
اين روزها ط��رح »معامله ق��رن« كليدواژه اي 
رايج در قضايايي است كه به فلسطين اشغالي 
و منطقه غرب آسيا پيوند دارد. ترامپ در كارزار 
انتخاباتي خود در 2016 وعده هايي داد كه براي 
حل قضيه فلسطين و روند صلح خاورميانه طرح 
عملياتي را ارائه خواهد داد و سفارت امريكا را به 
قدس شريف منتقل خواهد كرد. چيزي نگذشت 
كه وي در حمايت از رژيم بنيامين نتانياهو از هيچ 
تكاپويي دريغ نكرد و به وعده هاي خود به اين 

رژيم جامه عمل پوشاند. 
ترامپ سياستمدار تاجرپيشه از زماني كه وارد 
كاخ سفيد شده اس��ت، در نامگذاري طرح ها و 
سناريوهاي عملياتي خود واژگان» اقتصادي« 
و سوتيترهاي»سمساري« به كار مي گيرد. در 
همين رهگذر، طرح صلح خاورميانه اي خود را 
»معامله قرن« ناميد و »جرد كوشنر« مشاور و 
داماد يهودي خود را  به عنوان پيشكار و بازارياب 

در عملياتي كردن اين طرح برگزيد. 
   تصفيه قضيه فلسطين در گذر تاريخي 
با برگ��زاري اولين نشس��ت صهيونيس��تي به 
رهبري»تئودور هرتسل« در مورخ 29آگوست 
1897 در ش��هر »ب��ازل« س��وئيس جنبش 
صهونيس��تي با حماي��ت ليبرال ه��اي غربي، 
نخستين گام را براي حذف نام »فلسطين« از 
جغرافياي تاريخي و تمدني منطقه غرب آسيا 
برداشتند و نام جعلي»اسرائيل« را جاي آن به 
سرزمين مقدس اطالق كردند. اعالن تشكيل 
كيان صهيونيس��تي در 15 مي 1948 و صدور 
قطعنامه 181)به موجب آن فلس��طين به دو 
بخش عربي و يهودي تقسيم گرديد( و آوارگي 
بيش از 800هزار فلسطيني، گام هاي اساسي در 
روند تصفيه قضيه فلسطين بوده است. غربي ها 
در راس��تاي حمايت از صهيونيست ها و ناديده 
گرفتن حق��وق فلس��طيني ها از اكتبر 1949 
تاكنون 55 ط��رح و پروژه ارائ��ه داده و مزورانه 
آن را طرح هاي»صلح خاورميان��ه« ناميده اند 
كه در اين راستا خاندان سعودي نيز سهمي در 
طرح هاي سازشكارانه داشته و طرح هاي ملك 
فهد)درنشس��ت فاس1982( و ملك عبداهلل 
)در نشست بيروت در 2002( شاخص ترين آنها 
بوده است، اما در مقابل اين همه طرح سازش، 
رژيم صهيونيستي هيچ گاه خود را ملزم و پايبند 
به توافقات و تعهدات امضا ش��ده، ندانس��ته و 
تاكنون ب��ه هيچ كدام از توافقات امضا ش��ده با 
فلسطيني ها مانند توافقات»مادريد«، »اوسلو« 

و»كمپ ديويد دو« وفا نكرده است. 
    تصفيه قضيه محوري جهان اسالم 

ترامپ از سال2017براي بازاريابي و آزمودن 
واكنش ها در ازاي طرح معامله قرن از تاكتيك 
»عمل سنجش��ي« اس��تفاده كرده كه ايجاد 
سردرگمي و آشوب در منطقه غرب آسيا يكي 
از اهداف او بوده اس��ت. در اين راستا و قبل از 
اينكه دول��ت ترام��پ از طرح»معامله قرن« 
رونمايي كند در رس��انه ها و محافل سياسي، 
به ويژه نشريات صهيونيستي بندهايي از اين 
طرح درز كرده  كه ب��ا واكنش هاي گوناگوني 

روبه رو بوده است. 
چكيده »معامله ترامپ« ب��راي تصفيه قضيه 

فلسطين چنين است:
1- »فلس��طين جديد« بر اس��اس توافق سه 
جانبه ميان »اسرائيل«، »سازمان آزاديبخش 
فلسطين« و »حماس« در اراضي كرانه باختري و 
نوار غزه بدون شهرك هاي يهودي ايجاد مي شود. 
اين كيان بدون ارتش و سالح خواهد بود و ارتش 
اسرائيل در صورت بروز هرگونه خطري مدافع 
اين كيان خواهد بود. براي ارتباط زميني ميان 
كرانه غربي و نوار غزه، پل معلقي در ارتفاع 30 

متري از زمين ساخته مي شود. 
2 - مجموعه شهرك س��ازي مانند گذشته به 
دست اسرائيل باقي خواهد ماند و شهرك هاي 
جدا افتاده به آنها ملحق خواهند شد. غور اردن 
)منطقه اي ميان كرانه باختري و رود اردن( مانند 

گذشته در دست اسرائيل باقي خواهد ماند. 
3- قدس تقس��يم نخواهد شد و ميان اسرائيل 
و »فلس��طين جديد« مش��ترك خواهد بود و 
جمعيت فلسطيني  آن به اهالي فلسطين جديد 

ملحق مي شوند. 
4- مص��ر، اراض��ي جديدي با هدف س��اخت 
ف��رودگاه، كارخانه، تبادل تج��اري و زارعي به 
»فلسطين جديد« اجاره مي دهد و فلسطيني ها 

اجازه سكونت در اين مناطق را ندارند. 
5- امري��كا، اتحاديه اروپا و كش��ورهاي عربي 
توليدكننده نفت در خليج فارس، حاميان مالي 
اين طرح خواهند بود. براي اين هدف مبلغ 30 
ميليارد دالر در عرض پنج سال براي فلسطين 
جديد در نظر گرفته اس��ت. امريكا 20 درصد، 
اتحاديه اروپ��ا 10 درصد و كش��ورهاي عربي 
خليج ف��ارس 70 درصد مبلغ ف��وق را تأمين 

خواهند كرد. 
پيش تر روزنامه لبناني »االخبار« بخش هايي 

از اين طرح منتش��ر و فاش كرد كه رژيم هاي 
اردن، مصر و حكومت خودگردان فلسطين در 
مقابل موافقت با اين معامله رش��وه اي بيش از 

100ميليارد دالر از رياض دريافت مي كنند. 
   اهداف نهان و هويداي طرح 

پايان دادن به منازعه 70 ساله اعراب - صهيونيستي 
بر سر قضيه فلس��طين و عادي كردن موجوديت 
كي��ان اس��رائيل در منطقه غرب آس��يا ش��ايد 
برجسته ترين هدف آش��كار امريكايي ها در اين 
معامله باشد، اما استراتژيست هاي صهيونيستي، با 
اولويت هاي راهبردي پنهاني به دنبال طرح چنين 

معامله اي هستند. 
در ظاه��ر و در محاف��ل رس��انه اي و تبليغاتي 
»كوش��نر« دام��اد دونالد ترامپ، »جيس��ون 
گرين بلت« فرس��تاده وي��ژه امري��كا در امور 
خاورميانه و»ديويد فريدمن« سفير امريكا در 
اسرائيل سه معمار اصلي اين طرح هستند، اما 
حقيقت امر اين نيست، بلكه استراتژيست ها و 
ژنرال هاي كهنه كار صهيونيس��تي، مهندسان 
اصلي اي��ن معامله اند و ژنرال »گي��ورا آيالند« 
يكي از طراحان اصلي اين معامله اس��ت كه در 
 كارنامه حرفه اي خود س��مت هاي حس��اس 
امنيتي - نظام��ي  مانن��د فرماندهي عمليات 
انتبه1976 براي نجات گروگان هاي اسرائيلي، 
فرماندهي ارش��د جنگ اكتبر1973 و جنگ 
لبنان1982، فرماندهي ني��روي زميني، دبير 
اسبق شوراي امنيت اسرائيل، رياست چندين 
مركز آموزش افسران و مديريت يگان برنامه ريزي 

ارتش اسرائيل را برعهده داشته است. 
اين طرح مانند تمامي طرح هاي گذشته كه از 
سوي غربي ها مطرح شده اس��ت، يك اولويت 
و يك هدف دارد كه پيون��د ارگانيكي و ژرفي با 

مسئله»موجوديت« و»بقاي« اين رژيم است. 
اغلب پژوهشگران راهبردي اسرائيل كه هرساله 
در همايش »هرتسيليا«)بررسي امنيت و ميزان 
مصونيت ملي اسرائيل( ش��ركت مي كنند، بر 
اين حقيق��ت اذعان دارند كه آين��ده اين رژيم 
همواره با مجموعه اي از عناصر ناامني در درون 
و كانون هاي تهديده��ا و چالش هاي امنيتي از 

بيرون روبه رو است. 
هدف اصلي از مطرح شدن »معامله قرن« در اين 
برهه حساس تاريخي، فراهم آوردن راهكارهاي 
عملياتي براي پاس داشتن موجوديت و بقاي 
اسرائيل است، زيرا عيان ش��دن اختالف هاي 
دروني جامعه نخبگان صهيونيست، باالگرفتن 

م��وج فس��اد رهبران)اولم��رت و نتانياه��و از 
نمونه هاي اخير( و تشديد گس��ل ها در بنيه و 
مؤلفه هاي انس��جام و وحدت جامعه يهودي، 
نمودها و نشانه هايي از آينده شكننده و ناپايدار 
اين كيان است. اين رژيم هم اكنون با مجموعه اي 
از تهديدها و چالش هاي دروني و بيروني روبه رو 

است كه برجسته ترين آنها عبارتند از:
1- فقدان نسل اول از رهبران كه شاخص هاي 
كاريزماتيك��ي و آرمانخواهي داش��تند. پس 
از درگذشت مناحيم بگين، اس��حاق رابين و 
شيمون پرز، نسل دومي بر اين كيان حاكميت 
يافته ك��ه در منافع ش��خصي و بان��دي خود 
غوطه ور بوده و حفظ آرمان هاي صهيونيستي 

در درجه دو و سه قرار گرفته است. 
2- تشديد گسست ها در بنيه جامعه يهودي به 
داليلي همچون اختالف قرائت ها و عدم توافق بر 

مرجعيت تشريعي و مذهبي يهودي. 
3- كاهش باورها و فقدان ايمان كامل به دولت 

يهودي و دفاع از آن در ميان اقشار جوان. 
4- هراس از افزايش جمعيتي فلسطيني ها كه 
همراه با تشديد مهاجرت معكوس يهوديان از 
فلسطين اشغالي به خارج بوده و نگراني ها را از 
اقتدار هويت عربي و اس��المي در درون جامعه 

اسرائيلي شدت بخشيده است. 
5- دخال��ت روزاف��زون ارتش در سياس��ت و 
اقتصاد، افزايش نرخ فرار جوانان از نظام وظيفه 
و كاهش آموزش هاي نيروهاي ذخيره شمه اي 
از خل��ل در بنيه نظام��ي اين رژيم اس��ت، اما 
برجسته ترين نقطه ضعف ارتش صهيونيستي 
شكست افس��انه»ارتش شكس��ت ناپذير« در 
جنگ هاي لبنان و غزه و هويدا ش��دن ضعف 
قدرت بازدارندگي اين رژيم در قبال نسل جديد 

جنگ ها در محيط پيراموني خود است. 
به اذعان خود غربي ها طرح »معامله قرن« در 
عرصه اجرا با انواع موان��ع واقعي و چالش هاي 
جدي مواجه اس��ت كه روند عملياتي ش��دن 
آن را با دش��واري هاي راهبردي واقعي روبه رو 

كرده است. 
امريكا براي عملياتي شدن اين طرح، از ابزارها و 
مكانيسم هاي مختلفي استفاده كرده و بسترهاي 
مقدماتي براي اجراي اين معامله فراهم ساخته 

است كه ازجمله: 
1- به رسميت شناختن هويت »يهودي بودن« 

دولت اسرائيل. 
2- انتقال س��فارت از تل آويو به قدس شريف و 

تشويق متحدان خود به اين اقدام. 
3- الح��اق جوالن به اس��رائيل و ت��الش براي 

ضميمه كردن كرانه باختري به اين رژيم. 
4- افزايش نقش امريكا در انتخابات پارلماني 
اين رژيم )نمونه آن پيروزي حزب نتانياهو در 

انتخابات اخير(.
5- تش��ديد فش��ارها علي��ه فلس��طيني ها، 
بس��تن نمايندگ��ي س��ازمان آزاديبخ��ش 
فلس��طين در امريكا و قط��ع كمك هاي مالي 
ب��ه سازمان»آونروا«)س��ازمان كم��ك ب��ه 

فلسطيني ها(.
6- نقش امريكا در تسريع روند عادي سازي بين 
اعراب - صهيونيستي و تشديد فشارها بر ايران و 

محور مقاومت اسالمي. 
»معامل��ه ق��رن« ك��ه مهم تري��ن قضاي��اي 
فلسطين)قدس شريف و حق بازگشت آوارگان( 
را از صورت مس��ئله پاك كرده است نمي تواند 
راه حلي براي پايان دادن به رويارويي70 س��اله 
مناقشه اسرائيل و فلسطين باش��د. با توجه به 
اختالفات بنيادي و اصولي ميان صهيونيست ها 
و عرب ها و رويكرد تك محوري و جانبدارانه كاخ 
سفيد، اميدي به برقراري صلح در منطقه غرب 
آسيا نيست و در اين رهگذر طرح»معامله قرن« 
راهكاري شكست خورده است كه نمي تواند بقا و 
موجوديت كيان صهيونيستي را براي هميشه 
تضمين كند. اين طرح به داليلي فراوان بحران 
منطقه را پيچيده تر خواهد كرد و در اين رهگذر، 
تشكل ائتالف صهيونيستي - ارتجاع عرب بر ضد 
محور مقاومت به رهبري ايران اس��المي كه از 
اهداف نهان معامله قرن است در ابعاد و زمينه هاي 

مختلف ناپايدار و شكننده خواهد بود.

اي��كاروس نام ش��خصيت افس��انه اي در 
سيدرحيم نعمتي

      دورنما
اسطوره هاي يوناني اس��ت كه از موم و پر 
براي خود بال هايي ساخت و به پرواز درآمد 
اما به نصيحت پدرش عمل نكرد و با نزديك شدن به خورشيد، بال هايش 
سوخت و به دريا سقوط كرد. حاال نشريه امريكايي نشنال اينترست از يك 
ايكاروس امريكايي نام مي برد. او كسي نيس��ت جز جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي امريكا كه به قول اين نشريه همانند ايكاروس »بيش از حد به 
خورشيد نزديك شده است.« به اين ترتيب، نشنال اينترست با تكيه بر 
منابع خود سقوط قريب الوقوع ايكاروس امريكايي را پيش بيني مي كند، 
در حالي كه برخي ديگر او را همبازي دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
در بازي معروف دوطرفه به نام پليس خوب و بد مي دانند. در هر صورت، 
يك اتفاق نظر عموم��ي وجود دارد كه يك��ي از چهره هاي اصلي در پس 
ماجراجويي هاي اخير امريكا در خليج فارس همين ايكاروس امريكايي 
است كه بعد از ناكامي در پرونده هاي كره شمالي و ونزوئال حاال رو به خليج 
فارس و ايران آورده است تا شايد اينجا چيزي نصيبش شود اما احتمال 
دارد كه نه تنها چيزي به دس��ت ني��اورد، بلكه همي��ن كار باعث تحقق 

پيش بيني نشنال اينترست شود. 
   فراري از جنگ

نكته جالب توجه در زندگي بولتون اين است كه او با وجود تمام تأكيدي كه 
بر جنگ دارد، سال ها قبل حيله اي به كار برد تا از جنگ ويتنام فرار كند. 
دولت امريكا در سال 69 به جاي اعزام نيروهاي ذخيره به جنگ ويتنام با 
برنامه التاري جوانان متولد بين سال هاي 44 تا 50 را به جنگ اعزام مي كرد 
و شماره التاري بولتون هم 185 بود اما او قبل از آنكه قرعه اعزام به نامش 
بيفتد، با حيله اي از رفتن به جنگ فرار كرد. پيوستن به نيروهاي گارد ملي 

در آن روزگار راه فراري از جنگ محسوب مي ش��د و بولتون قبل از اتمام 
درسش در دانشگاه، در گارد ملي ثبت نام كرد و بعد هم چهار سال در اين 
گارد خدمت كرد تا به هر صورت كه شده به جنگ نرود، بنابراين بولتون را 
مي توان جنگ طلبي دانست كه جنگ را به قيمت جان ديگر امريكايي ها 
مي خواهد و حتي با وجود انتقادهاي بسياري كه از جنگ هاي امريكا در 

افغانستان و عراق مي شود، هنوز هم از آن جنگ ها دفاع مي كند. 
   جنگ طلب

جك استرو، وزير خارجه پيشين بريتانيا در خاطرات خود به ياد مي آورد كه 
چگونه بولتون جورج بوش را متقاعده كرده بود تا ايران را در سخنراني خود 
به عنوان محور ش��رارت ياد كند و به همين دليل هم در جريان مذاكرات 
اروپا با امريكا از دولت بوش خواس��ته بود تا بولتون را به آن مذاكرات راه 
ندهد. عضويت در انجمن ملي سالح )NRA(طرحي براي قرن امريكايي 
جديد )PNAC(  و بنياد يهودي امور امنيت ملي )JINSA( و س��ابقه 
تندروي ه��اي او در پرونده هايي مثل عراق، ليبي و كره ش��مالي از جمله 
ويژگي هايي است كه بولتون را يك افراطي دست راستي تمام عيار مي كند 
و ش��ايد به همين جهت هم بود كه ترامپ در اوايل كارش چندان رغبتي 
براي به كار گرفتن او نداش��ت. هر چند در زمان كارزار انتخابات رياست 
جمهوري قبل گفته مي شد كه بولتون گزينه ترامپ براي وزارت خارجه 
است اما بعد از پيروزي ترامپ معلوم شد كه گزينه او كس ديگري است؛ 
ركس تيلرسون. در واقع ترامپ بعد از يك س��ال و چهار ماه از ورودش به 
كاخ سفيد بود كه مقامي به بولتون داد آن هم نه وزارت خارجه بلكه مشاور 
امنيت ملي و اين موضوع هم نشان مي دهد كه با وجود گمانه زني هاي زمان 
كارزار انتخاباتي، ترامپ بعد از انتخابات نسبت به حضور بولتون در تيمش 
ترديدهايي داشت. به هر حال، بولتون بعد از مدتي نه چندان كوتاه به عنوان 
مشاور امنيت ملي و به جاي ژنرال مك مستر به اين تيم پيوست و خيلي زود 

گرفتاري هاي او براي ترامپ معلوم شد. 
   كره شمالي و ونزوئال

بولتون هم��واره از مخالفان مذاكره با كره ش��مالي ب��ود و راه حل در برابر 
اين كشور را تنها گزينه نظامي مي دانست و به صراحت از بمباران مراكز 

هسته اي اين كشور گفته بود. اين رويكرد بولتون باعث شده بود تا معامله 
ترامپ با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي در همان ابتداي امر به شدت 
تهديد ش��ود؛ چراكه بولتون در اين معامله حرف از الگوي ليبي زده بود و 
اين حرف، رهبران كره شمالي را به ياد سرنوشت معمر قذافي و ارتباط بين 
خلع سالح هسته اي و سرنگوني او انداخته بود. رهبران كره شمالي به همين 
دليل تهديد به قطع مذاكرات كردند و گفته مي شود كه ترامپ هم به بولتون 
تذكر داده بود كه مواظب حرف هاي خود باشد. هفته نامه نيوزويك در ماه 
مارس تحليلي از شكست دور دوم ديدار ترامپ با كيم جونگ اون داشت و 
در اين تحليل، بولتون را مقصر اين شكست دانست كه پيش شرط هايي جلو 
كره شمالي گذاشت و از اين كشور خواست تا »عالوه بر دادن تضميني براي 
كشف سالح هاي اتمي اش، سالح هاي شيميايي و بيولوژيكي خود را نيز 
فاش كند.« كيم جونگ اون نتوانست زير بار اين زياده خواهي برود و ديدار 

او با ترامپ هم بدون اعالم بيانيه و نتيجه اي به پايان رسيد. 
زياده خواهي بولتون در ونزوئال هم دردسرهايي براي ترامپ به وجود آورده 
است. ترامپ همزمان با ادعاي خوآن گوايدو با او همراهي و دولت خود را 
براي حمايت از او و سرنگوني نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال بسيج 
كرده است. اين موضوعي روشن و واضح است اما حيطه و دامنه حمايت 
ترامپ ديپلماتيك بود و جريان كودت��ا در اواخر آوريل حركت افراطي و 
تا اندازه اي خروج از اين دامنه بود. خورخه آريزا، وزير خارجه ونزوئال بعد 
از شكس��ت كودتا در مصاحبه با خبرگزاري رويترز گفت كه تالش براي 
اين كودتا از س��وي ارتش نبود بلكه مستقيماً در واشنگتن و در پنتاگون 
و وزارت خارجه و توس��ط جان بولتون طراحي شده بود. درخواست هاي 
بولتون از ژنرال والديمير پادرينيو، وزير دفاع ونزوئال براي مش��اركت در 
س��رنگوني دولت قانوني ونزوئال حكايت از نقش مستقيم بولتون در اين 
كودتا داشت؛ نكته اي كه پادرينيو آن 
را در مصاحبه اي با خبرگزاري رويترز 

تأييد كرده است. 
  پرونده سوم

نقش بولتون از همان ابتداي اعزام ناو 
هواپيما ب��ر، رزم ن��او و بمب افكن هاي 
بي 52 امريكا به خليج فارس مشهود بود 
چنانكه او بيانيه اي منتشر كرد و مدعي 
شد امريكا براي پاس��خ به تهديدها از 
سوي ايران اين نيروها را به خليج فارس 
فرستاده اس��ت. حاال معلوم شده كه 
نقشه بولتون بيش��تر از فرستادن اين 
تع��داد از نيروه��اي امريكايي اس��ت 
و گزارش نيوي��ورك تايم��ز در هفته 
گذش��ته پرده از برنام��ه بولتون براي 
اع��زام 120 هزار س��رباز امريكايي به 
خاورميانه برداشت. بنا بر اين گزارش، بولتون دستور به روزرساني طرح هاي 
نظامي را به پنتاگون داده و در جلس��ه اي با حضور پاتريك شاناهان كفيل 
وزارت دفاع، جوزف دانفورد رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا، جينا هاسپل 
رئيس سازمان سيا و دان كوتس مدير اداره اطالعات ملي امريكا اين طرح ها 
را بررسي كرده اند كه بخش��ي از آن اعزام 120 هزار سرباز است. نيويورك 
تايمز در گزارش خود تأكيد كرده بود كه ترامپ احتماالً از اين طرح اطالعي 
ندارد و ترامپ هم بعد در مقابل خبرنگاران اص��ل وجود چنين طرحي را 
تكذيب كرده و با متهم كردن نيويورك تايمز به دروغگويي به نوعي اصل 

قضيه را به گردن اين روزنامه انداخته است. 
هر چند ترامپ با اين فرافكني خواسته اس��ت اصل موضوع را منكر شود، 
اما همين هم اختالف نظر او با بولتون را برجس��ته كرده است تا حدي كه 
رسانه ها همين نكته را از او پرسيده اند. ترامپ موضوع را تا حدي تأييد كرده 
اما تالش داشته است حمايت خود را  از بولتون هم بيان كرده باشد. اين نوع 
واكنش دوگانه از سوي ترامپ باعث دامن زدن به گمانه زني ها شده است به 
نحوي كه نشنال اينترست با استناد به يك »مقام ارشد دولتي سابق« خبر 
از بركناري بولتون مي دهد و اينكه »ترامپ به دنبال اخراج او است« و شبكه 
خبري سي ان ان هم از نقش پليس خوب براي ترامپ و پليس بد براي بولتون 
مي گويد. ادعاي ترامپ براي آمادگي تماس تلفني با رهبران ايران و حتي 
فرستادن شماره تلفني براي اين كار رسانه هايي مانند سي ان ان را به اين 
فكر انداخته كه او در مقابل بولتون نقش پليس خوب را بازي مي كند تا اينكه 
طرف ايراني براي پرهيز از نقش پليس بد بولتون حاضر به برقراري تماس 
با او شود. حتي اگر اين تحليل وجهي از واقعيت داشته باشد باز معلوم است 
كه ترامپ سعي مي كند از اختالف نظر خود با بولتون براي برقراري تماس 
استفاده كند و به عبارت ديگر، بولتون در صحنه شطرنج  ترامپ نقش سرباز 
پياده اي را دارد كه براي قرباني شدن به س��مت جلو فرستاده شده است. 
بعد از به بار آوردن شكست هاي پياپي بولتون براي ترامپ در كره شمالي و 
ونزوئال حاال اين نقش به او محول شده تا اينكه هر چه مي خواهد اوج بگيرد 
اما س��ابقه ترامپ از بركناري قريب به 50 نفر در تيمش  در نهايت همان 

سرنوشت ايكاروس را نصيب بولتون خواهد كرد. 
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