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تقسیم پستهای کلیدی

واشنگتن پست (امریکا):

بعــد از درخواســتها بــرای کاهــش
 10درصدی بودجه پلیس تورنتو ،شورای
شهر پرجمعیتترین شهر کانادا ،اعالم
کرد ،مخالف این کاهش است .این شورا
بهجای آن تصویب کرد ،بودجهای برای
تجهیز پلیــس بــه دوربینهــای نظارتی
بــرای ممانعــت از تخلــف ایــن نیروهــا
درنظر گرفته شود.

نتانیاهــو درحالــی بــرای اجــرای طــرح
الحــاق در کرانه غربــی برنامهریزی کرده
اســت کــه مــردم کرانــه غربــی و بویــژه
ســاکنان بخشهای مشــرف به دره اردن
بســیار نگراننــد و میگویند ،اســرائیلیها
زیادهخــواه هســتند ،آنهــا میخواهنــد
سرزمینهای ما را بیش از گذشته اشغال
کنند و در مقابل انتظار صلح دارند.

کامرسانت (روسیه):

رســوایی تأمیــن مالــی احتمالــی طالبان
توســط روســیه برای عملیــات ایــن گروه
علیــه ســربازان امریکایــی بــه ســوژه
انتخاباتی امریکا و ابزار فشــار حامیان جو
بایدن بر دونالد ترامپ تبدیل شده است.
دموکراتهــا خواهان تحقیقــات قضایی
مفصلــی روی ایــن موضــوع و آگاهــی
رئیسجمهوری امریکا از آن هستند.

«الحاق» در گرگ و میش

مادورو نماینده اتحادیه اروپا را
اخراج کرد

نتانیاهو در حالی قصد اجرای الحاق از نیمه شب را داشت
که برخی اجرای آن را غیر ممکن میدانستند

تحمیل امر واقع؛ سیاست دیرینه صهیونیست ها

بنیامیــن نتانیاهو ،نخســتوزیر
رژیم صهیونیســتی اعــام کرد،
طرح الحاق بخشهای وسیعی
از کرانــه باختــری رود اردن بــه
قاسم محبعلی
اراضــی اشــغالی را بهصــورت
کارشناس خاورمیانه
مرحلــه به مرحلــه و در چند فاز
اجرایی میکند و در فاز نخست،
ایــن طرح تنها در دو یا ســه شــهرک اجــرا میشــود ،در واقع در
راستاییکیازسیاستهایدیرینهرژیماشغالگریعنیتحمیل
امر واقع است .این رژیم همواره برای پیشبرد اهداف خود ابتدا
تصمیمــی را اتخاذ میکند و ســعی میکند بــا اجرای تدریجی

reuters

زهره صفاری« /بنیامین نتانیاهو» ،روزگذشته
در آخریــن ســاعتها پیــش از تحقــق رؤیای
5ماهــهاش بــرای اجــرای طــرح الحــاق
پیشنهادی «دونالد ترامپ» در کرانه باختری
و دره اردن ،همچنــان بــا مخالفتهــای
بینالمللی و ممانعت سرســختانه همتایش
در رأس دولت ائتالفی روبهرو بود.
بهگــزارش «گاردیــن»« ،بنــی گانتس» که
مدتی قبل با شــیوع کرونا ،برخالف اعتقادات
حزبیاش ،برای تشــکیل دولــت ائتالفی پای
میز مذاکره با نخستوزیر رژیم صهیونیستی
نشســت ،این بار نیز این ویــروس را بهانه کرد
و اول جــوالی را بــرای اجــرای طــرح الحــاق
مورد نظر نتانیاهو زمانی نامناسب خواند .بنا
براعالم رســانههای اسرائیلی« ،بنی گانتس»
در جریــان مذاکــرات بــا فرســتاده کاخ ســفید
گفــت« :اول جوالی زمان مناســبی بــرای این
کار نیســت چراکــه در میانه بحــران کرونا قرار
داریــم .در حــال حاضــر باید تمرکزمــان روی
این مسأله باشد و هر برنامهای تا بعد از کرونا
به تعویق بیفتد».
اما ایــن اظهارات در حالی مطرح شــد که
اخبــار درز کــرده از جلســه خصوصــی حــزب
لیکود ،تا آخرین ســاعات روز سهشنبه از عزم
راســخ نتانیاهــو بــرای اجــرای طرحالحاق در
موعد مقرر حکایت داشت چراکه او گفته بود:
«ایــن موضوع چندان به نظر گانتس وابســته
نیســت و مذاکــرات بــا امریــکا ادامــه دارد».
بواقع «گانتس» در رأس مخالفان «نتانیاهو»
بــرای اجرای طــرح الحاق در این زمــان بود و
گزارشهــا نیــز خبر از دلســردی امریــکا برای

حمایت از تحقق ایــن طرح در مرحله فعلی
داشــت .حتی بعــد از دیدار «یوســی کوهن»،
رئیس موساد و ملک «عبداهلل» ،پادشاه اردن
نیز این گمانه مطرح شــد که شاید «نتانیاهو»
کمــی از موضــع خــود در الحــاق اراضــی دره
اردن عقــب نشــینی کنــد .اما همیــن فرضیه
صــدای اردن ،فلســطین ،کشــورهای مهــم
اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس را
درآورد تا آنها هر گونه الحاق یکســویه از سوی
اسرائیل را غیرقانونی اعالم کنند.
در همین رابطه «میچله باچله» ،نماینده
ارشــد حقــوق بشــر ســازمان ملــل نیــز گفت:
«الحاق غیرقانونی است .من بشدت نگرانم،
حتی کوچکترین حرکتی در اجرای این طرح،
باعث خشونتهای گسترده شده و جان افراد
زیادی از دســت می رود .این کشــمکشها در
نهایت امید صلــح و اجرای طرح دو دولت را
از بین خواهد برد».
بــه بــاور ناظــران «بنــی گانتــس» نیــز تــا
حــدودی پیشبینی ایــن خشــونتها را کرده
اســت .چراکــه رهبر آبی و ســفیدها نــه تنها با
اصل الحاق مخالف نیســت که از آن استقبال
میکنــد .اما معتقد اســت ایــن اقــدام باید با
حفظ منافع مشترک و طی فرآیندی منطقی
و قابل قبول به انجام برسد.
در میــان این ابهامات ،امــا موافقان طرح
الحــاق واکنــش تنــدی نشــان داده و نتانیاهو
را بــه عقب نشــینی یــا کاهــش تعهداتش در
گسترش مرزهای اسرائیل در دره اردن و کرانه
باختــری متهم کردند .این در حالی اســت که
تحلیلگــران «جروزالــم پســت» همچنــان با

ساکنان خشمگین شهر «حارس» در کرانه باختری در تظاهراتی علیه طرح الحاق

وجود شــرایط اجرای این طرح ،توافق بر ســر
آن را دســت کــم در هفته جــاری غیرمحتمل
میدانستند.
ëëاما و اگرهای پیش روی «نتانیاهو»
اسرائیل سالها است با شهرک سازیهای
غیرقانونی در کرانه باختری ،نفوذ غیرقانونی
خود در این منطقه را آغاز کرده اســت .اکنون
نیــز بــه بــاور ناظــران «نتانیاهو» بهدنبــال آن
است با اجرای معامله قرن «دونالد ترامپ»،
بــه ایــن تجاوزگــری مشــروعیت بخشــیده
و بــه طــور رســمی هــم منطقــه را بــه نقشــه
رژیــم صهیونیســتی بیفزایــد و هم بــا اعمال
محدودیتهــای بیشــتر برای فلســطینیها و
کنتــرل نظامی منطقــه ،قدرت آنهــا را از بین
ببرد.
با تمــام این جذابیتها بــرای «نتانیاهو»
اما مشــکالت پیــش روی آقای نخســتوزیر،
او را تــا آخریــن لحظــات در بــرزخ انتخــاب
قــرار داده بــود« .وادی ابوناصــر» تحلیلگــر
توگــو بــا خبرگــزاری
فلســطینی در گف 
«آناتولــی» ،شــرایط ســخت نخســتوزیر
رژیم صهیونیســتی را با چهار ســناریو تشریح
کــرد« :ســناریوی اول؛ تعویق زمــان الحاق به
بهانه هجمه مخالفــان بینالمللی ،اعراب و
اسرائیل ،در سایه عقب نشینی سیاستمدارانه

و مرحلــه به مرحلــه آن تصمیــم را به واقعیت تبدیــل کند .از
نظــر حقوق بینالملل و تمامی قطعنامههای شــورای امنیت
ســازمان ملل متحــد اجرای طرح الحاق غیرقانونی اســت زیرا
کرانه باختری رود اردن بخشــی از ســرزمینهای اشغالی است
و قدرت اشــغالگر حق ایجاد تغییر در این سرزمینها را ندارد.
از این رو ،واضح است که مخالفتهای بینالمللی گستردهای
در مواجهــه بــا اجرای طرح الحاق شــکل بگیرد .فلســطینیها
هیچــگاه آن را نخواهند پذیرفت.جهان عرب هم باید آمادگی
مخالفت با این طرح را داشــته باشــد اما در حال حاضر جهان
عــرب در وضعیــت مناســبی نیســت و دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهوری امریکا هم بشدت هوادار رژیم صهیونیستی و دولت

قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ اجرایی شد

نــدا آکیش – پارلمــان چین در پایان نشســت ســه روزه خود ،دیروز سهشــنبه
الیحه جنجالی امنیت ملی را به اتفاق آرا تصویب کرد و این قانون قرار است
از امــروز چهارشــنبه اول جوالی در سراســر هنــگ کنگ اجرایی شــود .این در
حالی اســت که حامیان دموکراســی در هنگ کنگ بشدت مخالف این قانون
هســتند و دیــروز اندکــی پــس از تصویب شــدن این قانــون «جاشــوا وونگ»،
یکی از رهبران مشــهور دموکراسی خواه اســتعفا داد و اعالم کرد ،از این پس،
مبارزاتش را بهصورت فردی ادامه میدهد.
به گزارش الجزیره ،پس از آنکه روز سهشنبه رسانههای هنگکنگ از تصویب
الیحه امنیت ملی در پارلمان چین خبر داده و بهنقل از منابع چینی نوشتند،
این قانون با هدف مبارزه با تروریســم ،خرابــکاری و مداخالت خارجی وضع
شــده اســت ،منتقدان واکنش نشــان داده و گفتنــد ،این قانــون خودمختاری
هنــگ کنــگ و آزادی را کــه چین در ســال  1997به ایــن منطقه وعــده داده و
اعطــا کــرده بــود ،از بین میبــرد .از آنجــا که قانــون امنیت ملــی همزمان با
سالروز انتقال حاکمیت هنگکنگ از بریتانیا به چین اجرایی میشود ،برخی
تحلیلگران انتخاب امروز را بهعنوان آغاز این قانون معنادار توصیف کردند.
به عقیده کاترینا یو ،تحلیلگر الجزیره ،این همزمانی ســمبلیک اســت و پکن
میخواهــد با این کار به مردم هنگکنگ بگویــد که رهبران چین هر کاری که
الزم باشد خواهند کرد که هنگ کنگ را حفظ کنند.
اندکــی پــس از تصویــب ایــن قانــون جاشــوا وونــگ ،رهبــر معترضــان
دموکراســی خواه هنــگ کنــگ از رهبــری گــروه «دموسیســتو» اســتعفا کرد و
در شــبکههای اجتماعی نوشــت :این پایان هنگ کنگی اســت کــه جهان قبالً
میشــناخت .از امــروز بــه بعد هنــگ کنگ وارد عصــر جدیــدی از حکمرانی
شــده و این دولت شــهر بــه یک ایالت پلیــس مخفی تبدیل میشــود .وونگ
همچنیــن خــود را یکــی از افرادی دانســت که هــدف قانون امنیــت ملی قرار
خواهــد گرفــت و مجازات خواهد شــد .ســردبیر نشــریه دولتی گلوبــال تایمز
چیــن در توئیتــر درباره قانون امنیت ملی نوشــت ،ســنگینترین مجازاتی که
در این قانون تعریف شــده ،حبس ابد است .عالوه بر وونگ ،ناتان ال ،جفری
نگو و اگنس چو ،دیگر رهبران دموکراســی خواه هنگ کنگ هم اعالم کردند،
استعفا میدهند.
ژاپــن چهارشــنبه گذشــته دربــاره تصویــب قانــون امنیــت ملــی گفتــه بــود،
«تأســف بار» اســت .رئیس جمهوری تایــوان هم گفته بود ،نســبت به نتیجه
بخــش بودن این قانون «بســیار ناامید» اســت .دومینیــک راب ،وزیر خارجه
انگلیــس هــم از ایــن اقــدام چیــن بهعنــوان «یــک گام خطرنــاک» نــام برد.
جزئیــات ایــن قانــون  6فصلــی و 66بندی قــرار بود صبــح امروز چهارشــنبه
حوالی ساعت  10صبح به وقت محلی از سوی مقامات چینی رسانهای شود.

امریکا است .سناریوی دوم؛ الحاق مرحلهای
اســت کــه از الحــاق شــهرکهای نزدیــک
بیتالمقدس شــروع میشــود و نخستوزیر
را گام بــه گام بــه  30درصد مــورد نظرش در
کرانه باختری خواهد رســاند .سناریوی سوم؛
نادیده گرفتن مخالفــان بینالمللی و اجرای
تمــام و کمال طرح الحاق اســت و ســناریوی
چهــارم هــم معتقــد اســت ،ممکــن اســت،
نتانیاهــو شــوک بزرگــی بــه جهــان وارد کرده
و امــروز طــرح الحاق را تمــام و کمال اجرایی
کند .بــه نظر میرســد محتملترین انتخاب،
الحــاق مرحلــهای باشــد .البتــه در ایــن میان
فشار کشورهای عربی و اروپایی و حتی نتیجه
انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا در روند
پیشروی طرح مؤثر خواهد بود».
در کل همان طور که «هندوســتان تایمز»
نوشــته اســت ،مهمتریــن و ابتداییتریــن
نتیجه طرح الحاق برای منطقه اشــغال شده
فلســطین ،آغــاز درگیــری و پایــان احتمالــی
طرح تشــکیل دو دولت اســت که کشــورهای
بســیاری روی آن ســرمایهگذاری کردهانــد،
عــاوه بــر ایــن اختالفــات درون کابینــه رژیم
صهیونیســتی نیــز بزرگترین معضلی اســت
که تا آخرین لحظــات ،نتانیاهو را دچار بیم و
امید اجرای این طرح کرده است.

افراطــی نتانیاهــو میباشــد .در امریکا از جنگ جهانــی دوم به
این ســو سابقه نداشــته که یک رئیس جمهوری تا این اندازه از
دولت رژیم صهیونیستی آشکارا و بیپروا حمایت کند .بنابراین
میزان موفقیت نتانیاهو در تبدیل کردن تصمیم طرح الحاق به
واقعیت الحاق بستگی به وضعیت جامعه بینالملل ،جهان
عــرب و منطقه دارد .این موضوع همچنین بســتگی به نتیجه
انتخابات ریاســت جمهوری امریــکا دارد .از آنجایی که در حال
حاضــر ترامپ بــا چالشهای جــدی داخلی و خارجــی روبهرو
اســت و محبوبیتش کاهــش یافته ،در صورتی کــه در انتخابات
نوامبــر یــک فرد دموکــرات پیروز شــود ،ممکن اســت کار برای
تحقق امیال دولت نتانیاهو باز هم تا حدودی دشوارتر شود.

وصال روحانی /نیکوالس مــادورو ،رئیسجمهوری
قانونی ونزوئال روز گذشــته تنها چند ســاعت بعد از
آنکه «اتحادیه اروپا» مجازاتهایی را علیه نیروهای
وفــادار بــه وی تعیین و اعــام کرد ،بــهنماینده این
اتحادیه در خاک این کشــور امریکای جنوبی دستور
داد ،هرچه سریعتر ونزوئال را ترک کند.
افرادی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدهاند،
 11مقام ونزوئالیی هستند که از نظر اروپا ،جرمشان
نفــی آزادیهــای مــردم ونزوئــا و تــاش بــرای
حفظ مادورو عنوان شــده اســت .بهگــزارش «دیلی
تلگراف» ،اتحادیه اروپا و اکثر اعضای آن معتقدند
رهبــر برحق و جدید ونزوئال ،خوان گوایدو ســرکرده
حــزب مخالــف دولت اســت و حقانیت او در ســایه
رأی حداکثــری کنگــره ایــن کشــور بــه وی در ژانویــه
امسال (دیماه  )1398احراز شده و از آن پس ستیز
گوایــدو و مــادورو بــرای حاکمیت مطلق برکشــور و
بیــرون راندن دیگــری از اریکه قدرت ،شــدت گرفته
اســت .این در حالی اســت که شــورای عالی قضایی
ونزوئال ،لوییس پارا را به رســمیت میشناسد .کسی
که با مــادورو روابط نزدیکی دارد و به همین ســبب
نیــز نامــش جزو  11مقامی اســت کــه اتحادیــه اروپا
هدف مجازاتهای تازه خود قرار داده است .اسامی
فرانکلیــن دووارته و خوزه گریگوریــو نوریهگا هم که
حامی مادورو و معاونان منتخب کنگره ملی ونزوئال
بودهانــد ،در این لیســت مشــاهده میشــود .مادورو
بــرای مقابله بــا جو تنــدی کــه بیانیههــای اتحادیه
اروپــا را تدوین کــرده ،تصریح کرده اســت که ایزابل
بریل هانته پدروزا نماینده ارشــد اتحادیه اروپا فقط
 48ســاعت وقت برای ترک ونزوئــا دارد و حتی به
تمسخر گفته که حاضر است یک هواپیمای کوچک
مســافربری را به این زن سیاســتمدار قرض بدهد تا
روند خروجش از ونزوئال توأم با اطمینان و ســرعت
شود .در نقطه مقابل اتحادیه اروپا تأکید کرده تالش
اطرافیان مادورو برای ســلب مصونیت پارلمانی از
مخالفــان وی در کنگــره ملــی ونزوئال خــاف قانون
اساســی این کشور و اقدامی در راستای تشدید آنچه
ایــن اتحادیه اســتبداد در ونزوئال میخواند ،اســت.
این در حالی اســت که بهگزارش «آسوشــیتدپرس»
وزارت اطالعــات ونزوئال اهمیتــی به بیانیه اتحادیه
اروپــا نــداده و حتی متذکر شــده که اســامی کامل 11
فرد تحریم شده را نمیداند .دیوانعالی ونزوئال هم
که در هنگامه تقابل مادور و گوایدو به مادورو وفادار
مانــده ،با تشــکیل یک کمیتــه جدیــد نظارتی برای
انتخابات پارلمانی جدید در ونزوئال کوشــیده است
از افزایش حامیان گوایدو در این نهاد و هر ســازمان
تأثیرگــذار دیگری بــر انتخابات جلوگیــری و فضا را
بــرای یک پیروزی تــازه برای مــادورو و طرفدارانش
مهیا کند.

امریکای التین

بعــد از دیــدار با ترامپ ،جلســه دیگــری با حضور من ،پریبــاس و بنن در
یک اتاق کنفرانس کوچک برگزار شــد که طی آن هر دو نفر معتقد بودند
دیدار با ترامپ «بسیار خوب» پیش رفته است .بنن اشاره کرد که ترامپ
تاکنــون از نظــر گســتره بحث سیاســت خارجی ،ترســیم چشــم اندازها و
تشــریح جزئیات هرگــز چنین حرفهایی را نشــنیده بود .جالــب اینکه با
وجود این حرفها آنها همچنان اصرار داشتند که من پست قائم مقامی
وزیــر را بپذیــرم ،چــون خوشــبین نبودنــد که پســت وزارت به من برســد.
دوباره توضیح دادم که چرا حضورم در این پست مثمر ثمر نخواهد بود.
روز بعــد مطلع شــدم که ترامپ قرار اســت با تیلرســون برای تصدی
پســت وزیــر خارجــه مصاحبــه کنــد و این نخســتین بــار بود که اســم وی
بهعنــوان نامــزد وزارت خارجــه مطــرح میشــد و متوجــه شــدم کــه چرا
پریبــاس و بنــن اصرار داشــتند من به پســت قائم مقامــی وزارت خارجه
فکر کنم.
نــه ترامپ و نــه دیگران در مــورد موضوع تأیید صالحیــت نامزدهای
وزارت خارجــه توســط مجلس ســنا حرفــی نــزده بودند .اکثــر نامزدهای
پیشــنهادی ترامپ بایــد منتظر مخالفت تعداد قابــل توجه یا حتی همه
سناتورهای دموکرات میبودند.
دیدگاههای انزواگرایانه سناتور «َرند پال» در حوزه سیاست خارجی که
برای همه شــناخته شده است ،میتوانســت برای من در صورت معرفی
شــدن به ســنا بهعنوان نامزد تصدی وزارت خارجه مشــکل ساز شود ،اما
چنــد ســناتور جمهوریخــواه (از جمله جــان مک کین ،لیندســی گراهام و
کــری گاردنر) به من اطمینان داده بودند که بر مخالفت افرادی مثل رند
پال غلبه خواهند کرد.
در هــر صــورت پــس از مالقاتــی کــه بــا ترامپ و مشــاورانش داشــتم،
ســکوت حکمفرما شــد و هیچ خبــری از برج ترامپ نیامــد و من متقاعد
شدم که همچنان یک شهروند عادی باقی میمانم.
اعــام نامــزدی تیلرســون برای تصــدی پســت وزارت خارجــه در روز
 13دســامبر قطعی شــد امــا موج جدیــدی از گمانه زنیهــا در موافقت و
مخالفت با احتمال تصدی پست قائم مقامی وزارت خارجه توسط من،
شــروع شــد .یکی از مشــاوران ترامپ ضمن تشــویق من بــه پذیرش این
پســت ،میگفت؛ «در عرض  15ماه شــما وزیر خارجه خواهید شــد .همه
مالحظات و معذوریتهای ترامپ را در مورد این انتصاب میدانند».
یکــی از ایــن مالحظــات ســالها حضــور تیلرســون در شــرکت نفتــی
«اکسون موبیل» بود که طی آن روابط خوبی را با والدیمیر پوتین و روسیه
برقــرار کرده بــود و ترامپ نیز دقیقاً در همان زمــان در معرض انتقادات
زودهنگام و در عین حال مداوم منتقدان قرار داشت که او را به همدستی
با پوتین برای شکست هیالری کلینتون متهم میکردند.
هرچنــد کــه ترامــپ در نهایــت از ســاخت و پاخــت بــا روسهــا تبرئه
شــد ولی واکنش دفاعی وی بهطــور آگاهانه در این راســتا بود که دخالت
روســیه در انتخابات امریکا و انتخابات ســایر کشورهای جهان و همچنین
در بحثهــای کلیتر مربوط به سیاســتگذاری عمومــی را بهنوعی نادیده
بگیرد یا انکار کند.
ســایر دشــمنان امریکا مثل چین ،ایران و کره شــمالی هم در این امور
مداخلــه میکردند .در همان روزها مــن در تحلیلهایی که ارائه کردم بر
اهمیت و حساسیت مداخالت خارجی در سیاستهایمان تأکید کردم.
ســناتور مک کین در اوایل ماه ژانویه ( )2017از من تشــکر کرد و گفت؛
«تــو مــردی پایبند به اصول هســتی» ،این حرف نشــان میدهد که شــاید
اگــر او این پیشــامدها را میدانســت ،از من نزد ترامــپ تعریف و تمجید
نمیکرد.
در وزارت دفــاع هــم در مــورد انتخاب قائــم مقام وزیــر بحث و جدل
جریان داشــت .متیــس بهدنبال این بود که یکی از مقامــات دوران اوباما
بهنام «میشل فالرنوی» را برای این پست انتخاب کند.
اگــر هیالری کلینتون رئیس جمهوری میشــد ،احتماالً خانم فالرنوی
دموکــرات بهعنــوان وزیر دفاع دولت وی انتخاب میشــد ،امــا اینکه چرا
متیــس خواهــان اســتفاده از وی در یک دولــت جمهوریخواه بــود ،واقعاً
برای من قابل درک و فهم نبود.
عــاوه بــر این متیس تالش داشــت تا «آن پترســون» یکــی از مدیران
باسابقه در بخش خدمات برون مرزی وزارت خارجه را در جایگاه مهم و
حساس معاونت وزیر دفاع در حوزه سیاستگذاری منصوب کند.
مــن در چنــد نوبــت با خانم پترســون کار کــرده بودم و معتقــدم که او
بیشتر برای تصدی یک پست ارشد در بخش سیاستگذاری در یک دولت
لیبرال دموکرات مناســب بود ،نه دولت جمهوریخواه .ســناتور «تِد کروز»
از متیس درباره پترســون ســؤال کرد اما وزیر دفاع نتوانســت یا نخواســت
دالیــل خــود را برای نامزدی وی تشــریح کند و در نهایــت پس از افزایش
مخالفتهــا از ناحیه ســناتورهای جمهوریخواه و دیگــران ،نامزدی خانم
پترسون برای معاونت وزارت دفاع منتفی شد.
این نوع آشــفتگیها منجر به این شد که افرادی نظیر سناتور گراهام و
دیگران به من مشــورت بدهند که بهتر اســت در شروع کار دولت ترامپ،
کنــار بایســتم و منتظــر بمانــم تا شــاید در آینده بــه دولت بپیونــدم .من
شخصاً این مشورتها را متقاعدکننده یافتم.
در اواخر ســال  2016مدتی نیــز موضوع احتمال انتصاب من بهعنوان
مدیر اطالعات ملی (که به نوعی مســئول کل تشکیالت اطالعاتی امریکا
میباشــد) مطــرح شــد ولی در نهایــت در اوایل ســال  2017ســناتور َ
«دن
کتس» رسماً برای تصدی این پست معرفی شد .به نظر من این سازمان
جدید که پس از حمالت تروریســتی  11سپتامبر  2001توسط کنگره و برای
به اصطالح هماهنگی بیشــتر و بهتر جامعه اطالعاتی ایجاد شد ،یک کار
اشتباه بود.
ایــن ســازمان در واقــع بــه یک پوشــش و روکــش بوروکراتیــک اضافی
تبدیــل شــد .حــذف ایــن روکــش بوروکراتیــک یــا اصــاح ایــن وضعیت
بهعنوان مدیر اطالعات ملی از جمله کارهایی بود که عالقهمند به انجام
آن بــودم امــا خیلی ســریع به این جمعبندی رســیدم که ترامپ شــخصاً
عالقــهای به انجام این کار و حمایت از آن ندارد که در این صورت از نظر
سیاسی کار من بسیار سخت میشد.
همچنیــن بــا توجــه به درگیــری طوالنــی و تقریبــاً بیمنطــق ترامپ و
جامعــه اطالعاتــی امریــکا که خیلی زود شــروع شــد ،بایــد بگویم خوش
شــانس بــودم که پســت مدیر اطالعات ملی در مســیر حرفــهای من قرار
نگرفت.
به این ترتیب بود که دوره انتقالی بدون هیچگونه چشــمانداز روشنی
در زمینــه احتمــال پیوســتن من به دولت ترامپ ســپری شــد .من نتیجه
حاصــل شــده را چنین حالجــی کردم که اگــر فرآیند تصمیم ســازیهای
ترامپ پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری نیز مثل گزینش اعضای
دولتــش نامتعــارف و دمدمی مزاجانه باشــد ،همان بهتر که کنار باشــم،
امــا واقعــاً کســی نمیتوانــد چنیــن چیــزی را در مــورد کل کشــور بگویــد،
چــون تصمیمــات ترامپ همــه را تحت تأثیــر قرار میدهد و همه کشــور
نمیتوانند کنار بایستند.
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