
شنبه 22 اسفند ماه 41394

رصدخانه

دیپلماسِی شرق دور
محمد جواد ظریف در ادامه تور آسیا و اقیانوسیه خود وارد نیوزلند شد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که تور آسیا و اقیانوسیه خود را 
هفته گذشته با سفر به اندونزی برای شرکت در اجالس سازمان همکاری 
اســالمی آغاز کرده بود، در ادامه ایــن تور، طی دیروز و امــروز به تایلند و 
نیوزیلند ســفر کرد. مقصد بعدی ظریف پس از نیوزیلند، اســترالیا خواهد 
بود. وی در جریان این تــور، با مقامات کشــورهای موردنظر و همچنین 
برخی سازمان های منطقه ای و بین المللی درباره راهکارهای توسعه روابط 
و همچنین همکاری جهت حل و فصل بحران ها و مســائل منطقه ای به 
گفت و گو پرداخته است. سفر آســیایی ظریف و استقبال صورت گرفته از 
وی در جریان این سفرها را باید جدیدترین نمونه از فعال شدن دیپلماسی 
کشورمان در دوره »پسابرجام« دانست که پیش از این، مشخصًا در قالب 
سفر مقامات ارشد کشورهای غربی به ایران و نیز مشارکت فعال جمهوری 

اسالمی ایران در حل و فصل بحران های منطقه ای نمود یافته بود.
روز پنجشنبه در تایلند، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه چهاردهمین 
نشســت وزرای خارجه مجمع گفت وگوی همکاری آســیا، با دبیرکل این 
مجمع دیدار و گفت وگو کرد و راه های گسترش همکار ی های کشورهای 
عضو را مورد بررســی قرار داد. در این مالقات درباره برنامه های مجمع در 
دوره ریاست ایران )از سپتامبر ۲۰۱۷ لغایت سپتامبر ۲۰۱۸( و همچنین 
برنامه نخســتین اجالس وزرای گردشگری کشورهای عضو در تبریز )به 
میزبانی ایران( گفت وگو و رایزنی شــد. ظریــف در این مالقات از دبیرکل 
مجمع برای دیــدار از ایران و بازدیــد از مرکز همــکاری فرهنگی مجمع 
گفت وگوی همکاری آسیایی )مستقر در تهران( دعوت کرد. دبیرکل مجمع 
نیز با تشکر از تالش های ایران و اشاره به تشکیل شبکه دانشگاهی مرکب 
از ۲۴ دانشگاه از ۱۴ کشور عضو مجمع، از ظریف خواست دانشگاه های 
ایران برای عضویت در این شبکه تشویق شــوند. وزیر امور خارجه در این 

خصوص قول مساعدت داد. 
پس از آن و در همان روز، ظریف با همتــای تایلندی خود دیدار و راه های 
گسترش مناســبات به ویژه در زمینه اقتصادی را مورد گفت وگو قرار داد. 
وزیر امور خارجه در این مالقات با تشــکر از تایلند به خاطر برگزاری موفق 

اجالس وزرای مجمع گفت و گوی همکاری آســیا و اشــاره به ســفرهای 
متبادل اخیر مقامات دو کشــور، ظرفیت های گسترش همکاری طرفین 
در زمینه های مختلف اقتصادی را تشریح و بر آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای فعال ســازی این ظرفیت ها تاکید کرد. وزیر خارجه تایلند نیز با 
اشاره به نتایج مثبت سفر اخیر خود به ایران، آمادگی تایلند را برای گسترش 
روابط با ایــران در زمینه های مختلف به ویژه اقتصــادی و تجاری اعالم 
کرد. در پایان این مالقات، ضیافت شام رسمی وزیر خارجه تایلند به افتخار 
ظریف و هیئت همراه برگزار شــد. دون پرامودوینــای، وزیر امور خارجه 
تایلند نیر اوایل بهمن سال جاری در رأس هیئتی به تهران سفر و با ظریف 
دیدار و گفت وگو کرده بــود. ظریف در این دیدار با تبیین نتایج برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( و آثار گسترده آن در مرحله پساتحریم، تصریح کرد 
بازار جمهوری اسالمی ایران می  تواند نقش ترانزیت، تبادالت منطقه ای، 

صــادرات مجــدد، همکاری هــای چندجانبــه، تقویــت همکاری های 
کشاورزی، شیالت و آبزیان را برای شرکت های تایلندی ایفا کند.

ظریف در این دیدار، مناسبات تهران و بانکوک را براساس احترام متقابل 
و مبتنی بر منافع مشترک خواند و گفت: »ایران آماده گسترش مناسبات ۲ 
کشور در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی است«. وزیر امور خارجه 
به همکاری های سازنده تهران و بانکوک در مجامع بین المللی و منطقه ای 
اشاره کرد و آمادگی ایران را برای مشارکت فعال درچارچوب توسعه پایدار، 
همکاری برای صلح و ثبات و مبارزه با افراط گرایی و تروریســم اعالم کرد. 
دون پرامودوینای وزیر امور خارجه تایلند هم در این دیدار روابط با ایران را بر 
اساس اصول احترام متقابل و منافع مشترک دانست و همکاری های هر 
چه بیشتر با جمهوری اسالمی ایران را با هدف تشریک مساعی بین المللی 
و منطقه ای خواستار شد. وزیر امور خارجه تایلند به همراه هیئتی ۵۰ نفره از 

بازرگانان و مقامات شرکت های تایلندی که خواهان شناسایی فرصت های 
تجاری در ایران بودند به تهران سفر کرد.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه رایزنی هایش با مقامات تایلند، پیش از ظهر 
جمعه در ساختمان نخست وزیری تایلند با پرایوت چان اوچا، نخست وزیر 
تایلند دیدار و در خصوص راه های گســترش مناسبات تهران - بانکوک به 
رایزنی پرداخــت. در این مالقات، زمینه های همکاری و گســترش روابط 
دو کشــور در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری از جمله گردشگری، 
کشاورزی، انرژی و پتروشیمی، دارو، سرمایه گزاری، بنادر، علم و فناوری 
مورد بررســی قرار گرفــت. وزیر خارجه در ایــن دیدار با تأکید بر سیاســت 
قطعی ایران در گســترش روابط با کشورهای آسیایی و تایلند، اولویت های 
همکاری ایران و تایلند در مرحله فعلی را تسهیل روابط تجار و مردم و ایجاد 
کانال همکاری های بانکی بین دو کشور برشمرد. نخست وزیر تایلند نیز با 
برشمردن ظرفیت های مختلف همکاری دو و چند جانبه از گسترش روابط 
دو کشــور در تمامی زمینه ها اســتقبال کرد. محمد جواد ظریف در ادامه 
ســفر خود، صبح امروز )شنبه( وارد نیوزیلند شــد. نیوزیلند به طور رسمی 
تحریم های خود علیه ایران را از ماه گذشــته میالدی لغــو کرد. این برای 
نخستین بار از سال ۱۳۸۳ است که یک مقام سیاسی عالیرتبه ایران به این 
کشور در منطقه اقیانوس آرام سفر می کند. نیوزیلند پس از لغو تحریم های 
غرب علیه ایران، با به روز کردن قوانین تجارت خود زمینه گسترش مناسبات 
تجاری با جمهوری اســالمی ایران را فراهم کرده است. ظریف در سفر به 
نیوزیلند قرار است با نخست وزیر، وزیر خارجه، دو تن از وزرای اقتصادی این 
کشور و نیز با وزیر خارجه سایه نیوزیلند که از حزب مخالف دولت است دیدار 
و گفت و گو کند. وزیر امور خارجه دو نشست نیز با ایرانیان مقیم نیوزیلند و نیز 
با بخش خصوصی این کشور دارد. وی همچنین در کنفرانسی که از سوی 
موسســه امور بین الملل نیوزیلند برای نخبگان این کشور برگزار می شود، 
شــرکت و ســخنرانی می کند. مصاحبه با رســانه های نیوزیلندی از دیگر 
برنامه های رئیس دستگاه دیپلماسی در نیوزیلند است. ایران پنجمین بازار 

بزرگ صادرات نیوزیلند در سال ۱۹۸۰ میالدی بوده است. 

تهدید »الجبیر« به حمله به سوریه از طریق عراق
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، با طرح این ادعا که ایاالت متحده اجازه اعزام نیروهای عربستان به سوریه از طریق عراق را صادر کرده، تهدید نموده که ارتش سعودی هر نیرویی که بخواهد در این مسیر مقابلش قرار بگیرد 
را از میان برخواهد داشت؛ حتی اگر این نیرو، ارتش عراق باشد. پایگاه خبری »اسکای پرس« ضمن انتشار این خبر می نویسد عادل الجبیر در ادامه ادعا ها و تهدیدات خود اظهار داشته: »تالش ایران برای توقف عملیات نظامی برای به 

دست گرفتن کنترل استان انبار، مدرکی کافی برای اثبات این است که ایران سعی دارد از داعش که خود آن را ایجاد کرده، حمایت نماید«. 
وزیر خارجه سعودی تأکید کرده که کشورش به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هشدار داده که اگر مانع ورود نیروهای سعودی شود، ارتش عربستان با نیروهای ارتش عراق درگیر خواهد شد. وی همچنین هشدار داده که العبادی باید 
مراقب باشد به سرنوشت یمن دچار نشود، چون مانند یمن که حوثی ها علیه اهل سنت فشار وارد می کردند، این اتفاق در عراق نیز در بغداد و دیاله در حال رخ دادن است. گفتنی است این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که روز گذشته 
و در جریان جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز تقابل عربستان سعودی و عراق آشکار شد. در جلسه مذکور که برای »تروریست« خواندن حزب الله لبنان تشکیل شده بود، ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، در سخنرانی خود به شدت 

از حزب الله حمایت و از دادن رأی مثبت به طرح مورد نظر عربستان خودداری کرد. همین امر باعث شد هیئت سعودی در هنگام سخنرانی وی، جلسه را ترک کند.

هیالری کلینتون در طول مبارزات انتخاباتی؛ ایلینوی.

پرتاب گل به دریا به یاد قربانیان زلزله و 
سونامی سال ۲۰۱۱؛ توکیو.

رهبر کره شمالی در حال تماشای پرتاب موشک.

دریافت جیره غذایی توسط مهاجران؛ 
ایدومنی، یونان.

 درگیری پلیس با تظاهرکنندگان 
در استانبول

نیروهای پلیس ترکیه روز جمعه با استفاده از گاز اشک آور تالش 
کردند تا تجمع کنندگان در اســتانبول را که به مناسبت سالگرد 
کشته شدن یک پسر ۱۵ ساله توسط نیروهای ترکیه ای در جریان 
یک تظاهرات تجمــع کرده بودند، متفرق کننــد. در جریان این 
تجمع، درگیری هایی میان نیروهای امنیتی و فعاالن ترکیه ای در 
استانبول به وقوع پیوست که در جریان آن سه تن از تظاهرکنندگان 
دستگیر شــدند. برکین الفان، در ژوئن ۲۰۱۳ در حالی که برای 
خرید نان به بیرون از منزل رفته بود، در جریان پرتاب یک گاز اشک 

آور به شدت مجروح شد و در مارس ۲۰۱۴ جان باخت.

اتحادیه عرب، حزب الله را 
»تروریست« خواند

شــورای وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشســت خود در مقر این 
اتحادیه در قاهره، که روز جمعه تشــکیل شــد، حزب الله لبنان را 
»تروریستی« خواند. این اقدام شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب 
با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر همراه شد. وحید مبارک سیار، 
سرپرست وزارت خارجه بحرین اعالم کرد: »شورای اتحادیه عرب 
با صدور قطعنامه ای، حزب الله را تروریستی خواند. این توافق به  رغم 
مخالفت لبنان، عراق و الجزایر حاصل شد«. ساعاتی قبل از این 
قطعنامه،  وزیر خارجه عراق، تأکید کرده بود که نیروهای داوطلب 

مردمی عراق و حزب الله لبنان حافظ کرامت عربی هستند.

  جنجال و درگیری 
در محل سخنرانی »ترامپ«

تجمع انتخاباتی جمعه شــب دونالد ترامپ در شیکاگو به جنجال 
کشیده و به صحنه درگیری های فیزیکی موافقان و مخالفان وی 
گاهی از شرایط امنیتی  تبدیل شد. ترامپ پس از ورود به شیکاگو و آ
نامناسب و درگیری موافقان ومخالفان، تجمع انتخاباتی خود را لغو 
کرد و از طرفدارانش خواست، به خانه های خود بروند. با پیروزی های 
اخیر ترامپ در انتخابات مقدماتی در چندین ایالت آمریکا، بر نگرانی 
مخالفان و منتقدان ترامپ افزوده شــده اســت. با درگیری های 
خشــونت آمیز در حاشــیه تجمع انتخاباتی ترامپ در شیکاگو، به 

نظر می رسد که فعالیت انتخاباتی او وارد مرحله تازه ای شده است.

 ادعای آزمایش موشک جدید 
ماهواره بر توسط ایران

ایران قصــد دارد طی روزهای آتی، یک موشــک ماهواره بر به 
فضا پرتاب کند. مقامات آمریکایی می گویند ایران برای پرتاب 
یک موشک ماهواره بر به فضا آماده می شود. این مقامات ادعا 
می کنند موشک ماهواره بر »سیمرغ« روی پایه پرتاب قرار دارد و 
در حال سوخت گیری است تا برای پرتاب ظرف ۴۸ ساعت آینده، 
آماده شود. این مقامات به فاکس نیوز گفته اند ایران تاکنون این 
نوع از موشــک های ماهواره بر را پرتاب نکرده است. واشنگتن 
نگران است که موشک های ماهواره بر ایران، از فناوری مشابه 

موشک های قاره پیما استفاده کنند.

بین الملل


