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 رئیس جمهور در اجالس پیمان امنیت دسته  جمعی:

حل مسائل افغانستان تنها از 
طریق گفت و گو بين افغان ها 
امکان پذیر است
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رئیس جمهور با بیان اینکه حل مسائل افغانســتان تنها از طریق 
گفت وگو بیــن افغان ها امکان پذیر اســت؛ گفت: حضــور آمریکا در 
افغانستان دســتاوردی جز افزایش بی ثباتی، رشد تروریسم، افزایش 
تولید مواد مخدر،گســترش جرم و جنایت، نابودی زیرساخت های 
اقتصادی، رنج و درد و هزاران داغ برای خانواده های مظلوم افغانستان 

نداشته است.
ابراهیم رئیسی ظهر جمعه طی سخنانی در اجالس پیمان امنیت 
دسته  جمعی با موضوع افغانستان که در حاشیه بیست و یکمین نشست 
سران کشورهای ســازمان همکاری شــانگهای در دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان برگزار شــد، گفت: تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره 
مقاومت مردم این کشوردر برابر حضور دخالت خارجی به ما می دهد، 
مردم افغانستان ثابت کردند که نمی پذیرند کشوری خارجی سرنوشت 

آنها را رقم بزند.
رئیسی با بیان اینکه کشورهای همســایه مسئولیت بسیار مهمی 
در این برهه تاریخی افغانســتان دارند، تصریح کرد: ما باید شرایطی 
را فراهم کنیم تا مردم و گروه های این کشــور بتوانند تعاملی مثبت 
و مسالمت آمیز داشته باشند و بتوانند مســیر آینده کشور خود را به 

درستی ترسیم کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما معتقدیم زمانی صلح در افغانســتان 
پایدار خواهد شــد که دولت و ارکان حاکمیت بازتاب دهنده ترکیب 
جامعه افغانستانی باشــد و تمامی اقوام و گروه های این کشور به طور 
واقعی احساس کنند شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت 

دارند و حاکمیت مبتنی بر رای و نظر مردم است.
 متن کامل سخنان حجت االسالم رئیسی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
د َو آلِِه  ِدنا َو نَِبیَِّنا ُمَحمَّ ُ َعلَی َســیِّ اَلَحمُدهللِ َرِبّ العالَمین و َصلَّی اهللَّ

اِهِرین و صحبه المنتجبین الطَّ
تشکر می کنم از جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جلسه، 
افغانســتان در روزهای پرالتهابی به ســر می برد دولت این کشور به 
صورت یکباره در کمتــر از دو هفته فروپاشــید آن هم به رغم حضور 
نظامی ۲۰ ســاله آمریکا در افغانســتان، حضور آمریکا در افغانستان 
دســتاوردی جز افزایش بی ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید مواد 
مخدر، گسترش جرم و جنایت، نابودی زیرساخت های اقتصادی، رنج 
و درد و هزاران داغ برای خانواده های مظلوم افغانستان نداشت. خون 
هزاران ســرباز آمریکایی و اروپایی را نیز به هدر داد، سقوط پرشتاب 
دولت افغانستان به خوبی نشان داد که ساختارهایی که امریکا ایجاد 
کرد سخت، سست و بنیان است و این تجربه دردناک برای افغانستان 

و کشــورهای منطقه و جهــان بود. 
همکاران محترم مــا معتقدیم زمانی 
صلح در افغانستان پایدار خواهد شد 
که دولــت و ارکان حاکمیت بازتاب 
دهنده ترکیب جامعه افغانستانی باشد 
و تمامی اقوام و گروه های این کشــور 
به طور واقعی احساس کنند شراکتی 
اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت 
دارند و حاکمیت مبتنی بر رای و نظر 
مردم اســت. نادیده انگاشتن مردم و 
ضرورت های سیاسی و اجتماعی ناشی 
از نقش فعال مردم خســارت بار بوده 

عالوه بر خوِد افغانســتان زیان هایش متوجه همسایگان و کشورهای 
منطقه نیز خواهد شد.

تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره مقاومت مردم افغانستان در 
برابر حضور دخالت خارجی به ما می دهد، مردم افغانستان ثابت کردند 

که نمی پذیرند کشوری خارجی سرنوشت آنها را رقم بزند.
ما کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه تاریخی 
افغانستان داریم ما باید شــرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروههای 
این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت آمیز داشته باشند و بتوانند 

مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند.
نشست کشورهای همسایه افغانستان در هشتم سپتامبر و نشست 
وزرای خارجه ا یران، روســیه، چین و پاکستان برای بررسی تحوالت 
افغانستان پیام رســایی به مردم افغانستان است. مردم منطقه و تمام 
جهانیان که راه حل مسائل افغانســتان تنها از طریق گفت و گو بین 

افغان ها و به مدیریت افغان ها امکان پذیر است.
همکاران عزیز جامعه جهانی به طور عام و کشورهای منطقه به طور 
خاص در این برهه حساس مسئولیت های سیاسی و اجتماعی مهمی بر 
عهده دارند نخست بسیج تمامی امکانات کشورها در راستای حمایت و 
پشتیبانی از شکل گیری اجماع داخلی میان جریان های مختلف افغان، 

ترغیب همه طرف ها به بازگشت به میز مذاکره و حل موضوع است.
دوم ارائه کمک های سازمان یافته بشردوستانه به مردم افغانستان، 
بسیاری از مردم از روی اراده یا اجبار آواره شدند امروز در ایران اسالمی 
ما بیــش از ۳ میلیون مهاجر افغانســتانی داریم که اینــان مهمانان 

جمهوری اسالمی هستند.
 ســوم با توجه به تحوالت جاری در افغانســتان مــوج جدیدی از 
آوارگان افغان به سوی کشورهای همســایه هجوم آوردند، مدیریت 

این جمعیت انبوه و ممانعت از سرازیر 
شدن آنها به سایر کشــورها، عالوه بر 
تشریک مســاعی منطقه ای نیازمند 
کمک جدی نهادهــای بین المللی و 

کشورهای کمک کننده است.
 چهارم رفتارهــای یکجانبه و غیر 
سازنده برخی بازیگران که مسئولیت 
قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند، 
می تواند اجماع منطقه ای و بین المللی 
مورد نیاز بــرای پیشــبرد روند صلح 
افغانســتان را مخدوش نماید. در این 
میان لزوم نقش آفرینی سازمان ملل 

درخصوص بحران افغانستان نیز نباید فراموش شود.
این روزها گزارش های نگــران کننده ای از حضور افراد وابســته 
به گروههای تروریســتی چند ملیتی از جمله داعش در افغانســتان 
دریافت شده است که بیش از گذشته خطر ایجاد کانونی برای صدور 
ناامنی به منطقه و جهان را برجســته می کند و همگان را نگران شکل 
گیری همگرایی بین جریان های تکفیری، افراطی گری در افغانستان 
با گروههای مشابه در منطقه آســیای مرکزی، عراق، سوریه و دیگر 
کشورها می کند. همکاران عزیز مساله افغانستان پیچیده اما شناخته 
شده اســت و راه حل  ها غامض اما در دسترس هســتند، همه ما باید 
دوستان مان در افغانستان را به پیگیری راه حل ها ترغیب و آنها را برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد قبول همه طرف ها کمک و همراهی 

نماییم.
جمهوری اســالمی ایران آ مادگی دارد تا همچون گذشته تمامی 
امکانات خود را برای کمک به پیشــبرد مذاکرات بین االفغانستانی و 
روند صلح در اختیار مردم افغانستان قرار داده و برای مدیریت تهدیدات 
احتمالی با کشورهای منطقه همکار و همراه باشد، منطقه ای همگرا و 
باثبات و افغانستان امن، توسعه یافته، سعادتمند، آرزوی ملت و دولت 

ایران برای یکایک مردمان این جغرافیاست.«
 استقالل افغانستان؛»به رهبری افغان ها، 

در مالکیت افغان ها«
وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان در 
حاشیه اجالس کشورهای عضو سازمان شانگهای و پیمان امنیت دسته 
جمعی در خصوص افغانســتان؛ ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت، 
استقالل و تمامیت ارضی افغانستان، بار دیگر بر رعایت اصل پایه »به 

رهبری افغان ها، در مالکیت افغان ها« تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، وزرای امور خارجه در بیانیه مشــترک نشست،  بار 
دیگر بر اراده خود نسبت به تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و 
کل منطقه و بر ادامه احترام به حق برخورداری از صلح، ثبات، توسعه 

و رفاه مردم افغانستان تاکید کردند.
وزرای امور خارجه بر ضرورت مرتبط ماندن با کشورهایی که دارای 
مسئولیت اولیه بازســازی اجتماعی، اقتصادی دوران پس از جنگ 
در افغانستان هســتند به منظور فراهم کردن کمک های اقتصادی و 

بشردوستانه اضطراری، تصریح کردند.
وزرای امور خارجه بر لزوم شکل گیری آشتی ملی در افغانستان و 
تشــکیل دولت فراگیر جهت تامین منافع تمامی نیروهای سیاسی و 

قومی کشور تاکید کردند.
وزرای امور خارجه با امعان نظر به چالش های امنیتی با منشا قلمرو 
افغانستان، بر ضرورت هماهنگی تالشــها جهت مقابله با تهدیدات از 
جمله گســترش تروریزم و قاچاق مواد مخدر ، با هدف تضمین ثبات 
منطقه ای و پاسخگویی به نگرانی های مشروع کشورهای همسایه و 

منافع آنها تاکید کردند.
وزرای امــور خارجه نگرانی خود از وضعیت شــکننده انســانی ، 
اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و نیز خطرات بوجود آمدن یک موج 

آوارگان در منطقه را بیان داشتند.
وزرای امور خارجه بر ضــرورت احیای زندگی مســالمت آمیز و 
بهبود وضعیت اقتصادی کشــور تاکید کــرده و از جامعه بین المللی 
برای استمرار کمکهای بشردوســتانه اضراری به افغانستان دعوت به 
عمل آوردند. وزرای امور خارجــه توافق کردند تا هماهنگی های بین 
چهار کشور جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان در مورد 
افغانستان ادامه یافته و دیدارها در سطوح وزرا، نمایندگان ویژه و سفرا 

در زمانهای تعیین شده را برگزار کنند.

اجالس

رئیس جمهور در اجالس پیمان امنیت دسته  جمعی:

حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفت و گو بین افغان ها امکان پذیر است

چند و چون طرح جدید مهریه در مجلس

حلقه محاصره قوانین مردانه 
تنگ تر می شود

چرتکه 3

شهرنوشت 6

دولت مخالف واردات خودرو و مجلس موافق است

وانی با بازار  بازی ر
 یا اقدام واقعی؟ 

 صدای پای خودروهای خارجی به گوش 
می رســد و پیش بینی می شــود در صورت 
تاییــد نهایی مصوبــه مجلس در شــورای 
نگهبان، درهای بازار ایران پس از ســه سال 
با اما و اگر، بــه روی خودروهای خارجی باز 
شوند .برخی کارشناسان اما با توجه به شروط 
متعدد تعیین شده در این مصوبه، آن را بازی 
نمایندگان با بــازار می دانند نه تغییر واقعی 
اقتصادی با تکیه بــر عوامل بنیادین؛ چرا که 
شروط متعددی برای واردات خودرو به کشور 

لحاظ شده است.
سال ۱۳۹۷ پس از خروج ترامپ از برجام، 

دولت مردان وقت با هــدف مدیریت منابع 
محدوده ارزی، نسبت به ممنوعیت واردات 
خودرو و دیگر اقالم مشــابه به کشور اقدام 
کردند. در این راســتا در همین دوره زمانی 
واردات لوازم خانگی نیز دستخوش تغییر و 

ممنوعیت آن ابالغ شد .
در شــرایطی مجلس شــورای اسالمی 
با ارائــه طرحی درصدد آزادســازی واردات 
خودرو به کشور اســت که بازار لوازم خانگی 
 نیز با وضعیت بســیار نامتعادلی روبروست.

یکی از دالیل عدم تعادل در بازار لوازم خانگی 
امکان پذیری قاچاق این اقالم...

در پایان بیست و یکمین نشست سران و با موافقت هشت کشور؛

ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد 
سياست 2


