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قطب نمايي نوين براي ايران و روسيه
روزنامه  خراسان  در يادداشت پنج شنبه 
خود با اشاره به سفر رئيسي به مسكو، از 
روابط  ايران و روسيه به  عنوان »قطب نماي 
نوي��ن همكاري ه��اي راهبردي« ياد كرده و نوش��ته اس��ت: با س��فر 
رئيس جمهور كشورمان به روسيه، هر دو كشور نياز دارند به روابط خود 
در قالب برسازي مفهوم »قطب نماي نوين همكاري هاي راهبردي«، 
فارغ از ن��وع دولت هاي حاكم بر هر دو كش��ور در بلندم��دت به علت 
اقتضائات ژئواستراتژيك و ژئوپلتيك كه فضاي جهاني ايجاب مي كند، 

نگاه جديدي بيندازند. 
نويس��نده پس از فهرس��ت موانع گوناگون در نزديكي روابط دو كشور 
همسايه كه عمدتاً منشأ غربي دارد، نوشته است: كافي است هر دو كشور 
متوجه تهديدات دامنه دار و تمام ناشدني باشند كه از طرف قدرت هاي 
غربي براي منطقه  اوراسيا و غرب آسيا تدارك ديده شده است و دو هدف 
عمده را دنبال مي كند: ۱- مهار و عقب راندن روس��يه. ۲- مهار و ضعف 
ايران كه به روشني در اس��ناد امنيت ملي قدرت هاي غربي وجود دارد. 
روس��يه و ايران هر دو جزو مناطق تاريخي و تمدني بزرگ و مس��تقل 
هستند و نيازي به غربي شدن ندارند و كليد انتفاع هر دوي آنها از بازار 
اروپا، تنها در سايه  همكاري نوين، ميسر خواهد بود نه گفت وگو يا چالش 
مجزاي صرف يك به يك با غرب. اگر طراحي سياس��ت هاي روس��يه از 
مسير مواجهه با منافع يا تهديدات آني، به مسير طراحي استراتژي هاي 
منعطف افق نگر و آينده شناس��انه تغيير ريل بدهد و ادراكات مشترك 
استراتژيك دوسويه در ميان هر دو بازيگر به تشكيل سامانه و منظومه  
معنايي استراتژيك جديدي بينجامد، ايران و روسيه به قلب و مغز ميان 
شرق و غرب در اوراسيا و غرب آسيا تبديل مي ش��وند. خراسان نتيجه 
گرفته است: ديدار دكتر رئيسي با پوتين، مي تواند نقطه   عزيمت به سمت 
»قطب نماي نوين همكاري هاي استراتژيك ايران و روسيه« و توسعه  اين 
مفهوم در آينده باشد و اين سنگ بنا ظرفيت تحكيم و تعميق مناسبات 
فارغ از نوع دولت هاي مستقر در هر دو كشور در حوزه  ثبات استراتژيك را 

دارد و مي تواند كرانه هاي خود را به تدريج پيدا كند. 
........................................................................................................................

تقي زاده هاي جديد به وقت وين و واشنگتن؟!
روزنامه كيهان در يادداش��ت خ��ود تالش و 
تقالي برخي جريان هاي سياس��ي غرب باور 
براي تخريب روابط جمهوري اسالمي ايران با 
همسايگان و نگاه به شرق را مورد نقد قرار داده و نوشته است: داستان 
غرب زدگي و نفوذي ها و جريان امريكايي در كشور، داستان غم انگيز و 
البته عبرت آموزي اس��ت. آنان همواره جاده صاف كن سياس��ت هاي 
استعماري و استكباري بيگانگان بوده اند، اما خود را به دروغ روشنفكر و 
منورالفكر و فن س��االر و اصالح طل��ب و از اين دس��ت عناوين معرفي 
كرده اند؛ جماعتي وطن فروش كه با تابلوي »سر تا پا بايد فرنگي شويم«، 
همواره به دنبال انزواي ايران با تخريب روابط كشور با ديگر كشورها و 
تحريف واقعيت ها و تحقير ملت در قاب فضا سازي هاي رسانه اي و بزك 

كردن امريكا هستند. 
همزمان با اجرايي شدن تفاهمنامه راهبردي ۲5ساله ايران و چين و در 
امضاء قرارداد راهبردي ۲0ساله ايران و روسيه »تقي زاده هاي جديد« 
در يك خط خبري شبهه افكنانه برگرفته از  انديشكده هاي پنتاگون و 
سيا تالش مي كنند دستاوردهاي اين دو س��ند مهم راهبردي و سفر 
آقاي رئيسي به مسكو و وزير خارجه به پكن را تحت الشعاع قرار دهند و 
بدون هيچ گونه اشاره اي به سابقه خيانت ها و خباثت ها و بدعهدي هاي 
غربي ها و امريكا، روسيه سابق و جنس چيني القا شده را در اذهان مردم 
ايران زنده كنند. در اين فضا كه اولين بار  انديشكده امريكايي »شوراي 
آتالنتيك« شبهه آن را القا كرد ، ادعا مي كنند »روابط تهران با مسكو 
و پكن استقالل ايران را خدش��ه دار و نقض مي كند«! و در فضاي وين 
القا كردند كه »ايران تحت  فش��ارهاي روس��يه و چين از مواضع خود 

عقب نشيني كرده و روسيه براي ايران تصميم گيري مي كند«؟!
نويس��نده كيهان اضافه كرده اس��ت: مزورانه ادعاي تعامل با جهان را 
دارند ، جهان را فريبكارانه خالصه در امريكا و چند كشور اروپايي كردند 
و پاسخ نمي دهند كه مگر كشورهاي منطقه و همسايه از جمله چين و 
روسيه جزو جهان نيستند؟! لذا سخنان امروز اين جماعت امريكايي ، در 
حقيقت مصداق همان سخن نافذ اماِم دورانديش در سال۶0 است كه 
فرمودند: »خط و قضيه اين است كه يك دسته شوروي را طرح كردند تا 
امريكا و مرگ بر امريكا منسي بشود؛ مسئله جريان امريكايي در مقابل 

اسالم است كه مي خواهند كشور را بكشند به طرف امريكا«!
........................................................................................................................

 آفت اپوزيسيون نمايي
 بعد از ترك مديريت

روزنامه ابتكار در يادداشتي مواضع اخير عبدالناصر 
همتي، رئي��س كل بانك مركزي دول��ت روحاني را 
درباره سياست هاي پولي و بانكي دولت سيزدهم نقد 
كرده و نوش��ته است: ديربازي اس��ت كه شاهد يك 
چرخه معيوب در ايران هستيم و هر سال اين روند بدتر مي شود و آن 
عدم پاس��خگويي مديران در زمان تصدي و تغيير رفتار بعد از ترك آن 
پست و اپوزيس��يون نمايي اس��ت. يكی از نمونه هاي بارز آن در بانك 
مركزي ايران را ش��اهد هس��تيم. بانك مركزي بر اساس رسالت خود 
سياستگذار پولي كشور است و تصميمات آن بر تمام شريان هاي مالي 
و سرمايه گذاري كش��ور تأثير مي گذارد. در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ خلق 
نقدينگي در اقتصاد ايران ساالنه بيش از هزارهزار ميليارد تومان بوده 
است؛ رش��دي كه ركورددار رش��د نقدينگي و پايه پولي است، در اين 
دوران ركورد تورم هاي پياپي نيز شكسته شده و ما در سال های ۱۳۹۸، 
۱۳۹۹، ۱۴00 شاهد تورم هاي باالي ۴0درصد در اقتصاد بوده ايم. در 
بين سال هاي ۱۳۹۷ تا امروز شاهد رواج ارز ۴هزارو۲00توماني بوده ايم 
كه بانك مركزي تخصيص دهنده آن در اقتصاد ايران است و بر كسي 
پوشيده نيست كه چه انحراف عظيمي در اقتصاد ايران به بار آورده است 
كه سياستگذار جديد را با دوراهي سخت حذف با ماندگاري آن طرف 
كرده است. حال سؤال اين است كه آيا فردي كه در رياست بانك مركزي 
در دو س��ال منتهي به ۱۴00 را داشته اس��ت، از اين موارد باخبر بوده 
است؟ آيا با اين اقدامات موافق بوده و اگر مخالف چرا موضع گيري نكرده 

و اگر بر موضع خود پافشاري كرده چرا استعفا نكرده است. 
نويسنده ابتكار پرس��يده فردي كه در رش��د تورم و افزايش نقدينگي 
ادامه ماندن ايران در FATF، ادامه ارز ۴هزارو۲00تومانی و عدم الزام 
بانك ها قدمي برنداشته مي تواند، مالك خوبي براي انتقاد از عملكرد 

بانك مركزي امروز باشد؟
ابت��كار س��پس نتيج��ه گرفته اس��ت: ب��ه نظ��ر مي رس��د فرهنگ 
اپوزيسيون نمايي در ايران به همراه فرار رو به جلو براي شانه خالي كردن 
از مسئوليت تلفيق شده است اما براي عموم مردم بي اثر است، اين امر را 

بسياري به دورويي و تموج نزديك مي دانند تا انتقادي براي بهبود.

88498443سرويس  سياسي

 روند مذاكرات ايران و عربستان
رو به رشد است

نايب رئيس كميسيون امنيت  ملي مجلس 
از رون�د رو ب�ه رش�د مذاكرات اي�ران و 
عربستان براي از سرگيري روابط خبر داد. 
عباس مقتدايي، نايب رئيس كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با تسنيم، با 
اش��اره به مذاكرات ايران و عربستان براي 
از سرگيري روابط گفت: ايران همواره برقراري روابط برادرانه با عربستان، 
مشروط بر آنكه آنان وضعيت امت اسالمي را بيش از پيش مورد توجه قرار 

دهند، به عنوان يكي از اولويت هاي مهم خود مي داند. 
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران به طرف هاي عربستاني بارها گفته  
است وحدت ميان كشورهاي مس��لمان به ويژه همكاري ايران و عربستان 
مي تواند به نفع هر دو كش��ور و كشورهاي منطقه باش��د، ادامه داد: ايران 
همواره سياست برادري و دوستي با كشورهاي همسايه را دنبال مي كند و 
از عربستان سعودي نيز توقع داريم در تراز امت اسالمي عمل كند و بداند 
از هم گسيختگي كش��ورهاي مس��لمان و جنگ و جدال ميان آنها به ضرر 
همگان تمام مي شود. نايب رئيس كميسيون امنيت  ملي و سياست  خارجي 
مجلس با اعالم اينكه طرف هاي ايراني و عربستاني در چند دور از مذاكرات 
انجام شده ديدگاه هاي خودش��ان را مطرح كرده اند، اظهار كرد: با توجه به 
گزارشاتي كه به كميسيون واصل شده است، روند مذاكرات ايران و عربستان 
رو به رشد است اما نتايج آن به  گونه  اي خواهد بود كه همه كشورهاي منطقه 

از آن منتفع و كشورهاي محور مقاومت تقويت خواهند شد. 
........................................................................................................................

معاون هماهنگ كننده سپاه:
 انتقام سخت تا زمان اخراج كامل امريكا 

از منطقه ادامه خواهد داشت
ترامپ و عامالن شهادت حاج قاسم سليماني 
از زمان اين جنايت ناجوانمردانه به شدت در 
ترس و وحش�ت هس�تند و اين ترس تا آخر 
عمرش�ان گريبانگي�ر آنه�ا خواه�د ب�ود. 
سردار س��رتيپ پاس��دار محمدرضا نقدي، 
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در گفت وگو با آنا درباره ياوه گويي هاي 
رژيم صهيونيستي عليه كشورمان اظهار كرد: رژيم صهيونيستي سنگ هاي 
مردم مظلوم فلسطين را نمي تواند دفع كند و آنها عددي نيستند كه ايران 
اس��المي را تهديد كنند. وي درباره انتقام از عامالن شهادت حاج قاسم 
س��ليماني افزود: انتقام س��خت تا زمان اخراج كامل امريكا از منطقه و 
حذف كامل رژي��م غاصب صهيونيس��تي ادامه خواهد داش��ت.  معاون 
هماهنگ كننده سپاه پاسداران درباره وحشت ترامپ از انتقام سخت 
ايران اسالمي خاطر نش��ان كرد: ترامپ و عامالن شهادت حاج قاسم 
سليماني از زمان اين جنايت ناجوانمردانه به شدت در ترس و وحشت 

هستند و اين ترس تا آخر عمرشان گريبانگير آنها خواهد بود.
........................................................................................................................

مستندساز فرانسوي:
دنيا حاج قاسم را آنگونه كه هست، بشناسد

مهم ب�راي م�ا معرف�ي واقعيت ه�اي زندگي س�ردار س�ليماني 
اس�ت و دني�ا باي�د ح�اج قاس�م را آنگونه كه اس�ت، بشناس�د. 
به گزارش رسا، خانم كريستين گيوم، استاد دانشگاه و مستندساز فرانسوي 
در نشست تخصصي حاج قاسم در آثار فعاالن رسانه اي اروپا و امريكا كه پيش 
از ظهر پنج شنبه در ساختمان مركز مديريت حوزه هاي علميه برگزار شد، با 
اشاره به چهره جهاني جمهوري اسالمي ايران براي آزادانديشان گفت: ما در 
غرب ايران را به عنوان يك سمبل عدالت مي شناسيم و جمهوري اسالمي 
تنها پرچمدار حقيقت است. وي افزود: از آنجايي كه جمهوري اسالمي ايران 
را كشور عدالت محور و صلح طلب مي دانيم و چنين نگاهي داريم، اميدواريم 
به كساني كه ايران را اينگونه مي شناساند توجه شود. اين استاد دانشگاه با 
اشاره به تعطيلي مركز ضدصهيونيستي در فرانسه ابراز كرد: ما شاهد هستيم 
جريان اوانجليست ها منحصر در امريكا نيست و در فرانسه هم اين جريان 
حضور دارد، متأسفانه با روي كار بودن مكرون بسياري از فعاليت هاي ديني و 
ضدصهيونيستي تعطيل شده است. اين مستندساز فرانسوي تبيين صحيح 
از شخصيت حاج قاسم به جهانيان را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: در 
مستندي كه ساخته ام سعي شده است واقعيت هاي حاج قاسم را به دنيا 
بشناسانم، جريان مقاومت مختص آسيا نيس��ت و در غرب نيز گروه هاي 
عدالتخواه به عنوان جريان مقاومت حضور دارند. گي��وم در پايان اظهار 
داشت: ممكن است در مس��تند ژنرال قلب ها موارد فني به خوبي رعايت 
نشده باشد اما مهم براي ما معرفي واقعيت هاي زندگي حاج قاسم است و 

دنيا بايد حاج قاسم را آنگونه كه است، بشناسد. 
........................................................................................................................

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه:
نقش روسيه در مذاكرات سازنده است

غرب گرايان و شيفتگان امريكا در داخل كشور با هرگونه تعامل با كشورهاي 
شرقي مخالف هستند، چراكه اين كشورها را در مقابل امريكا تعريف مي كنند. 
ابراهيم رضايي، رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه در گفت وگو با مهر 
با اشاره به سفر رئيس جمهور به روسيه اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران و 
روسيه همكاري هاي قابل توجهي به خصوص طي ساليان اخير در زمينه تأمين 
امنيت منطقه، مبارزه با تروريسم و همكاري هاي هسته اي از جمله در نيروگاه 
اتمي بوش��هر داش��ته اند كه همه اين همكاري ها تا حد زيادي موفقيت آميز 
بوده است. رئيس گروه دوس��تي پارلماني ايران و روسيه تصريح كرد: ايران و 
روسيه اشتراكات وسيعي در زمينه هاي مختلف از جمله ايستادگي در مقابل 
يكجانبه گرايي و جهانخواري امريكايي ها دارند. همچنين دو كشور همواره در 
مقابل تروريسم در منطقه ايستادگي كرده اند و به همين دليل بايد همكاري ها 
و سطح ارتباط دو كش��ور روز به روز توس��عه پيدا كند و به سطحي راهبردي 
ارتقا يابد. نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: سفر 
رئيس جمهور به مسكو به منظور افزايش س��طح روابط دو كشور به خصوص 
در حوزه اقتصادي، افزايش صادرات ايران به روس��يه، ارتقاي همكاري هاي 

منطقه اي و بين المللي و تالش براي مبارزه با تروريسم انجام شده است. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي تأكيد 
كرد: سفر رئيس جمهور به روسيه قطعاً تأمين كننده منافع ملي ما خواهد بود، اما 
غرب گرايان و شيفتگان امريكا در داخل كشور با هرگونه تعامل با كشورهاي شرق 
مخالف هستند چراكه اين كشورها را در مقابل امريكا تعريف مي كنند. وي افزود: 
همچنين امريكايي ها هم از سفر رئيس جمهور كشورمان به روسيه و گسترش روابط 
ايران و روسيه شاكي و عصباني هستند. رضايي درباره نقش روسيه در مذاكرات وين 
چه در دوره قبل و چه در دوره جديد مذاكرات گفت: روسيه هم در مذاكرات پيشين 
و هم در مذاكرات اخير بين ايران و گروه ۱+۴ نقش سازنده اي داشته و هيچ گاه در 

مذاكرات جانب امريكايي ها را نگرفته و در بازي آنان نيفتاده است.

رئيسي در بازگشت از سفر به روسيه تشريح كرد

 هدف گذاري ۱۰ ميليارد دالري 
در گام نخست تجارت با روسيه

رئيسی در ديدار با رئيس شورای مفتيان روسيه: مواضع ايران و روسيه در سوريه عليه كفار نبود، عليه عامل استكبار بود

رون�د عملياتي ش�دن موش�ك »فت�ح« به 
عن�وان كوچك تري�ن و چابك تري�ن عض�و 
از خانواده پرافتخ�ار »فاتح«، طي دو س�ال 
اخير با سرعت چشمگيري همراه بوده است. 
به گزارش مشرق، توسعه توان توپخانه راكتي و 
موشك هاي بالستيك كوتاه برد براي خدمت در 
واحدهاي نيروي زميني يك دغدغه مرسوم براي 
همه فرماندهان به حساب مي آيد. هنگامي كه 
س��راغ تاريخ جنگ ها، خصوصاً از جنگ جهاني 
دوم ب��ه اين س��و مي رويم، مش��اهده مي كنيم 
راكت ها البته از نوع غيرهدايت شونده، هميشه 
جايگاه مهمي در رسته توپخانه نيروهاي زميني 
كش��ورهاي دنيا در كنار توپ ه��اي گلوله زني 
داشته و دارند. بحث اضافه كردن قابليت هدايت 
به راكت ه��اي توپخانه اي حقيقت��اً يك انقالب 
بزرگ در اي��ن بخش از توانايي ه��اي نظامي به 

حساب مي آيد. 
  ورود موش�ك هاي بالستيك به خدمت 

نيروي زميني سپاه
بحث راكت و موشك ش��ايد مسئله اي است كه 
از ابتدا و با تاريخ س��ازمان رزم س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي عجين شده است اما وقتي درباره 
موشك هاي بالستيك صحبت مي كنيم، عمدتاً 

نگاه ها به سمت نيروي هوافضاي سپاه مي رود. 
اين مسئله از سال گذشته دچار تغييراتي شده 
اس��ت و ش��اهد بوديم نيروي دريايي و سپس 
نيروي زميني سپاه نيز به موشك هاي بالستيك 
مجهز ش��ده اند اما اين موش��ك ها كمي با آنچه 
از خانواده بالس��تيك هاي ايران��ي ديده بوديم، 

متفاوت هستند. 
بر اساس فيلم جديدي كه توسط سپاه پاسداران 
منتشر شده اس��ت، به نظر مي رس��د نمونه اي 
جديد و كمي متفاوت تر از موش��ك هاي فتح به 
نيروي زميني سپاه تحويل شده است كه فعاًل با 

نام ۳۶0 نيز شناخته مي شود. 
  برتري ه�اي »فتح« بر خان�واده »فجر« 

در چيست؟
وقتي ب��ه مش��خصات اعالم ش��ده اخير براي 
خان��واده راكت هاي فج��ر چ��ه در مدل هاي 
غيرهدايت ش��ونده و چه هدايت ش��ونده نگاه 
مي كنيم، در بخش برد با اعدادي بين ۲0 تا ۷5 
كيلومتر مواجه هس��تيم اما هنگامي كه سراغ 
موش��ك فتح مي رويم با ب��رد ۱۲0كيلومتري 
مواجه مي ش��ويم كه يك فاصل��ه قابل توجه 
با راكت هاي س��ري فجر دارد. س��نگين ترين 
س��رجنگي در خان��واده فج��ر در ي��ك مدل 

هدايت ش��ونده ۲۶0 كيلوگ��رم وزن دارد ولي 
همچنان در برد، دس��ت برتر با موش��ك فتح 
اس��ت، )وزن س��رجنگي موش��ك فتح حدود 
۱50كيلوگرم اس��ت(، ضمناً وقت��ي به بحث 
سرعت مي رسيم، شايد برتري خاص موشك 
كوچك و چابك سپاه مشخص مي شود، البته 
در راكت هايي مثل س��ري فجر امكان رسيدن 
به سرعت سه ماخ وجود دارد، در حالي كه در 
فتح اين ع��دد به چهار ماخ مي رس��د. افزايش 
يك ماخ، رقمي بس��يار قابل توج��ه، خصوصاً 
در فضايي مثل منطقه غرب آسياس��ت كه در 
سال هاي اخير مملو از سامانه هاي ضدموشك 
شده است. در عين حال دقت كنيم كه طراحي 
پيش��رفته تر و اس��تفاده از م��واد كامپوزيتي 
مي تواند در كاهش س��طح مقطع راداري اين 

پرتابه بالستيك نيز مؤثر باشد.  
مس��ئله ديگر كه باز هم به دليل گذشت زمان 
و فاصل��ه تكنولوژي بي��ن اين دو س��ري ايجاد 
ش��ده، وزن اس��ت. براي نمونه در سري فجر5 
هدايت شونده وزن كلي ۹۲0كيلوگرم است، در 
حالي كه براي سري فتح اين عدد ۷۸۷ كيلوگرم 
اس��ت. اين تف��اوت، در مصرف س��وخت، برد و 

سرعت كشنده نيز نقش مهمي دارد. 

  تغيير سرجنگي در سري »فتح«
برخالف نمونه هايي از موش��ك فتح كه س��ال 
گذشته در روز صنعت دفاعي در رزمايش پيامبر 
اعظم)ص(۱۴ و در س��ال ج��اري در رزمايش 
پيامبر اعظم)ص(۱۷ مشاهده شد كه نوك تيز 
بودند، موش��ك فتح مشاهده ش��ده در كليپ 
اخير، داراي نوك تخت )Blunt( اس��ت. اين 
امر مي تواند آزمايش��ي براي اث��رات گرمايش 
آيروديناميكي باش��د كه با افزايش س��رعت، 
پديدار مي ش��ود. اين احتمال وج��ود دارد كه 
با توجه به طراحي نوك جديد، توان رس��يدن 
به س��رعت هاي بيش از چهار ماخ نيز براي اين 

موشك وجود داشته باشد. 
نكته جالب ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين 
است كه صنايع دفاعي كشور موشك هاي سري 
فتح را با نام تجاري BM- ۱۲0 معرفي كرده و 
به جاي كنيسترهاي حامل استوانه اي قبلي، در 
سري جديد از گونه هاي مكعبي استفاده كرده 
است كه مشخصاً نسبت به مدل قبلي كوچك تر 
و س��بك تر هس��تند. اين حركت به ظاهر ساده 
در بحث ه��اي انبارداري، نق��ل و انتقال و نصب 
راحت تر به نسبت مدل هاي اس��توانه اي قبلي، 

داراي برتري هاي خاصي هستند.

گزارشي از دستاورد جديد دفاعي
خوداتكايي مهم نيروي زميني سپاه با نسل جديد »فتح«

   دفاعي

   گزارش

جمهوري اس�المي ايران و جمهوري فدراسيون 
روسيه توافق كردند در گام اول، تعامالت تجاري 
فيمابين را به ۱۰ ميليارد دالر در سال افزايش دهند. 
اين موض��وع را روز گذش��ته آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي پس از سفر دو روزه خود به مسكو در فرودگاه 
مهرآباد تهران بي��ان كرد. رئيس جمه��ور مباحث 
مطرح شده در اين سفر را در راستاي تحقق اهداف 
كالن سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي ايران، 
يعني تعامل حداكثري با كشورهاي جهان و به ويژه 

كشورهاي همسو و همپيمان با ايران دانست. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه در اين سفر توافق 
اساسي براي گسترش روابط همه جانبه و پايدار و 
سودمند بين دو كشور به دست آمد، افزود: »بدون 
ترديد توسعه روابط با روس��يه به امنيت و رفاه دو 
ملت كمك خواهد كرد. گس��ترش همكاري هاي 
دوجانبه تهران و مسكو حتماً براي منطقه و عرصه 
بين الملل امنيت س��از خواهد بود.« رئيسي با بيان 
اينكه در اين س��فر همچنين درباره مسئله پولي و 
بانكي بين دو كشور گفت وگو داشتيم، اظهار داشت: 
دو كشور مي توانند در جهت شكست سلطه دالر بر 
روابط پولي و بانكي گام بردارند و مبادالت خود را با 

پول ملي انجام دهند. 
رئيس جمهور ساير توافقات شكل گرفته ميان ايران با 
روسيه را در حوزه هاي مختلف اينگونه تشريح كرد: 
»وزير نفت كش��ورمان توافقات خوبي با مسئوالن 
انرژي روس��يه در حوزه توس��عه ميادين نفت و گاز 
داشت. در حوزه مسائل تجاري بر رفع موانع تجاري 
و جهش تجارت بين دو كش��ور توافق شد. در حال 
حاضر س��طح تعامالت تجاري بين دو كش��ور قابل 
قبول نيست، لذا دو كشور توافق كردند در گام اول 
تعامالت تجاري فيمابين را ب��ه ۱0 ميليارد دالر در 
سال افزايش دهند. دو كشور همچنين توافق كردند 
ظرفيت هاي كش��اورزي  و نيز زمينه هاي مناس��ب 
 مبادالت كاالهاي كش��اورزي دو طرف را به شكلي 
دقيق تر مورد شناسايي قرار دهند تا بتوانند نسبت 
به افزايش تبادل كاالهاي كش��اورزي اقدام كنند. 
در اين سفر بر فعال س��ازي كريدور شمال- جنوب 
توافق شد. اين مسير ترانزيتي زمان ترانزيت كاال از 
روسيه و كشورهاي مختلف شمالي ايران را به مناطق 
جنوبي بس��يار كوتاه ت��ر خواهد كرد. در اين س��فر 
همچنين گفت وگوهاي خوبي در زمينه گس��ترش 

همكاري هاي دفاعي، هوا فضا و فضايي انجام و مقرر 
شد وزارت امور خارجه و وزير نفت به عنوان رئيس 
طرف ايراني كميسيون مش��ترك اقتصادي اجراي 
مصوبات و توافقاتي را كه بين دو كش��ور انجام شده 

است تا حصول نتيجه نهايي دنبال كنند.«
آي��ت اهلل رئيس��ي همچني��ن مواض��ع دو كش��ور 
در سياس��ت خارجه را اينگونه بيان ك��رد: »بدون 
ترديد همكاري هاي ايران و روسيه مي تواند به حل 
بحران هاي منطقه اي و مسائل بين المللي و ارتقاي 
امنيت، ثبات، صلح و عدالت كم��ك كند. به عنوان 
نمونه تجربه همكاري خوبي كه ايران و روس��يه در 
زمينه مبارزه با تروريس��م و حفظ امنيت در سوريه 
داش��تند، مي تواند در حوزه هاي ديگ��ر از جمله در 
منطقه قفقاز و بخش هاي ديگر ك��ه مورد توافق دو 

طرف است، تكرار شود.«
رئيس جمهور با اظهار اميدواري نس��بت به اينكه 
مباحث مطرح ش��ده در ديدار س��ه س��اعته وي با 
رئيس جمهور روسيه هر چه س��ريع تر عملياتي و 
اجرايي شود، گفت: »وزراي امور اقتصادي و دارايي، 
نفت و وزير ام��ور خارجه نيز در جريان اين س��فر 
نشست هاي مختلفي داشتند و به توافقات خوبي 
با طرف هاي روسي رس��يدند. اميدواريم اين سفر 
نقطه عطفي براي ارتقاي روابط با كش��ور دوست و 
همسايه روسيه باشد و مجموعه اين روابط به ارتقاي 
سطح امنيت در منطقه و رفع بحران هاي منطقه اي 

و جهاني كمك كند.«
   س�ند جامع همكاري ها در مس�ير نهايي 

شدن
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي روز پنج شنبه در ادامه 
برنامه هاي س��فر دو روزه به روس��يه، ب��ا جمعي از 
فعاالن اقتصادي و تجار اين كش��ور دي��دار كرد و با 
تأكيد بر لزوم تحول در نظام پولي و بانكي بين ايران 
و روس��يه گفت: ب��راي حل اين مش��كل بانك هاي 
مركزي جمهوري اسالمي ايران و روسيه مي توانند 
توافق كنند بانك هاي ايران و روسيه در هر دو كشور 
فعال ش��وند تا فعاالن اقتصادي با سهولت مبادالت 
پولي و مالي خ��ود را انجام دهن��د. رئيس جمهور با 
اش��اره به پيش��نهاد يكي از حاضران درب��اره ايجاد 
بستري براي شناخت ظرفيت هاي استان هاي ايران 
و روسيه گفت: معرفي اين ظرفيت ها مهم است و با 
رفع مشكالت گمركي، نبايد مانعي در امور گمركي 

پيش پاي فع��االن اقتصادي باش��د، البته مقدمات 
نهايي شدن سند جامع همكاري هاي ايران و روسيه 

فراهم شده است. 
  ايران به دنبال تعامل حداكثري با جهان

همچنين آيت اهلل رئيسي در جريان برنامه هاي سفر 
خود به روسيه با حضور در دوماي روسيه با بيان اينكه 
جمهوري اسالمي ايران به دنبال »تعامل حداكثري« با 
همه كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه 
و همپيم��ان خود اس��ت، گفت: ه��دف و مبناي اين 
همكاري و تعامل، منافع متقابل ملت ها و شكل  دهي 

فزاينده به يك »جامعه   جهاني متمدن« است. 
رئيس جمه��ور اضافه كرد: »امروزه خوش��بختانه 
افق  هاي بسيار روشني براي همكاري  هاي دو كشور 
در سطوح دوجانبه، منطقه  اي و بين  المللي مشاهده 
مي شود. تقويت روابط ايران و روسيه در قالب هاي 
دوجانبه و چندجانبه موجب رونق اقتصاد دو ملت 
و تقويت امنيت منطقه اي و بين المللي مي ش��ود. 
ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري فراوان و مكمل دو 
كشور، در كنار قدرت و اثرگذاري هر يك از دو كشور 
ما در مناطق جغرافيايي خود، مي تواند همگرايي 

بين مناطق را تقويت كند.«
رئيس��ي نظام مبتني بر سلطه و اس��تيال را روشي 
شكس��ت خورده در نظام بين الملل عن��وان كرد و 
با بيان اينكه »مقاومت ملت ها« چنين سياس��تي 
را به شكست كشانده اس��ت، تصريح كرد: »تجربه 
نظاِم بين  ا لمللي مبتني بر اس��تيال و س��لطه نشان 
مي دهد برون  داد آن چيزي جز جنگ و خش��ونت 
و ناامني و تفرقه ميان ملت  ها نبوده است. شكست 
سياست لشكركشي و اشغال و مجبور شدن امريكا 
به فرار از عراق و افغانس��تان، ناش��ي از يك مفهوم 
است؛ مقاومت ملت  ها. انديشه مقاومت در خدمت 
اس��تقالل كشورهاس��ت. در دوران جديد، مفهوم 
مقاومت، نقش محوري در مع��ادالت بازدارندگي 
ايفا مي  كند. الگوي موفق همكاري ايران و روس��يه 
در سوريه نيز در ادامه   مقاومِت ملت و دولت سوريه، 
تضمين كننده   استقالل كشورها و قوام بخش امنيت 
منطقه  ا ي بوده اس��ت. در اين مس��ير، از همكاري 
فدراس��يون روسيه با راهبري هوش��مندانه جناب 
آقاي پوتين برخوردار بوده ايم كه جاي قدرداني دارد 
و مي تواند الگويي كارآمد، براي توسعه همكاري  ها در 

عرصه هاي مختلف قلمداد گردد.«

   امريكا با تروريست ها ائتالف كرده است
ائتالف شيطاني امريكا با تروريست ها بخش ديگري 
از نطق رئيس جمهور كش��ورمان در دوماي روسيه 
بود. رئيسي در اين زمينه هم گفت: »ائتالِف شيطاني 
امريكا با تروريس��ت  ها، براي جهانيان به خصوص 
ملت هاي غرب آسيا از س��وريه تا افغانستان چون 
روز، روشن است. اكنون برنامه هاي پيچيده اي براي 
اعزام تروريست  هاي تكفيري به مأموريت  هاي جديد 
از قفقاز تا آس��ياي مركزي در جريان است. تجربه 
نشان داده اس��ت اين انديشه ناب اسالمي است كه 
توان ممانعت از شكل  گيري افراط  گرايي و تروريسم 
تكفي��ري را دارد.« رئيس جمه��ور س��پس درباره 
گسترش ناتو هم هشدار داد و گفت: »ناتو به دنبال 
نفوذ در حوزه هاي جغرافيايي مختلف، با پوشش  هاي 
جديد است كه منافع مشترك كشورهاي مستقل 
را با تهديد مواج��ه مي كند. تروي��ج حكومت هاي 
غرب گرا و مقابله با دموكراسي  هاي مستقل و مبتني 
بر هويت و س��نت  هاي ملي، بخش��ي از پروژه هاي 
ناتوی فرهنگي است كه بيانگر رياكاري موجود در 

اين الگوي رفتاري در حاِل افول مي  باشد.«
   رف�ع مش�كل ص�ادرات؛ اولوي�ت دولت 

سيزدهم
رئيس جمهور همچني��ن در ادامه برنامه هاي س��فر 
خود به مسكو شامگاه چهارشنبه در ديدار با جمعي 
از ايراني��ان مقيم روس��يه، اولويت اساس��ي اعضاي 
دولت را رفع مش��كالت ص��ادرات دانس��ت و اظهار 
داشت: »بايد توليد و صادرات قابل پيش بيني باشد و 
صادركنندگان و توليدكنندگان بتوانند با پيش بيني 
در اين حوزه فعاليت كنند. ريس��ك پذيري درس��ت 
اس��ت اما تا حدودي بايد اقتصاد نيز قابل پيش بيني 
باش��د تا فعاالن اين حوزه هم دچار خسارات نشوند. 
برخي از اقدامات براي اصالح نظام اقتصادي در آغاز 
راه اس��ت كه برخي از آنها خ��ود را در بودجه ۱۴0۱ 
نشان خواهد داد.«رئيس جمهور با اش��اره به امكان 
ايجاد بستر مناسب براي كاالهاي ايراني در بازارهاي 
روسيه اظهار داشت: رئيس جمهور روسيه هم گفت 
كه سهم ايران در بازار اين كشور حتماً مي تواند ارتقا 
پيدا كند. رئيس جمهور با اشاره به افزايش سطح روابط 
با برخي كش��ورها در ماه هاي گذش��ته گفت: آمارها 
نشان مي دهد به همت بازرگانان و تجار كشورمان و 
مسئوالن، صادرات افزايش يافته است. همه ايرانيان 
در هر كجاي جهان بايد نگاه شان به رشد و پيشرفت 

ايران باشد و توان خود را براي اين كار صرف كنند. 
   افراط گرايي به مسلمانان ضربه زد

دي��دار ب��ا رئي��س ش��وراي مفتي��ان روس��يه از 
ديگر برنامه هاي رئيس��ي در س��فر به روس��يه بود. 
رئيس جمهور در اين ديدار با اش��اره به روابط خوب 
ايران و روسيه گفت: »براي جمهوري اسالمي ايران 
ارتباط با مسلمانان روس��يه اهميت ويژه اي دارد. از 
ويژگي هاي كشور روسيه آن است كه پيروان اديان 
الهي و ابراهيمي در كنار هم با اعتقادات خود زندگي 
مي كنند. آنچه امروز بايد در كن��ار الحاد و بي ديني 
نگران آن بود، مسئله افراط گرايي است. افراطي گري 
و تكفير بسيار به مس��لمانان ضربه زد. عده اي به نام 
اس��الم و ال اله اال اهلل به دين خدا خسارت وارد كردند 
و ما بايد نس��بت به جريان تكفيري حساس باشيم. 
مواضع ما و روسيه در س��وريه عليه كفار نبود بلكه 
عليه عامل دست استكبار و رژيم صهيونيستي بود.« 
»راوي��ل عي��ن الدين« رئي��س ش��وراي مفتيان 
روس��يه نيز در اين ديدار با اعالم خرسندي از سفر 
رئيس جمهور كشورمان به مسكو تصريح كرد: »ما 
مي فهميم مالقات ش��ما با رئيس جمهور روس��يه 
چقدر مهم اس��ت و براي مسلمانان روسيه هم اين 
ديدار بسيار بااهميت اس��ت. نماز شما در كرملين 
بسيار نمادين و ش��اخص بود و از فنالند براي من 

نوشتند كه بركت به داخل كرملين آمد.«


