ترامپ را در ورودی ش��اخه غربی کاخ سفید اعالم
کرد و پیش از آنکه ترامپ به خوبی هوش��یار شود
که چه کرده یا بتواند با مشاوران کاخ سفید یا وزیر
خارجه صحبتی داشته باشد ،در را پشت او بستند.
کره جنوبی در پی محدود کردن گزینههای ترامپ
است ،به نحوی که در اوت  ،۲۰۱۷رییس جمهوری
اين كش��ور هرگونه عملیات نظامی آمریکا در شبه
جزیره کره را وتو کرد .رییس جمهوری کره جنوبی
شاید بتواند یا نتواند وتوی خود را عملی کند ،اما این
وضعیت ،هش��داری است برای طراحان راهبردی
آمریکا ک��ه مهمترین متحد آمریکا در این صحنه،
نمی خواهد در جنگ ترامپ نقشی داشته باشد.

گزینه ׳׳بد׳׳ در پنتاگون!

ریی��س جمه��ور کره جنوب��ی ،تنها ب��ا  ۴۱درصد
آرای مردم به ریاس��ت جمهوری رسید اما اکنون
نظرسنجیها نش��ان میدهد که محبوبیتش از 70
درصد فراتر رفته اس��ت و دلیل آن موفقیت او در
دور کردن ترامپ از رویکرد ׳׳خشم و آتش׳׳ و وارد
کردن به مس��یر مذاکره است .آنطور که ׳׳روبرت
ِکلی׳׳ استاد دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی میگوید،
بیزاری از ترامپ موجب شده ،اجماعی گسترده بر
گرد یک رویکرد دیپلماتیک شکل گیرد.
بیشتر میزان تالش برای اقناع رهبران کره شمالی و
آمریکا برای یک نشست مشترک عملًا توسط کره
جنوبی انجام ش��د .این رییس جمهوری کره جنوبی
بود که زیرکانه داستان جایزه نوبل را برای ترامپ در چنین ش��رایطی است که وانمود کردن به اینکه
مطرح ک��رد و ترامپ نیز همانند ی��ک بچه ماهی نشست س��ران میان ترامپ و کیم جونگ اون یک
آن را قورت داد .کره جنوبی بالفاصله بله شتابزده موفقیت اس��ت ،شاید آخرین گزینه بد در پنتاگون
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بوعلي سينا

ديده ميشود .قوانين موجود تا حدي نقض
آزاديهاي مختلفي اس��ت ک��ه اروپاييها به
دنبال آن هستند در حاليکه به طرز محکمي
از سوي ليبراليس��م کنوني مورد دفاع قرار
ميگيرن��د و ب��ه عنوان ارزش��هاي اروپايي
معرفي ميش��وند .اوربان عصبانيت خود را
از چنين شرايطي پنهان نميکند و از شرايط
تحريک آمي��ز فعلي ميتوان��د براي پيش
بردن پروژه خود استفاده کند.
اما ابتدا مهم اس��ت که نکتههاي واضحي را
بيان کنيم .اوربان ،توماس جفرسون نيست و تاکيد گفت :׳׳گاهي اوقات اين چيزها با مرزهاي کش��ور
او بر قوميت اس��ت نه ملي گرايي که ش��امل درون هماهنگ است و گاهي نيست.׳׳
مرزها ميش��ود .اگر ش��ما باور داريد که همه افراد از همه مهمتر ،حفظ آزاديهاي فردي مطمئنا جزو
برابر هس��تند و توس��ط خالق با حقوق يکسان خلق اهداف اصلي دولتي که او مشغول ساختن آن است
شدهاند ،آنگاه دولتها موسساتي براي تامين حقوق نخواهد بود .همانطور که در سخنراني سال 2014
و تامين نعمت آزادي هستند .در نتيجه نوع دولتي خ��ود گفت :׳׳دولت جديدي که ما در مجارس��تان
ميسازيم کش��وري غيرليبرال است .لزوما اصول
که اوربان ميخواهد بسازد مناسب شما نيست.
او معتقد است که مجارستانيها يک استثناي ذاتي ليب��رال از جمله آزادي را نق��ض نميکند اما آن را
هستند و يک نتيجه از ويژگيهاي ملي قابل تحسين .در مرکز ايدئولوژي خود قرار نميدهد بلکه شامل
او ميگويد :׳׳ما يک گونه منحصر به فرد هس��تيم .رويکردي متفاوت ،خاص و ملي اس��ت.׳׳ همه اينها
دنيايي وجود دارد که تنه��ا ما ميبينيم.׳׳ اين ملت نشان ميدهد که چرا او به دنبال ناسيوناليسم قومي
مجارستان از لحاظ جغرافيايي و در مرزهاي قانوني است .او ادعاي بيش از اين ندارد و ميخواهد دولتي
و انتخاباتي تعريف نشدهاند .اوربان چهارسال قبل ب��راي مجارها و نه آمريکاييها بس��ازد .ما بايد به

ياد داش��ته باش��يم که حفظ آزادي در مرکز
خواس��ت ما وج��ود دارد چرا که بر اس��اس
فرهنگ منحصر به فرد آمريکاست .همچنين
بايد توجه کرد که مجارها بس��يار بيش��تر از
ديگر جاها داراي اکثريت قومي هس��تند و از
هفت قوم تشکيل شده اند.با اين حال اوربان ـ
ب��ا احترام به تمام انتقادات او ـ نميتواند پروژه
خود را با محروم کردن مجارها از آزادي يا حق
مالکيت پيش ببرد .مجارها در سيستمي بزرگ
شدهاند که حقوق اکثريت تضمين شده و حقوق
اقليت نيز مورد احترام قرار گرفته است و به صورت
استبدادي پيش نرفتهاند .او عنصر آزادي را در مرکز
پروژه خود ق��رار نميدهد اما اگر نتواند تامين حقوق
مردم را تضمين کند ،با مش��کل روبرو خواهد شد .او
پوتين ،کاسترو يا شي نيست.
براي اوربان آموزنده خواهد بود که به ياد بياورد
نقطه خواس��ت مردم براي تغيير سيستماتيک به
بح��ران مالي  2008باز ميگ��ردد .آن چيزي که
او نميبين��د و بس��ياري از نخب��گان فکري و مالي
ميبينند اين اس��ت که نبايد طبق��ه کارگر دچار
مشکل شود .او تالش دارد تا احساس يک ملت را
بازسازي کند اما کوتاهي در موارد گفته شده او را
			
دچار مشکل ميکند.

		
پيمانها در هنگامه نيازها بسته ميشود  ،و محبت ماندگارشان مي كند

مسیری در راه نیست.این روند شاید توقف
موقت آزمایش��های هسته ای ،یا گامی میانه
باشد تا بتواند به عنوان یک (معامله بزرگ)
به دولت ترامپ فروخته ش��ود.اکنون دولت
آمریکا چه بس��ا که گزینه اندکی دارد به جز
وانمود کردن به اینکه در حال دس��تیابی به
یک موفقیت بزرگ اس��ت .نخست ،گزینه
های آمریکا در شبه جزیره کره تا حد زیادی
به همکاری کره جنوبی وابسته است.

بیزاری از ترامپ و افزایش محبوبیت رئیس
جمهور کره جنوبی

و نیز در س��ئول باش��د .دول��ت ترامپ به
دلیل دیگری نیز گزینه ای جز بزرگنمایی
این نشس��ت نخواهد داشت :ترامپ پیش
از آنک��ه بتواند موفقیتی در کره به دس��ت
آورد ،ی��ک رویارویی دیگ��ر برای خود در
برابر ایران ،فراهم آورده است.
هضم دو بحران هس��ته ای در یک تابستان،
وضعیت س��نگینی اس��ت حتی برای ׳׳جان
بولتون׳׳ در ش��ورای امنی��ت ملی .اگر قرار
است که دولت آمریکا سیاست سختگیرانه
تری علیه ایران داش��ته باش��د ،نیاز به آرام کردن
وضعیت در ش��رق آس��یا دارد .وانم��ود کردن به
موفقیت در نشس��ت با رهبر کره شمالی ،شاید تنها
راه دستیابی به نمايش چنین وضعیت آرامی است.
در گذشته ای دور ،یک سیاستمدار انگلیسی همین
اقدامات ترامپ در مقابل کره ش��مالی را به خوبی
توصیف میکند:
مهم نیست چه دروغهایی گفته ایم ،تا زمانی که
بتوانی��م همان دروغهای لعنتی را تکرار میکنیم.
کاخ س��فید بی در و پیکر ترامپ ،کمتر توانس��ته
بر س��ر تکرار یک ׳׳دروغ لعنت��ی׳׳ پایدار بماند...
اما این بار ،ش��اید آنها واقعًا چاره ای ندارند و شاید
چاره ای برای بقیه جهان هم باقی نگذارند جز اینکه
وانم��ود کنند که به دروغ آنها ب��اور دارند چرا که
شاید این تنها راه جلوگیری از جنگ باشد در زمانی
که یک رییس جمهور بی اعتبار و دمدمي مزاج در
		
کاخ سفید حکومت میکند.

