
ديپلماسي سه شنبه  22  خرداد 1397، 27 رمضان 1439، 12  ژوئن 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 64108 siasat@etemadnewspaper.ir

گزارش روزسوژه روز

دونالد ترام��پ، رييس جمه��ور امريكا س��اعاتي بعد از 
ورود به س��نگاپور براي ديدار تاريخي با كيم جونگ اون، 
رهبر كره شمالي، در توييتر خود از »هيجان در فضا«ي 
س��نگاپور خبر داد. ترامپ، اولين رهبر امريكايي اس��ت 
كه طي 65 سال گذش��ته با يكي از سه رهبر كره شمالي 
ديدار و گفت وگوي رو در رو برگزار مي كند. واش��نگتن و 
پيونگ يانگ پيش از آغاز اين دي��دار، در اظهارنظرهاي 
جداگانه آمادگي خود را براي »خلع سالح كامل هسته اي 
شبه جزيره كره« اعالم كرده اند، هر چند جزييات چنين 
اقدامي از جمله زمان الزم براي عملي شدن اين هدف و 
گام هايي كه دو طرف بايد براي اجرايي شدن آن بردارند، 
قرار اس��ت طي مذاكرات كيم و ترامپ مش��خص شود. 
روز دوشنبه، 24 س��اعت بعد از ورود رهبران كره شمالي 
و امريكا به س��نگاپور، مايك پومپئو، وزير خارجه امريكا 
در گفت وگو با خبرن��گاران تاكيد كرد كه رييس جمهور 
كشورش آمادگي كامل براي گفت وگو با رهبر كره شمالي 
را  دارد و آماده اس��ت در برابر خلع سالح كامل هسته اي 
كره ش��مالي، همه تضمين هاي امنيتي الزم را، »حتي 
فراتر از توافق سال 2005 كه امريكا تعهد داده بود با سالح 
اتمي يا متعارف به كره شمالي حمله نكند« به اين كشور 
بدهد. هنوز مشخص نيست ترامپ قصد دارد در ازاي خلع 
سالح هسته اي چه پيش��نهادي به كره شمالي بدهد و 
معلوم نيست رهبر كره شمالي خواهان چه مشوق هايي 
از دولت امريكا است. نخست وزير س��نگاپور طي دو روز 
گذش��ته از هر دو رهبر در ديداره��اي جداگانه پذيرايي 
كرده اس��ت، ترامپ كه س��ه روز ديگر 72 ساله مي شود 
هم در سنگاپور با يك كيك تولد غافلگير شد تا در آستانه 
ديداري كه طي هفته هاي گذشته براي انجام آن مشتاق 
بود، روحيه بهتري داشته باش��د. رسانه هاي جهان آماده 

مي ش��دند تا ديدار تاريخي رهبران كره شمالي و امريكا 
را، بعد از 65 سال خصومت پوشش دهند. ديداري كه به 
نوشته روزنامه گاردين، با وجود تبليغات فراوان و پوشش 
عظيم آن، احتم��اال به يك بيانيه مش��ترك كوتاه ختم 
خواهد شد كه آرمان مبهم »خلع سالح كامل هسته اي 
ش��به جزيره كره« در آن مورد تاكيد ق��رار مي گيرد، اما 
همزمان ط��ي دو ماه گذش��ته همه رس��انه ها را به خود 
مشغول كرده اس��ت و با پوشش گسترده رس��انه اي در 
سراسر جهان مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ، ادعا كرده 
است مي تواند توافقي براي صلح با كره شمالي به دست 
بياورد كه 11 رييس جمهور قبل از او در رس��يدن به آن 
ناموفق بودند و بايد دس��ت كم 25 س��ال پيش به دست 
مي آمد. حال باي��د ديد نتيجه اين ديدار پر س��ر و صدا و 
جنجالي كه دو هفته پيش با نامه ترامپ به كيم جونگ 
اون تا آس��تانه لغو ش��دن هم رفت، در برابر دوربين هاي 
رس��انه هايي كه ب��ا اش��تياق منتظر مخاب��ره موفقيت 
وعده هاي پرزرق و برق ترامپ هستند، به كجا مي رسد. 
ساعاتي پيش از برگزاري ديدار كيم و ترامپ، كاخ سفيد 
در بيانيه اي اعالم كرد كه »دس��تور كار ديدار رهبران دو 

كشور خيلي س��ريع تر از آنچه پيش بيني مي شد پيش 
مي رود«. در اين بيانيه همچنين اعالم ش��ده اس��ت كه 
پيش بيني براي تمديد گفت وگوهاي كيم و ترامپ براي 
روز دوم انجام نش��ده اس��ت. مايك پومپئو، وزير خارجه 
پيش از اين ديدار گفته بود كه تغييري در خواست امريكا 
از پيونگ يانگ ايجاد نشده و امريكا خواهان »خلع سالح 
هس��ته اي كامل، قابل راس��تي آزمايي و بازگشت ناپذير 

كره شمالي« است.

ي�ازده رييس جمه�ور ناموف�ق
جمهوري دموكراتيك خلق كره و اياالت متحده امريكا 
نزديك به 7 دهه اس��ت ك��ه عمال با يكديگ��ر در جنگ 
هس��تند، هر چند از س��ال 1953 با امضاي توافق ترك 
مخاصمه موقت، عمال جنگ گرم ميان قدرت هاي شرق 
و غرب در شبه جزيره پايان يافت، اما هيچگاه پيمان صلح 
نهايي ميان طرفين امضا نش��د. اي��ن امريكايي ها بودند 
كه اولين ب��ار در دوران آيزنهاور، اقدام به نقض ش��رايط 
ترك مخاصمه كردند و بر خالف م��واد اين معاهده، كه 
از طرف هاي درگيرخواس��ته بود هيچ س��الح جديدي 

در شبه جزيره كره مس��تقر نكنند، سالح هاي هسته اي 
خود را در شبه جزيره كره مستقر كردند. در دهه 1960 
خصومت ها ميان كره ش��مالي و امريكا به شدت افزايش 
يافت، چندين درگيري نظامي ميان دو طرف رخ داد. كره 
شمالي چندين بار از اياالت متحده دعوت كرده است تا 
در مذاكراتي براي صلح ميان دو طرف مش��اركت كنند. 
به گزارش الجزيره تاكن��ون 11 رييس جمهور در اياالت 
متحده، از حل و فصل مس��اله كره ش��مالي بازمانده اند. 
زماني كه سال 1974 كيم ايل س��ونگ، رهبر وقت كره 
شمالي درخواس��ت مذاكره براي پيمان صلح دايمي را 
مطرح كرد، ريچارد نيكسون، رييس جمهور وقت و پس 
از او جانش��ينش جرالد فورد، واكنشي به اين درخواست 
نشان ندادند. كيم ايل س��ونگ، بار ديگر درخواستش را 
در دوران رياس��ت جمهوري جيمي كارت��ر مطرح كرد، 
اما او نيز تمايلي به مذاكرات صلح نشان نداد. با اين حال 
كارتر كه بعدها در دوران بازنشس��تگي اش از سياس��ت، 
با رهبر كره شمالي ديدار كرد، تصميم گرفت تا از تعداد 
نيروهاي نظامي امريكا در كره جنوبي بكاهد، تصميمي 
كه ب��ا مخالفت پنتاگ��ون عملي نش��د و رييس جمهور 

يك روزنامه امريكايي در گزارش��ي به ش��رح جزيياتي از 
تصميم »دونالد ترام��پ«، رييس جمه��ور امريكا براي 
خروج از توافق هس��ته اي برجام پرداخته است. روزنامه 
وال استريت ژورنال يكي از روش هاي مورد استفاده ترامپ 
براي تصميم گيري در زمينه سياس��ت خارجي را روشي 
موسوم به »خودم تنهايي درس��تش مي كنم« خوانده و 
نوش��ته او در همايش حزب جمهوريخواه در سال 2016 
اين جمله را به كار برد. به نوشته رسانه امريكايي، ترامپ 
22 ماه بعد، روز 8 م��اه مه، به تنهايي روي يك ميز چوبي 
در زيرزمين كاخ س��فيد نشس��ت و مقابل دوربين  هاي 
تلويزيوني با امضاي چند سند امريكا را از توافق هسته اي 
با ايران خارج كرد. مقام ه��اي دولت امريكا گفته اند: »اين 
كار او موردي از فن نمايشگري بود كه خود رييس جمهور 
با به كارگيري فنون آموخته شده در برنامه هاي تلويزيوني 
واقع نما آن را طراحي كرده بود. او بعد از دو سال مخالفت 
با توافق مي خواس��ت دني��ا قلم گذاش��تنش روي كاغذ 
را ببيند. آن حرك��ت تك روانه، ميل واف��رش براي انجام 
اقدامات يكجانبه را نش��ان داد و در تقابل با شادماني هاي 
ديپلمات هاي هفت كش��ور و اتحاديه اروپا هنگام تاييد 
برجام سه س��ال قبل تر قرار گرفت. اين اقدام، همچنين 
ديدگاه ترامپ را نسبت به امريكا نش��ان داد كه به عنوان 
قدرتي يكه تاز آماده است از گذش��ته ها فاصله گرفته، با 
تهديدها مقابله كند و ش��ريكان بالقوه را در برابر اراده اين 
كشور به زانو درآورد. رس��انه امريكايي در ادامه بر اساس 
گفته هاي منابع مطلع به نقل مضمون جلسه اي پرداخته 
كه ترامپ 6 ماه بعد از تاييد برجام در تيرماه س��ال 1396 
با مشاورانش داشته است. مطابق اين گزارش، ترامپ ماه 
ژانويه )دي ماه( همراه با دس��تيارانش در امور خارجي در 
دفتر كارش در كاخ سفيد نشس��ته بود و مي گفت كه در 
ضرب االجل بعدي برجام را تاييد نخواهد كرد؛ موعد قبلي 
كه او برجام را تاييد كرده بود، 6 م��اه قبل تر )تيرماه( بود. 
او بعد از يك ساعت كشمكش با تيمش كه مي گفتند در 
آستانه رسيدن به پيشرفت هايي در مذاكرات با متحدان 
اروپايي هستند، گفت: »اه، لعنتي. يك بار ديگر براي تان 
تمديدش مي كنم.«منابع مطلع به وال اس��تريت ژورنال 
گفته اند با آنكه ترامپ ارزش چنداني براي ادامه مذاكرات 
با اروپايي ها يا فرص��ت دادن به كنگره براي تقويت برجام 
نداش��ت، آن روز نرم ش��د. »باب كوركر«، رييس كميته 
روابط خارجي مجلس س��ناي امريكا مي گوي��د: غريزه 
دروني اش اي��ن طور مي گفت كه بهتر اس��ت از آن خارج 
ش��ويم. چندين بار اين را ب��ا من مطرح ك��رد. ته قلبش 
راضي نبود كه آن مذاكرات ]با اروپايي ها[ به جايي برسند. 
ماه آوريل چن��د روز قبل از اعالم تصميم ترامپ س��ران 
كشورهاي اروپايي روانه واشنگتن ش��دند، بلكه بتوانند 
برجام را نجات دهند، اما متوجه ش��دند كه او تصميمش 
را گرفته است. يك منبع مطلع مي گويد ترامپ در ديداري 
با دستيارانش در ماه مه  گفت: بسيار خوب؛ من قصد دارم 

آن را پاره كنم. 

ترامپ: تنهايي درستش مي كنم

شهاب   شهسواري

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 97/10

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ايالم در نظر دارد مقدار 11500 متر لوله پلي اتيلن تكجداره آبرساني به قطر 110 و 
160 ميليمتر با مشخصات زير از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد 
ش��رايط مي توانند جهت دريافت اس��ناد مناقصه از تاريخ 97/3/20 لغايت 97/3/30 به سامانه تداركات الكترونيك 
دولت به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند. ضمنا كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكتها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل پاكتهاي الف- ب و ج عالوه بر ارسال از طريق سامانه تداركات الكترونيك 

دولت، به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست و امور محرمانه شركت نيز ارسال نمايند. 
1- لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني به قطر 110 ميليمتر با فشار كار 10 بار       8000 متر 
2- لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني به قطر 160 ميليمتر با فشار كار 10 بار        3500 متر

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار 200.000.000 ريال مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/4/9

تاريخ بازگشايي پاكات 97/4/10
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم 

شركت آب و فاضالب 
استان ايالم

نوبت دوم

برابر رای شماره 139660316001007019 مورخ 1396/12/12 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحیه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نريمان قبادی عظمی فرزند محمد 
ولی بشماره شناسنامه 6 صادره از کرند غرب در شش دانگ يک باب ساختمان به مساحت 201.27 
متر مربع در قسمتی از پالک 138 اصلی مفروز و مجزی ش�ده واقع در الهیه انتهای کمیل کوی 21 
خريداری از مالک رسمی علی بابا قلعه کهنه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05
جعفر نظری- رئیس ثبت اسناد و امالکتاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/22

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه يک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

نظرات خود را برای 
ما پیامک کنید

30004753

بعدي، رونالد ري��گان، در تصميمي كامال متفاوت حتي 
به تعداد نيروهاي امريكا افزود و از هرگونه مذاكره با كره 
ش��مالي خودداري كرد. جورج بوش پ��در همزماني كه 
به قدرت رسيد، نسبت به مذاكره با كره شمالي بي ميل 
بود، اما سالح هاي هس��ته اي امريكا را از شبه جزيره كره 
خارج كرد. دوران رياست جمهوري بيل كلينتون را شايد 
بتوان پررونق ترين دوران ديپلماسي ميان پيونگ يانگ 
و واش��نگتن دانس��ت، دوراني كه زماني كه مقام هاي دو 
كشور توانستند در سال 1994 بر يك چارچوب مشترك 
توافق كنند و سال 2000، يك سال پيش از پايان دوران 
رياس��ت جمهوري كلينتون، يك بيانيه مشترك امضا 
كردند. اما رش��ته هاي دولت كلينت��ون در دولت بعدي 
پنبه شد و جورج دبليو بوش، تصميم گرفت در سخنراني 
مشهور »محور شرارت«، كره ش��مالي را بعد از يك دهه 
مذاكره، بخشي از محور ش��رارت معرفي كند. پيامد اين 
اتفاق كناره گيري پيونگ يانگ از مذاكرات ش��ش جانبه 
و بيرون رفتن اين كش��ور از پيمان عدم اشاعه هسته اي 
)NPT( بود. اولين آزمايش سالح هسته اي پيونگ يانگ 
سه سال بعد اتفاق افتاد و تا س��ال 2017 ادامه پيدا كرد، 
زماني كه رهبر جوان اين كش��ور، كيم جونگ اون اعالم 
كرد كشورش به فناوري ساخت بمب هيدروژني و نصب 
آن روي موشك هاي بالستيك قاره پيما دست پيدا كرده 
است. اما حاال ش��رايط تغيير كرده است. كره شمالي ماه 
گذش��ته اعالم كرد كه »اگر امنيت اين كش��ور تضمين 
شود و تهديد نظامي عليه آن بر طرف شود، ديگر نيازي به 
سالح هاي اتمي نخواهد داشت. دونالد ترامپ تاكيد كرده 
است كه امريكا همه تضمين هاي الزم در مورد امنيت كره 
شمالي و حفظ نظام اين كشور را به كيم جونگ اون خواهد 
داد. ترامپ قبل از رسيدن به سنگاپور هشدار داده بود كه 
ديدار امروزش با كيم جونگ اون، »يك فرصت منحصر 
به فرد و غيرقابل تكرار« است. او همچنين گفته بود كه در 
همان دقيقه اول گفت وگو مي تواند تشخيص دهد رهبر 

كره شمالي براي گفت وگو جدي است يا نه. 

س�وييت مجلل كيم
دولت سنگاپور به عنوان ميزبان ديدار كيم و ترامپ، يكي 
از بهترين هتل هاي اين شهر كشور ثروتمند را براي اقامت 
رهبر كره شمالي در نظر گرفته است. سوييت مجلل هتل 
سنت رجيس س��نگاپور، اتاقي به وسعت 335 متر مربع 
است كه كيم از روز يكش��نبه در آن اقامت كرده است. اما 
ديدار دوجانبه رهبران كره شمالي و اياالت متحده امريكا، 
قرار است كه در هتل كاپالي جزيره سنتوسا برگزار شود. 
هزينه هاي اقامت كيم را دولت سنگاپور مي پردازد، چرا كه 
پيش از سفر كيم به اين كشور، امريكايي ها به اين نتيجه 
رس��يدند كه پرداخت هزينه اقامت رهبر كره شمالي، از 
سوي واشنگتن ممكن است از سوي پيونگ يانگ نوعي 
توهين تلقي شود. هزينه هر شب اقامت در اين اتاق مجلل، 

بسته به فصل بين 7 تا 9 هزار دالر است. 

س��وزان ديماج��و، تحليلگر مس��ائل كره ش��مالي در 
انديشكده نيو امريكا، كه چندين گفت وگوي غيررسمي 
با مقام هاي امريكايي و كره اي مرتبط با گفت وگو داشته 
اس��ت، مي گوي��د: »در گفت وگوهاي من ب��ا مقام هاي 
كره ش��مالي، آنها مرتبا به مس��اله برجام و ترك توافق 
هسته اي از س��وي امريكا اش��اره كردند.« در حالي كه 
منتقدان ترامپ مي گويند رفتار ترام��پ در برابر برجام، 
امكان رسيدن به يك توافق س��ازنده با كره شمالي را از 
بين مي برد، حاميان و مشاوران ترامپ ادعا مي كنند كه 
ترامپ با نقض برجام نش��ان داده است كه براي رسيدن 
به يك توافق بهتر با كره شمالي كامال جدي است. اما در 
برابر، مقام هاي پيشين امريكايي كه با پوليتيكو صحبت 
كرده اند معتقدند كه اگر ترامپ بتواند به يك توافق دايمي 
با كره شمالي برسد كه تمامي نگراني هاي امريكا در آن 
بر طرف ش��ود، عمال يك معجزه در دنياي ديپلماتيك 
رخ داده اس��ت. هر چند به اعتقاد آنها، در دنياي واقعي و 
بدون در نظر گرفتن معجزات، ترام��پ حتي اگر بتواند 

به توافقي با كره شمالي دست پيدا كند كه خط به خط 
مش��ابه توافق با ايران باشد، عمال يك دس��تاورد بسيار 
عمده براي او محس��وب خواهد شد. س��وزان دي ماجو 
معتقد است: »اگر چيزي شبيه به برجام از گفت وگوهاي 
دولت ترامپ با كيم جونگ اون حاصل ش��ود، مي توان 
گفت كه دولت بسيار خوش ش��انس بوده است. در واقع 
توافق با ايران مي توانس��ت يك الگويي باشد كه در مورد 
كره شمالي آن را شبيه س��ازي كنيم.« ترامپ و تيمش 
ادعا كرده اند كه مي خواهند يك گام فراتر از برجام بروند 
و بر خالف توافق ب��ا ايران كه بنا به ادع��اي وزير خارجه 
امريكا »يك تكه كاغذ بي ارزش« بود، مي خواهند توافق 
با كره ش��مالي را به كنگره امريكا ببرند تا با تاييد سنا و 
مجلس نمايندگان، آن را به يك پيمان دوجانبه تبديل 
كنند. طرف��داران ترامپ و مخالفان برجام، در گذش��ته 
از دولت اوباما به دليل دور زدن كنگ��ره امريكا در توافق 
هسته اي با ايران انتقاد كرده بودند و دستگاه ديپلماسي 
امريكا ادعا مي كند كه برجام به دليل تصويب نش��دن 

در كنگره يك پيمان تعهدآور براي واش��نگتن نيست. 
اما به نوشته پوليتيكو، شكاف سياس��ي در امريكا باعث 
مي شود كه احتمال تصويب هر پيماني با كره شمالي در 
سناي امريكا با مشكل مواجه شود، چرا كه يك معاهده 
خارجي دس��ت كم به دو س��وم آراي س��نا نياز دارد. به 
نوش��ته پوليتيكو، احتمال مخالفت جدي كنگره با هر 
پيمان جديدي با پيونگ يانگ بسيار بيشتر از مخالفت 
آنها با توافق ايران است، چرا كه در واشنگتن، كره شمالي 
يك رژيم خطرناك تر از تهران براي امريكا تلقي مي شود. 
ديپلمات هاي پيش��ين امريكايي در م��ورد نتايج ديدار 
ترامپ با كيم جونگ اون، اظهار اميدواري مي كنند كه 
دستاورد مثبتي در پي داشته باش��د، اما رسيدن به يك 
معاهده يا پيمان دوجانبه قابل تصويب در كنگره را بسيار 
ناچيز مي دانند و معتقدند كه الگويي مانند الگوي برجام 
كه در آن رييس جمهور موظف مي شد بر اساس مصوبه 
كنگره به صورت دوره اي در م��ورد اجراي تعهدات ايران 
در اين توافق به نمايندگان گزارش دهد، الگوي عملي تر 

و در دس��ترس تري محسوب مي ش��ود. وندي شرمن، 
معاون پيش��ين وزارت خارجه امريكا در مورد احتمال 
رس��يدن ترامپ به يك پيمان دوجانبه با كيم مي گويد: 
»وقتي كار به نظارت مي رس��د، نبايد كف خواسته ها را 
جايي قرار داد كه عمال رسيدن به آن غيرممكن است.« 
به نوشته پوليتيكو، رسيدن به يك توافق ساده تر با ايران، 
كه سالح هاي هسته اي در اختيار نداشت و اعالم كرده بود 
برنامه هسته اي اش صلح آميز است، سال ها طول كشيد، 
چنين ش��رايطي براي كره ش��مالي قطع��ا طوالني تر 
خواهد بود و نيازمند مذاكره ه��اي طوالني مدت و البته 
اجراي مرحله به مرحله است. اين نشان مي دهد، عمال 
در ش��رايطي كه ترامپ عملكرد دولت باراك اوباما را در 
رسيدن به برجام به عنوان يك توافق معيوب مورد انتقاد 
قرار مي داد، خودش در برابر پيونگ يانگ همان استراتژي 
را در پيش گرفته است كه اوباما در برابر تهران در پيش 
گرفته بود، هر چند خوش بيني نسبت به نتيجه  رويكرد 

ترامپ، بسيار كم است. 

كره شمالي و توافق هسته اي ايران

تاريخ سازي براي دوربين هاي تلويزيوني
كيموترامپبرايخلعسالحهستهايشبهجزيرهكرهشماليمذاكرهميكنند

پيونگ يانگ هشيار باشد
س��خنگوي وزارت امورخارج��ه جمه��وري 
اسالمي ايران در نشست خبري خود در پاسخ 
به سوالي در مورد نشس��ت امروز رهبران كره 
ش��مالي و امريكا گفت: »مواضع كلي و اصولي 
ما درباره مسائل شبه جزيره كره روشن است، 
عالقه منديم در شبه جزيره كره مثل ساير نقاط 
جهان صلح، ثبات، امنيت و آرامش برقرار و از هر 
گامي كه براي رسيدن به اين اهداف و توسعه 
اقتصادي و رفاه مردم منطقه كمك كند، حتما 
استقبال مي كنيم.« قاس��مي ادامه داد: »ولي 
با توجه به پيش��ينه، س��وابق و تاريخ و آنچه از 
امريكا شناخته و به خصوص از شخص ترامپ 
و خروج از پيمان ها و برجام و... مي شناس��يم، 
كماكان با بدبيني بسيار به رفتار ترامپ و امريكا 
نگاه مي كنيم و درباره رفتار امريكا نمي توانيم 
خوشبين باش��يم و دولت كره بايد با هشياري 
كامل برخورد كند، ولي بايد صبر كرد.« حوادث 
چند دهه گذش��ته در اقصي نقاط جهان اين 
فرضيه و نگاه را تاييد مي كند. قاس��مي افزود: 
»ما از صلح و ثبات و امنيت در شبه جزيره كره 
حمايت مي كني��م ولي درباره رفت��ار، روش ها 
و نيات امريكا دچار ترديد هستيم و با بدبيني 

تمام به اين رفتار نگاه مي كنيم. «

نگاه

AP


