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میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان شد
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بریتانیا از اظهارات سفیرش 
علیه ترمپ ابراز تاسف کرد
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ایسکو و بیل، دو قربانی 
رئال مادرید برای خرید پوگبا
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۳ دستکش طالیی 
برای آلیسون در یک فصل
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متن جوابیه ی نمایندگی شرکت بیمه ی رازی:
در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا، در هنگام صدور ویزه 

برای اتباع خارجی بیمه سفر با پوشش های مصوب آن کشور اخذ می گردد...

اطالعات روز: وزارت مالیه ی کشور اخیرا به ریاست گمرکات این وزارت هدایت داده است که پس 
از این هیچ یکی از ارگان های کشفی و امنیتی به شمول اداره ی دادستانی کل، اداره ی عالی بررسی، ریاست 
عمومی امنیت ملی، ریاست 062 و ریاست استخبارات وزارت داخله نمی توانند در امور واحدهای دومی 

وزارت مالیه به ویژه ریاست گمرکات مداخله کنند.

در متن مکتوب وزارت مالیه که به امضای محمدهمایون قیومی، وزیر این وزارت صادر شده، به حکم 
شفاهی رییس جمهور اشرف غنی استناد شده است.

براساس این مکتوب: »نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این 
وزارت را نیز دارا نبوده؛ در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه...

جوابیه ی نمایندگی شرکت های بیمه ی رازی 
و ملت در پاسخ به گزارش اطالعات روز

وزارت مالیه دسترسی ارگان های کشفی و نظارتی به گمرکات را محدود کرد
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در میانه ی آشفتگی سیاسی مداوم در کابل و با ادامه ی گفت وگوها در قطر 
نادیده  نمی توان  دارد که  افغانستان، روندی جریان  به جنگ در  پایان دادن  برای 
گرفت: طالبان در حال تحکیم و تثبیت قدرت و کنترل خود هستند. هرچه این 

جنگ، که حاال وارد هجدهمین سالش شده، طوالنی تر شود، ورق منازعه...

صلح نمی آید
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روز اول گفت وگوهای بین االفغانی پایان یافت. هیچ گزارشی از تنش جدی 
میان طالبان و هیأت گفت وگوکننده وجود ندارد. آرامش و نظم در گفت وگوی 

دو روز قبل )یک شنبه،  16 سرطان( میان دو طرف بیش تر به دلیل تأکید زیاد...

طالبان به زنان: 
دکتر شوید، اما مختلط نه!

عبداهلل: 

تقلب در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
سبب بی ثباتی در کشور می شود
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دست داعش را از 
دانشگاه کوتاه کنید

سه  روزگذشته،  چند  از  کم تر  در 
ظن  به  کابل  دانشگاه  استادان  از  تن 
همکاری با داعش گرفتار شدند. اخرین 
مورد هم بازداشت مبشر مسلمیار، استاد 
بود.  کابل  دانشگاه  دانشکده ی شرعیات 
مسلمیار  مبشر  است،  گفته  ملی  امنیت 
به شمول سه تن دیگر، مسئول استخدام 
داعش  حمالت  راه اندازی  و  سرباز 
آمده  اعالمیه  در  است.  بوده  کشور  در 
شرعیات  دانشکده ی  استادان  که  است 
جوانان  نخست  شده اند،  بازداشت  که 
و دانشجویان دانشگاه ها را به سلفیت و 
داعش  تروریستی  به گروه  آن طریق  از 
جذب  می کردند. کار امنیت ملی ستودنی 
است؛ اما این وضعیت زنگ خطر جدی 
یک سو  از  این که  برای  چرا؟  است. 
دانشگاه موفق نبوده در برابر افراط گرایی 
داعش  دیگر،  طرف  از  و  شود  ایستاد 
شده اند  موفق  تندرو  گروه های  دیگر  و 
علمی  نهادهای  در  سازمان یافته  بسیار 
شورشی  گروه های  کنند.  گسترده  نفوذ 
به  براساس اعالم دولت شمار آن ها  که 
براساس  و  می رسد  گروه   25 از  بیش 
 ۴5 حدود  بین المللی،  نهادهای  برآورد 
هزار عضو دارند، سازمان های افراط گرا 
طالبان،  گروه های  می شوند.  دانسته 
اصلی  محورهای  داعش،  و  القاعده 
گروه های  اما  هستند.  افغانستان  جنگ 
غیرمسلحی مانند حزب التحریر هم مبلغ 

افراط گرایی شمرده می شوند.
هرچند پیش از این هم دست گیری 
اما  شد،  خبرساز  کابل  دانشگاه  استادان 
گرفته  جدی  موضوع  این  هیچ گاهی 
در  تندروی  عامالن  با  برخورد  نشد. 
دانشگاه ها تنها کار امنیت ملی نیست؛...

صفحه ۲



دانشـگاه  و  عالـی  تحصیـالت  وزارت 
کابـل نیـز نقـش بسـیار مهم تـری دارنـد. 
در  بایـد  عالـی  تحصیـالت  وزارت 
مکانیزم هـای  اسـتاد  اسـتخدام  زمینـه ی 
سـخت گیرانه تری را روی دسـت بگیـرد. 
علمـی  کادر  اسـتخدام  رونـد  متاسـفانه 
فاجعه بـار  افغانسـتان  دانشـگاه های  در 
اسـت. برخوردهـای سـلیقه ای، قومـی و 
مذهبـی حـرف اول و آخـر را می زنـد. 
ایـن  از  پیـش  برخوردهـا  کـم  از  کـم 
سـهل انگارانه بـوده اسـت. ایـن وضعیت 
بایـد تغییـر کنـد. ریاسـت دانشـگاه کابل 
در مهـار نفـوذ گروه هـای تنـدرو دسـت  
بازتـری دارد. روز دوشـنبه رییس اجرایی 
درنشسـت  ملـی  وحـدت  حکومـت 
شـورای وزیـران از دسـت گیری افـرادی 
کـه بـا داعـش ارتبـاط دارنـد، اسـتقبال 
کـرد: »از مـردم افغانسـتان انتظـار داریـم 
کـه بـا نهادهـای امنیتـی همـکاری کننـد 
و  فرصـت  جامعـه  در  افـراد  ایـن  تـا 
مجـال نیابنـد.« انتظـار حکومـت از مردم 
از  هـم  مـردم  انتظـار  امـا  اسـت؛  به جـا 
حکومـت ایـن اسـت کـه سرمنشـأ ایـن 
بی توجهـی  پی آمـد  دریابـد.  را  مشـکل 
بـه گسـترش و نفـوذ افـکار تندروانـه در 
بهـای سـنگینی  افغانسـتان  دانشـگاه های 
دارد کـه کم تریـن آن، فرورفتـن نهادهای 
دانشـگاهی در کام افراط گرایی اسـت. در 
درازمـدت چالشـی بزرگ تـر از این برای 
به یـاد  نـدارد.  وجـود  افغانسـتان  مـردم 
داشـته باشـیم بحـران در افغانسـتان تنهـا 
حـل  پولیس بـازی  و  جنـگ  میـدان  در 
بنیادهـای  بـا  مبـارزه  بلکـه  نمی شـود، 

اسـت. الزم  تنـدروی 
و  داعـش  نفـوذی  افـراد  از  مهم تـر 
آموزه هـای  افراط گـرا،  دیگـر گروه هـای 
تندروانـه اسـت کـه جریـان تنـدروی را 
در بسـتر دانشـگاه سـرعت می بخشد. در 
یـک تحقیقی کـه از سـوی مرکزمطالعات 
شـده،  انجـام  افغانسـتان  اسـتراتیژیک 
نشـان می دهد کـه تدریـس در خصوص 
دانشـگاه های  در  اسـالم  سیاسـی  نظـام 
بـه  گرایش هـا  به نحـوی  افغانسـتان، 
دانشـجویان  میـان  در  را  تنـدروی 
ترویـج می کنـد.  سـه داعشـی هـم کـه 
ملـی  امنیـت  سـوی  از  یک شـنبه  روز 
قبلـی  دانشـجویان  شـدند،  بازداشـت 
دانشـگاه کابل هسـتند. انتقادهـا از ترویج 
دانشـگاه های  در  تندروانـه  اندیشـه های 
افغانسـتان پیـش از ایـن  هـم کـم نبـوده  
پیـش،  دوسـال  منصـور  حفیـظ  اسـت. 
زمانـی کـه نماینـده ی مجلس بـود، گفته 
بـود: »ثفاقـت اسـالمی همیـن اکنـون در 
تروریسـت  افغانسـتان  دانشـگاه های 
بایـد  انتقادهـا  ایـن  می کننـد.«  تربیـت 
ترویـج  مشـکل  شـود.  گرفتـه  جـدی 
اندیشـه های تندروانـه تنهـا در دانشـگاه 
کابـل نیسـت. این مشـکل فراگیر اسـت. 
ردپـای ترویـج تندروی را در بسـیاری از 
دیـد.  می تـوان  افغانسـتان  دانشـگاه های 
حـدود چهار سـال پیش، بیش تـر از 200 
دانشـجو بـا برافراشـتن پرچـم داعـش به 
خیابـان آمدنـد. هیأتـی که درهمـان زمان 
برای بررسـی این موضوع فرسـتاده شـد، 
تأییـد کـرد کـه دانشـجویان معتـرض بـا 
داعـش، طالبـان و حزب اسـالمی ارتباط 
داشـتند. در همـان زمـان قـرار شـد کـه 
طرحـی بـرای رسـیدگی بـه این مشـکل 
جـدی سـاخته شـود. هیأتی بـا عضویت 
معـاون وزیر تحصیالت عالی، دو مشـاور 
رییس جهمور و نماینـدگان وزارت دفاع، 
ارگان هـای  اداره ی  امنیـت ملـی،  اداره ی 
قـرار  کشـور  کل  دادسـتانی  و  محلـی 
اختیـار  در  و  بسـازد  را  این طـرح  شـد 
رییس جمهـور قـرار دهـد، امـا هیچ زمانی 
ایـن طـرح همگانی نشـد. روشـن اسـت 
کـه یـا ایـن  طـرح اصـال سـاخته نشـد یا 
سـاخته شـد و مثـل صدهـا طـرح دیگـر 
بـر روی کاعـذ مانـد. دولـت افغانسـتان 
نمی توانـد و نبایـد این مشـکل بـزرگ را 

کوچـک ببینـد.

www.etilaatroz.comسه شنبه  1۸ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۶5 خبرهای داخلی

وزارت  روز:  اطالعات 
ریاست  به  اخیرا  کشور  مالیه ی 
هدایت  وزارت  این  گمرکات 
هیچ  این  از  پس  که  است  داده 
و  کشفی  ارگان های  از  یکی 
امنیتی به شمول اداره ی دادستانی 
کل، اداره ی عالی بررسی، ریاست 
عمومی امنیت ملی، ریاست 062 
وزارت  استخبارات  ریاست  و 
امور  در  نمی توانند  داخله 
مالیه  وزارت  دومی  واحدهای 
به ویژه ریاست گمرکات مداخله 

کنند.
وزارت  مکتوب  متن  در 
مالیه که به امضای محمدهمایون 
وزارت  این  وزیر  قیومی، 
شفاهی  حکم  به  شده،  صادر 
رییس جمهور اشرف غنی استناد 

شده است.
مکتوب:  این  براساس 
و  کشفی  محترم  »نهادهای 
نظارت  و  ارزیابی  حق  امنیتی، 
وزارت  این  عایداتی  ادارات  از 
صورتی  در  نبوده؛  دارا  نیز  را 
واحدهای  معلومات  به  نیاز  که 
دومی وزارت مالیه داشته باشند، 

مقام  استیذان  از  بعد  می توانند 
وزارت مالیه، به واحدهای دومی 

این وزارت مراجعه فرمایند.«
در این مکتوب که به تاریخ 
با  و  جاری  سال  جوزای   21
– ۴۴00 صادر   CSO شماره ی 
که  است  آمده  همچنان  شده، 
مالیه  وزارت  ذی ربط  اداره های 
مصوبه ی  تا  دارند  مسئولیت 
در  را  فوق الذکر  احکام  و  کابینه 
رعایت  خود  روزانه ی   اجراآت 
خودسرانه ی  ارایه ی  از  و  کرده 

معلومات خودداری کنند.
حال،  همین  در 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده ی 
محتوای  به  )نی(  افغانستان 
داده  نشان  واکنش  مکتوب  این 
هدایت  این  که  است  گفته  و 
چرخش  »مانع  مالیه  وزارت 
فرایند  عامل  که  اطالعات  آزاد 
جامعه  یک  دموکراتیزه شدن 

است«، می شود. 
دیروز  که  نی  اعالمیه ی  در 
منتشر  سرطان(   17 )دوشنبه، 
محتوای  که  است  آمده  شده، 
این مکتوب نشان دهنده ی اعمال 

به  دسترسی  حق  بر  محدودیت 
اطالعات است. 

از  اعالمیه  این  در 
رییس جمهور غنی خواسته شده 
که درباره ی صدور حکم شفاهی 
وضاحت  مورد  این  در  کتبی  یا 

دهد. 
خلوتگر،  عبدالمجیب 
است:  گفته  نی   اجرایی  رییس 
اسالمی  »ریاست جمهوری 
عمل  جلو  باید  افغانستان 
مالیه  وزات  در  افراد  فراقانونی 
را گرفته و زمینه ی حساب رسی، 

عمل کرد شفاف و مبارزه با فساد 
اداری را مهیا سازد.«

است  گفته  اما  مالیه  وزارت 
مالیه  وزارت  تازه ی  هدایت  که 
مبنی بر مداخله نکردن ارگان های 
امور  در  نظارتی  و  کشفی 
وزارت  »عوایدی«  ارگان های 
معنی  به  صورت  هیچ  به  مالیه 
صالحیت های  محدودساختن 

قانونی ارگان های دیگر نیست.
مسجدی،  شمروزخان 
در  مالیه  وزارت  سخن گوی 
رسانه ها  به  که  صوتی  پیام  یک 

تنها  که  است  گفته  فرستاده، 
هدف از این کار، محدودساختن 
»مداخله« در امور کاری وزارت 
ریاست  به خصوص  مالیه 
گمرکی  امور  بهبود  و  گمرکات 

بوده است.
آقای مسجدی در عین حال 
با  مالیه  وزارت  که  است  گفته 
نظارتی  و  کشفی  اداره های  تمام 
هماهنگی مکمل و منظم دارد و 
اداره ها  این  که  را  معلوماتی  هر 
مالیه  وزارت  باشد،  داشته  الزم 

در اختیارشان قرار خواهد داد.

وزارت مالیه دسترسی ارگان های کشفی و نظارتی به گمرکات را محدود کرد

عبدهللا: 
تقلب در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سبب بی ثباتی در کشور می شود

کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
شفاف  انتخابات  برگزاری  به  افغانستان  مردم  که  می گوید 
ریاست جمهوری چشم دوخته اند و هرگونه تقلب در این 

روند می تواند سبب بی ثباتی در کشور شود.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، 17 سرطان( در نشست 
شورای وزیران صحبت می کرد، گفت: »مردم افغانستان به 
روی  دیگر  یک بار  و  دوخته اند  چشم  انتخابات  برگزاری 
داریم، چون  تأکید  انتخابات  عادالنه ی  و  برگزاری شفاف 
خدا نخواسته انتخابات پر از تقلب می تواند سبب بی ثباتی 

کشور شود.«
او در عین حال گفت که همه به شمول مقام های ارشد 
مستقل  کمیسیون  امور  در  که  دارند  مسئولیت  حکومتی 
مداخله  مشخص  نامزد  کدام  به ضرر  یا  نفع  به  انتخابات 

نکنند.
رییس اجرایی کشور از نهادهای ناظر بر روند انتخابات 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  که  خواست  نیز 
نظارت کنند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است به تاریخ 
کرسی  احراز  برای  شود.  برگزار  جاری  سال  میزان  ششم 

اشرف  رییس جمهور  به شمول  نفر   18 ریاست جمهوری، 
غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور خود را نامزد 

کرده اند.
استقبال از نشست بین االفغانی دوحه

آقای عبداهلل در بخشی از سخنانش از برگزاری نشست 
دوروزه ی بین االفغانی صلح افغانستان نیز استقبال کرد. او 
ابراز امیدواری کرد که این نشست به مذاکرات میان دولت 

افغانستان و گروه طالبان منجر شود. 
آقای عبداهلل این نشست را یک قدم »خوب« و »مثبت« 
خوانده و از تالش های آلمان و قطر نیز به خاطر میزبانی این 
نشست تشکر کرد. او گفت: »البته در مورد ترکیب هیأت 
صحبت های وجود دارد، اما در چنین نشست ها داشتن یک 

ترکیب قابل قبول برای همه، دشوار است.«
تالش  آلمان  که  گفت  همچنان  کشور  اجرایی  رییس 
مردم  از  ممکن  حد  تا  که  کند  دعوت  کسانی   از  تا  کرده 
نشست   این  که  می رود  توقع  کنند.  نمایندگی  افغانستان 
و  افغانستان  حکومت  میان  مستقیم  مذاکرات  زمینه ساز 

طالبان شود.

این نشست دوروزه روز یک شنبه )16 سرطان( برگزار 
شده بود، دیروز )دوشنبه، 17 سرطان( به پایان  رسید. 

میان  مستقیم  ارتباط  و  »تعامل  نشست  این  از  هدف 
مختلف«  نظریات  و  اعتقادات  پیشینه،  با  اشتراک کنندگان 

خوانده شده است.
میزبان این نشست در روز اول برگزاری آن گفته بود 
که »این برنامه گروپ های جامع و فراگیر افغان ها را فقط در 
ظرفیت شخصی شان به هدف رقم زدن آینده ی کشورشان« 

گردهم آورده است.
در  اخیر  انتحاری  حمالت  به  اشاره  با  عبداهلل  آقای 
کابل و غزنی نیز گفت: »اگر دلیل این حمالت امیتازگیری 
از طریق کشتار مردم بی گناه در جریان مذاکره باشد، یک 

مفکوره ی غلط و بی جا است و نتیجه ای در پی ندارد.«
»شماری از افراد از فضای موجود استفاده کرده و به نفع 

داعش تبلیغ به راه انداخته اند«
رییس اجرایی کشور همچنان در واکنش به بازداشت 
که  گفت  نیز  کابل  دانشگاه  شرعیات  دانشکده ی  استاد 
نفع  به  و  کرده  استفاده  از فضای موجود  افراد  از  شماری 
داعش تبلیغات راه انداخته اند. او افزود: »از فضای موجود 
یک تعداد از افراد استفاده کرده و تبلیغاتی را به نفع داعش 
به راه انداخته اند و در پهلوی آن زمینه سازی می کردند برای 
شبکه های داعش و یک تعدادی از حمالت انتحاری که در 
گذشته خصوصا در شهر کابل صورت گرفته بود، تحقیقات 
ابتدایی نشان می دهد که مستقیم به این افراد ارتباط داشته.«
این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی دو 
روز قبل )یک شنبه، 16 سرطان( از بازداشت سه عضو گروه 
دانشگاه  شرعیات  دانشکده ی  استاد  یک  به شمول  داعش 
کابل خبر داده بود. یک هفته پیش از آن نیز دو استاد دیگر 
دانشکده ی شرعیات دانشگاه کابل به اتهام تبلیغ علیه نظام 
و عضویت در گروه تروریستی داعش از سوی امنیت ملی 

بازداشت شده بودند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت 
دایکندی می گویند که در نتیجه ی حمله ی 
پاسگاه های  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
امنیتی در ولسوالی کجران این والیت 30 

جنگ جوی این گروه کشته شده اند. 
والی  سخن گوی  احسانی،  سکینه 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  دایکندی 
که جنگ جویان گروه طالبان دو شب قبل 
پاسگاه های  بر  سرطان(   16 )یک شنبه، 
ولسوالی  مشترک«  »بازار  و  »سیاه سنگ« 
که  بودند  کرده  حمله  والیت  این  کجران 
با مقاومت »شدید« نیروهای امنیتی مواجه 

شدند.
خانم احسانی گفت که حمله ی طالبان 

شده  زده  عقب  امنیتی  پاسگاه های  این  بر 
است. به گفته ی او، در جریان درگیری میان 
جنگ جویان گروه طالبان و نیروهای امنیتی 
30 جنگ جوی این گروه به شمول ابولیس، 
ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال 

»باغران« والیت هلمند کشته شده اند.
که  افزود  دایکندی  والی  سخن گوی 
در جریان این درگیری سه نفر از نیروهای 
امنیتی نیز کشته و 9 نفر دیگر از این نیروها 

زخمی شده اند.
از  یکی  دایکندی  کجران  ولسوالی 
است  والیت  این  ولسوالی های  ناامن ترین 
که در کم تر از یک ماه اخیر دست کم چهار 
طالبان  گروه  تهاجمی  حمالت  مورد  بار 

این حمالت  در جریان  است.  گرفته  قرار 
نیز  و  امنیتی  نیروهای  بر  سنگینی  تلفات 
جنگ جویان گروه طالبان وارد شده است. 

هفته ی  دوشنبه  روز  مورد  آخرین  در 
حمله ی  نتیجه ی  در  سرطان(   10( گذشته 
جنگ جویان گروه طالبان بر چهار پاسگاه 
کمربندی در روستاهای »مناره«، »باالدشت« 
و »پدگگ« این ولسوالی شش سرباز امنیتی 
کشته و سه سرباز دیگر زخمی شده بودند. 
در این حمله 35 جنگ جوی گروه طالبان 
این گروه  فرماندهان  از  تور،  به شمول مال 

نیز کشته شده بودند.
به تاریخ هفتم سرطان نیز در نتیجه ی 
کمربندی  پاسگاه های  بر  طالبان  حمله ی 

»پدگگ« و »سنگ حیدربیگ« در ولسوالی 
کجران دایکندی هفت سرباز پولیس محلی 
کشته و 16 سرباز دیگر زخمی شده بودند.

از  نفر  این حمله ی طالبان، هشت  در 
نفر  چهار  و  کشته  نیز  طالب  جنگ جویان 

دیگرشان زخمی شده بودند.
از  کشور  مرکز  در  دایکندی  والیت 
والیت های نسبتا امن محسوب می شود که 
دولت  را  آن  ولسوالی های  اکثریت  کنترل 
)کجران،  ولسوالی  سه  اما  دارد.  دست  در 
به دلیل  والیت  این  در  میش(  ناوه  و  پاتو 
ارزگان  ناامن  والیت های  با  هم مرزبودن 
میان  درگیری  شاهد  هرازگاهی  هلمند،  و 

نیروهای دولتی و گروه طالبان بوده است.

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی »باغران« هلمند و ۲۹ جنگ جوی این گروه در دایکندی کشته شدند
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اسـت. در حالیکـه این شـرکتها دارای جواز 
قانونـی بـوده و مالیـه پرداخـت مـی نماینـد 
و مهمتـر آنکـه مطابـق قانـون جـاری بیمـه، 
مـوارد لغـو جـواز فعالیت بـه صراحت آمده 
اسـت کـه هیچکـدام از مـوارد شـامل ایـن 
شـرکت ها نمی باشـد و ریاسـت امـور بیمه 
هـا صرفا بر اسـاس پاسـخ پیشـنهاد خود از 
وزیـر محتـرم مالیـه و شـورای امنیـت ملـی 
خواسـتار تعطیلی اسـت در حالیکـه صراحتا 
قیـد شـده تـا امضـا تفاهم نامـه مشـترک از 
نمایندگـی هـا خـودداری  بـه  اعطـا جـواز 
شـود و همانگونـه کـه در متـن گـزارش نیز 
قیـد گردیـده، شـورای محتـرم امنیـت ملـی 
بـرای شـرکتهای جدیـد هدایـت داده و بـه 
هیـچ وجه شـامل شـرکتهای سـابقه و دارای 

باشـد. جـواز نمی 
جـای تعجب فـراوان اسـت گزارشـگر 
محتـرم بـه کلیـه اسـناد دولتـی و مکاتبـات 
محرمانـه نیـز دسترسـی پیـدا کـرده و حتـی 
مـورخ  پنجشـنبه  روز  بـه  کـه  اخیـر  نامـه 
شـنبه  روز  در  شـده،  صـادر   1398/0۴/13
پیوسـت  گـزارش  در   1398/0۴/15 مـورخ 
ایجـاد  جـز  بـه  ایـن  و  اسـت  گردیـده 
جوسـازی و فشـار اجتماعـی چیـز دیگـری 

نیسـت.
حـال اینکـه چنانچه شـرکتهای رازی و 
ملـت لغو گردند، سـفارت ایران نمـی تواند 
داخلـی  شـرکتهای  از  صـادره  هـای  بیمـه 
افغانسـتان را بدلیـل عـدم حضـور در ایـران 
و عـدم توانایـی ارائـه خدمـات بپذیرنـد و 
بـرای همشـهریان دچـار  در صـدور ویـزه 
مشـکل خواهـد شـد و نهایتـا در صـورت 
صـدور ویـزه مسـافر مـی بایسـت در مبادی 

از  مرزهـا(  و  )فرودگاههـا  ایـران  ورودی 
شـرکتهای ایرانـی بیمـه تهیـه کننـد کـه بـا 
مبلـغ بیـش از مبلـغ مصـوب در افغانسـتان 
اسـت از مسـافرین دریافـت مـی گـردد. )به 
ازاء هـر ماه ویـزه 1۴ دالـر در حالیکه اکنون 

بیمـه 3 ماهـه 15 یـورو ارائـه مـی گـردد(.
اشـتباه  تصمیـم  بـا  کـه  اسـت  واضـح 
ریاسـت امـور بیمه هـا در اصرار بـه تعطیلی 
سـرمایه  بـا  کـه  ملـت  و  رازی  شـرکتهای 
افغانـی و توسـط کارمندان افغانسـتانی اداره 
مـی شـود و منافـع شـرکت نیـز در کشـور 
افغانسـتان سـرمایه گـزاری می گـردد باعث 
سـرریز سـرمایه بـه کشـور ایـران می شـود 
و نهایتـا جـز صدمـه و زیـان به همشـهریان 
ایـن  و  داشـت  نخواهـد  بـر  در  ای  نتیجـه 
آشـکار  تخلـف  و  قانـون  خـالف  تصمیـم 

محسـوب مـی شـود.
شـرکت نمایندگـی بیمـه رازی، ضمـن 
جاریـه  ضوابـط  و  قانونـی  مفـاد  رعایـت 
بـرای احقـاق  فعالیـت مـی کنـد و  کشـور 
از  جلوگیـری  همچنیـن  و  خـود  حقـوق 
تضییـع و زیان همشـهریان محتـرم، پیگیری 
دسـتور  در  را  مربـوط  مراجـع  از  قضائـی 
کار قـرار خواهـد داد تـا بـا سـودجوئی و 
برخـی  توسـط  شـخصی  طلبـی  منفعـت 
فاسـدان مقابلـه کنـد و در راسـتای دغدغـه 
دولـت  و  جمهـور  محتـرم  ریاسـت  هـای 
محتـرم وحـدت ملـی بـا اشـخاص متخلف 

کـرد. خواهـد  مبـارزه  فراقانونـی  و 
با احترام

سید محمد )امینی(
رئیـس نماینـده گـی شـرکت بیمـه رازی در 

ن نستا فغا ا

متـن جوابیـه ی نمایندگی شـرکت بیمه ی 
: ملت

بنام آفرینده قلم
احترامـات  و  سـالم  تقدیـم  بـه 
کارمنـدان  و  مسـؤل  مدیـر  خدمـت  فایقـه 
خبرگـذاری اطالعـات روز اینـک درپاسـخ 
بـه مطالـب منتشـره بـه تاریـخ 16 سـرطان 
1398 ذیـآ نگاشـته میشـود اینکه رسـالت، 
اطـالع  و  روشـنگری  طرفـی  بـی  انصـاف 
رسـانی دقیق رسـالت یـک خبر نگار ونشـر 
اخبـار واقعـی وبـدون تحریـف نشـاندهنده 
چاپـی  نشـریه  هـر  مسـؤلین  اندیشـی  آزاد 
ویـا رسـانه هـای مجـازی اسـت بـه کمـال 
تآسـف نشـر اخبـار مربـوط بـه نمایندگـی 
هـای شـرکت هـای بیمـه اصـول فـوق در 

اسـت. نشـده  نظرگرفتـه 
نمایندگـی بیمـه ملت افتخـار ان را دارد 
کـه بـه عنـوان نخسـتین نمایندگـی شـرکت 
بیـن  قراردادهـای   چارچـوب  در  بیمـه 
اللملـی میـان جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 
هـای  فعالیـت  ایـران  اسـالمی  وجمهـوری 
خویـش را تحـت نظـارت مسـتمر ریاسـت 
ج  مالیـه  وزرات  هـای  اموربیمـه  عمومـی 

ا- ا بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران 
در عرضـه بیمـه سـفر در اختیـار بـرادران و 
خواهـران افغانسـتانی کـه عـازم جمهـوری 
نمایـد  مـی  ارایـه  هسـتند  ایـران  اسـالمی 
اگربـه تاریـخ قبـل از فعالیـت هـای قانونـی 
نمایندگـی بیمـه نگاه منصفانه داشـته باشـید 
بجـای اینکـه عملکـرد دوسـاله مـارا مـورد 
حکـم  تـان  رسـالت  قراردهیـد  سـرزنش 
مـورد  مـا  آورد  دسـت  و  عملکـرد  میکـرد 
تقدیـر قـرار میگرفـت  زیـرا قبـل از سـال 
مبـادی  در  هـا  نامـه  بیمـه  عرضـه   1387
بـدون  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ورودی 
افغانسـتانی   نظـارت هیـچ ارگانـی نظارتـی 

میگردیـد. صـادر 
هیـچ ارگانـی نبـود کـه مطالبـه حقوقی 
از  بعـد  نمایـد  را  محتـرم  گان  شـده  بیمـه 
آغـاز فعالیـت قانونـی بیمـه ملـت هـزاران 
نفـر از بیمـه شـده گان محتـرم ازخدمـات 
ایـن شـرکت بهره منـد گردیده انـد خدمات 
تعهـد شـده نمایندگـی بیمـه ملـت مطابـق 
نامـه 77 قانـون بیمـه جمهـوری  بـه آییـن 
وبـا  ویـژه  تخفیـف  بـه  ایـران  اسـالمی 
اتبـاع  ماننـد  شـده  پذیرفتـه  معیارهـای 
کشـورهای دیگـری اسـت کـه قصـد ورود 
بـه جمهوری اسـالمی ایـران را دارند عرضه 
میگـردد کـه ایـن افتخاربزرگـی اسـت برای 
ریاسـت عمومـی امـور بیمـه هـای وزارت 
مالیـه جمهـوری اسـالمی افغانسـتان وبیمـه 
ایـن  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی 
فعالیت هـا کامآقانونمند وبـا مجوز وزرات 
مالیـه اریـه میگـردد نمایندگـی بیمـه ملـت 
بـه اسـاس هدایـات مقامـات وزارت مالیـه 
ج ا – ا خـود را ملـزم ومتعهـد بـه اجـرای 
مـورخ   16۴ نمبـر  مکتـوب  در  دانسـته  آن 
05/01/1398 بـه نمایندگـی هـای بیمه ملت 
و رازی هدایـت داده شـده کـه سـاختار و 
فعالـت خویـش را از نمایندگـی به شـرکت 
تغیـر دهنـد کـه دراین راسـتا جواز سـرمایه 
گـذاری بنـام بیمـه سـامان از ریاسـت ثبـت 
اخـذ  فکـری  هـای  مالکیـت  و  مرکـزی 
گردیـده کـه در صـورت همـکاری مقامـات 
تاسـیس  شـاهد  بـزودی  مـا  مالیـه  وزارت 
شـرکت بیمه سـامان افغانسـتانی به سـرمایه 
گـذاری بیـش ازدو میلیـون دالـر واشـتغال 
بیـش از هشـتاد نفـر در افغانسـتان خواهیـم 
مـورخ   270 شـماره  مکتـوب  اخیـرآ  بـود 
ملـت  بیمـه  نمایندگـی  بـه   1۴/0۴/1398
مواصلـت ورزیـده کـه در مغایریـت کامـل 
مـورخ   16۴ نمبـر  مکتـوب  هدایـات  بـه 
05/01/1398 مبنـی بـر تغیر ساختارشـرکت 
قـرار دارد کـه ایـن خـود سـوال بـر انکیـز 
اسـت بیایـد بجـای تخریـب هـم دسـت به 
نهادینـه شـدن  در جهـت  داده  دسـت هـم 
صنعـت بیمـه در افغانسـتان سـهم خـود را 

سـازیم. ادا 
بااحترام

عبدالرحیم افشارمدیراداری بیمه ملت

اشـاره: روزنامـه اطالعـات روز در 16 
سـرطان 1398 گزارشـی را بـا عنـوان »چـرا 
جلـو فعالیـت فراقانونـی دو شـرکت بیمه ی 
ایرانـی در افغانسـتان گرفتـه نمی شـود؟« در 
نسـخه آنالیـن و چاپـی شـماره 1763 نشـر 
گـزارش،  تهیـه ی  جریـان  در  بـود.  کـرده 
مسـئوالن نمایندگـی شـرکت بیمـه ی رازی 
در کابـل، از دادن جزئیـات در مـورد مجـوز 
خـودداری  کاری شـان  سـابقه ی  و  فعالیـت 
کردنـد. پـس از آن در واکنـش بـه نشـر این 
رازی  بیمـه ی  شـرکت  مسـئوالن  گـزارش، 
و شـرکت بیمـه ی ملـت ایـن جوابیه هـا را 
بـرای چاپ ارسـال کـرده که بـدون دخل و 
تصرف نگارشـی و ویرایشـی نشـر می شود. 

متـن جوابیـه ی نمایندگی شـرکت بیمه ی 
رازی:

در  و  پیشـرفته  کشـورهای  تمـام  در 
حـال توسـعه دنیـا، در هنـگام صـدور ویزه 
بـرای اتبـاع خارجـی بیمـه سـفر با پوشـش 
هـای مصـوب آن کشـور اخذ می گـردد که 
دچـار  سـفر،  حیـن  در  مسـافرین  چنانچـه 
توجـه  بـا  و  گـردد  حادثـه  یـا  و  بیمـاری 
بـه اینکـه مسـافر معمـوال پـول نقـد همـراه 
نـدارد، هزینه هـای مربوطه را شـرکت های 
خانـه  سـفارت  کـه  بگیرنـد  برعهـده  بیمـه 
هـای کشـورهای غربـی و حتـی ترکیـه در 

کابـل نیـز بـه همیـن روال هسـتند.
مطابـق قانـون بیمـه ایـران موسـوم بـه 
آئیـن نامـه 77 نیز ورود اتبـاع خارجی بدون 
بیمـه معتبـر و مورد تایید بیمـه مرکزی ایران 
ممنـوع اسـت و از آنجـا کـه شـرکتهای بیمه 
جهـان در ایـران خدمات بیمـوی نمی دهند 
و شـرکتهای بیمـه افغانسـتان نیـز وابسـته به 
شـرکتهای بیمـه جهانـی هسـتند، بیمـه نامـه 
مـورد تاییـد بیمـه مرکـزی ایـران فقـط مـی 
توانـد از شـرکتهای بیمه ایرانی اخذ شـود و 
بـر همین اسـاس در تاریـخ )23/08/1391( 
تفاهـم نامه مشـترک بین ریاسـت امـور بیمه 
هـای کشـورمان با بیمـه مرکزی ایـران مبنی 
بـر فعالیـت شـرکتهای بیمـه در کشـورهای 

متقابـل منعقـد گردیـده بود. 
شـرکت بیمـه رازی کـه اولیـن شـرکت 
در  باشـد،  مـی  ایرانـی  خصوصـی  بیمـه 
راسـتای اجـرای تفاهـم نامه مشـترک ضمن 
بـه  ایـران  مرکـزی  بیمـه  از  مجـوز  اخـذ 
وزارت خارجـه افغانسـتان معرفـی گردیـده 
و متعاقبـا پـس از طـی مراحـل قانونـی بـا 
اخـذ جـواز تشـبث شـماره  )3597 ( مورخ 
اسـت  گردیـده  ثبـت  رسـما   1395/11/10
و سـپس مطابـق بـا قانـون بیمـه افغانسـتان 
و  مـدارک  کلیـه  نمایندگـی  ثبـت  بـرای 
اخـذ  بـا  و  کـرده  طـی  را  قانونـی  مراحـل 
تاییدیـه چنـد بـاره از شـورای امنیـت ملـی 

میلیـون   25 بانکـی  تضمیـن  سـپردن  بـا 
افغانـی جـواز فعالیـت بیمـوی خـود را در 
 A0006 تاریـخ 1396/0۴/27 و بـا شـماره
از وزارت مالیـه اخـذ نمـوده و مالیات خود 
را بـا شـفافیت کامـل پرداخـت و تفصفیـه 
نمـوده اسـت و هـم اکنـون نیـز دارای جواز 
معتبـر مـی باشـد، در حالیکـه در گـزارش 
مذکـور بارهـا عنوان شـده کـه فعالیـت این 
بـوده  معتبـر  فاقـد جـواز  ابتـدا  از  شـرکتها 
اسـت کـه خـالف واقعیـت و اتهـام کاذبانه 

. ست ا
 100 بصـورت  رازی  بیمـه  شـرکت 
فیصـد افغانـی و بـا مدیریـت اتبـاع )افغان( 
ثبـت گردیـده و بـا سـرمایه گـزاری حـدود 
100 میلیـون افغانـی در 5 والیـت بـه تعداد 
بیـش از 100 نفـر کارمنـد در حـال فعالیـت 
دارد کـه همـه از جوانان تحصیلکـرده افغان 
مـی باشـند و بیـش از 100 خانـواده نیـز  از 

فعالیـت ایـن شـرکت منتفـع می شـوند.
ایـن شـرکت تاکنـون به بیـش از 2000 
نفـر)دو هـزار نفـر( از بیمـه شـدگان خـود 
خدماتـی بیمـه ای حتـی تـا سـقف 10 هزار 
یـورو پرداخت نموده اسـت که خوشـبختانه 
در گـزارش روزنامـه اطالعـات روز نیـز به 
ایـن مـورد اشـاره شـده اسـت کـه خدماتی 
تـا  پرهزینـه  و  سـخت  بیمـاری  از  ناشـی 
حـوادث مختلـف در حیـن سـفر بـه ایـران 

بـرای مشـترکین بیمـه پرداخـت گردیـده.
بیمـه  ریاسـت  ک  اسـت  چنـدی  امـا 
هـا، ابتـدا بـه بهانـه تغییـر سـاختار شـرکت 
و سـپس بـه بهانـه هدایـت شـورای امنیـت 
ملـی بـا تصمیـم اشـتباه، سـعی در تعطیلـی 
نمـوده  ملـت  و  رازی  شـرکت  انحـالل  و 

جوابیه ی نمایندگی شرکت های بیمه ی رازی و ملت در پاسخ به گزارش اطالعات روز
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این که پیشنهادات طالبان تا چه حد واقعی است، مشخص 
نیست. جنگ جویان این گروه به طور عموم بر این باورند 
که آن ها تحت هرگونه توافقی، مناطقی را که تحت کنترل 
دارند حفظ خواهند کرد و مناطق مورد منازعه را به صورت 
کامل تحت کنترل در خواهند آورد. سرنوشت شهرهای 
بزرگ و مناطقی که در برابر نفوذ طالبان مقاومت کرده اند، 
مشخص نشده باقی مانده است. برای این جنگ جویان، 
دیگران  به  اجازه دادن  معنای  به  اشتراک گذاری قدرت 
برای شرکت در دولت آینده ی آن ها است. آن ها امیدوارند 
قوانین  و  شریعت  بتوانند  ]آینده[  دولت  این  تحت  که 
اجتماعی سنتی طالبان را که حقوق و آزادی های زنان را 
به شدت محدود می کند، اجرا و اعمال کنند. اگر طالبان 
قدرت را به این طریق در دست بگیرند، بهترین نتیجه ای 
»دولت  که  است  این  داشت  را  انتظارش  می توان  که 
آینده « آن ها نسبت به دولتی که آن ها در دهه 1۹۹0 ایجاد 

کرده بودند، کارامدتر و مالیم تر خواهد بود.

اگر مذاکرات صلح واقعا موفق شود، طالبان در هرگونه 
دولتی که در آینده شکل بگیرد، اگر نتوانند کنترل کامل 
آن را به دست بگیرند، احتماال از قدرت قابل توجهی در آن 
برخوردار خواهند بود. پیامد چنین دولتی برای افغان ها، 
به ویژه زنان، در مناطقی که فعال تحت کنترل دولت است، 
احتماال ناگوار خواهد بود. اهداکنندگان )دونرها( در کابل 
همواره از تالش های صلح ابراز حمایت کرده اند. این که 
آیا آن ها به حمایت از چنین حکومتی ادامه خواهند داد یا 
خیر، به خودی خود سوال بزرگی است. اگر پاسخ نخیر 
باشد، وضعیت احتماال بدتر از گذشته خواهد شد؛ افزایش 

و ادامه ی خشونت یا جنگ داخلی تمام عیار.

فارن پالیسیـ  اشلی جکسون

مترجم: جلیل پژواک
صلح نمی آید

آشــفتگی  میانــه ی  در 
بــا  و  کابــل  در  مــداوم  سیاســی 
قطــر  در  گفت وگوهــا  ادامــه ی 
بــرای پایــان دادن بــه جنــگ در 
افغانســتان، رونــدی جریــان دارد که 
ــان  ــت: طالب ــده گرف ــوان نادی نمی ت
در حــال تحکیــم و تثبیــت قــدرت و 
کنتــرل خــود هســتند. هرچــه ایــن 
ــن  ــه حــاال وارد هجدهمی جنــگ، ک
ســالش شــده، طوالنی تــر شــود، 
نفــع  بــه  بیش تــر  منازعــه  ورق 
این کــه  بــا  برمی گــردد.  طالبــان 
بــا  صلــح  گفت وگوهــای  پیامــد 
و  زنــان  حقــوق  بــرای  طالبــان 
ــده ی دموکراســی در افغانســتان  آین
هــم در غــرب و هــم در مناطــق 
تحــت کنتــرل دولــت افغانســتان 
ــت،  ــه  اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح م
امــا دیــدگاه مناطــق تحــت کنتــرل 
ــی  ــت تلخ ــی از واقعی ــان حاک طالب
اســت کــه جامعــه ی بین المللــی 
ــی  ــی چندان ــد آمادگ ــر می رس به نظ
بــرای آن نــدارد. آن این کــه اگــر 
موفقیت آمیــز  صلــح  مذاکــرات 
و  موثــر  به طــور  طالبــان  باشــد، 
را  قدرت شــان  و  کنتــرل  رســمی 
ــر مناطــق وســیعی از ایــن کشــور  ب
ــر  ــی اگ ــد داد. ول ــترش خواهن گس
شــود،  نــاکام  صلــح  مذاکــرات 
خواهــد  بدتــر  به مراتــب  نتیجــه 
ــت  ــدیدتر و دول ــری ش ــود؛ درگی ب
دچــار  پیــش  از  بیش تــر  کابــل 
آشــفتگی و تزلــزل خواهــد شــد.

صــرف  را  ســال ها  طالبــان 
بــه  بازگشــت  بــرای  آماده شــدن 
ــه  ــی ک ــد. در مناطق ــدرت کرده ان ق
فعــا تحــت کنتــرل ایــن گــروه 
ــت  ــای دول ــیان به ج ــت، شورش اس
افغانســتان اداره ی امــور را در دســت 
دادگاه هــای  آن هــا  گرفته انــد. 
و  کرده انــد  راه انــدازی  شــریعت 
ــارت  ــرای نظ ــه ب ــی را از جمل نیروی
ــات  ــع آوری مالی ــان و جم ــر معلم ب

کرده انــد. ایجــاد 
در  کــه  افغان هایــی  بیش تــر 
می کننــد  زندگــی  مناطــق  ایــن 
درگیــری  پایــان  خواهــان  فقــط 
هســتند. آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه 
ــری  ــا میان جی گ ــق ب ــه تواف هرگون
ایــاالت متحــده بــه دایمی شــدن 
می انجامــد.  طالبــان  حکومــت 
صلــح  بــه  آن هــا  امیــدواری 
انــدک  قابل توجهــی  به صــورت 
اســت. یــک زن از والیــت لوگــر 
می گویــد:  افغانســتان  شــرق  در 
مجبــور  دیگــر  آن هــا  »وقتــی 
نباشــند بجنگنــد، شــاید طالبــان 
ــاید  ــد. ش ــخت گیری کنن ــر س کم ت
ــران  ــه دخت ــد ک ــا اجــازه بدهن آن ه

بــه مکتــب برگردنــد.«
ــه ی  ــه جامع ــم ک ــر می بینی اگ
امیــد  کمبــود  دچــار  افغانســتان 
آن  دلیــل  از  بخشــی  اســت، 
ــدواری  ــه اُمی ــه این ک ــردد ب برمی گ
مــردم ایــن کشــور بارهــا نقــش 
آتش بــس  اســت.  شــده  بــرآب 
ســال  جــون  مــاه  ســه روزه ی 
حکومــت  طالبــان،  بیــن   2018
ــی  ــای بین الملل ــتان و نیروه افغانس
ایــن  اولیــن وقفــه ی رســمی در 
جنــگ 18 ســاله بــود؛ ســه روز 
ــدودی  ــداد مع ــه تع ــی ک باورنکردن
می کردنــد.  پیش بینــی  را  آن 
رســانه های اجتماعــی پــر شــد از 
ــی  ــای دولت ــان، نیروه ــر طالب تصاوی
ــد  ــم عی ــا ه ــه ب ــان ک و غیرنظامی
خشــونت  می گرفتنــد.  جشــن  را 
ــود  ــدک ب ــس ان ــان آتش ب در جری
نشــد.  گــزارش  ملکــی  تلفــات  و 
طعــم  لحظــه ای  بــرای  افغان هــا 
ــد  ــس کردن ــیدند و ح ــح را چش صل

ــه مــن گفــت: »امریکایی هــا  ــی ب دب
ــد  ــروه متح ــن گ ــه ای ــد ک می گفتن
امــا  اســت.  چندپارچــه  نیســت، 
ــن  ــا ای ــه م ــت ک ــن اس ــأله ای مس
بــس و گفت وگــو[  ]آتــش  را  کار 
را انجــام دادیــم تــا بــه جهــان 
ثابــت کنیــم کــه رهبــری مــا واحــد 
ــرام  ــه آن احت ــد ب اســت و همــه بای

بگذارنــد.«
طالبــان،  بــرای جنگ جویــان 
ــر  ــدی ب ــر تایی ــح مه ــرات صل مذاک
ــت.  ــان اس ــده ی طالب ــدرت فزاین ق
ــا  ــا آن ه ــن ب ــه م ــی ک جنگ جویان
راســتای  در  کــردم،  مصاحبــه 
ــه  ــد: این ک ــم بودن ــان مصم هدف ش
آن هــا تــا زمانــی کــه ایــاالت متحده 
ــا  ــه آن ه ــه ک ــود و آنچ ــارج نش خ
حکومــت اســامی واقعــی می داننــد، 
در افغانســتان برقــرار نشــود، ســاح 
خــود را بــر زمیــن نمی گذارنــد. 
یک پارچــه  به صــورت  آن هــا 
اصــرار داشــتند کــه خواهــان صلــح 
هســتند، امــا صلحــی کــه براســاس 
طالبــان  باشــد.  آن هــا  شــرایط 
اکنــون منتظرنــد تــا کاســه ی صبــر 
افغانســتان  در  متحــده  ایــاالت 

ــود. ــز ش لبری
طالبــان  پیــاده ی  ســربازان 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــره ب ــه مذاک ب
ــده  ــک فرمان ــد. ی ــی نمی دهن اهمیت
ــه مــن گفــت:  ــان در هلمنــد ب طالب
ــرای  ــا ب ــده حت ــاالت متح ــر ای »اگ
ایــن  از  را  حمایتــش  مــاه  یــک 
دولــت متوقــف کنــد، مــا قــادر 
خواهیــم بــود کــه تمــام افغانســتان 
همیــن  بــه  آوریــم.  به دســت  را 
دلیــل اســت کــه مــا بایــد بــا 

واشــنگتن توافــق کنیــم.«
رغــم  بــه  طالبــان  رهبــران 

ــه  ــت. بلک ــان نیس ــرفت طالب از پیش
هــدف مجبورکــردن طالبــان بــه 
گفت وگــوی  ماننــد  امتیــاز  دادن 
افغانســتان  دولــت  بــا  مســتقیم 
ــد کــه چقــدر  اســت. کســی نمی دان
ــا  ــوذ ی ــر نف ــاک افغانســتان زی از خ
کنتــرل طالبــان قــرار دارد. حمایــت 
قاطــع ناتــو بــرای مشــاوره، آمــوزش 
افغــان،  نیروهــای  از  حمایــت  و 
کنتــرل  و  نفــوذ  اندازه گیــری 
طالبــان را در اکتبــر 2018 متوقــف 
ــد  ــر می رس ــوض، به نظ ــرد. در ع ک
]نیروهــای  نظامــی  تمرکــز  کــه 
امریکایــی و افغــان[ بــر افزایــش 
ــه  ــت ک ــان اس ــد طالب ــداد جس تع
غیرنظامیــان  بــرای  آن  عواقــب 
تلفــات  اســت.  بــوده  فاجعه بــار 
حمــات  از  ناشــی  غیرنظامیــان 
هوایــی در ســال 2018 بی ســابقه 
ــل  ــازمان مل ــی، س ــاه ِم ــود. در م ب
بــرای  کــه  کــرد  اعــام  متحــد 
ایــن  کــه  زمانــی  ـ از  اولین بــار 
ســازمان شــروع بــه نظــارت و ثبــت 
ــت ـ  ــرده اس ــان ک ــات غیرنظامی تلف
دولــت  و  بین المللــی  نیروهــای 
افغانســتان بیش تــر از شورشــیان 
وارد  تلفــات  غیرنظامیــان  بــر 

نــد. ه ا کرد
فشــار  افزایــش  این کــه  بــا 
نظامــی شــاید بتوانــد طالبــان را 
دور نگــه دارد، امــا دیــده نمی شــود 
کــه فشــار نظامــی باعــث رخنــه در 
عــزم آن هــا شــده باشــد. در عــوض 
ــته و  ــال گذش ــس س ــان آتش ب طالب
ــه  ــا ایــاالت متحــده را ب گفت وگــو ب
عنــوان نشــانه ای از قــدرت سیاســی 

ــد. ــه می کنن ــود ارای ــی خ و نظام
از  یکــی  جنــوری  مــاه  در 
ــان در  ــری طالب اعضــای ارشــد رهب

شــاید  جنــگ  ایــن  پایــان  کــه 
نزدیــک باشــد.

امــا آن طــور نشــد. درگیــری 
ختــم  از  پــس  بافاصلــه  تقریبــا 
آتش بــس از ســر گرفتــه شــد و 
ــت.  ــده اس ــف نش ــون متوق ــا کن ت
ــان  ــوی طالب ــک جنگ ج ــر ی همس
ظالمانــه ای  ترفنــد  را  آتش بــس 
روزنــه ی  کــه  می کنــد  توصیــف 
ببنــدد.  تــا  گشــود  را  امیــد 
او در مــورد چشــم انداز  از  وقتــی 
پرســیدم،  صلــح  گفت وگوهــای 
دســتش را بــا بی اعتنایــی تــکان 
او  دیگــر  بســیاری  هماننــد  داد. 
تنهــا  جنــگ  کــه  بــود  معتقــد 
ــه  ــت ک ــد یاف ــان خواه ــی پای زمان
ــن کشــور  ــی از ای ــای امریکای نیروه

خــارج شــوند.
ــرفت های  ــود، پیش ــن  وج ــا ای ب
گفت وگوهــای  در  کــه  اخیــری 
حتــا  شــده،  حاصــل  سیاســی 
غیرقابل تصــور  پیــش  یک ســال 
ــده  ــاالت متح ــید. ای ــر می  رس به نظ
ــان  ــا طالب ــتقیم ب ــره مس وارد مذاک
شــد و در ســپتامبر 2018 زلمــی 
خلیــل زاد را به عنــوان فرســتاده ی 
ــتان  ــه ی افغانس ــرای مصالح ــژه ب وی

دولــت  بــا  تعامــل  از  خــودداری 
کــه  داده انــد  نشــان  افغانســتان، 
را  قــدرت  اشــتراک گذاری  آن هــا 
افغانســتان  ســایر جناح هــای  بــا 
همچنیــن  آن هــا  نمی کننــد.  رد 
یــک  خواهــان  کــه  گفته انــد 
ــتند.  ــر هس ــاجنگ فراگی ــت پس دول
ــاه  ــه در م ــان در کنفرانســی ک طالب
ــرزی  ــد ک ــور حام ــا حض ــروری ب فب
ســایر  و  ســابق  رییس جمهــور 
دالالن قــدرت افغانســتان در مســکو 
برگــزار شــد، خواهــان »ایجــاد یــک 
نظــام اســامی مســتقل« شــدند کــه 
ــد  ــول باش ــا قابل قب ــرای افغان ه »ب
ــامی را  ــی و اس ــای افغان و ارزش ه

ــد.« ــاب ده بازت
طالبــان  پیشــنهادات  این کــه 
اســت،  واقعــی  حــد  چــه  تــا 
جنگ جویــان  نیســت.  مشــخص 
ــن  ــر ای ــن گــروه به طــور عمــوم ب ای
ــه  ــت هرگون ــا تح ــه آن ه ــد ک باورن
توافقــی، مناطقــی را کــه تحــت 
خواهنــد  حفــظ  دارنــد  کنتــرل 
کــرد و مناطــق مــورد منازعــه را 
ــرل در  ــل تحــت کنت به صــورت کام

تعییــن کــرد. از آن زمــان خلیــل زاد 
ــن دور  ــان چندی ــدگان طالب و نماین
ــاه  ــد. در م ــره  کرده ان ــم مذاک ــا ه ب
جنــوری، خلیــل زاد اعــام کــرد کــه 
ایــاالت متحــده و طالبــان در مــورد 
ــروج  ــرای خ ــندی ب ــس س پیش نوی
نیروهــای امریکایــی و تعهــد طالبــان 
ــازمان های  ــه از س ــر این ک ــی ب مبن
حمایــت  خارجــی  تروریســتی 
نخواهنــد کــرد، توافــق کرده انــد. 
ــن  ــه ای ــش از آن ک ــال، پی ــا این ح ب
ــاالت  ــی شــود، ای ــد نهای ســند بتوان
ــه  ــت ک ــرده اس ــرار ک ــده اص متح
ــتقیم  ــوی مس ــه گفت وگ ــان ب طالب
اعــام  و  افغانســتان  دولــت  بــا 
توافــق  دیگــر  آتش بــس  یــک 
کننــد. طالبــان ایــن درخواســت 
را سرســختانه رد کرده انــد. آن هــا 
ــمیت  ــه رس ــا ب ــل را حت ــت کاب دول

. ســند نمی شنا
گفت وگوهــا،  ادامــه ی  بــا 
و  هوایــی  حمــات  واشــنگتن 
شــکار  بــرای  را  عملیات هــا 
افزایــش  طالبــان  جنگ جویــان 
عملیات هــا  ایــن  از  منظــور  داد. 
کنتــرل  تثبیــت  ایــن  از  بیــش 
دولــت افغانســتان یــا جلوگیــری 
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ذکی دریابی

طالبان به زنان: 
دکتر شوید، اما مختلط نه!

روز  بحث  جالب ترین 
سرطان(   16( یک شنبه 
صحبت های  و  اعالمیه  در 
بحث  طالبان،  گروه  اعضای 
سه  بود.  دختران  تحصیل 
که  گفت  اشتراک کننده 
طالبان گفته: »زنان می توانند 
تا دوره ی دکترا تحصیل کنند. 
اما دو شرط دارد: تحصیالت 
که  باشد  رشته ای  به  مرتبط 
زنان می توانند کار کنند و این 
تحصیالت باید در صنف های 
درسی جداگانه صورت بگیرد. 
زنان و مردان حق تحصیل در 
یک صنف مختلط را ندارند.«

اگر مذاکرات صلح واقعا موفق شود، طالبان در هرگونه 
دولتی که در آینده شکل بگیرد، اگر نتوانند کنترل کامل 
آن را به دست بگیرند، احتماال از قدرت قابل توجهی در آن 
برخوردار خواهند بود. پیامد چنین دولتی برای افغان ها، 
به ویژه زنان، در مناطقی که فعال تحت کنترل دولت است، 
احتماال ناگوار خواهد بود. اهداکنندگان )دونرها( در کابل 
همواره از تالش های صلح ابراز حمایت کرده اند. این که 
آیا آن ها به حمایت از چنین حکومتی ادامه خواهند داد یا 
خیر، به خودی خود سوال بزرگی است. اگر پاسخ نخیر 
باشد، وضعیت احتماال بدتر از گذشته خواهد شد؛ افزایش 

و ادامه ی خشونت یا جنگ داخلی تمام عیار.

دولــت  بــا  تعامــل  از  خــودداری 
کــه  داده انــد  نشــان  افغانســتان، 
را  قــدرت  اشــتراک گذاری  آن هــا 
افغانســتان  ســایر جناح هــای  بــا 
همچنیــن  آن هــا  نمی کننــد.  رد 
یــک  خواهــان  کــه  گفته انــد 
ــتند.  ــر هس ــاجنگ فراگی ــت پس دول
ــاه  ــه در م ــان در کنفرانســی ک طالب
ــرزی  ــد ک ــور حام ــا حض ــروری ب فب
ســایر  و  ســابق  رییس جمهــور 
دالالن قــدرت افغانســتان در مســکو 
برگــزار شــد، خواهــان »ایجــاد یــک 
نظــام اســامی مســتقل« شــدند کــه 
ــد  ــول باش ــا قابل قب ــرای افغان ه »ب
ــامی را  ــی و اس ــای افغان و ارزش ه

ــد.« ــاب ده بازت
طالبــان  پیشــنهادات  این کــه 
اســت،  واقعــی  حــد  چــه  تــا 
جنگ جویــان  نیســت.  مشــخص 
ــن  ــر ای ــن گــروه به طــور عمــوم ب ای
ــه  ــت هرگون ــا تح ــه آن ه ــد ک باورن
توافقــی، مناطقــی را کــه تحــت 
خواهنــد  حفــظ  دارنــد  کنتــرل 
کــرد و مناطــق مــورد منازعــه را 
ــرل در  ــل تحــت کنت به صــورت کام

ــد آورد. سرنوشــت شــهرهای  خواهن
بــزرگ و مناطقــی کــه در برابــر 
ــد،  ــت کرده ان ــان مقاوم ــوذ طالب نف
مانــده  باقــی  مشخص نشــده 
اســت. بــرای ایــن جنگ جویــان، 
بــه  قــدرت  اشــتراک گذاری 
معنــای اجــازه دادن بــه دیگــران 
ــده ی  ــت آین ــرکت در دول ــرای ش ب
ــد کــه  آن هــا اســت. آن هــا امیدوارن
تحــت ایــن دولــت ]آینــده[ بتواننــد 
اجتماعــی  قوانیــن  و  شــریعت 
ســنتی طالبــان را کــه حقــوق و 
شــدت  بــه  را  زنــان  آزادی هــای 
محــدود می کنــد، اجــرا و اعمــال 
ــه  ــدرت را ب ــان ق ــر طالب ــد. اگ کنن
بگیرنــد،  ایــن طریــق در دســت 
بهتریــن نتیجــه ای کــه می تــوان 
انتظــارش را داشــت ایــن اســت کــه 
ــه  ــا نســبت ب ــده « آن ه ــت آین »دول
ــه 1990  ــا در ده ــه آن ه ــی ک دولت
ایجــاد کــرده بودنــد، کارامدتــر و 

بــود. خواهــد  مایم تــر 
ــد  ــر می رس ــال، به نظ ــا این ح ب
کــه تــا مذاکره بــا دولــت افغانســتان 
ــی در پیــش اســت و ایــن  راه طوالن
ــخت گیرانه  ــت س ــه سیاس ــی ب ربط
و ناســازگاری طالبــان نــدارد. دولــت 
ــه  ــدیدا چندپارچ ــی ش ــدت مل وح
سیاســی  گروه هــای  و  اســت 
ــات  ــرای انتخاب ــد ب ــتان دارن افغانس
کشــور  ایــن  ریاســت جمهوری 
کــه قــرار اســت در 28 ســپتامبر 
می شــوند.  آمــاده  شــود،  برگــزار 
جرگــه ای کــه مــاه گذشــته توســط 
اجمــاع  از  شــد،  برگــزار  دولــت 
ــر  ــود و به نظ ــوردار نب ــی برخ چندان
ــت  ــرای سیاس ــر ب ــید بیش ت می رس
و بازی هــای انتخاباتــی اســت تــا 
پایــان دادن بــه جنــگ. چنــد جنــاح 
ایــن  افغانســتان  مهــم  سیاســی 
جرگــه را تحریــم کردنــد و ادعــا 
کردنــد کــه ایــن جرگــه ترفنــد 
بــرای  کــه  می باشــد  سیاســی 
ــدد  ــروزی مج ــانس پی ــش ش افزای
ــات طراحــی  اشــرف غنــی در انتخاب

ــت. ــده اس ش
انتخابــات  این کــه  احتمــال 
پیــش رو معتبــر و شــفاف باشــد، 
بعیــد به نظــر می رســد. انتخابــات 
کــه  افغانســتان  ریاســت جمهوری 
در اصــل بــرای 20 اپریــل 2019 
بــار  بــود، دو  برنامه ریــزی شــده 
ــات  ــه تأخیــر افتــاده اســت. انتخاب ب
ولســوالی ها  و  والیتــی  شــورای 
کــه ابتــدا بــرای مــاه ســپتامبر 
به طــور  بــود،  برنامه ریــزی شــده 
افتــاده   تعویــق  بــه  نامحــدود 
ــن  ــی ای ــات پارلمان اســت. در انتخاب
ــر 2018  ــاه اکتب ــه در م ــور ک کش
برگــزار شــد، دســت کم یک  ســوم 
ــی  ــت ناامن ــه عل ــز رای دهــی ب مراک
ــورد  ــان م ــج چن ــد و نتای بســته مان
اختــاف بــود کــه شــش مــاه زمــان 
اعــام شــود.  نهایــی و  تــا  بــرد 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  دو 
افغانســتان کــه در ســال های 2009 
به طــور  شــد،  برگــزار   2014 و 

نتایــج  و  تقلب آمیــز  گســترده ای 
ــس  ــود. پ ــاف ب ــورد اخت ــا م آن ه
از جنجالی شــدن انتخابــات ســال 
2014، جــان کــری، وزیــر امــور 
خارجــه ی ایــاالت متحــده پــا پیــش 
از  جلوگیــری  بــرای  و  گذاشــت 
فروپاشــی حکومــت، توافــق طرفیــن 
ــت  ــدرت به دس ــریک ق ــرای تش را ب
آورد. این کــه انتظــار یــک نتیجــه ی 
ــش روی  ــات پی ــی را در انتخاب قطع
ــا  ــیم، عمیق ــته باش ــتان داش افغانس
ــن  ــا بهتری ــه اســت. حت غیرواقع بینان
نتیجــه ی بالقــوه، احتمــاال به شــدت 

ــود. ــد ب ــایند خواه ناخوش
واقعــا  صلــح  مذاکــرات  اگــر 
ــه  ــان در هرگون ــود، طالب ــق ش موف
شــکل  آینــده  در  کــه  دولتــی 
بگیــرد، اگــر نتواننــد کنتــرل کامــل 
احتمــاال  بگیرنــد،  به دســت  را  آن 
آن  در  قابل توجهــی  قــدرت  از 
بــود. پیامــد  برخــوردار خواهنــد 
افغان هــا،  بــرای  دولتــی  چنیــن 
مناطقــی  در  زنــان،  به ویــژه 
کــه فعــا تحــت کنتــرل دولــت 
خواهــد  ناگــوار  احتمــاال  اســت، 
اهداکننــدگان )دونرهــا( در  بــود. 
ــح  ــای صل ــواره از تاش ه ــل هم کاب
ــه  ــن ک ــد. ای ــت کرده ان ــراز حمای اب
ــن  ــت از چنی ــه حمای ــا ب ــا آن ه آی
حکومتــی ادامــه خواهنــد داد یــا 
خیــر، بــه خــودی خــود ســوال 
ــر  ــخ نخی ــر پاس ــت. اگ ــی اس بزرگ
ــر از  ــاال بدت ــت احتم ــد، وضعی باش
افزایــش  شــد؛  خواهــد  گذشــته 
جنــگ  یــا  خشــونت  ادامــه ی  و 

تمام عیــار. داخلــی 
در  جنگ جــو  یــک 
والیــت هلمنــد بــه مــن گفــت: 
طــرف  دو  در  »جنگ جویــان 
خط مقــدم می تواننــد بــه راحتــی 
ــن کار را  ــا ای ــر م ــد. اگ ــح کنن صل
ــگ  ــم، جن ــا بگذاری ــده آن ه ــر عه ب
ــر  ــد ه ــا مانن حــل خواهــد شــد، ام
ــان  ــن جنگ جوی ــگ دیگــری، ای جن
ــد.« ــم می گیرن ــه تصمی ــتند ک نیس

نتیجــه هــر چــه کــه باشــد 
سرنوشــت افانســتان بــه تصمیــم 
واشــنگتن،  در  سیاســی  رهبــران 
کابــل و دوحــه بســتگی دارد. در 
ــن  ــه هفتمی ــرات ک ــی مذاک دور فعل
نشســت هایی  چنیــن  از  دور 
اســت، ایــاالت متحــده به دنبــال 
بــرای  توافقــی  نهایی کــردن 
ــن  ــش در ای ــه دخالت ــان دادن ب پای
جنــگ اســت. مقامــات نظامــی و 
وزارت خارجــه ی ایــاالت متحــده 
گفته انــد  صــورت خصوصــی  بــه 
کــه کار آن هــا تــوأم بــا نگرانــی 
از ایــن بــوده اســت کــه مبــادا 
مصــروف  آن هــا  کــه  هنگامــی 
رییس جمهــور  هســتند،  مذاکــره 
دونالــد ترمــپ توییتــی را بــرای 
از  امریکایــی  نیروهــای  خــروج 
ــور  ــد، آن ط ــال کن ــتان ارس افغانس
ایــن   2018 دســامبر  در  او  کــه 
کار را در خصــوص ســوریه انجــام 
به طــور  افغانســتان  داد. حکومــت 
ــی  ــات داخل ــا اختاف ــده ای ب فزاین
در  پــا  از  انتخاباتــی  بازی هــای  و 
مصــروف  طالبــان  اســت.  آمــده 
مطمئننــد  و  هســتند  وقت کشــی 
بــا  گفت وگــو  از  خــودداری  کــه 
دولــت افغانســتان آن هــا را قــادر 
در  را  موضع شــان  تــا  می ســازد 
ــان را روی  ــره و کنترل ش ــز مذاک می
ــد.  ــت کنن ــتان تقوی ــق افغانس مناط
ــن  ــک از ای ــر، هیچ ی ــال  حاض در ح
بازی گــران آمــاده یــا قــادر بــه 
ــه  ــتند ک ــی نیس ــام فداکاری های انج
ــگ  ــن جن ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ب

اســت.  الزم 

ــت کم در  ــا دس ــر، ام ــد تی ــرب دارن ــان در غ زن
ــد باشــیم.« ســطح کشــورهای منطقــه بای

»دکتر شوید، مختلط نباشید«
 16( یک شــنبه  روز  بحــث  جالب تریــن 
ــای  ــای اعض ــه و صحبت ه ــرطان( در اعامی س
ــود.  ــران ب ــل دخت ــان، بحــث تحصی ــروه طالب گ
ســه اشــتراک کننده گفــت کــه طالبــان گفتــه: 
ــل  ــرا تحصی ــا دوره ی دکت ــد ت ــان می توانن »زن
ــط  ــا دو شــرط دارد: تحصیــات مرتب ــد. ام کنن
ــد کار  ــان می توانن ــه زن ــد ک ــته ای باش ــه رش ب
ــای  ــد در صنف ه ــات بای ــن تحصی ــد و ای کنن
و  زنــان  بگیــرد.  صــورت  جداگانــه  درســی 
مــردان حــق تحصیــل در یــک صنــف مختلــط 

ــد.« را ندارن
ــارت  ــت. ام ــازه اس ــان ت ــخن طالب ــن س ای
اســامی زنــان را از حــق تحصیــل محــروم 
ــود و  ــته ب ــه بس ــب دختران ــد. مکات ــرده بودن ک
اکنــون نیــز در بســیاری ســاحات تحــت کنتــرل 
طالبــان مکاتــب دخترانــه مســدود اســت. ایــن 
یــک  اشــتراک کننده،  دو  تعبیــر  بــه  مــورد 
قدمــی اســت کــه طالبــان پیــش گذاشــته 

ــت.  اس
شــهرزاد اکبــر امــا نگرانــی اش جــای دیگــر 
اســت. او می گویــد: »حــق تحصیــل، حــق 
ــد.  ــل کنن ــد تحصی ــران بای ــت. دخت انسان هاس
مهــم ایــن اســت کــه طالبــان در مــورد نصــاب 
ــا می تواننــد  ــد. آی تعلیمــی چــه دیدگاهــی دارن
در نصــاب تعلیمــی پیشــرفت های علمــی و 
ــوزش  ــد و آم ــازه ی علمــی را بپذیرن تحــوالت ت
علــم شــامل نصــاب رســمی افغانســتان شــود یــا 
نصــاب تعلیمــی بایــد از متون اســامی و شــرعی 
تکمیــل شــوند.« او محتــوای نصــاب آموزشــی را 
ــر او  ــه به نظ ــان ک ــل زن ــق تحصی ــر ح در براب
ــان در  ــخنان طالب ــر س ــت در براب ــی اس بدیه
ــد.  ــش می کش ــان پی ــل زن ــق تحصی ــورد ح م

پاسخی برای همه سوال ها
و  برابــر ســوال های متعــدد  طالبــان در 
متکثــری کــه از طــرف زنــان، نماینده هــای 
جامعــه ی مدنــی و عمدتــا جوانــان مواجــه 
ــودداری  ــورد خ ــه م ــورد ب ــخ م ــدند، از پاس ش
کردنــد. طالبــان بــرای بیش تــر ســوال ها از 
نــوع نظــام آینــده گرفتــه تــا بحــث آزادی هــای 
مدنــی، آزادی هــای سیاســی و آزادی بیــان، 
حقــوق زنــان و اقلیت هــا و یــا هــر ســوال 
دیگــر، یــک پاســخ دارنــد: »می پذیریــم در 
چارچــوب دیــن مبیــن اســام و فقــه حنفــی.«

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  اول  روز 
ــش جــدی  ــچ گزارشــی از تن ــت. هی ــان یاف پای
میــان طالبــان و هیــأت گفت وگوکننــده وجــود 
ــوی دو روز  ــم در گفت وگ ــش و نظ ــدارد. آرام ن
قبــل )یک شــنبه،  16 ســرطان( میــان دو طــرف 
ــر  ــرف ب ــاد دو ط ــد زی ــل تأکی ــر به دلی بیش ت
ــکات  ــز از ن ــالمت آمیز و پرهی ــوی مس گفت وگ
اختافــی و همچنیــن ســفارش برگزارکننــدگان 
ایــن  به نظــرم  امــا  اســت.  گفت وگــو  ایــن 
ایــن  بیان گــر  افغان هــا  میــان  در  آرامــش 
ــدازه ی  ــه ان ــا ب ــن گفت وگوه ــه ای ــز اســت ک نی
کافــی صریــح، جــدی و جزئــی نیســت. اگــر نــه، 
اختــاف میــان مــا و طالبــان کــه کــم نبــود و 
ــدر  ــان چق ــورد زن ــه، در م ــرای نمون ــت. ب نیس
اختــاف داریــم! از حضــور زنــان در عرصه هــای 
ــا  ــی ت ــی و اجتماع سیاســی، اقتصــادی، فرهنگ
ــازار،  ــهرها و ب ــرد در ش ــک م ــا ی ــان ب حضورش
ــای  ــا در گفت وگوه ــت. ام ــاف اس ــه اخت هم
بــه  اختاف هــا  ایــن  دوحــه  بین االفغانــی 
ــره  ــز مذاک ــدی در می ــی و ج ــات واقع اختاف

منجــر نمی شــود. 
کلی گویــی و پرهیــز از داخل شــدن بــه 
ــوی  ــدم گفت وگ ــی و ع ــات، اعامیه خوان جزئی
اســت  دالیلــی  فــراوان،  ســواالت  مفصــل، 
و  تندگویــی  و  تنــش  بــروز  احتمــال  کــه 
جزئی گویــی را کاهــش می دهــد. در روز اول 
ــان و  ــده ی زن ــا، آین ــی از بحث ه ــو یک گفت وگ

حقوق شــان از دیــد طالبــان بــود. 
»بالغ شدید، به دل تان ازدواج کنید«

گــروه  اعضــای  از  یکــی  دالور،  قاضــی 
ــود  ــه ب ــس گفت ــل در مجل ــان دو روز قب طالب
ــان در حــوزه ی حقــوق عمومــی، حــق  کــه »زن
ــان  ــراث حق ش ــد؛ می ــراث بگیرن ــه می ــد ک دارن
ــن ازدواج  ــد؛ ای ــد ازدواج کنن ــق دارن ــت. ح اس
ــیده اند،  ــوغ رس ــن بل ــه در س ــانی ک ــرای کس ب
ــان  ــت و زن ــخصی اس ــم ش ــه تصمی ــوط ب من
ــم  ــورد ازدواج تصمی ــان در م ــد خودش می توانن

ــد.« بگیرن
زنــان  حقــوق  از  بنــد  ایــن  یــادآوری 
به دلیــل ازدواج هــای اجبــاری و نقــش والدیــن 
و ولــی در قرائــت طالبــان از اســام، دارای 
ــه  ــث ک ــن بح ــدن ای ــت. مطرح ش ــت اس اهمی
بالــغ می تواننــد خودشــان در مــورد  زنــان 
ــان یکــی  ــد طالب ــد، از دی ــم بگیرن ازدواج تصمی
اســت  گــروه  ایــن  انعطاف پذیری هــای  از 
ــرعی و  ــواز ش ــی ج ــه حنف ــر فق ــی ب ــه مبتن ک

دارد.  اســامی 
امــا هیــأت افغانــی و زنــان ایــن نمونه هــای 
ــادی  ــند. ه ــش می کش ــه چال ــز ب ــدک را نی ان
ــی دالور  ــخ قاض ــش در پاس ــت دو روز پی معرف
ــه  ــت. ب ــردی اس ــق ف ــت: »ازدواج ح ــه اس گفت
ــی  ــن خیل ــدارد. م ــی ن ــا ربط ــدام م ــچ ک هی
دوســت دارم وقتــی در مــورد حقــوق زنــان 
ــگاه  صحبــت می کنیــد، روشــن کنیــد کــه جای
ســاختار  سیاســی،  فعالیت هــای  در  زنــان 
عرصه هــای  قضــاوت،  دســتگاه  قــدرت، 
ــن  ــا ای ــت؟ آی ــا کجاس ــی ت ــی و فرهنگ اجتماع
حقــوق را بــه رســمیت می شناســید و بــاور 

ــد؟« داری
مــن نتوانســتم بدانــم کــه قاضــی دالور بــه 
ــا  ــر. ام ــا خی ــت ی ــخ داده اس ــوال پاس ــن س ای
ــون  ــر مت ــی ب ــلط کاف ــه تس ــد ک ــب موح زین
ــن گفــت: »حــق  ــه م ــی و اســامی دارد، ب دین
ــازی  ــا داده اســت. نی ــه م ــد ب ــراث را خداون می
نیســت طالبــان بگویــد کــه شــما حــق میــراث 
داریــد. طالبــان بایــد روشــن کنــد که حضــور ما 
ــادی  ــی، اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع در عرصه ه
ــت.«  ــا کجاس ــی ت ــای زندگ ــی عرصه ه و تمام
ــن  ــر از ای ــزی بیش ت ــچ چی ــد: »هی او می افزای
ــوق  ــت و حق ــه دســت کم فعالی ــم ک نمی خواهی
زنــان در حــد کشــورهای اســامی بــه رســمیت 
شــناخته شــود. مــا را از جایگاهــی برابــری کــه 
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بیفتد.  تاخیر  به  بدهی ها  بازپرداخت 
در  مردم  آن  از  پیش  ماه  دو  از  کم تر 
کرده   مخالفت  کار  این  با  رفراندوم 
مخالفت  با  که  سیپراس  آقای  بودند. 
اعضای حزب خودش و پیوستن آن ها 
مجبور  بود،  روبه رو  دیگر  احزاب  به 
که  کند  زودرس  انتخابات  اعالم  شد 
آن را هم با اکثریت قابل توجهی برد.

مجبور شد شرایط بسیار دشواری که 
بانک جهانی، صندوق بین  المللی پول 
رویش  پیش  اروپا  مرکزی  بانک  و 
گذاشته بودند بپذیرد. او در چرخشی 
180 درجه ای به خواسته این سه نهاد 
تن داد، از آن ها صد میلیارد دالر وام 
ریاضت  به  این که  شرط  به  گرفت 
عوض  در  و  دهد  ادامه  اقتصادی 

الکسیس سیپراس رهبر سیریزا در 
برنده ی  قاطع  نتیجه ای  با  سال 2015 
آقای  سال  آن  در  شد.  انتخابات 
با ریاضت  با شعار مخالفت  سیپراس 
سال ها  را  یونان  اقتصاد  که  اقتصادی 
بود  توانسته  بود،  گذاشته  فشار  زیر 
حزب دموکراسی نو را شکست دهد.

اما الکسیس سیپراس چند ماه بعد 

اطالعات روز: حزب »دموکراسی 
نو« در یونان با به دست آوردن نزدیک 
به چهل )39.85( درصد آرا، برنده ی 
آن  رهبر  و  شده  یونان  انتخابات 
کریاکوس میتسوتاکیس امروز به عنوان 
نخست وزیر سوگند  خورد و قدرت را 

تحویل گرفت.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
سال  در  نو  دموکراسی  راست  حزب 
چپ  حزب  به  را  انتخابات   2015
چهار  از  بعد  اما  بود،  باخته  »سیریزا« 
داده  شکست  را  سیریزا  اکنون  سال 
با  سه صدنفری  پارلمان  در  اکنون  و 
قاطعی  اکثریت  نماینده   158 داشتن 
تعداد  برابر  دو  است،  آورده  به دست 

نمایندگانش در پارلمان قبلی.
دولت  سال  چهار  که  »سیریزا« 
از  بعد  داشت،  اختیار  در  را  یونان 
حزب دموکراسی نو با 31.53 درصد 
آرا دوم شده است و رهبر آن الکسیس 
چهره های  از  یکی  که  سیپراس 
شاخص چپ در کشورهای اتحادیه ی 

اروپا بود، باید از قدرت کنار برود.
نخست وزیر جدید 51 سال دارد، 

فارغ التحصیل هاروارد است و بانکدار 
رهبری  به   2016 جنوری  در  و  بوده 
حزب »دموکراسی نو« رسید. او یکی 
سیاسی  خانواده های  قدیمی ترین  از 
کنستانتینوس،  پدرش  است،  یونان 
دورا  خواهرش  و  بوده  نخست وزیر 
در  آتن  المپیک  زمان  در  باکویانیس 
بعد  و  بود  آتن  شهردار   200۴ سال 

وزیر خارجه شد.
خصوصی سازی  او  وعده های 
کاهش  عمومی،  خدمات  بیش تر 
و  مهاجرت  با  مقابله  مالیات، 
او  است.  ملی گرایانه  رویکردهای 
همچنین وعده داده با طلبکاران یونان 
مذاکره کند تا پول بیش تری در اقتصاد 

این کشور سرمایه گذاری شود.
بی بی سی  خبرنگار  لوون،  مارک 
در آتن می گوید: »در سال 2015 به نظر 
چهره ی  سیپراس  الکسیس  می رسید 
آتشین،  تجمعات  در  است.  تغییر 
به  که  داد  وعده  چپ گرا  سیپراس 
ریاضت اقتصادی و کمک مالی دولت 
برای نجات نهادهای ورشکسته پایان 

دهد. اما بیش از حد وعده داده بود.«

بیکاری و وخامت  افزایش  با  اما 
محبوبیت  یونان  اقتصادی  وضعیت 
دو  حدود  بود.  کاهش  به  رو  سیریزا 
ماه پیش سیریزا در انتخابات پارلمان 
اروپا شکست خورد و آقای سیپراس 
اعالم  زودرس  انتخابات  ناچار  به 
کارنامه ی  به  هم  میتسوتاکیس  کرد. 
و  می کرد  حمله  سیپراس  اقتصادی 
اندازه  از  بیش  را  اقتصاد  بهبود وضع 

ُکند می خواند.
داده  وعده  نو  دموکراسی  حزب 
را کاهش دهد و خدمات  مالیات  که 
درحالی که  کند  را خصوصی  عمومی 
یونان هنوز از فروپاشی اقتصاد جهانی 
نکرده  راست  کمر   2008 سال  در 

است.
مجبور  یونان  بحران،  آن  از  پس 
وام  دریافت  برنامه  رشته  یک  به  شد 
و  ورشکستگی  از  جلوگیری  برای 
بدهد  تن  بدهی  بازپرداخت  تعویق 
و فقط سال گذشته بود که گفته شد 
اقتصاد این کشور از وضعیت بحرانی 
»خارج« شده و رشد اقتصادی برگشته 

است.

میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان شد

واکنش وزیر دفاع ایران به توقیف نفت کش ایرانی توسط بریتانیا: 
بی پاسخ نخواهد ماند

اطالعات روز: سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، 
نیروی  اقدام  جوالی(  سرطان/8  امروز)17  مراسمی  در 
تنگه ی  در  ایرانی  نفت کش  توقیف  در  بریتانیا  دریایی 
جبل الطارق را »خالف موازین بین المللی« و نوعی »راه زنی 
دریایی  راه زنی  نوع  این  »یقینا  گفت:  و  دانست  دریایی« 

توسط ما تحمل پذیر نبوده و بی پاسخ نخواهد ماند.«
به نقل از بی بی سی فارسی، عباس موسوی، سخن گوی 
مقصد  در نشست خبری خود  ایران، هم  وزارت خارجه 
اعالم شده در رسانه ها برای نفت کش توقیف شده ی ایرانی 
در جبل الطارق را صحیح ندانست، اما در عین حال گفت 

که از »مقصد سفر نفت کش توقیف شده« اطالعی ندارد.
اعالم  را سوریه  نفت کش  این  مقصد  رسانه ها  برخی 
که:  کرد  تاکید  امروز  موسوی  آقای  اما  بودند،  کرده 

»بندرهای سوریه ظرفیت پذیرش سوپرتانکر را ندارد.«
خصوص  در  ایران  خارجه  وزارت  سخن گوی 
گفت:  همچنین  وزارت خانه  این  به  بریتانیا  سفیر  احضار 
»سفیر انگلیس را خواستیم« و »کماکان از دولت انگلیس 
درخواست داریم هرچه سریع تر کشتی ما را رفع توقیف 

کند.«
نیز  سرطان(  جوالی/16   7 )یک شنبه  گذشته  روز 
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در یک نشست 
خبری گفت نفت کش ایرانی که نیروی دریایی بریتانیا در 
آبهای جبل الطارق توقیف کرد »عازم سوریه نبوده است« 

اما مقصد دیگری را هم مشخص نکرد.
آقای عراقچی توقیف نفت کش »گریس 1« را »دزدی 

دولت  ادعای  »برخالف  کرد:  تاکید  و  خواند  دریایی« 
که  بندری  نبود.  سوریه  نفت کش  این  مقصد  انگلیس، 
ظرفیت  شده،  برده  نام  سوریه  نهایی  در  مقصد  به عنوان 
دیگری  جای  مقصد  ندارد.  را  عظیمی  نفت کش  چنین 
بوده. این نفت کش از آب های بین المللی و از تنگه ی جبل 
به  که  ندارد  وجود  قانونی  هیچ  و  می کرد  گذر  الطارق 

ا نگلیس اجازه توقف این نفت کش را بدهد.«
سرطان   13 پنج شنبه  صبح  بریتانیا  دریایی  نیروی 
این نفت کش را در آب های جبل الطارق توقیف کردند و 
فردای آن روز دادگاهی در جبل الطارق توقیف آن را دو 
هفته دیگر تمدید کرد. دولت محلی جبل الطارق می گوید 
که  توقیف شد  مستدلی«  »شواهد  به دلیل  ایرانی  نفت کش 
نشان می داد این نفت کش راهی پاالیشگاه بانیاس سوریه 
بوده است که تحت تحریم های اتحادیه اروپا است. دادگاه 

هم با استداللی مشابه توقیف را دو هفته تمدید کرد.
سمیر مدنی، از »تانکرتراکرز« که بر رصد فعالیت های 
فارسی  بی بی سی  به  است،  متمرکز  جهان  در  نفت کش ها 
بلکه  تحریم ها،  نه  انتخاب مسیر دورتر،  گفته است علت 
کانال  از  عبورش  که  بوده   1 گریس  زیاد  وزن  و  حجم 
کانال  از  عبور  به جای  بنابراین  می کرده،  دشوار  را  سوئز 
سوئز نفت کش مجبور به گذر از تنگه ی جبل الطارق شده 

است.
مقصد  احتماال  که  بود  گفته  همچنین  مدنی  آقای 
مشتری  یک  احتماال  که  بانیاس،  پاالیشگاه  نه   1 گریس 

اروپایی در دریای مدیترانه بوده است.

نفت کش  توقیف  می گوید  جبل الطارق  محلی  دولت 
درخواست  »هیچ  و  مستقل»بوده  تصمیمی   »1 »گریس 
سیاسی« برای آن در کار نبوده است. این در حالی است 
که یک روز پیش تر، سرپرست وزارت خارجه اسپانیا گفته 
به  را   1 گریس  نفت کش  بریتانیا  دریایی  نیروی  که  بود 

درخواست امریکا توقیف کرده است.
این  از توقیف  بریتانیا،  جرمی هانت، وزیر خارجه ی 
وضع  دالیلی  به  »تحریم ها  گفت:  و  کرد  دفاع  نفت کش 
شده اند و باید رعایت شوند و راه واقعی حل این مشکالت 

در  را  بی ثبات کننده  فعالیت های  که  است  این  ایران  برای 
خاورمیانه متوقف کند.«

را  نفت کش  این  توقیف  روسیه  خارجه ی  وزارت 
محکوم کرده و آن را »اقدامی عمدی برای پیچیده تر کردن 

وضعیت ایران و سوریه« خوانده است.
اسپانیا  جنوب  در  کوچک  شبه جزیره ای  جبل الطارق 
اما بخشی از قلمرو بریتانیا است. دولت محلی جبل الطارق 
سیاست  مسئولیت  اما  است،  خودمختار  داخلی  امور  در 

خارجی و دفاعی آن با دولت بریتانیا است.

بریتانیا از اظهارات سفیرش علیه ترمپ ابراز تاسف کرد

نخسـت وزیری  دفتـر  روز:  اطالعـات 
اسـناد  افشـای  کـه  کـرد  اعـالم  بریتانیـا 
محرمانـه ی کیـم داروک، سـفیر بریتانیـا در 

اسـت. تاسـف  موجـب  واشـنگتن، 
براسـاس اسـناد محرمانـه ی افشاشـده، 
سـر کیـم داروک، سـفیر بریتانیـا در امریکا، 
خوانـدن  »ناالیـق«  و  »بی عرضـه«  ضمـن 
ترمـپ، نوشـته بـود: »حقیقتـا فکـر نکنیـم 

کـه این دولـت بتوانـد خیلی عادی تـر رفتار 
 » . کند

در  سـرطان   16 یک شـنبه  روز  ترمـپ 
»جنـاب  گفـت:  خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو 
بریتانیـا  بـرای  خوبـی  خدمت گـزار  سـفیر 
نبـوده اسـت. این چیزی اسـت کـه می توانم 

بـه شـما بگویم.«   
یـک  انترنشـنال،  ایـران  گـزارش  بـه 

سـخن گوی تـرزا مـی، نخسـت وزیر بریتانیا 
خبرنـگاران  بـه  سـرطان،   17 دوشـنبه  روز 
گفـت: »تماس هایـی بـا دولت ترمـپ گرفته 
شـده و گفته شـده کـه از نظر مـا درز چنین 
اسـنادی غیر قابل قبول اسـت. مسـلما آنچه 

روی داده، مایـه تاسـف اسـت.«
همچنیـن دولت بریتانیا یک شـنبه شـب 
در  تحقیقـات  پرونـده  ی  گشـایش  دسـتور 
ایـن زمینـه را صـادر کـرد. هـدف از چنیـن 
افشـاگری و  ایـن  یافتـن منشـا  تحقیقاتـی، 

همچنیـن کشـف انگیزه هـای آن اسـت.
جرمـی هانـت، وزیـر خارجـه بریتانیـا 
نیـز گفتـه: »مـا بایـد کشـف کنیـم کـه ایـن 
دسـت کم  اسـت،  داده  رخ  حادثـه چگونـه 
بـرای بازگردانـدن اعتمـاد بـه نمایندگان مان 
ارایـه ی  بـه  آنـان  تـا  جهـان  سراسـر  در 
ارزیابی هـای صادقانـه ی خـود ادامـه دهند.«

کـه  زمـان  هـر  کـه  کـرد  تأکیـد  او 
مسـئول ایـن ماجرا مشـخص شـود، »تبعات 

بـود. خواهـد  پـی  در  سـنگینی« 
لیـام فاکـس، وزیـر تجـارت بریتانیا نیز 
خواسـتار مداخله ی دسـتگاه قضائـی در این 
زمینـه شـده اسـت. او بـه رادیو بی بی سـی۴ 
گفـت کـه ایـن افشـاگری نـه حرفـه ای، نـه 
اخالقـی و نـه وطن پرسـتانه اسـت و ممکن 
اسـت کـه موجب اخـالل در روابـط بریتانیا 

بـا امریکا شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه نایجل فـاراژ 
هـوادار  راسـت گرای  رهبـران  از  یکـی 
خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپا، خواسـتار 
کناره گیـری کیـم داروک از مقـام خود شـده 

. ست ا
امریـکا  دونالـد ترمـپ، رییس جمهـور 
در  بریتانیـا  اظهـارات سـفیر  بـه  پاسـخ  در 
کشـورش کـه او را متهـم بـه »بی عرضگـی« 
و »عـدم انسـجام« در قبـال ایران کـرده بود، 
گفتـه اسـت کـه ایـن دیپلمـات بریتانیایـی، 
کشـورش  بـرای  خوبـی«  »خدمت گـزار 

. ه نبود
براسـاس اسـناد محرمانـه ی افشاشـده، 
و  »بی عرضـه«  ضمـن  داروک،  کیـم  سـر 
بـود:  نوشـته  ترمـپ،  خوانـدن  »ناالیـق« 
»حقیقتـا فکـر نکنیـم که ایـن دولـت بتواند 

کنـد.«  رفتـار  عادی تـر  خیلـی 
»مـا  اسـت:  گفتـه  واکنـش  در  ترمـپ 
نمی آیـد...  خوش مـان  آدم  ایـن  از  خیلـی 
چیزهـای دیگـری دربـاره اش هم هسـت که 

نمی گویـم.« فعـال 
در همیـن حـال، وزارت امور خارجه ی 
کـرد:  اعـالم  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  بریتانیـا 
»تیـم مـا در واشـنگتن رابطـه ی محکمـی با 
کاخ سـفید دارد و در ایـن شـکی نیسـت... 

چنیـن رفتار شـرورانه ای در برابـر آن چیزی 
 » . نیست

خارجـه  امـور  وزیـر  هانـت،  جرمـی 
بریتانیـا، نیـز گفـت: »مـا همچنـان بـر ایـن 
باوریم که دولت امریکا با ریاسـت جمهوری 
آقـای ترمپ هم از کارایـی باالیی برخوردار 
در  بریتانیـا  دوسـت  بهتریـن  هـم  و  بـوده 

صحنـه ی بین المللـی بـوده اسـت.«
سـفیر بریتانیـا سیاسـت ترمـپ در قبال 
انسـجام«  از  »عـاری  و  »بی نظـم«  را  ایـران 
در  اظهـارات  ایـن  بـود.  کـرده  توصیـف 
حالـی اسـت کـه با خـروج امریـکا از توافق 
هسـته ای برجام در سال گذشـته، کشورهای 
اروپایـی امضاکننـده ایـن توافـق از جملـه 
بریتانیـا دچـار نوعـی سـردرگمی در قبـال 

ایـران و امریـکا شـده اند.
اظهـار  داروک  افشاشـده،  اسـناد  طبـق 
داشـته بود کـه دلیل انصراف اخیـر ترمپ از 
حملـه به ایـران، نگرانی از کشته شـدن مردم 
نبـوده و هدفـش تبلیغـات بـرای انتخابـات 

سـال 2020 بوده اسـت.
مـاه گذشـته، پـس از سـرنگونی یـک 
نیروهـای  سـوی  از  ایرانـی  پهپـاد  فرونـد 
درگیـری  مـرز  تـا  امریـکا  ایرانـی،  نظامـی 
نظامـی بـا ایـران پیش رفـت، امـا ترمپ در 
دقایـق آخـر دسـتور توقـف حملـه را داد.



مدافع میالن، جدیدترین گزینه نقل و انتقاالتی آرسنال
آرسـنال مجبـور بـه انتخاب 
نقـل و  بـرای هـدف  جایگزیـن 

انتقاالتـی خـود شـد.
بـا  توافـق  عـدم  پـی  در 
سـلتیک اسـکاتلند بـرای خریـد 
ایـن  دفـاع چـپ جـوان  تیرنـی 
باشـگاه، آرسـنال به دنبـال انتقال 
ریـکاردو رودریگـز دفـاع چـپ 
سوئیسـی باشـگاه میـالن اسـت.  
بـا وجـود بودجـه پاییـن نقـل و 
انتقاالتـی آرسـنال، اونـای امـری 
سـرمربی ایـن باشـگاه چـاره ای 
جـز احتیـاط در خریـد بازیکنان 

نـدارد.  جدیـد 
بـه  کـه  درحالیسـت  ایـن 
دلیـل عـدم راه یابـی آرسـنال بـه 
لیـگ قهرمانـان اروپا تنهـا بودجه 
اختیـار  در  پونـدی  میلیـون   ۴0
ایـن مربـی اسـپانیایی قرارگرفتـه 

اسـت. اما عالقه شـدید آرسـنال 
بـه ویلفـرد زاهـا ، وینگر مسـتعد 

کریسـتال پـاالس، ممکـن اسـت 
بودجـه  ایـن  رفتـن  بـاال  باعـث 

توسـط مدیـران باشـگاه شـود.
 22 چـپ  مدافـع  تیرنـی 
از مـدت هـا  اسـکاتلندی  سـاله 
قبـل مـورد توجـه آرسـنال بود و 
این باشـگاه از بعـد از فینال لیگ 
اروپا مذاکرات خود را با باشـگاه 
سـلتیک آغـاز کـرده بـود. امـا به 
نظر میرسـد که آرسـنال از قیمت  
25 میلیـون پونـدی تعییـن شـده 
توسـط مدیـران سـلتیک راضـی 
نیسـت و مذاکرات متوقف شـده 
اسـت. حـاال آرسـنال توجه خود 
را بـه گزینـه دیگری برای پسـت 
دفـاع چـپ جلـب کـرده اسـت 
بااینکـه همچنـان نیـم نگاهـی به 
تیرنـی دارد. ملی پوش سوئیسـی 
از   2017 سـال  در  کـه  میـالن 
وولفسـبورگ بـه ایـن تیـم منتقل 
شـد جدیدتریـن هـدف باشـگاه 

است.  آرسـنال 
مارکـو  کـه  میشـود  گفتـه 
جدیـد  سـرمربی   ، جانپائولـو 
فـروش  بـا  مشـکلی  میـالن، 
داشـت  نخواهـد  بازیکـن  ایـن 
چیـزی  بـا  میتوانـد  آرسـنال  و 
حـدود 1۴ میلیون پونـد ریکاردو 
رودریگـز را بـه خدمـت بگیـرد.
کـه  درحالیسـت  ایـن 
،مهاجـم  الکازت  الکسـاندر 
فرانسـوی آرسـنال، در روزهـای 
گذشـته بـه طرفـداران ایـن تیـم 
هشـدار داد کـه با توجـه به روند 
نـه چنـدان موفقیت آمیز آرسـنال 
در ایـن پنجـره نقـل و انتقاالتـی، 
انتظـار چیـزی بیشـتر از رقابـت 
چهـار  در جمـع  بـرای حضـور 
بـه  و صعـود  لیـگ  بـاالی  تیـم 
لیـگ قهرمانان را نداشـته باشـند.

لوکاس هرناندز:
گریزمان در بایرن مونیخ مرد سال جهان می شود

مراسـم معارفه لـوکاس هرناندز، مدافع 
جدیـد و فرانسـوی بایـرن مونیـخ برگـزار 

. شد
از چنـد ماه قبل انتقـال لوکاس هرناندز 

بـه عنوان گـران تریـن خرید باشـگاه بایرن 
مونیـخ از اتلتیکومادرید قطعی شـده و حاال 
ایـن مدافع فرانسـوی ابـراز امیـدواری کرد 
راهـی  هـم  هموطنـش  گریزمـان،  آنتـوان 

بایـرن شـود زیـرا به نظـر لـوکاس هرناندز، 
وی در مونیـخ تبدیـل بـه مـرد سـال فوتبال 

جهـان خواهد شـد.
لـوکاس هرنانـدز گفـت: "بسـیاری از 
باشـگاه هـای بزرگ دنیا عالقمنـد به جذب 
گریزمـان هسـتند و او بازیکـن بزرگـی بـه 
شـمار مـی آیـد. از نظـر مـن اگـر گریزمان 
مونیـخ  بایـرن  راهـی  امسـال  تابسـتان  در 
شـود اتفاق فـوق العـاده ای رخ داده اسـت 
امـا نمـی دانم باشـگاه بـه دنبال جـذب وی 

اسـت یـا خیر.
مـن نمی دانم بارسـلونا مقصد مناسـبی 
بـرای گریزمـان خواهـد بـود یا خیـر، اما به 
نظـرم اگـر وی راهـی بایـرن مونیـخ گـردد 
ایـن شـانس را خواهد داشـت تـا تبدیل به 

بهتریـن بازیکـن فوتبال جهان شـود.
انتقـال به بایـرن مونیخ؟ بایرن همیشـه 
جهـان  هـای  باشـگاه  بزرگتریـن  از  یکـی 
بـوده و همـه بـه این امـر واقفنـد. بایرن هر 
سـال بـرای قهرمانـی در بوندسـلیگا رقابت 
مـی کنـد و آنهـا همیشـه در لیـگ قهرمانان 
اسـپانیا،  ایتالیـا،  در  همـه  دارنـد.  حضـور 
فرانسـه و تمام اروپا این موضوع را دانسـته 

و مـی بینند.
شـماره  ایـن  21؟  شـماره  پوشـیدن 
یـک عـدد تاریخی اسـت زیـرا در گذشـته 
بازیکـن بزرگی مانند فیلیپ الم این شـماره 
را پوشـیده اسـت. من افتخار مـی کنم لباس 
شـماره 21 را بر تن خواهـم کرد و امیدوارم 

بتوانـم پاسـخ لطـف باشـگاه را بدهم."

خبرهای کوتاه

امضای  با  رم  فوتبال  تیم  ایتالیایی  مهاجم 
قراردادی 16 میلیون یورویی به تیم شانگهای چین 

پیوست.
الشعراوی  استفان  اسپورتس،  تیتان  از  نقل  به 
معاینه های  موفقیت  با  رم  تیم  ایتالیایی  مهاجم 
پزشکی خود را در این تیم پشت سر گذاشتند و با 
قراردادی به ارزش 16 میلیون یورو به تیم شانگهای 
چین پیوست تا جدیدترین ستاره لیگ فوتبال چین 

لقب گیرد.
او بعد از پیوستن به تیم شانگهای گفت: چندین 
سال خیلی خوب و فراموش نشدنی در تیم رم داشتم 
و برای این همه مدت از هواداران، بازیکنان و باشگاه 
تشکر می کنم که توانستیم روزهای خوبی را کنار هم 
زندگی  در  جدیدی  قسمت  اکنون  از  باشیم.  داشته 
فوتبالی من ایجاد شده است و می خواهم بتوانم در 

این عرصه موفقیت های خودم را ادامه دهم.

الشعراوی به شانگهای 
چین پیوست

دروازه بان  اولین  برزیل  فوتبال  تیم  دروازه بان 
دستکش   3 فصل  یک  در  توانسته  که  است  تاریخ 

طالیی به دست بیاورد.
آمه  توانست در کوپا  آلیسون  تایمز،  از  نقل  به 
و  باشد  داشته  برزیل  همراه  خوبی  عملکرد  ریکا 
خودی  دروازه  رقابت ها  این  طول  در  بار  یک  تنها 
شد  باعث  خوب  عملکرد  همین  دید.  شده  باز  را 
خود  نام  به  را  رقابت ها  این  طالیی  دستکش  او  تا 

ثبت کند.
اولین  در  لیورپول  همراه  توانست  همچنین  او 
فصل حضور در این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان 
را نیز به دست بیاورد و دستکش طالیی این فصل از 
رقابت ها را به نام خود ثبت کرد. او در لیگ برتر نیز 
با وجود  تا  بیشتر از هر دروازه بانی کلین شیت کرد 
لیگ  طالیی  دستکش  برتر،  لیگ  در  قهرمانی  نایب 

برتر را نیز از آن خود کرده باشد.
به این ترتیب سال فوق العاده آلیسون با قهرمانی 
در کوپا تکمیل شد. او حاال باید خودش را به اردوی 
لیورپول قبل از شروع فصل برساند. او این فرصت 
را دارد تا با برتری برابر چلسی در سوپرجام اروپا 

یک جام دیگر را نیز به افتخارات خود اضافه کند.

۳ دستکش طالیی 
برای آلیسون در یک فصل

نیمار برای سرعت بخشیدن به روند بازگشتش 
به بارسا قرار است هفته جاری به بارسلون سفر کند.

ممکن  نیمار  آینده  موندودپورتیوو،  از  نقل  به 
طبق  شود.  روشن  تصورات  حد  از  زودتر  است 
برنامه  نیمار  وی"،  تی  بی  دی  "الپورتریا  ادعای 
سفری چند روزه به بارسلونا را تدارک دیده و هدف 
او این است که روند بازگشت خود به بارسلونا را 
تسریع بخشد. او همچنین قصد دارد خانه ای جدید 

در این شهر خریداری کند.
در  مختلفی  شایعات  اخیر،  هفته  دو  یکی  در 
منتشر شده  بارسا  به  نیمار  احتمالی  بازشگت  مورد 
است اما جمعه گذشته بارتومئو)رئیس بارسا( تاکید 
برزیلی  ستاره  این  جذب  برای  ای  برنامه  که  کرد 
اندازه  چه  تا  نیست  مشخص  که  ادعایی  ندارند. 
واقعیت داشته باشد چرا که رسانه های بارسلونا از 

توافق کلی نیمار و بارسا خبر می دهند.
با پی اس جی  مشکل اصلی، شروع مذاکرات 
است. ارتباط بسیار بد دو باشگاه باعث شده تا راه 
قصد  نیمار  اما  باشد  مسدود  مذاکره  هرگونه  برای 
پاریسی، روند  باشگاه  با تحت فشار قراردادن  دارد 

بازگشتش به بارسا را سرعت ببخشد.

سفر قریب الوقوع نیمار 
به بارسلونا

لوکاکو، مهاجم  ندارد روملو  منچستریونایتد عالقه ای 
بلجیکی خود را راحت از دست بدهد.

دو روز قبل پپ ماروتا، مدیر باشگاه اینتر رسما اعالم 
راجا  و  ایکاردی  مائورو  حفظ  به  تمایلی  باشگاه  این  کرد 
فروش  فهرست  در  بازیکن  دو  این  و  ندارد  ناینگوالن 
نراتزوری قرار گرفته اند. شایعات فراوانی در مورد جدایی 
ایکاردی در طول ماه های اخیر از اینتر شنیده شده بود که 

باالخره این هفته خود این باشگاه این اخبار را تایید کرد.
به  اینتر  باشگاه  شد  مدعی  الرپایلیکا  نشریه 
منچستریونایتد پیشنهاد داده برای انتقال روملو لوکاکو به مه 
آتزا، یکی از بین ایکاردی و ناینگوالن را جذب کنند که البته 

این پیشنهاد از سوی شیاطین سرخ رد شده است.
روملو لوکاکو تبدیل به هدف اول اینتر در بازار نقل و 
انتقاالت تابستانی شده است و با توجه به اینکه اوله گونار 
سولسشر در نیم فصل دوم سال قبل نشان داد تمایل زیادی 
به استفاده از این بازیکن به عنوان مهاجم ثابت ندارد، خود 

لوکاکو نیز عالقه زیادی به انتقال به اینتر دارد.
منابع  تامین  و  ایکاردی  فروش  برای  اینتر  شرایط  اما 
مالی جذب لوکاکو دشوار شده است. اگرچه این مهاجم 26 
ساله تا یک سال قبل مشتریان پر و پا قرصی همچون رئال 
مادرید داشت، اما حواشی فراوان فصل قبل و عدم تمدید 
ترکیب دور  از  او مدت زیادی  باعث شده  اینتر  با  قرارداد 

بماند و حاال کمتر تیمی برای خرید ایکاردی دست به کار 
می شود.

یونایتد و رد پیشنهاد معاوضه بازیکن با اینتر

براساس گزارش ها رئال مادرید آماده است تا برای به 
به عنوان  را  بیل  یا گرت  ایسکو  پوگبا،  خدمت گرفتن پل 

بخشی از این انتقال راهی منچستر کند.
رئال  که  کرد  ادعا  دیپورتیوو  موندو  اسپانیایی  نشریه 
به پرداخت 80 میلیون یورو برای به خدمت  مادرید مایل 

گیری هافبک فرانسوی منچستر یونایتد است.
همچنین آنها آماده اند تا به عنوان بخشی از این قرارداد 
ایسکو یا گرت بیل را به منچستر یونایتد واگذار کنند. رئال 
این  ایسکو در  امیدوار است که قرار دادن  به ویژه  مادرید 

پیشنهاد منچستر را به انجام این معامله مجاب کند.
در روز های گذشته خبرها حاکی از آن بود که پل پوگبا 
بعد از سپری کردن فصلی سخت با منچستر به دنبال جدایی 

از این باشگاه است. 
یونایتد  منچستر  در  حضورش  فصل  اولین  در  پوگبا 
شروع امیدوار کننده ای داشت و به همراه این باشگاه موفق 

به قهرمانی لیگ اروپا و جام اتحادیه انگلیس شد.
نیمکت نشینی اش  به  با ژوزه مورینیو  او  اما اختالف 
منجر شد. هرچند با حضور اوله گنار سولسشر روی نیمکت 
شیاطین سرخ، این هافبک فرانسوی تا اندازه ای به روزهای 
در  خوبش  روزهای  نتواست  هم  باز  اما  برگشت  خوبش 
الدترافورد  ترک  دنبال  به  اکنون  و  کند  تکرار  را  یوونتوس 

است.
و  نقل  رکورد  شکستن  با  پیش  فصل  سه  منچستر 
از  پوند  میلیون   89 ازای  در  را  پوگبا  پل  جهان  انتقاالتی 

سادگی  به  نمی رسد  بنظر  و  گرفت  خدمت  به  یوونتوس 
حاضر به جدایی این بازیکن باشد.

ایسکو و بیل، دو قربانی رئال مادرید برای خرید پوگبا

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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برایم  درس هایش  که  هرچند  بودم.  حاضر 
سوالی  هیچ  استادم،  توصیه ی  با  بود.  مضحک 
اسالمی  ثقافت  استاد  از  سال  چهار  طول  در 
نپرسیدم. هیچ عالقه ای هم به بحث های تکراری 
عوض  در  نداشتم.  ساختگی شان  روایت های  و 
در تمامی ساعات این مضمون اجباری و اضافه، 
با  ستیز  شاهد  بودم.  طالبانی  اندیشه های  شاهد 
انسانیت و مدرنیت. شاهد افراطیت و خشونت. 
نفر.  از 160  بیش تر  بود. شاید  ما شلوغ  کالس 
طبیعی است که بقیه ی هم صنفانم مثل من نبودند. 

هیچ اقدامی از سوی حکومت روی دست گرفته 
و  استاد  بازداشت  به  ماجرا  این  هم  حاال  نشد. 
دانشجویانی که عماًل در صف داعش قرار دارند، 
خالصه خواهد شد. دانشگاه های کشور همچنان 
بستری برای رشد و ترویج افراطیت باقی خواهد 
تالش  سربازگیری  برای  بسیاری  استادان  ماند. 
خواهند کرد و جوانان بسیاری در صف گروه های 
تروریستی خواهند پیوست. مگر این که حکومت 
از باالترین مرجع قدرت )ارگ ریاست جمهوری( 
به عنوان یک خطر  را  افراطیت  ترویج  مسئله ای 
جدی بگیرد. همان گونه که پای افراطیت را با زور 
باید  باز کرده،  به دانشکده های غیر از شرعیات 
دوباره با همان روش دست این عناصر را در قدم 
اول از دانشکده ها کوتاه کند. دانشکده ی شرعیات 
را هم به تمام معنا تحت نظارت قرار دهد. این 
کار فعاًل از توان هیئت رهبری دانشگاه کابل و 
وزارت تحصیالت عالی خارج است. اقدام فراتر 
که  چرا  می خواهد  عالی  تحصیالت  وزارت  از 
از وزارت  فراتر  نادرست، حمایت های  کار  این 

تحصیالت عالی دارد. 
هیچ  بدون  زیاد  احتمال  به  حکومت 
قضیه می گذرد.  این  کنار  از  نظارتی  و  تغییرات 
ثقافت  مضمون  برداشتن  که  می کند  فکر  چون 
ماننده  رشته های  درسی  کریکولم  از  اسالمی 
و...  کمپیوترساینس  فارمسی،  اقتصاد،  انجنیری، 
بنابراین  دارد.  قرار  افکار عمومی  با  تعارض  در 
باید خدمت تان به عرض برسانم که دانشگاه کابل 
همچنان یکی از بهترین شاپنگ مال های گروه های 
تروریستی باقی خواهد ماند. هر گروه تروریستی 
دیگری که ظهور کند، دانشگاه کابل همچنان در 
بکر  و  مرغوب  بود. جنس های  خدمت خواهد 
عرضه خواهد کرد. حاال مرا متهم به اسالم ستیزی 
نکنید، چون اسالم چیزی نیست که در چپترهای 

ثقافت اسالمی درج شده است. 

دانشگاه  از  داعش  افراد  دست گیری  خبر 
تعجب  زیاد  می دانم  شنیده اید.  حتما  را  کابل 
نمی کنید، چون جای تعجب ندارد. من معتقدم که 
اگر فردا یک گروه تروریستی وحشی تر و شقی تر 
دیگر ظهور کند و با داعیه ی اسالمی به جان مردم 
خواهد  خدمت  در  بازهم  کابل  دانشگاه  بیفتد، 
بود. بگذارید چشم دید خودم را از دانشگاه کابل 

برای تان عرض کنم.
شدم.  کابل  دانشگاه  وارد  قبل  سال  یازده 
القاعده  نبود. طالبان و  از داعش  آن زمان خبری 
دشمن درجه یک مردم بودند. رشته ی تحصیلی 
اقتصاد را انتخاب کرده بودم. وقتی اولین سمستر 
از  یکی  اسالمی  ثقافت  شد،  شروع  درسی 
مضمون های درسی ما بود. من هیچ ربطی میان 
ثقافت اسالمی و رشته ی اقتصاد نمی دیدم. باری 
با یکی از استادان دانشکده ی اقتصاد مطرح کردم 
مضمون  این  چرا  که  بودم  معترض  به نحوی  و 
بی ربط وارد کریکولم درسی اقتصاد شده، او در 
پاسخ به من گفت: ثقافت اسالمی یک مضمون 
دانشکده ها  و  رشته ها  تمامی  در  است.  اجباری 
تدریس می شود. ما نیز در اوایل مخالفت کردیم، 
با  ما  بود.  ما  از  قوی تر  اجبار  این  پشتوانه ی  اما 
استدالل به مخالفت برخاستیم اما حامیان ثقافت 
اسالمی با زور بر ما پیروز شدند. این ها )حامیان 
ثقافت اسالمی( از باالترین مرجع قدرت که ارگ 
ریاست جمهوری باشد، وارد شده و به تبع پا روی 
گلوی وزارت تحصیالت عالی گذاشته، خودت 

می دانی که وزیر تحصیالت عالی هم فرمان بردار 
با  نمی تواند  است.  جمهوری  ریاست  ارگ 
کافی  دلیل  اگر  حتا  کند.  مخالفت  دستورات 
را  متاسفانه دالیلش  باشد،  داشته  برای مخالفت 
برای خودش نگه می دارد. برای شما هم توصیه 
بحث  وارد  اسالمی  ثقافت  استاد  با  که  می کنیم 
نشوید. در کالس هایش حاضر شوید و چپترش 
را برای امتحان بخوانید. مجبورید این بار اضافی 

را به دوش بکشید.
من تقریبا در تمامی ساعات ثقافت اسالمی 

هر سر در کالس ما، یک سودای جداگانه داشت. 
اسالمی  ثقافت  بحث های  اشتیاق  با  عده ای 
کنایه  گاه گاهی  هم  ما  به  و  می کردند  دنبال  را 
شنیدم  هم صنفانم  از  تعدادی  از  بارها  می زدند. 
انتحاری را یک عمل فداکارانه می خواندند.  که 
انتحاری را هم ترسو و بزدل  مخالفین حمله ی 
سر  بر  بحث  اگر  شاید  و  می کردند  خطاب 
غیرمجاز بودن حمله ی انتحاری به دراز می کشید، 

با خشونت روبه رو می شدیم.
دانشکده ی  از  اسالمی  ثقافت  استادان 
مخصوص  دانشکده  این  می آمدند.  شرعیات 
باورهای  ترویج  بود. مخصوص  بحث ها  همین 
همین  برای  است.  هم  هنوز  افراطی.  و  طالبانی 
یا  کابل  دانشگاه  از  داعش  افراد  دست گیری 
ننگرهار یا هر دانشگاه دیگری، خبر غیرمنتظره 
نیست. چه ما بپذیریم چه نپذیریم، تا وقتی این 
دانشکده با همین دستورالعمل پیش برود، طالب 
و داعش و القاعده در دانشگاه های کشور حضور 
زیادند.  نیستند،  هم  یکی-دوتا  داشت.  خواهند 
وقتی می شنویم که یکی از افراد بازداشت شده، 
محصل برحال دانشکده ی فارمسی بوده، اتومات 
باید به پیامدهای تدریس مضمون اجباری ثقافت 
اسالمی و ارتباط استادان بدفکر شرعیات با این 
محصلین باشیم. درست همان گونه که هم صنفی 
من در اقتصاد مدافع حمله ی انتحاری شده بود. 
شاید هم تا به حال خودش را انتحار کرده باشد 
به نحوی دست داشته،  انتحاری  یا در حمالت 

چه بدانم. 
آن چه در این میان قابل تأمل و نگرانی است، 
عملکرد حکومت است. بار اول نیست که خبر 
دست گیری افراد به اتهام همکاری با تروریستان 
از دانشگاه کابل به گوش مان می رسد. چندسال 
از  دست ساخته ی شان  بمب  با  عده ای  هم  قبل 
اما  شد.  نشر  رسانه ها  در  شرعیات  دانشکده ی 

عیسا قلندر 

دانشگاه کابل؛ بهترین شاپنگ ماِل گروه های تروریستی


