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رقابت موزه های انگلیس
برای نگهداری از «بچه نق نقو»!

موزههایانگلیسبراینگهداریازبالون 20فوتی( 6متری)«بچهنقنقو»کهدراعتراضبهسفردونالدترامپبهانگلیسدرآسمانلندنبهپروازدرآمد،
دچارکشمکششدهاند.نیویورکتایمزاعالمکردکهموزه«انگلیس»،موزهلندنومؤسسهبیشاپسگیتهمگیدرحالرقابتبراینگهداریازاین
بالونجنجالیدرکلکسیونآثارخودهستند.موزهطراحیلندنوموزهآلبرتوویکتوریاهمدرتالشهستنداینبالونرابهکلکسیونخوداضافهکنند.
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با صاحب نظران

تحلیل رسانه ها

عبدالباری عطوان:

جنگ جهانی سوم با ترامپ

ترامپ،همان چیزی بود که
پوتین می خواست
باتوجهبهحملهشدیدقانونگذارانوروزنامهنگارانآمریکایی
به«دونالد ترامپ» ،پس از بازگشــت اش از نشســت ســران در
هلســینکی و متهم شــدن وی به «ضعف»«،خیانــت»و «تهور»
اگر من مشــاورش بودم ،البته  ،وی را نصیحــت می کردم که
سفرهای خارجی اش را به کشورهای عربی به ویژه کشورهای
حاشــیه خلیج فارس محدود کند؛ زیرا این منطقه تنها جایی
در جهان اســت که وی در هیبت یک فــرد قدرتمند ظاهر می
شــود و رهبرانی را پیدا می کند که به همه دیکته های وی تن
می دهند و همه خواسته هایش را برآورده و همه توهین هایش
را تحمل می کننــد و از آن جا با چمدان هایی پــر از میلیارد ها
دالر به واشــنگتن باز می گردد.موج انتقادهایی که ترامپ در
معرض آن ها قــرار گرفت مصیبت بــود.وی دانش آموز مطیع
و ســردرگم در برابر والدیمیر پوتین «معلمش»بــود و گویی با
او«بســته بود»زیرا با پوتین در همه گفته هایش موافقت کرد و
درستی دیدگاه پوتین را درباره همه مسائل مطرح شده تأیید
کرد و هیچ گونه انتقادی از او درباره پرونده های مطرح شــده
مانند اوکراین ،شبه جزیره کریمه ،انتخابات ریاست جمهوری
آمریکاوحتیسوریهنکرد.ترامپبهنحویازانحااذعانکردکه
وی در نشست سران در هلسینکی عملکرد ضعیفی داشت و از
سخنانش که در آن ها روسیه را از دخالت در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶تبرئه کرده بود ،عقب نشینی
و تالش کرد ســخنانی را کــه در کنفرانس مطبوعاتــی در این
زمینهمطرحکردهبودرفعورجوعکند.مهمترینسخناشدر
کنفرانس مطبوعاتی این بود« وی دلیلی برای دخالت روسیه
در انتخابات ریاســت جمهوری نمی بیند» که تالش کرد آن را
این گونه تغییــر دهد که منظورش این بود کــه « وی بر این باور
است که دلیلی برای این نمی بیند که روسیه مسئول دخالت
در انتخابات نیست» ولی این اذعان که با تأخیر صورت گرفت
و در نتیجه توفان انتقادهــا در کنگره بود حتی یــک نفر را هم
داخل حزب وی یعنی حزب جمهوری خواه قانع نکرد .حالت
ناکامی و سقوط و ســردرگمی که ترامپ در آن به سر می برد و
روزبهروزعمیقترمیشودبهنظرمابهسهدلیلاست:اول:این
که ترامپ از عقده ای که بر وی سیطره دارد رنج می برد و اسم
این عقده «باراک اوباما» رئیس جمهور ســابق است به همین
دلیل وی سیاســت هایی را در پیش می گیــرد و موضع گیری
هاییاتخاذمیکندکهمخالفونقضهمهسیاستهایاوباما
به شــمار می رود و در رأس آن ها بهبود روابط با روسیه و پایان
تنش با این کشور است و دلیل این که عربستان سعودی را به
عنوان اولین ایستگاه خود در سفرهای خارجی اش انتخاب
کرد این بود که اوباما انتقادهای سختی از عربستان کرده بود.
همچنینویروابطآمریکابااتحادیهاروپاهمپیمانشرامتشنج
و توافقنامه هســته ای با ایران را لغو کرد.دوم :تعمیق روابط با
دولت اشغالگر اســرائیل و انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به
قدس اشــغالی و قرار دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این
رژیم به عنوان مشاور اولش در سیاست خارجی و اجرای همه
پیشنهادهایش بدون آن که آن ها را بررسی کند از جمله بستر
ســازی برای جنگ علیه ایران با اعمال محاصــره خفه کننده
علیه این کشور.سوم :تشدید دشمنی با هر کسی که مسلمان
استوائتالفباشخصیتهاواحزاب تندروینژادپرستوراه
اندازی جنگ علیه مهاجرت و مهاجــران زیرا اوباما از خانواده
مهاجرازقارهآفریقا(کنیا)وپدرشمسلماناست.پوتینرئیس
جمهور روســیه با ضربه ای مهلــک و کاری از این نشســت نرم
سران بیرون آمد .ترامپ به دســت باالی روسیه در سوریه و به
بازپسگیری شبه جزیره کریمه و نیز به درست بودن حمایتش
از هم پیمانانش در شرق اوکراین اذعان کرد و یک کلمه درباره
ایرانوحضورشدرسوریهنگفتوتمامچیزیکهگفتاینبود
که ایران نباید از شکست داعش استفاده کند.پوتین روباه چه
چیزی بیشتر از این می خواست؟
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تسلیحات پیشرفت هایی که روسیه پس از نشست «هلسینکی» آزمایش کرد

نمایش قدرت پوتین

وزارت دفاع روسیه به تازگی از آزمایش چندین سالح پرقدرت
جدید خبر داده است .تسلیحاتی که ارتش روسیه در روزهای
پس از دیدار رئیسجمهور این کشــور با همتای آمریکاییاش
درهلسینکیفنالندآزمایشکرد،پیشتردرسخنرانیساالنه
«وضعیت کشور» رئیسجمهور روسیه رونمایی شده بود .این
اتفاق در حالی رخ میدهد كه دوشــنبه هفته گذشته نشست
دوجانبه میان رهبران آمریكا و روســیه برگزار شد و عمال هیچ
توافقــی میان دو طــرف در خصوص ســاحهای اســتراتژیك
صورت نگرفت .از طرفــی وزارت دفاع روســیه در حالی از این
سالحهای استراتژیك رونمایی كرده اســت كه آمریكا اكنون
درگیر آن است كه آیا روسیه در انتخابات سال 2016دخالت
داشــته اســت یا خیر و این كه آیا ترامپ ،پوتین را مســئول این
موضوع میداند یا نــه.در مجموع ویدئوهایــی كه خبرگزاری
تاس روسیه در یوتیوب منتشر كرده ،نشان میدهد كه مسكو
بهپنجاسلحهپیشرفتهدستپیداكردهكهدرحالنهاییكردن
و بهرهبرداری از آن هاست كه طیف وســیعی از سالحهایی را
دربرمیگیردكههنوزمشخصنیستآمریكاآنهارادراختیار
داشتهباشدیاخیر.رئیسجمهوریروسیهچندیپیشاعالم
كردهبودكهگامهایبسیارخوبیتوسطارتشدرساختسالح
برداشته شده است و پیشرفتهای تكنولوژیك آن نیز در میان
بهترینهادرجهاناست.اینسخنانرئیسجمهوریروسیه
درماهمارسبیانشدامامقامهایآمریكاییدرآندورانتالش
كردنداظهاراترئیسجمهوریروسیهرازیرسوالببرندوبیان
كردندكهاینسالحهادرمرحلهعملیاتیشدنقرارندارد،اما
وزارت دفاع نشــان داد كه به ادعاهای چند ماه پیش والدیمیر
پوتین تا حد زیــادی جامه عمل پوشــیده است.موشــك كروز
 : Burevestnikآنگونــه كه وزارت دفاع روســیه اعالم كرده
این سالح به وسیله یك موتور هســتهای كوچك طراحی شده
است و توانایی حمل یك كالهك هســتهای را خواهد داشت و
عمالهرنقطهایراكهبخواهدمیتواندهدفقراردهدوبرای
همه سیســتمهای دفاع هوایی و موشــكی غیرقابل رهگیری

است .سیستم موشكی هایپرســونیك :AVANGARDطبق
گزارشها این موشــك در محدوده بینقــارهای قرار میگیرد
كه میتواند بیش از ١٥هزار مایل در ســاعت حركت كند و به
زودیاینموشكآمادهبهرهبرداریواستفادهخواهدبود.این
موشــك با توان موتوری كه در اختیــار دارد میتواند در ارتفاع
عمل كند یــا این كه به حــدی ارتفاع بگیرد كــه قابل رهگیری
توسط سیســتمهای دفاع موشكی نباشــد .موشك بالستیك
:Sarmatاینموشكبالستیكتوانحملكالهكهستهایرا
خواهدداشتكهمیتواندپایگاههایدشمنراهدفقراردهد.
اینیكیازپیشرفتهترینسیستمهایموشكبالستیكروسیه
به شــمار میآید .هرچند به نظر نمیرســد كه این موشكها تا
ســال  ٢٠٢١به صورت كامل به بهرهبرداری برســد اما گفته
میشــود ســیلوهای زیرزمینی و كانالها و وســایل پروازی
این موشك در حال آمادهسازی اســت و تمام این مراحل نیز
موفقیتآمیز بوده اســت و كار برای آزمایــش پروازی واقعی
ادامهدارد.موشكهای Sarmatبناستجایگزیننسلهای
گذشته موشكهای بالستیك روسیه شود كه از سال١٩٨٨
راهاندازی شــدند.زیردریایی بدون سرنشــین : Poseidon
ایــن زیردریاییهای بدون سرنشــین قابلیت حمل كالهك
هستهای را در اختیار دارد كه میتواند به راحتی پایگاههای
دشــمن در محدوده خــود را هدف قــرار دهد ،بــه خصوص
ناوهــای هواپیمابر كــه حملكننــده هواپیماهــای جنگی
هســتند .به گزارش تاس ،این زیردریایی بدون سرنشین تا
 ١٠٠درصدمیتواندازآسیبهایاحتمالیدشمندرامان
باشد.موشكهایپرسونیك:Kinzhalگزارشهاحاكیازآن
استكهجنگندههایمیگ k-٣١و ٢٢M٣-Tuمیتوانند
از این موشــك جدید اســتفاده كنند .این موشــك میتواند
 ٧٦٠٠مایل در ساعت حركت كند  .موشك هایپر سونیک
با ســوخت جامد فعالیت میكند و برد آن تا ٢هزار كیلومتر
اســت .جنگندههای میگ از ماه دسامبر ســال گذشته این
موشك را هدف آزمایش قرار دادند.

واشنگتن قواعد بازی در آسیای مرکزی را تغییرمی دهد؟

بنبستآمریکا برای رسیدن به خزر

گروه بین الملل-پس از کش و قوسهای فراوان و انتشــار
برخی اخبار غیر رسمی ،وزارت خارجه قزاقستان با انتشار
بیانیــهای اعالم کرده اســت کــه تصمیمی بــرای واگذاری
بنادر دریای خزر به نظامیــان آمریکایی ندارد .اما این تمام
ماجرا نیست چون در ادامه این بیانیه گفته شده که در واقع
اصل مطلب دسترسی به راهآهن برای نظامیان آمریکاست
که از طریق این مسیر ترانزیتی محصوالت مورد نیاز دولت
افغانســتان حملونقــل میشــود .برایــن اســاس اگرچــه
واگــذاری بنــادری در دریــای خزر بــه نظامیــان آمریکایی
منتفی اعالم شده ،اما در عین حال استفاده آمریکاییها از
راه آهن قزاقستان برای حمل کاال به افغانستان مورد تایید
قرار گرفته است.براین اساس با توجه به تایید خبر استفاده
نظامیــان آمریکایــی از مســیر خط ریلــی قزاقســتان برای
دسترسی به افغانســتان ،اکنون به نظر میرسد واشنگتن
در حال تحرکات جدید در آسیای میانه است .رسانهها نیز
از برگزاری اجالســی امنیتی در کشــور دیگری در آسیای
مرکزی با مشارکت واشنگتن خبر دادهاند.گفته شده شهر
تاشکند،پایتختازبکستانبراساسبرنامهریزیقبلیقرار
اســت میزبان اجالس امنیتی-سیاسی موسوم به اجالس
1+C5باشد.اجالسیکهباحضوروزیرانخارجهپنجکشور
آســیای مرکزی و همراه با مشــارکت آمریکا برگزار خواهد
شــد .اجالس امنیتی و اقتصادی موســوم بــه  1+C5برای
دومیندوراستکهدرازبکستانبرگزارخواهدشد.اعضای
این نشست که شامل کشــورهای قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکســتان ،ترکمنســتان ،ازبکســتان و آمریکا هستند،
نخستینباردرسپتامبرسال 2015میالدیاولیناجالس
خود را برای بررســی مســائل منطقه ای در شــهر سمرقند
ازبکستان برگزار کردند و نشست دورهای قبلی وزیران امور
خارجه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا نیز در ماه ژانویه

سال  2018میالدی در شهر نیویورک برگزار شده بود.
▪ جایگزینی قزاقستان به جای پاکستان

تحرکات جدید واشــنگتن در قزاقســتان نیزدر شرایطی
صورت میگیرد که بــه اعتقاد کارشناســان این اقدامات
چندان بــی ارتبــاط با تنــش اخیــر کاخ ســفید و مقامات
پاکســتانی نیســت.در واقــع انتقــال بیــش از  90درصد
از تــدارکات نیروهــای آمریکایی بــه افغانســتان از طریق
پاکستان انجام میگیرد اما پس از سردی روابط آمریکا و
پاکستان ،حال به نظر میرسد که دولت آمریکا در تالش
برای یافتن مســیرهای جایگزین به افغانستان است و در
راستای این هدف قزاقستان را جایگزین مناسب به جای
پاکســتان میداند .به ویژه آن که در جریان تنش اخیر در
روابط واشنگتن و اســامآباد که از زمان اعالم استراتژی
ترامپ درباره افغانستان آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا،
پاکســتان را متهم بــه حمایت از تروریســم در افغانســتان
کرد؛ مقامات پاکستانی طی چند نوبت با تهدید به بستن
مسیر انتقال نظامیان آمریکایی به افغانستان ،به تهدیدات
ترامپ واکنش نشان داده و از آن زمان روابط دو طرف روبه
سردی بیشتر گراییده است و در این وضعیت طبیعی است
که کاخ سفید به فکر مســیر دیگری غیر از پاکستان برای
دسترسی به افغانستان باشد.
▪آسیای مرکزی بدون روسیه

اما درخصــوص باز شــدن مســیر ریلــی قزاقســتان برای
آمریکاییها ،جدای از مســئله افغانســتان باید به اهداف
واشنگتن در آســیای مرکزی نیز توجه داشــت .باز شدن
پای نظامیان آمریکایی در قزاقســتان به معنــای آغاز دور
جدیدی از تحرکات واشــنگتن در آســیای مرکزی اســت

پروژه تازه مردی که تا سال گذشته استراتژیست ارشد ترامپ بود

این باردر اروپا

«استیو بنن» را بسیاری از کارشناسان مردی میدانند
که توانســت «دونالــد ترامــپ» را به ریاســتجمهوری
آمریکا برساند .این سیاستمدار راســت گرا که تا سال
گذشته استراتژیســت ارشــد دولت ترامپ بود ،بعد از
اختالف نظر با رئیسجمهور آمریکا ،کاخ سفید را ترک
کرد.حاالپایگاه «دیلی بیست» نوشته این سیاستمدار
مخالف جهانیســازی که ضدیت با مهاجران را ترویج
میکند ،این بار در اروپا به دنبال تقویت راست گرایان
اســت .بنن به این پایگاه گفته قصد دارد بنیادی به نام
«جنبش» در اروپا راهاندازی کند که هدف آن روی کار
آوردن احزاب پوپولیست راســت گراست.این بنیاد از
طریق انجام نظرسنجی ،مشاوره در زمینه پیامرسانی،
انتشــار هدفمند اطالعــات و فعالیتهــای تحقیقی و
اندیشــکدهای تالش خواهد کرد تا از راســت گرایانی
که در سرتاســر اروپا در حــال ظهور هســتند ،حمایت
کند .بنــن که «جــورج ســوروس» ســرمایهدار یهودی
حامی اتحادیه اروپــا را رقیب خود و البتــه مدلی برای
اعمال نفــوذ در اروپا میداند ،گفته در یک ســال اخیر
با برخی از جریانهای راست گرا مانند «نایجل فاراژ»
رهبر حزب اســتقالل انگلســتان« ،مارین لوپن» رهبر
حزب جبهه ملی فرانسه و احزاب راست گرای لهستان
و مجارستان رایزنی کرده است.او هدف خود را ایجاد
بلوکی بزرگ متشکل از سیاســتمداران راست گرا در
پارلمان اروپا میخوانــد و میگوید تالش میکند این
بلوک در انتخابات ســال آینده تا یک سوم کرسیهای
پارلمان اروپــا را از آن خود کند .در صــورت تحقق این
هدف ،بنــن میتواند بســیاری از روندهــای پارلمانی
در اروپا را مختل کند .دفتــر مرکزی این بنیاد احتماال
در بروکسل بلژیک تأسیس میشود و در مرحله اول با
فعالیت ۱۰کارمند آغاز به کار میکند .به گفته بنن ،در
صورت موفقیت این بنیاد ،گستره فعالیت آن در سال
که همــواره هــدف همیشــگی در سیاســت خارجی همه
دولتهای آمریکایی بوده است.در نگاه سیاست خارجی
آمریکا به آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی همواره
تالش بر شکل دهی به آسیای مرکزی بدون روسیه مورد
توجه رهبران آمریکایی بوده و واشنگتن برای دست یابی
به ایــن هــدف از هر فرصتــی بهــره گرفته اســت.در واقع
ایدهآل واشــنگتن در تقابل جویی با روســیه تحکیم جای
پــای مناســب در حیاط خلــوت تاریخی و ســنتی روســیه
است و هر اقدامی که بتواند این جای پا را تحکیم و تقویت
کند برای آمریکاییها قابل توجــه و فرصتی مهم ارزیابی
میشود .در این شرایط مشخص است که استفاده از خط
آهن قزاقستان به عنوان کشوری مهم در آسیای مرکزی به
منزله یک فرصت برای کاخ سفید به شمار میرود که تحت
عنوانمسیرجایگزینکمکبهافغانستانمیتواندبهورود
جدیتر آمریکا به منطقه منجر شود.
▪عقب نشینی قزاقها

از طرف دیگر اگرچه وزارت خارجه قزاقســتان دسترســی
نیروهــای آمریکایــی به دریــای خــزر را تکذیب کــرده ،اما
مجموع اخبــاری که پیش از این منتشــر میشــد حاکی از
آن بود کــه قزاقها با واگــذاری یکــی از بنادر دریــای خزر
به آمریکاییهــا موافقــت کردهاند.در ایــن خصوص حتی
خبرگزاری دولتی اسپوتنیک روسیه نیز این خبر را تایید و
درگزارشیتحتعنوان«دریایخزر:کابوسیکهبهواقعیت
پیوست» اظهار کرد که مجلس ســنای پارلمان قزاقستان
پروتکلی را به امضا رسانده که اجازه می دهد ایاالت متحده
از بندرهای کوریــک و آکتائــو در دریای خزر بــرای انتقال
محموله های نیروهای مسلح ایاالت متحده به افغانستان
از طریق خاک قزاقستان استفاده کند.با این حال تکذیب

 ۲۰۱۹افزایــش مییابد.ایــن بنیاد به عنــوان رابطی
میــان گروههای راســت گــرا در اروپا و انجمــن حزبی
طرفدار ترامپ «آزادی» در آمریــکا ،عمل خواهد کرد.
در سالهای اخیر به خصوص پس از ظهور بحران پناه
جویان در اروپا ،گروههای راســت گرای بیگانهســتیز
قدرت چشمگیری در این قاره یافتهاند و در کشورهایی
مانند مجارســتان ،اتریش و لهستان قدرت را به دست
گرفتهاند و در کشــورهایی مانند فرانســه ،انگلستان،
ایتالیا و هلند به شدت قدرتمند شدهاند.به نوشته دیلی
بیســت ،بنن افرادی مانند «آنگال مــرکل» صدراعظم
آلمان و «امانوئــل ماکــرون» رئیسجمهور فرانســه را
از رهبران آســیبپذیر اروپا میداند و معتقد اســت که
میتوان آنها را با رهبرانی راســت گرا جایگزین کرد.
در ســالهای اخیــر جنبشهای راســت گرا بــا وجود
افزایش محبوبیت ،با ضعف در سیاست گذاری و تأمین
منابع مالی مواجه بودهاند .بنن امیدوار است بنیاد تازه
تأسیس او بتواند با تدوین خط مشی برای این احزاب،
این نقطــه ضعف را برطــرف کند.پایگاه «اینترســپت»
پیش از این گــزارش داده بود که احزاب راســت گرای
اروپا هرچند در ظاهر به یهودستیزی متهم میشوند،
امــا در عمل به دلیــل ضدیت آشــکار با اســام ،روابط
بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارند .شبکه «سی.
ان .ان» هم این هفته با اشــاره به سفر «ویکتور اوربان»
نخســتوزیر مجارستان به فلسطین اشــغالی ،نوشت
«بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر رژیم صهیونیستی با
حمایت از گروههای راســت گرا ،برای شکستن اتحاد
اتحادیــه اروپــا در موضوعات سیاســت خارجی تالش
میکنند« .راهیم کســام» از دبیران کنونی وب سایت
«بریتبــارت» (کــه بنــن موســس آن بــوده) ،میگوید:
«مرکلتان را فراموش کنید .سوروس و بنن بزرگ ترین
بازیگران سالهای آینده سیاست اروپا خواهند بود».
بعدی این خبر از سوی وزارت خارجه قزاقستان که البته به
صورت دیرهنگام و پس از تقریبــا یک هفته صورت گرفت،
اینشائبهراتقویتکردکهبهاحتمالزیادقزاقهاازتصمیم
قبلی خــود عقــب نشــینی کردهاند.عقب نشــینی که هم
میتواند ناشی از فشارهای دیگر بازیگران از جمله روسها
صورت گرفته باشــد و هم به دلیل ماهیــت غیرقانونی این
تصمیم اجرایی شدن آن در هالهای از ابهام فرو رفته باشد.
در واقع اقدام قزاقستان برای واگذاری بندر دریای خزر به
آمریکاییها با مفاد توافق ها پیرامــون دریای خزر مغایرت
دارد که در آن قزاقستان ،روسیه و دیگر کشورهای خزر به
روشــنی تمایل خود را به برقراری ثبات در این حوزه اعالم
کردنــد .همچنین برای قزاقســتان امکان واگــذاری بندر
خزر به آمریکاییها وجود ندارد چون براساس توافق های
قبلی میان کشــورهای حاشــیه دریای خزر ،این كشــورها
موافقــت كردهاند كه كشــورهای خارجی در خــزر حضور
نداشته باشند و براین اســاس قزاقستان نمیتوانست پای
آمریکاییها را به خزر باز کند.از سوی دیگر این نخستین بار
نبود که آمریکاییها تالش خود را برای دسترسی به دریای
خزر متمرکــز میکردند .قبــل از این در فاصله ســالهای
 2014تا  2016طی چند نوبت اخبــاری مبنی بر توافق
جمهــوری آذربایجان با آمریــکا برای دسترســی نیروهای
آمریکایی به دریای خزر منتشر شد که این اخبار نیز تکذیب
شــد و در موارد دیگری از توافق نداشــتن دو طرف حکایت
داشت.در حقیقت در حالی که واشنگتن تالش دارد تا پس
ازبهبنبسترسیدنمسیردسترسیبهدریایخزرازطریق
آذربایجان ،این بار از مسیر قزاقستان وارد دریای خزر شود،
اما در نهایت این تالش با تکذیب وزارت خارجه قزاقستان
ناکام ماند و نشان داد همچنان جا پایی برای واشنگتن در
خصوص وارد شدن به خزر وجود ندارد.

آمــار کارشناســی قربانیــان
جنــگ جهانــی دوم بیــن 50
تــا  85میلیون انســان بــرآورد
شــده اســت .برای پی بردن به
راز آمار بــاالی قربانیان جنگ
باید کنکاش بیشتری کرد تا متوجه شد چه شرایط جهنمی
وجود داشــته اســت ،چراکه این آمار می توانســته حاشــیه
خطای  35میلیون تلفات انســانی داشته باشد .آمار تلفات
انســانی تقریبا بــا کل جمعیــت ایالــت کالیفرنیــای آمریکا
برابری میکند .زوایای گوناگون حقایق جنگ جهانی دوم
به ویژه علل ریشهای به وجود آمدن آن ،امروز برای بسیاری
از آمریکاییان به خصوص رئیس جمهوری این کشور دونالد
ترامپ پوشیده مانده است .آمریکای ترامپ چارچوب های
بین المللی ایجاد شــده برای مقابله جهــان با جنگ جهانی
دیگریرابیارزشمیداند،البته اگرآنرانابودنکردهباشد.
سیاست های او با شعار «اول ،آمریکا»؛ تعرفه های حمایت از
تولید داخلی و نیز ملی گرایی ،اولویت های او برای تخریب
این چارچوب به شمار می روند .این شعارها ،سیاست هایی
نیســتند که تاریخ آمریکا با آن آشنایی نداشــته باشد .تاریخ
معاصر آمریکا به خوبی در حافظه خود دارد که این شــعارها
مقدمه چه جنــگ هایی بوده اســت .انزواگرایی کــه انگیزه
اولیه سیاست «اول ،آمریکا» بود ،با نخستین بمبی که به بندر
«پرل هاربر» در جنگ جهانی دوم انداخته شد؛ از بین رفت.
«پرل هاربر» نام پایگاه دریایی آمریکا در هاوایی بود که نیروی
دریایی ژاپن با بمباران آن در ســال  1941بــرای اولین بار
پای آمریکا را به جنگ جهانــی دوم باز کرد.نظام تعرفه های
«اســموت – هاولی» ( )Smoot-Hawleyدر سال 1930
بحران «رکــود عظیــم» را عمیق تر کــرد .آن بحــران ،موتور
محرکرشداحساساتملیگرایانهازبرلینتاتوکیوشد.این
سیاســت ها آن قدر احمقانه و خطرناک بود که اقیانوسی از
خوندرجهانبهراهانداخت.جنگهایبیهودهبهراهافتادو
پایان یافت و از دل آن؛ آمریکا در نقش یک رهبر جهانی خارج
شــد .آمریکایی که از آن سیاســت های احمقانه و خطرناک
پیشین بریده بود و بر آن شد تا نهادهایی را در جهان تاسیس
کند که مراقب باشد فجایع گذشته تکرار نشود.سازمان ملل
متحد تشکیل شد ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
تاسیس شدند« .توافق عمومی بر تعرفه و تجارت» به مذاکره
گذارده شد که سرانجام «سازمان تجارت جهانی» جایگزین
آن شــد .بذر تاســیس «اتحادیه اروپا» افشــانده و «ســازمان
پیمان آتالنتیک شمالی» موسوم به «ناتو» خلق شد و آمریکا
را ملزم کرد که به تعهدش برای حفظ ثبات جهان ثابت قدم
بماند« .هری ترومن» رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از جنگ
با یک مصوبه مورد حمایت دو حزب این چارچوب را به دست
آورد .این نهادها همگی ساخته و پرداخته دست بشر بودند
و طبیعی اســت که هیچ یک نمی توانســتند عاری از عیب و
نقص باشــند .با تمام این اوصاف؛ نظم جهانی پس از جنگ
یک موفقیت مهم برای آمریکا و متحدان به حساب می آمد.
شبکهنهادهایبینالمللیآنقدردرکارخودموفقبودندکه
امروز  73سال بعد از جنگ جهانی دوم؛ هیچ جنگ بزرگی
در جهان اتفاق نیفتاده اســت .پس از انقــراض «امپراتوری
روم» ،این نخســتین بار در طول تاریخ بشر اســت که قدرت
های جهــان در یک چنین فاصلــه زمانی بــه دور از جنگ در
کنار هم در صلح و آرامش زندگی می کنند .پیش از آفرینش
این نهادهای بین المللی؛ اروپا  25ســال جهــان را وارد دو
جنگ جهانی خانمان ســوز کرد .واقعیت صلح میان قدرت
های بزرگ ،آن قدر به سهم خود ارزشمند است که ارزش آن
را دارد هرچقدر پول الزم باشد خرج آن شود و هرچقدر زمان
الزم باشــد برای آن چانه زنی شــود.صلح یک مزیت اســت و
آرامش و ثبات و پیشرفت و کامیابی مولود آن .در سال1945
اقتصاد آمریکا در اوج شــکوفایی خود به ســر می بــرد و تولید
ناخالصداخلیدرآنسال 228میلیارددالربود.بااحتساب
نرخ تورم و با محاســبه ارزش امروز دالر؛ این رقم معادل 3.2
هزار میلیــارد دالر امروز می شــود .کارخانه هــا راه افتادند و
کشــاورزی رونق گرفت و هزاران مرد و زن در هــر دو حوزه از
بامدادان تا شامگاهان مشغول به کار شدند .به یمن برقراری
صلح ،در عرض این چنــد دهه اقتصاد آمریکا آن قدر شــکوفا
شده است که امروز تولید ناخالص داخلی آن 500برابر رشد
کردهوبهرقم 20هزارمیلیارددالررسیدهاست.سالهاصلح
و آرامش نه تنها در خدمت منافع آمریکا بود بلکه کشــورهای
ویران شــده از جنگ در قاره های اروپا و آســیا هم که شرکای
آمریکادرتجارتآزادبودندنیزشاهداعجازدراقتصادهایشان
بوده اند« .صلح آمریکایی» ( )Pax Americanaگوهر نایاب
تاریخچه دیپلماســی و یک دســتاورد مهم دو حزبی است .از
«باراک اوباما» به عنــوان رئیس جمهوری یاد می شــود که از
نقش رهبری آمریکا انصــراف داد و اینــک از ترامپ به عنوان
رئیسجمهورییادمیشودکهبهدنبالاحیایسیاستهایی
است که زمانی جهان را به ظلمت جنگ کشاند.
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