ايران وجهان

هیچ قصدی برای جنگافروزی نداریم اما محکم میایستیم
وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود ،آن را یک نمونه مناسب از واکنش جوانان ایرانی به اقدامات خصمانه اخیر آمریکا علیه ایران دانست .به گزارش ایسنا ،محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت :اخیرا یک ویدئو را از یک مستندساز مستقل دریافت کردم که در مورد واکنش چند جوان ایرانی با سبکهای زندگی مختلف به
اقدامات خصمانه اخیر آمریکا علیه ایران است .در بخشی از این ویدئو به نقل از چند جوان ایرانی آمده است :ما همه میدانیم که تعهد به وعدهها در میان همه ملتها امری ارزشمند است در حالی
که ما هرگز تعهدات را نقض نکردهایم اما همواره به آن متهم شدهایم .کشور ما در طول  200سال گذشته به هیچ یک از کشورها حمله نظامی نکرده است .ما هیچ قصدی برای جنگافروزی نداریم اما
محکم میایستیم و از تواناییهای خود برای دفاع از کشورمان استفاده میکنیم .تهران امن است و تالش میکند تا خاورمیانه و جهان را امنتر کند.

دو روز پس از لغو مالقات رهبران آمریکا و کرهشمالی ،ترامپ از احتمال دیدار با اون در  22خرداد خبر داد

نازهای کره ای ،غمزههای آمریکایی
.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا ،تنها دو روز
پس از آنکه طی نامهای رسمی برنامه دیدار خود با کیم
جونگ اون رهبر کرهشمالی را لغو کرده بود ،روز گذشته
در پیامی توئیتری اعالم کرد :ما گفتوگوهای بسیار
سازندهای با کره شمالی داریم که بتوانیم دیدار سران
را برگزار کنیم .اگر قرار باشد این دیدار برگزار شود به
احتمال زیاد در سنگاپور و در همان روز  22خرداد خواهد
بود .همچنین اگر الزم باشد زمان این دیدار را تمدید
میکنیم.
در همین رابطه و در حالی که قرار بود این دیدار  22خرداد ماه
جاری در سنگاپور برگزار شود ،مجله پولیتیکو آمریکا در گزارشی
اعالم کرد که یک تیم  30نفره از دیپلماتهای آمریکایی آماده
رفتن به سنگاپور بودند تا دستورکار و تدارکات را برای اجالس
سران دو کشور آماده کنند .این هیات شامل دیپلماتهای وزارت
خارجه و همچنین جوزف هاگین رئیس ستاد کاخ سفید و معاون
مشاور امنیت آمریکا بود.
پافشاری بر سیاست ابهام
حال پس از بازی ترامپ بر سر مالقات با اون که دو روز پس
از لغو رسمی آن ،بار دیگر از امکان مجدد این دیدار صحبت
کرده است ،کارشناسان معتقدند که رئیس جمهوری آمریکا بار
دیگر سیاست ابهام ،تنش و غافلگیری خود را برای مذاکرات
صلح شبه جزیره کره نیز به نمایش گذاشته است .این امر به
یکی از راهبردهای اصلی کاخ سفید در طول یکسال و نیم
گذشته بدل شده و در مورد مسائلی همچون توافق هستهای
با ایران ،تجارت جهانی و نیز سایر پیمانهای بینالمللی مانند
ت نامه پاریس به نمایش در آمده است .در همین راستا
موافق 
و در حالی که برخی از تحلیلگران این امر را ضربهای مهلک
به اعتبار جهانی آمریکا تلقی میکنند ،اما از سوی دیگر برخی
از کارشناسان معتقدند که این امر یکی از مهمترین محورهای
یکجانبهگرایانه آمریکاست که توسط نومحافظهکاران کاخ سفید
طراحی و بر روی آن پافشاری میشود .طبق این استراتژی توان
پیشبینی تحوالت نسبت به استراتژی آمریکا کاهش یافته و آنها
با بهرهگیری از قدرت هژمون خود میتوانند طرف مقابل را به هر
سمت و سویی که بخواهند هدایت کنند.
رهبران دو کره برای دومین بار دیدار کردند
در همین راستاست که ترامپ پس از لغو دیدار خود با اون،
حال پیام میدهد که دربهای مذاکره باز است و امیدوار است

که این نشست در تاریخ مذکور برگزار شود .این پیام ترامپ در
حالی منتشر شد که رهبران دو کره نیز روز گذشته برای دومین
بار در نقطه مرزی پانمونجوم با یکدیگر دیدار کردند.
هر چند تا لحظه تنظیم این گزارش ،جزئیاتی از این دیدار
منتشر نشده است ،اما پس از سالها تنش در مورد برنامه اتمی
پیونگ یانگ ،اون و ترامپ در ماه جاری به توافق رسیدند که
نخستین دیدار میان رهبران دو کشور را برگزار کنند .این امر
پس از چند ماه تهدید و توهین و حتی نزدیک شدن به یک
جدال اتمی تمام عیار در شبه جزیره کره به ثمر رسیده است،
جایی که کرهشمالی با آزمایش یک بمب هیدروژنی تهدید کرد
که اکنون توانایی هدف قرار دادن تمامی خاک آمریکا را دارد.
پس از این ماجرا و چرخش ناگهانی مواضع کرهشمالی و دیدار
رهبران دو همسایه پس از سالها تنش ،اون آمادگی خود را
برای دیدار با ترامپ اعالم و گفت که قصد ندارد سرنوشت صدام
یا قذافی برایش تکرار شود .او همین چند روز قبل نیز با تخریب
مهمترین سایت اتمی خود در حضور خبرنگاران خارجی در
موضعی قرار گرفت که عالوه بر کسب مشروعیت بینالمللی،
توپ مذاکرات را به زمین آمریکا بیاندازد.
حال با توقف کامل فعالیتهای اتمی کرهشمالی و تخریب
مهمترین سایت اتمی این کشور ،مقامات پیونگیانگ معتقدند

هر چند که برای این دیدار و تنشزدایی آماده هستند ،اما مدل
لیبی برای خلع سالح اتمی را قبول نداشته و بدون تضمین
واقعی آمریکا روند تنشزدایی با چالشهای اساسی روبروست.
به گزارش رویترز جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در این
خصوص به خبرنگاران گفته است که دیپلماتهای ما همچنان
در حال برنامهریزی و کار بر روی این مذاکرات هستند و مساله
خلع سالح کامل پیونگیانگ همچنان یکی از محورهای اصلی
مذاکرات ما را تشکیل میدهد .سخنگوی وزارت امور خارجه
ایاالت متحده نیز در این خصوص از دادن جزئیات بیشتر
خودداری کرده اما اظهار داشت :همانطور که رئیس جمهوری
در نامه خود به اون گفت ،مساله اصلی گفت و گو میان رهبران
دو کشور است و در صورتی که کرهشمالی در مذاکرات از خود
جدیت نشان دهد ،در سطوح بیشتری با آنها وارد مذاکره خواهیم
شد.
بالتکلیفیدیپلماتهایآمریکایی
ناظران معتقدند با این وجود دو رهبر احتماالً بر روی جنبه
نمادین این دیدار بیشتر تکیه کردهاند تا جزئیات مذاکرات ،چرا
که اکنون ترامپ در داخل آمریکا میتواند با مانور تبلیغاتی بر
روی این مساله که کرهشمالی را به پای میز مذاکره نشانده است،
عالوه بر کسب رضایت حامیان خود ،زبان منتقدان را نیز برای

خروج از توافق هستهای تا حد زیادی بسته نگاه دارد .از سوی
دیگر کیم جونگ اون نیز با این دیدار نوعی مشروعیت بینالمللی
پس از ماهها تنش برای خود کسب میکند که میتواند عالوه
بر زمان خریدن برای فرار از تحریم نفتی و کارگران خارجی این
کشور ،هزینههای احتمالی را نیز بر دوش ایاالت متحده بیاندازد.
به همین خاطر است که برخی از تحلیلگران معتقدند در چنین
شرایطی این مذاکرات از پیش شکست خورده خواهد بود.
در همین راستا و در حالی که برخی از رسانههای آمریکایی
از بالتکلیف بودن دیپلماتهای این کشور خبر داده و اعالم
میکنند که خود آنها نیز نمیدانند آیا دیدار ترامپ و اون واقعاً
در  22خرداد انجام خواهد شد یا خیر ،عدهای از کارشناسان
امنیت بینالملل با خطرناک خواندن این نمایش دیپلماتیک
اعالم کردند که این مذاکرات نشان میدهد اگر میخواهید در
جهان فعلی از قدرتهای هژمون امتیاز بگیرد باید تمامی خط
قرمزها را زیر سوال ببرید.
چرا مذاکرات ترامپ با اون خطرناک است؟
در همین رابطه چندی قبل یورو نیوز در گزارشی آورده بود:
در حالی که ایران با رعایت تمامی موازین بینالمللی در برجام،
حاال شاهد بهانهجویی و خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای
است ،در نقطه مقابل کرهشمالی به عنوان یک بازیگر شرور
بینالمللی که به بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر نظم جهانی
اعتنایی نداشته ،در آستانه یک توافق مهم با ایاالت متحده و
طبیعتا جهان خواهد بود.
این الگو البته تبعات خطرناکی در مجادالت آتی میان
قدرتهای بزرگ و بازیگران در حال توسعهای که نظم فعلی
را نمیتابند و به دنبال تجدیدنظر طلبی هستند ،خواهد داشت.
چرا که مقایسه مدل ایران و کره شمالی به آنها میآموزد که
برای حصول به خواستهها ابتدا باید با شرارت نظم بینالملل
را به چالش کشید و ترجیحاً به قدرتی هستهای بدل و سپس
وارد مذاکره شد.
چرا که اگر پیش از دستیابی به تسلیحات هستهای وارد
فرآیند اعتمادسازی و گفتوگو با طرف مقابل شوید ،قدرتهای
بینالمللی شما را به رسمیت نخواهند شناخت .در نتیجه حصول
چنین توافقی با کره شمالی نه تنها ایران که کل نظام بینالملل
را دچار نگرانی خواهد کرد.
چراکه نه تنها دیگر توافقات بینالمللی حتی بیش از گذشته از
اعتبار ساقط میشوند که انگارههای رئالیسیتی و تاکید بر قدرت
بیش از همیشه بر سیاست خارجی بازیگران متوسط و در حال
توسعه اثر خواهد گذاشت .اثری که میتواند به نوعی آنارشیسم
در فضای روابط بینالملل ختم شود و هر کنشگری بدون توجه
به قواعد بنیادی نظم کنونی ،دست به تدوین سیاست و تعیین
رویکردهای خود بزند.

پوتین :جهان از یکجانبهگرایی آمریکا به تنگ آمده است
خروج آمریکا از برجام و آینده توافق هستهای به محور اصلی گفت وگوهای
رهبران جهان به ویژه « والدیمیر پوتین » و « امانوئل ماکرون » روسای جمهوری
روسیه و فرانسه در نشست اصلی بیست و دومین همایش بین المللی اقتصادی
سن پترزبورگ تبدیل شد .مقامات جهان عصر جمعه در این همایش که در سن
پترزبورگ روسیه برگزار شد با انتقاد از اقدامات دونالد ترامپ  ،برحفظ توافق
هسته ای و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا تاکید کردند .نشست اصلی و
اختتامیه همایش بین المللی سن پترزبورگ با حضور روسای جمهوری فرانسه و
روسیه ،کریستین الگارد رئیس بانک جهانی ،شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و معاون
رئیس جمهوری چین برگزار شد و حاضرین پس از پایان سخنرانی به پرسشهای
مطرح شده ،پاسخ دادند.
یکی از نکات قابل توجه در نشست پایانی که با حضور بیش از  2هزار نفر از صاحبنظران،
فعاالن اقتصادی و رسانهای جهان برگزار شد ،این بود که حاضران هرگاه سخنرانها علیه
ترامپ و اقدامات یکجانبه او سخن میگفتند ،به وجد میآمدند و سخنرانها را تشویق
میکردند.
بازی فوتبال با قوانین جودو
به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری روسیه نیز از فرصت برگزاری همایش سن پترزبورگ
استفاده کرد و با اشاره به نزدیکی موضع روسیه و کشورهای اروپایی در خصوص برجام،
گفت :به نظر میرسد کشورهای دنیا در حال بازی کردن فوتبال با یکدیگر هستند با این
تفاوت که قوانین جودو در آن حاکم شده است .وی اقدامات یکجانبه آمریکا را غیرسازنده
دانست و افزود :این اقدامات هیچ کمکی به امنیت جهانی نمیکند و خوشحالیم که دیگر
کشورها متوجه این مساله شدهاند .پوتین با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا
ازبرجام تاکید کرد که این گونه اقدامات یکجانبه ترامپ در خصوص برجام غیرسازنده است.
رئیس جمهوری روسیه با تاکید به اینکه برجام در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
تایید شده و سند چندجانبه بینالمللی است ،اظهار داشت :در شرایطی که همه طرفها باید
به صراحت گفت وگو کنند و راهکاری برای حل مساله توافق هستهای با ایران بیابند ،اقدامات
یکجانبه در این عرصه غیرسازنده است .وی همانند همتای فرانسوی خود خاطرنشان کرد:
در آمریکا هر چهار سال یک بار رئیس جمهوری انتخاب میشود ،اگر هر چهار سال یک
سند بینالمللی از سوی این کشور مورد بازبینی قرار گیرد چه نتیجهای خواهد داشت؛ البته
باعث بروز تنش خواهد شد ،اما برعکس اگر درباره آنچه توافق کردیم عمل کنیم به تفاهم
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اخبار
ژاپن :افزایش تعرفه های آمریکا را تالفی می کنیم

ایران و برجام محور اصلی همایش بین المللی سن پترزبورگ

دست مییابیم.
پوتین تصریح کرد:روسیه هیچگاه از تدابیری که خارج از شورای امنیت تحمیل شود
حمایت نکرده است و در کنفرانس امنیتی مونیخ هم اعالم کردم که از اقدامات یکجانبه
حمایت نمیکنم و در آن زمان خیلیها ناراحت شدند اما میبینیم که همان افراد امروز از
اقدامات یکجانبه برخی بسیار ناراضی هستند و از موضع مسکو در این مورد حمایت میکنند.
رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در صورت لغو برجام
همه طرفها زیان میبینند ،تاکید کرد :اگر میخواهیم برجام را حفظ کنیم باید درهای
مذاکره را باز بگذاریم و فکر میکنم هنوز فرصت از دست نرفته است .پوتین سپس به دیدار
اخیر خود با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت :یوکیو آمانو تایید کرد
که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است.
نمیدانیم چه کار کنیم!
امانوئل ماکرون هم در این نشست ،با انتقاد از تصمیمات یکجانبه آمریکا و زیر سوال بردن
توافق بینالمللی برجام توسط ترامپ ،گفت :در واقع نمیدانیم چه کار کنیم ،با کشوری
مواجه هستیم که هر چهار سال با روی کار آمدن دولت جدیدی ،خواستار توافقات جدید
میشود و برای رفع این مشکل به نظر میرسد باید مدت زمان ریاست جمهوری در آمریکا
از چهار سال به  10سال افزایش یابد تا مشکل دیگران درخصوص تعهدات بینالمللی با
آمریکا کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه برجام باید اجرا شود ،امضای برجام را انتخاب کشورش و پایبندی به
توافق هستهای را دفاع از حق حاکمیت فرانسه دانست .رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر
لزوم اجرای موافقتنامههای بینالمللی اظهار داشت :من میخواهم به یکدیگر احترام بگذاریم
و به هیچ وجه در امور داخلی کشورهای یک دیگر مداخله نکنیم ،اگر موافقتنامهای را امضا
میکنیم صرف نظر از اینکه چه کشوری از آن خارج میشود باید در آن بمانیم؛ آنچه که
امضا شده است باید اجرا شود.
ماکرون خاطرنشان کرد :برجام به رغم خروج آمریکا از این توافق حفظ خواهد شد و ایران
به آن عمل می کند ،امروز باید در جهان رویکرد چندجانبهای در حل مسائل بینالمللی بکار
گرفته شود ،این رویکرد حق حاکمیت کشورها را هم شامل میشود ،اگر برای خود احترام
قائل نباشیم ،نمیتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم و معتقدم در این شرایط باید برای رعایت
حق حاکمیت مبارزه کنیم.
رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به سوالی درخصوص ادامه حضور شرکتهای بزرگ
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در حالی که چین در موضوع افزایش تعرفهها ،به دنبال مصالحه با دولت دونالد
ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا است و تا اندازهای هم تسلیم فشارها
شده است ،ژاپن از متحدان اصلی واشنگتن میگوید افزایش تعرفهها را با
همکاری دیگر کشورها تالفی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،دولت ژاپن خاطر نشان کرده است که در این مورد رایزنی هایی
با دیگر کشورها در جریان است و آنها تصمیماتی در این باره اتخاذ کرده اند .روزنامه
مورنینگ پست از هنگ کنگ می نویسد که چین ظاهرا با سازش در برابر آمریکا می
کوشد تا ژاپن را از عرصه فعلی خارج کرده و باعث شود تا همکاری اقتصادی اش با
واشنگتن کاهش یابد تا راه برای چین به عنوان یک شریک بزرگ بازتر شود.
بر اساس این گزارش سه کشور روسیه ،ترکیه و ژاپن نیز به آمریکا هشدار داده اند
که تعرفه ها بر روی کاالهای آمریکایی را افزایش خواهند داد .در این صورت اگر این
سه کشور بخواهند این کار را انجام دهند میزان تعرفه ها بر روی کاالهای آمریکایی در
طول سال به  3میلیارد و  500میلیون دالر خواهد رسید .ژاپن در کنار این دو کشور
از یک طرف و چین و  28عضو اتحادیه اروپا و هند از طرف دیگر همگی اعالم کرده
اند با آمریکا رویارویی خواهند کرد.

شروط صدر برای تمدید نخست وزیری حیدر العبادی

روزنامه العربی الجدید قطر به نقل از یک وزیر دولت عراق اعالم کرد :مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق با تمدید دوره نخستوزیری حیدر العبادی در
ازای پایبندی به برنامه فراگیر مورد نظر ائتالف سائرون موافقت کرده است.
به گفته این وزیر عراقی که نام او فاش نشده ،این برنامه شامل تشکیل دولت ملی
به دور از سهمیهبندی طایفهای در توزیع پستها ،انتخاب وزرای شایسته ،تعهد درباره
محاکمه فاسدان ،اعالم استراتژی برای کاهش فقر و بیکاری ،بازسازی شهرهای تخریب
شده عراق ،اقدام منصفانه درباره خانوادههای تروریستها ،حل مشکل برق ،تعهد درباره
بیرون کردن نیروهای خارجی از عراق و ایجاد سیاست خارجی مستقل به دوراز هرگونه
دخالت خارجی است .همچنین العبادی باید هر سال برنامه دولتی خود را به روز کند
و اگر در اجرای آن شکست بخورد رأی اعتماد از او در پارلمان باز پس گرفته میشود.
وی گفت :برنامهای که مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق به ائتالف النصر مطرح
کرده کلیات محسوب میشود و العبادی موافقت اولیه با دوره دوم نخستوزیر خود
را یک تحول بزرگ میداند.

خودمان را برای بدترین شرایط هم آماده کردهایم

فرانسوی ازجمله شرکت ایرباس و توتال در ایران در صورت اعمال تحریمهای آمریکا گفت:
از تدابیر کمیسیون اروپا برای دفاع از شرکتها در برابر تحریمها که استقالل تجاری ما را
تامین می کند ،حمایت میکنیم .وی افزود :فقط تحریم شرکتهایی که در ایران فعالیت
میکنند مطرح نیست بلکه شرکتهایی که در آمریکا فعالیت میکنند نیز در معرض ریسک
یگیرند.
قرار م 
ماکرون تصریح کرد :در سالهای گذشته در اثر تحریمها خسارت دیدیم .اما من نمیتوانم
از شرکت های فرانسوی که به عنوان مثال در نیویورک فعالیت میکنند ،حمایت کنم و
این وضعیت بطور جمعی برای همه ما بد است .رئیس جمهوری فرانسه گفت :مصرف پول
مالیات دهندگان فرانسوی برای حمایت از این شرکتها در صورت تحریم آنها درست نیست.
آنها خود باید تصمیم بگیرند و باید ریسک بازار ایران را ارزیابی کنند .باید با شرکتهای دیگر
همکاری و به صورتی اقدام کنند که زیر تحریمها قرار نگیرند .ماکرون تاکید کرد :باید با ایران
گفت وگو کنیم و آمریکا را نیز برای حل و فصل وضعیت کنونی متقاعد کنیم.
الزم به ذکر است ،بیست و دومین همایش بینالمللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور
هیاتها و نمایندگانی از  140کشور از جمله ایران با شعار «اعتمادسازی برای اقتصاد»
برگزار شد .بررسی مسائل مهم و چالشهای بینالمللی از جمله اقتصادی و اجتماعی،
اوضاع خاورمیانه ،بحرانهای منطقهای ،آینده جهان و روابط بین کشورها از محورهای این
نشستها بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی ایران برای رویارویی با بدترین
شرایط ممکن سخن گفت و بر لزوم پایبندی عملی اروپا به ادعای حفظ برجام
تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص خروج
آمریکا از برجام و تمهیدات سازمان انرژی اتمی برای مقابله با این اقدام عنوان کرد:
ما در همان ابتدا سعی کردیم تا تمامی دستاوردها و همچنین زیرساختهای صنایع
هستهای کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم در زمان مورد نیاز ،فعالیت های خود را از سر
بگیریم .به عبارتی دیگر ،ما حتی خود را برای بدترین و بدبینانهترین شرایط آماده کرده
بودیم و از این رو ،اگر بخواهیم به عقب برگردیم و فعالیت های هسته ای خود را باری
دیگر آغاز کنیم ،هیچ مشکلی سد راه ما وجود نخواهد داشت.

چند هفته دیگر در مورد برجام تصمیم خواهیم گرفت

به دلیل حمایت برلین از توافق هستهای

سعودیها آلمان را تحریم کردند!

ت خارجی آلمان در خاورمیانه و تالش این کشور
سیاس 
برای نجات توافق هستهای با ایران باعث ناخشنودی
عربستان سعودی شده است .عربستان در واکنش به این
سیاستها سفارشهای اقتصادی خود را به شرکتهای
آلمانی متوقف کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری دویچه وله به نقل از رویترز از توقف
سفارشهای اقتصادی عربستان سعودی به شرکتهای آلمانی خبر

داده است .این گزارش متکی بر اطالعاتی است که از سوی هفتهنامه
اشپیگل منتشر شده و طبق آن محمد بن سلمان ،شاهزاده عربستان
به مسئوالن اقتصادی این کشور دستور داده است ،معامالت تجاری
خود را با آلمان متوقف کنند .محدودیت سفارش شامل شرکتهای
بزرگ آلمانی و از جمله شرکت زیمنس ،شرکت داروسازی بایر
و همچنین شرکت بورینگر میشود .این شرکتها ظرف سالیان
گذشته با وزارت بهداشت عربستان همکاری فشردهای داشتند.
بر اساس اطالعات هفتهنامه اشپیگل ،محدودیتهای پیشبینی
شده به فعالیت شرکت خودروسازی دایملر نیز آسیب میرساند.
شرکت دایملر قرار بود صدها اتوبوس مرسدس برای شبکه حمل
و نقل شهری مسافران در ریاض و جده به عربستان تحویل دهد.
شرکتهای آلمانی فعال در عربستان
حدود  ۸۰۰شرکت آلمانی در عربستان سعودی فعالیت اقتصادی
دارند .در سال  ۲۰۱۷حجم بازرگانی دو کشور آلمان و عربستان

حدود  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون یورو بوده است .به این ترتیب حجم
بازرگانی دو کشور آلمان و عربستان سعودی دو برابر حجم مبادالت
بازرگانی آلمان و ایران است .اما ،صادرات آلمان به عربستان تنها
نیم درصد کل صادرات آلمان را تشکیل میدهد .عربستان سعودی
رسما علت کاهش مبادالت بازرگانی خود با دولت آلمان و محدود
کردن سفارشهای اقتصادی از شرکتهای آلمانی را سیاست
خارجی این کشور در خاورمیانه اعالم کرده است.
توافق هستهای با ایران
افزون بر سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه ،صاحبان قدرت
در عربستان از سیاست آلمان در قبال توافق هستهای با ایران
نیز ناخرسند هستند .آلمان به موازات فرانسه و بریتانیا خواستار
حفظ و اجرای توافق هستهای با ایران است .اما ،تنش در مناسبات
دیپلماتیک آلمان و عربستان سعودی به نوامبر سال  ۲۰۱۷باز
میگردد .عربستان سعودی در نوامبر سال گذشته میالدی سفیر

خود را از آلمان فراخواند .علت این امر ،اظهارات وزیر امور خارجه
وقت آلمان ،زیگمار گابریل بود .گابریل عربستان سعودی را بهگونهای
غیر مستقیم به ماجراجویی در منطقه متهم کرده بود .عربستان از
اعزام مجدد سفیر خود به آلمان تا این لحظه اجتناب ورزیده است.
نگرانیشرکتهایآلمانی
اولیور اومس ،رئیس اتاق بازرگانی خارجی آلمان از نگرانی فزاینده
شرکتهای آلمانی سخن گفته است .تالشهای هایکو ماس،
وزیر امور خارجه آلمان نیز تا کنون نتوانسته از تنش ایجاد شده
در مناسبات دیپلماتیک دو کشور بکاهد .در همین رابطه یوهان
داوید وادپول ،معاون رئیس فراکسیون دو حزب دموکرات مسیحی
و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان گفته است :در راستای منافع
برخاسته از سیاست خارجی آلمان ،باید وزیر امور خارجه این کشور،
هایکو ماس ،موفق به عادی سازی مناسبات تنشزده آلمان با
عربستان شود.

عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان با ابراز رضایت از
نشست فوقالعاده کمیسیون مشترک برجام در وین گفت ،مذاکرات تا چند
هفته دیگر در همه سطوح ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آن ایران تصمیم
خود را روشن خواهد ساخت .بعد از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام
که به منظور بررسی پیامدهای خروج آمریکا از توافق هستهای برپا شده بود
عراقچی موضع کشورمان را بیان کرد.
به گزارش ایرنا ،عراقچی گفت که ایران طی چند هفته آینده به مذاکرات خود با طرف
مقابل در همه سطوح ادامه خواهد داد و بعد از طی این مراحل تصمیم خواهد گرفت که
در برجام باقی خواهد ماند یا خیر؟ وی در پایان این نشست تأکید کرد که با توجه به تعهد
کشورهای اروپایی به تأمین خواسته ایران اطمینانش به حفظ توافق اتمی بیشتر شده است.

