
سخن نخست
 دیپلماسی حضور 

فرشاد محسن زاده
به  فرار  دیپلماسی  ایرنا-  تهران- 
عقب و انفعالی در نظام سیاسی بین 
الملل رویکرد استیصالی است که نه 
بلکه  آورد  نمی  بار  به  حقانیتی  تنها 
در بسیاری از کنش های بین المللی 
حقانیت آشکار ملت یا دولتی را در امور 

مهمی وا می نهد.
مشربان  هم  از  برخی  پیشنهاد 
فکری حال و گذشته جریان موسوم 
به دلواپسان به رییس جمهوری برای 
عدم حضور در اجالس ساالنه مجمع 
امنیت  شورای  نشست  و  عمومی 
سازمان ملل آنهم صرفا به جهت حضور 
رییس جمهوری امریکا و ریاست او بر 
نشست دوره ای شورای امنیت را می 
توان در همین زمره یعنی دیپلماسی 

گریز و فرار به عقب دسته بندی کرد.
رویکرد  چنین  اتخاذ  که  آن  حال 
وادادگی برای ملت و دولت بزرگی چون 
ایران که از کنشگران اصلی منطقه ای و 
بین المللی است بس ناصواب تر خواهد 
بود که به واسطه حضور شخص معلوم 
الحال و ناقض مقررات و معاهدات بین 
المللی در بزرگترین همایش رهبران 
جهان ، شیوه خود تحریمی پیشه و 
فرصت سخن گفتن با دنیا را از خود 

سلب کند.
مخالفت جمع اندکی با حضور رییس 
جمهوری در نشست مجمع عمومی و 
شورای امنیت سازمان ملل که عموما 
بر مشی رادیکالیزم و سیاست سلبی و 
نفی اصرار می ورزند درحالی است که 
عیار فکری نمایندگان چنین سیاست 
هایی در دو رفراندوم انتخاباتی 92 و 
96 از سوی مردم محک خورده است و 

چندان نباید مورد اعتنا باشد.
اتفاقا برعکس توصیه این گروه اندک 
، اکنون که صلح و امنیت جهانی به 
ارعاب  و  تهدید  دیپلماسی  واسطه 
معاهدات  پیاپی  های  نقض  و  ترامپ 
امریکا  جمهوری  رییس  المللی  بین 
از جمله نقض و ترک برجام به خطر 
افتاده و این حضور نیز فرصت مغتنمی 
بازگویی خطر پدیده ترامپیسم  برای 
برای دنیا است با این حال آیا باز هم 

باید این فرصت را از خود دریغ کرد؟
فرصتی که بدون تردید با سیاست 
های مدبرانه نمایندگان ایران در جریان 
اقناع جهان  با  و  ای  مذاکرات هسته 
بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای 
– به اذعان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی- آغاز شد و پس از خروج آمریکا 
از این معاهده بین المللی ماهیت قانون 
گریزی و عدم پایبندی ترامپ به قواعد 

جهانی را نیز آشکار و آشکارتر کرد.
در پی خلق چنین فرصتی بود که 
وجود شکاف بین اتحادیه اروپا به ویژه 
متحدان سنتی آمریکا یعنی انگلیس 
مسایل  بر سر  واشنگتن  با  فرانسه  و 
برجام عیان شد و متهم شدن امریکا به 
نقض توافق بین المللی ، صدور بیانیه 
و  فرانسه  جمهوری  رییس  مشترک 
نخست وزیران آلمان و انگلیس بر تایید 
برجام و تعهد به پایبندی در توافق و 
از  همگی   .... و  ایران  منافع  تضمین 
برای  که  است  اختالفاتی  مصادیق 
نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم 
تاکنون در اتحاد فراآتالنتیک روی داده 
است.اینک که جهان شاهد دییلملسی 
تهدید ترامپ علیه سازمان های بین 
المللی ، اتحاد آتالنتیک، نفتا و خروج 
از توافق های اقلیمی پاریس، یونسکو ، 
شورای حقوق بشر ، تجارت ترانس – 
پاسیفیک و تنش در روابط واشنگتن با 
کانادا، چین ، ترکیه ، روسیه و ... است 
و با سیاست های هیجان زده رییس 
به  جهانی  امنیت  آمریکا  جمهوری 
مخاطره افتاده ، فرصت مناسبی خواهد 
بود تا رهبران جهان از این خطر آگاه 
به سرنوشتی  نیز  برجام  اگر  و  شوند 
مبهم دچار شده این آمریکا است که 
پاسخ  دنیا  افکار عمومی  نزد  در  باید 

باشد و مورد شماتت قرار گیرد.
ادامه در صفحه 2

ظریف در گفتگو با اشپیگل:
ایران ممکن است غنی سازی اورانیوم را افزایش دهد

در  کرد  تاکید  اشپیگل  با  گفتگو  در  ایران  خارجه  وزیر 
صورت منفعل بودن اروپا در برابر خروج آمریکا از برجام 
احتمال افزایش غنی سازی اورانیوم از سوی ایران وجود 

دارد.
وزیر  ظریف«  جواد  »محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه ایران در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل اظهار داشت: 
توافق  از  آمریکا  خروج  با  برخورد  در  اروپا  اتحادیه  چنانچه 
هسته ای با ایران به برخورد منفعالنه خود ادامه دهد، این 
امکان و احتمال وجود دارد که تهران غنی سازی اورانیوم را 

افزایش دهد.
دیگر  کشورهای  و  افزود:اروپایی ها  گفتگو  این  ادامه  در  وی 
امضاکننده توافق هسته ای با ایران باید برای جبران تحریم های 

آمریکا دست به کار شوند.
وزیر خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد: چنانچه تعادل 
میان دادن و گرفتن بر هم بخورد ایران واکنش نشان خواهد داد. 
این واکنش می تواند اقدامی جز خروج از برجام بوده و ایران دست 

به افزایش غنی سازی اورانیوم بزند.
وزیر امورخارجه ایران در ادامه این گفتگو در خصوص احتمال 
مذاکره تهران - واشنگتن تصریح کرد: در حال حاضر دلیلی برای 
گفتگو با آمریکا نمی بینیم. تنها در صورتی که آمریکا بار دیگر 
به توافق هسته ای ) برجام( بازگردد می توان درباره گفتگوی 

دوجانبه تصمیم گیری کرد.
ظریف با اشاره به بی سابقه بودن توافقی مانند توافق هسته ای 
ایران اظهار داشت: ما برای دستیابی به توافق هسته ای ساعت ها 
مذاکره در سطح وزرا انجام دادیم، اقدامی که در سوابق ایران و 
آمریکا بی سابقه بود. قطعا اگر آن زمان نیز ترامپ در قدرت بود 

همه چیز را نابود می کرد. 
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه چه کسی تضمین می دهد که 
ترامپ بار دیگر به گفتگو و توافق پایبند بماند، افزود: ما دیگر نمی 

خواهیم وقت خود را برای مذاکره مستقیم هدر دهیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه گفت: توافق هسته ای با 
ایران یک توافق عاشقانه نیست، بلکه توافقی منطقی است. ایران 
آمادگی دارد که تا زمانی که منافعش تامین شود، آن را اجرا کند. 
این کامال پرسشی کاربردی و نه احساسی است. روابط جهانی 
بر مبنای داد و ستد است. اگر این توافق در پی اقدامات آمریکا 
و عملکرد خنثی اروپایی ها به هم بخورد در این صورت ما هم 

اقدام می کنیم.
ظریف درباره احتمال خروج ایران از توافق هسته ای با غرب 
آن  خارج  مانند  توافق  چارچوب  در  ایران  کرد:  نشان  خاطر 
فرصت هایی دارد و ما خود را برای چنین وضعیتی آماده کرده ایم.

اما لزوما نیازی به  پایان دادن )به توافق( نیست.
وی همچنین افزود: بند ۳6 توافق و قطعنامه 22۳۱ شورای 
امنیت این امکان را به ما می دهد که  )سطح پایبندی( را کاهش 
غنی سازی  افزایش  شویم.   خارج  توافق  از  اینکه  بدون  دهیم 

اورانیوم می تواند یکی از این موارد باشد.
وزیر خارجه ایران درباره اعمال تحریم های آمریکا بر شرکت 
های اروپایی همکاری کننده با ایران اذعان داشت:پرسش این 
است که آیا اروپا می خواهد که شرکت های اروپایی از قوانین 
اروپا پیروی کنند یا از قوانین آمریکا. اصطالحا آیا اروپا از روی 
دیکته آمریکا رونویسی می کند. در این باره باید گفت که اتحادیه 
اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب می تواند 
شرکت هایی را که به دلیل تحریم های آمریکا از همکاری با ایران 

خودداری می کنند را مجازات کند.
اروپا همواره به این نکته اشاره داشته که توافق هسته ای با ایران 
در راستای منافع امنیتی اش است . بنابراین باید آمادگی آن را 
داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد و به این نکته واقف 
باشد که کار بیهوده ای نیست. اروپایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا 

آمادگی دارند حرف های خود را عملی کنند.

الحلبوسی 37 ساله
رئیس پارلمان عراق شد

الریجانی قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان را ابالغ کرد

در نامه ای به رییس جمهوری جوانترین رئیس پارلمان در خاورمیانه
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اگر جای روحانی بودم، توپ را در زمین ترامپ می انداختم
هرمیداس باوند:

یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه روحانی باید از جلسه شورای 
امنیت به عنوان فرصت استفاده کند، گفت: به نظر می رسد ایران باید توپ را در 
زمین آمریکا بیاندازد و او را متهم کند به این که تعهدات بین المللی را نادیده 

گرفته و قانون شکنی می کند.
داود هرمیداس باوند در گفت وگو با ایسنا درباره این که آیا با توجه به تصمیم 

که  دارد  امنیت، ضرورت  در جلسه شورای  ایران  موضوع  برای طرح  ترامپ 
رئیس جمهور کشورمان و یا نماینده ای از ایران در جلسه حضور داشته باشد، 
گفت: وقتی موضوعی راجع به کشوری در شورای امنیت مطرح می شود و یا به 
نحوی از انحا به منافع کشوری مربوط باشد، نماینده آن کشور می تواند حضور 
داشته و دالیل خود را بیان کند. وی تاکید کرد: تمام هدف ترامپ این است که 

در شورای امنیت،  ایران را به عنوان یک تهدید منطقه ای نشان دهد لذا اگر آقای 
روحانی دالیل متقن و قوی دارد باید در جلسه حضور یافته و آمریکا را متهم کند 
به این که قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و برخالف منشور و حقوق بین الملل 

از برجام خارج شده است.

Etehademelat

 برنده خانه سینما
در برابر برنده شیر طالیی

 پتروشیمی ها باز هم عرضه ارز را
کم کردند

قیمت بلیت هواپیما تابع نرخ ارز است

 کنار ون ها کافه ای است

 منافع مضاعف سفر روحانی

 آیا »بدون تاریخ، بدون امضا« شانسی دربرابر »روما«
در اسکار دارد؟

عرضه ارز پتروشیمی ها همچنان قطره چکانی است

 نرخ پروازهای اربعین
 باارز بازارثانویه

کافه داونتیسم جایی است برای دیدن استعدادها و توانایی های 
کودکانی که تا پیش از این نادیده گرفته می شدند

 به بهانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
در اوایل مهرماه
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نگاهی گذرا به حاشیه های سردار آزمون در دو سال اخیر: 

سرداِر حاشیه


