگیری از تبدیل دمشــق به
تهدیــد نظامــی علیــه خــود ،تضعیــف مشــروعیت ادعای
مالکیت سوریه بر بلندی های جوالن و جلوگیری از ایجاد
زیرساخت یا پایگاه های عملیاتی از سوی شبه نظامیان در
امتداد مرزهایش ،از جمله این منافع امنیتی است .با این
حال ،توانایی اســرائیل برای تاثیر بر حوادث سوریه بسیار
اندک است و این بدان معناست که نمی تواند نقش ایران
یا روســیه را کم رنگ کند یا بر توان بقای حکومت اســد اثر
بگذارد یا بــر گروه ها یا افرادی که ممکن اســت جانشــین
اسد شــوند ،اعمال نفوذ کند .در این شــرایط ،تا زمانی که
جنگ در سوریه تغییر مسیر ندهد ،راهبرد اسرائیل احتماال
مبتنی بر نظارت دقیق تحوالت سوریه خواهد بود.
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قاب بین الملل

اظهار نظر روز

نزدیک به روزسرنوشت
شــریفی-فضای انتخاباتی آمریکا در ســال  2016را
یادتان هســت؟ دو رســوایی بــرای دو نامــزد جمهوری
خواه و دموکرات .فایل صوتی فاش شده از تاجر افسانه
ای امالک نیویــورک که به صورت غیــر اخالقی از زنان
یاد می کرد ،به ســرعت در میان خبرگزاری ها دست به
دســت می چرخید .اما ،در همان زمــان صدایی بلندتر
به گوش رســید .صدایی که رســوایی ایمیلــی هیالری
کلینتون را جــار مــی زد .در آن هنگام بود کــه ترامپ از
معرکه گریخت .در فایل صوتی قدیمی فاش شده از او،
ترامپ درباره نزدیک شدن به زنان زیبا گفته بود« :وقتی
تو یک ستاره باشی ،آن ها با تو راه میآیند و تو میتوانی
هر کاری بخواهی با آن ها انجام بدهی ...و آن ها اجازه
میدهند که ایــن کار را بکنی» جو بایــدن معاون باراک
اوبامــا در واکنش به ایــن رویداد گفته بود کــه اظهارات
دونالد ترامپ «کتابچهای از آزار جنسی» است .درست
در همان زمان بود که جیمز کومی سرنوشت انتخابات
را تغییر داد 11.روز مانده به روز انتخابات ،رئیس اف بی
آی از تصمیم خود برای آغاز تحقیقات جدید درباره نحوه
مدیریت ایمیل های محرمانه از سوی کلینتون در زمان

ژست فرانسه برای حمایت از تروریست های مستقر در ادلب

هوسبازیاروپایفرتوت
فادرانی-همیــن چنــد مــاه پیش بــود کــه فرانســه بعد از
حدود  150ســال ،جمجمه  ٣٧الجزایری را به این کشور
بر گرداند .این ســرهای بریــده را ارتش فرانســه به عنوان
"غنیمــت" بــه پاریس بــرده بــود و در مــوزه تاریــخ طبیعی
نگهداری می شــدند .از جملــه این جمجمه هــا ،جمجمه
شــیخ بوزیان ،از رهبران مقاومت در برابر استعمار فرانسه
در روستای الزعاطشــه اســت  ،جایی که  ٨٠٠نفر از زنان
و کودکان یک روستا توســط سربازان فرانســوی قتل عام
شدند .حاال بعد از  150ســال دولتمردان فرانسوی یعنی
میراث داران و نوادگان داعشی های قدیم داعیه دار حقوق
بشرشدهاند.همانهاییکهتاچندروزپیشسرهایبریده
و جمجمه مردم بــی گناه را به عنوان نماد پیــروزی خود در
موزه ملی شــان نگه می داشــتند ،حاال به یک باره دلســوز
ملت عرب و مردم مسلمان شده اند.ســال ها بود که مردم
تصویر داعشی های اصیل و توحش اروپایی ها را فراموش
کرده بودند ،روند تحوالت بین المللی و بیداری ملت های
منطقه به گونه ای بود که کشــورهای اســتعمارگر قدیمی
چون انگلستان و فرانسه به حاشیه رفته بودند .با این حال
سیاستانزواطلبانهاخیرآمریکاوبهویژهرفتاردونالدترامپ

باعث شده تا بار دیگر شاهد بازگشت استعمارگران پیر به
ویژه به منطقه غرب آسیا باشــیم .انگلیسی ها این روزها به
دنبــال احیای پایــگاه های نظامــی خــود در منطقه خلیج
فارس هستند و فرانســوی ها هم چشم به شــامات دوخته
اند.بیجهتنیستکههنوزچندروزیازحمالتموشکی
آمریکا ،انگلیس و فرانسه به ســوریه نگذشته  ،وزیر خارجه
فرانســه درباره سرنوشت تروریســت های مستقر در ادلب
به بهانه وقوع فاجعه انسانی در آن جا ابراز نگرانی می کند.
ژان ایو لودریان در مصاحبه با روزنامه فرانســوی لو ژورنال
دودیمانشگفتخطروقوعفاجعهانسانیجدیددرسوریه
وجود دارد و سرنوشت ادلب باید از طریق روند سیاسی که
خلع سالح شــبه نظامیان را تضمین کند ،مشخص شود.
استانادلبدرشمالغربسوریههماکنونمحلاستقرار
بیشترگروههایتروریستیازجملهداعش،النصره،جیش
االسالم ،فیلق الرحمان وده ها گروه تروریستی دیگر است
کهپسازپیروزیهایارتشسوریهیاتوافقآتشبسبهاین
منطقهمنتقلشدهاند.باتوجهبهاینکهدمشق اعالمکرده
است که همه خاک ســوریه را از کنترل تروریست ها خارج
خواهد کرد و با آزادسازی غوطه شــرقی و تحکیم و تثبیت

تصدی اش به عنوان وزیر امور خارجــه آمریکا خبر داد.
اقدامی که باعث شد هواداران حزب دموکرات از آن به
عنوان اقدامی «جانبدارانه» یاد کنند .کلینتون شکست
خورد و کومی به ادامه کار خود مشــغول شد .اما پس از
چند ماه او نیــز به دســتور ترامپ اخراج شــد .چراکه به
گفته کومی وفاداری اش را به رئیس جمهور جدید اعالم
نکرده بود .حاال رئیس ســابق اف بی آی با کتاب جدید
خود «وفاداری مطلق :حقیقت ،دروغ ،رهبری» ترامپ
را به مبــارزه طلبیده اســت.او  11ماه پــس از برکناری
اش و یک روز مانده به انتشــار کتاب مقابل دوربین ای
بی ســی نیوز قــرار گرفت تا دربــاره ادعاهایش ســخن
بگوید .او دربــاره ترامپ گفت« :شــخصی کــه زنان را
مانند یک تکه گوشــت قلمداد می کنــد و مرتب درباره
مسائل کوچک و بزرگ دروغ می گوید و اصرار دارد که
مردم آمریکا حرف هایش را بــاور کنند ،چنین فردی از
نظر اخالقی صالحیت ریاست جمهوری ایاالت متحده
را ندارد ».من ناکارآمدی ذهنــی او را قبول ندارم .فکر
نمی کنم از نظر جسمی شایستگی اشغال این پست را
داشته باشد .او از نظر اخالقی شایستگی پست ریاست
امنیت در مرکز ،این فرصت برای ارتش سوریه فراهم شده
کهبرپیشرویبهسویمرزهامتمرکزشودوبهاحتمالزیاد
ادلب هدف بعدی خواهد بود  ،از این رو موضع گیری وزیر
خارجه فرانســه را می توان پیش دستی پاریس برای حفظ
توانتروریستهاارزیابیکرد.ازسوییباتوجهبهاینموضع
گیریوزیرامورخارجهفرانسهمیتواندرککردکهحمله
اخیر آمریکا ،فرانسه وانگلیس به دمشق با هدف حمایت از
گروههایتروریستیوکاهشتوانرزمیارتشسوریهبرای
ادامهپیشرویبهسویادلببودهاست.براینمبنامیتوان
حدس زد که اتهام زنی علیه نیروهای ســوری در خصوص
استفادهازتسلیحاتشیمیایی درغوطهشرقی،سناریویی
برای حمایت از تروریست ها بوده و وزیر امور خارجه فرانسه
از هم اکنون با هشدار در مورد ادلب این پیام را می دهد که
بار دیگر هم می توانیم چنین ســناریوهایی را علیه دمشق
اجرا و به سوریه حمله کنیم.با این شــرایط اکنون می توان
حمایت آمریکا ،انگلیس و فرانسه از گروه های تروریستی و
تالش آن ها برای حفظ تروریست ها و ادامه جنگ و کشتار
ســوری ها را بر اســاس بهانه ها وســناریوهای ساختگی،
آشکارا دید .ظاهرا این روزها تروریست ها و داعشی های
قدیم دلشــان برای داعشــی های جدید تنگ شده است و
پدربزرگانداعشیفیلشانیادهندوستانکردهوعزمشان
را برای نجــات نوادگان خود در غرب آســیا جزم کرده اند.
این در شــرایطی اســت که این روزها در قرن بیست و یکم
بازگشــت دوباره اســتعمار قدیم به منطقه تقریبا ناممکن

منیر:
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ترامپ نیاز به عرض اندام داشت

جمهوری را ندارد .رئیس جمهور باید محترم باشد و به
ارزش هایی که اصل و اســاس کشــور ما را تشکیل می
دهد احترام بگــذارد .مهم ترین این ها حقیقت اســت.
رئیس جمهور فعلی توانایی ایــن کار را ندارد«.کومی»
در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این احتمال
که روسیه مدارکی علیه ترامپ در اختیار داشته باشد،
گفت این امــر را بعیــد نمیدانــد .چراکه زمانــی که از
ترامپ درباره موضوع ارتباط وی با روسپی های روسی
پرســیده بود ترامــپ از پاســخ دادن طفره رفتــه بود .او
می گوید« :من شروع کردم به حرف زدن با او (ترامپ)
درباره این ادعا که او در سال  2013در جریان سفر به
روســیه برای مراســم انتخاب دختر شایســته جهان در
یک هتل با روسپی ها سر و کار داشته و این که روس ها
از این کار فیلم گرفته اند .او یک باره حرفم را قطع کرد و
خیلی حق به جانب شروع کرد به حرف زدن درباره این
که به نظر تو اصال من شــبیه کسی هســتم که نیازی به
روسپی ها داشته باشــد؟» کتاب کومی امروز به فروش
می رسد .کتابی که در سرنوشــت سیاسی ترامپ تاثیر
گذار خواهد بود.

کاریکاتور ایتالیایی/تروریست ها :کمک ها می رسند

سیاســت خارجی ترامپ در ســوریه یک درجه از سیاست
عملگرایانه اوباما که آن نیز فاقد نتیجه مشخص بود ،تنزل
کرده و به سیاست واکنشی و اقتضایی رسیده که هدف آن
صرف ًا ممانعت از ،از دست رفتن منافع بیشتر است .واقعیت
ماجرا آن است که آمریکا در سوریه منافع حیاتی نداشته و
آن چه تحت عنوان منافع تعریف میکند بر اساس فشارها و
نظرات متحدان عرب و رژیم صهیونیستی و نیز مسئله حفظ
حیثیت و پرستیژ آمریکا تعریفشده است .به عبارت بهتر در
مقطع کنونی و پس از پیروزیهای محور مقاومت و ناامیدی
از حصول نتیجه مشخص ،آن چه از منظر آمریکا باید حاصل
ترامپ بیتجربــه صراحت ًا بیــان کرد:
شــود همان بود کــه
ِ
خروج از ســوریه .تغییرات متعاقب در این سیاست ،نتیجه
فشــارهای بدنه حاکمیت آمریکا و متحدان بود و تحوالت
مربوط به حمله محدود موشــکی نیز بایــد در جهت تثبیت
تغییر موضع ترامپ از «سیاست خروج» به «سیاست بقای
ِ
مشروط به تأمین هزینه توســط متحدان» ،انجام میشد.
در شرایطی که چالشهای منافع آمریکا در سوریه بیش از
فرصتهای آن است و برنامه و راهبرد کالنی نیز درباره این
کشور وجود ندارد اقداماتی نظیر حمله محدود موشکی با
اهداف مدنظر تناسبی نداشته و صرف ًا جنبه نمایشی پیدا
میکند .فرماندهان نظامی و عقالی واشــنگتن بهخوبی
میدانند کــه اقــدام به حملــه موشــکی نمیتوانــد باعث
تحقق اهدافی نظیر تغییر وضعیت نامطلوب فعلی ،تقویت
جناحهای مخالف در مذاکرات سیاســی ،مهار نفوذ ایران
و روســیه و افزایــش امنیت رژیم صهیونیســتی شــود بلکه
برعکس ،روابط آمریکا با بازیگران اصلی صحنه ســوریه را
وارد ابهام کرده و اوضاع را پیچیدهتر میکند .ناهماهنگی
اقدامات نظامــی و دیپلماتیک ،فقدان انســجام و همرأیی
نظامیان و سیاســتمداران آمریکا ،مشــخص نبودن برنامه
پس از حمالت و در یک جمله ،فقدان اســتراتژی سیاسی
و نظامی منسجم درباره سوریه ،سبب شده است اقدامات
آمریکا صرف ًا جنبه صوری و واکنشی یافته و نهتنها نتیجهای
برای این کشور نداشته باشد بلکه موضع متحدان دمشق
را تقویت کند.

درخواست وزیر فرهنگ سعودی برای
«تبادل فرهنگی» با تل آویو

رئیس سابق اف بی آی :گمان می کنم روس ها چیزی علیه ترامپ دارند

مولر بازرس پرونده روسیه در کنار کومی رئیس سابق اف بی آی

...

تحلیل روز

3

است و تکرار سناریوهای قدیمی هم دیگر جواب نمی دهد
 .لذا می شــود پیش بینی کرد که این هــوس های اروپایی
نوعی هوس پیری است که خیلی زود رسوایی و پشیمانی
به بار خواهد آورد.

ترامپ در آستانه دو رویداد مهم ،نیاز به عرضاندام داشت.
رویداد اول نزدیک شــدن به موعد تمدید توافق هســتهای
با ایــران و دوم دیدار مورد انتظــار وی با رهبر کرهشــمالی
اســت .در انتظار این دو رویداد ،ترامپ وارد آوردن ضربات
موشکی محدودی را که رعد و برق تبلیغاتی بهپا کرده ولی
ذرهای تغییر درتــوازن روی زمیــن بهوجود نیــاورد ،مفید
دانســته اســت .وی با بهرهبرداری داخلی از ایــن ضربات
محــدود ،قصــد دارد روحیه خــود را در برابر ایــران پیش از
تصمیمگیری درباره پرونده هستهای تقویت کند و به خیال
خویش با قدرت برای بهدست آوردن امتیازات حداکثری،
سراغ دیدار با رهبر کرهشمالی برود .این ضرورت میتواند
در ســطح کمتری در ارتباط با اســرائیل از طریق واگذاری
نقشی به آن که درهای خلیجفارس را بیش از پیش به رویش
باز کند و همچنین در ارتباط با سعودی مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .در ارتباط با سعودی ترامپ در صدد آن است که
با تصاحب میزان بیشــتری از ذخایر مالی این کشــور ،این
پولها را در ایجاد و راهاندازی دو پایــگاه نظامی آمریکایی
در شمال ســوریه هزینه کند و مهمتر این که رعد و برق این
ضربات به محل نشســت نمایندگان روسیه و ترکیه و ایران
برسد و به آنان یادآوری کند که هرگونه تصمیمگیری درباره
سوریه در غیاب اوکمال بیاحتیاطی است.

خبر متفاوت
حاشیه های دورهمی سران عرب
رایالیوم:تغییرمکاننشستسراناتحادیهعرباز«ریاض»
بهشهر«ظهران»درساحلشرقیعربستانباهدفپیشگیری
ازتهدیدهایموشکهایانصارا...یمنبود.رئیسجمهوری
مصرنیزدرایننشستدرتپقیکهبازتابزیادوتمسخرآمیزی
در شــبکه هــای اجتماعــی عربــی داشــت نتوانســت واژه
«بالستیک»رادرعبارتیکهمربوطبهحملهنیروهاییمنیبا
موشکهایبالستیکبهعربستانبود،درستتلفظکندوبه
جایآنگفتموشکهای«پالستیکی».اظهاراتبریدهبریده
وتپقهایمکررسلمانبنعبدالعزیزنیز،یکباردیگرهمان
ماجرای معروف بیماری پادشــاه ســعودی را یــادآوری کرد.
واشنگتنپســت در گزارشــی پیرامون بیماریهای سلمان
نوشت :بیماری زوال عقل (دمانس) ســلمان بن عبدالعزیز
زمانی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفــت که در جریان
دیداراوبا«علیزیدان»،نخستوزیرلیبی،اوبهمقاملیبیایی
گفت«:سالممرابهبرادرمقذافیبرسان».ایندرحالیاست
کهمعمرقذافیاکتبر 2011کشتهشدهبود.

تایید صالحیت وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ به اما و اگر کشید

پمپئو روی لبهتیغ

با توجه به مخالفت اعضای
کمیتــه روابــط خارجــی
مجلس ســنای این کشــور
با تاییــد صالحیــت «مایک
پمپئو»بهعنوانوزیرخارجه،
سرنوشــت او احتمــاال بــه
رایگیــری در صحــن ســنا
کشیده می شــود.به نوشته
پایگاه «نیویورک دیلــی نیوز» نامزدی مایــک پمپئو برای
وزیر خارجه شــدن ،در یک وضعیت متغیر و بی ثبات قرار
دارد چرا که او بعد از حمله رئیسجمهور ترامپ به سوریه،
حمایت کمیته روابط خارجی ســنا را از دست داده است.
حاالمدیرکنونیسیاکهبعدازاخراجرکستیلرسوننامزد
پست وزارت خارجه شده است ،شاید با رای منفی همان
هایی که قبال به او (برای سمت ریاست ســیا) رای دادند،
مواجهشود.یکیازاینحامیاندیروزپمپئو،سناتورارشد
و دموکرات ایالت ویرجینیاســت که رســما مخالفت خود
را با تعیین او بــه عنوان وزیر خارجه اعــام کرد .تیم کین،
عضو کمیته روابط خارجی سنا که در مبارزات انتخاباتی

سال2016گزینههیالری
کلینتونبرایسمتمعاون
رئیسجمهور بوده ،گفت:
«ما رئیسجمهــوری داریم
که ضد دیپلماســی اســت
و من در این بــاره که مایک
پمپئو همان تمایل را برای
ضدیت با دیپلماسی نشان
داده ،نگرانی دارم».سناتور کین در زمان تایید صالحیت
پمپئو به عنوان رئیس سیا ،به او رای مثبت داده بود.بنا بر
گزارشنیویورکدیلینیوز،باتوجهبهمخالفت«رندپال»
سناتورجمهوریخواهایالتکنتاکیباپمپئووابرازنگرانی
«جین شهین» عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنا
درباره گزینه پیشنهادی ترامپ ،امکان تایید صالحیت او
توســط این کمیته وجود ندارد.حتی در میان 14سناتور
دموکراتــی کــه قبال بــه پمپئــو رای مثبت دادنــد ،برخی
گفتهاندکهاینباربهاورایمثبتنخواهندداد.باتوجهبه
مخالفتپالوغیبتپزشکیسناتورجانمککین،نتیجه
رایگیریدرصحندرشکوتردیدقراردارد.

"ماموریت انجام شد" ؟

موشک های هوشمند منهدم شده آمریکایی زیر
پای نیروهای سوری

خبر آخر
مسکو:عامالنساختویدئوهایجعلیدرباره
حادثه شــیمیایی «دوما» را شناسایی کردیم
نمایندهروسیهدرسازمانمنعگسترشتسلیحاتاتمیگفت
که این کشور عامالن ساخت ویدئوهای جعلی درباره حمله
شیمیاییادعاییدرمنطقه«دوما»درسوریهراشناساییکرده
اســت .دیپلمات روس در بخش دیگری از اظهاراتش افزود:
«ما شواهد غیرقابل بحثی داریم مبنی بر اینکه هیچ حادثه
حمله شیمیایی روز  7آوریل در منطقه «دوما» اتفاق نیفتاده
و کل ماجــرا ،اقدامات تحریکآمیزی بوده که ســازمانهای
اطالعاتی انگلیــس احتمــا ًال با همــکاری متحدانشــان در
واشــنگتن با هدف فریب جامعه بینالملل و توجیه تجاوز به
سوریهانجامدادهاند».بهگفتهنمایندهروسیهعامالناصلی
ایناقدامتحریکآمیز،سازمانهایغیردولتیظاهر ًافعالدر
زمینهمسائلبشردوستانهبودهاندکهتحتحمایتمخالفان
دولتسوریههستند.

پیتر بیکر ،تحلیل گر نیویورک تایمز:صبح روز بعد
از حمله به سوریه ،دونالد ترامپ ،موفقیت این حمله را
اعالم کرد.ترامــپ در توئیتر نوشــت " :ماموریت انجام
شد".جرجدبلیوبوش،رئیسجمهوروقتآمریکاپیش
ازموفقیتدرجنگعراق،اینعبارترااعالمکردواین
عبارتی است که روســای جمهور و سیاستمداران از آن
به بعد از بیان آن به شــدت پرهیز کرده اند .اما به غیر از
انتخاب کلمات عجیب ،این عبارت این سوال را مطرح
می کند و آن این است که این ماموریت دقیقا چیست؟
حمله اخیر موشــکی انگیزه های متفاوتی را در ترامپ
نشــان می دهد .از یک طــرف رفتارهــای قاطعانه و پر
نخوت وی نشــان می دهد که او سرسخت ترین فرد در
عرصهبینالمللیاستوازطرفدیگرویعمیقااعتقاد
دارد کــه مداخله آمریــکا در خاورمیانه پــس از حمالت
یازدهمسپتامبر،2001اتالفجانومالاست.برخی
معتقدند که این حمله بی فایده بوده و دســتاورد کمی
داشــته و از اختیارات رئیس جمهور به عنــوان فرمانده
کلقوافراتربودهاستچراکهترامپپیشازآنموافقت
کنگره را کسب نکرده بود .منتقدان گفتند اگر انگیزه
ترامپازاینحملهواقعانگرانیهایبشردوستانهدرباره
قربانیانحملههفتهگذشتهبود،ویبایدسیاستخود
را درباره جلوگیری از ورود پناهجویان جدید سوری به
آمریکا تغییر بدهد.نوآه گاتسچاک از موسسه اوکسفام
دربیانیهایگفت:خونریزیوجنایاتجنگیدرسوریه
یادآور این است که غیرنظامیان ســوری اکنون بیش از
همیشــه به حمایت ما نیاز دارند.وی افزود :با این حال
دولتترامپهنوزبدونیکراهبردمنسجمبرایپایان
دادن به این درگیری است و در عوض به دنبال کاهش
کمکهایبشردوستانهوبستندرهابهرویپناهجویان
سوریاست.براساسبسیاریازگزارشها،اینحمله
اوضاعسوریهراتغییرندادوموفقیتچندانیدرتضعیف

اسدنداشتوویهمچنانمیتواندازطریقتسلیحات
متعارف به جنگ با مــردم خود ادامه دهــد .آن طور که
ترامپ قول داده بود که ایران و روســیه به علت حمایت
ازاسدبهایسنگینیپرداختخواهندکرد،اینحمله
در این زمینه نیز کاری از پیش نبرد.ترامپ ســوریه را از
دو منظر می نگرد .جنگ با داعش کــه وی اعالم کرده
استبهپیروزینزدیکاستوجنگداخلیچندجانبه
که وی نمی خواهد بخشــی از آن باشد.ترامپ تصمیم
گرفته است به جای حمله شدیدتری که احتماال مورد
حمایــت جان بولتــون ،مشــاورامنیت ملــی جدید وی
است،رویکردمحتاطانهتریرادرپیشبگیردکهجیمز
متیس ،وزیر دفاع وی بر آن تاکید دارد .اما سوال بزرگ
تری بی پاسخ مانده است.روز جمعه پیش از آغاز حمله
به سوریه ،از هدر نائورت ،سخنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا درباره راهبرد آمریکا در ســوریه سوال شد و وی
گفت نمی خواهد پیش از رئیس جمهور به این ســوال
پاسخدهد.حتیهمانشبکهرئیسجمهورسخنرانی
کرد،سخنانشدربارهراهبردشتاحدودیمبهمبود.به
نظرمیرسدترامپازتاریخاطالعینداردحتیازتاریخ
همینچندسالاخیر.برایمثالاستفادهویازعبارت
"ماموریتانجامشد"موجبمقایسههایناخوشایندی
با تجارب بــوش شــد.بوش در مه 2003پــس از آن که
نیروهای آمریکایی ،صدام را در عراق ســرنگون کردند
روی ناو هواپیمابر آبراهام لینکن پایان عملیات جنگی
عمده در عراق را اعالم کرد .در همین حال ،پشــت سر
وی روی یک پالکارد بزرگ نوشــته شده بود " ماموریت
انجامشد".مشاورانکاخسفیدبعدهاگفتنداینعبارت
بهمعنایتبریکبهخدمهاینناوبرایبازگشتبهکشور
بود .اما این عبارت به استعاره ای برای پیش بینی های
غلط تبدیل شد زیرا پس از آن شورش های وحشتناکی
عراقرابهتحلیلبرد.
CMYK

