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معترضان اردنی
کمک کویت ،عربستان و امارات را رد کردند

پس از آنکه ســران کشورهای عربستان سعودی ،امارات و کویت در بیانیه پایانی
اجالس مکه اعالم کردند 2.5 ،میلیارد دالر به اردن کمک مالی میکنند که این
کشور از بحران داخلی نجات پیدا کند ،معترضان اردنی این کمک را نپذیرفته و
گفتند ،این پول قادر به حل مشکالت بیکاری و خدمات اجتماعیشان نیست.
بهگزارش «ایران» به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره ،ایاد بانی ملحم ،وکیل
اردنی و از معترضان با اشاره به کسری بودجه  700میلیون دالری کشورش گفت:
ایــن پــول جدید [ 2.5میلیــارد دالر] یک تغییر کوچک اســت و تحولی در بحران
داخلی اردن ایجاد نمیکند .با این پول نه میشــود مشــکل بیکاری را حل کرد و
نه مشــکل نبود عدالت اجتماعی را .او افزود ،هنگامی که ما به خیابانها آمدیم
خواستار تغییرات اجتماعی و فروپاشی سیستم حکومتی فعلی بودیم ما کمک
مالی نخواستیم.
این وکیل  29ساله تنها نیست .هزاران اردنی دیگر نیز هفته گذشته علیه افزایش
قیمتهــا و الیحــه اصالحات مالیــات بر درآمد در این کشــور تظاهــرات کردند.
آنها میگویند کمک 2.5میلیارد دالری نمیتواند کشــور را از مشکالت ساختاری
اقتصــادی برهانــد و دیون این کشــور را که در حال حاضر نزدیــک به  40میلیارد
دالر است ،بپردازد .مقامات عربستان ،امارات و کویت از وقوع بهار عربی جدید
این بار در اردن نگران هستند و بیم آن را دارند که ناآرامیهای اردن به مرزهای
آنها نیز کشیده شود .از این رو ،روز دوشنبه بسته کمک مالی  5ساله  2.5میلیارد
دالری را تصویب کردند که با استقبال دولت اردن مواجه شد اما برای مردم این
کشور هیجانانگیز و قانعکننده نبود.

بازداشت  ۴نفر در ارتباط با آتشسوزی
در مخازن آرای انتخاباتی بغداد

 ëëالکســاندر زاسپکین ،سفیر روسیه در لبنان اظهار داشت،
جایــز نیســت و امکان ندارد حــزباهلل لبنان و ایــران در این
دوخط خبر شــرایط از سوریه خارج شــوند زیرا که روند نابودی تروریسم
هنوز به ســرانجام نرســیده است .زاســپکین تأکید کرد ،روابط بین روسیه و محور
مقاومت در سوریه روابط بر مبنای همکاری است.
 ëëدولت اتیوپی چند هفته پس از انتشار شایعاتی مبنی بر حضور سفیر این کشور
در مراســم انتقال سفارت امریکا به قدس ،اعالم کرد قصد ندارد سفارتش را به
این شهر منتقل کند.
« ëëپدرو ســانچز» نخســتوزیر اســپانیا طی اطالعیهای دســتور داد که کشورش
کشتی «آکواریوس» را ،که حامل  629مهاجر نجات یافته در آبهای بینالمللی
ی است ،بپذیرد .پیشتر ایتالیا از پذیرفتن این کشتی نجات سر
نزدیک سواحل لیب 
باز زده و بنادر خود را به روی آن بسته بود.
 ëëیک رسانه مرتبط با دولت امریکا که به پوشش اخبار کشورهای آسیایی دارای
محدودیــت اطالعرســانی میپــردازد بهدلیل آنکــه اقلیت مســلمان روهینگیا
در میانمار را با لفظ «روهینگیا» و نه لفظ مورد اســتفاده دولت این کشــور یعنی
«بنگالی» توصیف کرد ،فعالیتش در میانمار متوقف شد.
 ëëسایت فرانسوی «موند افریک» از دیدار محرمانه وزیر کشور تونس در جزیره
جربــه این کشــور با مدیر اطالعات امــارات و برنامهریــزی آن دو بــرای براندازی
قدرت در تونس خبر داد.
 ëëباراک اوباما برای دور آتی انتخابات ریاســت جمهوری امریکا در ســال ۲۰۲۰
آمــاده میشــود .او در همیــن راســتا دیدارهایــی با  ۹نامــزد احتمالــی دموکرات
در دور بعــدی انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا از جملــه برنــی ســندرز،
الیزابــت ورن ،جــو بایــدن و دیــوال پاتریــک ،اعضــای حــزب دموکــرات امریــکا
داشته است.
 ëëنخستوزیر انگلیس اعالم کرد :تا زمانی که روسیه دخالت در امور کشورهای
دیگر را متوقف نکند ،برای پیوستن دوباره به گروه  ۷دعوت نمیشود.
 ëëوزیــر مشــاور در امــور خارجــه امــارات به شــکایت قطر از کشــورش بــه دیوان
بینالمللی دادگستری واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت« ،کسی که جرأت
میکند و در ارتباط با حج دروغ میگوید این انحطاطش مایه شگفتی نمیشود».
دولت قطر روز دوشنبه اعالم کرده بود ،از امارات متحده عربی نزد دیوان عدالت
بینالمللی به سبب نقض حقوق بشر شکایت کرده است.
 ëëوزارت خزانــهداری امریــکا در تازهتریــن تحریمهایــش علیــه روســیه ،ســه
شخصیت روس و پنج شرکت را تحریم و اعالم کرد که این اشخاص و شرکتها
با ارتش و ســرویس اطالعاتی مســکو در حمالت سایبری به امریکا و متحدانش
همکاریمیکنند.
ëëارتش لیبی اعالم کرد که دو حمله انتحاری امروز شهر درنه را هدف قرار داده
که چندین نفر کشــته و زخمی شــدهاند و تأکید کرد تروریســتها از کودکان برای
انجام این حمالت استفاده میکنند.

ترامپ و اون پیمان صلح امضا کردند

سایهروشنهاییکسازشسیاسی

بر مبنای توافق انجام شده خلع سالح هستهای کرهشمالی پس از تضمینهای امنیتی امریکا و «بسیار زود» انجام می شود
ندا آکیش  ،فرحناز دهقی
خبرنگاران حوزه جهان

دو رهبــر غیرقابــل پیشبینــی جهــان در
نخســتین دیدار رو در رو ،چشــم در چشم
هــم دوختنــد ،لبخنــد زدنــد و مصمــم و
دوستانه دســتهای یکدیگر را فشردند تا
دیگر بار با رفتاری غلو شــده ،مردم جهان
را شــگفت زده کنند .دونالــد ترامپ و کیم
جونــگ اون کــه تا چنــد ماه پیش آتشــبار
سخنان آنها جهان را در بیم جنگ جهانی
دیگری فــرو برده بــود ،با فرامــوش کردن
القابی که به یکدیگر داده بودند ،خرسند و
راضی از اتاق مذاکرهای که فقط این دو نفر
و مترجمهای آنان در آن حضور داشــتند،
خارج شدند و از امضای سند مشترکی خبر
دادنــد که بیانگر آغاز رســمی خلع ســاح
هستهای کره شمالی در ازای تضمینهای
امنیتی امریکا بود .توافقی که بند مربوط به
خروج نیروهای امریکایی از کره جنوبی به
مذاق سئول خوش نیامد.
در ابتدای نشست صبح دیروز سهشنبه
ترامــپ – اون در هتــل «کاپــوال» در جزیــره
«ســنتوزا» ســنگاپور کــه بهمــدت  45دقیقه
و پشــت درهــای بســته برگــزار شــد ،رئیس
جمهوریامریکاباادبیاتیبسیارخوشبینانه
و در حالــی کــه هــم با اون دســت مــیداد و
هــم دســتش را روی شــانه او میگذاشــت،
از «حــس بســیار خوبی» که داشــت ســخن
گفت و افزود« :مذاکره بســیار خوبی خواهد
بــود و فکر میکنم ،موفقیت بزرگی حاصل
شــود .شــکی ندارم ».اما لحن آغازین رهبر
کرهشمالی و «زبان بدن» او به اندازه ترامپ
خوشــبینانه نبود زیــرا گفت« :اینجــا آمدن
راحــت نبود .گذشــته [بین دو کشــور] مانند
ســدی پیش روی ما بود امــا ما بر همه چیز
غلبه کردیم و امروز اینجا هستیم».
 45دقیقهتاریخی
این لحــن بدبینانه رهبر کرهشــمالی
توگــو بــا ترامــپ
پــس از  45دقیقــه گف 
پشــت درهای بسته کامالً تغییر کرد و دو
رهبر کامالً راضی و خرســند از اتاق خارج
شــدند و به جای جنگهای لفظی  6ماه
پیــش ،یکدیگر را تحســین و تعارفهای
متعــددی رد و بــدل کردنــد .در حالی که
هم ناظران بینالمللی و هم حدود ســه
هزار خبرنــگار خارجی حاضــر در جزیره
ســنتوزا در شــوک این تغییر موضع رهبر
کره شــمالی بودند و دلیــل این همه ابراز
خرســندی از نخســتین مذاکره مستقیم
رهبــران دو کشــور را درک نمیکردنــد،
ترامپ از امضای ســند مشــترک «بسیار
مهم» و «همه جانبه»ای خبر داد.
ترامــپ همچنیــن ســند یــک و نیــم

صفحهای امضا شــده را مقابــل دوربین
رســانهها قرار داد تا عکاسان از آن عکس
بگیرنــد و بــه محــض اینکــه عکسهــا
منتشــر شــد ،مفاد ســند نیز قبل از اعالم
رســمی از ســوی رئیس جمهوری امریکا
در کنفرانــس خبــری دیــروز ،ترجمــه و
منتشــر شد .به موجب این سند مشترک
کره شــمالی متعهد شــده است که خلع
سالح هســتهای کامل را آغاز کند .امریکا
هم متعهد شــده اســت ،به کره شــمالی
«تضمینهــای امنیتی» بدهد .دو کشــور
همچنین متعهد شــدهاند روابط تازهای
را آغــاز کننــد تــا خواســته مــردم هــر دو
کشــور مبنی بر زندگی در صلح و آرامش
تأمین شــود .ترامپ دیروز و پیش از آنکه
جزئیات این سند مشترک رسانهای شود،
گفتــه بود :ما از آنچه امروز رخ داد بســیار
مفتخریــم .کارهای بســیار زیــادی انجام
شــد .با امضای این ســند روابــط جهان و
کره شــمالی تغییر میکند .شرایط بسیار
متفاوتــی از آنچــه در گذشــته بــوده [در
جهان] حاکم میشــود .مــا داریم از یک
مشــکل بســیار بزرگ و بســیار خطرناک
برای جهان جلوگیری میکنیم».
برقــراری «پیوند قوی» بین دو دشــمن
تنهابایکدیدار
او همچنیــن بــه «پیونــد قــوی»ای کــه
بین خودش و کیم در جریان این دیدار به
وجود آمد ،اشاره کرد و گفت« :میخواهم
از رئیــس کیم تشــکر کنــم ،ما امــروز وقت
زیــادی با هم صــرف کردیم؛ وقتی بســیار
فشــرده ».هنگامی که از ترامپ سؤال شد،
آیا کیم را به کاخ ســفید دعوت میکند ،در
پاسخگفت«:حتماً».ترامپبهخبرنگاران
گفت« :ما یک روز عالی داشتیم و چیزهای
زیادی درباره یکدیگر و کشــورهای یکدیگر
فهمیدیم.دربارهرئیسکیمفهمیدمکهاو
مرد خیلی با استعدادی است و همچنین
فهمیــدم کــه کشــورش را خیلــی دوســت
دارد ».ایــن اظهــارات رئیــس جمهــوری
امریکا در حالی اســت که سال گذشته کیم
را «مــردک موشــکی» خطاب کــرده و او را
با آتش و خشــمی که جهان تاکنون تجربه
نکرده تهدیــد کرده بود .ترامپ در پاســخ
به این ســؤال که آیا باز هــم دو رهبر با هم
دیــدار خواهند کرد ،گفت :ما بســیار زیاد با
هم دیدار خواهیم کرد.
کیم هم گفــت« :امروز ما یــک دیدار
تاریخــی داشــتیم ،مــا تصمیــم گرفتیم
گذشــته را کنــار بگذاریــم .دنیــا شــاهد
تغییرات جدی خواهد بود .دوست دارم
مراتــب قدردانــی خــود را از پرزیدنــت
ترامپ که باعث شــد این دیدار رخ دهد،
بــه زبــان آورم ».کیــم هم ســال گذشــته

نمایش دیدار دو دیکتاتور
تالشها برای محدود کردن برنامه هســتهای کر ه شمالی
دهههاست که در برنامه سیاست خارجی امریکا گنجانده
شــده اما جز معدود مواردی نتوانسته وارد مرحله مذاکره
تحلیل 1
شــود .یکبار در سال  1994و بار دیگر در سال  2005چنین
تالشــی شــد .اما امیدهــا رفتهرفته رو به افــول میرفت که
ناگهــان دونالــد ترامــپ رئیسجمهــوری امریــکا راهــش
را بهســمت ســنگاپور و دیــدار کیــم جونــگ اون رهبــر کره
شــمالی در پیش گرفت .دو طرف میگویند توانستهاند بر
تام بنر
ســر خلع سالح هستهای شــبه جزیره کره به توافق برسند
خبرنگار الجزیره
اما اگر تاریخچه این قول و قرارها را کوتاه از نظر بگذرانیم،
خواهیم دید که هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد .با وجود این حواشی و ماجرای این
دیدار بســیار زیاد است .اما تحلیلگران باور دارند این دیدار نمیتواند چندان هم در
جهت صلح و ثبات جهان مثمر باشد .تا همین چند ماه پیش تصور چنین دیداری
محال بود .ماه آگوست بود که ترامپ در تهدیدی خشمگینانه اون را «مرد کوچولوی
موشکی که مأموریت خودکشی دارد» خطاب کرده بود .حتی او در سازمان ملل هم
صریحاً گفته بود« :امریکا صبر و قدرت زیادی دارد ،اما اگر مجبور باشد که از خود یا
متحدانش دفاع کند ،هیچ انتخابی جز نابودی کامل کر ه شمالی نخواهیم داشت».
از ســوی دیگر برخی تحلیلگران میگویند رســیدن به صلح میان دو دشمن دیرینه
چیزی نیســت که در مدتی کوتاه حاصل شــود ،بلکه امکان دارد رســیدن به آن تا 15
سال هم طول بکشد .هوراکیو فالکوا متخصص مذاکره در مدرسه تجاری INSEAD
سنگاپور میگوید« :کر ه شمالی نمیتواند اکنون خلع سالح هستهای شود .آن هم در
شرایطی که رئیس جمهوری امریکا یک بار تهدیدش کرده که با فرو انداختن آتش
و خشــم روی او کارش را یکســره خواهد کرد .رئیس جمهوری کشــوری که  25ســال
متوالی او را دشمن صدا میکرده است .ترامپ عاشق جلب توجه است .او بیشتر از
آنکه به محتوای نشست و توافق کار داشته باشد ،به فکر وجههای است که این دیدار
به او میدهد .از سمت دیگر کیم بهدنبال دستیابی به مقبولیت جهانی است .البته
این بد نیست .اما نباید سطح توقع مان از این نشست باال برود.

REUTERS

س از آتشســوزی بزرگ در انبــار مخازن آرای
دســتگاه قضایی عــراق ،یک روز پ 
انتخابات پارلمانی عراق ،دستور دستگیری چهار نفر از جمله سه نیروی پلیس و
یکی از کارمندان کمیساریای انتخابات را صادر کرد.
بهگزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم ،قاضی عبدالستار البیرقدار،
سخنگوی شورای قضایی عالی عراق در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر تأکید
کرد :شورا بارها به کسانی که بخواهند اسناد مربوط به انتخابات را دستکاری کنند،
هشدار داده بود با شدیدترین حالت ممکن با آنها برخورد خواهد کرد.
در همیــن حــال قاســم االعرجــی ،وزیــر کشــور عــراق نیــز در ســخنانی در جمع
خبرنگاران در پاســخ به ســؤالی درباره نتایج اولیه تحقیقات از علت آتشسوزی
در مخازن صندوقهای رأی در بغداد ،این آتشسوزی را عمدی دانست و گفت:
بدون تردید این آتشسوزی حرکتی عمدی بوده است ،شخصاً موضوع را با تیم
شواهد کیفری و کمیته حقیقتیاب ویژه این حادثه دنبال میکنم.
این آتشســوزی که همزمان با تصمیم شــورای قضایی عالی عراق برای تعیین
قضاتــی جهت نظــارت بر رونــد بازشــماری دســتی آرا بهجای اعضای شــورای
کمیســاریای انتخابات که از کار دست کشــیده بودند ،رخ داد ،باعث تشدید شک
و تردیدها درباره نتایج انتخابات عراق شــده اســت؛ بویژه که این آتشسوزی در
بزرگترین مخزن آرای انتخابات پارلمانی عراق که  ۶۰درصد آرای رأیدهندگان
در آن نگهداری میشد ،رخ داد.
انتخابــات پارلمانــی عــراق  12مــه ( 22اردیبهشــت ماه) انجام شــد .امــا در یک
ماه گذشــته بحث و جدلهای بســیاری در مورد نتایج آن که به پیشــتازی لیست
ســائرون ،جناح متعلق به مقتدی صدر شــد ،منجر شــده اســت .دیروز نیز عمار
حکیم ،رئیس جریان حکمت ملی عراق که به انگلیس سفر کرده است ،در دیدار
بــا جان ویلکس ،ســفیر لندن در بغداد با اشــاره به همیــن اختالفات بر اهمیت
بررســی تمامــی چالشها و مســائل به وجود آمــده طبق چارچوبهــای قانونی
و راههــای مبتنــی بر قانون اساســی تأکید کرد تا بدین ترتیــب آرای رأیدهندگان
حفظ شود .وی همچنین بر اهمیت ثبات سیاسی و امنیتی در عراق و ادامه روند
سیاســی که به تشــکیل دولت جدیــد منتهی شــود ،تأکید و اظهار کــرد که دولت
جدید باید بتواند خواســتههای مردم عراق را در برخورداری از خدمات و مبارزه
با فساد برآورده کند.
در همیــن حــال خبــری دیگــر حاکــی اســت« ،باقــر جبــر الزبیــدی» وزیــر راه و
حملونقل عراق در صفحه رســمی خود در فیســبوک نسبت به طرحی از سوی
داعش برای اخالل در امنیت بغداد هشــدار داد .وی تأکید کرد که در سال ۲۰۱۳
نسبت به سقوط موصل و االنبار هم هشدار داده بودم و در سال  ۲۰۱۲گفته بودم
که درگیریها به دیوارهای بغداد هم خواهد رسید و نگرانیهای ما بیجا نبود.
در طــول چند روز گذشــته تروریســتهای داعــش چندین بار کرکــوک و مناطق
اطراف آن را مورد هدف قرار داده که در آخرین حمله و در پی انفجار یک بمب
دست ساز  ۱۴عراقی کشته و زخمی شدند.

:washington post
ترامپ میگوید کرهشمالی و امریکا آماده نوشتن فصلی تازه هستند

:cnn
ترامپ :به کیم اعتماد دارم

:cnbc
سنت شکنی رسانههای کرهشمالی با پوشش دیدار کیم و ترامپ

:BBC
کیم و ترامپ با یک دست دادن تاریخ ساز شدند

ترامپ« :اون» آماده خلع سالح هسته ای است

رهبــر کــر ه شــمالی دیــروز پــس از پایــان نشســت دو جانبه با
ترامــپ و نشســت هیأتهــای دو کشــور ،خاک ســنگاپور را به
برش
مقصــد پیونگ یانــگ ترک کرد امــا رئیس جمهــوری امریکا
چنــد ســاعت دیگر در ســنگاپور ماند و با برگــزاری یک کنفرانس خبری به ســؤاالت
خبرنگاران درباره ســند مشــترک امضا شده و دیگر مســائل بین واشنگتن  -پیونگ
یانــگ پاســخ داد .از آنجــا کــه محتوای ســند مشــترک پیشــتر رســانهای شــده بود،
خبرنگاران بیشــتر مشــتاق بودند که بدانند چطور اتفاقها دیروز تا این اندازه سریع
پیش رفت .از این رو ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاران که پرسیدند ،آیا به «اون»
اعتماد کردید گفت« :بله .فکر میکنم او میخواهد این کار [خلع سالح هستهای] را
انجام دهد ».او همچنین گفت :مطمئنم که اون به مفاد سند مشترک پایبند است.
من فکر میکنم او به اندازه من یا حتی بیش از من آماده انجام این کار است».
ترامپ در این کنفرانس خبری نسبت به پایان جنگ شبه جزیره کره ابراز امیدواری
کــرد و گفت ،بزودی جنگ بیش از  70ســاله شــبه جزیره کره پایان مییابــد .او ابراز
امیدواری کرد ســرانجام نیروهای امریکایی از کرهجنوبی خارج شوند اما تأکید کرد،
این در حال حاضر بخشــی از معادله نیســت .رئیس جمهوری امریکا گفت ،ایاالت
متحده «بازیهای جنگی» را متوقف خواهد کرد.
رئیــس جمهوری امریکا در پاســخ به ســؤاالت مربوط به مســائل حقوق بشــری کره
شــمالی و مرگ «اوتو وارمبایر» ،دانشــجوی امریکایی در این کشــور ،کوشــید از پاسخ

میــادی ترامپ را «پیر یــاوه گو» خطاب
کــرده و تهدیــد کــرده بــود ،دکمــهای زیر
دســتش دارد کــه هــر لحظــه بخواهــد
میتواند شهرهای مهم امریکا را با فشار
آن دکمه هدف حمله هستهای قرار دهد.
سندجامعیکونیمصفحهای
در حالــی هــم کیــم و هــم ترامــپ از
اتفاقــات و تحــوالت دیــروز ســنگاپور ابراز
خرســندی کامل کردند و ســند مشــترک
امضــا شــده را همــه جانبه و بســیار مهم
توصیــف کردنــد که هــم محتوای ســند و
هم تعداد بندهایی که در ســند قید شــده

نشــانگر همه جانبه بودن آن نیست واین
سؤال را مطرح میکند که چگونه یک سند
یــک و نیــم صفحهای بــا  4بنــد میتواند
همه جانبه باشد .بویژه اینکه در سند هیچ
اشارهای به تحریمهای کره شمالی و زمان
برداشــته شــدن احتمالــی ایــن تحریمها
نشــده و حتی مشــخص نشــده اســت که
رونــد خلــع ســاح هســتهای کامــل کــره
شمالی چگونه خواهد بود یا روابط جدید
دو کشــور از چــه زمانــی و در چه ســطحی
آغاز میشــود .با وجود تمــام این ابهامها
و ســؤالها ،مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه

از دشنام تا آغوش
بشتابید! بشتابید! ترامپ توئیت کرده بود «هیجان خیلی
زیادی وجود دارد» .نامش را دیپلماســی نگذارید .این مرد
حتــی معنــای آن را هم نمیداند .آن را بــا مذاکره نامیدن
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ارج ننهید .او تنها دو روش دارد :زور بگوید یا چاپلوسی کند.
شورای سردبیری
حتی اگر واقعاً قدمهایی هم برداشــته شــده باشــد ،هسته
گاردین
آن شــو و نمایش است .رئیسجمهوری امریکا میخواهد
با دیدار با رهبر کره شــمالی در سنگاپور لحظه تاریخسازی
ایجاد کند .او در حاشــیه این خواسته ،کار بیسابقهای هم انجام میدهد .انگیزههای
توگو با دشمنان
او برای چنین اقدامی بشــدت خودخواهانه و کوتهفکرانه است .گف 
سخت اما ضروری است .بویژه اگر پای «آتش و خشم» بهعنوان گزینه باز باشد .البته
باید استراتژی و هدف هم در میان باشد .کره شمالی از مدتها قبل در انتظار این بوده
است ،بنابراین این دو را دارد .اما دونالد ترامپ حتی به این دو فکر هم نکرده است.
او هیچ نیازی به «آمادگی بیشتر» ندارد و آنچه در این مذاکرات عصای دست اوست،
غریــزه و احســاس اســت .او پیش از این برنامهریــزیای برای دیدار در ســطح کابینه
هم نکرده اســت ،چیزی که در اینگونه دیدارها کامالً رایج و معمول اســت .ترامپ و
اون دیدار کوتاهی با یکدیگر داشتند که عالوه بر آنها فقط یک مترجم در آن حضور
داشــت .نه مشــاوری ،نه وزیری و نه متخصصی .پس از پایان این دیدهبوســیها ،دو
طرف بهدنبال تعهدات عملی یکدیگر میروند .اهداف واقعی کره شمالی این است:
پیدا کردن هویتی درشــأن یک قدرت ،گشــوده شــدن روابطی تازه با امریکا ،برداشته
شدن تحریمها و بهبود اقتصاد داخلی و توسعه روابط با چین .اما کره شمالی عقیده
دارد که هویت و بقایش مدیون ظرفیت هستهایاش است .چیزی که به احتمال زیاد
از آن دســت نخواهد کشــید .به موجب توافق تازه ،آزمایشهای هســتهای و موشکی
متوقف میشوند و پایگاه هستهای یونگ بیون بسته میشود و حتی برخی سالحهای
این کشــور کنار گذاشــته میشــود .اما تمامی اینها از آنچه «خلع ســاح شــدن کامل،
قابل اعتماد و برگشــتناپذیر» نامیده میشود ،بســیار دور است .بنابراین سؤال این
نیست دو طرف چگونه باید با یکدیگر صحبت کنند ،بلکه این است که این دیدار چه
نتیجهای دارد؟ آیا این توافق واقعاً اثرگذار و کارآ خواهد بود؟

دادن طفره برود اما گفت :در مورد مسائل حقوق بشری بحث شد و در آینده بیشتر
بحث میشــود« .اوتو» هم کســی بــود که بیهوده از دنیــا نرفت .او بــرای مدت زمان
طوالنــی در زندگی مــن حضور خواهد داشــت .فکر میکنم بدون «اوتــو» این اتفاق
[اجالس ســنگاپور] رخ نمیداد.ترامپ همچنین با بیان این مطلب که زندانیهایی
که در زندانهای کره شمالی بسر میبرند از «برندگان بزرگ» اجالس امروز هستند
گفــت :فکــر میکنم به آنها کمک کــردهام .رئیس جمهوری امریکا به تشــریح نحوه
قانع کردن رهبر کر ه شــمالی بهخلع ســاح هســتهای نیز اشــاره کرد و گفت که به او
قول داده است بهترین هتلهای جهان را در سواحل کره شمالی بسازد .او گفت[ :به
او گفتم] هی پســر منظره را نگاه کن .دوســت نداری بهجای آن کارها [آزمایشهای
هستهای] بهترین هتلهای جهان را داشته باشی .ترامپ همچنین گفت که اون قول
داده یک ســایت آزمایش موشــکی خود را نیز نابود کند .او افزود ،این مسأله در سند
مشترک قید نشده بود اما پس از امضای سند او از اون خواسته و او هم پذیرفته است.
ترامپ در این نشست خبری همچنین در مورد ایران گفت که امیدوار است در موقع
مناسب با ایران سر میز مذاکره بنشیند اما حاال برای چنین تحولی زود است.
ترامپ همچنین تاکید کرد :هرگاه تاسیسات هسته ای کره شمالی برچیده شود،
تحریــم هــا نیز برداشــته خواهــد شــد .وی در پایــان از عالقه اش به ســفر به کره
شمالی در «زمانی مناسب» خبر داد و گفت از «اون» برای سفر به امریکا دعوت
کرده و او نیز پذیرفته است.

امریــکا در صفحــه توئیتــر خــود از نتایــج
دیــدار اون – ترامپ ابراز خرســندی کرد و
نوشت :پرزیدنت ترامپ و رئیس کیم سند
مشترک تاریخی اجالس سنگاپور را امضا
کردند؛ روابط جدید آغاز شد».
استقبال پکن و سئول از نتیجه اجالس
سئول
چین نیــز اعالم کــرد ،از نتایج اجالس
رهبران امریکا و کره شمالی خرسند است
و از آن حمایت میکند .قبل از آنکه ترامپ
و اون ســند مشترک امضا کنند ،یک مقام
ارشد چین به خبرنگاران گفته بود ،امیدوار

اســت ،دو کشور بتوانند به یک توافق اولیه
برای خلع ســاح هســتهای برسند .رئیس
توگو
جمهوری کره جنوبی نیز دیروز در گف 
با خبرنــگاران اذعان کــرد ،از نگرانی تمام
شــب را بیــدار بــوده و بــه دقت دیــدار اون
و ترامــپ را رصــد میکــرده ،او هرچنــد از
امضای سند مشترک ابراز خرسندی کرد.
امــا ســاعتی بعد دولــت وی بــه قول
ترامپ بــه اون مبنی بر خــروج نیروهای
امریکایی از کره جنوبی واکنش نشان داد
و گفــت :باید منظور واقعی ترامپ از این
سخنان را بررسی کنیم.

ترامپ ،ترامپ است
کوتاه زمانی پس از دیدار رئیسجمهوری امریکا با رهبر
کرهشــمالی ،کیــم جونــگ اون گفــت «رســیدن بهجای
کنونی ساده نبود» .او حق دارد ،دههها خشونت ،دشنام
تحلیل 3
و جنگ ،باعث شده بود تا مذاکرههای  25ساله هستهای
هــر بــار به بنبســت برســد .حــاال پــس از ماههــا تهدید
پینگپنگــی ،میــان ترامــپ و کیم توافقی حاصل شــده
اســت .ترامپ که پیش از این گفته بود نمیداند آیا کیم
واقعاً میخواهد از سالح هستهایاش دست بکشد یا نه،
کریس سیلیزا
در آســتانه دیدارش با او گفــت« :این دیدار خیلی موفق
خبرنگارسی.ان.ان
خواهــد بود و ما رابطه فوقالعادهای خواهیم داشــت».
دیدار  45دقیقهای با دشــمن ،طوالنی و ســخت اســت .اما یادتان نــرود که دیدار
میان کیم و ترامپ ،درباره منافع دو ملت بود .اگر تعارفها و تعریفهای آن دو
از یکدیگر را کنار بگذاریم ،میبینیم که این زمان به نصف هم تقلیل پیدا میکند.
اما ترامپ خیال همه را راحت کرد و گفت این دیدار بیشتر از آنکه درباره سیاست
باشد،جلسهمعارفهواحوالپرسیبود!بنابراینبایدبدانیمایندیداربیشتر ازآنکه
کاری باشد ،نمایشی بود .اما فارغ از این ،هر دو آنها خواستار نتیجه دادن این دیدار
هســتند .از دســتدادنهای طوالنی و لبخندهای صمیمانه تا صرف ناهار کاری،
میتوان گفت این دیدار گرم بود .حتی ترامپ موقع دست دادن ،بازوی کیم را هم
گرفته بود و در جای دیگری کیم دستش را به نشانه دوستی بر کمر ترامپ گذاشته
بود .البته پیش از این دیدار ،مشــاوران ترامپ به او گفته بودند سعی کند خوددار
باشــد و بیش از حد لبخند نزند و با هیجان در برابر کیم ظاهر نشــود .اما ترامپ،
ترامپ اســت .هنگامی که کیم داشــت در برابر خبرنگاران ســخنرانی میکرد ،او
نتوانســت جلوی خودش را بگیرد و انگشــت شســتش را به نشانه تأیید و دوستی
نشان کیم داد .ترامپ و کیم هر دو خوب میدانند این یک تئاتر فوقالعاده است.
هر دو هم که عاشق تئاتر سیاسی هستند و هر دو خود را موظف میدانند در جهت
تماشاییتر شدن این نمایش رفتار کنند.

