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همــه آلترناتیوهــا ،از جمله جنگ ،کنار گذاشــته
شــدند و رهبران کره شــمالی و ایاالت متحده باالخره
در ســنگاپور با یکدیگر دیدار کردنــد؛ دیداری تاریخی
کــه تحلیلگران بســیاری میگویند با وجــود ابهامات
بیشــمارش تا همینجا هم موفقیتی چشمگیر است.
درمقابــل ناظــران دیگری بــر این باورند کــه اگر هم
بتــوان به کیم جونــگ اون ،رهبر جوان کره شــمالی،
اعتماد کرد ،به گواه تجربههای پیشــین حســابکردن
روی حرف ترامــپ ،رئیسجمهوری ایاالت متحده که
تشخیص دوست و دشــمن برایش دشوار است ،آسان
نخواهد بود .بااینهمه شــاید بهتریــن توصیف از این
نشســت متعلق به رهبر کره شــمالی بود» :بسیاری از
مردم جهان فکر میکنند این )نشســت( چیزی شــبیه
فانتزیهــای فیلمهای علمی -تخیلی اســت« .اولین
اپیزود این رویارویی را بســیاری از مردم جهان به دقت
دنبــال کردند .گذشــت آن روزهایی کــه ترامپ ،کیم
جونگ اون را »مرد کوچک موشــکی« میخواند و کیم
هم رئیسجمهوری آمریــکا را »پیر خرفت« مینامید.
روز گذشــته و پس از دیــدار رودرروی دو طرف وقتی
خبرنگاران از ترامپ درباره رهبر کره شمالی پرسیدند،
پاســخ این بود» :او مرد بســیار بااســتعدادی است و
عاشق کشورش است«.
پــس از پایان نشســتهای پیدرپی روز گذشــته،
مشــخص شــد که کیــم جونــگ اون با خلعســالح
هستهای کشورش موافقت کرده و ترامپ هم درعوض
تضمینهایــی امنیتــی به کره شــمالی داده اســت.
بااینهمه تعهدات دو کشــور بــه صورت مبهمی بیان
شده و به گفته کارشناســان ،به نسبت توافقنامههای
پیشــین میان دو کشــور در طــول دهههای گذشــته
پیشــرفت چندانی نداشته اســت .بااینهمه دو طرف
اعــالم کردند که به دیــدار مقامات ارشــد خود ادامه
میدهند.
سند مشترک
ســند مشــترک دو طــرف کــه رئیسجمهــوری
آمریکا و رهبر کره شــمالی آن را امضــا کردند ،حاوی
دســتاوردهایی ابتدایی بود .در بخشــی از این ســند،
دونالد ترامپ به فراهمکــردن تضمینهای امنیتی به
کره شمالی متعهد شده بود و از آن طرف ،کیم جونگ
اون بار دیگر پذیرفته که بهطور قاطع و برگشتناپذیری
به خلعســالح هستهای شــبهجزیره کره متعهد باشد.
توافقنامههای پیشــین که در سال  ۱۹۹۴و  ۲۰۰۵امضا
شــده بود هم حاوی وعدههای مشــابهی بود ،اما این
توافقهــا به دلیل تفاوت برداشــتها زیر پا گذاشــته
شــدند .درعینحال ،اکنون هم برداشتها و معانی دو
طرف از خلعسالح هســتهای متفاوت است .واشنگتن
بهدنبال خلعسالح هستهای کامل کره شمالی در بازه
زمانی کوتاهی اســت ،درحالیکه پیونگیانگ خواستار
روندی طوالنی است.
تفــاوت این ســند با اقدامات انجامشــده توســط

رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور مذاکره و توافق کردند

فانتزي براي صلح
بــا تأکید مجدد بر بیانیه  ۲۷آوریــل  ۲۰۱۸پانمونجوم
رؤســایجمهوری پیشــین آمریکا درباره کره شمالی
متعهد به تالش در جهت خلعســالح هستهای کامل
یکــی از ســؤاالتی بود که پــس از این دیــدار یکی از
شبهجزیره کره میشود و در نهایت آمریکا و جمهوری
خبرنــگاران حاضــر در کنفرانــس خبــری از ترامپ
دموکراتیــک خلق کره متعهد میشــوند که اجســاد
پرســید .رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به این سؤال
باقیمانده ســربازان آمریکایی کشتهشده در جنگ کره
گفــت» :درحالحاضر دولــت ،وزیر خارجــه ،افراد و
را از جمله با اســترداد گروهی که تاکنون شناســایی
همه امور با گذشــته فرق کرده است .اولویتهای ما
شدهاند ،حلوفصل کنند.
هم با اولویتهای رؤســایجمهور قبلی تفاوت دارد؛
کنفرانس خبری ترامپ
همانطور که ما مشکل کره شمالی را که به بزرگترین
ترامپ در پی دیدار تاریخیاش
بحران تبدیل شــده بــود به این
با رهبر کرهشــمالی در کنفرانسی
راحتی حل کردیم«.
اون با خلع سالح هستهای کشورش
مطبوعاتی شــرکت کــرد و گفت
بااینحــال بدبینی نســبت به
موافقت کرده و ترامپ هم درعوض
آمریــکا بــه مانورهــای نظامی
ایــن نشســت در میــان فعاالن
تضمینهایی امنیتی به کره شمالی
خــود بــا کرهجنوبــی در منطقه
ادامــه دارد .بئاتریس فین ،مدیر
داده است .بااینهمه تعهدات دو
پایان میدهــد و این امر از صرف
اجرائــی »کمپین جهانــی برای
کشور به صورت مبهمی بیان شده
هزینههــای هنگفــت جلوگیری
نابودی تســلیحات هســتهای«،
و به گفته کارشناسان ،در مقایسه با
در واکنــش بــه این نشســت در توافقنامههای پیشین میان دو کشور میکند .اما ســاعاتی بعد وزارت
دفاع آمریــکا و کرهجنوبی اعالم
توییتی نوشت» :ما از دیپلماسی
در طول دهههای گذشته پیشرفت
کردنــد که ترامــپ دربــاره این
و راهحلهای صلحآمیز حمایت
چندانی نداشته است .بااینهمه
موضوع به آنها دســتوری نداده
دو طرف اعالم کردند که به دیدار
میکنیــم ،ولــی توافقی بر ســر
مقامات ارشد خود ادامه میدهند
اســت .بااینحال ترامــپ اعالم
خلعسالح هستهای در کار نیست
کرد که نیروهای آمریکایی حاضر
و همه اینها بیشتر شبیه میهمانی
در کرهجنوبی را برای حفظ امنیت ســئول از این کشور
خوشــامدگویی به باشــگاه دارندگان سالح هستهای
خــارج نخواهند کرد .رئیسجمهوری آمریکا همچنین
است« .در ادامه این ســند چهاربندی آمده است که
با بیســابقهبودن دیدار خــود و رهبر کرهشــمالی از
دو کشــور متعهد به ایجاد روابط جدیدی میان آمریکا
آمادگی کرهشــمالی برای خلع سالح هستهای و آغاز
و جمهوری دموکراتیک خلق کره مطابق با میل مردم
روابط جدید خبر داد و گفت» :به جهان یادآور میشوم
دو کشــور برای صلح و موفقیت میشــوند .همچنین
که مجموعه جدیدی از صلح داریم« .ترامپ همچنین
آمریکا و جمهوری دموکراتیــک خلق کره تالشهای
اعالم کــرد که رهبر جوان کرهشــمالی بــرای نابودی
مشــترکی را برای ایجاد یک نظام صلح پایدار و باثبات
پایگاههای موشکهای بالستیک این کشور متعهد شده
در شــبهجزیره کــره آغــاز میکنند .در بند ســوم این
است.
ســند ذکر شــده که جمهوری دموکراتیــک خلق کره

گرچه بســیاری از ناظران تحریمهــای آمریکا علیه
کرهشــمالی را یکــی از مهمترین عاملهــای تندادن
پیونگیانــگ به مذاکــره میدانند ،ترامــپ تأکید کرد
کــه تحریمهای کشــورش علیــه کرهشــمالی تا خلع
ســالح هســتهای این کشــور ادامه خواهد داشــت.
رئیسجمهوری آمریکا در پاســخ به پرسشی در مورد
زمــان دقیق آغاز نابودکردن این ســایتها گفت» :این
کار زمان میبرد ،خیلــی زمان میبرد ،ولی تخریب آن
قرار اســت خیلی زود آغاز شــود« .در ایــن میان یوکیا
آمانــو ،مدیــرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در
بیانیهای گفت :آژانس بینالمللــی انرژی اتمی آماده
انجام هرگونه فعالیتهای بررســی و راســتیآزمایی
در جمهــوری دموکراتیک خلق کره )کرهشــمالی( در
صورت درخواست کشــورهای مربوطه و تأیید شورای
حکام این آژانس است.
حقوق بشر
ترامــپ زمانی در میــان نمایندگان کنگــره آمریکا
گفتــه بود هیــچ رژیمی به انــدازه دیکتاتــوری ظالم
کرهشــمالی شــهروندان خود را اینچنین بیرحمانه
سرکوب نمیکند .اما به باور ناظران وقتی پای معامله
با کرهشــمالی به میان میآید ،حقوق بشر برای ترامپ
بحثی حاشیهای به شمار میرود .دو هفته پیش وقتی
ترامپ با ژنرال کیم یونگ چول ،مشــاور ارشد و دست
راست کیم جونگ اون در کاخ سفید دیدار کرد ،حرفی
از مســئله حقوق بشــر به میان نیامد چراکه به گفته
رئیسجمهــوری آمریکا این مســئله در اولویت نبود.
بااینحال روز گذشته ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران
گفت مســئله حقوق بشــر هــم یکــی از محورهای
گفتوگوي دو طرف بوده است» :درباره پرونده حقوق
بشــر نیز با کیم جونگ اون گفتوگــو کردیم ،پیش از
ایــن تمرکز ما موضوع برنامه هســتهای بود اما اکنون
مسئله حقوق بشــر مطرح است و ما در زمان مناسب
گامهای بیشــتری در این مســیر برخواهیم داشــت«.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت در اولین فرصت
مناسب کیم جونگ اون را به کاخ سفید دعوت میکند.
برنامه هستهای ایران
ترامپ که به نظر میرسد برای جبران خروج خود
از توافق هســتهای با ایــران ،مذاکره با کرهشــمالی را
جدیتر پیگیری کرد ،پــس از دیدار خود با کیم جونگ
اون ،بــه پرونــده هســتهای ایران و خروج کشــورش
از برجــام نیز اشــاره کرد و مدعی شــد از نظر او ایران
کشــوری است که با دخالتهایش در سوریه و منطقه
مشــکالتی را به وجود آورده اســت .او ادعا کرد :االن
معتقــدم که تحریمهای به شــدت جــدی علیه ایران
اوضــاع را تغییر میدهد .رئیسجمهــوری آمریکا در
پاسخ به پرسشــی در مورد برجام گفت» :امیدوارم به
وقتش و در زمانی که تحریمها عملی شد ،ایران دوباره
برای مذاکره و یک توافق واقعی بازگردد ،اما حاال برای
این کار زود است«.

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﻰ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
دیــدار »دونالد ترامــپ« و »کیم جونــگ اون« ،رهبر کرهشــمالی در
ســنگاپور با واکنشهای متفاوتی از سوی جهان بهویژه کشورهای منطقه
شرق آسیا مانند چین ،کرهجنوبی و ژاپن مواجه شد.
چین :وانگ یــی ،وزیر خارجه چین ایــن توافق را توافقــی تاریخی برای
عاریســازی شبهجزیره کره از سالح هستهای و رفع تنش از این منطقه از
جهان توصیف کرد .او ســپس ابراز امیدواری کرد که دیدار سران آمریکا و
کرهشمالی با نتایج مثبتی همراه باشد و دستاوردهای خوبی در خلع سالح
هستهای شبهجزیره کره و حل سیاسی بحران داشته باشد.
کرهجنوبی :مــون جائه ایــن ،رئیسجمهوری کرهجنوبی نیــز در واکنش
به این دیدار گفت :من شــب گذشــته نخوابیدم .من و ملــت کرهجنوبی
صادقانه امید داریم که نشســت جاری موفقیتآمیز باشد و فصلی جدید
در خلع سالح هستهای کامل ،تحقق صلح و ایجاد روابطی جدید را میان
کرهشمالی ،کرهجنوبی و آمریکا رقم بزند.

ژاپن :شــینزو آبه ،نخســتوزیر ژاپن کــه متحد آمریکا در منطقه شــرق
آسیاست ،ابراز امیدواری کرد که نشست آمریکا و کرهشمالی موفقیتآمیز
و قدمی مهم در راســتای صلح و ثبات در شرق آسیا باشد .او گفت :توکیو،
سئول و واشنگتن سیاستهایی کامال مشترک در مسئله کرهشمالی دارند.
ســازمان ملل :آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل نیز اعــالم کرد این
نهاد آماده اســت اگر از آن خواسته شود ،نقشی تأییدکننده را در مذاکرات
آمریکا و کرهشــمالی ایفا کند .او به خبرنــگاران گفت :طرفهای مربوطه
در ســازمان ملل آمادهاند از روند مذاکرات به هر نحو ممکن حمایت کنند
که این مسئله شــامل تأیید مذاکرات میشود .یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی نیــز در بیانیهای اعالم کرد ایــن نهاد بینالمللی
آماده انجام راستیآزمایی در کرهشمالی است.
رژیم اسرائیل :بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر اسرائیل با انتشار دو پیام در
توییتر ســعی کرد تا از این دیدار بهعنوان اهرمی برای افزایش فشــارها بر

ایران استفاده کند .او نوشت» :دیدار تاریخی و بسیار مهمی برگزار میشود.
برای پرزیدنت ترامپ و ایاالت متحده آمریکا آرزوی موفقیت در تالشهای
خود برای پیشگیری از تهدیدات هستهای در جهان را داریم«.
فرانســه :ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانســه گفت اگر رهبران آمریکا و
کرهشــمالی درباره خلع سالحهای هســتهای به توافقی برسند ،او اولین
کســی خواهد بود که از این توافق اســتقبال میکند؛ چراکه هر چیزی که
مربوط به خلع سالح باشد ،مثبت است.
روسیه :سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه ضمن اعالم استقبال
مســکو از این نشســت ،گفت هرچه فرصت بیشــتری برای حل مشــکل
شــبهجزیره کره از طریق گفتوگو فراهم شــود ،بهتر است .او تأکید کرد:
چنانچه پیشفرض مثبتی در مســئله خلع ســالح هســتهای شبهجزیره
کره شــکل بگیرد ،روسیه نهتنها از آن اســتقبال میکند بلکه در تحقق آن
مشارکت نیز خواهد داشت.

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﺪار ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﯿﻢ
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهور آمریــکا ،پیش از آنکه
براي دیدار با رهبر کرهشــمالي عازم سنگاپور شود ،گفته
بــود که در همان دقایق نخســت ميتوانــد بفهمد که
این دیــدار موفقیتآمیز خواهد بود یا نه .شــاید همین
مسئله باعث شده بود که تردیدها درباره ثمربخشبودن
ایــن دیدار قوت گیــرد؛ بهویژه آنکه ترامــپ ید طوالیي
در اتخاذ تصمیمات خلقالســاعه نیــز دارد .عدهاي نیز
ایــن اظهارنظر ترامپ را به بياطالعي او از کرهشــمالي
نســبت ميدادند .بااینحال این نشســت در عمل ثابت
کــرد که ترامپ براي توافق با کیم به دانش وســیعي از
برنامه هستهاي کرهشــمالي نیازي ندارد؛ زیرا به نظر در
همان مذاکره رودرروي نخست ،این دو بر سر بسیاري از
موارد به توافق رســیدهاند .فارغ از اینکه این توافق چه
میــزان ضمانت اجرائي دارد و تا چه زماني دوام خواهد
آورد؛ امــا تا همینجا نیز بحثهاي زیادي بر ســر اینکه
کدام طرف از این توافق ســود برده و کدام طرف متضرر
ميشود ،درگرفته است .در ادامه نگاهي خواهیم داشت
به اینکه چه کســاني از این دیدار سود برده و چه کساني
متضرر شدهاند.
برندگان
اعتبار بازیافته کرهشمالي :صحنه خوشوبش گرم کیم
جونگ اون با رئیسجمهور آمریکا در مقابل پرچمهاي
این دو کشــور ،دقیقا همان چیزي بود کــه پیونگیانگ
همواره آرزوي آن را داشــت .ایــن صحنهها را حتي در
بهترین فیلمهاي تبلیغاتي رژیم کرهشمالي نیز نميتوان
ســراغ گرفت .با ایــن اوصاف باید گفت ،جســتوجوي
دیوانهوار کرهشــمالي براي دستیابي به سالح هستهاي
در نهایت امر ،اعتباري را که این کشــور همیشه به دنبال

آن بــود ،براي پیونگیانگ به ارمغان آورده باشــد و این
تصاویر بر این مسئله صحه ميگذارند .هر دو رهبر قبلي
کرهشمالي آرزوي دیدار با یکي از رؤساي جمهور آمریکا
را به گور بردند .بعد از این دیدار ،کرهشمالي به نظر دیگر
شــباهت چنداني به منزويترین کشــور جهان نخواهد
داشت.
دونالد ترامپ :از دیگر سو ،این دیدار تاریخي با واکنش
بســیار مثبتي از ســوي حامیان ترامپ مواجه شــد که
آن را نشــانه قدرت ،عزم و اراده او براي درهمشکســتن
هنجارهاي دیپلماتیک قدیمــي توصیف کردهاند .حتي
چارلي کیرک ،فعال سیاســي محافظــهکار ،ترامپ را به
علت دســتدادن با کیم شایســته دریافت جایزه نوبل
دانســته اســت .البته هنوز تردیدهاي زیــادي دراینباره
وجود دارد که ترامپ چگونه ميتواند کرهشــمالي را به

برداشتن گامهایي عملي در راستای خلع سالح هستهاي
مجاب کند .باوجوداین به نظــر ،قانونگذاران آمریکایي
بهویــژه جمهوريخواهــان در مذاکــره با کرهشــمالي
به ترامــپ آزادي و اختیــار کامل دادهانــد .او ميتواند
دیدارهاي بیشتري را با رهبر کرهشمالي ترتیب دهد .این
فرایند را به تعلیق درآورد یا اینکه کال با یک توییت زیر میز
مذاکره بزند .دراینباره الیحهاي مبني بر اینکه ترامپ باید
درباره مذاکرات با کرهشــمالي به نمایندگان سنا گزارش
دهد ،نیز مورد استقبال نمایندگان واقع نشد.
فعاالن ضدجنــگ :این دیدار هیچ دســتاوردي هم که
نداشــته باشد ،سایه جنگ میان این دو کشور را دستکم
در آینده نزدیک ،از سر جهان برداشته است .یادمان نرفته
است که همین چند ماه پیش در نتیجه جنگ لفظي میان
رهبران این دو کشور ،گروهي از جنگطلبان در واشنگتن،

ﻋﮑﺲGettyimages :

 ماههــا چرخــش دیپلماتیــک در نهایــت
رئیسجمهوري آمریکا و رهبر کرهشــمالي را پاي
میز مذاکره نشاند .بدونشك به جز دونالد ترامپ
و کیــم جونگ اون ،رهبــران و افراد دیگري نیز در
برگزاري این دیدار تاریخي نقش داشــتهاند .پس
بهخوبي ميتــوان گفت بازیگران پشــت صحنه
و کلیــدي پس از ترامــپ و اون ،رئیسجمهوري
کرهجنوبي و چین بودهاند.
طلسمی برای خلع سالح
رئیسجمهــوري کرهجنوبــي دراینمیــان
قدیمیتریــن بازیگــر ایــن صحنــه اســت .او در
آخرین نشســت رهبران دو کشــور در سال ۲۰۰۷
مشــاور عالی رو مو-هیــون ،رئیسجمهور وقت
کرهجنوبی ،بود .مون جائه این که  ۶۵ســال دارد،
میخواهــد اتحاد مجدد دو کــره میراث دولت او
باشــد و در واقع با وعده انتخاباتی هدایت کشور
به این سمت وارد مبارزات انتخاباتی شد؛ بنابراین
او مصمــم در برنامهای کــه در پیش دارد ،نقش
میانجی را برای خود برگزید.
مون حتی از توســل به چاپلوسی برای رسیدن
به این هدف شــرمی به دل راه نــداد؛ تاجاییکه
برای اولین بار پیشنهاد نامزدی دونالد ترامپ برای
جایــزه صلح نوبل را مطرح کــرد .او در این راه ،از
آغاز مالقات با ترامپ تا یــک ماه بعد و آن اتفاق
غیرمنتظره ،نه از حرکت ایستاد و نه از مسیر خارج
شد؛ چراکه او برای رســیدن به هدف مصالحه و
ادغام دو کشــور محتاج بهسرانجامرسیدن دیدار
آمریکا و کرهشمالی است.
بازیگر پشت پرده
رئیسجمهــور چیــن دراینمیــان مبهمترین
نقــش را برعهده دارد .چیــن بهعنوان تنها متحد
کرهشمالی مدتهاست که پیونگیانگ و واشنگتن
را تشویق به گفتوگو میکند .کیم جونگ اون در
اولین اقدام پــس از بیرونآمدن از انزوای جهانی
محرمانه با رئیسجمهور چین دیدار کرد.
دو رئیسجمهــور خیلــی زود پــس از ایــن
مالقــات بــار دیگر با همتــای چینی خــود دیدار
کردنــد .گمانهزنیها حول این محور پیش میرود
که مالقات رهبران دو کشــور موضع کرهشــمالی
را مقابــل آمریــکا تقویــت کــرده اســت .برنامه
رئیسجمهوري چین همچنان مخفی باقی مانده
و در ســایه روابــط پیچیده چین با کرهشــمالی و
آمریکا مبهم به نظر میرسد.
زنان قدرتمند کرهشمالی
در میــان هیئــت همــراه کرهشــمالي کــه از
معتمــدان رهبــر این کشــور به شــمار ميروند،
دســتکم چهار زن قدرتمنــد ازجمله خواهرش
حضــور دارند کــه به گفتــه تحلیلگــران در این
گفتوگوها نقش کلیدي داشــتند .کیم یو جونگ،
خواهر کوچک رهبر کرهشمالی است و احتماال در
اوایل دهه ســوم زندگی خود است .سمت رسمی
او مسئول امور تبلیغات حزب کارگر است .بسیاری
از کارشناسان خارجی معتقدند او مقام شماره دو
در کشوری است که خاندان کیم برای هفت دهه
در آن حکومت کردند.
طبق گزارشها ،سفر او به سنگاپور به صورت
جداگانــه از بــرادرش صورت گرفت و رســانهها
گمانهزنی کردند که دو مقام ارشــد کرهشمالی از
ترس وقــوع حادثهای ،هواپیماهــای جداگانهای
به مقصد ســنگاپور سوار شدند .خانم چوئه سون
هویی نیــز از معاونهای وزیر خارجه و عالیترین
دیپلمات زن در کرهشــمالی اســت .او پیشازاین
بهعنــوان مترجم شــفاهی زبان انگلیســی برای
هیئت کرهشــمالی در مذاکرات ششجانبه خلع
سالح هســتهای کار میکرد .ماه گذشته او به لغو
نشست سنگاپور تهدید کرد و مایک پنس ،معاون
رئیسجمهــوری آمریکا را »عروســک سیاســی«
نامید و همین منجر شد تا دونالد ترامپ از نشست
با کیم جونگ اون منصرف شــود؛ اما فورا نظرش
را عوض کرد.
بســیاری گمان میکردند که رهبر کرهشمالی،
چوئــه را اخراج میکند؛ اما او در ســمتش باقی
ماند .کیم سونگ هائه نیز مدیر اداره جبهه متحد
کرهشــمالی در ســازمان حزب کارگران است که
روابط میان دو کــره را مدیریت میکند .او هم در
جلسه روز دوشنبه در هتل ریتز-کارلتون سنگاپور
حضور داشت.
معتمدترین مشاور
کیم یونگ چول ۷۲ســاله معتمدترین مشــاور
سیاسی رهبر کرهشــمالی از زمان آغاز تالشهای
صلح بــا آمریکا و کرهجنوبی در ماه ژانویه شــده
است .او در همه چهار دیدار اخیر این رهبر جوان
او را همراهی کرده اســت که دو مورد آن با مون
جائه این ،رئیسجمهــوری کرهجنوبی و دو بار با
شی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین ،بوده است.
همچنین کیم جونگ اون او را برای تحویل نامهای
به ترامپ راهی ایاالت متحده کرده بود و او اولین
مقام ارشد کرهشمالی شــد که در ۱۸سال گذشته
پا به ســرزمین دشمن دوران جنگش میگذاشت.
قدرتگیــری کیم یونگ چول تعجب بســیاری از
ناظــران کرهشــمالی را برانگیخــت؛ چراکه او از
مقامهــای حزب حاکــم کارگر در امــور روابط با
کرهجنوبی اســت؛ نه روابط بینالمللی یا آمریکا.
او پیشتر رئیس اطالعاتی کرهشمالی بود و گمان
میرود عامل دو حمله در ســال  ۲۰۱۰بوده باشد
که جان  ۵۰نفر را در کرهجنوبی گرفت.
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احتمال انجام یک حمله پیشگیرانه را زمزمه ميکردند.
هرچنــد پیچیدگــي شــرایط بینالمللــي و همچنیــن
دمدميمزاجي ترامپ باعث نميشــود که در ثبات این
وضعیت تردید نکنیم؛ اما همین که وقوع جنگ تا اطالع
ثانوي نیز به تعویق بیفتد ،یک اتفاق و خبر خوب است.
بازندگان
هنجارهــا و قواعد دیپلماتیــک :دیدار ترامــپ و کیم
را بیشــتر از آنکه بتــوان پیامد و نتیجــه قواعد و قوانین
بینالمللي دانست ،باید به کیش شخصیت این دو رهبر
نسبت داد .این در حالي است که همه ابزارهاي جامعه
جهانــي براي جلوگیــري از جنگ ،توســعه اقتصادي و
حمایت از جوامع آسیبپذیر بر پایه ساختارها ،تعهدات،
اعتماد و صبر شکل گرفته است و این مسئله بدون دلیل
نیســت؛ در واقع رهبري مبتني بر کیش شــخصیت که
امروز ترامپ و کیم آن را نمایندگي ميکنند ،همان عامل
شومي اســت که در قرن گذشــته جهان را به ورطه دو
جنگ ویرانکننده کشاند.
قربانیان نقض حقوق بشــر :پیش از این نشست ،منابع
دولتــي از این خبر داده بودند کــه ترامپ قصد ندارد در
این دیدار به سوابق وحشتناک رژیم کیم در نقض حقوق
بشــر اشاره کند و به نظر میرســد رئیسجمهور آمریکا
به این وعده خود عمل کرده اســت .او پیشتر در جریان
سخنراني ساالنه خود در نشســت مشترک سنا و کنگره
وعــده داده بود که یاد و خاطره اتــو وارمبیر را زنده نگه
دارد؛ اما روز گذشــته او هیچ نامي از او نبرد .اتو وارمبیر،
دانشجوي آمریکایي بود که در سفر به کرهشمالي زنداني
شد و بعد از بازگشت به آمریکا بر اثر یک ضایعه مغزي
درگذشت.

مسیر طوالنی توافق
واى ﺟﻰ ﻓﯿﺸﺮ

 دیدار دونالــد ترامپ با کیم جونــگ اون ،رهبر
کرهشــمالی در عمل یــک دیدار معمولــی از کار
درآمد .در واقع این دیدار هرچند بهلحاظ تصویری
تأثیرگــذار بود ،اما بهلحاظ ماهــوی نتیجه خاصی
دربر نداشت .البته این مسئله چندان جای تعجب
نیز نداشــت زیرا جای خالی چین بهعنوان کشوری
که بیشــترین نفوذ را بر رژیم کرهشــمالی دارد ،در
این نشست بهشــدت احساس میشد .از دیگر سو،
رسیدن به توافق هستهای جامع و قابل اجرا با یک
رژیم سرکش مانند کرهشمالی که پایبندی چندانی
بــه قواعــد و اصــول بینالمللی نــدارد ،فرایندی
فرسایشی و دشوار اســت .مسائل متعدد و مهمی
وجود دارد کــه ترامپ و کیم هنوز بر ســر آنها به
توافق نرســیدهاند که ازجمله میتــوان به اصول
خلع ســالح ،جدول زمانبندی پیادهســازی خلع
ســالح و ایجاد معیارهای راستسنجی اشاره کرد
که این مورد آخر میتواند بســیار پیچیده و غامض
شــود .ترامپ وقتی درباره توافق هستهای با ایران
اعالم کرد که بازرسی دروهای از تأسیسات هستهای
ایران ناکافی اســت ،انتظارها را بهشــدت باال برد.
دولت اوباما نظارت تمامقوت بر همه ســایتهای
هستهای ایران ،دسترســی به سایتهای نظامی و
حق بازگرداندن ســریع تحریمها در صورت رویت
اولین نشانههای نقض توافق را برای خود محفوظ
نگه داشته بود .ترامپ در حالی این موارد را ناکافی
میدانست که رسیدن به همین معیارها در مذاکره
با کرهشــمالی نیز بعید به نظر میرســد چه برسد
بــه اینکه آمریکا بخواهد از این هم پا فراتر بگذارد.
در واقع ،این نشســت گامی خوب در مسیری بسیار
طوالنی اســت و آنچه در ادامه رخ میدهد ،از این
گام نخســت بهمراتب مهمتر اســت .کرهشــمالی
بهلحــاظ تاریخی در پــای میز مذاکره دوســتانهتر
ظاهر میشــود و چندان نمیتوان به ژســتهای
دیپلماتیــک این کشــور دلخوش کــرد .بااینحال،
ترامــپ برای رســیدن به یــک توافق اساســی با
پیونگیانگ ،شــاید نتواند از آنچه اوباما در توافق با
ایران به دست آورد ،بیشتر به دست آورد.

حاال چه کسی منزوی شده است؟
ﻣﺎﯾﮑﻞ دى آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ

 آنطور که آقای رئیسجمهــور گفته ،او مفتخر
به دیدار دیکتاتور کرهشــمالی شده است .اما به نظر
من ترامپ در سنگاپور بیش از هر زمانی میکوشید
تا ظاهــر را حفظ کند .بــرای من که برای ســالیان
متمــادی رفتارهــای او را زیر نظر دارم ،خرســندی
از دیــدار بــا کیم موجب شــد که او متوجه نشــود
چه هزینه ســنگینی برای این دیــدار پرداخت کرده
اســت .کیم از راه ســختی ســخن گفت که او را به
این دیدار کشــانده است .کشور او در مسیری پرخطر
قرار گرفت تا بتواند ســرانجام روزی با قدرتمندترین
کشورهای جهان احســاس برابری کند .از دیگر سو،
ترامپ که هرچند زمانی دســتی هم در کازینوداری
داشته ،اما اصال قمارباز خوبی نیست .بهنظر تعجیل
و شــتاب او بــرای دیدار بــا کیم ،باعث شــد تا او و
مشــاورانش ،متوجه هدف اصلی کیــم از این دیدار
نشوند که همانا مشروعیت و اعتباربخشیدن به رژیم
کرهشــمالی بود .درواقع ترامپ برای حضور کیم در
پای میز مذاکره ،پیشاپیش این مشروعیت و اعتبار را
دودســتی تقدیم پیونگیانگ کرده بود .اینکه ترامپ
دوبار کیم را لمس کرد ،حسابی موجبات خوشحالی
رهبر کرهشــمالی را فراهم آورد .این رفتارها بیشــتر
رفتارهایی اســت که در مواجهه دو تاجر آمریکایی
رخ میدهد ،نه در نشســتی که رســانههای دولتی
کرهشــمالی مترصد آن هســتند که از هــر عمل و
رفتاری ،بهرهبــرداری تبلیغاتی کنند .درواقع ترامپ
با زبــان بیزبانی نشــان داد کــه آمریــکا از روابط
فوقالعادهای با کرهشــمالی برخوردار است .به این
مســئله باید رفتار خصمانه اخیــر ترامپ را در قبال
نزدیکترین متحدان آمریکا ازجمله کانادا ،فرانســه
و آلمــان نیز اضافه کــرد .با این اوصــاف ،میتوان
اینطور نتیجه گرفت که کرهشمالی نقش مهمتری
از این کشورها در شکلدادن به جهان دارد .درواقع،
دیدار ترامپ با اون به قیمت طرد دوســتان آمریکا
تمام شــد .پیش از حضور کیم در ســنگاپور و دیدار
با ترامپ ،کرهشــمالی به خاطر انزوایش از جامعه
جهانی ،تارک دنیا خوانده میشد .اما صورت بشاش
ترامپ پیش از شــروع نشســت کافی بــود تا دیگر
کرهشمالی منزویترین کشور جهان تلقی نشود.

