
 واشنگتن
  در توهم 

قبله عالم بودن

تاکید سرلشکر باقری 
بر لزوم افزایش 

همکاری های نظامی 
ایران و ترکیه

صفحه 4

صفحه 2

وقتی آمریکا همچنان بر دو راهی سازی های 
کاذب به جای تعهدپذیر شدن اصرار دارد 

صفحه 3

رئیس مجلس در دیدار با وزیر خارجه سوریه:

 آمریکایی ها پذیرفته اند 
با جنگ به جایی نمی رسند
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ســفر پوتین به ایران در حالی که برخی در داخل 
و برخی دیگر در خارج در صدد تخریب این سفر 
بر آمدند اما آن چه که به دســت آمد،  تصمیمات، 
تحــوالت و اتفاقات بزرگی اســت کــه در آینده 

نزدیک نتیجه خواهد داد.
در کنار ســفر والدیمیر پویتن بــه تهران،  رجب 
طیــب اردوغان نیز مهمان کشــورمان بود و پس 
از چندی بی مهری به جمهوری اســامی ایران، 
به تهران آمد و با رهبر معظم انقاب اسامی نیز 

دیدار کرد.
آنچه کــه در این دیــدار جلب توجــه می کرد، 
 ســخنانی بود که حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 

بیان کردند.
آنجــا که گفتنــد » ما همواره از دولت شــما در 
مسائل داخلی و در مقابل دخالتها دفاع کرده ایم« 
اشاره غیر مستقیم به کودتایی بود که می رفت تا 
به سرنگونی دولت اسام گرای اردوغان بینجامد 
 امــا حمایت ایــران یکی از دالیل مهم شکســت 

کودتا بود.
مســئله دیگر، ســوریه بود که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به آن اشــاره کردند و هشدار الزم را به 

آقای اردوغان دادند.
قدر مسلم سفر دو مقام عالیرتبه دو کشور منطقه 

به ایران چند موضوع مسئله را روشن تر کرد.
تنها کافی است سفر بایدن در جایگاه یک ابرقدرت 
سلطه گر را به منطقه و عربستان سعودی با سفر 
پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران مقایسه کرد 
آنگاه به این نتیجه رســید که کدام سفر دستاورد 

مثبت و مفید داشته است.
سفر بایدن به منطقه غرب آسیا برای به هم زدن 
هر چه بیشتر اوضاع و شرایط منطقه بود اما سفر 
پوتیــن و اردوغان به ایران برای برقراری امنیت و 
ثبــات و پایان دادن به سیاســت های تخریبی و 

نابودگر غرب در منطقه است.
روسیه علیرغم فضاسازی های منفی که علیه این 
کشــور می شــود قابل اعتماد است و در چندین 
مرحله شــاهد اثبات این ادعا بوده ایم، مهمترین 
آن، مشارکت روســیه با ایران در جنگ با داعش 

در سوریه است.
نقاط مشــترک ایران و روسیه حتی از کشورهایی 
همچون ترکیه نیز بیشتر است چرا که هم اکنون 
با وجود تصمیماتی که در اجاس آستانه و ادامه 
نشســت ها در همیــن زمینه ترکیــه بر خاف 
تصمیمات نشست درباره ســوریه رفتار می کند 
که البته پیش بینی می شــود با توجه به توصیه 
هــای ایران در ســفر اقای اردوغان بــه ایران، و 
تصمیماتی که در نشســت تهران گرفته شود، به 

تغییر سیاست در قبال سوریه بینجامد.
دیدار صمیمــی و نزدیک پوتیــن و رهبر معظم 
انقاب اســامی، که در تصاویر دیده می شــود 
نشــان از اعتماد دو طرف به یکدیگر اســت، این 
اعتماد، ســرمایه بزرگی اســت که هر دو کشور 
باید برای حفظ آن تاش کنند چرا که همگرایی 
کشورهای مستقل در مقابل هجوم گسترده غرب 
به رهبری آمریکا، نیاز حیاتی شــرق است که اگر 
ادامه نیابد، قدرت غرب را بیشــتر می کند و نفوذ 

آن باعث ایجاد چالش های جدی خواهد شد.
اکنون شــرایط منطقه و تحوالت بین المللی در 
جهت سیاست های مشترک ایران، روسیه و چین 
است. پیوستن به این ائتاف کشورهای منطقه را 

از خط نابودی نجات خواهد داد.
دیــدار پوتین با رهبر معظم انقاب نیز متفاوت از 

دیدارهای ایشان با سران دیگر کشورها بود.
دیدار بســیار صمیمانه و پر محتوا بود که چنین 
دیدار و سخنانی که در آن رد و بدل شده است، بر 
تحوالت منطقه ای و جهانی تأثیر گذار خواهد بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار 
فرمودند؛»جنگ یک مقوله خشــن و سخت است 
و جمهوری اســامی از اینکه مــردم عادی دچار 
آن شوند به هیچ وجه خرســند نمی شود، اما در 
قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست 
نمی گرفتید، طرف مقابل بــا ابتکار خود، موجب 

وقوع جنگ می شد.«
نکته بســیار مهمی که رهبر معطم انقاب به آن 
اشاره کردند، بسیار مهم و دقیق است. اگر جنگی 
که از ســوی غربی ها علیه روسیه بر سر اوکراین 
آغاز می شــد، این جنگ محدود کنونی نبود بلکه 

بسیار گسترده تر و فراگیرتر بود.
اکنون روســیه ابتکار عمل را در دســت گرفت و 
اجازه نداد یک جنگ بزرگ شــکل بگیرد. جنگی 
که روســیه و اوکراین مشغول آن هستند، جنگی 
نیســت که آمریکایی ها می خواستند. عاوه بر آن 
رهبر انقاب در ســخنان خــود از جنگ نیز ابراز 

ناخرسندی کردند.
قطعاً ســفر دو مقام عالیرتبه روســیه و ترکیه به 
تهران، دســتاوردهای بزرگی در منطقه و جهان 
خواهد داشت. برای عمیق تر و تأثیر گذارتر کردن 
ادامه نشست آستانه برای بحران سوریه، چین نیز 
ظرفیــت حضور در این همگرایی را دارد و حضور 

آن نیز می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

نتایج مثبت یک دیدار

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز مطرح کرد:

 تبادل پیش نویس سند 
همکاری جامع میان ایران و روسیه 
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ــر ــبـ خـ

رئیس جمهور: سرمقاله
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خبرگزاری دولتی روسیه: 

مسکو و تهران آماده مشارکت راهبردی هستند
»ریانووستی« در تحلیلی نوشت همزمان با سفر پوتین به تهران، دو کشور آماده ایجاد مشارکت 
راهبردی هســتند و روســیه می تواند از ایران درس هایی برای شکل  دادن به هویت بدون اتکا 

به غرب بیاموزد.
به گزارش فارس، خبرگزاری دولتی »ریانووســتی« روســیه در تحلیلی به قلم »پتر آکوپوف« 
نوشت: روسیه و ایران اکنون به سمت یک معاهده همکاری راهبردی جامع حرکت می کنند که 
می تواند ۲۰ یا ۲۵ ســال ادامه یابد و احتمال دارد همین امســال امضا شود. در ژانویه، ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور ایران پیش نویس ایرانی را به والدیمیر پوتین در مســکو ارائه کرد و ماه 

گذشته سرگئی الوروف )وزیر خارجه روسیه( نسخه روسی را به تهران آورد.
به نوشته این تحلیل، روسیه و ایران به متحدان نظامی تبدیل نخواهند شد )اگرچه تمرین های 
مشــترک به شــکلی فزاینده تکمیل کننده همکاری های نظامی-فنی آن هاست(، اما روابط دو 

کشور بسیار جدی توسعه خواهد یافت.
طبق این تحلیل، »ایران به طور فزاینده ای در قالب چندجانبه همکاری با روســیه مشــارکت 
دارد - به سازمان همکاری شانگهای )SCO( پیوسته- روند الحاق آن در پاییز تکمیل می شود 
- و می خواهد به بریکس بپیوندد. به عبارت دیگر، صحبت از یک مســیر تمام عیار به ســمت 
همکاری های راهبردی بین دو کشور چه در سطح دوجانبه و چه در صحنه جهانی است. روسیه 
و ایران پتانســیل بســیار زیادی برای همکاری دارند، از تجارت گرفته تا کریدور حمل و نقل 
شمال-جنوب که دریای بالتیک را به بنادر ایران در دریای عرب متصل می کند. یعنی اتحادیه 

اروپا از طریق دریای خزر به هند می رسد«.
این گزارش می افزاید: نباید فکر کنیم که درگیری روســیه با غرب آن را بی ربط کرده اســت - 
پتانســیل تجارت شمال- جنوب هنوز بســیار باال است. حتی اگر جنگ تحریم ها بین روسیه و 
اتحادیه اروپا برای مدت طوالنی ادامه یابد، کریدور برای تجارت روســیه با خاورمیانه و آســیا 
مورد نیاز خواهد بود. به باور نویســنده این تحلیل، »از همه مهمتر این است که نزدیک شدن 
به ایران در راســتای منافع استراتژیک روسیه اســت. زیرا ما صرفاً با وارث تمدن های بزرگ، با 
یک کشور ۸۶ میلیونی قوی سر و کار نداریم، بلکه با یکی از قوی ترین ملت های جهان از نظر 
روحی روبرو هستیم. ایران واقعاً یک کشور مستقل است، راه خودش را می رود، به دنبال اشکال 
حکومت و ســازمان دهی اجتماعی خود اســت، از منافع ملی خود دفاع می کند و در برابر هیچ 

فشار خارجی سر فرود نمی آورد«.
در ادامه این گزارش آمده اســت: این دقیقاً همان کاری اســت که روسیه انجام می دهد، اما ما 
هنوز این روند را به طور کامل تکمیل نکرده ایم. و فقط بحث تجربه ایران از زندگی و توســعه 
تحت چند دهه تحریم های غرب نیســت - که این هم مفید خواهد بود، بلکه دنیای قدیمی که 
در آن غرب می تواند به طور قابل توجهی مانع کشــورهای ناخوشایند برای خود شود )و آن ها 
را تهدید به نابودی کند( چیزی مربوط به گذشــته اســت. مهمتر از آن، ایران توانسته فرمول 
ســاختار حکومتی و روابط اجتماعی خود را بیابد، فرمولی که دقیقاً هویت و آرزوهای ملی آن 

را بیان می کند.
به نوشــته این خبرگزاری روسی، »جمهوری اسامی کپی از نمونه های خارجی، غربی و شرقی 
نیســت، اختراع منحصر به فرد ایرانی اســت. این پیچیده است، هم بر اساس سنت )مذهبی و 
ملی( و هم بر مفهوم شــکل صحیح نمایندگی مردمی و اجرای قوانین اســامی. با مشــکات، 
اشــتباهات و درس هایش، اما دوام آوردن در سخت ترین شرایط بیرونی. هیچ یک از قدرت های 
بزرگ - که بی شــک ایران در میان آنهاســت - در دهه های اخیر چنین خاقیتی را در ساخت 
نوع جدیدی از حکومت از خود نشــان نداده اند. آخرین موردی که تجربه مشابهی داشت اتحاد 

جماهیر شوروی بود«.

رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی 
درحال ثمردهی است

 ادامه تقابل
 زمینی های بد و 
فضایی های خوب
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عرض  تهنیت  و  تبریک  را  جنابـعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 
از  فرهنـگی  خطیر  عرصه  این  در  را  شما  افـزون  روز  توفیق  و  نموده 

خواستاریم. متعال  خداوند 

سرپرستی روزنامه در خراسان جنوبی

جناب آقای علی فرخنده
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

لغو مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

دولت باید به حقوق سایر بازنشستگان 38 درصد بیفزاید
صفحه 2


