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وزیر امور خارجه گفت: درباره تمامیت ارضی 
و آب های ایران با هیچ کس تعارف نداریم و حاضر 
نیستیم درباره افتخار ایران در ۴۰ سال گذشته - 
مبنی بر اینکه یک وجب از کشــور از بین برود - با 
کسی مذاکره کنیم.دولت نســبت به این مسئله 

متعهد است و مجلس حرف نهایی را می زند.
»محمدجواد ظریف« بعد از ظهر دیروز در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی برای پاسخ دادن به 
سوالی درباره سهم ایران از بستر و زیربستر ایران در 
رژیم حقوقی دریای خزر با اشاره به حساسیت ایران 
به تمامیت ارضی و استقالل کشور گفت: اگر به تاریخ 
معاصر ایران دقت شود، تنها حکومتی که حتی یک 
وجب از خاک و آب ایران مورد مذاکره قرار نگرفته 
اســت و از دســت نرفته، نظام جمهوری اسالمی 
ایران است. وی ادامه داد: اگر به تاریخ نگاه کنیم در 
سلسله های حکومتی قبلی قسمتی از خاک ایران 
جدا شده و تنها در جمهوری اسالمی علیرغم جنگ 
تحمیلی و فشارهای زیاد، یک وجب از کشور کم 
نشده و این افتخار بزرگی برای رهبری ایران و مردم 
است که در برابر فشارها مقاومت کرده و با خون خود 

از وجب به وجب کشور دفاع کرده اند.
رئیس دستگاه دیپلماســی با بیان اینکه ایران 
پس از فروپاشی شوروی تمام هم خود برای حفظ 
منافع ایران در دریای خزر انجام داد، اظهار داشت: 
من به عنوان معاون حقوقی وزیر امور خارجه، اولین 
اجالس معاونان حقوقی وزرای خارجه دریای خزر 
را برگزار کردم و ۲۱ سال است که این مذاکرات زیر 
نظر شــورای عالی امنیت ملی انجام می شود. این 
مذاکرات بسیار دشوار بوده و تمام تالش ما حفظ 

منافع ایران بود. ظریف افزود: اینکه مذاکرات ۲۱ 
سال طول کشیده اســت به خاطر آن است که در 
میان تمامی جمهوری های استقالل یافته توافقاتی 
صورت گرفته است ولی ایران نسبت به این مسئله 

حساسیت دارد.  
وی با بیان اینکه در تمام این سال ها پروتکل هایی 
درباره محیط زیست و ماهیگیری مطرح شده و در 
نهایت، در کنوانسیون جامع حقوقی دریای خزر که 
موضوع اصلی مذاکرات در ۲۱ سال اخیر بوده، به 
نتیجه رسیده است، تصریح کرد: این کنوانسیون 
در سال ۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی خود را طی کرد و بعد 

مراحل خود را در داخل کشورها طی کرد.
وزیر امور خارجه یادآورشد:  این کنوانسیون در 
سال ۹۷ امضا شد و از سوی برخی از افراد این انتقاد 
وارد شد که چرا در دوران تحریم ها و زمانی که ایران 
مورد فشار است این توافق امضا شد، به خاطر این 
نبود که در سال ۹۷ توافق شد بلکه این مذاکرات، 
در ۲۱ سال گذشته مذاکره شده و در سال های ۹۴، 
۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی خود را طی کرد و به نتیجه 

رسیده بود و تنها در سال ۹۷ به امضا رسید.
دیپلمات عالی کشورمان درباره تصویب نهایی 
کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر خاطرنشان 
کرد: در داخل کنوانسیون مشخص شده است که 
برای تصویب نهایی، باید مراحل قانون گذاری باید 
طی شود لذا در زمانی که دولت مراحل اولیه را طی 
کند، آن زمان کنوانسیون را برای تصویب به مجلس 
ارسال می کند و هیچ چیز بدون تصویب مجلس 

نهایی نخواهد شد.
 مذاکرات دریای خزر هنوز 

به نتیجه نرسیده است
ظریف همچنین درباره تعیین زیربســتر در 
کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر اظهار داشت: 
آنچه در کنوانســیون نظام حقوقــی دریای خزر 
مشخص اســت، آن اســت که دو زمینه بستر و 
زیربســتر  هنوز به نتیجه نرســیده و قرار شده در 
مذاکرات دوجانبه به نتیجه برسد ولی درباره پهنه 
آبی با توجه به مشــکالتی که زیربستر پیدا شده و 

کشورهای دیگر به صورت دوجانبه توافق کرده اند. 
در واقع در مورد روی آب توافق کردیم که زمانی این 
توافق به مورد قبول است که هر پنج کشور درباره آن 
توافق کنند لذا مقرر هم کردیم تا ایران در عمل انجام 

شده قرار نگیرد.  
وی درباره ترسیم خط مبداء در کنوانسیون نظام 
حقوقی دریای خزر بیان کرد: برخالف دیگر کشورها 
که براساس روش های سنتی برای ترسیم خط مبداء 
از حقوق بیشتری برخوردار می شوند سواحل دریای 
خرز در ایران مناسب نیست یعنی تقریبا سواحل ما 
صاف اســت. لذا توافق کردیم خط مبدا باید مورد 
توافق همه باشــد و در ماده یک کنوانسیون نظام 
حقوقی دریای خزر هم آمده است کشورهایی که 
سواحل شان در موضع نامناسب قرار می گیرد باید 

در وضعیت ویژه قرار گیرد. 
وزیر امــور خارجه اضافــه کــرد: زمانی که 
کنوانســیون نظام حقوقی دریای خزر امضا شد، 
ایران در بیانیه ای که در این باره اعالم کرده این بند 
مربوط به ایران است و خط مبداء ایران باید به شکلی 
ترسیم شود که ایران با کشورهایی که طول ساحل 
مشابه هستند، دریای سرزمینی مشابهی داشته 

باشد و خط مبداء به ضرر ایران نباشد.
 منافع ملی خود را بر اساس اعتماد به 

دیگران به چوب حراج نمی گذاریم
ظریف در بخش دوم اظهارات خود با تاکید بر 
اینکه روابط بین الملل براساس اعتماد نیست بلکه 
براساس منافع ملی است، اظهار داشت: هیچ گاه 
منافع ملی خود را براساس اعتماد به دیگران به چوب 
حراج نمی گذاریم. ما با همه دوستیم و با کسانی که 
با ما دشمنی نکنند، رابطه خوب داریم. با روسیه و 
سایر همسایگان رابطه خوب داریم. با روسیه رابطه 
راهبردی داریم ولی به معنای آن نیست که لحظه ای 
درباره تمامیت ارضی شک داشته باشیم.  وی ادامه 
داد: ما درباره کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر، 
نه خوش  بین و نه بدبینیم. براساس روابط بین الملل 
اعتقاد داریم باید براساس منافع ملی عمل کرد و 

هیچ کس به خاطر ما دل نمی سوزاند. 

معــاون اول رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکه از کشــورهای 
دوســت نظیر چین انتظــار داریــم در خرید نفت ایــران فعال تر 
عمل کننــد، گفــت: گاز مهمترین انــرژی آینده جهان اســت 
و ایــران از بیشــترین ذخایــر گازی در دنیــا برخوردار اســت و 
 آمادگی داریم از طریق خط انتقال پاکســتان، گاز به کشــور چین 

صادر کنیم.
به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
پیش از ظهر دیــروز در دیدار ســونگ تائو، وزیر امــور بین الملل 
حزب کمونیســت چین با یادآوری اینکه چین اصلی ترین شریک 
اقتصادی و خریــدار نفت ایران اســت، افزود: تصــور آمریکا این 
است که با اعمال فشار بر کشــورهای خریدار نفت ایران، می تواند 
فروش نفت ما را به صفر برســاند تا منجر به فروپاشی اقتصاد ایران 
شــود اما خوشــبختانه با وجود گذشت یک ســال از تحریم های 
 نفتی آمریــکا، وضعیت اقتصــادی ایــران از ثبات قابــل قبولی 

برخوردار است.
جهانگیری بــا تأکید بر اینکــه باید مســائل و موانع پیِش روی 
مبادالت مالی میان ایران و چین هرچه ســریع تر برطرف شــود و 
سازوکار مالی مناســبی میان دو کشــور مهیا گردد، گفت: هفته 
آینده هیأتــی متشــکل از وزارت امور اقتصــادی و دارایی و بانک 
مرکزی ایران به چین ســفر خواهند کرد که امیــدوارم مذاکرات 
 ســازنده ای در خصوص تدوین ســازوکار مبــادالت مالی میان 

دو کشور انجام شود.
تقدیر از تالش چین برای بازطراحی رآکتور اراک

معــاون اول رئیس جمهــور در ادامه با توجه بــه نقش چین در 
بازطراحی رآکتور اراک تصریح کرد: روند بازطراحی با تأخیر و کندی 
مواجه شــده بود که خوشــبختانه در حال حاضر از سرعت خوبی 

برخوردار است و از تالش طرف چینی قدردانی می کنیم.
وی هدف جمهوری اســالمی ایران از کاهش تعهدات را گامی 
در جهت حفظ برجــام عنوان کرد و گفت: همان طــور که ایران به 
تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرد طرف های دیگر نیز باید 
به تعهدات خود پایبند باشند و به  محض آنکه به تعهدات خود عمل 

کنند ایران نیز به شرایط پیش از کاهش تعهدات باز خواهد گشت.
جهانگیــری همچنیــن گفت: آمریــکا در تالش اســت گروه 
تروریستی داعش را از سوریه به افغانستان منتقل کند که برنامه ای 

خطرناک است و باید مقابل آن ایستاد.
وی بــا تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایــران از چین واحد 
حمایت می کنــد، گفت: جمعه گذشــته نمایندگــی جمهوری 

اســالمی ایــران در ژنــو نامه حمایــت خــود را از چیــن واحد 
 ارســال و مواضع کشــورمان در حمایت از ریاســت چین بر فائو 

را اعالم کرد.
به رغم تحریم ها، ایران از ثبات خوبی برخوردار است

ســونگ تائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با تأکید 
بر اینکه دیدگاه چین نســبت به روابط با جمهوری اسالمی ایران، 
راهبردی و درازمدت است، تصریح کرد: با وجود تحوالت در عرصه 
بین المللی و منطقه ای، اراده پکن برای حفظ روابط دوستانه با تهران 

تغییر نخواهد کرد.
وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با ابراز اینکه در شرایط 
فعلی آمریکا با زورگویی فشــارهای فراوانی بر ایــران و چین وارد 
کرده، افزود: تهران و پکن بایــد با تبادل نظر و هماهنگی، روش ها و 
رویکردهای مناسبی را برای حل  و فصل مشکالت و حفاظت از منافع 

مشترک دو کشور اتخاذ کنند.
سونگ تائو ضمن تمجید از سیاســت های اقتصادی جمهوری 
اســالمی ایران و به  خصــوص اقتصــاد مقاومتی گفــت: با وجود 
تحریم های آمریکا، وضعیت اقتصادی و اجتماعــی ایران از ثبات 

خوبی برخوردار است.
ســونگ تائو با توجه به تنش های ایجادشــده در اجرای برجام 
مســئولیت این تنش ها را متوجــه آمریکا دانســت و گفت: چین 
دغدغه های جمهوری اســالمی ایران در خصــوص برجام را درک 
می کند و از همه طرف های برجام می خواهد که اختالف نظرها را از 
طریق مذاکره و راهکارهای سیاسی حل وفصل کنند و معتقد است 
اگر همه طرف ها به برجام پایبند باشــند با همکاری یکدیگر قادر 

خواهیم بود در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا ایستادگی کنیم.

خبرخبر

در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد؛

ظریف: در مورد تمامیت ارضی با کسی تعارف نداریم
جهانگیری در دیدار با مقام ارشد چینی:  

آمادگی داریم به چین گاز صادر کنیم

پمپئو باالخره می تواند در قاب تلویزیون ایران 
جای بگیرد؟

ویای نافرجام ر

سياست 2

صدا و سیما رسانه ای اســت که کفر خیلی ها را درآورده؛ 
فردوسی پورها را کنار گذاشته، مزدک ها را کوچ داده، گاندو 
ساخته، قمار کرده، بودجه بی حســاب و کتاب می گیرد و ... 
القصه اینکه در راستای همین کفر درآوردن، خیلی ها دیدن 
تلویزیون ملی را تحریم کرده اند و خیلی های دیگر حضور در 
صدا و سیمای ملی را. اما از طنزهای روزگار این است که در این 
میان، یک نفر از ینگه دنیــا بدجوری عطش حضور در مدیوم 
رسانه ملی ایران را دارد و کار این عطش بدانجا کشید که دو روز 
پیش برخی خبر گفتگوی شبکه پرس تی وی با او را در فضای 

مجازی پخش کردند. 
و آن مشــتاق گفتگو با تلویزیون ایران کســی نیست جز »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا. او در این دو هفته ای که از سفر ظریف به 
نیویورک می گذرد، آنقدر به دفعات درخواست گفتگو با تلویزیون ایران 
را مطرح کرده که درخواســتش دیگر رنگ و روی التماس به خودش 

گرفته است.
ماجرا از اینجا شروع شد که محمدجواد ظریف، به  رغم اینکه آمریکا 
خط و نشــان کشــیده بود که او را تحریم می کند، اواخر تیرماه برای 
 )ECOSOC( شرکت در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
به نیویورک رفت. آمریکا که دستش برای تحریم ظریف بسته بود، طرح 
محدودیت او را جایگزین تحریم و اعالم کرد که ظریف فقط می تواند 

در سه ساختمان تردد کند.  
شــخص مایک پمپئو گفت که وی یعنی ظریف، فقط می تواند در 
حدفاصل مقر سازمان ملل و محل اســتقرار هیأت دیپلماتیک ایران 
که به اندازه شــش بلوک با هم فاصله دارند و همچنین تا محل اقامت 

نماینده ایران در سازمان ملل، تردد کند...

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا:

شرکت های یک روزه ارز گرفتند، ولی کاغذ نیاوردند 
چرتکه 3

جهان 5

در آخرین حمله بوکوحرام 65 نفر کشته شدند

 سایه وهم آلود 
 هم پیمانان داعش

 بر نیجریه 


