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ادامه از صفحه اول

شورش عليه ساندنيستهاي
نيكاراگوئه

جمهوري نيكاراگوئه يكبار ديگر
دس��تخوش تح��والت و تنشها
ميان دولت و مخالفين خود شده
اس��ت .درگيريهاي جديد ميان
پليس و معترضان اين كشور باعث
كشته شدن تعدادي از مخالفين
محمود فاضلي
ش��د .در جري��ان درگيريه��اي
خش��ونتآميز كه از  18آوريل س��ال ج��اري ميالدي و
عليه دانيل اورتگا ،رييسجمهوري اين كش��ور به وقوع
پيوسته بيش از  100نفر كه بيشتر آنها دانشجو هستند،
كشته ش��دند .موج ناآراميهاي اجتماعي در نيكاراگوئه
در اعتراض به عملك��رد دانيل اورت��گا ،رييسجمهوري
اين كشور به تدريج سراسر اين كش��ور امريكاي مركزي
را ف��را گرفته اس��ت .در اي��ن درگيريه��ا ،خيابانهاي
شهرهاي بزرگ نيكاراگوئه به ميدان جنگ تبديل شده
و معترضان ب��راي مقابله با پليس به س�لاح گ��رم روي
آوردهاند .دولت و پليس نيكاراگوا «گروههاي س��رخود»
را مسوول اين حوادث خونين دانس��ته و آنها را به تالش
براي بيثبات كردن كش��ور متهم كرده و مدعي هستند
«دولت آش��تي و اتحاد ملي به خانوادههاي نيكاراگوايي
پيش��نهاد ميكند .وضعي��ت خش��ونت مجرمانهاي كه
گروههاي سياسي با دس��توركارهاي سياس��ي ويژه و با
فعال ك��ردن گروههايي براي ايجاد وحش��ت در مردم به
وجود آوردهاند ،توطئهاي است كه قانون اساسي را نقض
كرده و با هدف بيثبات كردن امنيت و حيات خانوادهها
صورت گرفته است» .اورتگا در ماه آوريل فرماني را مبني
بر كاهش حقوق و دستمزدها و همچنين تغيير سيستم
تامين اجتماعي امضا كرد .تنها س��اعاتي پ��س از آن بود
كه بازنشس��تگان و دانش��جويان معترض به خيابانها
آمدند .معترضان خواس��تار بركناري اورت��گا از قدرت و
برگزاري انتخابات زودهنگام هس��تند ،اما اورتگا كه براي
س��ومين بار بر مسند رياس��تجمهوري تكيه زده است،
خواس��تار برگزاري انتخابات رياس��تجمهوري در سال
 2021است .وي اگرچه مدعي است «اين كشور به همه
ما تعلق دارد و نيكاراگوا دارايي شخصي هيچ كس نيست
و مالكين نيكاراگ��وا همه نيكاراگواييها ب��دون توجه به
گرايشات سياس��ي ،ايدئولوژيك و مذهبي هستند» ،اما
اورتگا و خانوادهاش چندين دهه اس��ت كه در نيكاراگوئه
زمام امور را در دس��ت دارند .پيروزي او ب��ه معناي ادامه
حضور همس��ر و فرزندان او در پستهاي مهم سياسي و
اقتصادي كشور بود .همسر او كه هماكنون معاون اورتگا
است قدرتمندترين زن نيكاراگوئه اس��ت و هفت فرزند
مش��ترك آنان نيز صاحب مقامات مه��م در عرصههاي
سياست و اقتصاد هستند .تاكنون از «فرمانده ساالري»،
«مال اندوزيه��ا»« ،تباني با ثروتهاي ب��زرگ ملي» و
ش در دولت و ارتش ،پليس و رسانهها»
«تسلط اطرافيان 
افش��اگريهاي زيادي صورت گرفته اس��ت .مخالفين،
اورتگا را بيش��تر ي��ك فرصتطل��ب ميدانن��د تا يك
سوسياليس��ت انقالبي .دولت اين كشور اگرچه خواستار
گفتوگو با مخالفين است اما هنوز روزنهاي براي چنين
نشس��تي ديده نميش��ود .رزاريو موريو ،همسر و معاون
اورتگا درخواست بازگشت مخالفان بر سر ميز مذاكره را
مطرح كرده و مدعي شده اس��ت همه ما به دنبال صلح و
مذاكره هستيم و ميخواهيم همكاري مسالمتآميزي
داشته باشيم .كليساي كاتوليك اين كشور در ابتدا تالش
كرد تا درگيريه��ا را با ميانجيگري خود پاي��ان دهد اما
پس از سركوب يك راهپيمايي با حضور مادران قربانيان
حوادث اخير در نيكاراگوئه توس��ط نيروهاي امنيتي رخ
داد و در جريان آن  16نفر ديگر نيز كش��ته شدند ،تالش
هرگونه ابتكار كليساي كاتوليك متوقف شد .كليسا اين
خشونتها را محكوم و آن را «تجاوزگري سيستماتيك
و سازمان يافته» دانس��ته واعالم كرده است تا مادامي كه
مردم س��ركوب و قتل عامش��وند ،مذاكرات غيرممكن
است .پليس معتقد است بخشي از نارضايتيها را اعضاي
باند خالفكار «وايپر» برعهده دارند و آنها دست به ارعاب،
وحشت ،سرقت ،غارت و ساير اقدامات مجرمانه ميزنند.
پليس «فليك��س مارادياگا» رييس موسس��ه مطالعات
راهبرديوسياستگذاريعموميرابهعنوانسرحلقهاين
باند معرفي كرده و مدعي است اين باند به دنبال تخريب
امنيت با اغراض و اهداف سياسي است .بيشك چنانچه
خشونتها و مسدودسازي خيابانها و جادهها ادامه يابد،
خسارات غيرقابل بازگشتي به اقتصاد ضعيف اين كشور
وارد خواهد شد .مراكز اصلي خريد و فروش مثل بازارهاي
شهري ،سوپرماركتها و بازارها از آثار اين خشونتهايي
كه توسط گروههاي راس��تگرا اعمال شده ،متاثر شدهاند.
مايحتاج اصلي اكنون در حال ناياب شدن است و اين امر
بر تورم اثر گذار بوده اس��ت .امريكا ب��ه عنوان اصليترين
مخالف دول��ت نيكاراگوئه و حامي مخالفي��ن كه پس از
س��ال  1979و روي كارآمدن ساندنيس��تهاي چپگرا
در اين كشور به دنبال تغيير ش��رايط در اين كشور است،
اعالم كرد بر اساس دستور مايك پمپئو و با توجه به اعمال
خشونت صورت گرفته از سوي پليس و نيروهاي هوادار
دولت ،محدوديتهاي رواديد براي افراد مس��وول نقض
حقوق بشر يا محدودكننده دموكراسي در نيكاراگوا وضع
ميكند .اين افراد شامل مقامات پليس ،شهرداري در شهر
ماناگوا و سه شهر ديگر و مقامات وزارت بهداشت ميشود.
مايك پنس ،معاون رييسجمه��ور امريكا نيز در صفحه
توييتر خود نوش��ت« :امريكا حمالت گروههاي مس��لح
طرفدار دولت كه منجر به كش��ته شدن افراد بيگناه شد
را محكوم ميكند .دولت اورتگا بايد اقدام فوري براي پايان
دادن به خشونت اعمال كرده و از جان و حقوق شهروندان
خ��ود محافظت كن��د» .در حوزه سياس��ت خارجي نيز
در اج�لاس وزراي خارج��ه عضو س��ازمان كش��ورهاي
امريكايي،وزرايخارجهكاستاريكا،امريكا،كانادا،كلمبيا،
برزيل ،آرژانتين ،پاراگوئه ،ش��يلي ،جاماييكا ،پاناما و پرو
در س��خنان خود ،به موضعگيري در خص��وص حوادث
نيكاراگوئه پرداخته و از دولت خواستار توقف خشونت و
احترام به حقوق بشر شدند .پارلمان اروپا نيز حوادث اخير
اين كش��ور را محكوم كرده و آن را ناشي از «سركوبگري
بيرحمان��ه» در نيكاراگوئه خوانده و خواه��ان برگزاري
انتخابات در كشور شد .سازمان كشورهاي امريكايي نيز
خواستار توقف خشونت شده و از همه بازيگران سياسي
و اجتماعي درخواست ش��ده براي گفتوگو در خصوص
مسائل اساسي كشور شامل تقويت نهادهاي دموكراتيك
وبرگزاريانتخاباتآزادومنصفانهمشاركتسازندهكنند.
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واكنش

آژانسآمادهراستيآزمايي

بالفاصله بعد از انتشار جزييات بيانيه مشترك
كيم و ترام��پ ،يوكيو آمانو ،مدي��ركل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي با انتشار بيانيهاي اعالم
كرد كه آژانس آماده است تا به كره شمالي در
خلع سالح هستهاي كمك كند .كره شمالي از
سال  2003امضاي خود در پيمان عدم اشاعه
هس��تهاي ( )NPTرا پس گرفته است و عضو
آژانسنيست،اماآمانودربيانيهخودتاكيدكرد:
«آژان��س بينالمللي انرژي اتمي آماده اس��ت
تا در صورت درخواس��ت هر يك از كشورهاي
مورد نظر ،بر اساس مجوز شوراي حكام آژانس
هرگونه راس��تيآزمايي الزم ب��راي جمهوري
دموكراتيكخلقكرهراانجامدهد».

ماحصل ديدار تاريخي اون و ترامپ

فعالهيچ
شهاب شهسواري

رس��انههاي جه��ان ،صب��ح روز سهش��نبه يك��ي از
كمسابقهترين گفتوگوهاي سياسي را در دهههاي اخير
مخابره كردند ،بع��د از هفتهها گمانهزني و زمينهچيني،
دونالد ترام��پ ،رييسجمهور امري��كا در هتل كاپالي
جزيره سانتوس��ا در س��واحل س��نگاپور با كيم جونگ
اون ،رهبر كره ش��مالي ديدار و گفتوگو ك��رد؛ ديداري
ميان رهبران دو كش��ور كه از زمان تاس��يس جمهوري
دموكراتيك خلق ك��ره تاكنون رخ ندادهب��ود و دو رهبر
پيشين كره ش��مالي و  11رييسجمهور قبلي امريكا از
انجام آن بازماندهبودند .اما دونال��د ترامپ ،كه وعده داده
است بعد از  25س��ال تالش ،عاقبت پرونده كره شمالي
را براي هميش��ه مختومه كند و به ازاي تضمين امنيت
به نظام اين كش��ور ،ش��به جزيره كره را از س�لاحهاي
هس��تهاي عاري كند ،در اولين گام با رهبر اين كش��ور
ديدار و گفتوگو كرد .هر چند بر اساس گزارش رسانهها،
متخصصان زبان بدن ،از تسلط دونالد ترامپ در تصاوير
منتشر شده از اين ديدار و اضطراب در چهره كيم جونگ
اون خبر ميدادند ،اما بعد از آنكه ترامپ اعالم كرد تصميم
گرفته است رزمايشهاي مشترك نظامي با كره جنوبي
را متوقف كند ،برخي تحليلگران اين ديدار را يك پيروزي
بزرگ براي كيم عنوان كردند؛ دي��داري كه هر دو طرف
از انجام آن بسيار خوش��حال به نظر ميرسيدند و هر دو
نتايج آن را مثبت ارزيابي كردند .ترام��پ و اون 9 ،صبح
به وقت س��نگاپور ،با حضور يك مترجم پش��ت درهاي
بسته با يكديگر گفتوگو كردند .حاشيههاي اين نشست
از جمله تور دونال��د ترامپ براي نش��ان دادن خودروي
رياس��تجمهوري بزرگش مش��هور به غول ،ب��ه كيم و
واكنش سرد كيم به شوخي دونالد ترامپ با عكاسان قبل
از ناهار كاري كه از آنها ميخواست تا عكسهايي بگيرند
كه در آن دو رهبر «الغر و خوش��گل» به نظر برس��ند ،يا
حضور يك مامور امنيتي كره ش��مالي براي ضد عفوني
كردن خودكار كيم جونگ اون ،پي��ش از امضاي بيانيه
مشترك دو رهبر ،توجه رس��انهها را به خود جلب كرد.
رييسجمهور امريكا قبال ادعا كردهبود كه اگر احس��اس
كند رهبر ك��ره ش��مالي در مذاكرات صداقت ن��دارد يا
جدي نيست ،در همان چند دقيقه اول مذاكرات را ترك
خواهد كرد ،اما با وجود هفت دهه دشمني ميان دو كشور،
مذاكرههاي خصوصي دو رهبر نزديك به  40دقيقه طول
كشيد و دو طرف بالفاصله براي ش��ركت در مذاكراتي با

حضور مشاوران ارشدشان به اتاق ديگري رفتند .ترامپ
بعد از اين گفتوگو به ش��بكه خبري ايبيس��ي گفت:
«من در طول زندگيام براي معاملههاي زيادي گفتوگو
كردهام و گاهي فردي كه بسيار به او بياعتماد بوديد در
طول مذاكرات نشان ميدهد كه يكي از قابل اعتمادترين
آدمهاست و گاهي آدمي كه بس��يار به او اعتماد داريد در
طول مذاكرهها نش��ان ميدهد كه ف��ردي قابل احترام
نيست .من باور دارم كه كيم خواستار به سر انجام رساندن
اينتوافقاست».
بيانيه مشترك
همانگونه كه رس��انههاي بينالمللي پي��ش از اين نيز
پيشبين��ي كردهبودن��د ،گفتوگوه��اي ترامپ و كيم
به يك بيانيه مختصر ختم ش��د .بياني��هاي چهاربندي
كه در آن كره ش��مالي به خلع س�لاح هس��تهاي تعهد
دادهبود و امريكا به تضمين امنيت و عاديسازي روابط

جونگ اون ،در پاس��خ به خبرنگاران تاكيد كرد «خيلي
خيلي زود ،قطعا» روند خلع سالح هستهاي كره شمالي
آغاز خواهد ش��د .در اين بيانيه دو طرف بر «تعهد قاطع
و جدي خود براي خلع س�لاح كامل هس��تهاي ش��به
جزيره كره» تاكيد كردند .بعد از اين نشس��ت از دونالد
ترامپ سوال شد كه چرا عبارت كليدي واشنگتن براي
مذاكرات ،يعني «خلع سالح كامل ،قابل راستيآزمايي
و بازگشتناپذير كره شمالي» در بيانيه امضا شده ميان
دو طرف ذكر نشده است ،ترامپ پاسخ داد« :وقت زيادي
نداشتيم ،من فقط يك روز اينجا بودم».
توقف رزمايشهاي مشترك؟
اظهارات ترامپ در گفتوگو با شبكه خبري ايبيسي در
مورد توقف اجراي رزمايشهاي مشترك با كره جنوبي،
موجب شگفتي بسياري از ناظران شده است ،تا جايي كه
برخي اعتقاد دارند ،ممكن است تفسير غلطي از اظهارات

آنچه در دستور كار نبود

دونال�د ترام�پ ،رييسجمه�ور امري�كا بع�د از
گفتوگوهاي�ش ب�ا كي�م جون�گ اون ،رهب�ر
كره ش�مالي ،در برابر دوربين ش�بكه تلويزيوني
ايبيس�ي ق�رار گرفت ت�ا ب�ه س�واالت جورج
اس�تپانوپولوس ،خبرن�گار اين ش�بكه در مورد
گفتوگوها با كره ش�مالي پاس�خ بده�د .در اين
گفتوگوي كوتاه اختصاصي ترامپ اعالم كرد كه
بخش�ي از مهمترين موارد مربوط به اختالفهاي
پيونگيانگوواشنگتندرگفتوگوهايدوجانبه
حتي مورد اشاره قرار نگرفته است .ترامپ در برابر
اين س�وال كه آيا در اين گفتوگوها مساله خروج

با پيونگيانگ ،در پايان نشس��ت رهبران دو كش��ور به
امضاي كيم و ترامپ رس��يد .در اين بيانيه آمده اس��ت
كه مذاك��رات آينده ميان دو كش��ور ب��ا هدايت مايك
پمپئو ،وزي��ر خارجه امريكا و يك مق��ام بلندپايه دولت
پيونگيان��گ در «نزديكترين تاريخ ممك��ن» برگزار
خواهد ش��د تا «نتايج نشس��ت را عملي كند ».در اين
بيانيه همچنين آمده است كه دو كشور «تالش مشترك
خود را براي ايجاد ي��ك پيمان صلح پاي��دار و باثبات»
پيشميبرند .دونالد ترامپ بعد از گفتوگوهايش با كيم

نيروهاي نظامي امريكا از خاك كره جنوبي مطرح
ش�د يا نه ،گفته اس�ت« :ما در اين مورد صحبتي
نكرديم ،ما قرار نيست ديگر رزمايش اجرا كنيم،
من تص�ور ميكنم كه اي�ن نمايشه�اي جنگي
بسيار حساسيتبرانگيز اس�ت ،در عين حال به
نظر من بس�يار هزينهبر هم بود ».او همچنين در
پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد جمع كردن چتر
حمايت هس�تهاي امريكا از فضاي كره جنوبي در
اين گفتوگوها توافقي صورت گرفته است ،گفت:
«اصال اين موض�وع روي ميز مذاكرات نبود و هيچ
گفتوگوييدرموردآنانجامنشد».

ترامپ صورت گرفته باش��د چراكه اجراي اين خواسته
كره ش��مالي قبل از آغاز اقدامهاي عملي پيونگيانگ،
يك امتياز بزرگ به رهبر كره شمالي محسوب ميشود.
به گزارش رويترز ،س��خنگوي نيروه��اي نظامي امريكا
در كره جنوبي ب��ا اظهار بياطالعي از دس��تور جديد در
مورد توقف رزمايشهاي مش��ترك تاكيد كرده اس��ت:
«در هماهنگي با جمهوري كره ،ما تا دريافت دستورات
استعداد و آرايش نظامي كنوني را حفظ خواهيم كرد».
به گزارش ش��بكه خبري انبيس��ي ،ارتش كره جنوبي
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هم با انتشار بيانيهاي نسبت به مفهوم گفتههاي ترامپ
اظهار تردي د و تصريح كرده اس��ت« :در م��ورد اظهارات
رييسجمهور ترام��پ در م��ورد توق��ف رزمايشهاي
مشترك نظامي ،الزم اس��ت كه معناي دقيق يا منظور
اصلي از بيان اين اظهارات در شرايط كنوني را دريابيم».
تا پيش از ديدار روز گذشته رهبران امريكا و كره شمالي،
مقامهاي نظامي كره جنوبي و امريكا ،از جمله ژنرال جيم
متيس ،وزير دفاع امريكا بهشدت با توقف رزمايشهاي
مش��ترك نظامي مخالف بودند و استدالل ميكردند كه
توقف اي��ن رزمايشها باعث اخت�لال در ائتالف نظامي
سئول -واش��نگتن و همچنين تضعيف بازدارندگي در
مقابلتجاوزاحتماليكرهشماليميشود.
پيروزيبزرگكيم
جان اورارد ،س��فير پيش��ين بريتانيا در كره شمالي ،به
شبكه خبري اس��كاينيوز ميگويد كه به نظر او ،پيروز
اصلي نشس��ت دوجانبه رهبران كره ش��مالي و امريكا،
كيم جونگ اون بود .اين ديپلمات پيش��ين معتقد است
بيانيه مشترك امضا شده توسط ترامپ و كيم يك سند
خامدستانه است كه ارزش حقوقي ندارد .اورارد تصريح
ميكند« :كيم بعد از بازگشت به كره ادعا خواهد كرد كه
هوش و توانايي ديپلماتيكش باعث شد تا رييسجمهور
اياالت متحده امريكا را پاي ميز مذاكره بكشاند .او خواهد
گفت و قطعا درست ميگويد اولين رهبر كره شمالي بود
كه با يك رييسجمهور امري��كا از جايگاه برابر گفتوگو
كرد .او يك بازي بزرگ را برده است .تنها چيزي كه الزم
داشت يكس��ري عكس ثبت ش��ده از خودش بود كه در
جايگاهي برابر و همتراز با رييسجمهور امريكا ايستاده
است .بقيه تحوالت براي او اولويت كمتري داشت .بعد از
ديدار تصور ميشد كه كيم چيز خيلي زيادي از اين ديدار
به دست نياورده است ،در حالي كه رييسجمهور امريكا
بعدا مشخص كرد كه قرار اس��ت رزمايشهاي مشترك
نظامي با كره جنوبي را متوقف كند .تنها دستاوردي كه
امريكا داشت حرفهاي ترامپ بود كه ادعا ميكند كيم
خيلي روي حرفش جدي است و يك بيانيه خامدستانه
كه چيز زيادي در اختيار ما ق��رار نميدهد .من مطمئن
نيستم كه ترامپ دقيقا متوجه شدهباشد كه چه چيزي
را امضا كرده اس��ت! چون تنها چيزي ك��ه در اين بيانيه
آمده است ،خلع سالح هستهاي شبه جزيره كره و نه كره
شمالي است ،موضوعي كه همين دو ماه پيش ،رهبر كره
دربيانيهمشتركباكرهجنوبيبهآنتعهددادهبود.

يمن

ائتالفبهدنبالبستنشريانحياتدريمن
سازمان ملل متحد در تالش است تا امارات و عربستان را از حمله
به بندر حديده منصرف كند

ميثم سليماني
خطري جديد متوجه غير نظاميان در يمن ش��ده است.
نيروهاي مشترك عربستان و امارات در حال برنامهريزي
براي حمله به بندر حديده در يمن هس��تند؛ بندري كه
تحت كنترل نيروه��اي مردمي و انصاراهلل يمن اس��ت و
اصليترينمركزارسالكمكهايبشردوستانهبهمناطق
تحتكنترلنيروهايمردميمحسوبميشود.مسووالن
سازمان ملل و كميته بينالمللي صليب سرخ كارمندان
خود را از بندر حديده يمن خارج كردند زيرا مطلع شدند
كه حمله نيروهاي ائتالف ب��ه اين منطقه اجتنابناپذير
اس��ت .با اين حال برخي تالشه��اي ديپلماتيك براي
جلوگيري از يك فاجعه ديگر در يمن آغاز ش��ده است اما
به نظر نميرسد كه نتيجهبخش باشد .حدود  600هزار
غير نظامي در بندر حديده س��اكن هس��تند و با ش��روع
حمالت ميتوان منتظ��ر يك فاجعه جدي انس��اني در
منطقه بود .شوراي امنيت سازمان ملل نيز دوشنبه شب
جلس��هاي محرمانه را پشت درهاي بس��ته براي بررسي
اوضاع يمن برگزار كرد .آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان
ملل متحد گفت :ما اكنون مش��غول مذاكراتي فشرده در
اين زمينه هس��تيم .وي افزود :من امي��دوارم كه بتوان از
جنگ جلوگيري ك��رد .در واش��نگتن تالشهاي جدي
در دو مجلس سنا و مجلس نمايندگان براي جلوگيري از
حمله ائتالف به بندر حديده جريان دارد چرا كه هرگونه
حمله نظامي به حديده ميتواند منجر به قطع كمكهاي
بشردوستانه به يمن شود و اكنون اين تهديد وجود دارد

كه سنا بخواهد كمكها و حمايتهاي امريكا به ائتالف
به رهبري س��عودي در يمن را متوقف كن��د .به گزارش
نيويورك تايم��ز ،دولت ترامپ اگرچ��ه روابط نزديكي با
عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي ايجاد كرده
اس��ت ،اما بس��ياري از اعضاي كنگ��ره و ديپلماتهاي
بينالمللي امارات متحده و عربستان را متهم به تشديد
بحران انساني در يمن ميكنند چرا كه جنگندههاي اين
ائتالف حمالت كور و بيهدفي را در يمن انجام ميدهند
كه تلفات غيرنظامي شديدي را به بار آورده است .تد ليو از
اعضاي كنگره در مجلس نمايندگان امريكا در گفتوگو
با نيويورك تايمز ميگويد :حمل��ه به بندر حديده ،يمن
را با يك فاجعه انس��اني كش��نده مواجه ميكند و جاي
اين خأل قدرت ب��ا القاعده پر خواهد ش��د .وي افزود :اگر
نيروهاي ائتالف از خط قرمزها عبور كنند ،اياالت متحده
يك وظيفه استراتژيك ،اخالقي و قانوني براي قطع تمام
حمايتها از ائتالف در يمن خواهد داش��ت .ديپلماتها
در منطقه ميگويند تنها فشار واش��نگتن اين است كه
هرساله دهها ميليون دالر اسلحه به امارات متحده عربي
و عربستان به فروش ميرساند در صورتي كه ميتوانست
جنگ را متوق��ف كند .دو كش��ور عرب��ي از آنجايي كه
روابط نزديكي با كاخ س��فيد دارند موجب شده تا آنها از
اختالفات عميق در واش��نگتن استفاده كنند و جسارت
آنها براي پيشبرد برنامههاي خود آنگونه كه ميخواهند
از جمله جنگ در يمن بيشتر ش��ود .در بيانيهاي كه روز
دوش��نبه مايك پمپئو ،وزير خارجه امري��كا خطاب به
رهبران امارات متحده عنوان كرد كه اين كامال روش��ن

اس��ت كه ما تمايل داريم جريان آزاد ارسال كمكهاي
بشر دوستانه و نجاتبخش به يمن كماكان حفظ شود.
وي افزود :اياالت متحده انتظار دارد كه تمامي گروهها با
نماينده ويژه س��ازمان ملل متحد در امور يمن همكاري
و از يك روند سياس��ي براي حل و فص��ل اين درگيري
حمايت كنند .عربستان سعودي از سال  2015ائتالفي
را ترتيب داده است تا به ادعاي خود عليه حوثيهايي كه
از سوي ايران حمايت ميشوند مبارزه كنند .جنگ يمن
اما تبديل به بدترين فاجعه انساني شده است .بيش از75
درصد از جمعيت كل يمن وابسته به كمكهاي غذايي
و ميليونها نفر نيز در معرض گرسنگي هستند ،اين در
حالياستكههيچنشانهايازكاهشتنشوپايانجنگ
وجود ندارد .بندر الحديده كه دوسال است تحت كنترل
حوثيها است دروازهاي براي تقريبا 80درصد كمكهاي
بشردوس��تانه خارجي به يمن است .سازمان ملل متحد
هشدار داده اس��ت كه حمله به اين ش��هر ميتواند يك
تلفات غير نظامي عظيم را ايجاد كند .مقامهاي امريكايي
نيز هش��دار دادهاند ك��ه تهاجم به اي��ن منطقه موجب

ناراحتي آنها خواهد شد .ائتالف تحت رهبري عربستان
سعودي معتقد است كه حوثيها از طريق بندر حديده
قاچاق اسلحه انجام ميدهند كه از جمله آن ميتوان به
موشكهايي كه حوثيها عربستان سعودي را هدف قرار
ميدهند ،اش��اره كرد .اما واقعيت آن است كه نيروهاي
ائتالف تمام مس��يرهاي دريايي به يمن را تحت كنترل
دارند و عمال يمن در يك محاصره درياي��ي قرار دارد .هر
كشتيومحمولهايبايدبااجازهعربستانسعوديصورت
گيرد .گروه بينالمللي بحران نيز هشدار داده است كه در
صورت وقوع جنگ در حديده ،جنگ در يمن وارد مرحله
پيچيدهتري خواهد شد و اين گروه از واشنگتن خواسته
اس��ت كه جلوي اين حمله احتمال��ي را بگيرد .گفتني
است ،ش��رايط كنوني بندر حديده بر اثر حمالت هوايي
جنگندههاي ائتالف در حال حاضر نيز براي پهلوگيري
كمكهاي بشردوستانه فراهم نيست و اين روند بهشدت
با محدوديت همراه است ،اگر همين مسير نيز به وسيله
جنگمسدودشود،عمالخطرقحطيميليونهايمنيرا
تهديدخواهدكرد.

س��ال  2012توافق ديگري ميان امريكا و كره شمالي انجام
ش��د كه به ازاي دريافت كمكهاي غذايي و اقتصادي ،اين
كش��ور برنامه بازف��رآوري پلوتونيوم خ��ود را متوقف كند.
بر اثر اين تواف��ق ،پيونگيانگ حتي اج��ازه داد كه نيروگاه
«يونگبي��ون» را از بين ببرد ،ه��ر چند بع��د از آنكه توافق
 2012به هم خورد ،بار ديگر كره شمالي كار در اين نيروگاه
هستهاي را از س��ر گرفت .در دوران جديد ،متغيرهاي بسيار
زي��ادي در مورد خلع س�لاح كره ش��مالي وج��ود دارد كه
نميتوان به صورت يكبعدي و بر اساس يك ورودي منفرد
در مورد آينده آن اظهارنظر كرد .به گمان من بايد بس��يار با
احتياط با نتايج ديدار ترامپ و كيم برخورد كرد و نگاه دقيق
و موش��كفانهاي به تحوالت آينده داشت .مس��اله اصلي در
مورد اين توافق اين اس��ت كه در گذشته كره شمالي حاضر
به اجراي تعهدات خود در دو توافق گذشته نشده است .شايد
بتوان گفت كه اين نوعي روش بازي پيونگيانگ اس��ت كه
به صورت موقت ،وعدهاي را مطرح ميكن��د و نهايتا زير آن
ميزند .مساله خلع سالح شبهجزيره كره ،كه در اين بيانيه
هم به آن اشاره شده ،موضوع جديدي نيست و در چند دهه
گذش��ته ،همواره مطرح بود و تا به حال شكل عملي به خود
نگرفتهاست.بايدمنتظرباشيموببينيمكهآيابيانيهمشترك
و ديدار رهبران كره ش��مالي و امريكا ميتواند به خلع سالح
كره شمالي منجر ش��ود يا نه .من شخصا خيلي به اين اتفاق
خوشبين نيس��تم ،چرا كه كره شمالي در س��ال  1994كه
هنوز بمب هس��تهاي نداش��ت ،حاضر به پايبندي به توافق
نشد .امروز كه كره شمالي هر سه نوع بمب هستهاي ،يعني
بمبهايپلوتونيومي،اورانيوميوهيدروژنيرادراختياردارد
و بالقوه يكي از قدرتهاي هستهاي جهان است ،بعيد است
كه به سادگي حاضرشود دس��ت از داشتههاي خود بكشد.
تا جايي كه براي ناظران روشن اس��ت ،به جز اشتياق دونالد
ترامپ به انج��ام يك ديدار تاريخ��ي و همراهي كيم جونگ
اون با او ،هيچ عالمت ديگري مبني بر آمادگي پيونگيانگ
براي يك چرخش اساسي و عمده در سياستهايش وجود
ندارد ،هر چن��د ميتوان اي��ن موضوع را به فضاي بس��ته و
غيرقابل نفوذ كره شمالي نسبت داد كه باعث ميشود ،اخبار
و تحليلهاي كافي در مورد مقاص��د و انگيزههاي دولت اين
كش��ور در اختيار جهان خارج قرار نگيرد .متغير ديگري كه
به جز انگيزههاي كره شمالي ميتواند در مساله خلع سالح
شبه جزيره كره موثر باشد ،موضوع چتر هستهاي امريكا بر
فراز كره جنوبي است .دونالد ترامپ در مصاحبه خود بعد از
ديدار با كيم جون��گ اون ،هر چند تاييد كرد كه تمرينهاي
جنگي مشترك با كره جنوبي متوقف ميشود ،اما تاكيد كرد
كه هيچ صحبتي در مورد عقبنشيني نيروهاي امريكايي از
خاك كره جنوبي يا برچيدن چتر هستهاي امريكا در مذاكره
با كيم مطرح نشده است .بس��يار بعيد است كه امريكا هرگز
عالقهاي داشتهباشد از چتر هس��تهاي خود بر كره جنوبي
بگذرد .نبايد فرام��وش كرد كه چتر هس��تهاي خود يكي از
عوامل عدم اشاعه شمرده ميش��ود .امتياز چتر هستهاي از
س��وي ابرقدرتها براي كش��ورهاي كوچكتر و ضعيفتر،
يك��ي از امتيازهاي امنيتي ب��راي جلوگيري از گس��ترش
اشاعه ،رقابت تسليحاتي و افزايش كشورهاي دارنده سالح
هستهاي اس��ت .در حال حاضر يكي از مهمترين عواملي كه
جلوي حركت ژاپن به سمت سالح هستهاي را گرفته است،
تعهد امريكا به پهن كردن چتر هستهاي براي حمايت از اين
كش��ور در برابر تجاوز خارجي اس��ت ،ضمن اينكه در دوران
مديركلي محمد البرادعي بر آژانس بينالمللي انرژي اتمي،
كره شمالي فعاليتهاي مشكوك هستهاي براي بازفرآوري
مواد هستهاي را آغاز كردهبود .اين روندها نشان ميدهد كه
به محض احساس خطر جمع ش��دن چتر هستهاي امريكا،
كره جنوبي به سمت ساخت س�لاح ميرود .متغير ديگر در
اين موضوع ،وج��ود يك رقيب قدرتمن��د امريكا در جنوب
شرق آسيا اس��ت .كره ش��مالي در واقع بزرگترين نگراني
امريكا در منطقه محسوب نميش��ود و چين به عنوان يك
قدرت جهاني ،عامل اصلي حض��ور نظامي امريكا در منطقه
محسوب ميشود ،در اين ش��رايط در صورتي كه امريكا قرار
باش��د از نيروي اتمي خود در منطقه صرف نظر كند ،آنگاه
معادالت امنيتي منطقه به ش��كل جدي در شرق و جنوب
شرقي آسيا به نفع پكن با تغيير مواجه ميشود .متغير ديگر،
احتمال تفاوت برداشت ميان واش��نگتن و پيونگيانگ در
مورد عبارت «خلع سالح هستهاي شبه جزيره كره» است.
بحث فني و حقوقي عميقي در مورد اين موضوع وجود دارد.
در معاهدات عدم اشاعه و خلع سالح ،موضوع مناطق عاري از
سالح هستهاي يا Nuclear Weapons Free Zones
به صورت روشن تعريف شده است .در اين معاهدات توسعه،
توليد ،انباشت ،استقرار و توزيع هر شكل از سالح هستهاي در
مناطق عاري از سالح هستهاي ممنوع ش��ده است .اما يك
اختالف نظر مهم در اين زمينه وجود دارد ،اينكه اس��تقرار
س�لاحهاي هس��تهاي يكي از اعضاي نات��و ،در خاك يك
كش��ور ديگر ،آيا نقض معاهدات خلع سالح هستهاي است
يا نه .گروهي از كارشناس��ان حقوق بينالملل و خلع سالح
معتقدند س�لاحهاي هس��تهاي كه طي دهههاي گذشته
از س��وي امريكا در آلمان ،كره جنوبي و تركيه مستقر كرد،
همزمان نقض پيمان عدم اشاعه هس��تهاي ( )NPTو زيرپا
گذاشتن مناطق عاري از سالح هستهاي اس��ت .اما امريكا،
اين اقدام را در چارچوب تعه��دات بينالمللي خود ،قانوني
ميداند .در اين ش��رايط عبارت «خلع سالح هستهاي شبه
جزيره كره» يك عبارت مناقشه برانگيز خواهد بود ،چرا كه
واشنگتنادعاميكنداستمرارحمايتازطريقچترهستهاي
يا استقرار س�لاحهاي هس��تهاي تاكتيكي و استراتژيكش
در خاك كره جنوبي ،منافي خلع س�لاح هستهاي نيست.
در برابر كره ش��مالي چنين موضوعي را نقض عبارت «خلع
سالح هستهاي ش��به جزيره كره» ميداند .هنوز مشخص
نيست تا چه اندازه ميان دولت امريكا و دولت كره شمالي ،در
مورد اين موضوع گفتوگو انجام شدهباش��د .آخرين متغير،
خواست و انگيزه س��ئول و گمانهزني در مورد تمايل سئول
به حفظ سالحهاي هس��تهاي كره شمالي اس��ت .به لحاظ
سياسي ،محافظهكاران در كره جنوبي ،آرمان نهايي خود را
وحدت ميان دو كره ميدانند؛ در چنين شرايطي گروهي از
سياستمداران كره جنوبي ممكن است تصور كنند كه خلع
س�لاح كامل و غيرقابل بازگشت كره ش��مالي ،نهايتا باعث
تضعيف كشور واحد كره خواهد ش��د ،چرا كه بعد از وحدت
دو كره اين س�لاحها ميتواند نقش مهمي در قدرت جهاني
كره متحد داشتهباشد .با توجه به تعدد متغيرها و حساسيت
مباحثي كه در خلع س�لاح ش��به جزيره ك��ره نقش بازي
ميكنند ،به گمان من بايد بس��يار با احتياط با بيانيه ديروز
رهبران كره شمالي و امريكا برخورد كرد و نبايد شتابزده به
انتظارها در مورد خلع سالح هستهاي دامن زد .نهايتا آنچه
تعيينكننده خواهد بود ،مذاك��ره در مورد جزييات عملي و
حقوقيمسيرخلعسالح است.

