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ایران خواستار حل مسالمت آمیز
تنش بین هند و پاکستان است

سنای آمریکا به لغو وضعیت
اضطراری در مرز مکزیک رای داد

آتش زیر خاکستر در شبه جزیره کره

این مقام ارشد کرهشمالی همچنین گفته که رهبر
این کشور در حال بررسی توقف مذاکرات هستهای
با واشنگتن است ،زیرا هیچ برنامهای برای برآورده
کردن درخواستهای آمریکا نداشته و قرار است به
زودی موضع خود را در بیانیهای به صورت رسمی
اعالم کند.
معاون وزیر خارجه کرهشمالی در حالی تصریح
کرده که واشنگتن فرصت طالیی نشست هانوی را
از دست داده که دو هفته قبل منابع خبری اعالم
کردند که رهبر کرهشمالی از دونالد ترامپ خواسته
در ازای توقف برخی از فعالیتهای مراکز هستهای،
تحریمهای این کشور به طور کامل لغو شود؛
رئیس

امری که با مخالفت ترامپ مواجه شد و
ایاالت متحده آمریکا بیان کرد که هنوز برای لغو
کامل تحریمهای پیونگیانگ زود است .در همین
راستا ،طرف کرهای پس از دیدار میان رهبران دو
کشور در ویتنام ،با رد کردن این اظهارات گفت که
پیونگیانگ تنها درخواست لغو بخشی از تحریمها
را داشته و حتی اعالم کرده که نسبت به تحریمهای
سازمان ملل هیچگونه درخواستی ندارد.
توانایی غیرمنتظره کرهشمالی در دور زدن
تحریمها
در این میان انتشار دو خبر ،یکی از سوی
نهادهای امنیتی آمریکا و دیگری توسط سازمان ملل
متحد ،باعث شد تا خوشبینیها نسبت به پایان
یافتن زودهنگام بحران در شبه جزیره کره تا حد
زیادی رنگ ببازد .یک هفته پس از دیدار ترامپ و
اون ،آمریکاییها اعالم کردند که بر مبنای تصاویر
ماهوارهای ،کرهشمالی در حال بازسازی بخشی از
مرکز اتمی خود است که سال گذشته در حضور
خبرنگاران خارجی تخریب شد.
پیش و پس از این گزارش ،سازمان ملل با انتشار
گزارشی محرمانه برای شورای امنیت سازمان ملل
تاکید کرد که برنامه هستهای پیونگیانگ دست
نخورده باقی مانده و این کشور از مراکز دولتی و
فرودگاهها به عنوان پوشش برای توسعه و استفاده
از قابلیتهای موشکی استفاده میکند .در این
گزارش همچنین آمده است که تحریمهای این
کشور عمال ً کارایی نداشته و پیونگ یانگ عالوه
بر دور زدن تحریمها ،موفق شده به میزان قابل
توجهی زغال سنگ صادر کند و به موازات آن به
کشورهایی از قبیل یمن ،سودان و سوریه نیز سالح
صادر کرده است.
بنا بر گزارش روزنامه وال استریت ژورنال که
هفته گذشته منتشر شد ،ارزیابی جدید سازمان
ملل نشان دهنده توانایی غیرقابل تصور کرهشمالی
برای دور زدن تحریمها است و نهادهای بینالمللی
مانند بانکجهانی و شرکتهای بیمه همچنان به
ارائه خدمات برای مبادالت غیرقانونی کرهشمالی
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حدود دو هفته پس از دومین دیدار میان دونالد ترامپ رئیسایاالت متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی در هانوی ویتنام و پس از آنکه
گفته شد در این دیدار دستاوردی متوجه طرفین مذاکره نبوده است ،چوئه سون هوی معاون وزیر خارجه کرهشمالی با بیان اینکه تمایلی به برگزاری
نشستهایی از قبیل نشست ویتنام نداریم ،تهدید کرد که کشورش ممکن است در توقف برنامههای هستهای خود تجدیدنظر کرده و تعهدش نسبت
به توافق با آمریکا را کنار بگذارد.

معاون وزیر
خارجه کره
شمالی اعالم کرد،
کیمجونگ اون
در حال بررسی
توقف مذاکرات
هستهای با
آمریکاست و
ب هزودی قرار
است موضع خود
را در بیانیهای
رسمی اعالم کند
ادامه میدهند؛ به طوری که با ایجاد یک شبکه
بسیار پیچیده توسط پیونگیانگ ،این کشور بیش
از  30نماینده مستقر بانکی در کشورهایی نظیر
چین ،روسیه ،لیبی ،سوریه و امارات دارد.
دورنمای خاکستری صلح
هرچند پس از دومین مذاکرات میان ترامپ
و اون برخی از تحلیلگران معتقد بودند ،علیرغم
گمانهزنی از شکست مذاکرات خلع سالح اتمی در
هانوی ،ترامپ توانسته حداقل سایه بحران را از سر
شبه جزیره دور کرده و کرهشمالی را مجبور به توقف
آزمایش سالحهای هستهای کند ،اما در همان زمان
نخستین مذاکرات میان دو کشور در سنگاپور،
بسیاری از ناظران تاکید داشتند که بعید به نظر
گ یانگ بر پایه وعدههای ترامپ اقدام
میرسد ،پیون 
به خلع سالح اتمی کند .زیرا توانایی هستهای این

پارلمان بریتانیا به تعویق بریگزیت رای داد

عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور
خارجه از گفتوگوی تلفنی با همتای پاکستانی
خود خبر داد و گفت :ایران خواستار حل
مسالمت آمیز تنشها بین هند و پاکستان
است.
به گزارش ایرنا ،وی روز گذشته توئیتر خود
نوشت« :امروز با تهمینه جنجوعه معاون وزیر
خارجه پاکستان تلفنی صحبت کردم .ایران و
پاکستان همسایگان و دوستان نزدیک هستند.
برای تقویت همکاری در همه زمینه ها از جمله
مبارزه با تروریسم توافق کردیم .ایران خواستار
حل مسالمتآمیز تنشها بین هند و پاکستان
است ».گفتنی است به دنبال حمله تروریستی
به جمعی از نیروهای نظامی هند در منطقه
کشمیر که  44کشته به همراه داشت ،روابط
هند و پاکستان متشنج شده است.

اخبار

یک مقام ارشد کرهشمالی از احتمال تجدید نظر این کشور در مذاکرات صلح با آمریکا خبر داد

دهها کشته و زخمی در حمله
تروریستی به دو مسجد در نیوزلند

ظهر دیروز رسانههای نیوزلندی از وقوع حمله
مسلحانه به مسجد النور در شهر «کریستچرچ»
خبر دادند.
به گزارش فارس ،حدود دویست نفر در
حال ادای نماز جمعه در این دو مسجد بودند
که تروریستها به سمت آنها آتش گشودند.
پلیس شرایط را بحرانی توصیف کرده ،اما جزئیات
بیشتری در اختیار رسانهها قرار نداده است .گفته
میشود مهاجم هنوز بازداشت نشده و تیراندازی
ادامه دارد.
رسانههای محلی از کشته شدن دستکم 49
نفر در تیراندازی به نمازگزاران جمعه در شهر
کریستچرچ خبر میدهند .تعداد دقیق مهاجمان
هنوز مشخص نیست ولی به دو مسجد به صورت
همزمان حمله شده است .نخستوزیر نیوزلند
طی بیانیهای با محکوم کردن حمله تروریستی به
مسلمانان ،گفت این یکی از سیاهترین روزهای
این کشور بود .یکی از مهاجمان به نمازگزاران روز
جمعه در نیوزلند ،بهصورت زنده از این حمله
فیلمبرداری کرده و در رسانههای جمعی از جمله
توئیتر و فیسبوک به اشتراک گذاشته است .این
ضارب که گفته میشود «برنتون تارانت» نام دارد
با انتشار بیانیهای  74صفحهای ،در لحظات پیش
از حمله به مسلمانان در مسجد میگوید این
کار را برای کاهش نرخ مهاجرت به اروپا انجام
میدهد .پلیس نیوزلند از بازداشت  4مظنون
مرتبط با این حمله تروریستی خبر داد که  3نفر
از آنها مرد و یک نفر زن است .پلیس میگوید که
چندین خودروی بمبگذاریشده را در نزدیک دو
مسجد یافته که مشغول خنثیسازی آنها است.
پلیس این کشور همچنین دستور داد که تمام
مساجد این کشور تا اطالعثانوی تعطیل شوند.
نخستوزیر استرالیا نیز اعالم کرد یکی از
ضاربان این حمله تروریستی ،استرالیایی بوده
است .وی در کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«تروریستهای افراطی ،راستگرا و خشن در
حملهای شرورانه و جنایتکارانه ،جان تعداد زیادی
از نیوزلندیها را گرفتند.
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کشور تنها عامل بازدارنده از تهدیدهای بینالمللی
بوده و چرخش مواضع رهبر این کشور در واقع
عالوه بر کسب مشروعیت بینالمللی ،عاملی برای
کاسته شدن از بار فشارهای روز افزودن بوده است.
پیش از سر گرفتن مذاکرات میان آمریکا و
کرهشمالی ،پیونگ یانگ دقیقا ً یک سال قبل
از آن در حدود شش آزمایش هستهای صورت
داده و تقریبا در حدود  9ماه همه روزه عالوه بر
همسایگان ،یک جدال لفظی تمام عیار با آمریکا
داشت .پس از آزمایش بمب هیدروژنی توسط
کرهشمالی ،رهبر این کشور به صراحت اعالم کرد
که میتواند ژاپن را به زیر آب بفرستد زیرا دیگر
نیازی به وجود این جزیره نمیبیند .همچنین او
بارها گفته بود که اکنون کشورش قابلیت حمله
اتمی به سراسر خاک آمریکا را داراست .به همین

دلیل است که با سر گرفتن مذاکرات دو جانبه و
دیدارهای نمادین میان دو کشور ،بسیاری در
آمریکا معتقدند که ترامپ تنها وجه تبلیغاتی این
نشست را مد نظر دارد و به احتمال فراوان صلح در
شبه جزیره کره به عمر دولت او کفاف نمیدهد .به
دلیل اینکه این مذاکرات از چنان متغیرهای زیادی
برخوردار است که تنها پیونگ یانگ و واشنگتن
نمیتوانند در تعیین روند آن تاثیرگذار باشند.
در این میان عالوه بر روسیه و چین ،کشورهای
منطقه حضور دارند و همچنان مشخص نیست
که ساختار حاکمیتی کرهشمالی چگونه میخواهد
برای یافتن کلید این معادالت پیچیده ،حاضر به
دادن امتیازهایی شود که هر آن ممکن است تحت
تاثیر فضای داخلی آمریکا و نیز مناسبات بینالمللی
دستخوش تغییرات مختلف شود.

توپ بریگزیت در زمین اروپا

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا با تعویق بریگزیت موافقت
کردند .پیش از آن نمایندگان با برگزاری دوباره رفراندوم درباره
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند .حال اتحادیه
اروپا باید در مورد تعویق بریگزیت تصمیم بگیرد.
به گزارش دویچه وله آلمان ۴۱۲ ،نماینده پارلمان بریتانیا روز
پنجشنبه گذشته به تعویق بریگزیت رای موافق دادند و ۲۰۲
نماینده هم با آن مخالفت کردند.
حال ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا ،با اتحادیه اروپا بر سر

تعویق بریگزیت مذاکره خواهد کرد .بریگزیت احتماال تا  ۳۰ژوئن
سال جاری به تعویق خواهد افتاد .این احتمال هم وجود دارد
که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره علت تعویق بریگزیت از
بریتانیا درخواست توضیح کنند .در هفتههای آینده «ترزا می»
یک بار دیگر برنامه بریگزیت را در پارلمان این کشور مطرح خواهد
کرد و بر سر آن رای گیری خواهد شد.
ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا ،شامگاه دوشنبه هفته گذشته در
مذاکراتی سخت با اتحادیه اروپا در استراسبورگ تضمینهایی در
رابطه با مسئله مرز ایرلند شمالی دریافت کرده بود .این توافق
جدید فردای آن روز در رایگیریمجدد درباره قرارداد بریگزیت در
پارلمان بریتانیا شکست خورد .مجلس عوام بریتانیا متن قرارداد
تغییر یافته خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) را با ۳۹۱
رأی مخالف در برابر  ۲۴۲رأی موافق بار دیگر رد کرد .یک روز
بعد یعنی روز چهارشنبه ،نمایندگان پارلمان بریتانیا با خروج این
کشور از اتحادیه بدون یک توافق هم مخالفت کردند.
اما رایزنی و رایگیری در پارلمان بریتانیا روز بعد یعنی پنجشنبه
 ۱۴مارس هم ادامه پیدا کرد .نمایندگان مجلس عوام با رفراندوم
دوم بر سر بریگزیت مخالفت کردند .این طرح با رای مخالف ۳۳۴
تن از نمایندگان و رای موافق  ۸۵تن مواجه شد .ولی به دنبال این

رایگیری نمایندگان پارلمان به تعویق بریگزیت رای دادند.
واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه رایگیری پارلمان بریتانیا
یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در ارتباط با تعویق
بریگزیت یادآورشد که به تاخیر افتادن بریگزیت تنها با تأیید و
رضایت همه  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن است.
خبرگزاری آلمان بعد از موافقت با تعویق بریگزیت از طرف
پارلمان بریتانیا از قول این سخنگوی کمیسیون اروپا گزارش داد
که موضوع تعویق بریگزیت حاال دیگر به شورای اروپا مربوط
میشود و وظیفه شورای اروپاست که درخواست تعویق بریتانیا
را بررسی کند .به گفته این مقام اتحادیه اروپا اولویت با عملکرد
نهادها و موسسات این اتحادیه است .یک سخنگوی شورای اروپا
هم در واکنش به تعویق بریگزیت گفت که دونالد توسک ،رئیس
شورای اروپا ،تعویق طوالنیمدت بریگزیت را توصیه کرده است.
توسک پیش از رایگیری پارلمان بریتانیا برای تعویق بریگزیت
با ارسال یک پیام توئیتری اعالم کرد« :در طول مذاکرات برای
نشست اروپا ،من به  ۲۷کشور اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهم کرد
که اگر بریتانیا بازنگری برنامه استراتژیک خود برای بریگزیت را
بپذیرد و در این خصوص توافق شود ،برای تعویق طوالنیمدت
بریگزیت آماده باشند».

مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا به لغو
فرمان وضعیت اضطراری دونالد ترامپ در مرز
مکزیک رای داد .دوازده سناتور جمهوریخواه
همراه با  ۴۵سناتور دموکرات و دو سناتور
مستقل به این طرح رای مثبت دادند .اکثریت
سنا در اختیار حزب جمهوریخواه است.
به گزارش یورو نیوز ،ترامپ در واکنش به این
تصمیم در حساب توئیتر خود نوشت« :وتو».
وی ،طبق قانون اساسی این کشور حق وتوی
مصوبات کنگره را دارد .ترامپ در ماه فوریه با
امضای فرمان اعالم وضعیت اضطراری اعالم
کرد قصد دارد زمینه ساخت دیوار در مرز با
مکزیک را فراهم کند.
پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا که
اکثریت آن در اختیار حزب دموکرات است
به لغو وضعیت اضطراری در مرز با مکزیک
رای داده بود .ترامپ در مخالفت با این
تصمیم کنگره در حساب توئیتر خود نوشت:
«در پی وتو کردن قطعنامه پیشنهاد شده از
سوی دموکراتها برای بازکردن مرزهایمان
هستم .در حالی که جنایت ،مواد مخدر و
قاچاق در کشورمان افزایش مییاید .از تمام
جمهوریخواهان قدرتمندی که به نفع امنیت
مرزی و دیوار مورد نیازمان رای دادند ،تشکر
میکنم ».باوجود مخالفت کنگره با فرمان
اضطراری ترامپ ،در صورت وتوی این مصوبه
از سوی رئیس جمهوری ،راه برای لغو آن بسیار
پیچیده خواهد شد؛ در چنین فرضی کنگره باید
با اکثریت دو سوم آرا ،بار دیگر مخالفت خود را
با فرمان ترامپ نشان دهد.

محدودیتهای تازه هلند
برای دانشجویان ایرانی

دولت هلند در بیانیهای با عنوان افزایش
نظارت بر دانشجویان و محققان کشورهای
با ریسک باال خواهان اعمال محدودیتهای
جدیدی بر دانشجویان ایرانی شده است.
به گزارش ایرنا به نقل از وبگاه دولت هلند،
دانشجویان کشورهای با ریسک باال مورد
نظارت بیشتری قرار میگیرند تا از انتقال
فناوریهای حساس توسط آنان به کشورهای
مورد نظر جلوگیری شود.
دولت هلند پیشتر دانشجویان اهل کره
شمالی را به دلیل تحریمهای سازمان ملل
متحد تحت نظارت این قاعده قرار داده بود و
حاال به بهانه تشدید نظارت بر دانشجویان و
محققینی که ممکن است با برنامه موشکهای
بالستیک ایران ارتباطی داشته باشند ،در
اقدامی تبعیضآمیز میخواهد که این نظارت
بر دانشجویان ایرانی نیز اعمال شود .دولت
هلند از قوانین تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
برای توجیه چنین تصمیمی بهره برده است .بر
اساس این گزارش ،در قانون تحریمی یادشده
به محدودیتهای تحصیلی اشارهای نشده
است.

ظریف در گفتوگو با بیبیسی عربی:

موضع ایران مشخص است؛ ما خواستار گفتوگو هستیم
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتوگو با شبکه بیبیسی عربی  -که
پیش از این بخشهایی از آن منتشر شده بود  -در رابطه با سفر حسن روحانی
به عراق گفت :رئیسجمهوری کشورمان دید که فرصت برای سفری رسمی مهیا
شده است تا با برادران عراقی در رابطه با چگونگی رسیدن به مرحله سازندگی
مشترک بعد از مرحله مبارزه مشترک بحث و گفتوگو کنیم .این به نفع هر دو
کشور و منطقه است .عراق و ایران میتوانند رکن امنیت و همکاری در منطقه
باشند.
ظریف در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط این سفر و دور زدن تحریمها و
همچنین تنش میان تهران و ریاض گفت :ایران هیچگاه تالش نکرده ردپایی بزرگ
از خودش در منطقه به جا بگذارد .ما بر این باوریم که منطقه به همکاری همه
طرفها نیاز دارد .ما راهبردی منطقهای به نام «منطقه قوی» داریم نه کشور یا
مردان قوی .ما به اندازه کافی مردان قوی داشتهایم ،ما به منطقهای قوی نیازمندیم.
من برای فراهم کردن دخالت نیابتی از ایران به اینجا نیامدهام .موضع ما خیلی
واضح است .ما خواستار گفتوگو هستیم .ظریف در بخش دیگری از سخنانش
گفت :ما خصومت خود با آمریکا را هیچگاه به خاک عراق منتقل نکردهایم .آمریکا
عراقیها را وامیدارد که میان ما یکی را انتخاب کنند .ما هیچگاه از عراقیها چنین
چیزی نخواستهایم .ما به دنبال روابط خوب با عراق هستیم .عراق همسایه ما است
و آمریکا نمیتواند میان عراق و ایران اختالف ایجاد کند .وزیر امور خارجه کشورمان

در پاسخ به این سوال که آمریکاییها بعد از اعالم خروج از سوریه به دنبال افزایش
حضور خود در عراق هستند و از طرفی دیگر روسیه ،ایران و ترکیه برای ایجاد
وضعیت نهایی تالش میکنند ،آیا سوریه به راه حل نهایی نزدیک میشود ،گفت:
ایران از ابتدای بحران سوریه گفته بود که سوریه راه حل نظامی ندارد و تنها راه
حل آن ،راه حل سیاسی است .موضع ایران از آن زمان تغییر نکرده است .ما هنوز
به راهکار سیاسی اعتقاد داریم و همه ازجمله روسیه ،ترکیه و ایران باید این روند
را تسهیل کنند .ظریف درباره استعفای خود و ارتباط آن با سفر بشار اسد به ایران
گفت :استعفای من هیچ ارتباطی به سفر اسد به تهران نداشت و شرایطی که
در آن قرار گرفته بودم موجب شد تا تصمیم به استعفا بگیرم .من امروز مطمئن
هستم که وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی کشور است و جامعه بینالمللی
باید این مسئله را بداند ،امیدوارم این پیام به آنها رسیده باشد .وی در پاسخ به این
سوال که در ایران اشخاص زیادی در رابطه با سیاست خارجی کشور تصمیمگیری
میکنند ،گفت :تصمیمگیری در همه کشورهای دنیا تنها برعهده یک طرف نیست
و این یک مسئله عادی است و در همه جا این مسئله وجود دارد .این وضعیت
را در آمریکا روندی مشترک میان طرفهای متعدد مینامند اما وقتی به ایران
میرسند آن را جنگ قدرت مینامند .فکر میکنم این دو مسئله شبیه هم هستند.
به گزارش ایسنا ،رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به این سوال که
آیا میتوان این مسئله را درباره اروپاییها هم تطبیق داد ،چون رهبر ایران آنان را

منافق نامید و وزارت خارجه تالش میکند با اروپاییها همکاری کند ،گفت :مقام
معظم رهبری اعالم کرد که از کار با اروپا ممانعت نمیکند اما گفت که نباید به
آنان اعتماد کنیم .همانطور که در طول این چهل سال اعتماد ما به خودمان بود
اکنون نیز باید اعتماد ما به مردم خودمان باشد .ظریف در پاسخ به سوالی درباره
نازنین زاغری که انگلیس به او حمایت دیپلماتیک داده است ،گفت :فکر میکنم
که هویت او کامال ًبا گذرنامه ایرانیاش مشخص است .قانون ما دوتابعیتی را به
رسمیت نمیشناسد .او محاکمه شده و اقدامات انگلیس چیزی را تغییر نمیدهد.
این اقدام انگلیس جزو اقدامات اشتباه آنان است که بیش از این نیز مرتکب شده
بودند .ظریف در رابطه با روابط تهران و ریاض و آینده این روابط گفت :وقتی به
گذشته نگاه کنید میبینید که عربستان تصمیمات اشتباهی مانند حمایت از صدام
و طالبان اتخاذ کرده است .اکنون نیز عربستان تروریستها را از اراضی هممرز با
ایران حمایت میکند .ولیعهد سعودی به وضوح گفت که جنگ را به داخل ایران
میکشاند .این حرف ،نقض آشکار قوانین بینالمللی است .هیچ دلیل ندارد که
با هر کدام از کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی درگیری ایجاد کنیم.
ما هیچگاه تالش نکردهایم عربستان را از صحنه بینالمللی حذف کنیم ،اما آنها با
خصمانهترین حالت در  ۴۰سال گذشته تالش کردهاند که ایران را از منطقه دور
کنند که این امر غیرممکن است .این توهم است .هر چه از این توهم دورتر شوند،
برای آنان بهتر است .ما همیشه گفتهایم که آماده همکاری هستیم .اما متأسفانه

سران کنونی منافع و آیندهشان ازجمله آینده شخصیشان را در تنش مستمر
با ایران میبینند .ما معتقدیم که امنیت سعودی به شکل مستقیم با امنیت ما
مرتبط است ،عربستان هم باید بپذیرد که امنیت ایران ،امنیت خودش است.
متحدان یا دوستان ما در نقاط دیگر ،علیه کشورهای دیگر نیستند اما سعودیها
تالش میکنند هر جا که بتوانند علیه ما جنگی درست کنند .اگر آنها میخواهند
همکاری کنند ما استقبال خواهیم کرد .فکر میکنم که ما هم میتوانیم خیلی از
امور را تغییر دهیم.

