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رئیس جمهور، موقعیت جغرافیایی راهبردی، 
ذخایر غنی انرژی و معدنی، امنیت پایدار و نیروی 
انســانی تحصیل کرده ایران را فرصتی ویژه برای 
سرمایه گذاران و تجار کشــورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای دانست.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی دیروز در نشست 
شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای 
در بیشکک پایتخت قرقیزستان، همچنین برجام را 
دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه خواند و گفت: 
دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری 
از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با اتخاذ 
رویکرد تهاجمی، کلیه ساختارها و قواعد بین المللی 
را بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و 

جهان تبدیل شده است.
متن کامل سخنان روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 جناب آقای ســورونبار جئین بکوف، 

رییس جمهوری قرقیزستان
رؤسای جمهور و نخست وزیران محترم

جناب آقای والدیمیــر ناروف، دبیرکل 
محترم سازمان همکاری شانگهای

رؤسای محترم هیأت های بلندپایه
حضار گرامی، در ابتدا مایلم مراتب تشــکر و 
قدردانی خود را از آقای ســورنبای جئین بکوف، 
رییــس محترم جمهوری قرقیزســتان به خاطر 
میزبانــی این اجــالس اعالم نمایــم. همچنین 
خوشحالم که باردیگر فرصت یافتم تا در جمع سران 

سازمان همکاری شانگهای حضور داشته باشم.
نوزدهمین نشست سران ســازمان همکاری 
شــانگهای در حالی برگزار می شــود که جامعه 
جهانی با چالش ها و معضالت بی ســابقه ای روبرو 
است. تروریسم در انواع مختلف آن، افراط گرایی، 
یکجانبه گرایی، مداخله کشورهای فرامنطقه ای 
در امور سایر مناطق و دخالت در امور داخلی سایر 
کشورها ، جامعه بین المللی را در وضعیتی خطیر 
قرار داده است؛ وضعیتی که می تواند ثبات، امنیت و 

منافع همه کشورهای جهان را تهدید کند.
عالــی جنابــان، مناطــق پیرامونــی مــا با 

بحران های متعددی روبرو است که با از بین بردن 
زیرساخت های اولیه کشورها و بازتولید ناامنی، این 
مناطق را در شرایط حساسی قرار داده است. از سوی 
دیگر دولت آمریکا طی دو سال گذشته با  استفاده 
ابزاری از ظرفیت اقتصــادی، مالی و نظامی خود و 
با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه ساختارها و قواعد 
بین المللی را بر هــم زده و به تهدیدی جدی برای 
ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است. همکاران 
گرامی، همه ملتها و همه دولتها صرف نظر از باورها و 
فرهنگهای خود در پی رفاه، توسعه، آزادی و حقوق 
خویش هستند؛ و با حفظ ارزش  های دینی و اخالقی 
و ملی خویش می خواهند در تعامل با یکدیگر در برابر 
دشمنان مشترک بشریت ایستادگی کنند. امروزه 
همه ما از شــرق تا غرب در برابر خطر افراط گرایی 
باید متحد باشــیم. چرا که افراط گرایی توسعه، 
صلح و امنیت جهان را تهدید می کند. مهم نیست 
مسلمان،  مســیحی، یهودی،  بودایی یا به هر دین 
و  آئین دیگری باشــیم؛ مهم این است که در برابر 
افراط گرایی از هر رنگ و نژاد و مذهب متحد باشیم. 
ما از آن جهت با داعش در عراق و سوریه جنگیدیم  
چون تفکر آنا را تفسیری افراطی و ضدانسانی از دین 
علیه انسانیت می دانستیم و در دفاع از شهروندان 
غیر مسلماِن این کشورها نیزتردید نکردیم. ما از آن 
جهت با صهیونیسم مخالفیم که آن را یک ایدئولوژی 
انحرافــی در دین یهود می دانیم که با ارزشــهای 

انسانی در ستیز است.
ما در عراق و ســوریه برای صلح جنگیده ایم. 
در افغانســتان برای نبرد با افراط گرایی در تعامل 
با سازمان ملل متحد نقش ســازنده ای ایفا کرده 
ایم و در یمن برای برقراری صلح از هیچ تالشــی 
دریغ نکرده ایم. مــا همواره درهــای گفتگوها و 
همکاری های منطقــه ای و دوجانبــه را با همه 
همسایگان خود بازگذاشــته ایم و حتی برای حل 
مسأله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه 
به آرای عمومی را ارائه کرده ایم. ما نمی خواهیم هیچ 

ملتی را به دریا بریزیم و غرق کنیم.
ایران جایگاه ویژه فرهنگی و تاریخی در سراسر 
قاره آســیا دارد. پیوندهای تمدنی ایران، آسیای 

میانه و شبه قاره گسســت ناپذیر است؛ شاعران و 
نویســندگان ایرانی در دلهای مردمان شما خانه 
کرده اند و زبان فارســی در سرتاســر جغرافیای 
فرهنگی این منطقه سازمان شانگهای گسترده 

است. 
سران محترم ســازمان همکاری شانگهای، 
جمهوری اســالمی ایران معتقد است که امروزه 
جامعــه بین المللــی بیــش از پیش بــا معضل 
یکجانبه گرایی به چالش کشیده شده و همچنین 
مشــکالت و پیچیده گی های جهان امروز به ویژه 
تروریســم، افراط گرایــی و قاچاق مــواد مخدر، 
چندجانبه گرایی  را به یــک ضرورت تبدیل کرده 
است. برجام دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه 
است که اثبات کرد چنانچه اراده سیاسی الزم وجود 
داشته باشد می توان، برای حل هر مشکلی به جای 
تحریم و جنگ از طریق گفتگو و مصالحه بهتر به 
نتیجه رسید. جمهوری اســالمی ایران به تصریح 
15 گزارش  آژانس بین المللی انرژی اتمی به کلیه 
تعهدات خویش عمل نموده اســت، اما متأسفانه 
آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و دیگر 
طرف ها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار می دهد 
تا قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل، 
که خواســتار روابط عادی تجاری با ایران است، را 

نقض کنند.
جمهــوری اســالمی ایــران در چارچــوب 
ظرفیت های برجام از اعضای باقی مانده در توافق 
می خواهد، هر چه ســریع تر به تعهدات خود در 
بهره مندی جمهوری اســالمی ایــران از منافع 

اقتصادی برجام عمل کنند.
جمهوری اســالمی ایران، کشــوری است با 
موقعیت جغرافیایی اســتثنایی و راهبردی که از 
نظرذخایر انرژی و معدنی بســیار غنی است و در 
تالقی کریدورهای تجاری شرق به غرب و شمال 
به جنوب واقع شده اســت. این ویژگی ها در کنار 
امنیت پایــدار و نیروی انســانی تحصیل کرده، 
فرصت های بی شماری را در اختیار سرمایه گذاران 
و تّجار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 
قرار می دهد و استفاده از آن ها، می تواند زمینه ی 

جهش اقتصادی در کشــورهای عضــو را فراهم 
آورد. دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
همه تســهیالت را برای فعالیت هــای اقتصادی 
شهروندان، شرکت ها و دولت های عضو این سازمان 

در ایران فراهم آورد.
در خاتمه مایلم با اغتنام از فرصت، یکبار دیگر 
از میهمان نــوازی میزبان محترم تشــکر نموده، 
برای دولت و مردم قرقیزســتان آرزوی سعادت و 

بهروزی نمایم.
تاکید بر تداوم روابط تهران- پکن 

رئیس جمهــور دیروز همچنین در حاشــیه 
نوزدهمین اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای در بیشــکک قرقیزستان در 
دیدار با رئیس جمهور چین، با ابراز خرســندی از 
روند اجرای توافقات دو کشور، تاکید کرد: روابط با 
چین همواره برای ایران راهبردی بوده و خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه ایران کامال بر تعهدات خود 
در برجام پایبند بوده و آمریکا بدون هرگونه بهانه ای 
از تعهد بین   المللی خود خارج شد، گفت: فشارهایی 
که دولت آمریکا به ایران و چین و سایر کشورها وارد 

می کند، با هدف تسلط بر کل آسیا و جهان است.
رئیس جمهور، ایستادگی ایران و چین در برابر 
یکجانبه گرایی آمریکا را به نفع دو کشــور، آسیا و 
جهان دانست و افزود: ملت ایران نشان داده که در 
برابر فشارهای خارجی نه تنها متزلزل نمی شود 

بلکه متحد تر و مقاوم تر می شود.
روحانــی در ادامه با بیــان اینکه ظرفیت  های 
فراوانی برای گســترش روابط با چین وجود دارد، 
افزود: ایران با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، 
آماده اســت نقش مهم و پیش برنده ای در پروژه 

کمر بند  -  راه  ایفا کند. رئیس جمهور تصریح کرد: 
ایران عالوه بر ادامه همکاری با چین در حوزه انرژی، 
عالقمند به توسعه زیر ساخت  ها برای روابط پایدار و 

راهبردی در تامین انرژی چین است.
روحانی خاطرنشان کرد: تهران از ادامه همکاری 
و اجرای پروژه  های مشترک با پکن در زمینه  های 

انرژی، حمل و نقل و صنعت خرسند است.
روحانی افزود: ما عالقه مند به توســعه هر چه 
بیشتر روابط و هماهنگی دو کشور درسازمان  های 
بین   المللی و منطقه ای هستیم. رئیس جمهور با 
بیان اینکه تهران در توسعه و تعمیق روابط با پکن 
محدودیتی ندارد، گفت: در حوزه  های سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و مبارزه با تروریسم 
آماده گسترش روابط هستیم و از سرمایه گذاری 
چین در توسعه مناطق و بنادر جنوبی خود استقبال 
می کنیم. رئیس جمهور چین نیــز در این دیدار با 
اشاره به مذاکرات مستمر مقامات دو کشور، گفت: 
پکن روابط  با ایران را در مسیر راهبردی پیش خواهد 
برد و توسعه می دهد. شی جین پینگ با بیان اینکه 
در جهان امروز یکجانبه گرایی رواج یافته اســت، 
تاکید کرد: خروج یکجانبه آمریکا از برجام اصلی 

ترین عامل افزایش تنش  های منطقه ای است.
رئیس جمهور چین در دیدار با دکتر روحانی با 
تاکید بر اینکه آماده گسترش همکاری با ایران در 
مجامع منطقه ای و جهانی برای ترویج چند جانبه 
گرایی و حفظ منافع خود و کشــورهای درحال 
توسعه هستیم، افزود: پکن آماده توسعه همکاری  ها 
با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان 
یافته است. وی همچنین از مشارکت فعال ایران در 

پروژه  کمربند -  راه استقبال کرد.

 تاکید ایران و روسیه 
بر ایجاد امنیت در منطقه 

روســای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه 
اجالس شانگهای روسای جمهوری اسالمی ایران 
و فدراسیون روســیه با یکدیگر دیدار و گفت وگو 

کردند.
حسن روحانی و والدیمیرپوتین در این دیدار 
ضمن تاکید تــداوم روابط مطلــوب بین تهران و 
مسکو بر همکاری دو جانبه به منظور ایجاد امنیت 
در منطقه و مبارزه با تروریســم تاکید کردند. در 
این دیدار »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه، 
»محمود واعظی« رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو، »حسام الدین آشنا« 
مشاور رئیس جمهوری و جمعی دیگر از مسئوالن 

حضور داشتند.
حمایت شانگهای از برجام

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از انعقاد و 
انتشار بیانیه نهایی نشست این سازمان در بیشکک 

پایتخت قرقیزستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقــل از آناتولی، »والدیمیر 
نوروف« دبیرکل ســازمان همکاری شانگهای در 
کنفراس مطبوعاتی با بیان این که کشورهای عضو 
در نشست امروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان 
موضوعاتی مانند گسترش اعضای سازمان، مسائل 
منطقه ای و بین   المللی را مورد بررسی قرار دادند، 
اعالم کرد: بیانیه نهایی به امضا رسید و بر این اساس 
سازمان همکاری شــانگهای در موارد مربوط به 

روابط بین المللی مسئولیت پذیری خواهد کرد.
به گفته وی این ســازمان برای به کارگیری 
ابزار سیاسی مسالمت آمیز برای رفع تنش های 
منطقه و بین المللی و همچنین برقراری صلح و 
امنیت در این مناطق تالش خواهد کرد. نوروف 
ادامه داد: کشــورها همچنین اجازه گسترش 
پروگاندای رویکردهای افراطگرایانه و تروریسم 

اینترنتی را نخواهند داد.
مطابق این خبر، اعضای این سازمان همچنین 
در مورد همکاری با سازمان  های گردشگری جهانی، 
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 
و مرکز مالی بین   المللی آستانه یادداشت تفاهم امضا 
کردند. همچنین برای بهبودی وضعیت افغانستان، 
نقشه راه گروه کار ســازمان همکاری شانگهای-

افغانستان به تصویب رسید.

گزارش

روحانی در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای:

اعضای برجام به تعهدات  خود  عمل کنند

رهبر معظم انقالب خطاب به آبه: 
ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی دانم

پایان تمام 
گمانه زنی ها 

سياست 2

»گارد ویژه ای برای اســتقبال از آبــه در فرودگاه حاضر 
شده و سوار بر اسب، با در دســت داشتن پرچم های ایران و 
ژاپن، خودروی آبه را همراهی کردند«؛ این عبارتی است که 
آسوشیتدپرس در زمان ورود شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به ایران نوشت چراکه حتی ورود آبه به فرودگاه تهران نیز با 

بازتاب گسترده در رسانه های جهان همراه بود.
نیویورک تایمز هم بعد از ورود آبه به تهران، سفر او را 
»تالشی بلندپروازانه و طوالنی مدت« برای باال بردن نفوذ 
ژاپن در عرصه جهانی توصیف کرد. از روزها قبل از ورود 
آبه به تهران نیز گمانه زنی ها درباره اولین ســفر نخست 
وزیر ژاپن به ایران در طول 40 سال پس از انقالب اسالمی 
به تیتر یک رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود و 
محافل سیاسی سعی می کردند تحلیل درستی از اینکه 
ماموریت او در ایران چگونه پیــش خواهد رفت، بدهند.  
برخی او را یک میانجی تعریف کردند، برخی دیگر صرفا 
یک مقام ژاپنی که به دنبال تقویت روابط کشورش است 
و برخی دیگر مانند روزنامه لوموند نوشتند که او یعنی آبه 
نه یک پیام آور ساده است و نه یک میانجی، بلکه فرستاده 

خصوصی دونالد ترامپ است!
نگاه آمریکایی ها به این سفر خوش بینانه بود...

حادثه دو نفت کش در دریای عمان »فوق مشکوک« ارزیابی شد

تپش بی ثباتی در منطقه
جهان 5


