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 کیم و ترامپ در منطقه غیرنظامی 
میان دو کره دیدار کردند

اولین ورود یک 
 رئیس جمهور آمریکا 
به خاک کره شمالی

 جانشین برانکو در آستانه معرفی شدن 
به هوادارها

 دوست مارادونا  
در تهران!

 هیأت دولت با ورود بدون ویزای چینی ها 
به ایران موافقت کرد

 چراغ سبز 
 به دست  و دلبازترین 

گردشگران جهان

حداد عادل:

بعضی برای رضای خدا 
کاندیدا نشوند 

شهرنوشت 6

جهان 3

آدرنالين 7

سياست 2

سياست 2

چگونه جامعه معتادان آرایش سیاسی پارلمان 
 را شکل می دهند؟!

رأی های دودی

همين صفحه

 عضو ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان 
 در گفت وگو با ایلنا:

تا خروج آمریکا با دولت 
مذاکره نمی کنيم
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گفت وگو 5،4

هومن حاجی  پور، معاون کســب و کار اتاق بازرگانی 
تهران و دبیر کنفدراســیون واردات ایران، در گفت وگو 
با »توســعه ایرانی«؛ صاحبان »امضاهــای طالیی« را 
مهمترین مانع و چالش  بخش تولید و تجارت می داند که 
با ایجاد فرآیند طوالنی و کنــد صدور مجوزها، عرصه را 
بر کارآفرینان تنگ کرده اند.  وی همچنین معتقد است 
رانت اطالعاتی و عدم گــردش صحیح اطالعات یکی از 
چالش های بزرگ در اقتصاد ایران است؛ زیرا اطالعات 
مهم تنهــا در اختیار بخــش خاکســتری اقتصاد قرار 
 می گیرد تا با میل و اراده خود مسیر بازارها را تغییر دهند.  
حاجی  پور خواسته جدی بخش خصوصی را شفاف کردن 
فضای اطالعاتی و دسترسی آزاد به آن  می داند و تاکید 
دارد که فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطالعات 
باشد، بلکه باید در تصمیم گیری ها و وضع مقررات جدید 
مورد مشورت قرار گیرد تا از ایجاد شرایط محدودکننده 
برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود.  »فرار بخش 
پنهان اقتصاد از پرداخت مالیات«، موضوع دیگری است 
که در این گفت وگو مورداشــاره معاون کسب و کار اتاق 

بازرگانی تهران قرار می گیرد...

 معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
 در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ین   صاحبان » امضاهای طالیی  « مهمتر
مانع  تولید و تجارت هستند

فرشاد گلزاری 

مولــوی عبدالســام حنفــی 
گفــت: هیچ گونــه توافــق صلح یا 
آتش بس به امضا نرســیده و بر همین 
 اســاس عملیات ما علیه اشــغالگران 

ادامه دارد.
هفتمین دور از مذاکــرات طالبان و 
آمریکا روز گذشته در دوحه، برگزار شد 
و تمام رسانه ها و تحلیلگران منتظر آن 
هستند تا شاید اخبار جدیدی از پایتخت 

قطر مخابره شود. 
ایــن دور از مذاکرات در شــرایطی 
برگزار می شــود که چندی پیش وزیر 
خارجه آمریکا وارد افغانســتان شد و 
پس از آن شــاهد اولین سفر »اشرف 
غنی« به پاکستان بودیم اما در این میان 
سخنان زلمی خلیلزاد هم به خودِی خود 
قابل تامل بود. او همچنان معتقد است 
که خروج تمام قد آمریکا از افغانستان 
صورت نمی پذیرد و حتی کار به تکذیب 
اظهارات مقامات طالبان از ســوی آنها 

کشید.
بــرای واکاوی آخریــن وضعیت 
هفتمین دور مذاکرات طالبان و ســایر 
مسائل سیاســی و میدانی افغانستان 
به گفت وگوی اختصاصــی با  »مولوی 
عبدالســام حنفی« معــاون دفتر 
سیاســی دوحه، عضو ارشــد هیئت 
مذاکــره کننده بــا آمریــکا و عضو 
 شــورای رهبری طالبان پرداختیم که

 به این شرح است:
    

 اخیراً زلمی خلیلزاد گفته است که 
اظهارات طالبــان مبنی بر خروج کامل 

آمریکا از افغانســتان صحت ندارد. به 
عنوان عضو ارشد هیئت مذاکره کننده، 
تشریح کنید که این موضوع در شش دور 
مذاکره ای که اتفاق افتاد چگونه بررسی 
و تبادل نظر شده است؟ واکنش طالبان 

در این مورد چیست؟  
 این صحبت ها و اظهارات متناقض بارها از 
سوی آنها اعالم شده و ما بارها اعالم کرده ایم 
و اکنون هم می     گوییم که در اصول کلــی، 
آمریکایی ها پذیرفته اند که نیروهای خود را از 

افغانستان خارج می کنند.
 چه مسائلی در دور هفتم مذاکرات 
 دوحــه مــورد بحــث و بررســی 

قرار می گیرد؟  
 موضوع هایی که قبــاًل مورد بحث و توافق 
اجمالی قــرار گرفته اما بــه نتیجه و خروجی 
نهایی نرســیده بــود مجــدداً در دور هفتم 
مورد بحث قــرار می گیرد. از ســوی دیگر به 
تکمیل اســناد فی مابیــن در دو موضوع ۱- 
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانســتان 
و ۲- عدم ســرایت ضرر به آمریــکا از خاک 
افغانستان پرداخته خواهد شــد. باید توجه 
داشته باشید که پیشــرفت در این زمینه راه 
را بــرای گفت وگوهــای بین االفغانی هموار 

خواهد ساخت.
 عده ای از مقامات و تحلیلگران در 
داخل افغانســتان و خارج از این کشور 

معتقدند که طالبان منتظر آن است که 
نتایج  انتخابات ریاست جمهوری جدید 
اعام شــود تا پس از آن با دولت جدید 
وارد مذاکره شود. این موضوع تا چه حد 

صحت دارد؟ 
 در سوال قبل یادآور شدم که انتخابات زیر 
چتر اشغال برای ما هیچ اهمیت و مشروعیتی 
ندارد. بنابراین نتیجه اینگونــه انتخابات ها، 
جعلی و نمایشی است و برای ما قابل پذیرش 

نیست.
 به صورت کلی طالبان چگونه و در 
چه زمان و شــرایطی بــا دولت جدید 

مذاکره می کند؟
زمانی که بُعد خارجی مســاله افغانستان 
)حضــور نظامیــان آمریکا( حل شــود، ما با 
تمام طیف ها و جریان های افغانســتان برای 
حل وفصل منازعه های داخلی وارد گفت وگو 
خواهیم شــد. الزم اســت بگویم که هیچگاه 
طیف ها، ســازمان ها و وزارتخانه های جدید  
که زیر چتر اشغال یا در نتیجه انتخابات های 
جعلی ظهــور می کنند را مناســب و دارای 

صالحیت برای بحث و گفت وگو نمی دانیم.
 انتقادهای زیادی از عملیات های 
اخیر طالبان در افغانستان وجود دارد و 
دائمًا پرسیده می شود که اگر طالبان در 
مذاکره با آمریکا است چرا عملیات های 
خود مانند غزوه الفتح را قطع نمی کند. 

پاسخ شما در این مورد چیست؟
به نظرم این نوع اعتراض ها درست نیست. 
شما شخصاً وضعیت افغانســتان را می دانید 
و عالوه بر شــما، تمام رســانه ها و مقامات در 
سراســر دنیا می داننــد که کشــور ما تحت 
اشغال اســت و ما هم در حال مبارزه و جهاد 
با اشــغالگران هســتیم. عالوه بر آن تاکنون 
هیچ توافقی در مورد آتش بس صورت نگرفته 
 کــه بخواهیم بــر اســاس آن عملیات های 

خود را متوقف کنیم.

گفتوگو

عضو ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان در گفت وگو با ایلنا:

تا خروج آمریکا با دولت مذاکره نمی کنیم 


