پنجشنبه  27آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7519

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

خروج از سوریه

editorial@irannewspaper.ir

نشنال هرالد تریبیون(پاکستان)

ونکوور سان(کانادا)

هشت صبح (افغانستان)

پــس از کشــمکشهای طوالنی و ســخت،
دولتهای پاکســتان و عربستان سعودی
بــرای آغــاز روابــط همــکاری دوجانبــه
بــزودی وارد مذاکــره میشــوند .گفتــه
میشــود «عمــران خــان» نخســت وزیــر
پاکســتان و «بــن ســلمان بــن عبدالعزیز
الســعود» شــاهزاده ســعودی نیز توافقی
تلفنی در این باره داشتهاند.

بیــش از  67درصــد مــردم کانــادا قصــد
تزریــق واکســن را دارنــد امــا  14درصــد
قاطعانــه مخالــف هســتند و چنــد درصد
باقیمانــده نیز هنــوز تصمیــم نگرفتهاند.
این آمار پس از نخستین روز واکسیناسیون
در انگلیــس ،در کانادا انجام شــد و دولت
توانست رأی مثبت دوسوم جمعیت این
کشور را برای این اقدام ثبت کند.

کشدار شــدن مذاکرات صلح بیناالفغانی
میــان طالبــان و نماینــدگان دولت مرکزی
افغانســتان ،انتخابــات آتــی ایــن کشــور را
بــا امــا و اگرهایــی همــراه کــرده اســت .در
همین راستا ،بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه
نیــز هشــدار داده اســت کــه رونــد صلــح و
اولویتهــای آن نبایــد انتخابات شــوراها و
پارلمان را به مخاطره بیندازد.

جدایی یاران وفادار «ترامپ»

منابع نزدیک به سنا ،از تالشهای پنهانی رئیس اکثریت جمهوریخواهان علیه ترامپ خبر دادهاند
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زهره صفاری /شــوک شکســت در کالج
الکتــرال هنوز بــرای «دونالــد ترامپ»
تمام نشــده بود که «میچ مک کانل»،
رئیــس اکثریــت جمهوریخواهان ســنا
با ارســال پیام تبریک بــه «جو بایدن»
ضربه کاری را بر پیکر رئیس جمهوری
و حامیانش وارد آورد.
به گزارش «واشنگتن پست» ،عصر
روز دوشــنبه زمانــی کــه آرای الکترال،
ریاســت جمهوری «بایــدن» را قطعی
اعــام کــرد ،اطرافیــان و مشــاوران
ترامــپ با اتکا به امتیــاز حزبی خود در
سنا ،کار را تمام شده ندانستند و اعالم
کردند پیروز انتخابات امسال 6 ،ژانویه
و در جلسه کنگره تعیین خواهد شد.
امــا ســاعاتی از ایــن رجزخوانیهــا
نگذشــته بــود کــه «مــک کانــل» مهــر
سکوت را شکســت و به نتیجه الکترال
واکنــش نشــان داد« :مــن بــه «جــو
بایــدن» رئیــس جمهــوری منتخــب
تبریک میگویم».
اما این پیام تنها ظاهر ماجرا اســت
و بــه گفته چندین منبع نزدیک به این
ســناتور جمهوریخــواه ،او در پس پرده
یکی از معاونان ارشــدش «جان تون»
ســناتور داکوتای جنوبــی را مأمور کرده
تــا در البی با نماینــدگان جمهوریخواه
اجازه ندهد پروسه محکوم به شکست
براندازی انتخابات به نتیجه برسد.
بــه بــاور تحلیلگــران اینکــه «مــک
کانل» به عنوان قدرتمندترین نماینده
جمهوریخواهــان در کنگــره« ،بایــدن»
را بــه رســمیت شــناخته اســت در واقع
معنایــی جــز خــط بطــان بــر  6هفتــه
جنجــال «ترامــپ» پــس از انتخابــات
ندارد و او جمهوریخواهان را در دوراهی
ســخت وفاداری به «دونالــد ترامپ» و
حفظ اصالت انتخابات قرار داده است.
البته به نظر میرسد او برای ارسال
ایــن پیام همه جوانب را در نظر گرفته
چراکــه پیش از اینکه پیام اصلیاش را
به رئیــس جمهوری جدید و معاونش
بدهد ،مدحــی افراطگونــه از اقدامات
مؤثــر «دونالــد ترامپ» ارائه و ســپس

از او عبــور کرد و بــه دولت جدید چراغ
سبز نشان داد.
بی شک تحرکات داخلی نمایندگان
کنگره به رهبری «مو بروکس» ســناتور
آالبامــا بــرای یارگیری در مســیر تغییر
نتیجــه انتخابــات بــه ســود «ترامــپ»
زنــگ خطــر را بــرای «مــک کانــل» و
بســیاری دیگــر از جمهوریخواهــان بــه
صــدا درآورده اســت ،بــه طــوری کــه
گفته میشــود اگر دستکم یک سناتور
دیگر بــه این کمپین بپیوندد جلســه 6
ژانویــه کنگــره بــا چالش جــدی روبهرو
خواهــد شــد .شــواهد نشــان میدهــد
هیچ ســناتوری به تازگی به این کمپین
نپیوسته است.
از ســوی دیگــر به گفتــه تحلیلگران
«نیویــورک تایمــز» ،تغییــر موضــع
«مــک کانــل» کــه یــک مــاه و نیــم در
برابــر اتهامــات بیاســاس تقلــب در
انتخابات ســکوت کرده و حتی پیگیری
ایــن اتهامات در مراجع قضایی را حق
ترامــپ میدانســت ،تنها بــرای حفظ
دو کرسی باقیمانده سنا در جورجیا به
سود حزب خود بوده است.
در ایــن میــان گرچــه پیــش از ایــن
جمهوریخواهانــی ماننــد «پل میچل»
ســناتور بازنشسته میشــیگان به منزله
اعتراض به اقدامــات ترامپ ،از حزب
خداحافظــی کــرد و ســناتور «میــت
رامنــی» از ایالت یوتا نیــز «جو بایدن»
را به رسمیت شــناخت و از اقدام مک
کانــل حمایــت کــرد امــا شــماری نیــز
رئیس ســنا را به نقد کشــیدند« .مارک
لوین» تحلیلگر سیاسی رادیوی امریکا
بــا لحنــی تنــد «مــک کانــل» را مــورد
خطــاب قــرار داد و گفت« :تــو و خیلی
از اعضای سنا و مجلس نمایندگان ،با
کمک ترامپ به این جایگاه رسیدهاید.
مدت زیادی است که در کرسی ریاست
بــودی ،بــه نظرم زمــان آن رســیده که
یک تازهنفس جایگزینت شود».
تحلیلگــران «ســیانان» بــر ایــن
باورنــد که پیام «مک کانل» یک اقدام
کامــاً نمادیــن بود چراکه خــط پایانی

بــر دوران ترامپ کشــید و بــا تمایل به
ســمت بایدن مقدمات شرایط حضور
او در کنــار رئیــس جمهــوری جدیــد را
فراهم آورد.
ëëاستقبال «بایدن» ،عتاب «ترامپ»
«بایــدن» کــه سیاســت مصالحه با
جمهوریخواهــان را در پیــش گرفتــه
اســت وقتــی پیــام «مــک کانــل» را
دریافــت کــرد ،برای نخســتین بار پس
از انتخابات امسال با او تماس گرفت.
رئیــس جمهوری منتخب کــه در برابر
خبرنگاران ایــن مکالمه را گفتوگویی
مثبــت عنوان کرده اســت ،گفت« :من
بــا او تمــاس گرفتــم تــا بهخاطــر پیام
تبریکش تشکر کنم و به او گفتم گرچه
ما اختالفنظر بســیار زیادی داریم اما
کارهای زیادی هســت که میتوانیم در
کنار یکدیگر انجام دهیم».
شــاید این تماس در شــرایط عادی
هیــچ اهمیتــی نداشــت امــا غوغــای
ترامــپ در ایــن شــش هفتــه کار را بــه
جایــی رســانده اســت کــه بســیاری از

نماینــدگان جمهوریخــواه این تماس
را نشــانهای بــرای اثبات شــکاف میان
حزبشان عنوان کردند.
بــه نوشــته «ســیانان» ،پــس از
بایــدن ،معاونــش «کامــا هریــس»
نیز کــه در پیام «مک کانــل» به عنوان
نخســتین معاون زن رئیس جمهوری
امریــکا مورد تقدیر قــرار گرفته بود ،به
رئیس سنا پاسخ داد و گفت« :من فکر
میکنــم ایــن پیام بســیار مهــم و قابل
اهمیت اســت .من «میــچ مک کانل»
را به خاطر این اقدام تحسین میکنم.
البتــه همــه میدانیم که بهتــر بود این
کار زودتر انجام میشــد اما به هر حال
ایــن تأخیــر چیــزی از اهمیــت آن کــم
نمیکند».
اما به نوشــته «یورو نیوز» ،این پیام
«مک کانل» همانقدر که کام «بایدن»
و هوادارانــش را شــیرین کــرد ،بــرای
«ترامپ» و طرفدارانــش مانند زهری
تلــخ و مرگبــار بــود« .دونالــد ترامپ»
آنقــدر از ایــن اتفــاق ناخشــنود بود که

مجبــور شــد بــار دیگــر پــای لپتاپش
بنشــیند و بــا پیامــی توئیتــری رئیــس
اکثریــت جمهوریخواهــان را مــورد
عتــاب قرار دهــد« :میــچ؛  75میلیون
رأی؛ رکــوردی بــرای رئیسجمهــوری
مســتقر در کاخ ســفید و رقمــی بســیار
چشــمگیر اســت .بــرای عقبنشــینی
خیلی زود اســت .حــزب جمهوریخواه
باالخــره بایــد جنگیــدن را یــاد بگیرد.
مردم عصبانی هستند!»
ëëتدارک آینده با ثبت رکوردهای جدید
در میــان ایــن کشــمکشها« ،جــو
بایــدن» بــا گرفتــن رأی کالــج الکترال
قاطعانهتــر بــه جلــو گام برداشــته و
در نخســتین ســفرش بــه جورجیــا در
کمپیــن تبلیغاتــی برای رقابت بر ســر
دو کرســی باقیمانده ســنا حضــور پیدا
کرد .رئیس جمهــوری منتخب امریکا
در آستانه این کمپین از مردم خواست
بــا انتخــاب کاندیداهــای دموکــرات،
اکثریت ســنا را همســو با دولت کرده و
مســیر را برای او تسهیل کنند« :این دو

نفــر را برای من بفرســتید تــا ما کنترل
سنا را به دست بگیریم».
در همیــن حــال او بــرای تکمیــل
کابینــهاش اعضــای جدیــدی را نیــز
معرفــی کــرد .انتصاباتــی که شــگفتی
کابینــه جدیــد دولــت امریکا را بیشــتر
کــرد« .جــو بایــدن» بــا اعطــای وزارت
حمــل ونقل به «پیــت بوتجیج» برای
نخســتین بــار یکــی از رقبــای خــود در
انتخابــات درون حزبــی را بــه عنــوان
مقامی ارشد وارد کابینهاش کرد.
بــه نوشــته «یــورو نیــوز» ،شــهردار
ســابق «ســاوت بنــد» ایالــت ایندیانــا،
در صورت کســب رأی اعتماد از ســوی
ســنا ،نخســتین عضــو کابینــه دولــت
فــدرال امریــکا خواهد بود کــه گرایش
همجنســگرایی داشــته و آن را علنــی
اعــام کرده اســت .او در صــورت ورود
بــه کابینــه تصویب یک بســته محرک
اقتصــادی بــرای ســرمایهگذاری در
زیرســاختها بــا حمایــت دو حــزب
دموکرات و جمهوریخــواه را در برنامه
دارد .عالوه بر «بوتجیج» ،رســانههای
امریکایی معتقدند «بایدن»« ،جنیفر
گرانهلــم» ،فرمانــدار پیشــین ایالــت
میشــیگان را نیــز به عنــوان وزیر انرژی
در نظــر گرفتــه اســت .اگــر او نیــز رأی
اعتماد بگیرد شــمار زنان کابینه جدید
دولــت امریکا به  9نفر رســیده و رکورد
جدیــدی در این بــاره به نــام بایدن به
ثبــت میرســد .در همین حــال «جینا
مــک کارتــی» نیز کــه ســابقه فعالیت
در ســمت اداره حفاظــت از محیــط
زیســت امریــکا را دارد ،بــرای پســت
هماهنگکننده ارشــد امور اقلیمی در
نظر گرفته شده است.
در حــال حاضــر پــس از والدیمیــر
پوتین رئیس جمهوری روسیه ،رؤسای
جمهــوری برزیــل و مکزیــک نیــز بــه
«بایدن» تبریک گفتند تا «کیم جونگ
اون» رهبر کره شمالی تنها مقام ارشد
مطرح در دنیا باشــد که هنوز واکنشــی
بــه کنــار رفتن «ترامــپ» نشــان نداده
است.

«او» میخواهد معمار یک امریکای متفاوت باشد

پست معاونت برای «هریس» کوچک است!
توماس ال فریدمن

تحلیلگر و روزنامه نگار امریکایی
مترجم :وصال روحانی

از همــان نــگاه نخســت درمییابید که
«کامال هریــس» ســالمتر و پرتوانتر از
آن اســت کــه قالــب معاونت ریاســت
جمهــوری امریــکا بــرای او کافی باشــد
و میخواهــد یــک معمــار ویــژه شــود.
این زن  55ســاله که ریشــههای شــرق
آســیایی و البته زندگیاش در امریکا او
را به نخســتین معاون زن سیاهپوست
در تاریخ سیاســت امریکا تبدیل کرده،
چنان پرشور حرف میزند که مشخص
اســت به چیزهایی بسیار فراتر از پست
فعلیاش میاندیشد .شاید وعد ههای
او به ارباب جراید توخالی باشد اما وی
دقیقــاً میدانــد کــه چه میکنــد .وقتی
قرار یــک مصاحبه بــا او را میگذاریم،
میگویــد به کتابخانــه عمومی و بزرگ
شــهر ورمونت که زادگاه اوست ،رجوع
کنیــم و روز یکشــنبه را بــرای ایــن مهم
مناســب میدانــد امــا وقتــی در همان
روز بــه آنجــا میرویــم ،میبینیــم کــه
کتابخانه به سبب تعطیلی پایان هفته
بســته اســت .با ایــن حــال مجبوریم با
کلکهــای او کنار بیاییم زیــرا به قدری
باهــوش و نقشــهپرداز نشــان میدهــد
کــه اطرافیانــش و شــاید شــماری

زیــاد از مــردم امریــکا حســرت ایــن را
میخورنــد کــه چــرا وی بعد از روشــن
شــدن تکلیــف انتخابــات بــه جنجــال
کشــیده شــده امریکا فقط حائز پســت
دوم (معاونــت) بوده و عنوان ریاســت
جمهــوری در اختیــار جــو بایدن اســت
کــه هرچنــد  23ســال از او مســنتر و
سیاستمداری بســیار پختهتر از هریس
اســت ،امــا در  78ســالگی نشــانی از
پویایی و جوانی را ندارد؛ خصلتهایی
کــه اگــر امریــکا بخواهــد از دوره هرج و
مرجگونه زمامداری ترامپ خارج شود
ضروریترین عناصر است.
ëëسفر به دل جوامع کوچک
بین مردم حومهنشــین و روســتایی
امریــکا بــا اهالی شــهرهای بــزرگ این
کشور تفاوت فرهنگی از زمین تا آسمان
است و چه در انتخابات  2016که ترامپ
آن را بــرد و چه در انتخابات  2020که با
پیروزی بایدن تمام شــد ،ترامپ از این
فاصله فرهنگی بــرای جمعآوری آرای
فــراوان نهایت بهره را بــرد .با این حال
در انتخابــات اخیر دموکراتها نمایش
بهتری در شــهرهای کوچک و روســتاها
داشــتند و همین مسأله نیز در شکست
نهایــی و تلــخ ترامــپ بــی تأثیــر نبود.
دموکراتها از حاال باید برای انتخابات
میــان دورهای مجالــس نماینــدگان و
ســنا در ســال  2022و البتــه انتخابــات
ریاســت جمهــوری ســال  2024امریکا
تــدارک ببیننــد زیــرا اگــر به پیــروزی در
شــهرهای کوچــک قناعت کننــد و چند

ایالت و شــهر بزرگ را از دست بدهند،
لشان
دوباره چهرهای ترامپآســا مقاب 
ســر بر خواهــد آورد .بایــدن تأکید کرده
اســت که برخالف ترامــپ ،یک رئیس
جمهــوری بــرای تمامی امریــکا و همه
آحــاد ملــت اســت و نمیخواهد فقط
نمــاد سفیدپوســتان تندرویی باشــد که
تنهــا نظایــر ترامپ نژادپرســت را برای
ریاســت جمهــوری خــود قبــول دارند.
اینجا است که نقش افراد نادر و منحصر
بفــردی مثــل «کامــا هریــس» بارزتــر
میشود زیرا او به سبب پیشینه و اصل و
ریشهاش ،نماینده اقلیتها و مهاجران
و حومهنشــینها هم محسوب میشود
و بــا تکیــه بــر حضــور وی ،دموکراتها
شــانس بیشــتری برای فتــح انتخابات
بعــدی امریــکا خواهند داشــت .بایدن
باید بشدت سرگرم سرکوب «کووید»19
و احیــای اقتصــاد ورشکســتهای شــود
که محصــول بیکاریها و کســادی های
مرتبــط بــا کرونا اســت .با ایــن اوصاف
تالشهــای مربوط به جــذب اقلیتها
و اهالــی جوامع کوچکتــر در انتخابات
بعدی امریکا را «کامال هریس» هدایت
خواهد کرد که به نظر اهالی آنها ،او یک
«خودی» و از جمع آنها است.
ëëآتش در قبال آب
اســتراتژی ســاده ولــی کارآمــد
«هریــس» در ایــن ارتبــاط ســفرهای
هــر چه بیشــتر بــه اقصی نقــاط امریکا
و صحبــت رو در رو بــا اهالی شــهرهای
کوچــک و تأمیــن نیازهــای ضــروری
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در روز  14دســامبر ترامــپ و اردوغــان تلفنــی با هم گفتوگــو کردند .من
قبل از برقراری این تماس تلفنی ،ترامپ را در مورد اوضاع سوریه توجیه
کــردم و او گفــت« :ما باید از این جهنمدره خارج شــویم» و من بیم آن را
داشــتم که چنین حرفی را مســتقیماً به اردوغان هــم بزند .تماس برقرار
شــد و ترامــپ بــا این جمله آغــاز کرد؛ «ما بــه حل و فصــل پروندههالک
بانــک خیلــی نزدیــک شــدهایم ».رئیس جمهــوری گفت که بــا منوچین
وزیــر خزانهداری و پمپئــو وزیر خارجه صحبت کرده و آنهــا با داماد عزیز
اردوغــان (وزیــر دارایــی ترکیــه) تعامــل و رایزنــی میکنند تا این مشــکل
را از روی دوش او بردارنــد .اردوغــان کــه در کمــال تعجــب بــه انگلیســی
صحبــت میکرد ،خیلی خوشــحال و ممنون بــود .رئیس جمهوری ترکیه
در ادامه به موضوع ســوریه پرداخت و گفت که ترامپ انتظارات آنکارا را
در مورد گروه «( »YPGیک گروه شــبه نظامی متشــکل از کردهای سوریه
که بخشــی از نیروهای دفاعی مخالف ســوریه محســوب میشــد) و شبکه
تروریستی گولنیستها موسوم به « »FETOمیداند .اردوغان این گروهها
را بــه عنوان تهدیدی علیه امنیت ملــی ترکیه توصیف کرد و گفت که این
گروهها روابط دوجانبه واشــنگتن – آنکارا را نیز مســموم میکنند .با توجه
به اینکه گله و شــکایتهای اردوغان چندان نســبتی با حقیقت نداشــت،
امریــکا همچنان به آموزش نیروهای  YPGاز جمله  30تا  40هزار نیروی
جدیداً جذب شــده توســط این گروه ادامه میداد .رئیس جمهوری ترکیه
همچنین از اینکه میان اراده سیاسی ترامپ و فعالیتهای نظامی امریکا
در عرصه سوریه تضاد و تفاوت وجود دارد ،انتقاد کرد و گفت که این نوع
تفاوتهــا در حــرف و عمل ســؤاالتی را در ذهــن او به وجود آورده اســت.
اردوغــان گفــت :ترکیــه میخواهد از شــر داعــش و «پ .ک .ک» خالص
شــود ،هرچنــد کــه بــه نظــر مــن مقصــود واقعــی او از «پ .ک .ک» همه
جنگجویان کرد بودند.
ترامــپ در پاســخ گفت که اگر ترکیــه میخواهد خودش بــا باقیمانده
داعــش برخــورد کند ،امریــکا آمادگی دارد ســوریه را ترک کنــد؛ اگر ترکیه
میتواند بقیه کار را انجام دهد ما فوراً خارج میشــویم .اردوغان قول داد
که به حرفهایش عمل کند ولی در عین حال تأکید کرد که نیروهایش به
حمایتهای لجستیکی نیاز دارند .سپس بخش دردناک ماجرا فرا رسید.
ترامــپ گفــت که از من (همچنــان که معمول بود به ایــن مکالمه تلفنی
گوش میدادم) خواهد خواســت تا فوراً روی طرح عقبنشــینی نیروهای
امریکایــی از ســوریه کار کنــم تا پس از خــروج ما ،ترکیه مســئولیت مبارزه
بــا داعــش را برعهده بگیــرد .رئیس جمهوری گفت که من باید بی ســر و
صدا این طرح را نهایی کنم و موضوع محوری در این ماجرا این است که
ما ســوریه را ترک میکنیم چون داعش تمام شــده اســت .ترامپ هنگام
مکالمه با اردوغان از من پرســید میتوانی صحبت کنی؟ که من صحبت
کردم و گفتم که دستورات رئیس جمهوری را شنیدم .پس از گفتوگوهای
بیشتر دربارههالک بانک ،ترامپ خطاب به من گفت که اردوغان در حوزه
نظامــی با تــو و در موضوع مربــوط ب ه هالک بانک با منوچیــن کار خواهد
کــرد و از من خواســت که کارم را بــه بهترین نحو انجام دهــم .اردوغان از
ترامپ قدردانی کرد و او را رهبری بسیار واقعبین و عملگرا خواند .اندک
زمانــی پــس از این گفتوگــوی تلفنی رؤســای جمهوری امریــکا و ترکیه،
ترامــپ گفــت ما باید بیانیهای را بــا این محورها آماده کنیــم؛ در جنگ با
داعش پیروز شدیم ،مأموریتمان را در سوریه کامل کردیم و اکنون آنجا
را ترک میکنیم .در ذهنم تردیدی وجود نداشت که ترامپ قصد دارد با
طرح موضوع خروج از سوریه همچون بحث خروج از افغانستان ،تحقق
یکــی از وعدههــای انتخاباتی خود را تبلیغ کند و بــه مردم بگوید در عمل
بــه وعدههای خود برای بازگرداندن ســربازان امریکایــی به خانه مصمم
اســت .بالفاصله با متیس تماس گرفتــم و او را در جریان قرار دادم؛ الزم
به گفتن نیست که او اصالً هیجان زده یا متعجب نشد.
ایــن یک بحــران شــخصی برای من بــود ،چــرا که احســاس میکردم
عقب نشینی از سوریه یک اشتباه بزرگ است؛ هم به دلیل ادامه تهدیدات
داعش در ســطح جهانی و هم به خاطر این حقیقت که نفوذ ایران بدون
تردیــد به میــزان قابل توجهی افزایــش خواهد یافت .مــن مدتها قبل،
از جملــه در مــاه ژوئــن با پمپئــو و متیس بحــث میکردم که بایــد به این
سیاســت تکه پاره و ســازمان نیافته خود در سوریه پایان دهیم .ما به جای
اینکــه هــر دفعــه روی یک منطقه یــا یک اســتان (به عنوان مثــال منبج،
ادلــب ،منطقــه ممنوعه جنوب غــرب و )...متمرکز شــویم ،تمرکز خود را
متوجه تصویر بزرگتر ســوریه بکنیم .بــا توجه به این که اکثر مناطق تحت
تسلط خالفت داعش آزاد شده (هرچند که هنوز با حذف کامل تهدیدات
خــود داعش فاصله زیادی داشــتیم) ،تصویر بزرگتر متوقــف کردن ایران
بــود .اگر اکنون امریکا کردها را تنها بگذارد ،آنها چارهای نخواهند داشــت
کــه یا با اســد علیــه ترکیه متحد شــوند چرا که به درســتی ترکیــه را تهدید
بزرگتــر و خطرناکتری میدانند (و به این ترتیب اســد به عنوان عنصر
نیابتی ایران تقویت میشــد) یا اینکه مجبــور بودند به تنهایی بجنگند که
در آن صورت نیز شکست شان تقریباً قطعی بود .به این ترتیب کردها در
شــرایطی قرار میگرفتند که مجبور میشــدند بین دو انتخاب دشوار اسد
و اردوغان یکی را انتخاب کنند ،واقعاً در چنین شرایطی چه باید کرد؟
نخســت در  18دســامبر ،متیس ،دانفــوردُ ،کتس،هاســپل ،پمپئو ،من
(و چند تن دیگر) در اتاق جلســات زیرزمینی پنتاگون موســوم به «تانک»
دور هــم جمع شــدیم تا در ایــن باره بحث کنیم .این جلســه به این دلیل
به جای اتاق وضعیت کاخ ســفید در اتاق جلســات پنتاگون تشــکیل شــد
تــا کمتر جلب توجه کند .بــا توجه به مذاکرات تلفنــی ترامپ  -اردوغان،
بــدون تردیــد ترکها به هر کســی که گوش شــنوایی داشــت میگفتند که
امریکا شــمال شــرق ســوریه را بدون هرگونه محافظت و کنترلی تســلیم
آنها میکند .خطرات بالقوه ناشی از این تصمیم در عرصه واقعی سوریه
هولناک بود .نخســتین خطر به هزاران داعشــی زندانی نزد کردها مربوط
میشد که در انتظار تعیین وضعیت خود بودند .برآوردها در مورد تعداد
واقعــی این زندانیــان متفاوت بــود از جمله به خاطــر تعاریف متعددی
کــه از زندانیــان داعشــی ارائه میشــد؛ آیا آنهــا فقط شــامل جنگجویان و
تروریســتهای خارجی میشــدند؟ آیا تروریســت خارجی یعنی افرادی
که از خارج از منطقه خاورمیانه آمده بودند؟ یا خارج از ســوریه یا عراق؟
یا خارج از آن منطقه خاص در داخل ســوریه؟ تعداد آنها بر اســاس این
تعاریــف هــر چه کــه بود مــا نمیخواســتیم آنها گــروه گروه راهــی ایاالت
متحــده یــا اروپــا شــوند .ترامپ در اواســط مــاه دســامبر پیشــنهاد انتقال
داعشیهای زندانی در شمال شرق سوریه را به بازداشتگاه گوانتانامو داد
ولی متیس با این کار مخالفت کرد .رئیس جمهوری ســپس تأکید کرد که
کشــورهای دیگــر اتباع خــود را از اردوگاهها و زندانهــای گروههای کرد در
سوریه تحویل بگیرند که اقدامی منطقی به نظر میرسید ولی دولتهای
خارجی بشدت در مقابل چنین پیشنهادی مقاومت میکردند و عالقهای
به بازگشــت تروریستها به خانه نداشــتند .مقاومت دولتهای خارجی
کمکــی به حل مشــکل نکرد و همچنان تحوالت جدیــدی در منطقه روی
میداد ولی تا زمان خروج من از کاخ ســفید و کنارهگیری از پســت مشــاور
امنیت ملی ،این مشکل الینحل باقی مانده بود.
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آنها اســت و ایــن پایهگذاری مســتقیم
آینــدهای خواهــد بــود کــه بایــدن و کل
حــزب دموکــرات مایل اســت به ســال
 2024ختم نشــود و ســفر تیــم دو نفره
بایدن -هریس نقطه پایانی حداقل در
سال  2028داشــته باشد .شکی نیست
کــه اهالــی جوامــع روســتایی و صنایــع
مستقر در شــهرهای کوچک امریکا نیز
بــرای پذیــرش ایــن تیــم و بخصــوص
هریس از آن اســتقبال میکنند زیرا اگر
ترامپ «رئیس جمهوری ثروتمندان»
بــود ،بایــدن مایــل اســت «رئیــس
جمهــوری حاشیهنشــینان شــهرها» و
مــردم صدمه دیده از اقتصاد کرونازده
امریــکا نیــز باشــد و رئیــس کارگــروه
عملیاتــی وی در ایــن زمینــه هریــس
اســت کــه هــر چقــدر بایــدن متانــت و
آرامش دارد ،این معاون شــور و شــوق
دارد و بسان آتش در قبال آب است.

ëëکشاورزان در انتظار بهار
هریــس بــه شــهرهای دیگــر امریکا
هــم فکــر میکنــد .شــهرهای کوچکــی
که از ســکه افتادند تــا نمایش تصنعی
«پــول و زندگــی پــر رفــاه» کــه ترامــپ
برای شــهرهای بــزرگ و بــه واقع برای
همگنــان خــودش طراحی کــرده بود،
دســتاورد و آرزویــی قابــل اکتســاب
بــرای تمامی مــردم امریکا جلــوه کند.
کشــاورزان در ایالتهــای حاصلخیــز
امریــکا کــه در ورای برفهــای یــک
زمســتان طوالنــی بــه کشــت و زرع در
بهــاری پر رونقتر طــی ماههای مارس
و آوریــل  2021میاندیشــند ،منتظرنــد
تا سیاســتهای انتخابی دولت را برای
احیــای مــزارع از رونــق افتــاده امریــکا
ببیننــد و ســپس براســاس آن انتخاب
و اقــدام کننــد .البته این هریس اســت
کــه باید دور از کاخ ســفید پای صحبت

ایــن کشــاورزان بنشــیند و مجابشــان
کنــد که برای اندیشــههای آنان احترام
قائل اســت و دوران ســرکوب اقلیتها
و صاحبــان برخــی مشــاغل بــه ظاهــر
درجــه دوم کــه تخصــص ترامــپ بود،
پایــان یافتــه و عصــر ثروتمندتر شــدن
ثروتمنــدان مثل طراح آن (ترامپ) به
بایگانی تاریخ سپرده شده است.
ëëسبقت از بایدن
در چنیــن شــرایطی« ،هریــس»
مهنــدس و طــراح روابطــی بــه شــمار
میآیــد کــه قلــب امریــکای صنعتی و
مــزارع پرشــمار و پرمحصــول آن را به
فرایندهای جاری در شهرهای صنعتی
و مجامــع بــزرگ کشــور پیونــد میزند
و کشــاورزان و صاحبــان حرفههــای
از یــاد رفتــه را دوبــاره مطــرح خواهــد
کــرد .همــه اینهــا به ســود هریــس هم
هســت زیــرا او را هــم بیشــتر مقابــل
چشــمها قرار خواهــد داد و فعالترین
و «خودی»تریــن و عالقهمندتریــن
فــرد دولت جدیــد و فردی کــه با ملت
و بویــژه اقلیتهــا دوســت و همــراه
اســت ،جلــوه خواهــد داد .او مشــغول
طراحــی عبور از پــل روابطی اســت که
نقطــه انتهایــی و فرجــام نهایــیاش،
محبوبتر شدن از بایدن و جلو افتادن
از رئیــس جمهــوریای اســت که چون
شروع کارش در ایام پیری است ،طبعاً
دوام ،جوشش و البته محبوبیت «کامال
هریس» را ندارد.
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