تحریم ایران ،به تمام منطقه آسیب میزند

وزیر خارجه ترکیه با اش��اره به همکاریهای س��ازنده با ایران در موضوع سوریه،
تاکید کرد ،احیای تحریمهای آمریکا علیه ایران به تمام منطقه آسیب میزند.
مولود چاووشاوغلو در س��خنرانی س��االنه در جمع س��فرای ترکیه ،با انتقاد از
تحری��م آمریکا علیه ایران ،تاکی��د کرد اعمال مجدد این تحریمها [بعد از خروج
واشنگتن از توافق هستهای] باعث آسیبدیدن تمام منطقه شده است.
وی همچنین درباره تالشهای مش��ترک آنکارا با تهران و مس��کو برای یافتن راهکار
سیاس��ی جهت پایان دادن به بحران س��وریه ،توضیح داد :از طری��ق همکاری با ایران و
روس��یه در مذاکرات آستانه و س��وچی ،تالش میکنیم تا ثبات مجددا در منطقه حاکم
شود .چاووشاوغلو پیشتر نیز ضمن اعالم مخالفت با تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران،
گفته بود که امکان عملی برای قطع واردات نفت ترکیه از ایران در آینده نزدیک وجود
فارس
ندارد.

روابطمان با ایران راهبردی است

شاید در آسیا موشک میانبرد مستقر کنیم

مش��اور سیاسی و رسانهای رئیسجمهوری سوریه با اعالم اینکه سوریه از زمان
پیروزی انقالب اس�لامی با ایران روابط تاریخی و راهبردی دارد ،تأکید کرد که
این روابط تحت تأثیر س��خنان کس��انی قرار نمیگیرد که بهسود صهیونیسم و
اسرائیل به ایران حمله میکنند.
بثین��ه ش��عبان طی س��خنانی در مرکز فرهنگ��ی طرطوس ،تأکید ک��رد :ائتالف
استراتژیک با روسیه ائتالفی تاریخی است ،همچنین ما با ایران از زمان پیروزی انقالب
اس�لامی در این کش��ور ،رابطهای تاریخی داریم و این رابطه راهبردی هرگز تحت تأثیر
سخنان کسانی که بهسود صهیونیسم و اسرائیل به ایران حمله میکنند ،قرار نمیگیرد.
وی درباره کمیته قانون اساسی سوریه گفت :این کمیته طی سه سال گذشته تشکیل نشد؛
زیرا ما به آرمانهای ملیمان و تصمیم آزادانه و مستقل خود و زندگی باعزت پایبند هستیم و
به هیچکس اجازه نمیدهیم که در قانون اساسی کشور ما مداخله کند .صداوسیما

معاون وزیر خارجه روسیه با هشدار به آمریکا مبنی بر عدم استقرار موشکهای
میانبرد در منطقه ،گفت در غیر اینصورت احتمال دارد مسکو هم موشکهایش
را در آسیا مستقر کند.
س��رگئی ریابکوف با بیان اینکه روس��یه آماده مذاکرات مجدد با آمریکا درخصوص
معاه��ده منع موش��کهای میانبرد اس��ت ،گفت :اگ��ر آمریکا تصمی��م بگیرد که
موشکهایش را در منطقه مستقر کند ،روسیه نیز چنین گامی را در آسیا برمیدارد .وی
با بیان اینکه آمریکا از هر کنوانسیون بینالمللی که باب میلش نباشد خارج میشود ،توضیح
داد« :آمریکا به دنبال نابودی کامل شبکه کنترل تسلیحات موشکی هستهای است .معاون
وزیر خارجه روسیه با اشاره به ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه مسکو ابتدا معاهده  INFرا
نقض کرده ،گفت :آمریکا هرگز نباید انتظار داشته باشد که ما برنامه موشک جدید 9M729
را ملغی کنیم زیرا این موشک تحت معاهده  INFدستهبندی نمیشود .تسنیم

دیپلمـاسی

 سهشنبه  15مرداد 1398شماره 5089

ظریف:

از نگاه دیگران

پیشنهاد مذاکره را نپذیرفتم ،تحریم شدم
وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت :در س��فرم به
معادلـــــه
نیویورک به من گفته شد که ظرف  2هفته
تحریم خواهم ش��د ،مگر اینکه آن پیش��نهاد (رند پال) را بپذیرم
که بحمداهلل نپذیرفتم.
محم��د جواد ظریف دیروز در آس��تانه روز خبرنگار در نشس��تی
خب��ری با حضور خبرن��گاران داخلی و خارجی به س��ؤاالت آنها
درباره آخرین تحوالت عرصه سیاست خارجی پاسخ داد.
البته این نشس��ت خبری در حالی برگزار شد که همه خبرنگاران
حاضر در جلس��ه نتوانس��تند س��وال مورد نظر خود را از شخص
وزیرخارجه کشورمان بپرس��ند؛ چرا که به ادعای وزارت خارجه
به دلیل تعدد خبرنگاران آنها مجبور به قرعه کش��ی شدند و تنها
تعدادی که قرعه بنامش��ان افتاده بود توانس��تند از آقای ظریف
سوال بپرسند.
الزم به یادآوری اس��ت؛ وزارت خارجه پیش از برگزاری نشس��ت
خبری نیز از خبرنگاران خواس��ته بود که سوال مورد نظرشان را
برای پرسش در نشست خبری را ارسال نمایند!
دو سوالی که سیاست روز از پرسش آن جا ماند بدین شرح است؛
آقای ظریف دلیل پیشنهاد شما به آمریکا برای پذیرفتن پروتکل
الحاقی پیش از سرررسید پذیرش آن در برجام چه بود؟
اکنون که ش��ما به عنوان وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران از
سوی آمریکا تحریم ش��دهاید آیا هنوز با این اقدام آمریکا اعتقاد
سیاسی شما بر مذاکره با این رژیم پابرجاست؟
رئیس دس��تگاه دیپلماسی با اش��اره به اینکه یک بار دیگر شاهد
 2گفتمان در دنیا هس��تیم ،اظهار داش��ت :امروز این  2گفتمان
بی��ش از هر زمان دیگ��ری در  2جبهه روبروی ه��م قرار گرفته
اس��ت .یکی گفتمان گفتگو ،صلح ،حمایت از مقررات بینالمللی،
تالش برای چندجانبهگرای��ی و دیگری گفتمان زورگویی ،قانون
شکنی و تروریسم.
وی با بیان اینکه تروریس��م اقتصادی امروز یک واقعیت اس��ت،
عنوان کرد :تروریس��م اقتصادی یعنی اینکه مردم عادی را هدف
قرار بدهید به امید اینکه سیاستهای شما را اعمال کنند .دولت
آمریکا رس��ما اعالم میکند که اگر مردم ای��ران میخواهند نان
بخورند باید سیاستهایش��ان را عوض کنند .این یعنی تروریسم
اقتص��ادی .یعن��ی نان مردم را به سیاس��ت گ��ره میزنند .یعنی
تالش کردن برای کش��تن و گرس��نه نگهداش��تن مردم و تالش
ب��رای محروم ک��ردن بیماران از داروهایی ک��ه هنوز ما به برکت
تولید داخلی نتوانستیم در یک حوزههای محدودی به آنها دست
پیدا کنیم.
وی ادام��ه داد :هنوز در حوزههایی که جمهوری اس�لامی ایران
پیش��رفت قابل توجه دارد ،در حوزهه��ای دفاعی ،نانوتکنولوژی،
صنعتی پیشرفته و هستهای آگاهی و دانش ما برای استفاده همه
جهان مهیاست .در سفر اخیری که به بولیوی داشتم این افتخار
را داشتم که دوره فوق لیسانس نانوتکنولوژی را در بولیوی که با
اهدای استاد و آزمایشگاه از سوی ایران ،امکان برگزاری آن ایجاد
شده بود ،افتتاح کنم.
وی گفت :گفتم��ان خصومت و یکجانبه گرای��ی ،حذف و قانون
گریزی که در کاخ س��فید متبلور ش��ده و در «تیم بی» امروز در
دنیا ش��رارت به پا میکند و گفتمان گفتگو ،صلح ،رعایت قانون،
فراگی��ری ،همکاری ،همدلی و همراهی این گفتمانی اس��ت که
ایران مطرح کرده اس��ت و به همین خاطر است که امروز آمریکا
در دنی��ا تنهاس��ت و حتی در حوزههایی که ب��رای دیگران نقش
ابرقدرتی دارد ،مثل ح��وزه نظامی نمیتواند ایجاد اختالف کند.

به دلیل قرعه کشی میان خبرنگاران برای سوال از محمد جواد ظریف ،خبرنگار سیاست روز
نتوانست سوال مورد نظر خود را از آقای وزیر بپرسد!

کشورها یکی پس از دیگری علیرغم ارتباطات خوبی که با آمریکا
دارند ،خجالت میکش��ند اسمشان در یک فهرست همراه ایاالت
متحده باشد.
آمریکا از ویتنام تاکنون کدام جنگ را برنده شده است،
جز گرانادا؟
ظریف ادامه داد :آمریکاییها با ایجاد فتنه ،تنش و بحران هر جا
قدم گذاش��تند از افغانس��تان که پس از  18سال دارند با طالبان
مذاکره میکنند که با خفت از افغانستان خارج میشوند تا عراق
که نتیجه حضورشان در عراق ،ایجاد داعش بود .تا سوریه که جز
بدبختی برای خودشان و منطقه ایجاد نکردند ،تا خلیج فارس که
هر بار به آن قدم گذاشتند فقط جنایت صورت دادند که بدترین
آنها کش��تار انسانهای بیگناه و  290انس��ان بیگناه در حمله به
هواپیمایی ایران بود.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادام��ه داد :هر ج��ا رفتند جز خفت
ندیدن��د .آمریکا ک��ه اینقدر به جن��گ طلبی مین��ازد از ویتنام
تاکنون کدام جنگ را برنده شده است ،جز گرانادا .آیا این افتخار
برای ابرقدرت دنیا که در طول  70سال گذشته فقط یک جنگ
را پیروز شده و آن هم در برابر یک کشور ذرهبینی به نام گرانادا.
هی��چ جنگ دیگری را نبرده اس��ت .جنگ ویتن��ام و جنگهای
منطقه را باخته است.
با مردم آمریکا درگیری نداریم
ظریف با بیان اینکه آمریکا جز نابودی و خسارت چیز دیگهای به
همراه نداش��ته ،عنوان کرد :گفتمان سلطه ،ابرقدرت و زورگویی
دورهاش تمام ش��ده اس��ت .ما با مردم آمری��کا درگیری نداریم.
دیروز بسیار متاسف شدیم که مردم بیگناه آمریکا گرفتار فرهنگ
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هفتتیرکشی ،قلدری ،زورمداری و تقدیس خشونت شدهاند.
وی افزود :فرهنگی که خش��ونت و کشتن مردم بیگناه را تقدیس
میکند و از جنگ به عنوان گزینه روی میز صحبت میکند ،این
فرهنگ موفقی نیس��ت .در دنیای امروز ما این گفتمان نمیتواند
ت��اب بی��اورد ،به همین خاط��ر مجبورند به تروریس��م اقتصادی
رو بیاورن��د و مجبورن��د تحریم کنند .به همی��ن خاطر مجبورند
مسئوالن کشور ،رهبری معظم انقالب و خدمتگزار کوچکی مثل
وزیر خارجه را تحریم کنند.
ظریف افزود :تحریم وزیر خارجه یعنی شکس��ت در دیپلماسی و
مخالفت با گفتوگو .این تفاوت  2گفتمانی است که امروز در دنیا
مشخص شده و این تفاوت  2گفتمانی است که یک مسیر معدوم
را میگیرد و هر روز به سمت ناکامی گفتمان خود پیش میرود.
وی ادامه داد :دنیای کنونی ما دنیای س��لطه نیس��ت .بازیگران و
کنشگران متنبه شدهاند .مراکز قدرت جا به جا شده است .انسان
قدرتمند ش��ده است .قدرت ش��ما اصحاب رسانه قدرت یک فرد
انسانی است .یک خبرنگار با یک موبایل و برنامه مجازی میتواند
دنیا را تسخیر کند .رسانه میتواند به آینده جهان شکل بدهد.
این دیپلمات ارش��د کشورمان خاطرنشان کرد :دوران ابرقدرتها
به س��ر آمده و دوران انس��انها ،افراد و مردم آغاز ش��ده است و
خوشحالیم در طول  40سال گذشته جمهوری اسالمی هیچ وقت
در کنار قدرتها نبوده و بلکه در کنار مردم بوده و سیاست خود
را براساس استقالل و تکیه بر مردم خود تبیین کرده است.
ظری��ف افزود :ما طرفدار روابط س��الم و مبتنی بر منافع متقابل
و مشترک با همه کش��ورها هستیم ،ولی مبنای کار ما پیروی از
دیگران نیستیم .امنیت خودمان را هیچگاه نخریدهایم و هیچگاه
نخواهی��م خری��د .امنیت ما قابل خرید و فروش نیس��ت چون از
مردم ما نش��ات گرفته است .پیش��رفتمان را هیچ وقت نخریده و
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شرط گذاری استرالیا برای پیوستن به
ائتالف آمریکا

نخواهیم خرید چرا که پیش��رفت ما از مردم ما نش��ات میگیرد.
هر قدر بر ما فشار آوردند و هر قدر تحریم کردند با اتکا به مردم
خودمان پیشرفت کردیم.
وی در ادام��ه به ذکر چند مثال پرداخت و اضافه کرد :در دوران
جن��گ تحمیلی هر چه کردیم و هر چه خواس��تیم به ما س�لاح
ندادن��د .یک س��ازوکار بینالمللی ایجاد کردند ک��ه مانع فروش
س�لاح به ایران ش��ود .م��ا را از ابتداییترین ابزار دف��اع از مردم
خودم��ان محروم کردند در مقابل آن ش��وروی آن زمان به عراق
میگ داد ،فرانسه اگزوسه داد .آمریکا هواپیماهای آواکس خود را
به عربس��تان فرستاد و تمام اطالعات مناطق جنگی و جبهههای
م��ا را در اختی��ار عراق ق��رار داد .انگلیس تانکه��ای چیفتن را
فرس��تاد ،آلمان سالح ش��یمیایی در اختیار صدام قرار داد ،ولی
هیچکس به ما ابزار دفاعی نداد .ولی آن جنگ را به لطف خدا و
تکیه بر مردم از س��ر گذارندیم .صدام امروز کجاست .آنهایی که
فکر میکردند جمهوری اسالمی ظرف یک هفته نابود خواهد شد
کجا هستند و صدام کجاست؟
ظری��ف گفت :ما روی پای خ��ود ایس��تادیم و امکانات دفاعی و
موش��کهای خود را س��اختیم و توانس��تیم پهپاد آمریکایی را با
موش��ک تمام ساخت ایران س��رنگون کردیم.حاال میگویند چرا
س��اختید؟ برای اینکه شما نمیتوانید مانع پیشرفت ما شوید و با
تحریم نمیتوانید جلوی ایرانی را بگیرند.
وی همچنین اظهار داش��ت :در مرحل��ه دوم آمدند یک نیروگاه
هس��تهای و راکتور تحقیقاتی هستهای در دهه  50میالدی برای
ایران س��اختند بعد گفتند سوختش را نمیدهیم بعد مانع شدند
دیگران س��وختش را بدهند ،خیال کردند ما میگوییم نیروگاه و
راکتور را میبندیم ،چون شما اجازه نداده بودید .ولی ما خودمان
راکتور و س��وخت نیروگاه را ساختیم .بعد گفتند چرا سوخت 20
درصد را ساختید؟
ظری��ف خطاب به آمریکاییها عنوان کرد :به خاطر اینکه ،ش��ما
ایران را با نوکران خود اشتباه گرفتید که از شما امنیت میخرند
و هر جور ش��ما بفرمایید گوش به فرمان هس��تند .ایران ،جنس
دیگری است .ایران بر هفت هزار سال تمدن استوار است .دوران
امپرات��وری ایران چندین برابر کل عمر آمریکاس��ت .برای ما این
دولت (ترامپ) گذراس��ت .میدانیم که همانط��ور که امپراتوری
ای��ران پای��ان یافت ،هر امپرات��وری دیگری نیز پای��ان مییابد و
میدانیم هیچ قدرتی ابدی نیست و تنها قدر قدرت ،خداست.
ممکن است شما برای برخی خدا باشید،
ولی برای ایران هیچگاه
وزیر خارجه خطاب به آمریکاییها بیان کرد :ممکن اس��ت شما
برای برخی خدا باش��ید ،ولی ب��رای ایران هیچگاه .این بار هم به
لطف خدا فشارهای شما را با پیشرفت ،تکیه بر توان ملی ،اقتصاد
مقاومتی ،روابط با کش��ورهای دوست و اتکا به مردم خود جبران
میکنیم؛ ولی پشت مردم قایم نمیشویم.
وزیر خارجه در خصوص خبر منتش��ر ش��ده مبن��ی بر دیدارش
ب��ا رند پال س��ناتور جمهوریخواه و اینکه در آن دیدار پیش��نهاد
دیدار با ترامپ مطرح ش��ده ،گفت :بارها گفتهام در زمان حضور
در نیویورک برای ش��رکت در نشستهای مجمع عمومی و سایر
نشس��تهای س��ازمان ملل به نیویورک میروم و به آمریکا سفر
نمیکنم .مقایسه سفر من به نیویورک با سفر دیگران نیست.
وی اف��زود :زمانی که در نیویورک هس��تم از صب��ح تا آخر وقت
مالقات دارم .یا در جلسات سخنرانی یا مصاحبه دارم یا مالقات.
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در پی درخواستهای واشنگتن از کانبرا برای پیوستن
به ائتالف نظامی این کشور در تنگه هرمز ،نخستوزیر
استرالیا ش��روطی را برای بررسی موضوع پیوستن به
این ائتالف آمریکایی تعیین کرد.
در حالیک��ه وزیر دفاع اس��ترالیا تأکید ک��رده بود که
کش��ورش هنوز تصمیم��ی برای پیوس��تن به ائتالف
نظامی دریایی واش��نگتن در تنگ��ه هرمز ،تصمیماتی
اتخاذ نش��ده است ،اس��کات موریس��ون نخستوزیر
استرالیا ،خواستار شفافسازی درباره این ائتالف شد.
موریس��ون در اظهارات��ی تأکی��د کرد ک��ه در صورت
محقق شدن دو ش��رط ،احتمال بررس��ی درخواست
آمریکا برای پیوس��تن اس��ترالیا به ائت�لاف دریای در
تنگ��ه هرمز وج��ود دارد .وی در ای��ن خصوص گفت
که قبل از آنکه اس��ترالیا موضوع پیوس��تن به ائتالف
دریایی آمریکا را مورد برررسی قرار دهد ،باید جزئیات
مأموری��ت آمریکا در تنگه هرمز و همچنین اندازه این
ائتالف بینالمللی مشخص شود .با اینحال ،موریسون
استدالل برخی مقامات سابق کشور خود از جمله باب
کار وزیر خارجه سابق و برخی کشورهای دیگر مبنی
ب��ر احتمال تقاب��ل نظامی آمریکا و ای��ران در صورت
تش��کیل ائتالف دریای��ی در تنگه هرم��ز را رد کرد و
گفت :من دقیقاً عکس این قضیه فکر میکنم.
وی ادامه داد :بس��یار مهم اس��ت که این ابتکار عمل
خ��اص را از موضوعات وس��یعتر دیگ��ر در ارتباط با
تنشهای مرتبط با ایران در خصوص موضوعات دیگر
از جمله اشاعه هس��تهای ،جدا کنیم .این یک مسئله
متفاوت است.
ای��ن مقام اس��ترالیایی درباره ائت�لاف دریایی آمریکا
توضی��ح داد« :تالشه��ای بینالمللی ک��ه بحثهایی
درب��اره آن صورت گرفته اس��ت ،یک ه��دف را دنبال
میکند و آن تنشزدایی و تضمین آزادی عبور و مرور
کشتیها و (ایجاد) خطوط کشتیرانی امن در میان این
بخش بسیار حساس از جهان (تنگه هرمز) است».
موریس��ون سپس با اش��اره به این موارد تصریح کرد:
«اینها محرکها و موضوعاتی هستند که در صورتیکه
بخواهیم در هرگونه از آن عملیاتها مش��ارکت کنیم،
در نظر خواهیم گرفت» .اظهارات موریس��ون در حالی
مطرح شده است که پیش از این باب کار در گفتوگو
با روزنامه «آس��ترالین» هش��دار داده بود که هرگونه
مأموریت محافظت از کشتیرانی از دیگر نقاط درگیری
دولت ترامپ با ایران ،قابل جداسازی نیست.
طبق این گزارش ،واش��نگتن در حالی تالش میکند
ت��ا به بهان��ه محافظ��ت از کش��تیرانی در تنگه هرمز
ائتالفی نظامی تش��کیل دهد ک��ه همپیمانان اروپایی
این کش��ور از ترس آنکه این ائتالف به تقابل نظامی با
ایران کشیده ش��ود ،تمایل چندانی برای پیوستنن به
این ائتالف ندارند .عالوه بر آمریکا ،دولت انگلیس نیز
روز دوش��نبه گذشته به کش��ورهای اروپایی پیشنهاد
داده ب��ود تا ن��اوگان دریایی با ماموری��ت حفاظت از
کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز و خلیج فارس
ایجاد کنند تا از تکرار حوادثی مش��ابه توقیف نفتکش
فارس
آنها توسط ایران رخ ندهد.
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