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رهایی زندانیان طالب؛
تضرع ناکام یا
حسن نیت رهگشا؟

فطر،
عید
آستانهی
در
ریاستجمهوری اعالم کرد که به موجب
پیشنهاد لویهجرگهی مشورتی صلح
و به نشانهی حسن نیت افغانستان در
مصالحه با طالبان ،حدود  900زندانی
گروه طالبان به حکم ریاستجمهوری
بهمناسبت عید فطر از زندانهای
افغانستان آزاد خواهد شد .روند آزادی
این تعداد از زندانیان طالبان ،با رهایی
بیش از صد زندانی این گروه از زندان
پلچرخی کابل ،آغاز شد .بر مبنای برخی
گزارشهای تأییدنشده ،قبل از آن ،این
روند با رهایی حدود صد زندانی طالبان
از والیتهای لغمان ،پکتیا و هرات آغاز
شده بود .رهایی جنگجویان و فرماندهان
طالبان از زندانهای افغانستان ،اتفاق
تازه و بیپیشینهای نیست .سه سال پس
از ظهور مجدد گروه طالبان از حوزهی
قندهار و آغاز شورشگری این گروه در
برابر نظام قانون اساسی افغانستان ،وقتی
نخستین تالشها برای مذاکره با طالبان
آغاز شد ،رهاسازی زندانیان طالبان از
زندانهای افغانستان نیز روی دست
گرفته شد .صدها جنگجوی زندانی
طالبان بهدستور رییسجمهور پیشین،
از زندانهای افغانستان آزاد شدند.
آزادسازی زندانیان طالبان از زندانهای
افغانستان ،همواره با استدالل ترغیب
این گروه برای امتناع از جنگ ،مذاکره با
حکومت و پذیرش مصالحه صورت گرفته
است .در طول ده سال و با آزادسازی
صدها زندانی این گروه از زندانهای
کشور ،نه تنها شورشگری و جنگ پایان
یا دستکم کاهش نیافت که...

سفیر امریکا در کابل از آزادسازی
زندانیانطالباناستقبالکرد
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دیپلماسی همسایگی شی جینپینگ برای
ایجاد جامعهی نزدیکتر با آیندهی مشترک

«کنفرانس تعامل و اعتمادسازی میتواند
آسیا را به امنیت مشترک و پایدار سوق دهد»

خبرهایی نشر شد که قاری صالحالدین ایوبی از اعضای ارشد گروه طالبان و
والی نامنهاد پشین این گروه در والیت فاریاب از زندان امنیت ملی در ششم ماه
جون فرار کرده است .خبر فرار قاری صالحالدین از زندان ابتدا توسط...

شی جینپینگ رییسجمهور چین در آسیای میانه برای بازدید از قرغیزستان
و تاجیکستان بهسر میبرد و قرار است در اجالس سازمان همکاریهای شانگهای و
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) ،شرکت کند...

عمر فاروق ،کارشناس پاکستانی در مصاحبهای میگوید که کنفرانس تعامل
و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) ،که  27سال پیش راهاندازی شد ،سکو /پلتفرمی
است که میتواند آسیا را به امنیت مشترک ،جامع ،تعاونی و پایدار سوق دهد...
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سفیر امریکا در کابل از آزادسازی زندانیان طالبان استقبال کرد

اکنون طالبان بر حدود نیمی از قلمرو
افغانستان مسلط شده است .تجربهی
افغانستان در ده سال گذشته نشان داده
است که جنگجویان طالب آزادشده
از زندانهای افغانستان ،به میدانهای
جنگ برگشته و به صفوف شورشگری و
خشونت ،انسجام و قدرت داده است.
رهایی زندانیان طالبان ،در منافات
تمام با تغییر استراتژی ارتش و دیگر
نهادهای امنیتی افغانستان از حالت
تدافعی به تهاجمی قرار دارد .از یکسو،
مشاور امنیت ملی رییسجمهور غنی
ادعا میکند که با حفظ وضعیت موجود و
تداوم مواضع تهاجمی نیروهای امنیتی ،تا
چهار ماه آینده ،کمر طالبان در میدانهای
جنگ شکسته خواهد شد؛ ولی در سوی
دیگر ،رییسجمهور غنی ،حکم رهایی
قریب به  900جنگجوی زندانی طالب
را صادر میکند .پرسش این است که
اگر قرار باشد تا چهار ماه آینده ،کمر
طالبان در میدانهای جنگ شکسته
شود ،چه نیازی به رهایی زندانیان این
گروه و التماس به طالبان برای مذاکره
و پذیرش مصالحه است؟ در ده سال
گذشته ،تجربهی افغانستان بارها ثابت
کرده است که سیاست تضرع ،رهایی
زندانیان و عقبکشاندن مواضع ارتش
از میدانهای جنگ به حالت دفاعی،
کمکی به کشاندن طالبان به میزهای
مذاکره نکرده و این گروه ،به حسن نیت
حکومت افغانستان برای مذاکره و صلح،
وقعی نمیگذارد .واکنش طالبان به رهایی
زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان
به صراحت توضیح میدهد که این گروه
به اقدام حکومت افغانستان نهتنها ارزشی
در راستای نشان دادن حسن نیت و
تمایل به مذاکره قایل نیست که رهایی
این زندانیان را صرفا یک امر عادی توسط
حکومت افغانستان میداند و ادعا میکند
که باید این روند بهعنوان یک اقدام عادی
و بدون هیچ ارزش و اعتباری در روند
مذاکرات صلح افغانستان اتفاق بیفتد.
حکومت ادعا میکند که رهایی
زندانیان طالبان به موجب پیشنهاد
لویهجرگهی مشورتی صلح صورت گرفته
است .پیشنهاد لویه جرگه مشورتی صلح
اما ،نه رهایی یکطرفهی زندانیان طالبان
از طرف حکومت افغانستان که تبادلهی
دوطرفهی زندانیان میان حکومت
افغانستان و طالبان بود .در هفتههای
اخیر ،قطعات خاص نیروهای امنیتی
افغانستان ،با عملیاتهای پیچیدهی
نظامی به زندانیان طالبان هجوم برده و
زندانیانی را که عمدتا از نیروهای امنیتی
افغانستان هستند ،از زندانهای طالبان
آزاد میکنند؛ اما حکومت افغانستان در
یک اقدام عجیب ،بهصورت تضرعآمیز،
زندانیان این گروه را دسته-دسته آزاد
میکند .آزادکردن زندانیان طالبان
بهحکم رییسجمهور و آزادسازی زندانیان
نهادهای امنیتی توسط نیروهای قطعات
خاص ،در پیشنهادات لویهجرگهی
مشورتی صلح جایی نداشت .در مراسم
اختتامیهی لویهجرگهی مشورتی صلح،
رییسجمهور غنی اعالم کرد که 175
زندانی طالبان را به نشانهی حسن
نیت ،احترام به پیشنهادات لویهجرگهی
مشورتی صلح و به میمنت و مناسبت
عید فطر آزاد میکند .در عمل اما ،قرار
است پنج برابر آنچه اعالم شده بود ،از
زندانهای افغانستان آزاد شود.
تجربهی دهسالهی افغانستان از
مماشات و تضرع با طالبان و و رهایی
زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان
نشان میدهد که اینگونه اقدامات کمکی
به کشاندن طالبان به مذاکرات و پذیرش
صلح نمیکند .در صورتی اقدام ارگ
ریاستجمهوری میتوانست قابل قبول
و حسن نیت رهگشا باشد که طالبان
در اقدام بهمثل و بهموجب پیشنهاد
لویهجرگهی مشورتی صلح ،زندانیان
نیروهای امنیتی افغانستان را آزاد کرده
و در واکنش به آزادشدن زندانیانشان
توسط حکومت ،آن را حسن نیت حکومت
در راستای صلح تعبیر میکردند.

اطالعات روز :جان بس،
سفیر امریکا در کابل از آزادسازی
زندانیان گروه طالبان از سوی
دولت افغانستان استقبال کرده
و آن را تالشی در راستای بهبود
وضعیت برای دستیابی به توافق
صلح دانسته است.
آقای بس دیروز (سهشنبه،
 21جوزا) در رشتهتویتی نوشته
است که طالبان زندانی آزاد
نیستند ،بلکه آنها از سوی

نیروهای امنیتی افغانستان تنها از
بند رها شدهاند.
او در عین حال نوشته است
که صلح پایدار در مصالحه و
بخشش از سوی تمام طرفها
ریشه دارد.
گفتنی است که رییسجمهور
اشرف غنی هفتهی گذشته به
مناسب عید سعید فطر فرمان و
حکم رهایی  887زندانی گروه
طالبان از زندانهای کشور را صادر

اطالعـات روز :زلمـی خلیـلزاد،
نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجـهی
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در دیـدار بـا
شـماری از زنـان افغـان ،بـر حضور زنـان در
گفتوگوهـای صلـح تأکیـد کـرده اسـت.
آقـای خلیـلزاد ناوقـت روز دوشـنبه
( 20جـوزا) در رشـتهتویتی نوشـته اسـت:
«سیاسـت ایاالت متحدهی امریکا این اسـت
کـه زنـان بایـد در گفتوگوهـا و مذاکـرات
بیناالفغانـی حضـور داشـته باشـند».

کرد .بهدنبال آن ،دو شب قبل
نزدیک به صد زندانی این گروه از
زندان پلچرخی کابل و  38زندانی
دیگر از زندان والیت هرات آزاد
شدند .بهتازگی  32زندانی دیگر
طالب در والیت ننگرهار از بند رها
شدهاند.
در همین حال گروه طالبان
در اعالمیهای از آزادسازی اعضای
این گروه از سوی دولت استقبال
کرده ،اما گفته است که تنها 261

نفر از جمع  887نفر عضو این
گروهاند.
از سویی هم ،سفیر امریکا
در کابل از تالشها و شجاعت
نیروهای امنیتی و دفاعی در
آزادسازی غیرنظامیان و نیروهای
امنیتی از زندانهای طالبان
ستایش کرده است.
آقای بس نوشته است که
«جسارت نیروهای امنیتی در
خصوص آزادسازی صدها زندانی

خلیلزاد بر حضور زنان در گفتوگوهای صلح تأکید کرد

او همچنـان نوشـته اسـت کـه در دیدار
بـا زنـان افغـان در مـورد پیشـرفتها و
نگرانیهـای آنـان از آینـدهی گفتوگوهـای
صلـح صحبـت کـرده اسـت.
نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجـهی
امریـکا بـرای صلح افغانسـتان نوشـته اسـت
کـه او در بـازار بـا شـماری از کارآفرینان زن
نیـز دیـدار کرده اسـت.
او با نشـر عکسـی از خود و «شربتگل»
در یکـی از بازارهـای کابـل ،تأکیـد کرده که

سـهمگیری زنـان در فعالیتهـای اقتصـادی
بـرای افغانسـتان مهم و حیاتی اسـت.
زلمـی خلیـلزاد روز یکشـنبه (۱۹
جـوزا) وارد کابـل شـد .ایـن سـفر او در
چاچـوب هشـتمین دور از سـفرهایش در
مـورد تسـهیل رونـد صلـح افغانسـتان گفته
شـده اسـت.
آقـای خلیـلزاد در جریان این سـفرش
تـا کنـون بـا رهبـران حکومـت و شـماری از
چهرههـای سیاسـی کشـور دیـدار داشـته

افغان از بند طالبان ستودنی
است».
اخیرا نیروهای امنیتی و
دفاعی  47نفر بهشمول نیروهای
امنیتی و غیرنظامیان را از دو
زندان طالبان در والیتهای بغالن
و قندوز آزاد کردهاند .با این حال،
رقم افرادی که در جریان سال
جاری از زندانهای طالبان در
سراسر کشور آزاد شدهاند ،به بیش
از  300نفر رسیده است.

اسـت .او در دیـداری بـا محمداشـرف غنـی،
رییسجمهـوری کشـور گفتـه بـود کـه
گفتوگوهـای صلح افغانسـتان وارد مرحلهی
تـازه میشـود و در ایـن مرحلـه از تالشهـا
بـرای صلـح ،افغانهـا در آن بیشتـر از هـر
زمـان دیگـری شـامل خواهنـد بود.
او همچنـان گفتـه بـود کـه دو طرف در
ایـن دیـدار توافـق کردهانـد کـه آمادگیهـا
بـرای آغـاز گفتوگوهـای بیناالفغانـی در
حـال حاضـر مهـم و ضروری اسـت.

افغانستان و ایران تفاهمنامهی صلحآمیز هستهای امضا کردند

اطالعات روز :کمیسیون انرژی اتمی افغانستان با سازمان انرژی اتمی ایران تفاهمنامهی
همکاری امضا کرده است.
هدف از امضای این تفاهمنامه آشنایی با توانمندیهای صنعت هستهای ایران و
گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف استفادهی صلحآمیز از انرژی هستهای
گفته شده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) گزارش کرده است که این تفاهمنامه
دو شب پیش (دوشنبه 20 ،جوزا) در جریان سفر هیأت بلندرتبهی کمیسیون انرژی اتمی

افغانستان به ایران ،امضا شده است.
ایرنا نوشته است که براساس این تفاهمنامهی همکاری ،از انرژی اتمی در زمینههای
گوناگون بهویژه ظرفیتسازی نیروی انسانی و کاربرد آن در سالمت و کشاورزی استفاده
خواهد شد.
گفتنی است که کمیسیون انرژی اتمی افغانستان در عرصههای طب ،صنعت ،معدن،
انرژی و آب ،کشاورزی ،امنیت و منع استفاده از سالحهای کیمیاوی و بیولوژیک فعالیت
میکند.

 ۴۷نفر از زندانهای گروه طالبان در والیتهای بغالن و قندوز آزاد شدند

اطالعات روز :وزارتهای داخله و دفاع ملی کشور اعالم
کردهاند که در حملهی نیروهای امنیتی و دفاعی بر زندانهای
طالبان در والیتهای بغالن و قندوز ۴۷ ،نفر آزاد شدهاند.
نصرت رحیمی ،سخنگوی وزارت داخله به روزنامه
اطالعات روز گفت که در جریان یک عملیات نیروهای ویژهی
پولیس دو شب قبل (دوشنبه ۲۰ ،جوزا) در بغالن مرکزی34 ،
نفر از زندان طالبان آزاد شدهاند.

اطالعات روز :دور نخست امتحان کانکور
فارغان مکاتب شهر کابل و ولسوالیهای آن با
اشتراک حدود  ۵۲هزار دانشآموز برگزار شد.
عبدالتواب باالکرزی ،سرپرست وزارت
تحصیالت عالی کشور دیروز (سهشنبه21 ،
جوزا) در مراسم آغاز آزمون کانکور کابل
گفت که این آزمون در چهار دانشگاه (کابل،
پولیتخنیک ،تعلیم و تربیهی شهید ربانی و

آقای رحیمی تصریح کرد که آزادشدگان این زندان
طالبان شامل هفت سرباز ارتش ،هفت سرباز پولیس ،سه
سرباز نیروهای امنیت ملی و  ۱۷غیرنظامی میشوند.
از سویی هم ،محمدزبیر عارف ،معاون سخنگوی وزارت
دفاع ملی نیز به روزنامه اطالعات روز گفت که  ۱۳نفر دیگر
نیز در نتیجهی عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی دو شب قبل
(دوشنبه ۲۰ ،جوزا) از زندان طالبان در ولسوالی آقتاش قندوز

آزاد شدهاند.
به گفتهی آقای عارف ،این آزادشدگان شامل یک سرباز
ارتش ،سه پولیس و پنج غیرنظامی میباشند .او تأکید کرد که
تا کنون هویت چهار نفر دیگر آزادشدگان مشخص نشده است.
والیت بغالن و قندوز در شمال کشور از والیتهای ناامن
بهحساب میآید که گروه طالبان در این والیتها فعالیت
گستردهی تروریستی دارد.

دور نخست امتحان کانکور والیت کابل برگزار شد

سیدجمالالدین افغان) برای چهار روز ادامه
مییابد.
به گفتهی آقای باالکرزی ،در این آزمون،
بیش از  ۲۰هزار دانشآموز دختر و  ۳۰هزار
دانشآموز پسر اشتراک دارند.
در همین حال ،عبدالقدیر خموش،
رییس کمیتهی ملی امتحانات گفت که با
برگزاری امتحانات کانکور کابل و به تعقیب

آن والیت ننگرهار در جریان هفتهی آینده،
روند سراسری این امتحان به پایان میرسد.
به گفتهی آقای خموش ،نتایج این
امتحان تا یک ماه دیگر ( ۱۵الی  ۲۰سرطان)
اعالم خواهد شد.
امتحان کانکور سراسری سال ۱۳۹۸
افغانستان حدود دوونیم ماه پیش ( ۷حمل)
از والیتهای لوگر ،پکتیا ،خوست و کنر آغاز

شد.
در این امتحان ،حدود  ۲۰۶هزار و ۷۸۷
دانشآموز شرکت کردهاند که براساس آمار
کمیتهی ملی امتحانات ،از این مجموع۷۷ ،
هزار و  ۱۱۶نفر آن به نهادهای تحصیالت
عالی دولتی و  ۴۹هزار و  ۴۸۰نفر دیگر آن
در تحصیالت نیمهعالی دولتی جذب خواهند
شد.

 ۴۵جنگجو بهشمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دایچوپان زابل کشته شدند

اطالعـات روز :مقامهـای
محلـی در والیـت زابـل تأییـد
میکننـد کـه در ضدحملـهی
نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی
دایچوپـان ایـن والیـت۴۵ ،
جنگجـوی گـروه طالبـان کشـته
شـد ها ند .
گلاسلام سیال ،سـخنگوی
والـی زابـل بـه روزنامـه اطالعـات
روز گفـت کـه ایـن ضدحملـه
دو شـب پیـش (دوشـنبه۲۰ ،

جـوزا) از سـوی نیروهـای پولیـس
پـس از آن راهانـدازی شـده بـود
کـه جنگجویـان طالبـان از
چنـد جهـت بـر مرکـز ولسـوالی
دایچوپـان حملـه کـرده بودهانـد.
بـه گفتـهی آقـای سـیال
«مولـوی عبدالبـاری» ،ولسـوال
نامنهـاد طالبـان بـرای دایچوپـان،
«فریـد» ،مسـئول عملیاتـی ایـن
گـروه در زابـل و «ملـک» ،یکـی
از فرماندهـان ایـن گـروه در

زابـل از جملـهی کشتهشـدگان
جنگجویـان طالبـان در ایـن
ضدحملـه میباشـند.
آقـای سـیال افـزود کـه
در جریـان ایـن درگیـری ۲۰
جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه
نیـز زخمـی شـدهاند .او از تلفـات
نیروهـای امنیتـی و غیرنظامیـان
در جریـان ایـن درگیریهـا
چیـزی نگفـت امـا تأکید کـرد که
حملهی گـروه طالبان بر ولسـوالی

دایچوپـان عقـب زده شـده اسـت.
در همیـن حـال امـا ،گـروه
طالبـان بـا نشـر اعالمیـهای ادعـا
کـرده کـه ایـن گـروه مرکـز ایـن
ولسـوالی را در کنتـرل گرفتـه
اسـت.
ایـن گـروه آمار تلفـات بر این
گـروه را رد کـرده ،گفته اسـت که
دو جنگجوی شـان کشـته و سـه
جنگجوی دیگرشـان نیـز زخمی
شد هاند.

بزرگترین برج «قلعهی غزنین» در اثر بارندگی فرو ریخت

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت غزنی میگویند
که برج «باالبین» ،بزرگترین برج «قلعهی غزنین» در این
والیت در اثر بارندگیهای دوامدار فرو ریخته است.
محمدعارف نوری ،سخنگوی والی غزنی دیروز (سهشنبه،
 21جوزا) به روزنامه اطالعات روز گفت که این برج چهار روز
پیش (جمعه ۱۷ ،جوزا) فرو ریخته است.

آقای نوری همچنان گفته که ارزیابیها در مورد ساخت
دوبارهی این برج تکمیل شده است و بهزودی کار بازسازی آن
آغاز خواهد شد.
او تأکید کرد که بهدلیل بارندگیهای دوامدار در غزنی ،تا
کنون کار ترمیم آن آغاز نشده است.
برج باالبین یکی از  ۳۶برج دیوار «قلعهی غزنین» در

بـه نقل از اعالمیـه ،در جریان
ایـن حملهی طالبـان ،دهها نیروی
دولتـی کشـته شـدهاند کـه تنهـا
اجسـاد  ۱۲نفـر آنـان در میـدان
نبـرد باقـی ماندهانـد.
والیـت زابل در جنوب کشـور
از والیتهـای ناامـن میباشـد
کـه گـروه طالبـان در شـماری از
ولسـوالیهای آن بهشـمول شـهر
قلات ،مرکـز ایـن والیـت فعالیت
گسـتردهی تروریسـتی دارد.

باالحصار شهر غزنی است که قدامت آن به دوران سلطنت
غزنویان در سالهای  ۱۱۸۷ – ۹۷۵میالدی میرسد.
دولت افغانستان در سال  ۱۳۹۲هجری خورشیدی
همزمان با برگزاری جشنوارهی «غزنی بهعنوان مرکز ثقافت
اسالمی» این برجها را به هزینهی یکونیم میلیون یورو از
بودجهی دانشگاه «آخن» آلمان بازسازی کرده بود.

گزارش
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 ۲۲جوزا ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷4۷

صالحالدین ایوبی از نزد امنیت ملی فرار کرده یا تبادله شده است؟
خبرهایـــی نشـــر شـــد کـــه قـــاری
صالحالدیـــن ایوبـــی از اعضـــای ارشـــد
گـــروه طالبـــان و والـــی نامنهـــاد پشـــین
ای ــن گ ــروه در والی ــت فاری ــاب از زن ــدان
امنیـــت ملـــی در ششـــم مـــاه جـــون
فـــرار کـــرده اســـت .خبـــر فـــرار قـــاری
صالحالدیـــن از زنـــدان ابتـــدا توســـط
ســـخنگوی گـــروه طالبـــان نشـــر شـــد.
ذبیــحاهلل مجاه ــد در صفحــهی تویت ــرش
گفتـــه اســـت کـــه قـــاری صالحالدیـــن
ایوبـــی والـــی نامنهـــاد پیشـــین ایـــن
گ ــروه در فاری ــاب از زن ــدان موف ــق ش ــده
اس ــت ک ــه ف ــرار کن ــد و فع ــا در مناط ــق
تحـــت تســـلط طالبـــان بهســـر میبـــرد
و مصئـــون اســـت .مجاهـــد در مـــورد
اینکـــه قـــاری صالحالدیـــن چطـــور
و دقیقـــا از کجـــا فـــرار کـــرده ،چیـــزی
نگفتـــه اســـت.
همزمـــان بـــا فـــرار صالحالدیـــن
ایوب ــی 83 ،زندان ــی از زن ــدان طالب ــان در
قریـــهی شـــاخ ولســـوالی قیصـــار والیـــت
فاریـــاب آزاد شـــده اســـت .بهنقـــل از
وزارت دفـــاع از ایـــن  83نفـــر 31 ،تـــن
آنهـــا ســـربازان ارتـــش ملـــی 24 ،تـــن
آنهـــا پولیـــس 4 ،نفـــر ملکـــی 8 ،تـــن
خارجـــی 2 ،ســـرباز کمانـــدو بودهانـــد.
اکثـــر ایـــن  83زندانـــی آزادشـــده از
زن ــدان قیص ــار طالب ــان ،س ــربازان دولت ــی
اســـت.
چگونگـــی فـــرار یـــک عضـــو ارشـــد
طالبـــان از زنـــدان امنیـــت ملـــی و
همچن ــان آزادی نیروه ــای عمدت ــا دولت ــی
از زنـــدان طالبـــان پرســـشبرانگیز اســـت.
اعضـــای شـــورای والیـــت فاریـــاب
بـــه اطالعـــات روز میگویـــد کـــه قـــاری
صالحالدیـــن در برابـــر آزادســـازی
اس ــیرانی ک ــه در قیص ــار زندان ــی طالب ــان
بودنـــد ،آزاد شـــده اســـت .آنهـــا ادعـــا
میکننـــد زندانـــی کـــه از آن  83نفـــر
آزاد شـــده ،در منطقـــهی شـــاخ ولســـوالی
قیصـــار والیـــت فاریـــاب موقعیـــت دارد و
مرکـــز طالبـــان در فاریـــاب بهحســـاب
میآیـــد.
بـــه گفتـــهی آنهـــا ،رســـیدن در
ایـــن منطقـــه بـــدون درگیـــری و جنـــگ



خادم آزاد – اطالعات روز

اعضای شورای والیت فاریاب به اطالعات روز میگوید که قاری صالحالدین در برابر آزادسازی
اسیرانی که در قیصار زندانی طالبان بودند ،آزاد شده است .آنها ادعا میکنند زندانی که از آن
 83نفر آزاد شده ،در منطقهی شاخ ولسوالی قیصار والیت فاریاب موقعیت دارد و مرکز طالبان در
فاریاب بهحساب میآید.
به گفتهی آنها ،رسیدن در این منطقه بدون درگیری و جنگ امکانپذیر نیست ،اما افرادی که
گفته میشود توسط نیروی ویژهی دولتی آزاده شده ،با چرخبال ارتش بدون درگیری و جنگ ،از
منطقهی شاخ ولسوالی قیصار انتقال داده شده است.
امکانپذیـــر نیســـت ،امـــا افـــرادی کـــه
گفتـــه میشـــود توســـط نیـــروی ویـــژهی
دولت ــی آزاده ش ــده ،ب ــا چرخب ــال ارت ــش
بـــدون درگیـــری و جنـــگ ،از منطقـــهی
شـــاخ ولســـوالی قیصـــار انتقـــال داده
شـــده اســـت.
وزارت دفـــاع ایـــن ادعـــا را رد
میکنـــد و میافزایـــد کـــه ایـــن
عملیـــات توســـط نیـــروی ویـــژ ه انجـــام
شـــده و در ایـــن عملیـــات  3طالـــب

اطالعــات روز :منابــع محلــی در والیــت غزنــی
میگویــد کــه در دو رویــداد ترافیکــی در ایــن والیــت
پنــج نفــر کشــته و  11نفــر دیگــر زخمــی شــدهاند.
محمدعــارف نــوری ،ســخنگوی والــی غزنــی
بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن دو رویــداد
ترافیکــی دیــروز (سهشــنبه 21 ،جــوزا) در مربوطــات
ولســوالیهای گیــان و انــدر ایــن والیــت رخ داده
اســت .آقــای نــوری افــزود کــه در رویــداد اول کــه

کشـــته شـــده اســـت.
قبـــا رســـانهها گـــزارش داده بودنـــد
کـــه قـــاری صالحالدیـــن از زنـــدان
امنی ــت مل ــی فاری ــاب ف ــرار ک ــرده اس ــت.
محمدســـمیع خیرخـــواه ،عضـــو
شـــورای والیتـــی والیـــت فاریـــاب
میگویـــد کـــه قـــاری صـــاح الدیـــن
از زنـــدان امنیـــت فاریـــاب نـــه ،بلکـــه از
یـــک مهمانخانـــهی ریاســـت امنیـــت
ملـــی از منطقـــهی شـــیرپور شـــهر کابـــل

آزاد شـــده اســـت .او میافزایـــد کـــه
قـــاری صالحالدیـــن حـــدود یکونیـــم
ســـال در مهمانخانـــهی امنیـــت ملـــی
در کابـــل بـــوده اســـت.
فریب ــا توران ــی عض ــو دیگ ــر ش ــورای
والیتـــی فاریـــاب نیـــز بـــه ایـــن بـــاور
اســـت کـــه قـــاری صالحالدیـــن در
ب ــدل آزادش ــدن س ــربازان دولتــیای ک ــه
پیـــش طالبـــان اســـیر بودنـــد ،آزاد شـــده
اســـت .خانـــم تورانـــی میگویـــد کـــه

دو رویداد ترافیکی در غزنی  ۵کشته و  ۱۱زخمی برجا گذاشت

در نتیجــهی واژگــون شــدن یــک تانکــر تیــل در
مربوطــات ولســوالی گیــان رخ داده ،ده نفــر زخمــی
شــدهاند .بــه گفتـهی او ،ایــن افــراد پــس از آن زخمــی
شــدهاند کــه یــک جنراتــور هنــگام تخلیــهی تانکــر
واژگــون شــده بــه تانکــر دومــی ،آتــش گرفتــه اســت.
ســخنگوی والــی غزنــی عــاوه کــرد کــه در
نتیجــهی ایــن رویــداد دو عــراده تانکــر ،دو عــراده
موترســایکل و یــک عــراده موتــر نــوع «فولــدر» نیــز

شش غیرنظامی در انفجاری در قندهار کشته شدند

اطالعــات روز :منابــع امنیتــی در والیــت قندهــار میگوینــد کــه در نتیج ـهی یــک انفجــار در ولســوالی دنــد
ایــن والیــت شــش غیرنظامــی کشــته شــدهاند.
عبدالبشــیر خاکســار ،معــاون ســخنگوی فرماندهــی پولیــس قندهــار بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه
ایــن انفجــار حوالــی ســاعت  9:30صبــح دیــروز (سهشــنبه 21 ،جــوزا) در روســتای «پانیــزو» در ولســوالی دنــد
ایــن والیــت رخ داده کــه در آن یــک عــراده موتــر حامــل غیرنظامیــان هــدف قــرار گرفتــه اســت.
ایــن انفجــار زمانــی رخ داده اســت کــه موتــر حامــل غیرنظامیــان بــا مایــن کنــار جــادهای برخــورد کــرده
اســت.
آقای خاکسار افزود که چهار کودک (دو دختر و دو پسر) نیز شامل کشتهشدگانند.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
والیــت قندهــار در جنــوب افغانســتان از والیتهــای ناامــن بهحســاب میآیــد کــه گــروه طالبــان در شــماری
از ولســوالیهای آن بهشــمول شــهر قندهــار فعالیــت دارد.

حریــق شــده اســت.
آقــای نــوری در عیــن حــال گفت کــه رویــداد دوم
ترافیکــی در منطق ـهی «مــا نــوح بابــا» در ولســوالی
انــدر غزنــی رخ داده اســت .او افــزود کــه ایــن رویداد در
نتیج ـهی برخــورد یــک عــراده موتــر مســافربری نــوع
 404مربــوط بــه شــرکت احمدشــاه ابدالــی بــا یــک
عــراده موتــر نــوع ســراچه رخ داده اســت.
بــه گفتــهی نــوری ،در ایــن رویــداد پنــج نفــر

بهدرســـتی ایـــن اطالعـــات اطمینـــان
کامـــل دارد .بهبـــاور او ایـــن تبادلـــه
باعـــث میشـــود تـــا طالبـــان هـــر روز
گروگانگیـــری کننـــد و میخواهنـــد در
برابـــر آزادی اعضایشـــان کـــه در چنـــگ
حکومتانـــد ،تبادلـــه کنـــد« :نبایـــد
تبادلـــه میشـــد .بـــا ایـــن کار طالبـــان
بدآمـــوز میشـــوند و دوبـــاره دســـت بـــه
ایـــن کار خواهنـــد زد».
توران ــی از وضعی ــت امنیت ــی فاری ــاب
نی ــز ش ــاکی اس ــت و ادع ــا میکن ــد ک ــه
طالب ــان ت ــا ح ــدود  10و  20کیلومت ــری
حومههـــای شـــهر فاریـــاب حضـــور
دارنـــد و در اطـــراف ،در بیشتـــر مـــوارد
فقـــط مرکزهـــای ولســـوالیها تحـــت
کنتـــرل دولـــت اســـت.
طـــی تماسهایـــی کـــه در دو روز
پیهـــم بـــا ریاســـت امینـــت ملـــی
داشـــتیم ،مســـئوالن ایـــن اداره حاضـــر
نش ــدند در ای ــن م ــورد وضاح ــت بدهن ــد.
در آخریـــن تماســـی اطالعـــات روز بـــه
ریاســـت امنیـــت ملـــی ،ســـخنگوی
ایـــن اداره گفـــت کـــه فعـــا در ایـــن
مـــورد چیـــزی گفتـــه نمیتوانـــد.
قـــاری صالحالدیـــن ایوبـــی والـــی
پیشـــین نامنهـــاد گـــروه طالبـــان در
والیـــت فاریـــاب در دهـــم ســـنبله 1394
هنگامـــی کـــه میخواســـت از راه هـــرات
بـــه قندهـــار و ســـپس بـــه کویتـــه فـــرار
کنـــد ،در مســـیر راه هرات-شـــیندند،
توســـط ریاســـت عمومـــی امنیـــت ملـــی
دســـتگیر شـــد.
قـــاری صالحالدیـــن یکـــی از
چهرههـــای مهـــم ،خطرنـــاک و
کارکشـــتهی گـــروه طالبـــان اســـت .او در
گذشـــته مســـئولیت جنـــگ والیتهـــای
شـــمال و غـــرب ،بهخصـــوص فاریـــاب،
بدخش ــان و قن ــدوز را ب ــه عه ــده داش ــته
اس ــت .اعض ــای شـــورای والیـــت فاریـــاب
میگوینـــد کـــه بـــا پیوســـتن دوبـــارهی
او بـــه جنگجویـــان طالبـــان ،وضعیـــت
جنـــگ در شـــمال کشـــور ،بهخصـــوص
در فاریـــاب تغییـــر کـــرده و روحیـــهی
جنگجویـــان طالـــب تقویـــت خواهنـــد
شـــد.

بهشــمول ســه زن و دو کــودک کشــته و راننــدهی
ســراچه زخمــی شــده اســت .او در مــورد علــت
وقــوع ایــن دو رویــداد ترافیکــی چیــزی نگفــت امــا
بیتوجهــی رانندههــا بــه قوانیــن راهنمایــی و
رانندگــی ،خرابــی ســرکها ،ســرعت بیــش از حــد
موترهــا و نبــود عالیــم ترافیکــی از علتهــای اصلــی
رویدادهــای ترافیــک در افغانســتان میباشــد و همــه
روزه از شــهروندان کشــور قربانــی میگیــرد.

چهار عضو جدید کرکت بورد معرفی شدند

اطالعــات روز :گاللــی صافــی ،عضــو مجلــس ســنا ،احمدجــواد پیــکار ،سرپرســت وزارت شهرســازی و اراضــی،
ضیاالحــق امرخیــل ،مشــاور ارشــد رییسجمهــور اشــرف غنــی و شــکراهلل عاطــف مشــعل ،ســفیر افغانســتان در
پاکســتان بهعنــوان اعضــای جدیــد کرکــت بــورد افغانســتان معرفــی شــدند.
عزیــزاهلل فضلــی ،رییــس عمومــی کرکــت بــورد کشــور دیــروز (سهشــنبه 21 ،جــوزا) در یــک نشســت خبــری
گفــت کــه ایــن افــراد بهجــای حکمتخلیــل کــرزی ،معیــن سیاســی پیشــین وزارت خارجــه ،اکلیــل حکیمــی،
وزیــر پیشــین مالیــه ،ســید ســعادت منصــور نــادری ،وزیــر پیشــین شهرســازی و احمدشــاه ســنگدل ،رییــس
دانشــگاه خصوصــی دنیــا بهعنــوان اعضــای جدیــد کرکــت بــورد تعییــن شــدهاند.
آقــای فضلــی همچنــان گفــت کــه انــدی مــول ،مربــی بریتانیایــی ســابق تیــم ملــی کرکــت و مجاهــد زدران در
کمیتـهی مرحلـهی گزینــش تعییــن شــدهاند .او در عیــن حــال افــزود کــه بـهزودی تغییراتــی در ســمت ریاســت
اجرایــی کرکــت بــورد نیــز اعمــال خواهــد شــد .بــه گفتـهی او ،لیــگ برتــر کرکــت افغانســتان تــا چهــار مــاه دیگــر
(اکتوبــر) برگــزار خواهــد شــد.

چهارشنبه
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دیپلماسی همسایگی شی جینپینگ برای ایجاد جامعهی نزدیکتر با آیندهی م
شی جینپینگ رییسجمهور
چین در آسیای میانه برای بازدید
از قرغیزستان و تاجیکستان بهسر
میبرد و قرار است در اجالس
سازمان همکاریهای شانگهای و
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در
آسیا (سیکا) ،شرکت کند.
با توجه به بیاطمینانیهای
رو به رشد در سراسر جهان،
انتظار میرود که سفر او همکاری
چندبعدی را در چارچوب سازمان
همکاریهای شانگهای و کنفرانس
تعامل و اعتمادسازی در آسیا
بیشتر از پیش تقویت کند و
تالشهای بیشتری را برای ایجاد
یک آینده امنیتی و رفاهی مشترک
برای تمام کشورهای منطقه ایجاد
کند.
تحکیم/تقویت همکاری سازمان
همکاریهای شانگهای
رهبران کشورهای عضو سازمان
همکاریهای شانگهای برای اشتراک
در نشست سال جاری این سازمان
در بیشکک ،پایتخت قرغیزستان
گردهم جمع میشوند .انتظار
میرود که آنها موضع واحدی را
در خصوص مسائل مهم منطقهای و
بینالمللی اعالم کنند.
سازمان
که
هنگامی
همکاریهای شانگهای در ماه جون
سال  2001تاسیس شد ،ماموریت
اصلیاش ایجاد اعتماد متقابل،
حفاظت از امنیت مرزی و تقویت
همکاری ضدتروریسم بود.
طی  18سال گذشته ،این
سازمان به بزرگترین سازمان
منطقهای برای همکاری جامع از
لحاظ منطقهای که تحت پوشش
این سازمان است و جمعیتی که از
آن نمایندگی میکند ،تبدیل شده
است .همکاری میان کشورهای عضو
این سازمان عمدتا در زمینههایی

هجدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در چینگدائو ،استان
شاندونگ ،شرق چین ،تاریخ  10جون  .2018شی جینپینگ سخنرانی و جلسه را رهبری کرد.
(عکس از :شینهوا /دینگ لین)

مانند امنیت ،اقتصاد و دادوستد
مردم به مردم بهبود یافته است.
شی جینپینگ در سخنرانیاش
در اجالس سال  2018چینگدائو
در خصوص مرحلهی بعدی توسعه
سازمان همکاریهای شانگهای ،از
کشورهای دخیل در بلوک منطقهای
خواستار همکاری نزدیک برای
جامعهای با آیندهی مشترک شد.
شی زه رییس «مرکز مطالعات
سازمان همکاریهای شانگهای
چین» میگوید که سازمان
همکاریهای شانگهای میتواند گام
بزرگی در جهت ترویج و ارتقای
ساخت چنین جامعهای بردارد.
او بر این باور است از آنجایی
که کشورهای عضو این سازمان
با چالشهای امنیتی و اقتصادی
مشترکی روبهرو هستند ،از اجماع
گستردهای در مورد بسیاری از
مسائل برخوردار هستند.

درواقع این سازمان در روشنی
اصل اساسی خود یعنی «روح
شانگهای» ،پیوسته در حال پیشرفت
برای رسیدن به این هدف بوده است.
این سازمان به نیروی تاثیرگذار
در مقابله /مبارزه با «سه نیروی
شیطانی» ،تروریسم ،جداییطلبی
و افراطگرایی ،و همچنین مهار و
سرکوب جرایم فرامرزی و سایبری
تبدیل شده است.
در همینحال ،همکاری عملی
میان کشورهای عضو در زمینهی
نظامی ،انرژی ،حمل و نقل،
مخابرات ،زیرساخت و کشاورزی
نتایج ملموسی به همراه داشته و
مزایای واقعی برای مردم منطقه و
فراتر از آن به ارمغان آورده است.
به گفتهی والدیمیر ناوروف
دبیرکل سازمان همکاریهای
شانگهای ،کشورهای عضو در
اجالس سال جاری یک سری اسناد

مهم را تصویب و همکاری چندجانبه
در چارچوب این سازمان را بیشتر
از پیش ارتقا خواهند داد.
آوردن رفاه به آسیا
عضو
کشورهای
همانند
سازمان همکاریهای شانگهای،
بسیاری از کشورهای آسیایی نیز
باید با چالشهای امنیتی سنتی
و غیرسنتی به شمول «سه نیروی
شیطانی» ،قاچاق مواد مخدر ،فقر
شدید و اختالفات مرزی مقابله
کنند.
در عینحال ،بازگشت ذهنیت
جنگ سرد ،هژمونی و «بازیهای
مجموع-صفر» تهدید جدی را برای
ثبات و امنیتی جهان و آسیا در
قبال دارد .کشورها تنها با همکاری
با یکدیگر میتوانند بر این چالشها
غلبه کنند و برای خود و منطقه در
کل به رفاه و پیشرفت برسند.
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی

رییسجمهور چین ،شی جینپینگ در حال سخنرانی در مراسم افتتا
خارجهی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا ،در بیجینگ پایتخت چ
(عکس از :شینهوا /دینگ هایتاو)

در آسیا (سیکا) بهعنوان یگانه
میکانیسم چندجانبه همه-آسیایی
فعال در زمینه همکاری امنیتی،
با اقداماتی در زمینههای سیاسی
و نظامی ،به طور فعاالنه اعتماد
متقابل میان کشورهای عضوش را
تقویت کرده است.
سیکا که در سال 1992
تاسیس شد ،انجمنی برای گفتوگو
و مشاوره در مورد مسائل امنیتی در
آسیا بود .این میکانیسم طی سالها
تالش مشترک یک انجمن همکاری
امنیتی بوده است که از وسیعترین
پوشش ،بیشترین عضو و کافیترین
نمایندگی در آسیا برخوردار بوده و
نقش مهم و سازندهای در ارتقای
ثبات و رفاه منطقهای ایفا کرده
است.
شی زا میگوید که همکاری
امنیتی اساس سازمان همکاریهای
شانگهای و سیکا بوده است .به باور

وی تقویت همکاری در زمینهی
امنیت تقاضای اصلی کشورهای
عضو این دو سازمان برای مقابله با
تغییرات وضعیت در منطقه اوراسیا
است.
بنابراین ،او میگوید که همکاری
امنیتی موضوع اصلی آجندای
اجالس سازمان همکاریهای
شانگهای در بیشکک و اجالس سیکا
در دوشنبه خواهد بود.
او عالوه میکند که رهبران باید
در مورد این مسأله مذاکره کنند و
راهحلهای مناسب برای رسیدگی
به چالشها و تهدیدات امنیتی پیدا
کنند.
تحکیم روابط دوجانبه
در سالهای اخیر چین در
روشنی اصل روابط حسنه ،صداقت،
منافع مشترک و فراگیرندگی/
جامعیت پیوسته در حال بهبود
روابطش با کشورهای آسیای

«کنفرانس تعامل و اعتمادسازی میتواند آسیا را به امنیت مشترک و پایدار سوق دهد»
عمر فاروق ،کارشناس پاکستانی
در مصاحبهای میگوید که کنفرانس
تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)،
که  27سال پیش راهاندازی شد ،سکو/
پلتفرمی است که میتواند آسیا را به
امنیت مشترک ،جامع ،تعاونی و پایدار
سوق دهد.
عمر فاروق استاد روابط بینالملل
در دانشگاه بهاءالدین زکریا در
پاکستان ،این سخنان را در آستانه
پنجمین اجالس سیکا که از  14تا 15
جون در دوشنبه پایختت تاجیکستان
برگزار میشود ،در مصاحبهاش با
شینهوا بیان کرد.
به باور وی سیکا میتواند به
اعضایش ،در صورتی که آنها مفاهیم
امنیتی نوآوری کنند و ساختار
همکاری امنیتی منطقهای جدیدی
بسازند ،میتواند کمک کند تا بهطور
مشترک امنیت آسیا را ارتقا دهند.
چین در آخرین اجالس سیکا که در
ماه می  2014در شانگهای برگزار شد،
خواستار این اقدامات شده بود.

این پروفسور پاکستانی میگوید
که آسیا در حال حاضر با چالشهای
بیشتری مواجه است اما این قاره
امیدوارکنندهترین و پویاترین منطقه
است و میتواند مشکالتش را از طریق
پلتفرم و میکانیسم سیکا حل کند.
او با اشاره به فرصت مطلوبی که
برای آسیا به وجود آمده ،میگوید:
«طی یک دههی گذشته ،صلح،
توسعه و همکاری برد-برد بهعنوان
روند اصلی در این منطقه ظاهر شده
است».
به گفتهی وی این پیشرفت
مثبت به مقابله با چالشهایی که آسیا
در زمینهی امنیت ،اقتصاد ،جمعیت،
محیطزیست ،امنیت غذایی و فقر
مواجه است ،کمک میکند.
پروفسور فاروق در خصوص
امنیت منطقهای میگوید که آسیا
در پنج سال گذشته «بهعنوان
آسیبپذیرترین و آسیبدیدهترین
منطقه از تروریسم ،در جهان ظاهر
شده است [اما] کشورهای عمدهی

آسیایی از جمله روسیه و چین» با
بهبود همکاریهای امنیتی «از خود
مسئولیتپذیری و پختگی برای حل
این چالشها نشان دادند».
پروفیسور فاروق میگوید که
تالشهای اخیر برخی از کشورها
برای دنبالکردن /در پیشگرفتن
سیاست یکجانبهگرایی ،انزوا و
ضدجهانیسازی از جمله تهدیدات
اصلی برای ثبات در آسیا و کل
جهان است .او با استناد به موارد
تاریخی که در گذشته باعث اقدامات
تجارتی تالفیجویانه و مسائل ارزی
که در نهایت منجر به منازعهای در
مقیاس بزرگ شده است ،میگوید که
چنین تالشهایی به روند خطرناکی
میانجامد که به نفع هیچکسی نیست
و میتواند آغاز فاجعهی اقتصادی
عظیمی شود که نتیجهی آن بیثباتی
جهانی و حتا جنگ است.
او میگوید که کشورهای آسیایی
با اتحاد و همکاری در چارچوب
سیکا میتوانند موفقانه بر چالشهای

متعددی که روبهرو هستند ،غلبه
کنند.
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی
در آسیا (سیکا) بهعنوان انجمنی برای
گفتوگو و مشاوره در مورد مسائل
امنیتی آسیا ،در سال  1992راهاندازی
شد.
چین برای اینکه سیکا به
نقش مهم و سازندهاش در مواجهه
با چالشهای جدید ادامه دهد،
«چشمانداز امنیتی جامع ،مشترک،
تعاونی و پایدار در آسیا» را پیشنهاد
و خواستار تالشهای مشترک و
همکاری برد-برد شده است.
از دید پروفیسور فاروق ،اعضای
سیکا باید اعتماد متقابل را تقویت
کنند ،گفتوگو و مبادالت را ادامه و
در همکاری مداوم شان اطالعات را با
یکدیگر شریک کنند.
پروفیسور فاروق جدا از
نگرانیهای مشترک مانند تروریسم،
افراطگرایی و اتصال منطقهای ،کمبود
تجارت و دادوستد در داخل آسیا را

شینه

مترج

عکس گرفتهشده در  28مِ ی سال  2018بخش شرقپور-راجانای
در راجانا ،شرق پاکستان ،را نشان میدهد .بخش شرقپور-راجانای
طول جز حیاتی این بزرگراه  230کیلومتری است که توسط دولت پا
 Railway 20th Bureau Groupساخته شده است( .عکس از شینهوا

یکی دیگر از نگرانیهای عمدهی
مشترک میداند که باید در اجالس

ماه جون سیکا در تاجیکستان مورد
توجه قرار گیرد.

گزارش

www.etilaatroz.com

مشترک

شینهوا
مترجم :جلیل پژواک

احیهی پنجمین نشست وزرای
چین در  28اپریل سال .2018

مرکزی بوده است.
در قرغیزستان ،چین با اعمار
شفاخانه اوش و مرکز تحقیقاتی
بیماری قلبی مادرزادی به ساخت
تسهیالت پزشکی کمک کرده است.
چین همچنین به تعمیر جادهها در
بیشکک و تقویت توانایی امنیتی
این کشور کمک کرده است.
سورنبای جینبکف رییسجمهور
قرغیزستان اظهار داشته است که
چین همسایهی نزدیک ،دوست
قابلاعتماد و شریک استراتژیک
کشورش است.
تاجیکستان ،اولین کشور جهان
که تفاهمنامه «کمربند اقتصادی
جاده ابریشم» را با چین امضا کرده
است ،شاهد توسعه اقتصادی سریع
با کمک چین بوده است.
سکتورهای کلیدی این کشور
مانند زیرساخت ،انرژی ،برق و
همچنین ارتباطات و حمل و نقل

هوا  -جمیل بهاتی

جم :جلیل پژواک

بزرگراه الهور .عبدالحکیم
این بزرگراه با  135کیلومتر
اکستان تمویل و توسط China
ا /احمد کمال)

پاکستانی
پروفیسور
این
خاطرنشان میکند که صلح و توسعه

به پیشرفتهای عظیمی در توسعه
دست یافتهاند.
چین به شریک عمده تجاری
و سرمایهگذاری در قرغیزستان
و تاجیکستان تبدیل شده است.
همکاری چین با این دو کشور در
زمینه حمل و نقل ،زیرساخت،
تجارت و معادن پیوسته عمیقتر
شده است .آموختن زبان چینی
و تحصیل در چین به گزینههای
محبوب جوانان محلی تبدیل شده
است.
انتظار میرود که دیدارهای شی
جینپینگ همکاریهای استراتژیک
جامع با این دو کشور را بیش از
پیش تقویت و همکاری عملی در
چارچوب ابتکار «یک کمربند و یک
راه» را ارتقا دهد.
یاو پیشنگ سفیر سابق
چین در قرغیزستان میگوید که
چین و کشورهای آسیای میانه از
جمله قرغیزستان و تاجیکستان از
هماکنون جامعهای با آینده مشترک
تشکیل دادهاند که برای روابط چین
با سایر کشورهای همسایه الگو قرار
داده خواهد شد.

مطالب پولی
روزنامه اطالعات روز هر از
گاهی مقالهها و یادداشتهای
مناسبتی ،تاریخی و تجاری
نهادها را با برچسپ «مطالب
پولی» منتشر میکند .این
مطلبها در بدل پول در صفحات
داخلی منتشر میشود و همواره
این یادداشت (مطالب پولی) را
با خود دارد .نشر این مطالب
به هیچ وجه بازتابدهندهی
دیدگاه اطالعات روز نیست و
این نهاد مطالبی از این دست را
فقط بهعنوان آگهی بازرگانی به
نشر میرساند.
دو امر درهمتنیده هستند و باید به
طور همزمان دنبال شوند تا از همکاری
برد-برد پایدار اطمینان حاصل شود.
او میگوید که باالگرفتن تمایل
ضدجهانیشدن در برخی کشورها
مسأل ه ویژهای است که باید در
اجالس سیکا مورد بحث قرار بگیرد و
استراتیژی مقابله با آن سنجیده شود.
پروفسور فاروق با توصیف ابتکار
یک کمربند و یک راه چین بهعنوان
طرح و بستهی جامع که ارزشش را
با چشمانداز مستحکم برای توسعه
و ثبات ثابت کرده است ،به این باور
است که ابتکار یک کمربند و یک راه
راهحل خواهد بود.

مطالب پولی
روزنامه اطالعات روز هر از
گاهی مقالهها و یادداشتهای
مناسبتی ،تاریخی و تجاری نهادها
را با برچسپ «مطالب پولی»
منتشر میکند .این مطلبها
در بدل پول در صفحات داخلی
منتشر میشود و همواره این
یادداشت (مطالب پولی) را با خود
دارد .نشر این مطالب به هیچ وجه
بازتابدهندهی دیدگاه اطالعات
روز نیست و این نهاد مطالبی از
این دست را فقط بهعنوان آگهی
بازرگانی به نشر میرساند.

چهارشنبه

 ۲۲جوزا ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷4۷

بیبرنامگی کمیسیون مستقل انتخابات؛ هنوز کارزار
آگاهیدهی روند ثبتنام رایدهندگان آغاز نشده است


ملیحه کاظمی

یوسف رشید ،رییس
اجرایی بنیاد انتخابات
آزاد و عادالنهی افغانستان
(فیفا) در گفتوگو با
روزنامه اطالعات روز،
دلیل تأخیر در روند
آگاهیدهی را مشکالت
داخلی کمیسیون مثل
«سیاست فردمحور و
سیلقهمحور و پراکندگی
در داخل کمیسیون»
میخواند .رییس اجرایی
فیفا میگوید که کمیسیون
مستقل انتخابات توانایی
برگزاری انتخابات را
مطابق با تقویم و مراحل
انتخاباتیندارد.
رونــد تقویتــی ثبتنــام
رأیدهنــدگان بــرای انتخابــات
ریاســتجمهوری ،روز شــنبه (18
جــوزا) آغــاز شــد .رونــدی کــه
قــرار اســت در آن افــراد واجــد
شــرایط رأیدهــی کــه در انتخابــات
گذشــته بههــر دلیلــی شــرکت
نکــرده باشــند و یــا هــم بهتازگــی
بــه کشــور برگشــته باشــند،
ثبتنــام کننــد .نهادهــای ناظــر
امــا میگوینــد شــهروندان کشــور
در مــورد ایــن رونــد هنــوز آگاهــی
نــدارد و کمیســیون مســتقل
انتخابــات بهدلیــل ســهلانگاری،
رونــد آگاهیدهــی را آغــاز نکــرده
اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات
امــا کمبــود وقــت را یکــی از دالیــل
عمــدهی عــدم آگاهیدهــی پیــش
از  18جــوزا ،عنــوان میکنــد.
ذبیــحاهلل ســادات ،ســخنگوی
کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه
روزنامــه اطالعــات روز میگویــد
کــه بهدلیــل کمبــود وقــت و نبــود
امکانــات ،کمیســیون نتوانســته
رونــد آگاهیدهــی را قبــل از 18
جــوزا آغــاز کنــد.
یوســف رشــید ،رییــس اجرایــی
بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــهی
افغانســتان (فیفــا) در گفتوگــو
بــا روزنامــه اطالعــات روز ،دلیــل
تأخیــر در رونــد آگاهیدهــی را
مشــکالت داخلــی کمیســیون مثــل
«سیاســت فردمحــور و ســیلقهمحور
و پراکندگــی در داخــل کمیســیون»
میخوانــد .رییــس اجرایــی فیفــا
میگویــد کــه کمیســیون مســتقل
انتخابــات توانایــی برگــزاری
انتخابــات را مطابــق بــا تقویــم و
مراحــل انتخاباتــی نــدارد.
کمیســیون انتخابــات امــا
طوالنیشــدن رونــد تدارکاتــی
نشــر آگهیهــای تلویزیونــی و
رادیویــی را کــه از ســوی ســازمان
ملــل تمویــل میشــود ،از دالیــل
تأخیــر ایــن رونــد میخوانــد ،امــا
اشــاره میکنــد کــه نخســتین

آگهــی تلویزیونــی و رادیویــی
در خصــوص آغــاز ثبتنــام
رأیدهنــدگان در  19جــوزا آغــاز
شــد.
کمیســیون
ســخنگوی
کــه
میگویــد
انتخابــات
مبلــغ در سرتاســر
900
اکنــون
هم
ّ
کشــور اســتخدام شــده تــا از
برنامههــای کمیســیون و رونــد
انتخابــات آگاهیدهــی کننــد.
برنامــهی آموزشــی دوروزه بــرای
ایــن مبلغــان در دفاتــر والیتــی
از ســوی مدیــران آگاهــی عامــه و
آمــوزگاران دایــر شــده اســت.
رقــم دقیــق بودجــهی کارزار
آگاهیدهــی کمیســیون انتخابــات
افغانســتان معلــوم نیســت.
کمیســیون انتخابــات میگویــد
کــه تمویلکننــدگان بودجــهی
ایــن بخــش ،جامعــهی جهانــی و
برنامــهی عمــران ملــل متحــد
( )UNDPاســت کــه عالقـهای بــه
شــریککردن رقــم بودجــه ندارنــد.
کمیســیون انتخابــات دیــروز
(دوشــنبه  20جــوزا) اعــام کــرد
کــه بــرای تطبیــق بهتــر کارزار
آگاهیدهــی و ترغیــب بیشتــر
واجــدان شــرایط بــرای ثبتنــام،
هزارهــا «پوســتر ،فکــت شــیت،

لیــف لیــت و بلبــورد» بــه دو زبــان
ملــی توســط مبلغــان در سراســر
کشــور توزیــع میشــود.
وزارت زنــان ،وزارت حــج و
اوقــاف و ارگانهــای محلــی از
نهادهــای همــکار ایــن کمیســیون
در بخــش آگاهیدهــی اســت.
پیــش از ایــن موالنــا محمــد
عبــداهلل ،یکــی از اعضــای
کمیســیون انتخابــات از تأخیــر
در کارزار آگاهیدهــی در بخــش
ثبتنــام تقویتــی ابــراز تأســف
کــرده بــود .او روز شــنبه در
صفحــهی تویتــرش نوشــته بــود:
«بهســبب علــل و دالیــل مختلفــی
کــه نتوانســتیم پــان تبلیغاتــی
بــرای عملیــات ثبتنــام تقویتــی
رأیدهنــدگان را در کمیســیون
مســتقل انتخابــات طــرح ،تأییــد و
عملــی کنیــم ،متأســفم .عملیــات
ثبتنــام تقویتــی رأیدهنــدگان
بــدون آگاهیدهــی وســیع شــبیه
نمازخوانــدن بیوضــو میباشــد».
کمیســیون
ســخنگوی
انتخابــات میپذیــرد کــه بهدلیــل
فرصــت زمانــی کــم و نبــود
امکانــات برنامــهی آگاهیدهــی،
ایــن کارزار بهموقــع آغــاز نشــده و
ایــن امــر ممکــن باعــث شــود کــه

یوسف رشید ،رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و
عادالنهی افغانستان (فیفا) در گفتوگو با روزنامه
اطالعات روز ،دلیل تأخیر در روند آگاهیدهی را
مشکالت داخلی کمیسیون مثل «سیاست فردمحور
و سیلقهمحور و پراکندگی در داخل کمیسیون»
میخواند .رییس اجرایی فیفا میگوید که کمیسیون
مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات را مطابق
با تقویم و مراحل انتخاباتی ندارد.
کمیسیون انتخابات اما طوالنیشدن روند تدارکاتی
نشر آگهیهای تلویزیونی و رادیویی را که از سوی
سازمان ملل تمویل میشود ،از دالیل تأخیر این
روند میخواند ،اما اشاره میکند که نخستین آگهی
تلویزیونی و رادیویی در خصوص آغاز ثبتنام
رأیدهندگان در  19جوزا آغاز شد.

ســطح اشــتراک مــردم در انتخابــات
ریاســتجمهوری کاهــش یابــد.
نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز
معتقدنــد کــه کمیســیون انتخابــات
در بخــش آگاهیدهــی از رونــد
ثبتنــام تقویتــی کوتاهــی کــرده
اســت.
رییــس اجرایــی فیفــا میگویــد
کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات
از رونــد ثبتنــام تقویتــی در
حــد الزم بــه شــهروندان کشــور
آگاهیدهــی نکــرده اســت:
«میترســم از اینکــه ایــن
بیبرنامگــی در روز انتخابــات هــم
وجــود داشــته باشــد».
آقــای رشــید در رابطــه بــه
طــرح اســتخدام  900مبلــغ گفــت
کــه مصــارف ایــن طــرح ســنجش
نشــده اســت و ایــن طــرح عملــی
هــم نیســت .او دلیــل عملینبــودن
ایــن طــرح را ناامنــی ،فقــر ،کمبــود
و دوری مراکــز ثبتنــام رأیدهــی
خوانــد« .نگرانــی نهادهــای ناظــر
انتخابــات ایــن اســت کــه مبلغیــن
خیالــی نباشــند».
نگرانــی دیگــری کــه آقــای
رشــید مطــرح میکنــد ایــن
اســت کــه انتقــاد از مشــارکت
پاییــن شــهروندان در انتخابــات
ممکــن کمیســیون را وادار بــه
ارایـهی آمــار خیالــی کنــد« :نگرانی
مــا ایــن اســت کــه کمیســیون
بــرای رهایــی از انتقادهــا از شــمار
ثبتنامکننــدگان آمــار خیالــی
ارایــه کنــد؛ طــوری کــه یــک
آمــار خیالــی ارایــه کنــد و بگویــد
کــه بالخــره امــروز صدهــزار نفــر
ثبتنــام کردنــد یــا بگوینــد کــه
در مجمــوع یکمیلیــون نفــر
ثبتنــام کردنــد».
رونــد ثبتنــام تقویتــی
رأیدهنــدگان در تاریــخ  18جــوزا
آغــاز شــد و قــرار اســت تــا  20روز
دیگــر (هشــتم ســرطان) در 33
والیــت کشــور و ثبتنــام سراســری
رأیدهنــدگان در والیــت غزنــی
ادامــه داشــته باشــد.
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سازمان جهانی بهداشت:

روزانه یک میلیون نفر به بیماریهای آمیزشی مبتال میشوند

اطالعات روز :براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت
( )WHOکه روز پنجشنبه ( ۱۶جوزا) منتشر شده است،
روزانه یک میلیون آدم به آمار مبتالیان به بیماریهای
آمیزشی افزوده میشود.
طبق یافتههای سازمان جهانی بهداشت ،بهطور متوسط
از هر  ۲۵نفر ،دستکم یک نفر به یکی از بیماریهای
کالمیدیا ،سوزاک و سیفلیس مبتالست که در طبقهبندی
کلی  STDیا بیماریهای آمیزشی قرار میگیرند.
به گفته دکتر مِالنی تیلور ،نویسنده گزارش سازمان
جهانی بهداشت ،این عفونتها با بر سالمت جسمی ،جنسی
یا سالمت بارداری در بیماران مبتال به بیماریهای آمیزشی
اثرگذار است.
طبق این گزارش ،ساالنه بیش از  ۳۷۶میلیون مورد
جدید به بیماریهای آمیزشی مبتال میشوند که برخی از
آنها ممکن است همزمان به چند بیماری مبتال باشند یا

ی جنسیای باشد که قبال به آن مبتال
ابتالی دوباره به بیمار 
بودند.
به نقل از ایران انترنشنال ،عمده بیماریهای آمیزشی
بهخاطر سکس واژنی ،دهانی یا مقعدی بدون محافظ منتقل
میشوند .بعضی از آنها مانند کالمیدیا ،سوزاک و سیفلیس
در دوره بارداری میتوانند از مادر به جنین منتقل شوند.
سیفلیس از طریق خون آلوده نیز منتقل میشود.
ی مانند
درمان نشدن این بیماریها میتواند عواقبی جد 
ناباروری در مردان و زنان ،مرگ جنین ،حاملگی خارج از
رحم و افزایش احتمال ابتال به ویروس اچآیوی را در پی
داشته باشد.
ی است که به گفته سازمان بهداشت
این در حال 
جهانی ،هرچند اغلب این بیماریها با کمک آنتیبیوتیکها
درمانپذیرند ،کمبود ترکیب خاصی از پنیسیلین درمان
سیفلیس را دشوارتر و در درمان سوزاک مقاومت ضدمیکروبی

ایجاد کرده است که میتواند تهدیدی جدی برای سالمت
عمومی باشد.
طبق اعالم دکتر تیم جینکس ،مدیر طرح مقابله با
عفونتهای مقاوم به دارو در خیریه پژوهشهای دارویی
بریتانیا موسوم به ِولکام ( ،)Wellcomeتعداد بسیار زیاد
بیماران مبتال به سوزاک نگرانکننده است و میتواند به شیوع
بیماری سوپرسوزاک ( )super-gonorrheaمنجر شود،
که سال گذشته مواردی از آن در بریتانیا و استرالیا دیده شد،
و عمال درمانناپذیر است.
به گفته جینکس ،اطالعات دقیقی از وضعیت شیوع
بیماری سوپرسوزاک در کشورهای توسعهنیافته یا در حال
توسعه در دست نیست ،اما با توجه به افزایش تعداد بیماران
مبتال به سوزاک ،پیشبینی میشود میزان مقاومت دارویی به
این بیماری افزایش یافته باشد و به شیوع بیشتر سوپرسوزاک
در سراسر جهان منجر شود.
با توجه به آمار سال  ۲۰۱۶که بیشتر از مردان و زنان
 ۱۵تا  ۴۹ساله گرفته شد ،موارد جدید ابتال به بیماریهای
کالمیدیا ،تریکومونا ،سوزاک و سیفلیس بهترتیب ،۱۵۶ ،۱۲۷
 ۸۷و  ۳/۶میلیون نفر گزارش شده بود.
این ارقام در قیاس با ارقام گزارش سازمان بهداشت
جهانی در سال  ۲۰۱۲تغییر قابلمالحظهای نداشته است،
اما نشاندهنده افزایش کنترلناپذیر بیماریهای آمیزشی در
سراسر جهان است.
بسیاری از بیماریهای عفونی آمیزشی با آنتیبیوتیک
درمانپذیرند ،اما به دلیل نبو ِد عالئم ،بسیاری از افراد از ابتال
به این عفونتها و عواقب ناشی از آن آگاه نیستند .بنابراین،
اکثر بیماران در آزمایش و تشخیص بهموقع بیماری ،که
فرصتی است برای شناسایی و آغاز درمان و پیشگیری از
انتقال آن به دیگران ،سهلانگاری میکنند.
سیفلیس بهتنهایی عامل مردهزایی و مرگ بیش از ۲۰۰
هزار نوزاد در سال است.

بهعقیده تیلور ،شرم عامل مهمی در شیوع بیشتر این
بیماریهاست .بیعالمت بودن بیماری نیز عامل دیگری است
در انتقال خاموش آن را به شرکای جنسی یا از مادر به نوزاد.
تیلور این نوع شیوع بیماریهای آمیزشی را «اپیدمی خاموش
و پنهانی» میداند که خطری جهانی است.
دکتر تئودورا وی ،مسئول بخش بیماریهای آمیزشی
در سازمان جهانی بهداشت ،میگوید« :عفونتهای مقاربتی
همه جا هست و بیش از آنچه تصور میشود شایع است ،اما به
بیماریهای آمیزشی توجه کافی نمیشود».
به باور او ،همه بخشها و طبقات جامعه باید با کمک
هم با این بیماریها مقابله کنند و پیشنهادهایی برای رسیدن
به این مهم ارائه میدهد که عبارتاند از آموزشهای جنسی
بیشتر و بهینهتر با کمک والدین و معلمها ،تعیین قوانین و
سیاستهای پیشگیرانه برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی،
خدماتدهی به بیماران و همچنین حمایت از پژوهشگرانی
که در تالشاند راههای بهتری برای پیشگیری ،شناسایی و
درمان این بیماریها بیابند.
متیو چیکو ،استادیار بهداشت و سالمت عمومی ،معتقد
است ضرورت حرکتی عملی در راستای مبارزه با بیماریهای
ن اندازه آشکار نبوده است.
آمیزشی هرگز تا ای 
چیکو که در تنظیم گزارش سازمان بهداشت جهانی هم
همکاری داشته است ،میگوید بهرغم آموزشهای جنسی،
تبلیغ استفاده از کاندوم ،نظارت بهتر بر بیماریهای آمیزشی و
ایجاد روشهای موثرتر برای شناسایی و درمان این بیماریها،
باز هم باید این مورد را در صدر فهرست اولویتهای سالمت
عمومی قرار داد و به آن پرداخت.
در همین زمینه ،جینکس خاطرنشان میکند که باید
هرچه سریعتر جلوی شیوع این بیماریها گرفته شود ،روی
تولید آنتیبیوتیکهای سرمایهگذاری بیشتری شود و کشف
روشهای تازه و نتیجهبخش برای درمان بیماریهای عفونی
و آمیزشی را در اولویت قرار بگیرد.

فعاالن حقوق بشر:

اطالعات روز :یک سازمان عمومی
غیردولتی در کوریای جنوبی از شناسایی
 ۳۱۸محل در کوریای شمالی خبر داده است
که بهوسیله دولت کوریای شمالی برای اجرای
احکام اعدام استفاده میشود.
برای تهیهی این گزارش اعضای «کارگروه
تغییر برای عدالت» با  ۶۱۰شخصی که در طول
 ۴سال گذشته از کوریای شمالی گریخته بودند،
مصاحبه کردند.
این گزارش دربارهی چندین دهه اجرای
حکم اعدام برای جرایمی چون دزدیدن یک گاو
و یا حتا تماشای تلویزیون کوریای جنوبی است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،فعاالن حقوق
بشر میگویند که محلهای اجرای حکم
اعدام در اطراف رودخانهها ،بازارها ،مدارس و
زمینهای ورزشی قرار دارد.
در این گزارش که روز سهشنبه ( ۱۱جون)

صدها محل اجرای حکم اعدام در کوریای شمالی شناسایی شد

منتشر شده است ،آمده« :معموال جمعیتی
نزدیک به هزار نفر یا بیشتر برای تماشای
اجرای اعدام جمع میشوند».
این گزارش ادعا میکند که اعضای خانواده
محکومان از جمله حتا کودکان مجبور میشدند
که شاهد اجرای حکم اعدام باشند .جسد
محکومان اعدام شده و حتا اطالعات محل دفن
آنها بهندرت به خانوادهی آنها داده میشود.
به گفتهی شاهدان کوچکترین فردی که
شاهد اجرای حکم اعدام بوده یک کودک هفت
ساله بوده است.
در ادامهی این گزارش آمده که بعضی از
اعدامها هم در داخل زندانها و اردوگاههای
کار اجباری انجام میشود .در این اردوگاهها
افرادی به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی به انجام
کارهای سخت بدنی در معدنها و اردوگاههای
کار محکوم هستند .یکی از فراریان از کوریای

شمالی که اوایل سالهای  ۲۰۰۰در یک اردوگاه
کار زندانی بوده است ،تعریف کرده که چطور
هشتاد زندانی را وادار کردند که مراسم اعدام
سه زن را تماشا کنند .این سه زن به جرم تالش
برای فرار به چین به اعدام محکوم شده بودند.
به گفتهی این شاهد ،ماموران امنیتی به
مردمی که تماشاگر اعدام بودند میگفتند« :این
اتفاق میتواند برای شما بیفتد».
این گزارش تاکید میکند که اعدامها «یک
روش اصلی برای ترساندن شهروندان جلوگیری
از مشارکت آنها در کارهایی است که رژیم آن
را نامطلوب برمیشمارد».
دارزدن و تیربارانکردن
اغلب موارد اعدام به روش جوخه اعدام
انجام میشود .به گفتهی شاهدان سه تیرانداز
سه سری تیر را به شخص محکوم شلیک
میکنند.

بعضی از مصاحبهشوندگان به مواردی اشاره
کردند که ماموران اجرای حکم اعدام مست
بودهاند« :چون عمل کشتن از نظر احساسی کار
دشواری است».
گزارشگران این سازمان غیردولتی میگویند
که مواردی از دارزدن زندانیان هم گزارش شده
است ،اما بهنظر میرسد که این روش قدیمی
بوده و حتا ممکن است که از سال  ۲۰۰۵کامال
متوقف شده باشد.
اتان شین ،یکی از نویسندگان این گزارش
به خبرگزاری فرانسه گفت که بهنظر میآید
که آمار اعدامهای عمومی رو به کاهش بوده
است ،اما این ممکن است به این دلیل باشد
که از زمانی که پیونگ یانگ بهدنبال به رسمیت
شناختهشدن بهعنوان یک حکومت عادی است،
پنهانکاری را بیشتر کرده است.
در گذشته خبرهایی دربارهی اعدام

مسئوالن ردهباال و نزدیک به حکومت کوریای
شمالی منتشر شده است .در سال َ ،۲۰۱۳جنگ
سونگ ت ِک ،یکی از بانفوذترین دولتمردان و
شوهر عمه کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی
به جرم «خیانت» اعدام شد.
تایید خبر مجازات یا اعدام کسانی که
مغضوب رهبر کوریای شمالی واقع میشوند،
معموال دشوار است و اغلب چنین گزارشهایی
نادرست از آب درآمده است .برای مثال ،در
سال  ۲۰۱۳گفته شدند که هیون سونگ وول،
خواننده پرطرفدار کوریای شمالی در مالء عام
اعدام شده است .حتا یک روزنامه چاپ کوریای
جنوبی نوشت که «این زن خواننده در مقابل
چشم اعضای ارکسترش با رگبار مسلسل کشته
شده است» اما در سال  ۲۰۱۸او در میان اعضای
هیأتی که در آستانه برگزاری المپیک زمستانی
به سئول سفر کرده بود ،دیده شد.

امریکا:

اطالعات روز :مورگان اورتگاس،
سخنگوی وزارت خارجه امریکا،
دوشنبه ( ۲۰جوزا) گفته است ،حل
اختالفات بین واشنگتن و تهران تنها از
طریق دستیابی به یک توافق «جدید
و بهتر» میسر است که همه تهدیدهای
ایران را بهطور کامل شامل شود.
به نقل از رادیو فردا ،خانم مورگان
اورتگاس در بیانیهای با اشاره به سفر
وزیر امور خارجه آلمان به ایران و
همچنین سفر نخست وزیر جاپان به
تهران در دو روز آینده اظهار داشت،
امریکا و متحدانش در خصوص اقدام
برای جلوگیری از دستیابی ایران به
سالح هستهای هیچ اختالفی ندارد.
وی تاکید کرده است که ایاالت
متحده و همپیمانانش در مورد تهدید
برنامه موشکی و فعالیتهای تروریستی
حکومت ایران و همچنین نقض حقوق
بشر توسط جمهوری اسالمی توافق
دارند.
هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان که
به تهران سفر کرده است ،روز دوشنبه
با حسن روحانی ،رییسجمهوری ایران
دیدار کرد .شینزو آبه ،نخستوزیر جاپان
هم قرار است روز چهارشنبه هفته جاری

تنها راه حل ،دستیابی به توافقی جدید و بهتر با ایران است

به تهران سفر کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه
امریکا گفته است ،ایران با گزینه
سادهای مواجه است :یا باید مانند یک
کشور عادی رفتار کند ،یا شاهد سقوط
اقتصاد خود باشد.
وی با اشاره به اظهارات مقامهای
ایران در خصوص کاهش تعهدات ایران
در چارچوب توافق هستهای موسوم
به برجام تصریح کرد ،تهدید ایران به
کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام

گامی بلند ،در مسیر اشتباه است.
مورگان اورتگاس میگوید که
چنین رویکردی از سوی تهران تاکید
مجددی بر این است که جامعه بین
المللی میبایست در مقابل ایران متحد
بوده و این کشور را وادار به پاسخگویی
کند.
دولت ترمپ  ۱۸ثور پارسال از
برجام خارج شد و دلیل آن را «نقض
روح این توافق» ،فعالیتهای موشکی
بالستیک و نقش منفی تهران در

خاورمیانه دانست.
ایران اردیبهشت امسال اعالم کرد
که بخشی از تعهداتش در این توافق
را معلق کرده است و پنج کشور طرف
برجام را تهدید کرد که در صورت عدم
تحقق منافعش از این توافق ،گامهای
بیشتری در این زمینه بر میدارد.
دستیابی به توافق جدید
سخنگوی وزارت امور خارجه
امریکا تصریح کرده است ،تنها راه حل،
دستیابی به توافقی جدید و بهتر است

که همه تهدیدهای ایران را بهطور کامل
شامل شود .تهدیدهایی که بر مبنای
آنها شروط  ۱۲گانه است .همانگونه
که رییسجمهوری ترمپ و وزیر امور
خارجه پومپئو گفتند ،ما آماده مذاکره
هستیم ،رهبران ایران خود میدانند
چطور با ما تماس بگیرند.
مایک پومپئو ،وزیر خارجه امریکا،
که  ۱۲شرط را برای «تغییر رفتار»
حکومت جمهوری اسالمی تعیین کرده
است ،چندی پیش گفته بود« :اگر این
 ۱۲شرط برآورده شود که خوشحال
خواهیم شد با کشوری نرمال بار دیگر
تعامل داشته باشیم .اگر هم برای مذاکره
درباره آن  ۱۲شرط به پای میز بیایند باز
هم عالی خواهد بود».
این درحالی است که مقامهای
ایران میگویند تا زمانی که امریکا
به برجام بازنگردد ،حاضر به مذاکره
نیستند.
همکاری با اینستکس
گزارشها همچنین حاکی است
که سخنگوی وزارت خارجه امریکا در
پاسخ به پرسشی در مورد معامالت از
طریق سازوکار تبادل خاص میان اروپا و
ایران موسوم به اینستکس اظهار داشت،

هرگونه اقدام برای دور زدن تحریمهای
علیه ایران برخورد خواهد شد.
در همین حال ،حمید بعیدی
نژاد ،سفیر ایران در لندن به نقل از
خبرنگار بلومبرگ میگوید که امریکا
ایرانی
درصدد تحریم نهاد مالی متناظ ِر
ِ
اینستکس است.
این در حالی است که رییس
آلمانی اینستکس هم اکنون همراه با
هایکو ماس ،وزیر خارجهی آلمان ،به
تهران سفر کرده است.
سازوکار حمایت از مبادالت تجاری
با ایران ،موسوم به اینکستکس ،مجرایی
است که کشورهای اروپایی باقیمانده در
برجام برای تبادالت مالی و بازرگانی با
ایران پیشنهاد کردهاند ،اما این سازوکار
تاکنون اجرایی نشده است.
پِر فیشر ،رییس پیشین یکی از
بانکهای بزرگ آلمان که بهعنوان
رییس اینستکس منصوب شده ،پیش
از این نیز اواخر زمستان  ۹۷به ایران
سفر کرده بود.
مقامهای جمهوری اسالمی در
ماههای اخیر بارها از اجرایینشدن
اینستکس انتقاد کرده و اروپا را به
«کمکاری» در این زمینه متهم کردهاند.

ورزشی
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چهارشنبه

بارسا منتظر جواب؛ دیلیخت بر سر دو راهی

مونــدو دپورتیــوو دیــروز
صفحــه اول خــود را بــه
مصاحبــهاش بــا ماتیــس
دیلیخــت اختصــاص داد و
اعــام کــرد دیلیخــت بــه ایــن
روزنامــه اســپانیایی گفتــه هنــوز
دربــاره پیوســتن بــه بارســلونا
تصمیــم نگرفتــه اســت.
مونــدو دپورتیــوو ،روزنامــه
ورزشــی اســپانیایی کــه در

شــهر بارســلونا منتشــر میشــود
دیــروز صفحــه اول خــود را بــه
ماتیــس دیلیخــت ،ســتاره
تیــم ملــی هالنــد و کاپیتــان
آژاکــس اختصــاص داد و از قــول
او نوشــت کــه هنــوز دربــاره
پیوســتن بــه بارســا تصمیــم
نگرفتــه و در شــک و تردیــد بــه
ســر میبــرد.
دیلیخــت روز یکشــنبه

نتوانســت فصــل خــود را بــا
قهرمانــی در لیــگ ملتهــای یوفــا
تکمیــل کنــد تــا جــام قهرمانــی
روی دســتهای کریســتیانو
رونالــدو و یارانــش دیــده شــود.
امــا دیلیخــت کــه بــا پشــت
ســر گذاشــتن پدیــد ه بزرگــی
مثــل امباپــه موفــق شــد عنــوان
بهتریــن بازیکــن جــوان رقابتهــا
را بــه خــود اختصــاص دهــد

 ۲۲جوزا ۱۳۹۸

سال هشتم

خبرکوتاه

میگویــد فعــا بــه تعطیــات
خواهــد رفــت و تــا مدتــی بــه
فوتبــال فکــر نخواهــد کــرد.
مونــدو دپورتیــوو میگویــد
پیــش از عزیمــت دیلیخــت از
پرتــگال ،محــل برگــزاری فینــال
لیــگ ملتهــا ،بــا او گفتگــو کــرده
و دربــاره شــایعات مربــوط بــه
پیوســتنش بــه بارســا پرســیده
اســت.
بــر اســاس گــزارش مونــدو،
دیلیخــت در گفتگــو بــا ایــن
روزنامــه خبــر جدیــدی دربــاره
آینــدهاش فــاش نمیکنــد امــا از
پاســخهایش مشــخص اســت کــه
از عالقــه بارســلونا بــه او باخبــر
اســت و احتمــال پیوســتن بــه
بارســلونا را زیــاد میدانــد.
دیلیخــت در پاســخ بــه
ســوالی دربــاره نظــرش دربــاره
پیوســتن بــه بارســلونا گفــت":
هنــوز نمیدانــم دلــم در ایــن
بــاره چــه میگویــد .فعــا قصــد
دارم بــه تعطیــات بــروم و آنجــا
فرصــت خواهــم داشــت تــا بــه

ایــن موضــوع فکــر کنــم .بعــد از
آن تصمیــم میگیــرم کــه بــرای
آینــدهام چــه کاری بهتــر اســت".
ســتاره خــط دفاعــی هالنــد
در ادامــه گفــت ":مهمتریــن چیز
در حــال حاضــر بــه نظــرم ایــن
اســت کــه بــه تیمــی بــروم کــه
اوال نقــش مهــم و برجســتهای
در تیــم داشــته باشــم و ثانیــا
بتوانــم در بازیهــای زیــادی
بــازی کنــم".
دیلیخــت در ادامــه
گفــت":
صحبتهایــش
نمیدانــم چــه زمانــی در ایــن
بــاره بــه تصمیــم نهایــی خواهــم
رســید ولــی شــک نکنیــد بــه
صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع
فکــر خواهــم کــرد .بــرای مــن
مســاله پــول نیســت .شــکی
نیســت کــه بــازی کــردن بــا
دییونــگ در بارســا برایــم
لذتبخــش اســت ولــی در عیــن
حــال بایــد بــه ایــن فکــر کنــم
کــه چــه تصمیمــی بــرای مــن
ایــدهآل خواهــد بــود".

وینیسیوس:

وینیسیوس بازی کنار بنزما را به هم
تیمی شدن با مسی و رونالدو ترجیح می
دهد.
وینیسیوس جونیور ستاره  18ساله
رئال ،فصل تقریبا خوبی را در این باشگاه
پشت سر گذاشت و به خصوص در زمان
حضور سوالری به ترکیب اصلی رئال راه
یافت.

کریم بنزما را به مسی و رونالدو ترجیح می دهم!

شرایط اما با آمدن زیدان کمی تغییر
کرد .به نظر می رسد که مرد فرانسوی
اعتقاد زیادی به وینی ندارد و انتقال قرضی
او را ترجیح می دهد تا با کسب تجربه
بیشتر ،بتواند سال های بعد به رئال برگردد.
هرچند که او مایل است به کار خود در
رئال ادامه دهد و موافق انتقال قرضی به
باشگاهی دیگر نیست.

شماره 1۷4۷

وینیسیوس در جریان یک مصاحبه و
در پاسخ به این سوال که دوست دارد میان
مسی و رونالدو با کدامشان هم بازی شود،
پاسخ داد که کریم بنزما را به این دو بازیکن
بزرگ ترجیح میدهد.
پدیده برزیلی گفت «:مسی بازیکن
بزرگی است و همه این را میدانند .او بدون
شک یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال

جهان است.
سخت است که از بین مسی و رونالدو
دست به انتخاب زد چرا که من شناختی
از آنها ندارم و اص ً
ال با این دو بازیکن هم
بازی نبودهام .ترجیح میدهم که کریم بنزما
را انتخاب کنم چرا که او کمک زیادی به
من در رئال مادرید کرده است و بازیکن
بزرگی است».

عملکرد درخشان اریکسن
در دانمارک؛
 ۲۱گل در  ۲۹دیدار اخیر

ســتاره ایــن روزهــای تیــم ملــی فوتبــال
دانمــارک موفــق شــد در بــازی برابــر گرجســتان
بــار دیگــر بــرای تیــم ملــی کشــورش گلزنــی کنــد.
بــه نقــل از گاتزتــا ،تیــم ملــی فوتبــال دانمارک
موفــق شــد در انتخابــی یــورو بــا نتیجــه پــرگل ۵
بــر یــک گرجســتان را شکســت دهــد .کریســتیان
اریکســن در ایــن دیــدار توانســت یکــی از گلهــای
تیمــش را بــه ثمــر برســاند.
ایــن بازیکــن کــه در پســت هافبــک بــازی
میکنــد ،در  ۲۹دیــدار اخیــر خــود بــرای تیــم
ملــی دانمــارک توانســته اســت  ۲۱گل بــه ثمــر
برســاند .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن مقطــع
هیــچ بازیکــن دانمارکــی بیــش از  ۶گل نتوانســته
اســت بــرای ایــن تیــم بــه ثمــر برســاند.
اریکســن در مجمــوع  ۲۷گل در  ۸۶بــازی
ملــی بــرای تیــم ملــی دانمــارک بــه ثمــر رســانده
اســت .ایــن بازیکــن کــه در لیــگ قهرمانــان امســال
توانســت بازیهــای خوبــی بــرای تاتنهــام ارائــه
کنــد ،اســپرز را بــه فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا
رســاند.
او اخیــرا ً بــه مدیــران تاتنهــام اعــام کــرده
اســت قصــد تمدیــد قــرارداد نــدارد و میخواهــد
در تابســتان ایــن تیــم را تــرک کنــد تــا تیمهــای
بــزرگ اروپایــی خواســتار جــذب ایــن بازیکــن
شــوند.

پیکفورد:

ملیپوش انگلیس نمیتواند عادی باشد

جردن پیکفورد ،دروازهبان تیم
ملی انگلیس که فصل دشواری را
پشت سر گذاشته میگوید احساس
میکند حاال دیگر مرد شده و از این
به بعد با گذشت هر روز دروازهبان
بهتری خواهد شد.
دروازهبان تیم ملی انگلیس،
جردن پیکفورد میگوید از زمانی که
باور پیدا کرده که دیگر انسانی عادی
نیست بلکه دروازهبان تیم ملی بزرگی
مثل انگلیس است ،به مراتب پختهتر
شده و با روحیه و اعتماد به نفس
باال توانسته جایگاه خود را به عنوان
سنگربان اول سهشیرها تثبیت کند.
پیکفورد سال گذشته بعد از
درخشش در جام جهانی روسیه ،در
لیگ برتر به عنوان سنگربان اورتون
فراز و نشیبهایی داشت و عملکرد
او با انتقادهای زیادی مواجه بود.
مشکالت در زندگی شخصی پیکفورد
هم حاشیههای اطراف او را افزایش
داده بود .با این حال ،پیکفورد در
اواخر فصل موفق شد در هفت بازی
آخر اورتون پنج کلینشیت به ثبت
برساند تا فصل را با عملکردی خوب
تمام کند.
پیکفورد بعد از کسب مقام
سومی لیگ ملتهای یوفا توسط

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

انگلیس گفت ":مساله اینجا است که
من هم مثل همه هم سن و سالهایم
فکر میکردم یک آدم معمولی هستم
ولی بعد از مدتی به این نتیجه
رسیدم که نه ،من یک آدم معمولی
نیستم ،من دروازهبان یک تیم ملی
بزرگ مثل تیم ملی انگلیس هستم".
دروازهبان تیم ملی انگلیس
در ادامه گفت ":بله من هم دلم
میخواهد یک آدم معمولی باشم
ولی شرایط به گونهای رقم خورده که
چنین چیزی دیگر امکان ندارد .وقتی

در این سطح وارد فوتبال میشوید
کم کم همه اینها را یاد میگیرید،
مرد میشوید و شروع به پیشرفت
میکنید".
پیکفورد در ادامه گفت ":اوایل
فصل خیلی تحت فشار بودم و از من
انتقاد میشد ولی به خاطر پختگی
و تجربهای که بدست آورده بودم
توانستم اوضاع را مدیریت کنم و
اواخر فصل با کلینشیتهای متعدد
خودم را نشان دهم .این کار من
نشان داد که چطور شخصیتی دارم".

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت
مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  11قلم خوراکه و ادویهجات ماهی ضرورت آمریت ماهیپروری
قرغه تحت روش داوطلبی باز ملی به اساس شماره
اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات
عامه الی ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ  1398/04/12ارایه نمایند ،آفرهای
ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد .تضمین آفرمبلغ ( )150,000افغانی طبق شرطنامه،
و شرایط اهلیت (طبق ماده  17قانون تدارکات عامه) میباشد.
آدرس جلسه آفرگشایی :اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم ،تعمیر حفظ و مراقبت ،عقب ریاست
منابع بشری ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از وبسایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af
داونلود نمایند ،در صورت عدم داونلود از وبسایت ،میتوانند شرطنامه را در سیدی یا فلشدیسک
بشکل سافت و مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع
تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بدست آورند.
نوت :جلسه قبل از داوطلبی ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ  01/04/1398در آمریت
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری
منزل اول وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 4000افغانی

120$ USD

6 Months

یک ساله

 7000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
دبیران :الیاس نواندیش ،خادمحسین کریمی و عابر شایگان
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،عصمتاهلل سروش و لطفعلی سلطانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :سهراب سروش
صفحهآرا :رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا شماره تماس۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ - ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ :
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارتهسه شماره تماس۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ - ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ :

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
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مــن قبــل از اینکــه ازدواج کنــم ،یــک
مشــکل کوچــک داشــتم .مشــکل مــن ایــن بــود
کــه روز یــک دفعــه عاشــق میشــدم .عشــق من
از جملــه عشـقهای آســمانی یــا معنــوی نبــود،
بلکــه عشــق کوچــهای ،دانشــگاهی و کورســی
بــود .بگذاریــد اعتــراف کنــم کــه در کوچــه ،در
دانشــگاه یــا در کــورس یــا هرجایــی دیگــر ،هــر
دختــر مــاهرو و خوشاندامــی را کــه میدیــدم،
عاشــقش میشــدم .از همــان عاشــقهایی
بــودم کــه فقــط خــودم خبــر داشــتم و از تــرس
بــا هیچکســی ،حتــا بــا معشــوقهام هــم در میــان
نمیگذاشــتم.
یــادم اســت یــک روز صبــح ،وقتــی از
خانــه طــرف دانشــگاه میرفتــم ،دختــری را از
پنجــرهی ملیبــس پیــش نانوایــی دیــدم کــه
خیلــی شــیک و جــذاب بهنظــر میرســید.
طبــق عــادت ،از داخــل ملیبــس عاشــقش
شــدم .نمیفهمــم از کجــا ،ولــی در صنــف ایــن
فکــر بــه ذهنــم رســید کــه آن دختــر حتمــا
همصنفــی دانشــگاهی مــن اســت ،شــاید امــروز
مهمــان دارد و بــه دانشــگاه نیامــده اســت؛ بــه
همیــن دلیــل خیلــی منظــم بــه درس گــوش
دادم و نــوت گرفتــم تــا فــردا بــه او کــه غایــب
بــود ،کمــک کنــم .وقتــی چاشــت بــه خانــه
برگشــتم ،مــادرم بــرای چاشــت ُگلپــی آمــاده
کــرده بــود کــه مــن هرگــز دوســت نداشــتم .امــا
آنروز مــن هــوای دیگــری داشــتم ،فکــر کــردم
ایــن ُگلپــی را همــان دختــر پختــه ،یــک رقــم
زیــاد خــوردم کــه مــادرم حیــران شــده بــود.
ویدیــو گرفتــه بــود .از کجــا فهمیــدم؟ یــک
هفتــه بعــد نیــز ُگلپــی پختــه بــود ،وقتــی خبــر
شــدم گلپــی پختــه ،گفتــم مــن نــان نمیخــورم.
ُگلپــی را دوســت نــدارم .مــادرم فــورا آن ویدیو را
بــه مــن نشــان داد و گفــت ایــن هــم ســند کــه
تــو ُگلپــی را دوســت داری .مجبــور شــدم بخورم.
وقتــی از دانشــگاه فــارغ شــدم ،دنبــال کار
بــودم .در هــر وزارتــی کــه بــرای گرفتــن فــورم
میرفتــم ،امــکان نداشــت عاشقنشــده بــه
خانــه برگــردم .ســرانجام صاحــب کار شــدم و
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تنها کار واجب دنیا چیست؟


عیسا قلندر

صاحــب معــاش .یــک ســال و چنــد مــاه کار
کــردم و کمــی پــول پسانــداز کــردم .یــک
شــب پــدر و مــادرم از مــن خواســت اگــر
دختــری را دوســت دارم ،معرفــی کنــم تــا آنهــا
بــه خواســتگاریاش برونــد .حیــران بــودم کــه
چــه کســی را آدرس بدهــم .هیــچ دختــری بــه
ذهنــم نرســید .بــاور کنیــد مــن کــه روز یــک
دفعــه عاشــق میشــدم ،حتــا همــان روز هــم
عاشــق یــک دختــر در بــاغ بابــر شــده بــودم ،بــه
ناچــار گفتــم کــه کســی را در نظــر نــدارم .چــون
نــه اســمی از دختــران میدانســتم و نــه آدرســی
داشــتم.
قصــه کوتــاه ،پدرومــادرم مثــل خیلــی
از پدرومادرهــای دیگــر ،دختــری را بــه مــن
پیشــنهاد کــرد کــه در ظــرف کمتــر از یــک
مــاه ،محفــل نامزادیمــان برگــزار شــد .از روز
نامــزادی بــه بعــد خیلــی خوشــحال بــودم کــه
از غــم هــر روز عاشقشــدن خــاص شــدهام.
یــک ســال بعــد عروســی کــردم و اکنــون هفــت
ســال از عروســی مــن میگــذرد .حــاال گرفتــار
مشــکل بزرگتــری شــدهام .قبــا هــر دختــری
را میدیــدم عاش ـقاش میشــدم ،امــا حــاال هــر
دختــر و خانمــی را کــه میبینــم ،فکــر میکنــم
اگــر مــن بــا آنهــا عروســی کــرده بــودم ،بهتــر
بــود .بــاور کنیــد هــر چاشــت و شــب بــا خانمــم
دعــوا دارم کــه چــرا درســت آشــپزی نمیکنــد.
هم ـهاش فکــر میکنــم کــه آشــپزی خانــم یــا
دختــری کــه مــن روز دیــدهام و عاشقشــان
شــدهام ،از آشــپزی خانــم خــودم بهتــر اســت.
بیچــاره خانمــم هــر روز کتابهــای آشــپزی
و ترکیــب ادویههــا و طعمهــا را میخوانــد،
در یوتیــوب مــیرود و کانالهــای آشــپزی

و کلیپهــای طــرز تهیــهای خوراکیهــای
خوشمــزه را جســتوجو میکنــد ،مطابــق
آنهــا غــذا آمــاده میکنــد ،امــا همینکــه
مــن از راه میرســم روی تمــام زحمــات او خــط
بطــان میکشــم .ن ِــق میزنــم و اعتــراض
میکنــم .در حالیکــه رفیقــم موســی ســکندر
عاشــق دســتپخت خانــم مــن اســت .حتــا
چنــد بــار بــه خانــماش گفتــه کــه خانــه مــا
بیایــد و آشــپزی را از خانــم مــن یــاد بگیــرد.
خانــم او چنــد قلــم آشــپزی را یــاد گرفتــه و از
وقتــی کــه آشــپزی را یــاد گرفتــه ،موســی یــک
رقــم جوانتــر شــده اســت.
ایــن مشــکل هفــت ســال اســت کــه
اذیتــم میکنــد .پیــش چنــد روانشــناس
رفتــهام ،فایــدهای نکــرده اســت .پیــش آغــا
صاحــب تایمنــی رفتــه تعویــذ گرفتــهام ،امــا
فایــدهای نکــرده .یــک هفتــه پیــش بهصــورت
اتفاقــی یکــی از اســتادان دوران مکتبــم را در
رســتورانت باربیکیــو دیــدم .اســتادی کــه
همیشــه شــاگردانش را بــه مطالعــه تشــویق
میکنــد .کنــارش نشســتم و مشــکل را مطــرح
کــردم .باوقــار و مالیمــت برخــورد کــرد .او گفت:
«تــو تنهــا نیســتی ،خیلیهــا درگیــر ایــن نــگاه
هوسآلــود بــه دختــران و زنــان جامعهانــد.
ریشــه ایــن مشــکل ،یعنــی نــگاه هوسآلــود
بــه دختــران و زنــان جامعــه ،در مطالعهنکــردن
اســت .بهنظــر مــن بــرو کتــاب بخــوان .بایــد از
درون کتابهــا بــه ایــن نتیجــه برســی کــه هــر
انســانی حرمــت دارد و هیــچ کســی هــم حــق
نــدارد حرمــت یــک انســان را نقــض کنــد .تــا
وقتــی بــه ایــن فهــم نرســی ،هــر دختــری از
نظــر تــو و امثالــت یــک امــکان بــرای معاشــرت

و هوسرانــی اســت .امــا روزی کــه بــه ایــن
فهــم برســی ،متوجــه خواهــی شــد کــه خانـمات
یکــی از بهتریــن انســانهای ایــن جامعــه اســت
کــه تــو را بــا تمــام ایــن نگاههــای هوسآلــود
و غیرمحترمــت تحمــل کــرده و کنــارت مانــده
اســت .بــرو کتــاب بخــوان .زیــاد بخــوان .کتــاب
خوانــدن را بــه دوســتان و بســتگانت یــاد بــده.
تنهــا راه درمــان ایــن معضــل همیــن اســت».
بعــدش بــرای اینکــه مــن ایــن مســأله را از
زاویــهای دیگــری هــم بنگــرم بــه مــن گفــت:
«فــرض کــن همیــن حــاال خانــمات از خانــه
بیــرون شــود .بعــد یــک مــرد دیگــر خانــم تــو
را در کوچــه ببینــد و هــوس معاشــرت بــا او

در ذهــناش پیــدا شــود ،بــا آن مــرد چــه کار
میکنــی؟ اجــازه میدهــی؟»
گفتــم« :نــه ».گفــت« :چــرا؟» گفتــم« :ایــن
کار بیعزتــی و بیحرمتــی در حــق مــن و
خانمــم اســت ».گفــت« :کار تــو هــم بیعزتــی
و بیحرمتــی در حــق کســان و خانوادههــای
دیگــر اســت .یــاد بگیــر بــه بقیــه احتــرام
بگــذاری».
شــما هــم اگــر از ایــن مشــکل رنــج
میبریــد ،مطالعــه کنیــد و کتابخوانــی
را ترویــج کنیــد .بــه امیــد دولــت ننشــینید.
دولتیهــا هــم اهــل مطالعــه و کتابخوانــدن
نیســتند.

