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دیدار وزیر خارجه کره شمالی با ظریف
ری یونگ هو، وزیر امور خارجه کره شمالی که به 
تهران سفر کرده دیروز با محمد جواد ظریف، همتای 

ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد.
طرفی��ن در این دی��دار، با ابراز رضای��ت از روابط 
دو جانب��ه و اس��تقبال از گس��ترش آن، در خصوص 
مهمترین مس��ائل منطق��ه ای و بی��ن المللی و دیگر 
موضوع��ات م��ورد عالقه ب��ه گفت وگو و تب��ادل نظر 

پرداختند.  ایسنا

آمریکا امیدوار است تحریم ها به آشوب در 
ایران منجر شود

طبق گ��زارش یک رس��انه آمریکایی ب��ه نقل از 
مقام های این کش��ور، واشنگتن به اعمال تحریم ها به 
عنوان ابزاری برای ایجاد آش��وب در ایران امید بسته 

است.
پایگاه تحلیلی »المانیتور« در گزارش��ی با عنوان 
»آمری��کا امیدوار اس��ت که تحریم های جدید س��بب 
برانگیخت��ن اعتراض ه��ا در ایران ش��ود«، ب��ه نقل از 
مقام های ارش��د این کشور از امیدواری ایاالت متحده 
به ایجاد  آش��وب در ایران با اس��تفاده از ابزار تحریم 

خبر داد.
در بخش��ی از این گزارش آمده است: »مقام های 
ارش��د دولت "دونالد ترام��پ" می گویند که امیدوارند 
اعم��ال مج��دد تحریم های آمریکا علیه ایران، س��بب 
برانگیخت��ن اعتراض ه��ا ]اغتشاش��ات[ در ایران و در 
نهایت اعمال فشار بر ایران به منظور پذیرش پیشنهاد 
ترامپ ب��رای مذاکرات درباره یک توافق گس��ترده تر 

شود«.  مهر

ادعای لندن برای درامان ماندن 
شرکت های اروپایی

 لندن می گوید که براس��اس قوانین مسدود ساز 
به  روز  رس��انی  ش��ده اتحادیه اروپا که از روز گذشته 
اجرایی می شود، شرکت های اروپایی می توانند در برابر 
اقدام��ات قضایی و یا انتظامی به خاطر تجارت با ایران 

مورد محافظت قرار بگیرند. 
طبق اع��الم اتحادیه اروپا، قوانین مس��دود س��اِز 
به روز رسانی  شده این نهاد برای حفاظت از شرکت های 
اروپایی از امروز اجرایی می ش��وند، قوانینی که به گفته 
مقامات ای��ن اتحادیه هدف آن ها ت��الش برای کاهش 
تأثیرات فراس��رزمینی و غیرقانونی تحریم های آمریکا 

است.
به نوش��ته رویترز، آلیس��تر برت، که مسئول امور 
خاورمیانه در دولت انگلیس اس��ت به رادیو بی بی سی 
گفته اس��ت اگر یک شرکت از این هراس داشته باشد 
که در پی تحریم های آمریکا، از سوی یک نهادی علیه 
آن اقدام��ات قضایی اتخاذ ش��ده و یا اقدامی انتظامی 
ضد آن انجام ش��ود، این شرکت تا جایی که به قوانین 
اتحادی��ه اروپا مربوط اس��ت، م��ورد محافظ��ت قرار 

می گیرد.  تسنیم

تکذیب یک ادعا  
سفارت جمهوری اس��المی ایران در لندن ادعای 
ارس��ال محموله قطعات موش��ک از فرودگاه هیترو به 
تهران را ش��دیدا تکذیب کرد و آن را جنجال س��ازی 

رسانه ای مغرضانه خواند.
در نامه س��فارت کش��ورمان به س��ردبیر روزنامه 
مذکور با اش��اره ب��ه اینکه ادعای مذک��ور یک ادعای 
ساختگی و دس��ت کاری خبری است درخواست شده 
است آن روزنامه از تکرار ادعاهای کلیشه ای و دروغ که 

هدف آنها توسعه ایران ستیزی است، اجتناب کند.  
در پایان این نامه، س��فارت کشورمان اعالم کرده 
اس��ت که حقوق قانونی ایران برای پیگیری موضوع از 
کانال های مناسب و استفاده از ابزارهای حقوقی برای 
جبران خس��ارت وارده به چهره ایران را حفظ خواهد 

کرد.  ایرنا  

تحریم علیه ایران اشتباه است
یک روزنامه سوئیس��ی تحریم های جدید آمریکا 
علی��ه ای��ران را با هدف تش��دید بح��ران اقتصادی و 
اعتراضات مرتبط با آن دانس��ته در عین حال نوشت: 
کس��ی که اعتقاد دارد با تحریم ه��ای جدید و تهدید 
نظامی می توان سرنگونی نظام در ایران را تسریع کرد 

سخت در اشتباه است.
روزنامه سوئیس��ی "نویه زوریخه س��ایتونگ" این 
ب��ازی ترامپ در قبال تهران را خطرناک ارزیابی کرده 
نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خط مشیی 
س��ختگیرانه را در قبال ایران در پیش گرفته اس��ت. 
برخ��ی از تحریم های علیه ایران که در س��ال 2016 
به حال تعلیق در آمده بود حاال دوباره اجرایی می شود. 
عواق��ب این گونه سیاس��ت ها برای منطق��ه غیر قابل 

پیش بینی است.
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اعتراضاتی 
که در برخی شهرهای ایران به وضعیت موجود رخ داده 
است آمده است که توافق هسته ای که در سال 2015 
بین ایران و غرب منعقد ش��د به امیدی برای بسیاری 
ایرانی ها برای بهبود ش��رایط زندگی ش��ان تبدیل شده 
بود. اما این امیدها در دوران پنج ساله ریاست جمهوری 

روحانی به ناامیدی تبدیل شد.   تسنیم 

اخبار

تمجید نتانیاهو از تصمیم ترامپ 
نخس��ت  وزیر رژیم صهیونیس��تی با تمجید از دس��تور اجرایی ترامپ برای 
اعم��ال دوباره تحریم ها علیه ای��ران، از اتحادیه اروپا خواس��ت مذاکرات خود با 

تهران را متوقف کند. 
بنیامی��ن نتانیاه��و در بیانیه خود آورده اس��ت: به رئی��س جمهوری ترامپ 

و دول��ت ایاالت متح��ده به خاطر تصمیم مهم اعمال دوب��اره تحریم ها ضد ایران، 
تبریک می گویم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تحریم های تجدیدشونده ضد ایران را »لحظه ای مهم 
برای اس��رائیل، ای��االت متحده، منطقه و تمامی جهان« توصی��ف کرد. به گفته وی، این 
اقدام ترامپ، نمادی از عزم راس��خ برای س��رکوب تجاوزهای منطقه ای ایران و طرح های 
متداوم آن برای تس��لیح خود به س��الح های هسته ای است. رژیم صهیونیستی بیشترین 

حمایت را از خروج آمریکا از برجام داشت. باشگاه خبرنگاران

معادله 
پروژه تغییر نظام ایران از سوی آمریکا شکست خورده است 
سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان اجرای مجدد 
تحریم ه��ا علیه ای��ران از طرف آمریکا را کاماًل غلط ارزیاب��ی کرده و با تأکید بر 
لزوم حفظ برجام اعالم کرد که پروژه تغییر نظام آمریکا در ایران در طول تاریخ 

به کّرات شکست خورده است. 
"امی��د نوری پور"گف��ت: دو دلیل وجود دارد که چرا آنچ��ه آمریکایی ها انجام 

می دهند کاماًل غلط است؛ یکی اینکه حاال ایرانی ها برای پایبندی به توافق هسته ای 
مجازات می شوند، این لزوماً یک برنامه انگیزشی و محرک برای انجام توافق با آمریکایی ها 
نیس��ت. دلیل دوم این اس��ت که همچنین ش��رکت های ما هم تحت تأثیر این تحریم ها 
ق��رار می گیرن��د و البته بعضاً برای اینکه آن ها می خواهن��د خود را به قوانین و اصول در 
کش��ورمان پایبند نگه دارند و این مضحک است. گفتنی اس��ت؛ آمریکا به دنبال حذف 

ایران از معادالت منطقه ای است.  تسنیم

درحاشیه
اعمال تحریم های آمریکا نمی تواند ایران را به زانو درآورد 
ایران ش��ناس روس تاکید ک��رد، اعمال تحریم ها از جان��ب آمریکا نمی تواند 
ایران را به زانو درآورد و جمهوری اس��المی از لح��اظ نظامی، اقتصادی، مالی و 
ژئوپلیتیکی، توانایی کافی برای مقابله با هر نوع تهدید از جانب آمریکا، اسرائیل 

و کشورهای خلیج فارس را دارد. 
"رجب صفروف" در تفسیر اقدام آمریکا در بازگشت به رژیم تحریم ها و اجرای 

بخش نخست اقدامات محدودکننده علیه تهران، توضیح داد: تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران نمی توانند کارآمد باش��ند و این نظریه که تحریم ها قادر اس��ت ای��ران را به زانو 
درآورند، کامال بزرگنمایی ش��ده اس��ت. البته باید پذیرفت ک��ه اعمال تحریم ها تاثیرات 

منفی بر اقتصاد ایران دارد. 
صفروف افزود: ولی جمهوری اس��المی مدت هاست که خود را برای اعمال تحریم ها 

از سوی آمریکا آماده کرده است.  صداوسیما 
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سخنگوی وزارت خارجه 
بعید است ترامپ اهل مذاکره باشد

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان  در م��ورد برخی از گمانه زنی ها در ارتباط سخنــــگو
ب��ا احتم��ال دیدار روحان��ی و ترامپ در نیویورک با اش��اره به 
سیاست های آمریکا علیه ایران از جمله بازگرداندان تحریم های 
ثانویه گفت: با این سیاست های آمریکا و ترامپ علیه کشورمان 

ظاهرا همه این گونه راه ها مسدود به نظر می رسد.
 بهرام قاس��می با تاکید بر اینکه بخش سیاس��ت خارجی 
و دفاع��ی کش��ور هماهنگ و در کنار یکدیگر از کیان کش��ور 
دفاع می کنند و کار دفاعی و سیاس��ی معموال مکمل یکدیگر 
می باش��ند، تصریح کرد: در واقع در نوع مواجهه با مسائل در 

عرص��ه بین الملل و منطقه ای و اصوال سیاس��ت خارجی، قرار 
گرفت��ن این بخش ها در کنار ه��م و ایجاد وحدت نظر در بین 
آنه��ا، امری ضروری اس��ت و درواقع آنها الزم و ملزوم یکدیگر 
هستند و امروز بیش از همیشه این وفاق وجود دارد، آنانی که 
س��عی دارند میان بخش های مختل��ف و نیروهای حاکمیتی و 
حتی مردم با م��ردم و مردم با دولت و حاکمیت افتراق ایجاد  
کنند بی ش��ک ناآگاهانه و یاآگاهان��ه در میدان و زمین  آقای 

ترامپ بازی می کنند .
قاس��می در بخ��ش دیگری از صحبت های خود با اش��اره 
به س��ابقه تمامی مذاک��رات بین ایران و آمریکا در س��ال های 
پس از انقالب از جمله ق��رارداد الجزایر، قضایای مک فارلین، 
موض��وع افغانس��تان، برجام و ... با واس��طه یا بدون واس��طه، 
تصری��ح کرد: در ارتباط با برجام هیات های ایرانی و آمریکایی 

بارها همانند دیگر اعضای برج��ام با یکدیگر گفت وگو کردند. 
البت��ه هیات ایرانی در جریان ای��ن مذاکرات با آمریکایی ها در 
مورد مس��ائل دیگر غیراز برجام گفت وگویی با طرف آمریکایی 

نداشته است.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که به نظر می رس��د  نوع 
برخ��ورد بعض��ی از  توده مردم و همچنین برخی از رس��انه ها 
و تحلیلگران نس��بت به این موضوع متف��اوت از آنچه مقامات 
رس��می مطرح می کنند، اس��ت و حتی برخ��ی از تحلیل گران 
پیشنهاد دادند که در مورد انجام این مذاکرات رفراندوم برگزار 
شود، ادامه داد: من فکر می کنم با توجه به سیاست های طرف 
آمریکایی علیه کش��ور ، غیرقابل اتکاء و غیرقابل اعتماد بودن 
آن و جنگ روانی گس��ترده ای که علیه ایران آغاز کرده اس��ت 
هی��چ اعتماد و اطمینانی  به ط��رف آمریکایی و  آقای ترامپ 

وج��ود ندارد. البته در جامعه چندصدایی و مردم س��االر ایران 
اف��راد دیدگاه ه��ای خود را در م��ورد مس��ائل مختلف مطرح 
می کنند. مهم نظر اکثریت آحاد مردم ، جامعه  و منافع کشور 
است. ایران کشور توانمندی است و از  گفت وگو واهمه ندارد، 
برای همین هم وارد مذاکره در بحث هسته ای شد، اروپایی ها 
می��ز مذاکره را به خاطر برخی مالحظ��ات ترک کردند و بعد 

دوباره با آمریکای اوباما به مذاکره برگشتند.
 س��خنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: بعید است ، ترامپ 
اهل مذاکره باش��د، هر روز یک سیاس��ت متضاد و متفاوت را 
دنبال می کند، بیش��تر اهل مزاح است، کس��ی که خودسرانه 
و یک جانبه از تفاهمی مثل برجام خارج ش��ده اس��ت و هیج 
حمایتی هم از ش��رکای س��نتی خود نداش��ته اس��ت چگونه 

می تواند ادعای مذاکره کند.  ایسنا

گروه دیپلماسی  در حالی دور اول تحریم های پرونـــــده
آمریکا علیه ملت ایران دیروز شروع شد که برخی 
مقام��ات اروپایی با تأس��ف خواندن اق��دام دونالد 
ترام��پ بر حمایت از منافع اقتصادی ایران و حفظ 
برج��ام بار دیگر تاکید کردند اما، اینکه چقدر اروپا 
روی حرفش می ماند و در برابر این تحریم ها دوام 
می آورد در آینده ای نزدیک مش��خص می شود ، 
آنچه اهمیت دارد شرکای اقتصادی ایران از جمله 
چین، روس��یه و نیز حتی مقامات عراق و روس��یه 
نیز واکنش های تندی به این تحریم ها نش��ان داده 
و اعالم کردند اهمیتی به این تحریم ها نمی دهند و 

به روابط اقتصادیشان با تهران ادامه خواهند داد.
رئیس جمه��ور آمریکا با امضای یک دس��تور 
اجرای��ی فرم��ان م��وج جدی��دی از تحریم ه��ای 
ضدایران��ی را ص��ادر و از دیروز رس��ما بخش اول 

تحریم های ضد ایران آغاز شد.
ف��از اول تحریم های آمریکا علی��ه ملت ایران 
در حالی آغاز ش��ده است که هدف ایاالت متحده  
تحت فش��ار ق��راردادن م��ردم از نظ��ر اقتصادی 
اس��ت، چناچنه ترامپ نیز بر این مس��اله تاکید و 
اظهارداش��ته؛ هدف از این سیاست ها وارد آوردن 
"حداکث��ر فش��ار اقتصادی" ب��ر ایران اس��ت. در 
بیانیه ای که ترامپ پس از امضای دس��تور اجرایی 
صادر کرد، بار دیگر برج��ام یک توافق "افتضاح و 

یک طرفه" به  سود ایران خوانده شده است.
او همچنین کش��ورهایی را ک��ه از قطع روابط 
اقتصادی با ایران س��ر باز زنند تهدید کرده اس��ت 
تا با توجه به اعم��ال مجدد تحریم های آمریکایی، 

مراقب "عواقب بسیار شدید" کار خود باشند.
تواف��ق هس��ته ای قرار ب��ود تمام مش��کالت 
اقتصادی را از پیش روی پای مردم بر دارد، روابط 
تجاری و بانکی را با جهان تس��هیل کند اما، بعد از 
س��ه س��ال بویژه بعد از خروج آمریکا از برجام نه 
تنها گره مش��کالت معیشتی را برطرف نکرد بلکه 
بهانه ای شد تا ترامپ بتواند دوباره تحریم های ضد 

ایرانی را به کشورمان تحمیل کند.
در رابطه ب��ا اعمال این تحریم ها بس��یاری از 
محافل رسانه ای و سیاس��ی واکنش های متعددی 
داش��تند و بر ای��ن نظر ه��م عقیده هس��تند که 
آمری��کا با ه��دف منزوی کردن ته��ران و تحمیل 
خواس��ته هایش از جمله موضوع موش��کی و بحث 
منطقه ای از حربه تحریم ها اس��تفاده می کند چرا 
که چندی��ن مرتبه درخواس��ت گفت وگو با تهران 
را ب��ا ادبیات های مختلف بیان داش��ته و مقاماتش 
البته با پیش شرط  تغییر رفتار تهران این مذاکره 
را ممکن دانس��تند. انگار تهران پاسخ مثبت برای 
گفت وگ��و دو طرفه داده ک��ه آمریکایی ها به خود 

اجازه جسارت داده اند.

مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا و 
وزرای خارجه س��ه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه 
در بیانیه ای مشترک در روز دوشنبه از این تصمیم 

آمریکا ابراز تأسف کردند.
"فدری��کا موگرینی" گفت: ما ت��الش خود را 
می کنی��م تا ایران را در تواف��ق )برجام( نگه داریم 
و ایران را از منافعی اقتصادی که توافق برای مردم 
ای��ران فراهم می کند، بهره مند س��ازیم چرا که ما 
معتقدیم این )اقدام( مناف��ع امنیتی برای منطقه 
ما و جهان دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپ��ا افزود، اگ��ر توافقی بین الملل��ی درباره عدم 

اشاعه اتمی وجود داشته باشد، باید حفظ شود. 
موگرین��ی در کنفرانس خبری با »وینس��تون 
پیترز« وزی��ر خارجه نیوزلند گفت: اتحادیه اروپا و 
نیوزلن��د الزم می دانند که برجام حفظ و در مقابل 
خروج آمریکا مقاومت شود. وی همچنین گفت که 
با پیترز درباره جزییات چگونگی گشایش کانال های 

تجاری و اقتصادی با ایران گفت وگو کرد.
وی افزود، مش��اغل کوچک و متوس��ط برای 
تجارت با ایران تش��ویق می ش��ود و تجارت میان 
ایران و اتحادیه اروپا یک جنبه اساس��ی از حقوق 
ایرانی��ان ب��رای به��ره  اقتصادی ب��ه ازای تعهدات 

هسته ای است که تا کنون انجام داده اند. 
موگرینی پیش از ای��ن در بیانیه ای گفته بود 
اعضای باقی مانده برجام نسخه به روز شده قوانین 

مسدودساز تحریمی را اجرا می کنند.
قوانین مسدود ساز، ش��رکت های اروپایی را از 
تبعیت از تحریم های یکجانبه آمریکا بازداشته و این 
ام��کان را به آن ها می دهد که با ش��کایت از ایاالت 
متح��ده یا افرادی که به واس��طه تحری��م بر آن ها 

خسارت تحمیل کرده اند، غرامت دریافت کنند.
همچنین یک منبع در وزارت خارجه س��وریه 
اع��الم ک��رد؛ دمش��ق اق��دام خصمان��ه آمریکا به 
ازس��رگیری تحریم های اقتصادی علیه ایران را به 

شدت محکوم می کند.
ای��ن منبع اف��زود: ای��ن تدابی��ر یک جانبه و 
غیرقانونی به موجب حقوق بین الملل اتخاذ ش��ده 
است تا گرایش س��لطه طلبانه سیاست های دولت 

آمریکا را مورد تأکید قرار دهد.
وی اضاف��ه کرد: دولت آمریکا با عقب نش��ینی 
از توافق هس��ته ای با ایران، اعتبار خود را در میان 
جهانیان از دس��ت داده و با انتقادهای گسترده ای 

حتی از س��وی همپیمانان واش��نگتن مواجه شده 
اس��ت. این مقام س��وری در پای��ان تأکید کرد که 
جمه��وری عربی س��وریه همبس��تگی کامل خود 
را ب��ا جمه��وری اس��المی ای��ران در رویارویی با 
سیاس��ت های خصمانه دولت آمریکا اعالم می  کند 
و مطمئن اس��ت که رهبری، دول��ت و ملت ایران 
خواهند توانس��ت بر تمام��ی پیامدهای این تدابیر 

دولت آمریکا فائق آیند.
وزی��ر اقتص��اد ژاپن می گوید ک��ه تحریم های 
آمریکا علیه ایران نباید بر تأمین انرژی این کشور 
یا فعالیت ه��ای تجاری آن تأثیری منفی داش��ته 

باشد.
هیروشیگی ِسکو، در کنفرانسی خبری گفت: 
طی دور دوم مذاکراتی که اوایل ماه جاری میالدی 
در واش��نگتن داش��ته اند، طرف ژاپنی بر این اصل 
عمومی تأکید کرد که ]تحریم های ایاالت متحده[ 
نباید بر تأمین انرژی تأثیر داش��ته باش��د یا اثری 

منفی بر فعالیت های تجاری ژاپن داشته باشد.
پیشتر یک مقام ارش��د دولتی ژاپن گفته بود 
ژاپن به دنبال کسب معافیت از تحریم های آمریکا 
علیه ایران است، مسئله ای که ناشی از اولویت های 
اصل��ی امنیت ان��رژی این کش��ور و همچنین نیاز 

پاالیشگاه های محلی ]ژاپن[ به نفت ایران است.
مدی��رکل منابع نف��ت، گاز و معدن��ی وزارت 
اقتصاد، تجارت و صنای��ع ژاپن نیز در جریان یک 
مصاحب��ه گفته بود این یک اصل مس��تحکم برای 
دولت ژاپن این اس��ت که معافیت به دس��ت آورد. 

وی اف��زود که ژاپن به فکر تداوم واردات نفت خام 
ایران است و دولت این موضع را به ایاالت متحده 
منتق��ل کرده و ب��ه دنبال درک موض��ع ژاپن ]از 
سوی آمریکایی ها[ اس��ت. وی افزود که ژاپن باید 
از تحریم های آمریکا معاف باش��د زیرا این کش��ور 
واردات نفت از ایران را طی سال های اخیر کاهش 

داده است.
رئیس جمهور عراق، تاکی��د کرد که پایبندی 
به تحریم ه��ای تحمیلی آمریکا علی��ه ایران برای 

کشورش دشوار است.
"ف��واد معص��وم" در بخش��ی از مصاحب��ه اش 
با ش��بکه »الح��رة«، در پاس��خ به س��والی درباره 
تحریم ه��ای تحمیل��ی آمریکا علیه ای��ران، گفت: 
ش��رایط عراق و ماهیت روابط��ش با ایران و منافع 
مشترک و بسیاری از مسائل دیگر، موجب می شود 
ک��ه پایبندی بغداد به تحریم های واش��نگتن علیه 

تهران، دشوار باشد.
وی اف��زود: نظ��ر م��ن به ط��ور کل��ی درباره 
منازعاتی این چنین این اس��ت ک��ه نباید همراه با 
یک طرف علیه سایر طرف ها باشیم. زیرا فشار زیاد 
کنونی بر ایران می تواند آن را به واکنش وادار کند 
و این امر بر عراق و سایر کشورهای همسایه ایران 
تاثیر می گذارد. مقامات چین و روسیه نیز از ادامه 

روابط اقتصادیشان با تهران خبر داده اند.
وزی��ر خارجه آلم��ان در گفت وگو ب��ا یکی از 
روزنامه ه��ای ای��ن کش��ور تاکید کرد ک��ه تمامی 
اقدامات در دس��ت پیگیری اس��ت تا شرکت هایی 

که هم��کاری قانونی با ایران دارند به فعالیت خود 
ادامه دهند.

"هایک��و م��اس" گفت: ما مصمم هس��تیم که 
از ش��رکت های اروپای��ی ک��ه به ش��یوه ای قانونی 
در ای��ران کار می کنن��د، حمایت کنیم و س��خت 
کوشش می کنیم تا رابطه تجاری و رابطه اقتصادی 

امکان پذیر باشد.
وزیر خارجه آلم��ان همچنین تاکید کرد؛ این 
اقدام ارتباطی به س��ود ن��دارد بلکه به مردم ایران 
مربوط می ش��ود که باید از توافق هسته ای با ایران 
منافعی کس��ب کنند. در مقاب��ل اروپایی ها هم از 
ای��ران انتظار دارند که همچنان به تمامی تعهدات 

خود در توافق هسته ای با ایران پایبند باشد.
وزارت اقتصاد آلمان  نیز پیش��تر با اعالم اینکه 
برلی��ن در حال گفت وگ��و با آمریکا ب��رای گرفتن 
معافی��ت تحریمی به ش��رکت های آلمان در زمینه 
تحریم های ایران است، اعالم کرد: »آلمان همچنان 
به صدور تضمین برای صادرات و سرمایه گذاری در 
ایران برای شرکت های آلمانی ادامه می دهد. تضمین 
صادرات��ی و تضمین س��رمایه گذاری وزارت اقتصاد 

همچنان برای شرکت های آلمانی پابرجاست.«
"فرهان هاک" س��خنگوی سازمان ملل متحد 
ب��ا تاکید بر این که »این س��ازمان مانند گذش��ته 
از توافق هس��ته ای با ایران حمایت خواهد کرد.«، 
تصمیم دول��ت دونال��د ترامپ رئی��س جمهوری 
آمریکا ب��رای انجام اقدام ضدایران��ی پیامد خروج 

آمریکا از برجام را استفاده از زور ارزیابی کرد.
همچنین؛ روزنامه "زوددویچه س��ایتونگ" در 
مطلبی نوش��ت: اتحادیه اروپا باید در برابر آمریکا 
مقاوم��ت کرده و قابلیت خ��ود در این زمینه ثابت 
کند. برای حفظ توافق هسته ای ایران اولین ائتالف 
جهانی علیه ترامپیسم ساخته شده است. موفقیت 

این ائتالف بستگی به اروپا و جهان دارد.
شبکه تلویزیونی فرانس24 گزارش داد: در پی 
اقدام دونالد ترامپ در خروج از توافق هس��ته ای و 
از س��رگیری اقدام های ضدایرانی، اکنون در حزب 
جمهوریخواه آمریکا ش��کاف سیاسی شکل گرفته 
اس��ت. "دالیا داس��ا کای" عضو ارش��د اندیشکده 
آمریکای��ی رند  درب��اره تصمیم خ��روج آمریکا از 
توافق هس��ته ای از س��وی دونالد ترام��پ و اقدام 
به از س��رگیری تحریم ه��ای یکجانبه ضدایرانی به 
ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان گف��ت: آمریکا تنها 

مانده است.
وی افزود: تمامی جامع��ه جهانی و همچنین 
امض��ا کنندگان توافق هس��ته ای )ج��ز آمریکا( بر 
این مس��اله اتفاق نظ��ر دارند که ای��ران به توافق 
پایبند ب��وده و اکنون با وجود حکم یکجانبه رژیم 
تحریم های آمریکا، آنه��ا از آن حمایت نمی کنند، 

بنابراین واشنگتن تنها خواهد ماند.

اروپاچقدررویحرفشمیماند؟
تحریم های آمریکا علیه ایران صدای محافل سیاسی و رسانه ای جهان را درآورد

سفر وزیر خارجه کره شمالی  ب��ه ته��ران در بحبوح��ه بن نظـــــرگاه
بس��ت در مذاکرات این کش��ور با آمریکا می تواند 
حامل پیام هایی در زمینه روابط دوجانبه و مسائل 

شبه جزیره کره باشد. 
روابط میان آمریکا و کره شمالی از زمان روی 
کار آمدن دونالد ترامپ نوسانات شدیدی را تجربه 
کرده است، نوساناتی که مشابه آن را شاید فقط در 

بازارهای بزرگ بورس بتوان مشاهده کرد.
از تنش ه��ای لفظ��ی ش��دید ک��ه حت��ی به 
تهدیده��ای جنگ��ی نیز کش��ید ت��ا آزمایش های 
موشکی و اتمی کره شمالی و برگزاری غیرمنتظره 

دیدار میان رهبران دو کشور در سنگاپور.
برخالف خوشبینی هایی که بعد دیدار ترامپ 
و کی��م به وجود آم��ده بود روند مذاک��رات میان 
واشنگتن و پیونگ یانگ بعد از چند روز دوباره به 
بدبینی س��وق پیدا کرد. نقطه اوج این بدبینی نیز 
بعد از س��فر ماه گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه 
ایاالت متحده ب��ه پیونگ یانگ ب��روز یافت. وزیر 
خارجه کره ش��مالی خواس��ته ه��ای آمریکا را در 
مذاک��رات دو روزه پامپئو در پیونگ یانگ تاس��ف 
برانگیز خواند و گفت خواسته های واشنگتن برای 
خلع سالح اتمی کامال یکجانبه است و مواردی که 
طرف آمریکایی در جریان مذاکرات تاکید داشتند، 
هم��ان نگرانی های��ی بوده که دولت های گذش��ته 

آمریکا روی آن اصرار داشتند.

ری یون��گ هو همچنین تأکید کرد: »آنچه در 
این میان نگران کننده اس��ت، اقدامات پی درپی و 
نهادینه ش��ده در آمریکا برای بازگشت به گذشته 
اس��ت. اشاره او به سیاس��تهای تکراری دولت های 
آمریکا در قبال کره شمالی طی چند دهه گذشته 

که همواره با شکست مواجه شده اند.«
از س��وی دیگر مقام��ات آمریکای��ی نیز نه به 
صورت علنی بلکه در محافل خصوصی نس��بت به 
روند مذاک��رات جاری میان دو ط��رف کامال ابراز 
بدبینی کردند. روزنامه های معتبر واشنگتن پست 
و نیویورک تایمز در گزارش��هایی بر این امر اذعان 
کردن��د و گزارش دادند که ترامپ و پامپئو از روند 

مذاکرات کامال ناراضی و ناامید هستند. 
گزارش اخیر س��ازمان ملل درباره کره شمالی 
اما ضربه دیگری بر پیکره تحوالت جاری در روابط 
می��ان واش��نگتن و پیونگ یانگ ب��ود. خبرگزاری 
»رویت��رز« روز ش��نبه ادعا کرد، ب��ه یک گزارش 
محرمانه س��ازمان ملل متحد درباره کره ش��مالی 
دسترس��ی پیدا کرده که نش��ان می ده��د برنامه 
موش��کی و اتمی پیونگ یانگ همچنان فعال است. 
در بخش��ی از این گزارش محرمانه 149 صفحه ای 
آمده است: کره شمالی برنامه های اتمی و موشکی 
خود را متوقف نکرده اس��ت و در سال 2018 هم 
همچنان با اقداماتی از قبیل افزایش شدید انتقال 

دریایی محصوالت پتروشیمی و دیگر محصوالت از 
قبیل زغال سنگ، ادامه داده است.

ام��ا عالوه بر تحوالتی که به آن اش��اره ش��د 
انتش��ار خبر س��فر وزی��ر خارجه کره ش��مالی به 
ته��ران نیز فارغ از اهمی��ت آن در روابط دوجانبه، 
می توان��د در ارتباط با مذاکرات میان پیونگ یانگ 
و واش��نگتن نیز تجزیه و تحلیل شود و همچنین 
می تواند به فهم تح��والت جاری در ارتباط با کره 
شمالی و آمریکا و مذاکرات میان آنها کمک کند.

در ای��ن زمین��ه می توان به چند نکته اش��اره 
کرد؛ بس��یاری از منتقدان و مخالفان سیاست های 
منطق��ه ای و بین المللی جمهوری اس��المی ایران، 
موافقت کره شمالی برای مذاکره با ایاالت متحده 
را کوتاه آمدن این کش��ور از سیاستهای درازمدت 
خود و درهم شکس��ته ش��دن مقاومت این کشور 
در برابر واش��نگتن تلقی کردند و با استفاده از این 
ابزار س��عی کردند ایران را ه��م تخطئه کنند. در 
مقاب��ل مقامات ای��ران ضمن اس��تقبال از هرگونه 
مذاک��ره میان آمریکا و کره ش��مالی برای کاهش 
تن��ش در ش��به جزیره کره، نس��بت به نقض عهد 
و پیمان ش��کنی طرف آمریکایی هشدار دادند. با 
گذش��ت تنها چند هفته از مذاکرات میان آمریکا 
و کره ش��مالی و رسیدن آن به الیه های حساس و 
سخت و واقعی شدن خواسته های دو طرف پشت 

میز مذاکره، مشخص شد که هشدارهای ایران در 
زمین��ه هر نوع ارتباط با آمری��کا کامال جدی و به 

جا بوده است. 
مخالفت کره ش��مالی با راهب��رد آمریکا مبنی 
بر »اول خلع س��الح بعد رفع تحریم« نش��ان داد 
که پیونگ یانگ کامال نسبت به سیاستهای آمریکا 
بدبین است و رهبران این کشور هیچ اعتمادی به 
آمریکائی ها ندارند. علیرغم اینکه گفته می شد کره 
ش��مالی در توافقنامه سنگاپور به خلع سالح بدون 
قید و ش��رط متعهد ش��ده اس��ت اما رهبران کره 
ش��مالی طی هفته های اخیر بارها تاکید کردند که 
از رهیافت تدریجی و گام به گام حمایت می کنند 
و خواس��تار اقدامات غیرقابل بازگش��ت از س��وی 
آمریکا از جمله رفع تحریم های اقتصادی در همان 
مراح��ل اولیه، و انعقاد ی��ک پیمان ترک مخاصمه 
دائمی همزمان با روند خلع س��الح هس��تند. این 
مساله نشان می دهد که کره شمالی از هیچ یک از 
مواضع خود در برابر واشنگتن عقب نشینی نکرده 
است و همچنان در برابر زیاده خواهی ها و اقدامات 

فریبکارانه آمریکا ایستاده است.
رهبران کره شمالی از روند مذاکرات با آمریکا 
اصال راضی نیس��تند و با توج��ه به این موضوع که 
بس��یاری از تحلیلگران خروج آمری��کا از برجام را 
کام��ال تاثیرگذار ب��ر مذاکرات این کش��ور با کره 

ش��مالی تلق��ی می کردند س��فر یک مقام ارش��د 
پیون��گ یانگ به ای��ران می تواند نوعی دهن کجی 
به واش��نگتن و هشدار به این کش��ور برای آینده 

مذاکرات باشد.
س��فر ری یونگ ه��و  در بحبوح��ه مذاکرات 
کنونی این کشور با ایاالت متحده صورت می گیرد 
که می تواند حامل پیامهای مهم دیگری نیز باشد. 
پی��ش از این ب��از هم برخی از منتق��دان غرب گرا 
تاکید داش��تند ک��ه مذاکرات ج��اری باعث بهبود 
مناسبات میان پیونگ یانگ و واشنگتن خواهد شد 
که این مس��اله یعنی نادیده گرفتن تهران از سوی 
پیون��گ یانگ و یا کاهش روابط میان دو طرف. اما 
سفر وزیر خارجه کره ش��مالی در این برهه نشان 
می دهد که سیاس��ت خارجی کره شمالی کما فی 
السابق مستقل و در راستای سیاست های استقالل 

طلبانه این کشور است.  
 پیون��گ یان��گ با انجام این س��فر ب��ه دنبال 
برق��راری توازن در روابط خارجی خود اس��ت چرا 
که در ارتباط با بحران میان آمریکا و کره ش��مالی 
هنوز چیزی به صورت جدی عوض نش��ده است و 
با توجه به نوس��انات پیش آمده در روند مذاکرات، 
پیونگ یانگ قصد ندارد همه تخم مرغ های خود را 

در سبد آمریکا سرمایه گذاری کند.
گفتنی است؛ سیاست خارجی تهران بر مبنای 
حسن همجواری با کشورهای منطقه و بین الملل 

است. تسنیم
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