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تحلیل سایت امریکن کانسروتیو از مذاکره واشنگتن و پیونگیانگ

ترامپ هرگز به توافقی بهتر از برجام نمیرسد

رویداد

خیز اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری۲۰۲۰

باراک اوباما برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰
آماده میشود .او در همین راستا دیدارهایی با  ۹نامزد احتمالی دموکرات در دور
بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته است.
به نوشته روزنامه اکسپرس ،رییسجمهور پیشین آمریکا برای شرکت در دور
بعدی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا آماده میشود .او با  ۹رقیب انتخاباتی
علیه دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا از جمله برنی ســندرز ،الیزابت ورن،
جو بایدن و دیوال پاتریک ،اعضای حزب دموکرات آمریکا دیدارهای جداگانهای
داشته است.
گفته میشود ،این دیدارها در دفتر شخصی باراک اوباما ،رییسجمهور پیشین
آمریکا برگزار شده و شامل گفتوگوهایی در خصوص آینده حزب دموکرات بوده
است .منابع آگاه به پایگاه خبری پلیتیکو گفتهاند که برنی سندرز از حدی که
تصور میشد احترام بیشتری برای دولت پیشین آمریکا قائل است .همچنین
گفته میشــود که این ســناتور دموکرات در اواسط ماه مارس دیدار با اوباما را
خواستار شده بود.
الیزابت ورن نیز از زمان پایان کار دولت اوباما ،دوبار با او دیدار کرده اســت.
نخســتین دیدار میان این دو مقام آمریکایی در بهار سال  ۲۰۱۷و پس از آن
بود که ورن اظهار کرد ۴۰۰ ،هزار دالری که اوباما پس از سخنرانی در شرکت
سرمایهگذاری والاستریت دریافت کرده ،برای او دردسرساز شده است.
عــاوه بر این دیــدار ،او در ماه آوریل و پس از آن که در شــبکه CNN
اظهار کرد :در انتخابات  ۲۰۲۰شــرکت نمیکند ،گفتوگویی  ۹۰دقیقهای با
رییسجمهور سابق آمریکا داشت .دیوال پاتریک ،فرماندار سابق ماساچوست
که دوست خانوادگی نزدیک اوباما نیز است ،دیگر مقام دموکراتی است که برای
انتخابات  ۲۰۲۰نامزد خواهد بود.
گفته میشود که دوید اکسلرود ،نظریهپرداز اوباما در چندین گفتوگو با پاتریک
درباره شرکت در انتخابات صحبت کرده و در آستانه این انتخابات استراتژیهای
احتمالیای را برای اولویتهای حزب دموکرات در اختیار او قرار داده است.
تا به امروز پاتریک شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد نکرده
است .او سال گذشته اظهار کرد :به این میاندیشم که چگونه میتوانم سودمند
باشم زیرا به کشور اهمیت میدهم و در وهله اول یک میهنپرست هستم .االن
خیلی زود است که برای انتخابات ۲۰۲۰برنامهریزی کنیم پس فعال صبر میکنم
تا زمانش برسد .یکی از منابع مرتبط با این دیدارها گفته است :اوباما سخاوتمندانه
زمان توصیههای خود را در اختیار آنان میگذاشت و بسیار عالقهمند به صحبت
درباره آینده بود.
متحدان اوباما همچنین بر این باورند که پاتریک مناسبترین گزینه برای
پیشبرد رویه حزب دموکرات است .جو بایدن ،معاون سابق ریاست جمهوری
آمریــکا نیــز روابط نزدیکش را با او حفظ کرده و او نیز در ماه ژانویه دیداری با
اوباما داشته است.
برخی منابع اظهار کردهاند که بایدن منتظر آن است که دوره ریاست جمهوری
فعلی از نیمه بگذرد و پس از آن درباره شرکت در انتخابات پیشرو تصمیمگیری
کند ،با این حال بسیاری حضور او در انتخابات را محتمل میدانند .دونالد ترامپ
پیش از آنکه به طور رسمی فعالیت دولت خود را آغاز کند ،شرکت در انتخابات
 ۲۰۲۰را تایید کرد.
رییسجمهور آمریکا اظهار کرد ،تصمیمگرفته است که در کمپین انتخاباتی
خود برای انتخابات  ،۲۰۲۰شعار آمریکا را بزرگ نگه دار را به کار گیرد و در ۲۰
ژانویه  ۲۰۱۷فرمی را در کمیسیون انتخابات فدرال به ثبت رساند که نامزدی او
را برای انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا اعالم میکرد.

کارشناسان تحلیل زبان بدن میگویند ،دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا و
کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی در اولین دقایق دیدار تاریخی خود با یکدیگر
هر دو به دنبال نشان دادن حس تسلط و کنترل بر اوضاع بودند اما در ابتدای این
نشست در سنگاپور مقداری اضطراب را نیز نشان دادند.
کارشناسان زبان بدن میگویند که رییسجمهور آمریکا در مدت  ۱۳ثانیهای
که برای نخستین بار با کیم جونگ اون دست داد ،طبق معمول با دراز کردن دست
خود و همچنین لمس شانه رهبر کرهشمالی حس تسلط و کنترل را نشان داد.
با این حال کیم جونگ اون نیز که نمیخواست عقب بماند با قدرت دست
ترامپ را تکان میداد و مستقیم به چشمان او در این مدت نگاه میکرد .آلن پیز،
یک کارشناس زبان بدن استرالیایی و نویسنده چندین کتاب مطرح در این حوزه
گفت :این یک دست دادن مستقیم نبود .او اظهار کرد :این دست دادن از نوع باال
و پایین بود و به نوعی نزاع در آن وجود داشت که هر یک طرف دیگر را به سمت
نزدیکتر به خودش میکشید و هر یک از آنها نمیخواست به دیگری اجازه دهد
که در دست دادن مسلط باشد.
این در حالی است که ترامپ چند روز قبل از این نشست در اظهاراتی گفته بود
که در همان اولین دقایق دیدارش با رهبر کرهشمالی از طریق احساس و تماس
خواهد فهمید که این نشست موفقیتآمیز خواهد بود یا خیر.
سرانجاملحظه تاریخیدیداردودشمندیرینه
فرا رسید .رهبران دو کشور ایاالت متحده آمریکا
و کرهشمالی ساعت ۹بامداد دیروز به وقت محلی
در جزیره سنتوسای سنگاپور با یکدیگر دیدار و
گفتوگو کردند .این نخستین بار است که یک
ی از آمریکا که
رهبر کرهشمالی با رییسجمهور 
در مســند قدرت است ،دیدار میکند .بسیاری
این رویداد تاریخی را با فروریختن دیوار برلین در
سال  ۱۹۸۹میالدی که اروپا را تغییر داد ،مقایسه
میکنند .با آغاز این دیدار دالر به باالترین میزان
سه هفتهای خود جهش کرد درحالیکه بازارهای
سهام آسیا متالطم شد.
دونالــد ترامپ که پس از پایان اجالس گروه
 7در کانادا ،راهی سنگاپور شده بود ،صبح دیروز
تحتتدابیرشدیدامنیتیباکیمجونگاونپشت
درهای بســته در مورد پارهای مسایل اختالفی
گفتوگو کرد.
از آغاز اختالف جدی بین آمریکا و کرهشمالی
چند دهه میگذرد و ترامپ و کیم نخســتین
رهبران دو کشــورند که با هــدف حلوفصل
مسالمتآمیزاختالفاتپشتمیزمذاکرهنشستند.
البتهرسیدنبهاینمرحلهبافرازوفرودهاییهمراه
بوده،ازتحقیروتوهینرهبراندوکشوربهیکدیگر
گرفته تا امیدواری به حل اختالف کهنه و رویای
ایجاد صلح و ثبات در شــبهجزیره کره .در هیچ
دولتی در آمریکا به این شدت رهبر کرهشمالی
با ادبیات تحقیرآمیز و خصمانه مواجه نشده بود.
در مقابل طی عمر یک سال و نیم دولت ترامپ،
مقاماتکرهشمالیبارهاآمریکاوجزایرآنراتهدید
به حمله موشکی کردهاند.
در کنار تهدیدات علنی ،آمریکا قطعنامههای
متعددی را از طریق شورای امنیت سازمان ملل
بر کرهشمالی تحمیل کرد؛ روندی که در دولت
ترامپ بیش از پیش شدت گرفت .رییسجمهور
آمریکا تشدید فشارهای دولت خود بر کرهشمالی
را تاثیرگذار بر تصمیم کیم و زمینهساز استقبال
وی از گفتوگــو با ترامپ میداند .این در حالی
استکهمقاماتپیونگیانگتغییرزمانوضرورت
گسترش مناسبات با جهان را دلیل روی آوردن
یدانند.
خود به فرآیند مذاکرات م 
پسازسفرهایمخفیانهمایکپمپئودرسمت
ریاست ســازمان سیا و پیش از تکیه بر کرسی
وزارت امور خارجه به کرهشــمالی و مذاکرات با
مقامات پیونگیانگ ،سرانجام بهبود نسبی در
روابط کرهشمالی و دشمنان این کشور ایجاد شد.
در کمتر از یک ماه روسای جمهور کرهشمالی و
جنوبی دو بار با یکدیگر دیدار داشتند که مقدمهای
برای گفتوگوی رودرروی ترامپ و کیم بود.
رهبر کرهشمالی و رییسجمهور آمریکا وقتی
برای نخستین بار با هم چشم در چشم شدند ،در
حالیکه پرچمهای هر دو کشور پشت سرشان
ردیف شده بود ،به سمت یکدیگر رفتند و با هم
دست دادند.
کیم با لبخندی بر لب خطاب به ترامپ گفت:
«از دیدن شما خوشوقت م آقای رییسجمهور».
ترامپ نیز در مقابل با چهرهای جدی روی شانه
کیم ز د و با او دست داد .کیم جونگ اون و دونالد
ترامپ سپس شانه به شانه چندین قدم در کنار هم
برداشتندوترامپدرحالیکهلبخندیدوستانهبر
لب داشت ،چندین کلمه با کیم صحبت کرد.
رییسجمهور آمریــکا اندکی بعد در مقابل
دوربینهای خبرنگاران که لحظه به لحظه این
دیدار تاریخی را به صورت زنده گزارش میکردند،
گفت« :ما رابطهای فوقالعاده خواهیم داشت».
رهبر کرهشــمالی نیز گفت مسیر دیدار با
رییسجمهــور آمریکا راحت نبو د و اضافه کرد:
«اقدامات و تعصبات قدیمی علیه ما کار کردهاند.
امــا ما از پس همه آنها برآمدیــم و حاال اینجا
هستیم».
ترامپ و کیم ســپس پشت درهای بسته با
یکدیگر گفتوگو کردند .این مذاکره حدود ۴۵
دقیقه و تنها با حضور دو مترجم و بدون همراهی
مشاوران هر دو طرف صورت گرفت .پیش از آن
منتقدان نسبت به این دیدار که نخستین نشست
رهبران دو کشــور بوده و در آن هیچ شــاهدی
حضور نداشته و صحبتهای دو طرف پروتکل
نمیشوند ،هشدار داده و آن را خطرناک ارزیابی
کرده بودند.
ترامپ بعد در گفتوگو با خبرنگاران گفت
این مذاکره خصوصی بسیار خوب پیش رفته و
بر رابطهای فوقالعاده تاکید کرد .بعد از آن کیم
و ترامپ همراه با مشاورانشان بر سر میز بزرگی
نشستند تا به این ترتیب مذاکرات رودررویی که
از ماهها پیــش بحث و خبر در مورد آن جریان
داشت ،آغاز شود .مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا،

دیدار تاریخی ترامپ و کیم در سنگاپور برگزار شد

آغاز عصر تازه در شبهجزیره

جان بولتون مشاور امنیت ملی و جان کلی رییس
کارکنان کاخ سفید در کنار ترامپ حضور داشتند.
درسمتدیگرمیزگروهیازمشاورانازجملهکیم
یونگچولرییسپیشینسرویسهایاطالعاتی
کرهشمالی رهبر این کشور را همراهی میکردند.
ترامپ و اون در پایان مذاکرات خود در سنگاپور
یک سند جامع مشترک امضا کردند.
  جزییاتسندتوافقشده
جزییات سند جامع امضا شده توسط ترامپ و
کیم به خبرگزاریها درز پیدا کرده است .این سند
شامل چهار بند است .ترامپ به ارائه ضمانتهای
امنیتیبهرهبرکرهشمالیوکیمنیزبهخلعسالح
کامل اتمی متعهد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه یکی از موارد
این ســند تعهد کیم جونگ اون به خلع سالح
کامل اتمی شبهجزیره کره است .رویترز نیز متن
این سند جامع را که شامل چهار بند میشود،
منتشر کرده است.
بند نخست ایاالت متحده آمریکا و جمهوری
دموکراتیــک خلق کره متعهد به ایجاد روابطی
جدید با توجه به تمایل شهروندان هر دو کشور
برای صلح و رفاه هستند.
بنــد دوم؛ ایاالت متحده آمریکا و جمهوری
دموکراتیــک خلق کره برای ایجــاد یک رژیم
صلح پایدار و ماندگار در شبهجزیره کره تالش
خواهند کرد.
بند سوم :ضمن تایید اعالمیه پانمونجوم به
تاریخ  ۲۷آوریل  ،۲۰۱۸جمهوری دموکراتیک
خلق کره ،متعهد میشود تا در جهت خلع سالح
کامل اتمی شبهجزیره کره کار کند.
بند چهارم :ایاالت متحده آمریکا و جمهوری
دموکراتیــک خلــق کره متعهد بــه بازیابی و
بازگرداندندن بقایای افراد مفقود شده از جنگ
کره از جمله بازگرداندن فوری افرادی شدهاند که
هویتشان مشخص شده است.
ایاالت متحده آمریکا و کرهشمالی همچنین
متعهد شدهاند که برای پیادهسازی نتایج اجالس
تاریخی سنگاپور مذاکرات را توسط مایک پومپئو،
وزیرخارجهآمریکاویکمقامعالیرتبهکرهشمالی
در اولیــن فرصــت پیش ببرند .در این ســند
همچنین ذکر شده رییسجمهور آمریکا متعهد
میشود تا تضمینهای امنیتی را برای جمهوری
دموکراتیک خلق کره فراهم آورد .در مقابل نیز
کیم جونگ اون بر تعهد راسخ و غیرقابل تردید
خود برای خلع سالح کامل اتمی شبهجزیره کره
تاکید کرده است.
دونالد ترامپ در جریان امضای این سند گفت
که کار برای اجرای مفاد این ســند به زودی و با
سرعت زیاد آغاز خواهد شد .رییسجمهور آمریکا
تاکید کرد که این سند یک توافق کامل است و
همه چیز را دربر میگیرد .گفته شده این سند از
سه بخش اصلی تشکیل شده که جزییات آن به
زودی در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت .گفته
شده تضمینهای امنیتی آمریکا به کرهشمالی و
نیز تعهد پیونگیانگ به خلع سالح هستهای در
این سند قید شده است.
دونالد ترامپ پــس از امضای این توافقنامه
گفت« :به آنچه به دست آوردهایم افتخار میکنیم.

آنچه امضا شد توافقنامه کاملی است که به زودی
جزییات آن در اختیار همگان قرار میگیرد».
کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی نیز پس از
امضای توافقنامه با ترامپ رو به خبرنگاران گفت:
«دیداری تاریخی داشتیم و به مرحله جدیدی
پا گذاشتیم و جهان شــاهد تغییری گسترده
خواهد بود».
هنگام امضای ســند ،در کنار ترامپ مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا ایســتاده بود اما در
طرف مقابل خواهر کیم جونگ اون او را در زمان
امضای این سند تاریخی همراهی میکرد .خواهر
رهبر کرهشمالی در ایجاد فضایی که در نهایت به
امضای این توافق انجامید نقشی پررنگ داشت و
این همراهی میتواند به نوعی اشاره به این نقش
ویژه باشد.
ترامپ نیز رو به خبرنگاران گفت« :وارد روابطی
استثنایی و خاص با کرهشمالی شدهایم و امید
داریم که بتوانیم خطر سالحهای هستهای که به
طور جدی جهان را تهدید میکرد از سر جامعه
جهانــی برداریم .زمان خوبی را با هم گذراندیم.
دیدار و توافقها بیش از انتظارها بود و باید گفت
دیداری موفق داشتیم».
پــس از امضای توافقنامه ،ترامــپ و اون در
همان محلی که در آغــاز مذاکرات و در مقابل
پرچمهای دو کشور عکس یادگاری گرفته بودند
حاضر شدند و به صورت جسته گریخته به برخی
سواالت خبرنگاران پاسخ دادند .قرار است وزرای
خارجه دو کشور نیز دیداری برای پیگیری اجرای
این توافق داشته باشند.
ترامپ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران
که از محتوای توافق و نیز مســاله خلع سالح
هستهای کرهشمالی سوال کرد گفت« :مطمئنا
خلع سالح انجام خواهد شد و روند خلع سالح
هستهای کرهشمالی خیلی سریع و به زودی آغاز
خواهد شد».
او همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که
فریاد زد آیا با اون دیدار دیگری انجام خواهد شد
و او به آمریکا میآید گفت« :این دیدار منجر به
دیدارهایبیشتربیشتروبیشترخواهدشد.دیدارها
افتخاری برای من است ،افتخاری بزرگ .بله یقینا
دیدار خواهیم داشــت و حتما از او برای سفر به
آمریکا و دیدار در کاخ سفید دعوت میکنم».
پسازسخنانکوتاهترامپدرجوابخبرنگاران
آنها بار دیگر خوش و بشی انجام دادند که پس از
آن رهبر کرهشمالی به سرعت و پیش از ترامپ
صحنه را ترک کرد و به همراه تیم همراهش از
محل خارج شد.
  استقبالکرهجنوبیوچین
وزیر خارجه چین هم گفت پکن از برگزاری
دیدارمیانترامپوکیماستقبالوحمایتمیکند
و امیدوار است که دو کشور بتوانند به اجماعی
اصولی برای خلعسالح اتمی دست پیدا کنند.
وانگ در گفتوگو با خبرنگاران همچنین اضافه
کرد« :در عین حال وجود یک ساز و کار صلحآمیز
برای شبهجزیره کره ضرورت دارد تا نگرانیهای
معقول امنیتی کرهشمالی حل و فصل شود».
رهبران کرهجنوبی ،ژاپن و مالزی نیز از دیدار
ترامپ و کیم اظهار خرسندی کردهاند .مون جائه

این ،رییسجمهور کرهجنوبی گفت:دوشنبه شب
گذشته به سختی چشم بر هم گذاشت ه و نسبت
به خلع ســاح کامل اتمی و برقراری صلح ابراز
امیدواری کرد.
نخستوزیر جدید مالزی نیز که برای دیداری
رسمی به توکیو سفر کرده ،گفت« :امیدوارم هر
دو طرف این حقیقت را بپذیرند که در مذاکرات،
اگر انتظار رسیدن به نتیجهای خوب را دارند ،باید
آمادگی کوتاه آمدن در برخی موارد را داشــته
باشند».
  ترامپدرکنفرانسخبری:هیچامتیازی
ندادیم
رییسجمهور آمریکا دیروز در کنفرانســی
مطبوعاتــی در پی دیدار تاریخــیاش با رهبر
کرهشمالی اعالم کرد« :کیم جونگ اون برای خلع
سالح کامل هستهای و از بین بردن پایگاههای
موشکهای بالستیک متعهد شده است».
به گــزارش رویترز ،دونالد ترامپ در جمع
خبرنگاران ضمن توصیف کیم جونگ اون به
عنوان دوســتی نزدیک گفت« :امروز ،روزی
تاریخی است .من از همه کسانی که برای امروز
تالش کردند و از کیم جونگ اون به خاطر این
گام تشکر میکنم .دیدار من و کیم بیسابقه بود.
ما در این دیدار مستقیم همدیگر را شناختیم و
آماده آغاز تاریخی جدید و نگارش صفحهای تازه
در روابط آمریکا و کرهشمالی هستیم ».ترامپ
گفت« :کرهشمالی برای خلع سالح هستهای و
آغاز روابط جدید آماده است .ما در مقابلمان
فرصتی اســتثنایی داریم و بــه جهان یادآور
میشوم که پکیج جدیدی از صلح داریم».
وی افزود« :کیم جونگ اون در این دیدار بر
تعهدش برای خلع کامل سالح در شبهجزیره
کره تاکید کرد و این مساله امری قابل تحقق
اســت .ما مسالهای که سالها بدون حل باقی
مانــده بود ،حل کردیم .مردم کرهشــمالی و
کرهجنوبی در این مسیر سهم بسزایی دارند.
امــروز روز و لحظــهای عظیــم و تاریخی و
بشارتگر آیندهای روشن است».
ترامپ همچنیــن اعالم کرد که رهبر جوان
کرهشمالی برای نابودی پایگاههای موشکهای
بالستیکاینکشورمتعهدشدهاست.رییسجمهور
آمریکا گفت« :ما مسیری را آغاز میکنیم که برای
ما و همه جهان حائز اهمیت است».
ترامپ همچنین تاکید کرد که تحریمهای
کشورش علیه کرهشمالی تا خلع سالح هستهای
این کشــور ادامه خواهد داشــت .در همین
حال رییسجمهــور آمریکا گفت که به رهبر
کرهشمالی ویدئویی درباره فرصتهای تاریخی
این دیدار داده است .در این ویدوئو که قبل از
آغاز کنفرانس خبری ترامپ برای خبرنگاران
بــه نمایش درآمد تصاویــری از جنگندهها و
توپهــای جنگی به نمایش در آمد و گوینده
اظهار میکرد دو راه بیشتر وجود ندارد ،حرکت
به جلو یا عقبگرد و سپس با تصاویری از رهبران
دو کشور همراه بود .ترامپ گفت که این ویدئو
را به اون و مردمش هدیه کرده است.
درادامهکنفرانسخبری،رییسجمهورآمریکا
در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در این مذاکرات

زاویه

دونالدترامپبارهبرکرهشمالیواردمذاکرهشدهاماهرگونهتوافقیباپیونگیانگ
احتماال مشابه برجام خواهد بود ،همان توافقی که او تحقیرش میکند.
به گزارش سایت جامعه ایرانی به نقل از امریکن کانسروتیو ،ظرف حدود پنج
ماه کرهشمالی و ایاالتمتحده از تبادل توهینهای لفظی و بسیج شدن برای جنگ
به مشارکت در دیپلماسی پرجنب و جوش رسیدند .پیونگیانگ حال مایل به
برچیدن تسلیحات هستهای خود و پایان دادن به شرایط جنگی است که از سال
 ۱۹۵۰در شبهجزیره کره وجود داشته است.
همزمان با این فرآیند بهظاهر خیرهکننده ،دونالد ترامپ به دنبال تغییر قوانین
بازی در قبال ایران است و از توافق هستهای چندجانبهای که همه (ازجمله آمریکا)
موافق بودند که تهران به آن پایبند است ،خارج شد .در این اقدام به نظر میرسد
ترامپ در تالش برای بازسازی فرمولی است که در مورد کرهشمالی بهخوبی جواب
داد؛ اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی در عین تهدید به اقدام نظامی.
اما درحالیکه ترامپ و کیم در حال به آغوش کشــیدن صلح و خلع سالح
هستهای هستند ،مشکل همیشه در جزییات است .زمانی که ترامپ و تیمش
به کرهشمالی بهعنوان کشوری شکستخورده که در مقابل اراده آمریکا تعظیم
کرده ،نزدیک شدند ،مذاکرات نابود شد .زمانی که باعزت و احترام با کرهشمالی
برخورد شد ،مذاکرات جان دوباره گرفت .اینکه این شرایط چطور تبدیل به یک
توافق خلع سالح قابل تایید و قابل مدیریت که موردپذیرش همه باشد ،خواهد
شد مشخص نیست.
مدلهای تاریخی که تیم ترامپ بتواند برای چارچوببندی توافق از آنها استفاده
کند هم وجود دارند .هرگونه توافقی که نهایتا با کرهشمالی به دست آید و تسلیحات
هستهای آن را برچیند و نیروی موشکهای کوتاه و میانبرد آن را محدود کند،
میتواند مدلی تازه باشد.
یکی از مدلهایی که ترامپ و مشاورانش به آن بهعنوان الگویی موفق روی
نخواهد کرد ،برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام -توافق هستهای ایران
که در ســال  ۲۰۱۵نهایی شد و ترامپ ماه گذشته از آن خارج شد -است .این
توافق محصول ســالها مذاکرات سخت و پیچیده بود که در میانه فشارهای
هماهنگ اقتصادی ،سیاسی و (تا حد کمتری) نظامی بر ایران به دست آمد .با
وجود این فشارها درنهایت توافقی که به دست آمد یک مصالحه بود تا راهحلی
مکتوب .غرب حق ایران برای برخورداری از برنامه غنیسازی اورانیوم را پذیرفت
و ایران دسترسی بیسابقه بازرسان بینالمللی به ساختار هستهای و غیرهستهای
خود را فراهم کرد.
این واقعیت که برجام محصول ســازش بود نه تسلیم ،باعث اکراه دولت
ترامپ شده است .زمانی که در نیمه دهه  ۲۰۰۰میالدی فشار جهانی علیه
ایران آغاز شــد تا برنامه هستهای آن محدود شود ،این کشور کمتر از ۱۰۰
سانتریفوژ داشت؛ زمانی که برجام در سال  ۲۰۱۵نهایی شد ،این تعداد به حدود
 ۲۰هزار سانتریفوژ رسیده بود .این ایده که «فشار حداکثری» کلید موفقیت
است ،بیاساس است .ترامپ ریاست جمهوری خود را با اعالم جسورانه این
مساله آغاز کرد که کرهشمالی هرگز اجازه برخورداری از یک سالح هستهای
یا ابزاری برای انتقال آن به سواحل آمریکا را نخواهد داشت .اوایل سال ۲۰۱۸
کرهشمالی به یک موشک بالستیک قارهپیمای قادر به حمل کالهک هستهای
دستیافت که قابلیت دسترســی به سراسر ایاالتمتحده را دارد .ترامپ با
واقعیت ظرفیت هستهای کرهشمالی وارد مذاکرات شد ،همانطور که اوباما
با واقعیت افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم ایران با این کشور وارد مذاکره
شد .اوباما و سایر کشورهای جهان متقاعد شدند که حین مذاکره برای یافتن
راهحلی برای مشکل هستهای ایران ،با واقعیت یک ایران مقتدر و شکستناپذیر
روبهرو هستند .نتیجه برجامی شد که ترامپ آن را تحقیر میکند.
ترامــپ هم یاد میگیرد که هرچقدر بخواهد میتواند در مورد «فشــار
حداکثری» ســروصدا کند اما کرهشمالی یک کشور مقتدر و شکستناپذیر
است و هر توافقی هم که از مذاکرات سنگاپور ناشی شود ،بر مبنای همین
اصل خواهد بود.

تحلیل زبان بدن ترامپ و اون در نشست سنگاپور

برای ترامپ معموال نشان دادن حس قدرت و تسلط به عنوان یک رهبر جهانی،
تاجر و همچنین شخصیت تلویزیونی سابق آسان بوده و او در به کار بردن موثر
از زبان بدن مهارت زیادی دارد .او همچنین در دیدار با رهبر کرهشمالی به لحاظ
بلندی قد نیز بر او امتیاز داشت.
هنگامی که هر دو آنها در کنار هم به سمت کتابخانه میرفتند تا اولین دیدار
رودرروی خود را برگزار کنند ترامپ تالش میکرد با گفت و شنود با کیم از تنشها
در فضا بکاهد و اجازه دهد که کیم جونگ اون به آرامی کمی جلوتر قدم بردارد.
با این حال در این گفتوگو ترامپ از طریق گذاشتن دستش روی بدن کیم و
همچنین به کار بردن دست خود برای هدایت کیم جونگ اون در اتاق کنترل
خود را بر او حفظ کرد.
با این حال کیم نیز متقابال دستش را روی بدن ترامپ قرار داد تا از جانب خود
کنترل را اعمال کند .به هنگام گفتوگو کیم جونگ اون عمدتا به سمت پایین
نگاه میکرد و گوش فرا میداد اما چندبار نیز نگاهش را به باال دوخت .پیز گفت:
دونالد ترامپ به شکلی آشتیجویانه و تقریبا به حالت مطیع صحبت میکرد اما
زبان بدن او به وضوح نشان میداد که در اینجا من مسوول هستم.
وی افزود :اگر کســی که این دو نفر را نمیشناســد این صحنه را ببیند
قطعا خواهد گفت که مرد بزرگتر (ترامپ) پدر و مرد کوچکتر (کیم جونگ
اون) پسر او است .کارن لئونگ ،مدیر موسسه راهحلهای نفوذ در سنگاپور و

متخصص در حوزه رفتار گفت :ترامپ در این نشست هیچ یک از نشانههای
تخاصمــی را که در زمان حضــورش در گروه  ۷در کانادا در چند روز پیش
نشان میداد ،نشان نداد.
لئونگ گفت :هر زمان که آنها (ترامپ و اون) دست میدهند شما میتوانید
سفیدی برجای مانده از فشار نوک انگشتانشان را ببینید که این نشان میدهد
آنها از نوع تیپ شخصیتی آلفا (قویترین و باتجربهترین) هستند .آنها هر دو
میخواهند نشان دهند که تسلط دارند و به همین دلیل به شکلی استخوان
خردکن دست میدهند .با این وجود هر دوی آنها به سختی تالش داشتند
که به هنگام نشستن عصبی بودن خود را پنهان کنند و به این منظور ترامپ
لبخند میزد و دستانش بیقرار بود در حالی که کیم جونگ اون خم شده
و به زمین نگاه میکرد.
به گزارش رویترز ،لئونگ گفت :ترامپ یک قمارباز است و بر سر اینکه بتواند
کرهشمالی را مهار کند ،دست به قمار زده است درست مثل پدری که میخواهد
بچه شیطان خود را رام کند .برعکس کیم جونگ اون که نسبتا چیزی برای از
دست دادن ندارد با موافقت ترامپ برای دیدار با او به نوبه خود یک پیروزی بزرگ
به دست آورده است .پیز گفت :در سنگاپور کیم جونگ اون مثل بچهای بود که
به تازگی وارد یک شهربازی شده است؛ بچهای که ترسناک نیست ،هیجانزده
و کمی عصبی است.

مساله حقوق بشر نیز مطرح شد یا نه ،اظهار کرد:
«درباره پرونده حقوق بشر نیز با کیم جونگ اون
گفتوگو کردیم ،پیش از این تمرکز ما موضوع
برنامه هستهای بود اما اکنون مساله حقوق بشر
مطرح است و ما در زمان مناسب گامهای بیشتری
در این مسیر برخواهیم داشت».
وی همچنین عنوان کــرد که به مانورهای
نظامی آمریکا و کرهجنوبی خاتمه خواهد داد ،چرا
که به این ترتیب آمریکا میتواند از هزینه مبالغ
هنگفتی جلوگیری کند .رییسجمهور آمریکا با
این حال گفت« :با کیم جونگ اون درباره حضور
نیروهایآمریکاییدرکرهجنوبیصحبتینکردیم
و نیروهایمان را برای تضمین امنیت کرهجنوبی
خارجنمیکنیم».
ترامپ همچنین از رهبر کرهشمالی به خاطر
برداشتن اولین گام شجاعانه در جهت یک آینده
جدید و روشن برای مردمش تشکر کرد .ترامپ
گفت که آماده آغاز تاریخی جدید و نوشتن فصلی
جدید در روابط دو کشور است .وی تاکید کرد:
گذشته هیچ وقت آینده را تعریف نمیکند .به
گفته رییسجمهور آمریکا ،اون یک مرد بسیار
باهوش و شــخصیتی بسیار بزرگ و با استعداد
است .وی همچنین گفت که اون دعوتش برای
سفربهآمریکادرسریعترینزمانممکنراپذیرفته
است و به زودی با یکدیگر درباره نتایج این نشست
گفتوگومیکنند.
ترامپ در این کنفرانس خبری همچنین از
دانشجویآمریکاییکهدرکرهشمالیدستگیرشد
و پس از استرداد به آمریکا به دالیل آسیبهای
وارده در زندانهای کرهشــمالی جان باخت ،یاد
کرد و گفت« :بدون مرگ اوتو وارمبیر این دیدار
رخ نمــیداد .باید بگویم که خــون اوتو به هدر
نرفته است».
رییسجمهو ر آمریکا همچنین در پاســخ
به ســوال یکی از خبرنــگاران درباره جدول
زمانی خلع سالح هستهای کرهشمالی گفت:
«ما تحریمها را متوقف نمیکنیم .خلع سالح
هســتهای زمان طوالنی میبرد ،اما ما خیلی
زود و در آینده بسیار نزدیک این روند را تحت
نظر ناظران بینالمللی شروع میکنیم و پس از
خلع کامل سالح هستهای در شبهجزیره کره،
تحریمها لغو میشود».
وی همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگارانی
که پرسید فرق سند فعلی امضا شده میان دو
کشــور با اقدامات انجام شده توسط روسای
جمهور پیشــین آمریکا درباره کرهشــمالی
چیست ،گفت« :در حال حاضر دولت ،وزیر امور
خارجه،افراد و همه امور با گذشته فرق کرده
است .اولویتهای ما هم با اولویتهای روسای
جمهور قبلی تفاوت دارد؛ همانطور که ما مشکل
کرهشمالی را که به بزرگترین بحران تبدیل
شده بود به این راحتی حل کردیم».
ترامپ به پرونده هســتهای ایران و خروج
کشــورش از برجام نیز اشاره کرده و گفت ،از
نظر او ایران کشوری است که با دخالتهایش
در سوریه و منطقه مشکالتی را به وجود آورده
است .وی گفت« :االن معتقدم که تحریمهای
به شــدت جدی علیه ایــران اوضاع را تغییر
میدهد».
درباره امکان آغاز روابط دیپلماتیک و تبادل
سفرا میان آمریکا و کرهشمالی نیز ترامپ گفت:
«این مساله در آینده انجام خواهد شد ،اما پیش
از آن اقداماتی برای انجام دادن وجود دارد».
رییسجمهور آمریکا با اشــاره به اظهارات
برخی از مسووالن و رسانههای داخلی و خارجی
مبنی بر اینکه ترامپ امتیاز زیادی برای دیدار با
اون داد ،گفت« :من باید بگویم که هیچ امتیازی
ندادم .ما برای این دیدار شاهد تالشهای زیادی
از سوی تیم خود بودیم .ما هیچ امتیازی ندادیم
بلکه بــه امتیازهایی از جمله تعهد برای خلع
سالح هستهای دست پیدا کردیم که دستاوردی
عظیم است».
ترامپ همچنین بر تعهد کرهشمالی برای
بازگرداندن باقیمانده اجســاد سربازان کشته
شــده آمریکایــی در جنگ کــره پرداخت و
در ادامه گفت« :به رســانهها و کســانی که
مدعیاند رییسجمهور امتیازات زیادی برای
ایــن دیدار داده یادآور میشــوم ،قبال مرتب
شاهد آزمایشهای هستهای و موشکی بودیم
اما ماههاست که خبری از این آزمایشها نیست.
کرهشــمالی قرار است پایگاههای هستهای را
تعطیل کند و این مســاله در آیندهای نزدیک
اتفاق میافتد .کیم برای نابودی مراکز آزمایش
موتورهای موشکی متعهد شده است».

