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نیویورکتایمز:
پمپئو وزارت خارجه آمریکا را 

بی آبرو کرده است
دیــدن بی حرمتی به نشــان وزارت خارجه 
آمریکا، هولناک اســت. مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریــکا هیچ وجدانی نــدارد، بنابراین 
گمان نمی کنم به نظر او تســویه حساب با جان 
بولتون، مشاور اســبق امنیت ملی، تحت نشان 
وزارت خارجه آمریکا کار اشتباهی بوده باشد؛ یک 
بی حرمتی به افتخار هر یک از افسران سرویس 
خارجه! راجر کوهن، ستون نویس نیویورک تایمز 
در تحلیلی برای این روزنامه نوشت: پمپئو در یک 
بیانیه کتبی رسمی، بولتون را خائن خواند و او را 
به پراکندن دروغ، نیمه-حقیقت تحریف شده 
و کذب محض در کتــاب جدیدش، اتاقی که در 
آن اتفاق افتاد، متهم کرد. پمپئو به بیانیه خود، 
تیتری در خور سنت قلدری دولت ترامپ داد: من 
هم در اتاق بودم! اینکه پمپئو با رفتار ننگین خود 
با ماری یوانوویچ، سفیر ســابق اوکراین- کسی 
که او را فــدای راضی کردن طلــب ترامپ برای 
به گند کشــیدن جو بایدن، نامزد دموکراتیک 
احتمالی ریاســت جمهوری، کرد- برای وزارت 
خارجه رســوایی به بــار آورده، نیمه-حقیقت 
تماماً تحریف شــده نیست؛ خود حقیقت است. 
این هم نیمه حقیقت تماماً تحریف شده نیست، 
بلکه حقیقت اســت که پمپئو در چاپلوسی اش 
برای ترامپ، آمریکا را برای نخستین بار از سال 
۱۹۴۵ تاکنون، راهنمایی کرده تا در مواجهه با 
بحران های بزرگ جهانی، آسمان ریسمان ببافد؛ 
نمونه آن، اینکه اصرار دارد به جای یکی شدن با 
متحدانش، بیماری همه گیــر را ویروس ووهان 
بماند. پمپئو، که چنان درگیر خیال واهی تغییر 
رژیم در ایران است که چشمانش نسبت به تأثیر 
بیماری همه گیر در آنجا کور شده، کسی که چنان 
در نازپرورده کرده محمدبن ســلمان، ولیعهد 
عربستان ســعودی اصرار ورزیده که مسئولیت 
قتل روزنامه نگار واشــنگتن پســت را هم از او 
سلب کرده، مردی است که قبل از خائن نامیدن 
دیگری، باید خیلی محکم و به مدت طوالنی به 
خود در آیینه نگاه کند. کناره گیری از ارزش هایی 
که وزارت خارجه طرفدار آن است، نشان تصدی 
او در ســمتش اســت. خطرناک و در عین حال 
ناراحت کننده است که از کلمات پمپئو استفاده 
کنیم؛ چرا که او به اعتبــار وزارت خارجه، که از 
پس قرن ها خدمت رســانی و فداکاری بنا شده، 
لطمه شدیدی وارد کرد. در هر صورت دروغ، یک 
کذب آشکار است و نمی دانم که چطور یک نیمه-
حقیقت می تواند تماماً تحریف شــود. اهمیتی 
نــدارد. پمپئــو می داند خدمت رســان رئیس 
جمهوری است که مرامش خالف حقیقت است.

مــن تعاملی بــا بولتــون نــدارم. تمایل 
طوالنی اش بــرای بمباران کــردن ایران )که 
اخیراً ترامپ آن را فرو نشانده(، تحقیر اتحادیه 
اروپا، بیزار شدنش از ســازمان ملل و عزلش از 
دیپلماسی، نشانه هایی از جنگ طلبی خصمانه 
او همراه با باور دون کیشوتی به خودش است. 
بولتون، مثلی از به رخ کشــیدن نرینگی است. 
اینکه هر لیبرالی که هدفــش رهایی از ترامپ 
است، آماده احترام به او باشد، تعبیری از هزیان 
دوران ماست. هیچ یک از مطالبی که از کتاب 
بولتون نقل شده، مرا به تعجب وا نمی دارد؛ نه 
هرج و مرج دولت، نه نازپروردگی دیکتاتورها به 
دست رئیس جمهور، و نه حتی اینکه ترامپ از 
چین خواسته از آمریکا محصوالت کشاورزی 
بخرد تا احتمال انتخاب مجــددش باال برود. 
ضمن ادای احترام به یک میلیــون اویغور در 
اردوگاه های کار اجباری چین، بولتون می گوید 
ترامپ حامی شــی جینپینگ، رئیس جمهور 
چین است. ترامپ گفت شــی باید در ساختن 
کمپ هــای کار اجباری پیش بــرود چراکه از 
نظر ترامپ، ایــن دقیقاً کار صحیحی اســت 
که باید انجام شــود. ما می دانیــم که ترامپ، 
دیکتاتورها، از دیکتاتور مجارســتان گرفته تا 
عربستان سعودی را دوست دارد. ما می دانیم 
که او حســرت قدرت های اتوکراتیک شــی و 
پوتین را می خورد. ما می دانیم پمپئو کســی 
اســت که بدتریــن غرایز ترامپ را در ســطح 
بین المللی عملی کرده اســت. اگر افشا، معنی 
فراتری از اضافه کردن اطالعات پســت به یک 
روایت جاافتاده نداشته باشد، در کتاب بولتون 

هیچ گونه افشاگری وجود ندارد!

جهاننما

فرشادگلزاری

 مســاله ســاخت و اســتفاده از 
تسلیحات هســته ای از دیرباز یکی 
از معضالتی است که همواره صلح و 
امنیت بین المللی رابه خطر انداخته 
و هم اکنون هم این مســاله به عنوان 
یک چالش جهانی مورد نظر بسیاری 
از تحلیلگــران، نهادها و مســئوالن 
سیاســی -  امنیتی دنیا است. شاید 
برای بسیاری از مخاطبان این سوال 
پیش بیاید که چرا موضوع تسلیحات 
هسته ای )اعم از تحقیقات، ساخت، 
توسعه و استفاده از آن( همچنان به 
عنوان یک تهدیِد بین الملل مدنظر 
است؟ مگر قرار اســت هیروشیما یا 
ناکازاکِی دیگری رخ دهد و هزاران نفر 
به کام مگر کشیده شوند؟ پاسخ این 
سوال ها در ابتدای امر منفی خواهد 
بود؛ اما واقعیت این اســت که سالح 
اتمی و مشتقات آن اعم از فناوری یا 
علوم هســته ای و هر آنچه که در این 
حوزه به مرور زمان خلق شــده، در 
عرف بین الملل به عنوان یک امتیاِز 
مهم محسوب می شود اما در ادبیات 
و ساختار سیاسی )به خصوص روابط 
بین الملــل(، این موضــوع یک ابزار 

برترِی خطرناک به حســاب می آید 
که می  تواند بحران آفرین باشد. همه 
می دانیم زمانی که انفجار بمب های 
هسته ای در هیروشیما یا ناکازاکی در 
سال ۱۹۴۵ به وجود آمد حدود 300 
هزار نفر یا در یک لحظه از بین رفتند 
یا به مرور زمان بر اثر وخیم شــدن 
تاثیر تشعشع ها کشته شدند و همین 
مساله باعث شد تا جامعه ملل به این 
فکــر بیافتد که چرا بشــر باید تاوان 
ماجراجویــی  قدرت های بزرگ دنیا 
را بدهد. مســاله جالب این است که 
بسیاری از ناظران و حتی کارشناسان 
مســائل اتمی معتقدند کــه پیامد 
هیروشــیما و ناکازاکی آنقدر وخیم 
بود که ما چند ماه بعد )سال ۱۹۴6( 
شاهد شــروع جنگ ســرد میان دو 
بلوک شرق و غرب بودیم. این تحلیل 
اگر درســت باشــد یا غلط، خللی بر 
ماهیت مخاطره آمیز بودن تسلیحات 
هســته ای و اتمی وارد نمی کند، اما 
مســاله این اســت که جنگ سرد تا 
حد زیادی رقابت تسلیحاتی را دامن 
زد و تسلیحات هســته ای هم از این 
امر مســتثنی نبودند. نبرِد امریکا و 
روسیه در این عرصه به جایی کشید 
که در سال ۱۹63 میالدی »پیمان 
منع آزمایش هسته ای در جو زمین، 
فضای بیرونی و زیر آب« یا به عبارت 

معمول پیمان منــع جزئی آزمایش 
هســته ای هدف کنترل تسلیحات 
هسته ای در روسیه تصویب شد. تا ۱۵ 
آوریل ۱۹63 )6 مــاه پس از اجرایی 
شــدن پیمان( بیش از ۱00 کشور 
به این پیمان پیوســته و 3۹ کشور 
آن را تصویب یا موافقت خود را با آن 
اعالم کردند. تا سال ۲0۱6 هم ۱۲6 
کشــور به این پیمان پیوستند و ۱0 
کشور آن را امضا کردند ولی در داخل 
کشــور خود آن را تصویب نکرده اند. 
6۹ کشور از جمله کشورهای صاحب 
بمب هسته ای مانند چین، فرانسه و 
کره شــمالی هم این پیمان را امضا 
نکرده اند. منازعات در حوزه هسته ای 
پس از تصویب ایــن پیمان فروکش 
نکرد و اوضــاع به جایی رســید که 
مسکو و واشــنگتن به رهبری رونالد 
ریگان و میخائیــل گورباچف به این 
نتیجه رسیدند که باید برای کاهش 
منازعات موشکی و خصوصاً هسته ای 
چــاره ای بیاندیشــند. در نهایت دو 
طرف در سال ۱۹87 میالدی »پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد« 
را در کاخ ســفید به امضا رســاندند. 
اینکه محــل امضای ایــن توافق در 
واشــنگتن بود نشــان می دهد که 
ایاالت متحده توانست در آن مقطع 
زمانــی شــوروی را وارد کانالی که 

می خواهد بکند اما موضوع این توافق 
بیش از هر چیز برای دو طرف اهمیت 
داشــت. به گونه ای کــه پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد، تمام 
موشک های هسته ای، موشک های 
متعارف و ســکوهای پرتــاب آن ها 
را تا فاصله ۵00 تــا ۱000 کیلومتر 
)کوتاه برد( و ۱000 تا ۵۵00 کیلومتر 
)میان برد( از دایره فعالیت خارج کرد 
و همین موضوع دستاوردی است که 
گورباچف تا همین امروز به آن می بالد 
و معتقد است که او توانست دنیا را از 
یک تهدید اتمی نجات دهد! در این 
میان پیمان دیگری بــا نام »پیمان 
منع جامع آزمایش های هسته ای« 
در سال ۱۹۹6 توسط مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد به تصویب رسید 
اما باز هم نتوانســت به اندازه پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد 
در دنیا ســروصدا کنــد؛ چراکه این 
پیمان، یک توافق جمعی نبود بلکه، 
بلکــه پیمانی بود که نــزاع میان دو 
قدرت با اندیشــه ســرمایه داری و 

کمونیستی را به حداقل رساند. 
بازتعریفاقداماتاتمی

زمانی که اوباما بــه روی کار آمد، 
او و تیمش به این فکر افتادند که باید 
پیمان جدیدی با روسیه بر سر مسائل 
استفاده از تسلیحات هسته ای منعقد 
کند. بــاراک اوباما در واشــنگتن و 
دمیتری مدودف در مســکو به این 
نتیجه رســیده بودند که می توانند 
میراث کورباچف و ریــگان را تغییر 
دهند و ماحصل این نظریه در قالب 
قرارداد جدیدی به نام »استارت نو« 

نمایان شد. 
در سال ۲0۱0 دو طرف در پراگ 
)پایتخــت جمهوری چــک( توافق 
کردند که تحت ایــن قرارداد جدید، 
اجازه دارند حداکثر ۱۵۵0 کالهک 
را در مناطق مورد نظرشــان مستقر 
کنند و این عدد حــدود 30 درصد 
کمتر از محدودیت اعمال شــده در 
ســال ۲00۲ بود. در عرف سیاسی 
به پیمان ریــگان و گورباچف عنواِن 
»پیماِن اســتارت« داده شده بود و 
حاال اســتارت نو، خون جدیدی در 
رگ  فعالیت های هسته ای دو طرف 
به جریــان انداخته بود امــا منازعه 
قدرت و وجاهت این پیمان توســط 
ترامپ به هــم ریخت. رئیس جمهور 
آمریــکا در ۲۱ اکتبــر ۲0۱8 اعالم 
کرد که بــه دلیل نقض مکــرر این 
پیمان توســط روســیه، آمریکا از 
پیمان مذکور خارج خواهد شــد و 
درنهایت در ۱ فوریه ۲0۱۹ میالدی، 
ایاالت متحده به طور رســمی از این 
پیمان خارج شــد و روسیه هم چند 
روز بعــد به همین اقدام دســت زد. 
در اینجا بــود که یکباره ســر و کله 
گورباچــف در رســانه های امریکا و 
روسیه پیدا شد. او معتقد بود که ادامه 
این روند می تواند هیروشیمای دیگر 
را به راه بیندازد، امــا به این موضوع 
اشــاره نکرد که دنیای امــروز دیگر 
تک قطبی یا دو قطبِی مطلق نیست؛ 

چراکه چین هم به عنوان ضلع سوم، 
تســلیحاتی را در اختیــار دارد که 
چیزی کمتر از تسلیحات هسته ای 
روســیه و آمریکا ندارد. مجموع این 
مولفه هــای خطرناک باعث شــد 
تا مذاکــرات نماینــدگان آمریکا و 
روسیه درباره تســلیحات هسته ای 
دو کشــور پس از یک سال وقفه سه 
روز پیش )دوشــنبه دوم تیرماه( با 
گارد بستة دو طرف در وین، پایتخت 
اتریش آغاز شــود. در این مذاکرات 
»مارشال بیلینگزلی« فرستاده ویژه 
دونالد ترامپ در امور کنترل ســالح 
و »ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
امورخارجه روســیه حضور داشتند 
اما اظهارنظرهای محافظه کارانه دو 
طرف به خوبی نشان می دهد که هیچ 
گشایش یا دستاوردی در این نشست 
حاصل نشده است؛ چراکه هر دو نفر 
در گفت وگو با رویترز اعالم کرده اند 
که امیدوار هســتیم ولی باید منتظر 
مانــد و دید که چه می شــود! بدون 
تردید آمریکا و روســیه همچنان دو 
قطب مهم سیاسی - نظامی و حتی 
امنیتی دنیا محســوب می شوند اما 
مساله اینجاست که ترامپ به دنبال 
امتیاز دادن نیســت و از سوی دیگر 
روس ها هم به این آســانی خســته 
نمی شوند و عقب نشینی نمی کنند. 
اما مساله مهمتر این است که چین، 
دعوت آمریکا برای حضــور در این 
مذاکرات را به عنوان دارنده زرادخانه 
هســته ای رد کرده اســت و همین 
موضوع می تواند به زودی برای پکن 
پیامدهایی از ناحیه ترامپ داشــته 

باشد. 

نگاهیبهدورجدیدمذاکراتآمریکاوروسیهدربارهکنترلتسلیحاتهستهای

توافق و جدال مستشارها! 
اظهارنظرمحافظهکارانه

نمایندگانآمریکاوروسیه
درمذاکراتاتریشبه
خوبینشانمیدهدکه

هیچگشایشیادستاوردی
درایننشستحاصل

نشدهاست؛چراکههردو
نفردرگفتوگوبارویترز
اعالمکردهاندکهامیدوار
هستیم،ولیبایدمنتظر
ماندودیدکهچهمیشود

اینکهمحلامضایپیمان
منعموشکهایهستهای
میانبرددرواشنگتنبود
نشانمیدهدکهایاالت
متحدهتوانستدرآن

مقطعزمانیشورویراوارد
کانالیکهمیخواهدبکند؛
اماموضوعاینتوافقبیش

ازهرچیزبرایدوطرف
اهمیتداشت

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی پس از جلسه  کمیســیون عالی نظامی اقدام به تعلیق تمام برنامه های نظامی این 
کشور علیه کره جنوبی کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک رسانه ی دولتی کره جنوبی اعالم کرد که کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی انجام تمام عملیات ها و برنامه های نظامی علیه کره جنوبی را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش آژانس 
خبری مرکزی دو کره طی جلسه مقدماتی کمیسیون نظامی، کیم جونگ اون تمام طرح و برنامه های عملیاتی نظامی 
علیه کره جنوبی را متوقف کرد و بــه حالت تعلیق درآورد. در اوایــل ماه جاری کره  
شمالی اعالم کرد که تمام راه های ارتباطی خود از جمله خطوط هوایی و دیپلماتیک 
و مناســبات نظامی با کره جنوبی را قطع خواهد کرد و به آن ها پایان خواهد داد. کره 
شمالی هم چنین در بیانیه ای اعالم کرده بود که با شروع این اقدامات علیه کره جنوبی 

با این کشور به عنوان دشمن روبرو خواهد شد.

منابع دیپلماتیک و بلند پایه عرب از توافق موساد و دستگاه اطالعات مصر برای محدود کردن سطح واکنش کشورهای 
عربی به طرح الحاق کرانه باختری و اکتفای این کشورها به صدور بیانیه بدون هیچگونه اقدام عملی پرده برداشتند. روزنامه 
عبری زبان یسرائیل هیوم )اسرائیل الیوم( نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نقل از چند مقام 
دیپلماتیک بلند پایه و مقامات ارشد دستگاه های امنیتی مصر و دستگاه اطالعات اردن فاش کرد که تماس های محرمانه 
میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن با هدف کاهش سطح 
واکنش ها به اجرای طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی همچنان 
ادامه دارد. طبق گفته منابع مذکور، تماس ها با کشورهای عربی در باالترین سطح و 
به شدت محرمانه از طریق دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی و مشخصا میان یوسی 

کوهن، رئیس موساد و عباس کامل، رئیس دستگاه اطالعات مصر در جریان است.

توافق موساد و مصر برای کنترل واکنش اعراب به طرح الحاقاون اقدامات نظامی علیه کره جنوبی را متوقف کرد

گروهی متشکل از 67 کشور با صدور بیانیه مشترکی 
در واکنش به تهدیدهای آمریکا به تحریم دیوان کیفری 
بین المللی، بر حمایت شان از این نهاد قضایی بین المللی 

تاکید کردند. 
به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه این کشورها عنوان 
شده است: ما به عنوان اعضای دیوان کیفری بین المللی 
بر حمایت تزلزل ناپذیر خودمان از این دادگاه به عنوان 
یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل تاکید می کنیم. آنها 
در ادامه این بیانیه اظهار داشتند: ما هم راستا با بیانیه 
مطبوعاتی ۱۱ ژوئن رئیس مجمع کشورهای عضو، بر 
تعهد خودمان به حفظ اصول و ارزشهای درج شده در 
اساسنامه ُرم و دفاع از آنها و حفاظت از یکپارچگی آن در 
برابر هر گونه تدبیر یا تهدید علیه دادگاه، مقامهای آن 

و همکاران با آن تاکید می کنیم. 
امضا کنندگان این بیانیه در عین حال بر این حقیقت 

تاکید کردند که دیوان کیفری بین المللی نهادی است 
که به عنوان آخرین راه حل مطرح بوده و تنها زمانی که 
کشورها نخواهند یا نتوانند صادقانه رویه های ملی خود 
را اجرا کنند قدم جلو می گذارد. در بیانیه آمده است که 
ما از همه کشــورها می خواهیم همکاری کامل با این 
دیوان داشته باشــند تا بتواند عدالت برای قربانیان را 

تضمین  کنند.

رئیس جمهور روسیه اظهار کرد: یادآوری این نکته 
مهم است که مردم اتحاد جماهیر شوروی، ضربه مبارزه 
علیه نازیسم را متحمل شــدند. به گزارش خبرگزاری 
تاس، والدیمیر پوتین روز گذشــته )چهارشنبه( در 
جریان رژه پیروزی در  میدان ســرخ مســکو، گفت: 
آینده جهان، اگر ارتش ســرخ از آن دفــاع نکرده بود، 

قابل تصور نیست. 
وی خاطرنشان کرد: تصور اینکه اگر ارتش سرخ به 
دفاع از جهان برنمی خاست، چه بر سر جهان می آمد، 
حتی در خیال هــم نمی گنجد. پوتیــن تأکید کرد: 
سربازان ارتش ســرخ نه نیاز به جنگ و نه کشورهای 
دیگر داشتند؛ نه شکوه و نه افتخار. آن ها سعی داشتند 
دشمن را درهم بشکنند، به پیروزی دست پیدا کنند و 
به خانه بازگردند. و آن ها هزینه غیرقابل بازگشتی برای 
آزادی اروپا دادند. پوتین اظهار کرد: یادآوری این نکته 

مهم است که مردم اتحاد جماهیر شوروی، ضربه مبارزه 
علیه نازیسم را متحمل شدند. صدها هزار تن سرباز در 
یک سرزمین خارجی گیر افتادند و وظیفه ماست که 
این موضوع را به یاد بیاوریم و فراموش نکنیم که مردم 
شــوروی ضربه مبارزه علیه نازیسم را متحمل شدند. 
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: این مردم ما بودند 

که بد و شر مطلق را شکست دادند.

پوتیندرسالروزرژهپیروزی:

بدون مبارزه شوروی، تصور آینده جهان ممکن نبود
طیبیانیهایصورتگرفت؛

دفاع 67 کشور از دیوان کیفری در برابر تحریم های آمریکا

خبرخبر


