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کیارستمی با تمام وجودش به دفاعمقدس عشق میورزد!
روزنامه صبح ايران

فرناندز آمريكاييها را به هم ريخت
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آمريكا در حالي با نابودس��ازي زيرساختهاي
گروه بينالملل
س��وريه و عراق طرح ايجاد زمينه س��وخته در منطق��ه را پيگيري
ميكند 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 صهيونيستها را تامين نمايد.
جنگ عليه جهان اس�لام از اصول کالن نظام سلطه است چرا که
به اذعان خودش��ان اسالم مهمترين تهديد براي سلط ه آنان بر جهان
و عامل گرايش ملتها به تقابل با امپرياليس��م اس��ت .نمود عيني اين
ام��ر را در ش��کلگيري مقاومت در غرب آس��يا و نيز تش��کيل جبهه
ضد امپرياليسم در آمريکاي التين براساس الگوگيري از مقاومت اسالمي
است که چالشهاي گستردهاي براي نظام سلطه ايجاد کرده است.
جنگ آش��کار نظام سلطه به س��رکردگي آمريکا را ميتوان در
سخنان جرج بوش در کنگره آمريکا مشاهده کرد که صراحتا جنگ
افغانس��تان را جنگ صليبي عنوان ميکند .کارنامه باراک اوباما نيز
نش��ان ميدهد که وي نيز مبارزه با اس�لام را در اولويت طرحهاي
خود دارد ،هر چند که در ظاهر از تعامل با اسالم سخن ميگويد.
نمونه ب��ارز اين رفت��ار در عملکرد هفتههاي اخي��ر آمريکا در
قبال س��وريه و عراق به خوبي مشهود است .بخشي از اين سياست
در فض��اي رس��انهاي صورت ميگي��رد که با برجستهس��ازي نقش
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راه پيش روي همسايگان خزر
در پاسخ به سركوبگري آلسعود و آلخليفه برگزار شد

تظاهرات ضد دولتي سعودیها و بحرینیها

نشست س��ران درياي خزر با حضور
روس��اي جمهور روس��يه ،جمهوري
اس�لامي ايران ،آذربايجان ،قزاقستان
و ترکمنس��تان در آستاراخان روسيه
برگزار ش��د .در اين نشست گامهاي
قاسم غفوري بلندي براي نزديکتر شدن ديدگاهها
و همکاريهاي همس��ايگان برداش��ته شد و چندين
تفاهمنام��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 ک��ه ارادهاي 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 تفاهمنامهها در حالي ب��ه امضاي حاضران
در نشست رس��يد که بررسي تحوالت منطقه نشانگر
لزوم همگرايي بيشتر همسايگان در قالبهاي مختلف
است که تعلل در اين زمينه نتايج منفي بسياري براي
تمام همس��ايگان و در نهايت منطقه به همراه خواهد
داشت .تحوالت ماههاي اخير اوکراين ميتواند درسي
مهم براي همس��ايگان خزر و تالش بيشتر آنان براي
همگرايي بيشتر داشته باشد.
تح��والت اوکراين يک اص��ل مهم را اثبات کرد و
آن اينکه غرب هرگز ش��ريکي مطمئن براي کشورها
نخواه��د ب��ود و صرفا در چارچ��وب منافع خود عمل
ميکن��د چنانکه با اين ديدگاه از يکس��و اوکراين را
به آتش کش��يده و از سوي ديگر به رغم رويکردهاي
مس��المتآميز مس��کو ،در نهايت رو در روي آن قرار
گرفت��ه و براي حذف آن ب��ه ابزارهاي مختلف چنگ
زدهاند .اس��تفاده از سياس��ت تحريم اقتصادي ،ايجاد
فض��اي ناامني منطقهاي و بهرهگيري از تروريس��م از
مولفههاي غرب نه تنها در قبال تحوالت اخير اوکراين
بلکه مولفهاي براي س��لطه غرب ب��ر كل منطقه بوده
است .امري که نمود آن را در ويرانسازي افغانستان،
عراق ،ليبي و اکنون سوريه ميتوان مشاهده کرد.
الزم به ذکر اس��ت نشس��ت سران ناتو در ولز در
حالي برگزار ش��د که از محورهاي اصلي آن را حضور
گس��ترده ناتو در سراس��ر جهان به وي��ژه در مناطق
اس��تراتژيک تش��کيل ميداد ک��ه نانوش��ته ميتوان
درياف��ت ،درياي خزر به عن��وان منبع عظيم انرژي از
جمله اين اهداف است.
با توجه به س��ابقه ناتو و آمريکا در عرصه جهاني
ب��ه صراحت ميتوان گفت که تمام کش��ورهاي حوزه
خ��زر در مع��رض تهديده��اي امنيت��ي ،اقتصادي و
سياسي غرب قرار دارند و چراغ سبزهاي گاه و بيگاه
آنها نيز صرفا براي فريب افکار عمومي و ايجاد شکاف
ميان همسايگان خزر است تا با تنها ساختن کشورها،
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 که عزم و اراده
همگاني ب��راي مقابله با آنها را طلب ميکنند .در اين
چارچوب اجراي اقداماتي اس��تراتژيک امري ضروري
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فرناندز آمريكاييها را به هم ريخت
اس��ت که جمهوري اسالمي ايران نيز از سالها پيش
ب��ر لزوم اجراي آنها تاکيد و از بانيان اصلي اصول اين
همگرايي بوده است.
بخش��ي از اين رويکرد در قالب همگرايي و روابط
بيش��تر براي تدوين رژيم حقوقي درياي خزر اس��ت
ک��ه با تکي��ه بر اصل انص��اف ميتوان��د محقق گردد.
اختالفافکني مهمترين ابزار غرب براي ايجاد ش��کاف
ميان کشورها و سلطه بر آنان است که همسايگان خزر
ب��ا رويکرد واحد در تدوين رژي��م حقوقي درياي خزر
آن هم براس��اس اصل انصاف ك��ه کوتاهترين راه براي
رسيدن به مقصود است ،ميتوانند با آن مقابله کنند.
نکته مهم ديگر در حوزه امنيتي ميباشد .در حالي
همس��ايگان خزر بايد مانع از حض��ور نظامي بيگانگان
گردن��د که همزمان براي نزديک��ي دفاعي چه در حوزه
مبارزه با تروريسم به عنوان پيادهنظام غرب و چه در برابر
اقدامات و تهديدات مستقيم غرب و ناتو بايد گام بردارند.
همس��ايگان خزر بايد از اوکراين درس گرفته باشند که
دلبستن به توافقات نظامي با غرب نميتواند دستاوردي
براي آنان داش��ته باش��د چرا که غرب براي منافع خود
حتي به متحدانش رحم نميکند و در نهايت آنها را نيز
به آتش خواهد کش��يد چنانکه براي رس��يدن به منافع
سلطهگرايانه اين امر را در برابر اوکراين اجرا کرد.
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
کشورها ميتواند از اولويتهاي همسايگان خزر باشد.
جمهوري اس�لامي ايران سالهاس��ت که طرح اتحاد
اقتصادي همس��ايگان خزر را ارائه ک��رده که تکيه بر
آن ميتواند راهکار همس��ايگان خزر براي رسيدن به
اقتصادي پويا و به ويژه مقابله پيشدستانه با سياست
تحريم غرب باشد.
زماني فقط ايران تحريم غرب بود اما در ماههاي
اخير روسيه نيز گرفتار اين تهديدات شده است و فردا
ش��ايد همس��ايگان خزر گرفتار اين تحريمها گردند.
تحريم با خوي اس��تعماري غرب اجين گرديده و هر
کش��وري که به دنبال اس��تقالل باشد را مورد تحريم
ق��رار ميدهند .با توجه به اينکه همس��ايگان خزر بر
اصل استقالل و آزادي خود اصرار دارند احتمال تکرار
س��ناريوي تحريمهاي غرب در قب��ال هر کدام از آنها
دور از ذهن نميباش��د لذا بايد در اقدام پيشدستانه
ب��راي مقابله ب��ا آن گام بردارند که اتح��اد اقتصادي
اساس آن ميباشد.
در جمعبن��دي کل��ي از آنچه ذکر ش��د ميتوان
گف��ت که نشس��ت آس��تاراخان ادام��ه راه همگرايي
همس��ايگان خزر اس��ت در حالي که به دليل شرايط
حس��اس منطقه و عرصه بينالملل برداشتن گامهاي
بلندتر و س��ريعتر امري ضروري اس��ت چرا که غفلت
از ظرفيته��اي موج��ود ب��راي همگرايي بيش��تر در
نهاي��ت لطمات بس��ياري براي کل همس��ايگان خزر
خواهد داش��ت؛ حال آنک��ه همگرايي آن��ان ميتواند
ضم��ن تبديل اين فرصتها به دس��تاوردهاي بزرگ،
زمينهس��از حضور فع��ال و مقتدر آن��ان در معادالت
جهاني به ويژه مقابله با سلطهگري و يکجانبهگرايي
غرب باش��د .اصلي که جمهوري اسالمي ايران همواره
بر آن تاکيد داش��ته و راهکارهاي آن ميتواند ،چراغ
راه��ي براي تمام همس��ايگان خزر براي رس��يدن به
سرمنزل مقصود باشد.
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وی در ادامه با بیان اینکه در س��ال  1992سفارت اسرائیل در
«بوینسآیرس» پایتخت آرژانتین و در س��ال  1994مرکز یهودیان
آمیا منفجر شد ،گفت :از آن زمان سواالت زیادی در ذهن من ایجاد
شد زیرا پس از انفجار مذکور همه در آرژانتین بر این باور بودند که
حزباهلل مسئول انفجار آمیا میباشد ،امروز حزباهلل یکی از احزاب
لبنان میباشد؛ در سال  2006سیستم قضایی کشور من با پیشنهاد
«کریشنر» رئیسجمهور سابق آرژانتین ،برای تحقیق اساسی راجع
به حادثه آمیا ،گروه دادستانی ویژهای تشکیل داد.
رئیسجمهور آرژانتین اضافه کرد 20 :سال پیش قبل از مشخص
شدن قطعی مقصرین و پس از تحقیقات دادستانی ویژه ،قاضی پرونده
تصمیم گرفت این جرم را به  8ش��هروند ایرانی ساکن تهران نسبت
دهد ،از آن پس من و «کریش��نر» و در هر یک از مجمعهای برگزار
ش��ده در سازمان ملل از جمهوری اس�لامی ایران درخواست کردیم
که برای پرسش از متهمین با ما همکاری کند .عالوه بر این راههای
جایگزین دیگری مثل (پرونده «الکربی») پیشنهادی مبنی بر حضور
یک کشور سوم برای قضاوت در این مورد را مطرح کردیم.
وی گفت :در نهایت در سال  2012وزیر امور خارجه ایران به
ما پیش��نهاد برگزاری یک نشست 2جانبه را داد و از آن پس  -در
سال  - 2013تفاهمنامهای برای همکاری قضایی بین طرفین تنها
با هدف اینکه ش��هروندان تهران اظه��ارات خود را در مقابل قاضی
بیان کنند امضا ش��د ،زیرا در سیس��تم قضایی کش��ور من محکوم
ک��ردن فرد غایب امکانپذیر نیس��ت ،متهم باید مورد س��وال قرار
گیرد و س��پس در مورد او حکم صادر شود و این امر باعث اجرای
درست قانون اساسی و حقوق اولیه افراد میشود.
فرناندز اظهار داشت که پس از امضای این تفاهمنامه بسیاری
از س��ازمانهای اجتماع��ی آرژانتین که طی ای��ن روند با ما همراه
بودند ما را به توافق با ایران متهم کردند و در واقع این موضوع در
ما ش��کی در مورد هدف واقعی جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرد
ک��ه آیا ایران واقعا به دنبال همکاری با آرژانتین اس��ت یا به دنبال
ایجاد نوعی اختالف بین ما و اسرائیل میباشد.
وی با بیان اینکه عالوه بر این عوامل صندوق کرکس با کنگره
آمری��کا البی کردند ،اف��زود :آنها در س��ایتهای اینترنتی صندوق
کرکس عکسهای من و آقای احمدینژاد را گذاش��تند که در آنها
ایران را دولت تروریس��ت اسالمی معرفی کردند که تا سال گذشته
نیز این عکسها موجود بود و امضای تفاهمنامه همکاری قضایی ما
را با چنین دولتی محکوم کردند.
رئیسجمهور آرژانتین با اش��اره به دیدار وزرای خارجه ایران و
آمریکا در هتل «والدورف آس��توریا» اظهار داشت :ما متوجه شدیم
ک��ه طی هفته اخیر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در هتلی
با هدف بررس��ی مش��کل داعش با همتای ایرانی خ��ود یعنی آقای
ظریف نشستی داشتهاند ،ما از این موضوع ناراضی نبودیم اما تعجب
کردیم .مذاکره و گفتوگوی بین ملتها همیش��ه خوب اس��ت اما
چطور است که مذاکره دوستانه ما (با ایرانیها) مذاکره با تروریستها
تلقی میشود اما برای خودشان مشکلی نیست؟
وی ادامه داد :من این موضوع را برای ش��ما روشن میکنم که
م��ن هم مورد تهدید داعش قرار گرفتهام و علت این امر دوس��تی
من با پاپ فرانسیس��کو و به رسمیت شناختن فلسطین و اسرائیل
برای داشتن یک زندگی مسالمتآمیز است.
فرناندز با بیان اینکه س��ال گذش��ته اعضای گروه جی  20در
«سن پترزبورگ» روسیه این موضوع را مطرح کردند که بزرگترین
تهدید خود دولت سوریه است و مبارزان برای آزادی در واقع با این
تهدید مبارزه میکنند ،افزود :اما حاال مش��خص شده که بسیاری
از آنه��ا در حال حاض��ر اعضای گروه داعش را تش��کیل میدهند.
بنابرای��ن چه کس��انی این مخالفان را تغذیه میکنند و س�لاح در
اختیار آنها میگذارند؟ کش��ور من کشوری نیست که سالح تولید

اهمیت روسیه در مناسبات منطقهای
و راهبردی ایران افزایش یافته است
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سرمقاله

راه پيش روي
همسايگان خزر

مس��لمانان در ايجاد داعش و تهدي��د امنيت جهاني و لزوم پذيرش
مسئوليت مقابله با آن از سوي کشورهاي اسالمي صورت ميگيرد.
س��ران غرب و رسانههايشان رسما جهان اسالم را عامل بحرانهاي
جه��ان معرفي کرده ه��ر چند در ظاهر ادعاي تعامل و دوس��تي با
اسالم را مطرح و چنان عنوان ميکنند که اسالم دين جنگ نيست
اما افراطگرايي و تروريس��م از درون آن ايجاد ش��ده و حذف تمدن
اسالمي راهکار مقابله با آن است.
مرحله ديگر اسالمس��تيزي آمريکا را در حمالت هوايي آمريکا
و متحدانش به عراق و س��وريه ميتوان مشاهده کرد .آنها در حالي
ادعاي مبارزه با داعش را سر ميدهند که از يکسو زيرساختهاي
اقتصادي کش��ورهاي اس�لامي را هدف گرفته که نتيجه آن بحران
اقتصادي اس��ت که ميتواند به فاجعه انس��اني ختم گردد .از سوي
ديگ��ر آنها مس��تقيما غيرنظامي��ان را هدف ميگيرن��د چنانکه در
حم�لات هوايي به س��وريه اين همه کودک قتلعام ش��دهاند و در
عراق نيز وضعيت مش��ابهي حاکم اس��ت به گونهاي که در حمالت
آمريکا چندين نظامي عراق کش��ته شدهاند .پروژه بعدي غربيها را
تحريك كشورهاي عربي به حضور نظامي در سوريه و عراق تشكيل
ميدهد كه س��ايش تمام ارتشهاي كشورهاي اسالمي هدف نهايي
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آن است.
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«کریس��تینا فرنان��دز» رئیسجمه��ور آرژانتین
چهارش��نبه ( 24س��پتامبر) س��خنانی در ش��ورای
امنیت و مجمع عمومی س��ازمان مل��ل ایراد کرد که
به دلی��ل اهمیت آن از یکس��و و انتقاد صریحی که
به سیاس��تهای آمریکا و غرب و رژیم اشغالگر قدس
داش��ت از سوی شبکههای خبری غرب بایکوت شد و
در برخی موارد اظهارات وی به صورت تحریف ش��ده
در سایتهای مختلف بازتاب یافت.
بنابر اهمی��ت اظهارات ایراد ش��ده ،متن اصلی
این س��خنرانی را که سایت رسمی ریاست جمهوری
آرژانتین به زبان اس��پانیایی منتشر كرده است را در
ذيل ميتوانيد بخوانيد:
کریس��تینا فرنان��دز رئیسجمه��ور آرژانتین در
ابتدای این سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل
کش��ور متبوعش به همراه ایاالت متحده آمریکا را از
جمله کش��ورهایی از قاره آمریکا برش��مرد که هدف
حمالت وحشیانه تروریستها قرار گرفتند.

سوريه دام آمريكا

 12صفحه قيمت 500 :تومان

کریس�تینا فرناندز در دو س�خنرانی جداگانه
در مجمع عمومی و ش�ورای امنیت سازمان ملل با
اشاره به برخورد دوگانه غرب با کشورش ،پرونده
آمیا ،تروریسم ،فلس�طین و سوریه اعالم کرد که
ب�ا دیدن این دوگانگیها به همه چیز مش�کوک و
بدبین شدهام.

واشنگتن براي اعزام نيروي زميني به سرزمين شامات زمينهسازي ميكند
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 12آمريكا براي گسترش نظاميگري تقال ميكند

پوتين:

ایران و روسیه در بسیاری از مسایل
مواضع نزدیک به یکدیگر دارند
همين صفحه

کند و فقط خریدار انرژی است.
ب��ه گفته وی راه اصلی شناس��ایی تروریس��م و مب��ارزه با آن
اینگونه نیس��ت بلکه باید آنچه که واقع��ا در یک ملت رخ میدهد
بررس��ی ش��ود تا در نهایت بتوان با ابزارهای مناسب به طور جدی
با تروریسم مبارزه کرد.
«کریستینا فرناندز» همچنین طی سخنانی در مجمع عمومی
س��ازمان ملل که در روز چهارش��نبه ( 24س��پتامبر) ایراد شد ،با
بیان اینکه کش��ور من به عنوان تنها کشور همراه با آمریکا در قاره
آمریکا تاکنون شاهد  2حمله تروریستی بوده است ،گفت که یکی
از آنها در س��فارت اسرائیل در سال  1992و دیگری در مقر آمیا
در س��ال  1994اتفاق افتاده است .امسال بیستمین سالگرد انفجار
آمیا محسوب میشود.
وی همچنین یادآور شد که این درخواست در سالهای ،2007
 2011 ،2010 ،2009 ،2008نی��ز از جان��ب دولت آرژانتین تکرار
ش��د تا در نهایت مورد موافقت ایران قرار گرفت( .زیرا تا قبل از آن
حتی نمیتوانستیم این اقدام را در دستور کار خود قرار دهیم)
رئیسجمهور آرژانتین همچنین توضیح داد که پس از موافقت
ایران و برگزاری جلسهای  2جانبه بر سر همکاری  2کشور در جهت
یافتن عامالن این حادثه تفاهمنامهای امضا شد .این تفاهمنامه امضا
ش��د تا مظنونان ایرانی ک��ه در تهران زندگی میکنن��د بتوانند در
دادگاه حضور یافته و سخنان خود را بیان کنند.
وی ب��ا طرح این پرس��ش که بع��د از امضای ای��ن تفاهمنامه
چه اتفاقی افتاد؟ گفت :خوب به نظر میرس��د ش��یاطین داخلی و
خارجی از زنجیر رها ش��دند .مؤسسات یهودی که طی این سالها
همیش��ه ما را همراه��ی میکردند ناگهان پ��س از این تصمیم بر
علیه آرژانتین جبه��ه گرفته و پس از این تفاهمنامه ما را متهم به
همدستی با ایران کردند.
وی ادامه داد :س��ؤال امروز ما این است که کسانی که ایران را
تروریست خطاب میکردند (من از یک سال گذشته سخن میگویم
ن��ه از ی��ک قرن پیش) امروز چه میگویند؟ کس��انی که در س��ال
گذشته بسیاری از افرادی را که امروز تشکیلدهنده داعش هستند
را آزادیخواه و مبارز علیه دولت بشار اسد خطاب میکردند!
وی ادام��ه داد :من فک��ر میکنم که ما با مش��کل دیگری در
برابر ناامنی و جبهه تروریس��م روبرو ش��دیم و آن این است که از
جانب قدرتهای دنیا مفهوم دوس��ت و دش��من و تروریست و ضد
تروریست به راحتی تغییر میکند.
وی با بیان اینکه من این س��خنان را به عنوان یک شبهنظامی
علیه تروریس��م بینالمللی اعالم میکنم ،تصریح کرد :من از جانب
داع��ش تهدیداتی را دریافت کردم که ب��ه  2دلیل بود .یکی برای
نزدیکیام به پاپ فرانسیس��کو و دیگری برای به رسمیت شناختن
اسرائیل و فلسطین در منطقه که به عقیده من امری ضروری بود.
من باز هم این نکته را اعالم میکنم و از س��ازمان ملل درخواست
میکنم تا فلسطین را به عنوان دولتی واحد به رسمیت بشناسد.
وی در ادامه به مواضع حمایتی خود از فلسطینیها و محکومیت
جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین پافشاری کرد و اضافه نمود:
حاال به سراغ حل برخی از گرههای کور موجود در منطقه خاورمیانه
میرویم که فراتر از یک عدد به ش��مار میرود .به رس��میت شناخته
شدن فلسطین و حق اسرائیل برای زندگی در مرزهایش یکی از همین
گرههای کور است .بله ،اما فلسطین هم حق زندگی داشته و اسرائیل
نباید با سوءاس��تفاده از قدرت باعث کشته شدن صدها کودک و زن
گردد ،اقدامی که همچنان از سوی ما مورد محکومیت قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ،داعش به عنوان جنین جدید
تروریس��م که این روزها در تلویزیون میتوان سربریدن مردم را به
وسیله آنها دید ظاهر شده است ،یادآور شد :تصاویری که هرکسی
با دیدنش پرسشهایی چون «چرا؟ چگونه؟ اینها از کجا آمدهاند؟»
در ذهنش تداعی میش��ود .پس به من اجازه دهید تا بعد از دیدن
همه این اتفاقها به همه چیز مش��کوک و بدبین شوم .صحنههایی
که به صورت سریالوار در تلویزیون میبینم حقایق کوچکی است
که اکنون در جهان در حال وقوع میباشد( .فارس)

گزارش يك

روسای جمهور ایران و روسیه روند
همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند
روس�ای جمهوری ایران و روس�یه در چهارمین دیدار خود طی یکسال
اخیر روند توافقات و همکاریهای تهران  -مسکو را بررسی کردند.

حجتاالس�لام والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی در این دی��دار که عصر
ديروز در آس��تاراخان روس��یه برگزار ش��د از تالشهای رئیسجمهوری روسیه
و همکارانش برای برگزاری مطلوب نشس��ت س��ران خزر قدردانی کرد و گفت:
توافقات مهمی که امروز (ديروز) در آس��تاراخان به دس��ت آمد نشانهای قوی از
همگرایي کشورهای ساحلی برای همکاری و تأمین منافع مشترک است.
رئیسجمهوری با اش��اره به اینکه طی یکسال گذشته در  ۴نوبت سران دو
کش��ور از نزدیک به رایزنی و ارزیابی مس��ایل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی
پرداختهان��د ،افزود :اهمیت روس��یه در مناس��بات منطق��های و راهبردی ایران
افزایش یافته اس��ت و دیدارهای متعدد مس��ئوالن و سران دو کشور سندی بر
استحکام روابط و اراده دو طرف بر توسعه آن است.
روحانی گسترش منافع مشترک و نیز حساسیتهای منطقهای را از عوامل
محرک در تعمیق همکاریها بر شمرد و گفت :آنها که میخواهند امروز رهبری
مبارزه با تروریس��تها در منطقه را بر عهده بگیرند ،دیر به فکر افتادهاند و این
جزء افتخارات ملت ایران اس��ت که قبل از دیگران این خطر را تشخیص داده و
با آن به مبارزه پرداخت.
رئیس جمهوری با تأکید بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور خواستار تسهیالت
الزم برای فعالیت و ارتباط سرمایهگذاران بخش خصوصی دو طرف شد.
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه نیز در این دیدار از تالشهای دکتر
روحانی و دولت یازدهم برای توس��عه و تحکیم روابط تشکر کرد و گفت :اینکه
تنها به فاصله دو هفته از مالقات در شهر دوشنبه تاجیکستان ،دوباره گفتوگو
میکنیم از س��رعت خوب اجرای توافقات و اراده س��ران دو کش��ور بر پیشرفت
آنها حکایت دارد.
وی به همکاریهای گس��ترده با ایران در حوزه انرژی اش��اره کرد و افزود:
ایران و روس��یه در بسیاری از مس��ایل منطقهای و بینالمللی مواضع نزدیک به
یکدیگر دارند و توس��عه همکاری بین دو کش��ور از مهمتری��ن عوامل ثبات در
منطقه آسیای میانه و خاورمیانه است.
رئیسجمهوری روسیه توافق سران کشورهای ساحلی خزر بر تأمین امنیت
پیرامونی این دریا توسط  ۵همسایه را مهمترین دستاورد اجالس چهارم سران
خزر در آستاراخان برشمرد.
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