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 دمان  نتيجه ناپذيری اياالت متحده بی  ھانوی به علت انعطافجالسا

  
  

ه در  دو روزجالسااون رھبر کره شمالی در -جمھور اياالت متحده و کيم جونگ مپ رييسدومين مالقات بين دونالد تر

  . بدون رسيدن به توافق پايان يافتروریب ف٢٨ھانوی پايتخت ويتنام، بعدازظھر 

که » ببون می يونگومرکز علمی و تحقيقات ات«می خود را در و رآکتورھای اتۀ شمالی اعالم آمادگی نمود ھمريایوک

ھای  که در مقابل تحريم  آنمی آن است از کار بيندازد، به شرطوتنھا منبع شناخته شدۀ تأمين پلوتونيوم برای برنامه ات

  .المللی تحت ھدايت اياالت متحده برداشته شوند بين

 يک تھديد حياتی برای جھان ترسيم ۀ شمالی را به مثابريایومی کوھای ات اياالت متحده که در صدد بوده است سالح

 مشترک و ۀدر نتيجه، مراسم امضای بياني.  راه به مذاکرات پايان دادۀ شمالی را رد کرد و در نيمريایوکند، پيشنھاد ک

  . لغو شدنھار کاری
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 متعھد رياو کۀجزير می کردن شبهو نخست در سنگاپور، دو رھبر خود را به کار مشترک در جھت غيراتجالسادر 

بست ناشی از  نجامد که به بنی بيئھا  دوم به توافقجالسا جنوبی، انتظار داشتند که ريایوبسياری، از جمله ک. نمودند

  .انتظارات متفاوت دو طرف پايان دھد

 ۀھا و امضای يک قراداد صلح، برنام  شمالی پيش از رفع تحريمريایوکه اياالت متحده اصرار داشته است که ک در حالی

 شمالی يک روند متقابل را انتظار دارد که طی آن ھر گامی که به سمت ريایوًمی خود را کامال از بين ببرد، کوات

سازی روابط  ھا و عادی می کردن برداشته خواھد شد با يک گام اياالت متحده برای پايان دادن به تحريمويراتغ

  .ديپلماتيک ھمراه باشد

بيون  می در يونگو را متوقف و فعاليت رآکتورھای اتاکتیر شمالی آزمايش ريایو، ک٢٠١٨ ونج پيشين در جالسااز 

رشات در مطبوعات اياالت متحده ادعا کردند که رآکتورھا ھنوز فعال که برخی گزا در حالی. را تعليق نموده است

  .دھد را نشان می ی خالف اينئ باشند، تحليل تصاوير ماھواره می

 ريایوفشارند، و مانورھای جنگی مشترک اياالت متحده و ک چنان گلوی اقتصاد کشور را می ھا ھم با اين وجود، تحريم

خواست کيم برای يک . ی دارند، با استفاده از مھمات زنده ادامه دارندئ باالۀنمپ که ھزيرغم شکايت تر جنوبی، علی

 ريایومی کردن، کو در جھت دادن اين تضمين که پس از غيراترياوقرارداد صلح برای پايان دادن رسمی به جنگ ک

  .رو نخواھد شد، رد شده است به شمالی با ھيچ تھديد امنيتی از طرف اياالت متحده رو

  ،در عين حال

ھای   جنوبی را از اجرای طرحريایود، بلکه ککن  شمالی را خفه میريایوھای اياالت متحده نه تنھا اقتصاد ک تحريم

  .دارند مشترک با شمال بازمی

متحده مدعی حمايت از   جنوبی نيز که اياالتريایو شمالی، بلکه برای کريایوناسازگاری اياالت متحده نه فقط برای ک

 جالسا جنوبی، درست دور روز پيش از ريایوک. آن در برابر تجاوزگری رژيم کيم است، موجب دلسردی شده است

  . شمالی اعالم کردريایوده و ک جنگ بين اياالت متحۀھانوی انتظار خود را برای امضای يک توافق خاتم

می ومبر سال گذشته برای بررسی راه پيش رو در جھت غيرات جنوبی، و کيم سپتريایوجمھور ک يسئاين ر- مون جه

ی ملت تقسيم شده مالقات ئھای نظامی، برقراری روابط اقتصادی و يکپارچگی نھا کردن، پايان دادن به خصومت

 سياسی برای آغاز روند به ۀ يک بيانيۀافق پايان جنگ را، که به مثابدو طرف توافق نمودند امضای يک تو. نمودند

  .ی صلح خواھد بود، از اياالت متحده بخواھندئسمت قرار نھا

ما سعی . اين يک شوک بود«:  جنوبی گفتريایويک ديپلمات ک.  ھانوی بدون آن بيانيه پايان يافتجالسابا اين وصف، 

مپ و جمھور تر يسئما متأسفيم که ر«: افزود]  جنوبیريایوک[جمھور  يسئرسخنگوی » .داريم بفھميم چه اتفاق افتاد

  ». امروز به توافق کامل دست نيافتندلسۀجاون در- صدر کيم جونگ

مپ با کيم برای بررسی راه به پيش شد،  ترۀ دو طرفجالسامپ خواھان نی با ترولفي مون طی يک تماس تلسهجپس از 

  .را پذيرفت مپ آنھا تر و طبق گزارش
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