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ایران انتقال تجهیرات 
نظامی روسیه 

به ارمنستان را 
تکذیب کرد

اطالعات روز: وزارت امور 
خارجه ایران، گزارش ها 
درباره انتقال تجهیزات...

بلومبرگ: 
امریکا می خواهد 

کل نظام مالی ایران 
را تحریم و رابطه 

اقتصادش را با 
بیرون قطع کند

انریکه سرزو: 
اگر مسی بخواهد، 

او را به اتلتیکو 
می آورم

والورده: 
برای رئال آنقدر 

می دوم تا پاهایم 
خسته شوند

فده والورده ستاره اروگوئه 
ای رئال مادرید تبدیل به 

یک وزنه برای...
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درسهایحضوریصنفهایاولتادهممکاتبدولتیدر۱۲میزانآغازمیشود

ایجاد گروه 
امر به معروف و نهی از منکر؛ 

ریاست حج و اوقاف هرات 
در پی چیست؟

»حفظ نظام کنونی، باید خط سرخ دولت باشد«
گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر با حشمت اهلل اسحاق زاده، رییس جامعه  مدنی والیت کاپیسا

دولت به عنوان خطوط سرخ در گفت وگوهای صلح مورد 
تأکید قرار بگیرد.

والیت  مدنی  جامعه   رییس  اسحاق زاده،  حشمت اهلل 
کاپیسا در گفت وگویی با شبکه  جامعه  مدنی و...

پیش از آغاز مذاکرات و نیز اکنون که چندین روز از آغاز 
این گفت وگوها می گذرد، موضوع های گوناگونی از جمله 
حفظ نظام جمهوریت، از سوی شهروندان مطرح شده 
است که به باور آنان باید از سوی تیم مذاکره کننده ی 

کرده است.
براساس فیصله ی کابینه، قرار است درس های حضور صنف های اول الی 

دهم مکاتب دولتی از روز شنبه هفته ی آینده...

روز  نشست  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینه ی  روز:  اطالعات 
دوشنبه )۷ میزان( خود تقاضای وزارت های صحت عامه و معارف مبنی 
بر آغاز درس حضوری صنف های اول الی دهم مکاتب دولتی را تأیید 

خروج امریکا از افغانستان؛ 
گنج بادآورده برای چین

از  خروج  تصمیم  ترمپ  دونالد  رییس جمهور 
افغانستان را به عنوان تصمیم مسئوالنه رهبری ایاالت 
که  می گوید  سفید  کاخ  و  می کند  توجیه  متحده 
یا  پابندی  به  نظر  را  افغانستان  از  نیروهایش  خروج 
توافق نامه  در  تعهدهای  شان  به  طالبان  پابندی  عدم 
ماه فبروری این گروه با ایاالت متحده تنظیم می کند. 
این اما افسانه ای بیش نیست. در پشت پرده، نه تنها 
دولت  ارشد  مقامات  بلکه  امریکا  اطالعاتی  جامعه 
 29 صلح  توافق  خصوصی  مجالس  در  نیز  ترمپ 
فبروری را یک توافق نامه »پوچ« می پندارند که فقط 
فقط خروج را خوشایند تر می کند. آن ها می گویند که 
سرخوردگی ترمپ با »جنگ بی پایان« در افغانستان 
در حقیقت بیشتر ناشی از تمایل او به توقف هزینه 
ساالنه حدودا 50 میلیارد دالری امریکا برای حمایت 
او  و  است  افغانستان  در  نظامی  عملیات های  از 

می خواهد این مبلغ را به جای افغانستان،...

3

پاکستان و روند صلح 
افغانستان؛ 

از حرف تا عمل
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی به هدف پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان 
در یک سفر سه روزه در پاکستان به سر می برد. 
در  عبداهلل  آقای  که  است  روزی  آخرین  امروز 
اسالم آباد خواهد بود. در این سفر آقای عبداهلل 
افغانستان  حکومت  از  عالی رتبه   هیأت  یک  را 
همراهی می کند. هرچند در آغاز گمان این بود 
که سفر آقای عبداهلل به پاکستان بدون رضایت 
است،  گرفته  صورت  غنی  اشرف  رییس جمهور 
اما همراهی محمدعمر داوودزی، نماینده  ویژه ی 
حکومت در امور پاکستان و از متحدان سیاسی 
به  حدودی  تا  غنی  رییس جمهور  به  نزدیک  و 
این شائبه نقطه ی پایان گذاشت. آقای داوودزی 
نیز  اسالم آباد  در  خبرنگاران  با  صحبتی  در 
آقای  منطقه  ای  سفرهای  در  که  کرد  تأکید 
به شمول  افغانستان  سیاسی  نیروهای  عبداهلل 
واقعیت  هرچند  است.  همسو  رییس جمهور 
این است که ترکیب هیأت به گونه ای است که 
عبداهلل  آقای  تیمی  و  سیاسی  متحدان  بیش تر 
او را همراهی می کنند. جدای از آقای داوودزی 
را  غنی  آقای  به  نزدیک  چهره ی  سفر  این  در 

نمی توان در ترکیب یافت...
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زمری پیکان به سه سال 
حبس محکوم شد

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اختطاف یک دختر ۱۸ ساله 
در ولسوالی جاغوری غزنی؛ 

وی امنیتی متهم  »چهار نیر
بـازداشـت نشده انـد«

ور دانش:  سر
نظام صحی کشور با چالش های زیاد 

و نگران کننده مواجه است

کرده  اعالم  کشور  کل  دادستانی  روز:  اطالعات 
نظم  و  امن  پیشین  فرمانده  پیکان،  زمری  که  است 
از  سوءاستفاده  اتهام  به  داخله  امور  وزارت  عامه ی 

صالحیت های وظیفوی به سه سال حبس...
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

بیموامیدهایسفرعبداهللبهپاکستان؛
»در انتخاب های اسرتاتژیک خود 
تجدید نظر کنیم«
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درسهایحضوریصنفهایاولتادهممکاتبدولتیدر۱۲میزانآغازمیشود
چنـد روز پـس از آن، سرپرسـت وزارت معـارف در نشسـتی در کابل گفـت در صورتی که 
طـی یـک مـاه از زمان آغـاز درس های حضـوری، مـوارد مثبت کرونـا در مکاتـب به ثبت 
نرسـد، روی بازگشـایی مکاتـب بـه روی دانش آمـوزان پایین تـر از صنـف یازدهـم مکاتـب 

نیـز کار خواهنـد کرد.
مکاتب دولتی و خصوصی در افغانستان با شیوع ویروس کرونا در این کشور تعطیل شده 
معارف  وزارت  یافت.  ادامه  آنالین  به صورت  درس ها  خصوصی  مکاتب  از  برخی  در  بود. 
خطاب به دانش آموزان مکاتب خصوصی گفته اند که فیس پنج ماه دوره ی قرنطین را 50 

درصد پرداخت کنند.

اطالعات روز: کابینه ی جمهوری اسالمی افغانستان در نشست روز دوشنبه )۷ میزان( خود 
تقاضای وزارت های صحت عامه و معارف مبنی بر آغاز درس حضوری صنف های اول الی 

دهم مکاتب دولتی را تأیید کرده است.
براساس فیصله ی کابینه، قرار است درس های حضور صنف های اول الی دهم مکاتب دولتی 

از روز شنبه هفته ی آینده )۱2 میزان( در کابل و والیات آغاز شود.
درس های حضوری صنف های اولی الی دوازدهم مکاتب خصوصی و صنف های یازدهم و 
دوازدهم مکاتب دولتی براساس فیصله ی تاریخ بیستم اسد کابینه ی کشور، در اول سنبله 

آغاز شد.

آقای عبداهلل در این سفر به طور بی پیشینه مورد 
استقبال قرار گرفته است. در تمامی خیابان های 
محل اقامت و راه های منتهی به گشت وگذار آقای 
رییس  شورای  از  مشترک  عکس هایی  عبداهلل 
رییس جمهور  و  نخست وزیر  مصالحه ،  عالی 
از نظر دیپلماتیک،  پاکستان به چشم می خورد. 
پروتوکلی که برای رییس شورای مصالحه تدارک 
دیده  شده، به باور بسیاری هم تراز و حتا بیشتر از 
یک رییس جمهور بود. در این سفر آقای عبداهلل 
با تمامی قدرت های دخیل و تأثیرگذار پاکستان 
مالقات داشت. دیدار با نخست وزیر، رییس جمهور، 
رییس مجلس، وزیر خارجه، رییس ستاد ارتش، 
و  پاکستان  اسالمی  ایدیولوژیک  شورای  رییس 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  در  سخنرانی 
بود.  عبداهلل  آقای  سفر  اصلی  اجندای  اسالم آباد 
سفر  از  پاکستان  رسانه های  گسترده ی  پوشش 
سخنرانی  دیروز  بود.  غیرمنتظره  عبداهلل  آقای 
انستیتوت  در  ملی  مصالحه  عالی  رییس شورای 
مهم ترین  از  اسالم آباد  استراتژیک  مطالعات 
رویدادهای خبری برای رسانه های پاکستان بود. 
از روند صلح  تمام مقام های پاکستانی در حرف 
سخن  و  کردند  حمایت  قاطع  به طور  افغانستان 
روند  موفقیت  آتش بس،  زدند.  جدید  روابط  از 
خواست  از  حمایت  و  دوحه  در  جاری  مذاکرات 
بود که  افغانستان در گفت وگوها سخنانی  مردم 
نشست های  در  پاکستان  تأثیرگذار  طرف  های 
گرمی  کردند.  برجسته  عبداهلل  آقای  با  خود 
روند  از  پاکستانی  مقام های  حمایت  و  استقبال 
خوش بینی زیادی را در اردوگاه هیأت افغانستان 
خلق کرده است. با هر کدام از اعضای بلندپایه ی 
بود  این  نظرشان  می شد،  گفت وگو  که  هیأت 
نشان  شواهد  و  است  متفاوت  اوضاع  این بار  که 
می دهد پاکستان خواهان همکاری با روند صلح 
نیست  روشن  هنوز  اما  درواقع  است.  افغانستان 
صلح  روند  در  را  نقشی  چه  پاکستان  عمل  در 
پاکستان  سیاست  کرد.  خواهد  بازی  افغانستان 
دوگانه  بازی  همیشه  افغانستان  صلح  قبال  در 
حمایت  اعالم  بارها  نیز  گذشته  در  است.  بوده 
نفع  به  که  روندی صلحی  از  در عمل  اما  کرده، 
مردم افغانستان باشد، حمایت نکرده است. بازی 
دوگانه و گذشته ی تاریک باعث شده که به رغم 
از روابط جدید، نگرانی  گرمی استقبال و سخن 
پابرجا  هنوز  اسالم آباد  صادقانه ی  عملکرد  از 
باشد. از طرف دیگر، هیچ کدام از اعضای هیأت 
دارد  وجود  اطمینانی  چه  که  پرسش  این  برای 
ادامه  دوگانه ی خود  بازی  به  پاکستان همچنان 

ندهد، پاسخی روشنی نداشتند.
نقش  مرحله  این  به  رساندن صلح  در  اسالم آباد 
تازه ی  رویکرد  و  چرخش  است.  داشته  اساسی 
این  به  را  فرصت  این  افغانستان  به  پاکستان 
روندی  از  طرف  یک  از  تا  می کند  فراهم  کشور 
آینده  در  را  طالبان  برجسته ی  نقش  آن  در  که 
سیاسی افغانستان تضمین می کند، حمایت کند 
افغانستان،  صلح  روند  موفقیت  دیگر  طرف  از  و 
نیمه جان  دوجانبه ای  تجاری  روابط  به  دیگر  بار 
زیرا  بخشد.  دوباره  جان  آباد  واشنگتن-اسالم 
صلح  کنونی  روند  موفقیت  اهمیت  از  پاکستان 

برای امریکا آگاه است. 
اما چیزی که نمی توان فراموش کرد این است که 
به نفع تمام طرف ها است که از روند جاری صلح 
باید  که  پاکستان  به ویژه  کند.  صادقانه  حمایت 
بازی  نتیجه ی  دهد.  پایان  را  خود  دوگانه  بازی 
دوگانه شکست مطلق برای تمام طرف هاست. اگر 
پاکستان در پی ایجاد روابط تازه و تجدید نظر در 
انتخاب های استراتژیک خود در افغانستان است، 
باید در عمل از روندی که منجر به قطع جنگ و 
صلح پایدار در افغانستان می شود، حمایت کند. 

سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
به  منتسب  قول  نقل  رییس جمهور 
اشرف غنی در نشست با خبرنگاراِن 
روز  اطالعات  که  را  قطر  از  برگشته 
روز  یادداشت  در  منابعی  از  نقل  به 
دیروز ذکر کرده بود، نادرست خوانده 
چنین  رییس جمهور  که  می گوید  و 
و  هستم  ساله   71 »من  است:  گفته 
هیچ  حال  بودم.  تبعید  در  سال   24
پالن ندارم که خارج بروم. می خواهم 
در افغانستان باشم. مرگ و زندگی ام 
هیچ وقت  من  است.  افغانستان  در 
در  کنم.  ترک  را  وطنم  نمی خواهم 
خاتمه  زندگی ام  می خواهم  همین جا 

پیدا کند.«

ترجمه

شورای  و  عالی  تحصیالت  و  عامه  صحت 
طبی افغانستان شده است.

او تدوین پالیسـی جدید صحی در کشـور را 
یـک ضرورت جـدی خوانـده و گفته اسـت 
کـه بـدون پالیسـی نمی تـوان مشـکالت و 
چالش هـا را شناسـایی و بـرای آن راه حـل 

پیـدا کرد.
گفتنی است که »سمپوزیم ملی هماهنگی 
مریض،  مصئونیت  تأمین  به منظور  طبی« 
عالی  تحصیالت  و  صحی  سیستم  تقویت 
و  برگزار شده  کابل  روز در  برای سه  طبی 

روز پنج شنبه به پایان می رسد.

او در عین حال گفت که در ۱9 سال گذشته 
عرصه ی  در  چشم گیر  تحول  یک  وجود  با 
خدمات  عرضه  و  طبی  عالی  تحصیالت 
سیستم  است  نتوانسته  افغانستان  صحی، 
شاخص های  و  معیارها  با  را  خود  صحی 

جهانی عیار کند.
به نقل از اعالمیه ی دفتر مطبوعاتی معاون 
برای  دانش  آقای  ریاست جمهوری،  دوم 
تدوین پالیسی جدید صحی و یافتن راه حل 
برای چالش های موجود در عرصه ی آموزش 
طبی و عرضه خدمات صحی به شهروندان، 
بیشتر میان وزارت های  خواستار هماهنگی 

پیشرفت در طب  دانش همچنان گفت که 
از  یکی  جامعه  در  خدمات صحی  عرضه  و 
یک  در  پایدار  توسعه  اصلی  شاخص های 
کشور به شمار می رود، اما افغانستان نسبت 
دور  کشورهای  و  همسایه  کشورهای  به 
بسیار  رتبه ی  در  بخش،  این  در  نزدیک  و 

پایین قرار دارد.
بی ثباتی  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
سال  چهل  از  بیش  ادامه ی  و  سیاسی 
جنگ را مانع اصلی انکشاف و پیشرفت در 
صحی  بخش  جمله  از  مختلف  بخش های 

دانست.

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
صحی  نظام  که  می گوید  ریاست جمهوری 
در  و  بین المللی  معیارهای  نگاه  از  کشور 
و  چالش ها  با  کشورها،  سایر  با  مقایسه 

مشکالت زیاد و نگران کننده مواجه است.
آقای دانش که دیروز )سه شنبه، ۸ میزان( 
در  طبی«  هماهنگی  ملی  »سمپوزیم  در 
است  نیاز  که  گفت  می کرد،  صحبت  کابل 
تا سیستم آموزش طبی و نظام صحی کشور 
به منظور روشن شدن مشکالت و چالش ها و 
نیز تعیین اولویت ها، به صورت دقیق، جامع 

و همه جانبه بازنگری شود.

سروردانش:نظامصحیکشورباچالشهایزیادونگرانکنندهمواجهاست

این رویداد همه غیرنظامی اند.
جمعه زاده،  واحداهلل  حال،  همین  در 
اطالعات  روزنامه  به  غزنی  والی  سخن گوی 
سه  تنها  رویداد  این  در  که  گفت  روز 
آقای جمعه زاده  غیرنظامی زخمی شده اند. 
افزود که وضعیت صحی دو نفر از آنان خوب 

می باشد.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

از  کشور  جنوب شرق  در  غزنی  والیت 
والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه 
طالبان در بخش هایی از این والیت به شمول 

مرکز آن حضور و فعالیت گسترده دارند.

بـوت  جـوره  هـزار   ۴5 و  یونیفـورم  هـزار 
نظامـی بـه دسـت آمـده اسـت.

وزارت داخلـه افـزوده اسـت که ایـن مقدار 
سـال های  از  نظامـی  یونیفـورم  و  البسـه 
در  فـوت  چهـل  کانتینـر  نُـه  در  گذشـته 
نهـم  حـوزه ی  »دسـپیچری«  منطقـه ی 
امنیتـی شـهر کابل در یک سـرای جابجا و 

مخفـی شـده بـود.
در پیونـد بـه ایـن قضیـه تـا کنـون کسـی 
بازداشـت نشـده، امـا وزارت داخلـه گفتـه 
اسـت کـه تحقیقـات در ایـن مـورد آغـاز 

شـده اسـت.

کشور  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
فیر  یک  اصابت  نتیجه ی  در  که  می گوید 
یک  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان  راکت 
نفر  سه  غزنی،  شهر  در  مسکونی  خانه ی 

کشته شده اند.
در خبرنامه ای که از سوی وزارت دفاع ملی 
رویداد  این  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
حوالی ساعت ۸:00 دو شب پیش )دوشنبه، 
۷ میزان( در ساحه ی »نوآباد«، از مربوطات 
داده  رخ  غزنی  امنیتی شهر  پنجم  حوزه ی 

است.
قربانیان  که  است  شده  تأکید  خبرنامه  در 

از  کشـور  داخلـه ی  وزارت  روز:  اطالعـات 
بـزرگ  ذخیـره گاه  یـک  ضبـط  و  کشـف 
مربوطـات  در  نظامـی  یونیفـورم  و  البسـه 

شـهر کابـل خبـر داده اسـت.
دیـروز  کـه  داخلـه  وزارت  اعالمیـه ی  در 
)سه شـنبه، ۸ میـزان( منتشـر شـده، آمده 
اسـت که ایـن ذخیره گاه البسـه و یونیفورم 
نیروهـای  عملیـات  نتیجـه ی  در  نظامـی 
ایـن  جنایـی  جرایـم  بـا  مبـارزه  پولیـس 
وزارت از مربوطـات حـوزه ی نهـم امنیتـی 

شـهر کابـل کشـف شـده اسـت.
بـه نقـل از اعالمیـه، از این ذخیـره گاه، ۶5 

اصابت راکت طالبان بر یک خانه ی مسکونی 
در غزنی جان سه غیرنظامی را گرفت

یک ذخیره گاه بزرگ »البسه و یونیفورم« 
نظامی در کابل کشف شد

حلقوی افغانستان و جاده های فرعی آن که به گذرگاه های 
مرزی مختلف افغانستان امتداد می یابد، هزینه کرده است، 
را  آهنی  خط  بیجینگ  دهد.  انجام  را  خود  سرمایه گذاری 
ساخته است که چین، افغانستان و کشورهای آسیای میانه 
را به هم وصل می کند و بیجینگ هم به حکومت افغانستان 
و هم به طالبان پیشنهاد کمک به ساخت شبکه های جاده ای 
بیشتر را داده است. یک رهبر طالبان در بلوچستان که پس 
تایمز صحبت  فایننشال  با  افغانستان  در  اقامت  ماه  یک  از 
را  کرده، گفته که چین متعهد شده است که شاهراه هایی 
بسازد که شهرهای اصلی افغانستان را به هم متصل می کند. 
او گفت: »وعده ی اصلی چینی ها ساخت یک شبکه جاده ای 
محض  به  گفته اند  چینی ها  است.  افغانستان  سراسر  در 
ساخته  بانده  شش  بزرگ راه های  با  شبکه ای  چنین  این که 
این  گرفت.«  خواهد  رونق  محلی  دادوستد  و  تجارت  شود، 
نباید  جنگ جویان شان  این که  بر  مبنی  طالبان  اظهارات  با 
بر پروژه هایی حمله کنند که با پول چین تمویل می شود و 
به نفع چشم انداز آن ها برای احیای امارت اسالمی این گروه 
پاکستان  خارجه  امور  وزارت  مقامات  دارد.  مطابقت  است، 
تأیید کرده اند که مقامات چینی با آغاز روند خروج نیروهای 
با  خود  گفت وگوهای  و  دیدار  به  افغانستان،  از  امریکایی 

طالبان ادامه داده اند.
نمی شود،  ختم  افغانستان  به  افغانستان  در  چین  دخالت 
و  چین  متحدان  برای  تقویت کننده  نیروی  به عنوان  بلکه 
خان،  عمران  کرد.  خواهد  عمل  امریکا  منطقه ای  رقبای 
نخست وزیر پاکستان از هم اکنون این کشور را عمال به یک 
دولت تابع بیجینگ تبدیل کرده است. هرچند درست است 
که سرمایه گذاری چین در پاکستان از سال 2005 تا امروز 
بیشتر از سرمایه گذاری این کشور در افغانستان بوده است، 
امکان خواهد  ایاالت متحده به چین و پاکستان  اما خروج 
داد تا هردو کشور نفوذ خود را بر افغانستان افزایش دهند. 
هم برای بیجینگ و هم برای اسالم آباد، تالش اقتصادی و 
دیپلماتیک بی وقفه در افغانستان یک نیروی تقویت کننده و 
وسیله ای برای پیروزی در آنچه آن ها یک بازی مجموع صفر 
با ایاالت متحده و هند می دانند، خواهد بود. عالوه براین، این 
بازی به مرزهای غربی افغانستان محدود نمی شود: تحکیم و 
تثبیت تسلط اقتصادی بر افغانستان، به چین کمک خواهد 

کرد که اهداف خود را در ایران نیز تحقق بخشد.
وزارت  سابق  نماینده  ولز،  آلیس  پیش،  سال  یک  از  کم تر 
خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در سخنانی 
واقعی  بازیگر  »چین  که  گفت  ویلسون«  »وودرو  مرکز  در 
در توسعه افغانستان نبوده است.« این امر شاید در گذشته 
درست بوده باشد، اما با خروج ایاالت متحده از افغانستان، به 
نظر می رسد که بیجینگ درحال تغییر سیاست و محاسبات 
به  چین  کمک های  است.  افغانستان  خصوص  در  خود 
افغانستان که می تواند وسیله ای برای سنجش عالقه بیجینگ 
به افغانستان باشد، درحال افزایش است. چین طی یک دهه 
گذشته کمک های خود را به افغانستان افزایش داده است. 
سال 20۱۷  تا  که  شد  متعهد  کشور  این  سال 20۱۴،  در 
مبلغی  کند،  کمک  افغانستان  به  دالر  میلیون   32۷ حدود 
سال های  بین  افغانستان  به  چین  کمک  کل  از  بیشتر  که 
به  بیجینگ  پسا 20۱۷  است. کمک های  تا 20۱۴   2002

کابل ممکن است حتا بزرگ تر از این باشد.
مقابله  با جاه طلبی های چین  باید  ایاالت متحده  این که  در 
کند، حق با ترمپ است. و بزرگ ترین میراث مایک پومپئو 
به عنوان وزیر امور خارجه ایاالت متحده ممکن است کم تر 
پیش برد صلح در خاورمیانه و بالکان و بیشتر تغییر گفت وگو 
بنابراین  باشد.  تهدید چین  مورد  در  و جهان  واشنگتن  در 
تأسف آور است که ترمپ در عجله خود برای ترک افغانستان، 
ایاالت متحده را  ممکن است میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
هدر دهد و هم زمان رویاهای بیجینگ را در افغانستان تحقق 

بخشد.

در یک گزارش داخلی پنتاگون در سال 20۱0 آمده است 
که افغانستان می تواند به طور بالقوه به »عربستان سعودی 
لیتیوم« تبدیل شود. کمبود زیرساخت ها مانع استخراج این 
مواد معدنی می شود، اما چین صبور است و خروج امریکا از 
افغانستان ممکن است همان چیزی باشد که بیجینگ منتظر 
جای  به  افغانستان  در  چین  سرمایه گذاری  است.  بوده  آن 
این که به منظور تقویت یک افغانستان باثبات و دموکراتیک 
خروج  از  پس  ـ  می خواست  واشنگتن  که  چیزی  ـ  باشد 
ایاالت متحده می تواند بیجینگ را قادر سازد تا یک دستگاه 
پا و حمایت کند، کاری که  این کشور سر  دزدساالر را در 

بیجینگ در آفریقا کرده است.
زمینه این کار از هم اکنون برای چین فراهم است. افغانستان 
با این که به لحاظ رسمی در برابر پیوستن به ابتکار کمربند 
و راه رییس جمهور شی جین پینگ مقاومت کرده است، اما 
از جمله ۱3۸ کشوری است که تفاهم نامه کمربند و راه را با 
چین امضا کرده اند. این وضعیت البته با خروج ایالت متحده 
احتماال تغییر می کند. برای مثال، رییس جمهور اشرف غنی 
در یک سخنرانی خود در سال 20۱۴ در دانشگاه شینهوا در 
بیجینگ، اظهار داشت که »چین در سطوح مختلف برای ما 
یک شریک استراتژیک است. این سفر براساس همان بنیاد 
قبلی است، اما بیشتر در مورد تعمیق و گسترش روابط است، 
برای این که ایده جاده ابریشم جدید عملی شود.« وانگ یو، 
سفیر چین در افغانستان، همچنان از گسترش ابتکار کمربند 

و راه به افغانستان سخن می زند.
چین بارها گفته است که تمایل دارد »داالن اقتصادی چین 
و پاکستان« را به افغانستان گسترش دهد. این دهلیز »گل 
سرسبد« پروژه کمربند و راه چین است. موقعیت جغرافیایی 
داالن  وصل  نقطه  به  را  کشور  این  می تواند  افغانستان 
اقتصادی چین و پاکستان با کشورهای آسیای میانه  تبدیل 
می تواند  چین  اما  باشد،  کوهستانی  شاید  افغانستان  کند. 
جاده  بازسازی  برای  متحده  ایاالت  که  دالری  میلیاردها  بر 

گزارش ها پس از آن که عوامل چینی به مقامات افغانستان 
رشوه دادند، وزارت معادن افغانستان قراردادی 3.۴ میلیارد 
 China( دالری معدن مس عینک را به شرکت های چینی
 Jiangxi( و )Metallurgical Group Corporation
Copper Company Limited( داد. این معامله با توجه 
به این که معدن مس عینک به طور بالقوه بالغ بر 50 میلیارد 
دالر ارزش دارد، یک معامله خوب برای چین بود. یک دهه 
از آن زمان گذشته و معدن مس عینک که اگر قرار باشد 
خواهد  الزم  را  آن  درآمد  بایستد،  خود  پای  سر  افغانستان 

داشت، هنوز عملیاتی نشده است.
می رسد:  افغانستان  نفت  نوبت  عینک،  مس  از  بعد 
سرمایه  گذاری ۴00 میلیون دالری چین برای استخراج نفت 
در سه بلوک نفتی حوزه آمو دریا برای دو سال نفت تولید 
متوقف  ناگهانی  به صورت  آن  کار  در سال 20۱3  اما  کرد 
هم  چین  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی  شد. 
نفت،  استخراج  در خصوص مس عینک و هم در خصوص 
داده شدن  از  جلوگیری  برای  صرفا  را  سرمایه گذاری  هردو 
داده  انجام  کشورها،  سایر  به  بخش  دو  این  قراردادهای 
افغانستان خیلی  برای  بلندمدت واشنگتن  است. چشم انداز 
چین  اما  نمی رود،  فراتر  سال  چهار  از  باشد،  بلندمدت  که 

استراتژی طوالنی مدت دارد.
می رسد  نظر  به  دهد.  نتیجه  است  ممکن  چین  استراتژی 
که بیجینگ آماده است تا خأل را که پس از خروج ایاالت 
شیوه ی  به  و  کند  پر  می شود،  ایجاد  افغانستان  در  متحده 
ایاالت  که  کند  سرمایه گذاری  افغانستان  در  غارت گرانه ای 
دنبال  به  مدت هاست  چین  است.  نکرده  هرگز  متحده 
چینی  مقامات  است.  معدنی  کم یاب  عناصر  و  کاال  انحصار 
به خوبی از گزارش سال 20۱0 »سازمان زمین شناسی« و 
بازرگانی و ثبات«  »کارگروه وزارت دفاع برای عملیات های 
که در آن برآورد شده است که افغانستان دارای یک تریلیون 
دالر مواد معدنی دست نخورده است، به خوبی آگاه هستند. 

نشنال انترست – مایکل روبین
مترجم: جلیل پژواک

را  افغانستان  از  خروج  تصمیم  ترمپ  دونالد  رییس جمهور 
توجیه  متحده  ایاالت  رهبری  مسئوالنه  تصمیم  به عنوان 
از  نیروهایش  خروج  که  می گوید  سفید  کاخ  و  می کند 
به  طالبان  پابندی  عدم  یا  پابندی  به  نظر  را  افغانستان 
تعهدهای  شان در توافق نامه ماه فبروری این گروه با ایاالت 
در  نیست.  بیش  افسانه ای  اما  این  می کند.  تنظیم  متحده 
پشت پرده، نه تنها جامعه اطالعاتی امریکا بلکه مقامات ارشد 
دولت ترمپ نیز در مجالس خصوصی توافق صلح 29 فبروری 
را یک توافق نامه »پوچ« می پندارند که فقط فقط خروج را 
خوشایند تر می کند. آن ها می گویند که سرخوردگی ترمپ 
ناشی  بیشتر  افغانستان در حقیقت  با »جنگ بی پایان« در 
از تمایل او به توقف هزینه ساالنه حدودا 50 میلیارد دالری 
امریکا برای حمایت از عملیات های نظامی در افغانستان است 
و او می خواهد این مبلغ را به جای افغانستان، صرف مقابله 

با چین کند، مشکلی که اکنون در محراق توجه قرار دارد.
تلخ  طنز  اما  است.  منطقی  استراتژی  این  کالن  سطح  در 
یک  نه تنها  افغانستان،  ترک   با  ترمپ  که  است  این  ماجرا 
با  بلکه  می دهد،  بیجینگ  به  را  عظیم  استراتژیک  سرمایه 
خروج خود از افغانستان عمال هدیه ۱۴0 میلیارد دالری را 
نیز به بیجینگ تحفه می دهد. این ۱۴0 میلیارد دالر، پولی 
است که مالیات دهندگان امریکایی از سال 200۱ تا جوالی 
2020 به بازسازی افغانستان کمک کرده اند و حتا هزینه های 
نظامی امریکا را در بر نمی گیرد. این مبلغ تقریبا معادل ۴25 

دالر برای هر مرد و زن و کودک امریکایی است.
این البته به معنای انتقاد از تصمیم ایاالت متحده در سال 
امارت  نیست؛  افغانستان  در  نظامی  مداخله  برای   200۱
مادلین  خارجه  وزارت  به  که  را  وعده  هایی  طالبان  اسالمی 
آلبرایت در دوره دوم ریاست جمهوری بیل کلینتون داده بود، 
با میزبانی از اردوگاه های آموزشی القاعده، شکسته بود. این 
به ضرر کسانی است که از توافق زلمی خلیل زاد، فرستاده 
امروزه  طالبان  می کنند؛  پشتیبانی  طالبان،  با  ترمپ،  ویژه 
حتا بیشتر از دوره پیشا ۱۱ سپتامبر با القاعده درآمیخته اند. 
در  خود  صحبت  طرف های  از  بتوانند  شاید  دیپلمات ها 
قطر این وعده را بگیرند که طالبان خود را از القاعده جدا 
خواهد کرد، اما تبدیل  این وعده به واقعیت مثل این است 
کنیم.  جدا  بردار  از  را  برادر  و  پسر  از  را  پدر  بخواهیم  که 
اشتباه ایاالت متحده جنگیدن با کسانی نبوده است که به 
بلکه  کردند،  میزبانی  گروه  این  از  یا  کردند  کمک  القاعده 
در تالش های ملت سازی امریکا در افغانستان است که فقط 

فساد سیستماتیک را در این کشور بدتر کرد. 
تمام ۱۴0 میلیارد دالر سرمایه گذاری امریکا برای بازسازی 
این سو  به   ۱99۷ سال  از  من  است.  نرفته  هدر  افغانستان 
طالبان  تسلط  از  قبل  هم  کرده ام،  افغانستان سفر  به  بارها 
اسالمی  امارت  دوران  در  هم  کشور،  این  خاص  مناطق  بر 
طالبان قبل از ۱۱ سپتامبر و هم بعد از 200۱ در مناطقی 
اسالمی  جمهوری   200۱ پسا  حکومِت  توسط  اکنون  که 
افغانستان کنترل می شود. جاده هایی که سفر در آن ها روزها 
به طول می انجامید، اکنون فقط چند ساعت وقت را در بر 
نباشد(.  برای سفر  مانعی  امنیتی  می گیرد )وقتی تهدیدات 
است.  فعال  افغانستان  هوایی  خطوط  و  هوایی  میدان های 
برای  مکاتب  دارد.  وجود  بهداشتی  تسهیالت  و  آب  برق، 
دختران و پسران فعالیت می کند. نسل جدیدی از افغان ها، 
فرقی نمی کند که چقدر از رشوه گیری و فساد طبقه حاکم 
خود و بینش قرون وسطایی طالبان سرخورده شده باشند، 

به آینده امیدوار هستند.
این اساس و تهداب که افغانستان جدید بر روی آن ساخته 
خواهد شد، همان چیزی است که ترمپ اکنون می خواهد 
آن را به چینی ها تحفه بدهد. چین دیریست که می خواهد 
پای خود را به دروازه افغانستان برساند. در سال 200۸، طبق 

خروج امریکا از افغانستان؛ 
گنج ابدآورده برای چین

الی   ۱0 میان  والیت 
20 ملی متر پیش بینی 

شده است.
حـال،  ایـن  بـا 
عظیمـی،  احمدتمیـم 
وزارت  سـخن گوی 
امـور  در  دولـت 
رسـیدگی به حـوادث 
گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  کشـور 
کـه ایـن وزارت بـرای مدیـرت سـیالب در 
ایـن والیـات آمادگی هـای »الزم« را اتخاذ 

اسـت. کـرده 
ششم  و  پنجم  در  که  است  درحالی  این 
 ۱۴ در  ویرانگری  سیالب های  سنبله، 
شد.  جاری  پروان  جمله  از  کشور  والیت 
به حوادث  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 
در  نفر  اعالم کرد که در حدود 200  بعدا 
نتیجه ی این سیالب ها جان باخته و نزدیک 

به 200 نفر دیگر زخمی شدند.

روز:  اطالعات 
هواشناسی  ریاست 
احتمال  از  افغانستان 
بارندگی های  وقوع 
جاری شدن  و  شدید 
سیالب های آنی در نُه 
هشدار  کشور  والیت 

داده است.
ریاست  سوی  از  که  اطالعیه ای  در 
که  است  آمده  رسیده،  نشر  به  هواشناسی 
در  بارندگی ها  و  سیالب ها  وقوع  احتمال 
در  و  میزان(   ۸ )سه شنبه،  دیروز  جریان 
کاپیسا،  لغمان،  نورستان،  کنر،  والیت های 

پنجشیر و پروان وجود دارد.
والیت های  در  روزها  این  در  همچنان 
کابل، ننگرهار و بدخشان از وقوع بارندگی 
شده  داده  هشدار  سیالب ها  جاری شدن  و 

است.
این  در  بارندگی  مقدار  اطالعیه،  براساس 

ریاست هواشناسی از جاری شدن سیالب 
در ُنه والیت هشدار داد 

نیز زخمی شده اند.
فرماندهی  سخن گوی 
دایکندی  پولیس 
رویداد  این  که  گفت 
یک  برخورد  از  ناشی 
»لندکروزر«  نوع  موتر 
ماین  حلقه  یک  با 
بوده  کنارجاده ای 
است. به گفته ی او، این موتر ۱۷ سرنشین 
مرکز  سمت  به  کاریز  روستای  از  و  داشته 

ولسوالی کجران در حرکت بوده است.
یا  و  را شخص  رویداد  این  هنوز مسئولیت 
گروهی به عهده نگرفته است. اما قبال گروه 
در  را  رویدادها  چنین  مسئولیت  طالبان 

دایکندی به عهده می گرفت.
از  کشور  مرکز  در  دایکندی  والیت 
از  بخش هایی  در  که  است  امن  والیت های 
طالبان  گروه  کجران  ولسوالی  از جمله  آن 

حضور و فعالیت دارند.

روز:  اطالعات 
امنیتی  مسئوالن 
دایکندی  والیت  در 
که  می کنند  تأیید 
انفجار  نتیجه ی  در 
در  کنارجاده ای  ماین 
این  کجران  ولسوالی 
غیرنظامی   ۱۴ والیت، 

کشته شده اند.
فرماندهی  سخن گوی  سجادی،  گل آقا 
روز  اطالعات  روزنامه  به  دایکندی  پولیس 
 9:00 ساعت  حوالی  رویداد  این  که  گفت 
پیش از چاشت دیروز )سه شنبه، ۸ میزان( 
رخ  کجران  ولسوالی  »کاریز«  روستای  در 

داده است.
این  کشته شدگان  که  افزود  سجادی  آقای 
دو  و  کودک  پنج  زن،  هفت  شامل  رویداد 

مرد می شوند.
به گفته ی او، در این انفجار سه کودک دیگر 

۱۴ غیرنظامی در انفجار ماین کنارجاده ای 
در دایکندی کشته شدند

این حادثه، پرسونل تحت اثرش را به محل حادثه اعزام 
می کند، اما پسرش حین برگشت به شهر کابل یک نفر را 

به ضرب گلوله به قتل می رساند.
از صالحیت های  او سه سال پیش به جرم سوء استفاده 
وظیفوی در وزارت داخله و اتهام قتل، از سوی مرکز عدلی 
و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به هشت ونیم سال زندان 

محکوم شده بود.
زمری پیکان از آن زمان تا ماه سنبله سال جاری بازداشت 

نشده بود.
سال  قوس   2۴ تاریخ  در  اما  غنی  اشرف  رییس جمهور 
گذشته در »کنفرانس ساالنه ی مبارزه علیه فساد اداری« 
»فوری«  به گونه ی  را  او  که  خواست  داخله  وزارت  از 

بازداشت کند.

پیکان  زمری  پسر  که  است  داده  توضیح  کل  دادستانی 
با استفاده از این امکانات در سال ۱395 راهی ولسوالی 
با  حامل اش  کاروان  با  راه  مسیر  در  و  می شود  استالف 
ماین کنارجاده ای اصابت می کند. آقای پیکان با اطالع از 

که  است  کرده  اعالم  دادستانی کل کشور  روز:  اطالعات 
امن و نظم عامه ی وزارت  فرمانده پیشین  پیکان،  زمری 
امور داخله به اتهام سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 

به سه سال حبس محکوم به مجازات شده است.
در خبرنامه ای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، 
پیکان  آقای  برای  حبس  سال  سه  حکم  که  است  آمده 
دیروز )سه شنبه، ۸ میزان( از سوی دادگاه استیناف مرکز 
اداری صادر شده  فساد  با جرایم  مبارزه  قضایی  و  عدلی 

است.
دادستان  دعوای  صورت  براساس  خبرنامه،  از  نقل  به 
مؤظف پرونده، فرمانده پیشین امن و نظم عامه ی وزارت 
داخله به تعیین بست پسرس و دراخیتارگذاشتن پرسونل 

و تجهیزات نظامی به او متهم بوده است.

زمریپیکانبهسهسالحبسمحکومشد

هیچه در جاغوری منتقل کرده اند و با دخالت پولیس جاغوری، این دختر از 
چنگ آنان رها شده است.

قرار  و شتم  مورد ضرب  مدت  این  در  که خواهرش  است  مدعی  ستیز  آقای 
با  بارها به دلیل ضرب وشتم و تهدید به نکاح اجباری  گرفته است: »خواهرم 
یک پسر 22 ساله، اقدام به خودکشی کرده است، دستش را تیغ زده و چندین 
پایین  به  می شده،  نگهداری  جا  آن  در  که  خانه ای  کلکین  از  می خواسته  بار 

بیاندازد.«
سرپرست ولسوالی جاغوری ادعای دست داشتن پولیس ملی را در این رویداد 
رد می کند. او می گوید که در مورد دست داشتن آقای مرادی در این قضیه نیز 

سندی وجود ندارد. 
با این حال، آقای باهنر می گوید که چند نفر در پیوند به این قضیه بازداشت 
شده اند. به گفته ی او، دوسیه ها ی نسبتی این افراد دیروز به دادستانی سپرده 

شده است.
اما حسین ستیز می گوید که تنها سه متهم غیرنظامی این قضیه بازداشت شده 
و متباقی متهمان به خصوص متهمان نیروهای دولتی، هنوز بازداشت نشده اند.

با این حال او می گوید که تعدادی از »مسئوالن« محلی در تبانی با متنفذان 
نکاح خواهرش  با  را  این موضوع  بودند که  قومی ولسوالی جاغوری در تالش 

حل وفصل کنند. اما او و خانواده اش این فیصله را رد کرده است.

ولسوالی  پشی«  »زینگر  روستای  به  مرادی  عصمت  کمک  به  ملی  پولیس  و 
مالستان منتقل کرده اند.

ربایندگان این دختر را سپس از ولسوالی مالستان دوباره به روستای غوغه ی 

تأیید می کنند که یک دختر  غزنی  در والیت  روز: مسئوالن محلی  اطالعات 
اعضای  به شمول  نفر  این والیت توسط »چند  ۱۸ ساله در ولسوالی جاغوری 

نیروهای خیزش مردمی« ربوده شده است.
عارف باهنر، ولسوال جاغوری دیروز )سه شنبه، ۸ میزان( در صحبت با روزنامه 
اطالعات روز گفت که این قضیه هفته ی گذشته در روستای »غوغه ی هیچه« ی 

ولسوالی جاغوری رخ داده است.
آقای باهنر افزود که این دختر از چنگ ربایندگان نجات داده شده است.

در همین حال، حسین ستیز، برادر این دختر در صحبت با روزنامه اطالعات 
توسط  میزان(   2( گذشته  هفته ی  چهارشنبه ی  روز  خواهرش  که  گفت  روز 
تعدادی از افراد وابسته به عصمت مرادی، از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی 

»اختطاف« شده بود.
آقای ستیر افزود که این افراد با همدستی یک دخترخانم و تعدادی از مردان 
همسایه ی شان خواهرش را اختطاف کرده بودند. او توضیح داد که این دختر 
بازار برده و  به  لباس و رفتن پیش داکتر  بهانه ی خرید  به  را  او  خانم خواهر 

سپس او را اختطاف کرده است.
براساس گفته های حسین ستیز، ربایندگان خواهرش را با »حیله« به خانه ی 
اسماعیل رضایی، از افسران آمریت جنایی فرماندهی پولیس ولسوالی ناهور در 
سنگماشه انتقال داده و سپس به همراه چهار سرباز نیروهای خیزش مردمی 

اختطاف یک دختر ۱۸ ساله در ولسوالی جاغوری غزنی؛ 
»چهار نیروی امنییت مهتم ابزداشت نشده اند«
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ملغا  قانون،  خالف  و  غیراخالقی  کارهای 
می شود. 

آیا رسانه ها منکرات نشر می کنند؟
ریاست حج و اوقاف والیت هرات تصمیم دارد 
که از محتوای نشراتی رسانه های محلی هرات 
از  نهی  و  معروف  به  »امر  گروه  از طریق  نیز 
منکر« نظارت کند. رییس حج و اوقاف هرات 
عواید  تأمین  و  گذاشته  فراتر  گام  یک  حتا 
برخی از رسانه ها را از منابع نامشروع و حرام 
عنوان کرده است. او همچنین بر جلوگیری از 
رسانه ها  در  اسالم  دین  خالف  محتوای  نشر 
دین  خالف  نشرات  »اگر  است:  کرده  تأکید 
حج  اداره  برسد،  مشاهده  به  اسالم  مقدس 
آن  مسالمت آمیز  توصیه  به  هرات  اوقاف  و 
می پردازد تا این که از این به بعد این نشریات، 
اگر نشریات خالف  باشند.  عاید حالل داشته 

اسالم باشد، عواید آن نیز نامشروع است.«
رییس حج و اوقاف هرات هشدار می دهد که 

روابط افغانستان و پاکستان در طول سالیان گذشته با فراز و 
فرودهای همراه و عمدتا این روابط پرتنش بوده است. آقای 
در  کشور  دو  که  دارد  اطمینان  گفته  سفر  این  در  عبداهلل 
آستانه ی رقم زدن دور جدیدی از روابط دوجانبه و منطقه ای 
استوار بر احترام متقابل و افزایش همکاری ها و رفاه مشترک 
انستیتوت  در  خود  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای  دارد.  قرار 
مطالعات استراتژیک اسالم آباد گفت: »به این باورم که اکنون 
و  کهنه  بیانیه های  و  از شعارها  تا  است  رسیده  آن  فرصت 
تکراری و تئوری های توطئه ای که ما را به عقب نگه داشته، 
تا  نیست  نفع  به  بزنیم.  رقم  را  تازه ای  فصل  و  کنیم  عبور 
تازه ای  رویکردهای  به  ما  بدهیم.  ادامه  را  موجود  وضعیت 
و می خواهند.  دارند  توقع  ما  از  را  این   ما  مردم  داریم.  نیاز 
بیشتر از هر زمانی نیازمندیم تا به منطقه ی خود به عنوان 

یک منطقه ی واحد ببینیم.«
عبداهلل در دیدار با وزیر خارجه پاکستان گفته که روابط میان 
دو کشور فراز و فرودهای زیادی داشته و اکنون او با »روحیه  
دیگری« به اسالم آباد آمده  است. او افزوده که طرفدار تحکیم 
روابط میان دو کشور در سطوح مختلف به ویژه در عرصه های 
اقتصادی، ترانزیتی و تسهیل صادرات و واردات کاالها است. 
در  همچنان  افغانستان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
میان  که  گفت  اسالم آباد  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
دو کشور زمینه ها و فرصت های فراوانی برای همکاری های 
نظرداشت  در  با  و  دارد  اقتصادی وجود  و  امنیتی، سیاسی 
فرصت های  منطقه،  جغرافیای-سیاسی  کنونی  وضعیت 
دو  او،  گفته ی  به  است.  شده  فراهم  همکاری  برای  تازه ای 
کشور بیشتر از هر زمانی به همکاری مشترک و تعامل بیشتر 
»اکنون  دارد:  نیاز  مرفه  و  مسالمت آمیز  همز یستی  برای 
انتخاب های  در  ما  ملت های  تا  است  رسیده  آن  فرصت 
را  تازه ای  چشم اندازه   کنند.  نظر  تجدید  خود  استراتژیک 
بحث  به  را  مشترک  منافع  و  مشکالت  بگیرند.  معرفی  به 
بگیرند و این را بدانند که صلح و ثبات در افغانستان یا در هر 
کشوری در جغرافیای جنوب و مرکز آسیا می تواند پیامدهای 
مثبتی برای همسایگان و همگرایی منطقه ای داشته باشد.«

آقای عبداهلل با اشاره به فرصت های از دست رفته در زمینه ی 
همکاری میان دو کشور گفته که باید از گذشته درس گرفت: 
»باید به واقعیت های منطقه ی خود در 30 سال گذشته نگاه 
کنیم و تغییرات جغرافیایی-سیاسی و جغرافیایی-اقتصادی 
از سود و  را  باید درس های الزم  بگیریم. سپس  نظر  را در 
زیان خود و تهدیدها و فرصت ها بگیریم. به این باید توجه 
کنیم که اگر ما راه حل های استوار بر برد-برد، تنش زدایی، 
ترانزیت،  تجارت ،  بیشتر،  منطقه ای  اتصال  میانه روی، 
و  تاجران  میان  بیشتر  و  موثر  تعامل  و  اقتصادی  همگرایی 

مردم را دنبال می کردیم امروز در کجا قرار می داشتیم.«

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

که  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
رسمی  سفر  یک  در  میزان  هفتم  دوشنبه،  روز  صبح 
رییس  خارجه،  وزیر  با  تاکنون  رفت  پاکستان  به  سه روزه 
دیدار  پاکستان  مجلس سنای  رییس  و  نمایندگان  مجلس 
انستیتوت مطالعات استراتژیک اسالم آباد  و در نشستی در 

اشتراک و سخنرانی کرده است.
آقای عبداهلل با اشاره به افتتاح مذاکرات صلح دولت افغانستان 
»فرصت  نباید  که  گفته  قطر  دوحه  در  طالبان  گروه  با 
استثنایی« موجود برای دست یافتن به صلح از دست برود 
از این فرصت تاریخی استفاده صورت نگیرد، بحران  و اگر 

تشدید می شود.
در تاریخ 22 سنبله مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه 
طالبان در قطر افتتاح شد. پس از آن گروه های تماس برای 
تهیه طرزالعمل مذاکرات با هم دیدارهایی داشته، اما تاکنون 
بر  طالبان  تأکید  گزارش ها،  براساس  نرسیده اند.  نتیجه  به 
صلح  موافقت نامه  براساس  افغانستان  صلح  مذاکرات  ادامه 
منبع  تنها  به عنوان  فقه حنفی  پذیرش  و  طالبان  با  امریکا 
تصمیم گیری و حل اختالفات در جریان مذاکرات دو موضوع 
اختالفی است که باعث کندی در پیشرفت مذاکرات شده 

است.
اما  دارد،  جریان  قطر  دوحه  در  مقدماتی  مذاکرات  هرچند 
خشونت ها در افغانستان به شکل بی پیشنیه ی افزایش یافته 
و طالبان در جاهایی دست به حمله می زنند که در جریان 
۱9 سال گذشته آن مناطق امن بود. آقای عبداهلل در دیدار با 
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته که خشونت 
در افغانستان افزایش یافته است و این موضوع به تالش های 
صلح ضربه می زند: »مذاکرات صلح به کندی پیش می رود 
و متأسفانه میزان خشونت هم باال است و این به تالش های 
امیدواری کرده که  ابراز  آقای عبداهلل  صلح ضربه می زند.« 
طرف های مذاکرات دوحه درباره  کارشیوه  و دستور کار توافق 
کنند و در عین حال خشونت ها را به صورت جدی کاهش 
دهند و در حرکت به سوی یک آتش بس جامع و دایمی از 

آسیب زدن به افراد ملکی خودداری کنند.
عبداهلل روز گذشته در سخنرانی خود در انستیتوت مطالعات 
برای  پاکستان  کارکرد  به  اشاره  با  اسالم آباد  استراتژیک 
گروه  با  افغانستان  دولت  صلح  مذاکرات  آغاز  زمینه سازی 
گام های  پاکستان  که  دارد  انتظار  افغانستان  گفت  طالبان 

عملی مشترک در راستای صلح افغانستان بردارد.
تعیین کننده  افغانستان  صلح  پروسه  در  پاکستان  نقش 
عنوان می شود و مقام های افغانستان بارها پاکستان را متهم 
کرده اند آن کشور گام های عملی در راستای صلح افغانستان 
دارد  تأکید  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  برنمی دارد. 
که اکنون افغانستان منتظر گام های عملی پاکستان است: 
»پاکستان در زمینه سازی برای آغاز مذاکرات نقش عمده ای 
به  کمک  در  نه تنها  مهم تری  نقش  اکنون  و  کرد  بازی 
پایان رساندن موفقانه ی این فرایند، بلکه در ایستادن در کنار 
مردم و حکومت افغانستان در ساختن منطقه ای صلح آمیز و 

مرفه دارد.«
کنونی  بین االفغانی  مذاکرات  عبداهلل،  آقای  گفته ی  به 
تا  است  کرده  فراهم  را  امیدواری هایی  و  مناسب  زمینه ی 
افغانستان با جنگ خداحافظی کند. او در دیدار با قریشی 
گفته که تروریسم تهدیدی برای همه ی کشورهای منطقه 
است و تأمین صلح پایدار و عادالنه در افغانستان به سود همه 
عبداهلل  است.  افغانستان  همسایه های  و  منطقه  کشورهای 
یادآور شده که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان صلح 
و ختم جنگ هستند و افغانستان با سال های 200۱ تغییر 

کرده و باید از دست آوردهای ملی حفاظت و حراست شود.
وزیر خارجه پاکستان از تالش های صلح در افغانستان اعالم 
افغانستان صلح  در  است که صلح  و گفته  پشتیبانی کرده 
در پاکستان است. شاه محمود قریشی یادآور شده پاکستان 
به این باور است که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد 
اعالمیه ی  براساس  است.  مذاکره  و  گفت وگو  راه ،  تنها  و 
شورای عالی مصالحه ملی، قریشی مذاکرات دوحه را تاریخی 
خوانده و گفته که باید از این فرصت استثنایی استفاده شود: 
»پیشرفت هایی در مذاکرات صورت گرفته و این باید باعث 
کاهش خشونت و آتش بس سراسری شود. او افزوده که در 
دیدار با نمایندگان طالبان به آن ها گفته که صلح بازنده ای 

ندارد.
شاه محمود قریشی در سخنرانی خود در انستیتوت مطالعات 
استراتژیک اسالم آباد مذاکرات صلح افغانستان در دوحه را 
فرصت کم یاب خوانده است. به گفته ی او، کاهش خشونت 

به آتش بس منجر شود و این یکی از نیازهای صلح است.
روابط افغانستان و پاکستان؛ »از شعارها و بیانیه های 

کهنه و تکراری عبور کنیم«

زنان  ما  برای  که  نمی دهیم  اجازه  تندرو 
خانواده ها  هرات  در  کنند.  وضع  محدودیت 
خود  به چشم  ما  اما  می روند،  رستوران ها  به 

فحشا را ندیده ایم.«
و  معروف  به  امر  به  موسوم  اداره  از  هراتیان 
نهی از منکر در دوران طالبان خاطرات بدی 
گونه ی  به  هراتیان  با  بارها  اداره  این  دارند. 
به  را  آنان  و  بود  کرده  برخورد  خشونت آمیز 
هم  پیش تر  بود.  کرده  عبادت  به  وادار  اجبار 
خطیب  انصاری،  مجیب الرحمان  به نام  مالیی 
شهر  شمال شرق  در  گازرگاه  جامع  مسجد 
هرات پس از نصب تابلوهای زن ستیزانه، اقدام 
به راه اندازی گروهی تحت نام امر به معروف و 
نهی از منکر کرده بود. این گروه در بخش های 
وسایط  و  بدنی  بازرسی  به  اقدام  گازرگاه  از 
نقلیه هراتیان کرده اند و کماکان فعالیت این 

گروه ادامه دارد.
که  می خواهند  حکومت  از  هرات  باشندگان 
جلو فعالیت های تندروانه گرفته شود و بیشتر 
مانور  زمینه  دینی  افراط گرایان  به  این  از 

فراهم نشود.

»حج و اوقاف کارهای جنایی نکند«
و  معروف  به  امر  گروه  فعال شدن  با  همزمان 
اوقاف  و  حج  ریاست  سوی  از  منکر  از  نهی 
هرات  پیشه وران  و  اصناف  اتاق  هرات،  در 
چگونگی  از  منظم  گونه ی  به  که  می گوید 
صورت  نظارت  کافه ها  و  رستوران ها  فعالیت 
می گیرد و در صورتی که کارهای خالف قانون 
فرماندهی  جنایی،  بخش  باشد،  داشته  وجود 
پولیس هرات دست به کار می شود. عبدالودود 
فیض زاده، رییس این اتاق به روزنامه اطالعات 
به  تازه  اوقاف  و  حج  »رییس  می گوید:  روز 
به  امر  با  که  می خواهد  و  کرده  آغاز  فعالیت 
معروف و نهی از منکر برای خود برنامه بسازد 

و دنبال سوژه است.«
به گفته او، ریاست حج و اوقاف هرات، نباید 
تجربه های دوران طالبان را دوباره تکرار کند: 
بالمعروف  امر  نیست که  »حاال دولت طالبان 
اگر  کند.  نظارت  رستوران ها  کار  از  و  برود 
کارهای خالف در رستوران ها و کافه ها صورت 
پولیس  و حوزه های  جنایی  پولیس  می گیرد، 
اوقاف  و  این وظیفه حج  و  کنند  باید کنترل 

نیست.«
هرات  تأکید  اصناف  و  پیشه وران  اتاق  رییس 
مغازه ها،  مالکان  فعالیت  جوازهای  که  دارد 
مشاهده  صورت  در  کافه ها  و  رستوران ها 

می شنویم.«
در اعالمیه ی اداره محلی هرات نیز در واکنش 
از منکر  نهی  و  به معروف  امر  ایجاد گروه  به 
مبنی  »بر  است:  آمده  اوقاف  و  حج  ریاست 
جمله  از  ادارات  تمام  والیت،  مقام  هدایت 
ریاست حج و اوقاف مکلف اند فعالیت های خود 
طرزالعمل های شان  و  لوایح  چارچوب  در  را 

تنظیم و عملی کنند.«

بازگشت روزهای سیاه؟
بیش از دو هفته از آغاز مذاکرات بین االفغانی 
در دوحه کشور قطر می گذرد. هیأت جمهوری 
در  طالبان  گروه  هیأت  و  افغانستان  اسالمی 
کاری  طرزالعمل  و  اصول  روی  حاضر  حال 
زن  فعاالن حقوق  اما  می کنند.  کار  مذاکرات 
موسوم  گروهی  ایجاد  که  معتقدند  هرات  در 
از  دفاع  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  به 

ارزش های امارت اسالمی طالبان است. 
در  فعاالن  این  از  یکی  خیر اندیش،  عزیزه 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
حمایت  افراطی  دیدگاه های  از  که  افرادی 
با  آینده  حکومت  در  که  امیدوارند  می کنند، 
سهیم شدن طالبان، در قدرت همچنان حضور 

داشته باشند. 
مسئوالن  با  که  می خواهد  حکومت  از  او 
از  تا  کند  جدی  برخورد  دولتی  اداره های 
نگیرد:  صورت  حمایت  طالبانی  ارزش های 
»وقتی امر به معروف و نهی از منکر در هرات 
مردم وحشت  تمام  اذهان  در  ایجاد می شود، 
و دهشت ایجاد می کند و باعث نگرانی شدید 
مردم می شود. ایجاد امر به معروف و نهی از 
است.  طالبان  موضع  از  حمایت  دقیقا  منکر 
در  جمهوریت  حفظ  از  حکومت  که  هنگامی 
چگونه  می زند،  حرف  طالبان  با  مذاکره  میز 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اداره  فعالیت 

نظام امارت اسالمی را اجازه می دهد.«
با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گروه  ایجاد 
است.  شده  مواجه  هراتیان  انتقاد  از  موجی 
در  رسانه ای  فعاالن  از  یکی  یحیا زاده،  آرزو 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  هرات 
سیاه  دوران  گروه،  این  ایجاد  که  می گوید 
طالبان را بازنمایی می کند و باید جلو فعالیت 

این گروه بی درنگ گرفته شود. 
افراط گرایی  گسترش  از  نگرانی  ابراز  با  او 
به  سال  یک   »از  می گوید:  هرات  والیت  در 
هرات  در  زن ستیزانه  فعالیت های  این سو، 
افراد  به  عنوان  هیچ  به  ما  و  یافته  افزایش 

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

بیش از ده روز از فعالیت گروهی با نام »امر 
به معروف و نهی از منکر« که از سوی ریاست 
می گذرد.  شده،  ایجاد  هرات  اوقاف  و  حج 
تداعی گر  بسیاری ها  برای  گروه  این  فعالیت 
با  و  است  طالبان  حاکمیت  سیاه  دوران 
واکنش گسترده ی هراتیان مواجه شده است. 
هرات  اوقاف  حج  ریاست  در  مسئوالن 
این  وظایف  الیحه  از  گزینه  اولین  می  گویند 
ریاست، ارشاد یا همان امر به معروف و نهی از 
منکر است و آنان در قالب گروه سه نفری برای 
جلوگیری از منکرات و فحشا مبارزه می کنند. 
عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف والیت 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  هرات 
می گوید که اجماع نظر در میان علمای هرات 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فعالیت  برای 
رستوران ها،  تجارتی،  مراکز  از  نظارت  برای 
گرفته  شکل  زنانه  سونوگرافی  مراکز  و  کافه 
شفاخانه ها  »در  گفت:  مورد  این  در  او  است. 
و  شوند  سونوگرافی  مردان  توسط  زنان  نباید 
از تکنولوژی طبی فارغ می شوند،  وقتی زنان 
مردان  که  هست  اسالمی  شریعت  خالف 

سونوگرافی کنند.«
رییس حج و اوقاف والیت هرات می گوید که 
روند امر به معروف و نهی از منکر به گونه ی 
همچنان  رضاکار  بیشتر  نیروی  با  و  فعاالنه 
علیه  خشونتی  هیچ  و  داشت  خواهد  ادامه 
»برای  او:  گفته ی  به  نمی گیرد.  مردم صورت 
ندهند و سود  تجار توصیه می کنیم که سود 
الکلی  مشروبات  رستوران ها  در  و  نگیرند  هم 
هم  جوانان  و  نشود  استفاده  نشه آور  مواد  و 

توصیه می کنیم که قلیون نکشند.«
توصیه های شان  به  اگر  که  می دهد  او هشدار 
نشود،  اعتنایی  منکرات  مهار  بر  مبنی 
و  عدلی  نهادهای  و  پولیس  به  را  متخلفان 
ریاست  دید  از  کرد.  خواهند  معرفی  قضایی 
حج و اوقاف هرات، نوشیدن مشروبات الکلی 
دیگر  عمل  هر  و  قماربازی  رستوران ها،  در 
خالف دستورهای دین مقدس اسالم، فحشا و 
منکرات به حساب می آید و باید با این موارد 

مبارزه جدی شود.
اما در کابل وزارت حج و اوقاف می گوید که از 
این کار ریاست حج و اوقاف در هرات اطالعی 
این  سخن گوی  حسینی،  فضل محمد  ندارد. 
در  روز  اطالعات  روزنامه  خبرنگار  به  وزارت 
گفت: »ما در مرکز این موضوع را از زبان شما 

است. حامد مومن، مسئول این نهاد در غرب 
روز،  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  کشور 
می خواهد  شهروندان  و  دولتی  مسئوالن  از 
نشراتی  محتوای  در  مالحظه  صورتی که  در 
رسیدگی  کمیسیون  به  باید  دارند،  رسانه ها 
کنند:  درج  شکایت  رسانه ها  تخطی های  به 
و  نشراتی  محتوای  پیرامون  که  نهادی  »هر 
خبرنگاران، بحث، شکایت و مالحظه ی دارند، 
می توانند از مراجع حقوقی همکاری بخواهند 
و نباید مسئوالن دولتی اظهارات پشت میزی 

بر کار رسانه ها داشته باشند.«
او از رییس حج و اوقاف هرات می خواهد در 
صورتی که اسنادی دال بر حرام بودن محتوای 
رسانه ها دارند، باید سند ارائه کنند و به هیچ 
عملکردشان  از  نظارت  اجازه  رسانه ها  عنوان 
هنگامی  او،  گفته  به  نمی دهند.  اداره  این  به 
که گروه امر به معروف و نهی از منکر ریاست 
رسانه ها  محتوای  از  نظارت  به  اوقاف  و  حج 
در هرات بپردازد، از مراجعه قانونی علیه این 

اداره اقدام خواهد شد. 
اداره  رییس  رئوفیان،  آریا  حال  همین  در 
با  صحبت  در  هرات  فرهنگ  و  اطالعات 
براساس  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
صالحیت  اداره ای  هیچ  کشور  نافذه  قوانین 
رسانه های  فعالیت  نحوه ی  بررسی  و  نظارت 
آزاد را ندارد و تنها وزارت اطالعات و فرهنگ 
تخلفات  و  شکایات  بررسی  کمیسیون  و 
رسانه ای در مرکز کشور حق مداخله در کار 
»هر  دارند:  قانون  چارچوب  در  را  رسانه ها 
نهاد و اداره ای که در نحوه ی فعالیت رسانه و 
نشرات رسانه ها کدام نظر منفی دارد، شکایت 
خود را به اداره اطالعات و فرهنگ هرات درج 
به کمیسیون رسیدگی  این طریق  از  تا  کند، 
راجع  کشور  مرکز  در  رسانه  تخطی های  به 

شود.«

و  معروف  به  امر  شفاهی  توصیه های  به  اگر 
مشوره  با  نکنند،  عمل  رسانه ها  منکر  از  نهی 
تصمیم گیری  رسانه ها  علیه  دینی  علمای 

خواهد شد.
مجموعه های  از  برخی  نشر  او،  باور  به 
و  فحشا  ترویج  به  برنامه ها  و  تلویزیونی 
»خیلی  می پردازد:  جامعه  در  منکرات 
سریال ها و برنامه های دوبله شده ی کشورهای 
در  می  شود،  نشر  افغانستان  در  که  بیرونی 
روابط  کشتن،  اختطاف،  برنامه ها  این  داخل 

نامشروع و فرار منزل به مردم یاد می دهد.«
با  محلی  رسانه های  اغلب  هرات  والیت  در 
را  مصارف شان  بازرگانی  پیام های  پخش 
تأمین می کنند. بیشتر این رسانه ها با کمبود 
منابع مالی مواجهند و با دشواری  فعالیت شان 

را ادامه می دهند. 
تلویزیون  مسئول  مدیر  فراهی،  حبیب اهلل 
با  گفت وگو  در  عصر  محلی  و  ماهواره ی 
بیشتر  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
بازرگانی  پیام های  پخش  از طریق  عوایدشان 
تأمین  هرات  در  خصوصی  شرکت های 
و  هستیم  خصوصی  تلویزیون  »ما  می شود: 
فعالیت می کنیم و تمام منابع  بازار  به  متکی 
خدماتی  و  خصوصی  شرکت های  از  ما  مالی 
شرکت ها  این  آیا  می شود،  برآورده  داخلی 

فعالیت های حرام دارند؟«
او تأکید دارد که در مطابق با قوانین افغانستان 
حاضر به پاسخ گویی در مورد محتوای نشراتی 
خالف  نهادی  یا  و  فرد  هیچ  به  اما  هستند 

قوانین نافذه اجازه نظارت را نمی دهند. 
در  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  یا  نی 
و  حج  رییس  اظهارات  نیز  کشور  غرب 
محتوای  و  مالی  منابع  مورد  در  هرات  اوقاف 
می داند  مسئوالنه«  »غیر  را  رسانه ها  نشراتی 
شده  چنینی  این  اظهارات  توقف  خواستار  و 

مرحله ی  وارد  را  کشور  دو  روابط  سفر  این  قریشی: 
تازه می کند

ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  از  پاکستان  مقام های 
گرم  بسیار  و  بی پیشنه  به صورت  سفر  این  در  افغانستان 
از  پذیرایی  حد  در  پذیرایی  تشریفات  و  کردند  استقبال 
خارجه  وزیر  قریشی،  شاه محمود  بود.  رییس جمهور  یک 
کشور  دو  میان  روابط  سفر  این  که  است  گفته  پاکستان 
را وارد مرحله ی تازه ای می کند و نیاز است فصل نوی در 

روابط دو کشور گشوده شود.
آقای قریشی با تأکید بر احترام به استقالل و حاکمیت ملی 
افغانستان، گفته که پاکستان متعهد به عدم مداخله در امور 
داخلی افغانستان است. او همچنان ابراز امیدواری کرده که 
پروژه های مشترک منطقه ای از جمله کاسا ۱000 و تاپی 
زمینه ی همکاری و گسترش روابط در منطقه را فراهم کرده 

و آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل می کند.
مطالعات  انستیتوت  در  خود  سخنرانی  در  قریشی  آقای 
اشتباهات  از  تا  است  نیاز  که  گفته  آسالم آباد  استراتژیک 
میان  دوجانبه  روابط  در  تازه ای  فصل  و  آموخت  گذشته 
افغانستان و پاکستان باز شود. او یادآور شده هر زمانی که 
افغانستان و پاکستان روابط سازنده داشته، پاکستان از آن 

سود برده است.
در  ترانزیت  و  تجارت  گسترش  برای  که  افزوده  قریشی 
توسعه  و  آسیای مرکزی  به  اتصال آسیای جنوبی  منطقه، 
تأمین  اقتصادی میان کشورها و ملت های منطقه،  و رشد 

صلح و ثبات در افغانستان ضروری است.

دیدار با رؤسای هرد و مجلس پاکستان؛ روند صدور 
ویزا به شهروندان افغانستان تسهیل می شود

رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان این 
سفر با رؤسای هر دو مجلس پاکستان نیز دیدار کرده است. 
در  افغانستان  برای  پاکستان  خاص  نماینده  صادق خان، 
جریان دیدار عبداهلل عبداهلل با اسد قیصر، رییس اسامبله ی 
کابینه ی  که  گفته  پاکستان  نمایندگان(  )مجلس  ملی 
تمام  آن  براساس  که  می کند  تصویب  را  طرحی  پاکستان 
خواهند  دریافت  کثیرالمسافرت  ویزای  افغان،  متقاضیان 
کرد. صادق خان افزوده که خدمات قنسولی افزایش می یابد 
و روند صدور ویزا به ویژه به تجار، بیمارداران و دانشجویان 

تسهیل  می شود.
تویتر  رسمی  صفحه ی  در  خان  آقای  دیدار،  این  از  پس 
خود نوشت که تمام نقاط مرزی با افغانستان واقع در خیبر 
پختونخوا، از جمله تورخم به روزهای سه شنبه، چهارشنبه، 
پنج شنبه و شنبه بر روی مسافرین باز می شود: »ما به زودی 
به طور کامل به حالت قبل از کرونا برمی گردیم. مقامات در 

گذرگاه های مرزی در جریان گذاشته شده اند.
با صادق  پاکستان  به  دوم سفر خود  روز  در  عبداهلل  آقای 
دو  و  دیدار  پاکستان  سنای  مجلس  رییس  سنجنرانی، 
طرف در پیوند به روند صلح افغانستان، روابط دو کشور در 
عرصه های ترانزیتی-تجارتی و همچنان روابط میان پارلمانی 

بحث و تبادل نظر کردند.
رییس مجلس سنای پاکستان با ابراز امیدواری از موفقیت 
مذاکرات صلح گفته که تأمین صلح در افغانستان زمینه ی 
می سازد.  فراهم  را  ترانزیتی  و  تجاری  مبادالت  گسترش 
روابط  افزایش  خواستار  همچنان  سنجنرانی  صادق  آقای 

میان پارلمان های پاکستان و افغانستان شده است.

ایجاد گروه امر به معروف و نهی از منکر؛ 
ریاست حج و اوقاف هرات در یپ چیست؟

بیم و امیدهای سفر عبداهلل به پاکستان؛ 
»در انتخاب های اسرتاتژیک خود تجدید نظر کنیم«
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هرات  والیت  اوقاف  و  حج  ریاست 
نشراتی  محتوای  از  که  دارد  تصمیم 
رسانه های محلی هرات نیز از طریق 
گروه »امر به معروف و نهی از منکر« 
اوقاف  و  حج  رییس  کند.  نظارت 
و  گذاشته  فراتر  گام  یک  حتا  هرات 
از  را  رسانه ها  از  برخی  عواید  تأمین 
منابع نامشروع و حرام عنوان کرده 
از  جلوگیری  بر  همچنین  او  است. 
در  اسالم  دین  خالف  محتوای  نشر 

رسانه ها تأکید کرده است

خارجه  وزیر  با  دیدار  در  عبدهللا 
دو  میان  روابط  که  گفته  پاکستان 
داشته  زیادی  فرودهای  و  فراز  کشور 
به  دیگری«  »روحیه   با  او  اکنون  و 
افزوده  او  است.  آمده   اسالم آباد 
دو  میان  روابط  تحکیم  طرفدار  که 
به ویژه  مختلف  سطوح  در  کشور 
و  ترانزیتی  اقتصادی،  عرصه های  در 
تسهیل صادرات و واردات کاالها است. 

وجود  تضمینی  چه  شما  به نظر  شبکه: 
به  صلح  توافق  از  پس  طالبان  که  دارد 

تعهدات شان عمل کنند؟
این  عملی شدن  تضمین  اسحاق زاده: 
از  است.  عهده ی جامعه ی جهانی  به  تعهدات 
طرف  یک  به عنوان  طالبان  خود  دیگر  سوی 
موافقت نامه باید به تعهدات خود پابند باشند 
و به منافع کشور و مردم فکر کنند، آنان باید 
برنامه های بهتری  تضمین کنند که در آینده 
را تطبیق می کنند. به نظر من بهترین تضمین، 

تعهد میان طرف های گفت وگو است.
مذاکرات  مورد  در  بیش بینی شما  شبکه: 

صلح چیست؟
خسته  جنگ  از  ما  مردم  اسحاق زاده: 
شده اند و همه خواهان صلح اند. امیدواریم که 
گفت وگوهای صلح پایان خوبی داشته باشد و 
جامعه ی جهانی هم فشار وارد کند تا نتیجه ی 
این گفت وگوها مثبت باشد و آتش بس و صلح 

همیشگی در کشور تأمین شود. 
نظام  کنار  در  می گوید  مدنی  فعال  این 

مهم ترین  به عنوان  باید  چیزی  چه  شما 
گفت وگوهای  در  زنان  به  مربوط  مسائل 

صلح مورد بحث قرار بگیرد؟
اسحاق زاده: در چند سال گذشته زمینه های 
اجتماعی  فعالیت های  و  آموزش  برای  خوبی 
از  دلیل  همین  به  است؛  شده  فراهم  زنان 
باید مورد بحث  زنان که  با  موضوعات مرتبط 

قرار بگیرد، حق کار و تحصیل آنان است. 
در  باشد  قرار  اگر  شما  به نظر  شبکه: 
در  محدودیت هایی  صلح،  گفت وگوهای 
باید  آیا  شود،  وضع  زنان  حقوق  با  رابطه 

پذیرفته شود؟
مورد  در  محدودیتی  هیچ گونه  اسحاق زاده: 
باید  برعکس  نیست،  پذیرفتنی  زنان  حقوق 
آنان  فعالیت های  برای  بهتری  و  بازتر  فضای 
فراهم شود. تمام حقوقی که در قانون اساسی 
افغانستان برای زنان در نظر گرفته شده باید 
محفوظ بماند، نه این که بر آن محدودیت وضع 
شود، در صورت اعمال چنین محدودیت هایی، 

نیمی از جامعه غیرفعال خواهد شد.

در  طالبان  مشارکت  شما  به نظر  شبکه: 
قدرت، چه تأثیری بر فعالیت های مدنی و 
حقوق بشری شهروندان خواهد گذاشت؟

داد  اجازه  نباید  من  به نظر  اسحاق زاده: 
برگردند.  عقب  به  افغانستان  شهروندان  که 
که  کسانی  و  مدنی  جامعه   فعاالن  برای  باید 
فضای  می دهند  انجام  رضاکارانه  فعالیت های 
فراهم شود. حتا در صورت مشارکت  مناسب 
فعالیت های مدنی  باید  نیز،  قدرت  در  طالبان 
که  مدنی هستند  فعاالن  یابد. همین  افزایش 
با  اما  می شوند،  مظلوم  مردم  رسای  صدای 
این حال شهروندان، به ویژه زنان در این مورد 
مذاکره کننده  تیم  اعضای  دارند.  نگرانی هایی 
که به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان 
باید  تعیین شده اند،  طالبان  با  برای گفت وگو 
به صورت جدی در این مورد بحث کنند تا پس 
و  بیشتر  فعالیت های  زمینه ی  صلح،  توافق  از 
بهتر برای زنان و فعاالن مدنی فراهم شود، نه 

این که فعالیت آنان محدود شود.
شبکه: به فعالیت زنان اشاره کردید؛ به نظر 

که  اکنون  نیز  و  مذاکرات  آغاز  از  پیش 
این گفت وگوها می گذرد،  از آغاز  چندین روز 
نظام  حفظ  جمله  از  گوناگونی  موضوع های 
شده  مطرح  شهروندان  سوی  از  جمهوریت، 
تیم  سوی  از  باید  آنان  باور  به  که  است 
سرخ  خطوط  به عنوان  دولت  مذاکره کننده ی 
در گفت وگوهای صلح مورد تأکید قرار بگیرد.

مدنی  جامعه   رییس  اسحاق زاده،  حشمت اهلل 
والیت کاپیسا در گفت وگویی با شبکه  جامعه  
به بعد »شبکه«(  این  )از  مدنی و حقوق بشر 
می گوید، فعاالن مدنی پیش از آغاز مذاکرات 
صلح، پیام خود را در مورد خواست های شان از 
این مذاکرات با حکومت در میان گذاشته اند: 
برای  که  صلح  مشورتی  جرگه ی  »در 
جمع آوری دیدگاه های مردم برگزار شده بود، 
پیام مجموعی این بود که در گام نخست باید 
نظام کنونی که برای به دست آوردنش هزاران 
حفظ  شده اند  قربانی  امنیتی  نیروهای  از  تن 
شهروندان  دیگر  دست آوردهای  تمام  تا  شود 

نیز سر جایش باقی بماند.«

در میان گذاشته شود.
نوت: این مصاحبه توسط شبکه جامعه  مدنی 
امتیاز و مسئولیت  و حقوق بشر تهیه شده و 
سلسله  این  برمی گردد.  شبکه  این  به  آن 
مطالب براساس یک تفاهم تجاری در اطالعات 

روز نشر می شود.

جمهوری، موارد مهم دیگری که باید به عنوان 
شود،  مطرح  گفت وگوها  در  سرخ  خطوط 
موثر  اخیر و حضور  دست آوردهای دو دهه ی 
زنان در حوزه های گوناگون، از جمله سیاست 
و اجتماع است. به باور آقای اسحاق زاده، تمام 
موضوعات مورد بحث در مذاکرات باید با مردم 

»حفظ نظام کنوین، ابید خط رسخ دولت ابشد«



چهار شنبه | 9 میزان 1399 | سال نهم | شماره 1993چهار شنبه | 9 میزان 1399 | سال نهم | شماره 1993 ورزشی www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.comخبرهای خارجی

باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

 PSG تیاگو سیلوا: از
و لئوناردو عصبانی ام

تیاگو سیلوا می گوید از لئوناردو مدیر ورزشی 
ترک  زمان  در  که  اتفاقاتی  دلیل  به   PSG
داده  رخ  چلسی  به  پیوستنش  و  تیم  این 

خشمگین است.
پاری  اخیراً  که  برزیلی  ستاره  سیلوا  تیاگو 
سن ژرمن را ترک کرده و راهی چلسی شده 
ورزشی  مدیر  لئوناردو  رفتارهای  از  می گوید 
بوده.  عصبانی  شدت  به  فرانسوی  باشگاه 
سیلوا همچنین درباره علت انتخاب چلسی به 

عنوان تیم جدید خود هم توضیح داد.
در  سیلوا  تیاگو  حضور  ساله  هشت  دوران 
PSG فصل گذشته و بعد از شکست مقابل 
بایرن مونیخ در فینال لیگ قهرمانان به پایان 
داده  قرارداد  تمدید  فرصت  سیلوا  به  رسید. 
نشد و او در نهایت به عنوان بازیکن آزاد راهی 

چلسی شد.
تیاگـو سـیلوا در گفتگویـی با فرانـس فوتبال 
گفـت: » وضعیتـی کـه پیـش آمـد خیلـی 
عصبانـی ام کـرده بـود. از نـوع رفتار باشـگاه 
اصـاًل راضـی نبودم. حتـی با وجـود قرنطینه 
کارهـا می توانسـت خیلـی بهتـر پیـش برود. 
مـن در برزیـل در قرنطینه بـودم که لئوناردو 
دیگـر  مـاه  دو  حاضـرم  گفـت  و  زد  زنـگ 
احتمـاالً در یـک چهارم نهایـی چمپیونزلیگ 
او  و  بـازی کنـم؟ مـن جـواب مثبـت دادم 
گفـت باشـگاه بعـد از ایـن دو ماه نمـی تواند 
بـا مـن کار کنـد. فقـط همیـن دو مـاه. ایـن 

بـود کـه مـن را عصبانـی کرد«.
من  لئوناردو   « گفت:  ادامه  در  سیلوا  تیاگو 
کنار  تیم  از  عجله  با  و  عجیب  خیلی  را 
ادینسون  و  نبودم  تنها  من  البته  گذاشت. 
است   PSG تاریخ  گلزن  بهترین  که  کاوانی 
در  من  کرد.  تجربه  را  مشابهی  روند  هم 
نهایت دعا کردم که پروژه ای پیدا کنم که 
در حد و اندازه جاه طلبی هایم باشد و خدا 
اجابت کرد چون چلسی  را  هم دعاهای من 

بهترین تیم انگلیس است«.

متوقف شده است.
به گفته این مقام استانی »کامیون ها در مرز نوردوز دپو 
انجام بررسی های الزم و دقیق، تعیین  از  شده اند تا پس 

تکلیف شوند.«
پایانه نوردوز در کنار رود ارس در مرز ارمنستان در ۱90 

کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است.

سرایت درگیری نظامی به نقاط دیگر
بر  ایران  غربی  دو کشور همسایه شمال  نظامی  درگیری 
سر منطقه مورد مناقشه قره باغ برای سومین روز متوالی 
با شدت ادامه داشته و گفته می شود تا کنون حدود صد 
نفر از جمله غیرنظامیان در این درگیری ها کشته شده اند.

عنوان  به  بین المللی  مجامع  در  قره باغ،  ناگورنو  مطقه 
بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می آید اما 

کنترل آن در اختیار ارامنه منطقه است.
بین  تازه  نظامی  درگیری ها  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
نقاط  به  منطقه  این  از  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان 

دیگری هم سرایت کرده است.
به  را  آذربایجان  جمهوری  ارضی  تمامیت  می گوید  ایران 
رسمیت می شناسد اما خواهان مذاکره سیاسی برای حل 

اختالف دو همسایه است.

مورد اشاره نیز صرفا در همین چارچوب به فعالیت خود 
مشغول هستند.«

است  گفته  شرقی  آذربایجان  استانداری  معاون  هم زمان 
که تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده »مربوط به 
کامیون هایی است که ارمنستان از روسیه خریداری کرده 
و از طریق ایران ترانزیت می شود.« به گفته علیار راستگو 

این کامیون ها »فاقد هر گونه تجهیزات نظامی هستند.«
با وجود این آقای راستگو گفته است که برای جلوگیری از 
بروز هر گونه سوء تفاهم یا سوء استفاده احتمالی« خروج 
ارمنستان  سمت  به  نوردوز  پایانه  از  روسی  کامیون های 

گزارش ها را رد کرده بود اما با باال گرفتن درگیری نظامی 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر این تصاویر 
و گزارش ها مطرح شده و در شبکه های اجتماعی بازتاب 

داشته است.

»توقف کامیون های روسی در مرز ارمنستان«
هشت  سه شنبه  امروز  ایران  خارجه  وزارت  سخن گوی 
میزان گفت که »تردد کامیون و ترانزیت کاالهای متعارف 
کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  غیرنظامی 
همسایه، به طور معمول همواره برقرار است. کامیون های 

ایران، گزارش ها درباره  امور خارجه  اطالعات روز: وزارت 
انتقال تجهیزات نظامی روسیه به ارمنستان از طریق خاک 
آذربایجان  استانداری  هم زمان  و  کرده  تکذیب  را  ایران 
شرقی از توقف خروج کامیون های روسی از مرز ایران به 

ارمنستان خبر داده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، سعید خطیب زاده، سخن گوی 
وزارت خارجه ایران، گفت که کشورش بر روند جابجایی 
و ترانزیت کاال به کشورهای دیگر »نظارت دقیق و کنترل 
از خاک  نمی دهد«  اجازه  و »به هیچ وجه  دارد  را  الزم« 

ایران برای انتقال سالح و مهمات استفاده شود.
در روزهای گذشته و هم زمان با باالگرفتن درگیری نظامی 
منطقه  سر  بر  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری  میان 
کامیون های  از  تصاویری  اجتماعی  شبکه های  در  قره باغ، 
گقته  و  شده  منتشر  شرقی  آذربایجان  استان  در  روسی 
شده که این کامیون ها حامل تجهیزات نظامی روسیه به 

مقصد ارمنستان هستند.
آذربایجان  جمهوری  رسانه های  هم  سنبله  ماه  اواسط 
با  ایران  مرز  در  نوردوز  گذرگاه  از  تصاویری  انتشار  با 
ارمنستان از انتقال تجهیزات نظامی روسیه از طریق ایران 

گزارش داده بودند.
در آن زمان هم سفیر ایران در جمهوری آذربایجان این 

ایرانانتقالتجهیراتنظامیروسیهبهارمنستانراتکذیبکرد

دریافت پول منع شده اند.
می رود  آن  ظن  بود  کرده  اعالم  پیشتر  هند  فعلی  دولت 
کمک های  مورد  در  کشور  این  قوانین  بین الملل  عفو  که 
خارجی را زیر پا گذاشته باشد و به همین خاطر در حال 

تحقیق است.
عفو بین الملل ادعاهای دولت هند را »دروغ آشکار« دانسته 

است.
بیانیه عفو بین الملل درباره ختم فعالیت هایش در هند در 
شرایطی صادر شده که نگرانی از وضعیت آزادی بیان در 

هند افزایش یافته است.

شهادت داد.
محکوم  هند  در  را  مخالفان  بارها سرکوب  بین الملل  عفو 
نظارت  با  گذشته  سال  چند  در  سازمان  این  است.  کرده 
ادارات مختلف دولتی مواجه بوده که مسدود شدند حساب 

بانکی آخرین مورد از اقدامات بود.
دولت های مختلف هند نسبت به سازمان های غیرانتفاعی 
با بودجه خارجی، به ویژه سازمان های حقوق بشری محتاط 

بوده اند.
طی سالهای گذشته قوانین مربوط به دریافت وجوه مالی از 
خارج تشدید شده و در نتیجه هزاران گروه غیرانتفاعی از 

دولت  و  می داد  انجام  بین الملل  عفو  که  است  مرتبط 
نمی خواست به سواالت این سازمان پاسخ دهد، چه از نظر 
تحقیقاتی که در مورد شورش های دهلی انجام می شد، چه 

صداهایی که در جامو و کشمیر به گوش می رسید.
این گروه حقوق بشری در گزارش ماه گذشته خود نوشته 
در جریان شورش های مرگبار فوریه و درگیری بین هندوها 
نقض  مرتکب  هند،  پایتخت  دهلی  پولیس  مسلمانان،  و 

حقوق بشر شده است.
پولیس  گزارش  بود  گفته  ادعاها  این  رد  با  هند  پولیس 

»جهت گیرانه، مغرضانه و مخرب« بود.
ویژه  وضعیت  لغو  سالگرد  اولین  در  آگست،  ماه  اوایل 
کشمیر تحت کنترل هند، عفو بین الملل از دولت خواست 
تا کلیه رهبران و فعاالن سیاسی و همچنین روزنامه نگاران 
در  پرسرعت  اینترنت  خدمات  و  کند  آزاد  را  بازداشتی 

منطقه را از سر بگیرد.
در سال 20۱9، این سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر، 
در جلسه استماع حقوق بشر جنوب آسیا، در کمیته روابط 
خارجی امریکا، درباره یافته های خود در مورد بازداشت های 
خودسرانه، استفاده از زور و شکنجه بیش از حد در کشمیر 

بین  الملل می گوید دولت هند  اطالعات روز: سازمان عفو 
را  این کشور  تا فعالیتش در  را مجبور کرده  این سازمان 

متوقف کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، به گفته این سازمان ناظر بر 
وضعیت حقوق بشر، دولت هند تالش می کند سازمان های 

حقوق بشری را به طور مداوم تحت تعقیب قرار دهد.
دولت  »تالفی جویی«  هدف  که  است  افزوده  سازمان  این 

هند قرار گرفته است.
بانکی اش بسته شده و به  عفو بین الملل می گوید حساب 
کارزارهای  تمامی  و  کرده  مرخص  را  کارمندانش  ناچار 
را به حالت تعلیق درآورده  حقوق بشری و تحقیقاتی اش 

است.
دولت هند هنوز به ادعای این سازمان حقوق بشری پاسخ 

نداده است.
راجت خوسال، مدیر ارشد عفو بین الملل می گوید که »ما 
در هند با وضعیتی نسبتا بی سابقه مواجه هستیم. سازمان 
عفو بین الملل در هند با تهاجم، قلدری و آزار و اذیت دولت 

به شکلی کامال نظامند روبروست«.
بشری  حقوق  فعالیت های  به  برخوردها  این  می گوید  او 

عفوبینالمللفعالیتهایشدرهندرامتوقفکرد

بشردوستانه به ایران را متاثر کند اما بعدا حامیان بیشتری در داخل و خارج 
دولت یافته است.

به گفته بلومبرگ وزارت دارایی، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه امریکا 
از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند.

و  ارزی  منابع  و  روبروست  بودجه  شدید  کسری  با  هم اکنون  ایران  دولت 
تجارت خارجی اش بشدت محدود شده اند.

به گفته مهدی میراشرفی، رییس گمرک ایران حجم تجارت خارجی در پنج 
ماه نخست امسال )۱399( بیش از 53 میلیون تن و به ارزش ۶/2۴ میلیارد 
دالر بوده است. سهم صادرات 9/۱0 و سهم واردات ۷/۱3 میلیارد دالر اعالم 
بر  هم  کرونا  البته  است،  گذشته  سال  از  کمتر  درصد   3۱ این  است.  شده 

مشکالت تحریم ها افزوده است.
نرخ دالر هم در شروع سال در بازار آزاد حدود ۱۶ هزار تومان بود اما حاال تا 

آستانه 30 هزار تومان پیش رفته است.
ایران به دنبال آزاد کردن درآمدهای مسدود شده خود در بعضی کشورها از 
جمله کره جنوبی است؛ این درآمدهای نفتی در بانک های کره ای مانده اند 
چرا که از انتقال آنها به ایران به دلیل تحریم های امریکا خودداری کرده اند.

با وجود تحریم های شدید نفتی امریکا، خبرگزاری رویترز از افزایش صادرات 
نفت خام ایران خبر می دهد.

این خبرگزاری با استناد به سه گزارش شرکت های ردیابی نفتکش ها از جمله 
)سپتامبر(  جاری  ماه  در  ایران  نفتی  صادرات  که  داده  خبر  »تانکرترکرز« 
نسبت به ماه قبل از آن افزایش چشمگیری داشته و »دو برابر« شده که »۱۱ 

درصد« آن نفت خام بسیار سبک معروف به میعانات بوده است.

نوشته است دولت امریکا برای رسیدن به این هدف تحریم های جدیدی را 
برای ایران وضع خواهد کرد؛ از جمله حدود ۱۴ بانک ایرانی را که تاکنون از 
محدودیت های امریکا دور مانده بودند به دلیل »ارتباط با تروریسم، ساخت 

موشک بالستیک و نقض حقوق بشر« در فهرست سیاه قرار خواهد داد.
تحریم های پیشنهادی نه تنها بانک ها بلکه حواله ها و سیستم تبدیل پول را 

هم هدف قرار خواهند داد.
به نقل از بی بی سی فارسی، به گفته منابع بلومبرگ تحریم های پیشنهادی دو 
هدف دارند: اول بستن معدود راه های باقیمانده مراوده مالی با جهان خارج 
به قصد قطع درآمد دولت ایران و دوم ممانعت از برگشت مجدد امریکا به 
توافق هسته ای در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری که 

تقریبا دو ماه دیگر برگزار می شود. 
به گزارش بلومبرگ این تحریم ها راه های مجاز باقیمانده را برای ارتباط ایران 
تنها  مالی  مراودات  برای  این کشور  و  بین المللی می بندند  مالی  با سیستم 

»متکی به تجارت غیررسمی و حتی غیرقانونی خواهد شد.«
به  نامه ای  ارسال  با  امریکایی  سناتور  سپتامبر( شش   ۱۸( پیش  روز  یازده 
دونالد ترمپ، رییس جمهوری این کشور خواهان تحریم کل نظام مالی ایران 

شده بودند.
امضا  امسال )2020(  اوایل  ترمپ  آقای  اجرایی ۱3902 که  فرمان  به  آنها 
کرد استناد کردند که وضع تحریم بیشتر برای اقتصاد ایران را در هر زمانی 

قانونی می کند.
آقای  دولت  مقام های  بعضی  استقبال  با  ابتدا  بررسی  در دست  تحریم های 
کمک های  است  ممکن  اقدام  این  بودند  معتقد  آنها  نشد؛  روبرو  ترمپ 

دارد کل  نظر  امریکا در  بلومبرگ می گوید دولت  روز: خبرگزاری  اطالعات 
با بیرون قطع کند اما این  نظام مالی ایران را تحریم و رابطه اقتصادش را 
ارسال  امریکا،  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  دفتر  به  هنوز  پیشنهادی  طرح 

نشده است.
این خبرگزاری به نقل از »سه منبع آگاه« که نخواسته اند نامشان فاش شود 

بلومبرگ:امریکامیخواهدکلنظاممالیایرانراتحریمورابطهاقتصادشرابابیرونقطعکند

انگیـز اسـت. همین رقابـت باعث پیشـرفت بازیکنان می 
شـود. هـر توصیـه ای از ایـن سـه هافبـک بـزرگ باعث 
پیشـرفت مـن مـی شـود. همـه آنهـا هر چـه افتخـار در 

فوتبـال بـوده، کسـب کـرده اند.

گاهـی هـرز مـی دویدیـم ولی بـه تدریـج متوجه شـدم 
کـه بـه وقـت نیـاز داریـم بایـد دویـد و انـرژی خـودم را 

تقسـیم مـی کنم.«
والـورده در مـورد زیـدان گفـت:» مربـی همیشـه 
برایـم توصیـه هـای خوبـی دارد. او بـه من مـی گوید که 
وقتـی تـوپ را بـه دسـت مـی آورم، بـه سـمت محوطـه 
جریمـه حریـف بـروم چـون از لحاظ بدنـی توانایـی این 
کار را دارم. او مـی گویـد بـه قلـب دفـاع حریفـان بزنـم 
و اگـر فرصـت نصیبـم شـود، گلزنـی کنـم. او مـی گوید 
گلزنـی فقـط وظیفه مهاجمان نیسـت و از هافبک ها نیز 
انتظـار گلزنـی دارد. زیـدان همچنیـن از هافبـک ها می 
خواهـد تـا حریـف را از زمینش پـرس کنند. مـا هافبک 
هـا بایـد بـه مهاجمان و مدافعـان کمک کنیـم و این کار 

را بـرای موفقیـت رئـال باید انجـام داد.«
بـازی کنار کاسـیمیرو، کروس و مودریـچ:» آنها به 
مـن کمـک فراوانـی مـی کننـد. رقابـت در رئـال خیلی 
باالسـت و البتـه ایـن در نـوع خـودش جـذاب و هیجان 

فده والورده ستاره اروگوئه ای رئال مادرید تبدیل به یک 
وزنه برای کهکشانی ها شده است.

برای  تاثیرگذار  هافبک  به یک  تبدیل  والورده حاال  فده 
رئال مادرید شده است. او فصل گذشته توانست با جلب 
رضایت زیدان به ترکیب اصلی رئال راه پیدا کند و هرچند 
در مقطعی جایگاهش را از دست داد ولی زیدان به وی 

اطمینان دارد.
والورده شنبه شب در ترکیب ثابت رئال برابر بتیس قرار 
گرفت و گل اول تیمش را نیز به ثمر رساند. او پس از بازی 
گفت که مقصر اصلی از دست رفتن جایگاه ثابت، خود او 
بوده است. با مصدومیت تونی کروس و غیبت او در دو 
بازی آینده، والورده جدی ترین گزینه برای جانشینی او 

محسوب می شود.
والـورده در مصاحبـه بـا شـبکه رئـال مادریـد 
گفـت:» کار مـن دویـدن در میـدان اسـت. ایـن وظیفه 
یـک هافبک اسـت. بـرای رئال آنقـدر می دوم تـا پاهایم 
خسـته شـوند. البتـه در ابتـدای بـازی هایم بـرای رئال، 

والورده:برایرئالآنقدرمیدومتاپاهایمخستهشوند

بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم های والیت بادغیس دارای ۶ الت را به شرکت  های ساختمانی 
و بازسازی جامی محب لمیتد دارای نمبر جواز D-3۷۴5 و آدرس هرات درب خوش مارکیت صافی، مرکز هرات و شرکت ساختمانی طرح و دیزاین استاتیک دارای جواز نمبرD-252۱5 و آدرس شهرک آریا فاز اول، کابل را 

که قیمت مجموعی آن طور الت وار درج جدولی که ضمیمه هذا می باشد، اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات – اداره ملی تنظیم امور آب واقع 

سرک داراالمان – سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت تسهیل قراردادها و پالن گذاری اعالن هذا را مطابق صدور این نامه به نشر رسانند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

اسم شرکت بَرنده
شرکت ساختمانی طرح و دیزاین استاتیک

شرکت ساختمانی و بازسازی جامی محب لمیتد
شرکت ساختمانی طرح و دیزاین استاتیک

شرکت ساختمانی و بازسازی جامی محب لمیتد
شرکت ساختمانی و بازسازی جامی محب لمیتد
شرکت ساختمانی و بازسازی جامی محب لمیتد

قیمت شرکت برنده
 5.032.350.00 
 3.532.500.00 
 5.032.350.00 
 3.50۱.۸50.00 
 3.522.۶00.00 
 3.50۱.۸50.00 

جدول منضمه اعالن پروژه اعمار چکدم های والیت بادغیس شامل ۶ الت با ذکر قیمت الت وار و شرکت بَرنده.
نامه پروژه

اعمار چکدم قریه بایباقه سینه اردو الت اول
 اعمار چکدم قریه زیمرک الت دوم

اعمار چکدم قریه نوآباد تگاب رباط الت سوم
اعمار چکدم قریه حاجی مولوی الت چهارم

اعمار چکدم قریه سوراخک الت پنجم
اعمار چکدم قریه سنگ لوح الت ششم

شماره
۱
3
3
۴
5
۶

شدن  تیمی  هم  اتلتیکو  باشگاه  رئیس 
دوباره لیونل مسی و لوئیس سوارز این بار 
در باشگاه مادریدی را غیرممکن نمی داند.

او  به  قطعا  شود،  تیمی  هم  دوباره  سوارز 
پاسخ مثبت خواهیم داد. اگر شور و اشتیاق 
باشد، هر چیزی امکانپذیر است. اینجا فقط 

مسی باید بخواهد و اراده کند.«
سابقه  مسی  لیونل  که  است  ذکر  به  الزم 
یک بازی با پیراهن اتلتیکو در سال 2009 
را دارد. او در دیداری دوستانه در تیم یاران 
ماکسی رودریگز برابر یاران زانتی به میدان 

رفت.
گفت:»  سوارز  جذب  مورد  در  سرزو 
همه چیز به شکلی عالی پیش رفت. جوزپ 
و  است  من  دوست  بارسا(  بارتومئو)رئیس 
یک رئیس بزرگ. او روزهای خوبی را پشت 
سر نمی گذارد ولی به گونه ای عمل کرد 
که از یک رئیس انتظار می رفت. در نهایت 
نشد  ایجاد  سوارز  انتقال  راه  در  مشکلی 
دوست  که  تیمی  به  نهایت  در  بازیکن  و 

داشت، پیوست.«

تا در  به گلزنی شد  باز هم موفق  محوطه 
 ۱-۶ قاطع  برتری  با  اتلتیکومادرید  نهایت 

گرانادا را مغلوب کند.
و  نیوکمپ  در  مسی  لیونل  بعد  ساعاتی 
از روی  برابر ویارئال  بارسا  در برتری 0-۴ 
گلی  شادی  و  کرد  گلزنی  پنالتی  نقطه 
مشابه لوئیس سوارز ارائه داد تا نشان دهد 
دلتنگ یار و هم تیمی قدیمی خود است. 
اگر  که  دارد  وجود  فرضیه  این  اسپانیا  در 
نکند،  تمدید  را  بارسا  با  قراردادش  مسی 
آزاد  بازیکن  عنوان  به  شاید  بعد  تابستان 
با  دیگر  بار  تا  شود  مادرید  اتلتیکو  راهی 
سوارز هم تیمی شده و زیر نظر هموطنش 

دیه گو سیمئونه به فوتبالش ادامه دهد.
درپاسخ  اتلتیکو  رئیس  سرزو  انریکه 
کوپه  کادنا  به  رابطه  این  در  به سوالی 
چیزی  فوتبال  و  زندگی  در  گفت:» 
با  بخواهد  مسی  اگر  نیست.  غیرممکن 

صورت  به  و  شب  جمعه  سوارز  لوییس 
رسمی از بارسلونا جدا شد و با قراردادی دو 
ساله راهی اتلتیکومادرید شد. جدایی او از 
بارسا حواشی فراوانی داشت، اما این ستاره 
اروگوئه ای در اولین دیدار اتلتیکو در اللیگا 

برابر گرانادا نمایشی فراتر از تصور داشت.
سوارز که در دقیقه ۷0 به جای دیگو کاستا 
ترکیب  در  زود  خیلی  شد،  میدان  وارد 
سه  از  پس  و   درخشید  اتلتیکومادرید 
برای  را  یورنته  مارکوس  پاس گل  دقیقه  

او مهیا ساخت.
مهاجم 3۴  و  بود  کار  ابتدای  تازه  این  اما 
ساله موفق شد در دقیقه ۸۶ و روی ارسال 
مارکوس یورنته، با یک ضربه سر دقیق و 
فنی دروازه گرانادا را باز کند و اولین گلش 
را برای اتلتیکومادرید به ثمر برساند. طوفان 
لوییس سوارز ادامه یافت و او در دقیقه 9۴ 
با یک ضربه دقیق به گوشه دروازه از درون 

انریکهسرزو:اگرمسیبخواهد،اورابهاتلتیکومیآورم



تغییرات و مصارف تا چه اندازه قابل قبول است، بررسی، 
تصویب یا رد مجلس نمایندگان را در پی دارد. 

تحقیقی  گزارش  یک  در  پارسال  روز  اطالعات  روزنامه 
جزئیات مصرف بودجه کد 9۱ پالیسی را در سال مالی 
۱39۷ همگانی کرد. این گزارش بحث مصرف و تغییرات 
در بودجه  کدهای احتیاطی به ویژه کد 9۱ پالیسی را در 
مجلس نمایندگان در هنگام بررسی سند قطعیه داغ تر 
نتیجه سقف مصرف بودجه  نمایندگان در  کرد. مجلس 
این کد را در سند بودجه ملی سال ۱399 محدود کرد. 
کدهای  بودجه  سقف  در  میلیاردی  تغییرات  وجود  با 
انتقادهای جدی  انتظار می رود که  نیز  امسال  احتیاطی 

اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشته باشد.
احتیاطی  کدهای  از  مصارف  جزئیات  حساس  موضوع 
آنچه  پالیسی و 92 اضطراری است.  به ویژه کدهای 9۱ 
که تاکنون دیده شده چالش عمده  در کدهای احتیاطی 
این است که بودجه ی آن نخست از یک کد به کد دیگر 
به  تعیین شده  اهداف  از  غیر  موارد  در  سپس  و  تعدیل 

مصرف می رسد. 
گزارش اطالعات روز از جزئیات مصارف کد 9۱ پالیسی 
عمده ای  بخش  که  می داد  نشان   ۱39۷ مالی  سال  در 
خانه،  کرایه ی  شخصی  اهداف  به  کد  این  بودجه ی  از 
خریداری موتر زرهی، مساعدت های شخصی، سفرخرج، 
اعضای  است.  بوده  شده  مصرف  و...  دسترخوان  خرج 
مجلس نمایندگان، کارشناسان و نهادهای ناظر این گونه 
دیدبان  می دانند.  غیرمنطقی«  و  »غیراصولی  را  مصارف 
صریح  محدودیت  وضع  خواستار  افغانستان  شفافیت 
کدهای  از  مصرف  در  رییس جمهور  صالحیت های  در 

احتیاطی زیر نام »9۱ پالیسی و 92 اضطراری« است. 
سال  قطعیه ی  سند  از  بررسی  عالی  اداره ی  گزارش 
از کد  بودجه ی ملی  نیز نشان می دهد که  مالی ۱39۸ 
9۱ پالیسی در سال ۱39۸ در ۱۴ مورد عمده از سوی 
هشت اداره به مصرف رسیده است. در سال ۱39۸ بودجه 
اپراتیفی«،  »مصارف  اهداف  به  عمدتا  پالیسی   9۱ کد 
زرهی،  موتر  خریداری  خانه،  کرایه  حزبی،  فعالیت های 
مصارف  مشورتی،  جرگه  لویه  استقالل،  جشن  مصارف 
مصرف  و....  مساعدت ها  امتیازات،  معاش ها،  علما،  سفر 
شده است. نمودار مصارف بودجه کد 9۱ نشان می دهد که 
بیش از ۱00 میلیون افغانی برای مصارف »حزب اسالمی« 

اختصاص یافته است. 
معلوم  به ویژه  نیست.  مشخص  مصارف  بیشتر  جزئیات 
نیست که مصارف بودجه برای فعالیت های حزبی، کرایه 
خانه، سفرخرج، خریداری موتر زرهی برای کی ها به چه 
منظور انجام شده است. این مصارف توسط هشت اداره، به 
ترتیب اداره امور ریاست جمهوری، ریاست عمومی امنیت 
ملی، ریاست اجرائیه، شورای امنیت ملی و ... انجام شده 

است. 
اطالعات روز جزئیات بیشتر مصارف از کد 9۱ پالیسی را 
از وزارت مالیه درخواست کرده است. این اطالعات تاکنون 

نرسیده است. 

تغییرات عمومی
بنابر کم و زیادی در بررسی وسط سال و تغییرات جریان 
سال در مجموع نزدیک به هشت میلیارد و 500 میلیون 
بودجه ی  از  اضافه تر  عادی  احتیاطی  بودجه  در  افغانی 
ابتدایی آن مصرف شده است. بودجه احتیاطی منظورشده 
در بودجه عادی در ابتدای سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۷30 
میلیون افغانی بوده است. پس از تغییرات سقف بودجه 
احتیاطی در زیرمجموعه ی بودجه ی عادی به بیش از 20 
میلیارد و 230 میلیون افغانی رسیده است. از این میان 
بیش از ۱9 میلیارد و 2۷0 میلیون آن مصرف شده است. 

اصولنامه ی اجرای بودجه بوده است. 
از  افغانی  میلیون   20 کل،  دادستانی  درخواست  بنابر 
بودجه ی احتیاطی مصارف امنیتی برای »خریداری وسایط 
مورد نیاز« تعدیل و مصرف شده است. معلوم نیست که 

»وسایط مورد نیاز« چرا و چگونه خریداری شده است. 
و  میلیون  از ۴2۱  بیش  معارف،  وزارت  درخواست  بنابر 
۴03 هزار افغانی از کد 900052 )بودجه ی احتیاطی برای 
انتخابات( برای اجرای کمبود معاش ها تعدیل و مصرف 

شده است. 
بودجه ی کدهای  از  و مصرف  تعدیل  میزان  در مجموع 
سند  در  تعیین شده  اهداف  خالف  بر  عادی  احتیاطی 
بودجه ی ملی به بیش از دو میلیارد و ۴50 هزار افغانی 

رسیده است. 
احتیاطی  کدهای  از  قطعیه،  سند  بازرسی  گزارش  بنابر 
بودجه ی انکشافی نیز بیش از دو میلیارد و ۸00 میلیون 
افغانی و دو میلیون و ۱۶0 هزار دالر امریکایی به موردهای 
غیر از اهداف تعیین شده ی آن تعدیل و مصرف شده است. 
در گزارش آمده است که این مصارف نیز در مغایرت صریح 

با سند بودجه ی ملی ۱39۸ است. 
به گونه ی نمونه، وزارت مالیه یک میلیارد و ۱۷5 میلیون 
افغانی را از کد احتیاطی انکشافی برای والیات )9۱00۴9( 
انتخابات  کمیسیون  بایومتریک  دستگاه  خریداری  برای 
و  میلیارد  یک  از  بیش  درحالی که  است.  کرده  تعدیل 
عادی  بودجه  احتیاطی  کدهای  از  افغانی  میلیون   ۷90
تعدیل شده است. جدول  موارد دیگر  به  انتخابات  برای 
تعدیل کدهای احتیاطی بودجه  عادی نشان می دهد که 
بودجه احتیاطی برای انتخابات در شش مورد جداگانه از 
کد 900052 به اهداف دیگر تعدیل و مصرف شده است. 
بررسی  عالی  اداره ی  گزارش  به  پاسخ  در  مالیه  وزارت 
گفته است تعدیل از کدهای احتیاطی را بنابر ضرورت و 
صالحیتی که در آن دارد انجام داده است. در پاسخ نامه ی 
که  است  آمده  تعدیل  ها  از  برخی  مورد  در  وزارت  این 
تعدیل و مصارف از کدهای احتیاط برای رفع مشکالت 
واحدهای بودجوی، توازن کدهای احتیاط، جلوگیری از 
توقف برنامه های دارای اولویت مطابق فرمان رییس جمهور 

انجام شده است. 
و  مالیه  بررسی در گزارشش نوشته وزارت  اداره ی عالی 
ریاست جمهوری که صالحیت تعدیل و مصرف از کدهای 
احتیاطی را دارند، در تعدیل و مصارف بودجه ی کدهای 
رعایت  را  ملی  بودجه ی  سند  اصول نامه ی  احتیاط، 
گونه  این  که  است  آمده  گزارش  در  همچنان  نکرده اند. 
و  مسیر  از  احتیاطی  بودجه ی  انحراف  سبب  تعدیل ها 
بودجه ی ملی  اعتبار سند  و  تعیین شده اش شده  اهداف 
که حیثیت قانون را دارد، زیر سوال برده است. در گزارش 
اداره ی عالی بررسی گفته شده که در بررسی وسط سال 
احتیاطی  کدهای  از  مصارف  و  تعدیل  ها  این گونه  نیز 
گنجانیده نشده است. درحالی که وزارت مالیه می توانست 
در بررسی وسط سال آن را شامل کند تا از سوی مجلس 

نمایندگان تأیید می شد. 
از  جلوگیری  برای  که  کرده  سفارش  بررسی  عالی  اداره 
تعدیل  ها و مصارف خالف سند بودجه باید در اصول نامه ی 
اجرای بودجه ی ملی محدودیت بیشتر وضع شود. از سوی 
دیگر اختصاص بودجه برای کدهای احتیاطی و کدهای 
اصلی در ادارات براساس نیازمندی واقعی و سنجش دقیق 

باید انجام شود. 
مجلس  اعضای  سوی  از  هنوز  ملی  بودجه  قطعیه  سند 
نمایندگان بررسی و تصویب نشده است. تغییرات در سقف 
احتیاطی  کدهای  در  به ویژه  اقتصادی  کدهای  مصرف 
پارسال از بحث های جدی در مجلس بود. این اطالعات 
این که  است.  بررسی  عالی  اداره ی  بررسی های  نتایج  از 

کدهای  مصرف  سقف  در  تعدیل  ها  گونه  این  که  است 
احتیاطی تغییر آورده و سبب »انحراف« آن شده است. 
در نتیجه بودجه های احتیاطی به همین میزان نتوانسته 
است به اهداف تعیین شده و منظورشده در سند بودجه ی 

ملی به مصرف برسد. 

تعدیل  ها در خارج از کدهای احتیاط
نتیجه ی بررسی های اداره ی عالی بررسی نشان داده است 
بودجه  از  افغانی  میلیون   ۴50 و  میلیارد  دو  حدود  که 
کدهای احتیاط برخالف سند بودجه ی ملی در موارد غیر 
از هدف تعیین شده و خارج از موارد احتیاطی تعدیل و 
به مصرف رسیده است. درحالی که در سند بودجه ملی 
تصویب،  مشخص  اهداف  به  احتیاطی  کدهای  بودجه 

توشیح و قابل اجرا می شود.
به گونه ی نمونه بودجه ی کدهای احتیاطی بنا به درخواست 
ادارات، منظوری وزارت مالیه و ریاست جمهوری، در غیر 
هدف تعیین شده اش، برای مصارف سفارت افغانستان در 
واشنگتن، اجرای طلب برخی از شرکت ها، اجرای معاش ها، 

خریداری اجناس و ... مصرف شده است. 
بیش از ۱5 میلیون و 90۶ هزار افغانی از بودجه احتیاطی 
عضویت وزارت ها در سازمان های بین المللی، برای سفارت 

افغانستان در واشنگتن تعدیل و انتقال شده است. 
بیش از 2۸ میلیون ۴۷0 هزار افغانی از بودجه احتیاطی 
مصارف نیروهای امنیتی برای اجرای طلب یک شرکت 
خدماتی زیر نام »مبالت بکتاش« مصرف شده است. این 
است.  شده  انجام  داخله  وزارت  درخواست  بنابر  مصرف 
همچنین بنابر درخواست وزارت داخله بیش از 9۷ میلیون 
امنیتی  مصارف  احتیاطی  بودجه ی  از  افغانی  هزار   ۸۶0
و ۱395« مصرف  اجرای »حواله های سال ۱39۴  برای 
شده است. معلوم نیست که این »حواله « ها برای چه و 

چگونه بوده است. 
عالی  اداره های  گزارش  به  مالیه  وزارت  پاسخ نامه ی  در 
هنگفت  مقروضیت های  پرداخت  که  است  آمده  بررسی 
وزارت امور داخله از این که در توان بودجه ی داخلی آن 
نبوده است، از بودجه ی احتیاطی سال ۱39۸ انجام شده 
است. در پاسخ نامه آمده که این کار براساس ماده ی ۱3 

لیاقت الیق
گزارشگر

بررسی اطالعات روز از گزارش اداره ی عالی تفتیش در 
که  می دهد  نشان  مالی ۱39۸  سال  قطعیه  سند  مورد 
برخالف  احتیاطی  بودجه ی کدهای  از  افغانی  میلیاردها 
اداره ی  است.  رسیده  مصرف  به  تعیین شده اش  اهداف 
اصولنامه ی  برخالف  را  مصارف  گونه  این  تفتیش  عالی 
اجرای بودجه دانسته است. در گزارش آمده است به دلیل 
نبود میکانیزم نظارتی دقیق در مصرف بودجه ی کدهای 
احتیاطی، میلیاردها افغانی از مسیر اصلی آن منحرف شده 

است. 

تعدیل در داخل کدهای احتیاط
مالی  در جریان سالی  آمده که  قطعیه  بررسی  در سند 
۱39۸ در مجموع حدود دو میلیارد و ۶00 میلیون افغانی 
در کد های احتیاطی بودجه عادی کم و زیاد شده است. 
قسمی که از یک کد کم و به کد دیگر اضافه شده است. 

پالیسی در  احتیاطی 9۱  بودجه ی کد  نمونه  به گونه ی 
ابتدا یک میلیارد افغانی تصویب شده است، اما در جریان 
افغانی به آن  از یک میلیارد و ۸30 میلیون  سال بیش 
اضافه شده است. این میزان بودجه از کدهای احتیاطی 
دیگر به کد احتیاطی 9۱ پالیسی تعدیل شده است. با این 
حال در نهایت سقف بودجه کد 9۱ به بیش از دو میلیارد 
و ۸30 میلیون افغانی رسیده است. از این میان نزدیک به 
دو میلیارد و ۷۷0 میلیون آن مصرف شده و بیش از ۶۱ 

میلیون 330 میلیون آن باقی مانده است. 
در سایر مورد ها نیز مبلغ ۱۷0 میلیون از کد 900052 ) 
احتیاطی برای انتخابات( به کد 92 اضطراری تعدیل شده 
است. همچنین مبلغ 2۱0 میلیون افغانی از کد 900052 
قروض(  قسط  و  مفاد  برای  )احتیاطی  کد 900003  به 
کدهای  از  افغانی  میلیون   ۶0 مبلغ  است.  شده  تعدیل 
برای حفظ  )احتیاطی  کد 900050  به  دیگر  احتیاطی 
و مراقبت( و همین طور تعدیل مبلغ 33۶ میلیون افغانی 
دیگر نیز از سه کد احتیاطی به چهار کد احتیاطی دیگر 

انجام شده است. 
اداره ی عالی بررسی در گزارش بررسی سند قطعیه نوشته 
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انحراف میلیاردی در مصرف بودجه  ملی؛ 
پول  کدهای احتیاطی سال مایل 
98 چگونه مرصف شده است؟

گزارش اطالعات روز از جزئیات مصارف کد 91 پالیسی در سال مالی 1397 نشان می داد که بخش 
عمده ای از بودجه ی این کد به اهداف شخصی کرایه ی خانه، خریداری موتر زرهی، مساعدت های 
شخصی، سفرخرج، خرج دسترخوان و... مصرف شده بوده است. اعضای مجلس نمایندگان، 
کارشناسان و نهادهای ناظر این گونه مصارف را »غیراصولی و غیرمنطقی« می دانند. دیدبان 
در  رییس جمهور  صالحیت های  در  صریح  محدودیت  وضع  خواستار  افغانستان  شفافیت 
مصرف از کدهای احتیاطی زیر نام »91 پالیسی و 92 اضطراری« است. 

جزئیات عمده ی مصرف از کد 91 پالیسی- بودجه ی ملی 1398
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