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ویترینآخر

گوناگون
ایرنا :کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی با
برنامههای ارایه شده محمدعلی زلفی پور وزیر پیشنهادی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری موافقت کرد .علیرضا منادی سپیدان روز سه شنبه گزارش کمیسیون
آموزش و فناوری و تحقیقات درباره بررسی صالحیت و برنامههای محمد زلفی
گل گزینه پیشنهادی وزارت علوم قرائت کرد .وی افزود :زلفی گل به عنوان
استاد نمونه بسیجی کشور دارای بیش از  ۵۶۰مقاله ای اس آی (مؤسسه
اطالعات علمی) است

عذرخواهی رئیس سازمان زندانها
در خصوص تصاویر منتشر شده از اوین

مه ر :محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندانها در واکنش به انتشار
فیلمهایی از زندان اوین در توئیتر خود نوشت« :در خصوص تصاویرزندان اوین؛
مسوولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم
تک رار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال ،رهبر
عزیزمان ،ملت بزرگوار و زندانبانان ش ریف عذرخواهم».

آم ریکا :از ای ران م یخواهیم

به زودی به مذاک رات بازگردد

ایسنا :یک سخنگوی وزارت امور خارجه آم ریکا در واکنش به اظهارات اخیر
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ای ران ،مواضع دولت آم ریکا را درباره تداوم مذاک رات
احیای توافق هستهای در وین تش ریح کرد .این سخنگوی وزارت خارجه ایاالت
بزاده ،در مورد مذاک رات برجام به
متحده در واکنش به گفتههای سعید خطی 
صدای آم ریکا گفت ،اگر ای ران در مذاک رات امتیازات بیشتری تقاضا کند و یا موارد
کمتری را حاضر به انجام آنها باشد ،این مذاک رات به نتیجه نم یرسد.

حکم قطعی خلع ید خ ریدار هفت تپه به طرفین ابالغ شد

مه ر :محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تأیید
ابالغ این حکم به سازمان خصوصی سازی اظهار کرد :روز شنبه  ۱شه ریور این حکم
به سازمان خصوصی سازی ابالغ شده است .وی ادامه داد :بالفاصله پس از اج رای
این حکم ،وارد فاز اج رایی خواهیم شد .این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و
واگذاریهایی که فسخ یا ابطال م یشوند ،به دستگاه مادرتخصصی م ربوطه برمی
گردند.

مذاک رات جدید وین؛پس از تغییر و تحوالت دولت

بهارنیوز :سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد صحبت های امیرعبداللهیان
در ارتباط با موضوع برجام و اینکه ایران اجازه نخواهد داد مذاکرات وین فرسایشی
شود ،اظهار کرد :زمان به نفع برجام نیست .سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ
به سوال دیگری در مورد زمان بعدی مذاکرات وین گفت :پیشتر هم اعالم کرده ایم
که در تغییر و تحوالتی که در قوه مجریه ایران در حال وقوع است ممکن است برخی
تغییرات صورت بگیرد.

عکس :سید محسن فروزنده

کمیسیون آموزش با ب رنامه وزیر پیشنهادی علوم موافقت کرد

تفاوت بین داعش و طالبان
مثل کوکا و پپسی

بهارنیوز :معاون رئیس جمهور سابق افغانستان،
گروههای تروریستی نظیر القاعده ،داعش و طالبان را
مشابه هم دانسته و از عدم وجود تفاوتی بین آنها و یا
وجود تفاوت کم بینشان صحبت کرد.
امراهلل صالح که یکی از آخرین اعضای دولت سابق
افغانستان که به نبرد با طالبان ادامه میدهد ،این گروه
ها را با "کوکاکوال و پپسی" مقایسه کرده و گفت :به
لحاظ ایدئولوژیک تفاوت بین داعش ،القاعده و طالبان
مثل تفاوت بین مزه کوکاکوال و پپسی است.
اگر شما برچسبهای آنها را حذف کنید می توانید
بگویید کدام یک کوکاکوال است و کدام یک پپسی؟ صالح
با اشاره به توافق صلح سال  ۲۰۲۰آمریکا با این گروه که
بر اساسش این شبه نظامیان با جلوگیری از ورود القاعده
به اراضی تحت کنترلشان موافقت کردند ،تاکید کرد که
به طالبان نمی توان اعتماد کرد .این معاون رئیس جمهور
سابق افغانستان استدالل کرد که طالبان تنها معتقد است
که "ادبیات جهادی آنها غالب خواهد شد".
صالح روز شنبه در یک پیام صوتی با بیان اینکه طالبان
مشروعیت ندارد تاکید کرد که با تسلیم شدن یا توافق
با گروه طالبان موافقت نخواهد کرد .او گفت :هدف
سیاسی ما این است تا به مردم افغانستان اجازه دهیم
درباره ماهیت و نوع حکومت شان صحبت کنند ،ما آماده
مذاکرات در این زمینه استیم .اما اگر از ما خواسته شود
توافق کنیم یا تسلیم شویم ،این کار انجام نمیدهیم.
وی بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی
افغانستان ،اکنون او سرپرست مقام ریاست جمهوری
کشور است.وی اضافه کرد :ما مشروعیت داریم ،قدرتی
که با زور به دست آمده مشروعت پیدا نمیکند .طالبان
ادعا کرد که تنها به دنبال ایجاد صلح در افغانستان و
همچنین الگوی حکومتش بر اساس یک بینش محافظه
کارانه از قوانین شریعت است.
هر چند که سازمان اصلی طالبان به دنبال تصرفات
ارضی بیشتر نیست برخی از شاخه های وابسته به آن به
نظر می رسد عالقه مند به تصرف مناطق دارای جمعیت
پشتون در پاکستان هستند .بر خالف طالبان القاعده که
همپیمان پر سابقه آن و "مهمان" در افغانستان بوده ،و
داعش ،به دنبال استقرار یک به اصطالح خالفت در کل
دنیا و برای همه بشریت هستند.

دوستت دارمهای امروزی !

بازگشت اصولگرایان به تنظیمات کارخانه

روزنامه شرق -اصولگرایان اگرچه
پیش از تسخیر کابل به دست طالبان از
مواضع حامیانه خود در تطهیر این جریان
تا حدی عقبنشینی کرده بودند ،اما بعد
از خروج غنی از افغانستان و قطعیشدن
قدرتگرفتن طالبان به نظر میرسد به
تنظیمات کارخانه بازگشتهاند .آنها از یک
سو به پیشواز روابط حسنه و دیپلماتیک
با طالبان رفتهاند و از سوی دیگر حضور
احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود در
دره پنجشیر و تشکیل جبهه مقاومت از
سوی او غافلگیرشان کرده است؛ چراکه
نمیدانند در برابر فرزند کسی که لقب شیر
دره پنجشیر به او داده بودند و سالها از
خانوادهاش در ایران حمایت کردهاند چطور
موضعگیری کنند .اصولگرایان غافلگیر
شدهاند برای همین در حال بازگشت به
مواضع پیشین خود با این پیشفرض
دوبارهاند که طالبان تغییر کردهاند .از یک
سو سایت مشرق عکس نشست خبری
طالبان را با تیتر حضور گسترده رسانهها
منتشر میکند و از سوی دیگر خبرنگار
صداوسیما از اقدامات مثبت طالبان گزارش
میدهد! گزارشگر صداوسیما در گزارش
ارسالی خود دولت غنی را گروه خوانده و
گفته بود :طالبان کوچههایی که به خاطر
زندگی مقامات در آنها بسته شده بود ،باز
کرده است .اقدامات آنها مثبت بوده است .او
در گزارش خود آورده که تاکنون گزارشی
از اذیت و آزار مردم و تعرضی به نهادهای
دیپلماتیک دیده نشده است .بانکها،
دانشگاهها ،مدارس و بزرگترین بازار
صرافان فعال تعطیل است .خدماتی مانند

برق ،اینترنت و تلفن مانند روزهای گذشته
است .گزارشگر صداوسیما هیچ اشارهای به
معلقبودن حضور زنان در محل کار و اخبار
و تصاویر جستهوگریخته از برخوردهای
طالبان با مخالفانشان مخابره نکرده است.
رسانه ملی در حالی به فرزند احمد مسعود
تریبون نمیدهد و تمایلی به پخش اخبار
دره پنجشیر ندارد که به سخنگوی طالبان
تریبون میدهد .محمد نعمیم سخنگوی
دفتر سیاسی طالبان قبال با یک سایت
اصولگرا مصاحبه کرده بود و اخیرا هم با
صداوسیما .نتیجه تریبوندادن به سخنگوی
طالبان نه زیرسؤالبردن اقدامات این جریان
بلکه مجادله او با مجری صداوسیما میشود.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتوگو
با مجری صداوسیما گفته است :در هر
کشور جهان اگر اعالم شود که شما را
میبریم آمریکا ،مردم نمیروند؟ مجری
صداوسیما هم در واکنش به اظهارات
وی گفته است :در ایران نه! علیاکبر
رائفیپور ،تئوریسین جبهه پایداری هم
از مردم افغانستان خواست تا در مقابل
طالبان مقاومت نکنند .او اخیرا گفته بود
که طالبان کسی را با این عنوان که شیعه
است مطلقا نمیکشد و تا به حال یک پرچم
امام حسین آتش نزدهاند .در حالی که قبال
گفته بود طالبان آرزویش است دستش
برسد به شما (شیعیان) که اگر هفت تا از
شما بکشند ،به بهشت میروند.
گویا اخیرا هم توییتی منتشر شد مبنی
بر اینکه احمد مسعود با صهیونیستها
مراوده دارد محمدحسین جعفریان از
اعضای گروه روایت فتح و یاران شهید

آوینی و رایزن سابق فرهنگی ایران در
مزارشریف در واکنش به خط تخریب فرزند
احمدشاه مسعود گفت ۲۱« :سال است
خانواده احمدشاه مسعود در ایران است.
این آدم وصیت کرده و گفته اگر من شهید
شدم ،خانواده من اگر داخل افغانستان
نبودند ،حق ندارند در هیچ کجای جهان
زندگی کنند مگر در ایران .میفهمید چه
میگویید؟ آقای وزیر خارجه اول جمهوری
اسالمی جناب آقای والیتی این لقب شیر
دره پنجشیر را داد به احمدشاه مسعود،
حاال یکدفعه به این نتیجه رسیدید که با
طالب میشود ارتباط برقرار کرد؟ آدمی
که موی دماغ طالب است ،کیست؟ احمد
مسعود .دارند پسر احمدشاه مسعود را
بیآبرو میکنند تا اینکه از طالب طرفداری
کنند ،از داخل ایران به فرزند احمدشاه
مسعود تهمت زدند که صهیونیست است».
جعفریان گفته بود« :چرا این صهیونیست
را  ۲۱سال نگه داشتید؟ بپرسید و بگویید
در این  ۲۱سال هزینههای اینها و خانهشان
را چه کسی در اختیارشان گذاشته؟ چرا
این صهیونیست را اجازه دادید درس
بخواند در جمهوری اسالمی ایران؟ خانهای
که در ایران برایشان گرفته شده ،حاج
قاسم سلیمانی کرایه کرد برایشان .چرا
حاج قاسم سلیمانی برای یک صهیونیست
خانه اجاره میکند؟» .بابا از هول حلیم در
دیگ نیفتید .کسی از شما سؤال نمیکند
اگر اینها صهیونیست بودند  ۲۱سال چرا
تحملشان کردید ،چرا نگهشان داشتید،
چرا از آنها به شکل بهترین میزبان پذیرایی
کردید؟».

