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منتقدان روحانی سیاستهای کالن او را به چالش کشیده و بر این باورند که رئیس جمهور درصدد امتیازگیری از کلیت نظام برای مذاکره است؛

کیش دولت ،مات حاکمیت؟

گروه سیاســی -مانوشــاک خانمحمدی :در ماه های اخیر آن چنان موضوع
دیپلماسی با مسائل داخلی گره خورده که تبدیل به معمایی تکراری شده است.
دیگر نمی توان برای نحوه پیدایش بحران تشخیص داد که کدام عامل در دیگری
ریشه دارد .این کالف سردرگم در فضای سیاسی ایران معموالً در فرهنگ عامیانه
از گذشته به این شکل بیان میشود« :کدام نخست بوده ،مرغ یا تخممرغ؟» یا به
عبارتی دیگر سیاست و فشارهای خارجی باعث پیش آمدن چنین شرایطی شده
یا مدیریت داخلی مسبب هجمه های سرسام آور مشکالت داخلی و خارجی شده
است .پاسخ به این سوال ،مدیران و مســئوالن را به دو بخش تقسیم کرده که
هرکدام از یک نوع تقدم و تاخر طرفداری می کنند .گویی این پرســش رقابت و
مســابقه ای ابدی و غیرقابل حل میان این دو گروه تبدیل شده و مادامی که این
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با توجه به این که محور و کانون تحریمهای
ثانویه بر مساله فروش نفت ایران تمرکز دارد،
برخی معتقدند برای تقابل بــا این تحریم ها
مانند دولت نهــم و دهم باید آنها را دور زد ،اما
با مشخص شدن برخی از اشخاص و مبادی این
اقدام در دورن زدن تحریم ها در دولت روحانی
عمال عملیاتی شــدن آن با اما و اگرهای جدی
روبه رو اســت ،ضمن این که مخالفان دور زدن
تحریم ها نیز این اقدام را بستر به وجود آمدن
زنجانی ها و خاوری های دیگر می دانند .ارزیابی
شما در این خصوص چیست؟
مهمترین راهکار در وضعیت کنونی اقتصادی تنها
و تنها حمایت از تولید داخلی است .راهکاری که یک
بازی چند سر برد برای کشور دارد .هم می تواند بستر
مناسب تقابل با تحریم های آمریکا را فراهم کند ،هم
مشکالتی مانند بیکاری را حل می کند و هم وابستگی
کشــور را به نفت کاهش می دهد که در این صورت
دیگر دســت ایران زیر ســاطور نفت نخواهد بود که
آمریکا یا هر کشــور دیگری بخواهد ما را از طریق آن
تحریم بکند یا نکند ،که حاال ما بخواهیم برای تقابل
با آن تحریم های نفتی دور زدن یا نزدنش را به بحث
بگذاریــم .کمک به صاحبان صنایع و ارزآوران داخلی
و رفــع موانع از پیش پای این افــراد جدی ترین راه
برای تقابل با فشــار آمریکا است .اگر حمایت دولتی
از این قشــر صورت بگیرد اقدامی مهمتر از دور زدن
تحریم های نفتی صورت گرفته اســت .البته جنس
حمایت دولت از این قشر همان عدم دخالت و سنگ
اندازی در ســر راه این افراد است .دولت هر روز دست
و پــای این افراد را با مقررات نبندد .مقررات صادرات
را دستخوش تغییر و تحول نکند تا با ثبات بیشتر در
این بازار تولید کنندگان به ارزآوری همت جدی تری
بگمارند .پس همین که دولت پایش را از مقوله تولید
بیرون آورد به همه ما لطف کرده اســت .این تولیدات
از تولیدات صنعتی گرفته تا تولیدات کشاورزی و حتی
مساله تروریسم را می تواند شامل شود».
کوشکی ادامه داد :وقتی ما در تامین نیازهای جامعه
افغانستان که عمدتا در کشور خودمان به راحتی تولید
می شــود ناکارآمد عمل کرده ایم ،نمی توانیم چشم
انداز روشــنی را پیش رو داشــته باشیم اما نمی دانم
چرا به عمد یا سهوا تالش برای هدر رفتن این فرصت
وجــود دارد .با این روش یقینا در مدت کوتاهی دیگر
ایران نیازی به فروش نفت هم نخواهد داشتن».
در شــرایط کنونی که نیاز مبرم به فروش
نفت وجود دارد ،راهــکار تقابل با تحریم های
نفتی  13آبان ماه چیست؟
اگر نیاز ایران به شکل جدی وابسته به فروش نفت
اســت قرار نیســت با روش دور زدن تحریم این کار
صــورت بگیرد .آن روش مال آن دوره و آن تحریم ها
بــود .امروز ما فقط با تحریــم آمریکا روبه روییم .این
تفاوت شرایط ،تفاوت عملکرد را هم به دنبال خواهد
داشت .ضمن این که  13آبان ماه هم قرار نیست اتقاق
خاصی برای کشور رخ دهد .چرا که آمریکای ترامپ با
آمریکای اوباما تفاوت های اساسی دارد .آمریکا امروز
کشــوری اســت که با چین و اتحادیه اروپا به شکل
جدی وارد جنگ تجاری و تعرفه ای شده است .حتی
دامنه این جنگ به ترکیه هم رســیده است .لذا تکرار
کردن تحریم های ثانویه و  13آبان به نظر نوعی بازی

بحث حل نشود ،مردم و مصائبشان هم در این مانند تماشاگرانی هستند که منتظر
یک پاسخ منسجم و کارا از سوی کسانی که خود را مسئول مینامند ،ماندهاند.
روایت این فضا به این ترتیب قابل ترسی م است؛ در آغاز تحریم بود و سپس حل
آن توسط قدرت نمایی در بخش هســته ای و سپس دورزدن تحریم و در پایان
برجام و ســرانجام همچنان این دور گردون! اما گذشته از این روایت ،شرایط به
نحوی است که سر همه پیکان ها از سوی برخی مقامات به سمت دولت نشانه رفته
است .آن ها می گویند روحانی دوره دوم ریاست جمهوری را می گذراند .بنابراین
دلیلی برای ترس از آینده خود ندارد .او بذرهایی کاشته که میوه آن شرایط کنونی
اســت .برجام باعث نشــد که تحریم ها در لحظه اعمالش رفع شود و اقتصاد را
فعالتر کند .قبل از تحریم نیز کانال هایی که برای دور زدن تحریم ها پیدا شد،

فســاد مالی و پولشویی را به بار آورد و اکنون هم گویی هم رای دهندگان حامی
روحانی و هم رقبای او ادعا می کنند که دولت تصمیم و همتی برای بهبود وضع
کشور ندارد .اما باید پرسید چرا چنین فضای متناقضی ایجاد شده؟ از طرفی او در
مجلس مورد سوال قرار گرفت و نماینده ها قانع نشدند اما از سویی دیگر محمد
جواد ظریف،وزیر امورخارجه دولت روحانی که بسیاری او را عامل توافقنامه برجام
می دانند به مجلس فرا خوانده می شود و انگار نماینده ها قانع می شوند.
«محمدصادق کوشکی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و بینالمللی
که با دیپلماسی ایرانی گفتوگو کرده ،معتقد است :دولت می خواهد مشکالت به
جایی برسد که نظام حاضر به مذاکره شود .بخشهایی از این گفتوگو را در ادامه
میخوانید:

در زمین دشمن اســت .چون که این سوال در ذهن
شکل می گیرد که آمریکای ترامپ با تنش های خود
که دامنه آن از چین ،هند ،کشورهای اروپایی تا کانادا،
مکزیک ،کشورهای آمریکای التین و روسیه گسترده
اســت ،می تواند بسیج عمومی علیه ایران تا  13آبان
ماه شکل دهد؟ لذا به صفر رساندن فروش نفت ایران
به این کشورها تا  13آبان ماه دور از واقعیت است .اما
یک نکته می ماند مادامی که در داخل و به خصوص
دولت نخواهد این محاصره تولید داخلی را بشکند ،باز
مشکالت ما ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اهمیت  13آبان و تکرار آن به عنوان روز
اعمال تحریم های ثانویه به این دلیل است که
در شرایط کنونی که هنوز تحریم بر کشور اعمال
نشده است ،وضعیت اقتصادی داخلی به اینجا
رسیده اســت .پس یقینا با اعمال تحریم های
ثانویه وضعیت می تواند بدتر از این هم بشود؟
من اشاره داشتم که دوره اوباما با ترامپ تفاوت دارد.
آیا این ترامپ می تواند کل جهان را علیه ایران بسیج
کند؟ پس تکرار مداوم  13آبــان ماه همان بازی مد
نظر ترامپ است.
ولی در همین زمان شاهد خروج بسیاری از
شرکت ها و بانک های اروپایی از ایران هستیم.
از آن سو چین و هند هم در خرید نفت از ایران
مشکل دارند .اتحادیه اروپا هم علیرغم روشن
بودن خواســته های ایران برای حفظ برجام تا
کنون کاری نکرده اند.
اتحادیه اروپا قرار نیســت کاری بــرای ما بکند .نه
چین ،نه هند و نه روسیه هم این کار برای ما نخواهند
کرد .کسی هم انتظار ندارد اروپا آمریکا را قربانی ایران
کند؛ هیچ وقت این مساله روی نمی دهد .حتی ترکیه
هم توان همکاری با ایران را ندارد .مســاله اینجا است
کــه این رهبری ترامپ در جهان قابل قبول نیســت.
منظور من این نیســت که به طرف های مقابل خود
اعتماد کنیم تا آمریکا را قربانی کنند ،این اتفاق روی
نمی دهد .امــا آمریکا دیگر توان متحــد کردن این

کشورها را برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران را
ندارد .در سال های ابتدایی دهه  90شمسی که همه
تحریم های علیه کشــور بود این اتفاق رخ نداد ،یقینا
اکنون این مساله حتی با آن شدت تکرار نمی شود.
پــس نتیجه این وضع آشــفته اقتصادی

اگر تیــم روحانی مدیریت اقتصادی
پویا مانند آلمان را هم در دست بگیرد
کمتر از دو ماه این کشــور را به خاک
سیاه مینشاند .همان طوری که ایران
را نشانده است .چون که دولت روحانی
تصمیم و همتی برای بهبود وضع کشور
ندارد
کشور ناشــی از چیست؛ ما می دانیم که قصور
دولت بخشــی از چالش ها را شکل داده است،
اما تحریم ها را هم نمی توانیم نادیده بگیریم؟
اما هنوز  13آبان که نیامده اســت تا تقصیر گردن
تحریم بیفتد.
دقیقا؛ هنــوز  13آبان ماه نیامده وضع این
است ،چه رسد به روز اعمال تحریم های ثانویه؟
این را مطمئن باشــید که اگر تیم روحانی مدیریت
اقتصادی پویــا مانند آلمان را هم در دســت بگیرد

کمتر از دو ماه این کشور را به خاک سیاه می نشاند.
همان طوری که ایران را نشانده است .چون که دولت
روحانی تصمیم و همتی برای بهبود وضع کشور ندارد.
این دولت همان دولتی بــود که در چهار
سال اولش توانست برخی اقدامات را برای سر
و سامان دادن به وضع کشور صورت دهد ،چرا
اکنون روحانی تا به این اندازه منفعل اســت؛
انفعالی معنادار و آزار دهنده دارد؟
تمام اقدامات دولت روحانی در چهار ســال اولش
بذرهایی بود که اکنون میوه های تلخش این شرایط
کنونی اســت .آیا چنانی که روحانــی ادعا کرد همه
تحریم ها در لحظه اعمال برجام رفع شد؟! آیا برجام
اقتصاد را فعال تر کرد؟! یا این که باید پرســید در آن
چهار ســال گذشته چه شد؟! اگر ما در همان سال ها
به جای تکیه بر ورود برخی شرکت ها توان داخلی را
باال می بردیم ،اکنون من و شــما در خصوص تحریم
هــای نفتی و  13آبان حرف نمی زدیم .اگر همان دو
ســال پیش به جای واگذاری پروژه های نفتی کالن
به شــل و توتال ،شرکت های داخلی حضور پیدا می
کردند ،اکنون ما دو ســال جلو بودیم و مقادیر زیادی
هم ارزآوری و در عین حال صرفه جویی ارزی داشتیم.
پس ســکه  4میلیون و 700هزار تومانی،
پراید  40میلیونی و دالر  15هزار تومانی ناشی
از این مساله است؟
یقینا .از شــما می پرسم آیا توان و ظرفیت اقتصاد
بزرگی مانند ایران این وضعیت اســت؟! آیا توان ما از
اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد متالشی است ،کمتر
است؟! اما همین افغانستان با آن شرایطش ارزش پول
ملیش طی دو ماه یک سوم کاهش پیدا نکرده است.
پس هر چقدر هم که تحریم های ثانویه سخت باشد،
وضعیت کشور را که به افغانستان نمی کشاند ،اما در
این  6ماه ســال  97چه بر سر اقتصاد ما آمده است؟
پس تمام این مشکالت زیر سر روحانی است و الغیر.
دلیل این رفتار چیست؟
روشن اســت .دولت می خواهد مشکالت به جایی

برسد که نظام حاضر به مذاکرات موشکی و دیپلماسی
منطقه ای شود.
اما این موج ســواری خود دولت را قربانی
نمی کند؟
خیر .آقای روحانی دوره دوم ریاســت جمهوری را
مــی گذراند .بنابراین دلیلی برای ترس از آینده خود
ندارد.
مساله استیضاح دولت و بحث عدم کفایت
او می تواند از طریق مجلس دنبال شود؟
آیا فراکســیون امید این اجــازه را می دهد؟! پس
روحانی تا  1400بر مرکب قدرت ســوار اســت و به
دنبال برنامه خود خواهد رفت.
در صورت تحقق برجام موشکی و منطقهای
اقتضائات کشور به کجا خواهد رسید؛ چرا که
برخی معتقدند حتی در صورت مذاکره با آمریکا
مادامی که ساختار اقتصادی داخلی تغییر جدی
نکند ،باز همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله .آقای روحانی معتقدند که با مذاکره همه چیز
حل می شود .اما یقینا مشکل داخلی است و تنها این
تفکر از دولت بر میآید که در حال تزریق آن به مردم
است .یقین بدانید در صورت حصول برجام موشکی
و نفوذ منطقه ای وضع کشور به مراتب بدتر از اکنون
خواهد بود و عالوه بر مســائل و مشکالت اقتصادی
باید شاهد ناامنی و حمله موشکی بن سلمان هم به
کشور باشیم.
اما مشکالت با وجود فساد کالن اقتصادی و اداری
به نحوی است که دولت به تنهایی قادر نخواهد بود،
مشکالت را برطرف کند .به گفته برخی منابع با اینکه
گفته می شود این دولت است که از وضعیت ملتهب
بازار و ارز و تحریم ها برای رســیدن به اهدافش سود
می برد اما وجود اشخاصی که به ظاهر دولت را مقصر
و مســبب تحریم ها ی جدید می دانند ،نشان از عام
المنفعت بودن خودشــان دارد .از ســویی دیگر این
ســوال مطرح می شــود که دولت باید دست به چه
اقداماتی بزند که شــرایط را در این موقعیت متعادل
ســازد؟ بدیهی است که که اشاره به تولیدات داخلی
پیشــنهاد مطلوب و درستی به نظر می رسد و ایران
دارای پتانسیل های زیادی برای ایجاد درآمد و تولید
و صادرات اســت اما عملی کــردن آن نیازمند یک
برنامه توسعه زمانبر است و باید دولت قادر باشد بستر
مناســبی برای عملیاتی شدن آن ایجاد کند .در غیر
اینصورت هنگامی کــه برخی از کارگاه های کوچک
و یا با قدمت طوالنی در حوزه تولیدی در حال بسته
شدن هستند،پیش کشــیدن این موضوع به عنوان
یک انتقاد ،واقع بینانه نیست.
در نهایت عملی ترین و شــاید مقدماتی ترین گام
تلطیف فضای سیاسی است .جدای از مقصر دانستن
یا ندانســتن دولت ،یک سیاســت و اقدام هماهنگ
آن هم در ســطح وســیع ملی اســت که نگاه مردم
بــه آن میتواند اعتماد از دســت رفته را بازیابد و به
جــای جدل دربــاره اینکه آیا اول سیاســت گذاری
و فشــارهای خارجی مســبب تولید این بحران بوده
یا سیاســت گذاری داخلی و جبهه بندی سیاســی،
میتوان با همســویی و همبستگی ملی و با تکیه بر
قانون اساسی از تمام چالشهای کنونی ،فرصتهایی
طالیی ساخت.

بیانیه

صدور بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان نسبت به احضار برخی دانشجویان
ایسنا| انجمــن اسالمی دانشــجویان دانشگاه تهران و
علوم پزشــکی تهران با انتشــار بیانیهای به مناسبت آغاز
سال تحصیلی ،نسبت به دستگیری و منع تحصیل برخی
دانشجویان واکنش نشان داد.
در بخشهایی از این بیانیه میخوانیم :در آســتانه آغاز
سال تحصیلی جدید ،درحالی که در انتظار ایجاد گشایشی
در وضعیت و تجدید نظر در احکام نامتعارف دانشــجویان
و بازگشــت آنان به کالسهای درس به ســر میبریم ،باز
هم خبر از محرومیت تعدادی از همکالسیهایمان از حق
ادام ه تحصیل میرســد و به رغم وعدههای مسئولین در
چند ســال اخیر مبنی بر باز شــدن فضای دانشگاه ها و
حفاظت از حقوق اولیه دانشجویان ،همچنان شاهد تداوم
رویههای نامبارک در برخورد با فعالین دانشجویی هستیم.
امسال هم عبارت “نقص در پرونده” تنها پاسخی است که
پس از احضار ها و سوال و جوابهای بسیار نصیب تعدادی
از رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد شده است .مگر نه
اینکه بر طبق قانون اساسی ،حق تحصیل برای همه ملت
فارغ از هرگونه باور و عقیده به یکســان وجود دارد؟ تا کی

باید شاهد اجرای گزینشی اصول قانوناساسی در خصوص
حقوق ملت و جمهوریت نظام باشــیم؟ به راســتی کدام
دادگاه صالحی و به اســتناد کدام قانون این دانشجویان را
از حق ادامه تحصیل محروم کرده  ،آنان را برای حضور در
دانشگاه فاقد صالحیت دانسته و تاوان فعالیت دانشجویی
و سیاسی را محرومیت از این حق اولیه قرار داده است؟
در بخــش دیگــری از این بیانیــه با انتقــاد از آنچه
«شتابگیری سیر امنیتی شدن فضای دانشگاه ها» خوانده
شــده  ،ادعا شده است :تغییر مرجع برخورد با دانشجویان
از وزارت علــوم و کمیتههای انضباطی درون دانشــگاه به
نهادهــای امنیتی چندگانه ،دادگاه هــا و محاکم قضایی،
صدور احکام قضایی سنگین مانند حبسهای طوالنی مدت
برای دانشجویان ذیل عناوین کلی و مبهم همچون “اقدام
علیه امنیت ملی”“ ،بر هم زدن نظم عمومی” “ ،تبلیغ علیه
نظام” و مانند آن به صرف فعالیتهای دانشجویی و درون
دانشــگاهی ،اعتراضات صنفی و مسالمتآمیز و همچنین
بالتکلیفی دانشــجویان و فعالینی که در انتظار تشکیل و
صدور احکام دادگاه های تجدید نظر به ســر میبرند ،تنها

بخشی از مصائبی است که این روز ها جان دانشگاه را بیش
از پیش آزرده و رنجور کرده است.
نویسندگان این بیانیه ابراز عقیده کردهاند :با آنکه امروز
دانشگاه را فاقد عزم و توان کافی برای حفظ استقالل خود
و حمایت از دانشجویان می بینیم ،اما همچنان به تغییر این
روند ها و بازگشت به فضای مدارا و قانون مداری امیدواریم
و از همه مسئولین از جمله نمایندگان خود در خانه ملت،
ریاست سازمان سنجش کشور ،وزیر محترم علوم و فناوری
و رئیس جمهور ،انتظار داریــم که ضمن عمل به وظایف
قانونیشــان ،با آزادگی و ایستادگی بر سر استیفای حقوق
دانشجویانی که با احکام سنگین قضایی و محرومیتهای
اجتماعی و تحصیلی مواجه گشتهاند ،زمینه بازگشت آنان
به کالس ها را فراهم کنند و راه را بر گســترش روزافزون
ناامیدی در دانشــگاه و به تبع آن در جامعه و فراری دادن
نخبگان و دانشجویان طراز اول دانشگاه ها از کشور ببندند؛
چراکه ما همه این دانشجویان منتقد و معترض را فارغ از
گرایشها و عقایدشــان ،از جمله دلسوزترین فرزندان این
سرزمین نسبت به سرنوشت ایران می دانیم و معتقدیم که

حرکت به سوی اصالح و عبور از شرایط دشوار پیش روی
کشور ،جز با حضور و همراهی همه نخبگان و دلسوزان آن،
میسر نخواهد بود.
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خبر
هشدار آمریکا درباره پرواز در حریم
هوایی ایران

ایسنا| به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی ،این هشدار
که از سوی مدیریت حمل و نقل هوایی فدرال آمریکا برای
هواپیماهای آمریکایی صادر شده ،بیان می کند که اقدامات
نظامی مرتبط با درگیری سوریه نیز در حریم هوایی ایران
صورت میگیرند.
اداره خدمات پروازی که اطالعات امنیت پرواز را در اختیار
شرکت های هواپیمایی قرار می دهد ،اظهار کرد :در برنامه
ریزی پروازها در آســمان ایران ،باید روابط پرتنش ایران و
آمریکا را در نظر داشت.
ایــن اداره در ایمیلی که برای شــرکتهای هواپیمایی
فرستاد ،نوشت :با اینکه بازگشــایی حریم هوایی عراق در
نوامبر سال گذشته به گزینه های مسیرهای پروازی افزود،
اما مسیری که هیچ خطری آن را تهدید نکند ،در این منطقه
وجود ندارد و مســیر پروازها باید با در نظر گرفتن اولویت
مسیر میان آسمان ایران و عراق تعیین شوند.
وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده اســت که شهروندان
آمریکایی به دلیل احتمال بازداشــت شدنشــان به ایران
ســفر نکننــد .اداره خدمــات پــروازی نیــز در خصوص
احتمال مواجه شــدن هواپیماها با مشــکالتی در صورت
فــرود برنامــه ریزی نشــده بــه دالیل پزشــکی یا فنی
هشدار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به دلیل درگیریهای
تروریســتی و مسلحانه ،در خصوص ســفر به عراق نیز به
شهروندانش هشــدار داده است .تازه ترین توصیه مدیریت
حمــل و نقل هوایی فدرال درباره عراق به دســامبر 2017
بازمی گردد که طی آن شــرکت های هواپیمایی را از پرواز
در ارتفاع کمتر از حدود  8کیلومتر در آسمان عراق به دلیل
احتمال بروز درگیری منع کرده بود.

ظریف:
قلدری آمریکا هیچ مرزی نمیشناسد

ایسنا| وزیــر امور خارجه کشــورمان در انتقاد از تهدید
جان بولتون مبنی بر اعمال تحریمهایی علیه مقامات دیوان
بینالمللی دادگستری ،گفت :به نظر میرسد قلدری حکومت
آمریکا مرزی نمیشناسد.
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان به دنبال
اظهارات جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره
دیوان بینالمللی دادگستری و تهدید مقامات این دادگاه به
وضع تحریمها علیه آنان از سوی آمریکا در پیامی توییتری
نوســت :آمریکا دیوان بینالمللی دادگســتری را به اعمال
تحریمهایی تهدید میکند و حتی قضات آن را در دادگاههای
آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
ظریــف در ادامه نوشــت :اعتراض به چنیــن اقداماتی
کجاست؟ به نظر میرســد قلدری این حکومت آمریکای
سرکش هیچ مرزی نمیشناسد .جامعه بینالمللی چه زمانی
خواهد گفت دیگر بس است و آمریکا را به رفتار همچون یک
کشور عادی وادار خواهد کرد؟

افغانستان عالقه مند به تکمیل و امضای
سند همکاری های جامع کمیتههای 5گانه

ایرنا| «سیدعباس عراقچی» که دیروز سه شنبه در راس
هیاتی وارد افغانستان شده است با «عبداهلل عبداهلل» در کاخ
سپیدار کابل دیدار و در باره مسائل مهم سیاسی ،اقتصادی و
بازرگانی بین دو کشور دیدار و گفت و گو کرد.
«عبداهلل عبداهلل» در این نشست با قدردانی از کمک های
ایران به مردم و دولت افغانســتان گفت :با حسن نیت ایران
کار بر روی سند همکاریهای جامع و کمیتههای پن ج گانه
صورت گرفته است.
او افزود :دولت وحدت ملی افغانستان عالقه مند به تکمیل
و امضای سند همکاری های جامع بین دو کشور است.
عبداهلل با اشــاره به اوضاع جاری افغانستان تصریح کرد:
تروریســم تهدیدی در برابر امنیت ملی این کشور است و
همکاری های ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم
و با توجــه به افزایش تهدید های مشــترک ضرورت دارد
گسترش یابد.
رئیس اجرایی افغانستان با مهم خواندن نشست سه جانبه
افغانســتان ،ایران و هند که دیروز برگزار شد ابراز امیدواری
کرد که این نشست ،زمینه ساز فرصتهای تازه برای مردم و
سرمایه گذاران سه کشور می شود.
ی خود
او تأکید کرد که افغانســتان در سیاســت خارج 
براســاس اصل حاکمیت و منافع ملی تصمیم میگیرد و
روابط میان دو کشــور تحت تأثیر کشور دیگری قرار نمی
گیرد.
عراقچی نیز در این دیدار گفت که کار سه کمیته از کمیته
ت یافتن به سند جامع همکاریهای
های پن ج گانه برای دس 
مشترک میان دو کشور نهایی شده است.
او افزود که کار روی دو کمیته دیگر  90درصد پیشرفت
داشته که نهایی شدن این سند منجر به شکوفایی و گسترش
روابط دو کشور خواهد شد.د
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که
سیاست ایران در قبال افغانستان مبتنی بر حاکمیت ملی و
همکاری با دولت است و از ابتکار دولت افغانستان برای حفظ
ی کند.
وحدت ملی ،تأمین ثبات ،صلح و امنیت حمایت م 
همچنین گفت :با مطرح کردن نگرانی های ایران در مورد
تروریسم  ،بر مبارزه مشترک با این پدیده تأکید و گفت که
تروریسم خوب و بد ندارد.
عراقچی تصریــح کرد که ایران امنیت افغانســتان را به
منزله امنیت خود می داند بنابر این باید در مبارزه با داعش
همکاریهای بیشتر بین دو طرف وجود داشته باشد
ی بانکی و گسترش روابط اقتصادی میان
او بر تداوم همکار 
دو کشور تأکید کرد و گفت که هم اکنون مبادله اقتصادی
میان ایران و افغانستان به سه میلیارد دالر میرسد.
در ایــن دیدار دو طرف در خصوص همکاری دوجانبه در
راســتای مبارزه با تروریســم ،مبارزه با قاچاق و تولید مواد
مخدر ،مهاجرین ،برجام ،معضل آب و گســترش همکاری
های دوجانبه ،بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس سازمان سازمان هالل احمر ایران نیز در رأس هیأتی
دیروز در کابل مستقر شدند.

