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مکرون می خواهد ›میانجی امین‹اولین نطق جو بایدن؛ پایان سیاست »اول امریکا« 
 ایران و امریکا باشد 

چرخشـی  امریـکا  تـازه  جمهـور  رئيـس   
بنيـادی را در سياسـت خارجـی کشـورش 
اعـام کـرد. امریکا به سياسـت همکاری با 
متحـدان اروپایـی و به تعهـدات بين المللی 
در حمایـت از محيـط زیسـت برمی گـردد. 

او از روسـيه و چيـن انتقـاد کـرد....

فرانسـه،  رئيس جمهـور  مکـرون،  امانوئـل   
می گویـد حاضـر اسـت بـرای احيـای توافق 
هسـته ای ایـران و قدرت هـای جهانـی نقش 
یـک »ميانجـی امين« را بين ایـران و امریکا 
بـازی کنـد. همزمـان خبرگـزاری رویترز به 
نقـل از منابـع آگاه گـزارش داده اسـت کـه 

وزیـران خارجـه آلمان، فرانسـه ...
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 شکل گیری دیدگاه 
مثبت در ایاالت متحده

گـروه  یـک  گذشـته  پنجشـنبه  روز   
کارشناسـان  از  متشـکل  فراجناجـی 
تحليـل  کارکشـته،  سـناتوران  نظامـی، 
گران سياسـی در ایـاالت متحده گزارش 
مشـورتی را بـرای رهبـری جدیـد ایاالت 
متحـده در باره افغانسـتان ارایـه کرد که 

حـاوی نـکات جدیـد ...
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سرمقاله

 محمد هدایت
عبدالله:

گروه طالبان  
باعث تاخیر در 
آغاز گفتگوها 

شده است

         

                                               

The Embassy of Pakistan is pleased to announce that tests for Allama 
Muhammad Iqbal Scholarship Programme (2021) would begin from 
06th February, 2021 to 10th February, 2021. The test will be held in 
Kabul, Jalalabad, Kandahar, Mazar-e-Sharif and Herat. 
Timing:  0900 hours to 1700 hours (Two Shifts) 

Date:  06th February, 2021 to 10th February, 2021. 

Venues:    

S.No. Cities Venues 
1 Kabul Taj Continental, Baraki Square, Opposite to 

Rana University Kabul 
2 Jalalabad Nangarhar University, Jalalabad 

 

3 Kandahar Information & Culture Provincial Department, 
Near Shahedano Chowk, Kandahar 

4 Mazar-e-Sharif Balku University, Old Campus Masood Street, 
Near Mother Hospital, Mazar-e-Sharif 

5 Herat Pakistan Consulate General, Herat 
 

ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی 
3افغانستان و پاکستان
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 بـه گفتـه ی ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ والیت سـمنگان قرار اسـت تخـت رسـتم، از بازمانده 

هـای تاریخی در سـمنگان، ترمیم و بازسـازی شـود.

تخـت رسـتم و تهمینـه یـا هـان اسـتوپه سـنگی یکـی از معروف تریـن بناهـای معـاری عرص 

بودایی اسـت که در والیت سـمنگان در شـال افغانسـتان موقعیت دارد و همه سـاله بسـیاری 

از گردشـگران داخلـی و خارجـی از آن بازدیـد می کنند.

مسـووالن در ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ والیـت سـمنگان گفتـه انـد، تـا هجـده مـاه دیگـر 

گرداگـرد تخـت رسـتم بـه درازای چهارهـزار مـر دیـوار خواهـد شـد.

بـه گـزارش طلـوع نیـوز، عزیزالرحـان قطـره رییس اطالعـات و فرهنگ سـمنگان گفته اسـت 

برعـالوه دیـوار، یـک سـالون کالن بـرای گردشـگران در تخت رسـتم  ...

 تخت رستم 
سمنگان 

بازسازی می شود

)قسمت اول(
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عبداهلل:

گروه طالبان  باعث تاخیر در آغاز گفتگوهاشده  است

عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه   

مصالحـه ی ملـی می گوید کـه تحریـک طالبان با 

بهانه تراشـی های ناموجـه و انگیزه هـای نامعقول باعـث تأخیر در 

آغـاز گفتگوهـا شـده اسـت.

آقـای عبداللـه روز جمعه 17 دلو با نرش خربنامه ای نوشـته اسـت 

کـه »تحریـک طالبـان بـا بهانه تراشـی های ناموجـه و انگیزه هـای 

نامعقـول باعـث تأخیـر در آغـاز گفتگوهـا شـده و بـه جـای بحـث 

و مذاکـره روی قضایـای اصلـی ]ماننـد[ پایان جنگ و خشـونت، 

مسـلامن  کشـی و افـزودن بـه درد و آالم مـردم، مرصوف سـفرها و 

بحث هـای حاشـیه  ای اسـت و نیروهـای ایـن گـروه همچنـان بـه 

جنـگ و خشـونت علیـه مـردم افغانسـتان ادامـه می دهد.«

در قسـمتی دیگـر از خربنامـه آمـده: »هيـأت جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان بـا صاحیـت کامـل در دوحـه حضـور دارد و می تواند 

در متـام قضایـا و محورهایـی کـه میـان دو طـرف بعـد از نهایـی 

و  اختیـار  بـا  تبادلـه شـد  اول  دور  وقفـه ی  و  شـدن طرزالعمـل 

صاحیـت کامـل وارد مذاکـره شـود.« 

شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی در حالی از گـروه طالبـان انتقاد 

می کنـد کـه اعضای گفتگوکننـده گروه طالبان در هفته گذشـته 

مقام هـای  بـا  و  کرده انـد  سـفر  روسـیه  و  ایـران  کشـورهای  بـه 

عالی رتبـه ایـن کشـورها گفتگـو کردنـد.

›آتش بس دامئی‹ در افغانستان موضوع دیدار وزیر خارجه آمریکا و زملی خلیلزاد

گزارش کنگره: آمریکا باید خروج نیروها از افغانستان را عقب بیندازد

سرمقاله

 روز پنجشـنبه گذشـته یک گروه فراجناجی متشکل 

از کارشناسـان نظامی، سـناتوران کارکشـته، تحلیل 

گـران سیاسـی در ایـاالت متحـده گـزارش مشـورتی 

بـاره  در  متحـده  ایـاالت  جدیـد  رهـربی  بـرای  را 

و  نـکات جدیـد  حـاوی  کـه  کـرد  ارایـه  افغانسـتان 

جالبی اسـت. بر اسـاس این گزارش هشـتاد صفحه 

ای کـه بـه رهـربی جدیـد ایـاالت متحـده ارایه شـده 

خصـوص  بـه  رسـمی  نهادهـای  از  حامیـت  اسـت 

نهادهـای امنیتـی، تداوم حامیـت از دولت مرشوع و 

قانونی افغانسـتان، مجبور سـاخنت طالبان به خاطر 

تحقـق تعهدات از سـوی ایـن گروه، تاخیـر در خروج 

افغانسـتان،  از  متحـده  ایـاالت  نظامـی  نیروهـای 

تضمیـن بـه وجـود  آمـدن یـک صلـح پایـدار و هـم 

چنیـن تضمیـن روی کار آمـدن یـک دولت بـا ثبات، 

مسـتقل و دموکراتیـک بخشـی از نکات برجسـته آن 

اسـت. بـر اسـاس این گـزارش و نکات مهمـی که در 

آن گنجانـده شـده اسـت  شـکل گیـری یـک دیدگاه 

مثبـت نسـبت بـه افغانسـتان در ایـاالت متحـده بـار 

دیگـر مطـرح گردیده اسـت. 

طـی دو سـال گذشـته سیاسـت هـای رهـربی قبلی 

ایـاالت متحـده بـه دالیلـی به سـمتی پیـش رفت که 

افغانسـتان از مرکز توجه این کشـور خارج شـده بود 

و رونـد صلـح افغانسـتان برخـاف مصالـح و منافـع 

مـردم افغانسـتان پیـش رفـت. در رونـدی کـه طـی 

دو سـال گذشـته بـه رهـربی اقـای خلیلـزاد مناینده 

افغانسـتان  صلـح  امـور  در  متحـده  ایـاالت  خـاص 

افغانسـتان عامدانـه منـزوی  صـورت گرفـت دولـت 

شـد و بـه حاشـیه رفـت و طالبـان بـه تدریـج تقویـت 

شـد و از یـک گروه تروریسـتی تحـت تعقیب با حفظ 

وجهـه تروریسـتی و خشـونت آمیـز خود بـه یک گروه 

سیاسـی و دیپلامتیـک نیـز تبدیـل گردیـده اسـت. 

ایـن سیاسـت یـک جانبه ایـاالت متحـده در طی دو 

سـال گذشـته دیـدگاه هـا و ذهنیـت عمومـی را در 

جامعـه افغانسـتان بـه شـدت علیـه آن کشـور منفی 

سـاخته بـود. در طی دو سـال گذشـته از نـگاه مردم 

افغانسـتان نه تنها جنگ در برابر تروریسـم شکسـت 

خـورده بـه نظـر مـی رسـید؛ بلکه بـه لحـاظ اخاقی 

به شـدت تنـزل کرده بود. در دو سـال اخیر صداقت 

و تعهـد ایـاالت متحـده بـه پیـامن هـای امنیتـی و 

اسـراتژیک این کشـور با افغانسـتان زیر سوال رفت 

و همـه مـردم بـا سیاسـت ها و شـعارهای این کشـور 

بـی بـاور شـده بـود. اما اکنـون بـه نظر می رسـد که 

زمـان بـرای یـک سیاسـت منطقـی و آرام در برابـر 

افغانسـتان و در مبارزه با تروریسـم فرا رسـیده اسـت 

و امیدواریـم کـه اعتـامد میـان افغانسـتان و رهـربی 

جدیـد ایـاالت متحـده دو بـاره برگردد.

طی دو سـال گذشـته نه تنها باورعمومی به شـعارها 

و اهداف ایاالت متحده در افغانسـتان کمرنگ شـده 

بـود؛ بلکـه میـان دو دولـت نیـز یـک بـی اعتـامدی 

پنهـا شـکل گرفتـه بـود. آخرین مـورد از نشـانه های 

آقـای خلیلـزاد  پذیریـش  عـدم  اعتـامدی  بـی  ایـن 

در آخریـن سـفرش بـه افغانسـتان از سـوی رهـربی 

حکومـت افغانسـتان بـود. قبا نیز مجادالت سـخت 

و تنـدی میـان رییس جمهور غنی و خلیلـزاد در باره 

رونـد صلـح بـه وجـود آمـده بـود. امـا هـر بـار کـه بـه 

افغانسـتان مـی آمـد بـا رهـربی حکومت افغانسـتان 

دیدارهایـی مـی داشـت و گـزارش های خـود را ارایه 

مـی کـرد. اما در آخرین سـفرش بـه کابل که چندین 

روز در افغانسـتان مانـد، بیشـرین دیدارهایـش بـا 

رهـربان جهـادی و چهـره هـای سیاسـی گذشـت و 

رییـس جمهـور غنـی او را بـه حضـور نپذیرفت. 

جمهـور  رییـس  کـه  بـود  بـار  اولیـن  ایـن  شـاید 

بـه  را  متحـده  ایـاالت  خـاص  مناینـده  افغانسـتان 

حضـور منـی پذیرفـت و قاعدتـا بایـد یـک انعـکاس 

جـدی و تنـد در ایـاالت متحـده را بـر مـی انگیخت؛ 

امـا دیدیـم که هیچ کسـی در ایـاالت متحـده از این 

رفتـار رهـربی دولـت افغانسـتان ابـراز نارضایتـی و 

ناراحتـی نکـرد. نفس این بـی پروایی بـه خلیلزاد در 

میـان رهـربی جدیـد ایـاالت متحـده نشـان از افـول 

سیاسـت هـای ترامپـی در ایـن کشـور دارد. ایـن که 

آقـای خلیلـزاد در کاخ سـفید جایـگاه سـابق خود را 

نـدارد و بـی پروایـی دولـت افغانسـتان نسـبت بـه او 

بـی پروایـی بـه دولـت ایـاالت متحـده و رهـربی آن 

تلقـی منـی گـردد، نشـان خوبـی بـرای افغانسـتان 

اسـت. هـم چنین وزیـر خارجه جدید ایـاالت متحده 

نیـز ابـراز داشـته اسـت که رهـربی جدید این کشـور 

بـاره  در  چنیـن  هـم  و  قطـر  توافقنامـه  بـه  نسـبت 

افغانسـتان  بـه  ایـن کشـور نسـبت  سیاسـت هـای 

تجدیـد نظـر خواهـد کـرد. 

در مجمـوع متام نشـانه ها از شـکل گیری سیاسـت 

هـای جدیـد در ایاالت متحده نسـبت به افغانسـتان 

حکایـت دارد و انتظـار مـی رود کـه رهـربی جدیـد 

مرکـز  در  را  افغانسـتان  دیگـر  بـار  متحـده  ایـاالت 

توجـه خـود قـرار دهـد و تصمیامتـی را کـه در بـاره 

بـر  مبتنـی  و  محـور  مـردم  گیـرد  مـی  افغانسـتان 

واقعیـت هـای جدیـد در ایـن کشـور باشـد. 

از صفحه1 

 د ملکـي هوايـي چلنـد اداره وايـي چـې د کندهار له احمد شـاه بابا 

نړيـوال هوايـي ډګـر څخـه ډيـي او دوبـۍ ته يـې د الوتنـو د بيا پيل 

لپـاره يـې هڅ پيل کـړې دي.

ددغـې ادارې لـه خـوا د سـلواغې پـه 17مـه، پـه يـوه خپـره شـوې 

خربپاڼـه کـې راغـي چـې د ملکـي هوايـي چلنـد ادارې عمومـي 

رييـس ډاکـر محمد قاسـم وفايـي زاده د اريانا افغـان هوايي رشکت 

لـه مسـوولينو رسه د ليدنـې ترڅنګ له کندهار څخـه دوبۍ او ډيي 

تـه د اريانـا افغـان او نـورو هوايـي رشکتونـو د الوتنـو د بيـا پيلېـدو په 

اړه خـربې وکـړې.

رسچينـې زياتـه کـړې، په دې ناسـته کې چـې د پروازونـو د معيارونو 

رييـس او د ملکـي هوايـي چلنـد د هوايـي ډګرونـو رييس هم شـتون 

درلـود ، د اريانـا افغـان هوايـي رشکـت مسـوولينو ژمنـه وکـړه چـې د 

امکاناتـو پـه برابرولـو رسه به يادو شـويو ښـارونو ته الوتنـې پيل کړي.

دا پـه داسـې حـال کې ده چې اوسـمهال د کرونا ويـروس د خپرېدو 

او قرنطـن لـه املـه متحـده عـريب اماراتـو او هندوسـتان تـه الوتنـې 

ځنـډول شـوي چـې لـه رسه بيا نـه دي پيل شـوي.

 ځايـي چارواکـي وايـي چې پـه غور واليت کـې د ګاز ډبې د چاودنې 

لـه امله د کرونا روغتون کـې اور لګېدىل دى.

د غـور واليـت مرکـز فـروز  کـوه ښـار کـې د کرونـا يـا کوويـډ 1٩ 

روغتـون رييـس ډاکټـر غـام نبي يګانه د سـلواغې په 17مـه، پژواک 

اژانـس تـه وويـل چـې نن  سـهار په لسـو بجـو د ګاز ډبـې د چاودنې 

لـه املـه پـه روغتـون کـې اور لګېـدىل دى.

هغـه زياتـه کـړه، اور لـه اداري خونـې پيـل او اوس د روغتـون نـورو 

برخـو تـه يـې رسايـت کـړى دى.

د نومـوړي پـه وينـا، اطفاييـه رارسـېدلې او د اور مـړه کولـو هڅې يې 

پيل کـړې دي.

ډاکټـر يګانـه وايـي چـې تر اوسـه اور لګېدنه ځاين زيان نـه لري، خو 

روغتـون ته يې ډېر مـايل زيانونه اړويل دي.

په دې اړه به نور معلومات وروسته خپاره يش.

 حکومـت یـک بار دیگر از برگشـنت زندانیان رهاشـدۀ طالبان 

بـه جنـگ خـرب داده، امـا ایـن بـار درصـدی آن بیشـر اعـام 

شـده اسـت. محمـد حنیف امتـر، وزیـر خارجـۀ می گوید، ۹۰ 

درصـد زندانیـان طالبـان کـه از بنـد دولـت افغانسـتان رهـا 

شـده اند، دوبـاره بـه میدان هـای جنـگ برگشـته انـد.

آقـای امتـر در دیـدارش بـا محمدابراهیـم طاهریـان، منایندۀ 

ویـژۀ ایـران بـرای افغانسـتان طالبـان را متهـم کرده اسـت که 

بـه سـه تعهدشـان در پیونـد بـا صلـح عمـل نکرده اند.

بـه صفـوف جنـگ،  برگشـنت ۹۰ درصـد زندانیـان رهاشـده 

افزایـش خشـونت ها و ادامـۀ روابـط طالبـان بـا القاعـده، سـه 

مـوردی انـد کـه بـه گفتۀ وزیـر خارجـۀ افغانسـتان طالبـان به 

ایـن تعهدات شـان عمـل نکـرده انـد.

پیـش از ایـن نیـز چندین مقـام دولت افغانسـتان از برگشـنت 

زندانیـان رهاشـدۀ طالبـان به صفوف جنگ خـرب داده بودند.

در همیـن حـال شـورای امنیـت ملـی می گویـد، فهرسـت ۵۰ 

زندانـی رهاشـدۀ طالبـان را تهیـه کـرده کـه پـس از رهایـی 

انـدر،  رحمت اللـه  شـده اند.  کشـته  جنـگ  میدان هـای  در 

سـخنگوی شـورا امنیـت بـه رادیـوی آزادی گفـت: »طالبـان 

ایـن تعهـد را کـرده بودنـد کـه اگـر زندانی هایـش رهـا شـوند، 

تعهـده  زندانیـان طالبـان  را کاهـش می دهنـد.  خشـونت ها 

سـپرده بودنـد و سـوگند یـاد کـرده بودند کـه دوبـاره به جنگ 

بـر منی گردنـد. زندانی هـا رهـا شـدند، طالبان نه خشـونت ها 

را کاهـش دادنـد و نـه جلـو رفنت دوبـاره زندانیان رها شـده را 

بـه جنـگ گرفتنـد. ما نام هـای نزدیک به ۵۰ زندانـی را داریم 

کـه پـس از رهایـی در جنـگ کشـته شـدند.«

ذبیح اللـه مجاهـد، سـخنگوی ایـن گـروه بـه رادیـوی آزادی 

خانه های شـان  در  طالبـان  رهاشـدۀ  زندانیـان  کـه  گفـت 

می دهنـد. ادامـه  عـادی   زندگـی  بـه  و  هسـتند 

مجاهـد می گویـد: »زندانی هـای رهاشـده متام شـان در حـال 

زندگـی شـخصی و کارهـای عادی خود هسـتند. آنـان اکنون 

مـردم عـام هسـتند. همچنیـن کسـانی را کـه آنـان می گوینـد 

کشـته شـدند در خانه های شـان کشـته شـده اند.«

حکومـت افغانسـتان بر اسـاس توافقنامـۀ دوحه میـان امریکا 

و طالبـان ۵ هـزار زندانـی طالبـان را از زندان هایـش رها کرد.

دادن  نشـان  هـدف  بـه  غنـی  رئیـس جمهـور  ایـن  کنـار  در 

حسـن نیـت اش در رونـد گفت وگوهـای صلـح ۷۵۰ زندانـی 

دیگـر طالبـان را از بنـد رهـا کـرد.

امـا پـس از رهایـی زندانیـان و افزایـش خشـونت ها، حکومـت 

افغانسـتان بـه گونـۀ واضـح از ایـن اقدامـش اظهار پشـیامنی 

ایـن کـه امراللـه صالـح، معـاون نخسـت  کـرده اسـت. حتـا 

ریاسـت جمهـوری ایـن اقـدام دولت را اشـتباه خوانده اسـت.

امـا بـا وجـود ایـن همـه هیئـت گفت وگـو کننـدۀ طالبـان در 

قطـر بارهـا خواسـتار رهایـی هفـت هـزار زندانـی دیگـر ایـن 

گـروه شـده اسـت، موضوعـی کـه حکومـت افغانسـتان بـا آن 

مخالفـت نشـان داده اسـت.

وزارت خارجـه ایـران هفتـه گذشـته از سـفر هیـأت طالبـان بـه 

تهـران و مذاکـره بـا ایـن گـروه بـرای »یافـنت راهـکار و مسـاعدت 

بـرای پیشـربد رونـد صلـح« افغانسـتان خـرب داده بـود.

یـک روز پـس از ایـن سـفر، یـک هیئـت گـروه طالبان به ریاسـت 

عبـاس اسـتانکزی بـه مسـکو رفـت و بـا مقام هـای روسـی دربـاره 

گفتگوهـای صلـح بحـث و تبـادل نظـر کـرد. در ایـن سـفر نیـز 

مقام هـای عالی رتبـه دولتی روسـیه با هیـات گروه طالبـان دیدار 

و گفتگـو کردنـد.

ایـن سـفر هیات هـای گروه طالبـان در حالـی انجام می شـود که 

هیـات گفتگوکننـده حکومـت 17 جـدی بـه دوحـه پایتخت قطر 

رفـت تـا دور دوم گفتگوها را آغاز کند. اما با گذشـت بیش از سـه  

هفته هیچ نشسـتی برگزار نشـد.

ایـن  بـه  »مـا  کـه  می گویـد  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 

مربـوط  نخسـت  قـدم  در  افغانسـتان  قضیـه ی  کـه  باورهسـتیم 

و  جنـگ  بـه  دادن  پایـان  بـرای  بایـد  مـا  و  می باشـد  افغان هـا 

و  رهنمودهـا  اسـاس  بـه  و  بنشـینیم  یک دیگـر  بـا  برادرکشـی 

ارشـادات دیـن مبیـن اسـام، عـرف و قوانیـن بین املللـی و با در 

نظرداشـت منافع علیای کشـور مشـکل خود را با دسـت یافنت به 

یـک راه حـل سیاسـی فراگیـر و همـه شـمول حـل کنیـم.«

در خربنامـه ی ایـن نهـاد نوشـته شـده اسـت کـه مـا بـه ایـن بـاور 

توافقنامـه صلحـی میـان آمریـکا و طالبـان در دوحه امضا شـد.

براسـاس توافـق دوحـه - میـان دولـت قبلـی آمریـکا و طالبـان - 

ایـن گـروه بایـد حمـات به نیروهـای آمریکایـی را متوقـف کند، 

سـطح خشـونت ها در افغانسـتان را بـه شـدت کاهـش دهـد، 

و گفـت و گوهـای صلـح بـا دولـت افغانسـتان را پیـش بـربد. 

آمریـکا در مقابـل قـول داد بـه تدریـج از شـامر نیروهـای خـود 

در افغانسـتان بکاهـد و تـا مـی ۲۰۲۱ آنها را کامـا خارج کند.

بعـد از روی کار شـدن حکومـت جدیـد در آمریـکا، ایـن کشـور 

اعـام کـرد کـه موافقتنامـه دوحـه را از نو بررسـی خواهـد کرد و 

حتـی شـامری از نهادهـای آمریکایـی اعـام کردند کـه طالبان 

بـه تعهداتـش از جمله قطـع ارتباط بـا القاعده عمـل نکرده اند.

روز گذشـته گزارشـی بـرای کنگـره آمریـکا در مـورد افغانسـتان 

تهیـه شـد، در آن توصیـه شـده بـود کـه آمریـکا برنامـه خـروج 

کامـل نیروهایـش را از افغانسـتان بـه تعویـق انـدازد.

دانفـورد، کـه زمانـی رئیـس سـتاد مشـرک ارتـش بـود، و کلـی 

آیـوت سـناتور سـابق جمهـوری خـواه بـه عهـده دارنـد.

وزارت دفـاع آمریـکا هفتـه پیـش گفـت کـه طالبـان بـه وعـده 

هایـش در توافـق صلـح بـا آمریـکا از جملـه کاهـش خشـونت و 

قطـع روابـط بـا القاعـده عمـل نکـرده اسـت.

بـا ایـن حـال جـان کِربـی سـخنگوی پنتاگـون گفـت کـه دولت 

تـازه جـو بایـدن همچنـان بـه توافـق صلـح ۲۰۲۰ کـه میـان 

آمریـکا و ایـن گـروه شورشـی امضـا شـد متعهـد اسـت.

بـه گـزارش رویـرز جـرال دانفـورد به خربنـگاران گفـت که این 

گـزارش در اختیـار دسـتیاران رئیس جمهـور آمریکا جـو بایدن، 

از جملـه زملـی خلیلـزاد، مسـئول مذاکـرات آمریـکا بـا طالبان، 

گذاشـته شـده اسـت که آن را »مفیـد یافتند.«

ایـن گـزارش مـی گویـد که آمریـکا باید سیاسـت خـود را اصاح 

کنـد تـا از ایـن موضـوع اطمینـان حاصل شـود کـه گفتگوهای 

صلـح در دوحـه قطـر میـان طالبـان و هیاتـی کـه شـامل مقـام 

هـای دولت افغانسـتان اسـت به یـک راه حل بـا دوام برای چند 

دهه جنـگ منجر شـود.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »دسـتیابی بـه یـک صلـح پایـدار 

براسـاس مذاکـره بـه طوری که منافـع آمریکا را تامیـن کند باید 

بـا متدیـد رضب االجـل مـاه مه رشوع شـود.«

متدیـد ایـن رضب االجـل، بـه اسـتدالل نویسـندگان، بـه دولت 

بـه  داد،  خواهـد  را  هایـش  سیاسـت  بازبینـی  فرصـت  بایـدن 

طـوری کـه کاهـش بیشـر نیروهـای آمریکایـی را بـه کاهـش 

خشـونت از سـوی طالبان، پایـان همکاری این گـروه با القاعده 

و پیرشفـت در مذاکـرات دوحـه گـره بزنـد.

نویسـندگان ایـن گـزارش گفتـه بودنـد کـه آمریـکا بایـد کاهش 

بیشـر نیروهـا را از جملـه بـه پیرشفت مذاکرات صلـح و کاهش 

خشـونت از طـرف طالبـان مـرشوط کند.

دولـت افغانسـتان و طالبـان بـه گزارشـی کـه به سـفارش کنگره 

آمریـکا تهیـه شـده بـود واکنش نشـان داده انـد. امراللـه صالح، 

معـاون اول رئیـس جمهـوری افغانسـتان بـه گرمـی اسـتقبال 

دولـت  کـه  می گویـد  رئیس جمهـوری همچنیـن  معـاون  کـرد. 

بـه پایـان خونریـزی در افغانسـتان از راه مسـاملت آمیـز متعهـد 

اسـت امـا »توافقنامـه دوحـه را بـه دو بـرگ توت هـم منی خرد«.

گـروه طالبـان در واکنـش بـه گـزارش گـروه مطالعـه افغانسـتان 

گفته انـد کـه نقـض توافقنامـه دوحه محاسـبه خطرناکی اسـت.

جـو بایدن، رئیس جمهـوری جدید آمریکا، روز گذشـته به وزارت 

خارجـه ایـن کشـور رفـت ولـی در ایـن دیدار دربـاره افغانسـتان 

چیـزی نگفت. 

طالبـان مـی گویـد جنگجویـان القاعـده دیگـر در افغانسـتان 

حضـور ندارنـد و اشـاره کـرده اسـت کـه اگـر نیروهـای خارجـی 

تـا اول مـه ایـن کشـور را ترک نکنند حمـات علیه آنهـا را از رس 

گرفت. خواهـد 

براسـاس ایـن گـزارش تاخیـر در خـروج نیروهـا همچنیـن بـه 

واشـنگنت فرصـت خواهـد داد کمک هـای غیرنظامـی را دوباره 

طراحـی کنـد و مشـوق هایـی بـه دولـت کابـل بـرای »ایفـای 

نقشـی مثبـت« در تـاش هـای صلـح و پیشـربد حقـوق زنـان و 

اقلیـت هـا ارائـه کنـد. ایـن گـزارش درحالـی منتـرش مـی شـود 

کـه دولـت جدید آمریـکا درحال بررسـی فرآیند صلح بـا طالبان 

است.

آن توافـق خـروج نیروهـا از افغانسـتان را بـه رشایـط حاکـم در 

کشـور و پایـان میزبانـی از القاعده توسـط طالبـان مرشوط می 

کـرد. گـزارش گـروه مطالعه افغانسـتان در عین حال اشـاره می 

کنـد کـه اگـر طالبـان متدیـد زمـان خـروج نیروهـای آمریکایـی 

بعـد از اول مـه را نپذیـرد، ممکـن اسـت بـه فرآینـد نوپـای صلح 

پایـان دهد.

دولـت بایـدن هـم همچون دولت قبلـی آمریکا نیـروی نظامی را 

راه حلـی برای افغانسـتان منی داند.

دولـت ترامـپ در جـوالی گذشـته شـامر نیروهـای آمریکایـی 

در افغانسـتان را از ۱۴ هـزار بـه ۸۶۰۰ کاهـش داد و در طـول 

تابسـتان از ایـن پیشـر رفـت و شـامر آنهـا را بـه ۴۵۰۰ رسـاند.

آمریـکا مـاه پیـش - درسـت پیـش از رس کار آمـدن دولـت بایدن 

- تعـداد بیشـری از رسبازانـش را خـارج کرد به طـوری که فقط 

۲۵۰۰ رسبـاز آمریکایـی در ایـن کشـور باقـی مانده اند. 

 آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجه آمریکا از دیدار بـا زملی خلیلزاد، 

مناینـده ویـژه آمریکا در روند صلح افغانسـتان خـرب داده و گفته 

کـه بـا او دربـاره اقدامـات پیـش رو، محافظت از آمریـکا در برابر 

تهدیـد تروریسـم، دسـتیابی بـه یـک توافـق سیاسـی عادالنـه و 

پایـدار در افغانسـتان و همچنیـن برقـراری آتش بـس دایمـی و 

جامـع در ایـن کشـور صحبت کرده اسـت.

زملـی خلیلـزاد نیـز در رشـته توییت هایی گفت کـه وزیر خارجه 

آمریـکا را دربـاره رونـد مـرور راهـکار آمریـکا در افغانسـتان آگاه 

سـاخته است.

او گفتـه کـه در ایـن نشسـت دربـاره اسـراتژی مـرشوط آمریـکا 

صلـح  افغانسـتان  بـه  بتوانـد  کـه  موضوعـی  شـده،  صحبـت 

افغانسـتان در  مـردم  بـرای  را  ثبـات  بـا  و  امـن  آینـده  بیـاورد، 

پی داشـته باشـد و آمریـکا و متحدانـش مصـون باشـند کـه از 

خاک افغانسـتان تهدیدی متوجه شـان نشـود. یک سـال پیش 

 گزارشـی کـه بـه سـفارش کنگـره آمریکا تهیـه شـده توصیه می 

کنـد کـه ایـاالت متحـده بایـد برنامـه خـروج کامـل نیروهـا از 

افغانسـتان را عقـب بیاندازد و کاهش بیشـر نیروهـا را از جمله 

بـه پیرشفـت مذاکرات صلح و کاهش خشـونت از سـوی طالبان 

گـره بزند.

ایـن گـزارش، کـه یک گـروه فراجناحـی تدوین کـرده، می گوید 

کـه خـارج کـردن همـه نیروهـای آمریکایـی در ایـن مقطـع مـی 

توانـد بـه جنـگ داخلـی، بـی ثبـات شـدن منطقـه و احیـای 

تهدیدهـای القاعـده بینجامـد.

براسـاس توافـق دوحـه - میـان دولـت قبلـی آمریـکا و طالبـان - 

ایـن گـروه بایـد حمـات به نیروهـای آمریکایـی را متوقـف کند، 

سـطح خشـونت هـا در افغانسـتان را بـه شـدت کاهـش دهـد، 

و گفـت و گوهـای صلـح بـا دولـت افغانسـتان را پیـش بـربد. 

آمریـکا در مقابـل قـول داد بـه تدریـج از شـامر نیروهـای خـود 

در افغانسـتان بکاهـد و تـا مـی ۲۰۲۱ آنها را کامـا خارج کند.

در ایـن گـزارش تحـت عنـوان »گـروه مطالعـه افغانسـتان« آمده 

اسـت کـه آمریـکا نبایـد »پیـروزی را دو دسـتی تقدیـم طالبـان 

کنـد«. بـه دولـت قبلـی آمریـکا تحـت ریاسـت دونالـد ترامـپ 

انتقـاد شـده بـود کـه بیـش از حد بـه شورشـیان طالبـان امتیاز 

داده اسـت تـا بـه طوالنـی تریـن جنـگ آمریـکا پایـان دهـد.

ایـن گـزارش مـی گوید که رعایـت این رضب االجل، بـدون آنکه 

ابتـدا خشـونت هـا کاهـش پیـدا کـرده و مذاکـرات صلـح میـان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان پیرشفت کرده باشـد، مـی تواند به 

فروپاشـی دولـت و از رسگیـری جنـگ داخلی منجر شـود.

ریاسـت گـروه مطالعـه افغانسـتان را جـرال بازنشسـته جـوزف 

هسـتیم کـه فرصت اسـتثنایی بـرای حل بحـران کشـور از طریق 

مذاکـره و گفتگـو فراهم شـده اسـت. 

شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی می گویـد کـه اجـامع منطقـه ای 

بـه سـوی  افغانسـتان، رفـنت  پایـان جنـگ در  از  بین املللـی  و 

صلـح، اسـتقرار، گشـوده  شـدن فصـل جدیـدی از همکاری های 

منطقـه ای و بین املللـی و از شـکل گیری یـک افغانسـتان آزاد، 

مسـتقل، دموکراتیـک و در صلـح و صفا در داخل، با همسـایگان 

و جهـان و عـاری از حضـور گروه هـای دهشـت افگن و افراطـی 

حامیـت می کنـد. 

ایـاالت متحـده امریـکا حـدود دو سـال پیش گفتگوهـای صلح با 

گـروه طالبـان را آغـاز کـرد و رس انجـام بـا گذشـت یک ونیم سـال 

موافقتنامـه ای را امضـا کردند.  

بعـد از امضـای موافقتنامه گفتگوها بین حکومـت و گروه طالبان 

راه انـدازی شـد امـا تاکنـون مثمـر نبـوده اسـت. از سـوی دیگـر، 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه آمریـکا از دیـدار با زملـی خلیلزاد، 

مناینـده ویـژه آمریـکا در رونـد صلح افغانسـتان خـرب داده و گفته 

کـه بـا او دربـاره اقدامـات پیـش رو، محافظـت از آمریـکا در برابـر 

تهدیـد تروریسـم، دسـتیابی بـه یـک توافـق سیاسـی عادالنـه و 

پایـدار در افغانسـتان و همچنیـن برقـراری آتش بـس دایمـی و 

جامـع در ایـن کشـور صحبـت کرده اسـت.

کشـتار بیـن االفغانی اسـت و مـا آن را محکوم مـی کنیم و باید 

هـر دو طـرف آتـش بـس دایمـی درکشـور کنند.

در قطعنامـه افزوده شـده اسـت کـه قوم وردک و اتحاد شـورای 

هـای حـزب اسـامی افغانسـتان از دولت می خواهـد که برای 

قـوم وردک توجـه کنـد چـون درشـورای عالـی مصالحـه ملـی 

بـرای ایـن مـردم هیـچ سـهم نداشـته اسـت برعـاوه حتـی در 

بخـش بازسـازی و انکشـاف از سـوی دولـت افغانسـتان بـرای 

شـان توجـه صـورت نگرفته اسـت.

در اخیـر قطعنامـه آمـده اسـت کـه قـوم وردک و اتحاد شـورای 

هـای حزب اسـامی از متـام طرف هـا می خواهد کـه آتش بس 

کننـد و جنگ در کشـور متوقف بسـازند

رحـامن خـان یک تن از اشـراک کنندگان ایـن گردهامیی به 

پـژواک گفـت کـه در این جا به خاطـری بلند کـردن صدا برای 

صلح در کشـور آمده اسـت.

وی از دولـت و طالبـان مـی خواهـد چهـل سـال اسـت کـه در 

افغانسـتان جنـگ جریـان دارد و مـردم قربانـی مـی دهـد از 

ایـن روی، بایـد هـر دو طرف از منافع شـخصی بگذرنـد و برای 

آوردن صلـح و ثبـات دایمـی درکشـور تـاش کننـد.

دوم  مرحلـه  از  هفتـه  سـه  حـدود  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

مذاکـرات صلـح قطـر مـی گـذرد امـا تاکنـون نشسـت هـای 

مذاکـرات صلـح میـان هیـات هـای مذاکـره کننـده دولـت و 

آغـاز نشـده اسـت. طالبـان در قطـر 

 صـد هـا تـن از قـوم وردک طـی گردهامیـی 

صلـح  پروسـه  از  حامیـت  ضمـن  درکابـل 

افغانسـتان، خواسـتار آتـش بـس و پایان دادن جنگ درکشـور 

انـد. شـده 

ایـن گردهامیـی روز جمعه 17 دلو از سـوی قوم وردک و اتحاد 

شـوراهای حزب اسـامی افغانسـتان تحت رهـربی جمعه خان 

همـدرد در کابل برگزار شـد که در آن صدها تـن از قوم وردک، 

افغانسـتان،  اسـامی  حـزب  شـورای های  اتحـاد  متحدیـن 

مقام هـای محلـی، علـامی دینـی و فعـاالن مدنـی اشـراک 

بودند. ورزیـده 

هـای  شـورای  اتحـاد  عضـوی  وردک  اللـه  شـفیق  انجنیـر 

حـزب اسـامی افغانسـتان و یـک تـن از برگزارکننـدگان ایـن 

ایـن  انـدازی  از راه  بـه پـژواک گفـت کـه هـدف  گردهامیـی 

گردهامیـی حامیـت از پروسـه صلـح افغانسـتان می باشـد که 

بایـد دولـت و طالبـان در مذاکرات صلح قطر بـا اخاص کامل 

گام بردارنـد و توافـق روی آتـش بـس دایمـی درکشـور منایند.

در قطعنامـه ای چهـار مـاده ای ایـن گردهامیـی کـه توسـط 

محمـد اورنـگ مختـار یکـی از اعضـای اتحـاد شـورای هـای 

حـزب اسـامی قرائـت شـد آمـده اسـت، کـه صلح یک پروسـه 

ملـی اسـت بایـد از ایـن پروسـه ملـی بـرای اهـداف سیاسـی، 

موقـف هـا و امتیـازات اسـتفاده نشـود، از دولـت وطالبـان می 

خواهـد کـه برای پیرشفـت روند مذاکرات صلح کوشـش کند و 

از امتیـازات و رشایـط هـای کـه ناممکـن اسـت، بگذرنـد.

در قطعنامـه تذکـر رفتـه اسـت کـه جنـگ کنونـی در کشـور 

قوم وردک خواستار آتش بس و پایان دادن جنگ در کشور شد
کارتون

له کندهار څخه ډييل او دوبۍ ته د 

الوتنو پيلولو هڅې پيل شوې دي

په غور کې د کوويډ ١٩ روغتون

 کې اور لګېدىل

حنیف امتر: ۹۰ درصد زندانیان رها شدٔه 

طالبان به میدان های نربد برگشته اند

شکل گیری دیدگاه مثبت 
در ایاالت متحده

محمد هدایت
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ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان-بخش اول

ماننــد عمــده فروشــان، رسمایــه گــذاران، حامیــان و حامیــت 

کننــدگان و غیــره، بــرای خــود یــک اقتصــاد غیــر قانونــی پــر 

رونــق منطقــه ای ایجــاد کــرده انــد. گســرش خطــرات ناشــی 

ــاع  ــی، اوض ــی و جنای ــر قانون ــادی غی ــای اقتص ــی ه ازپویای

ــرار  ــعاع ق ــت الش ــرده  تح ــور گس ــه ط ــان را ب ــه و جه منطق

داده انــد. بــه عنــوان منونــه قاچــاق غیــر قانونــی مــواد مخــدر 

ــد و  ــی کن ــه م ــر مواج ــا خط ــان را ب ــت  جه ــامتی و امنی س

بخــش از ایــن درآمــد هــا بــه شورشــیان تعلــق مــی گیــرد کــه 

نــه تنهــا چالــش هــای امنیتــی بــرای هــامن منطقــه بــل بــه 

مناطــق دور دســت هــم پدیــد مــی آورد. گــزارش مــی افزایــد 

کــه تجــارت غیــر قانونــی افغانســتان هنــوز هــم یــک منبــع 

ــادی  ــای اقتص ــت ه ــه فعالی ــه هزین ــت ک ــد اس ــزرگ درام ب

مــروع را بــاال مــی بــرد و همچنیــن موجــب تضعیــف دولــت 

هــا مــی شــود، فرصــت هــا بــرای انکشــاف را باخطــر روبــه رو 

مــی کنــد و حاکمیــت  قانــون را بــه متســخر گرفتــه کشــور هــا 

را در دایــره نــاداری و بــی ثباتــی نگــه مــی دارد .

  )PSSP( ــت از اســراتیژی پاکســتان تحقیقــات برنامــه حامی

ــی  ــر قانون ــمی و غی ــر رس ــارت غی ــی تج ــات چگونگ از جزیی

پــرده مــی بــردارد کــه چگونــه کاالهــا بــه مقصــد افغانســتان 

ــی  ــدر کراچ ــه بن ــس از ورود ب ــی پ ــه ترانزیت ــت توافقنام تح

بــدون هیــچ عــوارض گمرکــی، باربــری شــده بــا کامیــون هــا 

بــه مقصــد افغانســتان حرکــت مــی کننــد و از طریــق چمــن 

ــه  ــا تورخــم داخــل آن کشــور مــی شــوند و پــس از ورود ب و ی

ــاق  ــتان قاچ ــه پاکس ــس ب ــا پ ــه آن کاال ه ــتان چگون افغانس

مــی شــوند . 

  ")CIDOB( ــلونا ــی بارس ــن امللل ــور بی ــات ام ــز مطالع "مرک

تجــارت غیــر رســمی/غیر قانونــی )بــدون تریــاک( و قاچــاق 

کاال از افغانســتان بــه پاکســتان را بــه ترتیــب بــه ارزش ۱.۵ 

و ۱ میلیــارد دالــر امریکایــی، ســاالنه تخمیــن زده اســت. 

اقامــی کــه شــامل فهرســت تجــارت غیــر رســمی و قاچــاق 

آن پــس بــه پاکســتان انــد بیشــر شــامل وســایل الکرونیکــی، 

قطعــات پــرزه جــات موتــر، ســنگ هــای نیمــه قیمتــی، انــواع 

فــرش، مواشــی و مــواد غذایــی وغیــره مــی باشــند. گــزارش 

ــون کــه  ــن ســازمان نبــودن عدالــت و حاکمیــت قان هــای ای

باعــث تجــارت غیــر رســمی مــی شــود، را خطــری بــزرگ تــر 

ــد .  ــرای افغانســتان مــی دان از شــورش ب

امــور  در  پاکســتان  مشــاور صدرعظــم  داوود،  عبدالــرزاق 

بــه  را  تــری  گــزاری، وضعیــت جــدی  تجــارت و رسمایــه 

ــر  ــارت غی ــم تج ــزارش او حج ــق گ ــد. طب ــی کش ــر م تصوی

رســمی میــان افغانســتان و پاکســتان حــدود ۲ میلیــارد دالــر 

آمریکایــی در ســال ۲۰۱۹م بــود . 

ــه،  ــازمان یافت ــات س ــرای حلق ــدی ب ــوش آین ــا خ ــر ن ــا خ ام

قاچاقچیــان و تاجــران کــه در تجــارت غیــر رســمی بطــور 

وســیع دســت دارنــد. شــاخه رســانه ای ارتــش پاکســتان 

ــا  ــری ت ــون دال ــه ۵۰۰ میلی ــا هزین ــد کــه ب )ISPR( مــی گوی

هنــوز حــدود ۸۳ درصــد مــرز میــان پاکســتان و افغانســتان 

ــال  ــه س ــا نیم ــد و ت ــته ان ــه( بس ــاردار )دو الی ــیم خ ــا س را ب

ــه بطــور کامــل مســدود خواهــد  ــن مــرز ب جــاری ۲۰۲۱م ای

ــروژه در ســال  ــن پ ــه ارتــش پاکســتان ای شــد. طبــق اطاعی

۲۰۱۷م جهــت جلوگیــری از نفــوذ شــبه نظامیــان و قاچــاق 

کاال آغــاز گردیــده بــود. بــر اســاس ایــن پــروژه تحــت مدیریــت 

ارتــش پاکســتان، بعــد از ایــن تنهــا چندیــن گــذرگاه رســمی 

بــرای تجــارت رســمی و ترانزیــت )و عبــور و مــرور مــردم بطــور 

ــتفاده  ــورد اس ــر، م ــهولت بیش ــا س ــزه( ب ــذ وی ــا اخ ــمی ب رس

ــرار گرفــت .  خواهــد ق

حکومــت افغانســتان بــا ایــن کــه پیوســته پاکســتان را در برابر 

ــم  ــم کاری مته ــا ک ــرز، ب ــوی م ــا از آن س ــت ه ــوذ تروریس نف

مــی کنــد، از ایــن اقــدام ارتــش پاکســتان اســتقبال نکــرده 

ــان دو کشــور را  ــرز می و حصــار کشــی و مســدود ســاخنت م

ــوز  ــل هن ــت. در کاب ــده اس ــی خوان ــر قانون ــازی« غی »دیوارس

هــم بطــور یــک جانبــه ادعــا مــی شــود کــه منطقــه پهنــاوری 

ــه خــاک افغانســتان اســت و  ــق ب در داخــل پاکســتان، متعل

در حــال حــارض بطــور غیــر قانونــی تحــت اشــغال پاکســتان 

قــرار دارد. وزارت امــور رسحــدات و قبایــل افغانســتان در 

ویــب ســایت رســمی خــود مــرز هــای افغانســتان را بــا کشــور 

هــای همســایه بــا جزییــات تعریــف مــی کنــد. امــا مــرز میــان 

ــط  ــد و او را "خ ــی دان ــی من ــتان را قانون ــتان و پاکس افغانس

ــد .  ــی نام ــد Malicious Duran Line( ( م ــه دیورن خبیث

توافقنامه تجاری و ترانزیتی "آپتا- APTTA"  و هند

ــور  ــه دو کش ــای ب ــد بریتانی ــیم هن ــس از تقس ــت، پ در حقیق

پاکســتان و هنــد در ســال ۱۹۴۷م، مناســبات  مســتقل 

افغانســتان بــا پاکســتان، هرگــز روابــط بــه یــک ســطح 

مطلــوب نبــوده. اختــاف دایمــی حکومــت هــای متوالــی در 

پاکســتان و کابــل در قبــال مــرز میــان دو کشــور )کــه تحــت 

عنــوان خــط دیورنــد هــم یــاد مــی شــود( و ادعــای رسزمینــی 

افغانســتان بــه آن ســوی مــرز، مانــع اصلــی در برپایــی روابــط 

خــوب و کارا میــان اســام آبــاد و کابــل بــوده اســت. بــا 

رویدســت گرفــنت سیاســت و اهــداف خیالــی "پشتونســتان 

ــود  ــرای خ ــتان آن را ب ــه پاکس ــر" ک ــزرگ ت ــتان ب ــا افغانس ی

یــک سیاســت غیــر دوســتانه و حتــی خصامنــه مــی دانســت، 

افغانســتان را از لحــاظ سیاســت خارجــی بــه یــک وادی 

ــه  ــتان، ب ــب پاکس ــوان رقی ــه عن ــل ب ــوق داد و کاب ــر س دیگ

ــا در  ــود ت ــل نب ــی می ــم ب ــد ه ــد روی آورد. هن ــوری هن جمه

افغانســتان، در همســایگی غربــی رقیــب خــود ریشــه هــای 

چکیده

و  افغانســتان  تجاری-ترانزیتــی  »سازشــنامه  متدیــد 

 Afghanistan-Pakistan Transit Trade( » پاکســتان

Agreement(  بــه طــور اختصــار “APTTA”، بــا توجــه 

بــه تحــوالت ناهمــوار سیاســی میــان دو کشــور همــواره 

ــت.  ــوده اس ــراه ب ــا هم ــی ه ــا و پیچیدگ ــواری ه ــا دش ب

پژوهــش حــارض چالــش هــا و موانــع پیــش رو در متدیــد 

ایــن توافقنامــه را کــه در ۱۱ فــروری ۲۰۲۱ بــه پایــان 

ــش از  ــور پی ــرد. دو کش ــی گی ــی م ــه بررس ــد، ب ــی رس م

متدیــد ایــن توافقنامــه تــا هنــوز چندیــن دور مذاکــرات 

ــون  ــا کن ــه ت ــد ک ــی رس ــر م ــا به نظ ــد ام ــام داده ان انج

ــا مشــکل برخــورده اســت: ــت ب ــه دو عل ــد آن ب متدی

۱. چالــش هــای تخنیکــی دســته ای از مشــکات فنــی و 

مدیریتــی ایــن پــروژه بــزرگ اســت، ماننــد توقــف تجــارت 

ــر از  ــری موث ــره گی ــی، به ــر قانون ــا غی ــمی و ی ــر رس غی

ــایل  ــا و وس ــی کااله ــایل ردیاب ــی )وس ــاوری اطاعات فن

ــای  ــی، مجوزه ــای بانک ــن ه ــد آن(، تضمی ــه و مانن نقلی

ــی  ــن مال ــا و تضمی ــرای کامیون ه ــژه ب ــل وی ــل و نق حم

کانتیرنهــا و ســایر روش هــای تدارکاتــی و گمرکــی، 

روابــط کاری و ارتباطــات بهــر میــان مقامــات مربوطــه 

دو طــرف و ... بــه احتــامل قــوی کــه ایــن دســته  از 

مشــکات قابــل حــل باشــند و کارشناســان دو طــرف بــه 

وجــه احســن راهکارهــای موثــری را بــرای پاســخ بــه آن 

ــنجید. ــد س خواهن

۲. مشــکل دومــی- بُعــد سیاســی و امنیتــی توافقنامــه، 

بــه نظــر می رســد کــه مشــکات جــدی تــری را در 

متدیــد ایــن توافقنامــه بــه وجــود آورده اســت. یکــی 

ــه و  ــن توافقنام ــد در ای ــمولیت هن ــکات ش ــن مش از ای

ــرز  ــدی از م ــل اجــازه صــادرات کاالهــای هن ــا حــد اق ی

زمینــی "واگــه )Wagah(" و اســتفاده از راه زمینــی از 

خــاک پاکســتان تــا مــرز افغانســتان )تورخــم( اســت. در 

ــن نشــان مــی دهــد کــه افغانســتان و  ــن مســاله قرای ای

ــد. ــع دارن ــف موض ــت مخال ــتان در دو جه پاکس

ایــن پژوهــش بــا اطاعــات فــرده در بــاره پیــش زمینــه، 

ــته  ــع دس ــژًه موان ــه وی ــه، ب ــن قضی ــم ای ــای مه ــه ه جنب

دومــی را بــه بررســی مــی گیــرد.

کلــات کلیــدی- سازشــنامه تجــاری میــان افغانســتان 

و پاکســتان، توافقنامــه ترانزیتــی افغانســتان، مشــکات 

تجــاری میــان افغانســتان و پاکســتان، تجــارت غیــر 

ــوب. ــامل جن ــز( ش ــدور )دهلی ــمی، APTTA، کوری رس

درآمد:

افغانســتان و پاکســتان بــه رغــم داشــنت مشــرکات 

بســیار ماننــد همســایگی، مــرز طوالنــی، دیــن، زبــان و 

فرهنــگ مشــرک و متکــی بــودن بــه همدیگــر در مــوارد 

ــبات  ــی مناس ــچ گاه ــی، هی ــادی و امنیت ــدی اقتص کلی

دلبخواهــی نداشــته انــد. در مــورد ایــن ناهامهنگی هــا 

همســایه،  کشــور  دو  روابــط  در  نابســامانی ها  و 

ــع  ــنت و جم ــه پرداخ ــت ک ــی هس ــای گوناگون دیدگاه ه

ــد.  ــی گنج ــاه من ــه کوت ــک مقال ــا در ی ــدی آن ه بن

ایــن کــه دو کشــور همســایه همدیگــر انــد یــک واقعیتــی 

انــکار ناپذیــر اســت، هــر چنــد حکومت هــای دو کشــور 

نتوانســته انــد مناســبات دو جانبــه مطلوبــی ایجــاد 

مناینــد و حتــا گاه هــم تــا مــرز دو دشــمن آشــتی ناپذیــر 

در برابــر هــم قــرار گرفتــه انــد، بــا ایــن هــم هنــوز میلیون 

هــا پناهگزیــن افغانســتانی بطــور رســمی و یــا غیــر 

قانونــی پاکســتان را بــه عنــوان خانــه دوم خــود برگزیــده 

انــد. ده هــا هــزار کــودک و نوجــوان افغانســتانی در 

ــی  ــدارس دین ــگاه ها و م ــا، دانش ــگاه ه ــب، آموزش مکات

ــد و هــزاران شــهروند دیگــر  پاکســتان مــروف درس ان

در تجــارت هــای قانونــی و یــا غیــر قانونــی در آن کشــور 

نقــش بــازی مــی مناینــد.

ــا  ــه هــر رو، ســزاوار و شایســته نیســت کــه دو کشــور ب ب

توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت ویــژه جیوپولیتیــک و جیــو 

از  خــود،    )Geopolitical/Economy( اکونومیکــی 

اهمیــت همدیگر چشــم پوشــی منایند. کشــور پاکســتان 

نقطــه اتصــال آســیای جنوبــی، آســیای غربــی و آســیای 

میانــه و هــم مــرز بــا دریــای عــرب )اقیانــوس هند( اســت 

و دارای اهمیــت ویــژه بــه  عنــوان  یــک مرکــز مهــم بــرای 

تجــارت تراتزیتــی بــه افغانســتان، چیــن و آســیای میانــه 

بــه شــامر مــی آیــد. 

گســره افغانســتان هــم بــا آن کــه یــک رسزمیــن محصــور 

در خشــکی اســت، از زمــان هــای دور بــه  عنــوان گــذرگاه 

متــدن هــای بــزرگ هنــد و چیــن و ایــران بــه شــامر مــی 

ــودن  ــرز ب ــم م ــایگی و ه ــر همس ــه خاط ــون ب ــد. اکن آی

افغانســتان بــا کشــورهای چیــن، پاکســتان، ایــران و 

جمهــوری هــای آســیای میانــه، اهمیــت سیاســی و 

ــون  ــده و همچ ــر ش ــته ت ــور برجس ــن کش ــادی ای اقتص

گرهــگاه وصــل و گــذرگاه تجــاری میــان رشق و غــرب و 

جنــوب آســیا و همچنــان خــاور میانــه بــا آســیای مرکــزی 

و دالیــل مهــم جیواســراتیژک و جیوپولیتکــی، چندیــن 

برابــر گردیــده اســت. افــزون بــر آن، ایــن کشــور گنجینــه 

هایــی بزرگــی از ده هــا کانســار زیــر زمینــی تثبیــت 

شــده دارد کــه ارزش آن هــا بیشــر از یــک تریلیــون دالــر 

آمریکایــی تخمیــن زده مــی شــود.

اگــر پاکســتان دارای یکــی از ارتــش هــای بــزرگ و 

ــا مبــب  ــا کشــور اســامی مســلح ب منظــم جهــان و تنه

هــای هســته یــی اســت، افغانســتان هــم جایــگاه قلــب 

آســیا را دارد. طــوری کــه عامــه اقبــال الهــوری هــم بــه 

ــن  ــا ای ــد. ب ــت در اشــعارش اعــراف مــی کن ــن واقعی ای

حــال موقعیــت حســاس، امنیــت و ثبــات افغانســتان 

ــا  ــده حت ــاد ش ــورهای ی ــه کش ــر هم ــتقیمی ب ــر مس تاثی

ــه،  ــات و مرف ــا ثب ــتان ب ــک افغانس ــدون ی ــان دارد. ب جه

پیرفــت اقتصــادی و توســعه بــه میــزان مطلــوب بــاال در 

منطقــه بــا چالــش بزرگــی رو بــه  رو  مــی شــود. پــس هــر 

دو کشــور در ثبــات سیاســی و اقتصــادی منطقــه نقــش 

ــتان  ــدار در افغانس ــح پای ــژه صل ــه وی ــد و ب ــدی دارن کلی

بــدون همــکاری هــای دو جانبــه صمیمــی بعیــد بــه نظــر 

مــی رســد.

واقعیت هایی چند از موارد اقتصادی و تجاری:

ــی  ــودن و دسرس ــکی ب ــه خش ــور ب ــت محص ــن اس روش

ــای  ــت ه ــی، محدودی ــل دریای ــل و نق ــه حم ــنت ب نداش

بســیاری در پیرفــت اقتصــادی پدیــد مــی آورد.  بــرای 

حــل ایــن مشــکل، کشــورهای محــاط بــه خشــکی 

نیازمنــد کمــک هــای کشــورهای منطقــه ای مــی باشــند 

ــر بناهــای حمــل و نقــل دریایــی  کــه مــرز دریایــی و زی

دارنــد. افغانســتان هــم بــرای تجــارت ترانزیــت و تأمیــن 

ــین آالت،  ــی، ماش ــای نفت ــرآورده ه ــی، ف ــای غذای نیازه

ــود  ــای خ ــایه ه ــه همس ــا ب ــایر کااله ــاوری، دارو و س فن

پاکســتان و ایــران نیــاز دارد. بــا ایــن کــه افغانســتان بــا 

بیــش از چهــار دهــه درگیــر جنــگ هــای خامنانســوز و 

تنــش هــای گوناگــون داخلــی بــوده، تــا هنــوز هــم میــوه 

هــا، ســبزی هــای تــازه و خشــک، انــواع رنگارنــگ فــرش، 

مــی خواهــد از طریــق رسمایــه گــذاری گســرده در بنــدر 

ــرل  ــه کن ــه را ب ــارت منطق ــض تج ــتان، نب ــوادر پاکس گ

خــود در آورد.« 

روزنامــه بــه هنــد هــم چنیــن هشــدار داد کــه »حــاال 

کــه هنــد بــا رسمایــه گــذاری در چابهــار در برابــر رقیــب 

قدرمتنــد خــود صــف آرایــی مــی کنــد )یــا قــرار گرفتــه(،  

ــر  ــه خاط ــه ب ــم ک ــوش کنی ــکاتی را فرام ــد آن مش نبای

ــا  ــد ب ــران متقبــل شــده.... بای هنــد )در گذشــته هــا( ای

آن هــا )هنــد( شــکواییه هــا )و ماحظــات( خــود را مطــرح 

ــل  ــه عم ــران( صادقان ــا ای ــد ب ــا )در تعه ــا آن ه ــم  ت کنی

کننــد و همــه مــوارد تعهــد شــده را بطــور جــدی پیگیــری 

ــد.« کنن

ــد  ــامد مــی نویســد »بازدی ــی »اعت ــه دیگــری ایران  روزنام

آقــای مــودی و امضــای توافقنامــه هــای پــروژه هــای 

مشــرک انــرژی و اتصــال )ترانزیــت(، زنــگ خطــری را در 

آســام آبــاد، چیــن، و ریــاض بــه صــدا در خواهــد آورد ." 

ایــن  تحلیلگــران سیاســی و رســانه هــای هنــد هــم 

ــف در  ــه عط ــران( نقط ــتان و ای ــا افغانس ــه را )ب توافقنام

رابطــه هنــد بــا منطقــه و شکســت اســراتیژیک پاکســتان 

عنــوان کردنــد. بــه پنداشــت برخــی از آنــان بــا دســتیابی 

بــه بنــدر چابهــار، هنــد ظرفیــت خنثــی ســازی فعالیــت و 

رسمایــه گــذاری هــای چیــن، در بنــدر گــوادر را به دســت 

ــور  ــس جمه ــه ریی ــت ک ــری نگذش ــا دی ــت. ام آورده اس

ــران  ــا ای ــته ای ب ــه هس ــپ، توافقنام ــد ترام ــکا دونال آمری

ــو کــرد و  ــدام مشــرک(" را لغ ــع اق ــه جام "برجــام )برنام

ــران  ــر ای تحریــم هــای بــی پیشــنه و ســختی در  در  براب

وضــع کــرد. درســت در همیــن نکتــه، نگرانــی هــای ســال 

۲۰۱6م روزنامــه هــای ایرانــی تحقــق یافــت، وقتــی هنــد 

بــه خاطــر ماحظــات آمریــکا از تعهــدات خــود بــا ایــران 

عقــب نشــینی کــرد کــه موجــب مایوســی ایــران گردیــد. 

ــا  ــدار ب ــران در دی ــه ای ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری ج

همتــای هنــدی خــود هــم یــاد آور شــد و گفــت؛ "ایــران 

از حکومــت نندیــدرا مــودی انتظــار داشــت کــه در برابــر 

ــود  ــری از خ ــتادگی بیش ــنگنت ایس ــای واش ــوی ه زورگ

نشــان دهــد، آن هــم در زمــان کــه مــودی از طریــق 

پــروژه چابهــار برنامــه هــای بــزرگ اتصــال منطقــه و 

ــه  ــش ب ــت نق ــات و امنی ــایل ثب ــق( در مس )و از آن طری

ســزای )کشــورش( را در نظــر دارد، کــه بــدون شــک 

پیامدهــای بزرگــی دارد." ایــن اظهــارات جــواد ظریــف، 

ــران را در  ــری ای ــراز ره ــن ت ــاال تری ــی در ب ــق مایوس عم

برابــر هنــد نشــان مــی داد. پشــت کــردن هنــد بــه ایــران 

ــد  ــت و اراده سیاســی هن ــن اوضــاع حســاس ظرفی در ای

ــوان  ــه عن ــی، ب ــای خارج ــت ه ــری سیاس ــرای پیگی را ب

ــا  ــود . ام ــرار داده ب ــد ق ــورد تردی ــتقل م ــور مس ــک کش ی

محدودیــت و ماحظــات هنــد در ایــن مــورد قابــل درک 

ــرای  ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــا ای ــرا مشــارکت آن ب ــود زی ب

ــود. ــری ب ــه جــذاب ت ــک معامل ــن، ی ــار چی مه

نگرانــی ایــران هنگامــی کمــی جــدی تــر شــد کــه 

اندکــی پســانر محمــد بــن ســلامن، ولیعهــد عربســتان 

ســعودی در ۲۹ فــروری ۲۰۱۹م در بازدیــد دو روزه اش 

از دهلــی نــو، اعــام کــرد کــه عربســتان ســعودی در هنــد 

ــری را در نظــر دارد و  ــارد دال ــه گــذاری ۱۰۰ میلی رسمای

ــیس  ــرژی، تأس ــای ان ــه ه ــذاری در عرص ــه گ ــن رسمای ای

پاالیشــگاه، پروشــیمی هــا، زیــر ســاخت هــا، کشــاورزی 

ــره صــورت خواهــد گرفــت . ــادن وغی و اســتخراج مع

ایــن تغییــر اســراتیژی در سیاســت هــر دو کشــور هنــد 

و عربســتان نگرانــی هــای تــازه یــی را در چیــن، ایــران و 

ــن  ــر ای ــه در براب ــود ک ــی ب ــد  آورد و طبیع ــتان پدی پاکس

گام اســراتیژیک، یــک حرکــت متقابــل هــم صــورت مــی 

گرفــت. 

در مــاه اگوســت ۲۰۲۰م خــری در رســانه هــا درز کــرد 

کــه سیاســت گــذاران هنــدی را بــل کشــورهای غربــی را 

هــم بهــت زده کــرد کــه حاکــی از پیــامن ۴۰۰ میلیــارد 

ــن  و  ــان چی ــری و همــکاری راهــردی ۲۵ ســاله  می دال

ایــران بــود. اکنــون دیگــر ایــران نیــاز بــه رسمایــه گــزاری 

محافظــه کارانــه و همــکاری مالــی هنــد در بنــدر چابهــار، 

خــط مهــم راه آهــن 6۵۰ کیلیومــری چابهــار - زاهــدان 

ــج نقطــه مــرزی افغانســتان ادامــه  ــا زرن کــه بعــد از آن ت

پیــدا مــی کنــد و همچنــان بــرای اکتشــاف و بهــره 

بــرداری از"میــدان گاز فرنــاز B  "، نداشــت. هنــد از ایــن 

گام بــزرگ ایــران بــه نگرانــی عمیــق فــرو رفــت کــه گویــا 

دیگــر ابتــکار عمــل را در پــروژه دسرســی بــه افغانســتان 

و آســیای میانــه و مناطــق دورتــر از آن، را از دســت داده 

اســت.

ایــن بــار هنــد التــامس گونــه از ایــران خواهــش کــرد تــا 

ــران  ــخ ای ــه پاس ــه دارد. گرچ ــار دور نگ ــن را از چابه چی

بــه هنــد بســیار دیپلامتیــک و نــرم بــود امــا یکــی از 

ــه  ــران ک ــه ای ــین وزارت خارج ــه پیش ــد پای ــدان بلن کارمن

در هنــد هــم وظیفــه انجــام داده بــود ) و از هنــد آشــنایی 

قــوی داشــت( گفــت؛ "روابــط فزاینــده دهلــی نــو بــا 

امریــکا و ارساییــل تحــت حکومــت نرینــدار مــودی بــرای 

ایــران زیــاد خوشــایند  نبــوده اســت ." بــه نظــر او دیگــر 

بــرای احیــای مناســبات آن چنانــی ایــران و هنــد بــه 

ــود. ــر شــده ب ــی کمــی دی ــزان اول می

ــطح  ــتان در س ــا افغانس ــد، ب ــعه ده ــود را توس ــی خ سیاس

باالیــی مناســبات ایجــاد کــرد. امــا حضــور هنــدی هــا در 

هــر دو مــرز رشقــی و غربــی بــرای پاکســتان نگرانــی هــای 

ــود آورد.  ــه وج ــی را ب ــی و امنیت سیاس

بطــور فــرده ایــن گونــه رویکــرد در سیاســت گــزاری 

ــه  ــود ک ــی ب ــتان طبیع ــا پاکس ــره ب ــط تی ــتان و رواب افغانس

ــه  ــی داد ک ــرار م ــر ق ــر تأثی ــر را زی ــای دیگ ــه ه ــه عرص هم

ــوع  ــن ن ــود. ای ــان ب ــن آن ــم تری ــی از مه ــم یک ــاد ه اقتص

روابــط در ســطح پاییــن در دهــه پنجــاه میــادی چــه 

تأثیــرات منفــی بــر اقتصــاد افغانســتان داشــت بازهــم 

یــک موضوعــی اســت کــه نیــاز بــه تحقیقــات بیشــر دارد 

ــادی از  ــای زی ــدواری ه ــتان امی ــورت افغانس ــه هرص ــا ب ام

ــا دو  ــد تنه ــرای هن ــتان، ب ــو پاکس ــت. از آن س ــد داش هن

جــاده ای بــود کــه منتهــی بــه افغانســتان و از آن گذشــته 

بــه جمهــوری هــای آســیایی مرکــزی وصــل مــی شــد 

ــی  ــدا م ــی  پی ــان دسرس ــار آن ــع رسش ــازار و مناب ــه ب و ب

ــذرد.  ــی گ ــتان م ــن آن از پاکس ــک تری ــم نزدی ــرد. بازه ک

ــی  ــتان در نزدیک ــا پاکس ــد ب ــرز هن ــه )م ــان واگ ــه می فاصل

شــهرالهور( و تورخــم )مــرز میــان پاکســتان و افغانســتان( 

ــا پایتخــت کابــل تنهــا  ۵۸۸.۴ کیلومــر اســت و از آنجــا ت

ــا در نظرداشــت روابــط  ۲۲۸.۴ کیلومــر مــی باشــد کــه ب

غیردوســتانه بــا پاکســتان و خصوصــاً معضــل الینحــل 

ــق آن  ــیر و از طری ــن مس ــه ای ــد ب ــی هن ــمیر، دسرس کش

بــه افغانســتان بــدون حــل مســایل اساســی بــا پاکســتان، 

ــت. ــود و هس ــکان ب ــرون از ام ــاً بی تقریب

مســاله دیگــری کــه نگرانــی هــای هنــد را چنــد برابــر 

ــد  ــک کمربن ــکار ی ــزرگ "ابت ــروژه ب ــد، پ ــی ده ــش م افزای

بــه   One Belt )One Road/Initiative( جــاده  یــک  و 

رهــری چیــن اســت کــه آن هــم یکــی از رقیــب هــای 

جــدی هنــد بــه شــامر مــی ایــد. بخــش جنوبــی ایــن 

 China( پــروژه بــزرگ "دهلیــز اقتصــادی چیــن و پاکســتان

Pakistan Economic Corridor -CPEC("  اســت. ایــن 

ــع اقتصــاد پاکســتان  ــرای رشــد رسی ــن کــه ب ــه ای ــروژه ن پ

ــی  ــادر م ــن را ق ــل چی ــرد، ب ــازی ک ــد ب ــم خواه ــش مه نق

ــا در اقیانــوس هنــد دســری پیــدا کنــد و آن هــم  ســازد ت

در نزدیکــی خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز. ایــن پــروژه بحیــث 

تغییــر دهنــده بــازی در منطقــه هــم تعریــف مــی شــود کــه 

نفــوذ چیــن را در سیاســت دریــای اقیانــوس هنــد،  بیشــر 

ــد.  ــی ده ــش م ــری افزای ــور دیگ ــر کش از ه

هنــد از پیامدهــای اقتصــادی سیاســی و امنیتــی ایــن 

پــروژه ســخت نگــران اســت. حــاال در صــورت امــکان 

ــه  ــه نخســت، راه دیگــری کــه هنــد را ب ــر نبــودن گزین پذی

افغانســتان و آســیای مرکــزی و مناطــق دور تــر از آن وصــل 

مــی کنــد، از ایــران مــی گــذرد و آن هــم از طریــق چابهــار، 

بنــدری دریایــی کــه اســتان سیســتان و بلوچســتان در 

ــوب  ــارس و حــدود ۷۲ کیلومــری در جن ــج ف ســاحل خلی

ــور  ــوادر مح ــدر گ ــت دارد. بن ــوادر موقعی ــدر گ ــی بن رشق

ــون  ــد. چ ــی باش ــک )CPEC("  م ــی پی ــروژه "س ــی پ اصل

بنابــر رشایــط اقلیمــی هامننــد و ژرفــای آب، بنــدر چابهــار 

ــه شــامر مــی رود. ــدر گــوادر ب ــوه بن ــب بالق رقی

 ،" APTTA -هنــد از ســال هــا پیــش از امضــای "اپتــا

بــه خاطــر دور زدن پاکســتان و ایجــاد مســیر متبــادل 

بــه افغانســتان و آســیای مرکــزی تدبیرهایــی را در نظــر 

داشــت. در همیــن رابطــه هنــد پــروژه اعــامر جــاده "زرنــج-

دالرام )مســیر 6۰6( را در ســال ۲۰۰۵م آغــاز کــرده بــود. 

ایــن جــاده ۲۱۵ کیلومــر طــول دارد و بــا رسمایــه گــذاری 

ــان  ــه پای ــال ۲۰۰۹م ب ــد در س ــری هن ــون دال ۱۲۵ میلی

رســید کــه زرنــج )نقطــه مــرزی افغانســتان بــا ایــران( را بــه 

جــاده حلقــه ای هرات-کابــل، در نقطــه دالرام وصــل مــی 

کنــد.

در ۲۲ جنــوری ۲۰۰۹ حامــد کــرزی رییــس جمهــور وقــت 

افغانســتان و پرانــاب موکرجــی، وزیــر خارجــه آن زمــان 

هنــد ایــن جــاده را بــا ســخرنانی هــای حامســی و تحریــک 

آمیــز افتتــاح کردنــد. غیــر از صحبــت هــا در مــورد مزایایــی 

اقتصــادی ایــن جــاده موکرجــی گفــت؛ "تکمیــل ایــن 

ــد  ــخ( هن ــزم )راس ــده ع ــان دهن ــیر 6۰6(  نش ــاده )مس ج

و افغانســتان اســت کــه هیــچ چیــزی منــی توانــد مانــع آن 

ــد.” شــود و در راه آن ســد ایجــاد کن

حامــد کــرزی دو گام جلوتــر از موکرجــی گذاشــته گفــت؛ 

"تکمیــل ایــن پــروژه کــه بــا آن افغانســتان از کوتــاه تریــن 

ــرای  ــت ب ــی اس ــود، پیام ــی ش ــل م ــران وص ــه ای ــیر ب مس

ــد و  ــکاری هن ــد هم ــی خواهن ــه م ــتان( ک ــانی )پاکس کس

ــد ."  ــف کنن ــتان را متوق افغانس

در تاریــخ ۲۳ مــی ۲۰۱6م، هنــد، ایــران و افغانســتان 

یــک قــرار داد نــو تجاری-ترانزیتــی ســه جانبــه را در حضــور 

رسان هــر ســه کشــور، در تهــران امضــا کردنــد. در هــامن 

ــد  ــر هن ــت  وزی ــودی"، نخس ــدرا م ــران، "نرین ــد از ای بازدی

اعــام کــرد کــه هنــد بــرای توســعه بنــدر چابهــار رسمایــه 

ــری خواهــد کــرد. ــون دال گــذاری۵۰۰ میلی

روزنامــه »تعــادل« ایرانــی کــه بیشــر اخبــار تجــاری – 

ایــن  بــه  تبــره  در  مــی دهــد،  پوشــش  را  اقتصــادی 

توافقنامــه ســه جانبــه چنیــن نوشــت: »هنــد مــی خواهــد 

ــن را در  ــدرت چی ــار، ق ــدر چابه ــذاری در بن ــه گ ــا رسمای ب

آســیای جنوبــی و مرکــزی بــه چالــش بکشــد. )چینــی( کــه 

ــه  ــف ب ــورهای مختل ــه کش ــود را ب ــادن خ ــی از مع برخ

ــه هــای مختلــف صــادر کــرده اســت.  پیامن

ــای  ــذاری ه ــه گ ــم رسمای ــه رغ ــته، ب ــه گذش در دو ده

ــوز  ــتان هن ــه افغانس ــی، دردمندان ــه جهان ــزرگ جامع ب

  )Trade imbalance(بــی موازنگــی تجــاری بــه  هــم 

بزرگــی روبــه رو اســت. بــر پایــه اطاعــات ســازمان 

 Trade( ــاری ــری تج ــی)WTO(  "، ک ــی جهان بازرگان

 6.۴ حــدود  ۲۰۱۸م  ســال  در  افغانســتان   )deficit

ــال  ــن س ــت.. در ای ــوده اس ــی ب ــر آمریکای ــارد دال میلی

مجمــوع واردات ثبــت شــده افغانســتان ۱.۲ میلیــارد 

ــزارش  ــر گ ــون دال ــا ۴۸۵ میلی ــادرات آن تنه ــر و ص دال

ــص  ــا ناخال ــته ی ــد انباش ــد تولی ــه ۳۲.۷۲ درص ــده ک ش

داخلــی )GDP(  کشــور افغانســتان را تخمیــن مــی 

زنــد. بــا ایــن کــه در ســال ۲۰۱۹م اوضــاع اندکــی 

ــد  ــد تولی ــه ۳۰.۱۱ درص ــری ب ــن ک ــت و ای ــود یاف بهب

ــن  ــم ای ــا بازه ــرد، ام ــدا ک ــش پی ــی کاه ــص داخل ناخال

نشــان دهنــده وضعیــت مطلــوب نیســت .

پاکســتان، ایــران، چیــن و هنــد رشیــکان بــزرگ تجــاری 

افغانســتان ارزیابــی گردیــده انــد. تــا ســال ۲۰۱۳م 

ــتان  ــتان و پاکس ــان افغانس ــه می ــارت دو جانب ــراز تج ت

ــود.  ــر رســیده ب ــاالی حــدود ۲.۱ میلیــارد دال ــه حــد ب ب

ایــن  بعــدی گــراف  از آن در ســال هــای  پــس  امــا 

ــی  ــه یک ــته  )البت ــی داش ــیر نزول ــه س ــارت دو جانب تج

از دالیــل مهــم آن بازگشــت بخــش بــزرگ ســپاهیان 

ــتان  ــون پاکس ــم اکن ــت(. ه ــتان اس ــی از افغانس خارج

ــون  ــا ۳۵۹ میل ــد ب ــر )۴۳%( و هن ــون دال ــا ۳۷۹ میلی ب

دالــر )۴۱%( در جایــگاه  هــای نخســت و دوم رشکای 

صادراتــی افغانســتان بــه شــامر مــی آینــد. در مــورد 

واردات ایــران و چیــن بــا تفــاوت هــای نــه چنــدان 

چشــمگیری از پاکســتان پیشــی گرفتــه انــد کــه بــه 

ترتیــب ۱.۲ میلیــارد دالــر و ۱.۱۷ میلیــارد دالــر بــوده، 

واردات افغانســتان از جمهــوری هنــد ۳۵۹.۴۷ میلیــون 

ــد . ــن زده بودن ــر تخمی دال

چگونگــی ســیر تاریخــی از "اتــا )ATTA( " بــه "اپتــا 

" )APTTA(

نخســتین سازشــنامه تجــاری -ترانزتــی میــان افغانســتان 

و پاکســتان در ۲ مــارچ ۱۹6۵م بــه امضــا رســیده بــود. 

اگرچــه ایــن توافقنامــه دو جانبــه بــود، بــا ایــن هــم، بــه 

طــور رســمی توافقنامــه تجاری-ترانزیتــی افغانســتان  

)Afghanistan Transit Trade Agreement( نامیــده 

شــد و بــدون شــک مزایــای بیشــر ایــن سازشــنامه 

ــنامه،  ــق آن سازش ــود. طب ــتان ب ــی از آن افغانس ترانزیت

افغانســتان بــه بندرهــای پاکســتان عمدتــا بنــدر دریایی 

ــن و  ــه کوتاهری ــود ک ــرده ب ــدا ک ــی پی ــی دسرس کراچ

کــم هزینــه تریــن مســیر بــرای دسرســی بــه بازارهــای 

ــتان  ــه پاکس ــس ب ــر عک ــا ب ــت. ام ــان اس ــه و جه منطق

اجــازه دسرســی بــه اتحــاد شــوروی پیشــین داده نشــده 

بــود و حتــا پــس از فروپاشــی آن و اســتقال جمهــوری 

هــای آســیای میانــه در دهــه ۹۰م، هــم وضیعــت هــامن 

گونــه بــود.

از ســوی دیگــر، بنابــر مخالفــت هــای دیرینــه و مســایل 

ــه راه هــای  ــه دسرســیی ب ــچ گون ــد هی ــه هن ــی ب امنیت

زمینــی از طریــق پاکســتان داده نشــده بــود و دسرســی 

افغانســتان بــه بــازار هنــد از طریــق تســهیات ترانزیتــی 

ــی  ــورد دسرس ــان در م ــد. همچن ــل  مان ــر الینح ــا آخ ت

ــتان  ــاک پاکس ــق خ ــن از طری ــازار چی ــه ب ــتان ب افغانس

هــم هیــچ تذکــری داده نشــده بــود.

آمــدن  میــان  بــه  و  طالبــان  پســا  افغانســتان  در 

نــو  پیــامن  بــا پشــتوانه جامعــه جهانــی،  نــو  نظــام 

پاکســتان  افغانســتان-  تجاری-ترانزیتــی  "سازشــنامه 

 Afghanistan-Pakistan Transit Trade(

Agreement- APTTA( " و یــا "اپتــا" جایگزیــن "اتــا 

“ATTA-  گردیــد. پــس از گفتگوهــای چنــد ســاله میان 

دو کشــور و بــه میانجیگــری، هیــاری کلنــنت، وزیــر 

خارجــه پیشــین امریــکا، وزیــران تجــارت پاکســتان  

)مخــدوم امیــن فهیــم( و افغانســتان )انورالحــق احــدی(  

ایــن سازشــنامه را در ۲۸ اکتــر ۲۰۱۰م امضــا کردنــد.

ــا" جامــع  ــو "اپت ــا" توافقنامــه ن ــا "اپ ــه در مقایســه ب البت

تــر بــود کــه در مجمــوع برســاخته  از ۵۸  مــاده و دو 

ضمیمــه و چهــار پروتــکل ضمنــی بــود کــه دربــر گیرنــده 

کلیــه جزییــات  فنــی و حقوقــی بــود، ماننــد مســیرهای 

ورود و خــروج، جــاده هــا و بزرگــراه هــای مــورد اســتفاده 

و ماننــد آن... در ایــن توافقنامــه بــرای پاکســتان از ســه 

گــذرگاه اجــازه ورود بــه جمهــوری هــای آســیای مرکــزی 

داده شــد و بــرای افغانســتان هــم از طریــق مــرز زمینــی 

"واگــه" اجــازه صــادرات بــه هنــد داده شــد. امــا بازهــم 

پاکســتان هیــچ گونــه اجــازه صــادرات کاالهــای هنــدی 

را از راه زمینــی بــه افغانســتان، نــداد. جامعــه جهانــی و 

ســازمان ملــل از ایــن توافــق دو جانبــه اســتقبال کردنــد 

و آن را گامــی مثبــت در راســتای گســرش تجــارت و 

روابــط متقابــل خواندنــد.

امــا در ایــن مــدت ۱۵ ســال افــزون بــر مشــکات دیــوان 

ســاالری قرمــز )Red-Tapism( ، فنــی و فســاد اداری 

ــده  ــکل عم ــب، دو مش ــردو جان ــی در ه ــرزی و گمرک م

باعــث نــزاع و چالــش جــدی در تطبیــق موافقتنامــه 

وجــود داشــته اســت:

نخســت؛ ایــن کــه پاکســتان همیشــه نگــران تجــارت غیر 

ــی  ــغ هنگفت ــاالنه مبل ــه س ــود ک ــی ب ــمی/غیر قانون رس

هزینــه بــرای اقتصــاد آن و همچنــان تأثیــر منفــی و 

پاکســتان  تجــارت  و  داخلــی  صنعــت  بــه  زیانبــاری 

داشــت. بــرای  پاکســتان نظــارت و کنــرل مــرز طوالنــی 

۲6۰۰ کیلــو مــری بــاز و قابــل نفــوذ، بــه راســتی یــک 

ــود. ــر ب ــکان ناپذی ــی ام ــوار حت کار دش

ــت  ــروژه اس ــن پ ــی ای ــد سیاس ــده؛ ُبع ــکل دوم عم مش

کــه جــدی تــر از اولــی بــود و آن پافشــاری بیــش از حــد 

ــود.  ــروژه ب ــن پ ــد در ای ــمولیت هن ــرای ش ــتان ب افغانس

یعنــی بــه هنــد هــم اجــازه داده شــود تــا صــادرات خــود 

را از طریــق مــرز "واگــه" و راه زمینــی از خــاک پاکســتان 

ــل  ــم دالی ــتان بازه ــد. پاکس ــام ده ــتان انج ــه افغانس ب

سیاســی، امنیتــی  و حقوقــی را پیــش کشــیده و بــه 

ایــن خواســت افغانســتان تــا هنــوز پاســخ مثبــت نــداده 

اســت. در هــر دو مــورد کمــی بیشــر خواهیــم پرداخــت.

تجارت غیر رسمی/غیر قانونی

بنــا بــه گــزارش دفــر »مبــارزه بــا جرایــم و مــواد مخــدر 

بــه دلیــل  پاکســتان   ،  )UNDOC( ملــل«   ســازمان 

موقعیــت جغرافیایــی منحــر بــه فــرد خــود بــا چالــش 

ــه رو اســت.  بزرگــی اقتصــاد جرمــی و غیــر قانونــی رو ب

جــرم و جنایــات بیــن مــرزی، مناســبات پاکســتان را بــا 

همســایگانش بــه ویــژه افغانســتان، پیچیــده ســاخته 

ــت.  اس

شــبکه هــای ســازمان یافتــه جنایتــکاران، تحــت پوشــش 

ــمی  ــر رس ــمی و غی ــه رس ــازمان یافت ــابه س ــات مش حلق

داکتر حسین یاسا
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 بازی با اعداد              3212
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3107    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3382
شاه سفید را در خانه  h4 حرکت دهید. 

3411

جواب هدف         2860
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ثور
به نظر می رسد که با مسائلی برخورد می کنید که مدت هاست به تعویق افتاده 
بود. امروز صبح ممکن اســت عصبی باشید و نتوانید که خود واقعی تان باشید. 

اولویت بندی کلید موفقیت شماست! 

جوزا
امروز بهتر اســت که از رفتن به سفرهای طوالنی مدت و یا رفتن به مهمانی ها 
اجتناب کنید. ممکن اســت تمایل داشــته باشید که کمی عصبی شوید و دعوا 
کنید. باید کارهای روزانه خود را انجام دهید و به اســتراحت کردن توجه کافی 

داشته باشید. 

سرطان
ممکن اســت اخبار ناخوشــایندی از ســمت رئیس تان دریافــت کنید که 
مودتــان را خراب کند. ممکن اســت به دلیل انجام کاری جریمه شــوید. 
آرامش خود را حفظ کنید. یکی از همکاران تان به شــما حرف های خوبی 

می زند گوش دهید.

اسد
به نظر می رسد که در محیط کاری موفق می شوید، اما باید اضافه کاری انجام 
دهید. احتیاط کنید! یکی از همکاران تان ممکن است از موفقیت شما خوشحال 

نباشد و به شما حسادت کند و سعی کند که با شما دعوا کند. 

سنبله
ممکن است دعوایی با یک خانم در ارتباط با مشکالت مالی داشته باشید. به نظر 
می رسد که نمی تواند وامش را به موقع پرداخت کند. امروز بعد از ظهر دچار یک 

کسالت می شوید. از سفر رفتن اجتناب کنید و بسیار محتاط باشید!

حمل
نباید امروز از شانس تان استفاده کنید. عصبانیتی که دارید بر تمام بخش های 
زندگی تان تاثیر خواهد گذاشــت. بهتر اســت که اگر رانندگی میکنید احتیاط 
کنید، زیرا که اتفاقات ناخوشایندی خواهد افتاد. از بحث و دعوا اجتناب کنید!

میزان
اگر مجبور هســتید که به یک سفر بروید، باید احتیاط کنید و عجله نکنید. 
ممکن اســت با عجله شــاهد رخ دادن اتفاقات ناخوشایند باشید. امروز می 
خواهید که مالقات های کاری را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا که قانع 

کننده نیستید و معامالت را با نتیجه بد به پایان می رسانید. 

عقرب
امروز صبح، دوستان تان ممکن است شما را به یک سفر دعوت کنند. اگر این 
دعوت را بپذیرید، روابط با شریک عاطفی تان کمی دچار تنش می شود و با 
هم دعوا خواهید کرد. شــریک عاطفی تان ممکن است از اینکه مجددا پول 

قرض کرده اید ناراحت باشد.

قوس
امروز صبح ممکن اســت عصبی باشید، زیرا که نیاز زیادی به مبلغ عمده ای 
پول دارید و کسی نیست که به شما کمک کند. آرام باشید! به نظر میرسد که 

مستعد مشکالت سالمتی هستید. 

جدی
بعد از سخی زیادی که در محل کار داشتید، احساس خستگی خواهید کرد. 
اگر از کار کردن کم نکنید ممکن است دچار مشکالت سالمتی شوید. امروز 

بعد از ظهر مشکالت سالمتی را تجربه خواهید کرد. 

دلو
ممکن اســت امروز صبح با مود خوبی از خواب بیدار نشوید و احساس خستگی 
کنید. اگر خودتان را کنترل نکنید، به دعوا ختم می شود. باید از مالقات دوستان 
و بستگان اجتناب کنید. از زمان تان بیشتر استفاده کنید و بیشتر استراحت کنید.

2861

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

شــکایت ـ شک ـ اشک 
ـ شــاکی ـ کشت ـ شی 
ـ کاشـ  کشــتیـ  شاید 
ـ داش ـ شــیدا ـ شهید 
ـ شــاهدـ  شاهـ  شدتـ  

شهادتـ  شادـ  شادی. 
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حوت
امروز صبح اخبار ناخوشایندی دریافت می کنید که مودتان را خراب می کند و 
برنامه های تان را تغییر می دهد. شما و شریک عاطفی تان مجبور هستید تا به 
یک سفر طوالنی مدت بروید. اگر رانندگی می کنید بیشتر از هر زمانی احتیاط 

کنید.

 شطرنج                     3383

ی

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی 
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه 
ـ شهرســتانـ  صابرـ  ضمیرـ  طنــابـ  ظرفیتـ  علمبردارـ  غمگینـ  
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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پیشـینۀایـنجـایتاریخـیرابـهقـرنپنجـممیـادیپیونددادهاسـت.

انگلیسـی باستانشـناس میجریـان تاریخـی، منابـع اطاعـات براسـاس

اولیـنمسـافراروپایـیبـودکـهدربـارهمعبـدواسـتوپهبودایـیایبـکدر

کتـابخـودبـانامافغانسـتانشـالیکـهدرسـال1888میـادیمنترش

شـد،اشـارهکـرد.

ایـننویسـندهیغربـیدرکتـابخـودازایـنبنـایخـاصباعنـوانتخت

رسـتمیـادوازواژهتخـترسـتمکـهاززبـانمـردممنطقـهبـهآنرسـیده

از وعاقهمنـد زیـادیگردشـگر تعـداد اسـتفادهمیکند.تاکنـون اسـت،

کشـورهایمختلـفبـهایـنمنطقـهآمـدهوازخانههـایکنـدهکاریشـده

کـهدررسـاله»حـدودالعـامل«ازآنهـانـامبـردهشـدهاسـت،بازدیـدکردند.

تعـدادیازایـناتاقهـاوحجرههـامعبـداسـتوبـهتعبیـردیگـرآنهـارا

بتخانـهخواندنـدکـهدرواقـعمنظـورهـانمجسـمهبـودابـودهاسـت.

خانـهبـودادرحقیقـتهـاناتاقهـاوحجرههاییاسـتکـهدرهرکـدامازآنهایک

یـاچنـدمجسـمهبـوداهمـراهبـانقاشـیوپیکـرهتراشـی،سـاختهشـدهاندکـهخود

نشـاندهنـدههـرمجسـمهسـازیوهیکلتراشـیآنعرصاسـت.

موسـیوفوشـهباسـتانشـناسفرانسـویمعتقـداسـتکـهبعـدازتراشـیدناتـاق

کوچک،کارسـاختتخترسـتمبهعلتنامعلومیمتوقفشـدهوبهپایاننرسـیده

اسـتوایـنوقفـهبـهظهـوریفتلیهـانسـبتدادهمیشـود.

بـراسـاستحقیقـاتوحفاریهـایانجـامشـدهتوسـط»احمدعلـیکهـزاد«کـهدر

ایـنمنطقـهانجـامشـد،وجـوداسـتوپهسـنگییـاهـانتخـترسـتمومعابـدی

کـهدرمجـاورتآنازدورهبودایـیوجـودداشـتهاسـتبـهدلیـلوجـودجلگههـای

حاصلخیـزمنطقـهازروزگارانبسـیاردوردرعـرصحجـروازدورانغارنشـینیبـه

بعـدهمـوارهکانـونزندگـیمنطقـهبـودهاسـت.

لعلمحمـدمحمـدی،ازفرهنگیـانسـمنگانگفتـهاسـت:»محیـطوماحـولایـنرا

پارکهـایمختلـفبـادیزاینهـایمختلـفمیسـازندکـهمنـاوزیبایـیآندوچنـد

شـودتـامردمـیکـهازایـنجـادیـدنمیکننـدلـذتبیشـربربند.«

بربنیـاددادههـایاطاعـاتوفرهنـگسـمنگانتخترسـتمکـهباالییکاسـتوپه

سـنگیتراشـیدهشـدهاسـتبـهدرازای۹مـر،پهنای۴مـروبلندی۳مراسـت.

همچنیـندرفاصلـه۲۰۰مریشـالتخترسـتم،بـهدرونیککوهپایـه۸مغاره

بـهاندازههـایگوناگـونبـهشـکلگنبدودهلیزتراشـیدهشـدهاسـت.ایـنمحلبه

نـامتخـتبانـویاتخـتتهمینهدخرشـاهسـمنگانیادمیشـود.

تاریـخنـگارانمیگوینـدکـهمراسـمعروسـیدخرشـاهسـمنگانبـارسـتم،پهلوان

شـاهنامهدرهمیـنمحـلصـورتگرفتـهاسـت.محلـیکـهاکنـونشـدیدانیـازبـه

ترمیـمدارد.تخـترسـتمازمشـهورترینبازماندههـایتاریخـیوالیـتسـمنگانبـه

شـارمـیرود.درافغانسـتانبـهخصـوصدرنیمـهشـالرشقیآنآثـاریازصدها

معبـدبوداییـانوجـودداردکـهباستانشناسـانآنهـارابهدورهحضورکوشـانیهادر

افغانسـتاننسـبتمیدهنـد.

افغانسـتانمـا:بـهگفتـهیریاسـتاطاعـاتوفرهنـگوالیـتسـمنگان

قـراراسـتتخـترسـتم،ازبازمانـدههـایتاریخـیدرسـمنگان،ترمیـمو

شود. بازسـازی

ازمعروفتریـن یکـی اسـتوپهسـنگی یـاهـان تهمینـه و تخـترسـتم

بناهـایمعـاریعـرصبودایـیاسـتکـهدروالیـتسـمنگاندرشـال

افغانسـتانموقعیـتداردوهمهسـالهبسـیاریازگردشـگرانداخلـیو

بازدیـدمیکننـد. آن از خارجـی

مسـووالندرریاسـتاطاعـاتوفرهنـگوالیـتسـمنگانگفتـهانـد،تـا

هجـدهمـاهدیگـرگرداگـردتخـترسـتمبـهدرازایچهارهـزارمـردیـوار

خواهـدشـد.

بـهگـزارشطلـوعنیـوز،عزیزالرحـانقطـرهرییـساطاعـاتوفرهنـگ

سـمنگانگفتـهاسـتبرعـاوهدیـوار،یـکسـالونکانبرایگردشـگران

درتخـترسـتمنیـزسـاختهخواهـدشـد.

بـهگفتـهآقـایقطـرهبخشهایـیازتخـترسـتموتخـتتهمینـهکـهاز

»مـا شـد: خواهنـد ترمیـم نیـز اسـتند سـمنگان تاریخـی بازماندههـای

امسـالیـکپـروژهداریـمکـهحـدود۳۸میلیـونافغانـیهزینـهدارد.این

پـروژهشـاملسـهبخـشمیباشـد؛بخـشاولآندیـواراحاطـهمیباشـد

درحـدودچهارهـزارمـر،بخـشدومسـاختدفـرسـاحهییاسـتکـه

ماننـدسـایرکشـورهایـکسـالونرابـرایانتظارخانهسـیاحینومهانان

داریـمکـهقبـلازاینکـهبـهسـاحهبرونـدمیتواننـدآنجـااسـراحت

کننـدوآمادهگـیبـرایبازدیـدازسـاحهداشـتهباشـند،بخـشسـومهـم

اسـت.« محافظـوی ترمیمهـای

ایـنبنـایتاریخـیزیبـاودیدنـیدرمسـیرپلخمـریوتاشـقرغاندر3

کیلـومـریشـهرایبـکمرکـزوالیـتسـمنگانموقعیـتدارد.همچنـان

منطقـهایتخـترسـتمهمـهسـالهدرفصلبهـاربهدلیلخـوشآبوهوا

بـودن،گردشـگرانزیـادیرامجـذوبخـودمیکنـد.

محیـطتـوپرسـتمحـدود۸۵مـراسـتودراطـرافآنغـارهـاواتـاق

هـایمتعـددیوجـوددارد.بوداییـانازایـناتاقهابهعنـوانمعبدیابت

خانـهاسـتفادهمـیکردند.آنهـابتهایخـودرادراینمکاننگهداشـته

وبـهعبـادتآنهـامـیپرداختنـد.ایـنتخـتهمچنیـندارایحفـرههایی

بـراینگـهداریومخفـیمنـودناشـیایگـرانبهـاومسـکوکاتآنزمان

بـودهاسـت.هـرهیکلتراشـیومجسـمهسـازینیـزدرایندورهبسـیار

مرسـومبـودهورونـقداشـتهاسـت.نشـانههـایایـنهـربـررویدیوارها

بـهوضـوحقابلمشـاهدهمیباشـد.

ایـنمنطقـهازنظـرتاریخـیوجغرافیاییموقعیتبسـیارمهمـیداردودر

دورههـایگذشـتهوسـالهایقبـلوبعدازاسـام،هموارهیکـیازمراکز

فرهنگـیبـودهوموقعیـتجغرافیایـیآنکـهدرمسـیروالیـات»بغـان«و

»بلـخ«قـراردارد،اهمیـتآنرابیشـرکردهاسـت.

بهبـاوربرخـیازپژوهشـگران،ایـنتخـتعظیـمسـنگیبـاقدمـتحـدود

۳۵۰۰سـال،یکـیازمهـمتریـنبناهـایبهجـامانـدهازدورهیبوداییان

مـیباشـد.دربـارۀپیشـینۀتاریخـیتخـترسـتمدیدگاههـایگوناگـون

باسـتانشناسـی رئیـس اوف، یعقـوب یوسـفشـاه بیـانشـدهاسـت..

آکادمـیعلـومتاجیکسـتانکـهدرسـال1383ازاینمنطقـهبازدیدکرد

وتحقیقاتـیرادرایـنمـوردانجـامداد،معتقـداسـت:زرتشـتبـهمـدت

10سـالدرمحـلتخـترسـتمکـهازنادرتریـنپیکـرهتراشـیهایدوران

زرتشـتاسـت،زندگـیمیکـردودرسـاخنتمعابـدایـنمنطقههمسـهم

داشـتهاسـت.امارییساطاعاتوفرهنگسـمنگانگفتهاسـتکهیک

باستانشـناسفرانسـویپژوهشـیراکـهدرایـنبـارهانجـامدادهاسـت،

بهترین بازیگران 
تخت رستم سمنگان بازسازی می شود   سال 2020  اعالم شد

برنامههـای و سـینایی فلمهـای در حـارض بازیگـران بهریـن

بازیگـران انجمـن سـوی از ۲۰۲۰ سـال در آمریـکا تلویزیونـی

شـدند. معرفـی )SAG( آمریـکا پـردهای

شـبپیـش)صبـحپنجشـنبهبـهوقـتمحلـی(لیلـیکالینـزو

آمریـکا، بازیگـران انجمـن ایسـنتاگرام صفحـه در دیگـز دیویـد

کردنـد. اعـام را امسـال نامزدهـای اسـامی

رینـی«، مـا باتـم »بلـک خـون«، قطـره ۵« فلمهـای بازیگـران

و»دادگاهشـیکاگو۷«بیشـرین »مینـاری«،»شـبیدرمیامـی«

کردنـد. کسـب را موفقیـت

قابـلتوجـهایـنکـهچادویکبوزمـنبازیگـرفقید،دونامـزدیدر

ایـنجوایـزکسـبکـردهکـهبـراینقـشاصلـیدر»بلـکباتـمما

رینـی«ونقـشمکمـلدر»۵قطـرهخـون«اسـت.البتـهویهمراه

گـروهبازیگـرانایـندوفلـمنیـزدرفهرسـتجوایزحضـوردارد.

درنتیجـهپاندمـیجوایـزانجمـنبازیگـرانبایـددرجنـوریاهـدا

میشـدامـابـادوماهتاخیربیسـتوهفتمینمراسـماهـدایاین

جوایـزیـکشـنبه۴اپریـل۲۰۲۱برگـزارمیشـود.اینمراسـماز

شـبکههایTNTوTBSسـاعت۶بعدازظهرپخشخواهدشـد.

اسامینامزدهابهرشحزیراست:

بهرینگروهبازیگریدریکفلم

باتـممـارینـی«،»مینـاری«،»شـبیدر »۵قطـرهخـون«،»بلـک

»۷ شـیکاگو »دادگاه میامـی«،

بهرینبازیگرزننقشاولدریکفلم

ایمـیآدامـزبـرای»مرثیـههیلبیلـی«،وایـوالدیویـسبـرای»بلک

باتـممـارینـی«،ونسـاکربیبـرای»تکههاییـکزن«،فرانسـیس

مکدورمانـدبـرای»رسزمیـنآوارگان«،کـریمالیـگانبـرای»زن

امیدبخش« جـوان

بهرینبازیگرمردنقشاولدریکفلم

ریـزاحمـدبـرای»صـدایمتـال«،چادویـکبوزمـنبـرای»بلـک

باتـممـارینـی«،آنتونـیهاپکینزبـرای»پـدر«،گریاولدمـنبرای

»منـک«،اسـتیونیئـونبـرای»مینـاری«

بهرینبازیگرزننقشمکملدریکفلم

»مرثیـه بـرای کلـوز گلـن ،»۲ »بـورات بـرای باکالـووا ماریـا

بـرای بـرای»پـدر«،یـونیو-جونـگ اولیویـاکوملـن هیلبیلـی«،

جهـان« »اخبـار بـرای زنـگل هلنـا »مینـاری«،

بهرینبازیگرمردنقشمکملدریکفلم

ساشـابـارونکوئـنبـرای»دادگاهشـیکاگو۷«،چادویـکبوزمـن

بـرای»۵قطرهخـون«،دنیـلکالـوگابـرای»یهوداومسـیحسـیاه«،

بـرای اودومجونیـور لزلـی »چیزهـایکوچـک«، بـرای لتـو جـرد

»شـبیدرمیامـی«

بهرینگروهبازیگریدریکرسیالدرام

»تـاج«، »بریجرتـون«، بگیـری«، متـاس سـال بـا اسـت »بهـر

الوکرافـت« »رسزمیـن »اوزارک«،

بهرینبازیگرزندریکرسیالدرام

جیلیـناندرسـونبـرای»تـاج«،اولیویـاکوملـنبـرای»تـاج«،امـا

کوریـنبـرای»تـاج«،جولیاگارنـربـرای»اوزارک«،لـورالینیبرای

»اوزارک«

بهرینبازیگرمرددریکرسیالدرام

بـرای بـراون کـی- اسـرلینگ »اوزارک«، بـرای بیتمـن جیسـون

»مـاهمیـنهسـتیم«،جـاشاوکانـربـرای»تـاج«،بـاباودنکـرک

بـرای»بهـراسـتبـاسـالمتـاسبگیـری«،رگی-جینپیـجبرای

»بریجرتـون«

بهرینگروهبازیگریدریکرسیالکمدی

»تـد »بـزرگ«،»شـیتزکریـک«، »بـرایمـنمـرده«،»مهانـدار«،

السـو«

بهرینبازیگرزندریکرسیالکمدی

کریسـتینااپلگیـتبـرای»بـرایمنمـرده«،لینـداکاردلینـیبرای

»بـرایمـنمـرده«،کیلـیکوئوکـوبـرای»مهانـدار«،آنـیمورفـی

بـرای»شـیتزکریـک«،کاتریـناوهـارابـرای»شـیتزکریک«

بهرینبازیگرمرددریکرسیالکمدی

نیـکاسهولـتبـرای»بـزرگ«،دنلـویبـرای»شـیتزکریـک«،

یوجیـنلـویبـرای»شـیتزکریک«،جیسـونسـودیکیسبـرایتد

السـو،رامـییوسـفبـرای»رامـی«

بهرینبازیگرزندریکمینیرسیالیافلمتلویزیونی

کیـتبانشـتبرای»میـسآمریکا«،میکیـاکولبـرای»میتوانم

نابـودتکنـم«،نیکـولکیدمنبرای»فروپاشـی«،آنیاتیلور-جوی

بـرای»گامبـیوزیـر«،کـریواشـینگنتبـرای»آتشهـایکوچـک

درهمـهجا«

بهرینبازیگرمرددریکمینیرسیالیافلمتلویزیونی

بیـلکمـپبـرای»گامبـیوزیـر«،دیویـددیگـزبـرای»همیلتـون«،

هیـوگرانـتبـرای»فروپاشـی«،ایتـنهـاوکبـرای»پرنـدهخوب

پـروردگار«،مـارکرافلـوبـرای»همینقـدرمیدانمحقیقـتدارد«

بهرینگروهبدلکاریدریکفلم

»۵قطرهخـون«،»مـوالن«،»اخبـارجهـان«،»دادگاهشـیکاگو۷«،

»زنشـگفتانگیز۱۹۸۴«

بهرینگروهبدلکاریدریکرسیالکمدییادرام

»مندلوریـن«، الوکرافـت«، »رسزمیـن کای«، »کـربا »پـران«،

»وسـتورلد«

عظیــم  تخــت  ایــن  پژوهشــگران،  از  برخــی  به بــاور 
ــم  ــی از مه ــال، یک ــدود ۳۵00س ــت ح ــا قدم ــنگی ب س
ــی  ــان م ــده از دوره ی بودایی ــا مان ــه ج ــای ب ــن بناه تری
ــای  ــتم دیدگاه ه ــت رس ــی تخ ــینۀ تاریخ ــارۀ پیش ــد. درب باش
ــوب اوف،  ــاه یعق ــف  ش ــت.. یوس ــده  اس ــان ش ــون بی گوناگ
ــه  ــتان ک ــوم تاجیکس ــی عل ــی آکادم ــتان شناس ــس باس رئی
ــی را  ــرد و تحقیقات ــد ک ــه بازدی ــن منطق در ســال 1۳8۳ از ای
ــه مــدت  در ایــن مــورد انجــام داد، معتقــد اســت: زرتشــت ب
ــره   ــن پیک ــه از نادرتری ــتم ک ــت رس ــل تخ ــال در مح 10 س
تراشــی های دوران زرتشــت اســت، زندگــی می کــرد و در 
ــت.  ــته اس ــهم داش ــم س ــه ه ــن منطق ــد ای ــاختن معاب س

درامخانوادگـی»کـودا«وفلـمسـینایی»کنـدو«بـهترتیـببرنـدهبـزرگ

بخـشسـینایآمریـکاوسـینایجهـانجشـنوارهفلـمسـاندنسنـام

گرفتنـد.جشـنوارهفلـمسـاندنسبـابرگـزاریمجـازیمراسـماختتامیـهبه

کارخـودپایـاندادوفلـم»کـودا«موفقبهکسـبچهارعنوانجایـزهبزرگ

هیـاتداوران،بهریـنکارگردانـی،بهریـنفلـمازنگاهمخاطبـانوجایزه

ویـژههیـاتداورانبـرایبهریـنتیـمبازیگـریدربخـشرقابتـیفلمهای

آمریکایـیدرامشـد.ایـندرامخانوادگیبهکارگردانی»سـانهیـدر«درباره

دانـشآمـوزیاسـتکـهبـاپـدرومادرناشـنوایخـودزندگیمیکنـد.این

اولیـنبـاردرتاریـخجشـنوارهمعتـربسـاندنساسـتکهسـهجایـزهاصلی

بخـشفلمهـایدرامآمریکایـیبـهیـکفلـممـیرسـد.کمپانـیاپلپیش

ازرومنایـیازفلـم»کـودا«درجشـنوارهفلمسـاندنس،حـقمنایشاینفلم

رابـهقیمـت۲۵میلیـوندالرخریـداریکـردهبود.مسـتند»تابسـتانروح«

سـاخته»امیـرتامپسـون«نیـزموفقبهکسـبجایـزهبـزرگهیـاتداورانو

بهرینفلمازنگاهمخاطبانبخشمسـتندهایآمریکاییسـاندنسشـد.

اینفلمکهدربارهبرگزارییکجشـنوارهموسـیقیدرسـال۱۹۶۹اسـت،

بـراسـاستصاویـریآرشـیویسـاختهشـدهکـهبیـشاز۵۰سـالدریـک

زیرزمیـنپنهـانشـدهبودنـد.مسـتندانیمیشـن»فـرار«دربـارهزندگییک

پناهندهافغاننیزجایزهبزرگهیاتداورانبخشمسـتندسـینایجهان

ایـنرویـدادسـیناییرابـهخـوداختصـاصدادوفلـم»کنـدو«هـمبرنـده

بزرگبخشدرامسـینایجهانجشـنوارهسـاندنسنامگرفتوتوانسـت

جایـزهبـزرگهیـاتداوران،بهریـنکارگردانیوجایزهبهرینفلـمازنگاه

مخاطبانراکسـبکند.فلم»کندو«سـاخته»بلرتاباشولی«ازکشورکوزوو،

روایتگـرداسـتانزنـیاسـتکـهپـسازناپدپدشـدنهمـرشدرجریان

جنـگکـوزووبـرایزنـدهمانـدنتاشمـیکند.

آبدات تاریخی
سینما

درام »کودا« برنده 
بزرگ جشنواره ساندس شد

جشنواره



مربی جدید دورمتوند معتقد اسـت رینیر ژسـوس) 

دورمتونـد  در  قرضـی  کـه  رئـال  برازیلـی  بازیکـن 

بـازی مـی کند( شـانس حضـور در ترکیـب تیمش 

را خواهـد داشـت. رینیـر ژسـوس، پدیـده برازیلـی 

رئال مادرید در تابسـتان توسـط این تیم به باشگاه 

دورمتونـد قـرض داده شـد؛ ایـن بازیکـن تـا جـون 

2022 به جمع زنبور ها منتقل شد اما او نتوانسته 

تـا اینجـا بازی هـای زیـادی در ترکیـب دورمتونـد 

انجـام دهـد و همیـن موضـوع سـبب شـده کـه 

شـایعاتی دربـاره جدایـی زودتر از موعـد او به گوش 

برسـد. رینیـر بعـد از ابتـا بـه کرونا دیگر نتوانسـته 

در ترکیـب دورمتونـد به میـدان بـرود و آخرین بازی 

او بـرای زنبورهـا به چهـار نوامرب برمی گـردد؛ جایی 

کـه او در لیـگ قهرمانـان اروپـا مقابـل کلـوب بـروژ 

بـه میـدان رفت. رینیر در بوندسـلیگا تنهـا 4 بار به 

عنـوان یـار تعویضـی وارد زمیـن شـده اسـت. رینیر 

علـی رغـم شـایعات تصمیـم گرفـت نیم فصـل دوم 

را هـم در دورمتونـد مبانـد. گویـا دلیـل اصلـی این 

تصمیم، برکناری لوسـین فاوره از هدایت دورمتوند 

و جانشـینی ترزیجـچ بـوده اسـت. دسـتیار سـابق 

فـاوره و مربی کنونی دورمتوند به رینیر گفته اسـت 

کـه در نیـم فصل دوم روی او حسـاب مـی کند و به 

وی بیشـر از گذشـته فرصـت خواهـد داد. فرصتی 

که البته همچنان نصیبش نشـده اسـت. ترزیچ در 

نشسـت خـربی امـروز خـود در مـورد رینیـر گفت:» 

هـان طـور کـه چنـد هفتـه پیـش گفتـم، رینیـر 

بازیکن بسـیار با اسـتعدادی است که سخت تاش 

مـی کنـد، نـه تنهـا درون زمیـن بلکـه به طـور مثال 

روی زبـان هـم کار می کند و حـاال چیزهای خیلی 

بیشـری را می فهمد.برای خودم هم سـخت است 

کـه به برخـی بازیکنان بازی ندهم. سـعی می کنم 

کـه نـه تنها روی او بلکـه در مورد بازیکنان دیگر هم 

کار کنـم کـه ممکـن اسـت دقایـق زیادی نداشـته 

باشـند. سـعی مـی کنیم کـه تعـادل ایجـاد کنیم. 

قطعـا رینیر یکـی از بازیکنانی اسـت که مـی تواند 

بـازی کند و شایسـتگی کسـب یک فرصـت مجدد 

را دارد.«

مربی دورتموند و شانس دوباره به بازیکن رئال

ورزش
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بایـدن گفـت کـه ایـاالت متحـده در برابـر "جاه طلبی هـای 

رفتارهـای  از  او  کـرد.  خواهـد  مقاومـت  چیـن"  روزافـزون 

تهاجمـی چیـن در تجـارت خارجـی انتقـاد کـرد.

بـا دو کشـور  بـر رضورت همـکاری  بایـدن در عیـن حـال 

رقیـب در عرصـه خلع سـاح تأکید کرد. رئیـس جمهور تازه 

امریـکا همچنیـن کودتـای نظامـی در میامنـار را محکـوم 

کـرد و گفـت کـه کودتاگـران بایـد هرچـه زودتـر قـدرت را 

بـه نیروهـای مدنـی بازگرداننـد و بازداشت شـدگان را آزاد 

کننـد. بایـدن در نطـق خـود بـه کشـمکش امتـی بـا ایـران 

بازگردانـدن  بـر  مبنـی  از تصمیـم خـود  و  نکـرد  اشـاره ای 

ایـاالت متحـده بـه توافق هسـته ا ی )برجام( چیـزی نگفت.  

قصـد  ترامـپ  درحالیکـه  بپذیـرد،  مهاجـر  هـزار   ۱۲۵

داشـت شـار مهاجـران تازه را بـه ۱۵ هزار نفـر محدود 

. کند

فاصله گیری از چین و روسـیه

بایـدن در سیاسـت خارجـی به مـوازات همـکاری فعال 

بـا متحـدان غربـی، از چیـن و روسـیه فاصلـه خواهـد 

گرفـت. او گفـت کـه امریـکا از ایـن پـس فعالیت هـای 

امریـکا،  انتخابـات  "ماننـد مداخلـه در  مخـرب روسـیه 

حمـات سـایربی، مسـموم کـردن شـهروندان خـود" را 

تحمـل نخواهـد کـرد. او آزادی فـوری الکسـی ناوالنی، 

منتقـد رسسـخت والدیمیـر پوتیـن را خواسـتار شـد.

سیاسـت  در  را  بنیـادی  چرخشـی  امریـکا  تـازه  جمهـور  رئيـس 

خارجـی کشـورش اعـام کـرد. امریـکا بـه سیاسـت همـکاری بـا 

متحـدان اروپایـی و بـه تعهـدات بین املللـی در حایـت از محیط 

انتقـاد کـرد. از روسـیه و چیـن  او  زیسـت برمی گـردد. 

توضیـح سیاسـت خارجـی  در  خـود  نطـق  اولیـن  در  بایـدن  جـو 

جدیـد امریـکا آشـکارا از راه و روش رئیـس جمهـور پیشـین دونالد 

ترامـپ فاصلـه گرفـت. او بـا شـعار "بازگشـت دیپلاسـی" گفـت 

کـه قصـد دارد امریـکا را بـه روابـط سـنتی بـا متحـدان همیشـگی 

برگردانـد. امریـکا قصـد دارد در عرصه سیاسـت جهانـی "دوش به 

دوش" متحـدان اروپایـی پیـش بـرود و تـا جـای ممکـن از روسـیه 

و چیـن فاصلـه بگیـرد. بایـدن ترصیـح کـرد: »مـا پیوندهـای خـود 

را مرمـت خواهیـم کـرد« و افـزود کـه ایـاالت متحـده قصـد دارد بـا 

دیپلاسـی فعـال بـا متحـدان همیشـگی خـود بـه پیـش بـرود.

حاکمیـت  و  بـر  حقـوق  آزادی،  دموکراسـی،  کـه  داد  قـول  او 

او  باشـد.  امریـکا  بـار دیگـر محورهـای سیاسـت خارجـی  قانـون 

همچنیـن در مسـائل مربمـی ماننـد تغییـرات اقلیمـی بـر رضورت 

کـرد. تأکیـد  بین املللـی  همکاری هـای 

از  بخشـی  بـردن  بیـرون  بـا  مخالفـت  بـر  خـود  نطـق  در  بایـدن 

تأکیـد  دیگـر  کشـورهای  برخـی  و  آملـان  از  امریکایـی  نیروهـای 

کـرد. ایـن بـه معنـای عقبگـرد از بسـیاری از تصمیم هـای دونالـد 

سیاسـت  بـه  کـه  شـد  متعهـد  همچنیـن  بایـدن  اسـت.  ترامـپ 

حایـت از ائتـاف عربـی زیر رهربی عربسـتان سـعودی در جنگ 

داخلـی یمـن که هـدف آن رسکوب شورشـیان حوثی اسـت، پایان 

دهـد. او ترصیـح کـرد: »ایـن جنـگ بایـد پایـان یابـد«.

شورشـیان مسـلح حوثـی بی درنـگ از پیـام بایدن حایـت کردند. 

رهـربان شـبه نظامیان مسـلح بـه خربگـزاری فرانسـه گفتنـد: ما به 

آینـده خوش بیـن هسـتیم. بایـدن در سیاسـت پناهجویـی نیـز بـا 

مشـی دونالـد ترامـپ مرزبنـدی کـرد و گفـت امریـکا قصـد دارد 

اولین نطق جو بایدن؛  پایان سیاست " اول امریکا "

بایرن مونیخ شش گانه را می خواهد

سازمان ملل از بازداشت رهبر القاعده در یمن خبر داد

تاتنهام بدون هری کین شخصیت ندارد

مکرون می خواهد  " میانجی امین"   ایران و امریکا باشد
صـورت بازگشـت ایـران بـه اجـرای محدودیت های هسـته ای 

برجـام درآمدهـای نفتـی ایـران را تضمیـن کنـد.

رئیس جمهـور فرانسـه در عیـن حـال گفتـه اسـت در رابطـه 

بـا ایـران بایـد راهـی بـرای مذاکـره دربـاره مسـائل مرتبـط بـا 

عربسـتان سـعودی و ارسائیـل نیـز پیـدا شـود.

همزمـان خربگـزاری رویـرز از قـول منابـع آگاه گـزارش کرده 

اسـت کـه وزرای خارجـه سـه قـدرت اروپایـی و امریـکا قـرار 

اسـت بـه زودی بـرای احیـای برجـام گفتگـو کننـد.

چنـد منبـع دیپلاتیـک بـه رویـرز گفته انـد کـه ایـن جلسـه 

ممکـن اسـت حتـی روز جمعـه ۵ فـربوری برگـزار شـود و دو 

منبـع دیگـر هـم از برگـزاری آن در هفتـه آتـی خـرب داده انـد.

براسـاس ایـن گـزارش ایـن نشسـت بـه صـورت آنایـن برگزار 

خواهـد شـد و احتـاال مسـائل دیگـری را هـم در بـر خواهـد 

گرفـت. یـک دیپلـات ارشـد اروپایـی بـه رویرز گفته اسـت: 

بـرای  "مـا از صفـر رشوع منی کنیـم. مولفه هـای رونـد الزم 

بازگشـت بـه توافـق را می دانیـم و بعـد می توانیـم روی یـک 

توافـق عمیق تـر کار کنیـم."

احیـای  بـرای  سیاسـی  تاش هـای  از  دیگـر  نشـانه ای  در 

برجـام، وبسـایت خربی-تحلیلی اکسـیوس در امریکا به نقل 

از منابع آگاه گزارش کرده اسـت که کاخ سـفید برای بررسـی 

مسـائل ایـران روز جمعه جلسـه سـطح بـاالی شـورای امنیت 

ملـی امریـکا را برگـزار خواهـد کرد.

بـا روی کار آمـدن جـو بایـدن در امریـکا امیدهایـی بـرای 

احتـال کاهـش تنش میـان ایران و امریکا شـکل گرفته، 

امـا انتظـار هـر دو طـرف بـرای آنکـه قـدم اول در کاهـش 

تنـش را طـرف مقابـل بـردارد بن بسـتی در مسـیر احیـای 

برجـام ایجـاد کرده اسـت.

دربـاره  خـود  پنجشـنبه  روز  سـخرنانی  در  بایـدن  آقـای 

سیاسـت خارجـی اش به اختافات هسـته ای میـان ایران 

و امریـکا نپرداخـت.

چنـد روز پیـش محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ایـران، 

گفـت اروپـا می توانـد بـرای هاهنگـی اقدامـات ایـران و 

امریـکا و "بازگشـت همزمـان" بـه رشایط قبلـی نقش ایفا 

. کند

امانوئـل مکـرون بـه اندیشـکده شـورای آتانتیـک گفتـه 

اسـت: "من هـر کاری را که در توانم هسـت انجام خواهم 

داد تـا از اقـدام طـرف امریکایی برای تعامل دوبـاره و وارد 

شـدن بـه یـک گفتگـوی پرچالش حایـت کنم."

او افـزود: "مـن تـاش می کنـم کـه یـک میانجـی امیـن و 

یـک میانجـی متعهـد در ایـن گفتگو باشـم."

آقـای مکـرون در دوران ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ 

از او خواسـته بـود کـه بـه تعهـدات امریـکا پایبنـد مباند.

خـط  یـک  کـه  داد  پیشـنهاد  پیـش  سـال  دو  فرانسـه 

اعتبـاری ۱۵ میلیـارد دالـری بـرای ایـران بـاز کنـد که در 

امانوئـل مکـرون، رئیس جمهـور فرانسـه، می گویـد حـارض اسـت بـرای 

یـک  نقـش  جهانـی  قدرت هـای  و  ایـران  هسـته ای  توافـق  احیـای 

"میانجـی امیـن" را بیـن ایـران و امریـکا بـازی کنـد.

همزمـان خربگـزاری رویـرز بـه نقـل از منابـع آگاه گزارش داده اسـت 

در جلسـه  زودی  بـه  بریتانیـا  و  فرانسـه  آملـان،  وزیـران خارجـه  کـه 

مشـرکی بـا آنتونـی بلینکن، وزیر خارجـه جدید امریـکا گزینه ها برای 

احیـای برجـام را بـه بحـث می گذارنـد.

در  قـدرت  بـا  و  کنیـم  فرامـوش  را  موضـوع  ایـن  خواهیـم 

زمیـن حـارض شـویم. بایـرن باشـگاهی جـاه طلـب اسـت و 

بـا احـرام بـه رقبـا مـی خواهیـم جـام را بـاالی رس بربیم.«

دیگـر  قهرمانـی  یـک  بـا  را  گذشـته  فصـل  افتخـارات 

تکمیـل کـرده و فاتح شـش گانه شـویم. طبعـا به عنوان 

یـک تیـم اروپایـی مـا مدعی اول جـام هسـتیم ولی می 

سـتاره بایـرن از جـاه طلبـی بایـرن صحبت کـرد و اینکه قصـد دارند 

در جـام جهانـی باشـگاه ها قهرمان شـوند.

بایـرن مونیـخ فصـل گذشـته و بعـد از ورود هانسـی فلیـک به شـکل 

عجیبـی متحـول شـد و در نهایـت بـا اقتـدار فـراوان موفـق بـه فتـح 

سـه گانـه شـد. بایرن سـپس توانسـت فاتح سـوپرکاپ اروپـا و آملان 

نیز بشـود.

یـک  خواهـد  مـی  بایـرن  قطـر،  در  هـا  باشـگاه  جهانـی  جـام  در 

قهرمانـی دیگـر را نیـز بـه دسـت بیـاورد. تومـاس مولـر 2013 در 

بـه  و حـاال  آورد  بـه دسـت  را  ایـن جـام  قهرمانـی  عنـوان  مراکـش 

هاسـت. رقابـت  ایـن  در  خـود  قهرمانـی  دومیـن  دنبـال 

بایـرن مونیـخ مـی توانـد با قهرمانـی در این جام، سـال رویایی خود 

را کـه در آن بوندسـلیگا، جـام حذفـی، سـوپرکاپ، لیـگ قهرمانـان 

و سـوپرجام اروپـا را بـه دسـت آورد تکمیـل کنـد و در اصـاح شـش 

گانـه فصـل را بـه دسـت بیاورد. 

بایـرن بعـد از دیـدار برابـر هرتابرلیـن خیلـی رسیـع بـه دوحـه قطـر 

خواهـد رفـت تـا بـرای دو دیـدار در جـام جهانـی باشـگاه هـا آمـاده 

شـود. در دیـدار اول برابـر االهلـی مـرص و دیـدار دوم برابـر مناینده 

مکزیـک یـا برزیـل. البتـه ایـن در رشایطـی اسـت کـه بایـرن بـازی 

اول را پیـروز شـود. تومـاس مولـر دربـاره حضـور در جـام جهانـی 

باشـگاه هـا گفـت:» قهرمانی چمپیونزلیـگ در تابسـتان این فرصت 

را نصیـب مـان کـرد تـا در جـام جهانـی باشـگاه هـا حـارض باشـیم. 

بـه چیـزی جـز قهرمانـی فکـر منـی کنیـم و مـی خواهیـم زنجیـره 

کمکـی منـی کند. به نظر می رسـد بازیکنان عاقه 

شـان بـه فوتبـال را از دسـت داده اند.«

ریو فردیناند نیز در انتقاد از عملکرد تاتنهام گفت:» 

تاتنهـام هیـچ کار خاصـی در زمیـن انجـام نـداد و 

تیمـی بـدون شـخصیت بـود. وقتـی هر کیـن بازی 

منـی کنـد، تاتنهام شـخصیت تیمی خـود را نیـز از 

دسـت مـی دهـد. اعتـاد الزم را در تیـم منی بینم. 

در تاتنهـام رهرب و لیدر وجود ندارد. کسـی در زمین 

تیـم را بـه جلـو هدایـت منـی کنـد. معتقـدم اینجـا 

مشـارکت مربـی و بازیکنـان نیاز اسـت ولی تاتنهام 

عمـا روی نیمکـت و زمیـن، رهرب نـدارد.«

کاپیتان سـابق منچسریونایتد پس از شکست 

شـب گذشـته تاتنهـام از چلسـی بـه انتقـاد از 

عملکـرد بازیکنان این تیـم پرداخت. تاتنهام که 

در بـازی خانگـی قبلی خـود به لیورپـول باخته 

بود،  این بار مغلوب چلسـی شـد تا ژوزه مورینیو 

بـرای اولیـن بـار در 21 سـال مربیگری خـود دو 

شکسـت خانگـی متوالـی را تجربـه کنـد. هری 

کیـن به دلیـل مصدومیـت در این بـازی حضور 

نداشـت و تاتنهام عما نتوانست کار خاصی در 

میـدان انجام دهد و تسـلیم محض بـود. جرمن 

جیناس بازیکن سـابق تاتنهام و کارشـناس بی 

تـی اسـپورتس در پایـان بـازی گفـت:» برنامـه و 

ایـده ای در تاتنهـام ندیـدم. بازیکنـان را ترسـو 

مـی بینـم کـه عاقـه ای بـه صاحب توپ شـدن 

ندارنـد. ایـن بزرگریـن جنایتـی اسـت کـه یک 

بازیکن فوتبال می تواند در زمین مرتکب شـود. 

مشـکل دیگر تیم، فقدان زبان بدن اسـت. رسژ 

اوریـه افـت کـرده و کار خاصـی در زمیـن منـی 

کنـد. وینیسـیوس منتظـر مـی مانـد و متاشـا 

مـی کنـد توپ به او برسـد. او منـی دود و به تیم 

بوده انـد. امریـکا  پهپادهـای  حمـات 

علـی  زمـان  در  یمـن  دولـت  ایـن  بـر  عـاوه 

نیروهـای  هـم  آن  از  پـس  و  صالـح  عبداللـه 

طرفیـن اصلـی جنـگ داخلی یمـن بـا القاعده 

بوده انـد. درگیـر 

داده  انجـام  را  مرگبـاری  حمـات  گـروه  ایـن 

بـه تـرصف مناطقـی در  و در مقاطعـی موفـق 

یمـن شـده اسـت. گـزارش سـازمان ملـل فاش 

منی کنـد کـه خالـد باطرفـی چگونـه دسـتگیر 

نگهـداری می شـود. و در کجـا  شـده 

آن  از  حاکـی  تاییدنشـده  گزارش هـای  برخـی 

اسـت کـه نیروهـای وفـادار بـه عبدربـه منصـور 

بـه  را  او  باطرفـی  بازداشـت  از  پـس  هـادی 

داده انـد. تحویـل  سـعودی  عربسـتان 

یـک گـزارش سـازمان ملـل حاکـی از آن اسـت 

القاعـده در  باطرفـی، رهـرب شـاخه  کـه خالـد 

بـن  سـعد  او  معـاون  و  شـده  بازداشـت  یمـن، 

عاطـف العوقلـی هم چند ماه پیـش "در جریان 

عملیاتـی" در رشق یمـن کشـته شـده اسـت.

از  تاییدنشـده ای  گزارش هـای  ایـن  از  پیـش 

بـود. شـده  منتـر  باطرفـی  بازداشـت 

کارشناسـان سـازمان ملـل در امـور مربـوط بـه 

شـورای  بـه  گزارشـی  در  افراط گـرا  گروه هـای 

تاییـد  را  باطرفـی  خالـد  بازداشـت  امنیـت 

کرده انـد.

اعضـای شـاخه القاعـده در یمـن، کـه خـود را 

عربسـتان  شـبه جزیره   در  القاعـده  سـازمان 

می نامـد، در نزدیـک بـه دو دهـه اخیـر هـدف 

سویا-بارسلونا؛ بازی بزرگ نیمه نهایی کوپا دل ری

قرعه کشی دور نیمه نهایی کوپا دل ری امروز 

به انجام رسـید و بر این اسـاس بارسـا و سـویا 

بـه یکدیگـر برخـورد کردنـد. دور یـک چهـارم 

نهایـی کوپـا دل ری، روزهـای چهارشـنبه و 

پنجشنبه به انجام رسید و در نهایت بارسلونا، 

لوانته، سویا و بیلبائو توانستند به نیمه نهایی 

برسـند. بارسـلونا در یـک ماراتـن 120 دقیقه 

ای توانسـت 3-5 در زمین گرانادا پیروز شـود. 

آبـی انـاری ها تا دقیقه 88 بـا دو گل عقب بودند 

ولـی در 4 دقیقـه دو گل زدنـد تـا کار بـه 2 وقـت 

اضافـه بکشـد. لوانتـه توانسـت در یـک جـدال 

120 دقیقه ای با یک گل بر ویارئال پیروز شـده 

و پـس از دهـه هـا بـه نیمـه نهایـی کوپـا دل ری 

برسـد. بیلبائـو شـب گذشـته در رضبـات پنالتی 

توانسـت 4-1 بـر رئـال بتیس پیروز شـود و سـویا 

هـم توانسـته بود با یـک گل بر آملریا پیروز شـده 

و بـه نیمـه نهایـی برسـد. از ایـن مرحله بـازی ها 

رفت و برگشـت خواهند بود. بـازی های رفت 22 

دلـو و برگشـت نیـز 13 حوت به انجام می رسـد.

قرعه کشی در نیمه نهایی 

سویا-بارسلونا

بیلبائو-لوانته

دانمارک اولین جزیره انرژی 
دنیا را در دریای شمال ایجاد می کند

"دریـای شـال" پایـان مـی دهـد.
دن یورگنسـون وزیـر انرژی گفـت که دامنارک 

درحـال "تغییر معادالت اسـت."
پروفسـور جیکوب اوسـرگارد از دانشـگاه فنی 
دامنـارک مـی گویـد: "ایـن گام بـزرگ بعـدی 

بـرای صنعـت توربیـن بـادی دامنـارک اسـت. 
مـا در خشـکی پیشـتاز بودیم، گام بعـدی را به 
سـوی آب هـا برداشـتیم و حاال بـا جزیره انرژی 
قـدم بعـدی را برمـی داریم. بنابرایـن دامنارک 
در ایـن زمینـه موقعیـت ممتـاز را حفـظ مـی 

کند."
گروه سـبز "دانسـک انـرژی" گفت کـه هرچند 
"ایـن رویـا در مسـیر بـدل شـدن بـه واقعیـت" 
اسـت امـا گفـت شـک دارد کـه ایـن جزیـره در 
موعـد مقـرر یعنی ۲۰۳۳ سـاخته و راه اندازی 

باشد. شـده 
هـای  طیـف  از  دامنارکـی  سیاسـتمداران 
مختلـف سیاسـی از ایـن طـرح حایـت کـرده 
انـد. راسـموس ِهلـوِگ پیرسـون وزیـر سـابق 
کـه  لیـربال گفـت  از حـزب سوسـیال  انـرژی 
جزایـر انـرژی ابتـدا فقـط "بینشـی رادیـکال" 
بودنـد امـا اکنـون در مـورد تحقـق آنهـا اجاع 
گسـرده وجـود دارد. پیشـر هم برای سـاخت 
یـک جزیـره کوچکـر انـرژی در کنـار بورنهلوم 
در دریـای بالتیـک در رشق دامنـارک برنامـه 
ریـزی شـده بـود. قراردادهایـی بـرای ارسـال 
بـرق از ایـن جزیـره بـه آملـان، بلجیـم و هالنـد 

امضـا شـده اسـت.

بـرای  ای  پـروژه  بـه  دامنارکـی  سیاسـتمداران 
ایجـاد یـک جزیـره بـزرگ کـه انـرژی مـورد نیـاز 
سـه میلیـون خانـوار را تامیـن خواهد کـرد چراغ 

سـبز نشـان داده انـد.
ایـن اولیـن جزیـره انـرژی جهـان بـه بزرگی ۱۸ 

زمیـن فوتبـال )۱۲۰ هـزار مـر مربـع( خواهـد 
بـود کـه امیـد مـی رود وسـعت آن به تدریج سـه 
برابـر شـود. ایـن جزیـره را ۲۰۰ توربیـن عظیـم 

بـادی بـرای تولیـد بـرق احاطـه خواهنـد کرد.
تاریـخ  در  عمرانـی  پـروژه  بزرگریـن  ایـن 
دامنـارک اسـت و هزینـه آن )۳۴ میلیـارد دالر( 
تخمیـن زده مـی شـود. حداقـل نیمـی از ایـن 
جزیـره مصنوعـی کـه در فاصلـه ۸۰ کیلومـری 
از سـاحل سـاخته خواهـد شـد تحـت مالکیـت 
دولـت و بخشـی از آن هـم در اختیـار بخشـی 

بـود. خواهـد  خصوصـی 
ایـن مرکـز مـی توانـد بـرق اضافـه را بـه شـبکه 
بـرق کشـورهای همسـایه ماننـد آملـان وهالنـد 
جزیـره  ایـن  محصـوالت  دیگـر  از  بفرسـتد. 
هایدروجنـی اسـت کـه بـه صـورت پاکیـزه تولید 
شـده تـا بـرای کشـتیرانی، هوانـوردی، و سـایر 
شـیوه هـای حمـل و نقـل سـنگین بـه کار بـرده 
شـود. براسـاس "قانـون اقلیمـی دامنـارک" این 
کشـور قصـد دارد تـا سـال ۲۰۳۰ - نسـبت بـه 
تصاعـد  از  درصـد   ۷۰ حـدود   -  ۱۹۹۰ سـال 
گازهـای گلخانـه ای بکاهـد و تـا سـال ۲۰۵۰ 
کربن خنثـی شـود. این کشـور دسـمرب گذشـته 
اعـام کـرد که به کلیه اکتشـافات نفت و گاز در 

ناچـو فرنانـدز ترجیـح داد در قضیـه متدیـد قـرارداد رسخیـو رامـوس جانـب باشـگاه رئـال مادریـد را 

بگیـرد. رسخیـو راموس سـال پایانـی قراردادش در رئال مادرید را سـپری می کند و هنوز این باشـگاه 

اسـپانیایی نسـبت بـه متدیـد قـرارداد وی اقـدام نکـرده، ایـن در حالی اسـت کـه گفته می شـود این 

مدافـع اسـپانیایی  مـورد توجـه سـیتی، یونایتد و پـی اس جی قـرار دارد.

طبـق ادعـای رسـانه هـای اسـپانیایی، دلیـل اصلـی بـه بـن بسـت خـوردن مذاکـرات رئالی هـا بـا 

کاپیتـان باتجربـه خـود بـرای متدید قرارداد، کاهش بودجه این باشـگاه اسـت. باشـگاه رئـال مادرید 

بـرای جـربان کـری بودجـه خـود کـه در نتیجه شـیوع ویـروس کرونـا متحمـل رضرهای مالـی قابل  

توجهـی شـده، بایـد 300 میلیـون یـورو رصفه جویـی کند که این شـامل کاهش دسـتمزد بازیکنان و 

لحـاظ کـردن ایـن موضـوع در متدیـد قـرارداد آنها می شـود.

مدیـران باشـگاه رئـال مادریـد امیـدوار هسـتند رامـوس 34 سـاله بـا قبـول کاهـش دسـتمزدش و به 

رشط عملـی شـدن بندهـای پاداشـش در صـورت بهـر شـدن رشایـط کرونایـی، اقـدام بـه متدیـد 

قـرارداد خـود کنـد و الگویـی بـرای دیگـر هم تیمی هایـش در ایـن زمینـه باشـد.

رسخیو راموس سـه روز با الیک کردن یک پسـت اینسـتاگرامی خربسـاز شـد. این پسـت در حایت 

از راموس و بر ضد باشـگاه رئال بود و رفتار رسان باشـگاه در مورد اسـطوره های باشـگاه را زیر سـوال 

بـرده بـود. رامـوس بـا الیـک کردن ایـن مطلب، مهـر تاییدی بـر نارضایتی خـود از موضع باشـگاه در 

متدیـد قـراردادش زد کـه قطعـا نگرانـی ها در میـان هواداران رئـال را نیـز افزایش خواهـد داد. امرزو 

ناچـو فرنانـدز مدافـع باتعجـب و 30 سـاله رئال با الیک خود خربسـاز شـد. او مطلبی بـر ضد راموس 

در حایـت از رئـال را در توییـر الیـک کـرد تـا حواشـی بـه رساغ او نیـز بیاینـد. در ایـن مطلـب آمده 

اسـت که راموس نباید توقع داشـته باشـد در این وضعیت بد اجتاعی، ورزشـی و اقتصادی ناشـی 

از کرونـا کـه باشـگاه و بسـیاری از مـردم تحـت فشـار قـرار دارده، چـک سـفید دریافـت کند.ایـن می 

توانـد نشـانه ای از دودسـتگی در رختکـن رئـال و اختـاف برخـی بازیکنان با رسخیو راموس باشـد.

الیک جنجالی مدافع با تعصب رئال بر ضد راموس 
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اتحادیـه جهانـی واکسـین تـا کمرت از ۳ مـاه دیگـر ۳ میلیون 

دوز واکسـین کویـد-۱۹ بـه افغانسـتان کمک می فرسـتد.

افغاسـتان تـا کمـرت از ۳ مـاه دیگـر ۳ میلیـون دوز واکسـین 

ویـروس کرونـا دریافـت خواهـد کـرد.

وزارت صحـت عامـه ی افغانسـتان می گویـد کـه ایـن مقـدار 

واکسـین  دوز  میلیـون   ۱۶ کمـک  از  بخشـی  واکسـین  دوز 

اتحادیـه ی جهانـی واکسـین اسـت کـه بـرای افغانسـتان در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.

غـام دسـتگیر نظـری، رئیـس معافیـت کتلـوی ایـن وزارت به 

رادیـوی آزادی گفـت کـه بـر اسـاس اصـل توزیـع عادالنـه ی 

واکسـین در سـطح جهـان، اتحادیـه ی جهانی واکسـین برای 

۲۰ درصـد نفـوس افغانسـتان یعنـی ۸ میلیـون تـن واکسـین 

در نظـر گرفته اسـت.

آقـای نظـری گفـت کـه ۳ میلیـون دوز این واکسـین تـا پایان 

مـاه اپریل بـه افغانسـتان خواهد رسـد.

وی می گویـد: »از جملـه ی ۱۶ میلیـون دوز ۳ میلیون دوز آن 

در آخـر مـاه اپریـل گفتـه انـد، امـا ایـن می توانـد قابـل تغییر 

باشـد و هنـوز تاریـخ نهایـی اش معلوم نیسـت. در دو محموله 

بـرای مـا می فرسـتد کـه در محمولـه اول ۱.۳ میلیـون و در 

محمولـه دوم ۱.۷ میلیـون دوز.«

اسـاس  بـر  عامـه  وزارت صحـت  نظـری می گویـد کـه  آقـای 

توصیـه ی سـازمان صحـی جهـان و اداره ی صحـی آتانتا یک 

پـان عملیاتـی بـرای تطبیق واکسـین کویـد-۱۹ تهیـه کرده 

 رسمنشـی ناتـو مـی گویـد کـه آنهـا خشـونت هـا و قتل هـای 

روان در افغانسـتان را از نزدیـک زیـر نظـر دارد و در نشسـت 

وزیـران دفـاع ناتـو، دربـاره آینـدۀ افغانسـتان تصمیـم خواهد 

گرفت.

یـک  در  دلـو(،   ١٦( روز  را  اظهـارات  ایـن  ناتـو،  رسمنشـی 

نشسـت مشـرتک بـا دیکـرو الیگزنـدر نخسـت وزیـر بلجیم در 

بروکسـل بیـان کـرد.

وی از حکومـت و مـردم بلجیـم تشـکر کـرد کـه از ٥٠ سـال 

گذشـته تاحـال، میزبانـی سـازمان ناتـو را مـی کنـد.

رسمنشـی ناتـو گفـت کـه بلجیم همچنـان عضویـت ماموریت 

آموزشـی ناتـو را که آموزش ضـد تروریزم نیروهـای افغانی می 

باشـد، نیز دارد.

ناتـو  دفـاع  وزرای  نشسـت  در  کـه  کـرد  عـاوه  سـتولتنربگ 

ماموریـت  شـود،  مـی  برگـزار  آینـده  روز  چنـد  طـی  در  کـه 

افغانسـتان ناتـو ارزیابـی خواهـد شـد، و در مـورد آینـده در 

گرفـت. خواهنـد  تصمیـم  افغانسـتان 

وی افـزود: ))مـا در رابطـه بـه افغانسـتان در یـک معـا واقـع 

هسـتیم، یـا خـارج خواهیـم شـد یـا خواهیـم ماند، مـا حاالت 

را بسـیار دقیـق ارزیابـی مـی کنیم.((

اسـت کـه در ایـن پـان کته گـوری افـرادی کـه در نخسـت 

واکسـین کویـد-۱۹ را دریافـت کنند، مشـخص شـده اسـت.

بـه گفتـه ی او،در مرحلـه ی اول کارکنان صحـی، در مرحله ی 

و  آمـوزگاران، در مرحلـه ی سـوم زندانی هـا  و  اسـتادان  دوم 

در مرحلـه ی چهـارم افـراد باالتـر از سـن ۵۰ سـال واکسـین 

کویـد-۱۹ را دریافـت خواهنـد کـرد.

وزارت صحـت عامـه ی افغانسـتان می گویـد کـه متـام رونـد 

چگونگـی دریافـت و تطبیق واکسـین کوید-۱۹ از سـوی این 

وزارت مدیریـت خواهـد شـد.

مسـووالن در ایـن وزارت می گوینـد کـه در حـال حـارض برای 

افغانسـتان واکسـین کویـد-۱۹ در نظـر  نفـوس  ۶۰ درصـد 

اتحادیـه ی  از سـوی  آن  گرفتـه شـده اسـت کـه ۲۰ درصـد 

جهانـی واکسـین و ۴۰ درصـد دیگـر از سـوی بانـک جهانی، 

همـکار  دیگـر  سـازمان های  و  آسـیایی  انکشـاف  بانـک 

گـزارش  براسـاس  کـه  حالیسـت  در  ایـن  می شـود.  تهیـه 

خربگزاری هـای رویـرتز و اسوشـیتدپرس آزاد اتحـاد سـازمان 

جهانـی دسرتسـی به واکسـین کوید-۱۹ کـه اتحادیۀ جهانی 

واکسـین زیـر چـرت آن کار می کنـد، اعـام کـرده اسـت که در 

ربـع اول سـال جـاری میـادی حـد اقـل ۳۳۰ میلیـون دوز 

واکسـین را بـه کشـورهای فقیـر می رسـاند. ایـن گـزارش بـه 

نقـل از مقام هـای ایـن سـازمان گـزارش داده اسـت کـه ایـن 

مقدار واکسـین ۳.۳ درصد کل جمعیت ۱۴۵ کشـور را تحت 

پوشـش قـرار خواهـد داد. 

بـه بیـان وی، ایـن نیـز ارزیابـی مـی شـود کـه آیـا طالبـان به 

متـام مـاده هـای توافقنامـه عمـل کـرده انـد یـا خیر.

رسمنشـی ناتـو افزود کـه اگر آنها از افغانسـتان بیرون شـوند، 

پـس دسـتاوردهای دسـت داشـته در افغانسـتان از بیـن مـی 

رود، و اگـر مـی ماننـد، جنـگ دوبـاره شـدت پیدا مـی کند.

وی گفـت کـه پیامـش بـه متـام متحدیـن ناتـو ایـن اسـت، 

طوریکـه یکجـا بـه افغانسـتان رفتـه انـد، بایـد بـا هـم یکجـا 

شـوند. بـرون 

سـتولتنربگ در پیـام خـود به طالبان گفته اسـت که تعهدات 

توافقنامـه  دوحـه را عملـی کننـد؛ روابـط خـود را بـه شـمول 

القاعـده، بـا تروریسـت هـای بیـن املللـی قطع و خشـونت را 

کاهـش دهند.

وی افـزود: ))مـا مـی بینیـم که خشـونت در افغانسـتان ادامه 

دارد، حمـات انجـام مـی شـود، حمـات بـه ژورنالیسـتان، 

فعـاالن مدنـی و دیگـران افزایـش یافتـه اسـت کـه بـرای ناتـو 

قابـل نگـراىن شـدید اسـت.((

بـه گفتـه وی، بـا توجه به این حـاالت، ناتو نیـز ارزیابی دقیق 

آن تصمیـم  مـورد  در  دفـاع،  وزرای  در نشسـت  و  کنـد  مـی 

مشـرتک گرفتـه خواهد شـد. 

اتحادیه جهانی واکسین بیش از ۳ میلیون 
دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می کند

ناتو: خشونت و قتل های هدفمند در 
افغانستان را زیر نظر داریم

دولـت افغانسـتان و وزارت مالیـه باید این مشـکل را جدی 

بگیرند.«

آقـای رضـوی می گویـد، تـا هنگامی کـه بـه خواسـت آنـان 

پاسـخ مثبت داده نشـودبه اعتصاب شـان ادامـه می دهند.

در اعامیـه ای کـه روز پنجشـنبه از سـوی این شـورا پخش 

شـد آمـده کـه بانـک مرکـزی بایـد بی درنـگ بـرای متدیـد 

جوازهـای رصافی هـا دسـت بـه کار شـود.

در ایـن اعامیـه همچنیـن از بانـک مرکزی خواسـته شـده 

کـه فعالیـت رصافان در والیت هـا و بازارهای بـزرگ مبادله 

پـول، قانونـی و قابل اجـرا کند.

در ایـن اعامیـه بـه همـه رصافـان در افغانسـتان هشـدار 

داده شـده کـه خدمـات پولـی را تـا اطاع بعدی بـه حالت 

تعلیـق درآورنـد و بـا هـر کس که ایـن تصمیـم را نقض کند 

بربنیـاد قوانین شـورای ملـی رصافان برخورد خواهد شـد.

دیگـر نهاد هـای اجتاعـی نیـز گفـت:« در سـال گذشـته 

صـادر  را  معامـات  رهنایـی  جدیـد  جـواز   ٥8٦ مالـی 

کردیـم و جـواز 7٠ رهنایـی معامـات را بـه دلیـل عـدم 

متدیـد جـوزا و دیگـر تخلفـات مسـدود و همچنـان 348 

جـوزا را لغـو منوده ایـم«. بـه گفتـه آقـای معنـوی در حـال 

حـارض 72 حـزب، 4 هـزار ١٠٠ نهـاد اجتاعـی و 2 هزار 

١89 رهنایـی معامات در سـطح کشـور و 24٠ عریضه 

نویـس در سـطح کابـل به طور رسـمی فعالیـت می کنند.

وزیرعدلیـه از تهیـه رهنمـود رسـیدگی بـه قضایایـی بچـه 

نیـز خـرب داده گفـت:« در سـال های گذشـته در  بـازی 

زمینـه جلوگیـری از پدیده شـوم بچه بازی در کشـور هیچ 

 شـورای رسارسی رصافان افغانسـتان رس از امروز اعتصاب 

رسارسی را در کشـور اعام کرده است.

شـورای عالـی رصافـان افغانسـتان در یـک تصمیـم تـازه 

کرده اسـت. اعـام  رسارسی  اعتصـاب  را  شـنبه  امـروز 

بانـک  هنگامی کـه  تـا  می گوینـد،  شـورا  ایـن  مسـئوالن 

مرکـزی و وزارت مالیـه در بخـش جوازهـا و مالیـه رصافـان 

اقـدام نکنـد بـه اعتصـاب کاری خـود ادامـه خواهنـد داد.

هاشـم رضوی سـخن گوی این شـورا به رادیـو آزادی گفت: 

افغانسـتان  این کـه شـورای ملـی رصافـان  »اولیـن دلیـل 

همـه رصافی های ود را تعطیل کرده اسـت، صـدور اجباری 

مجـوز رشکـت بـه رصافـان توسـط بانـک مرکـزی اسـت و 

دلیـل دوم لغـو مجوزهـای همـه رصافـان اسـت. 

کـه بـا ایـن کار حـدود ۴ هـزار رصافـی کـه در هر کـدام آن 

چهـار یـا پنج نفـر کار می کنند، بـی کار می شـوند. رهربی 

 فضـل احمـد معنـوی وزیر عدلیه کشـور می گویـد که 72 

حـزب ثبـت شـده در ایـن وزارت هیـچ کدام شـان معیارات 

قانونـی را تکمیـل نکرده اند.

برنامـه  در  دلـو(   ١٦( پنجشـنبه  روز  کـه  معنـوی  آقـای 

حسـابدهی دولـت بـه ملـت در کابـل گفـت کـه بـه زودی 

بازنگـری خواهـد شـد. احـزاب  قانـون 

انـد  ثبـت  عدلیـه  وزارت  در  کـه  افـزود:« 72 حزبـی  وی 

هیـچ کـدام شـان معیـارات قانونـی را تکمیـل نکرده انـد 

بـه همیـن دلیـل بازنگـری قانـون احـزاب را روی دسـت 

گرفته ایـم«.

وزیـر عدلیـه بیـان داشـت:« مـا تـاش داریم تا نیمه سـال 

رونـد  و  کـرده  نهایـی  را  احـزاب  قانـون  بازنگـری  جـاری 

قانونـی آن را تکمیـل کنیـم«.

بـه گفتـۀ وی، با بازنگـری قانـون احزاب، حزب هـای فعال 

در افغانسـتان بیشـرت معیـاری شـده و کمیـت آن پاییـن 

آمـده و کیفیـت آن بـه مراتـب بـاال خواهـد رفت.

وزیـر عدلیه احـزاب معیاری را برای دیموکراتیک سـاخنت 

احـزاب  عـدم  دلیـل  بـه  افـزود:«  و  مهـم خوانـده  جامعـه 

قدرمتنـد ملـی انتخابـات مـا بـه چالـش کشـیده می شـود 

اگـر مـا احـزاب قدرمتنـد ملـی داشـته باشـیم می توانیـم 

انتخابـات را در محوریـت ایـن احـزاب بـا مشـکات کمـرت 

برگـذار کنیـم«.

وی بیـان داشـت:« بایـد فعالیـت احـزاب مـورد ارزیابـی 

قـرار گیـرد تـا فعالیت هـای ایـن احزاب بـا کیفیت شـده و  

سـازمان یافتـه و ملـی شـوند«.

آقـای معنوی درقسـمت صدور جـواز رهنایـی معامات و 

اگرچـه بانـک مرکزی بـه درخواسـت رصافان پاسـخ نداده، 

امـا فریـد نوښـت آمـر بخـش رسـانه های وزارت مالیـه بـه 

مالیـه،  توازنـی در بخـش  بـر  مبنـی  ایـن شـورا  خواسـت 

چنیـن می گویـد: »وزارت مالیـه از متـام مالیـه دهنـده گان 

در  مشـکلی  و  می کنـد  گـردآوری  مالیـه  یکسـان  به گونـه 

ایـن زمینـه وجـود نـدارد، اگر کسـی در این بخش مشـکل 

دارد بـه وزارت مالیـه بیایـد خواسـت هایش بربنیـاد قانـون 

افغانسـتان  رصافـان  ملـی  شـورای  شـد.«  خواهـد  حـل 

درحالـی اعتصـاب رسارسی را اعـام کرده که بودجه سـال 

مالـی ۱۴۰۰ هنـوز از سـوی مجلـس مناینـدگان تصویـب 

نشده اسـت.  آگاهـان امـور اقتصـادی می گوینـد اگـر بـه 

زودی بـرای حـل ایـن دو معضل گام  برداشـته نشـود پیامد 

آن چالـش زا خواهـد بـود.

کار نشـده اسـت و از سـویی هـم قربانیـان بچـه بـازی بـه 

دلیـل رشم آور بـودن آن منی خواهنـد در ایـن ارتبـاط نظر 

بدهنـد«. آقـای معنـوی در قسـمت جلوگیـری از غضـب 

امـاک دولتـی و دفـاع از دارایی هـای عامـه گفـت:«  در 

سـال مالـی ١399 ه.ش بـه صـورت کل 2 هـزار و ١١3 

و  ثبـت  عدلیـه  وزارت  دولـت  قضایایـی  اداره  در  قضیـه 

رسـیدگی شـده اسـت«.

آقـای معنـوی گفـت:« با بررسـی ایـن قضایـا از غضب 7١ 

دربنـد حویلـی، ٦9 دوکان، ٦ هـزار و ٦٦٠ جریـب زمین، 

778 میلیـون افغانـی ٥.٥ میلیـون دالـر جلوگیـری شـده 

است«.

صرافان افغانستان امروز را اعتصاب سراسری اعالم کرده اند

معنوی: احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه هیچ کدام شان معیارات قانونی را ندارند


