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چاووشاوغلو :ترکیه بین روسیه و آمریکا یکی را انتخاب نمیکند
| وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد ،ترکیه بین روسیه و آمریکا طرفدار یک طرف نخواهد بود.مولود

دوشنبه  27فروردین 1397
 16آوریل  2018شماره 3155

چاووشاوغلو با اشاره به حمله اخیر موشکی انگلیس ،فرانسه و آمریکا به سوریه گفت :ما میان روسیه و آمریکا یکی را
انتخاب نخواهیم کرد .همچنین ما میان رژیم اسد و آمریکا و فرانسه و انگلیس نیز یک طرف را انتخاب نمیکنیم.

بولتون میتواند چه کارهایی بکند؟

همه چیز در مورد یک جنگ طلب
| جان بولتون برای نخستین بار در زندگی
کاری خود در جنگ طلب ترین سیاســت خارجی
واشنگتن رسما خارج از جعبه بوروکراتیک قرار دارد.
جیمز متیس وزیر دفاع در  29مارس در پنتاگون به
جان بولتون مشاور امنیت ملی تبریک گفت.
فارین پالیسی نوشت :روز دوشــنبه جان بولتون
به عنوان سومین مشاور امنیت ملی ریاست جمهور
دونالد ترامــپ آغاز به کار کرد که از ســوابق جنگ
طلبانه برخوردار اســت .وی از تمام جنگ هایی که
آمریکا در گذشته انجام داده است از ان ها حمایت و
پشتیبانی کرده است .برای نمونه وی در می  2015در
اظهاراتی بیان کرد « :من هنوز فکر می کنم تصمیم
سرنگونی صدام حسین درســت بوده باشد» .وی به
شدت از ابتکار تغییر نظام ایران و کره شمالی مسلح
به سالح اتمی حمایت کرده است .او معتقد به تاثیر
گسترده و تحول امیز نیروی نظامی در قالب یکجانبه
گرایی اســت.با این وجود زمانی که من با چند مقام
دیپلماتیــک و نظامی صحبت می کــردم از این که
آن ها نســبت به جان بولتون نگران نیستند بسیار
متعجب شدم بلکه آن ها معتقد بودند که وی به طور
رسمی در سلسله مراتب نظامی فرماندهی جایگاهی
ندارد.اما این نقطه نظــر بوروکراتیک خیلی خوش
بینانه به نظر می رســد در حالی که مشــاور امنیت
ملی به صورت تاریخی در قالب اشــکال غیررسمی
در سیاســت خارجی و نظامی نفوذ گســترده ای را
اعمال می کنند .بنابراین اگر چه مشاور امنیت ملی
می تواند نسبت به پیشینیان خود ضعیف تر یا قوی
تر باشند اما آن ها به شدت نسبت به مسئله امنیت
ملی مهم و حساس که شــامل رئیس جمهور و هر

سطح عملیاتی باشــد مداخله می کنند .بنابراین با
بررسی نمونه های گذشته که چگونه مشاوران امنیت
ملی از قدرت و جایگاه خود به روش های خالقانه و
غیر رسمی استفاده کرده اند می توان به این نتیجه
رسید که جان بولتون با تخصص بوروکراتیک خودش
میتواند این عمل را به طور مشــابه پیشینیان انجام
دهد.برای نمونه در گذشــته ،هنری کسینجر مشاور
امنیت ملی سابق به طور مرتب از فرماندهان نظامی
می خواست که به صورت مستقیم روند فرمان های
اجرایی رئیس جمهور نیکســون در مــورد تقویت
ظرفیت و حمالت هوایی در کامبوج را گزارش دهند.
برای نمونه تصمیم بمباران غارها و حفره های جنگل
اگر چه به صورت مستقیم توسط تحلیلگران وزارت
دفاع به استهزا گرفته شــد اما این عملیات به دلیل
نامناسب بودن وضعیت آب و هوایی تعویق افتاد که
این منجر شد تا هنری کسینجر ،توماس مور رئیس
ستاد مشترک ارتش را مورد عتاب قرار دهد.یا نمونه
دیگر در دوران رابرت مک فارلین که وی فرســتاده
ویژه رئیس جمهور برای ارســال پیام اعطای مجوز
استفاده از زور به کاسپر وینبرگر ( وزیر دفاع دوران
ریگان) بود .در نوامبر 1983م  ،این منجر به ترکیب
وحشتناکی شد زمانی که ریگان مشارکت آمریکا در
حمله مشترک آمریکا – فرانسه علیه سربازخانه های
مرتبط بــا حزب اهلل را در لبنان تاییــد کرد .اگر چه
تصمیم ریگان هیچ وقت نوشته نشده بود زیرا که مک
فارلین آن را به صورت شفاهی به وینبرگر منتقل داده
بود ( کسی که از ارسال فرمان اجرایی رئیس جمهور
به فرماندهان نظامی ناوگان ششــم بــرای اجازه به
جنگنده های برای ترک عرشه پرواز خودداری کرد).

ریگان در واکنش این اقدام را وحشتناک دانست .ما
باید آن ها را در روز روشــن بمباران می کردیم  .من
که نمی فهمم» ( در تالفی این اقــدام که آن ها در
دقیقه آخر دست کشیدند ،سه ســال بعد فرانسه از
اعطای اجازه به جنگنده هــای امریکا برای پرواز در
فضای هوایی برای بمباران لیبــی خودداری کرد).
اما به دلیل این که وینبرگــر دارای روابط نزدیک با
ریگان بود هیچ وقت مجازات نشــد.اما این مورد که
چگونه نقش مشــاور امنیت ملی می تواند در داخل
زنجیره فرماندهای نظامی حتی زمانی که دســتور
العمل رئیــس جمهور نادیده گرفته می شــود مهم
اســت .عالوه بر این مک فارلین و جان پویندیکستر
جانشینش ،هر دو به صورت مستقیم در بی پرواترین (
جسورانه ترین) برنامه های مخفیانه غیرقانونی آمریکا
در امور ایران – کنترل فعالیت داشــتند .این اقدام
شــامل جمع آوری غیرقانونی پول از طریق اهدای
کمک های مالی خارجی مستقیم (  32میلیارد دالر
توسط عربستان سعودی و  2میلیون دالر از تایوان)
برای نقــض اصالحات بوالند بوده اســت اصالحاتی
که وی حمایت مالی از شورشــیان کنتــرل را که با
دولت ساندینیســتا در نیکاراگوئه مبارزه می کردند
را ممنوع کرده بود .ســندی برگر مشاور امنیت ملی
رئیس جمهور بیل کلینتون بدون مشورت با کلینتون
دستور استقرار گسترده موشک های کروز و حمالت
هوایی علیه عراق را گسترده تر از طرح حمله ژنرال
هیوشــلتون رئیس فرماندهی مشترک را صادر کرد.
در دسامبر  1988برگر همچنین تالش کرد تا وزارت
دفاع و رئیس فرماندهی مشــترک را متقاعد کند تا
ژنرال وسلی حمله زمینی احتمالی به صربستان در

سال 1999م .را به مدت دو هفته به تاخیر بیندازد.
در واقع ســندی برگر همراه با دونالد کریک معاون
وی آخرین شخص بودند که کلینتون برای دریافت
آخرین اطالعات بــا آن ها صحبت می کرد (.آخرین
مرجع دریافت اطالعات توســط کلینتون شــورای
امنیت ملی بود نه مدیر ســیاه یــا وزارت دفاع).در
دوران ژنرال هربرت مک مستمر سلف جان بولتون؛
زمانی که وی از فرماندهان نظامی در سرتاسر جهان
خواستار اطالعات شد باعث بیزاری متحدان وی در
ارتش آمریکا شد .جیمز متیس وزیر دفاع که با وال

اســتریت ژورنال صحبت می کرد معتقد بود که این
تماس های مک مستر بیشــتر شامل فراماندهان در
فرماندهی مرکزی و پاسیفیک آمریکا بوده است نه از
طریق رئیس فرماندهی مشترک یا وزارت دفاع.یک
مقام سابق در کاخ سفید در دولت ترامپ همچنین
اظهار داشت که در دوران مایک فلین مشاور امنیت
ملی سابق هم تالش های برای شکل دهی به سیاست
نظامی در خارج از سلسله مراتب فرماندهی انجام شد.
مشاور امنیت ملی به عنوان کارگزار صادق زمانی می
تواند مفید عمل کنــد که از نقطه نظرات مختلف در

سطح کابینه استفاده کند و از تمام اجزای بوروکراسی
امنیت ملی برای اجرای تصمیمات ریاست جمهوری
بهره ببرد .اما جان بولتون نشان داده است که از ایفای
یک نقش کارگزار صادق ناتوان است .سوابق و کارنامه
عمومی وی نشــان دهنده این است که وی نزدیکی
فکری زیادی به دیدگاه هــای افراطی دارد.در حال
حاضر آن چه که به وضوح نمایان است این می باشد
که چگونه جان بولتون صادقانه رهنمودها و دستور
العمل های ترامپ را تحقق ببخشد .این یک مسئولیت
به خصوص معناداری است.

خبرنامه
اسد :سوریها دیگر از ناتو نمیترسند

| قانونگذاران روس اعالم کردند ،رئیسجمهوری سوریه از عملکرد ســامانههای دفاعی هوایی روسیه که در خنثی کردن  ۷۱حمله موشکی غرب به دمشق
موفق بوده ،قدردانی کرده است.
گروهی از قانونگذاران پارلمان روسیه و برخی از مقامهای ارشد این کشور درباره دیداری که با بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه داشتند ،اظهارنظر کردند .بر اساس
این گزارش ،این دیدار پس از حمله موشکی آمریکا ،انگیس و فرانسه به سوریه انجام شده است.
یک مقام روسی گفت که در این دیدار اسد حمالت غرب به سوریه را خصمانه قلمداد کرده است.سرگئی ژلزنیاک ،قانونگذار دومای روسیه درباره این دیدار تصریح
کرد ،دمشق از عملکرد تسلیحات روســی که برای مقابله با حمالت موشکی غرب مورد استفاده قرار گرفت ،ابراز خرسندی کرد.این عضو مجلس دومای روسیه به نقل
از اسد تاکید کرد ،در فیلمهای آمریکایی سالحهای روسیه را عقب مانده نشــان میدهند اما امروز میبینیم که عمال چه کسی عقبمانده است.وی خاطر نشان کرد:
از دیدگاه رئیسجمهوری ســوریه ،این حمله یک تجاوز بود و ما نیز در این باره موضعی مشترک داریم.این مقام روس در ادامه گفت :اسد از عملکرد نظامی روسیه که
برتری خود را نسبت به مهاجمان نشــان داد ،قدردانی کرد.یک قانونگذار دیگر روس نیز اظهار کرد که به اعتقاد اسد ،سامانههای دفاعی هوایی سوریه نشان دادند که
کارآمد هستند و این که شهروندان ســوری دیگر از ناتو نمیترسند.وی گفت :اسد معتقد است که سوریه روند تحوالت مســتقل خود را به رغم دستورکار تحمیلی از
سوی غرب ادامه خواهد داد.

جانسون :تالش میکنیم اسد را پای میز مذاکره بیاوریم

| وزیر امور خارجه انگلیس گفت ،چنانجه رئیسجمهوری سوریه مجددا علیه ســوریها «از تسلیحات شیمیایی استفاده کند» ،انگلیس به همراه متحدانش
گزینهها را بررسی میکند اما هنوز مسالهای قطعی نشده است.
بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه انگلیس با دفاع از تصمیم ترزا می برای پیوستن به ایاالت متحده و فرانسه و هدفگیری تاسیسات نظامی و غیرنظامی سوریه در
حمالت هوایی شنبه گفت ،این حرکتی صحیح برای جلوگیری از استفاده بیشتر از تسلیحات شیمیایی بود.او در مصاحبه با برنامه اندرو مار بیبیسی گفت :اکنون هیچ
پیشنهادی برای حمالت بیشتر روی میز نیست زیرا تا به این لحظه رژیم اسد آنقدر احمق نشده اســت که یک حمله دیگر با تسلیحات شیمیایی انجام دهد .هدف از
حمالت هوایی در سوریه این بود که بگوییم استفاده از تسلیحات شیمیایی دیگر بس است.جانسون همچنین مدعی شد ،اقدام آمریکا ،انگلیس و فرانسه روند تحوالت
این درگیری را تغییر نمیدهد و مساله تغییر رژیم در کار نیست اما در ادامه ابراز امیدواری کرد این حمالت بازدارنده «حمالت شیمیایی وحشیانه» باشد.وزیر خارجه
انگلیس بر «محدود» بودن این مداخله نظامی تاکید کرد و مدعی شــد ،هدف از آن توقف از بین رفتن «تابوی استفاده از تسلیحات شیمیایی» در سوریه و جهان بود.
او افزود :برای مابقی جنگ در سوریه هم ما باید همین رویه را ادامه دهیم چرا که هدف اولیه این بود که به استفاده از هرگونه تسلیحات شیمیایی وحشیانه نه بگوییم.
جانسون گفت :درباره واکنش بشــار اسد ،رئیسجمهوری سوریه اطالعی ندارد اما گفت اگر حمله شیمیایی تکرار شود به همراه متحدان لندن گزینهها را مرور خواهد
کرد .او همچنین در پاسخ به انتقاد اپوزیسیون انگلیس گفت ،ترزا می دوشنبه به مجلس عوام میرود و در آن زمان قانونگذاران میتوانند حرفشان را بزند.

