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صفحه ۶

رییس جمهوری برزیل از پسرش خواست 
سفیر این کشور در امریکا شود

صفحه ۶

کیم جونگ-اون به مقام ریاست 
کشور کوریای شمالی رسید

صفحه ۷

۱۲۰ میلیون یورو کافی نیست؛ اتلتیکو 
و تهدید بارسلونا برای جذب گریزمان

صفحه ۷

رومینیگه: 
هنوز تصمیمی در مورد سانه گرفته نشده

صفحه ۴

واقعیت  به  دیگر  زمانی  هر  از  افغانستان  در  صلح  رویای  می رسد  به نظر 
بسیار  هم  و  است  مصمم  هم  آمریکا  اول،  دلیل:  به  چند  است.  شده  نزدیک تر 

خوش بین. زلمی خلیل زاد فرستاده ی ویژه ی آمریکا برای صلح افغانستان در...

در خانه ای نزدیک به دامنه ی کوهی که کابل را احاطه کرده، با یک کارمند سابق دولت مالقات می کنم. 
او می خواهد ناشناس باقی بماند زیرا می ترسد کارش واکنش شدیدی را در پی داشته باشد. اما می خواهد 

جهان داستانش را بشنود.
او می گوید که رییس سابقش که یکی از وزرای ارشد دولت است، بارها و بارها او را مورد آزار و 

اذیت قرار داده است. او می گوید یک روز که به دفتر وزیر رفت، وزیر سعی کرد به او حمله فیزیکی کند: 
»او مستقیما از من تقاضای رابطه جنسی کرد. به او گفتم که من کارمند واجد شرایط و باتجربه هستم. هرگز 
فکر نمی کردم که تو چنین چیزهایی را به من بگویی. ایستادم تا از دفترش خارج شوم. او دستم را گرفت 
و مرا به اتاقی در پشت دفترش برد. او مرا به سمت اتاق هل داد و گفت ‘فقط چند دقیقه طول می کشد...

طالبان پس از صلح؛ آیا هزاران جنگ جوی 
طالب سالح شان را بر زمین خواهند گذاشت؟

رسوایی جنسی در قلب حکومت افغانستان

صفحه ۴

طالبان سه مشکل دارند: امریکا، حکومت کابل و مخالفان سیاسی حکومت 
کابل. طالبان شکست در برابر امریکا را پذیرفته اند. به این معنا که می دانند اگر با 
این غوِل نظامی کنار نیایند، احیا کردن امارت اسالمی بسیار دشوار خواهد بود. 

هرچند طالبان در تبلیغات خود سخنان درشتی به امریکا حواله می کنند،...

دو طریقه ی حالل برای پیمان شکنی

صفحه ۵

از  بزرگی  بخش  افغانستان،  در  خشونت  و  جنگ  دهه  چهار  جریان  در 
مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب فیزیکی و روانی دیده اند. هرچند آمار 

آسیب دیدگان هنوز مشخص نیست، اما براساس آمار وزارت دولت در...

دست مسئوالن در جیب معلوالن؛ چرا 
قانون حمایت از معلوالن بی سرنوشت است؟

صفحه ۲

صفحه ۳

اتهام فحشا در ارگ؛ 
خاموشی چرا؟

سنگین  اتهام  از  ماه  دو  به  نزدیک 
و  فساد  ترویج  ارگ گذشت:  آدرس  به 
هنوز  ریاست جمهوری.  نهاد  در  فحشا 
این  پرونده ی  نمی دانند سرنوشت  مردم 
حبیب اهلل  آن  زمان  در  شد.  چه    اتهام 
رییس جمهور  پیشین  مشاور  احمد زی، 
اشرف  نزدیکان  از  برخی  که  کرد  ادعا 
غنی در بدل چوکی، از خانم ها تقاضای 
جنسی دارد. مریم وردک، مشاور پیشین 
این  گفت وگویی  در  نیز  امنیت  شورای 
ادعا را تایید کرد. این  ادعاها، افغانستان 
از  بیش  زنان در حکومت  داد.  تکان  را 
این  اتهام قرار  همه در معرض سنگینی 
کاربران  سوی  از  این  اتهام  گرفتند. 
گرفته  اجتماعی خیلی جدی  شبکه های 
بزرگ  »رسوایی  لقب  آن  به  و  شد 
ملی  وحدت  حکومت  برای  اخالقی« 

داده شد.
اتهام  این  آغاز  در  نیز  حکومت 
سطح  در  واکنش ها  گرفت.  جدی  را 
مقام های درجه اول کشور گسترده بود. 
کاخ ریاست جمهوری در واکنش به این 
اظهارات، قول بررسی جدی این ادعاها 
را داد. دادستانی اعالن کرد این پرونده 
از  می کند.  بررسی  علنی  به صورت  را 
اما  گذشته،  ماه  دو  به  نزدیک  زمان  آن 
نیست.  این  پرونده  از سرنوشت  خبری 
برای  نیز  پرونده  این  فراموشی  ترس 
مردم دور از انتظار نیست؛ تجربه ی پنج 
سال گذشته همین فراموشی بوده است. 
دولت اغلب در چنین مواردی اقدام به 
و  می کنند  بررسی  کمیسیون  یک  ایجاد 
رسانه ای،  اعتراضات  فروکش  از  پس 
بی سروصدا و ساکت از کنارش گذشته 

است...

صفحه ۲

خلیل زاد: 

امریکا می خواهد از خود میراث مثبت 
در افغانستان به جا بگذارد



حمله ی انتحاری یک کودک به یک مراسم عروسی در ننگرهار ۶ کشته بر جای گذاشت
یک  نتیجه ی  در  که  می گویند  ننگرهار  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
حمله ی انتحاری در یک مراسم عروسی در ولسوالی »پچیراگام این« والیت شش نفر 

کشته و 14 نفر دیگر زخمی شده اند.
در میان کشته شدگان این حمله ملک تور، یک بزرگ قومی، یک کودک و چهار 

غیرنظامی دیگر شاملند.
عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه ی صبح دیروز )جمعه، 21 سرطان( در مراسم عروسی 

برادرزاده ی ملک تور در روستای »براگام« ولسوالی پچیراگام رخ داده است.

انجام شده  از سوی یک کودک  انتحاری  این حمله ی  که  آقای خوگیانی گفت 
و  جالل آباد  شهر  شفاخانه  به  درمان  برای  حمله  این  زخمیان  او،  گفته ی  به  است. 
شفاخانه های ولسوالی پچیراگام منتقل شده اند. وضعیت شماری از زخمیان این رویداد 

نیز وخیم گزارش شده است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان 

اما هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
ناامن ترین والیات به حساب می آید که  از  ننگرهار در شرق کشور یکی  والیت 
گروه های تروریستی طالبان و داعش در بخش های آن حضور و فعالیت گسترده دارند.

سرنوشت  که  بداند  باید  حکومت  اما 
سرنوشت  به  خورده  گره  این  پرونده 
سال   18 در  افغان  زنان  افغانستان.  زنان 
رسیدن  برای  را  سختی  راه  گذشته، 
حکومت  در  شریک شدن  و  قدرت  به 
به  از طرف دیگر تعهد دولت  پیموده اند. 
هم  بیرونی  دوستان  و  بین المللی  شرکای 
ساختار  در  زنان  جایگاه  که  است  همین 
به  طریق حضورشان  از  افغانستان  دولت 
 رسمیت شناخته شود. چگونگی برخورد 
مسایل  از  بسیاری  روی  پرونده  این  با 
تأثیر می گذارد. رویکردی سهل انگارانه ای 
مواردِ  سایر  در  دولت  هنوز  تا  که  را 
قابل بررسی اتخاذ کرده، اگر در این مورد 
زنان  برای  هزینه اش  کند،  انتخاب  نیز 

گران تمام خواهد شد.
رسانه ها  برخی  دوباره  به تازگی 
گزارشی از فحشا و درخواست جنسی از 
زنان در ادارات دولتی منتشر کرده است. 
منتشر  آن  را  بی بی سی  که  درگزارشی 
کرده، شش زن ادعا کرده اند که مورد آزار 
و اذیت جنسی قرار گرفته اند. این گزارش 
در  زنان  از  سوءاستفاده  می دهد  نشان 
حکومت و نهادهای دولتی گسترده است، 
به همین دلیل ارگ باید این ادعا را جدی 
دو  از  پرونده  این  بررسی  پی آمد  بگیرد. 
یا  است  درست  یا  نیست؛  خارج  حالت 
و  حکومت  است  درست  اگر  نادرست. 
در رأس آن رییس جمهور می تواند از یک 
جلوگیری  ویران گر  و  خاموش  فاجعه ی 
ارشد  مقام های  اگر ریگی در کفش  کند. 
برای  نباید  این  کار  نیست،  حکومتی 
باشد.  همراه  هراس  و  ترس  با  آن ها 
باید  دروغ  ادعای  است،  نادرست  اگر 
بازخواست در پی داشته باشد. چرا زنان 
باید قربانی روابط سیاسی سیاست مداران 
آقای  ادعای  به  واکنش  در  ارگ  شوند. 
از  به خاطر  او  که  است  گفته  احمدزی 
مشاوریت  در  کرسی اش  دست دادن 
را مطرح کرده  ادعاها  این  رییس جمهور، 
است. فروکاست این اتهام بزرگ به چنین 
مسایل کوچک درست نیست. ادعا بزرگ 
است و بررسی جدی می خواهد. در غیر 
خواهد  بدل  سنت  یک  به  رویه  این  آن، 
دلیلی  به هر  هرکسی  باشد  قرار  اگر  شد. 
دست  شد،  گذاشته  کنار  حکومت  از 
سنگ  بزند،  بزرگ  تخریب کاری  به چنین 

روی سنگ بند نمی شود.
حکومت  و  دادستانی  پاسخ  ظاهرا 
این است که آقای احمدزی حاضر نشده 
اسناد ارایه کند. آقای احمدزی گفته است 
بین المللی  نهادهای  اختیار  در  را  اسناد 
بی طرف قرار می دهد. تن دادن حکومت به 
این یک  ندارد.  نیز مشکلی  این خواست 
دادستانی  حکومت.  برای  است  فرصت 
بیرونی  تحقیقاتی  نهادهای  همکاری  با 
این پرونده را بررسی کند.  بهتر می تواند 
دست رفته ی  از  اعتماد  کار  این  پی آمد 
این  ما  نظر  بازمی گردد.  که  است  مردم 
قدری  به  اتهام  این  بزرگی  که  است 
نمی تواند  تنهایی  به  دادستانی  که  است 
اعتماد مردم را برگرداند. در این  صورت 
فراری  راه  نمی تواند  احمدزی  آقای  هم 
داشته باشد و نیز درستی و نادرستی این 
عملکرد  متاسفانه  می شود.  روشن  ادعا 
میان  به  را  گمان  این  دادستانی  گذشته ی 
نیز  پرونده  این  با  است  ممکن  که  آورده 
گاهی  گذشته  در  شود.  سیاسی  برخورد 
شده  سیاسی  زدوبندهای  وارد  دادستانی 
بی طرف  و  مستقل  نهاد  یک  به عنوان  و 

جایگاه خود را حفط نتوانسته است.
فراتر  معنای  پرونده  این   فرجام  در 
آدم  چند  توسط  اخالقی  رسوایی  یک  از 
این که  دارد؛  ملی  وحدت  حکومت  در 
افغانستان  در  را  دموکراسی  بن  و  بیخ 
طالبان  این طوری  ادعای  می کند.  تهدید 
بر کرسی می نشیند که حکومت افغانستان 
گروه  می کنند.  متهم  فحشا  ترویج  به  را 
با  مساوی  را  زنان  آزادی  همیشه  طالبان 
فحشا  آزادی  و  جنسی  لجام گسیختگی 

خوانده است.
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اطالعات روز: رییس جمهور 
با  دیداری  در  غنی  اشرف 
افغانستان  بورد  کرکت  اعضای 
مشکالت  که  است  داده  هدایت 
نیازمندی های  و  ساختاری 
کرکت بورد بررسی و برای رفع 
آن ها به گونه ی عاجل اقدام شود.
کرکت  اعضای  دیدار  در 
که  غنی  رییس جمهور  با  بورد 
شام دو روز پیش )پنج شنبه، 20 
وضعیت  شده،  انجام  سرطان( 
جریان  در  افغانستان  کرکت 
 2019 جهانی  جام  مسابقات 
کرکت و پس از آن مورد بررسی 

قرار گرفته است.
ارگ  اعالمیه ی  در 
که  است  آمده  ریاست جمهوری 
از  قدردانی  ضمن  غنی  آقای 
تالش های تیم ملی کرکت کشور 
تیم ملی  همچنان گفته است که 
افتخارات  همیشه  کشور  کرکت 
برای  بزرگ  دست آوردهای  و 
است  کرده  کسب  افغانستان 
یک  مردم  برای  تیم  موفقیت  و 

موضوع مهم می باشد.
است:  افزوده  غنی  آقای 
مردم  ملی  سرمایه ی  »کرکت 
بهبود  به خاطر  باید  و  است 
وضعیت آن سرمایه گذاری کنیم. 
و  دارایی  یک  به حیث  کرکت 
سرتاسری  باید  ملی  سرمایه ی 
انکشاف  و  رشد  برای  و  شود 
و  کوتاه مدت  برنامه های  آن 
گرفته  دست  روی  درازمدت 

شود.«
مشکالت  به  اشاره  با  او 

تیم  نیازمندی های  و  ساختاری 
ملی کرکت گفته که کرکت بورد 
مسئولیت دارد تا برای درخشش 
عالی تیم ملی کرکت تالش کرده 
ایجاد  تیم  را در  اتحاد  و نظم و 

کند.
به گفته ی رییس جمهور، تیم 
جهانی  جام  کشور  کرکت  ملی 
کرکت بیست آوره را در پیش رو 
دارد و برای موفقیت در آن باید 

آمادگی بگیرد.
کرکت  جهانی  جام 

 2020 سال  در  بیست آوره 
آسترالیا  میزبانی  به  میالدی 
در  افغانستان  می شود.  برگزار 
میان هشت تیمی است که به طور 
کرکت  جهانی  جام  به  مستقیم 

بیست آوره راه یافته است.
که  است  حالی  در  این 
در  بازی اش   9 در  افغانستان 
در   2019 کرکت  جهانی  جام 
نیوزیلند،  آسترالیا،  تیم های  برابر 
جنوبی،  آفریقای  سریالنکا، 
بنگالدیش،  هند،  انگلستان، 

میدان  به  وست اندیز  و  پاکستان 
بازی   9 این  تمامی  در  و  رفت 

شکست خورد.
 2019 کرکت  جهانی  جام 
به  انگلستان  میزبانی  به  میالدی 
تاریخ )1 جون/ 11 جوزا( آغاز 
شده بود و تا دو روز دیگر )14 
جوالی/ 23 سرطان( ادامه دارد.

شکست   9 با  همزمان 
کرکت  ملی  تیم  پی درپی 
جام  رقابت های  در  کشور 
میالدی   2019 کرکت  جهانی 
کابل،  به  تیم  این  بازگشت  و 
بورد  کرکت  مقام  سه  وظایف 
از جمله اسداهلل خان، سرپرست 
احمدزی،  دولت خان  اجرایی، 
و  گزینش  کمیته  پیشین  رییس 
به  مطبوعاتی  مدیر  نوید ساحل، 

حالت تعلیق درآمد.
تازگی  به  هم  سویی  از 
راشد خان آرمان به عنوان کاپتان 
افغان  اصغر  و  کرکت  ملی  تیم 
تیم  این  کاپیتان  معاون  به عنوان 

گماشته شده اند. 

رییس جمهور غنی: 
مشکالت ساختاری و نیازمندی های کرکت بورد بررسی و برای رفع آن اقدام شود

خلیل زاد: 
امریکا می خواهد از خود میراث مثبت در افغانستان به جا بگذارد

ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
وزارت خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان گفته است 
افغانستان  جنگ  از  گریز  و  رهایی  تالش  در  امریکا  که 
در  خود  از  مثبت  میراث  یک  می خواهد  بلکه  نیست، 

افغانستان به جا بگذارد.
آقای خلیل زاد اخیرا در مصاحبه با انستیتوت »جورج 
جنگ  به  می خواهد  کشورش  که  است  گفته  تاون« 

افغانستان از راه گفت وگو و مذاکره پایان دهد. 
او تأکید کرده است که امریکا به دنبال توافق خروج از 
افغانستان نیست، بلکه می خواهد یک توافق صلح به دست 

بیاید؛ صلحی که در نتیجه ی آن امریکا بتواند به رابطه ی 
درازمدتش با افغانستان ادامه دهد.

آقای خلیل زاد گفته است: »ما می خواهیم از خود یک 
ما  بگذاریم.  جا  به  ]افغانستان[  جا  این  در  مثبت  میراث 
نمی خواهیم رهایی یابیم و فرار کنیم. ما در تالش توافق 
صلح  توافق  یک  می خواهیم  بلکه  نیستیم،  خروج  برای 
و  درازمدت  رابطه ی  یک  افغانستان  با  ما  و  آید  به دست 

همکااری را می خواهیم.«
مطرح  حالی  در  خلیل زاد  سوی  از  اظهارات  این 
از  خارجی  نیروهای  خروج  به  طالبان  گروه  که  می شود 

برای  گروه  این  شرط  اساسی ترین  به عنوان  افغانستان 
حاضر شدن به گفت وگوی مستقیم با حکومت افغانستان 

تأکید دارد.
مشترک  ستاد  نامزدرییس  میلی،  مارک  هم  سویی  از 
ارتش امریکا به تازگی خروج زودهنگام نیروهای امریکایی 
از افغانستان را یک اشتباه استراتژیک دانسته است. آقای 
خدمات  کمیته ی  نشست  یک  در  را  اظهارات  این  میلی 

نظامی مجلس سنای امریکا مطرح کرده است. 
این جنرال آمریکایی افزوده است که جنگ افغانستان 

تنها از راه مذاکره و گفت وگو حل شده می تواند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور 
ذخیره گاه  باب  سه  که  است  کرده  اعالم 
مبارزه  نیروهای  سوی  از  مخدر  مواد 
ولسوالی  در  وزارت  این  مخدر  مواد  با 
»بکواه« والیت فراه از بین برده شده است. 
در این ذخیره گاه ها بیش تر از 180 تُن مواد 
هیرویین،  جمله  از  مختلف النوع  مخدر 
نگهداری  کیمیاوی  مواد  و  چرس  شیشه، 

می شده است.
در اعالمیه ی وزارت داخله که دیروز 

آمده  شده،  منتشر  سرطان(   21 )جمعه، 
است که این ذخیره گاه ها دو شب قبل در 
مواد  با  مبارزه  نیروهای  عملیات  جریان 
و  بازار«  »شیشکی  روستاهای  در  مخدر 
شده  برده  بین  از  بکواه  ولسوالی  »دود« 

است.
کیلوگرام   58 عملیات  این  در جریان 
هزار   7 شیشه،  کیلوگرام   132 هیرویین، 
کلوراید،  امونیم  کیمیاوی  مواد  کیلوگرام 
هایدراید،  اسیتیک  تیزاب  لیتر  هزار   57

 17 اسیتون،  کیمیاوی  مواد  لیتر  هزار   12
پروسس  دستگاه   25 چرس،  کیلوگرام 
 600 سوداش،  کیلوگرام  هزار  سه  شیشه، 
کیلوگرام فاسفورس، 300 کیلوگرام امونیم 
نایتریت، 100 هزار کیلوگرام مواد کیمیاوی 
دو  انفجاری،  مواد  فرش  تخته  دو  جامد، 
عراده موترسایکل، سه فیر مرمی راکت و 
سه فیر مرمی هاوان کشف و از بین برده 

شده است.
از  زیادی  مقدار  اعالمیه،  از  نقل  به 

به دست آمده  انفجاری  مواد  و  تجهیزات 
و  انتحاری  حمالت  در  ذخیره گاه  این  از 

موتربمب استفاده می شده است.
از  افغانستان  غرب  در  فراه  والیت 
است  کشور  این  ناامن  والیت های  جمله 
فعالیت  و  آن حضور  در  طالبان  گروه  که 

گسترده دارد.
مواد مخدر نیز از منابع عایداتی گروه 
طالبان برای تأمین هزینه ی جنگ این گروه 

با نیروهای امنیتی دانسته می شود.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور 
با  مبارزه  پولیس  که  است  کرده  اعالم 
دیگر  نفر  یک  وزارت  این  جنایی  جرایم 
متهم به قتل »مینه منگل«، مشاور کمیسیون 
بازداشت  را  نمایندگان  مجلس  فرهنگی 
شمار  نفر  این  بازداشت  با  است.  کرده 
بازداشت  منگل  خانم  اتهام  به  که  کسانی 

شده اند، به سه نفر می رسد.
دو  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
منتشر  سرطان(   20 )پنج شنبه،  قبل  شب 

بازداشت شده  فرد  که  است  آمده  شده، 
در  قبل  روز  دو  و  دارد  نام  دوست محمد 
جریان عملیات اوپراتیفی نیروهای پولیس 
مربوطات  از  جنایی  جرایم  با  مبارزه 
ولسوالی محمدآغه والیت لوگر بازداشت 

شده است.
بازداشت شده  فرد  اعالمیه،  از  نقل  به 
منگل«  »مینه  قتل  در  دخیل  افراد  از  یکی 
بوده و خانواده ی خانم منگل نیز به گونه ی 
مستقیم ادعا کرده که او در قتل دخترشان 

نقش داشته است.
است  افزوده  ادامه  در  داخله  وزارت 
این زمینه جریان  بیش تر در  که تحقیقات 

دارد.
جوزای  پنجم  تاریخ  به  وزارت  این 
دو  که  بود  کرده  اعالم  نیز  جاری  سال 
جریان  در  منگل«  »مینه  قتل  به  متهم  فرد 
از  پولیس  نیروهای  جداگانه  عملیات  دو 

مربوطات شهر کابل بازداشت شده اند.
وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 

اطالعات  روزنامه  به  زمان  آن  در  داخله 
روز گفته بود که چند نفر دیگر نیز به اتهام 
قتل خانم منگل تحت پی گرد پولیس قرار 

دارند.
مشاور  منگل،  مینه  که   است  گفتنی 
به  نمایندگان  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
از  که  ثور سال جاری هنگامی  تاریخ 21 
خانه به سوی دفتر کارش می رفت، در یک 
حوزه ی  مربوطات  در  مسلحانه  حمله ی 
هشتم امنیتی پولیس شهر کابل کشته شد.

سومین فرد متهم به قتل »مینه منگل« بازداشت شد

بیش از ۱۸۰ ُتن مواد مخدر در جریان عملیات نیروهای افغان در فراه از بین برده شد
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مترجم: جلیل پژواک

کارش  سرنوشــت  دربــاره ی  او  از 
کــرد  تــالش  کــه  می گویــد  می پرســم. 
ــت  ــت صحب ــا دول ــه ب ــن حادث ــورد ای در م
ــن  ــد: »تصــور ک ــه ش ــه او گفت ــا ب ــد، ام کن
ــا  ــد ام ــول می آی ــی ات پ ــاب بانک ــه حس ب
ــری.« ــه آن را نگی ــری ک ــم می گی ــو تصمی ت
او در جریــان گفت وگــو بــه گریــه 
ــن چیزهــا خــواب  ــد: »ای ــد و می گوی می افت
ــرده  ــی و افس ــوده. عصبان ــب هایم را رب ش
می شــوم. اگــر پیــش قاضــی، پولیــس، 
دادســتان یــا هرکــس دیگــری شــکایت 
ــی  ــه جنس ــان رابط ــز خواه ــا نی ــی، آن ه کن
ــی کــه آن هــا  ــا شــما می شــوند. پــس وقت ب
ــه کســی  ــه چ ــد، ب ــی ندارن ــن کار باک از ای
می توانــی مراجعــه کنــی؟ مثــل ایــن اســت 
ــر  ــده. ه ــگ ش ــی از فرهن ــاال بخش ــه ح ک
ــد  ــرت باشــد می خواه ــه دور و ب ــردی ک م

ــد.« ــته باش ــی داش ــه جنس ــو رابط ــا ت ب
ــنیده  ــه و ناش ــا ناگفت ــتان ها ی ــن داس ای
در  جــز  کســی  یــا  می ماندنــد  باقــی 
ــرد  ــرات نمی ک ــخصی ج ــای ش گفت وگوه
ــه در  ــا این ک ــد ت ــت کن ــورد آن صحب در م
مــاه مـِـی آزار و اذیــت جنســی در حکومــت 
افغانســتان، در کانــون توجــه قــرار گرفــت. 
جنــرال حبیــب اهلل احمــدزی، مشــاور ســابق 
ــی  ــب سیاس ــاال رقی ــه ح ــور ک رییس جمه
بــا  مصاحبــه ای  جریــان  در  اســت  وی 
ــورد  ــن م ــان در ای ــری افغ ــال خب ــک کان ی

ــرد. ــت ک صحب
ــات ارشــد و سیاســت مداران را  او مقام

بــه »ترویــج فحشــا« متهــم کــرد.
ــا  ــت م ــور درخواس ــر رییس جمه دفت
ــه ســواالتی  ــه رد کــرد و ب ــرای مصاحب را ب
ــود  ــده ب ــتاده ش ــل فرس ــق ایمی ــه از طری ک

ــه بیانیــه ی  ــداد. آن هــا مــا را ب ــز پاســخ ن نی
همــه ی  گفته انــد  آن  در  کــه  پیشــین 
اتهامــات جنــرال احمــدزی کامــال دروغ 
ــای  ــع و انگیزه ه ــر مناف ــت و او به خاط اس
ارجــاع  می گویــد،  دروغ  شــخصی اش 

ــد. دادن
پــس از آن نرگــس نهــان، وزیــر معــادن 
ــم افغانســتان در تویتــرش نوشــت:  و پترولی
»به عنــوان یــک عضــو زن کابینــه حکومــت 
وحــدت ملــی می توانــم بــا اطمینــان بگویــم 

کــه ایــن اتهامــات بی اســاس هســتند.«
ــوق  ــر حق ــی، کنش گ ــه کوف ــا فوزی ام
زن در افغانســتان کــه تــا همیــن اواخــر 
عضــو مجلــس ایــن کشــور بــود، می گویــد 
ــورد آزار و  ــیاری را در م ــکایات بس ــه ش ک
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــت جنس اذی
ــد. ــانه می گیرن ــی را نش ــت فعل ــردان دول م
ــی  ــت دفاع ــش دول ــد: »واکن او می گوی
ــوان  ــه عن ــن مشــکل ب ــه ای ــا ب اســت. آن ه
ــه  ــد ن ــگاه می کنن ــی ن ــأله سیاس ــک مس ی
مشــکلی کــه مربــوط بــه تمــام زنــان 
از  معافیــت  فرهنــگ  اســت.  افغانســتان 
مجــازات وجــود دارد. مردانــی کــه مرتکــب 
ــت  ــن حکوم ــوند، درون ای ــن کار می ش ای
احســاس امنیــت می کننــد و بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه تشــویق می شــوند دســت 
دســت  ایــن  از  بیش تــری  جرایــم  بــه 

ــد.« بزنن
تــا  اســت  داده  دســتور  حکومــت 
اتهامــات آزار و اذیــت جنســی بررســی 
شــود. ایــن کار توســط دفتــر دادســتان 
کل انجــام می شــود، مــردی کــه توســط 
اســت. شــده  منصــوب  رییس جمهــور 

ــا جمشــید رســولی، ســخن گوی  مــن ب

دادســتانی کل در دفتــرش در کابــل مالقــات 
ــی پشــت  ــور غن ــردم. عکــس رییس جمه ک

میــزش آویــزان اســت.
از او پرســیدم کــه چــرا مــردم بایــد باور 
کننــد کــه تحقیقــات بی طرفانــه خواهــد بود. 
او گفــت: »قانــون اساســی ایــن حــق را بــه 
دادســتان کل داده اســت تــا مســتقل باشــد. 
امــا از کنش گــران، علمــا و ســازمان های 
در  کــه  خواســته ایم  نیــز  حقوق بشــری 
تحقیقــات ســهیم شــوند تــا مــردم مطمییــن 

ــتیم.« ــرف هس ــا بی ط ــه م ــوند ک ش
بــه او گفتــم زنانــی کــه بــا مــا صحبــت 
درج  بــرای  کــه  می گوینــد  کرده انــد 
ــای  ــه نهاده ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــکایت، ب ش
دولتــی اعتمــاد ندارنــد. او گفــت: »مــا 
ــاکی ها  ــت ش ــه از هوی ــم ک ــالم کرده ای اع
محافظــت خواهیــم کــرد. مــا بــرای کســانی 
کــه بــا مــا همــکاری کننــد، ترتیباتــی 
ــود و  ــا خ ــت ت ــم گرف ــر خواهی را در نظ

باشــند.« امــان  در  خانواده های شــان 
ــت  ــه قیم ــتان ب ــی در افغانس دموکراس
هــزار  ده هــا  کــه جــان  آمــده  جنگــی 
ــدف  ــی از ه ــت. بخش ــه اس ــر را گرفت نف
اعالم شــده ی جنــگ تضمیــن حقــوق و 
ــار  ــه در معــرض رفت ــود ک ــان ب ــگاه زن جای

ــتند. ــرار داش ــان ق ــیانه طالب وحش
حمایــت قاطــع ناتــو در افغانســتان 
ــأله  ــک مس ــن ی ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــد  ــر نش ــت، حاض ــتان اس ــی افغانس داخل
ــی  ــت جنس ــات آزار و اذی ــورد اتهام در م
ــد.  ــار نظــر کن ــت افغانســتان اظه در حکوم
»زنــان  از  مــا  مکــرر  درخواســت های 
ــن  ــر در ای ــرای اظهارنظ ــل« ب ــازمان مل س
ــفارت  ــد. س ــخ مان ــز بی پاس ــوص، نی خص
انگلیــس نیــز حاضــر بــه اظهــار نظــر نشــد.
زنــان افغانســتان در وضعیــت دشــواری 
ــه  ــتند ک ــم هس ــا مصم ــد. آن ه ــرار دارن ق
ایــاالت  بیــن  صلــح  گفت وگوهــای  در 
ــند.  ــته باش ــهمی داش ــان س ــده و طالب متح
برخــی  در  دســت کم  افغانســتان،  زنــان 
از نقــاط ایــن کشــور راه طوالنــی را از 
زمــان سرنگون شــدن رژیــم ســرکوب گر 
طالبــان در ســال 2001 پیمــوده  و پیشــرفت 

داشــته اند. چشــم گیری 
امــا ایــن پیشــرفت در صورتــی کــه آزار 
و اذیــت جنســی در دولــت بــدون مجــازات 

ادامــه یابــد، تضعیــف خواهــد شــد.
ــت  ــا صحب ــا م ــه ب ــی ک ــی از زنان یک
بــه  »می خواهــم  می گویــد:  کــرد، 
ــن مســئولیت  ــه ای ــم ک ــور بگوی رییس جمه
ــد  ــوش ده ــان گ ــدای زن ــه ص ــت ب او اس
تــالش  در  او  اگــر  بپذیــرد.  را  آن هــا  و 
ــد  ــد، پــس بای ــا کشــور را امــن کن اســت ت
ــک روز  ــد. ی ــل کن ــز ح ــکل را نی ــن مش ای
ــال  ــا فع ــد. ام ــد ش ــکار خواه ــت آش حقیق

ــت.« ــای دور اس ــک روی ــن ی ای

دامنــه ی  بــه  نزدیــک  خانــه ای  در 
کوهــی کــه کابــل را احاطــه کــرده، بــا یــک 
ــم.  ــات می کن ــت مالق ــابق دول ــد س کارمن
ــرا  ــد زی ــی بمان ــناس باق ــد ناش او می خواه
می ترســد کارش واکنــش شــدیدی را در 
ــان  ــد جه ــا می خواه ــد. ام ــته باش ــی داش پ

داســتانش را بشــنود.
ــه  ــابقش ک ــس س ــه ریی ــد ک او می گوی
یکــی از وزرای ارشــد دولــت اســت، بارهــا 
و بارهــا او را مــورد آزار و اذیــت قــرار 
ــه  ــه ب ــک روز ک ــد ی داده اســت. او می گوی
دفتــر وزیــر رفــت، وزیــر ســعی کــرد بــه او 
ــن  ــتقیما از م ــد: »او مس ــی کن ــه فیزیک حمل
تقاضــای رابطــه جنســی کــرد. بــه او گفتــم 
کــه مــن کارمنــد واجــد شــرایط و باتجربــه 
ــو  ــه ت ــردم ک ــر نمی ک ــز فک ــتم. هرگ هس
بگویــی.  مــن  بــه  را  چیزهایــی  چنیــن 
ــوم. او  ــارج ش ــرش خ ــا از دفت ــتادم ت ایس
دســتم را گرفــت و مــرا بــه اتاقــی در پشــت 
دفتــرش بــرد. او مــرا بــه ســمت اتــاق هــل 
داد و گفــت ‘فقــط چنــد دقیقــه طــول 
می کشــد. نگــران نبــاش. بــا مــن بیــا.‘ مــن 
او را پــس زدم و گفتــم بــس اســت. مجبــورم 
نکــن جیــغ بزنــم. ایــن آخریــن بــاری بــود 
ــی و  ــی عصبان ــن خیل ــدم. م ــه او را دی ک

ــودم.« ناراحــت ب
ــن  ــس از ای ــا پ ــه آی ــم ک از او می پرس

ــر؟ ــا خی ــرد ی ــکایتی درج ک ــه ش حادث
اســتعفا  کارم  از  »نخیــر.  می گویــد: 
دادم. بــه حکومــت اعتمــاد نــدارم. اگــر بــه 
ــد  ــد می بینی ــس بروی ــش پولی ــا پی دادگاه ی
نمی توانــی  فاســد هســتند.  کــه چقــدر 
جــای امنــی بــرای مراجعــه و شــکایت پیــدا 
کنــی. اگــر حــرف بزنــی همــه تــو را کــه زن 

ــد.« ــر می دانن ــتی مقص هس
ــد  ــت می گوی ــابق دول ــد س ــن کارمن ای
کــه  او گفته انــد  بــه  دیگــر  کــه دو زن 
همــان وزیــر بــه آن هــا تجــاوز کــرده 
ــه  ــادر ب ــی ق ــه بی بی س ــی ک ــت؛ ادعای اس

تاییــد مســتقل آن نیســت.
او می گویــد: »او ایــن کار را آزادانــه 
و بــا بی شــرمی انجــام می دهــد بــدون 
ــا نفــوذی  ــرا او مــرد ب ــه ترســی زی هیچ گون

ــت.« ــت اس ــن دول در ای
یکــی  به عنــوان  پیوســته  افغانســتان 
ــان  ــرای زن ــان ب ــورهای جه ــن کش بدتری
ــل  ــازمان مل ــزارش س ــود. گ ــناخته می ش ش
متحــد کــه در ســال 2018 منتشــر شــد 
ــان  ــه زن ــه چگون ــد ک ــان می ده ــا نش دقیق
جنســی  خشــونت  و  جنایــات  قربانــی 
ــس  ــان را پ ــکایت ش ــوند ش ــور می ش مجب
ــان  ــوارد خودش ــیاری از م ــد. در بس بگیرن
ــورت  ــان ص ــه علیه ش ــی ک ــر جنایت به خاط

گرفتــه، مقصــر دانســته می شــوند.
در چنیــن محیطــی حــرف زدن در مورد 
قدرت منــد  مــردان  جنســی  بدرفتــاری 

ــان نیســت. آس
ــا  ــه م ــی ک ــل شــش زن ــن دلی ــه همی ب
بــا آن هــا صحبــت کردیــم می ترســیدند 
ــا از  ــود. ام ــه ش ــا گرفت ــی از آن ه ــه نام ک
دریافتیــم  آن هــا  بــا  گفت وگوهای مــان 
ــکلی در  ــه مش ــی ب ــت جنس ــه آزار و اذی ک
ــت  ــده اس ــل ش ــتان تبدی ــت افغانس حکوم
ــه  ــک وزارت خان ــا ی ــرد ی ــک ف ــه ی ــه ب ک

نمی شــود. محــدود 
آزار و اذیــت جنســی بخشــی از فرهنــگ 

شــده اســت
پــارک  بــه  نزدیــک  دفتــری  در 
کوچکــی در شــهر، بــا زن دیگــری مالقــات 
ــتانش را  ــت داس ــر اس ــه حاض ــم ک می کن
ــت  ــغلی در دول ــرای ش ــد. او ب ــریک کن ش
درخواســت داده بــود و تقریبــا آن را بــه 
ــد  ــته ش ــه از او خواس ــود ک دســت آورده ب
تــا بــا یــک دســتیار نزدیــک رییس جمهــور 

ــد. ــات کن ــی مالق ــرف غن اش
ــا  ــرد در عکس ه ــن م ــد: »ای او می گوی
بــا رییس جمهــور دیــده می شــود. او از مــن 
خواســت کــه بــه دفتــر خصوصــی اش بروم. 
ــنادت را  ــن اس ــین م ــا و بنش ــت بی او گف
ــد  ــر ش ــن نزدیک ت ــه م ــم. او ب ــد می کن تایی
ــکس  ــیم و س ــیدنی بنوش ــا نوش ــت بی و گف

ــم.« کنی
ادامــه می دهــد: »مــن دو گزینــه  او 
بایــد پیشــنهادش را قبــول  داشــتم. یــا 
ــول  ــر قب ــرک. و اگ ــا کارم را ت ــردم ی می ک
متوقــف  او  بــا  همان  جــا  در  می کــردم 
ــان  ــادی خواه ــردان زی ــه م ــد، بلک نمی ش
ــدند.  ــن می ش ــا م ــی ب ــه جنس ــتن رابط داش
ــیدم و  ــن ترس ــود. م ــده ب ــا تکان دهن واقع

ــردم.« ــرک ک ــرش را ت دفت

رسوایی جنسی در قلب حکومت افغانستان

افغانستان به عنوان یکی از بدترین کشورها برای زنان شناخته می شود.

او در جریان گفت وگو به گریه می افتد و می گوید: 
ربوده. عصبانی  را  »این چیزها خواب شب هایم 
پولیس،  قاضی،  پیش  اگر  می شوم.  افسرده  و 
آن ها  یا هرکس دیگری شکایت کنی،  دادستان 
نیز خواهان رابطه جنسی با شما می شوند. پس 
چه  به  ندارند،  باکی  کار  این  از  آن ها  که  وقتی 
کسی می توانی مراجعه کنی؟ مثل این است که 
حاال بخشی از فرهنگ شده. هر مردی که دور و 
داشته  رابطه جنسی  تو  با  می خواهد  باشد  برت 

باشد.«



طالبان  از  باید  روشن  به صورت  آمریکا  حکومت 
ضمانت بخواهد که هزاران جنگ جوی شان سالح بر 
زمین بگذارند. این تعهد طالبان منجر می شود به یکی 
از خواست های اصلی آمریکا از طالبان. این که طالبان 
باید با تروریزم مبارزه کند و ارتباط خود را با گروه های 
تروریستی قطع کنند. اما متاسفانه نشانه ها خالف 
این را می رساند. طالبان هنوز قادر نبوده به عنوان یک  
گروه مستقل و یک دست باشند. مرور تحوالت داخلی 
نتوانسته  این گروه هرگز  که  نشان می دهد  طالبان 
یک دست و یک صدا باشد. دست کم این مشکل پس 
از مرگ مالعمر، رهبر پشین طالبان به وضوح قابل دید 
است. داعش در افغانستان اولین گام خود را بر روی 
پاهای طالبان برداشت. بیش تر نیروهای داعش در 
افغانستان را اعضای پیشین تحریک طالبان تشکیل 
می دهند. بسیاری از فرماندهان کلیدی داعش در 
در  جنگ  فرماندهی  عضویت  روزگاری  افغانستان 

صفوف طالبان را بر عهده داشته اند. 

صفحه ویـژه جـوانان
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جاوید مالکی 

طالبان پس از صلح؛ 
آیا هزاران جنگ جوی طالب سالح شان را بر زمین خواهند گذاشت؟

به نظر می رسد رویای صلح در افغانستان از هر زمانی دیگر به واقعیت نزدیک تر 
خوش بین.  بسیار  هم  و  است  مصمم  هم  آمریکا  اول،  دلیل:  به  چند  است.  شده 
زلمی خلیل زاد فرستاده ی ویژه ی آمریکا برای صلح افغانستان در پایان هفتمین دور 
به صلح  دیگر  زمان  هر  از  بیش  که  گفت  قطر  در  طالبان  و  آمریکا  گفت وگوهای 
نزدیک شده است. خلیل زاد گفت نتایج این نشست »مثمرتر« بوده است. از جزئیات 
این خوش بینی اطالعات زیادی وجود ندارد؛ اما نزدیکی بر توافق مبارزه با تروریزم، 
خروج سربازان آمریکایی، گفت وگوهای بین االفغانی و آتش بس فراگیر جزئیاتی است 
که فرستاده ی ویژه ی آمریکا رسانه ای کرده است. دوم، طالبان از تحوالت اخیر بسیار 
راضی است. سهیل شاهین از سخن گویان این  گروه گفته است که در هفتمین  دور 
است  نسبی  توافق  این  رضایت  معنای  است.  برنخورده  مانعی  هیچ  به  گفت وگوها 
که طالبان و آمریکا به آن رسیده است. هرچند دولت افغانستان به نظر می رسد در 
جریان جزئیات گفت وگوهای پشت پرده ی طالبان و آمریکا قرار ندارد. از طرف دیگر، 
گفت وگوهای دوروزه ی »بین االفغانی« در میانه ی هفتمین  دور نشست آمریکا و طالبان 
منجر به توافقات بی پیشنه شد. در قطع نامه ی هشت ماده ای که بر سر آن توافق شد، 
طالبان برای اولین بار پذیرفتند که به تأسسیات عمومی زیان و به افراد ملکی آسیب 
نرسانند. دو طرف توافق کردند که برای رسیدن به  صلح دست کم از ایجاد تنش لفظی 

طالبان سـه مشـکل دارند: امریکا، 
سیاسـی  مخالفـان  و  کابـل  حکومـت 
حکومـت کابـل. طالبـان شکسـت در 
برابـر امریـکا را پذیرفته انـد. بـه ایـن 
معنـا کـه می داننـد اگـر بـا ایـن غـوِل 
کـردن  احیـا  نیاینـد،  کنـار  نظامـی 
امارت اسـالمی بسـیار دشـوار خواهد 
تبلیغـات  در  طالبـان  هرچنـد  بـود. 
امریـکا  بـه  درشـتی  سـخنان  خـود 
حوالـه می کننـد، حقیقت آن اسـت که 
می داننـد دشـمنی عملـی بـا امریـکا از 
تـوان ایـن گـروه خـارج اسـت. پـس 
مشـکل طالبـان بـا امریـکا این نیسـت 
که زورشـان بـه امریکا نمی رسـد. این 
یکـی حـل اسـت. قبـول کرده انـد کـه 
سـاعد نحیـف خـود را با ایـن حریف 
قوی پنجه نباید خسـت. مشـکل طالبان 
بـا امریکا این اسـت که اگـر امریکا به 
سـرنگون کـردن خشـونت آمیز دولـت 
کابـل رضـا ندهد، چـه کار بایـد کرد. 
مخالفـان  پـای  کـه  این جاسـت  در 
سیاسـی حکومـت کابـل به ماجـرا باز 

می شـود. 
اگر کسـانی که امـروز در جبهه ی 
دولـت  روی  در  رو  اپوزیسـیون 
بدهنـد  موضـع  تغییـر  ایسـتاده اند، 
و حمایـت خـود را از دولـت اعـالم 
رشـوه  تـوان  امریـکا  دولـت  کننـد، 
دادن بـه طالبـان را از دسـت خواهـد 
داد. فعـال امریـکا می توانـد بـه طالبـان 

بگویـد:
شـما  بـا  دیگـر  کـه  مـا  »ببینیـد، 
مشـکلی نداریـم. شـما بـه صراحـت 

تغییر موضع حکومت  بنابراین، تالش بی وقفه ی آمریکا، کوتاه آمدن طالبان و  دارد. 
رسیدن به یک توافق را که منجر به صلح شود، امکان پذیرتر و دست یافتنی تر کرده 
است. حکومت گفته است امیدوار است تا دو ماه آینده زمینه ی گفت وگوی رودررو 
با طالبان فراهم شود. هرچند انتقادها و نگرانی ها هم کم نیست. در این  میان اما، مردم 
افغانستان یک نگرانی جدی دارد. هنوز هیچ طرفی درگیر به این  نگرانی مردم پاسخ 
آیا هزاران جنگ جوی  پایان می رسد؟  به  با آمدن طالبان جنگ  آیا  نداده اند.  روشن 

طالب به  خانه باز خواهند گشت؟ کلید این پرسش ها در جیب طالبان است. 
هزاران  که  بخواهد  ضمانت  طالبان  از  باید  روشن  به صورت  آمریکا  حکومت 
جنگ جوی شان سالح بر زمین بگذارند. این تعهد طالبان منجر می شود به یکی از 
خواست های اصلی آمریکا از طالبان. این که طالبان باید با تروریزم مبارزه کند و ارتباط 
خود را با گروه های تروریستی قطع کنند. اما متاسفانه نشانه ها خالف این را می رساند. 
طالبان هنوز قادر نبوده به عنوان یک  گروه مستقل و یک دست باشند. مرور تحوالت 
داخلی طالبان نشان می دهد که این گروه هرگز نتوانسته یک دست و یک صدا باشد. 
دست کم این مشکل پس از مرگ مالعمر، رهبر پشین طالبان به وضوح قابل دید است. 
داعش در افغانستان اولین گام خود را بر روی پاهای طالبان برداشت. بیش تر نیروهای 

چـه  دل گرم کننـده  قطعنامه هـای 
می شـوند و بـر سـر وعده هـای طالبان 

می آیـد؟  چـه 
در پاسـخ بـه همیـن سـوال به دو 
طریقـه ی حـالل بـرای پیمـان شـکنی 

می رسـیم:
یـک- طالبـان بـه دیـن اسـالم و 
سـیره ی نبـوی مومن انـد. در روایـات 
نقـل شـده کـه پیامبـر اسـالم اسـتفاده 
جنـگ  در  نیرنـگ  یـا  »خدعـه«  از  
جایـز  اسـالم  دشـمنان  برابـر  در  را 
از  نتواننـد  طالبـان  چـرا  می دانسـت. 

مـدرن جـور نمی آیـد و طالبـان همان 
اگـر  امـارت اسـالمی را می خواهنـد. 
بـه کم تـر از آن رضایـت بدهنـد کـه 
دیگـر طالـب نیسـتند. مدتی اسـت که 
دیدگاه هـای خـود  طالبـان  می شـنویم 
را تعدیـل کرده انـد. اگـر تعدیـل کرده 
بودنـد، بایـد همیـن حکومـت فعلـی 
می پذیرفتنـد.  دربسـت  را  افغانسـتان 
چـرا؟ بـرای این کـه حکومـت فعلـی 
رعایـت  دموکراسـی،  الگـوی  هـم 
حقـوق بشـر، احتـرام بـه حقـوق زن، 
و  عدالـت  اجـرای  علمـی،  پیشـرفت 
قانـون  برابـر  در  شـهروندان  برابـری 
اسـالمی طالبـان کـه  امـارت  نیسـت. 
تعدیـل شـود، چیـزی می شـود در حد 
همیـن حکومـت موجـود کـه طالـب 

قبولـش نـدارد. 
اسـالمی  امـارت  اگـر  طالبـان 
اسـالمی  امـارت  می خواهنـد، 
می خواهنـد. امـارت اسـالمی تعدیـل 
برجـا  طالبانیسـم  از  چیـزی  شـده 

 . د ر ا نمی گـذ
اکنـون، سـوال ایـن اسـت: پـس 
و  توافق هـا  و  قرارهـا  و  قـول  ایـن 

بـه مـا قـول داده ایـد کـه علیـه منافـع 
ملـی مـا اقـدام نکنیـد و بـه گروه های 
تروریسـتی دیگـر هـم اجـازه ندهیـد 
بجنگنـد.  مـا  علیـه  افغانسـتان  از  کـه 
مشـکل مـا و شـما حل اسـت. می ماند 
حکومـت کابـل. مـا می توانیـم با شـما 
بـه توافـق برسـیم کـه ایـن حکومـت 
منحـل شـود. امـا نـه از طریـق نظامی. 
طریقـش ایـن اسـت کـه مـا مخالفـان 
شـما  بـا  را  حکومـت  ایـن  سیاسـی 
همـراه می کنیـم و بـر حکومـت کابـل 
عقب نشـینی  کـه  می آوریـم  فشـار 
کنـد. شـما بـا وسـاطت مـا بایـد بـا 
اپوزیسـیون ایـن حکومـت بـه توافـق 
برسـید. شـما کـه بـا مخالفان سیاسـی 
هـم  دولـت  رفتیـد،  پیـش  حکومـت 

مجبـور خواهـد شـد کوتـاه بیایـد.«
تـا این جـا طالبـان دو مشـکل را 
از سـر خـود برداشـته اند. از یک سـو، 
فقـط  امریـکا  کـه  شـده اند  مطمییـن 
نگـران منافع خـود در جهـان و منطقه 
اسـت و برایـش اهمیتـی نـدارد که در 
کابـل خلفـای راشـدین چهـارده قـرن 
پیـش حکومـت کننـد یـا لیبرال هـای 

ایـن حربه ی موثـر اسـتفاده کنند؟ مگر 
طالبـان حکومـت کابل و همدسـتانش 
دیـن  دشـمنان  و  کفـار  مـزدور  را 
نمی گوینـد  طالبـان  مگـر  نمی داننـد؟ 
حکومـت  ایـن  برابـر  در  جهـاد  کـه 
جایـز  خدعـه  چـرا  اسـت؟  جایـز 
نباشـد؟ مالحظـه می کنیـد کـه طالبـان 
بدهنـد  قولـی  گونـه  هـر  می تواننـد 
قطعنامـه ای  و  سـند  هرگونـه  پـای  و 
امضـا کننـد، امـا بـه محـض رسـیدن 
بـه قدرت در کمـال آرامـش درونی و 
اخالقـی و شـرعی امضاهـا و قول های 

پرهیز کنند. کوتاه  آمدن تا این حد در کارنامه ی سیاه طالبان بی پیشنه است؛ هرچند 
نگرانی از پای بندی طالبان به این توافق هنوز پابرجاست. طالبان باید این تعهد را 
در عمل نشان دهد. توجیه تلفات افراد ملکی به  بهانه ی حمله بر نیروهای خارجی 
یا تأسیسات نظامی دولت افغانستان قابل قبول نیست؛ حربه ای که طالبان همواره از 
آن کار گرفته اند. سوم، دولت افغانستان هم کوتاه آمد. دولت حاضر شد نمایند گان 
خود را به صورت غیرمستقیم در گفت وگوهای قطر اجازه ی شرکت دهد. مهم تر از 
آن، قطع نامه ای که در پایان این نشست روی آن توافق شد، مورد استقبال حکومت 
مسیِر  در  بلند  گامی  را  آن   صلح  امور  در  دولت  وزیر  رحیمی  سالم  گرفت.  قرار 
نتایج  درست رسیدن به صلح خواند. سخن گوی رییس جمهور افغانستان گفت، از 
او گفت که گفت وگوهای صلح در کشور در مسیر  این قطع نامه خوش بین است. 
درست در حرکت است. رییس اجراییه نیز گفت وگوهای بین االفغانی در دوحه را 
راه درست برای رسیدن به صلح توصیف کرده است. موضع حکومت پیش از این 
از طریق  تنها  پایدار  اعالم کرده است که صلح   بارها  بود. رییس جمهور  تند  بسیار 
گفت وگو با حکومت ممکن است. برخالف دو نشسِت دیگر سیاست مداران افغان با 
طالبان در مسکو، حکومت از سومین نشسِت سیاست مداران در دوحه یا گفت گوهای 
بنیادی  از یک تحول  تغییر موضع حکومت حکایت  این  استقبال کرد.  بین االفغانی 

پُسـت مدرن. طالبـان اطمینـان یافته انـد 
بـه دمـاغ  امـارت اسـالمی شـان  کـه 
کسـی بـد نمی خورد؛ فقط کافی اسـت 
امـارت اسـالمی مسـتی های نامشـروع 
امریـکا(  ملـی  منافـع  علیـه  )اقـدام 
نکنـد. از سـویی دیگـر، دریافته انـد که 
حاضرنـد  کنونـی  دولـت  اپوزیسـیون 
همـه ی جـور و جفاهـای طالبـان کرام 
را تحمـل کننـد بـه شـرطی کـه طالبان 
را  غنـی  اشـرف  گردن فـراز  دولـِت 
یـک گوشـمالی عالـی بدهند. اشـرف 
خـود  مسـتبدانه ی  رویـه ی  بـا  غنـی 
کاشـته  سـینه ها  در  کینه هـا  چنـدان 
کـه رقیبانـش دسـت بـه دامـان طالبان 
شـده اند. مشـکل سـومی، یعنـی اکـراه 
حکومـت کابـل از عقـب نشسـتن در 
خـودکار  بـه صـورت  طالبـان،  برابـر 

می شـود. حـل 
حـال، قـرار این اسـت کـه طالبان 
بیاینـد. چه گونـه بیاینـد؟ با چه شـکل 
و شـمایلی؟ طبیعـی اسـت کـه طالبان 
همـان طالبان قدیم اند. امارت اسـالمی 
بنـا کردن بـر انـگاره ی خالفـت صدر 
حکومتـی  سیسـتم  هیـچ  بـا  اسـالم 

دو طریقه ی حالل برای پیمان شکنی
سخیداد هاتف  



یاسین یکی از معلوالن طبیعی با ابراز بی خبری از 
تعدیل قانون حمایت از معلوالن، بزرگ ترین دلیل 
علنی و عملی نشدِن این قانون را فساد مالی و 
پولی می داند. او می گوید »وقتی شنیدم تعدادی 
زیادی از معلوالن طبیعی و مادرزاد با دادن رشوه 
به مسئوالن، خودشان را به عنوان معلوالن جنگی 
در دولت ثبت می کنند من هم برای ثبت نام در 
معلوالن، تالش های  از  برنامه ی حمایتی دولت 
زیادی کردم، اما آن ها مبلغی در حدودی ۲۰ هزار 
افغانی از من خواستند و من توان پرداخت آن را 

نداشتم. بنابراین از ثبت نام منصرف شدم.«
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هادی خوش نویس 

دست مسئوالن در جیب معلوالن؛ 
چرا قانون حمایت از معلوالن بی سرنوشت است؟

طالبان پس از صلح؛ 
آیا هزاران جنگ جوی طالب سالح شان را بر زمین خواهند گذاشت؟

تغییر موضع حکومت  بنابراین، تالش بی وقفه ی آمریکا، کوتاه آمدن طالبان و  دارد. 
رسیدن به یک توافق را که منجر به صلح شود، امکان پذیرتر و دست یافتنی تر کرده 
است. حکومت گفته است امیدوار است تا دو ماه آینده زمینه ی گفت وگوی رودررو 
با طالبان فراهم شود. هرچند انتقادها و نگرانی ها هم کم نیست. در این  میان اما، مردم 
افغانستان یک نگرانی جدی دارد. هنوز هیچ طرفی درگیر به این  نگرانی مردم پاسخ 
آیا هزاران جنگ جوی  پایان می رسد؟  به  با آمدن طالبان جنگ  آیا  نداده اند.  روشن 

طالب به  خانه باز خواهند گشت؟ کلید این پرسش ها در جیب طالبان است. 
هزاران  که  بخواهد  ضمانت  طالبان  از  باید  روشن  به صورت  آمریکا  حکومت 
جنگ جوی شان سالح بر زمین بگذارند. این تعهد طالبان منجر می شود به یکی از 
خواست های اصلی آمریکا از طالبان. این که طالبان باید با تروریزم مبارزه کند و ارتباط 
خود را با گروه های تروریستی قطع کنند. اما متاسفانه نشانه ها خالف این را می رساند. 
طالبان هنوز قادر نبوده به عنوان یک  گروه مستقل و یک دست باشند. مرور تحوالت 
داخلی طالبان نشان می دهد که این گروه هرگز نتوانسته یک دست و یک صدا باشد. 
دست کم این مشکل پس از مرگ مالعمر، رهبر پشین طالبان به وضوح قابل دید است. 
داعش در افغانستان اولین گام خود را بر روی پاهای طالبان برداشت. بیش تر نیروهای 

ایـن حربه ی موثـر اسـتفاده کنند؟ مگر 
طالبـان حکومـت کابل و همدسـتانش 
دیـن  دشـمنان  و  کفـار  مـزدور  را 
نمی گوینـد  طالبـان  مگـر  نمی داننـد؟ 
حکومـت  ایـن  برابـر  در  جهـاد  کـه 
جایـز  خدعـه  چـرا  اسـت؟  جایـز 
نباشـد؟ مالحظـه می کنیـد کـه طالبـان 
بدهنـد  قولـی  گونـه  هـر  می تواننـد 
قطعنامـه ای  و  سـند  هرگونـه  پـای  و 
امضـا کننـد، امـا بـه محـض رسـیدن 
بـه قدرت در کمـال آرامـش درونی و 
اخالقـی و شـرعی امضاهـا و قول های 

داعش در افغانستان را اعضای پیشین تحریک طالبان تشکیل می دهند. بسیاری از 
فرماندهان کلیدی داعش در افغانستان روزگاری عضویت فرماندهی جنگ در صفوف 
ناراضی  فرماندهان  از  مثال، عبدالرزاق مهدی  به عنوان  داشته اند.  بر عهده  را  طالبان 
طالبان که تا سرحد معاونت امیر داعش هم رسید. رفتن پیکارجویان طالب درصف 
داعش بسیار جدی است و حتا به عنوان یک معضل برای رهبران طالب نیز هست. 
از آن یک گروه فکری- فراتر  نظامی نیست،  تنها یک گروه  این، داعش  بر  مضاف 
ایدیولوژیکی است که تعریف بسیار نزدیک از شیوه ی حکومت داری اسالمی با طالبان 
و  داعش  با  طالب  پیکارجویان  نظامی  همکاری  زمینه ی  فکری،  نزدیکی  این  دارد. 
سایر گروه های تندرو را رقم می زند. هرچند طالبان و داعش در افغانستان گاهی بر 
روی هم خنجر کشیده، اما این  شاخ وشانه کشیدن ها بیش تر بر سر قلمرو قدرت بوده، 
نه چیز دیگر. به عبارت دیگر، اختالف طالبان و داعش بر سر تاکتیک است، نه بر سر 
استراتژی؛ یکی امارت اسالمی می خواهد و یکی خالفت اسالمی. هردو یکی است.

مشکل دیگر اختالف سیاسی و داخلی طالبان بر سر قدرت است. پس از مرگ 
مالعمر طالبان دو دسته شد. اختالف بر سر جانشینی مالعمر به درگیری نظامی میان 
طالبان منجر شد. اکنون نیز در برخی نقاط کشور هرازگاهی طالبان درگیری نظامی 
داده اند.  از دست  را  راه، صدها جنگ جوی خود  این  در  هنوز  تا  دو طرف  دارند. 
معنای این وضعیت، در سطح کالن شکاف عمیقی است که دامن طالبان را گرفته 
است. در نگاه ریزبینانه تر، میان رهبران سیاسی طالبان و چهره های نظامی این گروه 
توافق نظر وجود ندارد. رهبران سیاسی طالبان به راه حل سیاسی باورمند شده اند؛ 
بر طبل جنگ می کوبند. رهبران سیاسی طالبان  این گروه همچنان  اما جنگ جویان 
را  تنور جنگ  این گروه  افغانستان جنگ جوایان  اما در  میز گفت وگو نشسته،  پشت 
گرم نگهداشته اند. پیکارجویان طالبان اکنون در چند والیت افغانستان حضور قوی 
دایکندی  و  غور  هرات،  در  طالبان  این روزهای  سنگین  دارند. حمالت  گسترده  و 
بی پیشنه است. طالبان پشت دروازه ی شهر هرات رسیده اند. در کنار هم قراردادن این 
سه نگرانی، منجر به یک  نگرانی بزرگ تر می شود؛ این که گروه های تروریستی زیادی 
زمینه ی  طالبان  رهبران  با  توافق  که  دارد  وجود  این خطر  است.  فعال  درافغانستان 
این که رهبران  بنابراین، در کنار  سرباز گیری گروه تروریستی بعدی را بیش تر کند. 
سیاسی طالبان در مذاکرات چه به دست می آورند و چه از دست می دهند، باید اولین 
تعهدشان تسلط بر پیکارجویان این گروه باشد. رهبران سیاسی طالبان باید در عمل 
این را نشان دهند. در غیر این صورت، این خطر که آمدن رهبران سیاسی طالبان به 
تنهایی کمکی به پایان جنگ در افغانستان نکند، بسیار زیاد است. هزاران پیکارجوی 
کنند،  بس  را  و جنگ  بگذارند  زمین  بر  برگردند، سالح  خانه  به  نشده اند  قانع  که 
خریداران زیادی دارند. به عبارت دیگر، رهبران سیاسی طالبان پیش از توافق باید تعهد 
دهند. توافق از دِل گفت وگوها به دست می آید و تعهد زمینه ساز گفتگو است. طالبان 
انحالل شاخه ی  معنای  دارند.  را  نظامی خود  انحالل شاخه ی  توان  که  نشان  دهند 
نظامی تنها یک اعالمیه نیست. عمل است. بازگردان و قانع کردن هزاران جنگ جویی 

است که باور کامل دارند در یک جهاد تمام عیار می رزمند.
امریکا نیز باید این حساسیت مردم افغانستان را درک کند. اندیشیدن به خروج 
ملکی سازی  و  سالح  خلع  ممکن.  هم  نه  و  است  مطلوب  نه  افغانستان  از  ِصرف 
پیکارجویان طالبان باید یک آجندای جدی در توافقات محتمل پیش رو باشد. اگر این 
اتفاق نیفتد، امکان برهم خوردن توافقات صلح از یک سو و از سوی دیگر بی سرنوشتی 
داعش  نظیر  دیگر،  تروریستی  گروه های  به  تازه  که جان  طالب  پیکارجوی  هزاران 
خواهد بخشید، وجود دارد. برخالف ادعای رهبران طالب، هیچ گاهی این گروه بر 

پیکارجویان خود اشراف نداشته اند.
در پایان، صرف توافق با رهبران سیاسی طالبان دردی را دوا نمی کند. رهبران 
دیگر  تروریستی  گروه  خدمت  در  سربازان شان  که  کنند  تعهد  باید  طالبان  سیاسی 
درنمی آیند. اگر توافق با طالبان به معنای پایان ناامنی در افغانستان نباشد، صلح با این 

گروه هزینه ی بیش تر و مضاعف است.

خـود را نقـض کننـد. 
سـهم  طالبـان  کـه  فـردا  دو- 
دسـت  در  را  قـدرت  از  بزرگ تـری 
سـاختاری  در  )گیـرم  گرفتنـد 
 ، ) تـی ر ما نیمه ا - ی ر نیمه جمهو
می تواننـد بـا یک خیـز تمـام توافقات 
خـود بـا دیگـران را زیـر پـا کـرده و 
حکومـت را بـه یـک امـارت اسـالمی 
تمام عیـار تبدیـل کننـد. بـا یـک عـذر 
کـه  بودیـم  کـرده  توافـق  مـا  آسـان: 
چنـان و فـالن و بهمـان شـود و طرف 
مقابـل بـا مـا بدعهدی کـرده و مـا نیز 

دیگـر ملـزم بـه رعایـت قـول و پیمان 
بـا  کسـی  وقـت  آن  نیسـتیم.  خـود 
طالبـان بحـث کند که نه، تفسـیر شـما 
از فـالن مـاده ی مـورد توافـق صحیح 
نیسـت! در ظـرف دو مـاه، جمهـوری 
بربـاد خواهـد رفت و نه از تاک نشـان 

تاک نشـان.  از  نـه  و  مانـد  خواهـد 
نخواهـد  امریـکا  می گوییـد 
عملـی  سـناریویی  چنـان  گذاشـت 
خوش خیالیـد.  عجـب  شـما  شـود؟ 
امریـکا بـا گرگـی کـه از بـاغ وحـش 

نـدارد.  مشـکلی  نیایـد،  بیـرون 

جنگ  دهه  چهار  جریان  در 
بخش  افغانستان،  در  خشونت  و 
و  مستقیم  به طور  مردم  از  بزرگی 
روانی  و  فیزیکی  آسیب  غیرمستقیم 
آسیب دیدگان  آمار  هرچند  دیده اند. 
براساس  اما  نیست،  مشخص  هنوز 
شهدا  امور  در  دولت  وزارت  آمار 
هزار   310 حدود  تنها  معلولین  و 
و  شناسایی  شهدا  ورثه ی  و  معلول 

ثبت شده است. 
حمایت  برای  افغانستان  دولت 
جدیدی  قانون  معلوالن،  حقوق  از 
چهار  در  را  معلوالن  از  حمایت 
 1388 سال  در  ماده  چهل  و  فصل 
به دلیل  قانون  این  اما  کرد.  تصویب 
جنگی  معلوالن  میان  تبعیض  آنچه 
انتقاد  و غیرجنگی قایل شده، مورد 
از  شماری  گفته ی  به  گرفت.  قرار 
سنا،  مجلس  اعضای  و  معلوالن 
مصداق  قانون  این  هفدهم  ماده ی 
در  است.  معلوالن  میان  تبعیض 
مادرزاد و طبیعی  معلوالن  ماده  این 
محروم  دولت  مالی  مساعدت  از 
1394 خورشیدی  در سال  شده اند. 
امور  و  کار  وزارت  مقام های 
گفته  معلولین  و  شهدا  اجتماعی، 
این  پنج  ماه  جریان  در  که  بودند 
عدلیه  وزارت  کمک  به  را  قانون 
حل  را  آن  انتقادی  موارد  و  تعدیل 

می کنند.
حاال پس از گذشت چهار سال 
و  کار  وزارت  مقام های  وعده ی  از 
وزارت  مسئوالن  اجتماعی،  امور 
معلوالن  و  شهدا  امور  در  دولت 
پیش نویس  به تازگی  که  می گویند 
وزارت  به  را  قانون  این  تعدیل 
عبدال باقی  اما  سپرده اند.  عدلیه 
سنا  مجلس  پیشین  عضو  بریال 
دوره  در  قانون  این  که  می گوید 
شده  تعدیل  ملی  شورای  شانزدهم 
شورای  شانزدهم  دوره  »در  است: 
جمله  از  تعدیالت  از  بعضی  ملی 
قانون  این  بیست و چهارم  ماده  در 
تأیید شد که حاوی همه ی حقوق و 
معلولیت  دارای  اشخاص  امتیازات 
و ورثه ی شهدا می باشد و تعدیالت 
ماده  جمله  از  دیگر  ماده های  در 
کنوانسیون  مفاد  مغایر  که  هفدهم 
معلولیت  دارای  اشخاص  جهانی 
تأیید  منتظر  و  شده  پیشنهاد  است، 

می باشد.« 

این قانون با تعدیالت که آقای 
سال  در  می زند  آن حرف  از  بریال 
1391 خورشیدی با شماره مسلسل 
وزارت  رسمی  جریده ی  در   1099
آن که  با  اما  است.  شده  نشر  عدلیه 
هفت سال از تعدیل آن می گذرد تا 

هنوز اجرایی نشده است.
طبیعی  معلوالن  از  یکی  یاسین 
قانون  تعدیل  از  بی خبری  ابراز  با 
بزرگ ترین  معلوالن،  از  حمایت 
دلیل علنی و عملی نشدِن این قانون 
او  داند.  می  پولی  و  مالی  فساد  را 
تعدادی  شنیدم  »وقتی  می گوید 
زیادی از معلوالن طبیعی و مادرزاد 
با دادن رشوه به مسئوالن، خودشان 
را به عنوان معلوالن جنگی در دولت 
ثبت می کنند من هم برای ثبت نام در 
برنامه ی حمایتی دولت از معلوالن، 
آن ها  اما  کردم،  زیادی  تالش های 
افغانی  20 هزار  مبلغی در حدودی 
از من خواستند و من توان پرداخت 
نام  ثبت  از  بنابراین  نداشتم.  را  آن 

منصرف شدم.«
معلوالنی  از  دیگر  یکی  حبیب 
قانون  این  تعدیل  از  که  است 
حبیب  گفته ِی  به  است.  بی خبر 
اگر این قانون تعدیل شده و عملی 
می تواند  دلیلش  یک  نمی شود 
امتیازاتی باشد که در ماده ی بیست 
معلوالن  برای  قانون  این  چهارم  و 
پیش بینی شده است. در ماده بیست 
آمده  تعدیل شده  قانون  چهارم  و 
توزیع  حین  »شاروالی ها  که  است 
نمرات زمین در مرکز و والیات از 

نمرات  پروژه  درصد   100 مجموع 
برای  که  آپارتمان های  و  زمین 
و  عودت کنندگان  بی جاشدگان، 
می گیرند،  نظر  در  دولت  کارمندان 
به طور  را  پروژه  نمرات  فیصد   7
بی سرپناه  معلولین  برای  رایگان 
اختصاص  جداگانه  سهمیه ی 
ماده  در  درحالی که  می دهد...«. 
 1388 سال  قانون  چهارم  و  بیست 
امتیاز اعطای 7 فیصد پروژه به طور 
بی سرپناه  معلولین  برای  رایگان 
اختصاص داده نشده بود. به گفته ی 
اشخاص  و  زورمندان  معلولین، 
نگهداشتن  بی خبر  از  بانفوذ 
نافذ شدِن  از  جلوگیری  و  معلوالن 
و  بیست  ماده  از  تعدیل شده،  قانون 
سواستفاده   1388 سال  قانون  چهار 
قبلی  قانون   24 ماده  در  می کنند. 
حین  »شاروالی ها  که  است  آمده 
و  مرکز  در  زمین  نمرات  توزیع 
درصدی   50 تخفیف  با  والیات 
بی سرپناه،  معلولین  برای  قیمت 
اختصاص  جداگانه  سهمیه ی 

می دهد.«
حاال  که  می گوید  حبیب 
مسئوالن با سوءاستفاده از بی خبری 
در  ـ که  را  رایگانی  زمین  معلوالن، 
تعدیل  قانون  چهارم  و  بیست  ماده 
شده ـ برای آن ها اختصاص یافته، با 
معلولین  به  دوباره  درصد   50 سود 

می فروشند.
سخن گوی  فضلی  عبدال حق 
و  شهدا  امور  در  دولت  وزارت 
باقی  آقای  حرف های  معلولین 

بریال را رد کرده و می گوید که این 
 1388 سال  قانون  براساس  وزارت 

فعالیت می کند.
این  در   1388 قانون  از  »ما 
قانوِن  این  می کنیم،  پیروی  وزارت 
می زنید،  حرف  آن  از  شما  که 
که  جدیدی  مسوده ی  ندارد.  وجود 
بعد  فرستاده ایم،  عدلیه  وزارت  به 
اجرایی  قانونی اش  مراحل  طی  از 

می شود.«
زده  حالی  در  حرف ها  این 
و  مادرزاد  معلولین  که  می شود 
معلولین  دیگر  به  نسبت  طبیعی 
زندگی  اسفباری  وضعیت  در 
که  است  چندسالی  آن ها  می کنند. 
قانون  در  تغییرات  و  تعدیالت  از 
اجرایی شدِن  و  معلولین  از  حمایت 
از  که  می کنند  لحظه شماری  آن 
تعدیل این قانون هفت سال می گذرد 

اما تا هنوز عملی نشده است.
معلولین  از  تعدادی  و  حبیب 
قانون  این  در  تغییرات  به  نسبت 
شهدا  وزارت  جدید  حرف های  و 
که  حبیب  مشکوک اند.  معلولین  و 
به  ثبت نام  برای   1396 سال  در 
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا 
و معلولین مراجعه کرده بود. برایش 
گفته بودند بعضی از ماده های قانون 
شامل  مالی  مساعدت  مثل  فعلی 
نمی شود  مادرزاد و طبیعی  معلوالن 
فعلی  قانون  تا  باشد  منتظر  باید  و 
دولت  دل  واقعا  »اگر  شود:  تعدیل 
چرا  است  معلولین  از  حمایت  به 
قانونی را که هفت  سال از تعدیلش 
کی  تا  نمی کند؟  اجرایی  می گذرد 
می خواهند معلولین را بازی بدهند؟ 

من که به این وعده ها باور ندارم.«
بریال  آقای  گفته های  طبق 
قانون  نشر  و  تعدیل  از  که  حاال 
سال  هفت  معلوالن  از  حمایت 
و  عدلیه  وزارت های  و  می گذرد 
بی اطالع  آن  از  معلولین  و  شهدا 
است بالخره این قانون توسط کدام 
مرجع و چه وقت به اجرا درمی آید؟ 
در  دولت  وزارت  که  وعده ای  یا 
رییس  و  معلولین  و  شهدا  امور 
خصوص  در  عدلیه  وزارت  تقنین 
و  هشت  چهار،  ماده های  تعدیل 
مادرزاد  معلولین  آن  در  که  هفده 
مالی محروم  از مساعدت  طبیعی  و 

هستند، چه وقت عملی می شود؟
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اطالعات روز: وزارت دفاع ترکیه از دریافت اولین محموله سیستم دفاع هوایی 
اس-400 روسیه خبر داده است.

به گفته وزارت دفاع ترکیه، این محموله اوایل دیروز جمعه )12 جوالی /21 
سرطان( وارد پایگاهی هوایی در شمال غرب آنکارا شده است.

به نقل از بی بی سی فارسی، خرید این سیستم دفاع هوایی عالوه بر این که خشم 
امریکا را که از متحدان ترکیه در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( است، به همراه داشته، 

نارضایتی و دوری جستن ترکیه از متحدان غربی این کشور تعبیر شده است.
امریکا به ترکیه هشدار داده که خرید سیستم موشکی اس-400 می تواند این 

کشور را با تحریم هایی روبه رو کند.
علیه  تهدیدی  اس-400  موشک های  خریداری  که  است  معتقد  امریکا 
جنگنده های امریکایی اف -35 است و ترکیه نباید همزمان جنگنده اف-35 امریکا 
و سیستم اس-400 روسیه را که گفته شده پدافند موثر علیه این جنگنده است، 

داشته باشد.
امریکا ارسال قطعات و تجهیزات مربوط به جنگنده های اف-35 را به ترکیه به 
حال تعلیق درآورده و تعلیم و آموزش خلبانان ترکیه برای پرواز با جنگنده اف-35 

را متوقف کرده است.

امریکا همچنین به ترکیه فشار آورده بود که به جای اس-400 سیستم ضدهوایی 
پاتریوت را از امریکا بخرد.

به هوا در  پیشرفته ترین سیستم های موشکی زمین  از  »تریومف«  اس-400 
جهان است.

برد این موشک 400 کیلومتر است و یک سیستم کامل اس-400 می تواند تا 
80 هدف را همزمان در آسمان بزند.

جمله  از  هوایی  هدف های  انواع  می تواند  سیستم  این  که  می گوید  روسیه 
پهپادهای کم ارتفاع و همچنین هواپیماها و موشک های دوربرد را نشانه بگیرد.

ترکیه: اولین محموله ی موشک های اس۴۰۰- روسی را تحویل گرفتیم

کیم جونگ-اون به مقام ریاست کشور کوریای شمالی رسید
کوریای  رهبر  رسما  جونگ-اون،  کیم  روز:  اطالعات 
شمالی، عنوان ریاست این کشور را دریافت کرده است و 
برخی از ناظران این تحول را زمینه ساز انعقاد پیمان صلح با 

ایاالت متحده دانسته اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، تا پیش از این رسانه های 
عالی«  »رهبر  عنوان  با  جونگ-اون  کیم  از  شمالی  کوریای 
کشور نام می بردند. او سمت های صدر کمیسیون دفاع ملی، 
کارگران کوریا  امور دولتی، ریاست حزب  صدر کمیسیون 
و فرماندهی عالی نیروهای مسلح جمهوری خلق کوریا نیز 
نهادهای اصلی حکومتی در  نتیجه،  اختیار داشت و در  در 
کوریای شمالی زیر نظر مستقیم او فعالیت می کردند. قانون 
اساسی قبلی، کمیسون دفاع ملی »عالی ترین مقام« در کوریای 
که  اعالم شد  پیش  بود و چند سال  کرده  توصیف  شمالی 
کمیسیون امور دولتی »نماینده ی عالی همه ی مردم کره است.«

نماینده ی  به عنوان  کشور  رییس  سمت  حال،  عین  در 
رییس  اختیار  در  از کشور  در خارج  کوریای شمالی  عالی 
هیأت رییسه ی مجمع عالی خلق )پارلمان( این کشور بود 
که مقامی تشریفاتی محسوب می شد. کیم یونگ-نام از سال 
1996 در مقام رییس هیأت رییسه مجمع عالی خلق وظایف 
اپریل سال  ماه  ایفا می کرد. در  را  تشریفاتی ریاست کشور 
جاری، ریاست مجمع عالی خلق به چو ریونگ-هائه واگذار 

شد.
شمالی  کوریای  رهبر  از  جدید،  اساسی  قانون  طبق 
شمالی  کوریای  خلق  جمهوری  عالی  »نماینده ی  به عنوان 
در خارج« نام برده شده که قاعدتا به منزله ی انتقال وظایف 

رییس کشور به اوست.
در قانون اساسی کوریای شمالی، مقام ریاست جمهوری 
بنیان گذار  پیشین،  رهبر  ایل-سونگ،  کیم  ندارد.  وجود 
جمهوری خلق کوریا و پدر بزرگ رهبر کنونی از سال 1972 
تا پایان عمر عنوان رییس جمهوری کوریای شمالی را داشت، 
اما پس از درگذشتش در سال 1994، اعالم شد که به احترام 
خاطره ی او، این عنوان به فرد دیگری داده نخواهد شد. کیم 

کوریای  سابق  رهبر  و  جونگ-اون  کیم  پدر  ایل-جونگ، 
شمالی با عناوین صدر کمیسیون دفاع ملی، صدر کمیسیون 
امور دولتی مقام دبیرکل حزب کارگران کوریا این کشور را 

اداره کرد.
با درگذشت کیم ایل-جونگ، مقام دبیرکلی حزب نیز 
به احترام او لغو شد تا به فرد دیگری داده نشود و فرزندش 

عنوان »ریاست حزب کارگران کوریا« را دارد.
قانون اساسی جدید، رهبر کوریای شمالی رسما  طبق 

عنوان »فرماندهی کل قوا« را نیز دریافت کرده است.
با توجه به قدرت سیاسی و اجرایی کمابیش نامحدود 
رهبر کوریای شمالی و فقدان هرگونه چالشی در برابر آن، 
در  عملی  تاثیری  شده،  داده  اساسی  قانون  در  که  تغییری 
پی نخواهد داشت، اما از لحاظ تشریفات سیاسی، او اینک 
هم تراز رؤسای کشورهای دیگر از جمله رییسان جمهوری 

کوریای جنوبی و ایاالت متحده است.
با کسب عنوان ریاست کشور، کیم جونگ-اون عهده دار 

ایفای وظایف تشریفاتی در مراودات خارجی از جمله امضای 
دریافت  و  خارج  در  کشور  این  نمایندگان  استوارنامه های 
تنفیذ  و  دیگر  کشورهای  سیاسی  نمایندگان  استوارنامه های 

نهایی معاهدات خارجی نیز می شود.
برخی از ناظران گفته اند که هدف از این تغییرات، فراهم 
کردن زمینه عقد پیمان صلح بین کوریای شمالی و ایاالت 

متحده است.
کوریای  نیروهای  عبور   ،1950 سال  در  کوریا  جنگ 
امنیت  شورای  شد.  آغاز  جنوبی  کوریای  با  مرز  از  شمالی 
حاوی  قطع نامه ای  صدور  از  پس  متحد،  ملل  سازمان 
درخواست از کوریای شمالی برای فراخواندن نیروهای خود 
و خودداری دولت آن کشور از اجرای این مصوبه، با صدور 
قطع نامه ی دیگری از کشورهای عضو خواست تا به کوریای 

جنوبی برای حفاظت از حق حاکمیت خود کمک کنند.
در نتیجه یک ائتالف بین المللی تحت عنوان »فرماندهی 
سازمان ملل« تشکیل شد که تعدادی از کشورهای جهان عمال 

تحت فرماندهی ایاالت متحده به حمایت از کوریای جنوبی 
وارد جنگ شدند. بخش اعظم نفرات این ائتالف را کوریای 
از  بیش  چند  هر  می کردند؛  تامین  متحده  ایاالت  و  جنوبی 
بیست کشور دیگر به طور مستقیم در عملیات نظامی شرکت 
داشتند یا به شکل های دیگر به آن کمک می کردند. در این 
جنگ کوریای شمالی از کمک اتحاد شوروی و جمهوری 

خلق چین برخوردار بود.
جنگ کوریا با تلفات انسانی و اقتصادی گسترده از جمله 
به نیروهای اعزامی کشورهای غربی، حدود سه سال به طول 
انجامید و سرانجام با امضای موافقت نامه ترک مخاصمات در 
سال 1953 پایان یافت. با این همه، هنوز بین کوریای شمالی 
با ایاالت متحده و کوریای جنوبی پیمان صلح امضا نشده و 

دو طرف رسما در حالت جنگ به سر می برند.
نامطلوب  را  وضعیت  این  شمالی  کوریای  حکومت 
دانسته و معتقد است که امریکا و کوریای شمالی می توانند 
از  یکی  کنند.  آغاز  را  تازه ای  جنگ  آن،  از  بهره برداری  با 
جنوبی  کوریای  و  امریکا  از  شمالی  کوریای  خواست های 

امضای پیمان صلح است.
ترمپ،  دونالد  با  بار  سه  کنون  تا  جونگ-اون  کیم 
رییس جمهوری امریکا، مالقات کرده است. نخستین نشست 
که اولین تماس رسمی یک رییس جمهوری امریکا در زمان 
تصدی این سمت با رهبر کوریای شمالی بود، در سنگاپور 
برای  تالش  بر  بیانیه ای  صدور  با  دوطرف  و  شد  برگزار 
رفع اختالفات و بهبود روابط تاکید نهادند، اما این نشست 

دست آورد عملی چشم گیری نداشته است.
دومین نشست دو طرف در ماه فبروری سال جاری در 
حدود  و  یافت  پایان  نتیجه  بدون  شمالی،  کوریای  هانوی، 
دو هفته پیش هم آقای ترمپ در سفر به کوریای جنوبی، 
در منطقه حایل مرزی با کوریای شمالی با کیم جونگ-اون 
مالقات کرد. رییس جمهوری امریکا با عبور از خط مرزی دو 
کشور، لحظاتی را در خاک کوریای شمالی گذراند. برخی 
منایع از احتمال نشست دیگری بین دو طرف سخن گفته اند.

را  آن  مطبوعاتی  بیانیه ی  پیش نویس 
توزیع کرده بود.

انتظار  می افزاید،  گزارش  این 
ایران  خارجه ی  امور  وزیر  می رود 
سازمان  نشست  در  آینده  هفته ی 
با  پایدار  توسعه ی  در خصوص  ملل 
برابری  با گرسنگی،  مبارزه  آن  هدف 
سال  تا  اقلیمی  تغییرات  و  جنسیتی 

نمی دیدیم.  مفید  لزوما  را  اقدام  این 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  و 
مایک پومپئو در حال حاضر مخالف 
)فهرست  در  ظریف  نام  دادن  قرار 

تحریمی( است.
رویترز می گوید، موضوع تحریم 
محمد جواد ظریف تا آن جا پیش رفته 
بود که حتا وزارت خزانه داری امریکا 

بود  داده  هشدار  سرطان  دوم  روز 
که  را  »مالحظه ای«  نباید  تهران  که 
لغو حمله  در  امریکا  رییس جمهوری 
تالفی جویانه علیه ایران به خرج داده، 

»با ضعف اشتباه بگیرد.«
»مخالفت پومپئو«

منابع مطلع که خواست  از  یکی 
نامش فاش نشود به رویترز گفت، ما 

خبرگزاری  روز:  اطالعات 
نقل  به  سرطان   20 پنج شنبه  رویترز 
است  داده  گزارش  مطلع  منبع  دو  از 
که امریکا »فعال« محمد جواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد 

کرد.
به نقل از رادیو فردا، این گزارش 
تصمیمی  چنین  احتماال  گوید،  می 
در  دیپلماسی  برای  را  راه  می تواند 

قبال ایران باز نگهدارد.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری 
امریکا، سوم سرطان در یک نشست 
واشنگتن  که  کرد  اعالم  خبری 
فهرست  در  را  ظریف  محمدجواد 
متحده  ایاالت  اقتصادی  تحریم های 
امور  وزیر  تحریم  داد.  خواهد  قرار 
کم سابقه  اقدام  یک  ایران  خارجه ی 

دیپلماتیک ارزیابی می شود.
وزیر  تحریم  می گوید،  رویترز 
می توانست  ایران  خارجه ی  امور 
که  چرا  باشد،  غیرمعمول  اقدامی 
عمال راه را برای اقدامات دیپلماتیک 
بر  ایران  با  تنش  کاهش  برای  امریکا 

و  موشکی  و  هسته ای  برنامه ی  سر 
این  منطقه ای  فعالیت های  همچنین 

کشور می بست.
توضیح  مطلع  منبع  دو  این 
بیش تری در خصوص دالیل انصراف 
ظریف  محمدجواد  تحریم  از  امریکا 

ارایه نکرده اند.
این در حالی است که طی دو ماه 
اخیر تنش بین ایران و امریکا به طور 
به دنبال  است.  شده  تشدید  کم سابقه 
خلیج  در  نفت کش  شش  به  حمله 
پهپاد  یک  عمان،  دریای  و  فارس 
امریکایی نیز در 30 جوزا توسط ایران 

سرنگون شد.
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
هدف  از  پس  که  گفته  امریکا، 
گرفته  تصمیم  پهپاد  این  قرارگرفتن 
را  ایران  به  محدود  حمله ی  دستور 
درباره   نگرانی  به دلیل  اما  کند،  صادر 
حمله،  این  احتمالی  انسانی  تلفات 
فعال از انجام آن منصرف شده است.

بولتون،  جان  حال  همین  در 
نیز  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  مشاور 

2030 شرکت کند.
طبق این گزارش، ایاالت متحده 
احتماال برای محمدجواد ظریف ویزا 
نشانه ی  این  و  کرد  خواهد  صادر 
فعال  واشنگتن  که  است  دیگری 

به دنبال تحریم وی نیست.
گذشته  هفته  ایران  خارجه  وزیر 
بابت  شخصی  نگرانی  که  بود  گفته 
خود  علیه  متحده  ایاالت  تحریم های 
ندارد و تنها تاثیر این اقدام واشنگتن 
و  ارتباطاتی  امکان  محدودساختن 
دیپلماسی اوست که نمی تواند به درد 

هیچ کسی بخورد.
ایمیلی  در  ظریف  محمدجواد 
گزارش گران  پرسش های  به 
پاسخ  باره  این  در  نیویورک تایمز 
مرا  که  کسی  »هر  بود:  نوشته  و  داده 
خانواده ام  یا  من  می داند  می شناسد 
ایران  از  خارج  امالکی  و  ملک  هیچ 

نداریم.«
ایران می گوید که  وزیر خارجه 
هم  بانکی  حساب  یک  حتا  »شخصا 

خارج از ایران« ندارد.

رویترز: 
امریکا فعال وزیر خارجه ایران را تحریم نمی کند

رییس جمهوری برزیل از پسرش خواست سفیر این کشور در امریکا شود
اطالعات روز: ژائر بولسونارو، رییس جمهوری راست 
این کشور در  تا سفیر  از پسرش خواسته  برزیل  افراطی 

امریکا شود.
حاضر  حال  در  و  دارد  سال   35 بولسونارو  ادواردو 
نماینده مجلس برزیل و مشاور سیاست خارجی پدرش 
است. او گفته است در صورتی که این سمت به او پیشنهاد 

شود، آن را خواهد پذیرفت.
برزیل از ماه اپریل به این سو در امریکا سفیر نداشته 

است.

اپریل  بولسونارو  ژائر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری برزیل به پیروزی 
امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  از  گفت  او  رسید. 

برای کارزار انتخاباتی اش الهام گرفته بوده.
سفارت  پست  بولسونارو،  ادواردو  که  صورتی  در 
برزیل  مجلس  نمایندگی  از  باید  کند،  قبول  را  امریکا 

کناره گیری کند.
رییس جمهوری برزیل گفته است انتصاب پسرش به 
او  موافقت رسمی  از  پس  امریکا  در  برزیل  عنوان سفیر 

صورت خواهد گرفت.
رویترز  خبرگزاری  که  سخنانی  در  بولسونارو  آقای 
برایش  را  او  آینده  »نمی خواهم  است  گفته  کرده،  منتشر 
انتخاب کنم، اگر )چنین تصمیمی( به معنای چشم پوشی 

از موقعیتش باشد.«
بی بی سی  در  امریکا  بخش  سردبیر  پی یته،  کندیس 
می گوید از ادواردو بولسونارو به عنوان »وزیر امور خارجه 
در سایه« برزیل یاد می کنند چون او نفوذ چشم گیری بر 

افکار سیاست خارجی پدرش دارد.

رییس جمهوری برزیل و پسرش هر دو حامی امریکا 
تا  با موضع عمدتا محتاطانه برزیل  این مغایر  هستند که 

کنون بوده است.
است،  اسراییل  هوادار  آشکارا  بولسونارو  ادواردو 
در حالی که برزیل تا کنون تالش می کرد کشورهای عربی 
را از خود ناخشنود نکند. رییس جمهوری برزیل از اعضای 
خانواده خود به عنوان مشاورانش استفاده می کند. فالویو، 
پسر بزرگ تر او سناتور است. کارلوس، دیگر پسر او هم 

عضو شورای شهر ریو دو ژانیرو است.



۱۲۰ میلیون یورو کافی نیست؛
اتلتیکو و تهدید بارسلونا برای جذب گریزمان

مدعی  اتلتیکومادرید  باشگاه 
به  گریزمان  آنتوان  انتقال  شد 

بارسلونا را پیگیری خواهد کرد.
بارسلونا  باشگاه  دیروز 
اعالم کرد آنتوان گریزمان، ستاره 
فرانسوی و 28 ساله اتلتیکومادرید 
راهی  یورو  میلیون   120 مبلغ  با 
نوکمپ شده و در واقع آبی اناری 
را  وی  قرارداد  آزادسازی  بند  ها 

پرداخت کرده اند.
قرارداد  ازادسازی  بند 
رقم  از  جوالی  اول  از  گریزمان 
200 میلیون یورو به 120 میلیون 
اتلتیکومادرید  اما  یافته  کاهش 
شد  مدعی  ای  بیانیه  انتشار  با 
بارسلونا و گریزمان قبل از تاریخ 
می   14 تاریخ  در  و  جوالی  اول 
با هم به توافق دست یافته بودند 
باید رقم  بارسا  به همین دلیل،  و 

را  یورو  میلیون   200 یعنی  قبلی 
پرداخت  گریزمان  خرید  برای 

کند.
روخی  مدیر  مارین،  گیل 
اعالم  قبل  هفته  چند  بالنکوس 
کرد بارسلونا و گریزمان در اواخر 
فصل با یکدیگر به توافق رسیده 
بودند و مذاکرات طرفین در کوران 
اتلتیکومادرید  بازی های حساس 
به  که  اتفاقی  بود؛  شده  انجام 
شدت عصبانیت باشگاه مادریدی 
خواهان  آنها  و  بود  برانگیخته  را 
حضور گریزمان در تمرینات شده 
دارد  قصد  اتلتیکومادرید  بودند. 
این موضوع را از طریق وکالیش 
بارسا  کند  کاری  و  کرده  پیگیری 
80 میلیون یورو باقیمانده را برای 
پرداخت  فرانسوی  ستاره  خرید 

کند.

است:  آمده  بیانیه  این  در 
بند  برای  شده  پرداخت  "مبلغ 
نیست،  کافی  گریزمان  آزادسازی 
بین  توافق  که  است  واضح  زیرا 
باشگاه بارسلونا و  قبل از کاهش 
بند آن از 200 تا 120 میلیون یورو 

انجام شده است.
اتلتیکومادریدبر  باشگاه 
اظهارنظرها  و  واقعیات  اساس 
با  گریزمان  قرارداد  شده  متوجه 
زیر  فصل  پایان  از  پیش  اتلتیکو 
پا گذاشته شده و بنابراین باشگاه 
از  دفاع  برای  را  الزم  اقدامات 
را  خود  قانونی  منافع  و  حقوق 
اتلتیکومادرید  است.  کرده  آغاز 
و  گریزمان  و  بارسلونا  رفتار  از 
است  ناراحت  بارسلونا  ویژه  به 
پا  زیر  به  را  گریزمان  بارسا  زیرا 
در  تنها  نه  خود  قرارداد  گذاشتن 

مقطع بازی لیگ قهرمانان در برابر 
اللیگا  کورس  بلکه  یوونتوس، 

مقابل خود بارسلونا تحریک کرده 
است."

خبرهای کوتاه

مهاجم جاپانی فصل آینده برای بارسلونا بازی 
خواهد کرد.

دیروز  انتلرز  کاشیما  باشگاه  آس،  از  نقل  به 
انتقال  برای  را  بارسلونا  پیشنهاد  کرد  اعالم  جمعه 
هیروکی آبه پذیرفته است. دو باشگاه به توافق اولیه 
رسیدند و پس از انجام تست های پزشکی قرارداد 

مهاجم 20 ساله جاپانی به امضا خواهد رسید.
آبه در کاشیما به عنوان مهاجم بازی می کرد اما 
پا به توپ است.  در تیم ملی جاپان در خط میانی 
او در سال 2017 به تیم جاپانی پیوست و در فصل 
به  را  جوان  بازیکن  بهترین  جایزه  توانست   2018

خود اختصاص دهد.

مهاجم کاشیما 
به بارسلونا پیوست

ستاره جوان پاری سن ژرمن و تیم ملی فوتبال 
فرانسه گران ترین بازیکن زیر 21 سال فوتبال جهان 

است.
به نقل از تایم اسپورت، کیلیان امباپه در موناکو 

بود که خود را به فوتبال فرانسه و اروپا معرفی کرد.
موناکو  با  درخشش  از  بعد  جوان  بازیکن  این 
راهی پاری سن ژرمن شد و عملکرد درخشانی در 
این تیم داشته و قهرمانی در جام جهانی 2018 روسیه 

را هم در کارنامه دارد.
سال   21 زیر  بازیکن  گران ترین  فهرست  در 
که  تا جایی  دارد  قرار  در صدر  ام باپه  فوتبال جهان 
اسپورت رقم این بازیکن را 261 میلیون یورو دانست.
بوروسیا  جوان  ستاره  سانچو  ام باپه،  از  بعد 
دورتموند در رده دوم است که قیمت فروش او 120 

میلیون یورو است.
آژاکس  مدافع  لیخت  دی  ماتیاس  سوم  رده  در 

است که قیمت او 74 میلیون یورو است.
الکس آرنولد از لیورپول با 73 میلیون یورو، فیل 
فودین از منچستر سیتی با 40 میلیون یورو، دیکالن 
رایس از وستهام با 39 میلیون یورو، رایان سیسینون 
از فوالم با 33 میلیون و کالوم هدسون از چلسی با 
31 میلیون یورو در رده های بعدی این فهرست جای 

دارند.

ام باپه گران ترین بازیکن 
جوان فوتبال جهان

ماتایس دی لیخت پس از حرف و حدیث های 
بسیار، امروز به بازیکن جدید یوونتوس بدل خواهد 

شد.
دی  ماتایس  جذب  تا  چیزی  دیگر  یوونتوس 
لیخت از آژاکس فاصله ندارد و اگر پیش از این با 
باشگاه هالندی بر سر رقم انتقال اختالف داشت، حاال 
با افزایش پیشنهاد تا 67 میلیون یورو که با بندهای 
متغیر به 75 میلیون یورو نیز خواهد رسید، بسیار به 

جذب دی لیخت نزدیک شده است.
دی لیخت که از بارسا و پی اس جی نیز پیشنهاد 
توافق شخصی  به  یوونتوس  با  پیش  داشت، چندی 
رسید و فقط عدم توافق بین دو باشگاه باعث شده تا 

این انتقال هنوز رسمی نشود.
از  ایتالیایی  معتبر  نشریات ورزشی  ادعای  طبق 
جمله گاتزتا دلو اسپورت و توتو اسپورت، مینو رایوال 
)ایجنت دی لیخت( در میالن حضور دارد و در حال 
نهایی کردن جزئیات قرارداد با پاراتیچی)مدیر اجرایی 

یووه( است.
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، امروز دی لیخت را 
باید یوونتوسی دانست. تورینی ها همچنین با انریکو 
کیه زا)مهاجم فیورنتینا( نیز به توافق قطعی رسیده اند 

و این بازیکن هم به زودی یوونتوسی خواهد شد.

ادعای منابع ایتالیایی
دی لیخت امروز 

یوونتوسی خواهد شد

شایعات  به  دیروز  مونیخ  بایرن  باشگاه  رئیس  نایب 
جذب لروی سانه واکنش نشان داد.

لروی سانه سال 2013 از شالکه کارش را در باالترین 
سطح فوتبال اروپا شروع کرد و خیلی زود توانست خود 
زمستان  او  کند.  مطرح  دار  آینده  ستاره  یک  عنوان  به  را 
2015 و در بازی برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
ها  زبان  سر  بر  را  نامش  که  بود  برنابئو  در  رئال  برابر 

انداخت.

سانه که از سال 2016 به سیتی منتقل شده، در حال 
حاضر دو سال دیگر با این باشگاه قرارداد دارد. او فصل 
بازیکن فیکس مورد  به عنوان  گذشته از سوی گواردیوال 
ادامه  برای  شده  باعث  همین  و  نمی گرفت  قرار  استفاده 
کار در سیتی با تردید مواجه شود. بایرن مونیخ به شکلی 

جدی خواهان جذب اوست.
بایرن  باشگاه  رئیس  نایب  رومینیگه  هاینتس  کارل 
در واکنش به شایعات جذب سانه به بیلد گفت: »هنوز 

هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. سانه در تور 
آسیایی سیتی و ما در آمریکا؟ قطعا فاصله خواهد بود ولی 

این فاصله، مشکلی را باعث نمی شود.
آینده  مورد  در  تعطیالت  در  تا  سانه فرصت خواسته 
اش تصمیم گیری کند. ما هم منتظریم ببینیم او چه خواهد 
هستیم.  او  جذب  آماده  ما  بردارد،  مثبت  قدم  اگر  کرد. 
پنجره نقل و انتقاالت دوم سپتامبر بسته می شود و ما فعال 

در جوالی هستیم. هنوز هیچ چیز قطعی نیست.«

رومینیگه: 
هنوز تصمیمی در مورد سانه گرفته نشده

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
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ژاوی: 
بازگشت نیمار به بارسا دشوار است

بارســلونا  ســابق  ســتاره  ژاوی، 
ــه  ــار ب ــال نیم ــه انتق ــبت ب ــد نس می گوی
ایــن تیــم کاتــاالن خوش بیــن نیســت 
دشــوار  را  نوکمــپ  بــه  او  انتقــال  و 

. نــد ا می د
ــه  ــلونا ک ــابق بارس ــتاره س ژاوی، س
یکــی از اســطوره های محبــوب ایــن تیــم 
بــه حســاب می آیــد بازگشــت نیمــار بــه 
ــد  ــاده می دان ــی فوق الع ــم را اتفاق ــن تی ای
ــه  ــد نســبت ب امــا در عیــن حــال می گوی
ــن نیســت و انجــام  ــال خوش بی ــن انتق ای
ــوار  ــیار دش ــی بس ــرایط فعل آن را در ش

ــد. ــی می کن ارزیاب
اخیــر  ماه هــای  و  هفته هــا  در 
بازگشــت  دربــاره  زیــادی  شــایعات 

نیمــار بــه بارســلونا مطــرح شــده اســت. 
ــا را  ــی اناری ه ــه آب ــی ای ک ــتاره برزیل س
ــکن  ــی رکوردش ــا انتقال ــرده و ب ــرک ک ت
ــت  ــورو ارزش داش ــون ی ــه 222 میلی ک
بــه پــاری ســن ژرمــن منتقــل شــده بــود 
ــرای  ــود را ب ــزم خ ــر ع ــار دیگ ــاال ب ح
ــزم  ــاالن ج ــم کات ــن تی ــه ای ــت ب بازگش

ــت. ــرده اس ک
باشــگاه  دو  وضعیــت  درحالیکــه 
بارســا و PSG بــر ســر نیمــار ایــن روزها 
بغرنــج شــده، ژاوی، ســتاره ســابق بارســا 
ــتن  ــا و پیوس ــرک بلوگران ــش از ت ــه پی ک
بــه باشــگاه قطــری الســد در ســال 2015، 
ــه  ــوده ب ــازی ب ــار همب ــا نیم ــل ب دو فص
ــه  ــار ب ــت:" پیوســتن نیم ــگاران گف خبرن

ــی  ــود. ول ــد ب ــاده خواه ــا فوق الع بارس
راســتش را بخواهیــد ایــن انتقــال بــه نظر 

ــود". ــد ب ــی دشــوار خواه ــن خیل م
ژاوی در ادامــه گفــت:" ولــی مــا در 
ــی  ــه زمان ــم ک ــی دیده ای ــال چیزهای فوتب
یــک روز  نمی کــردم  را هــم  فکــرش 
شاهدشــان باشــیم. بــرای مثــال پرداخــت 
222 میلیــون یــورو از طــرف PSG بــرای 
ــم و  ــر کنی ــد صب جــذب نیمــار. پــس بای

ــد". ــش می آی ــت چــه پی ــم در نهای ببینی
ســتاره ســابق بارســلونا در ادامــه 
ــی  ــار یک ــه نیم ــرد:" در اینک ــه ک اضاف
ــکی  ــت ش ــا اس ــان دنی ــن بازیکن از بهتری
نیســت ولــی بایــد ببینیــم بارســلونا بــرای 

ــرد". ــد ک ــه کار خواه ــت او چ بازگش

کلوپ: 
بازیکنان جوان لیورپول در مسیر درست قرار دارند

یورگـن کلـوپ، سـرمربی لیورپـول، 
بعـد از پیـروزی پـرگل بازیکنـان جـوان 
آنهـا  از  دوسـتانه  بـازی  یـک  در  تیمـش 
تمجیـد کرد و گفـت جوانـان لیورپول در 

مسـیر درسـت قـرار دارنـد.
بعـد از آنکـه لیورپـول، بـا ترکیبی از 
بازیکنـان جـوان و معمـوال نیمکت نشـین 
خـود در یـک بـازی دوسـتانه بـه مصاف 
ترنمـر رورز رفـت و بـا نتیجـه 6-0 بـه 
پیـروزی رسـید یورگـن کلوپ بـه تمجید 
از بازیکنـان جـوان خـود پرداخـت ولـی 
در  دلیـل درخشـش  بـه  کـه  داد  هشـدار 
یـک بـازی نبایـد در سـتایش از جوانـان 

لیورپـول اغـراق کـرد.
مقابـل  دوسـتانه  بـازی  در  لیورپـول 

بازیکنـان اصلـی  ترنـرم رورز درحالیکـه 
خـود را در اختیـار نداشـت موفـق شـد با 
ناتانیـل  دو گل ریـان بروسـتر و گلهـای 
کالیـن، کرتیـس جونـز، دیـووگ اوریگی 
و بابـی دانکـن، حریـف را بـا نتیجه 0-6 

از پیـش رو بـردارد.
کلـوپ بعـد از ایـن بـازی در گفتگو 
ایـن بـازی و بـه  بـا خبرنـگاران دربـاره 
بروسـتر،  ریـان  درخشـش  خصـوص 
بازیکـن جـوان و دوگلـه تیمـش گفـت:" 
اول اینکـه فرامـوش نکنیـد مـا در سـال 
راجـع  فقـط  اینکـه  پـس  هسـتیم.   2019
بـه بازیکنـی کـه دو گل بـه ثمـر رسـانده 
 89 در  بقیـه  تالشـهای  و  کنیـم  صحبـت 
دقیقـه مسـابقه را نادیـده بگیریـم درسـت 

نیسـت".
سـرمربی لیورپـول در ادامـه گفـت:" 
من ریـان بروسـتر را خیلی دوسـت دارم. 
او بازیکـن بی نظیـری اسـت. ولـی یکـی 
از توپ هـای او را حتـی اگـر مـن هـم در 

زمیـن بـودم گل می کـردم".
بروسـتر  گفـت:"  ادامـه  در  کلـوپ 
بازی هـای  مـن  ولـی  کـرد  بـازی  عالـی 
هـم  دیگرمـان  بازیکنـان  از  درخشـانی 
دیـدم. فصـل آینـده بـرای او بدون شـک 
فصـل بـزرگ و مهمـی خواهـد بـود. مـن 
در عیـن حـال از اینکـه دیـووک اوریگـی 
در  آینـده  سـال  هـم  را  فیرمینـو  بابـی  و 
واقعـا  دارم  اختیـار  در  حملـه ام  خـط 

خوشـحالم".
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صـف داعـش و طالب بروند، حملـه ی انتحاری 
سـازماندهی کننـد. فقـط می گویـم کـه تـرس 
خـوب چیز اسـت و فعـال بی ترسـی بی آب مان 

کرده.«
دانشـگاه  رییـس  مقـام،  دو  ایـن  از  بعـد 
کابـل می خواسـت واکنـش نشـان بدهـد، امـا 
سـیمینار علمـی در مـورد بنـدر چابهـار پیـش 
آمـد و دیگـر فرصـت نشـد. گفته می شـود این 
سـیمینار علمـی با دعـا و نیایش آغاز شـده و با 
ثنـا و حمـد سیدالمرسـلین خاتمـه یافته اسـت. 
ایـن سـیمینار از طـرف دانشـکده ی  هم چنـان 
شـرعیات تحریـم شـده، چـرا کـه اسـتادان این 
دانشـکده ادعـا می کـرده کـه پرداختـن بـه بندر 

واکنـش نشـان داد. ایـن وکیـل در صحبـت بـا 
خبرنـگاران گفـت: »فکر می کـردم دهنم را منگ 
گرفتـه. بـاز وقتـی که همـکاران مـا در پوهنتون 
نتوانیـم  مـا  چـرا  می ریزنـد،  را  ملـت  آبـروی 
دهـن خـود را در پارلمـان آب کـش کنیـم؟ من 
یـک شـوپ آب از بوتـل گرفتم، قـودوم قودوم 
داخـل دهنـم چرخاندم و بـا فروتنی روی فرش 
انداختم. بقیه اش را نوشـیدم، خدا شـاهد اسـت. 
یـک سـاعت بعـدش هـم فـرش خشـک شـده 

بـود. آقای سـجادی شـاهد اسـت.«
چهارمین واکنش به دسـت گیری آن اسـتاد 
و آن شـاگردان داعشـی از طرف شورای علمای 
افغانسـتان اسـت. این شورا با اسـتناد به حدیث 
»اسـمعو و اطیعـو و ان اسـتعمل علیکـم عبـداً 
حبشـٌی کانـه راسـا زبیبـه« گفته اسـت: »اطاعت 
از علمای افغانسـتان بسـیار پایین آمـده. جوانان 
مـا از مـا اطاعت نمی کننـد، حال آن که سـرهای 
مـا هـم مثـل زبیبـه نیسـت. بـه همیـن خاطـر، 
داعـش در پوهنتون و دانشـگاه وجـود دارد. اگر 
بـه دل مـا باشـد، ایـن جوانـان بـه جـای این که 
داعـش می شـوند، بهتـر اسـت یـگان ابن سـینا 
شـوند یـا امـام بخـاری شـوند و دل جامعـه ی 
علمـای  هم چنـان  کننـد.«  روشـن  را  اسـالم 
کشـور از حکومـت خواسـته اسـت کـه ایـن 
شـورا را کمـک مالی کنـد تا بتواند بـا دایرکردن 
مـردم  اطاعـت  میـزان  موثـر،  ورکشـاپ های 
را  علمـا  از  جامعـه  جـوان  قشـر  به خصـوص 
بـاال ببـرد. یکـی از این علمـا گفت که شـخصا 
نشـانه های قیامـت را می بینـد و می ترسـد کـه 
در زمسـتان آینـده به جـای بـرف، راکـت ببارد. 
نهادهـا و شـخصیت های دیگـر تـا کنـون 
واکنـش نشـان نداده انـد. یـک تعدادشـان گفتـه 
واکنـش  ارزش  نفـر  چنـد  دسـت گیری  کـه 
نشـان دادن را نـدارد. یـک تعـدادی هـم گفتـه 
کـه اگـر این جـا واکنـش نشـان بدهیـم، فـردا 
نیـز  زنـدان  بنـد  از  آزادی شـان  در  مجبوریـم 
واکنـش نشـان بدهیم. بهتر آن اسـت که احتیاط 
کنیـم. چـرا که سـر هیچ کس بـاور نیسـت. قرار 
اسـت ما و شـما خـدا حافظـی کنیم، پـس خدا 

الهـی. حافظ تـان 

بعـد از آن که دسـتگاه امنیت ملـی چند نفر 
را بـه جـرم همـکاری با داعـش و سـازماندهی 
از  کابـل  در  خونیـن  حملـه ی  سـه  دسـت کم 
مقامـات  کردنـد،  بازداشـت  کابـل  دانشـگاه 
افغانسـتان واکنش هـای جالبـی در ایـن زمینـه 
نشـان داده انـد. مـن چنـد تـای ایـن واکنش هـا 
را تحـت عنـوان »سـبد واکنـش مقامات کشـور 
در ارتبـاط بـه دسـت گیری همـکاران داعش از 
دانشـگاه کابـل« بـه شـما در قالـب کمک هـای 

بالعـوض اهـدا می کنـم.
بـه  واکنـش  در  کشـور  مقـام  باالتریـن 
دسـت گیری همـکاران داعش از دانشـگاه کابل، 
بـه دیـدار وزیـر تحصیـالت عالـی رفـت و از 
او پرسـید کـه چـه خبرهـا؟ سرپرسـت وزارت 
تحصیـالت عالـی بـه این مقـام باال گفـت »آب 
از بـاال ِگل آلـود اسـت جنـاب رییـس صاحب. 
مـن تـازه بـه این جـا آمـده ام. این جا پاییـن رود 
اسـت، هرچه کبوترهـا را می گویم آب ننوشـید 
شـنوا؟  گـوش  کـو  امـا  اسـت،  ِگل آلـود  کـه 
فقـط کـه تمـام ایـن مـدت روزه گرفته بـوده و 
حـاال سـاعت افطـار باشـد.« گفتـه می شـود که 
رییس جمهـور بـه شـکل مخصوصـی خندیـده 
بـرای  شـنیدنش  کـه  خنده هایـی  همـان  )از 
ممنـوع  روانـی  به لحـاظ   18 سـن  زیـر  افـراد 
تحصیـالت  وزارت  سرپرسـت  بـه  و  اسـت( 
عالـی هدایـات الزم را داده اسـت. ناجوان ارگ 
بـا  را  غنـی  آقـای  هدایـات  ریاسـت جمهوری 
مـا شـریک نمی کنـد. فقـط می گویـد کـه آقای 
عبدالتـواب باالکـرزی، بـا اسـتفاده از هدایـات 
آکادمیـک  چیـز  رییس جمهـور  گران سـنگ 

دانشـگاه ها را بـاال خواهـد گرفـت. 
بعـد از آقـای غنی، آقای دانـش به این خبر 
واکنـش نشـان داده. او در یک سـخنرانی غرای 

متصـدی  مـن  »سـال هایی که  گفتـه  محمـدی 
وزارت تحصیـالت عالـی بودم، اسـتادان ثقافت 
اسـالمی به جـای تزریـق افراطیـت و باورهـای 
دانشـگاه ها،  دانشـجویان  ذهـن  در  تندروانـه 
جـان  آریانـا  ماننـد  خواننده هـای  محبوبیـت 
سـعید، مـژده جـان جمـال زاده، شـبنم ثریـا، آبه 
میـرزا و... را ترویـج می کردنـد. چـرا کـه مـن 
از  آواز هنرمندانـه یکـی  بـودم هنـر و  معتقـد 
مکمل هـای خـوب بـرای درس و تحقیـق در 
دانشـگاه های کشـور اسـت. یا بهتر است هنر را 
گولـی تقویتـی درس و تحقیق بنامیـم. آن زمان 
دیگـر گذشـته. حـاال اسـتادان ثقافـت بی تـرس 
شـده اند. دانشـجویان را تشـویق می کننـد که به 

چابهـار مسـأله ای علمـی نیسـت و سوال شـان 
ایـن بـوده کـه در کجـای قـرآن یـا در کـدام 
حدیـث آمده کـه بنـدر چابهار مسـأله ای علمی 
اسـت؟ اسـتادان شـرعیات با ارسـال ایـن جمله 
»علـم فقـط بـه خـدا مربـوط می شـود و بایـد 
در قـرآن یـا احادیـث معتبـره آمـده باشـد«، از 
اشـتراک در ایـن برنامـه خـودداری کرده انـد. 

دسـت گیری  بـه  کـه  دیگـری  مرجعـی 
همکاران داعش از دانشـگاه واکنش نشـان داده، 
پارلمـان کشـور اسـت. یکـی از وکالی مجلس 
کـه هویت جغرافیایی اش نشسـتن در کنار سـید 
عبدالقیـوم سـجادی اسـت، بـا آب کـش کـردن 
دهـن اش روی فـرش پارلمـان بـه ایـن قضیـه 

عیسا قلندر 

واکنش مقامات افغانستان به دست گیری داعش از دانشگاهـ  طنز


