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ورود اوباما به انتخابات  2020آمریکا

باراک اوباما برای دور آتی انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا در ســال
 ۲۰۲۰آمــاده میشــود .او در همین
راســتا دیدارهایی با  ۹نامزد احتمالی
دموکــرات در دور بعــدی انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا داشته است.
به گزارش روزنامه اکسپرس ،باراک
اوباما ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا
برای شــرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده میشود .او
با  ۹رقیب انتخاباتــی علیه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا از جمله برنی
ســندرز ،الیزابت ورن ،جو بایدن و دیوال پاتریک ،اعضای حزب دموکرات آمریکا
دیدارهای جداگانهای داشته است.
گفته میشــود ،این دیدارها در دفتر شــخصی باراک اوباما ،رئیس جمهوری
پیشــین آمریکا برگزار شــده و شــامل 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 میشود 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 است .نخستین دیدار میان این دو مقام آمریکایی در بهار سال ۲۰۱۷
و پس از آن بود که ورن اظهار کرد ۴۰۰ ،هزار دالری که اوباما پس از سخنرانی
در شــرکت سرمایهگذاری والاستریت دریافت کرده ،برای او «دردسرساز» شده
است .عالوه بر این دیدار ،او در ماه آوریل و پس از آن که در شبکه  CNNاظهار
کرد «در انتخابات  ۲۰۲۰شــرکت نمیکند» ،گفتوگویی  ۹۰دقیقهای با رئیس
جمهوری 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 میشــود که دوید اکســلرود ،نظریهپرداز اوباما در چندین گفتوگو با
پاتریــک درباره شــرکت در انتخابات صحبت کرده و در آســتانه این انتخابات
اســتراتژیهای 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 اســت .او سال گذشــته اظهار کرد :به این میاندیشم که چگونه میتوانم
ســودمند باشم زیرا به کشــور 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 اســت :اوباما ســخاوتمندانه 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 ســابق ریاست جمهوری آمریکا نیز 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 رســمی فعالیــت دولت خود را آغاز کند،
شرکت در انتخابات  ۲۰۲۰را تایید کرد.
رئیس جمهــوری آمریکا اظهار کــرد ،تصمیمگرفته اســت که در کمپین
انتخاباتی خود برای انتخابات  ،۲۰۲۰شــعار «آمریکا را بزرگ نگهدار» را به کار
گیرد و در  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷فرمی را در کمیسیون انتخابات فدرال به ثبت رساند
که نامزدی او را برای انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا اعالم میکرد.
رویداد

زنگ خطر برای مهاجران در آمریکا

وزیر دادگستری آمریکا در حکمی تعیین کننده تقاضای پناهندگی یک زن
قربانی خشونت خانگی از السالوادور را رد کرده است.
جف سشنز گفته است صرف اینکه کسی قربانی خشونت خانگی یا خشونت
باندهای جنایتکار باشد او را واجد شرایط کسب پناهندگی از آمریکا نمیکند.
عالیرتبهترین مقام قضایی آمریکا گفته است «وضعیت پناهندگی جوابی برای
دشــواریهای عمومی نیســت» .او مهاجران را به سوءاستفاده از نظام مهاجرت
آمریکا متهم کرده اســت .فعاالن حقوق مهاجرت میگویند این اقدام دهها هزار
پرونده تقاضای پناهندگی در آمریکا را تحت تاثیر قرار میدهد.
پولتیک

تدارک براندازی تونس توسط امارات

ســایت فرانسوی «موند افریک» ویژه مســایل قاره آفریقا به نقل از برخی
منابــع دیپلمات غربی اعــام کرد ،دیدار محرمانه لطفی براهم ،وزیر کشــور
برکنار شــده تونس در جزیره جربه این کشــور با مدیر مرکز اطالعات امارات
پس از بازگشــت وی از نشست مقدماتی سران پاریس درباره لیبی در  ۲۹مه
گذشــته انجام شد .این سایت فرانســوی در ادامه گزارش خود آورد ،در این
دیدار محرمانه دو طرف درباره نقشــه راهی به اتفاق نظر رســیدند که بتواند
تغییرات اساسی را در راس هرم قدرت در تونس ایجاد کند از جمله برکناری
یوسف الشاهد ،نخست وزیر این کشور ،انتصاب کمال مرجان ،وزیر دفاع سابق
زین العابدین بن علی ،رئیس جمهوری مخلوع تونس به عنوان نخســت وزیر
و برکناری باجی قائد السبســی ،رئیس جمهوری تونس به دلیل بیماری .این
نقشــه راه به ســناریوی حبیب بورقیبه ،رئیس جمهوری پیشــین تونس که
توسط بن علی برکنار شد ،شــباهت دارد .همچنین سایت موند افریک فاش
کرد ،لطفی براهم که مرد در سایه با جاهطلبیهای بسیار توصیف میشود ،به
چند تن از چهرههای سیاســی تونس از جمله رضا بلحاج ،یکی از بنیانگذاران
جدا شــده حزب «ندای تونس» ،حزب حاکم در این کشور پیوسته و جنبش
خود «اول تونس» را تاسیس کرد و نیز به برخی دیگر از سیاسیون تونس که
از اماراتیها مبالغی را جهت بازســازی معادله سیاسی دریافت کردند ،نزدیک
شد .طبق گزارش موند افریک ،این چهرههای سیاسی تونس اخیرا یک ائتالف
جنجالی با حافظ قائد السبســی ،پسر رئیس جمهوری که روابط متشنجی با
یوسف الشاهد ،نخست وزیر تونس دارد ،تشکیل دادند.
همچنین این ســایت گزارش داد ،از جمله هدفهای سیاسی طرح امارات،
در نهایت دور کردن جنبش النهضه از روند سیاســی تونس است ،هر چند که
این حزب از طریق انتخابات به قدرت رسید و وارد ائتالفی با رئیس جمهوری
فعلی شــد .در گزارش مذکور آمده است ،برخی مسؤوالن فرانسوی ،آلمانی و
الجزایری طرح امارات را افشا کرده و جزئیات آن را به اطالع مسؤوالن تونس
رساندند .لطفی براهم در سپتامبر  ۲۰۱۷به عنوان وزیر کشور تونس منصوب
و  ۹ماه بعد برکنار شد .او اواخر فوریه گذشته کمی پیش از برکناریاش با یک
هواپیمای شخصی به عربستان سفر و در آنجا با پادشاه عربستان دیدار کرد.
این ســفر که اعالم شد ،بیش از زمانی که رســما گزارش شده بود ،ادامه
داشته ،موجب ایجاد تردیدهایی درباره اهدافش شد.
در آن زمان مجتهد ،کاربر عربستانی مشهور توئیتر از دیدار براهم و رئیس
جمهوری مخلوع تونس که در عربستان اقامت دارد ،سخن گفت.
کوتاه از جهان

آتش سوزی در فرودگاه فرانکفورت

دویچه وله :ستونی از دود در فرودگاه فرانکفورت آلمان صبح روز دوشنبه
مســافران و بدرقه کنندگان را سراســیمه کرد .آتــش گرفتن یک خودروی
کِشــنده هواپیما ،به هواپیمای ایرباس لوفت هانزا به شدت آسیب زد و در پی
آن  ۱۰نفر زخمی شدند.

فراخوان بزرگ خودروهای بنز

دویچه وله :دولت آلمان دســتور بازگرداندن «فوری»  ۲۳۸هزار دستگاه
خودروی دایملر بنز در ســطح آلمان را برای تعمیــر صادر خواهد کرد .علت
آن «سیســتم غیرمجاز خاموش کردن موتور» است .این ایراد فنی  ۷۷۴هزار
خودرو در سطح اروپا را در بر میگیرد.

حمله ترکیه به پ.ک.ک

رویترز :بر اســاس اعالم ارتش ترکیه ،این  12هــدف در مناطق قندیل،
کرکوک و آواشین باسیان در شمال عراق قرار دارند و پناهگاهها و انبار مهمات
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را شامل میشوند .ارتش ترکیه به تازگی
حمالت خود علیه پ.ک.ک در شمال عراق را افزایش داده است.

رهبر کرهشمالی و رییس جمهوری آمریکا
برای نخســتین بار چشــم در چشــم با هم
دســت دادند« .کیم جونگ اون» با لبخندی
بر لب خطاب به ترامپ گفت« :از دیدن شــما
خوشوقتم ،آقای رییسجمهور ».ترامپ نیز در
مقابل با چهرهای جدی روی شانه اون زده و با
او دست داد.
کارشناســان تحلیل زبان بــدن معتقدند
که «دونالد ترامــپ» ،رئیسجمهوری آمریکا
و «کیــم جونگ اون» ،رهبر کره شــمالی 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 نشســت در
سنگاپور مقداری اضطراب را نیز نشان دادند.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی هتل محل
برگزاری نشست تاریخی رهبران کره شمالی و
آمریکا را هتل لوکســی طراحی شده به دست
معمار بریتانیایی توصیف کرد و نوشت :جزیره
دیدار اون و ترامپ در گذشته مخفیگاه دزدان
دریایی بوده است.
«دونالــد ترامپ» در حاشــیه مذاکرات با
«کیــم جونگ اون» گفت کــه «رابطه خیلی
خوبی» با رهبر کره شــمالی برقرار کرده است
و اون نیز این دیدار را «مقدمهای برای صلح»
توصیف کرد .در نهایت «سند تفاهمی» امضاء
شــد .تا این مرحله دســتیابی به آین تفاهم
یــک پیروزی بــزرگ برای ترامپ محســوب
میشود .رهبر کره شمالی این سند مشترک را
«تاریخی» خواند و گفت تصمیم گرفته گذشته
را به گذشته بسپارد.
به گزارش «مردمساالری آنالین»« ،دونالد
ترامپ» و «کیم جونگ اون» ســاعت نه صبح
روز گذشته (سهشنبه) به وقت سنگاپور با هم
دیدار کردند .رئیسجمهور آمریکا در مدت ۱۳
ثانیهای با اون دســت داد ،طبق معمول با اول
دراز کردن دست خود و همچنین لمس شانه
رهبر کره شمالی حس تسلط و کنترل را نشان
داد« .کیم جونگ اون» نیز که نمیخواســت
عقب بماند با قدرت دســت ترامــپ را تکان
میداد و مســتقیم به چشمان او در این مدت
نگاه میکرد.
پیش از آغاز گفتوگوی محرمانه ترامپ و
اون ،رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت:
احســاس فوقالعادهای دارم .ما گفتوگوهای
مهمی خواهیم داشــت کــه فوقالعاده موفق
خواهد بود .این باعث افتخار من است و شکی
ش رو داریم.
ندارم که ما روابط فوقالعادهای پی 
پاسخ اون به خبرنگاران اما محتاطانهتر بود
و او حتی به صورت تلویحی به گذشــته سیاه
روابط واشــنگتن-پیونگ یانگ هم اشاره کرد.
رهبر کره شمالی در حالی که سخنانش توسط
مترجم ،برای خبرنگاران غربی ترجمه میشد،
گفت :رسیدن به این نقطه آسان نبود .برای ما،
[رفتارهای] گذشته ما را عقب نگه میداشت و
شیوهها و قضاوتهای پیشین ،چشم و گوش ما
را میپوشــاند؛ با این حال ما توانستیم بر همه
اینها غلبه کنیم [و به اینجا بیاییم[.
ترامپ و کیم؛ تنها پشت درهای بسته
«دونالد ترامپ» و «کیم جونگ اون» پس
از خوش و بش با یکدیگر در مقابل دوربینها،
به اتاق گفتگوی محرمانه رفتند؛ جایی که در
آن هیچ کدام از مشــاوران و دســتیاران این
دو حضور نداشــتند و جلســه تنها در حضور
مترجمان ترامپ و کیم برگزار شــد .گفتگوی
محرمانه ترامپ و کیم  48دقیقه طول کشید
و بعــد از ایــن گفتگوی محرمانــه ترامپ به
خبرنگاران گفت که رابطه بسیار خوبی با اون
شــکل داده اســت .هیچکس نمیداند در این
جلسه محرمانه چه گذشته است.
ترامــپ پیش از ایــن در اوایل هفته گفته
بود که در همان یک دقیقه نخســت مذاکره با
رهبر کرده شمالی خواهد فهمید که آیا معامله
بزرگ بین آمریکا و کره شمالی حاصل خواهد
شــد یا نه .شاید چینیها هم نگران این باشند
که در این گفتگوی محرمانه ،مقدمه ساخت و
ِ
پاخت پیونگ یانگ و واشــنگتن شکل گرفته
باشــد و هیأت حاکمه کره شــمالی پس از به
دســت آوردن تضمینهای امنیتی ،به سمت
غرب چرخش کند.
بــا این حال ،بعید بهنظر میرســد که کره
شــمالی بتواند پس از دهههــا تقابل و رابطه

رهبران آمریکا و کرهشمالی سند تفاهم امضا کردند

تفاهم ترامپ و اون در هتل انگلیسی
رهبر کره شمالی به کاخ سفید دعوت شد

خصمانه ،به واشــنگتن اعتماد کرده و متحد
قدیمــی خود یعنی پکن را کنــار بگذارد .اون
دیدار خود با ترامپ را «مقدمه صلح» خوانده
اســت؛ باید دید واقعاً این دیدارها به مقدمهای
برای پایان تنشها در شبه جزیره کره تبدیل
خواهند شد یا خیر.
دیدارهای بعدی ترامپ و اون
پس از پایان دیدار محرمانه رئیس جمهوری
آمریکا و رهبر کره شــمالی به اتاقی رفتند که
مقامات ارشــد این دو کشــور در آن مشغول
مذاکره بودند .بدین ترتیب برای بار دوم ،ترامپ
و اون در یــک فضای گروهی به مذاکره با هم
پرداختند .در این مذاکرات ،مایک پمپئو وزیر
امور خارجه و جان بولتون مشــاور امنیت ملی
کاخ ســفید که اظهارات وی خشم پیونگ را
برانگیخته بود نیز حضور داشتند .بولتون گفته
بود که کره شمالی باید مدل خلع سالح لیبی
را بپذیرد .معمر قذافی در ســال  2004تمام
تأسیسات هستهای خود را برچید ،بار کشتی
کرد و به آمریکا فرستاد .بعد از مذاکرات سران
ارشــد دو کشور کره شــمالی و آمریکا ،دیدار
ســوم در مراســم نهار کاری مشترک صورت
گرفت .منوی غذای منتشــر شــده برای نهار
کاری مشــترک ،بیشتر الهام گرفته از آشپزی
کره بود .پیش غذا ساالد میگو و آووکادو بود و
همینطور ساالد کرابو با هشتپای تازه .غذای
اصلی آنها نیز گوشــت گاو ،گوشت خوک و
ماهی با ســبزیجات بود و دســر نیز شیرینی
شکالتی و بستنی وانیلی بود.
ترامپ پس از نهاری کاری مشترک با رهبر
کره شمالی گفت :خیلی پیشرفت کردیم؛ واقعاً
مذاکره با «کیم جونگ اون» خیلی مثبت بود؛
واقعاً خیلی بهتر از آن چیزی بود که هر کسی
ممکن است تصور کند .ما داریم میرویم امضا
کنیم! خبرنگاری از او پرسیده ،چه چیزی امضا
خواهد شــد؟ و ترامپ که عاشــق غافلگیری
است مثل همیشه پاســخ داد که ظرف چند
دقیقه خواهید دید!
امضای سند تفاهم
ترامــپ و کیم جونــگ باالخــره پس از
پیادهروی پس از نهــار وارد اتاق امضای متن
مشترک شــدند .ترامپ در مراسم امضای این
متن مشــترک گفت« :یک متن بسیار مهم و
یک متن جامع را امضــا میکنیم .من و کیم
چیزهــای زیــادی در مورد هم یــاد گرفتیم.
فهمیدم کیم جونگ اون مرد بااستعدادی است
و کشــورش را خیلی دوســت دارد .ما دفعات
بسیار زیادی با هم دیدار خواهیم کرد ».کیم
جونگ اون نیز گفــت« :ما یک دیدار تاریخی
داشتیم؛ ما تصمیم گرفتیم که گذشته را پشت
سر بگذاریم» .دونالد ترامپ گفت هر دو بسیار
مفتخر هســتند که بعد از مذاکرات موفقیت
آمیز« ،ســند تفاهم» را به طور مشترک امضا
میکننــد .کیم جونگ اون هم گفت بســیار

سومین بازجویی از نتانیاهو

پلیس رژیم صهیونیســتی بار دیگــر در تحقیقات پرونده فســاد که به
غول ارتباطاتی این رژیم مرتبط اســت ،از بنیامیــن نتانیاهو بازجویی کرد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،پلیس اسرائیل امروز سهشــنبه وارد سکونتگاه
بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم صهیونیستی شــد .دو تن از نزدیکان
نتانیاهو به ظن دســت داشتن در فســاد مالی که در آن صدها میلیون دالر
به نفع شــرکت ارتباطی «بزک» ( )Bezeqپرداخت شده ،بازداشت شدند.
قرار بوده در مقابل این پول ،ســایت خبری شــرکت بزک موسوم به «واال»
( )Wallaپوشش خبری مثبتی از نخستوزیر رژیم صهیونیستی ارائه کند.

خوشــحال است که «سندی تاریخی» را امضا
میکند .او از رئیس جمهوری آمریکا به خاطر
برگزاری این نشست تشکر کرد.
ترامپ گفت که از این پس روابط دو کشور
«بســیار متفاوتتر از گذشــته» خواهد بود.
او رهبر کره شــمالی را «کیــم» نامید و از او
تشــکر کرد و بار دیگر گفت که این مذاکرات
از هرآنچــه دیگران پیشبینی میکردند ،بهتر
بوده اســت .وقتی خبرنــگاران از آقای ترامپ
درباره مســاله تسلیحات هستهای کره شمالی
و خلع سالح این کشور پرسیدند ،ترامپ پاسخ
داد« :ما این فرآیند را بســیار بسیار زود شروع
خواهیم کرد ».ترامپ همچنین به خبرنگاران
گفت که رهبر کره شــمالی را به کاخ ســفید
دعوت خواهد کرد.
اما محتوای ســند تفاهم امضا شــده چه
بود؟ آمریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره
متعهد به ایجاد روابــط جدیدی میان آمریکا
– جمهــوری دموکراتیک خلــق کره مطابق
با میل مردم دو کشــور برای صلح و موفقیت
میشــوند .آمریکا و جمهــوری دموکراتیک
خلق کره تالشهای مشــترکی را برای ایجاد
یک نظام صلح پایدار و باثبات در شــبه جزیره
کره آغاز میکنند .جمهوری دموکراتیک خلق
کره با تاکید مجدد بر بیانیه  ۲۷آوریل ۲۰۱۸
پانمونجــوم متعهد به تــاش در جهت خلع
سالح هستهای کامل شبه جزیره کره میشود.
آمریکا و جمهــوری دموکراتیــک خلق کره
متعهد میشوند که اجساد باقی مانده سربازان
آمریکایی کشــته شــده در جنگ کــره را از
جمله با استرداد گروهی که تاکنون شناسایی
شدهاند ،حل و فصل کنند.
همه آنچه که از این سند برمیآید این است
که توافق امضا شده برخالف همه جنجالهای
تبلیغاتی ترامپ و تیماش تنها آغاز یک پروسه
دشوار است و این مذاکرات آتی وزیر خارجه و
دیگر مقامات آمریکایی با طرف کرهای خواهد
بود که مشخص میکند سند امضا شده تا چه
حد میتواند موفق باشد.
نشست خبری ترامپ در سنگاپور
ترامپ چند ســاعت بعد از دیــدار با کیم
جونگ اون در نشست خبری گفت که تحریمها
علیه کره شمالی فعال به قوت خود باقی خواهد
ماند .وی گفت که این کشور مانورهای نظامی
در منطقه را که به گفته او هزینه بسیار باالیی
داشته و بســیار تحریک کننده بوده ،متوقف
میکنــد .اون همچنین گفت که تعهدی برای
کاهش تعداد پرســنل نظامــی آمریکا در کره
جنوبی ندارد.
رئیــس جمهوری آمریکا گفــت که «کیم
ی کردن کامل
جونگ اون» بر تعهد خود به عار 
شــبه جزیره کره از تسلیحات هستهای تأکید
کرده است .ترامپ گفت که کیم جونگ اون به
صورت شفاهی به او گفته است که کره شمالی

اعمال فشار آل خلیفه به منتقدان سیاسی

پادشــاه بحرین دســتور داد ،به رهبران و اعضای گروههای سیاسی منحل
شده اجازه کاندیداتوری برای عضویت پارلمان داده نشود .به نظر میرسد این
حکم ،تالشــی جدیدی برای تحت فشار گذاشتن مخالفان سیاسی در بحرین
چند ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی است .به گزارش خبرگزاری رسمی
بحرین ،حمد بن عیسی آل خلیفه ،پادشاه بحرین اصالح ماده سه قانون اساسی
این کشــور در ارتباط با حقوق سیاسی را تایید کرد .پیش از این کسی که به
دلیل ارتکاب جرم یا بزهی در ارتباط با سلب آزادی محکوم شده ،تنها در زمان
گذراندن دوره مجازاتش از حقوق سیاسی محروم میشود.

بازداشت کالهبرداران اینترنتی آمریکا
در جریان رشــته عملیات علیه کسانی که با فرستادن
ایمیــل از افراد کالهبــرداری میکنند ،آمریــکا  ۷۴نفر را
بازداشت کرده که  ۳۰نفرشــان در نیجریه بودهاند .آمریکا
گفته با این کالهبرداریها مبارزه میکند «فارغ از اینکه این
افراد کجا اقامت دارند».
وزارت دادگســتری آمریکا میگوید این افراد با انتشــار
هرزنامههایــی مرتبط بودهاند که در آنها فرســتنده تالش
میکند سر گیرنده ایمیل کاله بگذارد و او را قانع کند مبلغی
را حواله کند .این کالهبرداریهای اینترنتی سالهاست که

در حال نابود کردن یک سایت آزمایشی بزرگ
مربوط به موتورهای موشــک اســت .وی در
پاسخ به پرسشی در مورد زمان دقیق آغاز نابود
کردن ســایتهای هستهای کره شمالی گفت:
«این کار زمان میبرد ،خیلی زمان میبرد ،ولی
تخریب آن قرار است خیلی زود آغاز شود».
«دونالد ترامــپ» گفت «کیم جونگ اون»
دعوت او را برای بازدید از کاخ سفید پذیرفته
اســت .او پیش از این گفته بــود از رهبر کره
شــمالی برای دیدار از کشــورش دعوت کرده
اســت .هنگامی که از ترامپ سؤال شد که آیا
درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی نیز
با کیم جونگ اون صحبت کرده اســت ،گفت:
«درباره حقوق بشر هم صحبت کردیم و رهبر
کره شمالی در این زمینه هم کارهایی خواهند
کرد».
واکنشها به دیدار سنگاپور
پــس از اتمام دیدار تاریخــی اون و ترامپ
«ســرگئی الوروف» ،وزیــر خارجه روســیه
برگزاری نشست رئیسجمهوری آمریکا و رهبر
کرهشمالی امری مثبت دانسته است.
«بوریس جانســون» ،وزیر خارجه انگلیس
نیز تعهد کره شــمالی به خلع سالح هستهای
را نشانهای دانسته از اینکه رهبر این کشور در
نهایت پــس از دیدار با ترامپ پیام را دریافت
کرده است.
سخنگوی «ترزا می» ،نخست وزیر انگلیس
نیز گفته است که ما از نشست سازنده ترامپ
و اون استقبال میکنیم .برداشتن گامهایی در
جهت ثبات منطقه برای رشد اقتصادی جهان
اساسی است .کارهای زیادی باید انجام شود و
ما امیدورایم اون به مذاکرات با حسن نیت و در
جهت تایید کامل خلع سالح هستهای برگشت
ناپذیر ادامه دهد.
«یوکیا آمانــو» ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در بیانیهای اعالم کرده اســت که
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی آمــاده انجام
هرگونه فعالیتهای بررسی و راستی آزمایی در
جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)
در صورت درخواســت کشــورهای مربوطه و
تایید شورای حکام این آژانس است .در همین
حال «شینزو آبه» ،نخست وزیر ژاپن نیز تاکید
کرده اســت که توکیو از امضای ســند پس از
نشســت آمریکا  -کره شمالی حمایت میکند
و آن را گامی به ســوی راهحل جامع مســائل
مختلف میداند.
شینزو آبه در جمع خبرنگاران تاکید کرده
اســت که این حقیقت که «اون» تعهدش را از
طریق امضای سندی برای خلع سالح هستهای
کامل تایید کرده ،گامی رو به جلو برای راهحل
جامع درباره مســائل مختلف است و ما از آن
استقبال میکنیم.
نخست وزیر ژاپن همچنین گفته است که
با رئیسجمهوری آمریکا درباره این نشســت

خیلی شــایع شــده و آمریکا وعده داده اســت با این افراد
«فــارغ از اینکه کجا هســتند» برخورد کنــد .مقامهای
آمریکایی میگویند از ابتدای سال میالدی جاری ،دستکم
 ۱۶میلیــون دالر از این مبالغ را ضبــط کردهاند یا جلوی
انتقالشــان را گرفتهاند .این تالشها که با همکاری پلیس
فدرال آمریکا و همینطورپلیس محلی بوده اســت ،افرادی
را هدف گرفته اســت که مثال با جازدن خود به عنوان یک
شریک تجاری یا همکار ،مخاطبانشان را قانع میکنند پول
به حساب آنها بریزند.

تلفنی گفتوگو خواهد کرد و از او بابت مطرح
کردن مساله ربایش اتباع ژاپنی در کره شمالی
تشکر میکند.
آبه اعالم کرده است که مایلم تا هر تالشی
کــه از دســتم برمیآید با همــکاری نزدیک
با ایالــت متحده آمریکا ،کــر ه جنوبی ،چین،
روســیه و جامعه بینالمللی در راســتای حل
مســائل مختلف کنونی درباره کره شمالی از
جمله مساله ربایش شهروندان ژاپنی و مسائل
هستهای و موشکی انجام دهم.
از ســوی دیگــر «مــون جائــه ایــن»،
رئیسجمهــوری کــر ه جنوبی تاکیــد کرد:
کشــورش قصد دارد از اجــرای کامل آخرین
توافقات که اون و ترامپ اطمینان حاصل کند.
او مدعی شده است که سئول در مسیر صلح
و همکاری پیونگ یانگ را همراهی خواهد کرد
و متعهد شــد تا تاریخ جدیدی با کره شمالی
بنویسد.
آیا دیدار ترامپ و کیم موفق خواهد بود؟
«کریســتوفر هیل» ،دیپلمات آمریکایی و
سفیر سابق این کشور در کره جنوبی در مورد
مذاکــرات رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره
شــمالی گفت« :تمام روسای جمهوری قبلی
آمریکا میتوانســتند با رهبران کره شــمالی
مالقــات کنند .اما این کار را نکردند چون کره
شمالی حاضر به عقبنشینی از جاهطلبیهای
هستهای خود نشده بود .ترامپ کاری متفاوت
انجام داد .من فکر میکنم آخر کار ،کره شمالی
میگوید از تســلیحات هســتهای خود دست
خواهد کشــید اما زمانی برای آن مشــخص
نخواهد کرد .در این صورت بازهم همانجایی
خواهیــم بود که در مذاکرات پیشــین با این
کشور رســیدیم .سوال اصلی اینجاست که آیا
ترامپ خواهد توانســت این گفتگوها را جلوتر
ببرد؟»
چینیها هم نســبت به مذاکــرات آمریکا
و کره شــمالی خیلــی خوشبیــن نبودهاند.
خبرگزاری دولتی چین در واکنش به نشست
ســنگاپور اعالم کرد که هیچکس انتظار ندارد
که یک دیدار نیــمروزه «تمام اختالفها را از
بین ببرد و بیاعتمــادی عمیقی که میان دو
دشمن قدیمی وجود دارد را برطرف کند».
چین هشدار داده که به جای مسابقه برای
رســیدن به نتایج ،بهتر است مسیری دقیق و
مســتمر برای مذاکره انتخاب شود .در گزارش
کردن
خبرگزاری شــینهوا آمده است« :طی
ِ
مســیر رســیدن به هدف غیرهستهای کردن
شــبه جزیره و برقراری صلح و رفاه در منطقه،
نیاز به صبــر و درایت دارد ».با این حال ،پس
از برگزاری دیدار ترامپ و رهبر کره شــمالی،
واکنش چین به این دیدار مثبت بود و پکن این
رویداد را ســتود .وزیر خارجه چین گفت این
که سران دو کشور «میتوانند با هم بنشینند
و گفتوگوهای دوســویه داشته باشند معنی
خوب و مهمی دارد و تاریخ جدید را میسازد».
خبرگزاری رسمی کره شمالی هنوز به نتایج
دیدار ترامپ و کیم جونگ اون واکنش نشــان
نداده اســت .این خبرگزاری گــزارش زنده از
دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی پخش نکرد.
با این حال ،خبرگزاری رســمی کره شــمالی
روز گذشــته اعالم کرد که هدف کیم جونگ
اون از مذاکــره با ترامپ ایجاد «ســاز و کاری
دائم و پایدار برای رســیدن به صلح» و عاری
شدن شــبه جزیره کره از تسلیحات هستهای
اســت .این خبرگزاری دیــدار اون و ترامپ را
بخش مهمــی از «دوره تغییر» توصیف کرده
بود .با این حال ،خبرگزاری کره شمالی گفته
که منظور کره شمالی از خلع سالح هستهای
در شــبهجزیره کره این است که آمریکا چتر
حمایتی هســتهاش از ژاپن و کــره جنوبی را
بردارد .ایــن خبرگزاری اعالم کــرده که کره
شمالی به خلع ســاح یکجانبه تن نمیدهد.
این امر ممکن است در ادامه در روند مذاکرات
آمریکا و کره شــمالی اخالل ایجاد کند .باید
دید آیا طرفین در اجرایی کردن «سند تفاهم»
امضاشــده موفق خواهند بود یــا خیر .آمریکا
و کره شــمالی بارها تا چنین مرحلهای پیش
رفتهانــد ،اما هر بار پس از چند ســال دوباره
تنشها بین این دو باال گرفته اســت .باید دید
آیا این بار ترامپ و اون میتوانند کار تمام نشده
رهبران قبلی دو کشور را تمام کنند یا خیر؟

افشای دیدار مقامات اماراتی و اسرائیلی

مجله نیویورکر در گزارشــی نوشت ،آژانسهای ســازمان اطالعات آمریکا از
تماسهای تلفنی میان مسؤوالن ارشد امارات و مسؤوالن اسرائیلی از جمله یک
مکالمه تلفنی میان یک مسؤول ارشــد اماراتی و بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اســرائیل اطالع داشتند .آدم آنتاوس ،نویســنده این گزارش گفت که هیالری
کلینتون ،به عنوان وزیر خارجه پیشین و نامزد ریاستجمهوری آمریکا میدانست
که امارات و عربســتان پشت پرده با دستگاه موساد اسرائیل برای مقابله با نفوذ
ایران همکاری میکنند .وی گفت که آژانسهای اطالعات آمریکا از دیدار محرمانه
میان مسؤول ارشد اماراتی و رهبران اسرائیلی در جزیره قبرس اطالع داشتند.

کمیته اطالعاتی سنای آمریکا
یک کارمند ســابق کمیته اطالعاتی ســنای آمریکا بر
ســر پرونده «درز اطالعات» خــودش را به پلیس فدرال
تحویل داده اســت .مقامهای آمریکایی میگویند جیمز
وولف۵۸ ،ســاله ،که حدود  ۳۰سال مدیر امنیتی کمیته
اطالعاتی ســنا بود ،درباره تماسهایش با روزنامهنگاران
به پلیس فدرال دروغ گفته اســت .آقــای وولف در دوره
مســئولیتش به اطالعات فوقمحرمانه دسترسی داشته
ولی بهطورمشخص درباره درز اطالعاتی متهم نشده است.
بازپرسهای پرونده میگویند او درباره تماس با خبرنگاران

به افبیآی دروغ گفته اســت .در زمان ریاستجمهوری
بــاراک اوباما که دولت آمریکا در پی کاهش درز اطالعات
به رسانهها بود ،مقررات ســختگیرانهتری وضع شد که
مقامهــای آمریکایی باید در تماس با رســانهها احتیاط
بیشــتری کننــد و حتــی معاشــرتهای ناخواســته و
برنامهریزینشدهشــان با خبرنگاران را هم گزارش دهند.
جیمز وولف که ماه گذشــته بازنشســته شد ،روز جمعه
رسما متهم شــد که پاییز گذشته در ماه دسامبر ۲۰۱۷
اظهارنظرهای نادرستی کرده است.

تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه
آمریکا به اتهام جرایم گســترده سایبری تحریمهای
جدیدی را علیه  ۵شرکت و  ۳شهروند روسیه وضع کرد.
«استیون منوچین» ،وزیر دارایی آمریکا ،روز دوشنبه
( ۱۱ژوئن ۲۱ /خرداد به وقت محلی) در واشنگتن اعالم
کرد که این تحریمها در ادامه تالشهای ایاالت متحده
در راســتای مقابله بــا فعالیتهای مرتبــط با حمالت
ســایبری «عوامل مخرب» هدایتشده از سوی روسیه،
ارتش این کشــور و ســرویسهای اطالعاتی آن اعمال
میشود.
به گفته منابع آمریکایی ،ســازمان اطالعاتی داخلی

روســیه موسوم به ســرویس امنیت فدرال ( )FSBدر
تأمین منابع و تجهیزات برخی از مؤسســات تحریمشده
دست داشته و یکی از آنها را راهاندازی کرده است.
منوچیــن گفــت کــه ایــن مؤسســات و افــراد
تهدیدی بــرای امنیت آمریکا و مؤتلفاناش محســوب
میشدهاند .شــرکتهای تحریمشده روسیه «Digital
Security»،
«ERPScan»،
«Embedi»،
 »«Kvant Scientific Research Instituteو
« »Divetechnoservicesهستند.
وزیر دارایی آمریکا از جمله به حمله سایبری جنجالی

ناتپتیا ( )NotPetyaدر ســال گذشته میالدی اشاره
کرد کــه در درجه اول اوکراین را هــدف قرار داد و به
سرعت در سراسر جهان گســترش یافت .افزون بر این
منوچین حمالت سایبری به شبکه انرژی آمریکا و تالش
برای نفوذ مخرب در زیرســاختهای شبکهای جهانی را
نمونههایی از اقدامات بیثباتکننده روســیه دانست که
تحریمهای اخیر ایاالت متحده پاسخی به آنهاست.
به گفتــه وزارت دارایــی آمریــکا ،تحریمهای تازه
همچنیــن برای دور نگه داشــتن روســیه از کابلهای
اطالعاتــی زیردریایی وضع شــدهاند کــه انتقال بخش

بزرگی از دادههای مخابراتی جهان را برعهده دارند.
دولت آمریکا ماه مارس ســال جــاری ( )۲۰۱۸نیز
تحریمهایی را علیه روســیه ،به دلیل مداخله احتمالی
مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۶ایاالت
متحــده ،وضع کرده بود .این تحریمها نیز  ۵شــرکت و
سازمان و  ۱۹شهروند روسیه را هدف قرار میداد.

