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اخبار
آفریقای جنوبی از لغو ویزا با
ایران خبر داد

دولت آفریقای جنوبی اعالم کرد برای رونق
بیشتر صنعت گردشگری در مراحل نهایی
کردن «رژیم لغو ویزا» با برخی کشورها از جمله
ایران قرار دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز«،ملوسی
گیگابا» وزیر کشور آفریقای جنوبی اعالم
کرد با افزایش تعداد قراردادهای برنامه لغو
روادید با کشورهای مختلف در تالش است
صنعت گردشگری و سرمایهگذاری در این
بخش را تقویت کنند .این تغییرات بخشی
از یک برنامه وسیع اقتصادی است که «کریل
رامافوزا» ،رئیس جمهوری آفریقای جنوبی
درباره آن سخن گفت و اعالم کرد :قصد داریم
آفریقای جنوبی را به توسعهیافتهترین کشور از
دل رکود اقتصادی تبدیل کنیم.

اعالم آمادگی مجدد ایران برای
همکاری در خصوص انفجار آمیا
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه با
رد ادعاهای رئیسجمهوری آرژانتین ،این ادعاها
را تحریف واقعیات خواند.
قاسمی افزود :جمهوری اسالمی ایران اعمال
تروریستی در هر کجای دنیا و به هر شکل را
قویا محکوم میکند .در این راستا تهران از زمان
وقوع انفجار آمیا مکررا آن را محکوم کرده و با
خانواده قربانیان آن ابراز همدردی کرده است.
قاسمی تصریح کرد :ایران به منظور اثبات
حسن نیت خود به منظور کشف حقیقت و
اجرای عدالت واقعی در ارتباط با انفجار مذکور،
دعوت به گفتوگوی رئیس جمهوری آرژانتین
از طریق تریبون سازمان ملل در سال  ٢٠١٢را
پذیرفت و یک یادداشت تفاهم همکاری نیز
در ژانویه  ٢٠١٣امضا شد؛ لیکن دولت آرژانتین
آمادگی اجرای تفاهمی که خود امضا کرده بود
را ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران همچنان بر
آمادگی خود برای همکاری سازنده با مقامات
آرژانتین تاکید می کند و در این راستا ابتکار
تازه ای برای مالقات مقامات قضائی دو کشور
مطرح کرده است.

آلمان و عربستان اختالفات
دیپلماتیک خود را حل کردند
عربستان و آلمان اختالفات دیپلماتیک خود
را که به دنبال اظهارات وزیر خارجه سابق
آلمان به وجود آمده بود ،حل و بر سر گشودن
صفحه جدیدی از روابط توافق کردند .به
گزارش روسیا الیوم ،هایکو ماس ،وزیر خارجه
آلمان و عادل الجبیر ،همتای سعودی وی در
حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان
ملل بر سر بازگشت سفیر این کشور به برلین
توافق کردند.
پس از اظهارات زیگمار گابریل ،وزیر خارجه
سابق آلمان به دنبال نشستش با همتای لبنانی
خود ،عربستان سفیر خود را در ماه نوامبر از
آلمان فراخواند .گابریل مداخله عربستان در
امور لبنان را مورد انتقاد قرار داده و سیاست
خارجه ریاض در منطقه را ماجراجویی خوانده
بود.

اخبار

نشست اعضای شورای امنیت به صحنه محکومیت آمریکا به دلیل خروج از برجام و یکجانبهگرایی تبدیل شد

تکاپو برای افزایش فشار بر روی ایران توسط
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفتاد و
سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
روز گذشته با حضور او در جلسه شورای امنیت
تکمیل شد .آمریکاییها پیش از این نشست در
شورای امنیت ،تبلیغات وسیعی را برای چنین
رویدادی تدارک دیده و از پیش اعالم کرده بودند
که همزمان با ریاست دورهای آمریکا در شورای
امنیت ،خود ترامپ شخصا ً مدیریت جلسه را بر
عهده خواهد گرفت و مساله ایران را در محوریت
قرار خواهد داد .در همین رابطه بود که در محافل
داخلی کشورمان این مساله با اهمیتی مضاعف
روبرو شد و در این میان کارشناسان مختلف برای
حضور یا عدم حضور هیاتی از کشورمان در این
جلسه نظرات خود را بیان کردند .هر چند این
جلسه روز گذشته بدون حضور نمایندهای از ایران
به کار خود پایان داد ،اما در این میان گروهی از
تحلیلگران معتقد بودند که مقامات کشورمان باید
با حضور در این جلسه ،قطعنامه  2231سازمان
ملل را محور قرار داده و به مقابله با آمریکا بپردازند؛
چرا که اکنون فضای بینالمللی به واسطه سیاست
یکجانبهگرایانه دولت ترامپ به میزان زیادی
به ضرر آمریکا است .در مقابل گروهی دیگر از
کارشناسان معتقد بودند که حضور هیات ایرانی در
این نشست منجر به رسمیت شناختن بازی آمریکا
در زمین شورای امنیت خواهد شد و بهتر است
با توجه به همین فضای منفی علیه آمریکا ،روند
س ایاالت متحده را به دست شرکای
انتقادات از رئی 
برجام سپرد.پس از این تحلیلها بود که اوایل این
هفته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با
عدول از مواضع سابق ایاالت متحده تصریح کرد
که موضوع جلسه شورای امنیت از تمرکز صرف بر
روی ایران تغییر خواهد کرد ،چرا که مسائل دیگری
نیز در عرصه جهانی برای آمریکا اهمیت دارد.
پافشاری بر زبان تهدید از سوی مقامات کاخ
سفید
در همین راستا ،روز گذشته نشست شورای
امنیت سازمان ملل متحد با موضوع خلع
سالحهای کشتار جمعی برگزار شد ،نشستی که
علیرغم برنامههای آمریکا برای تحت فشار قرار
دادن ایران ،به صحنهای برای محکومیت ترامپ
برای خروج از برجام تبدیل شد .رئیس جمهوری
آمریکا در نشست دیروز بار دیگر ایران را حامی
تروریسم خواند و مدعی شد که ایران در پی
دستیابی به سالح هستهای است .او همچنین در
سخنرانی خود بر روی راهبرد آمریکا برای توقف
صادرات نفت ایران تاکید و بار دیگر تهدید کرد که
هر کشوری با این تحریمها همراهی نکند با عواقب
بسیار جدی روبرو خواهد شد .روی سخن ترامپ
به عقیده تحلیلگران در این مساله بیشتر متوجه
اروپا بود؛ جایی که در نشست روز سهشنبه وزیران
خارجه ایران و گروه  ،4+1تالش قابل توجهی برای
دور زدن تحریمهای صورت گرفت و در آخر این
جلسه با قرائت بیانیهای از سازوکار ویژه اروپا برای
تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری رونمایی
شد .همین مساله سبب شد تا مایک پمپئو
وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی
رئیسجمهوری آمریکا در نشستی با عنوان تالش
برای مقابله با ایران اتمی به شدت به این موضوع
واکنش نشان داده و آن را غیرسازنده توصیف
کنند .در این رابطه پمپئو وزیر خارجه آمریکا
گفت که از تصمیم کشورهای اروپایی ،روسیه و
چین برای ایجاد مکانیزم پرداخت پول به ایران که
تجارت با این کشور را تسهیل خواهد کرد ،مایوس و
مشوش شده است .از سوی دیگر جان بولتون نیز
با انتقاد از طرح اروپا برای تجارت با ایران ،مدعی
شد که به اروپاییها برای همکاری با ایران هشدار
میدهیم ،چون آنها در لفاظی قوی و در پیگیری و
اجرا ضعیف هستند.
روند تهدید آمریکا علیه اروپا و کشورهایی که
حامی همکاری با ایران هستند ،روز سه شنبه در
سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
تکمیل شد .او در سخنرانی خود که مایه حیرت
بسیاری از ناظران شد ،تقریبا ً تمام دنیا را تهدید
کرد .هر چند که انتظار این میرفت که بخش
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باید توجه داشت ،ضمن اینکه دیپلماسی ایران توانست در نیویورک با همراهی اروپا و سایر شرکای برجام فشارهای آمریکا را به میزان زیادی خنثی
کرده و نشست شورای امنیت را به صحنهای برای محکومیت برجامی ترامپ تبدیل کند ،اما نباید از این مساله غافل شد که در خصوص سیاستهای
منطقهای و برنامه موشکی ،اروپا همچنان با آمریکا همراهی میکند.

نخستوزیر ژاپن که از منتقدان همیشگی
کرهشمالی بوده است ،برای دیدار با کیم جونگ
اون و حل مناقشه ربودهشدگان کشورش ابراز
تمایل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،شینزو آبه،
نخستوزیر ژاپن که سال پیش در سازمان
ملل هشدار داد که پنجره رو به دیپلماسی
با کرهشمالی در شرف بسته شدن است ،در
سخنرانی جدیدش در این نهاد بینالمللی
لحنی گشادهروتر اما باز هم محتاطانه داشت.
نخستوزیر ژاپن تاکید کرد ،از هر نشستی
برای حل و فصل مناقشه قدیمی بر سر
ربوده شدن شهروندان کشورش به دست
کرهشمالی استفاده خواهد کرد؛ این موضوعی
عمیقا احساسی برای مردم ژاپن است و آبه
وعدههای سیاسی خودش را روی آن بنا کرد.
شینزو آبه سهشنبه در سازمان ملل گفت:
برای حل مساله ربودهشدگان ،حاضرم پوسته
بیاعتمادی دوجانبه با کرهشمالی را بشکنم،
به آغاز جدیدی برسیم و با رئیس کیم جونگ
اون رو در رو دیدار کنم اما اگر قرار باشد
دیدار کنیم ،مصمم هستم که این روند به حل
موضوع ربودهشدگان بینجامد.

نشست روز
گذشته شورای
امنیت به
صحنهای برای
محکومیت
آمریکا در
خروج از برجام
تبدیل شد
قابل توجهی از سخنان او مربوط به ایران باشد،
اما ترامپ با تاختن به ساختارهای بینالمللی ،از
سازمان ملل تا شورای حقوق بشر و نیز دادگاه
بینالمللی کیفری را زیر سوال برد و حتی متحدان
منطقهای خود را نیز تهدید کرد که اجازه نخواهد
داد تا این کشورهای صادرکننده نفت به قول او
جهان را تیغ بزنند .در همین رابطه روز گذشته
بیشتر تحلیلها بر محور خنده و تمسخر حضار
نسبت به سخنان اولیه ترامپ برای تمجید از
دستاوردهای دولتش معطوف بود؛ جایی که
رسانههای بینالمللی از تحقیر او در مجمع عمومی
سازمان ملل سخن گفتند ،اما در واقعیت لحن
پرخاشگرایانه ترامپ در مقابل نمایندگان کشورهای
عضو سازمان ملل مهمترین مسالهای بود که نشان
داد دولت پست نومحافظهکار مستقر در کاخ
سفید چه استراتژی خشنی را در برابر روند جهانی
در پیش گرفته است.
صحنه محکومیت آمریکا برای خروج از برجام
این امر خود را در نشست دیروز شورای امنیت
سازمان ملل نیز نشان داد ،زمانی که امانوئل
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان نخستین
سخنران  5عضو دائمی شورای امنیت ،با محکوم
کردن ترامپ برای برهم زدن روندهای بینالمللی
و خروج یکجانبه از برجام گفت که ایران به
تمامی مفاد توافق هستهای پایبند بوده و تمام
امضاءکنندگان این توافق باید آن را رعایت کنند.
ماکرون در بخش دیگری از سخنان خود ضمن
همراهی با آمریکا در زمینه کامل نبودن توافق
هستهای ،تصریح کرد که استراتژی تحریم جواب
نمیدهد و باید مبنایی برای مذاکرات جدید وجود
داشته باشد .پس از ماکرون« ،ترزا می» نخست
وزیر بریتانیا نیز اظهار داشت ،ایران همچنان به
برجام پایبند مانده و به تعهدات خود عمل کرده
و اجازه میدهد که آژانس بینالمللی انرژی نظارت

الزم را داشته باشد .در نتیجه باید از اجرای برجام
مطمئن باشد تا تالشهای خود را در این راستا
ادامه دهد .هر چند نخست وزیر انگلیس در
خصوص برنامه موشکی و نیز مسائل منطقهای
با آمریکا همراهی کرد ،اما برخی از تحلیلگران
معتقدند با توجه به شرایط دشوار دولت وی در
داخل و همچنین مساله بریگزیت ،بریتانیا در این
شرایط حساب ویژه بر روی حمایتهای آمریکا باز
کرده است.
چه زمانی آمریکا میخواهد درس بگیرد؟
از سوی دیگر با توجه به سخنرانی سایر اعضای
شورای امنیت در نشست دیروز ،کامال ً مشخص
شد که به جز دونالد ترامپ ،تمامی کشورها خروج
یکجانبه ایاالت متحده از برجام را محکوم و حمایت
خود را از تداوم این توافق بینالمللی اعالم کردند.
هر چند پیشبینی میشد که روسیه ،چین ،ونزوئال
و بولیوی برجام را نقطه کانونی برای انتقاد از ترامپ
قرار دهند ،اما در این میان حمایت کشورهای
اروپایی و عرب حاضر در جلسه دیروز از توافق
هستهای و تاکید آنها بر پایبندی ایران به تعهدات
برجامی ،مسالهای بود که باعث شد رئیس ایاالت
متحده آمریکا بیش از گذشته خود را در صحنه
جهانی تنها ببیند .در همین رابطه است که محمد
جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش به
ناکامی آمریکا در جلسه شورای امنیت در پیامی
توئیتری نوشت :آمریکا یک بار دیگر از نشست
شورای امنیت سازمان ملل سوء استفاده کرد تا
بفهمد بیش از پیش با نقض برجام و قطعنامه
 2231شورای امنیت منزوی شده است .چه زمانی
آمریکا میخواهد درس بگیرد؟
همچنان کفه ترازو دو به یک به سود
آمریکاست
در همین راستا و به طور کلی تحلیلهایی که
پس از نشست شورای امنیت و نیز سخنرانی

صداقت ترامپ باعث خنده سران
کشورها شد!

ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت
مبنی بر این نکته بود که ایاالت متحده نتوانست
راهبرد از پیش طراحی شده خود را بر علیه ایران
به طور کامل اجرایی کند .البته در این میان گفته
میشود که ترامپ بیشتر در فکر متقاعد کردن
قشر تندروی طرفداران خود در داخل و همچنین
متحدان منطقهای آمریکا در خاورمیانه است.
در همین راستا با عبور از این مرحله از فشارهای
آمریکا ،ایران اکنون در برابر موج دوم تحریمهای
ایاالت متحده یعنی تحریم نفت قرار دارد.
در این میان باید توجه داشت ،ضمن اینکه
دیپلماسی ایران توانست در نیویورک با همراهی
اروپا و سایر شرکای برجام فشارهای آمریکا را به
میزان زیادی خنثی کرده و نشست شورای امنیت
را به صحنهای برای محکومیت برجامی ترامپ
تبدیل کند ،اما نباید از این مساله غافل شد که در
خصوص سیاستهای منطقهای و برنامه موشکی،
اروپا همچنان با آمریکا همراهی میکند و این امر
هر چند همزمان شده با سردی بیسابقه روابط
فرآتالنتیک میان این دو قطب قدرت ،اما همچنان
کفه ترازو دو به یک به نفع واشنگتن سنگینی
میکند.
در این خصوص سخنرانی حسن روحانی در
مجمع عمومی سازمان ملل و تاکید او بر بازگشتن
به میز مذاکره از همین تریبون مجمع عمومی،
میتواند پیامی باشد برای جامعه بینالمللی که
ایران آماده تنشزدایی در خصوص مسائل مهم
بینالمللیاست.
در واقع در شرایطی که اکنون آمریکا در نوعی
انزوای برجامی قرار دارد ،میتوان با ایستادگی در
مقابل یکجانبهگرایی ،مهمترین مسائل دوجانبه
و منطقهای را از طریق همکاریهای جمعی و
چندجانبهگرایی در بوته رایزنی و گفت و گو قرار
داد.

ترامپ عامل بیثباتی
در بازار نفت است

با وجود تحریمها بازهم
از ایران گاز میخریم

با قانون جنگل نمیتوان مشکالت
با ایران را حل و فصل کرد

بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران روز گذشته در
حاشیۀ جلسه هیات دولت اعالم کرد« :رئیس
جمهوری آمریکا باعث باالرفتن قیمت نفت
و بیثباتی در بازار است اما اوپک را متهم
به این کار میکند؛ در حالی که اوپک تمام
ظرفیت خود را به کار گرفته است».
این سخنان در واکنش به اعتراضات دونالد
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ،به افزایش
بهای نفت بیان شد.
زنگنه در این زمینه به سخنان رئیس جمهوری فرانسه که سیاستهای
دونالد ترامپ را عامل بیثباتی بازار نفت اعالم کرده نیز اشاره کرد و
افزود« :نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما؛ ترامپ تالش میکند
تا صادرات نفت ایران را بطور جدی کاهش دهد و از طرفی میخواهد
قیمت نفت باال نرود ،این دو با هم نمیشود...
اگر ترامپ میخواهد قیمت نفت باال نرود و بازار بی ثبات نشود،
شزا در منطقۀ مهم خاورمیانه بردارد و
دست از دخالتهای بیجا و تن 
مانع از تولید و صادرات نفت ایران نشود.

س جمهوری ترکیه روز
رجب طیب اردوغان ،رئی 
گذشته در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت که
این کشور با وجود تحریمهای آمریکا واردات گاز
طبیعی از ایران را ادامه خواهد داد.
به گزارش یورو نیوز ،اردوغان همچنین تاکید
کرد که بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه
نمیتواند در قدرت بماند و حضور وی در قدرت
تالش برای دستیابی به صلح در سوریه را ناممکن
میکند .رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه بانک مرکزی
ترکیه مستقل است گفت« :افت ارزش لیر به تنش دیپلماتیک با واشنگتن
ارتباطی ندارد و مشکالت اقتصادی ترکیه بزرگنمایی شده است».
وی همچنین خواستار آن شد که ایاالت متحده فتحالله گولن ،روحانی
ترکتبار مقیم آمریکا را به ترکیه مسترد کند .گلن ،از سوی دولت ترکیه بارها
به برنامهریزی کودتای نافرجام سال  ۲۰۱۶در این کشور متهم شده است.
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت
کشیش آمریکایی گفت :سرنوشت وی نه در دست سیاستمداران بلکه در
اختیار دادگاه است.

امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه طی سخنان
خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
هر کس به دنبال منافع خود است و چنین
رویکرد یکجانبهگرایانهای مستقیما منجر به
مناقشه و انزوا میشود .رسالت اصلی این
نیست که به تنشها دامن بزنیم بلکه این
است که رویکرد جدیدی از طریق مذاکره و
چندجانبهگرایی در پیش بگیریم .رئیسجمهوری
ی خود برای خروج
فرانسه با انتقاد از تصمیم همتای آمریکای 
از برجام ،تأکید کرد که برخوردهای یکطرفه و قانون جنگل نمیتواند به
حلوفصل مسأله هستهای ایران منجر شود .ماکرون که پس از دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی
میکرد ،اظهار داشت :چه چیزی واقعا به ما برای حل شرایط ایران کمک
میکند؟ قانون جنگل و فشار یک طرفه؟ نه .وی سپس با حمایت از توافق
ت جهانی با ایران ،گفت :ما میدانیم که
هستهای سه سال قبل شش قدر 
ایران در مسیر دستیابی به ظرفیت استفاده نظامی از انرژی هستهای قرار
داشت .چه چیزی آن را متوقف کرد؟ توافق  ۲۰۱۵وین.

سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان
ملل که در پی تمجید از دستاوردهای دولتش
با خنده حضار روبرو شده بود ،باعث شد تا
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در
واکنش به این مساله اعالم کند :سخنرانی
ترامپ در مجمع عمومی به این دلیل رهبران
کشورهای جهان را به خنده واداشت که آنها
ترامپ را فردی دوست داشتنی و صادق
میدانند و به او احترام میگذارند.
به گزارش ایلنا ،وی گفت نماینده کشورها به
این دلیل که حرف ترامپ را مسخره پنداشتند
به او نخندیدند بلکه به این دلیل که او را فردی
صادق میدانند ،خندیدند .هیلی همچنین
مدعی شد رهبران جهان صداقت ترامپ را
دوست دارند.
حرف او دیپلماتیک نبود به همین دلیل
آنها خندیدند .نماینده آمریکا در سازمان ملل
به بازتاب اظهارات ترامپ در سازمان ملل
در رسانهها اشاره کرد وگفت :من دیدم که
رسانه ها سعی میکردند بگویند این چیزی
خجالتآور بود در حالی که اصال چنین چیزی
نبود .همه ترامپ را دوست دارند.
سخنان نیکی هیلی در حالی مطرح میشود
که روز گذشته شمار زیادی از رسانههای
بینالمللی با پرداختن به این موضوع ،از
تمسخر و تحقیر شدن ترامپ در مجمع عمومی
سازمان ملل سخن گفته و حتی نیکالس برنز
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا ،آن را مایه
شرمساری تمام مردم آمریکا عنوان کرده بود.

اروپا حق دارد که تصمیم بگیرد
با چه کسی تجارتکند
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در گفتوگو با کریستین امانپور خبرنگار
سرشناس شبکه سیانان در پاسخ به سوالی
درباره تعهد اروپا به برجام بیان کرد :همانطور
که میدانید توافق هستهای با ایران کارساز
بوده و این کشور به تعهدات هستهای خود
پایبند بوده است .آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در تمام  12گزارش خود این پایبندی را تائید کرده

است.
موگرینی ادامه داد :ما اکنون در حال به کارگیری تدابیری هستیم که
تضمین میکند ایران کماکان از منافع اقتصادی ناشی از روابط تجاری
مشروعش با بقیه جهان بهرهمند خواهند شد .ما در اروپا به همراه روسیه
و چین و باقی جهان درحال ایجاد کانالهایی برای حفظ تجارت با ایران
هستیم  .ما هم اکنون روی جزئیات فنی این سازوکار کار میکنیم .وی
افزود :اتحادیه اروپا این حق قانونی را دارد که تصمیم بگیرد با چه کسی
تجارت میکند .این کاری است که ما نه فقط در اروپا ،بلکه درخصوص باقی
جهان انجام میدهیم.

