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رئیس جمهوری با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و 
اعتقادی دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: سطح روابط 
دو کشور در زمینه های مختلف را کافی و مطلوب نمی دانیم، 
مصمم هستیم گام های بلندی برای توسعه همه جانبه روابط 
به نفع دو ملت برداریم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در دیدار »صاحبه 
غفاراوا« رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، ظرفیت های 
گسترده در مسیر توسعه روابط تهران- باکو را مورد اشاره قرار 
داد و اظهارداشت: شــرکت های مختلف و بخش خصوصی 
ایرانی آمادگی دارند در روند بازســازی مناطق آذربایجان و 
اجرای  پروژه های مشــترک در بخش های فنی، مهندسی و 
زیربنایی، مشارکت و همکاری داشته باشند. رئیسی با تاکید 
بر اینکه ایران پیشرفت و امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت 
خود می داند، گفت: دو کشــور می توانند در روابط دو جانبه و 
منطقه ای همکاری ها و هماهنگی های نزدیک و موثری در 
راستای منافع دو ملت و امنیت و ثبات در منطقه داشته باشند. 
»صاحبه غفاراوا« رئیس مجلس ملــی جمهوری آذربایجان 
نیز در این دیدار با تبریک و ابالغ ســالم الهام علی اف رئیس 
جمهور کشورش، گفت: اطمینان داریم در دوره جدید، روابط 
و مناســبات تهران و باکو بیش از پیش توسعه خواهد یافت و 
آذربایجان از مشارکت و حضور شرکت های ایرانی در اجرای 

طرح ها و پروژه های مختلف استقبال می کند.
 مانعی سر راه گسترش تعامالت ایران و کویت 

وجود ندارد
رئیس جمهوری با بیان اینکــه روابط واقعی ایران و کویت 
بســیار طوالنی تر از روابط دیپلماتیک ۶۰ ساله و برگرفته از 
اعتقادات و باورهای دو ملت است، گفت: مانعی سر راه گسترش 
تعامالت دو کشــور وجود ندارد و معتقدم دوره جدیدی برای 
همکاری بین کشورهای منطقه آغاز شده است.  رئیسی پیش از 
ظهر جمعه در دیدار »احمد ناصر المحمد االحمد جابر الصباح«، 

وزیر امور خارجه کویت، با بیان اینکه دشــمنان و بدخواهان، 
روابط برادرانه بین ملت های منطقه را نمی پسندند، افزود: با 
این وجود باید برخالف خواسته آنها روز به روز سطح مناسبات 
را ارتقا دهیم. رئیسی افزود: اگر مسئله و مشکلی بین کشورهای 
منطقه وجود دارد، باید با گفت و گو و تعامل حل و فصل شود و 
نباید اجازه داد هیچ جای پایی برای دخالت بیگانگان در منطقه 
ایجاد شود. »احمد ناصر المحمد االحمد جابر الصباح«، وزیر 
امور خارجه کویت نیز در این دیدار با اظهار امیدواری نسبت به 
اینکه در دوره پیش رو، صفحه ای جدید از روابط با ایران را رقم 
بزنیم، اظهار داشت: آمادگی داریم تا به محض تشکیل کابینه 
حضرتعالی، همــکاری برای تدوین طرحــی عملیاتی برای 

گسترش همه جانبه روابط را آغاز کنیم.
گسترش روابط، دوستی دیرین ایران و قرقیزستان را 

تقویت می کند
رئیس جمهوری در دیدار رئیس مجلس ملی قرقیزستان، 
گفت که ایران و قرقیزستان همواره روابط حسنه و دوستانه ای 
داشته اند. گسترش روابط، دوستی دیرین ایران و قرقیزستان 

را تقویت می کند. 
رئیســی ظهر جمعه در دیدار »ناالنت مامیتوف« رئیس 
مجلس ملی قرقیزستان، اظهار داشت: سطح روابط فعلی دو 
کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری کافی نیست و باید 
برای ارتقای تعامالت دو کشور به سطوح باالتر گام های جدی 

برداشت.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دوستی عمیق و دیرین 
ایران و قرقیزستان با گسترش مناسبات در عرصه های مختلف 
بیش از گذشته تعمیق و تقویت شود، افزود: ظرفیت های باالیی 
برای گسترش روابط داریم که باید برای فعال کردن آنها برنامه 

ریزی مناسب داشته باشیم.
»ناالنت مامیتوف« رئیس مجلس ملی قرقیزستان نیز در 
این دیدار گفت: قرقیزستان بسیار به گسترش روابط اقتصادی 

و تجاری خود با جمهوری اسالمی ایران عالقمند است.

روابط ایران با تانزانیا و زنگبار دوستانه و مطلوب است
رئیس جمهوری روابط ایران با تانزانیا و زنگبار را دوستانه 
و مطلوب عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب 
موجود و نیز نزدیکی عمیق و تاریخــی ملت های ما به ویژه با 
شیرازی تبارهای زنگبار، باید سطح روابط و همکاری های دو 

کشور را ارتقا دهیم. 

رئیسی ظهر جمعه در دیدار »جوب یوستینا انوگای« و »زبیر 
علی مولود« روسای مجالس تانزانیا و زنگبار، روابط دوجانبه را 
دوستانه و مطلوب توصیف کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های 
مناسب موجود و نیز نزدیکی عمیق و تاریخی ملت های ما به 
ویژه با شیرازی تبارهای زنگبار، باید سطح روابط و همکاری ها 
را ارتقا دهیم. وی اظهار امیدواری کرد که روابط پارلمانی بین 
مجلس شورای اسالمی ایران با مجالس تانزانیا و زنگبار به توسعه 
تعامالت دوجانبه و منطقه ای طرفیــن کمک کند. »جوب 
یوستینا انوگای« و »زبیر علی مولود« روسای مجالس تانزانیا و 
زنگبار نیز در این دیدار  امیدواری کردند که در دوره جدید، روابط 

و تعامالت دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی گسترش یابد.
  شرایط مناسب برای تقویت روابط ایران و عراق 

فراهم شده است
رئیس جمهوری در دیدار با رئیس اقلیم کردســتان عراق 
گفت: امروز شرایط مناسبی فراهم شــده تا بر پایه اشتراکات 
تاریخی و فرهنگی، روابط و همکاری های قوی تر و گسترده 
تری در بخش های مختلف و در راستای رونق اقتصادی داشته 
باشیم.  رئیسی دیروز همچنین در دیدار نچیروان بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان عراق، روابط جمهوری اسالمی ایران و عراق را 
ریشه ای و قلبی دانست و اظهار داشت: سطح تعامالت با عراق و 
به  ویژه اقلیم کردستان با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. باید 
با سازوکار معین، گام های استواری در جهت استفاده از همه 
ظرفیت های موجود و رفاه بیشتر مردم خود برداریم. رئیس اقلیم 
کردستان عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه خود را جزئی 

از ایران و انقالب اسالمی می دانیم، اظهارداشت: امیدواریم با 
حضور دولت جدید در ایــران، روابط موجود در همه زمینه ها 
توسعه یابد چرا که قابلیت های زیادی برای تحکیم و افزایش 

روابط بویژه درسطح مناسبات اقتصادی وجود دارد.
نچیروان بارزانی با تاکید بر اینکه اقلیم کردستان به امنیت 
جمهوری اسالمی ایران متعهد و پایبند است، تصریح کرد: در 
تمام زمینه هایی که با مشکل مواجه بودیم همیشه ایران را در 
کنار خود داشتیم و شهید حاج قاسم سلیمانی نقش زیادی در 
تامین امنیت عراق و اقلیم در مقابل هجوم داعش داشت، خود 
را مدیون ایران می دانیم و یقین بدانید که اقلیم نیز هرگز اجازه 

هیچ گونه  ناامنی از خاک خود علیه ایران را نخواهد داد.
اراده جدی ایران بر توسعه روابط با امارات است

رئیس جمهوری در دیدار فرستاده ویژه امارات متحد عربی 
با یادآوری روابط دیرینه و اشتراکات دینی و فرهنگی دو ملت 
ایران و امارات، گفت: اراده جدی و صمیمانه ایران توسعه روابط 
با امارات است و در مسیر گسترش روابط دو کشور در زمینه های 
مختلف به ویژه حوزه اقتصادی هیچ مانعی وجود ندارد.  رئیسی 
با اشاره به اراده جدی امارات متحده برای تعمیق و تحکیم همه 
جانبه روابط با ایران در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و 
تجاری، گفت: برای تسریع در روند توسعه روابط، مناسب است 
سازوکار مشترکی ایجاد شود تا ظرفیت ها و راه های تحکیم 
مناسبات و همکاری های دو کشور را در زمینه های مختلف 
عملیاتی کند. رئیسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
دوست واقعی و صادقی برای امارات و سایر کشورهای منطقه 
است، اظهار داشت: نسبت به مردم امارات احساس عالقه قلبی 
داریم و ارتباط نزدیک دو دولت می تواند زمینه ساز برقراری 

روابط برادرانه و همکاری های نزدیک تر بین دو ملت باشد.  

رئیس جمهوری اســالمی ایران حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین را بعنوان نمونه ای از دوستی واقعی مردم ایران یاد کرد 
و گفت: به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که داریم اما در 

دفاع از مردم فلسطین به وظیفه دینی و انسانی خود عمل می 
کنیم و انتظار داریم کشورهای مسلمان و عرب نیز در این زمینه 
پیشقدم باشند و در این صورت تجاوز و تعدی صهیونیست ها 
نیز از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه آینده یمن باید توسط 
خود یمنی ها رقم بخورد، اظهار داشت: نگاه مشترک کشورهای 
منطقه در این زمینه می تواند به نفع صلح و ثبات در منطقه بوده و 
منافع کشورهای منطقه را نیز تضمین کند. رئیسی خاطرنشان 
کرد: صهیونیست ها دوســتدار ملت های منطقه نیستند و 
با عادی ســازی روابط بدنبال تضعیف ظرفیت جهان اسالم 
هستند. فرستاده ویژه امارات متحده عربی نیز در این دیدار با 
اشاره به مناسبات ریشه دار دو کشور خاطرنشان کرد: با توجه به 
حکمت و درایتی که در سخنرانی شاهد بودیم نسبت به آینده 
روابط و استقرار صلح و ثبات در منطقه، اطمینان خاطر داریم 
و مصمم هستیم سطح روابط با تهران را هرچه بیشتر افزایش 
دهیم. فرستاده ویژه امارات متحده عربی با بیان اینکه با دستور 
رهبر کشــور خود به ایران آمده ایم تا اراده جدی خود را برای 
تعیمق همه جانبه روابط با ایران نشان دهیم، گفت: پیام حضور 
ما در این سفر ارتقای همکاری ها در زمینه های متنوع است و 
برای تعمیق و نهادینه سازی روابط با تهران به نفع دو ملت برادر 

تالش خواهیم کرد.
  ایران و نیجریه ظرفیت های مناسبی 

برای گسترش روابط دارند
رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران 
و نیجریه در عرصه های مختلــف همکاری های خوبی با هم 
داشــته اند، گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب دو کشور، 
آمادگی داریم برای فعال شــدن این توانمندی ها در مســیر 

گسترش روابط، گام های بلند و استوار برداریم. 
رئیســی، دیروز در دیدار »زبیــرو دادا« وزیر امور خارجه 
نیجریه با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 
تعامالت با کشورهای آفریقایی اراده جدی دارد، افزود: مسئوالن 
نیجریه ای نیز تالش کنند موانع احتمالی گسترش روابط دو 
کشور را برطرف کنند. »زبیرو دادا« وزیر امور خارجه نیجریه 
نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور دوستانه و صمیمی 
است، اظهار داشــت: امیدواریم در دوره جدید بتوانیم سطح 

همکاری های دوجانبه را بیش از پیش ارتقا دهیم.

خبر
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تأکید رئیسی بر گسترش روابط و دوستی با کشورها
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با توصیه نفتی روسیه، چقدر می توان روی دوستی مسکو حساب کرد؟

تحدید روسی بعد از 
یکایی یم آمر تحر

علی اکبر والیتی، هفته گذشته در حاشیه 
مراســم تنفیذ ابراهیم رئیســی در پاسخ به 
خبرنگاری کــه از او پرســید اولویت دولت 
رئیسی چه باید باشد، گفت: »اولویت دولت 
آقای رئیســی باید همکاری و ایجاد روابط 
راهبردی با چین و روسیه باشد که می تواند 
به پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک کند.«

این توصیه والیتی مخالفان بســیاری در 
داخل دارد. کشمکش بر سر تمایل به سوی 
غرب یا شرق همواره یکی از دعواهای اصلی 
جناح های سیاسی در کشور بوده است. البته 
دعوا منحصــر به امروز و دیروز هم نیســت؛ 
سابقه اش به خیلی پیشتر از اینها بازمی گردد. 

در دوران شــاه و ســالطین هم دربارها یا به 
سوی شرق غش می کردند، یا غرب؛ معموال 
هم این غش کردن ها آخــر و عاقبت خوبی 

پیدا نکرده اند. 
آن عدم تعادل در برقراری ارتباط با بلوک 
شــرق و غرب مانند ارثیه دســت به دست 
چرخیده تا به امروز هم رسیده است. دولت 
روحانی متهم بــود به غرب گرایــی و حاال 
راستگراها از رئیسی می خواهند که به سوی 
شــرق بچرخد؛ هرچند کــه مخالفت ها نیز 
وجود دارد. برای نمونــه روزنامه جمهوری 
اســالمی پس از اظهارات والیتــی درباره 

اولویت دولت رئیسی نوشت:...

ترکتازی طالبان در افغانستان ادامه دارد

سیل حرکت پناهجویان آواره افغان به سمت ایران 
شهرنوشت 6


