
رئیس جمهور درگذشت نماینده اردبیل 
در مجلس خبرگان را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامــی رحلت حضرت آیت  اهلل 
سید فخرالدین موسوی، نماینده فقید مردم اردبیل 

در مجلس خبرگان رهبری، را تسلیت گفت.
متن پیام حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی 
به این شــرح اســت: رحلت حضرت آیت اهلل سید 
فخرالدین موســوی، نماینده فقید مردم اردبیل در 
مجلــس خبرگان رهبری، موجب تأثر و تألم خاطر 
گردید. این عالم پارســا در کنار فعالیت های علمی 
و ترویج معارف اســامی، در مسئولیت های متعدد 
سیاســی از جمله سه دوره نمایندگی مردم اردبیل 
در مجلس شورای اسامی همواره نقش آفرین بود 
و در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز با 
تاســیس مراکز علمی و دینی خدمات ارزنده ای به 
یادگار گذاشــت که ثمرات آن در جامعه ماندگار و 
ذخیرة اخروی ایشــان خواهد شد. اینجانب ضایعة 
فقدان این عالم وارســته را بــه حوزه های علمیه، 
شــاگردان، عاقه مندان به ویژه بیت مکرم و سایر 
بازماندگان آن مرحوم تســلیت می گویم و از درگاه 
خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی 

با اجداد طاهرینش را مسألت دارم.

 استدالل موافقان و مخالفان 
تغییر ساعت رسمی کشور

تغییر ســاعت رســمی کشــور که سال هاست در 
انتهای شهریور و اسفندماه انجام می شود، حامیان 

و البته منتقدان جدی ای دارد.
حامیان می گویند با تغییر ساعت رسمی می توان از 
نور روز بیشتر استفاده کرد چون خورشید در نیمه 
اول ســال زودتر طلوع می کند و در نیمه دوم سال 
دیرتر؛ به همین دلیل با جلو و عقب کشیدن ساعت 
از نور خورشــید، بیشتر استفاده و در مصرف انرژی 
صرفه جویی می شود. در واقع زمانی که مردم صبح ها 
از خواب بیدار می شوند، هوا روشن است و نیازی به 
روشن کردن چراغ نیست. مخالفان اما استدالل های 
دیگری دارند. آنها می گویند ساعت بیولوژیکی بدن 
با تغییر ساعت دچار اختال شده و تا بتواند خود را 
با شرایط جدید زمانی وفق دهد، دچار مشکاتی، از 
جمله بهم ریختگی الگوی خواب، می شود. همچنین 
شــب هنگام فرد نمی تواند به موقع بخوابد و روز بعد 
احساس خستگی و خواب آلودگی می کند. همچنین 
برخی از افراد نمی توانند تغییر زمانی به وجود آمده 
در روند زندگی شــان را تحمل کننــد و این تغییر 
حتی تا یک هفته، روی حال روحی و رضایت شــان 
از زندگــی  اثر منفی می گذارد. برخی از بررســی ها 
در اســترالیا نشــان داده اســت که آمار خودکشی 
در چند هفتــه ابتدایی تغییر ســاعت باال می رود. 
مقامات روســیه هم با این مشــکل مواجه شدند، با 
این تفاوت که خودکشــی ها در پاییز رخ می دهند. 
برخی مطالعات نیز نشان داده که اختال در خواب 
ناشی از تغییر ساعت در بهار موجب کاهش بهره وری 
در محل کار می شــود. در واقع افراد در محل کار از 
این ساعت اضافی به جای کار، در اینترنت جستجو 
می کنند و معموال کار خود را از همان ساعت قبل از 
تغییر شروع می کنند. اینها فقط بخشی از مضراتی 
اســت که برخی تحقیقات در نتیجه تغییر ســاعت 

رسمی کشورها به آن دست یافته اند. 

 یارانه ثروتمندان قطع 
و یارانه اقشار ضعیف افزایش می یابد

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه 
براســاس قانون، یارانه ثروتمندان باید قطع شود و 
یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد، گفت: ما به مجلس 
وعده دادیم که طی یک ســال ســامانه جامع رفاه 

ایرانیان را تکمیل کنیم.
حجــت اهلل عبدالملکــی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گفت وگویی دربــاره برنامه وزارتخانه 
متبوعــش برای حــذف یارانــه پردرآمدها، گفت: 
براســاس قانــون، یارانــه پردرآمدها)طبق فرمول 
خاصــی( باید قطع شــود و یارانه اقشــار ضعیف 
افزایش یابد. نکته اصلی در این امر نحوه شناسایی 
این افراد است که برای تحقق آن به بانک اطاعاتی 
اقتصادی قوی نیاز است تا بتوان براساس آن سطح 
درآمدی افراد را تعیین کرد. وزیر کابینه ســیزدهم 
افزود: هرچند در سال های گذشته راه اندازی سامانه 
جامع رفــاه ایرانیان در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی  آغاز شــده اما اطاعات آن ناقص بوده و 
برخط نیست، تکمیل این سامانه جزو برنامه های ما 
اســت. وی در گفت وگو با خانه ملت اضافه کرد: در 
صورت تکمیل ســامانه جامع رفاه ایرانیان بسیاری 
از افرادی که البته خیلی زیاد هم نیســتند و باید 
یارانه آنها تغییر کند، مشخص می شود. عبدالملکی 
تصریح کرد: ما به مجلس وعده دادیم که طی یک 
ســال این ســامانه را تکمیل کنیم تا براساس آن 

بتوان سیاست گذاری های الزم را انجام داد.

 عراق شرایط ورود زائران ایرانی را 
اعالم کرد

عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق در بخشنامه ای به 
سفیر و سرکنسول های عراق در جمهوری اسامی 
ایران دســتور صدور روادید زیارتی به منظور انجام 

زیارت اربعین حسینی را صادر کرد.
بر اســاس این بخشــنامه دارنده ویــزا تنها از راه 
هوایی می تواند وارد عراق شــود. در این بخشنامه 
همچنین تاکید شده است که دارنده ویزا تنها یک 
بار می تواند وارد عراق شــود و بــه مدت ۳۰ روز 
اقامت داشته باشد و اجازه ندارد که در این مدت با 

دستمزد و یا بدون دستمزد در جایی شاغل شود.

اخبار

رهبرمعظم انقاب اسامی روز گذشته در دیدار مدال آوران 
بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه 
از قهرمانــان کشــورمان گفتند: مهمترین پیــام قهرمانی 
ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه های بین المللی، 
امــکان تحقــق کارهای به ظاهــر نشــدنی و انتقال پیام 

ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این پیــام را برای جامعه، آورده 
بســیار مهمی خواندند و افزودند: در حالی که دستگاههای 
بســیاری مشغول برنامه ریزی برای ســلب امید و نشاط از 
جامعه بویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، 
پیــام امید را به کل جامعه تزریــق می کند و این موضوع 

بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشاره به پیام های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی 
ورزشــکاران، خاطر نشان کردند: بدانید این پیام ها از عمق 
جان اســت و قدر و اهمیت حرکت شما را می دانیم. رهبر 
انقاب با اشــاره به قهرمانی ورزشــکاران بــا وجود برخی 
محدودیت ها، گفتند: اینکه با وجود این محدودیت ها پرچم 
کشــور باال برده و ســکوهای جهانی فتح می شود، نشان از 
اراده قوی و عزم راســخ اســت و این عزم، اراده و قهرمانی 
و امیدآفرینــی نه تنها در ورزش بلکــه در عرصه های علم، 
فناوری، هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم 

مسئوالن نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی ها است.
ایشــان در ادامه بــه نمونه هایــی از قهرمانی هــا و مدال 
آوری های ناســالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند: 
عاوه بر ناداوری ها، رشوه و زد و بندهای سیاسی و استفاده 
از مواد نیروزا، کســب مدال به واسطه وطن فروشی و خود 

فروشی نیز از نمونه های قهرمانِی ناسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تجلی ارزش های انسانی و دینی 
و معنوی در کنار قهرمانی را بســیار ارزشمند خواندند و با 
اشــاره به نمونه هایی از این موارد در رقابت های المپیک و 
پارالمپیک گفتند: نام گذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان 
بویژه شهید ســلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان 
به شهیدان خاص، اســتفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و 
مقاومت و ســجده برآن، رعایت حجاب و پوشش بخصوص 
استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت 
بــه پرچم ایران، صحنه های نماز خواندن، درآغوش گرفتن 

حریف مغلوب و صحنه احتــرام تیم والیبال پارالمپیک به 
مادر شهید بابایی، جلوه هایی از ارزش های اسامی و معّرف 

هویت ملت ایران هستند.
ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت ها 
ثابت کردند که حجاب اســامی مانع درخشش در عرصه 
ورزش نیســت همانگونه که ایــن موضوع را در عرصه های 

سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کرده اند.
رهبر انقاب اسامی خاطر نشان کردند: حجاب ورزشکاران 
زن ایرانی، راه را برای ورزشــکاران زن کشورهای اسامی 
نیز هموار کرده اســت به گونه ای که اکنون بانوان ورزشکار 
بیش از ۱۰ کشــور اســامی، با رعایت حجاب در میادین 

ورزشی حاضر می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع به رســمیت نشــناختن 
رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی 
بســیار مهم دانستند و گفتند: رژیم ســّفاک، نسل ُکش و 
نامشــروع صهیونیستی تاش دارد با حضور در میدان های 
بین المللی ورزشــی برای خود کســب مشــروعیت کند و 
مســتکبرین جهانی نیز به او کمک می کنند اما مسئوالن 

محترم ورزشی و ورزشــکاران نباید در این حوزه، به هیچ 
وجه منفعل شوند.

ایشــان با اشــاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و 
حامیانــش برای محروم کردن ورزشــکاران، تأکید کردند: 
وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دســتگاههای حقوقی 
باید این موضوع را از راههای حقوقی دنبال و از ورزشکاران 
کشــور و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون 

ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد، حمایت کنند.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه ورزشــکار سربلند 
ایرانی نمی تواند بخاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار 
دســت بدهد و عمًا او را به رسمیت بشناسد، افزودند: این 
موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از 
مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع 
می کردنــد و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم 

صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای چند توصیه نیز به مســئوالن 
ورزشــی داشتند. »کیفی ســازی ورزش بین المللی و تکیه 
به اعزام ورزشکار در رشــته های مدال آور«، »برنامه ریزی 

برای ارتقاء رتبه ایران در المپیک«، »تجلیل از درخشــش 
یک نشــان ایرانی پوشــاک در المپیک و لزوم حمایت از 
تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل«، »توجه بیشتر 
به ورزش های اصیل ایرانی همچون چوگان و اســتفاده از 
این موقعیت برای جذب گردشگران خارجی«، »استفاده از 
مربیان ایرانی تا جای ممکن«، »رسیدگی جدی به مسائل 
و مشکات کاری و معیشــتی قهرمانان« و »ارتقاء عدالت 
ورزشی« جزو توصیه های رهبر انقاب به مسئوالن ورزش 

کشور بود.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، آقای ســجادی 
وزیر ورزش و جوانان گزارشــی از کاوران اعزامی ایران به 
بازی هــای المپیک و پارالمپیک، مدال های کسب شــده و 

جایگاه کشورمان در این رقابت ها بیان کرد.
همچنین خانم هاشمیه متقیان قهرمان پارالمپیک در پرتاب 
نیزه و آقای جواد فروغی قهرمــان المپیک در تیراندازی، 
نکات و پیشــنهادهایی درباره حمایت برابــر از قهرمانان، 
توسعه فعالیتهای فرهنگی در ورزش، و بومی سازی ورزش 

قهرمانی بر اساس مناطق، بیان کردند.

امیرآشتیانی:

صلح تنها در سایه ایستادگی مقابل 
سلطه جویان محقق می شود

وزیر دفاع گفت: صلح تنها در ســایه ایستادگی در مقابل 
سلطه جویان و زیاده خواهان میسر است.

امیر ســرتیپ محمدرضا آشــتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در آیین افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی 
صلح و دفاع ارتش جمهوری اســامی ایــران که با حضور 
نماینده سازمان ملل متحد و وابستگان نظامی از کشورهای 
مختلف در دافوس آجا برگزار شــد، با تسلیت ایام صفر بر 
همــه آزادگان جهان اظهار داشــت: محــرم و صفر دو ماه 
بزرگ و تاثیرگذار در عالم هستی برای مسلمانان و آزادگان 
جهان است و همچنین یادآور دفاع و شهادت در راه اعتای 
آرمان های بشری انسانی و اسامی است. وی افزود: قهرمانان 
عاشورا و در راس آن سرور و ساالر شهیدان امام حسین علیه 
السام با ایثار همه داشته های خود درس بزرگ و ماندگاری 
به تمام آزادیخواهــان و عدالت طلبان در طول تاریخ دادند 
و امروز اســوه و الگو همه مبارزان از هر دین و مسلکی علیه 

ظلم و جور و سلطه طلبی در جهان هستند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت: امام حسین 
و یاران باوفایش کاری کردند و حماسه ای خلق کردند که 
هیچ عذر و سســتی را برای آیندگان که مورد ســتم واقع 
می شــوند باقی نگذاشــت و تکلیف همگان را در مواجهه 
با طاغوت ها مشــخص کرد. وی با اشــاره به مواضع صلح 
طلبانه و اصول جمهوری اسامی ایران گفت: صلح از جمله 
واژه هایی اســت که مورد پسند تمامی انسان ها و توجه به 
ذات آنهاســت. و به همین دلیل غالباً مورد ســوء استفاده 
جنگ طلبان و ســلطه گران به ویــژه در دنیای امروز قرار 
می گیرد. امیر آشــتیانی ادامه داد: امروز با توسعه تعامات 
ارتباطات و فضاهای رســانه ای قدرت در راســتای اهداف 
ســلطه جویانه خود در سطح جهان از واژه انسان دوستانه 
از جمله حقوق بشر دموکراسی صلح رفاه و دیگر واژه های 
مشابه برای فریب افکار عمومی جوامع و دولت ها استفاده 
می کنند که این بزرگترین خیانت در حق انسان ها و حقوق 
ملت ها اســت. وی ادامــه داد بزرگترین ظلم و برداشــت 
انحرافی در حق صلح به عنوان یک آرمان ارزشمند بشری 
سواستفاده قدرت ها در برابر دانستن آن با نبود جنگ است 

همان چیزی که در صحنه بین المللی جا افتاده است.

امیــر آشــتیانی گفــت سیاســتمداران فرهیختــگان و 
آزادی خواهــان جهــان را دعوت می کنیم کــه عدالت را 
جایگزین واژه صلح کند تا راه سوء استفاده از آن را مسدود 
کنند چنانچه عدالت برقرار شــود صلــح نیز به دنبال آن 
خواهد آمد همیشــه باید این را به خاطر داشته باشیم که 
با پایان جنگ، صلح واقعی محقق نخواهد شــد و جنگ به 

اشکال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در دین مبین 
اسام عدالت و عدالتخواهی از اصول اساسی است و سبب 
حیات و و مایه اســتحکام زندگــی و صلح جمله واژه هایی 
اســت که مورد پسند تمامی انســان ها با توجه به ذات و 
کرامت ذاتی آنها است. وی افزود: اینکه چند قدرت بزرگ 
برای سرنوشــت جهــان و به اصطاح امنیــت بین المللی 
تصمیم بگیرند در حالی که تعدادی از آنها پرونده بســیار 
ننگینی در ظلم، استعمار و استثمار دارند آیا قابل پذیرش 
اســت و آیا می توان از چنین نظامی انتظار برقراری صلح 
جهانی داشــت. وزیر دفاع افزود: اینهــا از جمله مصادیق 
تجــاوز و خباثــت برخی قدرت های بــزرگ و ابعاد جنگ 
طلبانه آنان با بهره گیری از شعارهای فریبنده و سواستفاده 
از سازوکارهای نظام بین الملل است. که با تعریف ناقص از 

صلح زمینه های بی عدالتی و ظلم ستم به ملت ها را فراهم 
آورده و ما شاهد یک بی تحرکی سکون و تعلل در مسئله 

صلح جهانی هستیم و این واقعیت تلخ است.
وی یادآور شــد: خداوند متعال در قرآن صلح را در ســایه 
قدرت فیزیکی و روحی و احراز آمادگی های نظامی عنوان 
می کند و می فرماید اگر متجاوزین تمایل به صلح داشــته 

باشند شما هم صلح کنید و مراقب فریب دشمن باشید.
آشتیانی گفت: نظام اسامی با تأسی از احکام و دستورات 
الهی همواره پیشــگام در مقوله صلح و امنیت جهانی بوده 
اســت و تاکنون در عرصه عمل آن هم بــه هزینه زیادی 
داده است. امیر آشتیانی گفت: در قاموس جمهوری اسامی 
ایران حمایت از مســتضعفین همان حقوق بشری است که 
نظام بین الملل از آن استفاده ابزاری می کند. شهید واالمقام 
حاج قاسم سلیمانی با تمام وجود در این مسیر گام برداشت 
و با مبارزه با تروریست های تکفیری و سلطه گران آمریکایی 
و صهیونیســتی مورد کینه دشمنان واقع شد و به شهادت 
رسید. شهید سلیمانی منادی به تمام معنای عدالت و صلح 
بــود. وی گفت: اعتقاد داریم صلح در جهان برقرار نخواهد 
شد مگر در سایه عدالت و یقیناً عدالت تنها با آگاهی نگری 

و تاش مستمر ملت ها به دست می آید.
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گزارش
رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران در رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو: 

 کسب مدال با وطن فروشی »قهرمانی ناسالم« است

رئیس جمهور گفت: باید دست بیگانگان را از افغانستان کوتاه کرد، زیرا بیگانگان 
نه امنیت آفریدند و نه توانستند از ملت افغانستان مشکلی حل کنند.

حجت االســام والمسلمین ســیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور کشورمان در 
نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان که در دوشنبه پایتخت 
این کشور برگزار شــد، اظهار داشت: ما در گفتگوهای دوجانبه با رئیس جمهور 
تاجیکســتان به پیشینه روابط بین دو کشور اشــاره کردیم و اولین کشوری که 
از اســتقال تاجیکســتان حمایت کرد، ایران بود و همواره تاش کرده ایم آنچه 
از ظرفیت ها می تواند برای گســترش مناســبات به کار بیاید اســتفاده شود و 
قراردادهایی که بین ایران و تاجیکســتان منعقد شــده، گــواه بر اراده جدی دو 
کشــور برای توسعه مناسبات اســت و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از 
ارتباط میان ایران و تاجیکســتان می خواهد رقم بخورد،  قراردادهایی را منعقد 
کردیم و امروز به امضای وزرای دو کشــور رســید ولی آنچه مهم تر از قراردادها 
هست اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی و تجاری و اقتصادی با کشور 

تاجیکستان است.
رئیســی با تاکید بر اینکه ارتباط با تاجیکســتان یکی از اولویت های سیاســت 
خارجی جمهوری اسامی ایران است، گفت: چون هم کشوری هستیم که علقه ها 
و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم تاجیکستان دارد و در نگاهی شاید ما دو نباشیم 
بلکه یکی هســتیم و بر مبنای این نگاه ایران و تاجیکستان را دو کشوری ببینیم 

که دارای فرهنگ و پیشینه عمیق و تمدن کهنی هستیم،.
وی تصریــح کرد: از جمله ظرفیت ها تجاری و اقتصادی اســت و ظرفیت کنونی 
روابط اقتصادی بین ایران و تاجیکســتان قابل قبول نیســت و این ظرفیت باید 

گسترش یابد و به نقطه قابل قبولی برسد.
رئیس جمهور گفــت: بندر چابهار و بندر عباس زمینه هایی اســت که می تواند 
ارتباط تجاری ایران و تاجیکســتان را افزایش دهد و مناسبات فرهنگی کشور از 
زمینه هایی اســت که می تواند در زمینــه ادب و فرهنگ و هنر و دپارتمان زبان 

فارسی زمینه گسترش مناسبات فرهنگی و هنری بین دو کشور باشد.
وی با اشــاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی بین دو کشور باید مورد توجه قرار 
گیرد، گفت: امیدواریم این ســفر فصل نو و جدیدی برای ارتباط با تاجیکستان 
باشــد و توسعه فرهنگی و گردشــگری و علمی بین دو کشور را در کنار توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری شــاهد باشیم. رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات ایران و 
تاجیکستان نسبت به افغانســتان نزدیک به هم است، تصریح کرد: اعتقاد داریم 
دخالت بیگانگان در افغانســتان موجب باهای زیادی در افغانستان شده و باید 

دســت بیگانگان را از این کشــور کوتاه کرد و بیگانگان نــه امنیت آفریدند و نه 
امنیت ســاز بودند و نه توانستند برای ملت افغانستان مشکلی حل کنند و ادامه 

حضور و نقش آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم.
وی افزود: باید مســئله افغانستان توسط مردم این کشور و با همکاری کشورهای 
همســایه که نسبت به افغانســتان علقه دارند حل شــود و همکاری کشورهای 
همســایه افغانســتان می تواند زمینــه ای را فراهم کند که افغانســتانی ها خود 
سرنوشــت خودشــان را رقم بزنند و باید مذاکرات بین االفغانی با تسهیلگری و 
آماده کردن فضا شــکل بگیرد. حکومت و دولتی که می خواهد در افغانســتان 
شکل بگیرد باید فراگیر باشد و حکومتی متعلق به یک قوم و گروه سیاسی باشد 
نمی تواند مسائل را حل کند و همه اقوام و همه گروه های سیاسی در این دولت 

احساس نقش کنند و این دولت از همه ملت افغانستان نمایندگی داشته باشد.
رئیســی با تاکید بر اینکه حضور تروریست ها برای افغانستان و منطقه خطرناک 
اســت،  گفت: آمریکایی ها که داعش را تشــکیل دادند بعد از شرارت در سوریه و 
عراق به ســمت افغانســتان رفته اند و حضور داعش در افغانستان نه فقط برای 
افغانســتان وبلکه برای منطقه خطرناک اســت و باید زمینــه حضور هر جریان 
تروریســتی را در افغانســتان از بین برد و با حضور هر جریانی که بســتر رشد 
جریان های تروریستی در افغانستان اشد مخالفیم و نمی پذیریم که در کنار مرز 
ما جریان تروریستی و داعشی خانه کند و به کشورها و منطقه و افغانسان ضربه 
بزند و افغانســتان را افغانســتانی دارای آرامش، صلح و دوستی و پیشرفت قبول 

داریم و معتقدیم باید حضور بخش های مختلف در افغانستان امنیت ساز باشد.
رئیس جمهور اســامی ایــران با تاکید بر اینکه حضور ایــران در منطقه امنیت 
ســاز بوده ولی حضور بیگانیگان در منطقه مخرب امنیت بوده است، بیان داشت: 
در ایران حتما این سیاســت را دنبال می کنیم که افغانســتان برای شکل دادن 

حکومتی که اداره افغانستان را تضمین کند تصمیم بگیرد.
امامعلــی رحمان رئیس جمهور تاجیکســتان نیز در این نشســت خبری گفت: 
مردمان ما دارای ارزش های زبانی، تاریخی و معنوی مشــترک هســتند. اظهار 
اطمینان نمودیم که این مشترکات زمینه مساعد برای رشد همکاری های دوستی 
می باشــد. وی افزود: ما در فضایی دوســتانه ماقات ها را انجام دادیم. اطمینان 
داریم سندهای همکاری که به امضا رسید برای تقویت مناسبات دو کشور زمینه 

ای مساعد فراهم می آورد.
رحمان خاطرنشان کرد: اظهار اطمینان نمودیم که این مشترکات زمینه مساعد 
برای رشد مناسبت های دوستی و همکاری سودمند می باشد. ما خواهان توسعه 
همکاری های اقتصادی و تجارتی هســتیم. برای به مقصد رســیدن این توافقات 
دوجانبه پیشنهاد )تدوین( برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی تاجیکستان و 
ایران را تا سال ۲۰۳۰ نموده تا به امضا رسانیم. رئیس جمهور تاجیکستان ادامه 

داد: ما سفر آقای رئیسی را آغاز مناسبت های نو در روابط دو کشور می دانیم.
رحمان تاکید کرد: تاش می کنیم زمینه گفت وگو میان جبهه پنجشیر و طالبان 
را در شهر دوشــنبه فراهم کنیم. در این دیدار وضع نگران کننده افغانستان، در 
مرکز توجه ما قرار داشــت، ما خواهان صلح و ثبات کامل در آن کشور که عامل 
مهم تامین امنیت در منطقه می باشد، هستیم و بر آمادگی خود را برای مساعدت 
بــه این روند تاکید کردیــم. وی تاکید کرد: همزمان با این رویکرد با تاســیس 
حکومت همه شمول و فراگیر منافع همه گروه های اجتماعی و قوم ها و ملت های 
ساکن افغانســتان را عامل اســتقرار صلح و ثبات پایدار در افغانستان دانستیم. 
در مذاکرات دیروز با پاکســتان تاکید کردیم که در حکومت فراگیر تاجیک ها و 
دیگر قومیت ها باید جایگاه شایسته داشته باشند و صلح و ثبات در افغانستان را 

می توان فقط با همین راه تامین کرد.
رحمان با بیان اینکه از بین رفتن نزاع و تشنج در والیت پنجشیر توسط اعام کردن 
آتش بس و گشودن راه ها، برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم این منطقه 
از مهمترین وظایف امروز اســت، گفت: در این زمینه ما به توافق رسیدیم که تمام 
کوشش خود را جهت رسیدن به این هدف  انجام داده و برای برگزاری مذاکرات بین 

تاجیک ها و طالبان در شهر دوشنبه مساعدت نماییم.  فارس

رئیسی در نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور تاجیکستان:

همه اقوام و گروه های سیاسی باید در دولت آینده افغانستان نقش داشته باشند


