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نگاه روز گزارش روز

 س��رانجام ديدار ميس��ر ش��د. كيم جون��گ اون، 
رهبر كره ش��مالي با دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متح��ده در س��نگاپور ديدار ك��رد. در اين 
دي��دار ذره بين ها بر روي س��اده ترين رفتارهاي دو 
رييس جمهور متمركز ش��ده بود. از نحوه دس��ت 
دادن ت��ا راه رفت��ن. دور از هياهوهاي حاش��يه اي 
هرچند ك��ه مذاك��ره درب��اره توانايي هس��ته اي 
پيونگ يانگ با حضور تنها دو كش��ور كره ش��مالي 
و اياالت متحده پيش مي رود اما ن��ام كره جنوبي، 
روس��يه، چين و البته ايران نيز در ميان همهمه ها 
زياد به گوش مي رسد. كره شمالي و اياالت متحده 
در يك بازه زمان��ي 5 ماهه از وضعي��ت تنش هاي 
ش��ديد لفظي به وضعيت مذاكره رو در رو رسيدند 
و از همان ابت��دا در تمامي تحليل ه��اي مربوط به 
اين اتفاق نام ايران به چش��م مي خورد. تاثير توافق 
هس��ته اي ايران ب��ا 1+5 بر مذاكره كره ش��مالي با 
دونالد ترامپ چيس��ت؟ آيا خروج امريكا از برجام 
مي توان��د تاثير منفي ب��ر مذاكرات ترام��پ با كيم 
جونگ اون داشته باشد؟ آيا نزديكي به كره شمالي 
مي تواند اطالعات بيشتري درباره برنامه هسته اي 

ايران را در اختيار امريكا قرار دهد؟ 
دونالد ترامپ يك ماه پيش از توافقي با ايران خارج 
ش��د كه آن را »بدترين توافق تاريخ« مي دانست و 
اكنون در تالش براي رس��يدن به توافقي است كه 
بتواند با تمس��ك به آن از مه��ارت مذاكراتي خود 
سخن بگويد. در آن س��وي ميدان نيز پيونگ يانگ 
نشس��ته كه به نظر مي رس��د در حال بررسي كنار 
گذاشتن كامل برنامه هس��ته اي خود و پايان دادن 
به وضعي��ت تخاصم در ش��به جزيره ك��ره پس از 

قريب به 70 سال است. 
در حالي ك��ه مذاكرات ميان كره ش��مالي و امريكا 
با س��رعت پيش مي رود ترامپ نيز با همان سرعت 
در حال تخري��ب نيمچه رابطه ديپلماتيكي اس��ت 
كه ميان واش��نگتن با ته��ران به بهان��ه مذاكرات 
هس��ته اي به وجود آمده بود. از خ��روج از برجام تا 
صدور دستور بازگشت تحريم هاي هسته اي ايران و 
البته بسط و توسعه دامنه تحريم هاي غيرهسته اي 
تحميل ش��ده ب��ر اي��ران. درحالي كه بس��ياري از 
تحليلگران نگ��ران تاثير خ��روج امري��كا از برجام 
بر مذاك��رات ميان پيونگ يانگ و واش��نگتن بودند 
ترامپ به دنبال معكوس كردن اين مس��ير و تحت 
فش��ار قرار دادن ايران براي ت��ن دادن به مذاكره با 
دولت جديد امريكا درس��ت مانند كيم جونگ اون 

است. 
در داخل ايران هرب��ار از مقام ه��اي دولتي درباره 

تاثي��ر مذاكرات ك��ره ش��مالي و امريكا ب��ر برجام 
سوال ش��ده يك جمله واحد تكرار ش��ده و آن هم 
اين بوده كه با خروج ترام��پ از توافقي چندجانبه 
كه مورد تاييد س��ازمان ملل هم ق��رار گرفته ديگر 
ساير كشورها به سختي مي توانند به امريكا اعتماد 
كنند. كره شمالي كه اين روزها از مذاكره با امريكا 
و خلع سالح هسته اي س��خن مي گويد مقابل خود 
ايراني را دارد كه به گواه گزارش هاي متعدد آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي به تم��ام تعهدات برجامي 
خود پايبند بوده اس��ت. با اين وج��ود حضور كيم 
جونگ اون در س��نگاپور و اعالم آمادگي براي خلع 
س��الح هس��ته اي توانس��ته به ترامپ اين توهم را 
بدهد كه مي تواند با تش��ديد فشارهاي اقتصادي بر 
ايران و س��خن گفتن از جنگ، ته��ران را نيز مانند 

پيونگ يانگ به پاي ميز مذاكره بكشاند. 

 توافقي شبيه به »بدترين توافق قرن« !
 the American conservative س��ايت  
در تازه تري��ن تحلي��ل خ��ود در اين باره نوش��ته 
اس��ت: هرچند كه ترامپ و كيم سوداي در آغوش 
كش��يدن صلح و خلع سالح را در س��ر مي پرورانند 
اما هميش��ه ش��يطان در جزيي��ات نهفته اس��ت. 
زماني كه ترامپ و تيم او به كره ش��مالي به چش��م 
كشوري شكس��ت خورده كه در حال زانو زدن در 
براب��ر خواس��ته هاي امريكا اس��ت نزديك ش��دند 
همه چيز تا چند قدمي تخري��ب رفت اما زماني كه 
با كره ش��مالي با احترام برخورد كردند، مذاكرات 
به خوبي پيش رف��ت. هنوز معلوم نيس��ت كه اين 
دور از مذاك��رات چگون��ه مي توان��د ب��ه نتيجه اي 
ملم��وس منته��ي ش��ود. نمونه ه��اي تاريخي از 
آفريقاي جنوبي تا اوكراين درم��ورد تحويل دادن 
سالح هاي هس��ته اي وجود دارد و در مورد برنامه 
موش��كي نيز كش��ورهاي قزاقس��تان، ب��الروس و 
آرژانتي��ن در توافقنامه ه��اي متف��اوت اق��دام به 
محدود كردن برنامه هاي خود كرده اند و تمام اين 
موارد مي تواند از س��وي ترامپ به عنوان الگو براي 
مذاكره با كره شمالي مورد توجه قرار بگيرد. با اين 
وجود يك توافق جديدتر هم در حوزه منع اش��اعه 
وجود دارد ب��ه نام برنامه جامع اقدام مش��ترك كه 
البته ترامپ و مش��اورانش اندك عالقه اي به توجه 
ب��ه آن ندارند. چه ترام��پ بخواهد و چ��ه نخواهد 
برجام ميوه سال ها مذاكرات سخت و نفسگير بوده 
كه البته ايران در آن س��ال ها متحمل شديدترين 
تحريم هاي سياس��ي و اقتص��ادي نيز ش��ده بود. 
با وج��ود تمام فش��ارهايي ك��ه بر ايران وارد ش��د 
در نهايت توافقي كه به دس��ت آمد بي��ش از آنكه 
رنگ و ب��وي يك راهكار ديكته ش��ده ب��ه تهران را 

داشته باشد ش��بيه يك مصالحه بود. براساس اين 
توافق غرب حق ايران براي برخ��ورداري از برنامه 
غني س��ازي صنعتي را پذيرفت و البته ايران نيز به 
ناظران آژانس اجازه دسترسي وسيع به تاسيسات 
هس��ته اي خود را داد. همين نكته كه برجام ميوه 
مصالحه و نه تسليم ش��دن ايران بود يكي از داليل 
نفرت ترام��پ از اين توافق اس��ت. ماي��ك پمپئو، 
وزير خارجه اياالت متحده در نخس��تين سخنراني 
مهم خود پس از به دس��ت گرفتن س��كان وزارت 
خارجه با موضعي كه در قبال ايران و برجام گرفت 
در حقيقت همان مصالحه به دس��ت آم��ده را هم 
بر باد داد. در س��خنراني ب��ا عنوان پ��س از توافق، 
استراتژي تازه در برابر ايران، دولت ترامپ رويكرد 
بسيار خش��ني را در برابر آنچه رفتارهاي نادرست 
ايران در جهان پس��ابرجام خواند، مطرح كرد. وزير 
خارجه امريكا در اين نس��خه تند و تيز كه بيش��تر 
ش��بيه اولتيماتوم دادن و نه قرار داشتن در موضع 
يك طرف مذاكرات بود از حقيقت فاصله گرفت و با 
ايران به عنوان يك كشور شكست خورده و تسليم 
شده و نه يك قدرت منطقه اي برخورد كرد. پمپئو 
12 ش��رط را مطرح كرد و تاكيد داشت كه اگر اين 
شروط برآورده ش��وند، ترامپ مي تواند به مذاكره 
مجدد با ايران فكر كند. ش��روطي ك��ه در حقيقت 
براي تسليم شدن ايران بود و هيچ مقام سياسي در 
تهران نمي توانست با آن كنار بيايد. مخالفت ايران 
با اين شروط بدان معنا نيس��ت كه تهران با هرنوع 
مذاكره اي مخالف اس��ت چرا كه تهران حتي پس 
از برجام و پي��ش از خروج امريكا از اي��ن توافق در 
مذاكره ب��ا اروپايي ها نرمش هاي��ي از خود در مورد 
برخي موارد نگراني هاي اروپا نش��ان داده بود اين 
دولت ترام��پ بود كه هي��چ تمايلي ب��ه مذاكراتي 
از اين دس��ت از خود نش��ان نداد. س��خنان پمپئو 
نيز صرفا براي رد ك��ردن برجام بود و به درس��تي 
مي توان گفت كه نوعي اعالم جنگ عليه ايران بود. 
به نظر مي رسد كه اصلي ترين هدف پمپئو از تبيين 
اس��تراتژي جديد در برابر ايران اين بود: شكستن 
اقتص��ادي تهران براي تس��هيل رون��د تغيير نظام 
در اين كش��ور و در نهايت اگر اين ام��ر هم محقق 
نشد بنا بر اس��تفاده از گزينه نظامي خواهد بود. در 
اين زمينه به نظر مي رس��د كه پمپئو دقيقا از روي 
همان نس��خه و كتابي مي خواند ك��ه امريكايي ها 
هنگام حمله به عراق در سال 2003 تجويز كردند. 
آنچه پمپئ��و و س��اير مش��اورهاي رييس جمهور 
امريكا درب��اره نح��وه رويارويي با اي��ران فراموش 

كرده اند اين اس��ت كه فصل آغاز كت��اب حمله به 
عراق شكس��ت نظامي اين كش��ور و البته خسارت 
جبران ناپذيري بود كه بر ساختارها و اقتصاد عراق 
وارد ش��ده بود. اي��ران امروز نه از منظ��ر اقتصادي 

شكست خورده و نه منزوي است. 
زماني كه در س��ال هاي 2005 به بعد فش��ارهاي 
جهاني بر ايران براي محدودسازي برنامه هسته اي 
آغاز شد اين كش��ور كمتر از 100 س��انتريفيوژ در 
حال كار داش��ت و زماني كه برجام در سال 2015 
به دس��ت آمد تهران تقريبا از 20 هزار سانتريفيوژ 
برخوردار بود. بنابراين اين ادعا كه فشار حداكثري 
اصلي ترين دليل مذاكره با ايران بوده، اشتباه است. 
دونالد ترام��پ در حالي رياس��ت جمهوري خود را 
آغاز كرد كه در ماه هاي نخستين ادعا مي كرد كره 
ش��مالي هيچگاه اجازه برخورداري از تس��ليحات 
اتمي يا ابزاري براي رساندن آنها به سواحل امريكا 
را نخواهد داشت. اوايل سال جاري ميالدي بود كه 
كره شمالي به موش��ك هايي با قابليت حمل سالح 
هسته اي دس��ت پيدا كرد كه مي توانست به خاك 
امريكا برسد. در اينجا نيز بايد گفت كه اين توانايي 
هس��ته اي كره ش��مالي بود ك��ه ترام��پ را به ميز 
مذاكره با پيونگ يانگ كشاند درست مانند توانايي 
ايران در غني سازي اورانيوم كه اوباما را به پاي ميز 
مذاكره آورد. ترامپ و س��اير كش��ورهاي جهان به 
اين دليل به توافق نهايي با ايران دس��ت يافتند كه 
واقعيت استقالل و مغلوب نخواندن آن را در جريان 
مذاكرات هس��ته اي پذيرفتند. نتيجه اين سياست 

توافق هسته اي بود كه ترامپ از آن خارج شد. 
ترامپ ان��دك اندك باي��د ياد بگيرد ك��ه مي تواند 
درباره سياست فشار حداكثري هرآنچه مي خواهد 
بگويد اما كره ش��مالي يك كش��ور مستقل و ملتي 
شكست نخورده است و نتيجه نشست كره شمالي 
و امري��كا هرچه ك��ه باش��د در نهاي��ت در مربعي 

چهارضلعي با واقعيات برخورد خواهد كرد. 
اين حقيقت اس��ت ك��ه نشس��ت س��نگاپور يك 
موفقيت بود و ترامپ مس��تحق ي��ك آفرين براي 
برگزاري اين نشست اس��ت اما نشاندن كره شمالي 
پش��ت ميز و وادار كردن آن به امض��اي توافقنامه 
خلع س��الح، دو مقوله متفاوت هستند. طنز ماجرا 
اينجاس��ت كه اگر اين مذاكرات موفقيت آميز هم 
باشد ترامپ خود را در حال دفاع از توافقي خواهد 
ديد كه بس��يار بس��يار ش��بيه تر به برجام است تا 
رويكرد تس��ليم پذيري ايران كه ماي��ك پمپئو در 

سخنراني اش از آن دفاع كرد. 

سارا معصومي

جبهه جهاني ضد ترامپ و موقعيت ايران
سال ها اس��تراتژي امريكا مبتني 
براي تحت فشار قرار دادن دشمنان 
خود و تالش براي من��زوي كردن 
آنها بوده اس��ت. اين اس��تراتژي با 
سياس��ت مهار بع��د از جنگ دوم 
جهاني عليه ش��وروي آغاز ش��د و 
در اين اواخر با ت��الش دولت اوباما 
براي تحريم و انزواي ايران و كره شمالي ادامه يافت. اتفاقات 
اخير در نشست جي 7 معرف چرخش و تحولي دراماتيك 
و اعجاب آور در اين رون��د بود و نمودي از انزواي سياس��ي 
ترامپ در آستانه مالقات با رهبر يك كشور تحت تحريم به 
شمار رفت. لذا مي توان مالقات سنگاپور را مالقات دو رهبر 
منزوي به ش��مار آورد؛ با اين تفاوت كه يكي رييس جمهور 
بزرگ ترين اقتصاد جهان با توليد ناخالص داخلي نزديك به 
20 تريليون دالر است و آن ديگري حتي هواپيمايي كه او 
را به سنگاپور ببرد نداشت و سفرش با هواپيماي مرحمتي 
چين ممكن شد. كارشناس��ان تجاري از هر طيفي مبناي 
عيني چنداني ب��راي جنگ تجاري ترامپ قائل نيس��تند. 
كس��ر تراز پرداخت خارجي امريكا ح��دود 500 ميليارد 
دالر اس��ت؛ يعني كمتر از 3 درصد كل توليد امريكا. او در 
مورد تعرفه ها ه��م كه موضوع محوري در نشس��ت كبك 
بود، مثل صدها مورد ديگر دروغ مي گويد. به گزارش بانك 
جهاني متوسط تعرفه هاي امريكا، آلمان، فرانسه و انگليس 
تقريبا مش��ابه اس��ت. ترامپ تنها به صورت عوام فريبانه بر 
برخي تعرفه هاي خاص مثل تعرفه 270 درصدي لبنيات 
كانادا انگشت مي نهد، اما به اينكه متوسط تعرفه هاي كانادا 
از بقيه كمتر اس��ت، توج��ه نمي كند. برخي اي��ن رفتارها 
را به ناتوان��ي اش در درك امور پيچيده و ني��ز عالقه اش به 
خودنمايي و مخالف خواني نس��بت مي دهن��د. برخي نيز 
مباني ايدئولوژيك ب��راي رفتار او قائلن��د و معتقدند كه او 
ش��يوه حكومتي اقتدارگرايانه را به شيوه سنتي زمامداري 
ترجيح مي دهد. ترامپ مانند هر پوپوليس��ت ديگر اهداف 
استراتژيك دراز مدت ندارد و تنها متوجه جلب توجه و حفظ 
پشتيباني پايگاه راي خود است. سران اروپاي غربي و امريكا 
از ابتداي جنگ اول با نگاهي استراتژيك به امور نگريسته اند 
و با همين نگاه دو جنگ جهاني را بردند، دشمنان سابق را 
در اتحاد خود وارد كردند، در جنگ س��رد برنده شدند و در 

پي آن مرزهاي اتحاد خود را به س��وي روسيه بسط دادند، 
در پي تبليغ ارزش هاي خود و در راس آن دموكراسي بودند 
و اولويت آنها امنيتي مبتني بر چنين پايه هايي بود. ترامپ 
در پي منافع كوتاه مدت اس��ت. تمركز ترامپ بر تجارت و 
تعرفه هاي تجاري از يك ديدگاه وسيع تر بسيار ناچيز به نظر 
مي رسد؛ خاصه آنكه امريكا خود به پشتيباني هر دو حزب 
دمكرات و جمهوريخواه طي دهه ها معمار تجارت آزاد بوده 
است. اكنون حضور امريكا در اتحاد غرب كه بر تجارت آزاد 
و اتحاد دموكراسي ها مبتني بوده، با خروج ترامپ از توافق 
تجاري حوزه پاسيفيك، توافقنامه جهاني پاريس و برجام و 
به مخاطره انداختن بقيه توافقاتي كه امريكا در آن حضور 
دارد، با ترديد روبه رو اس��ت. اگر چه اتحاد غرب در مقاطعي 
طي 70 سال گذشته با مشكالتي مواجه بوده، اما كم و كيف 
بحران جاري با ديگر بحران هاي پيشين تفاوت دارد. تداوم 
همبستگي ديگر اعضاي جي 7 و تصميم آنها به ادامه حركت 
در جهت تقويت مباني تجارت آزاد و تعمي��ق آن از طريق 
امضاي توافقاتي )مانند توافق تجاري اخير كانادا با اتحاديه 
اروپا( و تمايل چين به همكاري در اين زمينه، ممكن است 
به ادامه و تعميق انزواي امريكا كمك كند. به عالوه، ترامپ 
نش��ان داده كه در نظر و عمل با چن��د جانبه گرايي موافق 
نيست، قوانين و نهادهاي بين المللي را به سود رقبا مي داند 
و ديپلماسي را وقت تلف كردن مي شمرد. اين گرايش هاي 
ترامپ، مي توان��د و بايد به ادام��ه چند جانبه گرايي منهاي 
امري��كا بينجامد. اگر چ��ه توليد امريكا ب��ه تنهايي حدود 
20 تريليون دالر است، اما اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن نيز با 
توليدي معادل مجموعا بيش از 23 تريليون دالر در وضعيت 
چندان بدي نيستند. در چنين ش��رايطي ما بايد اوال نيش 
ترامپ به برجام را نه يك امر منحصر به فرد بلكه ناش��ي از 
اقتضاي طبيعت او بدانيم. ثانيا توجه داشته باشيم كه رفتار 
ترامپ نه تنه��ا او را در برابر ما بلك��ه در برابر همه متحدان 
هميشگي امريكا و نيز طيف نيرومندي در داخل امريكا قرار 
داده اس��ت. اكنون بيش از هر زمان ديگري مسلم است كه 
مساله برجام نيز در طيف مسائلي است كه تقريبا همه جهان 
با امريكاي ترامپ دارد. چنين شرايطي ايجاب مي كند كه 
ايران بيش از پيش به فكر تثبيت جايگاه خود در اين جبهه 
جهاني مقابله با ترامپ باش��د و از هر اقدامي كه به ضرر اين 

جبهه جهاني و الجرم به ضرر خودش باشد، بپرهيزد. 

ولي واقعيت اين است كه اين فقط يك مالقات جنجالي بود 
و دستاورد واقعي براي امريكا نداشت. جاي تعجب است كه 
دونالد ترامپ و تيمش توافقي به جامعيت برجام با داشتن 
مكانيسم بي نظير نظارت و ارزيابي را نوعي شكست تفسير 
كرده و توافق خود كه پس از چند ماه رفت و آمد حاصل آن 
يك بيانيه چهار ماده اي است - كه در خوشبينانه ترين حالت 
مش��حون از ابهام اس��ت- را يك پيروزي معرفي مي كنند. 
صادقانه بايد گفت كه بس��ياري از تحليلگران به هيچ وجه 
انتظار چنين نتيجه ضعيفي از تيم مذاكراتي امريكا نداشتند. 
روشن اس��ت كه امريكا نتوانسته اس��ت رهبر كره شمالي 
را قانع كند ك��ه از مواضع خود كوتاه بياي��د و مي توان گفت 
چشم انداز روشني براي آينده و تداوم اين مذاكرات متصور 
نيست و حتي اين بيانيه امريكا را در وضعيت دشواري قرار 
خواهد داد. من سعي مي كنم بند هاي اين توافق را يك به يك 
به اختصار تحليل كنم تا سخنم بيشتر براي مخاطب روشن 
شود. طرفين در بند اول توافق كرده اند كه روابط دوجانبه اي 
برقرار كنند. بالفاصله پس از اين جمل��ه گفته اند »مطابق 
خواس��ت مردم دو كش��ور« براي ايجاد صلح و س��عادت. از 
نظر تكنيكي اراده بدون قيد و شرط دو كشور براي برقراري 
روابط كامل بيان نشده است، زيرا بالفاصله به نحوي بسيار 
ظريف و غيرمستقيم چنين روابطي مشروط شده است به 
خواست مردم دو كشور. اگر قصد بر انجام قطعي اين كار بود 
بيانيه بايد به صورت ساده مي نوش��ت روابط برقرار مي شود 
يا حداقل مي نوشت »در راستاي خواست مردم دو كشور« 
اين روابط برقرار مي ش��ود. به لحاظ تكنيكي مي توان گفت 
كه طرفين در اين مورد به نتيجه قطعي نرسيده اند. گذشته 
از آن، اين بند امريكا را در موقعيت دشواري قرار خواهد داد. 
بعيد است امريكا به زودي اين بند را اجرا كند بدون اينكه به 
خواسته هاي ديگر خود برسد، زيرا در واقع تحريم هاي امريكا 
و سالح هسته اي كره شمالي مانع برقراري روابط نزديك دو 
كشور هس��تند. اگر ترامپ در برقراري روابط جديد جدي 
باشد چاره اي جز لغو تحريم ها ندارد. اين دقيقا چيزي است 
كه كره ش��مالي به آن نياز دارد و قصد دارد از اين طريق به 
انزواي طوالني خود پايان ده��د. اگر ترامپ تحريم ها را رفع 
نكند، مجبور است به مواضع قبلي برگردد و دو كشور مجددا 
در نقطه صفر متقابل قرار خواهند گرفت. در مجموع اين بند 
از آنجا كه امريكا را در موقعيت دش��واري قرار خواهد داد، به  
نفع كره شمالي است. در بند دوم بيان شده كه امريكا و كره 
شمالي تالش هاي مش��تركي انجام خواهند تا يك »رژيم« 
صلح در شبه جزيره كره برقرار كنند. جاي سوال دارد كه چرا 
به جاي انعقاد موافقتنامه يا توافق صلح از كلمه رژيم استفاده 
شده است. مشخص است كه توافق كامل و روشني در مورد 
انعقاد توافق صلح بين دو كره صورت نگرفته اس��ت. كلمه 
رژيم يك كلمه مبهم است و معموال به معني مجموعه اي از 
توافقات يا اقدامات سياسي و حقوقي است. اهميت موضوع 
در اين نكته است كه توافق صلح مي تواند به زيان امريكا تمام 
ش��ود. در صورتي كه توافق صلح بين دو ك��ره صورت گيرد 
امريكا بهانه قابل قبولي براي حفظ نيروهاي نظامي خود در 
كره جنوبي و در آب هاي س��احلي آنكه به مقصود ديگري 
كه بخش��ي از آن مرتبط با چين اس��ت را نخواهد داش��ت. 
توافق صلح بالقوه مي تواند قطعنامه هاي ش��وراي امنيت را 
عليه كره شمالي لغو كرده و بعضي از بهانه ها را براي تحريم 
آن كشور از بين ببرد. روش��ن است كه مطلوب كره شمالي 
انعقاد توافقنامه صلح بوده است ولي كلمه »رژيم صلح« در 
آينده مي تواند شامل توافق صلح، حضور نيروهاي امريكايي 
و ساير موارد هم باش��د. معموال براي جلوگيري از شكست 
مذاكرات كلمات مبهم و چند پهلو به كار گرفته مي شود. در 
اينجا مي توان گفت كره شمالي تا حدودي از خواسته اصلي 
خود اندكي عقب نشيني كرده است ولي واقعيت اين است 
كه كره شمالي با واقع گرايي مي دانسته است كه در بهترين 
وضعيت ه��م نمي تواند ب��راي روابط امري��كا و كره جنوبي 
تصميم گيري كند. در بند س��وم تعهد ش��ده است كه كره 
شمالي طبق »بيانيه پانمونجوم« در راستاي غيرهسته اي 
ش��دن ش��به جزيره كره فعاليت كند. اين بند قصد اصلي 
انجام مذاكرات بود. ولي با كمي دقت ديده مي شود كه كره 
شمالي تعهد جديدي متقبل نشده است. كره شمالي اصوال 

مشكلي با تعهد مندرج در اين بند ندارد. اوال بيانيه تعهدي 
روشن براي كره شمالي براي غير هسته اي شدن بيان نكرده 
است. كره شمالي تنها تعهد داده است كه در اين راستا اقدام 
كند. ثانيا اقدام كره شمالي در راستاي غير هسته اي شدن 
»ش��به جزيره كره« است نه فقط كره ش��مالي. يك تفاوت 
بسيار آشكار بين نظر امريكا و كره شمالي وجود دارد. امريكا 
به دنبال غيرهسته اي شدن كره شمالي است. در حالي كه 
كره شمالي در پي غيرهسته اي شدن شبه جزيره كره است. 
پيامد اين بند چيست؟ اگر غير هسته اي شدن شبه جزيره 
كره را بپذيريم آنگاه بايد بپذيريم ك��ه اوال همزمان با انهدام 
سالح هسته اي كره ش��مالي امريكا هم بايد تجهيزات خود 
اعم از هواپيما، ناو و زيردريايي مس��لح به سالح هسته اي را 
از زمين، هوا و آب هاي شبه جزيره كره خارج كند. دوم اينكه 
منظور از »غيرهسته اي شدن« در لغت انگليسي كه مالك 
اعتبار بيانيه اس��ت صرفا از بين بردن سالح هسته اي است 
نه تاسيسات هسته اي كه صلح آميز باشد. بيانيه در مورد دو 
موضوع در اين چارچوب مسكوت است. اول برنامه صلح آميز 
هسته اي كره شمالي و دوم موشك هاي قاره پيما. مشخص 
است كه كره شمالي حتي اگر س��الح هسته اي خود را امحا 
كند سعي مي كند يك برنامه صلح آميز هسته اي در سطح 
كره جنوبي را حفظ كند. كره جنوبي اكن��ون اورانيوم را در 
سطوح بسيار باال حدود ش��صت درصد خلوص غني سازي 
مي كند. اگر كره ش��مالي چنين درصدي از غني س��ازي را 
حفظ كند و موشك هاي قاره پيماي خود را نيز داشته باشد 
در آينده و در صورت نياز به سالح هسته اي با توجه به تجربه 
و تخصص خود رسيدن مجدد به سالح هسته اي براي اين 
كشور كار بسيار آساني خواهد بود. امريكا در واقع در اين بند 
نتوانسته است خواسته خود را به كره شمالي تحميل كند. 
بلكه اين كره شمالي است كه با زيركي هيچ تعهد مشخصي 
را نپذيرفته و مواضع قبلي خود را تكرار كرده است. بند چهارم 
بيانيه در واقع ناظر بر يك كار روتين پس از ترك مخاصمه 
مسلحانه اس��ت. در اين بند طرفين تعهد كرده اند كه براي 
بازگرداندن باقيمانده جنازه هاي ناشي از جنگ اقدام كنند 
و براي شناسايي اجساد باقيمانده هم تالش كنند. اين كار در 
واقع بايد بيش از نيم قرن پيش صورت مي گرفت. بالفاصله 
پس از آتش بس بايد مطابق حقوق بين الملل بشردوستانه 
اين اقدام صورت مي گرفت. لذا گرفتن يك نتيجه خاص از 
يك امر معمول بين كشورها خيلي مد نظر نبوده و اين كار 
صرفا يك اقدام بشردوس��تانه اس��ت و بدون اين بيانيه هم 
طرفين ملتزم به انجام اين اقدام بودند. در مجموع و به عنوان 
نتيجه گيري مي توان امريكا و شخص ترامپ را بازنده اين دور 
از مذاكرات دانست. روشن است كه ترامپ نياز به اين توافق 
داشته و در بيشتر موارد مجبور ش��ده است از خواسته هاي 
اوليه خود چشم پوش��ي كند يا آنها را در ابهام نگه دارد. اگر 
دونالد ترامپ به روش معمول خ��ود مدعي پيروزي در اين 
مذاكرات شود موجب تعجب خواهد شد. برعكس ترامپ، 
بايد يك نمره مثبت به طرف كره اي داد كه بدون جنجال 
يا ايجاد حاشيه با قاطعيت خوبي وارد مذاكرات شد و تحت 
تاثير تبليغات و صحنه سازي هاي امريكا و شخص ترامپ 
قرار نگرفت و با وجود برداشت هاي اشتباه خيلي از مفسران 
به صورت كامال حرفه اي توانس��ت چنين مذاكره اي را در 
قدم اول و تا اين مرحله به س��ود خود انجام داد. اما اگر من 
بخواهم توصيه اي به طرف ك��ره اي بكنم حتما به دو مورد 
اشاره خواهم كرد؛ اول اينكه امريكا ممكن است بازنده متن 
باش��د ولي الزاما نمي توان گفت در نهايت و در فرامتن هم 
بازنده خواهد بود. اصوال روش امريكا اين است كه متني را 
به نتيجه رسانده و پس از پايان مذاكرات با انجام اقداماتي 
و تحميل تفس��ير و تاويل هاي يكجانبه و خودسرانه سعي 
مي كند نتيجه نهايي را به س��ود خود تغيير دهد. كره بايد 
مراقب اين روش امريكا باشد. دومين توصيه اين است كه 
در يك نگاه سطحي و با احتياط مي توان گفت كه نفع كره 
شمالي بيش��تر در اجراي تعهدات مندرج در اين بيانيه به 
ترتيبي است كه در بيانيه نوشته شده است. امريكا ممكن 
است ابتدا به سدنبال اجراي بندهايي در آغاز كار باشد كه 
به نفع اوست و در نهايت مي تواند از اجراي تعهداتي كه به 

نفع كره است شانه خالي كند.

هياهو براي هيچ

همزمان با آغ�از مذاكرات ميان كره ش�مالي 
و اي�االت متح�ده كه هن�وز نمي ت�وان آن را 
مذاك�رات هس�ته اي خوان�د، رس�انه هايي 
چون واش�نگتن پس�ت ب�ه ابعاد ديگ�ري از 
گفت وگوهاي ميان واشنگتن و پيونگ يانگ 
اشاره كرده و نوشته اند: شايد برخي در ايران 
باش�ند ك�ه نگ�ران درز اطالعات هس�ته اي 
ايران توسط كره ش�مالي در جريان مذاكرات 

واشنگتن – پيونگ يانگ باشند. 
واشنگتن پست به نقل از يك كارشناس ارشد 
مسائل بين المللي در شوراي آتالنتيك نوشت 
هرچند كه ايراني ها لحن انتقادي را نسبت به 
مذاكرات كره ش�مالي و اياالت متحده اتخاذ 
كرده اند اما با دقت در حال رصد اين مذاكرات 
هس�تند كه البته يكي از دالي�ل اين موضوع 
همكاري هاي هسته اي ايران و كره شمالي در 

گذشته است. 
وي در ادامه نوشته اس�ت: يك سوال اساسي 
در تهران اين اس�ت كه آيا اگ�ر پيونگ يانگ 
به توافقي با ترامپ دس�ت پيدا كند احتمال 

افش�اي اطالعات در اختي�ار درب�اره برنامه 
هسته اي ايران از سوي كيم جونگ اون وجود 

دارد؟ 
برخ�ي كارشناس�ان اعتق�اد دارند ك�ه كره 
ش�مالي اطالع�ات بس�ياري درب�اره برنامه 
و ني�ت هس�ته اي اي�ران در اختي�ار دارد. 
واشنگتن پس�ت در اين باره مي نويسد: اكبر 
هاشمي رفس�نجاني ك�ه ب�ه م�دت دو دوره 
رييس جمهور ايران ب�وده در كتاب خاطرات 
خود به همكاري هاي هس�ته اي ميان ايران و 
كره شمالي اش�اره كرده است. در بخش هايي 
از اين كتاب آمده ك�ه در جريان جنگ عراق، 
ايران در حوزه هاي موش�كي و تسليحاتي با 

كره شمالي تبادل اطالعات داشته است. 
 در شرايطي كه كره شمالي اين اطالعات را در 
اختيار امريكا قرار دهد اين احتمال وجود دارد 
كه واش�نگتن باز هم داستان سرايي جديدي 
درب�اره نيت هس�ته اي ايران در گذش�ته كه 
تحت عن�وان ابع�اد احتم�اال نظام�ي برنامه 

هسته اي ايران مطرح بود، به راه بيندازد. 

احتمال درز اطالعات هسته اي ايران؟

دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده 
به حض�ور كش�ورش در توافق هس�ته اي با 
ايران پاي�ان داده اما همچنان چش�م انتظار 
توافق�ي مجدد با تهران به س�بك و س�ياق 
م�ورد عالق�ه خ�ودش اس�ت. وي پ�س از 
ديدار با كيم جونگ اون در ابتداي نشس�ت 
خبري نس�بت به حل اختالف هس�ته اي با 
ايران ابراز امي�دواري كرد. البته لحن دونالد 
ترامپ درس�ت مانن�د 16 م�اه گذش�ته از 
رياس�ت جمهوري اش در قبال اي�ران تند و 
تيز بود. وي در اين زمينه گف�ت: »اميدوارم 
در موقع مناس�ب و بعد از اينك�ه تحريم ها 
تاثير خود را گذاش�ت- و آنچ�ه عليه ايران 
وضع كرده ايم تحريم هاي بس�يار شديدي 
است- آنها به سر ميز مذاكره و توافقي واقعي 
برگردند زيرا واقعا چنين چيزي را دوس�ت 

دارم اما حاال براي چنين تحولي زود است.«

رييس جمه�ور اي�االت متح�ده در بخش 
ديگري از س�خنان خود با اش�اره به اينكه 
موضوع گس�ترش تسليحات هس�ته اي را 
بس�يار مهم مي داد، گفت: »به همين دليل 
پيگير موض�وع توافق هس�ته اي ب�ا ايران 
بودم«. به گ�زارش بي بي س�ي، وي تلويحا 
تصميم خ�ود در خ�روج از برج�ام را موثر 
دانس�ت و اين گفته را تكرار كرد كه به نظر 
او، رفت�ار ايران اخي�را تغيير مثب�ت يافته 

است. 
ترام�پ در بخ�ش ديگري از اي�ن مصاحبه 
امريكاي�ي«  »گروگان ه�اي  ك�ه  گف�ت 
پيش�اپيش از كره ش�مالي آزاد ش�ده و به 
كشورش�ان باز گش�ته اند بي آنكه به گفته 
او، مانن�د آزادي گروگان ه�اي امريكايي از 
ايران، يك ميليارد و هشتصد ميليون دالر 

باج پرداخته شده باشد. 

 نيم نگاه ترامپ به ايران در سنگاپور 

براي دفاع از برجام آماده باشيد آقاي ترامپ
اگر اين مذاكرات موفقيت آميز هم باشد ترامپ خود را در حال دفاع از توافقي خواهد ديد كه بسيار بسيار شبيه به برجام است
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