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یامذاکره بامن یا با هیچ کس!
عناوین تحریمهای جدیدآمریکا پرطمطراق بود
و همین باعث شده است بیشتر مورد توجه قرار
گیرد و بازتاب رسانهای گسترد های در جهان
پیدا کند اما عمال آثاری اقتصادی بر آنها مترتب
نیست .چون ظاهرا چیزی برای تحریم اقتصادی
باقی نمانده و از این نظر ،آمریکا به تحریم مقامات
ایــران روی آورده اســت .بنابراین تحریمهای
جدید بیشتر جنبه سیاسی و روانی دارد .وقتی
آمریکا سه ماه پیش کلیت سپاه پاسداران انقالب
اسالمی را تروریستی اعالم کرده است؛ تحریم
تک تک فرماندهان آن معنا و مفهوم خاصی
ندارد ،اما در میان این تحریمها ،به نظر تحریم
محمد جواد ظریف که ظاهرا قرار است ،چند روز
آینده اعمال شود ،مهمتر است و پیام و اهداف
خاصی دارد و آن هم تحریم دیپلماسی ایران
در هنگامهای است که آمریکا خود را مشتاق
مذاکره نشان میدهد .احتماال هدف اساسی
این تحریم فلج کردن تحرکات دیپلماتیک ایران
اســت .بر اســاس منشور سازمان ملل و حقوق
بینالملل چنین تحریمهایی نباید مانعی بر
راه فعالیت دیپلماتیک کشور به عنوان یک حق
حاکمیتی ایجاد کند ،اما مناسبات بینالمللی
بیشتر بر مدار معادالت جهانی قدرت میچرخد
و زور این معادالت همواره بر حقوق بینالملل
چربیده است .حال باید منتظر ماند و دید آمریکا
به چه شکل تحریم علیه وزیر خارجه را اعمال
میکند ،اگر به مانند تحریمهای اقتصادی که
هر شرکتی را به خاطر تجارت با ایران مجازات
میکند ،بخواهد با کشورهایی که میزبان ظریف
خواهند شد ،برخورد کند و برای مقامات آنها
محدودیت تردد سفر به آمریکا اعمال کند ،آن
وقت بايد انتظار داشــت تحرکات دیپلماتیک
ایشان هم محدود شود .به نظر ،لسان حال این
اقدام ترامپ این است که حاال که قرار است با من
هیچ مذاکر های انجام ندهید ،اجازه نمیدهم
با دیگران هم گفت وگو و مذاکره کنید .تحریم
دیپلماسی ایران در حالی انجام میشود که دولت
آمریکا تالش گسترد های را از رهگذر حوادث
نفتکشهابرایایجاداجماعجهانیومنطقهای
آغاز کرده است .از این رو ،این نوع تحریم به نوعی
در زمینه تحقق این هدف نیز قرار میگیرد.

رژیم صهیونیستی

صهیونیست ها 1500عیب در
نیروگاه دیمونا را فاش کردند

خطر در کمین
« چرنوبیل خاورمیانه»
فاش شدن عیوب نیروگاه دیمونا در جنوب رژیم
صهیونیستی به عنوان قدیمی ترین نیروگاه هسته
ایاسرائیل،نگرانیهاییدربارهامنیتوسالمتش
و نیز سرنوشت این نیروگاه با توجه به این که رژیم
صهیونیستی زرادخــانــه سالح هسته ای خود را
محرمانه نگه داشته ،به وجود آورده است .بر اساس
گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص ،مطالعات
جدید وجــود  ۱۵۳۷عیب و مشکل در نیروگاه
دیمونا در صحرای نقب در جنوب این رژیم را آشکار
کرده است.افزایش درخواست ها برای تضمین
های جدید و ایجاد مرکز پژوهشی جــدی ،رژیم
صهیونیستیرادرمرحلهایقراردادهاستکهبرای
اولین بار به داشتن سالح هسته ای اذعان کند.به
نوشته رای الیوم ،عوزی ایون یکی از دانشمندان
اسرائیلی که در تاسیس نیروگاه دیمونا مشارکت
داشته است درباره وقوع فاجعه شبیه چرنوبیل در
روسیهدرسال،۱۹۸۶بهعلتشیوهساختدیموناو
انباشتزبالههایخطرناکشورفتاردروغمسئوالن
اسرائیلی در این باره ،هشدار داده است.وی که از
چندینسالقبلبرایبستنایننیروگاهتالشمی
کنداماراهبهجایینبردهاست،برضرورتبستناین
نیروگاه به دالیل امنیتی تاکید دارد و این نیروگاه را
یکی از قدیمی ترین نیروگاه های هسته ای در دنیا
دانسته است.این دانشمند اسرائیلی از احتمال
نشتهستهایهرچندمحدودایننیروگاهخبرداد
وگفت:ایننیروگاههدفشرامحققساختهاستو
دیگرنیازیبهآننیست ۵۵.سالازعمرایننیروگاه
می گذرد و به نظر می رسد قدیمی ترین نیروگاه از
نوع خود در دنیا باشد و نیروگاه های هم عمر آن به
علت معیارهای امنیتی بین المللی بسته شده اند.
دالیل سیاسی سبب ادامه فعالیت دیموناست از
جمله در معرض خطر قرار گرفتن مشاغل هزاران
نفر .عالوه بر آن ایجاد نیروگاه جدید مستلزم این
استکهاسرائیلبهطوررسمیتوانهستهایخود
را اعالم کند .اسرائیل توان ایجاد نیروگاه هسته
ای جدید را ندارد و احدی هم قبل از امضای پیمان
منع اشاعه هسته ای با اسرائیل در زمینه احداث
نیروگاه همکاری نمی کند.میخال روزین از حزب
مرتزاسرائیلهمگفت:نیازینیستکهمنتظروقوع
فاجعهایباشیمتاتغییراتایجادشود.

ترفیعرتبه
ایوانکایکره

خواهر کوچکتر اون
مسئولیتبانکتائهسونگ،
بانک اتحاد مجدد و توسعه
تعدادی پروژه توریستی خط
آهن ومسئولیت 30شرکت
تجاری را نیز عهدهدار است.
اما این همه ماجرا نیست به
نظر میرسد اون در تالش
است تا تاکتیک جدیدی را
برای بهبود تصویر دولت خود
اتخاذ کند و این تاکتیک،
معطوف کردن توجهات به
زنان اطرافش است تا جایی
که حتی برگه های توافق
با کره جنوبی را در سال
2018باید خواهرش برای
او ورق بزند

شکستمذاکراتباآمریکاهمنتوانستخواهر
اون را از قدرت به زیر بکشد .او رئیس سازمان
جاسوسیکرهشمالیمیشود.چرااونفقطبه
خواهرشاعتماددارد؟

شریفی -مــذاکــرات کیم جونگ اون و دونالد
ترامپدرویتنامکهشکستخورد،خیلیهاازافول
قدرتمقامارشددیپلماسیکرهشمالییعنی«یو
جونگ»خواهرکوچکاونسخنگفتند،امابهنظر
میرسدستارهبختدخترکوچککیمجونگایل
که رسانههای کره جنوبی به دلیل مشاوره هایش
به بــرادرش «اون» او را «ایوانکای کره شمالی»
مینامند ،هنوز در اوج است .خبرگزاری یونهاب
روزگذشتهبهنقلازسازماناطالعاتکرهجنوبی
خبردادکه«کیمیوجونگ»بهعنوانرئیسسازمان
جاسوسیکرهشمالیانتخابخواهدشد.کیمیو
جونگکهپسازرهبرکرهشمالیفرددومدرحزب
حاکم به شمار م ـیرود ،هفته گذشته در جریان
سفر «شی» رئیس جمهوری چین به این کشور در
کنار کیم یونگ چول ،مذاکره کننده ارشد هسته
ایکرهشمالی،دیدهشد.سرویساطالعاتملی
کره جنوبی به نقل از یک نماینده این کشور اعالم
کرد« :او به نظر به سطح ریاست ترفیع وضعیتش
پسازیکاصالحپستارتقایافتهاست».سرویس
اطالعاتملیکرهجنوبیهمچنینگفتهاستکه
به خواهر رهبر کره شمالی نقش مدیریت روابط
خارجی ازجمله مذاکرات هستهای با آمریکا داده
میشود.امااوچگونهبهاینجایگاهرسید؟
▪خواهریکهبالبخند«اون»رانشانداد

حضور زنــان خاندان حاکم کره شمالی جلوی
دوربین رسانه ها ،تاپیش از آغاز گفت و گوهای
صلح دوکـــره در دوســـال گذشته ،پــدیــده ای

بسیار نادر بود .برای همین اولین حضور او در
انظار عمومی در دسامبر  2011و در مراسم
خاکسپاری پدرش کیم جونگ ایل بود .به گفته
منابع مرتبط با خانواده حاکم ،جونگ ایــل ،از
عالقهدخترشبهسیاستبسیارخشنودبودواین
مسئلهراباافتخاربرایمقاماتمهماندرکشورش
تعریف مـیکــرد .یو جونگ که بین ســال های
 1988تا  1989متولدشده ،همانند برادرش
برن سوئیس درس خوانده است .او در
در شهر ِ
آپارتمانی معمولی زندگی میکرد و در مدرسه
با نام مستعار «پاکمی یانگ» حضور یافت .گفته
میشودزمانیکهدرسال 2000یا 2001بهکره
شمالی بازگشت ،در دانشگاه «کیم ایل سونگ»
درپیونگیانگبهتحصیلدررشتهعلومکامپیوتر
پرداخت .پس از پایان تحصیالت ،عمهاش «کیم
کیونگهوی»مسئولیتبزرگکردناورابرعهده
گرفتواورابهکارهایپشتصحنهسیاستبرد.
یو جونگ همراه با عمهاش در کمیسیون دفاع
ملی و در دبیرخانه شخصی جونگ ایل کار کرد.
بنابراین می توان گفت :خواهر رهبر کره شمالی
که نزدیک ترین فرد به «اون» به شمار می رود با
ملزومات شغل جدید خود در سازمان جاسوسی
بیگانهنیست.پسازآنکهعمهاشدنیایسیاست
را ترک کرد ،یوجونگ در سال  2016جای او

غایب بزرگ منامهکیست؟
کارنشستاقتصادیدربحرین،محمودعباسکارزار
همزمانباآغازبه ِ
تبلیغاتیشدیدیعلیهآنبهراهانداختهاست.اوسرنوشتعرفاتراجلوی
چشمانخودمیبیند

نشست منامه که از آن بهعنوان نخستین گام
از طرح جنجالی «معامله قرن» یاد میشود ،در
بحرین آغــاز شد .جــارد کوشنر ،دامــاد و مشاور
ترامپ که بهظاهر ،فعالترین شخص در پیگیری
اینطرحاست ،گفتهکهایننشستتاهمینجای
کار موفق بوده و توانسته سرمایهگذاران زیادی را
جذبکند.اوامادرادامهبهتشکیالتخودگردان
اشــاره و غیبت آن را در این نشست بیاهمیت
معرفیکردهاست!تشکیالتخودگرداناززمانی
که معامله قرن تنها زمزمهای در برخی رسانهها
بود ،با آن مخالفت کرد .این موضع تا کنون ادامه
داشتهوبرشدتآننیزافزودهشدهاست.محمود
عباس با همه مشی سازشکارانهاش ،از سال
 2010به این سو ،متوجه شد که مسیر مذاکرات
بامنافعحداقلیملتفلسطینکهنتیجهعملکرد
عرفات بود هم سازگار نیست بنابراین با ترک
میز مذاکره ،در پی تغییر شرایط حول این میز
بــود که البته نتیجهای کسب نکرد.تشکیالت
خودگردانرابایدنتیج هتالشهایجبههحامیان
رژیمصهیونیستیومشخص ًاایاالتمتحدهآمریکا
از یکسو و عرفات و یارانش از سوی دیگر دانست.
این تشکیالت سرانجام بــرای نمایندگی ملت
فلسطین،مهارخطمقاومتوبهرسمیتشناختن
اسرائیل ،با عقبنشینی و محاسبات غلط عرفات

شکل گرفت .تشکیالت خودگردان ،اگرچه در
مسیری غلط شکل گرفته است و گام برمیدارد
اماب ههرحال،نمایندهرسمیفلسطیندرمجامع
بینالمللیاست.اینکهکوشنر،غیبتتشکیالت
خودگرداندرنشستمنامهرابیاهمیتتوصیف
میکند ،بسیار حائز اهمیت است؛ دولت آمریکا
و متحدانش ،نهتنها نتوانستهاند رضایت این
تشکیالت را برای حضور در منامه و
همراهی با معامله قرن کسب
کنند که در موضعی اعالمی،
فعالترین شخص آمریکایی
در این طرح ،تلویح ًا میگوید
میخواهیم مسئله فلسطین
را ح ــل کــنــیــم ،حــتــی ب ــدون
مشارکت همراهترین گروه
فلسطینی!اینجمله
کوشنر ،ماهیت
یکسویه معامله
قـــرن را بیشتر
از قــبــل اثــبــات
میکند .نبود
تشکیال ت
خودگردان
در منامه،

اظهار نظر مرتبط

برنارد آویشای؛نیویورکر

بی اعتمادی دربرابر بی صداقتی

«دولت ترامپ تصمیم گرفته رونمایی از چشمانداز سیاسی خود درباره معامله
قرن را به تعویق بیندازد و به جای آن با یک طرح اقتصادی آغاز کند؛ نمایشی که
با هویج شروع و به چماق ختم میشود ».این بخشی از بیانیه مشترک گروهی از
نمایندگان بخش خصوصی فلسطین است که تقریب ًا  80درصد تولید ناخالص
داخلی فلسطین را در دست دارند و با این بیانیه نشست منامه و مشوق اقتصادی
را که قرار است در این نشست به فلسطینیها اعطا شود تا به معامله قرن جارد
کوشنر تن دهند ،محکوم کردند .صائب عریقات ،مقام ارشد فلسطینی هم در
بیانیهایگفت:ظرفیتاقتصادیفلسطینتنهازمانیبهطورتماموکمالتجلی
مییابدکهاشغالپایانیابدوبهقوانینوقطعنامههایسازمانمللمتحداحترام
گذاشته شود .تیم کوشنر اص ً
ال از این موضع بخش خصوصی فلسطین و دولت
فلسطین خرسند نیست اما واقعیت این است که فلسطینیها برای شک کردن
به صداقت کوشنر دالیل زیادی دارند .راه حلهایی که تاکنون دولت دونالد
ترامپ برای «مسائل سیاسی» فلسطین داده است عبارت بودهاند از :جابهجایی
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس ،قطع یک میلیارد دالر کمک به فلسطینیها و
تعطیل کردن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن .عالوه بر این،
در تیم کوشنر سه یهودی ارتدوکس وجود دارند که دو نفر از آن ها یعنی فریدمن
و گرینبالت طرفدار پروپا قرص شهرک سازیها هستند .فریدمن یک بار در
مصاحبه با تایمز گفت ،اسرائیل «حق دارد برخی از مناطق کرانه باختری را
بگیرد ،اما نه همه آن را».

را بهعنوان یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب
کارگرانگرفت.درآنزمانازاوکهپیشترمعاونت
سازمان تبلیغات حکومت را برعهده داشت ،به
عنوان ملکه روابط عمومی پیونگیانگ یاد می
شد.اوبودکهتصویرلبخندبرادروچهرهمتعادلاو
را پس از شش آزمایش اتمی برای دیگران ترسیم
میکرد و در دو سال اخیر توانست تصور رسانهها
از کشورش را هم شکل دهد ،اما قدرت گیری و
پیشرفت یوجونگ ابتدای سال  2018بود که او
در اوج تنش میان پیونگ یانگ-واشنگتن همراه
تیمورزشیکرهشمالیبرایحضوردربازیهای
زمستانیالمپیک«پیونگچانگ»،بهکرهجنوبی
رفت .او اولین فرد در خانواده حاکم کره شمالی
بود که برای نخستین بار پس از پایان جنگ دو
کره در سال  ۱۹۵۳به سئول سفر میکرد .سفر
او یک رخــداد دیپلماتیک مهم بــرای دو کشور
محسوب میشد .لورا بیکر خبرنگار بی بی سی
در آن زمان نوشت« :کیم یو جونگ به کره جنوبی
رفت و چشمها را خیره کرد .وقتی با یادداشت
دستنویس بــرادرش به کاخ ریاست جمهوری
کره جنوبی وارد میشد ،شبکههای تلویزیونی او
رازیرذرهبینگرفتهبودند:پیراهنبراقش،آرایش
موها و هر حرکت کوچکش .شبکههای خبری
حتیبهجایآنکهاشارهکننداودرفهرستسیاه

آمریکا درباره نقض حقوق بشر قرار دارد ،ترجیح
دادنــد به کک و مکهای صورتش بپردازند...
حتی کسی به این نکته که کره شمالی آخرین
آزمایش اتمی خود را همین ماه پیش انجام داده
بودفکرنکرد».جوروانیازاینحضورآنقدرزیاد
بودکهآمریکابرایمقابلهبامقاصد تبلیغاتی کره
شمالی ،مایک پنس ،معاون رئیسجمهوری
این کشور را به افتتاحیه المپیم فرستاد .همین
جا بود که تصویر معروف شادمانی و هواداری
خواهر اون از تیم کشور در حالی که پشت سر
مایک پنس ایستاده بود در رسانه ها پخش شد.
در این مسابقه موج هیجان بین تماشاچیان
ملموس بود .گردنها کشیده شد و موبایلها
هوا رفت بلکه شمهای از او ببینند یا ثبت کنند.
در چهره همه حضار در ورزشگاه میشد خواند
که میگویند «او اینجاست .در خــاک کره
جنوبی ».او به حکومت مرموز و پنهانکار کره
شمالی چهر های انسانی بخشیده اســت ،اما
این همه ماجرا نبود .به نظر میرسد رهبر کره
شمالی در تالش است تا تاکتیک جدیدی را
برای بهبود تصویر دولت خود اتخاذ کند و این
تاکتیک ،معطوف کردن توجهات ودادن اختیار
به زنان اطرافش یعنی کیم یو جونگ ،خواهر و
ری سول جو ،همسرش است.

شکوفاییاقتصادیفلسطیناعالمشدهاست،اما
معنادارترینومهمترینغیبترارقمزدهاست.
درپسایننشستعمالتالشمیشودحلمسئله
فلسطین در سطح بینالمللی از مرحله سیاسی
▪آلخلیفه؛خائنبهآرمانقدس
خــارج و وارد مرحله اقتصادی شــود .این بدان
بــرای دومین روز متوالی نیز مناطق مختلف
معناست که در مرحله سیاسی،
کرانه باختری شاهد تظاهرات در
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای
مخالفت با معامله قرن و نشست
حــل مسئله فلسطین نیازمند
منامه بود.در بیت لحم فلسطینی
دامادترامپ،
شریکی فلسطینی هستند؛ اما در
ها با برگزاری تظاهراتی در مرکز فعالترینشخص
مرحله اقتصادی درواقــع نیازی
شهر ،پالکاردهایی در محکومیت
نشستمنامهحملکردندوتصاویر آمریکاییدرطرح
ندارند و با تطمیع و فریب ازطریق
ً
ترامپ را به آتش کشیدند.هزاران معاملهقرن،تلویحا مال و ثروت ،شریک فلسطینی را
نفردرنابلسهمباحملپرچمهای میگویدمیخواهیم بهدنبالخودمیکشانند.نشست
فلسطین،پرچمرژیمصهیونیستی مسئلهفلسطینرا
بحرین که پیوست اقتصادی طرح
وآدمکترامپرابهنشانهابرازخشم حلکنیم،حتیبدون «معامله قــرن» آمریکا محسوب
بهآتشکشیدند.مسئوالنبحرین مشارکتهمراهترین میشود ،درواقع تالش میکند با
تطمیع مالی ،فلسطینیها را در
نیز همزمان با برگزاری نشست گروهفلسطینی!
یکپارچهسازی قدس برای رژیم
جنجالی منامه ،هــر گونه
اسرائیل و بازنگشتن آوارگــان فلسطینی همراه
فعالیتهاوبرنامههایداخلیدرمخالفت
کند .موضوع قدس موضوعی نیست که رهبران
با این نشست و «معامله قــرن» را ممنوع
فلسطینی بتوانند بر سر آن معامله کنند .این را
کردند .هرچند هدف ظاهری اجالس
بهتر از هرکسی محمود عباس ،رئیس تشکیالت
بحرینجلبکمکهایمالیبرایایجاد
خــودگــردان فلسطین م ـیدانــد .پیش از او،
آمریکاییها در کمپدیوید ( 2در سال )2000
یاسر عرفات را نیز در چنین وضعیتی قرار داده
بودند؛ اما عرفات با وجود جایگاه کاریزماتیک،
نتوانست در همراهی با واشنگتن تصمیمی
اتخاذ کند و دستآخر بهطرز مشکوکی کشته
شــد.از سال  1948تاکنون ،این نشست تنها
نشستی است که درباره قضیه فلسطین برگزار
میشود و همه گروههای فلسطینی متفقالقول
نهتنهادرآنشرکتنکردهاند،بلکهبابرگزاریآن
مخالفت کرد هاند.

3
قاب بین الملل

پادشاهسعودیعفونتدارد؟
وجــود مایع ضد عفونی دســت روی میز جلسه
پمپئو با پادشاه عربستان موجب تعجب رسانه
ها و استهزای حکام سعودی شد .ژل دست 17
دالری PURELL Instant Hand Sanitizer
برایممانعتازانتقالعفونتبیمارستانیاستفاده
میشود .سوالی که مطرح میشود این است که
آیا پادشاه عربستان عفونت دارد یا پمپئو از ترس
عفونی شــدن از ایــن ژل استفاده میکند؟ این
عکس واکنش های زیادی را در فضای مجازی در
پی داشت .از جمله« :همواره پیش از دوشیدن،
دستهای خود را ضدعفونی کنید ».که اشاره ای
استبههزینههنگفتیکهترامپبرایبهاصطالح
محافظتازسعودیازآنهادریافتمیکند.هزینه
ایکمفایدهکهدررسانههابهدوشیدنسعودیبه
دستدولتترامپ معروفشدهاست«.بامایعضد
عفونیکنندهنمیتواندستانآلودهبهخوندهها
هزار یمنی و قتل فجیع خاشقچی را پاک کرد».
نیزازواکنشهایپرکاربرددربارهاینتصویربود.

آمریکا

داعشدرمرزهایآمریکا!
وزارت امنیت داخلی آمریکا راجــع به احتمال
حضور عناصر تروریستی داعش در خاک مکزیک
در همسایگی این کشور هشدار داد.بــه نوشته
سایت مکزیکی  ،Excelsiorپلیس این کشور
اطالعیهای از آمریکا دریافت کرده مبنی بر این
که دو شهروند مصری به نامهای ابراهیم احمد و
محمد عیسی و یک شهروند عراقی به نام احمد
غانممحمدالجبوریکهمظنونبهارتباطباداعش
هستند ،در پاناما و سپس در کاستاریکا رؤیت
شدهاند.در این اطالعیه اشاره شده است ،مکان
این دو مصری نامعلوم است و احتمال ورود آن ها
به خاک مکزیک بعید دانسته نشده ،در حالی که
شهروند عراقی در کاستاریکا بازداشت شده است.

نمای روز

جوالن صهیونیست ها در بحرین
خبرنگارانرسانههایرژیمصهیونیستیکهبحرین
بهآنهابرایپوششکنفرانسموسومبهصلحبرای
شکوفاییدرمنامهمجوزوروددادهاستدرساعات
باقی مانده به شروع کنفرانس در حال گشت زنی
درمنامهوگرفتنعکسیادگاریهستند.

