
گزارش يك سرمقاله
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ادامه در همين صفحه

رئیس سازمان سینمایی: 

آمریكا براي گسترش نظامي گري تقال مي كند

6

12

روزنامه صبح ايران

شبكه ملی اطالعات یعنی اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان

وضعیت اینترنت كشور در گفت وگو با كارشناس فضای مجازی 9

كیارستمی با تمام وجودش به دفاع مقدس عشق می ورزد!

ائتالف ضد داعش، توطئه دخالت بیشتر در منطقه

برگزيده

راه پیش روي همسایگان خزر
در پاسخ به سركوب گري آل سعود و آل خلیفه برگزار شد

تظاهرات ضد دولتي سعودی ها و بحرینی ها

ســــرمقاله

گـزارش ويژه
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طراحي برای خوردن تخم مرغ و شكالت داغ صبحانه

تک مضراب )هابیل و قابیل و مسئله ازدواج(
پــــاورقي

ننـــــجون
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واشنگتن براي اعزام نیروي زمیني به سرزمین شامات زمینه سازي مي كند

سوريه دام آمريكا 
براي نابودي ارتش هاي عربي 

گروه بين الملل آمريكا در حالي با نابودس��ازي زير ساخت هاي 
س��وريه و عراق طرح ايجاد زمينه س��وخته در منطق��ه را پيگيري 
مي كند كه همزمان سعي در سوق دادن كشورهاي عربي به حضور 
نظامي در اين كش��ورها دارد تا در سايش سراسري جهان اسالم را 

نابود و امنيت صهيونيست ها را تامين نمايد. 
جنگ عليه جهان اس��الم از اصول كالن نظام سلطه است چرا كه 
به اذعان خودش��ان اسالم مهمترين تهديد براي سلطه  آنان بر جهان 
و عامل گرايش ملت ها به تقابل با امپرياليس��م اس��ت. نمود عيني اين 
 ام��ر را در ش��كل گيري مقاومت در غرب آس��يا و نيز تش��كيل جبهه 
ضد امپرياليسم در آمريكاي التين براساس الگوگيري از مقاومت اسالمي 

است كه چالش هاي گسترده اي براي نظام سلطه ايجاد كرده است.
جنگ آش��كار نظام سلطه به س��ركردگي آمريكا را مي توان در 
سخنان جرج  بوش در كنگره آمريكا مشاهده كرد كه صراحتا جنگ 
افغانس��تان را جنگ صليبي عنوان مي كند. كارنامه باراک اوباما نيز 
نش��ان مي دهد كه وي نيز مبارزه با اس��الم را در اولويت طرح هاي 
خود دارد، هر چند كه در ظاهر از تعامل با اسالم سخن مي گويد. 

نمونه ب��ارز اين رفت��ار در عملكرد هفته  هاي اخي��ر آمريكا در 
قبال س��وريه و عراق به خوبي مشهود است. بخشي از اين سياست 
در فض��اي رس��انه اي صورت مي گي��رد كه با برجسته س��ازي نقش 

مس��لمانان در ايجاد داعش و تهدي��د امنيت جهاني و لزوم پذيرش 
مسئوليت مقابله با آن از سوي كشورهاي اسالمي صورت مي گيرد. 
س��ران غرب و رسانه هايشان رسما جهان اسالم را عامل بحران هاي 
جه��ان معرفي كرده ه��ر چند در ظاهر ادعاي تعامل و دوس��تي با 
اسالم را مطرح و چنان عنوان مي كنند كه اسالم دين جنگ نيست 
اما افراط گرايي و تروريس��م از درون آن ايجاد ش��ده و حذف تمدن 

اسالمي راهكار مقابله با آن است.
مرحله ديگر اسالم س��تيزي آمريكا را در حمالت هوايي آمريكا 
و متحدانش به عراق و س��وريه مي توان مشاهده كرد. آنها در حالي 
ادعاي مبارزه با داعش را سر مي دهند كه از يک سو زيرساخت هاي 
اقتصادي كش��ورهاي اس��المي را هدف گرفته كه نتيجه آن بحران 
اقتصادي اس��ت كه مي تواند به فاجعه انس��اني ختم گردد. از سوي 
ديگ��ر آنها مس��تقيما غير نظامي��ان را هدف مي گيرن��د چنانكه در 
حم��الت هوايي به س��وريه اين همه كودک قتل عام ش��ده اند و در 
عراق نيز وضعيت مش��ابهي حاكم اس��ت به گونه اي كه در حمالت 
آمريكا چندين نظامي عراق كش��ته شده اند. پروژه بعدي غربي ها را 
تحريک كشورهاي عربي به حضور نظامي در سوريه و عراق تشكيل 
مي دهد كه س��ايش تمام ارتش هاي كشورهاي اسالمي هدف نهايي 

آن است. 

راه پیش روي 
همسایگان خزر

نشست س��ران درياي خزر با حضور 

قاسم غفوري

روس��اي جمهور روس��يه، جمهوري 
اس��المي ايران، آذربايجان، قزاقستان 
و تركمنس��تان در آستاراخان روسيه 
برگزار ش��د. در اين نشست گام هاي 
بلندي براي نزديک تر شدن ديدگاه ها 
و همكاري هاي همس��ايگان برداش��ته  شد و چندين 
تفاهم نام��ه و در نهايت بيانيه پاياني به عنوان س��ند 
اتح��اد همس��ايگان خزر ب��ه امضاي همگان رس��يد. 
نشس��ت ديروز نش��ان داد ك��ه اراده اي ق��وي ميان 
همس��ايگان خزر براي رس��يدن ب��ه نتايجي مطلوب 
براي هم��گان و در نهايت تعيين رژيم حقوقي درياي 

خزر براساس اصل انصاف وجود دارد.
اي��ن تفاهم نامه ها در حالي ب��ه امضاي حاضران 
در نشست رس��يد كه بررسي تحوالت منطقه نشانگر 
لزوم همگرايي بيشتر همسايگان در قالب هاي مختلف 
است كه تعلل در اين زمينه نتايج منفي بسياري براي 
تمام همس��ايگان و در نهايت منطقه به همراه خواهد 
داشت. تحوالت ماه هاي اخير اوكراين مي تواند درسي 
مهم براي همس��ايگان خزر و تالش بيشتر آنان براي 

همگرايي بيشتر داشته باشد. 
تح��والت اوكراين يک اص��ل مهم را اثبات كرد و 
آن اينكه غرب هرگز ش��ريكي مطمئن براي كشورها 
نخواه��د ب��ود و صرفا در چارچ��وب منافع خود عمل 
مي كن��د چنانكه با اين ديدگاه از يک س��و اوكراين را 
به آتش كش��يده و از سوي ديگر به رغم رويكردهاي 
مس��المت آميز مس��كو، در نهايت رو در روي آن قرار 
گرفت��ه و براي حذف آن ب��ه ابزارهاي مختلف چنگ 
زده اند. اس��تفاده از سياس��ت تحريم اقتصادي، ايجاد 
فض��اي ناامني منطقه اي و بهره گيري از تروريس��م از 
مولفه هاي غرب نه تنها در قبال تحوالت اخير اوكراين 
بلكه مولفه اي براي س��لطه غرب ب��ر كل منطقه بوده 
است. امري كه نمود آن را در ويران سازي افغانستان، 

عراق، ليبي و اكنون سوريه مي توان مشاهده كرد.
 الزم به ذكر اس��ت نشس��ت سران ناتو در ولز در 
حالي برگزار ش��د كه از محورهاي اصلي آن را حضور 
گس��ترده ناتو در سراس��ر جهان به وي��ژه در مناطق 
اس��تراتژيک تش��كيل مي داد ك��ه نانوش��ته مي توان 
درياف��ت، درياي خزر به عن��وان منبع عظيم انرژي از 

جمله اين اهداف است.
 با توجه به س��ابقه ناتو و آمريكا در عرصه جهاني 
ب��ه صراحت مي توان گفت كه تمام كش��ورهاي حوزه 
خ��زر در مع��رض تهديده��اي امنيت��ي، اقتصادي و 
سياسي غرب قرار دارند و چراغ سبزهاي گاه و بي گاه 
آنها نيز صرفا براي فريب افكار عمومي و ايجاد شكاف 
ميان همسايگان خزر است تا با تنها ساختن كشورها، 
سلطه خويش بر آنها را اجرايي و در نهايت غارت خزر 

را اجرايي سازند.
 با توجه به اين شرايط همسايگان خزر در مقطعي 
حس��اس با تهديدات جدي قرار دارند كه عزم و اراده 
همگاني ب��راي مقابله با آنها را طلب مي كنند. در اين 
چارچوب اجراي اقداماتي اس��تراتژيک امري ضروري 

اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران نيز از سال ها پيش 
ب��ر لزوم اجراي آنها تاكيد و از بانيان اصلي اصول اين 

همگرايي بوده است.
بخش��ي از اين رويكرد در قالب همگرايي و روابط 
بيش��تر براي تدوين رژيم حقوقي درياي خزر اس��ت 
ك��ه با تكي��ه بر اصل انص��اف مي توان��د محقق گردد. 
اختالف  افكني مهمترين ابزار غرب براي ايجاد ش��كاف 
ميان كشورها و سلطه بر آنان است كه همسايگان خزر 
ب��ا رويكرد واحد در تدوين رژي��م حقوقي درياي خزر 
آن هم براس��اس اصل انصاف ك��ه كوتاه ترين راه براي 
رسيدن به مقصود است، مي توانند با آن مقابله كنند.

نكته مهم ديگر در حوزه امنيتي مي باشد. در حالي 
همس��ايگان خزر بايد مانع از حض��ور نظامي بيگانگان 
گردن��د كه همزمان براي نزديك��ي دفاعي چه در حوزه 
مبارزه با تروريسم به عنوان پياده نظام غرب و چه در برابر 
اقدامات و تهديدات مستقيم غرب و ناتو بايد گام بردارند. 
همس��ايگان خزر بايد از اوكراين درس گرفته باشند كه 
دلبستن به توافقات نظامي با غرب نمي تواند دستاوردي 
براي آنان داش��ته باش��د چرا كه غرب براي منافع خود 
حتي به متحدانش رحم نمي كند و در نهايت آنها را نيز 
به آتش خواهد كش��يد چنانكه براي رس��يدن به منافع 

سلطه گرايانه اين امر را در برابر اوكراين اجرا كرد. 
تقوي��ت همگرايي اقتصادي با محوريت رس��يدن 
به توس��عه و پيش��رفت بيش��تر و نيز مقابل��ه با حربه 
غرب براي اس��تفاده از اب��زار تحريم براي س��لطه بر 
كشورها مي تواند از اولويت هاي همسايگان خزر باشد. 
جمهوري اس��المي ايران سال هاس��ت كه طرح اتحاد 
اقتصادي همس��ايگان خزر را ارائه ك��رده كه تكيه بر 
آن مي تواند راهكار همس��ايگان خزر براي رسيدن به 
اقتصادي پويا و به ويژه مقابله پيش دستانه با سياست 

تحريم غرب باشد.
 زماني فقط ايران تحريم غرب بود اما در ماه هاي 
اخير روسيه نيز گرفتار اين تهديدات شده است و فردا 
ش��ايد همس��ايگان خزر گرفتار اين تحريم ها گردند. 
تحريم با خوي اس��تعماري غرب اجين گرديده و هر 
كش��وري كه به دنبال اس��تقالل باشد را مورد تحريم 
ق��رار مي دهند. با توجه به اينكه همس��ايگان خزر بر 
اصل استقالل و آزادي خود اصرار دارند احتمال تكرار 
س��ناريوي تحريم هاي غرب در قب��ال هر كدام از آنها 
دور از ذهن نمي باش��د لذا بايد در اقدام پيش دستانه 
ب��راي مقابله ب��ا آن گام بردارند كه اتح��اد اقتصادي 

اساس آن مي باشد.
در جمع بن��دي كل��ي از آنچه ذكر ش��د مي توان 
گف��ت كه نشس��ت آس��تارا خان ادام��ه راه همگرايي 
همس��ايگان خزر اس��ت در حالي كه به دليل شرايط 
حس��اس منطقه و عرصه بين الملل برداشتن گام هاي 
بلندتر و س��ريع تر امري ضروري اس��ت چرا كه غفلت 
از ظرفيت ه��اي موج��ود ب��راي همگرايي بيش��تر در 
نهاي��ت لطمات بس��ياري براي كل همس��ايگان خزر 
خواهد داش��ت؛ حال آنك��ه همگرايي آن��ان مي تواند 
ضم��ن تبديل اين فرصت ها به دس��تاوردهاي بزرگ، 
زمينه س��از حضور فع��ال و مقتدر آن��ان در معادالت 
جهاني به ويژه مقابله با سلطه گري و يک جانبه گرايي 
غرب باش��د. اصلي كه جمهوري اسالمي ايران همواره 
بر آن تاكيد داش��ته و راهكارهاي آن مي تواند، چراغ 
راه��ي براي تمام همس��ايگان خزر براي رس��يدن به 

سرمنزل مقصود باشد.

فرناندز آمریكایي ها را به هم ریخت

مردانگي یک زن
كریس�تینا فرناندز در دو س�خنرانی جداگانه 
در مجمع عمومی و ش�ورای امنیت سازمان ملل با 
اشاره به برخورد دوگانه غرب با كشورش، پرونده 
آمیا، تروریسم،  فلس�طین و سوریه اعالم كرد كه 
ب�ا دیدن این دوگانگی ها به همه چیز مش�كوک و 

بدبین شده ام.
»كريس��تينا فرنان��دز« رئيس جمه��ور آرژانتين 
چهارش��نبه )24 س��پتامبر( س��خنانی در ش��ورای 
امنيت و مجمع عمومی س��ازمان مل��ل ايراد كرد كه 
به دلي��ل اهميت آن از يک س��و و انتقاد صريحی كه 
به سياس��ت های آمريكا و غرب و رژيم اشغالگر قدس 
داش��ت از سوی شبكه های خبری غرب بايكوت شد و 
در برخی موارد اظهارات وی به صورت تحريف ش��ده 

در سايت های مختلف بازتاب يافت.
بنابر اهمي��ت اظهارات ايراد ش��ده، متن اصلی 
اين س��خنرانی را كه سايت رسمی رياست جمهوری 
آرژانتين به زبان اس��پانيايی منتشر كرده است را در 

ذيل مي توانيد بخوانيد:
كريس��تينا فرنان��دز رئيس جمه��ور آرژانتين در 
ابتدای اين سخنرانی در شورای امنيت سازمان ملل 
كش��ور متبوعش به همراه اياالت متحده آمريكا را از 
جمله كش��ورهايی از قاره آمريكا برش��مرد كه هدف 

حمالت وحشيانه تروريست ها قرار گرفتند.

فرناندز آمریكایي ها را به هم ریخت
مردانگي یک زن

وی در ادامه با بيان اينكه در س��ال 1992 سفارت اسرائيل در 
»بوينس آيرس« پايتخت آرژانتين و در س��ال 1994 مركز يهوديان 
آميا منفجر شد، گفت: از آن زمان سواالت زيادی در ذهن من ايجاد 
شد زيرا پس از انفجار مذكور همه در آرژانتين بر اين باور بودند كه 
حزب اهلل مسئول انفجار آميا می باشد، امروز حزب اهلل يكی از احزاب 
لبنان می باشد؛ در سال 2006 سيستم قضايی كشور من با پيشنهاد 
»كريشنر« رئيس جمهور سابق آرژانتين، برای تحقيق اساسی راجع 

به حادثه آميا، گروه دادستانی ويژه ای تشكيل داد.
رئيس جمهور آرژانتين اضافه كرد: 20 سال پيش قبل از مشخص 
شدن قطعی مقصرين و پس از تحقيقات دادستانی ويژه، قاضی پرونده 
تصميم گرفت اين جرم را به 8 ش��هروند ايرانی ساكن تهران نسبت 
دهد، از آن پس من و »كريش��نر« و در هر يک از مجمع های برگزار 
ش��ده در سازمان ملل از جمهوری اس��المی ايران درخواست كرديم 
كه برای پرسش از متهمين با ما همكاری كند. عالوه بر اين راه های 
جايگزين ديگری مثل )پرونده »الكربی«( پيشنهادی مبنی بر حضور 

يک كشور سوم برای قضاوت در اين مورد را مطرح كرديم.
وی گفت: در نهايت در سال 2012 وزير امور خارجه ايران به 
ما پيش��نهاد برگزاری يک نشست 2جانبه را داد و از آن پس - در 
سال 2013 - تفاهم نامه ای برای همكاری قضايی بين طرفين تنها 
با هدف اينكه ش��هروندان تهران اظه��ارات خود را در مقابل قاضی 
بيان كنند امضا ش��د، زيرا در سيس��تم قضايی كش��ور من محكوم 
ك��ردن فرد غايب امكان پذير نيس��ت، متهم بايد مورد س��وال قرار 
گيرد و س��پس در مورد او حكم صادر شود و اين امر باعث اجرای 

درست قانون اساسی و حقوق اوليه افراد می شود.
فرناندز اظهار داشت كه پس از امضای اين تفاهم نامه بسياری 
از س��ازمان های اجتماع��ی آرژانتين كه طی اي��ن روند با ما همراه 
بودند ما را به توافق با ايران متهم كردند و در واقع اين موضوع در 
ما ش��كی در مورد هدف واقعی جمهوری اسالمی ايران ايجاد كرد 
ك��ه آيا ايران واقعا به دنبال همكاری با آرژانتين اس��ت يا به دنبال 

ايجاد نوعی اختالف بين ما و اسرائيل می باشد.
وی با بيان اينكه عالوه بر اين عوامل صندوق كركس با كنگره 
آمري��كا البی كردند، اف��زود: آنها در س��ايت های اينترنتی صندوق 
كركس عكس های من و آقای احمدی نژاد را گذاش��تند كه در آنها 
ايران را دولت تروريس��ت اسالمی معرفی كردند كه تا سال گذشته 
نيز اين عكس ها موجود بود و امضای تفاهم نامه همكاری قضايی ما 

را با چنين دولتی محكوم كردند.
رئيس جمهور آرژانتين با اش��اره به ديدار وزرای خارجه ايران و 
آمريكا در هتل »والدورف آس��توريا« اظهار داشت: ما متوجه شديم 
ك��ه طی هفته اخير »جان كری« وزير امور خارجه آمريكا در هتلی 
با هدف بررس��ی مش��كل داعش با همتای ايرانی خ��ود يعنی آقای 
ظريف نشستی داشته اند، ما از اين موضوع ناراضی نبوديم اما تعجب 
كرديم. مذاكره و گفت وگوی بين ملت ها هميش��ه خوب اس��ت اما 
چطور است كه مذاكره دوستانه ما )با ايرانی ها( مذاكره با تروريست ها 

تلقی می شود اما برای خودشان مشكلی نيست؟
وی ادامه داد: من اين موضوع را برای ش��ما روشن می كنم كه 
م��ن هم مورد تهديد داعش قرار گرفته ام و علت اين امر دوس��تی 
من با پاپ فرانسيس��كو و به رسميت شناختن فلسطين و اسرائيل 

برای داشتن يک زندگی مسالمت آميز است.
فرناندز با بيان اينكه س��ال گذش��ته اعضای گروه جی 20 در 
»سن پترزبورگ« روسيه اين موضوع را مطرح كردند كه بزرگترين 
تهديد خود دولت سوريه است و مبارزان برای آزادی در واقع با اين 
تهديد مبارزه می كنند، افزود: اما حاال مش��خص شده كه بسياری 
از آنه��ا در حال حاض��ر اعضای گروه داعش را تش��كيل می دهند. 
بنابراي��ن چه كس��انی اين مخالفان را تغذيه می كنند و س��الح در 
اختيار آنها می گذارند؟ كش��ور من كشوری نيست كه سالح توليد 

كند و فقط خريدار انرژی است.
ب��ه گفته وی راه اصلی شناس��ايی تروريس��م و مب��ارزه با آن 
اينگونه نيس��ت بلكه بايد آنچه كه واقع��ا در يک ملت رخ می دهد 
بررس��ی ش��ود تا در نهايت بتوان با ابزارهای مناسب به طور جدی 

با تروريسم مبارزه كرد.
»كريستينا فرناندز« همچنين طی سخنانی در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل كه در روز چهارش��نبه )24 س��پتامبر( ايراد شد، با 
بيان اينكه كش��ور من به عنوان تنها كشور همراه با آمريكا در قاره 
آمريكا تاكنون شاهد 2 حمله تروريستی بوده است، گفت كه يكی 
از آن ها در س��فارت اسرائيل در سال 1992 و ديگری در مقر آميا 
در س��ال 1994 اتفاق افتاده است. امسال بيستمين سالگرد انفجار 

آميا محسوب می شود.
وی همچنين يادآور شد كه اين درخواست در سال های 2007، 
2008، 2009، 2010، 2011 ني��ز از جان��ب دولت آرژانتين تكرار 
ش��د تا در نهايت مورد موافقت ايران قرار گرفت. )زيرا تا قبل از آن 

حتی نمی توانستيم اين اقدام را در دستور كار خود قرار دهيم(
رئيس جمهور آرژانتين همچنين توضيح داد كه پس از موافقت 
ايران و برگزاری جلسه ای 2 جانبه بر سر همكاری 2 كشور در جهت 
يافتن عامالن اين حادثه تفاهم نامه ای امضا شد. اين تفاهم نامه امضا 
ش��د تا مظنونان ايرانی ك��ه در تهران زندگی می كنن��د بتوانند در 

دادگاه حضور يافته و سخنان خود را بيان كنند.
وی ب��ا طرح اين پرس��ش كه بع��د از امضای اي��ن تفاهم نامه 
چه اتفاقی افتاد؟ گفت: خوب به نظر می رس��د ش��ياطين داخلی و 
خارجی از زنجير رها ش��دند. مؤسسات يهودی كه طی اين سال ها 
هميش��ه ما را همراه��ی می كردند ناگهان پ��س از اين تصميم بر 
عليه آرژانتين جبه��ه گرفته و پس از اين تفاهم نامه ما را متهم به 

همدستی با ايران كردند.
وی ادامه داد: س��ؤال امروز ما اين است كه كسانی كه ايران را 
تروريست خطاب می كردند )من از يک سال گذشته سخن می گويم 
ن��ه از ي��ک قرن پيش( امروز چه می گويند؟ كس��انی كه در س��ال 
گذشته بسياری از افرادی را كه امروز تشكيل دهنده داعش هستند 

را آزادی خواه و مبارز عليه دولت بشار اسد خطاب می كردند!
وی ادام��ه داد: من فك��ر می كنم كه ما با مش��كل ديگری در 
برابر ناامنی و جبهه تروريس��م روبرو ش��ديم و آن اين است كه از 
جانب قدرت های دنيا مفهوم دوس��ت و دش��من و تروريست و ضد 

تروريست به راحتی تغيير می كند.
وی با بيان اينكه من اين س��خنان را به عنوان يک شبه نظامی 
عليه تروريس��م بين المللی اعالم می كنم، تصريح كرد: من از جانب 
داع��ش تهديداتی را دريافت كردم كه ب��ه 2 دليل بود. يكی برای 
نزديكی ام به پاپ فرانسيس��كو و ديگری برای به رسميت شناختن 
اسرائيل و فلسطين در منطقه كه به عقيده من امری ضروری بود. 
من باز هم اين نكته را اعالم می كنم و از س��ازمان ملل درخواست 

می كنم تا فلسطين را به عنوان دولتی واحد به رسميت بشناسد.
وی در ادامه به مواضع حمايتی خود از فلسطينی ها و محكوميت 
جنايات صهيونيست ها عليه مردم فلسطين پافشاری كرد و اضافه نمود: 
حاال به سراغ حل برخی از گره های كور موجود در منطقه خاورميانه 
می رويم كه فراتر از يک عدد به ش��مار می رود. به رس��ميت شناخته 
شدن فلسطين و حق اسرائيل برای زندگی در مرزهايش يكی از همين 
گره های كور است. بله، اما فلسطين هم حق زندگی داشته و اسرائيل 
نبايد با سوءاس��تفاده از قدرت باعث كشته شدن صدها كودک و زن 

گردد، اقدامی كه همچنان از سوی ما مورد محكوميت قرار دارد.
وی با بيان اينكه در حال حاضر، داعش به عنوان جنين جديد 
تروريس��م كه اين روزها در تلويزيون می توان سربريدن مردم را به 
وسيله آنها ديد ظاهر شده است، يادآور شد: تصاويری كه هركسی 
با ديدنش پرسش هايی چون »چرا؟ چگونه؟ اينها از كجا آمده اند؟« 
در ذهنش تداعی می ش��ود. پس به من اجازه دهيد تا بعد از ديدن 
همه اين اتفاق ها به همه چيز مش��كوک و بدبين شوم. صحنه هايی 
كه به صورت سريال وار در تلويزيون می بينم حقايق كوچكی است 

كه اكنون در جهان در حال وقوع می باشد. )فارس(

روسای جمهور ایران و روسیه روند 
همكاری های دوجانبه را بررسی كردند

روس�ای جمهوری ایران و روس�یه در چهارمین دیدار خود طی یكسال 
اخیر روند توافقات و همكاری های تهران - مسكو را بررسی كردند.

حجت االس��الم والمس��لمين دكتر حس��ن روحانی در اين دي��دار كه عصر 
ديروز در آس��تاراخان روس��يه برگزار ش��د از تالش های رئيس جمهوری روسيه 
و همكارانش برای برگزاری مطلوب نشس��ت س��ران خزر قدردانی كرد و گفت: 
توافقات مهمی كه امروز )ديروز( در آس��تاراخان به دس��ت آمد نشانه ای قوی از 

همگرايي كشورهای ساحلی برای همكاری و تأمين منافع مشترک است.
رئيس جمهوری با اش��اره به اينكه طی يكسال گذشته در 4 نوبت سران دو 
كش��ور از نزديک به رايزنی و ارزيابی مس��ايل دو جانبه، منطقه ای و بين المللی 
پرداخته ان��د، افزود: اهميت روس��يه در مناس��بات منطق��ه ای و راهبردی ايران 
افزايش يافته اس��ت و ديدارهای متعدد مس��ئوالن و سران دو كشور سندی بر 

استحكام روابط و اراده دو طرف بر توسعه آن است.
روحانی گسترش منافع مشترک و نيز حساسيت های منطقه ای را از عوامل 
محرک در تعميق همكاری ها بر شمرد و گفت: آنها كه می خواهند امروز رهبری 
مبارزه با تروريس��ت ها در منطقه را بر عهده بگيرند، دير به فكر افتاده اند و اين 
جزء افتخارات ملت ايران اس��ت كه قبل از ديگران اين خطر را تشخيص داده و 

با آن به مبارزه پرداخت.
رئيس جمهوری با تأكيد بر توسعه و تعميق روابط دو كشور خواستار تسهيالت 

الزم برای فعاليت و ارتباط سرمايه گذاران بخش خصوصی دو طرف شد.
والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه نيز در اين ديدار از تالش های دكتر 
روحانی و دولت يازدهم برای توس��عه و تحكيم روابط تشكر كرد و گفت: اينكه 
تنها به فاصله دو هفته از مالقات در شهر دوشنبه تاجيكستان، دوباره گفت وگو 
می كنيم از س��رعت خوب اجرای توافقات و اراده س��ران دو كش��ور بر پيشرفت 

آنها حكايت دارد.
وی به همكاری های گس��ترده با ايران در حوزه انرژی اش��اره كرد و افزود: 
ايران و روس��يه در بسياری از مس��ايل منطقه ای و بين المللی مواضع نزديک به 
يكديگر دارند و توس��عه همكاری بين دو كش��ور از مهم تري��ن عوامل ثبات در 

منطقه آسيای ميانه و خاورميانه است.
رئيس جمهوری روسيه توافق سران كشورهای ساحلی خزر بر تأمين امنيت 
پيرامونی اين دريا توسط ۵ همسايه را مهم ترين دستاورد اجالس چهارم سران 

خزر در آستاراخان برشمرد.

روحاني:
اهمیت روسیه در مناسبات منطقه ای 
و راهبردی ایران افزایش یافته است
پوتین:
ایران و روسیه در بسیاری از مسایل 
مواضع نزدیک به یكدیگر دارند

همين صفحه


