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سیاسی

تکذیباظهاراتنمایندهسردشتدربارهمحتوایجلسهباشمخانی

یک مقام مطلع مطالب مطرح شده از سوی نماینده سردشت در مورد محتوای جلسه وی با
دریابان شمخانی را تکذیب کرد و خواستار رسیدگی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این
اقدام شد.به گزارش ایسنا ،خضری نماینده سردشت اعالم کرده بود :شمخانی مخالفت رییس
جمهور را دلیل بسته شدن معابر کوله بری عنوان و تاکید کرده است که رییس جمهورحتی با
فعال شدن یک ماهه این معابر در ایام نوروز نیز موافقت نکردند.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1714حمایت از كارگاههای تولیدی و
صاحبان حِ َرفهایی كه میتوانند در عرضه
و تولید كاالی ایرانی نقش مؤثری در كشور
داشته باشــد ،میتواند در ایجاد اشتغال
جوانان بیكار ســهم قابل توجهی داشته
باشند و نباید مشكالت آنان نادیده گرفته
شود .بهعنوان مثال عدهای از كارآفرینان
و صاحبــان كارگاههــای تولیــدی كه
كارگران را در محیط كاریشان جمع كرده
و برایشــان اشــتغال ایجاد كرده بودند،
آقامیری ،صاحب ملــك واقع در بزرگراه
شــهید محالتی ،خیابــان میثم ،نبش
كوچه میرنظامی(منطقــه  ،)14به بهانه
تعمیر و بازســازی محل كســب و كار
نــانآوران خانــواده و مســتأجران
خوش حساب و كتاب كه هر ماه بدون اتالف
وقــت اجارهشــان را پرداخت میكردند،
عذرشان را خواست و آنان را بیرون كرد و
به جای آنها عدهای از افغانها را به گفته
یكی از مســتأجران و تولیدكنندگان كه
بیش از  300نفر هســتند به این مكان
آورده و كارگاه را بــه خوابــگاه افغانها
تبدیل كرده است و هر ماه مبلغی از آنان
بابت اجاره خوابگاه میگیرد و این مسئله
موجب نارضایتی ساكنان و كاسبان محل
شده است .ظاهرا ً مدتها قبل درباره این
موضوع استشهادیه تنظیم كردهاند تا به
مراجع ذیصالح تحویــل دهند .برخی از
ســاكنان در گفتوگویی اظهار داشتند،
اینجا محل زندگی و رفت و آمد خانوادهها
و فرزندان ما است .چه تضمینی از لحاظ
امنیت برای اعضای خانــواده و فرزندان
ما وجود دارد؟ آیا مســئوالن از این وضع
اطالع دارند كه عدهای از افغانها شبها
در این مكان جمع میشوند و صبح زود
هم خارج میشوند و این معضل موجب
آسیبپذیری منطقه و ساكنان شده است.
علی اكبر فرقانی ()2/22
 -1925مدتی پیش آمار عجیب از میزان
پوسیدگی دندان در ایران ارائه شد؛ 200
میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیها!
متأســفانه شیوع پوســیدگی دندان در
كشــور ما به علت گرانــی بیش از حد
هزینههای دندانپزشــكی باعث شــده
بیماران تا موقعی كه درد به سراغشــان
نیاید ،به دندانپزشك مراجعه نمیكنند
و این مســئله بیشــتر باعث میشــود
دندانهای خراب داشــته باشند و عدم
رســیدگی به دندانهای خراب موجب
عفونت به لثهها میشــود .بجاست وزیر
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكی
برای پیشگیری و درمان بیماری دندان،
چارهای اساسی بیندیشد)2/22( .
 -1348ترافیــك خیابــان درودیان و
توقف و پارك خودروها در حاشیه برخی
خیابانهای منطقه  14باعث تغییراتی در
حركت اتوبوسهای شركت واحد از مبدأ
بلوار نیكنامـ میدان هفتمتیر میشود .در
گفتوگویی كه با آقای ســلمانی یكی از
مسئوالن خطوط اتوبوسرانی منطقه 14
انجام شد ،گفت :برای پیشگیری از اتالف
وقت مســافران و ســریعتر رسیدن آنان
به مقصد ناچار به حذف ایســتگاه میدان
كالنتری شــدیم و به جای آن مسافران
میتواننــد از تقاطــع خیابان شــكوف هـ
ســیرجان كه اتوبوسها به جای عبور از
خیابان سیرجان و گردش به چپ كه هر
لحظه احتمال حــوادث ناگوار هم وجود
داشت ،استفاده کنند ،رانندگان اتوبوس
از باالی خیابان شكوفه حركت میكنند
و در ایستگاه سیرجان توقف و در خدمت
مسافران هستند .بجاست از آقای سلمانی
به خاطر اینكه به فكر رفاه و پیشــگیری
از اتالف وقت مسافران هستند ،قدردانی
كنیم)2/22( .
 -1019یــک نماینــده مجلــس
یادآورمیشود« :باید معیشت خانوارهای
ضعیف تقویت شود» ،ولی با حرف زدن
تقویت نمیشود! مسئوالن در تریبونها
و گفتوگو با خبرنگاران تا دلت بخواهد
وعد ه میدهند و درباره برخورد با گرانی
ســخن میگویند اما نتیجه صفر است.
البته نوک انتقاد ما فروشندگان خرده پا
نیستند که گران میخرند و مجبورند با
سود اندک ،گران بفروشند)2/22( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلیاین صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

نگاه
فالحت پیشه :

سیاست خارجی احمدی نژاد
هرم وارونه بود

حشمتاهلل فالحتپیشــه  ،عضو کمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس
شورای اسالمیدر گفتگو با عصرایران با اشاره
به اظهــارات محمود احمدی نــژاد در فضای
مجازی مبنی بر مخالفت وی با مذاکره با آمریکا
در زمان مذاکرات هســته ای دولت و انتقاد از
مذاکرات مسقط گفت :در زمان دولت احمدی
نژاد سیاســت خارجی به صــورت هرم وارونه
اجرا شــد و بخشی ازمشکالت ناشی از همین
هرم وارونه و عدم درک سیاست خارجی توسط
دولت گذشته بود  .رییس کمیته روابط خارجی
مجلس هشــتم در ادامه این مطلــب افزود :
احمدی نژاد در ابتدای دوره ریاست جمهوری
خود پیامهای به شدت تند و افراطی و خالف
سیاستهای کشور به دنیا داد که خالف طرح
ایران درباره ســرزمینهای اشغالی بود و بهانه
دست دشمنان داد.
نماینده مردم اســام آباد غــرب و داالهو در
مجلس شورای اسالمیهمچنین تصریح کرد :
در اواخــر دولت دوم احمــدی نژاد این هرم
وارونه تغییر کرد  ،زمانی که در داخل کشور
پایگاه دولت به شــدت تضعیــف و گروههای
قدرت از اطرف ایشان پراکنده و عمال بسیاری
از دستگاههای نظام ایشان را طرد کرده بودند ،
نامههایی را برای رییــس جمهوری آمریکا
نوشت که البته نامههای بی جوابی بود .

مکث

وضعیتسپنتانیکنام
درهاله ای ازابهام

محسن کوهکن عضو کمیسیون آییننامۀ داخلی
مجلس شورای اســامیدر گفت و گو با عصر
ایران در باره آخرین خبرها از پرونده سپنتانیکنام
عضو زرتشتی تعلیق مانده شورا شهر یزد گفت:
در حالت کلی اگر مجمع تشــخیص مصلحت
مصوبۀ مجلس درباره حضور اقلیتهای دینی
در شــوراهای شهر و روستا را تأیید کند به این
معنا و مفهوم نیســت که مفهوم تایید شده در
مصوبه عطف بماسبق میشود .وی افزود  :اگر
مجلس در متن مصوبه با صراحت بگویدقانون
بماسبق میشــود و مجمع دقیقا حکم
عطف
َ
مجلس را تایید کند این حکم شامل آقای نیکنام
نیز میشود اما چنانچه از آنچه مجلس تصویب
کرده این برداشت صورت پذیرد که یک حکم
کلی درباره اقلیتها صادر شده به این معنی است
که مجوز قانونی برای ثبت نام و ورود اقلیتها به
شورای شهر صادر شده است اما این که مصوبه
والزامات آن شــامل حال ایشان نیز میشود یا
نه محل تأمل است .کوهکن همچنین تصریح
کرد :به این دلیل که این مصوبه و افرادی که آن
را پیگیری میکردند عمدتا بر روی این مصداق
خاص  -آقای نیکنام -تاکید داشتند  ،پیش بینی
میکنم در صورتی که مجمع تشــخیص این
مصوبه را تایید کند به یک تفاهم عمومیبرسند تا
اثر این قانون را به قبل هم برگردانند .این درحالی
است که مصوبۀ مجلس درباره حضور اقلیتهای
دینی در شوراهای شهر و روستا در دو کمیسیون
امنیتی و قضایی مجمع بررسی و در یکی رد و در
دیگری تایید شده است.

بررسی یک ادعا

ادامه از صفحه اول:
اوحداقلدر 6سالنخستریاستجمهوریاش
به حدی از باور و اعتماد به نفس رسیده بود که
عمال ارزشی برای قطعنامههای تحریمیقائل
نبود و میگفت «آنقدر قطعنامه صادر کنند تا
قطعنامهدانشانپارهشود».امانتیجهچهشد؟تقریبا
هیچ! به هر حال روشــن است که تمام مدیران
دولت احمدینژاد زاکانیها بودند و آنان بودند
که تصمیم میگرفتند .اما این دولت نشان داد که
آنچنان که مطلوب بود توان عبور از تحریمها را
ندارد و حتی نتوانست این تحریمها را دور بزند.
فرجام این ترفند دولت مذکور نیز ظهور و بروز
امثالبابکزنجانیهابودند.فلذامحرزومشخص
نیســت جناب زاکانی عطف به کدام تجربه
میگوینداینتوانوجوددارد.اگریکبحثکلی
را مطرح مینمایند که فرمایشات ایشان صحیح
است اما اگر بدین معنی لفظ آمدهاند که دولت
روحانی نمیتواند و دولت متبوع ایشان میتواند
بایدیقینحاصلکردکهبلوفنافرمیزدهاند.
اینکه چه قدر مشــکالت کشــور مربوط به
تحریمهاست و چه قدر سوءمدیریتها محل
مداقه است اما در مجموع نمیتوان منکر بود که
ت موازی ،جزیرهای ،غیرعلمی،
کشور از مدیری 
غیرتخصصی،شعاری،انحصاریو...رنجمیبرد.
کسینمیتوانددراینمهماتتردیدکند.اگراین
بخش از ماجرا حل و فصل شود چه بسا امروز
الیتهای کره جنوبی بودند که میپرســیدند
«چهکنیمکهایرانشویم».بنابراینعبورازتحریم
راه و رسمیدارد که اتفاقا از عهده محافظهکاران
وطنی عطف به تجربه سالهای نه چندان دور
گذشته برنمیآید .نمیخواهم بگویم این دولت
جمع عالمههاست بلکه غرض تاکید بر اصالح
برخیرویکردها است.

ســخنگوی دولت در واکنش به هجمههایی که به
بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت وارد میشود
گفت :مشــکالت زیاد اســت و ما باید خود را برای
هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم
با دشــمنان برخورد کنیم و هم به دوســتان خود
نگاه داشــته باشــیم که از پشــت خنجر نزنند .وی با تاکید
بر اینکه برجام اقدام درســتی بود که از ســوی دولت انجام
گرفت ،خاطر نشــان کرد :در شــرایط تحریــم این ملت بود
آفتاب یزد -گروه سیاسی :حدود یک ماه مانده
به دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون
تحوالت در شبه جزیره کره همچنان پرشتاب ادامه
دارد .سیگنالهای مثبتی از سوی پیونگ یانگ در
هفتههای اخیر دیده میشود که نشان میدهد
آنها به دنبال حل اختالفات خود در موضوعات
بینالمللیهستند.هرچندنرمشهاییدیدهمیشود
اما باید دید سرانجام رابطه کره شمالی و ایاالت
متحده بعد از هفت دهه دشمنی سرانجام به کجا
خواهد رسید .یکی از وعدههایی که کیم جونگ
اون داده بود تخریب بزرگترین سایت هسته ای این
کشور است که حاال خبرهایی از این اقدام شنیده
میشود .موضوعی که نشان میدهد آنها پیش از
دیدار با رئیس جمهور آمریکا اقدامات خود را
پیش میبرند تا با اجرای این پیش شرطها ضمن
نشان دادن حسن نیت خود اقداماتی عملی از ایاالت
متحده بعد از دیدار را شاهد باشند.

نمیتوانیمهمبادشمنانبرخوردکنیموهممراقبباشیمازپشتخنجرنزنند

که باید هزینه ســنگینی میپرداخت .دولت را
وادار نکنید برخی مســائل را بیان کند ،چرا ما
را وادار میکنید که حرفهایی بزنیم که موجب
سوءاستفاده دشمن شود.
نوبخــت در ادامه با بیــان اینکه با برجام اجماع
جهانــی علیه ایران از بین رفت ،بیان کرد :عدم همراهی اروپا
بــا ترامپ آیا ارزش ندارد؟ نوع مقابله اتحادیه اروپا و از جمله
فرانســه و انگلیس با آمریکا از دستاوردهای برجام بوده است.

اکنون مردم جهان میدانند مواضع آمریکا درســت نیست و
این بزرگترین دستاورد ما است.
وی تاکیــد کرد :البته اگر منافع ما ایجاب کند حتما از برجام
خارج میشویم .بازگشت به گذشــته برای ما مشکل نیست.
غنی سازی را درآن شرایط با هر درصدی که تشخیص دهیم
انجام میدهیم و وقتی هم از برجام خارج شــدیم هیچ نیازی
نیســت که فعالیتهای هســتهای ما تحت نظر طرف مقابل
انجام شود.

پیونگ یانگ گفته ده روز دیگر سایت آزمایشهای هسته ای خود را تخریب میکند

کرهشمالیغیراتمی؟

| پیونــگ یانگ یک بـــار
در دهه  90قرن بیستم میالدی با
ایاالت متحده به تفاهم رسیده بود
اما وقتی کاخ سفید به وعدههای
خود عمل نکرد با حرکتی پرشتاب
به ســمت بمب اتم پیش رفت.
حاال بســیاری منتظر سرنوشت
مذاکرات جدیــد خواهند بود.
اما اکنــون وقتی شــدیدترین
تحریمها برای چند ســال اخیر
بر پیونگ یانگ اعمال شــده آیا
آنها محتاط تــر عمل میکنند؟
این سوالی اســت که به زودی
پاسخ آن روشن میشود

پایان یک سایت هسته ای؟

کره شمالی روز یکشنبه در خبری که مورد استقبال
واشنگتنوسئولقرارگرفتاعالمکرد"«:کامال"سایت
آزمایشهای هستهای خود موسوم به پونگیه – ری
را در مراسمیکه زمانی بین  ۲۳تا  ۲۵ماه مه
برنامه ریزی شده در مقابل رسانههای خارجی که
دعوت شدند نابود خواهد کرد .این محل واقع در
شمال شرق کره شمالی نیز شاهد هر شش آزمایش
هستهای سابق کره شمالی بوده که آخرین آن
سپتامبر سال گذشته میالدی انجام شد ».وبسایت
گروه آمریکایی  ۳۸ NORTHاعالم کرد که
میتواند باعث انتشار مواد رادیو اکتیو شود .مواد
یکسری تصاویر ماهوارهای مربوط به تاریخ  ۷مه
هستهای میتواند در اثر این انفجارها دفن شود اما
نشان میدهد که اولین شواهد قطعی مبنی بر آغاز
میتواند بعدها با استخراج آن مورد استفاده مجدد
برچیدن این سایت دیده میشود .براساس اعالم این
قرار گیرد .حتی اگر همه تونلهای آزمایشهای
گروه ناظر چند ساختمان عملیاتی و همچنین چند
هستهای در این سایت تخریب شوند ،مهندسان کره
ساختمان کوچک تخریب شدهاند و خطوط ریلی که
شمالی قادر خواهند بود به آسانی با حفر یک تونل
تونلهای این محل را به مکانهای دفع پسماندها و
جدید آزمایش هستهای جدیدی را انجام دهند».
ضایعات متصل میکردند نیز برچیده شدهاند .این
گروه در عین حال گزارش کرد که حفاری برای
جای خالی کارشناسان هسته ای
یک تونل جدید نیز از اواخر مارس در این محل
موضوع دیگر در این ارتباط به نوعی عدم دعوت از
متوقف شده است .تصاویر همچنین نشان میدهند
کارشناسان خبره در زمینه هسته ای است .سازمان
که فعالیتهای مقدماتی برای مراسم تخریب و
منع آزمایشهای هستهای اظهار کرد ،هنوز برای
نابود سازی این سایت آغاز شده است که شامل
نظارت بر انحالل پایگاه هستهای پونگیهری کره
یک فندانسیون جدید النصب در میان انبوه زبالهها
شمالی دعوت نشده است .سخنگوی این سازمان
است که گمان برده میشود
وابسته به سازمان ملل به
کــره شــمالی
برای خبرنگاران دعوت شده
شبکه رادیویی "فری اژیا"
ساخته شده است .این گروه
ســایت آزمایشهای
گفت ،سازمان پیمان جامع
گفت«:این طور تلقی میشود
منع آزمایشهای هستهای از
هستهای موســوم به
که این مکان جایی برای
تصمیم کره شمالی برای تخریب
پونگیــه  -ری را در
نصب دوربین به منظور ضبط
پایگاه هستهای خود استقبال
زمانــی
که
ی
مراســم
عملیات مسدود کردن پورتال
میکند اما هنوز درخواستی
بیــن  ۲۳تا  ۲۵ماه مه
غربی است .با این حال این
برای حضور در مراسم انحالل
گروه گفت که به نظر میرسد
برنامــه ریزی شــده
این پایگاه که قرار است  ۲۳تا
هیچ یک از ورودیهای تونلها
 ۲۵ماه مه برگزار شود ،دریافت
در مقابل رســانههای
به شکل دائمیبسته نشدهاند و
نکرده است .وزیر امور خارجه
خارجی کــه دعوت
برخیساختمانهایاصلیهنوز
پیونگیانگ هفته گذشته اعالم
کرد.
خواهد
نابود
شدند
دست نخورده باقی ماندهاند که
کرد ،روزنامهنگارانی را از کره
البته گمان برده میشود از بین
گــروه
ســایت
ب
و
جنوبی،آمریکا ،چین ،روسیه و
بردن این تاسیسات احتماال
انگلیس برای حضور در مراسم
آمریکایی۳۸NORTH
در مقابل رسانههای خارجی
انحالل پایگاه پانگیری دعوت
اعالم کرد که یکسری
صورت میگیرد ».با این حال
کرده اما او در سخنانش به
تصاویــر ماهــوارهای
خبرگزاری رویترز در گزارشی
دعوت کارشناسان هستهای
مه
۷
تاریخ
به
مربوط
با اشاره به اینکه تعطیلی سایت
خارجی اشاره نکرد .یکی از
آزمایش هستهای پونگیه ری
اولین
که
دهد
ی
م
نشان
مقامات ارشد سازمان پیمان
میتواند به چالشی جدی تبدیل
جامعمنعآزمایشهایهستهای
شواهد قطعی مبنی بر
شود ،نوشت«:تخریب نامناسب
اوایل ماه جاری میالدی به این
آغــاز برچیــدن این
تونلهای سایت پونگیهری در
شبکه رادیویی گفته بود که کره
سایت دیده میشود
کره شمالی از طریق انفجار
شمالی باید به جامعه جهانی

|

ایران و اروپا ،نقطه سرخط
ادامه از صفحه اول:
دیروز صبح دیدار ظریــف و موگرینی پیش زمینه دیدار با وزرای
خارجه ســه کشور اروپایی بود .محمد جواد ظریف پس از دیدار با
موگرینی گفت«:دیدار خوب و سازندهای داشتیم ».او ادامه داد«:ما
برای گفتوگوهای امروز (با وزیران خارجه ســه کشور) آمادهایم
و در مســیر درســت برای حرکت رو به جلو هستیم تا اطمینان
حاصل کنیم منافع همه اعضای باقــی مانده برجام به ویژه ایران
تامیــن و تضمیــن شــود ».وزیــر امــور خارجه ایــران گفت:
«در این دیدار بر ضرورت اجرای کامل برجام توسط همه طرفهای
باقی مانده و بهره مندی ایران از منافع برجام و اینکه این بهره مندیها
تضمین شــود ،تاکید شــد ».ظریف در ادامه افزود« :درباره نحوه
اقدام و چگونگی رسیدن به آن تضمینها نیز کار را شروع کردیم.
مذاکرات کارشناســی در ادامه مذاکرات دیروز ادامه دارد و امشب
هــم با وزیران خارجه گفت و گو میکنیــم .همین طور در طول
یکــی دو هفته آینده به صورت مشــترک در ســطح سیاســی
و کارشناسی ادامه میدهیم .در زمینه روشهایی که میشود منافع
ایران و ســایر طرفها را تضمین کرد صحبــت میکنیم .ما باید
اطمینان حاصل کنیم یک طرف با خروج غیرقانونیاش نمیتواند
نفع ببرد از این مســئله و ســایر اعضا نیز میتواننــد از حضور و
باقی ماندنشان منفعت ببرند».
موافقان برجام از لندن تا واشنگتن

نزدیکترین متحد ایاالت متحده یعنی بریتانیا نیز یکی از موافقان
برجام قلمداد میشــود .بوریس جانســون که تا آخرین ســاعات
تصمیم گیری ترامپ در واشنگتن بود تا شاید بتواند رئیس جمهور
آمریــکا را از خروج برجام منصرف کنــد ،دیروز به نوعی به دنبال
ارسال سیگنالهای مثبت بود و درباره رویکرد جان بولتون مشاور
امنیت ملی آمریکا کــه بارها از تغییر نظام در ایران حمایت کرده
است ،گفت«:این هدفی نیست که انگلیس آن را دنبال کند چرا که
تغییر نظام در تهران لزوما به معنای یک تغییر بهتر نخواهد بود».
پیش تر ترزا میدر تماســی تلفنی با حســن روحانــی از توافق

اجازه دهد که تجهیزات هستهای و امکانات آزمایشی
این کشور را بررسی کنند.
هشدار به واشنگتن

اگرچه کره شمالی در موضع هسته ای حاضر به
مذاکره شده و در چند مورد اقدامات پیش دستانه
در جهت استقبال جهانی انجام داده اما به نظر
میرسد آنها روی موضوعاتی از قبیل حقوق بشر
از حساسیت باالیی برخوردار هستند .چندی پیش
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای درباره
نقض حقوق بشر در کره شمالی ابراز نگرانی کرده
بود .پس از انتشار این بیانیه رودونگ سیلمون ،یکی
از روزنامههای رسمیکره شمالی با اشاره به این بیانیه
اعالم کرد :انتشار چنین بیانیههایی غیرقابل قبول
است و استفاده از این مسئله به عنوان راهی برای
تحت فشار قرار دادن طرف مقابل در مذاکرات پیشرو
شدیدا "اقدامیبیادبانه" است .این روزنامه در ادامه از
آمریکا خواست که اگر آمریکا میخواهد که مسائل
میان دو طرف و بیاعتمادی ایجاد شده حل شود،
بیشتر محتاطانه رفتار کرده و به طرف مقابل مذاکرات
پیشرواحترامبگذارد.همچنینیکوبسایتمتعلق
به کره شمالی نیز با انتقاد از آمریکا از این کشور
خواست که از اقدامات جنجالی و اظهاراتی که ممکن
است باعث ایجاد تنش شود ،پرهیز کند.
کره شمالی غیر اتمیمیشود؟

یکی از افراد عالی رتبه سابق کره شمالی که از این
کشور گریخته ،گفته است که کره شمالی هرگز
به صورت کامل دست از ساخت تسلیحات اتمیخود
برنمیدارد .تائه یونگ هو ،معاون سابق سفیر
کره شمالی در انگلیس که در اوت  2016سمتش را
ترک گفته و از بدنه حاکم بر کره شمالی جدا شد،
گفت«:دیپلماسی و مذاکرات کنونی با مقامهای
کره شمالی به خلع سالحی صادقانه و کامل
ختم نمیشود بلکه تنها باعث میشود تا تهدید
اتمیپیونگ یانگ کمتر شود ».او به آژانس خبری
نیوسیس کره جنوبی گفت«:در پایان ،کره شمالی
همچنان به عنوان یک کشور غیر اتمی ،یک قدرت

هســته ای حمایت کرده بود .اما خروج از برجام توسط کاخ سفید
نه تنها در میان شرکای اروپایی بلکه در خود ایاالت متحده نیز با
واکنشهای منفی مواجه شــده است .از جمله دیروز برنی سندرز
ســناتور کهنه کار دموکرات که در انتخابات  2016ســودای فتح
کاخ سفید را داشت در یادداشتی در روزنامه گاردین با بیان اینکه
دونالد ترامپ با خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از
بیپرواترین اقدامات دوران ریاست جمهوری خود را به انجام رساند،
نوشــت«:رییسجمهور ترامپ با این تصمیم سالها تالش سخت
دیپلماتهایمان را نابود کرد که به یکسری محدودیتهای شدید و
بازرسیهای سخت از برنامه هستهای ایران دست یافته بودند .وی
همچنین دروازه فرصت امیدوارکننده کاهش تنش میان تهران و
واشنگتن را مسدود کرد».
چرخش به غرب روسیه؟

البته شاید مهمترین خبر دیروز را میتوان به موضع گیری روسیه
نســبت داد .اخباری از روسیه شنیده شــد که شاید برای برخی
ناامید کننده بود در واقع برای آنهایی که در ایران بر نگاه به شرق
تاکیددارندومدعیهستندحرکتبهسمتنزدیکیبهچینوروسیهراهگشا
اســت و دولت را غرب گرا توصیف میکنند! ســرگئی ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز در یک کنفرانس تاکید کرد
که رایزنی درباره آینده برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) بدون
حضــور آمریکا هم ممکن خواهد بود .ریابکوف ادعا کرد«:هر چند
حفظ توافق هســتهای با ایران بــدون اینکه تهران امتیازی بدهد،
غیرممکن اســت ».او در ادامه تاکید کــرد« :اگر طرفهای توافق
خواست سیاســی الزم برای حفظ توافق هستهای را داشته باشند
این مسئله علیرغم خروج آمریکا نیز ممکن است .ما باید پارامترهای
کار در چارچــوب برجام بدون آمریکا را تعییــن کنیم .ما بر این
باوریــم که این کار هم به صــورت تئوریک و هم در عمل ممکن
اســت ».وی افزود :مهمترین مسئله این است که عناصر خواست
سیاســت ایران در منطقه و برنامه موشکیاش ،خشم آمریکاییها
و متحدانــش را بــر میانگیــزد .وزارت امــور خارجه (روســیه)
بر این باور است که آمریکا تصمیم خود را تغییر نخواهد داد و قصد ندارد
تصمیمــش درباره خــروج از توافق هســتهای را مــورد بازبینی
قرار دهد .ریابکوف خاطرنشان کرد«:رییسجمهور دونالد ترامپ آنچه

اتمیباقی میماند ».این درحالی است که مشاور
امنیت ملی کاخ سفید میخواهد تمامیتسلیحات
اتمیکره شمالی به البراتواری در آمریکا منتقل
شوند تا اطمینان حاصل شود که رهبری کره شمالی
به وعدههایش در خلع سالح اتمیپایبند است.
مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان مصاحبه با شبکه
خبری ای.بی.سی گفت«:اگر رهبری کره شمالی
به دنبال کاهش تحریمهاست ،تسلیحات اتمیاش
را به البراتوار "اوک ریج نشنال" در تنسی منتقل
کند ».جان بولتون ادامه داد« :فکر میکنم که تحقق
چنینتصمیمیبهمعنایخالصیازتمامیتسلیحات،
انهدام آنها و انتقالشان به این البراتوار است؛ خالصی
از غنی سازی اورانیوم و پلوتونیوم و حل مسئله
موشکهایبالستیکوخیلیچیزهایدیگرمثلاین».
پیونگ یانگ مشتاق اما...

اگرچه بحران کره شمالی به موضوعی ریشه دار در
روابط بین الملل تبدیل شده است و شاید بسیاری
همچنان به روند صلح در شبه جزیره کره بدبین
باشند اما به نظر میرسد حاال پیونگ یانگ
بیش از هر زمانی به دنبال حل و فصل اختالفات است.
او پیشتر گفته بود که سالح هسته ای به دردسرش
نمیارزد و میخواهد توسعه اقتصادی برای کشورش
را انتخاب کند .هرچند هنوز باید به دیده تردید
نسبت به بسیاری از تصمیمات نگاه کرد اما آنچه
مشخص است اینکه حاال توپ در زمینه ایاالت
متحده و دونالد ترامپ است .باید دید او میتواند
توافقی را رقم بزند که کیم جونگ اون هم راضی
شود یا خیر .پیونگ یانگ یک بار در دهه  90قرن
بیستم میالدی با ایاالت متحده به تفاهم رسیده بود
اما وقتی کاخ سفید به وعدههای خود عمل نکرد با
حرکتی پرشتاب به سمت بمب اتم پیش رفت.
حاال بسیاری منتظر سرنوشت مذاکرات جدید
خواهند بود .اما حاال وقتی شدیدترین تحریمها
برای چند سال اخیر بر پیونگ یانگ اعمال شده آیا
آنها محتاط تر عمل میکنند؟ این سوالی است که
به زودی پاسخ آن روشن میشود.

روز  ۸مه گفته است را به واقعیت تبدیل خواهد کرد ».او در پایان
گفت«:روسیه طبق مسئولیتهای خود در چارچوب برنامه جامع
اقدام مشترک به کار برای طراحی مجدد تاسیسات غنیسازی فردو
ادامه خواهد داد .مسکو به تعهداتش ذیل برجام به همان اندازه که
دیگر طرفها به توافق پایبند میمانند ،عمل خواهد کرد ».عالوه بر
این سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز دیروز در اظهاراتی
درباره برجام در یک کنفرانس خبری گفت که کشورهای اروپایی
طرف برجام شــاهد آغاز فشارهای آمریکا پس از خروج این کشور
از توافق هستهای هستند .الوروف ادامه داد«:پس از خروج آمریکا
از توافق هســتهای ،سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان که
ادامه پایبندیشــان به توافق را تایید کردهاند ،شاهد افزایش فشار
آمریکا برای قطع روابط تجاریشان با تهران بودهاند ».او همچنین
گفت«:اولتیماتومها به این کشورهای اروپایی برای توقف تجارت با
ایران شامل صادرات کاالهای خاص و واردات نفت ایران داده شده
و ضرباالجلهای  60و  90روزه نیز در همین راســتا تعیین شده
اســت ،این به نوعی بخشــی از یک طرح برای اعمال فشار شدید
اســت ».چنین نگاهی از ســوی روسها پیش از ایــن هم قابل
پیش بینی بود .مسکو حدود یک دهه پیش نیز اعالم میکرد هیچ
تحریمینباید علیه برنامه هســته ایران اعمال شود اما وقتی تحت
سیاست «ریســت» با باراک اوباما دور تازه از روابط کرملین-کاخ
سفید ایجاد شد آنها نیز به صف کشورهای تحریم کننده پیوستند.
هنوز دیر نیست

حال باید دید در دور جدید گفت و گوها چه مذاکراتی پیش گرفته
خواهد شد .اما شــاید بد نباشد گریزی به اسفند  96بزنیم زمانی
که وزیر خارجه فرانســه به تهران آمد تا شاید بتواند مصالحه ای
میان طرفین ایجاد کند .اما دست رد ایران به سینه او موجب شد
حاال بار دیگر درحالی مذاکرات با اروپا آغاز شــود که تحریمهای
آمریکا با گذشت هر روز نزدیک و نزدیک تر شود هرچند که اجماع
در اجرای آن ،خود محل پرســش است .درواقع چنین مسیری که
همان مذاکره با اروپا بود پیش از این نیز احتماال میتوانست انجام
شود .هرچند برخالف دلواپسان که لحظه شماری میکنند میتوان
همین دیدار دیشــب وزرای خارجه سه کشور اروپایی با ظریف را
نقطه عطفی برای بازگشت به دیپلماسی فعال قلمداد کرد.

