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صفحه ۶

ایران درخواست امریکا برای جلسه شورای 
حکام آژانس اتمی را »طنز تلخ« نامید

صفحه ۶

شورای امنیت سازمان ملل خواستار 
برقراری آتش بس فوری در لیبی شد

صفحه ۷

آخرین تالش های بارسلونا 
برای مذاکره با اتلتیکو

صفحه ۷

با قراردادی ۵ ساله
مدافع چپ رئال مادرید به میالن پیوست

صفحه ۳

به راحتی  می توانست  قبال  او  می کند.  زندگی  کنر  والیت  در  کرامت  خانم 
با عبور از مرز به دیدن پسرانش که در پاکستان زندگی و کار می کنند برود. اما 

حصاری که در این اواخر برای نشانی کردن مرز بین دو کشور ساخته شده...

اطالعات روز: گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه های افغانستان از هیأتی که قرار است در نشست 
بین االفغانی صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر شرکت کرده، خواسته است که در این گفت وگوها از 

منافع ملی و کشوری دفاع کند.

در اعالمیه ی مشترک جامعه مدنی و رسانه ها که دیروز )شنبه، 15 سرطان( منتشر شده، آمده است 
که تمام طرف های داخلی و خارجی شریک در گفت وگوهای جاری صلح افغانستان، منافع شان را دنبال 

می کنند و »هیأتی که از کابل عازم این گفت وگوها است، باید منافع ملی و کشوری را در...

دیوار مرزی که خانواده ها را 
از هم جدا کرده است

جامعه مدنی و رسانه ها: 
شرکت کنندگان نشست بین االفغانی در قطر از منافع ملی و کشوری دفاع کنند

صفحه ۴

نمایندگی  که  می دهد  نشان  یافته،  دست  آن  به  روز  اطالعات  که  اسنادی 
لغو مجوز  از  ماه  از گذشت چهار  افغانستان، پس  در  ایرانی  بیمه ی  دو شرکت 

فعالیت شان همچنان در چند بزرگ شهر کشور فعالیت گسترده دارد...

چرا جلو فعالیت فراقانونی دو شرکت بیمه  ی 
ایرانی در افغانستان گرفته نمی شود؟

صفحه ۵

در نوشته ی دیگری )از کجا بفهمم که فهمیده ام؟(، به شجاعتی اشاره کردم 
نیاز داریم. شجاعِت برقرارکردن رابطه میان چیزهایی  که برای »فهمیدن« به آن 
که عادت کرده ایم پیوند دادن شان با همدیگر را ممنوع بدانیم. برای اکثر ما مجال 

بازی کردن با پیوندهای ممنوعه خیلی زود پایان می یابد...

غلط های راه گشا

نشست دوروزه ی بین االفغانی صلح افغانستان 
امروز در دوحه برگزار می شود

صفحه ۲

صفحه ۲

کمپین پیش از وقت را 
متوقف کنید

بحث های  جدی شدن  با  هم زمان 
افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات 
پیش  کمپین  خصوص  در  نگرانی ها 
انتخابات  نامزدان  از  شماری  وقت  از 
ریاست جمهوری ششم میزان نیز بیش تر 
بنیاد  یا  تیفا  گذشته  هفته ی  است.  شده 
کرد  اعالم  افغانستان  شفاف  انتخابات 
موعد  از  قبل  انتخاباتی  »کمپین های  که 
انتخابات  نامزدان  از  تعدادی  توسط 
آغاز  حامیان شان  و  ریاست جمهوری 
شده، اما کمیسیون های انتخاباتی در این 
رابطه به جز چند اخطار، کار دیگر انجام 

نداده اند.«
قبل  انتخاباتی  کمپین های  بحث 
که  می شود  مطرح  حالی  در  وقت  از 
اشرف  رییس جمهور  والیتی  سفرهای 
شده  بیش تر  نامزدان  از  شماری  و  غنی 
است. هفته گذشته آقای غنی به قندهار 
رفت و در آنجا چندین پروژه را افتتاح 
کرد. وی سپس به والیت زابل رفت و 
با اقشار مختلف آن والیت مالقات کرد. 
عالوه بر آقای غنی عبداهلل عبداهلل، 
انتخابات  نامزدان  از  و  اجراییه  رییس 
رفت  کشور  شمال  به  ریاست جمهوری 
برنامه های  در  شبرغان  تا  بلخ  از  و 
رحمت اهلل  کرد.  سخنرانی  مختلف 
انتخابات  نامزدان  از  دیگر  یکی  نبیل، 
ریاست جمهوری نیز به والیت بلخ رفت 
شرکت  آن جا  در  مردمی  همایش  در  و 
انتخابات  نامزد  دیگر  تمنا،  فرامزر  کرد. 
هرات  والیت  به  هم  ریاست جمهوری 

رفته است.
انتخابات  نامزدان  مشورتی  شورای 
کرده  تاکید  همواره  ریاست جمهوری 

است که هدف از...

صفحه ۲



انفجار در مرکز غزنی دو کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند که در نتیجه ی یک انفجار 
در غرب شهر غزنی، مرکز این والیت دو نفر به شمول یک مرد و یک کودک کشته و 

20 نفر دیگر زخمی شده اند.
دفتر مطبوعاتی والی غزنی در اعالمیه ای گفته است که این انفجار شام روز جمعه 
)14 سرطان( در مسجد محمدیه در منطقه ی »خاک غریبان« رخ داده است. به نقل از 

اعالمیه، تمامی کشته و زخمی شدگان این رویداد غیرنظامی اند.
در همین حال نصیراحمد فقیری، رییس شورای والیتی غزنی تعداد زخمیان این 
رویداد را 36 نفر اعالم کرده است. او آمار مشخصی از کشته شدگان این رویداد ارایه 

نکرده است.
در مورد نوعیت انفجار چیزی گفته نشده اما آقای فقیری در صفحه ی فیس بوک 

خود نوشته است که مواد منفجره از قبل در مسجد جاسازی شده بوده است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. 

گروه طالبان با نشر اعالمیه ای، هر گونه دست داشتن در این انفجار را رد کرده 
است.

والیت غزنی در جنوب کشور از والیت های ناامن می باشد که گروه طالبان در 
شماری از ولسوالی های آن به شمول شهر غزنی فعالیت گسترده دارد.

سـفرهای والیتـی اشـرف غنـی کمپین 
انتخاباتـی اسـت و وی دیگـر نبایـد به 
ایـن سـفرها ادامـه بدهد. همچنـان این 
شـورا تاکیـد دارد کـه رییس جمهـور از 
گسـترده  به صـورت  دولتـی  امکانـات 
اسـتفاده  انتخاباتـی  کمپیـن  بـرای 

می کنـد. 
نهادهـای ناظر بـر رونـد انتخابات 
نامـزدان و شـرکت  سـفرهای والیتـی 
یـا  و  مردمـی  همایش هـای  در  آنـان 
افتتـاح پروژه هـای انکشـافی را کمپیـن 
تیفـا  می کننـد.  تلقـی  وقـت  از  پیـش 
خواسـته  انتخاباتـی  کمیسـیون های  از 
اقـدام  نامـزدان  ایـن  علیـه  کـه  اسـت 

. کنند
برگـزاری  تـا  مـاه  سـه  از  کم تـر 
باقـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
مانـده اسـت. اکنـون کـه نگرانی هـا از 
بیش تـر  وقـت  از  پیـش  کمپین هـای 
شـده، چنـد نکتـه قابل یادآوری اسـت.
یکـم، قانـون انتخابات مـدت زمان 
کمپیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری را 
شـصت روز یا دو ماه ذکر کرده اسـت. 
مـاده هفتـاد و شـش قانـون انتخابـات 
می گویـد کمپیـن نامـزدان 48 سـاعت 
قبـل از روز برگـزاری انتخابـات ختـم 
می شـود. با در نظرداشـت مـواد قانون، 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 
بایسـتی به شـیوه های قانونـی مبارزات 
انتخاباتـی توسـل بجوینـد و بـه قانـون 
احتـرام بگذارنـد. کمپین پیـش از وقت 
صورتـی  در  و  اسـت  قانـون  خـالف 
کـه نامـزدان پیـش از زمـان تعیین شـده 
رونـد  بـه  می توانـد  می کننـد،  کمپیـن 
قانونـی آسـیب بزنـد. از سـوی دیگـر 
کمپین پیـش از وقت مطابـق معیارهای 
و  نیسـت  دموکراسـی  پذیرفته شـده ی 
توسـل به این شـیوه اصول دموکراسـی 

را نیـز نقـض می کنـد. 
برگزارکننـده  نهادهـای  دوم، 
انتخابـات در افغانسـتان همـواره با نقد 
خصـوص  در  بسـیار  کوتاهی هـای  و 
بوده انـد.  مواجـه  انتخابـات  برگـزاری 
ایـن نهادها پـس از آن بیش تـر متهم به 
ضعـف مدیریـت شـده اند کـه نتیجه ی 
انتخابـات و چگونگـی مدیریـت رونـد 
انتخابـات چالش برانگیـز شـده اسـت. 
انتخابـات  جنجالی شـدن  از  پـس 
حکومـت   ،1393 ریاسـت جمهوری 
تـا  بـود  شـده  متعهـد  ملـی  وحـدت 
اصـالح  را  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
کنـد؛ اصالحاتـی کـه تـا کنـون اجـرا 
شـده اسـت نیز نتوانسـته اعتمـاد مردم 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  بـه  نسـبت 
از  شـماری  کـه  اکنـون  برگردانـد.  را 
نامـزدان کمپین هـای پیـش از وقـت را 
آغـاز کرده انـد، یکبـار دیگـر مدیریـت 
انتخاباتـی در  اقتـدار کمیسـیون های  و 
معـرض امتحان قـرار گرفته اسـت. این 
را  انتخابـات  رونـد  بایـد  کمیسـیون ها 
به گونـه ی درسـت مدیریت کننـد و در 
عیـن حال از قانونی بودن سـازوکارهای 
انتخابـات نظـارت کننـد. بـرای حفـظ 
سـالمت انتخابـات و جلوگیری از بروز 
از کمپیـن  ناشـی  احتمالـی  اختالفـات 
پیـش از وقت، کمیسـیون های انتخاباتی 
باید وارد عمل شـده و جلو نامزدانی را 
که بـه شـیوه ی غیرقانونـی در مبارزات 
بگیرنـد.  می شـوند  متوسـل  انتخابـات 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی مطابـق 
قانـون صالحیـت دارد بـه ایـن نامزدان 
اخطاریـه بدهـد و در صورتـی کـه این 
نامـزدان بـه اخطاریـه ی این کمیسـیون 
کمیسـیون شـکایات  نگذارنـد،  وقعـی 
سـرانجام می توانـد نام نامـزدان متخلف 
را از فهرسـت نهایی حـذف کند. عالوه 
بـر ایـن، برخـورد قاطع کمیسـیون های 
انتخاباتـی با نامـزدان متخلـف می تواند 
اعتمـاد از دسـت رفته ی مـردم بـه ایـن 

نهادهـا را تـا انـدازه ای احیـا کنـد.
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اطالعات روز: گروه مشترک 
رسانه های  و  مدنی  جامعه 
افغانستان از هیأتی که قرار است 
صلح  بین االفغانی  نشست  در 
افغانستان در دوحه، پایتخت قطر 
که  است  خواسته  کرده،  شرکت 
در این گفت وگوها از منافع ملی 

و کشوری دفاع کند.
در اعالمیه ی مشترک جامعه 
مدنی و رسانه ها که دیروز )شنبه، 
آمده  شده،  منتشر  سرطان(   15
است که تمام طرف های داخلی و 
خارجی شریک در گفت وگوهای 
جاری صلح افغانستان، منافع شان 
را دنبال می کنند و »هیأتی که از 
کابل عازم این گفت وگوها است، 

باید منافع ملی و کشوری را در 
سرلوحه ی کارشان قرار دهد«.

در این اعالمیه از طرف های 
نیز  قطر  در  گفت وگوکننده 
آتش بس  تا  است  شده  خواسته 
اولویت  در  را  جنگ  قطع  و 

گفت وگوهای شان قرار دهند.
مشترک  اعالمیه ی  براساس 
هیأت  رسانه ها،  و  مدنی  جامعه 
نشست  در  گفت وگوکننده 
در  افغانستان  صلح  بین االفغانی 
قطر بر اهمیت ارزش هایی چون 
تأمین عدالت،  دموکراتیک،  نظام 
حق  زنان،  مشارکت  و  حقوق 
حقوق  و  بیان  آزادی  انتخاب، 

شهروندی باید تأکید کند.

به نقل از اعالمیه، طرف های 
کنند  تالش  باید  گفت وگوکننده 
جریان  در  را  تفاهم  فضای  تا 
از  و  آورده  به وجود  گفت وگوها 
راستای  در  به دست آمده  فرصت 
اعتمادسازی استفاده کنند تا این 
گفت وگوهای  »آغاز  نشست 
تأمین  برای  سازنده،  بین االفغانی 

صلح و تعمیم صلح باشد«.
هیأت  از  همچنان 
تا  شده  خواسته  اشتراک کننده 
نشست،  این  از  برگشت  در 
جزئیات  امانت داری،  با 
نمایندگان  با  گفت وگوهای شان 
طالبان را در اختیار »اذهان عامه« 

قرار دهد.

مدنی  جامعه  مشترک  گروه 
است  باور  این  به  رسانه ها  و 
صلح،  جاری  گفت وگوهای  که 
می تواند نقطه ی عطفی در تاریخ 
این  باور  به  باشد.  افغانستان 
چگونگی  تا  است  نیاز  گروه، 
و  گفت وگوها  این  محتوای  و 
این  از  پس  که  گفت وگوهایی 
انجام خواهد شد، در قالب یک 
آینده  به نسل های  آرشیف منظم 

منتقل شود.
که  است  گفتنی 
بین االفغانی  صلح  گفت وگوهای 
 16 )یک شنبه،  امروز  قطر 
سرطان( برای دو روز در دوحه، 
می شود.  برگزار  قطر  پایتخت 

آلمان و قطر میزبان مشترک این 
گفت وگوها است. هیأتی متشکل 
صلح،  عالی  شورای  اعضای  از 
سیاسیون،  حکومتی،  مقام های 
نمایندگان  مدنی،  اعضای جامعه 
برای  دیروز  زنان  و  رسانه ها 
شرکت در این نشست عازم قطر 

شدند.
رسانه های  گزارش  براساس 
و  امریکا  نمایندگان  خارجی، 
از  پیش  که  دارند  تالش  طالبان 
صلح  بین االفغانی  نشست  آغاز 
پیش نویسی  قطر،  در  افغانستان 
نیروهای  خروج  درباره ی 
تکمیل  را  افغانستان  از  خارجی 

و نهایی کنند.

جامعه مدنی و رسانه ها: 
شرکت کنندگان نشست بین االفغانی در قطر از منافع ملی و کشوری دفاع کنند

نشست دوروزه ی بین االفغانی صلح افغانستان امروز در دوحه برگزار می شود
 16 )یک شـنبه،  امـروز  اسـت  قـرار  روز:  اطالعـات 
سـرطان( نشسـت بین االفغانـی صلـح افغانسـان در دوحه، 
پایتخـت قطـر برگـزار شـود. ایـن نشسـت دوروزه اسـت 
و هیأتـی از افغانسـتان متشـکل از اعضـای شـورای عالـی 
صلـح، مقام هـای پیشـین حکومتـی، سیاسـیون، اعضـای 
جامعـه مدنـی، نماینـدگان رسـانه ها و زنـان بـا نمایندگان 
و گفت وگـو  بحـث  در خصـوص صلـح  طالبـان  گـروه 

کرد. خواهنـد 
هـر چنـد آجنـدای ایـن نشسـت تـا کنـون مشـخص 
نشـده، امـا پیش تـر زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی 
وزارت خارجـه ی امریـکا برای صلح افغانسـتان و مارکس 
پوتـزل، نماینـده ی ویـژه ی آلمـان بـرای افغانسـتان اعـالم 
کـرده بودنـد کـه این نشسـت بـه میزبانـی مشـترک آلمان 

و قطـر در شـهر دوحـه برگـزار می شـود.
از  نفـری   50 از  بیـش  هیـأت  یـک  حـال،  ایـن  بـا 
افغانسـتان روز گذشـته )شـنبه، 15 سـرطان( برای شرکت 

در ایـن نشسـت بـه دوحـه رفتـه اسـت. در ترکیـب ایـن 
دادفـر  رنگیـن  جملـه  از  سیاسـی  چهره هـای  هیـأت، 
اسـپنتا، وزیـر خارجـه ی پیشـین افغانسـتان، فوزیـه کوفی، 
نماینـده ی پیشـین بدخشـان در مجلـس نماینـدگان، حبیبه 
سـرابی، عضو شـورای عالی صلح، حکمـت خلیل کرزی، 
عمـر زاخیلـوال، محی الدیـن مهـدی، سـید حامـد گیالنی 
و شـماری از فعـاالن مدنـی و خبرنـگاران دیـده می شـود.
از سـویی هـم عبدالمتیـن بیگ، رییس اداره ی مسـتقل 
و  اداره  ایـن  معـاون  تیمـور شـاران،  ارگان هـای محلـی، 
شـهرزاد اکبـر، معـاون شـورای امنیـت ملـی نیـز از جانب 
حکومـت افغانسـتان نیـز در ایـن نشسـت حضـور دارنـد.
حکومـت افغانسـتان پیـش از ایـن اعـالم کـرده بـود 
کـه هیـچ نماینـده ای بـه صـورت مشـخص در نشسـت 
امـا  نمی فرسـتد،  قطـر  در  افغانسـتان  بین االفغانـی صلـح 
شـماری از مقام هـای حکومتـی بـه صـورت انفـرادی در 

ایـن نشسـت شـرکت خواهنـد کـرد.

از سـویی هـم گـروه طالبـان با نشـر اعالمیـه ای گفته 
اسـت کـه در ایـن نشسـت، هیـأت 18 نفری این گـروه به 
رهبـری شـیرمحمدعباس اسـتانکزی، معاون دفتر سیاسـی 
طالبـان در قطـر بـا هیـأت بیـش از 60 نفـری افغانـان کـه 
به گونـه ی شـخصی اشـتراک می کننـد، بحـث و تبادل نظـر 

کرد. خواهنـد 
کـه  اسـت  شـده  تأکیـد  همچنـان  اعالمیـه  ایـن  در 
هفتمیـن دور مذاکـرات ایـن گـروه بـا هیـأت امریکایـی 
به دلیـل جریـان گفت وگوهـای بین االفغانـی بـرای دو روز 
متوقـف و پـس از آن بـه تاریـخ 18 سـرطان )سه شـنبه( 

دوبـاره پـی گرفتـه می شـود.
ایـن نشسـت، سـومین نشسـت »بین االفغانـی« میـان 
چهره هـای سیاسـی افغانسـتان و گروه طالبـان خواهد بود. 
نشسـت اول در 16 دلـو سـال گذشـته و نشسـت دوم در 
هفتم اسـد سـال جاری در شـهر مسـکو، پایتخت روسـیه 

برگـزار شـده بود.

اطالعـات روز: دادسـتانی کل کشـور 
تأییـد می کند کـه در حمله ی افراد مسـلح 
ناشـناس در شـهر کابـل، یـک دادسـتان 
و  عدلـی  مرکـز  اختصاصـی  دادسـتانی 
قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین فسـاد 

اداری کشـته شـده اسـت.
ایـن  سـخن گوی  رسـولی،  جمشـید 
اداره بـه روزنامـه اطالعـات روز گفت که 
در ایـن رویـداد کـه صبـح دیروز )شـنبه، 

در  »کمپنـی«  سـاحه ی  در  سـرطان(   15
حـوزه ی پنجم امنیتی شـهر کابل رخ داده، 
یک دادسـتان دیگـر دادسـتانی اختصاصی 
مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایم 
سـنگین فسـاد اداری نیـز زخمی شـده اند.
آقای رسـولی از دادسـتان کشته شـده 
بـه نـام »عبدالقدیـر« و از دادسـتان زخمی 
نیـز به نـام »کریـم اهلل« یاد کـرده، گفت که 
آنـان زمانـی مـورد حملـه ی افـراد مسـلح 

خانـه  از  کـه  گرفته انـد  قـرار  ناشـناس 
حرکـت  در  کاری شـان  دفتـر  طـرف  بـه 

بوده انـد.
از سـویی هـم، دادسـتانی کل با نشـر 
اعالمیـه ای ایـن حمله را تقبیـح کرده و آن 
را حملـه بـر عدالـت و انسـانیت دانسـته 

ست. ا
شـده  گفتـه  همچنـان  اعالمیـه  در 
دادسـتانی  سـوی  از  هیأتـی  کـه  اسـت 

ایـن  قانونـی«  و  »جـدی  بررسـی  بـرای 
رویـداد تعییـن شـده اسـت تا عامـالن آن 
را شناسـایی و بـه پنجـه ی قانون بسـپارد.
پیشـتر فـردوس فرامـرز، سـخن گوی 
فرماندهـی پولیـس کابـل نیـز بـه روزنامه 
تـالش  کـه  بـود  گفتـه  روز  اطالعـات 
چگونگـی  روشـن کردن  بـرای  پولیـس 
وقـوع ایـن رویداد و بازداشـت عامالن آن 

آغـاز شـده اسـت.

یک دادستان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل کشته شد

اطالعـات روز: دادسـتانی کل کشـور 
درخواسـت های  به رغـم  کـه  می گویـد 
مکرر دادسـتان های موظف بررسی ادعای 
فسـاد اخالقی در ارگ ریاسـت جمهوری، 
امـا حبیـب اهلل احمـدزی، مشـاور پیشـین 
تـا کنـون در مـورد  رییس جمهـور غنـی 
ایـن ادعایـش سـند و شـواهدی بـه ایـن 

اداره ارایـه نکـرده اسـت.
سـخن گوی  رسـولی،  جمشـید 
دادسـتانی کل دیروز )شـنبه، 15 سـرطان( 
کـه  گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه 
یکبـار  هفتـه ی گذشـته  احمـدزی  آقـای 
در  او  از  و  شـده  حاضـر  اداره  ایـن  بـه 
حضـور نمایندگانـی از نهادهـای بی طرف 

حکومتـی تحقیـق صـورت گرفتـه اسـت.
دادسـتانی کل بـه تاریـخ 26 جـوزای 
سـال جاری از شـورای سراسـری علمای 
زنـان  شـبکه ی  رسـانه ها،  افغانسـتان، 
افغـان، نهادهـای مدنی و دیدبان شـفافیت 
خواسـته بـود کـه یک نفـر نماینده ی شـان 
را به منظـور تکمیل شـدن ایـن قضیـه بـه 

دادسـتانی کل معرفـی کننـد.
کـه  گفـت  همچنـان  رسـولی  آقـای 
ادعـای  بررسـی  موظـف  دادسـتان های 
فسـاد اخالقـی در ارگ ریاسـت جمهوری 
یـک بـار دیگـر طـی اسـتعالمی، از آقـای 
و  اسـناد  ارایـه ی  خواسـتار  احمـدزی 

شـده اند. ادعایـش  مـورد  در  شـواهد 

احمـدزی  آقـای  او،  گفتـه ی  بـه 
اسـتعالم را اخـذ کـرده ولی تا کنـون هیچ 

اسـت. نکـرده  ارایـه  آن  بـه  پاسـخی 
سـیزدهم  تاریـخ  بـه  کل  دادسـتانی 
جـوزا برای آقـای احمـدزی ضرب االجل 
کـه  بـود  او خواسـته  از  و  کـرده  تعییـن 
اسـناد، شـواهد و مدارک دست داشـته اش 
را در مـورد ادعـای فسـاد اخالقی در ارگ 
در »کم تریـن زمـان ممکـن« بـه دسـترس 

ایـن اداره قـرار بدهـد.
آقـای احمـدزی پیش تـر در مصاحبه 
خصوصـی  تلویزیـون  شـبکه ی  بـا 
»خورشـید« ادعـا کـرده بـود کـه در ارگ 
سـپردن  بـدل  در  ریاسـت جمهوری 

وزارت، چوکـی پارلمـان و مشـاوریت از 
اسـت. شـده  جنسـی  تقاضـای  زنـان 

فضل محمـود  از  نام گرفتـن  بـا  او 
رییس جمهـوری،  ارشـد  مشـاور  فضلـی، 
گفتـه بـود کـه آقای فضلـی در ایـن حلقه 

می کنـد. عمـل  دیگـران   از  فعال تـر 
جمهـوری  ریاسـت  آن  از  پـس 
افغانسـتان بـا رد ادعـای آقـای احمـدزی 
از دادسـتانی کل خواسـت کـه ایـن قضیه 
را بررسـی کنـد، امـا به رغـم تعیین شـدن 
و  کل  دادسـتانی  سـوی  از  هیـأت 
آقـای  از  شـواهد  و  اسـناد  درخواسـت 
احمـدزی، او تـا کنـون هیـچ اسـنادی بـه 

اسـت.  نکـرده  ارایـه  کل  دادسـتانی 
 

دادستانی کل: 
حبیب هللا  احمدزی تا کنون سندی در مورد ادعایش ارایه نکرده است



شاکرخان ۲۵ ساله که به تازگی پس از مرگ 
برادرش به پاکستان برگشته و مطابق رسم و رواج 
مردمش، با بیوه ی برادرش ازدواج کرده، می گوید: 
»مناطق قبیله ای ما اصال نباید از هم جدا می شد.« 
او می گوید که به لحاظ اقتصادی تفاوت هایی بین 

مناطق مرزی پاکستان و افغانستان وجود دارد اما 
وقتی پای زندگی روزمره در میان است، تفاوتی 

بین این مناطق وجود ندارد. برخی از بستگانم 
پاسپورت پاکستانی دارند و دیگران پاسپورت 

افغانی. در این جا، در این منطقه، ما یک مردم 
هستیم و مرزهای بین المللی این را تغییر نخواهد 

داد.«

صفحه ویـژه جـوانان
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. هستند
امـا نصـراهلل خـان می گویـد کـه به دلیل 
افزایـش تهدیـدات امنیتی و بـرای پایان دادن 
کشـور،  دو  بیـن  قاچاقـی  فعالیت هـای  بـه 
یـک مانـع فیزیکـی در امتداد مـرز ضروری 
بـود. او می گویـد: »روزهای خـوب به پایان 
رسـیده اسـت. جهـان را تروریسـت گرفته.«
ایـن درحالی سـت کـه افغان ها پاکسـتان 
را به تشـدید خشـونت و جنگ در افغانستان 

می کنند. متهـم 
علـی همـکار، پولیـس مـرزی می گوید: 
رفت وآمـد  ]پاکسـتانی ها[  آن هـا  »اگـر 
تروریسـت ها را کنتـرل کننـد عالـی می بـود، 
اتفـاق  دارد  کـه  نیسـت  چیـزی  ایـن  امـا 
مانـع  این کـه  به جـای  حصـار  می افتـد. 
تروریسـت ها شـود، بـرای مـردم غیرنظامـی 
تروریسـت ها  راه  می کنـد.  ایجـاد  مشـکل 
پاکسـتان مـرز را دیـوار  بـاز اسـت.  هنـوز 
کشـیده ولـی دروازه هـای غیررسـمی را بـاز 

گذاشـته.«
پولیـس  مـرزی همیشـه در امتـداد خـط 
دیورنـد مسـتقر بـوده اسـت امـا پاکسـتان با 
حصارکشـی مـرز امیـدوار اسـت کـه بتواند 

رفت وآمـد مـردم را کنتـرل کنـد.
از  یکـی  کـه  می گویـد  همـکار  علـی 
دروازه هـای غیررسـمی در روسـتای سـوبی 
ننگرهـار  والیـت  »ُدربابـا«ی  ولسـوالی  در 
واقـع شـده اسـت. ُدربابـا سـرزمین تفنـگ 
گـزارش  روسـتایی ها  اسـت.  اسـلحه  و 
می دهنـد کـه هـر فـرد در آن جـا یـک میـل 

اسـلحه بـا خـود حمـل می کنـد کـه بیش تـر 
اسـت. بـرای حفاظـت شـخصی 

جانـی گل 35 سـاله که یـک قاچاق چی 
اسـت و اکثر شـب ها بیـن افغانسـتان و بازار 
اسـت،  رفت وآمـد  در  پاکسـتان  در  تیـره 
می گویـد: »طالبـان هر شـب در کنـار صدها 
او در  از مـرز عبـور می کننـد.«  قاچاق چـی 
روسـتایی زندگـی می کند که اقتصـاد عمدتا 
او  اسـت.  غیرقانونـی  کاروبـار  بـه  وابسـته 
وسـایل الکترونیکـی، لبـاس و گاهـی اوقات 
مـواد مخـدر را بـه پاکسـتان قاچـاق می کند، 
ـ کـه جانـی  درحالی کـه سـایر قاچاق چی هـا 
بـه  پاکسـتان  از  می شناسـد ـ  را  آن هـا  گل 

افغانسـتان سـالح می آورنـد.
کوهسـتانی  منطقـه  قاچاق چی هـا  اکثـر 
مـرز را بـا قاطـر می پیماینـد و کاالهای شـان 
می دهنـد.  انتقـال  حیوانـات  توسـط  نیـز  را 
قاچـاق آن هـا را کمـک می کنـد کـه مالیـات 
بـر واردات دولـت پاکسـتان را دور بزننـد. 
بـه  اول  و  می آیـد  چیـن  از  کاالهـا  اکثـر 
افغانسـتان انتقـال داده می شـود، جایـی کـه 
و  خریـداری  را  آن  قاچا ق چی هـا  سـایر 
بـا قیمـت باالتـری در پاکسـتان بـه فـروش 

نند. می رسـا
جانـی می گویـد کـه محافظـان مـرزی 
هـر دو طـرف مـرز رشـوه می گیرنـد: »مـن 
قاطـری 1500 روپیـه بـه آن ها می پـردازم و 
آن هـا یـک چشـمک زده« و کار غیرقانونـی 
اتـاق  گفتـه ی  بـه  می گیرنـد.  نادیـده  مـرا 
و  افغانسـتان  مشـترک  صنایـع  و  تجـارت 

در  قاچـاق  دروازه   20 حـدود  پاکسـتان، 
امتـداد مـرز وجـود دارد.

یـک  کـه  سـاله   65 صـراف  حاجـی 
نزدیکـی  در  را  قاچاق چی هـا  اتحادیـه ی 
می گویـد  می کنـد،  اداره  سـوبی  روسـتای 
کـه بـا وجود حصـار و در مقایسـه با مسـیر 
رسـمی، بیش تـر مـردم بـه شـمول خـودش 
به صـورت غیررسـمی بـه پاکسـتان می روند. 
او می گویـد: »دختـرم بـا یکـی از اقـوام دور 
در پاکسـتان ازدواج کـرده و ایـن تنهـا راه 
سـرزدن بـه او اسـت.« او بیش تـر وقتـش را 
در دفتـر مرکـزی اتحادیـه که اتاقی بـا متکا/ 

بالـش و فـرش اسـت، می گذرانـد.
اسـت  ایـن  بـر  نصراهلل خـان  اصـرار 
کـه حصـار قـرار نیسـت رفت وآمـد مـردم 
عـادی را محـدود کنـد. او همچنیـن وجـود 

می کنـد.  انـکار  را  قاچاقـی  دروازه هـای 
شـاکرخان 25 سـاله که به تازگی پس از 
مـرگ برادرش به پاکسـتان برگشـته و مطابق 
رسـم و رواج مردمـش، بـا بیـوه ی بـرادرش 
ازدواج کـرده، می گویـد: »مناطـق قبیله ای ما 
اصـال نبایـد از هم جدا می شـد.« او می گوید 
کـه بـه لحـاظ اقتصـادی تفاوت هایـی بیـن 
مناطـق مـرزی پاکسـتان و افغانسـتان وجود 
دارد امـا وقتـی پای زندگی روزمـره در میان 
اسـت، تفاوتـی بین این مناطـق وجود ندارد. 
برخی از بسـتگانم پاسـپورت پاکستانی دارند 
و دیگـران پاسـپورت افغانـی. در این جا، در 
ایـن منطقه، مـا یک مردم هسـتیم و مرزهای 

بین المللـی ایـن را تغییـر نخواهد داد.«

خانـم کرامـت در والیـت کنـر زندگـی 
به راحتـی  می توانسـت  قبـال  او  می کنـد. 
بـه دیـدن پسـرانش کـه  از مـرز  بـا عبـور 
در پاکسـتان زندگـی و کار می کننـد بـرود. 
بـرای  اواخـر  ایـن  در  کـه  حصـاری  امـا 
سـاخته  کشـور  دو  بیـن  مـرز  نشـانی کردن 
شـده اسـت، سـفر این زن 55 سـاله را بسیار 
طوالنی تـر و بروکراتیک تـر از قبـل سـاخته 

اسـت.
پـس از ساخته شـدن ایـن حصـار خانم 
و  بگیـرد  پاسـپورت  شـد  مجبـور  کرامـت 
هـر زمـان کـه بخواهـد از مـرز عبـور کنـد، 
پاسـپورتش را ویـزا کنـد. او از والیـت کنـر 
بـه والیـت ننگرهار سـفر می کنـد و از آن جا 
وارد پاکسـتان می شـود. خانم کرامت مجبور 
اسـت برای دیدن پسـرانش، فاصلـه ای را که 
قبـال کم تـر از یک سـاعت وقـت می گرفت، 

در چندیـن سـاعت طـی کند.
خانـم کرامـت می گویـد: »پسـران مـن 
کار  پاکسـتان  در  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 
می کننـد. مـا قبـال اغلـب از یکدیگـر احوال 
می گرفتیـم. حـاال مـا بـه سـختی می توانیم با 
هم دیگـر یـک جـا شـویم. دلـم بـرای آن ها 

می شـود.« تنـگ 
جهـان  سراسـر  در  مرزهـا  دیوارکشـی 
جریـان دارد، امـا بـه دیـواری کـه در امتداد 
خـط دیورنـد ـ خط مـرزی بین افغانسـتان و 
پاکسـتان ـ سـاخته شـده اسـت، بـا توجـه به 
این کـه یکـی از خطرناک تریـن گذرگاه هـای 
کـه  آن چنـان  می شـود،  دانسـته  بین المللـی 

بایـد توجه نشـده اسـت.
طـرح ایـن مانع مـرزی 2400 کیلومتری 
دو  بیـن  کوهسـتانی  مناطـق  بیش تـر  کـه 
کشـور را پوشـش می دهـد، طـی 15 سـال 

گذشـته در جریـان بـوده، امـا حصارکشـی 
آن طـی همیـن دو سـال گذشـته آغاز شـده 
اسـت. زاهد نصراهلل خان، سـفیر پاکسـتان در 
افغانسـتان می گویـد: »مـا ]کار حصارکشـی[ 
هـزار کیلومتـر آن را بـه پایـان رسـانده ایم و 
بقیـه ی آن احتمـاال ظـرف دو یـا سـه سـال 

دیگـر تکمیـل می شـود.«
 1893 سـال  در  ابتـدا  دیورنـد  خـط 
هرگـز  را  آن  افغانسـتان  امـا  شـد،  کشـیده 
دلیـل  بـه همیـن  بـه رسـمیت نشـناخت و 
روابـط دو کشـور همچنـان تنش آلود اسـت. 
حصـاری کـه در ایـن مـرز کشـیده می شـود 
بـا سـیم خـاردار و در فواصلـی بـا »ماسـه 
شـده  تقویـت  هسـکو«  نظامـی  بلوک  هـای 
اسـت. دو طـرف آن بـا خندق هـای عمیـق 
احاطه شـده و گشـت مرزی پاکسـتان از آن 

می کنـد. محافظـت 
افغانسـتان  نه تنهـا دولـت  این حـال،  بـا 
مخالـف ایـن اقـدام دولـت پاکسـتان اسـت 
بلکـه پشـتون هایی کـه در دو طـرف خـط 
مخالـف  نیـز  می کننـد،  زندگـی  دیورنـد 

هسـتند.  مـرز  حصارکشـی 
خانـم کرامـت می گویـد: »ایـن ]حصار[ 
خانـواده ی مـا را از هـم جـدا کـرده اسـت. 
مـا در هـر دو طـرف مـرز یـک قبیلـه و یک 
مـردم هسـتیم. زبـان و فرهنـگ مـا مشـترک 
اسـت. مـا همیشـه بـا هـم زندگـی کرده ایم 
امـا ایـن حصـار خانواده هـا و دوسـتی ها را 

از هـم جـدا می کنـد.«
پاکسـتان  جمعیـت  درصـد   28 حـدود 
ـ هرچنـد  و 42 درصـد جمعیـت افغانسـتان 
آخریـن سرشـماری در افغانسـتان نزدیک به 
40 سـال پیـش انجـام شـده و برآورد شـده 
کـه ایـن رقـم افزایـش یافته اسـت ـ پشـتون 

دیوار مرزی که خانواده ها را از هم جدا کرده است

ولسواالن نام نهاد طالبان برای ولسوالی های »جغتو« و »خواجه عمری« غزنی کشته شدند
اطالعـات روز: منابـع محلی در والیت 
جنگ جـوی  یـازده  کشته شـدن  از  غزنـی 
گـروه طالبـان به شـمول ولسـواالن نام نهـاد 
ایـن گـروه بـرای ولسـوالی های »جغتـو« و 
»خواجه عمـری« ایـن والیـت خبـر داده اند.

در  غزنـی  والـی  مطبوعاتـی  دفتـر 

عبدالخالـق  کـه  اسـت  گفتـه  اعالمیـه ای 
نام نهـاد  ولسـوال  ابومحمـد،  بـه  مشـهور 
طالبـان برای ولسـوالی »جغتـو« و مال منیر، 
ولسـوال نام نهـاد ایـن گروه برای ولسـوالی 
»خواجه عمـری« دو روز قبـل )جمعـه، 14 
سـرطران( در نتیجـه ی یک حملـه ی هوایی 

در مربوطـات مرکـز غزنی کشـته شـده اند.
در اعالمیـه همچنـان گفته شـده اسـت 
نتیجـه ی دو حملـه ی  کـه روز جمعـه در 
هوایـی در مربوطـات ولسـوالی های »اندر« 
و »قره بـاغ« و یـک مـورد درگیـری میـان 
نیروهـای امنیتـی و جنگ جویـان طالبان در 

سـاحه ی میرزاخیـل ولسـوالی »ُمقـر« غزنی 
9 جنگ جـوی ایـن گـروه کشـته شـده اند.

امنیتـی و  در مـورد تلفـات نیروهـای 
غیرنظامیـان در جریان ایـن عملیات چیزی 

گفته نشـده اسـت.
گـروه طالبـان نیـز تـا کنـون در ایـن 

اسـت. نـداده  نشـان  واکنشـی  مـورد 
از  کشـور  در جنـوب  غزنـی  والیـت 
گـروه  کـه  می باشـد  ناامـن  والیت هـای 
آن  ولسـوالی های  از  شـماری  در  طالبـان 
گسـترده  فعالیـت  غزنـی  شـهر  به شـمول 

دارد.

ــات  ــه و معلوم ــی احصایی اطالعــات روز: اداره ی مل
کشــور می گویــد کــه از آغــاز رونــد توزیــع شناســنامه ی 
ــنامه  ــزار شناس ــش از 185 ه ــون بی ــا کن ــی ت الکترونیک

توزیــع شــده اســت.
مســعوداهلل علیشــنگی، رییــس نشــرات اداره ی ملــی 
ــه  ــروز )شــنبه، 15 ســرطان( ب ــات دی ــه و معلوم احصایی
ــوع 185  ــه در مجم ــت ک ــات روز گف ــه اطالع روزنام

هــزار و 301 شناســنامه ی الکترونیکــی توزیــع شــده کــه 
از ایــن میــان 97 هــزار و 265 مــرد و 88 هــزار و 14 زن 

ــد. ــت کرده ان ــی دریاف ــنامه ی الکترونیک شناس
بیش تریــن  گفــت  همچنــان  علیشــنگی  آقــای 
افــرادی کــه شناســنامه دریافــت کرده انــد از کابــل 
ــا  ــات ت ــر والی ــه ی او در دیگ ــه گفت ــرا ب ــد، زی بوده ان
ــود  ــی وج ــنامه ی الکترونیک ــع شناس ــز توزی ــون مرک کن

ــت. ــته اس نداش
رییــس نشــرات اداره ی ملــی احصاییــه و معلومــات 
ــع  ــد توزی ــز جدی ــک مرک ــت ی ــرار اس ــه ق ــزود ک اف
 16 )یک شــنبه،  امــروز  الکترونیکــی  شناســنامه ی 
ســرطان( در حضــور رییــس عمومــی ایــن اداره در 

ــود. ــاح ش ــرات افتت ه
گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع شناســنامه ی 

ــته  ــال گذش ــور س ــیزدهم ث ــخ س ــه تاری ــی ب الکترونیک
ســوی  از  شناســنامه  اولیــن  دریافــت  بــا   )1397(
رییس جمهــور اشــرف غنــی رســما آغــاز شــد. بــه دنبــال 
ــم  ــور تصمی ــی کش ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب آن عب
ــع شناســنامه ی الکترونیکــی از ســوی  ــد توزی ــاز رون آغ
حکومــت را فاقــد مشــروعیت دانســت و گفــت کــه ایــن 

ــت. ــاکام اس ــد ن ــک رون ــد ی رون

اداره ی احصاییه و معلومات: 
بیش از ۱۸۵ هزار نفر شناسنامه  ی الکترونیکی دریافت کرده اند
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اســنادی کــه اطالعــات روز بــه 
می دهــد  نشــان  یافتــه،  دســت  آن 
کــه نمایندگــی دو شــرکت بیمــه ی 
ایرانــی در افغانســتان، پــس از گذشــت 
ــو مجــوز فعالیت شــان  ــاه از لغ ــار م چه
ــور  ــهر کش ــد بزرگ ش ــان در چن همچن
ــن  ــان ای فعالیــت گســترده دارد. همچن
اســناد نشــان می دهــد کــه حــدود 
یک ونیــم مــاه از دســتور قاطــع شــورای 
ــی  ــه مبن ــه وزارت مالی ــی ب ــت مل امنی
بــر لغــو مجــوز فعالیــت نمایندگــی 
ــوز  ــا هن ــذرد، ام ــرکت ها می گ ــن ش ای
ــاال  ــده و ح ــی نش ــتور اجرای ــن دس ای
می گوینــد  شــورا  ایــن  مســئوالن 
شــامل  تنهــا  فیصله ی شــان  کــه 
شــرکت های جدیــد بیمــه ی ایرانــی 

می شــود.
یافته هــای ایــن گــزارش نشــان 
شــرکت های  نمایندگــی  می دهــد 
در  »ملــت«  و  »رازی«  بیمــه ی 
جمهــوری  ســفارت  بــا  هماهنگــی 
می کنــد  فعالیــت  ایــران  اســالمی 
در  خارجــه ی کشــور  امــور  وزارت  و 
طریــق  از  مســأله  ایــن  پی گیــری 
ــن  ــفارت ای ــا س ــک ب ــط دیپلماتی رواب
کشــور نیــز کوتاهــی کــرده اســت.

نمایندگی هــای شــرکت بیمــه ی 
هــرات،  کابــل،  در  ملــت  و  رازی 
جالل آبــاد، قندهــار و مــزار فعالیــت 
مســئوالن  دارد.  گســترده  و  آشــکار 
ملــت  و  رازی  بیمــه ی  شــرکت های 
بیمه نامــه  داشــتن  کــه  می گوینــد 
ــه  ــفر ب ــد س ــه قص ــخاصی ک ــرای اش ب
جمهــوری اســالمی ایــران را دارنــد، 
الزامــی اســت. ایــن شــرکت ها در بــدل 
بیمه نامــه ای کــه بــرای مســافران عــازم 
ایــران صــادر می کننــد، 15 یــورو اخــذ 

 . می کننــد
نشــان  روز  اطالعــات  مــدارک 
ــرکت ها  ــن ش ــت  ای ــه فعالی ــد ک می ده
از ابتــدا تــا کنــون بــدون مجــوز و 

غیرقانونــی بــوده اســت.
توضیح مسأله

ریاســت   1397 حــوت   14 در 
ــی  ــا، طــی مکتوب ــور بیمه ه ــی ام عموم
ــت  ــه فعالی ــه ب ــه در رابط از وزارت مالی
نمایندگی هــای شــرکت بیمــه ملــت 
ــی  ــه ی رازی و نمایندگ ــرکت بیم و ش
طالــب  بیمــه  جدیــد  شــرکت های 
معلومــات می شــود. وزیــر مالیــه در 
ــگارد: »تمــام  ــن ریاســت می ن پاســخ ای
فعالیت هــای نمایندگــی شــرکت های 
ــند  ــازی س ــا نهایی س ــی ت ــه ایران بیم
ــان  ــردی می ــای راهب ــع همکاری ه جام
ایــران و افغانســتان معطــل قــرار گیرد.«

پــس از آن ایــن موضــوع از ســوی 
ــی  ــت مل ــه در شــورای امنی وزارت مالی
مطــرح می شــود و شــورای امنیــت 
طــی  فیصلــه،  از  پــس  نیــز  ملــی 
مکتوبــی در 28 ثــور 98 بــه وزارت مالیه 
ــودداری  ــه خ ــی ب ــع مبن ــتور قاط دس
نمایندگــی  بــه  جــواز  اعطــای  از 
شــرکت های بیمــه ی ایرانــی صــادر 
می کنــد. در گوشــه ی ایــن مکتــوب 
آمــده »اســتعجالیت: عاجــل«. همچنان 
ــده  ــتفاده ش ــًدا« اس ــد »ِج در آن از قی

ــت.  اس
ــه  ــب وزارت مالی ــن ترتی ــه همی ب
در دوم جــوزای 1398 طــی نامــه ای 
از وزارت خارجــه خواســته کــه ایــن 
مســأله را از طریــق ســفارت ایــران 
پی گیــری کنــد. در ایــن نامــه کــه 
عنوانــی »ریاســت دوم سیاســی« وزارت 
امــور خارجــه نوشــته شــده، آمده اســت 
کــه »پــس از تاریــخ صــدور ایــن نامــه، 
نمایندگــی  فعالیــت  و  بیمه نامه هــا 
ــار نیســت  بیمــه ی متذکــره مــدار اعتب
و متقاضیــان بیمــه ی ســفر، جهــت 
بیمه نامه هــای  از  مشکل شــان  رفــع 
ســفر کــه توســط شــرکت های داخلــی 

صــادر می شــود، اســتفاده کننــد«.
از فیصلــه ی وزارت مالیــه در رابطــه 
بــه تعلیــق مجــوز فعالیــت شــرکت های 
ــاه و از  ــار م ــت و رازی چه ــه ی مل بیم
ــه ی  ــی و نام ــت مل حکــم شــورای امنی

ــز  ــان نی ــاحه ی پوشش ش ــت و س فعالی
ــت.  اس

کارشکنی شورای امنیت ملی
ــم  ــس از گذشــت حــدود یک ونی پ
ــی  ــت مل ــورای امنی ــم ش ــاه از حک م
فعالیــت   ممنوع شــدن  خصــوص  در 
ملــت  و  رازی  بیمــه ی  شــرکت های 
ــورای  ــون ش ــتان، اکن ــران در افغانس ای
ــه ی  ــه فیصل ــد ک ــی می گوی ــت مل امنی
نمایندگــی  شــامل  شــورا  ایــن 
شــرکت های رازی و ملــت نمی شــود: 
»هیچگونــه مکتوبــی در رابطــه بــه 
از  کــه  شــرکت های  فعالیــت  جــواز 
قبــل فعالیــت داشــتند، صــادر نکردیــم. 
مکتــوب مــا بــه وزارت مالیــه در مــورد 

اســت.«  شــرکت های جدیــد 
در مکتوبــی کــه ایــن شــورا در 
28 ثــور بــه وزارت مالیــه فرســتاده، 
چنیــن آمــده اســت: »... بنــاً بــه وزارت 
ــود  ــت داده می ش ــه هدای ــرم مالی محت
تــا از اعطــای جــواز احــداث نمایندگــی 
ــدا  ــی ج ــه ایران ــرکت های بیم ــه ش ب

ــد.« ــودداری نماین خ
همچنــان شــورای امنیــت ملــی در 
بخش هــای دیگــر ایــن مکتــوب دالیلــی 
را برشــمرده و از وزارت مالیــه خواســته 
شــرکت های  بــه  مجــوز  اعطــای  از 
بیمــه ی ایرانــی خــودداری کنــد: عــدم 
همــکاری جمهــوری اســالمی ایــران 
نمایندگــی  ایجــاد  درخواســت  بــه 
شــرکت های بیمــه ی افغانــی در ایــران؛ 
نوپــای  شــرکت های  ورشکســتگی 
بیمــه ی افغانــی در موجودیــت و فعالیت 
شــرکت های بیمــه ی ایرانــی؛ خــارج 
ــرمایه از  ــت س ــای هنگف ــدن مبلغ ه ش
ــه ی  ــت بیم ــامل بودن صنع ــور و ش کش
ــران در فهرســت تحریم هــای ایــاالت  ای

ــکا. ــد امری متح
متــن ایــن حکــم بــه صراحــت 
ــن  ــا ای ــه تنه ــه ن ــد ک ــان می ده نش
حکــم حالــت تعمیــم را دارد، بلکــه 
کــه  دالیلــی  فهرســت کردن  بــا 
ــده  ــادر ش ــم ص ــن حک ــاس آن ای براس
ــا در  ــداً« و ب ــتفاده از واژه »ِج ــا اس و ب
ــتور،  ــن دس ــتعجالیت ای ــت اس نظرداش
ــن  ــه ی ای ــه فیصل ــد ک ــن برمی آی چنی
شــرکت های  تمــام  شــامل  شــورا 

می شــود.  ایرانــی  بیمــه ی 
ــاور  ــن ب ــه ای ــز ب ــه نی وزارت مالی
اســت کــه دســتور شــورای امنیــت 
ــام شــرکت های  ــال تم ــامل ح ــی ش مل
بیمــه ی ایرانــی در افغانســتان می شــود. 
آقــای مســجدی می گویــد: »حکــم 
شــورای امنیــت در لغــو و عــدم صــدور 

ــه  ــه و ب ــه وزارت خارج ــه ب وزارت مالی
نمایندگــی ایــن شــرکت ها، نزدیــک 

ــذرد. ــاه می گ ــم م ــه یک ونی ب
نمایندگی هــای شــرکت بیمــه ی 
ــل،  ــوز در کاب ــا هن ــا ت ــت ام رازی و مل
هــرات، جالل آبــاد، قندهــار و مــزار 

ــترده دارد.  ــکار و گس ــت آش فعالی
ایــن شــرکت ها بــه مســافران عــازم 
می کننــد  صــادر  بیمه نامــه  ایــران 
صفحــه ی  در  را  فعالیت های شــان  و 
فیسبوک شــان به طــور منظــم نشــر 
می کننــد. همچنــان از بیمه شــدگانی 
کــه در ســفر بــه ایــران از مــوارد شــامل 
بیمــه، متضــرر شــده اند در جریــان 
پرداخــت خســاره بــه آنــان، ویدیــو 
ــر  ــازی نش ــای مج ــد و در فض می گیرن

می کننــد. 
بیمــه  شــرکت های  مســئوالن 
ــتن  ــه داش ــد ک ــت می گوین رازی و مل
ــد  ــه قص ــخاصی ک ــرای اش ــه ب بیمه نام
ــران را  ــه جمهــوری اســالمی ای ســفر ب
دارنــد، الزامــی اســت. این شــرکت ها در 
بــدل بیمه نامــه ای کــه بــرای مســافران 
عــازم ایــران صــادر می کننــد، 15 یــورو 
اخــذ می کننــد. امــان طاهــری مســئول 
ــد:  بخــش هــرات بیمــه ی رازی می گوی
ــفر در  ــه ی س ــات بیم ــط خدم ــا فق »م
کشــور ایــران را داریــم کــه ]بــرای 
ــوند[  ــران می ش ــازم ای ــه ع ــانی ک کس
متقاضــی  بــرای  و  اســت  اجبــاری 
در بــدل 15 یــورو بیمه نامــه اعطــا 
می شــود. تقریبــا بیمه نامــه ی ســفر 
ــفارت  ــران انحصــاری اســت و س ــه ای ب
ــن دو  ــا ای ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

کار می کنــد.« شــرکت 
بیمــه ی رازی در کابــل،  شــعبه 
وابســته بودن ایــن شــعبه را بــه شــرکت 
بیمــه ی رازی ایــران انــکار می کنــد. 

ــه ی وزارت  ــه را وظیف ــرکت های بیم ش
مالیــه می دانــد. صبغــت اهلل احمــدی، در 
مــورد مکتوبــی کــه وزارت مالیــه به این 
وزارت فرســتاده، حاضــر نیســت صحبت 
کنــد: »ایــن مســأله مربــوط وزات مالیــه 
می شــود. وزارت خارجــه کار هــای کالن 

می کنــد.«
ــد  ــد می کن ــا تاکی ــه ام وزارت مالی
که مســئول هماهنگــی کشــورها وزارت 
خارجــه اســت. بــه گفتــه ی آقــای 
مســجدی وقتــی یــک مســأله از راه 
ــرح  ــور مط ــان دو کش ــک می دیپلماتی
خارجــه  وزارت  آن  مســئول  شــود، 
ــواب  ــن ج ــجدی ای ــای مس ــت. آق اس
ــن«  ــه را »طفره رفت ــور خارج وزارت ام
»مــا  می افزایــد:  و  می پنــدارد 
نیســتیم.  خارجــی  روابــط  مســئول 
تنهــا راه ارتباطــی کــه ایــن مســایل را 
از طریــق روابــط دیپلماتیــک هماهنــگ 
ــت.  ــه اس ــور خارج ــد، وزارت ام می کن
فقــط در صورتــی کــه بحــث تخنیکــی 
باشــد، مــا نیــز در جلســه حضــور پیــدا 

» می کنیــم.
ــه  ــه ب ــه وزارت مالی ــی ک از مکتوب
وزارت خارجــه فرســتاده، بیــش از یــک 
مــاه می گــذرد. بــه گفتــه ی آقــای 
مســجدی امــا وزارت خارجــه هیــچ 
ــوب  ــن مکت ــی در جــواب ای عکس العمل
ــی  ــواب مکتوب ــت: »در ج ــته اس نداش
کــه بــه وزارت خارجــه فرســتادیم، 
ــه  ــم. ب ــت نکردی ــی دریاف ــوز جواب هن
مکتــوب  بــه زودی  خاطــر  همیــن 
ــه  ــری ب ــرای پی گی ــر را ب ــی دیگ تعقیب
وزارت امــور خارجــه می فرســتیم تــا در 
آینــده کــدام مســئولیت متوجــه وزارت 

ــامل  ــی ش ــرکت های ایران ــه ش ــواز ب ج
بــا  او  می شــود.«  شــرکت ها  تمــام 
تاکیــد می افزایــد: »بــه مــا هدایــت 
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــن اس ــع همی قاط
شــرکت بیمــه ی ایرانــی جــواز فعالیــت 

ــم«. ندهی
مســجدی  آقــای  گفتــه ی  بــه 
شــرکت ها،  ایــن  مســدودکردن 
ــا  ــه نیســت. تنه مســئولیت وزارت مالی
ــرکت ها  ــن ش ــواز ای ــو ج ــدور و لغ ص
کــه  اســت  وزارت  ایــن  مســئولیت 
مســئوالن ایــن وزات بــه نهادهــای 
ــن  ــت ای ــودن فعالی ــط، غیراعتبارب مرتب

اســت. داده  اطــالع  را  شــرکت ها 
آقــای مســجدی در رابطــه بــه 
ــرکت ها  ــن ش ــدودکردن ای ــه مس این ک
می گویــد:  کیســت،  مســئولیت 
»مســئول هماهنگــی ادارات امنیتــی 
ــورای  ــت. ش ــی اس ــت مل ــورای امنی ش
ــد و  ــت داده بودن ــا هدای ــه م ــت ب امنی
ــه  ــم. ب ــواب دادی ــان را ج ــا هدایت ش م
تعقیــب مکتــوب قبلــی در روزهــای 
بــه  را  واضح تــری  مکتــوب  آینــده 
می فرســتیم  ملــی  امنیــت  شــورای 
شــرکت ها  مسدودشــدن  آن  در  کــه 

واضح تــر خواهــد شــد.«
ســخن گوی  حق مــل،  کبیــر 
ــه  ــد ک ــی می گوی ــت مل ــورای امنی ش
شــرکت هایی کــه از ســابق فعالیــت 
ــورا  ــن ش ــم ای ــامل حک ــته اند، ش داش
ــان  ــا هم ــف م ــرف و موق ــت: »ح نیس

ــم.« ــه گفتی ــت ک اس
ــه،  ــور خارج ــخن گوی وزارت ام س
ــئولیت  ــرار از مس ــه ف ــه را ب وزارت مالی
متهــم می کنــد و پی گیــری مســأله 

مســئول ایــن نمایندگــی ادعــا دارد کــه 
آن هــا یــک شــرکت بیمــه ی داخلی انــد 
بیش تــر  جزئیــات  دادن  از  امــا  و 
اجــازه  »مــا  می کنــد:  خــودداری 
نداریــم در رابطــه بــه جــواز و ســابقه ی 

فعالیت مــان صحبــت کنیــم.«
نمایندگــی هــرات ایــن شــرکت اما 
می گویــد کــه شــعبه ی شــرکت های 
»بیمــه ی ملــت« و »بیمــه ی رازی« 
ــی هســتند کــه شــعبه ی مرکــزی  ایران
آن در جمهــوری اســالمی ایــران اســت. 
ایــن شــرکت ها ادعــا می کننــد کــه 
ــد.  ــت دارن ــه مجــوز فعالی از وزارت  مالی
امــان طاهــری، مســئول بخــش هــرات 
بیمــه ی رازی می گویــد: »حــدود دو 
ســال اســت کــه فعالیــت می کنیــم 
ــا دو  ــم. م ــواز داری ــه ج و از وزارت مالی
شــرکت ایرانــی )بیمهــی ملــت و رازی( 
در افغانســتان فعالیــت داریــم و خدمات 

ــا هــردو یکــی اســت.« و پروســیجر م
نشــان  روز  اطالعــات  مــدارک 
ــرکت ها  ــن ش ــت  ای ــه فعالی ــد ک می ده
از ابتــدا تــا کنــون بــدون مجــوز و 
غیرقانونــی اســت. وزارت مالیــه نیــز 
ایــن  فعالیــت   غیرقانونی بــودن  بــه 
شــمروزخان  دارد.  تاکیــد  شــرکت ها 
مالیــه  وزارت  ســخن گوی  مســجدی 
ــت   ــه« و فعالی ــه »بیمه نام ــد ک می گوی
نمایندگــی ایــن دو شــرکت مــدار اعتبار 
نیســت و ایــن وزارت به طــور مکــرر بــه 
ــن شــرکت ها اطــالع  ــای ای نمایندگی ه

داده اســت.
گذشــت  بــا  شــرکت   دو  ایــن 
بــا  و  جوازشــان  تعلیــق  از  دوســال 
ــاه از  ــم م ــه یک ونی ــک ب ــت نزدی گذش
ــی و وزارت  ــت مل ــورای امنی ــم ش حک
مالیــه، نه تنهــا کــه فقــط فعالیــت 
گســترش  حــال  در  بلکــه  دارنــد، 

چرا جلو فعالیت فراقانونی دو شرکت بیمه  ی ایرانی 
در افغانستان گرفته نمی شود؟

پس از گذشت حدود یک ونیم ماه از حکم شورای 
فعالیت   ممنوع شدن  خصوص  در  ملی  امنیت 
شرکت های بیمه ی رازی و ملت ایران در افغانستان، 
اکنون شورای امنیت ملی می گوید که فیصله ی این 
ملت  و  رازی  شرکت های  نمایندگی  شامل  شورا 
جواز  به  رابطه  در  مکتوبی  »هیچگونه  نمی شود: 
داشتند،  فعالیت  قبل  از  که  شرکت های  فعالیت 
صادر نکردیم. مکتوب ما به وزارت مالیه در مورد 

شرکت های جدید است.« 
در مکتوبی که این شورا در ۲۸ ثور به وزارت مالیه 
وزارت  به  بنًا   ...« است:  آمده  چنین  فرستاده، 
محترم مالیه هدایت داده می شود تا از اعطای جواز 
جدا  ایرانی  بیمه  شرکت های  به  نمایندگی  احداث 

خودداری نمایند.«

نمایندگی های شرکت بیمه ی رازی و ملت در کابل، 
و  آشکار  فعالیت  مزار  و  قندهار  جالل آباد،  هرات، 
گسترده دارد. مسئوالن شرکت های بیمه ی رازی و 
ملت می گویند که داشتن بیمه نامه برای اشخاصی 
دارند،  را  ایران  اسالمی  جمهوری  به  قصد سفر  که 
الزامی است. این شرکت ها در بدل بیمه نامه ای که 
برای مسافران عازم ایران صادر می کنند، ۱۵ یورو 

اخذ می کنند. 
مدارک اطالعات روز نشان می دهد که فعالیت  این 
شرکت ها از ابتدا تا کنون بدون مجوز و غیرقانونی 

بوده است.
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سخیداد هاتف 

غلط های راه گشا
خــود مــا بــا الگوهــای روشــن، 
ــه و  ــو گرفت ــده خ ــی و تکرارش عادت
ــا  ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــود اج ــه خ ب
ســناریوهای نامتعــارف کار کنــد. 
ــا  ــازی ب ــا از ب ــیاری از م ــن بس ذه
ــزد. ــارف می گری ــناریوهای نامتع س

کــه  کنیــد  تصــور  اکنــون، 
را  کبــک  گوشــت  واقعــا  شــما 
خشــک کردیــد و آرد کردیــد و از 
درآمیختــن آن بــا روغــن نباتــی 
فــرض  ســاختید.  زخــم  مرهــم 
ــه  ــم زخــم شــما ب ــن مره ــد ای کنی
ــد و  ــی »کاری« برآم ــالح خیل اصط
ــازار(  ــی ب ــیار )یعن ــدگان بس خواهن
و  می شــوید  خوشــحال  یافــت. 
فروختــن  بــه  می کنیــد  شــروع 
ــم  ــک عال ــک! ی ــت کب ــم گوش مره
خریــدار پیــدا می کنیــد. متوجــه 
به جــای خــوردن  می شــوید کــه 
ــن آن  ــا فروخت ــک و ی ــت کب گوش
گوشــت، بهتــر اســت مرهــم گوشــت 
کبــک بفروشــید. مدتــی کــه بگــذرد 
می شــوند  متوجــه  نیــز  دیگــران 
کــه تجــارت مرهــم گوشــت کبــک 
ــه  ــان چ ــت. آن ــود اس ــی پرس خیل
کــه  کاری  کار می کننــد؟ همــان 
آدمیــزاد همیشــه کــرده و در آن 
ــز می کوشــند  ــان نی ــر شــده: آن ماه
ــد.  ــهمی ببرن ــود س ــن کار پرس از ای

شــما رقیــب پیــدا می کنیــد...
در  شــدیم  غــرق  ذره  یــک 
گوشــت  مرهــم  ســناریوی  ایــن 
ــاال  ــن ح ــما همی ــن و ش ــک. م کب

ــا  ــری )از کج ــته ی دیگ در نوش
بــه  فهمیــده ام؟(،  کــه  بفهمــم 
ــرای  ــه ب ــردم ک ــاره ک شــجاعتی اش
»فهمیــدن« بــه آن نیــاز داریــم. 
شــجاعِت برقرارکــردن رابطــه میــان 
چیزهایــی کــه عــادت کرده ایــم 
پیونــد دادن شــان بــا همدیگــر را 
ممنــوع بدانیــم. بــرای اکثــر مــا 
ــای  ــا پیونده ــردن ب ــال بازی ک مج
ممنوعــه خیلــی زود پایــان می یابــد. 
ــاد  ــه ایــن معنــا کــه خیلــی زود ی ب
ــده  ــای کوبیده ش ــم از راه ه می گیری
برویــم و معقــوالت زمانــه ی خــود را 
بشناســیم و بــه آن هــا گــردن بنهیم. 
ایــن رویکــرد غالبــا بــرای بقــای مــا 
ــالت  ــا و تعام ــد اســت و رفتاره مفی
حتــا  و  آســان  را  مــا  روزانــه ی 

می ســازد.  خــودکار 
امــا اگــر آدم بخواهــد در احــوال 
و  ذهــن  چــون  و  چنــد  و  خــود 
ــه  ــد، حتمــا ب ــت کن فهــم خــود دق
ــه  ــید ک ــد رس ــش خواه ــن پرس ای
از کجــا بفهمــم کــه فهمیــده ام. 
در  ســوال  ایــن  روییــدن  علــت 
کــه  اســت  ایــن  غالبــا  ذهــن  
می خوانــد،  را  کتابــی  آدم  وقتــی 
پایــان کار اکثــر چیزهایــی را  در 
ــن  ــده در ذه ــده و فهمی ــه خوان ک
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــود نمی یاب خ
خــود  فهمیده هــای  نمی توانــد 
ــد  ــی بای ــه اتفاق ــد. چ ــرح بده را ش
بیفتــد تــا در چنیــن حالتــی آدم بــه 
ــده  ــه آنچــه را خوان ــد ک خــود بگوی

ــت.  ــده اس فهمی
خــوِب  آزمون هــای  از  یکــی 
فهمیــدن/ نفهمیــدن ایــن اســت 
ــا  ــم م ــه خوانده ای ــم آنچ ــه ببینی ک
را در دیــدن جهــان و روابــط  انســانی 
ــه. وقتــی  ــا ن ــر کــرده اســت ی توانات
ــا رابطــه ای  ــده ی ــی پدی کــه در جای
مســتقیما  کــه  می بینیــم  را 
ــا  ــم، ام ــه نکرده ای ــاره اش مطالع درب
ــار  ــای آن را کن ــم روکش ه می توانی
ــزی  ــان چی ــر« هم ــم و در »زی بزنی
ــود  ــن ب ــه ممک ــم ک ــف کنی را کش
ــان  ــان پنه ــات دیگرم ــدون مطالع ب
معلــوم  صــورت  ایــن  در  بمانــد، 
ــان  ــه ی قبلی م ــه مطالع ــود ک می ش
بــا فهمــی عمیــق همــراه بــوده. 
ــان  ــم هم ــه فه ــرای این ک ــرا؟ ب چ
تواناشــدن ذهــن در دیــدن پیوندهــا 
ــه عکــس برداشــتن  و الیه هاســت، ن

ــات.  ــض از کلم مح
مثالی بدهم: 

جایــی  در  کنیــد  فــرض 
ــم  ــف از عل ــن تعری ــه ای ــا ب تصادف
علــم  برمی خوریــد:  اقتصــاد 
از  اســتفاده  مطالعــه ی  اقتصــاد 
اســت  کمیابــی  محــدود/  منابــع 

ــد  ــن دارن ــای جایگزی ــه کاربرده ک
ایــن  از  رابینــز  لیونــل  )تعریــف 

دانــش(. 
شــما معلــم اقتصــاد یــا شــاگرد 
ــه  ــا وسوس ــتید. ام ــته نیس ــن رش ای
می شــوید کــه ببینیــد ایــن آدم 
چــه می گویــد. ایــن قــدرش روشــن 
دانــش  در  می گویــد  کــه  اســت 
ــاب  ــع کمی اقتصــاد اســتفاده از مناب
منابــع  امــا  می شــود.  مطالعــه 
این کــه  کدام هاینــد؟  کمیــاب 
ــن  ــای جایگزی ــع کاربرده ــن مناب ای
»اســتفاده«  چــه؟  یعنــی  دارنــد 
ــا  ــن  ب ــی م ــا وقت ــه؟ آی ــی چ یعن
بایســکل خــود از شــهر نــو به ســوی 
داراالمــان مــی روم، از منبــع یــا 

می کنــم؟  اســتفاده  منابعــی 
آدم  ســوال ها  ایــن  برابــر  در 
ــد:  ــورد کن ــه برخ ــد دو گون می توان
یکــی این کــه بــه طــراح آن تعریــف 
ــا  ــه ت ــد ک ــرد و از او بخواه ــاه بب پن
ــف  ــت تعری ــن اس ــه ممک ــا ک آن ج
خــود و اجــزای آن را بــرای ما شــرح 
بدهــد. بــرای مــا فهرســت کنــد کــه 
ــد  ــا کدام هاین ــاب دقیق ــع کمی مناب
ــه می تواننــد کاربردهــای  و چــه گون
ــری  ــند. دیگ ــته باش ــن داش جایگزی
کنــد  ســعی  آدم  خــود  این کــه 
در فهــم ایــن تعریــف به صــورت 
مســتقیم مشــارکت کنــد. یعنــی 
ــود  ــای موج ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ب
از منابــع  ذهــن خــود فهرســتی 
ــد  ــد ببین ــد و بع ــه کن ــاب تهی کمی
ــه ممکــن  کــه ایــن منابــع چــه گون
اســت کاربردهــای جایگزیــن داشــته 

ــند.  باش
در  اســت  ممکــن  حــال، 
فهرســتی کــه مــن از منابــع کمیــاب 
تهیــه می کنــم، چیزهایــی چــون 
طــال، نفــت و گوشــت کبــک شــامل 
باشــند. ممکــن اســت مــن -کــه بــر 
کنــاره ی دریــا زندگــی می کنــم- 
کمیــاب  منابــع  شــمار  در  را  آب 
اصــال  را  درخــت  شــاید  نیــاورم. 
منبــع ندانــم چــه رســد بــه این کــه 
را منبعــی کمیــاب محســوب  آن 
ــد گوشــت کبــک  ــرض کنی ــم. ف کن
یــک منبــع غذایــی اســت و کمیــاب 
هــم هســت. آیــا ایــن منبــع کمیــاب 
کاربــرد جایگزیــن هــم دارد؟ کاربــرد 
ــر  ــک مت ــن: ی ــی ای ــن یعن جایگزی
کتــان ســفید داریــم. می توانیــم 
ــازیم.  ــتمال بس ــا دس ــد ت از آن چن

ــن  ــرد جایگزی ــک کارب ــاره ی ی در ب
اســت  طبیعــی  می کنیــم.  فکــر 
کــه وقتــی در ایــن بــاره فکــر کنیــم 
ــن جاهــا  ــه ای ــا ب ــای اندیشــه ی م پ

می شــود.  کشــانده 
راســتی، اگــر فرزنــد بــزرگ 
ــر  ــرا خب ــما از ماج ــت ش ــی والی وال
ــه  ــرد ک ــش ک ــه پخ ــد و اعالمی ش
ــس  ــچ ک ــخ هی ــالن تاری ــر از ف س
ــک  ــم گوشــت کب ــدارد مره ــق ن ح
می کنیــد؟  کار  چــه  بفروشــد، 
ــر  ــنگینی ب ــه ی س ــی مالی ــر وال اگ
فــروش  از  حاصل شــده  درآمــد 
ــرد،  مرهــم گوشــت کبــک وضــع ک
چــه؟ کاری کــه شــما می کنیــد 
کار  ایــن  امــا  اســت،  اقتصــادی 
ــت های  ــا سیاس ــی ب ــادی وقت اقتص
تصمیم گیری هــای  و  دولتــی 
ــا  ــود ی ــر می ش ــدرت درگی ــل ق اه
ســر و کارش بــا قانــون و حقــوق 
و مقــررات می افتــد، سرنوشــتش 
ــل  ــن تعام ــم ای ــود؟ اس ــه می ش چ
چیســت؟ آیــا دانــش اقتصــاد وقتــی 
کــه اســتفاده ی جامعــه و فــرد از 
ــد  ــه می کن ــاب را مطالع ــع کمی مناب
ــای  ــه کاربرده ــه ب ــن مطالع و در ای
ــردازد،  ــع می پ ــن مناب ــن ای جایگزی
بــه مطالعــه ی ســاختار و روابــط 
قــدرت، قانــون و مناســبات سیاســی 
ــزی  ــا چی ــد؟ آی ــه می کن ــز توج نی
هــم  سیاســی  اقتصــاد  به نــام 

ــت؟  هس
مجموعــه ی  بــا  فعــال  مــا 
هســتیم  روبــه رو  پاالیش یافتــه ای 
ایــن  اقتصــاد.  دانــش  به نــام 
مــا  بــه  و  ســاخته اند  را  دانــش 
و  معلــم  از  را  آن  مــا  داده انــد. 
کتــاب یــاد می گیریــم و امتحــان 
می گوییــم  و  می دهیــم  پــس 
ــاد  ــش اقتص ــا دان ــم«. ام »فهمیدی
ــری-  ــر بش ــش دیگ ــر دان ــل ه -مث
ســاخته ی دســت چنــد نفــر نابغــه ی 
خطاناپذیــر نیســت. ایــن دانــش 
بی شــمار  بازی هــای  محصــول 
پیوندهــای  بــا  بازی گــر  هــزاران 
روابــط  در  نامتعــارف  و  ممنوعــه 
ــه«  ــه ی »فرضی ــت. کلم ــانی اس انس
نــدارد.  چندانــی  وزن  مــا  بــرای 
ــوان  ــنیده ایم و به عن ــون آن را ش چ
پــاره ای از پژوهــش رســمی )کــه آن 
هــم در قالــب رســمی بــه مــا عرضــه 
امــا  کرده ایــم.  قبولــش  شــده( 
ــا  ــه فرضیه ه ــت ک ــت آن اس حقیق
نشــانه های شــجاعت اند؛ شــجاعت 
اندیشــه وران در بــازی بــا پیوندهــای 
ــه  ــد ک ــس نمی دان ــه. هیچ ک ممنوع
فرضیه هــا کامیــاب می شــوند یــا 
تاریــخ  امــا  شکســت می خورنــد. 
دانــش بشــری بــه همــان انــدازه کــه 
فرضیه هاســت،  کامیابــی  مدیــون 
هــم  شکست های شــان  مدیــون 
محصــول  فهمیــدن،  هســت. 
اســت،  فرضیــه  بــا  درگیــری 
پیامــد دلیــری در بازی کــردن بــا 

پیوندهــای تاکنــون ممنوعــه.

ــه ی وزارت  ــه را وظیف ــرکت های بیم ش
مالیــه می دانــد. صبغــت اهلل احمــدی، در 
مــورد مکتوبــی کــه وزارت مالیــه به این 
وزارت فرســتاده، حاضــر نیســت صحبت 
کنــد: »ایــن مســأله مربــوط وزات مالیــه 
می شــود. وزارت خارجــه کار هــای کالن 

می کنــد.«
ــد  ــد می کن ــا تاکی ــه ام وزارت مالی
که مســئول هماهنگــی کشــورها وزارت 
خارجــه اســت. بــه گفتــه ی آقــای 
مســجدی وقتــی یــک مســأله از راه 
ــرح  ــور مط ــان دو کش ــک می دیپلماتی
خارجــه  وزارت  آن  مســئول  شــود، 
ــواب  ــن ج ــجدی ای ــای مس ــت. آق اس
ــن«  ــه را »طفره رفت ــور خارج وزارت ام
»مــا  می افزایــد:  و  می پنــدارد 
نیســتیم.  خارجــی  روابــط  مســئول 
تنهــا راه ارتباطــی کــه ایــن مســایل را 
از طریــق روابــط دیپلماتیــک هماهنــگ 
ــت.  ــه اس ــور خارج ــد، وزارت ام می کن
فقــط در صورتــی کــه بحــث تخنیکــی 
باشــد، مــا نیــز در جلســه حضــور پیــدا 

» می کنیــم.
ــه  ــه ب ــه وزارت مالی ــی ک از مکتوب
وزارت خارجــه فرســتاده، بیــش از یــک 
مــاه می گــذرد. بــه گفتــه ی آقــای 
مســجدی امــا وزارت خارجــه هیــچ 
ــوب  ــن مکت ــی در جــواب ای عکس العمل
ــی  ــواب مکتوب ــت: »در ج ــته اس نداش
کــه بــه وزارت خارجــه فرســتادیم، 
ــه  ــم. ب ــت نکردی ــی دریاف ــوز جواب هن
مکتــوب  بــه زودی  خاطــر  همیــن 
ــه  ــری ب ــرای پی گی ــر را ب ــی دیگ تعقیب
وزارت امــور خارجــه می فرســتیم تــا در 
آینــده کــدام مســئولیت متوجــه وزارت 

ــد«. ــه نباش مالی
مســأله مهــم ایــن اســت کــه ایــن 
ــفارت  ــا س ــی ب ــرکت ها در هماهنگ ش
فعالیــت  ایــران  جمهــوری اســالمی 
دارنــد و بــه کســانی کــه عــزم ســفر بــه 
جمهوری اســالمی ایــران را دارنــد، الزام 
اســت کــه در کنــار ویــزای ایــن کشــور، 
از یکــی ایــن دو شــرکت، بیمه نامــه 
نیــز داشــته باشــند. اشــخاصی کــه 
ایــن اواخــر ســفری بــه جمهــوری 
اســالمی ایــران داشــتند، ایــن را تاییــد 
ــی  ــه به تازگ ــد ک ــی امی ــد. عل می کنن
ــد:  ــته، می گوی ــران داش ــه ای ــفری ب س
ایــران  ســفارت جمهــوری اســالمی 
شــرکت،  دو  ایــن  بیمه نامــه ی  جــز 
چیــز دیگــری را قبــول نمی کنــد. ایــن 
ــط  ــی ارزد و فق ــیزی نم ــه پش بیمه نام

ــد.« ــاال می کش ــردم را ب ــول م پ
تحریم شــده ی  »شــرکت های 
بیمــه ی ایرانــی، از افغانســتان 

می کنــد«  تأمیــن  یــورو 
در مکتوبــی کــه از ســوی شــورای 
امنیــت بــه وزارت مالیه فرســتاده شــده، 
ــری  ــرای جلوگی ــده ب ــل عم ــار دلی چه
شــرکت  نمایندگی هــای  فعالیــت 
بیمــه ی ایرانــی در افغانســتان فهرســت 
شــده اســت کــه »شــامل بودن صنعــت 
بیمــه ی ایــران در فهرســت تحریم هــای 
ایــاالت متحــد امریــکا« یکــی از دالیــل 
ــوب  ــن مکت ــه ای ــل توج ــدی و قاب ج

اســت.
تحریم هــای  بازگشــت  از  پــس 
ــران و  ــر ای ــکا ب ــده امری ــاالت متح ای
وضــع محدویــت شــدید در دادوگرفــت 
کشــور،  ایــن  بین المللــی  تجــاری 
ایــران بــه کمبــود شــدید دالــر مواجــه 
ــدی  ــدی ج ــأله در ح ــن مس ــد و ای ش
ــر  ــا دال ــاق میلیون ه ــا قاچ ــه ب ــد ک ش
بــه  افغانســتان  مــرز  از  امریکایــی 
ــازار افغانســتان  ــر در ب ــران، ارزش دال ای
یافــت.  افزایــش  زیــاد  ســرعت  بــا 
ــن  ــن و آخری ــای ممک ــی از مجراه یک
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــای جمه تالش ه
ــه  ــازش ب ــی از نی ــن بخش ــرای تأمی ب
دالــر و یــورو، از طریــق شــرکت های 
ــار  ــت. انحص ــتان اس ــی در افغانس ایران
ســفر بــه ایــران از طریــق شــرکت 
هوانــوردی ایرانــی، رجــوع شــرکت های 
صحــی، شــرکت های هرمــی )نیتــورک 
ــرکت های  ــی ش ــگ( و نمایندگ مارکتین
ــر  ــداد زیادت ــر تع ــن اواخ ــه ای ــه ک بیم
ــد،  ــوع کرده ان ــتان رج ــه افغانس ــان ب آن
ــرای  ــران ب ــالش ای ــن ت ــای ای نمونه ه
می شــود.  گفتــه  تحریم هــا  دورزدن 
خدمــات تمــام ایــن شــرکت ها بــه 

ــت. ــورو اس ــه ی ــر ب ــر و بیش ت دال
ــه  ــات وزارت مالی ــاس معلوم براس
شــرکت های  نمایندگــی  از  جــدا 
ــرکت  ــج ش ــت، پن ــه ی رازی و مل بیم
ــی نیــز درخواســت  بیمــه ی دیگــر ایران
در  نمایندگــی  ایجــاد  بــرای  جــواز 

داده انــد.  را  افغانســتان 
ایــن اواخــر ســفارت جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه مســافران عــازم 
ایــران، تنهــا ویــزه ی هوایــی صــادر 
می کنــد و پــرواز بــه ایــران هــم در 
انحصــار شــرکت هواپیمایــی ایرانــی 
اســت. شــرکتی کــه خــود در فهرســت 
تحریم هــای ایــاالت متحــده امریــکا 

قــراردارد. 
اقــدام  این کــه  حــال  ایــن  بــا 
بعــدی شــورای امنیــت، وزارت مالیــه و 
ــه  ــرکت ها چ ــن ش ــا ای ــه ب وزارت داخل
ــر  ــت. مهم ت ــوم نیس ــود، معل ــد ب خواه
ــان  ــرکت ها همچن ــن ش ــر ای از آن، اگ
ــان،  ــق مجوزش ــه تعلی ــه ب ــدون توج ب
ــدی وزارت  ــدام بع ــد، اق ــت کنن فعالی
مالیــه و شــورای امنیــت ملــی چــه 
وزارت  همین طــور  و  بــود؟  خواهــد 
مکتوب هــای  و  نامه هــا  خارجــه، 
را  مالیــه  وزارت  و  امنیــت  شــورای 
ــا  ــرده ی ــریک ک ــران ش ــفارت ای ــا س ب
ــور  ــت. وزارت ام ــن نیس ــز روش ــه، نی ن
ــورد  ــن م خارجــه حاضــر نیســت در ای

ــد. ــخ بده پاس

کاربردهــای  برایــش  می توانیــم 
جایگزیــن پیــدا کنیــم. مثــال قــرآن 
خانــه ی خــود را در آن بپیچیــم، آن 
ــه ی  ــه پای ــر س ــرده و ب ــاب ک را ق
نقاشــی بگذاریــم و رویــش بــا رنــگ 
روغنــی نقاشــی کنیــم یــا آن را بــه 
ــا  ــم. آی ــل کنی ــت تبدی ــوش بالش پ
گوشــت کبک هــم مثــل آن پارچه ی 
کتانــی کاربردهــای جایگزیــن دارد؟ 
اگــر گوشــت کبــک را نخوریــم، چــه 
ــوان  ــرای آن می ت ــرد دیگــری ب کارب
تصــور کــرد؟ یــک کاربــرد جایگزیــن 
آن ایــن اســت: گوشــت کبــک را 
خشــک کنیــم، آردش کنیــم، آردش 
ــم و از  ــی بیامیزی ــن نبات ــا روغ را ب
ــداوی  ــرای ت ــم ب ــوان مره آن به عن
زخــم اســتفاده کنیــم. یــک کاربــرد 
اســت:  ایــن  دیگــر  جایگزیــن 
گوشــت کبــک را بــه بــازار ببریــم و 
بفروشــیم اش و بــا پولــی کــه از ایــن 
ــج  ــم، برن ــت می آوری ــق به دس طری

ــم.  بخری
بــردن گوشــت کبــک به بــازار و 
فروختــن آن چیــز عجیبــی نیســت. 
ــت  ــه گوش ــنیده ک ــی نش ــا کس ام
کبــک را خشــک کننــد و آرد کنند و 
آردش را بــا روغــن نباتــی بیامیزند و 
از آن مرهــم زخــم بســازند. اگــر مــن 
گوشــت کبــک را منبــع کمیابــی 
می دانــم و هرچــه فکــر می کنــم 
کاربــرد  آن  بــرای  نمی توانــم 
جایگزینــی جــز مرهــم ســاختن 
پیــدا کنــم، روشــن اســت کــه ذهنم 
بــه  جــای غلطــی رفتــه. ولــی خیــر 
اســت. مهــم ایــن اســت کــه معنــای 
ــده ام:  ــن« را فهمی ــرد جایگزی »کارب
به جــای  ســاختن  زخــم  مرهــم 
خــوردن. در این جــا، می توانســتم 
ــک  ــت کب ــم: »گوش ــود بگوی ــه خ ب
ــا  ــدارد. ی ــن ن ــرد جایگزی اصــال کارب
آن را می خــوری یــا هیــچ.« امــا 
ــرد جایگزیــن  ــرای آن کارب این کــه ب
مضحکــی پیــدا کــردم )مرهــم زخــم 
ســاختن از آرد گوشــت کبــک!(، 
برقرارکــردن همیــن پیونــد ممنوعــه 
مرهــم  و  کبــک  گوشــت  میــان 
ــه  ــال داد ک ــن مج ــرای م ــم ب زخ
کاربــرد جایگزیــن در تعریــف دانــش 
اقتصــاد را بفهمــم. شــاید کســی 
بگویــد هیــچ کســی نگفتــه کــه 
ایــن پیونــد ممنــوع اســت. آری، 
ولــی ذهــن خــود مــا می گویــد کــه 
ــن  ــت. ذه ــوع اس ــد ممن ــن پیون ای

بشری-  دیگر  دانش  هر  -مثل  اقتصاد  دانش 
ساخته ی دست چند نفر نابغه ی خطاناپذیر نیست. 
هزاران  بی شمار  بازی های  محصول  دانش  این 
بازی گر با پیوندهای ممنوعه و نامتعارف در روابط 
وزن  ما  برای  »فرضیه«  کلمه ی  است.  انسانی 
به عنوان  و  شنیده ایم  را  آن  چون  ندارد.  چندانی 
قالب  در  هم  آن  )که  رسمی  پژوهش  از  پاره ای 
اما  کرده ایم.  قبولش  شده(  عرضه  ما  به  رسمی 
حقیقت آن است که فرضیه ها نشانه های شجاعت اند؛ 
شجاعت اندیشه وران در بازی با پیوندهای ممنوعه. 
هیچ کس نمی داند که فرضیه ها کامیاب می شوند یا 
شکست می خورند. اما تاریخ دانش بشری به همان 
مدیون  فرضیه هاست،  کامیابی  مدیون  که  اندازه 
محصول  فهمیدن،  هست.  هم  شکست های شان 
درگیری با فرضیه است، پیامد دلیری در بازی کردن 

با پیوندهای تاکنون ممنوعه.



www.etilaatroz.comیک شنبه  1۶ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۶۳ خبرهای خارجی

زلزله ای قوی جنوب کالیفرنیا را تکان داد
مرکز  گزارش  بنابر  روز:  اطالعات 
زمین شناسی امریکا، یک زلزله ی قوی دیگر 
به قدرت 7.1 شامگاه جمعه جنوب کالیفرنیا 

را لرزانده است.
بزرگ ترین  این  است  گفته  مرکز  این 
زلزله در جنوب کالیفرنیا در دو دهه گذشته 

است.

نوادا  در  الس و گاس  در  زمین لرزه  این 
شرق  در  اسپرینگز  پالم  و  هیلز  بورلی  و 

لس آنجلس هم احساس شده است.
حالت  در  منطقه  امدادی  گروه های 
کرده اند  تأیید  مقامات  اما  هستند،  آماده باش 

فردی کشته نشده است.
آتش سوزی هایی  مناطق  برخی  در 

گزارش هایی  همچنین  است.  شده  گزارش 
از خسارات به خانه ها و زیرساخت ها منتشر 

شده است.
این  در  زلزله ها  گفته اند  زلزله شناسان 

مناطق همچنان ادامه خواهند داشت.
روز  لرزه  زمین  نسبت  به  جدید  زلزله 
کیلومتری شمال شرقی   240 در  که  گذشته 

به قدرت 6.4 درجه گزارش  و  لس آنجلس 
شده بود از شدت بیش تری برخوردار بوده 

است.
ار آن روز تا کنون بیش از صد پس لرزه 

در منطقه ثبت شده است.
نوشته  امریکا  سی ان ان  خبری  شبکه ی 
جنوب  در  زمین لرزه  قوی ترین  زلزله  این 

کالیفرنیا از سال 1999 تا کنون بوده است.
در  ریج کرست  شهر  امروز  زلزله  مرکز 
240 کیلومتری شمال شرقی لس آنجلس بوده 

است.
گزارش شده در برخی مناطق برق قطع 
برخی  پنج شنبه  روز  زلزله  در  است.  شده 

خانه ها و جاده ها آسیب دیدند.

تعهداتش برخواهد داشت.
از  امریکا  خروج  با  که  ایران 
تحریم های  تحت  هسته ای  توافق 
تهدید  است،  گرفته  قرار  شدیدی 
به  نسبت  را  خود  تعهدات  که  کرده 
این توافق کاهش خواهد داد، مگر آن 
و  کشور  این  نفت  فروش  امکان  که 

مبادالت بانکی برای آن فراهم شود.
گام اول ایران در این راه افزایش 
سطح  از  غنی شده  اورانیوم  ذخایر 
نیز  بعدی  گام  بوده.  کیلوگرم  سه صد 
اسالمی  جمهوری  مقامات  چنان که 
درصد  افزایش  کرده اند،  اعالم 
هشدار  که  امری  غنی سازی ست، 
ایاالت متحده را به دنبال داشته است. 
ساختن  متهم  با  ایران  حال  این  با 
عدم  به  برجام  طرف های  دیگر 
کرده  عنوان  خود،  تعهدات  اجرای 
یک جانبه  را  توافق  این  نمی تواند  که 

اجرا کند.
در بیانیه نمایندگی دایم ایران در 
ایاالت  از  نیز  بین المللی  سازمان های 

چنین  که  می آورد  فشار  نیز  دیگران 
کنند، و با به کارگیری همه ابزار زور و 
فشار مانع جامعه بین المللی شده تا آن 
را اجرا کند، حال در رابطه با اجرای 

همان توافق ابراز نگرانی می کند.«
پی  در  جمعه  روز  امریکا 
غنی شده  اورانیوم  ذخایر  افزایش 
در  تعیین شده  سقف  به  نسبت  ایران 
نشست  برگزاری  خواستار  برجام، 
ویژه شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی شد.
متعاقب این امر آژانس نیز اعالم 
جلسه ای  دیگر  روز  چند  تا  که  کرد 
این باره تشکیل خواهد  اضطراری در 
این  برگزاری  زمان  بعد  ساعاتی  شد. 
سرطان(   19( چهارشنبه  روز  جلسه 
وقت  به  بعدازظهر  دوونیم  ساعت 

محلی اعالم شد.
جلسه آژانس سه روز پس از آن 
وعده  طبق  ایران  که  می شود  برگزار 
سرطان،   16 یک شنبه،  روز  در  قبلی 
گام بعدی خود را در روند کاستن از 

تعهداتشان را در رابطه با برجام عملی 
کنند«.

اضافه  ایران  نمایندگی  بیانیه 
می کند: »این در واقع طنز تلخی ست 
خودش  اساسا  که  رژیمی  همان  که 
و  غیرقانونی  خروج  با  را  برجام 
به  و  کرده  نقض  آن  از  یک جانبه 

دایم  نمایندگی  روز:  اطالعات 
ایران در سازمان های بین المللی مستقر 
از  ایاالت متحده  در وین درخواست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
پیرامون  جلسه ای  تشکیل  برای  اتمی 
جمهوری  هسته ای  اخیر  فعالیت های 

اسالمی را »طنزی تلخ« نامید.

این  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
سرطان   14 جمعه  شامگاه  نمایندگی 
اجتماعی  شبکه  در  بیانیه ای  انتشار  با 
تویتر تاکید کرد که »تصمیمات اخیر 
که  شرایطی ست  به  واکنش  در  ایران 
تحریم  وضع  با  متحده  ایاالت  خود 
علیه کسانی ایجاد کرده که می خواهند 

متحده به عنوان »ناقض اولیه ی برجام« 
نام برده شده است. این بیانیه می گوید 
خواستار  متحده  ایاالت  که  همین 
شده،  حکام  شورای  جلسه  برگزاری 
جهت  در  آن  انزوای  »نشان دهنده ی 
با چندجانبه گرایی و حاکمیت  مقابله 

قانون در روابط بین المللی است«.
که  کرده  تاکید  نهایت  در  ایران 
تصمیمات اخیر این کشور در رابطه با 
ارتباطی  آن  هسته ای  تعهدات  کاهش 
با وظایف شورای حکام آژانس ندارد، 
بلکه برجام خود سازوکارهایی را در 

این باره پیش بینی کرده است.
پیش از این بریتانیا، فرانسه،  آلمان 
و اتحادیه اروپا از ایران خواسته اند که 
پایبند  برجام  در  تعهداتش  همه  به 
باشد و گفته اند که هیچ گونه تهدید و 

ضرب االجلی را نمی پذیرند.
با رد توافق  دولت دونالد ترمپ 
هسته ای که در زمان ریاست جمهوری 
به دنبال  آمد،  حاصل  اوباما  باراک 

توافق دیگری با ایران است.

ایران درخواست امریکا برای جلسه شورای حکام آژانس اتمی را »طنز تلخ« نامید

شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس فوری در لیبی شد
ضمن  ملل  سازمان  امنیت  شورای  روز:  اطالعات 
محکوم کردن حمله ی اخیر به اردوگاه پناهجویان در لیبی، 

خواستار اعالن آتش بس فوری در این کشور شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، در بیانیه ای که توسط 15 
درگیر  طرفین  همه  از  شده،  منتشر  امنیت  شورای  عضو 

خواسته شده تا به شکل فوری از میزان تنش بکاهند.
اپریل  ماه  از  لیبی  نظامی  درگیری های  تازه ی  دور 
تصرف  برای  عملیات جنرال خلیفه حفتر  آغاز  با  )حمل( 

طرابلس اوج گرفت.
عملیات نظامی جنرال حفتر از سال 2014 میالدی آغاز 
را  لیبی  موفق شده بخش عمده خاک  امروز  تا  او  و  شده 
تصرف کند. او در حال نبرد با نیروهای دولت »وفاق ملی« 
به رهبری فائز سراج است که از سوی سازمان ملل به عنوان 

حکومت قانونی لیبی به رسمیت شناخته شده است.
از  که  کرد  اعالم  بهداشت جهانی  روز جمعه سازمان 
آغاز دور تازه درگیری های لیبی، نزدیک به هزار نفر کشته 

و پنج هزار نفر نیز مجروح شده اند.
از  بیش  تا  شده  موجب  همچنین  درگیری ها  این 

یک صدهزار نفر بی خانمان شوند.
حمله ی  گذشته،  هفته ی  سه شنبه  روز  میان،  این  در 
هوایی به اردوگاه پناهجویان به مرگ 53 تن از آنان انجامید.

اداره  ملی  وفاق  دولت  نیروهای  توسط  اردوگاه  این 
و  هوایی  حمله  را  حفتر  جنرال  نیروهای  دولت  می شد. 

کشتار پناهجویان متهم کرده اند.
در  آن  مقر  که  مهاجرت  بین المللی  گفته ی سازمان  به 
این حمله هوایی  نیز در  ژنو است، دست کم شش کودک 

کشته شدند.
دیگر  پناهجوی   350 سازمان،  این  اطالعات  براساس 
-از جمله 20 زن و چهار کودک- همچنان در این اردوگاه 

به سر می برند.
حکومتی  با  نبرد  حال  در  حفتر  جنرال  این که  به رغم 
است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود، 
اما واکنش های بین المللی نسبت به او در میان قدرت های 

جهان یکسان نیست.
عملیات  که  نشدند  حاضر  دو  هر  روسیه،  و  امریکا 

نظامی جنرال حفتر را محکوم کنند.
شورای  اخیر  بیانیه ی  متن  پیش نویس  که  بریتانیا  اما 
امنیت را نیز تهیه کرده بود، از جمله کشورهایی است که 
عملیات نظامی حفتر را محکوم کرده و خواستار بازگشت 

به مذاکرات ملی برای حل بحران لیبی است.
قبل  روز  چند  درست  حفتر  جنرال  نظامی  عملیات 
برپایی کنفرانسی آغاز شد که قرار بود در آن درباره ی  از 

چگونگی تقسیم قدرت در لیبی تصمیم گیری شود.
حفتر خواستار نقش محوری در آینده ی لیبی است. اما 

بسیاری از سران دولت وفاق ملی با این موضوع مخالفند.
تا  تالشند  در  فعاالنه ای  شکل  به  گروه  دو  هر 

حمایت های بین المللی بیش تری به دست آورند.
در مقابل دولت وفاق ملی که از حمایت سازمان ملل، 
ترکیه و قدرت های اروپایی برخوردار است، جنرال حفتر از 
حمایت کشورهایی چون عربستان، امارات، مصر و روسیه 

برخوردار است.
ضمن این که در فاصله ی کوتاهی بعد از آغاز عملیات 
تلفنی  نیز  امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  با  او  اخیر، 

گفت وگو کرد.
روز جمعه، فائز سراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی 

در استانبول با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه 
دیدار کرد.

آقای اردوغان در این دیدار از جنرال حفتر انتقاد کرد و 
عملیات او را »حمالت غیرقانونی« توصیف کرد.

هم زمان سازمان های حقوق بشری بین المللی، از جمله 
گروه های مرتبط با فعالیت های بشردوستانه در سازمان ملل، 

بارها از وضعیت در لیبی ابراز نگرانی کرده اند.
شرایط پناهجویان در این کشور نیز از جمله موضوعاتی 
است که نگرانی های مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته 

است.
با  که  متهمند  طرف  دو  هر  لیبی،  داخلی  جنگ  در 

پناهجویان رفتاری غیرانسانی دارند.
حمله اخیر نیز موجب شد تا آنتونیو گوترش، دبیرکل 
این سازمان مختصات  این پس  از  کند  اعالم  ملل  سازمان 
دو  هر  اختیار  در  را  پناهجویی  اردوگاههای  جغرافیایی 
طرف درگیر قرار خواهد داد تا از حمالت مشابه در آینده 

جلوگیری شود.
 700 و  پنج هزار  حدود  ملل،  سازمان  آمار  اساس  بر 
در  لیبی  در  مختلف  اردوگاه های  در  مهاجر  و  پناهجو 
بازداشت به سر می برند. از این تعداد سه هزار و 300 نفر 
در مناطقی هستند که در پی حمله ی جنرال حفتر به لیبی، 

در خطر قرار گرفته اند.
پیروزی هایی دست  به  نبرد  این  آغاز  جنرال حفتر در 
ملی  »ارتش  به نام  نیروهایش  که  می رسید  به نظر  و  یافت 

لیبی« در حال پیشروی به سوی طرابلس هستند.
اما بعد از پیروزی های نخستین، نیروهای دولت وفاق 

ملی موفق شدند که پیشروی حفتر را متوقف کنند.
در حال حاضر دو طرف در مناطقی در جنوب طرابلس 

روزانه با هم درگیرند.

داوطلب کسب نامزدی حزب دموکرات: 
انتخابات امریکا می تواند شبیه انتخابات ایران شود

ویلیامسـون،  ماریـان  روز:  اطالعـات 
یکـی از داوطلبـان کسـب نامـزدی حـزب 
آینـده  سـال  انتخابـات  بـرای  دموکـرات 
اسـت  گفتـه  امریـکا  ریاسـت جمهوری 
شـبیه  می توانـد  کشـور  ایـن  انتخابـات 
انتخابـات در کشـوری ماننـد ایـران شـود.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، خانـم 
ویلیامسـون کـه نویسـنده و فعـال اجتماعی 
اسـت و در نظرسـنجی ها، رده هـای پایین تر 
را میان سـایر کاندیداهای دموکرات دارد در 
جمـع هوادارانـش در بـاره ی آنچـه »توهـم 
خوانـده،  امریـکا  انتخابـات  در  انتخـاب« 
و  رسـانه ها  از  انتقادهایـی  و  گفتـه  سـخن 

نخبـگان سیاسـی مطـرح کـرده اسـت.
طبـق نظرسـنجی ها، در میـان نامزدهای 
حـزب دموکرات، جـو بایدن، معـاون باراک 
اوبامـا در صـدر قـرار دارد. برنی سـندرز در 
الیزابـت  کامـال هریـس،  اسـت و  رده دوم 
وارن، و پیـت بودجـج در رده هـای بعـدی 

دارند. قـرار 
خانـم ویلیامسـون گفته اسـت »نـه تنها 
مـا  بـه  )نخبـگان و جریـان حاکـم(  آن هـا 
می گوینـد در بـاره چـه چیزی بایـد صحبت 
کنیـم بلکـه آن ها به مـا می گویند چه کسـی 
را هـم باید انتخاب کنیم.« خانم ویلیامسـون 
گفته اسـت این کار شـبیه کشـورهایی مانند 

ایـران اسـت، »جایـی کـه بـه هـر کسـی که 
بخواهـی می توانـی رای بدهی، البتـه از میان 
افـرادی کـه می گوینـد می توانـی بـه آن هـا 

بدهی.« رای 
امـروزه  کشـورش  اسـت  گفتـه  او 

دارد.« مشـابه  »وضعیتـی 
در  بعـد  سـاعتی  ویلیامسـون  خانـم 
آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری  بـه  بیانیـه ای 
گفـت منظـورش »مقایسـه مسـتقیم« امریکا 
نبـوده اسـت. خانـم ویلیامسـون  ایـران  بـا 
توجـه برخـی رای دهندگان را پـس از اولین 

مناظـره بـه خـود جلـب کـرد.
خانـم ویلیامسـون تجربـه ای در عرصه 

کتاب هـای  نویسـنده  او  نـدارد.  سیاسـت 
پرفروشـی اسـت و بـرای تویت هایـی کـه 

حـال و هـوای عمدتا معنوی دارند، مشـهور 
. ست ا



تئـو هرنانـدز، مدافـع چپ رئـال با قـراردادی 5 سـاله 
کـه جمعـه شـب امضا شـد بـه آث میالن پیوسـت.

بـه نقـل از گل، تئـو دو سـال پیش و پس از درخشـش 
بـا پیراهـن آالوس بـود که مـورد توجـه رئال قـرار گرفت. 
او کـه بازیکـن اتلتیکـو بـود و قرضـی بـرای آالوس بـازی 
مـی کـرد، در نهایـت پـس از حـرف و حدیث های بسـیار 

بـه رئـال مادرید پیوسـت.

او  جـذب  بـرای  یـورو  میلیـون   25 هـا  کهکشـانی 
پرداخـت کردنـد ولـی فصلی بسـیار ناامیدکننـده را در رئال 
پشـت سـر گذاشـت بـه طوریکـه سـال گذشـته قرضـی به 
رئـال سوسـیداد منتقـل شـد و آنجا هـم روزهـای خوبی را 

نگذاشت. پشـت سـر 
تئـو که مـورد اعتماد زیدان قرار نداشـت، در فهرسـت 
فـروش رئـال قـرار گرفـت و پـس از مذاکرات مثبـت هفته 

گذشـته میـالن و رئال، شـب جمعه شـب قرارداد او رسـما 
امضـا شـد و دیروز در اتحادیـه فوتبال ایتالیا به ثبت رسـید. 
قرارداد او دائمی اسـت و او قطعا از رئال جدا شـده اسـت.
هرچنـد رقـم دقیـق انتقـال اعالم نشـده ولـی گفته می 
شـود او بـا قراردادی 5 سـاله بـه ارزش 20 میلیـون یورو از 
ایـن پـس بـرای میالن بـازی خواهد کـرد. او ششـمین جدا 

شـده رئـال در یکـی دو هفته اخیر اسـت.

پس از بیانیه شب جمعه شب اتلتیکو، به نظر، مذاکرات 
با بارسا برای انتقال گریزمان منتفی خواهد بود ولی بارسا 

امیدهای خود را از دست نداده است.
اینکه آنتوان گریزمان در نهایت راهی بارسا خواهد شد، 
امری بدیهی است ولی بارسلونا ترجیح می داد این انتقال از 
راه مسالمت آمیز و پس از مذاکرات با اتلتیکو نهایی شود. 
بارسا می تواند به راحتی با پرداخت 120 میلیون یورو بند 
فسخ ستاره فرانسوی، او را به خدمت بگیرد ولی زیر بار 
ترجیح می  دلیل  به همین  و  مالیات هنگفتی خواهد رفت 

دهد از راه مذاکره با اتلتیکو بتواند گریزمان را جذب کند.
اتلتیکو  ولی  که ظهر روز جمعه شروع شد  مذاکراتی 
که  کرد  محکوم  را  بارسا  ای  بیانیه  انتشار  با  شب  جمعه 

بدون هماهنگی از زمستان سال گذشته با گریزمان به توافق 
رسیده و این نوعی بی احترامی محسوب می شود. اتلتیکو 
گریزمان را موظف کرد که در تمرینات پیش فصل حضور 

یابد.
بارسا اما امیدهای خود را از دست نداده و طبق ادعای 
دیگر  ساعاتی  از  دارد  قصد  بارسا(  بارتومئو)رئیس  مارکا، 
او  اگر  نهایت  در  کند.  آغاز  را  مذاکره  برای  تالشی مجدد 
نشود،  مذاکره  برای  اتلتیکو  سران  کردن  متقاعد  به  موفق 
هدف  داشت.  نخواهد  فسخ  رقم  پرداخت  جز  ای  چاره 
بارسا برگزاری مراسم معارفه گریزمان در هفته آینده است.

آخرین تالش های بارسلونا برای مذاکره با اتلتیکو

با قراردادی ۵ ساله
مدافع چپ رئال مادرید به میالن پیوست

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود 
که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه ضرورت 

پروژه SGRP این وزارت تحت کود نمبر 
قیمت  به   2321۶ نمبر  جواز  دارای  لمتید  زاده  قاری  احمدی  محترم  به شرکت  را 
مجموعی مبلغ ۴۸۸٫۶۶۰ )چهار صد و هشتاد و هشت هزار و شش صد و شصت( 

افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن 
به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال 

مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
قریه   واقع  خیل  صادق  وکانال  اعمارسربند  پروژه  داوطلبی  پروسه  در  تا  مینماید  دعوت 
ابراهیم خیل )صادق خیل( ولسوالی مرکز والیت پکتیا اشتراک نموده شرطنامه مربوطه 
را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور 
ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.nPa.Gov.af بدست آورده،آفر 
های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بانک 
جهانی طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی تاریخ5 اسد  1398 ساعت 9:45 قبل از ظهر 
ارایه نمایند، آفر های  به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات 

ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) 800,000(هشت صد  هزار افغانی بوده وجلسه 
آفرگشائیبتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  

تدارکات  تدویر میگردد.

» دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی«

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال آرجانتین تـا پایان 
عهـده  بـر  را  سلسـته  آلبـی  هدایـت   2019 سـال 

خواهـد داشـت.
تیـم ملـی فوتبـال آرجانتیـن در مرحلـه نیمـه 
نهایـی کوپا آمـه ریکا 2019 در یک بـازی جنجالی 
بـا دو گل مغلـوب برزیل شـد و از صعـود به فینال 
بازمانـد. پـس از ایـن اتفاق آینـده لیونل اسـکالونی 
نقیضـی  و  اخبـار ضـد  و  گرفـت  قـرار  ابهـام  در 
دربـاره حضـور سـرمربی آرجانتینـی در تیـم ملـی 

بـه گـوش می رسـید.
لیونـل اسـکالونی در نشسـت خبـری پیـش از 
بـازی برابـر شـیلی )دیـدار رده بنـدی( دربـاره این 
موضـوع صحبـت کـرد و گفـت:» بـا چیکـی تاپیـا 
)رییـس فدراسـیون فوتبـال آرجانتین( حـرف زدم. 
تا سـی ام دسـامبر بـه کار خود ادامـه خواهم داد و 
زمانـی که قـراردادم به پایان برسـد، دربـاره آینده ام 
صحبـت خواهد شـد. پیش از آن مذاکـره ای وجود 
نخواهـد داشـت. در 6 بـازی آینـده هدایـت تیـم 

ملـی را بـر عهـده خواهم داشـت.«
اسـکالونی پـس از جـام جهانی 2018 روسـیه 
بـه عنـوان سـرمربی موقـت تیـم ملـی آرجانتیـن 
شـد.  سـامپائولی  خورخـه  جایگزیـن  و  انتخـاب 
او قـرار بـود تـا پایـان سـال 2018 هدایـت آلبـی 
سلسـته را بر عهده داشـته باشـد اما به دلیل کسـب 
نتایـج خـوب فدراسـیون بـا این سـرمربی قـرارداد 

کرد. امضـا  جدیـدی 
ابتـدا اعـالم شـد او تـا پایـان کوپـا آمـه ریـکا 
امـا  بـود  خواهـد  کشـورش  ملـی  تیـم  سـرمربی 
سـپس مشـخص شـد قراردادش یک سـاله اسـت. 
اسـکالونی بـا وجـود کنـار رفتـن از کوپـا همچنان 
هدایـت آلبـی سلسـته را بـر عهـده خواهد داشـت.

اسکالونی: 
سرمربی آرجانتین خواهم ماند

کاسمیرو:
نیمار، بهترین فوتبالیست برزیلی دنیا است

ملی  تیم  هافبک  کاسمیرو، 
آستانه  در  مادرید،  رئال  و  برزیل 
فینال کوپا آمه ریکا می گوید نیمار 
بازیکن  بهترین  حاضر  حال  در 
برزیلی است و قدرت سلسائو با 

او بیشتر خواهد بود.
با اینکه تیم ملی برزیل بدون 
حضور نیمار و با درخشش دیگر 
فینال  به  شده  موفق  ستاره هایش 
در  که   2019 آمه ریکای  کوپا 
یابد  راه  می شود  برگزار  خانه اش 
این  در  قهرمانی  برای  را  و خود 
کاسمیرو،  کرده،  آماده  رقابتها 
با  مادرید  رئال  و  سلسائو  ستاره 
در  او  می گوید  نیمار  از  ستایش 

فوتبالیست  بهترین  حاضر  حال 
برزیلی است و قدرت سلسائو با 

او بیشتر از این خواهد بود.
مصدومیت  دلیل  به  نیمار 
به  نتوانست  پا  قوزک  ناحیه  از 
در  تیته  شاگردان  دیگر  همراه 
بازی  برزیل  برای  تورنمنت  این 
فینال  به  سلسائو  که  حاال  کند. 
رقابتها راه یافته و امشب باید به 
مصاف پرو برود، هم تیمی نیمار، 
کاسمیرو که در رئال مادرید بازی 
پرداخته  او  تمجید  به  می کند 

است.
کنفرانس  یک  در  کاسمیرو 
در  گفت:"  باره  این  در  خبری 

نیست  شکی  هیچ  نیمار  کیفیت 
حاضر  حال  در  او  گفت  باید  و 
دنیا  برزیلی  فوتبالیست  بهترین 

است".
مادرید  رئال  برزیلی  ستاره 
نیمار  وقتی  گفت:"  ادامه  در 

کنید  باور  باشد  سرحال  و  سالم 
هیچکس نمی تواند متوقفش کند. 
کیفیت  با  است  فوتبالیستی  او 
به  را  خود  استعداد  که  استثنایی 
به  ما  البته  است.  داده  نشان  همه 
جز او بازیکنان بزرگ دیگری هم 

داریم که واقعا بی نظیرند".
گفت:"  ادامه  در  کاسمیرو 
اگر نیمار اینجا بود و در تیم ملی 
برزیل بازی می کرد برای ما خیلی 
به  زیادی  کمک  و  می شد  بهتر 
اینطور  که  حاال  ولی  می کرد.  ما 
او  غیبت  برای  باید  ما  و  نیست 
حلی  راه  و  کنیم  چاره اندیشی 

برای آن بیابیم".

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتها

Months 40006 افغانی
7000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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کشته نشده یا کشته شده و مردم بی خبر است، 
جای تعجب دارد. به همین مناسبت دیروز خبر 
افغان-ترک  مکاتب  مدیریت  انتقال  که  شدیم 
دولت  و  شده  تکمیل  ترکیه  معارف  بنیاد  به 
افغانستان موفق شده آخرین مکتب را در شاه 
ترکیه  دولت  به  و  تصرف  کابل  شمشیره  دو 

بسپارد. 
وزارت  نمایندگان  که  می کردم  فکر  اوایل 
افغان- مکاتب  و  ملی  امنیت  داخله،  معارف، 
و  کرده  جلسه بازی  و  جلسه  باهم  ترک 
دو  از  بعد  مکاتب  این  واگذاری  به  سرانجام 
ترکیه  معارف  بنیاد  به  درخشان  فعالیت  دهه 

که هفت هزار دانش آموز مکاتب افغان-ترک و 
به اضافه ی والدین دانش آموزان  چندصد معلم 
تا  که  اند. چرا  در حال حاضر همه خوشحال 
که  ملی  پولیس  قهرمان  نیروی  زنده اند.  هنوز 
این  در  باد؛  آن ها  بر  معارف  خانواده ی  سالم 
نهایت صبر  از  آن ها  درخشیدند.  کودتا خوش 
و حوصله مندی استفاده کردند و حتا یک سیلی 

هم به روی دانش آموزان این مکاتب نزده اند. 
پولیس  قهرمان  نیروی  رشادت های  بحث 
ادامه داشت که چندتن از خبرنگاران  هم چنان 
از دست اندرکاران این کودتا شکایت کردند و 
گفتند که با ما خشونت شده. اما سخن گوی این 
کودتا این اتهامات را کاماًل رد کرد و گفت که 
ساعت تیری  و  مزاح  به  حالتش  هر  در  »انسان 
نیاز دارد. فرق نمی کند این انسان پولیس باشد 
عنوان  هیچ  به  ما  معارف.  وزارت  مسئولین  یا 
طرفدار این نیستیم که لت و کوب خبرنگاران 
که  معتقدیم  بلکه  بگذاریم،  نام  خشونت  را 
"یگان ساعت تیری از ما هم روا باشد دیگه"«.

کودتای  سخن گوی  از  دارد  جا  اکنون 
این  که  چرا  کنم.  سپاس گزاری  قلبا  معارف 
تغییر  کودتا  مورد  در  مرا  ذهنیت  بانوی شجاع 
با  همیشه  کودتا  که  معتقدم  من  حاال  داد. 
آتش زدن و ویران کردن همراه نیست. یک عده 
ممکن فکر کنند که کودتای معارف در حقیقت 
انگیزه و روحیه ی دانش آموزان مکاتب افغان-

این  اما  نابود کرده،  یا  آتش کشیده  به  را  ترک 
عده کجا مهم است. مهم وزارت معارف است و 
کمک های دولت ترکیه. فتح اهلل گولن هم بداند 
امپراطوری هاست.  گورستان  افغانستان،  که 
این جا امپراطوری های بسیاری دفن خاک شده. 
باز امپراطوری معارف که اصال تاب مقاومت را 
را  امپراطوری  این  لشکر  که  مخصوصًا  ندارد. 

بچه ها تشکیل می دهد. 

من  می شود،  کودتا  از  بحث  وقتی 
مسلح،  نیروهای  توپ،  تانک،  فکر  به  اتومات 
کام  در  بس  از  می افتم؛  ویرانی  و  خون ریزی 
موجود  آدمی زاد  اما  کرده ام.  سقوط  منفی بافی 
که  دارد  را  قدرت  این  همیشه  است،  عجیبی 
مثل  درست  بدهد.  تغییر  را  خویش  باورهای 
من که امروز باورم نسبت به کودتا تغییر کرده. 

بگذارید داستان این تغییر را شرح بدهم.
دو سال پیش، دولت ترکیه اعالم کرد که 
انگشت  شده.  مواجه  ناموفق  کودتای  با  ترکیه 
اتهام دولت ترکیه به سوی جنبش فتح اهلل گولن 
بود. جنبش فتح اهلل گولن، یکی از رقبای جدی 
آقای رجب طیب اردوغان است. آقای اردوغان 
با استفاده از همین اتهام، هزاران نفر از کارمندان 
دولتی را به این دلیل که طرفدار فتح اهلل گولن 
از  بعد  ترکیه  دولت  کرد.  برکنار  کار  از  است، 
پاک سازی ادارات دولتی ترکیه، چسبید به جان 
مکاتبی که بیرون از مرزهای ترکیه و باحمایت 

کشور  می کردند.  فعالیت  گولن  فتح اهلل  جنبش 
عزیز ما در صدر این فهرست قرار داشت. 

دولت افغانستان با دولت ترکیه تفاهم نامه 
مکاتب  رهبری  و  مدیریت  تا  کرد  امضاء 
بگیرد  گولن  فتح اهلل  جنبش  از  را  افغان-ترک 
کار  این  کند.  واگذار  ترکیه  معارف  بنیاد  به  و 
مکاتب  مدیریت  ممانعت  با  افغانستان  دولت 
والدین  مکاتب،  این  دانش آموزان  افغان-ترک، 
شد.  مواجه  مردم  از  عده ای  و  دانش آموزان 
افغانستان  دولت  می دانیم،  همه  همان طوری که 
در حل اعتراضات روش به خصوص خودش را 
دارد. این که تا هنوز کسی در حل این اعتراض ها 

کاکل  بر  خاک  اما  اند.  رسیده  تفاهم  به  باهم 
درخشان من. این طوری نبوده. معلمان، مدیران، 
آخرین  تا  دانش آموزان  والدین  و  دانش آموزان 
مخالف  افغانستان  دولت  تصمیم  این  با  لحظه 
داشته اند.  اعتراض  مناسبت،  همین  به  و  بوده 
وزارت معارف می بیند که این جماعت حاضر 
نیستند به بنیاد معارف ترکیه بپیوندند، با تانک 
را محاصره می کنند. بچه های  و سالح مکاتب 
ُخردسال را در حاشیه ای مخوف سالح و زور 
دانش آموزان  والدین  به  مکررا  و  قرار می دهند 
و دست اندرکاران مکاتب افغان-ترک اخطاریه 
می شوند  مکاتب  وارد  هم  آخر  می فرستند. 
فتح  را  مکاتب  این  نرم،  کودتای  یک  طی  و 

می کنند. 
رسانه ها  به  نرم  کودتای  این  سخن گوی 
نشده.  اعمال  خشونتی  هیچ  که:  است  گفته 
برادران امنیتی ما با تجهیزات نظامی این مکاتب 
اطالعات  براساس  ما  بودند.  کرده  محاصره  را 
افغان- مکاتب  که  فکر می کردیم  ترکیه  دولت 
ترک مراکز تروریستی باشند. چرا که دوستان ما 
در ترکیه به همین خاطر از ما خواسته بودند که 
مدیریت این مکاتب را در اختیار آن ها بگذاریم. 
اما بدبختانه اطالعات آن ها ناقص بود. وقتی ما 
مکاتب افغان-ترک را فتح کردیم، با یک مشت 
بچه روبرو شدیم که والدین شان هم به مکتب 
این  مدیران  و  معلمان  هم دست  و  بودند  آمده 
بر  بدون هیچ خشونتی  ما  بودند.  مکاتب شده 
آن ها غالب شدیم. همکاران ما متوجه شدند که 
از سر و روی دانش آموزان این مکاتب یاس و 
ناامیدی می بارد، با شلنگ ضد اعتراض بر آن ها 
آب پاشیدیم تا کمی تازه شوند. هیچ کسی در 
این کودتا کشته نشده. هیچ مکتبی هم به آتش 

کشیده نشده. 
سخن گوی این کودتا همچنان عالوه کرده 

عیسا قلندر 

کودتای معارف پیروز شد


