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برخی در اروپا عالقهمند به نقض
برجام از سوی ایران هستند

وزیر امور خارجه روسیه گفت :برخی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا عالقهمند هستند
که ایران مرتکب اشتباه شده و مفاد برجام را
نقض کند .سرگئی الوروف روز گذشته بیان
این مطلب در همایش بین المللی دیدگاههای
پریماکوف در مرکز تجارت جهانی (هتل
مژدونارودنایا) در مسکو افزود :ایران هنوز به
سطح غنیسازی اورانیوم که در برجام قید
شده ،نرسیده است.
به گزارش ایرنا ،رئیس دستگاه دیپلماسی
روسیه این را هم گفت که حفظ برجام تا اندازه
زیادی به طرفهای اروپایی بستگی دارد .به
گزارش ایرنا ،الوروف درباره اقدامات آمریکا
علیه ایران گفت :تالش برای واداشتن جهان
به عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت برای در
مخمصه قرار دادن یک کشور از سوی آمریکا
کامال ًآشکار شده است.
به گفته وی ،روسیه معتقد است که عقد
پیمان عدم تعرض بین ایران و کشورهای عربی
سودمند خواهد بود .الوروف افزود :زمانی
که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران این
پیشنهاد را برای عقد پیمان عدم تعرض بین
ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس مطرح کرد ما آن را سودمند خواندیم.
وی ادامه داد :آمریکا امروز تالش میکند
برتری ژئوپلیتیک خود را بر جهان تحمیل کند
و موقعیت تنها مرکز تصمیمگیری با حمایت یا
موافقت متحدان خود را داشته باشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد:
آمریکا به وارد آوردن ضربههای سنگین به
نظام امنیت بینالمللی که پس از جنگ دوم
جهانی برقرار شده است ادامه میدهد .وزیر
خارجه روسیه خاطرنشان کرد :اقدامات آمریکا
در عرصه کنترل تسلیحات در سطح بینالمللی
هرج و مرج ایجاد کرده است و به مناقشهها در
مناطق مختلف جهان دامن میزند.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه خاطرنشان
کرد :روسیه از آمریکا میخواهد که از شیوههای
فشار سیاسی ،اقتصادی و نظامی بر کشورهای
مخالف سیاستهای خود صرفنظر کند.
به گفته الوروف ،آمریکا از شیوههای رقابت
غیرمنصفانه استفاده میکند و جنگهای
تجاری راه میاندازد .وزیر امور خارجه روسیه
با بیان اینکه تحریمها و جنگ تجاری که آمریکا
به راه انداخته است ،متناقض اصول سازمان
تجارت جهانی است ،اظهار کرد :آمریکا تالش
میکند به قیمت تامین منافع خود ،نظام
کنترل بر تسلیحات در جهان را از بین ببرد.
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پس از وزیر خارجه آلمان ،نخست وزیر ژاپن امروز به تهران میآید

روحانی جمعه با پوتین
یکند
دیدار م 

دستیار رئیسفدراسیون روسیه اعالم کرد که
روسای جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در
بیشکک قرقیزستان دیدار خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،یوری
س فدراسیون روسیه به
اوشاکوف ،دستیار رئی 
خبرنگاران اعالم کرد که والدیمیر پوتین ،رئیس
فدراسیون روسیه در چهاردهم ژوئن (جمعه،
 ۲۴خرداد) دیداری با حسن روحانی ،همتای
ایرانی خود در بیشکک ،پایتخت قرقیزستان
خواهد داشت.
وی در این رابطه گفت :دیداری با حسن
روحانی ،رئیسجمهوری ایران خواهیم داشت
که بنا به شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت
خواهد بود .وی از «تقویت دادوستد و
روابط اقتصادی و توسعه تبادالت فرهنگی و
بشردوستانه» به عنوان اهداف این دیدار یاد
کرد .دستیار کاخ کرملین همچنین افزود :طرفین
قرار است بر سر مسائل جهانی گوناگونی از
جمله تحوالت سوریه و اوضاع پیرامون برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) بحث و گفتوگو
کنند .حسن روحانی ،رئیسجمهوری برای
حضور در نوزدهمین اجالس سازمان همکاری
شانگهای عصر پنجشنبه ( ۲۳خرداد )۹۸
در رأس هیئتی سیاسی به بیشکک میرود.
نوزدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای
 ۲۳و  ۲۴خرداد با حضور سران  ۱۱کشور از
جمله روسیه ،چین ،قزاقستان ،تاجیکستان،
ازبکستان ،هند ،پاکستان و ایران در شهر
بیشکک قرقیزستان برگزار میشود.
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برادر ناتنی رهبر کره شمالی
جاسوس سیا بود

مسابقه میانجیگری غرب و شرق

این نکته زمانی قابل توجه است که در طول یک
ماه گذشته ،عالوه بر سفرهای متعدد محمدجواد
ظریف وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقهای و
آسیایی شرقی ،وزرای خارجه قطر ،عمان ،آلمان و
نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کردهاند .همچنین
همزمان با تشدید تنشها میان ایران و ایاالت
متحده که با افزایش تحریمها و نیز تحرکات نظامی
این کشور در خلیج فارس همزمان شده ،کشورهایی
نظیر عراق ،سوئیس ،ژاپن ،پاکستان ،آلمان و عمان
آمادگی خود را جهت میانجیگری و کاهش تنشها
میان تهران و واشنگتن اعالم کردهاند.
در این میان نگرانی از بروز یک تقابل نظامی و
نیز لزوم کاهش تنشها کلیدواژه اغلب مقاماتی
ی کردهاند.
است که برای میانجیگری اعالم آمادگ 
از سوی دیگر ایران تاکید دارد که عامل بروز
تنشهای جاری ،اقدامات یکجانبه آمریکا در
تشدید جنگ اقتصادی و روانی بوده و این ایاالت
متحده است که میز مذاکرات را ترک کرده است.
وزارت خارجه کشورمان همچنین بارها ضمن
اعالم نارضایتی از اقدامات اروپاییها در قبال
حفظ و تداوم همکاریهای برجامی ،رفت و آمد
مقامات خارجی به تهران را به عنوان میانجیگری
تلقی نکرده و آن را چارچوبی برای شنیدن نظرات
دوستان اعالم کرده است.
وزیر خارجه آلمان دست خالی به تهران آمد
در همین رابطه ،هایکو ماس در حالی به تهران
وارد شد که سعی داشت بار دیگر خواست اروپا
برای تداوم برجام را برجسته کند .او به ایجاد
سازوکار مالی اینستکس اشاره کرد و گفت که
آمریکا با خروجش از توافق هستهای ،باعث درهم
ریختگی شرایط شده ،اما در عین حال اروپا که
سخت در حال تالش برای حفظ برجام است ،برای
نجات آن نمیتواند معجزهای صورت دهد .ماس
همچنین پس از سفر به تهران گفت که نخستین
تراکنش اینستکس طی هفتههای آینده انجام
خواهد شد و همچنین در نشست خبری مشترک
خود با محمدجواد ظریف با اشاره به اقدام ایران
برای کاستن از بخشی از تعهدات هستهای خود،
تصریح کرد که اگر یک کشور از مسئولیت خود
در برجام شانه خالی کرده باشد ،برای اروپا قابل
قبول نخواهد بود که کشور دیگری هم این مسیر
را ادامه دهد.
به همین دلیل پس از سفر هایکو ماس به تهران
رسانه آلمانی هندلزبالت در گزارشی با بیان اینکه
اگر سایر شرکای برجام اقداماتی جدی را برای حفظ
این توافق بینالمللی صورت ندهند ،ایران وارد گام
دوم کاستن از تعهدات هستهای خود خواهد شد،
نوشت :هرچند هایکو ماس برای نجات برجام و
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شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حالی امروز وارد تهران میشود که دو روز قبل هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با سفر به ایران ضمن دو دور رایزنی
توگو کرده بود .پیش از این رسانههای خبری با برجسته
و مذاکره با محمدجواد ظریف ،با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نیز دیدار و گف 
کردن سفر مقامات خارجی به خصوص نخست وزیر ژاپن به تهران ،این سفرها را به منظور میانجیگری جهت کاهش تنشها و نیز ترغیب ایران برای
مذاکره با آمریکا عنوان کرده بودند.

مقامات ژاپن
اعالم کردند:
مهمترینمحور
سفر آبه به
تهران کاهش
تنشهاست؛اما
او حامل پیام
خاصی از سوی
آمریکا برای
ایران نیست
نیز کاهش تنشهای جاری به تهران رفته بود،
اما از آنجا که سخن تازه و جدیدی برای مقامات
ایرانی نداشت ،نتوانست کار چندانی صورت دهد.
همچنین خبرگزاری دویچهوله آلمان نیز با اشاره به
اینکه ایران به دنبال یک راهکار عملی برای خروج از
توگوی مستقیم میان
تحریمها است ،نوشت :گف 
ایران و آمریکا در سایه تالش برخی از کشورها تا
زمانی که آمریکا برخی از تحریمها علیه ایران را لغو
نکند ،امکانپذیر نخواهد بود.
شینزو آبه در تهران به دنبال چیست؟
در چنین شرایطی و در حالی شینزو آبه نخست
وزیر ژاپن ،بالفاصله پس از وزیر خارجه آلمان به
تهران آمده و پیش از این نیز تصریح شده بود که
وی به عنوان میانجی قرار است پس از مالقاتش

با نزدیک شدن به پایان ضرباالجل شصت روزه ایران

خبرگزاری دویچهوله آلمان همزمان با سفر وزیر خارجه این
ن نوشت :هایکو ماس در این سفر در پی یافتن
کشور به ایرا 
«راههای سازندهای» برای نجات توافق هستهای سال  2015بود.
ماس تالش کرد که برجام را که طی توافقی میان ایران و گروهی از
قدرتهای جهانی که منجر به محدود شدن برنامه هستهای ایران
در ازای برداشتن تحریمهای بینالمللی شد را نجات دهد .توافق
هستهای بعد از خروج آمریکا در سال گذشته و بازگشت تحریمهای
اقتصادی عیله ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد.
پیش از سفر ماس ،دولت ایران گفت که ماس در دیدار از
تهران ،باید چیزی بیشتر از کلمات صرف ارائه کند .هنگامی که
ظریف گفت که میخواهد بداند کهبرای نجات توافق« ،شرکا دقیقا ً
چه دستآوردی داشتهاند» ،ماس گفت که او امیدوار است این
دیدار کمک کند تا دو طرف «راههای سازندهای» برای حفظ توافق
پیدا کنند .او گفت که در نهایت ایران همچنین باید این خواست
سیاسی را داشته باشد تا اطمینان دهد ک ه توافق در آینده پایدار
خواند ماند.
چرا حاال؟
افزایش تنشها در خلیج فارس همه را نگران کرده است .در
ماههای اخیر دولت ترامپ در غالب سیاست «فشار حداکثری»
تحریمها علیه ایران را تشدید کرده است .واشنگتن مدعی است که
ایران در حال تدارک حمله به اهداف آمریکایی در منطقه است و
همچنین ایران را به دست داشتن در حمله به چهار نفتکش در
سواحل امارات متهم میکند .آمریکا حضور نظامیاش در منطقه
را تقویت کرده و بیشتر دیپلماتهایش را از عراق فرا خوانده است.
ضمنا ً صبر استراتژیک ایران کمتر میشود؛ همانگونه که بعد از
 7جوالی ایران دیگر به همه الزامات توافق هستهای  2015پایبند
نخواهد ماند ،مگر اینکه کشورهای اروپایی ،با وجود تحریمهای

با ترامپ در توکیو ،به دیدار مقامات ایرانی بیاید،
روز گذشته یک مقام دولتی ژاپن تصریح کرده
است که مهمترین محور سفر آبه به تهران کاهش
تنشهاست؛ اما او حامل پیام خاصی از سوی
آمریکا برای ایران نیست.
همچنین این مقام دولتی ژاپن در نشست خبری
دیروز خود در سفارت این کشور در تهران ،یکی
دیگر از اهداف این سفر را نه میانجیگری میان
ایران و آمریکا بلکه تعمین روابط دوستانه تهران
و توکیو عنوان کرد و گفت که نخست وزیر ژاپن
امروز عصر با حسن روحانی دیدار خواهد کرد و
فردا صبح نیز به دیدار رهبر انقالب میرود .این در
حالی است که به گفته سخنگوی ارشد دولت ژاپن،
نخست وزیر این کشور روز گذشته و پیش از سفر

به تهران طی مکالمه تلفنی  20دقیقهای در مورد
ایران و مسائل منطقه با دونالد ترامپ رئیسایاالت
متحده آمریکا گفتو گوکرده است.
با این حال به گفته تحلیلگران ،از آنجا که سفر
شینزو آبه به تهران نخستین سفر یک رئیس دولت
ژاپنی پس از انقالب به ایران خواهد بود و در شرایط
کنونی اولین گام جدی نیز برای کاستن از تنشهای
موجود در منطقه محسوب میشود ،میتواند در
نوع خود اقدامی تاثیرگذار قلمداد شود چرا که ژاپن
سالها به عنوان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی
ایران محسوب شده و به واسطه آنکه از خریداران
اصلی نفت ایران است ،میتواند به واسطه نزدیکی
با آمریکا حداقل کانالهای برونرفت از شرایط
فعلی را باز نگه دارد.

آلمان تالش میکند برجام را نجات دهد

آمریکا ،بتوانند راههای موثری برای مشوقهای اقتصادی برای ایران
پیدا کنند.
آلمان چه میخواهد؟
در هماهنگی با انگلستان و فرانسه ،دیگر امضاکنندگان توافق
هستهای ،هایکو ماس تالش میکند ایران را به ماندن در توافق
متقاعد کند .آنچه رسما ً برجام نامیده میشود ،بعد از مذاکرات
بسیار دشوار در سال  2015وارد مرحله اجرایی شد .پیش از
این یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که ماس در تهران
تالش میکند تا بستر آرامش ،منطق و کاهش تنش را ایجاد کند.
ماس همچنین تالش خواهد کرد ایران را از اولتیماتوم  7جوالی به
کشورهای اروپایی منصرف کند.
ن به ویژه ،برای خرید زمان بیشتر برای اجرایی
ماس همچنی 
شدن اینستکس -یک کانال پرداخت که در ابتدای سال جاری
میالدی توسط انگلستان ،فرانسه و آلمان به منظور دور زدن
تحریمهای آمریکا ایجاد شد -تالش میکند .به هر حال ،حتی اگر
اینستکس اجرایی شود ،ماس نمیتواند شرکتهای آلمانی را به داد
د چرا که آنها (شرکتهای آلمانی) با این
و ستد با ایران مجبور کن 
وجود هراس دارند به شکلی مشمول تحریمهای آمریکا قرار بگیرند.
ماس با همتای آمریکاییاش ،مایک پمپئو ،طی دیدار هفته
گذشته او از برلین گفتوگو کرد .پیش از این ،آمریکا از سفر ینس
پلوتنر ( )Jens Plotnerمدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان به تهران
آزرده بود و اینکه آمریکا منتقد این است که اروپا تالش میکند
توافق هستهای را نجات دهد.

در تهران ،ماس انتظار چه چیزی را می تواند داشته باشد؟
ایران به دنبال راههای عملی برای خروج از فشار تحریمهای
آمریکا است .ایران ،سیاست فشار حداکثری آمریکا را به مثابه
جنگ اقتصادی علیه خود که هم اکنون موجب آسیبهای قابل

توجهای شده است ،تلقی میکند .از زمان بازگشت تحریمها در
سال گذشته ،صادرات نفت ایران سقوط کر د و ارزش پول ایران،
ریال ،دو سوم کاهش پیدا کرده است .تورم به سرعت افزایش
د در حالی که غذا و دارو از تحریمها مستثنی شده ،اما
مییاب 
خروج ایران از سیستمهای مالی جهانی موجب کمبود این اقالم
شده است.
در این میان دیدار ماس از تهران در میان فشار باال و انتظارات کم
د اگر چ ه سازمان بینالمللی
برای دستآوردهای واقعی رخ میده 
ی اخیرا ً یک بار دیگر تایید کرد که ایران به تعهداتش در
انرژی اتم 
توافق هستهای پایند بوده است.
موضع آمریکا چیست؟
اخیرا ًترامپ لحن مسالمتجویانهتری اتخاذ کرده و مدعی شد که
او نه به دنبال تغییر رژیم در ایران و نه به دنبال جنگ است و آماده
سروصدا ،اهداف سیاست تحریم را
ن بی 
گفتوگو است .او همچنی 
کاهش داده و حاال میگوید که تنها میخواهد مانع از دستیابی
ایران به بمب اتمی شود.
از این جهت ،رئیس ایاالت متحده آمریکا در تضاد با مشاور
امنیت ملی ،جان بولتون است که سالهاست حامی تغییر رژیم در
تهران است .بولتون همچنین به طور قابل توجهای باعث افزایش
تنش در خلیج فارس است :در  5ماه مه ،بولتون از «خط قرمز»
برای عملیات نظامی عبور کرد و گفت که هر حملهای به منافع
آمریکا یا همپیمانان آمریکا ،با پاسخ جدی آمریکا مواجه میشود،
در حالی که از تعریف دقیق منافع آمریکا و اینکه آن همپیمانان این
کشور چه کسانی هستند ،ناتوان بود .همچنین مایک پمپئو تندرو،
دوازده شرط غیرقابل حصول برای توافق با ایران مطرح کرده که
برای هر کشور مستقلی غیرقابل قبول است.
بعد از این چه اتفاقی میتواند پیش بیاید؟
بعد از اعزام ناو هواپیمابر و اسکادران بمب افکن ،در حال حاضر
تالشهای دیپلماتیک گوناگون در شرف وقوع است .وقتی ماس
تهران را ترک کند ،نخست وزیر ژاپن ،شینزو آبه به تهران سفر
خواهد کرد تا در یک تالش دیپلماتیک به عنوان میانجی که ترامپ
نیز از آن حمایت کرده است ،عمل کند .عراق و عمان که هر دو
ارتباطات نزدیک با ایران و آمریکا دارند ،تالش خواهند کرد به عنوان
میانجی عمل کنند.
هدف اصلی آنها این است که ایران و آمریکا وارد گفتوگوی
مستقیم شوند .اما این اتفاق نخواهد افتاد بیآنکه آمریکا برخی
از تحریمها عیله ایران را لغو کند .در بلندمدت ،ثبات منطقهای
منوط به وجود توافقی پیرامون یک چارچوب امنیتی مشترک که
تامینکننده منافع همه عوامل درگی ر از جمله ایران و عربستان
سعودی که برای نفوذ منطقهای با هم رقابت میکنند ،خواهد بود.
این در حالی است که چندی قبل ،وزیر خارجه ایران محمدجواد
ظریف اعالم کرد که ایران آماده گفتوگو با ریاض است.
ترجمه :کوروش الماسی

کیم جونگ نام ،برادر ناتنی رهبر کره
شمالی که در سال  ۲۰۱۷در مالزی کشته شد،
برای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
جاسوسی میکرد.
به گزارش یورونیوز ،روزنامه وال استریت
ژورنال این مطلب را به نقل از یک منبع آگاه
اعالم کرد .بنا به این گزارش بسیاری از جزئیات
رابطه کیم جونگ نام با سازمان اطالعات مرکزی
ایاالت متحده همچنان نامشخص است.
در گزارش والاستریت ژورنال آمده است:
«چند مقام سابق آمریکایی اعالم کردهاند که
برادر ناتنی کیم جونگ اون که سالها خارج
از کره شمالی زندگی میکرد و پایگاه قدرتی
در پیونگ یانگ نداشت احتماال نمیتوانست
جزئیات فعالیتهای مخفیانه کشورش را فاش
کند ».در این گزارش همچنین آمده است که
کیم جونگ نام به احتمال قریب به یقین با
سازمانهای امنیتی دیگر کشورها به ویژه چین
نیز در تماس بوده است .طبق این گزارش کیم
جونگ نام در ماه فوریه سال  ۲۰۱۷برای دیدار
با رابط خود با سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
به مالزی سفر کرده بود .هرچند این دیدار
احتماال تنها هدف او از سفر به مالزی نبوده
است.
سیا از اظهارنظر درمورد گزارش روزنامه
والاستریت ژورنال خودداری کرده است.
مقامات آمریکا و کره جنوبی بر این باور هستند
که مقامات کره شمالی دستور ترور کیم جونگ
نام در سال  ۲۰۱۷را صادر کردند .این در حالی
است که پیونگ یانگ هرگونه دخالت در ترور
او را رد کرده است.

بازگشت نزار زاکا به لبنان با وساطت
سیدحسن نصراهلل انجام شد

آزادی زاکا برمحور حسننیت
و نزدیکی ملتها

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت:
هیچ کشور سومی در آزادی زاکا نقش نداشت
و این اقدام صرفا بنا بر درخواست میشل عون،
رئیسجمهوری لبنان و وساطت سیدحسن
نصرالله ،دبیرکل حزبالله لبنان انجام گرفت.
به گزارش ایلنا ،کیوان خسروی در گفتوگو
با پایگاه خبری «العهد» لبنان گفت :جمهوری
اسالمی ایران نزار زاکا ،شهروند لبنانی تحت
بازداشت در ایران را در چارچوب همکاری دو
جانبه با لبنان ،اظهار حسن نیت و تقویت
پیوندها میان دو ملت آزاد کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تابعیت
آمریکایینزار زاکا و احتمال ایفای نقش کشور
سومی در آزادی او تصریح کرد :هیچ کشور
سومی در آزادی زاکا نقش نداشت و این اقدام
صرفا بنا بر درخواست میشل عون ،رئیس
جمهوری لبنان و وساطتسیدحسن نصرالله،
دبیرکل حزبالله لبنان انجام گرفت.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران با
اشاره به نقش سیدحسن نصرالله در اتخاذ
این تصمیم گفت :باتوجه به نقش مهم و مؤثر
میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در
لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.
کیوان خسروی خاطر نشان کرد :برخوردی
که طی مدت بازداشت در تهران با نزار زاکا
صورت گرفت به طور کامل با معیارهای قانونی
و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان
مطابق بود و حتی خدمات و تسهیالتی که به
او ارائه شد ،بیشتر از خدماتی بود که به دیگر
زندانیان ارائه میشد .گفتنی است براساس
مستندات دستگاه امنیتی ایران ،نزار زاکا با
دستگاه اطالعات آمریکا علیه جمهوری اسالمی
همکاری داشته و از این رو به  ۱۰سال حبس
محکوم شده بود.

