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آمانو بار دیگر
پایبندی ایران به برجام را
تأیید کرد

آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی بار دیگر
پایبندی ایران بــه تعهداتش در چارچوب
برجام را تأیید کرد .به گزارش «ایلنا» ،به نقل
از پایگاه اینترنتی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی با انتشار
گزارشی از دســتاوردهای این سازمان در
سال  ۲۰۱۷میالدی بار دیگر پایبندی ایران
به تعهداتش در چارچــوب برجام را تأیید
کرد .در بخشــی از این گزارش آمده است:
«آژانس بینالمللــی انرژی اتمی به نظارت
و بررسی اجرای تعهدات هستهای ایران بر
اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک در
سال  ۲۰۱۵ادامه خواهد داد ».بر این اساس،
یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس انرژی اتمی ،در
گزارش فصلی خود به شــورای حکام تأیید
کرد که ایران به تعهدات خود بر اساس برجام
عمل کرده است .بازرسان آژانس به نظارت
بر تأسیسات ایران ادامه خواهند داد و صدها
نمونه محیطی به دست آورده و فعالیتهایی
انجام دادهاند که توســط ایــن تکنولوژی
پیشــرفته شــامل جمعآوری اطالعات و
سیســتمهای پردازش مورد حمایت است.
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی تأکید کرد
که ادامه راســتیآزمایی اجــرای تعهدات
ایران بر اساس برجام یکی از دستاوردهای
این آژانس در سال  ۲۰۱۷است.

رایزنیهای پنتاگون برای
منصرف کردن ترکیه از
خرید «اس»۴۰۰ -

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگــون) اعالم کرد
که واشــنگتن به تالشهایش برای متقاعد
کردن ترکیه به ضرورت خودداری از خرید
ســامانههای پدافند هوایی از روسیه ادامه
میدهد.
جان مایکل ،ســخنگوی دفتر رســانهای
پنتاگــون ،روز گذشــته در گفتوگــو با
خبرگزاری «تاس» روســیه ،بــه موضوع
توافــق آنکارا و مســکو درباره دو ســامانه
موشکی «اس »۴۰۰ -اشــاره کرد و گفت:
«ما نگرانیمان را به مقامهای ترکیه درباره
خرید اس ۴۰۰ -ابــاغ کردهایم ».مایکل
تصریح کرد که موضع پنتاگون این است که
«گزینه بهتر برای تضمین حمایتها از ترکیه
در برابر تهدیدهای منطقهای در استفاده از
سامانه دفاع هوایی ســازگار با ناتو است».
این سخنگو افزود پنتاگون به «رایزنیهای
مســتقیم با ترکیه درباره این موضوع ادامه
گ شــدن
میدهــد ».او بر ضرورت هماهن 
تمامی ســامانههای نظامی که کشورهای
عضو ناتو میخرند ،با سالحهای استفادهشده
از ســوی این نهاد نظامی تأکید کرد .رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،اواسط
سپتامبر اعالم کرد که بهرغم مخالفت ناتو،
آنکارا در حال حاضــر مبلغی را برای خرید
سامانه ضدموشکی اس ۴۰۰ -از روسیه به
این کشور پرداخت کرده است.

کرهشمالی :سالح
هستهای ستون فقرات
دفاعی ماست

کره شمالی اعالم کرد از برنامهاش برای ایجاد
یک عامل بازدارنده هستهای در این کشور
دست نمیکشد.
به گزارش «اسپوتنیک» ،خبرگزاری دولتی
کرهشــمالی ،KCNA ،در بیانیهای اعالم
کرد ،حــزب حاکم کرهشــمالی متعهد به
تقویت قدرت نظامی این کشور و قابلیتهای
بازدارنده رزمی آن اســت .به نوشــته این
خبرگــزاری حکومت کرهشــمالی نیروی
بازدارنده هستهای را «ستون فقرات نیروی
دفاعی» این کشور به منظور مقابله با آمریکا
و دوستانش میداند .کرهشمالی پیشتر بعد
از آخرین آزمایش هستهای خود که در تاریخ
سوم سپتامبر صورت گرفت اعالم کرد که این
کشــور با این آزمایش تبدیل به یک قدرت
هستهای شده و به یک پیروزی بزرگ دست
یافته است .کمی بعد در تاریخ  ۲۸نوامبر نیز
کرهشمالی اقدام به آزمایش پیشرفتهترین
موشک بالستیک قارهپیمای خود ،مشهور
به هواســونگ ،۱۵-کرد که بــه ادعای این
کشور قادر به هدف قرار دادن هر نقطهای در
خاک آمریکا است .پیونگیانگ در عین حال
واکنش شدیدی به جدیدترین تحریمهایی
که ســازمان ملل ،آمریکا و اتحادیه اروپا به
بهانه این آزمایشهای تسلیحاتی علیه آن
اعمال کردند نشان داد.
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تالش شرکای پیونگ یانگ برای بی اثر کردن تحریمها

تانکرهای روسیه به کرهشمالی سوخترسانی میکنند
جامعه فردا :آخرین تحریمهای اعمال شــده بر کره
شمالی قرار است اقتصاد این کشور را بهشدت به لرزه
درآورد ،امــا منابع خبری معتقدند روســیه و چین به
عنوان شرکای استراتژیک کره شمالی سعی کردهاند
با فروش غیرقانونی نفت موقعیت این کشــور را حفظ
کنند.
منابع اروپایی اعالم کردهاند که تانکرهای روســیه در
ماههای گذشته دستکم ســه بار محمولههای نفتی
برای کرهشمالی ارســال کردهاند .به گزارش رویترز،
دو منبع ارشد امنیتی از اروپای غربی اعالم کردند که
تانکرهای نفتی روسیه با نقض تحریمهای کرهشمالی،
دستکم در ســه نوبت طی ماههای اخیر سوخت در
اختیار این کشور کمونیستی قرار دادهاند.
این منابع تصریح کردند ،اقدام روسیه به فروش نفت یا
فرآوردههای نفتی نقض تحریمهای سازمان ملل متحد
علیه پیونگیانگ محسوب میشود.
روســیه دومین کشــور صادرکننده نفــت در جهان
محســوب میشــود و از امتیاز وتو در شورای امنیت
برخوردار اســت .طبــق اعالم این منابــع ،تانکرهای
روسیه در ماههای اکتبر و نوامبر ،محمولههای نفتی را
به کرهشمالی رساندهاند.
این منابــع از تصاویر ماهــوارهای و اطالعات دریایی
بهدســتآمده متوجه فعالیت کشــتیهای روســی
شــدهاند .با این حال ،یکی از این منابع گفته اســت
ســندی دال بر دخالت دولت روســیه در این انتقال
وجود نــدارد .صاحب یکی از این کشــتیها که متهم
به قاچاق نفت به کرهشــمالی شده ،این ادعا را تکذیب

کرده است.
براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد،
انتقال هرگونه کاال از یک کشــتی به کشــتی دیگر به
مقصد کرهشمالی ممنوع است.
تحریمها چقدر مؤثر است؟

میزان اثرگــذاری تحریمها قطعا بــه میزان پایبندی
چین و روسیه به تحریمها بستگی دارد ،پکن مهمترین
شــریک تجاری پیونگ یانگ اســت؛ برای همین اگر
تحریمها باعث فروپاشــی دولت کره شــمالی شــود
تأثیرات زیادی ممکن است بر اقتصاد چین وارد شود.
نکته جالب توجه آن اســت کــه ترامپ میگوید صبر
اســتراتژیک طوالنی در برابــر کره شــمالی ندارد،
کاخ ســفید اعتقاد دارد کــه اگر تحریمهــا اثری بر
ســاختار اقتصــاد و ســرنگونی رژیم کره شــمالی
نگذارد ،قطعا با حمله نظامی به اســتقبال کره شمالی
خواهد رفت.
آمریکاییها بارهــا اعالم کردهاند کــه به نقش چین
در رفتارهــای کره شــمالی اعتقاد دارنــد ،اما رفتار
نامشــخص ترامپ ممکن اســت هر لحظه وضعیت را
تغییر دهد ،مدتی قبل دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،طی نطقــی در پارلمان کــره جنوبی ،به کره
شــمالی هشــدار داده که عزم واشــنگتن در دفاع از
ایــاالت متحــده و متحدانش را دســت کــم نگیرد.
ترامــپ گفــت« :اجــازه نخواهــد داد آمریــکا یــا
متحدانــش مــورد باجخواهی قــرار بگیرنــد یا به
آنها حمله شود».

بحرانهای سال  2017به سال  2018منتقل میشوند

طراح :شهریار علمی

گزارش

پاورقی

ترکیه از روسها سامانه اس  400میخرد

چرا مسکو فقط در برابر تهران بد قول بود؟
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

نورالدین جانیکلــی وزیر دفاع ترکیه اعالم
کرده کــه توافق کامــل بــرای خرید دو
سامانه و چهار ســکوی پرتاب سامانه دفاع
هوایی اس 400از روســیه حاصل شــده
اســت ،روسها و ترکیه به ســادگی پای
میز معامله مینشــینند و قــرارداد امضا
میکننــد ،اما ماجرا بــرای ایرانیها کمی
متفاوت است ،داستان از سال  1358آغاز
میشود ،هاشمیرفسنجانی رو به خبرنگاران
میگوید «برای خرید تســلیحات و به ویژه
موشکها با لیبی و سوریه محرم اسرار هم
هســتیم»تهران در آن روزهای داغ جنگ
عالقه نداشت که کسی از شیوه قراردادها و
مذاکراتش با خبر شود روایت شده که نفت
میدادیم و ســاح تحویل میگرفتیم؛ این
شــیوه از معامله پایاپای بعدها برای ایران
به یک دردســر بزرگ تبدیل شــد؛ پس از
جنگ روســیه شــریک مهم نظامی ایران
محسوب میشــد ،اما آنها قواعد اخالقی
را به مانند حافظ اســد رعایت نمیکردند و
منافعشان بر قواعد مذاکره چیرگی داشت،
بــرای همین زمانی که مســکو تحتتأثیر
تحریمهای ســازمان ملــل و در یک اقدام
غیر اخالقی نمیخواســت موشک دفاعی
به ایران بفروشــد یک روزنامه محافظه کار
در سرمقاله خود نوشــت«روسها بدعهد
هستند و آیا حاضرند وقتی پای قراردادشان
نیستند (متعهد نیستند) بهجایش به ایران
غرامت بدهند؟» فردای آن روز عالءالدین
بروجردی رئیس کمیســیون امنیت ملی
مجلس در واکنش به خــودداری روسها
از تحویــل موشــکهای اس  300اعالم
کرد«روســیه بدقول اســت»تهران اولین
بار نبود که با «بدعهدی»روبهرو میشــد،
محسن رفیق دوست ،فرمانده سابق نظامی
در خاطرات خود میگوید«از یوگوسالوی
تا لهستان و چین دنبال موشک بودیم و قول
میدادند ،اما نمیفروختند».

سیاست افندی در برابر روحانی

ســال گذشــته ترکیه هواپیمای روسی را در
سوریه ساقط کرد ،روابط دو کشور بهشدت تیره
و تار شد ،تا جایی که دو کشور در فاصله جنگ

ترامپ در باره انتقال سفارت خانه اش به بیت
المقدس اردوغان میتواند رهبری جهان اسالم
را بر عهده بگیرد ،اما در همان حال در پشــت
صحنه با کاخ سفید بر سر رضا ضراب و سرنوشت

تمام عیاری در برابر هم قرار گرفتند و کشتی
جنگی روسیه در هنگام عبور از مرز آبی ترکیه
توپهای خود را به ســمت ترکیه چرخاند؛ اما
اردوغان به سرعت آب بر آتش جنگ ریخت و
ترکیه و روسیه نه تنها روابط خود را با یکدیگر
احیا کردند بلکه ترکیه نقش تعیین کننده در
نشستهای روسی پیدا کرده است .نری جی
بارکی در فارین پالیسی مینویسد«آنکارا همه
چیز را از دریچه منافع و تجارت میبیند برای
همین با هیچ کشوری همیشه دوست یا دشمن
نیســت» اعضای حزب آک پارتی اردوغان را
«افندی» میخوانند در سیاســت خارجی او
هیچکس تا ابد دوســت یا دشمن نیست برای
همین او میتوانــد یک روز در اجالس داووس
نتانیاهــو را «آدمکش»بنامد و در همین حال
تنهاکشورخاورمیانهباشدکهروابطدیپلماتیک
منظم با تل آویو دارد.جالب آنکه پس از فرمان

فتحاهلل گولن معامله کند .اردوغانیها میتوانند
یک روز بر ســر بحران قطر ســرباز به دوحه
بفرستند و روز دیگر به ریاض بروند و پای مذاکره
با عربستان بنشینند ،اما ماجرا برای ایران کمی
متفاوت است ،دوستان و دشمنان ایران همواره
ثابت هستند و در مذاکره برای سیاست خارجی
دیپلماتهای وزارت امور خارجه همواره بر یک
پاشنه میچرخد و تبدیل دشمنان به دوستان
یک پروژه خســته کننده ،طوالنــی مدت و
پرحاشیه اســت و صفبندیهای سیاسی در
داخل کشــور را تحت تأثیر قــرار میدهد .بر
این اساس وقتی قرار است یک معامله نظامی
یا سیاسی توســط تهران در منطقه رخ دهد،
طرفهای میز مذاکره باید با دقت همه را راضی
نگه دارند ،برای همین ممکن اســت روسیه،
چین یا هر کشور ثالث دیگری به سادگی بازی
را بهم بزند و ایران تنها میتواند آنها را متهم به

«بیوفایی»کند.کمااینکهروسیهنهتنهادربرابر
قراردادهای نظامیاش بهسادگی عهدشکنی
میکند بلکه بــرای راهاندازی هر فاز از فعالیت
صلحجویانه هستهای ایران بارها رقم قرارداد را
جابهجا کرده و با بهانهجویی کارش را با تأخیر
روبرو کرده است و یا وقتی میخواهد یک قرار
دادنفتی امضاکندبا اجبار سعی میکندبجایش
بهتهرانسوخوهایبرگشتیازآمریکایجنوبی
را بفروشد زیرا میداند بازار ایران انحصاری شده
و فروشــنده خارجی کم و خریدار داخلی زیاد
اســت ،در حالی که روسها هیچگاه در برابر
ترکیه نمیتواند چنین سیاستی را پیشه کند و
مجبور به یک قرارداد شفاف و مسئولیت پذیر
است،زیرا میداند اگر اس  400خود را نفروشد
ترکها با یک گردش شگفتانگیز میتوانند از
واشنگتن موشک پاتریوت بخرند و بازی مسکو
را به هم بزنند.
دیپلماسی یعنی منافع ملی

تأکید فرانسه بر حل فوری بحران یمن از طریق مذاکرات سیاسی
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهار داشت ،پاریس امیدوار
است ریاض به نقش خود در آغاز دوباره روند سیاسی در مدتی
کوتاه در یمن به شــکل کامل عمل کند .بــه گزارش الجزیره،
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ضمن ابراز تاسف از کشته شدن
تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی در جریان عملیاتهای نظامی
در روزهای گذشته ،گفت :باید هرچه سریعتر راهحلی سیاسی
از طریق مذاکرات حاصل شــود چراکه این تنها راه برای پایان
دادن به بحران و پیامدهای فاجعهبار آن برای مردم یمن است.
او افزود :فرانسه از تمامی طرفهای درگیر در یمن میخواهد
نسبت به حفظ جان غیرنظامیان توجه داشت و شرایط را برای
ارسال کامل و غیرمشــروط به کمکهای انسانی فراهم کنند.
همچنین پاریس تاکید کرد به امنیت عربستان و حمایت از آن
پس از شلیک موشکهایی در هفتههای اخیر به خاک این کشور

ســال  1382وقتی تهران از رسیدن به یک
نتیجه مطمئــن از آینده برنامه هســتهاش
ناامید شــده بود ،حســن روحانی به مسکو
ســفر کرد و در یــک تاکتیــک دیپلماتیک
محکم رو به پوتین گفت«دیگر در قایق شما
نمینشینیم» او سپس به بروکسل سفر کرد و
مدتی بعد مقدمات بیانیه سعدآباد امضا شد؛
درواقع تهران در آن روزها تاکتیک «دوستان
و دشمنان همیشگی»را کنار گذاشت و با یک
ســری کارت جدید ،بازی را به ســمت خود
چرخاند .در وضعیت کنونی جهان ایران باید
شرایط روابطش را دو سویه و پا یا پای کند ،و
یادمان باشد هیچ کشوری به ایران تعلق خاطر
همیشگی ندارد و میتواند اگر با تأخیر به ایران
اس  300بفروشد ،با سرعت مدل پیشرفتهتر
را به رقیب منطقــهای هم واگذار کند،تهران
میتواند از سیر حوادث منطقه تجربه آموزی
کند و به دنبــال روابط متوازن بــا بازیگران
صحنه باشد در آن صورت ایران میتواند نرخ
را تعیین کند و ســهمش را بردارد ،و هر کجا
کاالیی را گران فروختنــد به دنبال بازارهای
جدید تر برود.

توجه دارد .امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه روز چهارشنبه
در تماسی تلفنی با سلمانبنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان وی را
به لغو کامل محاصره یمن جهت ارسال کمکهای بشردوستانه
و کاالهای تجــاری دعوت کرد .ماکــرون در این گفتوگوی
تلفنی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به فاجعه انسانی در یمن
بر موضعگیری پاریــس مبنی بر لزوم حل این بحران از طریق
راهکاری سیاســی و بازگشت به میز مذاکرات تاکید کرد .کاخ
سفید نیز دو هفته قبل با انتشار بیانیهای خواستار توقف فوری
بمبارانها در یمن جهت ارســال کمکهای بشردوستانه شد.
ترزا می ،نخستوزیر انگلیس نیز با اتخاذ موضعگیری مشابهی
تاکید کرد :شــرایط دردآور در یمن باید هرچه سریعتر پایان
یابد .او از عربستان خواســت برای جلوگیری از فاجعه انسانی
محاصره را کاهش دهد.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلونهم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

دعاوی ترامپ بیشتر از الف و گزافه نیست ،اما گویا شوخیبردار هم نیست .او نیروهایی را بهکار
میبندد و افسارهایی را از هم میگسلد که ارکان دموکراسی و نهادهای ما را به ویرانی خواهد کشاند.
بنیاد آزادی [ ،]Freedom Houseدر سال  2017چنین برآورد کرد که آمریکا از حیث رعایت
شئونات دموکراسی به مقام سیام در جهان تنزل یافته و از اینرو در سراشیبی قرار گرفتهایم.
ترامپ با ادعای اولویت بخشیدن به قانون و نظم ،بهعنوان نامزد انتخاباتی جلو آمد اما هرجا که
قانون را در تعارض با منافع ،انگیزهها ،هوسها و لجاجتهای خود یافت ،در خوار شمردن آن
درنگ نکرد .خود را مسئول پایمال کردن مطبوعات انتقادی میداند ،قاضیانی که با دیدگاه
خود موافق نمییابد را مورد خصم خود قرار میدهد ،ارتش را وادار میکند تا به نقض قوانین
بینالمللی روی آورند و از وظایف خطیر خود چشم بپوشند.
ترامپ درک و احترامی برای تعادلهای ظریفی که در قانون اساســی ما بهچشم میخورد
قائل نیســت و ابدا از مخدوش کردن آنها دچار ندامت نمیشود .ترامپ هر روز دستکم یک
کالم یا رفتار مستبدانه و گزنده از خود بروز میدهد ،اما هرگز حاضر نیست بهای سیاسی یا
شخصی مورد انتظار را بپردازد .یکبار چنین اغراق کرد ،شاید هم اغراق نبود ،که میتواند
در روز روشــن دست به کشتار بزند بیاینکه پشتش خالی شود .از این شیوه گفتار تا تحقق
دیکتاتوری چند گامی بیشتر فاصله نیست.
تصور اینکه دموکراسی ما تا ابد ایمن و خدشهناپذیر است ،مستلزم کورچشمی ما در برابر قوت
گرفتن گرایشهایی است که با دموکراسی س ِر ستیز دارند و نمونههای آن را در اغلب کشورهای
دموکرات دنیا ،از جمله کشــور خود ما ،میتوان شاهد بود .جناح راست و سیاستهایی که این
جناح در پیش گرفته ،از ترس ،ناثباتی ،ملیگرایی ،و نژادپرستی تغذیه کرد و از اینرو توانست در
کمترین زمان آرای زیادی را جلب کند ،تمرکز زیادی را به خود معطوف کند ،و احترام مفرطی
برانگیزد .عکسالعملهای افراطی به تروریسم موجب اهمالکاری در خصوص حقوق مدنی و
داخلی شده و حیات مسالمتآمیز را دستخوش تالطم کرده است .دموکراسیها در طول تاریخ
زمانی دچار زوال شــدهاند که به اتخاذ تصمیمات ناشایست رو آوردهاند ،یا از انفعال افلیجگونه
رنــج بردهاند ،و ازاینرو به هرجومرج دچار آمدهاند ،نتیجــه آنکه یک فرد قدرتمند عرصه را باز
دیده و مسند را از آن خود کرده است .دولت ترامپ نهتنها تعصب و جهل جانکاه خود را در قالب
جلوهای دروغین پوشش داده ،بلکه ناشیگری رسواکننده و عدم صالحیت اعضای مجیزگوی
کابینه خود را در لفافه پنهان ساخته است .اعضای دولت او میل مفرطی دارند تا به ناپسندترین
وسوســهها و پشــتیبانی او از غیرقابل دفاعترین تعصباتش روی خوش نشــان دهند .آمریکا
به بیاعتمادی گستردهای در قبال اعضای دولت مبتالست .بیسامانی مضحک دولت ترامپ به
بروز بدترین ترسها مبنی بر اینکه حکومت دموکراتیک دیگر کارکردی نخواهد داشت میانجامد
و فضایی خالی را رقم میزند که تنها یک نفر قادر است آن را پر کند :کسی که فرصتشناس است.
در میان نهادها تنها چند مانع تند و تیز بهجا مانده ،کافیاســت آنها منکوب شوند تا سلطه
ترامپ کامل شــود .هر روز که میگذرد کنگره جمهوریخواهان هــر آنچه را باید در پرتو
وطنپرستی دولتمردان قرار گیرد ،کنار میزند (و امکان تحقق زیادهخواهیهای مستبدانه
ترامــپ را هموار میکنــد) و درعوض از ترامپ بهعنوان دســتیاری برای حفظ ســیطره
راســتگرایان بهره میگیرد .جای تعجب نیست اگر وخیمترین حملههای ترامپ دو رکن
اساسی را نشانه میگیرند که تنها پایههای بهجامانده از دموکراسی آمریکایی هستند .این دو
رکن عبارتند از مطبوعات آزاد و دادگاههای حامی عدالت .هراسانگیزترین توئیتهای ترامپ
از این قرار هستند :رسانههای «اخبار ساختگی» (یعنی @NY times، @NBCNews،
 )@ABC، @CBS، @CNNدشمنان من نیستند ،بلکه دشمنان ملت آمریکا هستند!»
ترامپ خودش را حامی مردم آمریکا قلمداد میکند حالآنکه رفتارش در تضاد با اساسیترین
عناصر آزادی مردم ،یعنی آزادی بیان و اندیشه آنان است.
دومین توئیت ترسآور ترامپ بدین ترتیب بود« :ابدا نمیتوانم باور کنم دادگاه ،کشور ما را در
معرض چنان خطراتی قرار دهد .هر اتفاقی افتاد ،مردم باید از چشم دادگاه و نظام دادگستری
ببینید .افتضاح است!» این واکنش را به دادگاههایی نشان میداد که او را از حیث قانونی به
باد انتقاد گرفتند چون تصمیم داشت مانع ورود مسافران از کشورهای مسلمان شود و بدتر
از آن ادعا داشــت دادگاه هیچ حقی برای مخالفت با عملکرد او ندارد چون خودش را حافظ
ارزشی چون امنیت ملی میدانست .ترامپ برای خودش موقعیت برد-برد فراهم آورده است.
اگر دادگاه به نظر او رأی موافق دهد ،او میتواند از «امنیت ملی» بهعنوان دستاویزی برای
کاربست قدرت تمامیتخواهانه خود بهره گیرد .اگر دادگاه در قبال بیمالحظگی مستبدانه او
در قبال قانون اساسی از در مخالفت وارد شود ،آنها (و نه ترامپ) مسئول هر رخداد تروریستی
خواهند بود و او مجاز میشود تا نیروهای نظامی را فرابخواند .بیایید امیدوار باشیم هرگز شاهد
آن نباشیم که ارتش بخواهد پاسخگوی دســتور ترامپ ،این «برادر بزرگ» باشد .هر زمان
ممکن است این اتفاق بیفتد ،ما در برابر زیادهخواهیهای پربادوبروتِ شعبدهبازی تبدار و
شــلوغکار که در قبال تکالیفش هیچ تعهدی حس نمیکند و محدودیتهای تعادلبخش
قانونی اساسی را درنمییابد ،آسیبپذیر هستیم.

