جهـان

سال پانزدهم | شماره  | 3801سه شنبه  9مهـرماه 1398

سخنگوی وزارت امور خارجه:

وزیر امور خارجه :

هیچ توافق  25سالهای با چین بسته نشده است

جزئیات طرح صلح هرمز به زودی اعالم میشود
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت :جزییــات طــرح صلــح
هرمــز بــه زودی بــرای هشــت کشــوری کــه بــه ایــن ائتــاف
دعــوت شــده انــد ،بــه صــورت مکتــوب ارائــه میشــود.
«ســید عبــاس موســوی» ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در
نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه ،بــا گرامــی داشــت
یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس و فرماندهــان جنــگ
تحمیلــی و روز موالنــا گفــت :مهمتریــن تحــول دیپلماتیــک
طــی روزهــای اخیــر ،برگــزاری مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد اســت کــه ایــران در آن ،حضــور پررنــگ و
فعالــی داشــت .روحانــی در ایــن ســفر کــه بــه مــدت ســه
روز طــول کشــید ،دیدارهــای پربــاری داشــت و ســخنرانی
مهمــی را مطــرح کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه ابتــکار طــرح هرمــز بــرای امنیــت منطقــه
توســط رئیسجمهــوری و دیــدار وی بــا  ۱۵تــن از ســران
کشــورهای مهــم دنیــا و گفــت وگــو بــا اندیشــمندان و
رســانههای مهــم آمریکایــی ،اظهــار داشــت :محمــد جــواد
ظریــف در نیویــورک بــا  ۲۲تــن از همتایــان خــود و هفــت
نفــر از مقامــات ســازمان ملــل متحــد و ســازمانهای
بینالمللــی دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانهای وزارت

امــور خارجــه ادامــه داد :وی عــاوه بــر همراهــی بــا
رئیسجمهــوری در نشســتها ،در برخــی از نشســتها
بــه صــورت جداگانــه شــرکت و ســخنرانی کــرده و مواضــع
ایــران را تشــریح کردنــد .حــدود هشــت مصاحبــه و ۱۰
دیــدار بــا نخبــگان و کانونهــای اندیشــهور انجــام دادنــد
و عصــر امــروز هــم همــراه بــا رئیسجمهــوری عــازم
ارمنســتان هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ســفر رئیــس جمهــوری بــه ایــروان
(پایتخــت ارمنســتان) اظهارداشــت :ســفر رئیسجمهــوری
عــاوه بــر اجــاس اوراســیا ،دوجانبــه نیــز ارزیابــی میشــود
و وی بــا مقامــات ارمنســتان و کشــورهای دیگــر نیــز
دیدارهایــی انجــام میدهــد
موســوی دربــاره جزییــات طــرح صلــح هرمــز تصریــح
کــرد :جزییــات طــرح بــه زودی بــه صــورت مکتــوب ارائــه
میشــود بــه ویــژه بــرای هشــت کشــوری کــه دعــوت
کردهایــم کــه در ایــن ائتــاف حضــور داشــته باشــند .ایــن
ابتــکار زیــر چتــر ســازمان ملــل ارائــه شــده اســت .هــدف
ایــن طــرح ،ایجــاد صلــح و امنیــت منطقــه اســت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگار ایرنــا ،دربــاره ادعــای گاردیــن مبنــی بــر تهدیــد

اروپــا بــرای خــروج از برجــام در صــورت تــداوم کاهــش
تعهــدات برجامــی خاطرنشــان کــرد :مــن از تهدیــد
اتحادیــه اروپــا خبــری نــدارم امــا اگــر منظــورش ایــن
اســت کــه میخواهنــد از مکانیــزم کاهشــی اســتفاده
کننــد ،غیرقانونــی اســت .اگــر بخواهنــد «اســنپ بــک»
انجــام دهنــد ،ایــن اقــدام از اکنــون مــرده اســت چراکــه مــا
اقدامــات جبرانــی بــرای خــود و آنهــا در برجــام پیشبینــی
کــرده بودیــم .وی افــزود :اگــر ایــران نقــض برجــام انجــام
مــیداد ،آنهــا میتوانســتند اســنپ بــک را انجــام دهنــد
امــا اگــر قــرار بــر ایــن بــود کــه آنهــا نقــض برجــام انجــام
دهنــد ،ایــران در قالــب دو مــاده  ۲۶و  ۳۶برجــام ،اقدامــات
جبرانــی انجــام دهــد.
موســوی خاطرنشــان کــرد :اگــر آنهــا بخواهنــد در پاســخ
بــه اقدامــات جبرانــی مــا ،اقدامــات جبرانــی انجــام دهنــد،
اقــدام خنــدهدار و اشــتباهی اســت و مــا بــه آنهــا توصیــه
میکنیــم کــه ایــن اقدامــات را انجــام ندهنــد.

نماینده سابق مجلس:

«صلح هرمز» دست بیگانگان را از منطقه کوتاه میکند

یــک فعــال سیاســی گفــت :طــرح موضــوع ابتــکار صلــح
هرمــز و تشــکیل یــک هیئتــی متشــکل از کشــورهای
حاشــیهای هرمــز بــه همــه کشــورهایی کــه حــق نظــارت
و اداره بــر مرزهــای آبــی و خاکــی خــود را دارنــد کمــک
میکنــد تــا دســت بیگانــگان را از ایــن محــدوده کوتــاه
کننــد.
ابراهیــم نکــو در گفــتو گــو بــا ایســنا ،در ارتبــاط بــا
دســتاوردهای ســفر رئیــس جمهــور بــه نیویــورک بــرای
شــرکت در اجــاس ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل،
اظهــار کــرد :برخــاف برخــی کــه انتقاداتــی بــه ســفر کــردن
رئیــس جمهــور دارنــد؛ مــن نــگاه دیگــری دارم .بــه نظــر
مــن ایــران امســال یــک نــوع حضــور کــم ســابقه ،پررنــگ و

مقتدرانــه ای در ســازمان ملــل داشــت.
وی ادامــه داد :هــم رئیــس جمهــور و هــم همراهــان ایشــان
دیدارهــای مهمــی داشــتند کــه در جهــان دیپلماســی
بســیار حایــز اهمیــت اســت .حضــور رئیــس جمهــور ایــران
در ســازمان ملــل و دیپلماســی فعاالن ـهای کــه بــا روئســای
جمهــور و عالــی رتبــگان غربــی و غیــر غربــی داشــت در
مقابــل تــاش برخــی کشــورها بــرای منــزوی کــردن ایــران
بســیار مهــم اســت؛ چــرا کــه ایــن حضــور فعــال ،حقانیــت
جمهــوری اســامی ایــران را بــه خوبــی نمایــان کــرد.
ایــن نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی ســپس
گفــت :از ســوی دیگــر ایــن حضــور فعــال اصلیتریــن دفــاع
جمهــوری اســامی ایــران از حــق و حقــوق مــردم کشــورش
در مقابــل تهدیدهــا و تحریمهــای آمریکاییهــا بــود .
وی بــا اشــاره بــه ارایــه طــرح صلــح هرمــز از ســوی
رئیــس جمهــور ایــران گفــت :صلــح هرمــز و تشــکیل یــک
هیئتــی متشــکل از کشــورهای حاشــیهای هرمــز بــه همــه

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور :

دیپلماسی دولت به روابط علمی عمق بیشتری داده است
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران کشــور بــا بیــان اینکــه در  ۴ســال
گذشــته بــه دلیــل انعقــاد برجــام مــوج
ارتبــاط بــا اروپــا بــه صــورت کمــی افزایــش
یافتــه بــود ،عنــوان کــرد :اکنــون بــه رغــم
اینکــه دیپلماســی علمــی از نظــر کمــی
نســبت بــه  ۴ســال گذشــته کاهــش یافتــه اما
بــا شــیوه دیپلماســی قــوی دولــت ارتباطــات
عمــق بیشــتری یافتــه و دســتاوردهای قابــل
توجهــی حاصــل شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد
بــر ایــن عمــق ســرمایهگذاری و نیازهــای
جامعــه را بــرآورده کنیــم.
ایمــان افتخــاری در گفــت و گــو بــا ایرنــا
اظهــار داشــت :وضعیــت فعلــی کشــور تــا
حــدودی نســبت بــه  ۱۰ســال گذشــته
ســختتر شــده در حالــی کــه تمایــل بــه
همــکاری بیــن المللــی در داخــل و میــان
محققــان خارجــی افزایــش یافتــه اســت امــا
برخــی کشــورها از همــکاری محققــان خــود
بــا ایــران ممانعــت میکننــد ایــن در حالــی
اســت کــه پتانســیل علمــی کشــور بســیار
بــاال اســت.
رئیــس بنیــاد ملــی علــم ایــران INSF
تصریــح کــرد :تمامــی تــاش شــبکه

علمــی و فنــاوری کشــور ایــن اســت کــه
تــوان همکاریهــای بیــن المللــی را بــرای
محققــان ســایر کشــورها افزایــش دهــد و
کانالهــای همکاریهــای بیــن المللــی را
تــا حــد امــکان بــاز نگــه دارد.
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران کشــور اظهــار داشــت :بــه عنــوان
مثــال توســعه همکاریهــا بــا کشــور چیــن
آثــار قابــل توجهــی داشــته اســت .بــا توجــه
بــه حجــم فناوریهــای جدیــد ایــن کشــور
و شــدت بازگشــت نخبــگان چینــی بــه
کشورشــان در ســالهای اخیــر باعــث انجــام
ســرمایه گذاریهــای کالنــی شــده کــه
باعــث شــد بــه ســمت همــکاری بیشــتر بــا
ایــن کشــور برویــم.
افتخــاری تصریــح کــرد :برخــاف غــرب کــه
در ایــن ســال هــا رویکــرد محافظــه کارانــه
و بســتهای را مقابــل ایــران داشــته اســت،
تعامــات مــا از طــرف چیــن و در مرحلــه
بعــدی بــا روســیه همــراه بــا هیجــان و
عالقــه بــوده اســت .همچنیــن تــا جایــی کــه
امــکان دارد از فرصتهــای ارتباطــی کــه بــا
کشــورهای ســنتی در گذشــته داشــته ایــم،
اســتفاده مــی کنیــم.
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کشــورهایی کــه حــق نظــارت و اداره بــر مرزهــای آبــی و
خاکــی خــود را دارنــد کمــکمیکنــد تــا دســت بیگانــگان
را از ایــن محــدوده کوتــاه کننــد.
نکــو ســپس گفــت :در ایــن طــرح نویــن و مهــم هشــدارهایی
نهفتــه اســت ،کــه غربیهــا حــق دخالــت در امــور منطقـهای
مــا را ندارنــد .همچنیــن بایــد گفــت ایــن طــرح هشــداری
بــه کشــورهایی اســت کــه در منطقــه هرمــز منافــع مشــترک
دارنــد ؛ در واقــع بــه آنهــا هشــدار داده شــد عمــل و
سیاســت آنــان نبایــد موجــب حضــور اســتکبار جهانــی در
منطقــه مــا بشــود.
وی در پایــان گفــت :برخیهــا در داخــل کشــور خودمــان
احســاس میکننــد رئیــس جمهــور بایــد ادبیاتــی همچــون
ادبیــات چنــدشآور ترامــپ را مــی داشــت؛ امــا بــه نظــرم
روحانــی هــم شــان و جایــگاه ملــت ایــران را بــه نمایــش
گذاشــت و هــم تدبیــر نظــام جمهــوری اســامی ایــران را بــه
جهانیــان نشــان داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

از مواضع رئیسجمهور در سازمان ملل حمایت میکنیم
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس مواضــع رئیــس جمهــور
در نیویــورک را مواضــع ســنجیده و خــوب
دانســت و تاکیــد کــرد کــه مــا از ســخنان
رئیــس جمهــور در مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل حمایــت میکنیــم .شــهروز برزگــر در
گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه تــاش
اروپاییهــا بــرای تــدارک دیــدار بیــن روســای
جمهــور ایــران و آمریــکا در حاشــیه مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل گفــت :هــدف اروپایــی
هــا ایــن بــود کــه در کنــار عکــس یــادگاری
ترامــپ بــا روحانــی عکســی داشــته باشــند
حــال ایــن کــه ترامــپ تنهــا میخواســت
بــا رئیــس جمهــور ایــران بــرای مصــارف
انتخابات ـیاش دیــداری داشــته و از عکــس آن
اســتفاده کنــد تــا در نهایــت در کارنامــهاش
نقطــه مثبتــی دربــاره ایــران داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :ترامــپ تنهــا زمانــی میتوانــد
در یــک قــاب در کنــار روحانــی بایســتد کــه در
قالــب  ۵بــه عــاوه یــک مذاکــرات را در برجــام
ادامــه دهــد و بــه ایــن توافــق نامــه برگــردد نــه
ایــن کــه برجــام را بــر هــم بزنــد و کشــورهای
دیگــر را تحــت فشــار قــرار دهــد.
برزگــر بــا بیــان ایــن کــه اروپاییهــا بایــد

از ایــران تشــکر کننــد ،تصریــح کــرد :امــروز
جمهــوری اســامی ایــران پرچمــدار مبــارزه
بــا یکجانبــه گرایــی آمریــکا اســت ولــی
اروپاییهــا بــه جــای قدردانــی از ایــران
وضعیــت را تــا جایــی پیــش بردنــد کــه اگــر
بخواهنــد بــرای مــردم خــود تصمیــم گیــری
کننــد بایــد از آمریــکا اجــازه بگیرنــد وقتــی
آمریــکا از برجــام خــارج شــد اروپــا بایــد مقابــل
سیاس ـتهای آمریــکا میایســتاد نــه ایــن کــه
از آمریــکا پیــروی کنــد .ایــن نماینــده مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه خــروج ترامپ از
بســیاری از قراردادهــا و موافقــت نامههــای بیــن
المللــی گفــت :االن دنیــا میدانــد کــه چــه
کســی بــه تعهداتــش عمــل نکــرده و یکجانبــه
گرایــی را در پیــش گرفتــه اســت .آمریــکا
جامعــه جهانــی نیســت جهــان از کشــورهای
مختلــف تشــکیل شــده اســت ایــن را بایــد
آمریــکا و اروپــا درک کننــد.

وزیــر امــور خارجــه ایــران
گفــت :توافــق راهبــردی 25
ســاله میــان کشــورمان و چیــن
در حــد یــک ایــده پیشــنهادی
از ســوی ایــران بــوده و هیــچ
توافقــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد مفــادی داشــته باشــد.
«محمــد جــواد ظریــف» در گفتوگــوی اختصاصــی بــا
ایرنــا ،در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره شــایعه برخــی رســانه
هــا دربــاره توافــق راهبــردی  25ســاله ایــران و چیــن و
امتیازهــای ویــژه کشــورمان بــرای ایــن توافــق ،افــزود :ایــن
مســاله از اســاس ،نادرســت اســت.
ظریــف در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بندهــای ایــن
توافــق را آنگونــه کــه برخــی رســانه هــا مدعــی شــده انــد،
نادرســت مــی دانیــد و بندهــای ایــن توافــق چــه هســتند؟
پاســخ داد :در اصــل ،توافقــی در کار نیســت کــه بندهایــی
داشــته باشــد .یــک پیشــنهاد بــرای برنامـهای  25ســاله اســت
کــه تــازه بایــد بنشــینیم و شــروع بــه نوشــتن توافــق کنیــم.
براســاس گزارشــی در تارنمــای پترولیــوم اکونومیســت(
 )Petroleum Economistدر ســفر وزیــر امــور خارجــه
ایــران در اواخــر مــاه اوت ،تهــران و پکــن توافقــی را کــه در
ســال  2016بــه نــام «مشــارکت جامــع اســتراتژیک چیــن
و ایــران» امضــا کــرده بودنــد ،توســعه داده و بندهــای غیــر
علنــی بــه آن افزودهانــد کــه شــامل تخفیــف و امتیازهــای
بســیاری در زمینــه ســرمایهگذاری نفــت و گاز ایــران اســت.
پترولیوم اکونومیست ،یک تارنمای انگلیسی است.
در گــزارش بــی پایــه و اســاس ایــن تارنمــای انگلیســی آمــده
بــود کــه ایــن توافــق بــه چیــن تخفیــف هــای بزرگــی بــرای
خریــد نفــت ارائــه کــرده و پکــن مــی توانــد پــول محصــول
خریــداری شــده از ایــران را حداکثــر تــا دو ســال بــه ایــن
کشــور پرداخــت کنــد .همچنیــن افــزوده بــود :از ســویی دو
طــرف توافــق کردنــد کــه چیــن پــول خریدهــای خــود را بــه
«یــوآن» یــا ارزهــای دیگــر بــه ایــران پرداخــت کنــد و ایــن
بــه معنــای آن اســت کــه قــرار نیســت در مبــادالت تجــاری
ایــران و چیــن از دالر اســتفاده شــود .بــه نظــر مــی رســد
انگیــزه شــایعات و خبــر ســازی دربــاره روابــط ایــران و چیــن،
نگرانــی پایتختهــای غربــی از روابــط تجــاری و اقتصــادی
دو کشــور اســت.

قائم مقام حزب اتحاد ملت :

ایران در مذاکره ای با نتیجه برد باخت شرکت نمیکند
قائــم مقــام حــزب اتحــاد ملــت گفــت :وقتــی توافقنامــه ای کــه
پــس از ۲۲مــاه مذاکــره بدســت آمــده بــا یکجانبــه گرایــی توســط
آمریــکا کنــار گذاشــته مــی شــود ،از کجــا معلــوم بــه توافــق
جدیــدی ولــو بــا پذیــرش مذاکــره مجــدد ،پشــت پــا نزننــد .در
واقــع ایــران ثابــت کــرد کــه مخالــف مذاکــره نیســت ،امــا در
مذاکــره ای کــه نتیجــه آن بــرد_ باخــت باشــد شــرکت نمــی
کنــد .آذر منصــوری در گفتوگــو بــا ایســنا ،در ارتبــاط بــا طــرح
ابتــکار صلــح هرمــز کــه توســط رئیــس جمهــور مطــرح شــده
اســت ،اظهــار کــرد :بعــد از دوران جنــگ ســرد ،جنــگ و تقابــل
بیــن کشــورها جــای خــود را بــه تعامــل و گفتگــو و تفاهــم بــر
ســر مســائلی داده کــه مهــم تریــن آنهــا بــه رســمیت شــناختن
موجودیــت و تمامیــت ارضــی کشــورها ،مقابلــه بــا خشــونت و
افراطــی گــری و تقویــت فرآینــد صلــح اســت .وی ادامــه داد :بــه
همیــن دلیــل کشــورهای یــک نیمکــره نمیتواننــد همچنــان بــا
ایــن تصــور کــه بایــد بــر نیمکــره دیگــر ســلطه داشــته داشــته
باشــند ،بــه مداخــات خــود در کشــورهای جنــوب ادامــه دهنــد.
نــه اقتضائــات پــس از دوران جنــگ ســرد ایــن مداخلــه گــری
را بــه رســمیت مــی شناســد و نــه مــردم کشــورهای خاورمیانــه
مــی پذیرنــد کــه تحــت ســلطه کشــور دیگــری باشــند .ایــن
فعــال سیاســی افــزود :طبیعــی اســت در دوران جدیــد چیــزی
بــه نــام منافــع حداکثــری معنــا پیــدا نمــی کنــد ،بلکــه آنچــه
مهــم اســت توجــه بــه پذیــرش الزامــات تعامــل بــر مبنــای بــرد
 بــرد بیــن کشورهاســت؛ بنابــر ایــن در دکتریــن جدیــد هیــچکشــوری دوســت دائــم و یــا دشــمن دائــم قلمــداد نمیشــود و
هیــچ کشــوری هـ م نبایــد تصــور کنــد کــه مــی توانــد بــر مبنــای
بــرد  -باخــت بــا کشــورهای دیگــر وارد تعامــل شــود .در همیـن
راســتا همــان طــور کــه رئیــس جمهــور در نشســت امســال گفتند
راه امنیــت خاورمیانــه از راه دموکراســی در داخــل و دیپلماســی در
خــارج مــی گــذرد .ایــن دو بــه طــور قطــع در تــازم بــا یکدیگــر
قــرار دارنــد.

