
جاده های  حاشیه ی  در  روزها  این  که  نشاط آوری  است  بانگ  شیرین...«  انار  »انار 
پایتخت می پچید و عابران را به خرید آن دعوت می کند. این روزها، انار یکی از میوه های 
است.  افغانستان  پایتخت  جاده های  حواشی  در  میوه  فروشندگان  ویترین  وسوسه برانگیز 
و  رب  )مربا،  آن   محصوالت  دیگر  و  انار  ریخته،  پایتخت  درجاده های  دست فروش  صدها 

جوس ( را می فروشند.
کیفیت خوب و قیمت مناسب انار عابران را به خرید آن  ترغیب می کند ...

با آن که افغانستان یکی از کشورهای فقیر دنیا است اما استفاده از لوازم و محصوالت 
تکنالوژی به ویژه مبایل های هوشمند و لپ تاب در این کشور رونق خوبی دارد.

می کنند،  زندگی  شهرها  در  که  آن هایی  ویژه   به  افغان ها،  از  توجهی  قابل  بخش 
گرفته   رونق  هوشمند  موبایل های  از  استفاده  این که  کنار  در  دارند.  هوشمند  مبایل های 

است، سرقت تلفن همراه و کمپوتر، نیز کسب و کار پررونقی برای ربایندگان بوده است.
بر اساس گزارش ها در برخی موارد، سرقت مبایل، مرگ صاحبان آن را ...

مناطق مرزی افغانستان دیر زمانی  است که پناه گاه اقلیت های قومی بوده که از آزار 
و اذیت در چین فرار می کنند. در قرن هجدهم زمانی که امپراتوری چینگ، سین کیانگ را 
فتح کرد، اویغورهایی که علیه حاکمیت چینگ شورش کردند، به بدخشان فراری شدند. 
این که بجینگ و  از  اویغورها به خصوص پس  امروزه، کارزار و محدودیت های چین علیه 
مقامات محلی سرکوب و سخت گیری بر آزادی ، دین و فرهنگ اویغورها را شدت بخشیدند، 
این اقلیت را به مهاجرت جمعی به افغانستان وا داشته است. اویغورها گروه اقلیت مسلمان 

ترک زبانند که در منطقه ی غربی سین کیانگ زندگی می کنند ...

انار افغانستان؛ افزایش تولید، 
کاهش قیمت و چالش ها در صادرات

ساخت سیستم ثبت وسایل الکترونیک؛ 
آیا سارقین ردیابی می شود؟

برای آن ها افغانستان امن تر از چین است

۴۵ ۳

گزارش سیگار و مسأله 
جنگ و صلح با طالبان 

کرده  اعالم  تازه اش  گزارش  در  سیگار 
به  دولت  کنترل  تحت  مناطق  درصدی  که 
56 درصد از کل کشور کاهش یافته است. 
افغانستان  دولت  سیگار  گزارش  اساس  بر 
درصد   1 فقط  حاال  تا  گذشته  سال  از 
دست  از  افغانستان  خاک  بر  را  کنترلش 
داده اما درصدی حاکمیت و کنترل مستقیم 
سقوط  قبل  سال  سه  با  مقایسه  در  دولت 
چشم گیری را از 72 درصد در 1394 به 56 
درصد در سال 1397 نشان می دهد. ارزیابی 
طالبان  و  دولت  کنترل  درصدی  از  سیگار 
مهم  لحاظ  دو  به  افغانستان  جغرافیای  بر 
است: گفت وگوهای صلح و بررسی استراتژی 

جنوب آسیای امریکا. 
در حالی که درصدی کنترل و حاکمیت 
دولت برخاک افغانستان سال به سال محدود 
افغانستان  حکومت  می شود،  محدودتر  و 
و  تأثیرات  از  ارزیابی شان  در  امریکایی ها  و 
ترمپ  دونالد  جدید  استراتژی  پیامدهای 
آن  توجه  قابل  آسیا که بخش  برای جنوب 
در  استراتژی  این  نتایج  ارزیابی  به  معطوف 
افغانستان است، خوشبین و راضی است. در 
سطح گفت وگوهای رسانه یی و سیاست های 

اعالمی، دولت افغانستان در ...

۲ ۲

Saturday  03 November 2018  year 07  1608

شنبه  ۱2 عقرب ۱397  سال هفتم  ۱۶۰8

کمیسیون انتخابات: 
انتخابات ریاست جمهوری در 

۳۱ حمل سال آینده برگزار می شود

این  تولیدات  است.  دنمارکی  کفش  تولید  کمپنی  یک   )Ecco( اکو 
نمایندگی  کشور  در ۷۰  که  است  جهانی  برند  مشهورترین  کمپنی، 
رسمی دارد. کابل اکو ال تی دی، تنها نماینده انحصاری این کمپنی در 
افغانستان است که از ۲۰۰۵ به این سو فعالیت می کند. کمپنی اکو 
در هر فصل، نمایشگاه بین المللی جدیدترین محصوالت اش را دایر 
می کند. فروشگاه کابل اکو ال تی دی به عنوان تنها نماینده رسمی این 
کمپنی در افغانستان، بیش از ۱۰۰۰ مدل کفش در فروشگاهش دارد.

و  واردکننده  تنها  و  بزرگ ترین  ال تی دی،  اکو  کابل  آن،  بر  عالوه 
فروشنده ی دیگر برندهای جهانی مثل فیدلی )FEdElE( ایتالیایی و الید 

)lloYd( آلمانی در افغانستان است. 
فروشگاه کابل اکو ال تی دی )KABUl EcHo lTd(؛

فروشگاه ویژه شیک پوشان!

فروشگاه کفش کابل اکو ال تی دی
وارد کننده ی انحصاری برند اکو در افغانستان

با دوامصددرصد چرم اصلیطراحی زیبا

0708088355 /0799577879
0775698794 /0771785466

0202204088

Add: Ansari Squre, Kabul city center, 2th floor,
Store No: F30, Kabul-Afghanistan
Contact No:

Tel: 
E-mail: yahiaalizada@yahoo.com



ســخن گوی  مجاهــد،   بصیــر  روز:  اطالعــات 
ــه آتش ســوزی در جــاده ی  ــد ک ــل می گوی ــس کاب پولی

ــت. ــده اس ــار ش ــل مه ــهر کاب ــتون ش نادرپش
ــه )11  ــروز جمع ــر دی ــد از ظه ــد بع ــای مجاه آق
ــن  ــه ای ــه اطالعــات روز گفــت ک ــه روزنام عقــرب( ب
ــنبه  ــام، پنج ش ــش ش ــاعت ش ــی س ــوزی حوال آتش س
ــهر  ــتون ش ــاده ی نادرپش ــواه در ج ــت خیرخ در مارک
کابــل رخ داده و ســپس بــه مارکت هــای همجــوار 

ــرده اســت. ــرایت ک س
او گفــت کــه در ایــن مارکــت وســایل الکترونیکــی 
چــون موبایــل، ال ســی دی، یخچــال، ماشــین کاالشــویی 

ــه فــروش می رســید. و ... ب
بــه گفتــه ی ســخن گوی پولیــس کابــل،  بــا وجــود 
کاپیســا،  پــروان،   والیت هــای  از  کمــک  دریافــت 
وزارت دفــاع و شــهرداری کابــل، آتش ســوزی تــا 
ــن  ــی از ای ــروز در بخش های ــح دی ــاعت 3:30 صب س
ــه از  ــود ک ــن ب ــا برای ــان داشــت و تالش ه جــاده جری

ــود. ــری ش ــترش آن جلوگی گس
ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر آقــای مجاهــد بــه 
ــی ســاعت  ــه ال ــود ک ــه ب ــات روز گفت ــه اطالع روزنام
10:00 پیــش از چاشــت دیــروز پنج شــنبه آتش ســوزی 
در بخش هایــی از ایــن ســاحه بــه گونــه ی کامــل مهــار 

نشــده اســت.
ــی  ــل اصل ــون دلی ــه تاکن ــت ک ــد گف ــای مجاه آق
وقــوع ایــن آتش ســوزی مشــخص نشــده امــا احتمــال 
ــرق  ــارتی ب ــل ش ــه دلی ــوزی ب ــه آتش س ــی رود ک م
صــورت گرفتــه باشــد. او افــزود: »در حــال حاضــر تیم 
بررســی پولیــس کابــل در ســاحه حضــور دارد، احتمال 
دارد کــه آتش ســوزی بــه دلیــل شــارتی بــرق صــورت 
ــی  ــل اصل ــم دلی ــن نمی توان ــه یقی ــا ب ــد ام ــه باش گرفت
را بگویــم،  تیــم بررســی ایــن را اعــالم خواهــد کــرد.«

ــی  ــه کس ــوزی ب ــن آتش س ــه در ای ــت ک او گف
آســیب جانــی نرســیده امــا خســارات مالــی زیــادی بــه 

ــردم وارد شــده اســت. م
آذرخــش حافظــی، مســوول روابــط خارجــی 
ــانه ها  ــه رس ــع افغانســتان ب ــای تجــارت و صنای اتاق ه
گفتــه اســت کــه ایــن آتش ســوزی ده هــا میلیــون دالــر 

ــت. ــانده اس ــرر رس ــا ض ــان مغازه ه ــه صاحب ب
ــا  ــگاه ب ــج فروش ــد پن ــا می گوین ــکان مغازه ه مال
ده هــا مغــازه در ایــن آتش ســوزی حریــق شــده اســت. 
فروشــگاه خیرخــواه، اتفــاق، زرنــگار، کابــل و صدیــق 

ــت. ــا اس ــن مارکت ه ــی ای ــر از جمله ی عم
کــه  اســت  گفتــه  همچنــان  حافظــی  آقــای 
ــا  ــده و ب ــاز ش ــت آغ ــواه  مارک ــوزی در خیرخ آتش س
گســترش آن، حــدود 300 مغــازه در آتــش ســوخته اند.

امــوال  کــه  گفته انــد  نیــز  دیگــری  شــماری 
ــت. ــده اس ــب دزدی ش ــگام ش ــان در هن دکان های ش

اطالعــات روز: ســیگار یــا بــازرس ویــژه امریــکا 
بــرای بازســازی افغانســتان بــا نشــر گزارشــی از 
ــن  ــق ای ــر مناط ــت افغانســتان ب ــرل دول ــت کنت وضعی
کشــور پــرده برداشــته و گفتــه اســت کــه در ســه مــاه 
اخیــر کنتــرل دولــت افغانســتان بــر مناطــق ایــن کشــور 

ــه اســت. کاهــش یافت
ســیگار در ایــن گــزارش گفتــه اســت کــه کنتــرل 
و نفــوذ دولــت افغانســتان از ۷۲ درصــد در مــاه عقــرب 
13۹۴ بــه ۵۶ درصــد در عقــرب امســال کاهــش یافتــه 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته دولــت 

بــر ۵۷ درصــد خــاک کشــور کنتــرل و نفــوذ داشــت.
در گــزارش ســیگار آمــده اســت کــه از ۴0۷ 
ولســوالی، دولــت افغانســتان بــر ۷۵ ولســوالی کنتــرل 
ــن  ــوع ای ــوذ دارد. مجم ــر نف ــوالی دیگ ــر1۵1 ولس و ب
ــد  ــه ۶۵ درص ــود ک ــوالی می ش ــوالی ها ۲۲۶ ولس ولس

ــد. ــی می کنن ــور در آن زندگ ــت کش جمعی
اداره بــازرش ویــژه امریــکا بــرای بازســازی 
ــال  ــه س ــه در س ــت ک ــه اس ــان گفت ــتان همچن افغانس
گذشــته برخــالف دولــت افغانســتان، کنترل شورشــیان 
بــر خــاک کشــور پنــج درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــر 10 ولســوالی  ــیان ب ــه ی ســیگار شورش ــه گفت ب
کنتــرل و در 3۹ ولســوالی دیگــر نفــوذ دارد. 11 درصــد 
ــی  ــوالی زندگ ــن ۴۹ ولس ــور در ای ــت کش کل جمعی

می کننــد.
ــت افغانســتان  ــان دول ــه می ــورد منازع ســاحه ی م
ــته 11  ــال گذش ــه س ــه س ــبت ب ــز نس ــیان نی و شورش
در حــال حاضــر 13۲  و  یافتــه  افزایــش  درصــد 

ــت. ــن اس ــان طرفی ــه می ــل منازع ــوالی مح ولس
ــد  ــور تایی ــه ی کش ــال وزارت داخل ــن ح ــا ای ب
ــوالی در  ــر 1۹ ولس ــال حاض ــه در ح ــت ک ــرده اس ک

ــرار دارد.  ــت ق ــلح دول ــان مس ــرل مخالف کنت

پولیس کابل: 
آتش سوزی در جاده ی 

نادرپشتون مهار شد

سیگار: 
دولت افغانستان بر ۵۶ درصد 

خاک این کشور کنترل دارد

رییس جمهور: 
از ظرفیت و کادرهای کوچی ها در روند صلح استفاده می شود

کمیسیون انتخابات: 
انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده برگزار می شود

رييس جمهورغنى: 
در انتخابات رياست  جمهورى نامزد مى شوم 

تا كارهاى ناتمام خود را به انجام برسانم

اطالعــات روز: محمداشــرف غنــی، رییس جمهــور 
کشــور گفتــه اســت کــه از ظرفیــت و کادرهــای 
ــز در  ــح و نی ــد صل ــات، رون ــل منازع ــا در ح کوچی ه
ــی و دفاعــی اســتفاده خواهــد  ــای امنیت ــوف نیروه صف

شــد.
آقــای غنــی دیــروز جمعــه )11 عقــرب(، در دیــدار 
بــا شــماری از جوانــان کوچی هــا در ارگ ریاســت 
ــداث  ــا اح ــه ب ــت ک ــه اس ــان گفت ــوری همچن جمه
بند هــا و تطبیــق پروژه هــای بــزرگ مشــکالت اســکان 
کوچی هــا حــل شــده و بــه تمامــی مشکالت شــان 
ــیدگی  ــدت رس ــدت و درازم ــدت، میان م ــاه م در کوت

می شــود.
بــه  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  اســت  گفتــه  او 
وزارت خانه هــا هدایــت داده شــده تــا در بودجــه ی 
ــاص  ــا اختص ــه کوچی ه ــخص را ب ــهم مش ــی، س مل
دهنــد و در برنامــه ی میثــاق شــهروندی نیــز در رابطــه 

بــه دادن ســهم بــه کوچی هــا هدایــت داده شــده اســت.
ــته  ــی  خواس ــان کوچ ــی از جوان ــور غن رییس جمه
اســت تــا طرح شــان را در رابطــه ی تحــول در زندگــی 
همچنــان  و  کوچی هــا  مالــداری  رشــد  کوچی هــا، 
ارتقــای ریاســت عمومــی انســجام امــور کوچی هــا بــه 
عنــوان یــک اداره ی درجــه اول بــا ریاســت جمهــوری 

شــریک کننــد.
ــا  ــی کوچی ه ــورای عال ــه ش ــت ک ــان گف او همچن
ــا  ــت ت ــز خواس ــی نی ــان کوچ ــده و از جوان ــاد ش ایج

ــد. ــی کنن ــورا معرف ــن ش ــان را در ای نمایندگان ش
آقــای غنــی همچنــان افــزوده اســت: »علف چرهــا 
ــه ارزش  ــوند، بلک ــت نمی ش ــان مدیری ــه فرم ــا ب تنه
مــردم  بــه  بایــد  جامعــه  بــرای  مالــداری  رشــد 
ــت از  ــرای حفاظ ــی ب ــه اداره ی اراض ــود. ب ــح ش واض
ــورد  ــا آن را م ــت داده شــده اســت ت ــا هدای علف چره

ــد.« ــرار ده ــی ق بررس

ــا  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــات روز: کمیس اطالع
ــت  ــوری گف ــت جمه ــات ریاس ــم انتخاب ــالم تقوی اع
ــخ 31 حمــل ســال 13۹8  ــه تاری ــات ب ــن انتخاب ــه ای ک

ــد. ــد ش ــزار خواه ــیدی برگ خورش
براســاس ایــن تقویــم انتخاباتــی،  ثبــت نــام تقویتــی 
رأی دهنــدگان بــه تاریــخ 1 قــوس ســال جــاری آغــاز و 

بــرای یــک مــاه ادامــه خواهــد یافــت.
ــات ریاســت جمهــوری  ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ثب
نیــز بــه تاریــخ ۲۴ قــوس ســال جــاری آغــاز و الــی ۹ 

جــدی ســال جــاری ادامــه خواهــد یافــت.
ــی  ــج نهای ــه نتای ــت ک ــده اس ــم آم ــن تقوی در ای
ــوزای  ــخ ۹ ج ــه تاری ــوری ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــد ش ــالم خواه ــده اع ــال آین س
ــد، دور دوم  ــه نرس ــه نتیج ــات ب ــن انتخاب دور اول ای
ــوزا  ــخ ۲3 ج ــه تاری ــوری ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــیون  ــی کمیس ــاون عملیات ــی،  مع ــیمه بادغیس وس
مســتقل انتخابــات دیــروز جمعــه )11 عقــرب( در 
ــای  ــی و نهاده ــزاب سیاس ــا اح ــورتی ب ــت مش نشس
جامعــه ی مدنــی در مــورد برگــزاری انتخابــات ریاســت 
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــت ک ــوری گف جمه
انتخابــات پارلمانــی والیــت غزنــی و انتخابــات شــورای 

ــد شــد. ــزار خواه ــان برگ ــه ی همزم ــه گون ــی ب والیت

خانــم بادغیســی همچنــان گفــت کــه یــک گزینه ی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ــن اســت ک ــر ای دیگ
ــات  ــن انتخاب ــز روی ای ــا تمرک ــود ت ــزار ش ــا برگ تنه

بیشــتر شــود.
او تأکیــد کــرد در صورتــی کــه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و شــورای والیتــی همزمــان برگــزار شــود، 
ــردم  ــتراک م ــده و اش ــرف آن ش ــری ص ــه ی کمت هزین

نیــز گســترده خواهــد بــود.
معــاون عملیاتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــورت برگ ــه در ص ــت ک گف
جمهــوری و شــورای والیتــی به گونــه ی همزمــان، 

ــود. ــد ب ــر خواه ــز کمت ــی نی ــای امنیت چالش ه
خانــم بادغیســی تأکیــد کــرد کــه بحث هــا در 
ــات  ــه انتخاب ــی ک ــان دارد و در صورت ــورد جری ــن م ای
ریاســت جمهــوری و شــورای والیتــی همزمــان برگــزار 
ــر  ــی تأخی ــا کم ــی ب ــورای والیت ــات ش ــود،  انتخاب نش

ــد شــد. ــزار خواه برگ
ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر حفیــظ اهلل 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــخن گوی کمیس ــمی،  س هاش
ــوری  ــات ریاســت جمه ــم انتخاب ــه تقوی ــود ک ــه ب گفت
ــزاب  ــت،  اح ــورت حکوم ــس از مش ــده و پ ــی ش نهای
ــد  ــی،  اعــالم خواه ــه ی مدن ــای جامع سیاســی و نهاده

ــد. ش

ــی، رییس جمهــور  اطالعــات روز: محمد اشــرف غن
ــردن  ــل ک ــور تکمی ــه منظ ــه ب ــت ک ــه اس ــور گفت کش
ــار  ــوری اش، ب ــت  جمه ــام دور اول ریاس ــای ناتم کاره
دیگــر خــودش را در انتخابــات ریاســت  جمهــوری 

13۹8 نامــزد می کنــد.
در  عقــرب(   10( پنج شــنبه  روز  غنــی  آقــای 
ــا نشــریه ی بلومبــرگ در کابــل گفتــه اســت  مصاحبــه ب
کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری خــودش را نامــزد 
خواهــد کــرد تــا کارهایــی کــه بــه گفتــه ی او در دور اول 
ــه پایــان  ریاســت  جمهــوری اش آغــاز کــرده اســت را ب

برســاند.
ــات  ــش جزیی ــای ناتمام ــورد کاره ــد او در م هرچن
ــرات  ــه مذاک ــت ک ــه اس ــا گفت ــرده ام ــه نک ــتر ارای بیش
ــه  ــی اســت ک ــان یکــی از کارهای ــا گــروه طالب ــح ب صل
او می خواهــد در دور بعــدی ریاســت  جمهــوری اش بــه 

ــان برســاند. پای
آقــای غنــی در انتخابــات ریاســت  جمهــوری 13۹3 
ــاوی  ــوق مس ــوازن، حق ــادی مت ــد اقتص ــر رش ــتر ب بیش

ــون تأکیــد داشــت. ــرای شــهروندان و تطبیــق قان ب
ــدد  ــزدی مج ــی از نام ــی در حال ــور غن رییس جمه
ــه  ــر داده ک ــوری خب ــات ریاســت  جمه خــود در انتخاب
ــف  ــی مخال ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــماری از اح ش
حکومــت افغانســتان نیــز صــف آرایی های شــان را 
آغــاز کــرده و در تــالش معرفــی یــک تکــت انتخاباتــی 

ــتند. هس
یکــی از ســاختارهای بــزرگ سیاســی در آســتانه ی 
ــزرگ  ــات 13۹8 خورشــیدی، تشــکیل »ائتــالف ب انتخاب
ملــی افغانســتان« اســت کــه عمدتــاً متشــکل از رهبــران 

ــد. ــادی می باش ــین جه ــزاب پیش اح
آقــای غنــی در مــورد انتخــاب معاونــان خــود 
ــه  ــک ب ــراد نزدی ــرا اف ــا اخی ــت ام ــه اس ــزی نگفت چی
ریاســت   اول  معــاون  دوســتم،   عبدالرشــید  جنــرال 
ــات  ــتم در انتخاب ــای دوس ــه آق ــد ک ــوری گفته ان جمه
آینــده ی ریاســت  جمهــوری از رییس جمهــور غنــی 

نمی کنــد. حمایــت 

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل 
انتخابــات دیــروز جمعــه، اعــالم کــرد کــه قــرار اســت 
انتخابــات ریاســت  جمهــوری بــه تاریــخ 31 حمل ســال 

ــزار شــود. ــده برگ آین
در  غنــی  رییــس  جمهــور  حــال،  همیــن  در 
ایــن مصاحبــه اش گفتــه اســت کــه طالبــان بایــد 
ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــتقیم ب ــای مس گفت وگوه
پایــان دادن بــه جنــگ 1۷ ســاله کــه در نتیجــه ی آن ده هــا 
ــارد  ــش از ۹00 میلی ــز بی ــدند و نی ــته ش ــر کش ــزار نف ه

ــد. ــت را بپذیرن ــته اس ــه برداش ــر هزین دال
گروه هــای  دیگــر  و  طالبــان  او،  گفتــه ی  بــه 
ــکان  ــه م ــتان را ب ــا افغانس ــد ت ــالش دارن ــتی ت تروریس

پــرورش خشــونت تبدیــل کننــد.
آقــای غنــی تأکیــد کــرده اســت: »صلــح پایــدار را 

ــه گونــه ی دوامــدار دنبــال کنیــم.« بایــد ب
ــی  ــارات را در حال ــن اظه ــی ای ــور غن رییس جمه
مطــرح کــرده اســت کــه گــروه طالبــان همــواره مذاکرات 
مســتقیم بــا دولــت افغانســتان را رد کــرده و بــه مذاکرات 
مســتقیم بــا ایــاالت متحــده ی امریــکا تأکیــد کرده اســت.
ــرا  ــکا اخی ــه ی امری ــم، وزارت خارج ــویی ه از س
ــکا در افغانســتان و  ــزاد،  ســفیر پیشــین امری زلمــی خلیل
ــرای  ــکا ب ــژه ی امری ــده ی وی ــوان نماین ــه عن ــراق را ب ع
صلــح افغانســتان تعییــن کــرد. وزیــر خارجــه ی امریــکا 
ــنگتن  ــای واش ــزاد، تالش ه ــای خلیل ــه آق ــود ک ــه ب گفت
در بــاره ی چگونگــی پشــتیبانی از گفت وگوهــای صلــح 
ــن  ــازی ای ــان و زمینه س ــا طالب ــتان ب ــت افغانس حکوم

ــرد.  ــد ک ــری خواه ــا را رهب گفت وگوه
پــس از آن زلمــی خلیلــزاد در یــک ســفر ده روزه از 
افغانســتان، پاکســتان، عربســتان و قطــر دیــدن کــرده و بــا 

نماینــدگان طالبــان در قطــر نیــز دیــدار کــرد.
بــه دنبــال ایــن ســفر خلیلــزاد، پاکســتان مــال 
بــرادر، یکــی از بنیان گــذاران گــروه طالبــان را از زنــدان 
ــرادر در  رهــا کــرد. طالبــان نیــز اعــالم کــرد کــه مــال ب
نتیجــه ی »تفاهــم سیاســی« دولــت امریــکا از زنــدان آزاد 

شــده اســت.
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ارزیابـی نتایـج این اسـتراتژی حتا پیشـتاز تر 
اسـت.  بـوده  امریکایی هـا  از  و خوشـبین تر 
دولـت  مقامـات  و  غنـی  رییس جمهـور 
افغانسـتان در سـطوح متفـاوت از تأثیـرات 
کرده انـد.  رضایـت  ابـراز  اسـتراتژی  ایـن 
و  مالـی  حمایـت  از  افغانسـتان  حکومـت 
تجهیزاتـی امریکا و حامیان دولت افغانسـتان 
و  هوایـی  نیروهـای  تقویـت  راسـتای  در 
ارتقـای ظرفیـت نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 
افغانسـتان بارهـا بـه عنوان یک دسـتاورد یاد 
کـرده اسـت. دولـت افغانسـتان بـا اتـکا بـر 
آمارهـای متناقضـی چـون فعالیـت ۲۲ گروه 
تروریسـتی در افغانسـتان و حمایت شماری 
از کشـورهای همسـایه از ایـن گروه هـا، در 
و  پناهگاه هـا  و  پاکسـتان  بـر  فشـار  اعمـال 
آموزشـگاه های تروریسـم ابـراز خوشـحالی 
کـرده و همـواره در پـی اعمال فشـار بیشـتر 
بـوده اسـت. بـه همیـن منـوال امریکایی هـا 
از  اعالمی شـان  سیاسـت های  در  نیـز 
اسـتراتژی جدیـد دولـت دونالـد ترمـپ در 
جنـوب آسـیا ابـراز خوشـبینی کـرده و گفته 
اسـت کـه سیاسـت های جدیـد ایـن کشـور 
منجـر بـه بهبـود وضعیـت نیروهـای امنیتـی 
و قطـع منابـع عایداتی گروه های تروریسـتی 

است. شـده 
اکنـون حقیقـت روشـن امـا ایـن اسـت 
کـه ایـن اسـتراتژی در میان تنش هـای متعدد 
منطقه یـی و رویکرد هژمونیـک رقیبان متکثر 
امنیتـی و سیاسـی در منطقـه، زمین گیر شـده 
اسـت. گـزارش تـازه ی سـیگار در قـدم اول 
بیان گـر قـدرت رو بـه افزایش طالبان اسـت. 
گروهـی که بـا حمایت های بومـی و مذهبی 
مـادی،  و حمایت هـای  افغانسـتان  درون  از 
بازیگـران  از سـوی  تجهیزاتـی  آموزشـی و 
هرسـال  کـه  اسـت  شـده  قـادر  منطقه یـی 
افغانسـتان  خـاک  بـر  درصـدی حضـورش 
و  ولسـوالی ها  تعـداد  و  دهـد  افزایـش  را 
واحدهـای اداری تحـت جنـگ را گسـترش 
دهـد. بنـا برایـن، گـزارش سـیگار می توانـد 
محکـی باشـد بـرای سـنجش میزان درسـتی 
حکومـت  کـه  گزارش هایـی  نادرسـتی  و 
افغانسـتان و امریکایی ها از اسـتراتژی تازه ی 
جنـوب آسـیا ارایـه می کنـد. اگـر موفقیـت 
ایـن اسـتراتژی ارزیابی قابل اعتنا و درسـت 
اسـت، چـرا میـزان تلفـات نیروهـای امینتی 
افزایـش یافتـه، جلـب و جـذب کاهـش و 
درصـدی حضـور دولـت در افغانسـتان هـر 

محدودتر؟ سـال 
مسـاله دوم و تأثیـر مهم ایـن گزارش بر 
رونـد صلح در افغانسـتان اسـت. روندی که 
سـال ها اسـت ادامـه دارد و پیشـرفت قابـل 
اطمنانـی برای نزدیک شـدن بـه گفت وگوها 
ایـن  نـدارد.  وجـود  هنـوز  صلـح  برسـر 
وضعیـت  بیان گـر  حالی کـه  در  گـزارش 
مطلـوب و خـوب طالبـان در گفت وگوهـای 
دیگـر  جانـب  از  اسـت،  صلـح  احتمالـی 
مایـه ی نگرانـی تازه بـرای دولت افغانسـتان 
و امریکایی هـا نیـز می توانـد قلمـداد شـود. 
درحالی کـه رونـد سیاسـی بـرای رسـیدن تا 
میـز مذاکـره بر سـر صلح جریـان دارد، نتایج 
ایـن تالش هـا امـا بـرای دولـت افغانسـتان 
حکومـت  نیسـت.  قناعت بخـش  امریـکا  و 
دهـه ی  یـک  در  امریکایی هـا  و  افغانسـتان 
گذشـته دو رویکرد همزمان را برای برخورد 
بـا طالبـان روی دسـت گرفتـه اسـت. صلـح 
و جنـگ همزمـان. ایـن گـزارش امـا نشـان 
می دهـد کـه مدیریـت همزمـان تالش هـای 
دیپلماتیـک و نظامی بـرای تضعیف یا توافق 
طالبـان نـاکام بوده و حتـا باعـث ناکارآمدی 
هـر دو روی کـرد نسـبت بـه گـروه طالبـان 

است.  شـده 
بنـا براین، گـزارش سـیگار یک بار دیگر 
بایسـتی ضـرورت بازنگـری رویکـرد دولت 
و امریـکا نسـبت بـه گـروه طالبـان را روی 
میـز تصمیم گیـری بکشـاند. دوام وضعیتـی 
کـه نـه جنـگ قاطـع علیـه طالبـان صـورت 
همهجانبـه ی  تالش هـای  نـه  و  می گیـرد 
صلـح بـه نقطـه ی قابـل اعتنایـی می رسـد، 
بـه نفـع طالبـان اسـت و منجـر بـه حضـور 
ایـن گـروه در مناطـق مختلـف  گسـترده تر 

افغانسـتان خواهـد شـد.  



صفحه ویـژه جـوانان

است که در سوریه می جنگند. 
شکل گیری  در  اسالمی  دولت 
افغانستان،  در  اویغور  ستیزه جویی 
شاخه ی خراسان  آن  در  که  کشوری 
دلیل  به  چین  از  اسالمی  دولت 
انتقاد  اویغور  مسلمانان  سرکوب 
چین  علیه  جهاد  خواستار  و  کرده 
شده است، نقش داشته است. اهداف 
دولت  خونین  استراتژی  و  جهانی 
سوریه  در  که  همان طور  اسالمی 
منجر  سرعت  به  شد،  داده  نشان 
نسبت  چین  رویکرد  در  تغییر  به 
در  چین  سیاست  شد.  افغانستان  به 
توسعه ـ   قبال  افغانستان  خصوص 
محور بود و حاال به هدف قراردادن 
در  خصوص  به  اویغور  شبه نظامیان 
است.  کرده  تغییر  بدخشان،  والیت 
چین دیدارها و ارتباطات دیپلماتیک 
است  داده  افزایش  کابل  با  را  خود 
همکاری ها  افغانستان  دولت  برای  و 
جمله  از  ضدتروریسم  کمک های  و 
با  مبارزه  برای  تجهیز  و  آموزش 
تهدید اویغور، فراهم کرده است. در 
 ۷3 که  کرد  وعده  چین   ،۲01۵ سال 
دولت  از  حمایت  برای  دالر  میلیون 
امنیت ملی  فراهم کند. ریاست  کابل 
افغانستان سریعا بازرگانان اویغور را 

بازداشت و به چین فرستاد. 
چین  با  افغانستان  همکاری 
به  نه تنها  اویغورها،  مسأله  مورد  در 
به  امید  خاطر  به  بلکه  پول  خاطر 
این که  بر  مبنی  چین  متقاعدکردن 
توسط  افغانستان  در  اویغورها 
این  به  و  دیده اند  آموزش  پاکستان 
ترتیب مقصر دانستن اسالم آباد برای 
می باشد.  نیز  چین،  داخلی  مسأله 
در  اسالمی  دولت  این که  از  پس 
»سرکوب«  انتقام  برای   ۲01۷ سال 
توسط  سین کیانگ  در  مسلمانان 
خون  »ریختن  به  را  چین  بجینگ، 
کرد،  تهدید  رودخانه«  حد  در 
همکاری های شان  چین  و  افغانستان 
در  مشترک  مرزی  گشت زنی   در  را 
ماه  در  دادند.  افزایش  واخان  دهلیز 
رسانه ها  گزارش  دنبال  به  سپتامبر 
مبنی بر گشت زنی نیروهای چینی در 
دهلیز واخان و ایجاد پایگاه نظامی از 
سوی چین برای انجام ماموریت های 
دهلیز،  این  در  آموزش ضدتروریسم 
سفیر افغانستان در بجینگ اعالم کرد 
آموزش  چین  در  افغان  نیروهای  که 
خواهند دید. فکر پیوستن شبه نظامیان 
دولت  خراسان  شاخه ی  به  اویغور 
بجینگ  برای  افغانستان،  در  اسالمی 

یک کابوس خواهد بود. 
تروریستی  گروه های  حضور 
اسالمی  جنبش  مانند  خارجی 
اسالمی  جنبش  و  شرقی  ترکستان 
ازبیکستان در افغانستان نشان می دهد 
که پویایی سیاسی و امنیتی داخلی در 
مرکزی  آسیای  کشورهای  و  چین 
تاجکستان،  داخلی  جنگ  مانند  ـ 
قرقیزستان،  در  قومی  درگیری 
و  ازبیکستان  در  اسالم  سرکوب 
خاورمیانه  گروه های  و  درگیری ها 
ـ  اسالمی(  دولت  و  القاعده  )مانند 
افغانستان  در  تروریسم  تشدید  در 
سرکوب  افزایش  با  داشته اند.  نقش 
شدت گرفتن  و  چین  حکومت 
اویغور  اویغور، ستیزه  جویی  مقاومت 
در افغانستان نیز با آن همراه خواهد 
خود  ماهیت  در  چین  اقدامات  شد. 
خشونت و درگیری قومی را به خاک 

افغانستان صادر می کند. 
سرکوب گرانه  سیاست های 
جمله  از  سین کیانگ،  دولت 
به  تنها  بازآموزی«،  »اردوگاه های 
اویغور  ستیزه جویی  محرک  عنوان 
افغانستان  داخلی  امنیت  پیچیدگی  و 
صلح  و  ثبات  حفظ  می کند.  عمل 
پایدار در مناطق مرزی دهلیز واخان، 
هم سازی  ارتقای  و  ترویج  با  تنها 
آزادی  و  واقعی  قومی  هم گرایی  و 
امکان پذیر  سین کیانگ  در  مذهبی 

است.

دیر  افغانستان  مرزی  مناطق 
اقلیت های  پناه گاه  که  است  زمانی  
قومی بوده که از آزار و اذیت در چین 
فرار می کنند. در قرن هجدهم زمانی 
سین کیانگ  چینگ،  امپراتوری  که 
علیه  که  اویغورهایی  کرد،  فتح  را 
کردند،  شورش  چینگ  حاکمیت 
امروزه،  شدند.  فراری  بدخشان  به 
علیه  چین  محدودیت های  و  کارزار 
این که  از  به خصوص پس  اویغورها 
سرکوب  محلی  مقامات  و  بجینگ 
و  دین  آزادی ،  بر  سخت گیری  و 
فرهنگ اویغورها را شدت بخشیدند، 
به  مهاجرت جمعی  به  را  اقلیت  این 
اویغورها  است.  داشته  وا  افغانستان 
که  ترک زبانند  مسلمان  اقلیت  گروه 
در منطقه ی غربی سین کیانگ زندگی 

می کنند.
بجینگ ادعا می کند که تروریسم 
منتقل  سین کیانگ  به  افغانستان  از 
می شود. اما در واقع، ظلم وستم چین 
سین کیانگ  در  قومی  درگیری  و 
کمک  افغانستان  بیشتر  بی ثباتی  به 
که  را  جوان  اویغورهای  و  می کند 
دولت  سوی  از  فزاینده یی  طور  به 
سوی  به  می گیرند،  قرار  هدف  چین 
مقاومت خشونت آمیز سوق می دهد. 
زمانی  از  اویغورها  از  بسیاری 
که چین این منطقه را در سال 1۹۴۹ 
تصرف کرد، مخالف حکومت بجینگ 
چینی ها  برابر  در  مقاومت  و  بوده اند 
باز می گردد. در دهه  پیش  قرن ها  به 
جمهوری های  این که  از  پس   1۹۹0
آسیای میانه به دنبال فروپاشی اتحاد 
دست  استقالل  به  شوروی  جماهیر 
یافتند، بجینگ از جاه طلبی اویغورها 
برای ایجاد دولتی ازآن خود به عنوان 
ترس  به  شرقی«  »ترکستان  دولت 
حمالت  از  پس  ویژه  به  چین  افتاد. 
و  اهداف  تا  کرد  تالش  سپتامبر   11
تروریستی  را  اویغورها  آرزوهای 
سه  »ضد  کارزار  و  کند  توصیف 
)افراط گرایی،  شیطانی  نیروی 
آغاز  را  جدایی طلبی(«  و  تروریسم 

کند. 
 ،۲010 تا   1۹۹0 سال های  بین 
دولت چین به تدریج هویت قومی و 
ـ  مذهبی اویغور را تهدید  رسوم دینی 
امنیت ملی قلمداد کرد. آزار و اذیت 
و تبعیض روزمره علیه اویغورها تنها 
پاسپورت،  به  دشوار  دسترسی  به 
اینترنت  و  بانکی  خدمات  هوتل، 
دائما  اویغور  زنان  نمی شود.  محدود 
را  حجاب شان  می شوند  مجبور 
حجب  که  محلی  مقامات  و  بردارند 
و حیای زنان مسلمان را بیانگر ایمان 
بلند  لباس های  می دانند،  آن ها  راسخ 
کشوری  در  می زنند.  قیچی  را  آن ها 
شهروندان  برای  گرم  سالح  که 
ممنوع است، روی چاقوی آشپزخانه 
باید کدهای شناسایی  در سین کیانگ 
به  فیزیکی  لحاظ  از  و  شود  حکاکی 
اسباب و وسایل خانه بسته و نصب 
باشد. اعتراضات و کشتار گسترده در 
 ،۲00۹ جوالی   ۵ در  ارومچی  شهر 
ظلم و ستم را در سین کیانگ تشدید 
و چرخه ی شریرانه ی سرکوب دولت 

و مقاومت اویغور را پدید آورد.
اویغورها  قبال  در  چین  سیاست 
ملی  اهداف  و  جاه طلبی ها  از 
متاثر است. آن طور که  گسترده تر آن 
رابرت کاپالن بیان می کند، »سرکوب 
غرب  در  اویغور  مسلمان  جامعه ی 
گزارش ها،  قرار  جمله  از  ـ  چین 
یک  به  نزدیک  توقیف  و  بازداشت 
ـ  مخفی  اردوگاه های  در  نفر  میلیون 
امپریالیستی  سیاست  کلیدی  بخش 
جدید بجینگ است.« کاپالن استدالل 
راه،  و  کمربند  ابتکار  که  می کند 
»نیازمند  چین  عظیم  منطقه یی  پروژه 
اویغور«  مردم  کامل  مطیع سازی 
کنگره ی  نزدهمین  است. در گزارش 
حزب کمونیست چین در اکتبر سال 
که چین طی چند  است  آمده   ۲01۷
دهه ی آینده »از لحاظ قدرت مرکزی 

و نفوذ بین المللی به یک رهبر جهانی 
تبدیل خواهد شد.«

تأکید چین بر قدرت این کشور، 
سیاست  بنای  سنگ  را  داخلی  ثبات 
است.  ساخته  خارجی اش  و  داخلی 
والیتی  مقامات  و  مرکزی  دولت 
تدابیر امنیت داخلی را در سین کیانگ 
تحت شعار »ضد تروریسم« و »حفظ 
ثبات« تشدید بخشیده اند. کمپین های 
باعث شده  این دست،  از  بی رحمانه 
از  رهایی  برای  اویغورها  که  است 
به  مذهبی،  و  قومی  اذیت  و  آزار 
فرار  جنوب شرقی  و  مرکزی  آسیای 

کنند. 
ارتباطات  که  اویغورها  برای 
قومی، زبانی و مذهبی با مردم آسیای 
قرقیزستان  قزاقستان،  دارند،  مرکزی 
سین کیانگ  با  که  تاجیکستان  و 
سال  در  بود.  پنا گاه  قبال  هم مرزند، 
و  اویغور  هزار   ۶0 حدود   1۹۶۲
واقعه  نام  به  که  آنچه  در  قزاق 
از  می شود،  شناخته   Ili-Qoqek
آسیای  در  مناطق  این  به  سین کیانگ 
شوروی  حکومت  تحت  و  مرکزی 
از  همه  کشورها  این  کردند.  فرار 
چین  به  وابسته  اقتصادی  لحاظ 
اویغورها  بر  چین  فشار  به  و  هستند 
همکاری  سازمان  شده اند.  تسلیم 
شانگ های با هدف قراردادن مستقیم 
اویغورها، همکاری امنیتی کشورهای 
نیروی  »سه  علیه  را  مرکزی  آسیای 

شیطانی« نهادینه کرده است. 
که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
در  اقتدارگرا  دولت های  سوی  از 
آسیای مرکزی روی اویغورها اعمال 
تنها  جنگ زده  افغانستان  می شود، 
لحاظ  از  که  می باشد  همسایه   کشور 
اویغورهایی  برای  مذهبی  و  سیاسی 
خصوص  به  پناهند،  دنبال  به  که 
طالبان،  کنترل  تحت  مناطق  در 
صعب العبور  منطقه ی  است.  امن 
به  را  سین کیانگ  که  واخان  دهلیز 
باریکه ی  می کند،  وصل  افغانستان 
عبور به والیت بدخشان است. تعداد 
اویغورهایی که در این منطقه زندگی 
 ۴۵00 به  است  ممکن  می کنند، حاال 
اخیر  مصاحبه های  باشد.  رسیده  نفر 
کارشناسان  از  برخی  با  نویسندگان 

در آسیای میانه و جنوب آسیا، نشان 
می دهد که حدود 1۵0 خانوار اویغور 

در بدخشان ساکن هستند. 
برخی از آن ها شبه نظامی هستند. 
همراه  چین  داخلی  قومی  اختالفات 
با فراز و نشیب های جنگ و سیاست 
جنبش های  ایجاد  باعث  افغانستان، 
در  اویغور  مقاومت  و  شبه نظامی 
این  از  برخی  است.  شده  افغانستان 
ارتباطات  از  مقاومت ها  و  جنبش ها 
برخوردار  نیز  القاعده  و  طالبان  با 
اویغورها  دخالت  میزان  هستند. 
همواره  اسالمی  ستیزه جویی  در 
است؛  بوده  مناقشه  مورد  شدت  به 
می کنند  ادعا  اویغور  سازمان های 
اندک  اویغور  شبه نظامیان  شمار  که 
از  و  ندارد  وجود  اصال  یا  و  است 
می کند  تالش  بجینگ  دیگر  سوی 
که تمام مقاومت اویغور را به عنوان 
پس  بکشد.  تصویر  به  افراط گرایی 

دنبال  به  و  سپتامبر   11 حمالت  از 
چین  ضدتروریسم  همکاری  آن 
 ،۲00۲ سال  در  متحده  ایاالت  و 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت 
و سازمان ملل متحد جنبش اسالمی 
سازمان  عنوان  به  را  شرقی  ترکستان 
سال  در  کردند.  معرفی  تروریستی 
از  فهرستی  چین  دولت   ،۲003
سازمان های  و  اعضا  دسته ی  اولین 
تروریستی ترکستان شرقی، به شمول 
را  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
فهرست،  این  براساس  کرد.  منتشر 
حسن محسوم و عبدالقادر یاپوچوان 
را  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
 1۹۹۷ سال  در  و  داده اند  تشکیل 
را  تروریستی  آموزشی  اردوگاه های 
در افغانستان اداره می کردند. محسوم 
در اکتبر سال ۲003 توسط نیروهای 
پاکستانی کشته شد. گزارش شورای 
 Council on( خارجی  روابط 

Foreign Relations( با اشاره 
به مقاله خبری روسی در سال 2000، 
سال  در  نشستی  در  که  می گوید 
الدن  بن   اسامه  افغانستان،  در   1999
و  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنش  به 
وعده ی  ازبیکستان  اسالمی  جنبش 

کمک مالی داد.
رژیم  سرنگونی   ،2000 سال  در 
طالبان توسط ایاالت متحده، عملیات 
در  القاعده  علیه  پاکستان  نظامی 
درونی  اختالفات  و  قبایلی  مناطق 
در  جنگیدن  سر  بر  اویغور  جنبش 
کنار القاعده در مناطق مرزی پاکستان 
جنبش  سازمان دهی  و  افغانستان  ـ 
باعث  سین کیانگ،  در  ناسیونالیستی 
در  اویغور  شبه نظامی  کاهش حضور 
متحد  ملل  سازمان  شد.  افغانستان 
برآورد کرده است که در سال 2007 
اسالمی  جنبش  عضو   200 حدود 
ترکستان شرقی در افغانستان حضور 
داشتند. برخی از اعضای این جنبش 
خاورمیانه  به  یاپوچوان  توصیه ی  به 
از جمله ترکیه و سوریه فرار کردند. 
سازمان شبه نظامی جدید اویغور، 
یعنی حزب اسالمی ترکستان در سال 
2006 در افغانستان و پاکستان شروع 
به ظهور کرد. حزب اسالمی ترکستان 
در تالش برای هدف قراردادن چین 
مختلف،  نقاط  در  چین  منافع  و 
به  چین  در  را  حمالتی  مسوولیت 
ادعای  چین  است.  گرفته  عهده 
بر  مبنی  را  ترکستان  اسالمی  حزب 
در شانگهای و  اتوبوس  بمب گذاری 
المپیک  بازی های  از  پیش  کونمینگ 
کرد. پس  رد  در سال 2008  بجینگ 
در  سوریه  داخلی  جنگ  شروع  از 
ترکستان  اسالمی  2011، حزب  سال 
در سوریه در کنار گروه های مختلف، 
جنگ  حال  در  القاعده  جمله  از 
می گوید  گزارش  یک  است.  بوده 
خوبی  به  اویغور   500 تا   300 که 
نقش  میدان دیده،  و  سازمان دهی شده 
کلیدی را در حمالت تهاجمی زمینی 
مناطق  در  اسد  بشار  نیروهای  علیه 
استخدام  سند  کرده اند.  ایفا  شمالی 
از  دست آمده  به  سربازگیری  و 
دولت اسالمی، نام 114 جنگ جو از 
اویغورهای سین کیانگ فهرست شده 
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سازمان شبه نظامی جدید اویغور، یعنی 
حزب اسالمی ترکستان در سال 2006 در 

افغانستان و پاکستان شروع به ظهور کرد. حزب 
اسالمی ترکستان در تالش برای هدف قراردادن 
چین و منافع چین در نقاط مختلف، مسوولیت 

حمالتی را در چین به عهده گرفته است. 
چین ادعای حزب اسالمی ترکستان را مبنی بر 
بمب گذاری اتوبوس در شانگهای و کونمینگ 

پیش از بازی های المپیک بجینگ در سال 2008 
رد کرد. پس از شروع جنگ داخلی سوریه در 
سال 2011، حزب اسالمی ترکستان در سوریه 

در کنار گروه های مختلف، از جمله القاعده در 
حال جنگ بوده است. یک گزارش می گوید که 
300 تا 500 اویغور به خوبی سازمان دهی شده 

و میدان دیده، نقش کلیدی را در حمالت 
تهاجمی زمینی علیه نیروهای بشار اسد در 

مناطق شمالی ایفا کرده اند. سند استخدام و 
سربازگیری به دست آمده از دولت اسالمی، نام 
114 جنگ جو از اویغورهای سین کیانگ فهرست 

شده است که در سوریه می جنگند. 

برای آن ها افغانستان 
فارن پالیسیـ  هایون ما و آیوی جنیفر چانگامن تر از چین است

مترجم: جلیل پژواک
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انار افغانستان؛ افزایش تولید، 
کاهش قیمت و چالش ها در صادرات

از  بیـش   قندهـار  در  تنهـا  آبیـاری 
زمیـن  جریـب   ۵00 و  هـزار  دو 
کـرده  تبدیـل  انـار  باغسـتان  بـه  را 
کـه  می گوینـد  مسـووالن  اسـت. 
بـه  انـار،  محصـوالت  بهبـود  بـرای 
حرفه یـی  آموزش هـای  دهقانـان 
باغـداری داده انـد تـا آن ها بـا کنترل 
بیماری هـای گیاهـی و تجویـز دارو 
از درختـان انـار حاصـالت بیشـتر و 

بگیرنـد. باکیفیت تـری 
زراعـت  وزارت  سـخن گوی 
دهقانـان  بـه  »مـا  می گویـد: 
آمـوزش می دهیـم تـا بـا روش هـای 
و  شـده  آشـنا  باغـداری  نویـن 
یابـد.  افزایـش  محصوالت شـان 
در  محصـوالت  ایـن  عرضـه ی  بـا 
بـر  مضـاف  جهانـی،  بازار هـای 
آمـدن  بـرای دهقان هـا و  سـوددهی 
اقتصـاد  زندگی  شـان،  در  تغییـر 

می کنـد.« رشـد  افغانسـتان 
بسـته بندی غیرمعیـاری محصوالت 

بـرای صادرات
مناسـب  نـرخ  بـا  انـار  فـروش 
بزرگ تریـن مشـوق دهقان هـا بـرای 
کشـت و حاصل برداری از آن اسـت. 
می گوینـد  باغـداران  از  تعـدادی 
کـه نـرخ فـروش انـار در بازارهـای 
بـرای  و  نیسـت  به صرفـه  داخلـی 
از کشـور،  بـه خـارج  صـادرات آن 
هنـوز بـا مشـکالت زیـادی مواجـه 

می شـوند.
باغـداران،  از  نقـل  بـه 
بـه  انـار  صادراتـی  محموله هـای 
فرصتـی بـرای صـدور بـه خـارج از 
ایـن فرصـت  امـا  نیـاز دارد  کشـور 
فراهم نشـده اسـت. آن هـا می گویند 
نیـاز  توجهـی  قابـل  زمـان  بـه  کـه 
بـه  شـان  محصـوالت  تـا  دارنـد 
گل آغـا  برسـد.  جهانـی  بازار هـای 
انـار  فروشـندگان  از  یکـی  فهیمـی 
می گویـد: »مـن انـار را از باغـداران 
می خـرم امـا بـرای فـروش آن بایـد 
برخـی  در  بکشـم.  انتظـار  بسـیار 
باعـث  فـروش،  در  تأخیـر  مـوارد، 
می شـود.« محصـوالت  پوسـیدگی 
باغـداران،  دگـر،  سـوی  در 
بـرای  مناسـب  امکانـات  نبـود  از 
انار شـان  محموله هـای  از  نگهـداری 
شـاکی هسـتند. ادعایی که مسـووالن 
آن  تجـارت  و  صنعـت  وزارت 
قوقنـدی  مسـافر  می کننـد.  رد  را 
و  صنعـت  وزارت  سـخن گوی 
کـه  می گویـد  افغانسـتان  تجـارت 
افغانسـتان  زراعتـی  فراورده هـای 
مواصالتـی  راه هـای  از  اسـتفاده  بـا 
بـه زود تریـن فرصـت بـه بازار هـای 

می شـود. صـادر  جهانـی 
آقـای قوقندی می گویـد که تنها 
دلیـل تأخیـر در انتقـال و صـادرات 
فراورده هـای زارعتـی بـه خـارج از 
کشور، اسـتندرد پایین و غیرحرفه یی 
در بسـته بندی محموله هـای زراعتـی 
در  مـا  مشـکل  »اکنـون،  اسـت: 
زراعتـی،  فراورده هـای  صـادرات 
غیرحرفه یـی  بسـته بندی  صرفـا 
تـالش  مـا  اسـت.  محصـوالت 
بسـته های  ارایـه ی  بـا  کـه  می کنیـم 
بسـته بندی  خصـوص  در  آموزشـی 
حرفه یـی محصـوالت، ایـن مشـکل 

را رفـع کنیـم.«
کـه  می گویـد  قوقنـدی  آقـای 
بـرای  تجـارت  و  صنعـت  وزرات 
تمـام محصـوالت زراعتی افغانسـتان 
بازاریابـی می کنـد و هرگـز دهقان ها 
و تولیدکننـدگان را تنهـا نمی گـذارد.

بانـگ  شـیرین...«  انـار  »انـار 
نشـاط آوری  اسـت کـه ایـن روزهـا 
پایتخـت  جاده هـای  حاشـیه ی  در 
می پچیـد و عابـران را بـه خریـد آن 
انـار  ایـن روزهـا،  دعـوت می کنـد. 
وسوسـه برانگیز  میوه هـای  از  یکـی 
ویترین فروشـندگان میوه در حواشی 
جاده هـای پایتخت افغانسـتان اسـت. 
درجاده هـای  دسـت فروش  صدهـا 
دیگـر  و  انـار  ریختـه،  پایتخـت 
محصـوالت آن  )مربا، رب و جوس ( 

می فروشـند. را 
کیفیت خـوب و قیمت مناسـب 
انـار عابـران را بـه خریـد آن  ترغیب 
می کنـد. اگرچـه قیمـت مناسـب این 
میـوه احتمـاال بـرای مشـتریان آن به 
صرفـه اسـت امـا در سـوی دیگـر، 
را  انـار  تولیدکننـدگان  و  باغـداران 

متأثـر کرده اسـت.
بـرای  بدشانسـی  ارزان؛  انـار 
بـرای  به صرفـه  باغـداران، 

ن  ا ر ا یـد خر
از  یکـی  فضلـی  صدیـق اهلل 
صدهـا فروشـنده ی انـار را در یکـی 
از جاده هـای پایتخـت دیـدم. او بـا 
بلنـد سـعی می کـرد توجـه  صـدای 
عابـران را بـه کراچـی دسـتی اش که 
روی آن انـار چیده بـود، فـرا بخواند. 
از او در مـورد وضعیـت کار و بارش 
»درد  بـود:  کوتـاه  پرسـیدم. جـواب 

زیـاد اسـت امـا سـود انـدک.«
تنهـا منبـع درآمـد او محصوالت 
درختـان انـارش اسـت کـه سـال ها 
در  اکنـون  و  داده  پـرورش  را  آن 
حـد قابـل قبولـی محصـول می دهد. 
مخـارج  آن،  فـروش  از  بایـد  او 
خانـواده اش را تأمیـن کنـد. بـه دلیل 
فراوانـی انـار در بـازار، سـود قابـل 
توجهـی عایـد صدیـق اهلل نمی شـود. 
او می گویـد: »کیفیت انـواع انارهایی 
بـه فـروش می رسـد،  بـازار  کـه در 
فراوانـی  نـدارد.  چندانـی  تفـاووت 
انـار در بـازار بـه کاهـش قیمـت آن 
منجـر شـده اسـت. ارزانی انـار برای 

خانـواده ام خبـر خوبـی نیسـت.«
تمـام  کـه  می گویـد  صدیـق اهلل 
نفـره اش  ده  خانـواده ی  اعضـای 
برداشـت  و  نگهـداری  مصـروف 
»مـن  اسـت:  انـار  بـاغ  از  محصـول 
معیشـت،  امـرار  بـرای  و  باغـدارم 
همکارنـد.«  مـن  بـا  اوالدهـا  تمـام 
بـه بـاور صدیـق اهلل، چیـدن انار 
آسـان نیسـت و بایـد بـا دقـت انجام 
شـود. در صورتـی کـه ایـن میـوه به 
از درخـت آن چیـده نشـود،  دقـت 
بـه زودی آسـیب می بینـد. از سـوی 
دیگـر، انـار بـه محـض رسـیدن باید 
صـورت  در  چـون  شـود  فروختـه 
تأخیـر در فـروش، قیمـت آن کاهش 
می  یابـد. »حتـا انارهـای کـه پوسـت 
کلفـت دارد هـم باید به دقـت چیده 
شـود. این میوه، مسـتعد فاسـد شدن 

» است.
از  را  انـار  فرزنـدان صدیـق اهلل، 
می چیننـد.  دسـت  بـا  آن  درختـان 
درخـت  شـاخه های  از  انـار  چیـدن 
آن بـدون امکانـات محصول برداری، 
دشـوار اسـت. اگـر انارهـا بـه قیمت 
مناسـب فروخته شود، دشـواری کار 
فرزنـدان صدیـق  اهلل را جبران کرده و 
اسـباب رضایـت و خوشـحالی ایـن 

خانـواده را فراهـم می کنـد.
» رسـیدن  می گویـد:  صدیـق اهلل 
یـک فصـل  آغـاز  معنـای  بـه  انـار، 
دشـوار بـرای فرزندانـم اسـت. آن ها 
بایـد انـار را بچیننـد و من بفروشـم. 
مناسـب  قیمـت  بـا  انـار  فـروش 
خوش شانسـی خانـواده ام اسـت امـا 
در برخـی مـوارد مثـل امسـال، مـزد 
زحماتـی کـه متقبل می  شـویم، اندک 

اسـت.«
انـار در  از وضعیـت  صدیـق اهلل 
اطالعاتـی  بین المللـی  بازار هـای 
نـدارد. فـروش او تنهـا در بازارهـای 
بـازاری  می شـود.  خالصـه  داخلـی 
اشـباح  فـراوان  انـار  ورود  بـا  کـه 
شـده و قیمت هـا را پاییـن مـی آورد. 
هرچنـد قیمـت پاییـن انـار بـرای او 

و خانـواده اش اتفـاق خوبی نیسـت، 
امـا بـا این وصـف، او راضی اسـت. 
صدیـق اهلل معتقـد اسـت کـه فراوانی 
انـار در بـازار، اراده ی خداوند اسـت 
کـه بـه درختـان و باغسـتان های انار 
افزایـش  داده و محصـوالت  برکـت 

اسـت. یافته 
محصوالت انار افغانستان

در  افغانسـتان  انـار  محصـوالت 
سـال جـاری، بیـش از 180 هزار تن 
رسـتمی  اکبـر  شده اسـت.  گـزارش 
زراعـت ،  وزارت  سـخن گوی 
»تـا  می گویـد:  مالـداری  و  آبیـاری 
کنـون حاصالتـی کـه از والیت هـای 
قندهـار، هلمنـد، هرات، بلـخ و چند 
والیـت تولیدکننـده ی انـار به دسـت 
آمـده، بیـش از 180 هـزار تن اسـت 
و انتظـار مـی رود کـه ایـن آمـار پس 
از پایـان فصل برداشـت محصول در 

سراسـر کشـور، افزایـش یابـد.«
رسـتمی،  آقـای  گفتـه ی  بـه 
اسـمش  کـه  آن  علی رغـم  قندهـار 
بـا خشـخاش گره خـورده، کمـاکان 
انـار  تولیدکننده یـی  بزرگتریـن 
والیـت  ایـن  در  اسـت.  افغانسـتان 
بیـش از ده هـزار باغـدار مصـروف 
امسـال  انارنـد.  باغ هـای  پـرورش 
حاصـالت ایـن باغـداران دسـت کم 
اسـت.  رسـیده  تُـن  هـزار   1۵0 بـه 
سـال های  نسـبت  بـه  کـه  رقمـی 
گذشـته، ۲۵ هـزار تن افزایش داشـته 

اسـت.
کـه  می گویـد  رسـتمی  آقـای 
انـار افغانسـتان از کیفیـت خوبـی در 
منطقه برخورداراسـت: »انـار قندهار، 
بهتریـن کیفیـت را در سـطح منطقـه 

دارد.«
بازار فروش داخلی و محدود

میـوه ی  انـار،  حاضـر  حـال  در 
پرمصرفـی در بـازار داخلـی کشـور 
اسـت و بـه دلیـل کیفیـت خـوب و 
نـرخ پاییـن آن، کارخانه هـای بزرگ 
تولیـد  آب انار در کشـور فعال شـده  

. ست ا

باغـداران و تولیدکننـدگان انـار، 
محصوالت شـان  کـه  می خواهنـد 
عرضـه  بین المللـی  بازارهـای  در  را 
میـزان  کـه  معتقد انـد  آن هـا  کننـد. 
محصـوالت انار افغانسـتان بیشـتر از 
تقاضـای بـازار داخلی اسـت و برای 
جلوگیـری از کاهـش قیمـت آن باید 

بـه خـارج از کشـور صـادر شـود. 
مسـووالن در وزارت صنعـت و 
تجـارت می گوینـد کـه بـا سـنجش 
نیـاز داخلی افغانسـتان، بـر آن اند که 
بـا اسـتفاده از راه هـای مواصالتی که 
بازار هـای جهانـی  بـه  را  افغانسـتان 
وصـل می کنـد، بیـش از 1۵0 هـزار 

تـن انـار باکیفیـت را صـادر کنند.
سـخن گوی  مسـافرقوقندی 
وزارت صنعـت و تجـارت می گویـد 
کـه تاکنـون ۲۶ هـزار و ۵۶۴ تُـن از 
حاصـالت انـار باکیفیـت قندهـار به 

خـارج از کشـور صادر شـده اسـت. 
از ایـن میـزان صادرات، بیـش از 50 
تُـن به دبـی، 30 تن به هندوسـتان و 
بیـش از 26 هـزار تن آن به پاکسـتان 

صادر شـده اسـت.
قـرار بـر ایـن اسـت که امسـال، 
انـار افغانسـتان به ایـران، عربسـتان، 

اروپـا و امریـکا نیـز صادر شـود.
افزایـش  بـرای  مسـووالن  تـاش 

انـار باغسـتان های 
بخش هـای  از  یکـی  زراعـت 
مهـم در رشـد اقتصـادی افغانسـتان 
درصـد   42 بـه  قریـب  اسـت. 
شـهروندان کشـور، بـا زراعـت امرار 

می کننـد. معیشـت 
اقتصـاد  در  زراعـت  نقـش 
افغانسـتان، جامعـه ی جهانـی را نیـز 
متقاعـد کـرده اسـت کـه به سـکتور 
زراعـت کشـور توجـه کـرده و برای 
کننـد.  سـرمایه گذاری  آن  رشـد 
مسـووالن وزارت زراعـت می گویند 
کـه بـا درک اهمیـت زراعـت، روی 
کشـور  زراعتـی  بخش هـای  تمـام 
تـا  اسـت  کـرده  سـرمایه گذاری 
فراورده هـای زراعی کشـور از میزان 

شـود.  بیشـتر  داخلـی  تقاضـای 
اکبر رسـتمی سخن گوی وزارت 
زراعـت می گویـد: »مثـل بخش هـای 
دیگـر، مـا روی تولیـدات انـار توجه 
آبیـاری  زراعـت،  وزارت  کرده ایـم. 
گسـترش  به خاطـر  مـال داری  و 
کـه  می کنـد  تـاش  انـار  باغ هـای 
باکیفیـت  انـار  کـه  والیت هایـی  در 
باغسـتان های  می دهـد،  محصـول 
انـار را افزایـش دهد تا صـادرات آن 

نیـز بیشـتر شـود.«
اکنـون  مسـووالن،  گفتـه ی  بـه 
بـه دلیـل سـودآوری انـار، ایـن میوه 
بـه عنـوان جایگزینـی بـرای کشـت 
غیرقانونـی تریـاک مورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت و تـاش می شـود کـه 
از فـروش انـار، عایدات بیشـتری به 
دهقانـان برسـد تـا آن هـا از کشـت 

تریـاک دسـت بکشـند.
قندهـار  از مسـووالن،  نقـل  بـه 
کـه  والیتـی  اسـت  دو  هلمنـد  و 
بیشـترین توجـه را بـه خـود جلـب 
کرده اسـت تـا باغ هـای انار، کشـت 

باشـد. آن  تریـاک  بدیـل 
و  مالـداری  زراعـت ،  وزارت 

اکنون به دلیل سودآوری انار، این میوه به 
عنوان جایگزینی برای کشت غیرقانونی تریاک 

مورد توجه قرار گرفته است و تالش می شود که 
از فروش انار، عایدات بیشتری به دهقانان برسد 

تا آن ها از کشت تریاک دست بکشند.
به نقل از مسووالن، قندهار و هلمند دو 

والیتی  است که بیشترین توجه را به خود جلب 
کرده است تا باغ های انار، کشت بدیل تریاک 

آن باشد.
وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری تنها در 

قندهار بیش  از دو هزار و 500 جریب زمین را 
به باغستان انار تبدیل کرده است. مسووالن 

می گویند که برای بهبود محصوالت انار، 
به دهقانان آموزش های حرفه یی باغداری 

داده اند تا آن ها با کنترل بیماری های گیاهی 
و تجویز دارو از درختان انار حاصالت بیشتر و 

بگیرند. باکیفیت تری 

سکینه امیری
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ساخت سیستم ثبت وسایل الکترونیک؛ 
آیا سارقین ردیابی می شود؟

صعود در میانه ی سقوط ها؛ بانک جهانی افغانستان 
را در صدر بهبوددهندگان محیط تجارت قرار داد 

شده است.
پس  که  می گوید  زالند  آقای 
تدارکاتی  پروسه ی  نهایی شدن  از 
سیستم  ساخت  که  می شود  مشخص 
وسیستم  الکترونیکی  وسایل  ثبت 

ردیابی چه مقدار هزینه بر می دارد.
ثبت وسایل  که سیستم  افزود  او 
الکترونیکی و سیستم ردیابی در تمام 
کشورها به ویژه در کشورهای همسایه 
)هند و پاکستان( کاربرد بسیار خوبی 

داشته است.
از  پس  که  می گوید  زالند  آقای 
تطبیق شدن این طرح، وقتی کسی برای 
فروشگاه  به  کمپوتر  یا  مبایل  خرید 
خریدار  مشخصات  و  اسم  می رود، 
و مشخصات وسایل خریداری شده، 

ثبت می شود.
سیستمی  زالند،  آقای  از  نقل  به 
تمام  می سازد،  مخابرات  وزارت  که 
فروشگاه هایی که جواز فعالیت دارند 
الکترونیکی  داده و وسایل  را پوشش 
که به فروش می رود، در این سیستم 

درج و ثبت می شود.
بر اساس طرح وزارت مخابرات 
و تکنالوژی، پس از این تمام وسایل 
وارد  افغانستان  به  که  الکترونیکی 
می شود، در گمرک های کشور ثبت و 

راجستر می شود.
آقای زالند می گوید که در برخی 
وارد  سرقت شده،  مبایل های  مواقع، 
مبایل ها،  این  افغانستان می شود.  بازار 
اگرچه با سیستم های ردیابی، قفل شده 
است اما قفل آن در افغانستان شکسته 

می شود.
مخابرات  وزارت  سخن گوی 
طرح،  این  برمبنای  که  می گوید 
وسایل  که  می شود  ساخته  سیستمی 
دزدی شده، دیگر در داخل افغانستان 
این  سرقت  و  نبوده  استفاده  قابل 
سودآور  سارقین،  برای  وسایل، 

نخواهد بود.
با  که  می کند  ادعا  زالند  آقای 
سیستم،  این  شدن  اجرایی  و  ساخت 

سارقین مورد پیگیرد قرار می گیرند.

صالحیت  و  شراکتی  ساختارهای  که 
را  فردی  معامالت  چالش کشاندن  به 
غیرقانونی  منافع  تقابل  از  و  تقویت 

جلوگیری می کند.
شاخص های  از  یکی  نهاد،  این 
تجارت  محیط  بهبودی  پنج گانه ی 
روند  آسان ساختن  را  افغانستان 
و  متشبثان  توسط  مالیات  تأدیه ی 
خوانده  تأدیه  این  الکترونیک کردن 
آمده  بانک  این  گزارش  در  است. 
تطبیق  با  افغانستان  »دولت  است: 
یک  مالیات،  قانون  جدید  رهنمود 
برای  را  گسترده  سهولت های  سلسله 
به  مالیات  تأدیه ی  روند  آسان کردن 
وجود آورده است.« بر اساس گزارش، 
پرداخت  زمان  رهنمود،  این  تطبیق  با 
مالیات توسط متشبثان، با پنج ساعت 
به ۲۷0 ساعت رسیده است.  کاهش، 
در حالی که این رقم به طور اوسط در 
کشورهای جنوب آسیا، به ۲۷۵ ساعت 

می رسد.
این نهاد هم چنان افزوده است که 
زمان برای تفتیش مالیات در افغانستان 
ساعت   111 به  ساعت   ۲0۷.۵ از  نیز 

کاهش یافته است.
با این حال، اما در گزارش »انجام 
بانک  میالدی«   ۲01۹ سال  تجارت 
در  افغانستان  که  است  آمده  جهانی 
 ،18۶ رتبه  ی  جایداد  ثبت  بخش های 
صدور مجوز ساختمانی رتبه ی18۴ و 
تطبیق قراردادها رتبه ی 181 را در میان 

1۹0 کشور جهان گرفته است.

از  یکی  افغانستان  که  آن  با 
استفاده  اما  دنیا است  فقیر  کشورهای 
به  تکنالوژی  محصوالت  و  لوازم  از 
ویژه مبایل های هوشمند و لپ تاب در 

این کشور رونق خوبی دارد.
افغان ها،  از  توجهی  قابل  بخش 
به ویژه  آن هایی که در شهرها زندگی 
دارند.  هوشمند  مبایل های  می کنند، 
موبایل های  از  استفاده  این که  کنار  در 
سرقت  است،  گرفته   رونق  هوشمند 
تلفن همراه و کمپوتر، نیز کسب و کار 

پررونقی برای ربایندگان بوده است.
برخی  در  گزارش ها  اساس  بر 
صاحبان  مرگ  مبایل،  سرقت  موارد، 
است.  داشته  همراه  به  نیز  را  آن 
ردیابی  سیستم  هنوز  افغانستان،  در 
سرقت رفته،  به  یا  گم شده  مبایل های 
دلیل  همین  به  و  نشده  گرفته  کار  به 
دست پولیس در کاهش سرقت مبایل 

و ابزارهای مشابه بسته است.
ساکنان  از  یکی  سرآمد،  رشید 
قبل،  سال  یک  که  می گوید  پایتخت 
سارقان سوار بر موترسایکل در مقابل 
یک پاسگاه پولیس ، تلفن همراه او را 

به سرقت بردند.
سرقت  که  است  مدعی  رشید 
تلفن همراهش دقیقا در برابر تعدادی 
پاسگاه  یک  در  مأمور  سربازان  از 
به  موفق  آن ها  و  افتاد  اتفاق  پولیس 

ردگیری سارقان نشدند.
برای  که  می گوید  سرآمد  آقای 
خرید مبایلش ۲1 هزار افغانی پرداخته 
بود. او هنوز هم نگران است که مبادا 
مبایلش  در  که  خصوصی  اطالعات 

داشت، مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

تازه ترین  در  جهانی  بانک 
که  است  کرده  اعالم  گزارشش 
افغانستان با تطبیق اصالحات تجاری 
در رده بندی جهانی تجارت، با صعود 
1۶ پلهیی، در صدر فهرست کشورهای 
قرار  تجارت  محیط  بهبوددهنده ی 

گرفته است.
این نهاد در گزارش »انجام تجارت 
سال ۲01۹ میالدی« که روز چهارشنبه 
)۹ عقرب( تحت عنوان »آموزش برای 
اصالحات« به نشر رسید، گفته است 
اقدامات اصالحی در  با  افغانستان  که 
و  کسب  یک  آغاز  و  تجارت  بخش 
از  صعود،  درجه  ده  مقیاس  به  کار، 
3۶.1۹ امتیاز به ۴۷.۷۷ امتیاز رسیده و 

رتبه ی 1۶۷ را گرفته است.
پارسال،  که  است  حالی  در  این 
انجام  گزارش  رده بندی  در  افغانستان 
 1۹0 میان  از  جهانی،  بانک  تجارت 

کشور در جایگاه 183 قرار داشت.
جهانی،  بانک  گزارش  از  نقل  به 
پنج  شامل  اصالحی،  اقدامات  این 
در  تسهیالت  فراهم آوری  شاخص 
قرضه،  به  دسترسی  جدید،  تشبث 
کوچک،  سرمایه گذاران  از  حمایت 
ورشکستگی  حل  و  مالیات  پرداخت 

می شود.
از  نقل  به  نهاد  این  گزارش  در 
تجارتی  امور  معین  صدیقی،  کامله 
وزارت تجارت و صنایع کشور آمده 
قیمت  افغانستان  دولت  که  است 
جوازها را از 3۲ هزار افغانی به 100 

رشید سرآمد که عالوه بر مبایل، 
خانواده   و  دوستان  تماس  شماره های 
فیلم های خانوادگی اش  و  و عکس ها 
می گوید،  است،  داده  از دست  نیز  را 
برای  میکانیزمی  باید  حکومت 
همراه  تلفن های  دزدی  از  جلوگیری 
ردیابی  دست کم  یا  شهروندان 
به  و  طرح  رفته  به سرقت  مبایل های 

دست اجرا بگذارد.
کارمند  که  جامی  سروش  علی 
یکی از نهادهای دولتی است، می گوید 

افغانی کاهش داده است. به گفته ی او، 
این کاهش چشم گیر در قیمت جواز، 
برای  تجارت  آغاز  در  باعث سهولت 

سرمایه گذاران شده است.
افزوده  هم چنان  صدیقی  خانم 
قیمت  ]کاهش  آن  »برعالوه ی  است: 
می توانند  اکنون  تاجران  جوازها[ 
جواز شان را ظرف دو ساعت به دست 
جواز  دریافت  این،  از  قبل  آورند. 

تجارت، روزها وقت می برد.«

برای  که  هنگامی  گذشته  سال  که 
گرفتن پاسپورت به ریاست پاسپورت 
مراجعه کرده بود، مبایلش را گم کرد.

تقریبا  که  می گوید  جامی  آقای 
۵00 عکس خانوادگی و ۲00 شماره 
تماس و پی دی اف چند کتاب را در 

حافظه ی مبایلش داشت.
حساب  همه ی  که  می گوید  او 
های کاربری در تلفنش باز بوده و به 
اطالعات  که  بود  نگران  دلیل  همین 
قرار  سوءاستفاده  مورد  خصوصی اش 

گفته  همچنان  گزارش  این  در 
شده است که افغانستان از منظر آغاز 
 1۹0 میان  در  را   ۴۹ رتبه ی  تجارت 
است  آورده  دست  به  جهان  کشور 
میالدی،  گذشته ی  سال  به  نسبت  که 
نشان  را  افغانستان  ۵8  رده یی  صعود 
این  در  پارسال  افغانستان  می دهد. 
شاخص، در جایگاه 10۷ قرار داشت.

گفته  همچنان  جهانی  بانک 
با تصویب  افغانستان  است که دولت 

بگیرد.
و  مخابرات  وزارت  تازگی،  به 
است  ساخته  را  طرحی  تکنالوژی 
وسایل  ردیابی  برای  می شود  ادعا  که 
شخصی به سرقت رفته یا گم شده مثل 
طراحی  لپ تاب  و  همراه  تلفن های 
طرح،  این  مبنای  بر  است.  شده 
شهروندان باید وسایل الکترونیک مثل 
را  هوشمندشان  مبایل های  و  لپ تاب 

در این نهاد ثبت کنند.
مخابرات  وزارت  مسووالن 

افالس  و  ورشکستگی  جدید  قانون 
دسترسی  میالدی،   ۲018 سال  در 
برای  قرضه گیری  سهولت های  به 
از  حمایت  روش های  و  متشبثان 
سرمایه گذاران کوچک را تقویبت کرده 
است. اکنون بر اساس این قانون، »به 
هر  به  نسبت  بااعتبار،  قرضه دهندگان 
اولویت  دیگری  ورشکستگی  دعوی 
دولت  آن،  بر  مضاف  می شود.  داده 
شرایط  که  است  مکلف  افغانستان 

این  که  می گویند  تکنالوژی  و 
وسایل  راجستر  و  ثبت  طرح  وزارت 
الکترونیکی را برای مصئونیت وسایل 
و  همراه  تلفن  جمله  از  الکترونیک 
مالیات  فرار  و  جرایم  از  جلوگیری 

ساخته است.
 اعزازاهلل سایر زالند، سخن گوی 
به  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
روزنامه اطالعات روز گفت که طرح 
طرف  از  الکترونیکی  وسایل  ثبت 
تأیید  کابینه،  اقتصادی  عالی  شورای 

ورشکستگی  به  رسیدگی  و  حل 
ادامه ی  زمینه ی  فراهم کردن  با  را 
طی  جریان  در  دعوی  مالک  تجارت 
زمینه ی  و  ورشکستگی  حل  مراحل 
در  قرضه دهندگان  بیشتر  سهم گرفتن 
روند رسیدگی به دعوی ورشکستگی، 

بهبود ببخشد«.
تجارت  »انجام  گزارش  در 
که  است  آمده  میالدی«   ۲۰۱۹ سال 
افغانستان در حمایت از سرمایه گذاران 
کوچک با داشتن ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، 
قرار  جدول  بیست وششم  رده ی  در 
گرفته است که نظر به سال گذشته ی 
میالدی، صعود ۱۶۳پله یی افغانستان را 
نشان می دهد. این امتیازها هم در سه 
شاخص دسترسی به شواهد و مصارف 
سهامداران،  قضایی  دعوی  حقوقی 
حقوق و نقش سهامداران در ساختار 
که  شرکت هایی  مدیریت  و  حقوقی 
سهامداران را از کنترل نادرست هیأت 
شده  می کند، سنجش  حفاظت  مدیره 

است.
به  نظر  که  است  حالی  در  این 
جهانی،  بانک  گذشته ی  سال  گزارش 
افغانستان در جایگاه ۱۸۹ در میان ۱۹۰ 
کشور جهان، دومین کشور ناامن برای 

سرمایه گذاری های کوچک بود.
این  در  جهانی  بانک  هم چنان 
جدید  قانون  ایجاد  از  گزارشش، 
و  محدودالمسوولیت  شرکت های 
تجاری  اجراآت  اصول  قانون  تعدیل 
است  کرده  ذکر  مواردی  عنوان  به 

زهرا جویا

جلیل رونق



  بخش دوم و پایانی  منبع: سالمت نیوز   بخش سوم و پایانی

www.etilaatroz.com شنبه  12 عقرب 1397  سال هفتم  شماره 1۶۰8 خبرهای خارجی

دولت جاپان الیحه  ی جدید پذیرش کارگران خارجی را تصویب کرد

رییس جمهورهای امریکا و چین درباره ی حل اختالف تجاری دو کشور گفت وگو کردند

توافق هند و کره جنوبی با امریکا بر سر معافیت از تحریم های ایران

دولـت امریـکا در وضـع یـا افزایـش 
چیـن  واردات  بـر  گمرکـی  تعرفـه  
باعـث نگرانـی در مـورد آسـیب بـه 
تاثیـری  و  شـده  بین الملـل  تجـارت 
منفـی بـر چشـم انداز اقتصـاد جهانـی 
گذاشـته اسـت. کارشناسـان اقتصادی 
هشـدار داده انـد که ادامـه ی اختالفات 
جهـان  اقتصـاد  عمـده ی  قـدرت  دو 
می توانـد بـه بـروز »جنگ تجـاری« و 
در نتیجـه، رکود اقتصـاد جهانی منجر 

شـود.

ایـن منبـع مطلـع در گفت وگو با 
بلومبـرگ خواسـته اسـت کـه نامـش 
فـاش نشـود چون بـه گفتـه ی او این 

اطالعـات محرمانه اسـت.
بـا نزدیـک شـدن زمـان اعمـال 
مرحلـه ی دوم تحریم هـا، این نگرانی 
هـم وجـود داشـته کـه ممکن اسـت 
توقـف یـا کاهـش سـریع عرضـه ی 
نفـت ایـران باعـث افزایـش ناگهانی 
در  خـام  نفـت  بهـای  چشـم گیر  و 

بازارهـای جهانـی شـود.
طبـق قوانیـن امریـکا، در اعمـال 
کشـورهای  علیـه  نفتـی  تحریـم 
ملـزم  رییس جمهـوری  خارجـی، 
اسـت اطمینـان حاصـل کنـد کـه این 
توجـه  قابـل  کمبـود  باعـث  اقـدام 
نفـت در  قیمـت  افزایـش  عرضـه و 
زیـرا  نمی شـود،  جهانـی  بازارهـای 
بهـای  افزایـش  بـه  چنیـن وضعیتـی 
خصـوص  بـه  نفتـی  محصـوالت 
می گـردد  منجـر  امریـکا  در  بنزیـن 
کـه به زیان مصـرف کننـده ی داخلی 

اسـت.
ترمـپ،  دونالـد  پنج شـنبه،  روز 
رییس جمهوری امریکا، در یادداشـت 
و  خارجـه  وزیـران  بـرای  ارسـالی 
از  کـه  گفـت  خـود  دولـت  انـرژی 
هـم  ایـران  بـدون حضـور  او،  نظـر 
عرضـه جهانـی نفـت و فرآورده های 
نفتـی کافـی اسـت و انتظـار نمی رود 
کاهـش یا توقـف فروش نفـت ایران 
بـازار  در  قیمـت  افزایـش  باعـث 

جهانـی شـود.

اطالعـات روز: دونالـد ترمـپ و 
رییس جمهورهـای  جین پینـگ،  شـی 
امریـکا و چیـن در یک تمـاس تلفنی 
تجـاری  اختـالف  کاهـش  دربـاره ی 
دو کشـور و همـکاری در عرصـه ی  
و  گفت وگـو  بین الملـل  سیاسـت 
مفیـد  را  خـود  مذاکـرات  نتیجـه ی 

کرده انـد. ارزیابـی 
بـه نقل از بی بی سـی فارسـی، در 
پـی ایـن گفت وگـو، آقـای ترمـپ در 
توییتـر خـود نوشـت: »گفت وگویـی 
طوالنـی و بسـیار خوب بـا پرزیدنت 
رییس جمهـوری  جین پینـگ،  شـی 
چیـن دربـاره ی موضوعـات متعددی 
بیشـتر  تاکیـد  امـا  کردیـم  صحبـت 
بـر تجـارت بـود. مذاکـرات در ایـن 
زمینـه خیلـی خوب پیشـرفت داشـته 
و مالقاتـی هـم در حاشـیه ی اجالس 
برنامه ریـزی  آرژانتیـن  در   ۲0 گـروه 
خوبـی  مذاکـرات  همچنیـن  شـده. 

دربـاره ی کـره شـمالی داشـتیم.«
قرار اسـت اجـالس گـروه ۲0 با 
شـرکت سـران و رهبـران قدرت های 
از  تعـدادی  و  جهـان  اقتصـادی 
در  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 

اطالعـات روز: برخـی مقام های 
و  هنـد  کـه  گفته انـد  مطلـع  محلـی 
کـره جنوبـی بر سـر ادامـه ی واردات 
نفـت از ایـران بـا وجـود تحریم های 
توافقـی  بـه  واشـنگتن  بـا  امریـکا، 

رسـیده اند. اجمالـی 
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، 
مشـاور  بولتـون،  جـان  پیش تـر 
شـورای امنیـت ملـی امریـکا، گفتـه 
بـود امریـکا مایـل نیسـت در جریان 
کشـورهای  بـه  ایـران،  تحریم هـای 
آسـیب  خـود  هم پیمـان  و  دوسـت 

برسـاند.
اقتصـادی  خبـری  شـبکه ی 
کـه  اسـت  داده  گـزارش  بلومبـرگ 

همیـن مـاه در آرژانتیـن برگزار شـود 
و بـه گفته ی منابـع امریکایـی، دونالد 
ترمـپ از دولت خود خواسـته اسـت 
تـا پیش نویـس توافقنامه یـی بـا چیـن 
را بـرای بررسـی در مالقـات بـا آقای 

شـی در آرژانتیـن تهیـه کننـد.
خبرگـزاری دولتـی چین ـ شـین 
مـورد  در  گزارشـی  در  نیـز  ـ  هـوا 
تمـاس تلفنـی آقایـان شـی و ترمـپ 
بـه  تمـاس  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 
امریـکا  رییس جمهـوری  درخواسـت 
صـورت گرفـت و در جریـان آن، او 
ابـراز امیـدواری کـرد کـه رهبـران دو 
ادامـه  خـود  تماس هـای  بـه  کشـور 
دهنـد و هـر دو طرف بـرای برگزاری 
موفقیت آمیـز دیـدار دوجانبـه ی خـود 
در حاشـیه ی اجالس گـروه ۲0 تالش 

. کنند
آقـای  هـوا،  نوشـته ی شـین  بـه 
ترمـپ گفت کـه ایاالت متحـده برای 
روابـط اقتصـادی و تجـاری بـا چیـن 
اهمیـت فراوانی قایل اسـت ولی الزم 
اسـت صـادرات آن کشـور بـه چیـن 
افزایش یابد و خواسـتار تالش بیشـتر 
مذاکـرات  در  کشـور  دو  نماینـدگان 

هنـوز هیـچ تصمیمـی در ایـن بـاره 
نهایـی نشـده اسـت و بعیـد اسـت تا 
قبـل از موعـد بازگردانـدن دور دوم 
اسـالمی  علیـه جمهـوری  تحریم هـا 
ایـران، در ایـن بـاره خبـری رسـمی 

شـود. منتشـر 
بـا  امریـکا  بیـن  چنیـن توافقـی 
هنـد و کـره جنوبی، کـه از خریداران 
عمـده ی نفت ایـران بوده انـد، به این 
معنـی اسـت که دسـت کم بخشـی از 
نفـت صادراتی ایـران هم چنـان وارد 

بـازار می شـود.
نگرانی هـا  ایـن رونـد می توانـد 
از سـقوط عرضـه ی نفـت و افزایـش 
بیشـتر قیمت جهانـی را کاهش دهد.

آقـای  شـد.  تجـاری  اختـالف  حـل 
ترمـپ همچنیـن بـر اهمیـت تمـاس 
مرتـب بیـن رهبـران دو کشـور تاکید 

. د نها
خبرگـزاری،  ایـن  گـزارش  بـه 
گفـت  نیـز  چیـن  رییس جمهـوری 
کـه بـرای روابـط شـخصی خـود بـا 
اهمیـت  امریـکا  رییس جمهـوری 
فراوانـی قایـل اسـت و از مالقـات دو 
طـرف در آرژانتیـن اسـتقبال می کنـد. 
آقای شـی افزود که او هـم مانند آقای 
ترمـپ بـه توسـعه ی روابـط بیـن دو 
کشـور و همـکاری برای گسـترش آن 
عالقه منـد اسـت ولـی یادآور شـد که 
دولـت چیـن بارهـا این موضـع خود 
در مـورد روابـط دوجانبه بـا امریکا را 

بـه صراحـت بیـان داشـته اسـت.
رییس جمهـوری چیـن تایید کرد 
کـه دو کشـور مدت هـا اسـت کـه بر 
سـر برخـی مسـایل تجـاری اختالف 
آثـاری  ایـن موضـوع  و  دارنـد  نظـر 
منفـی بر صنایع دو کشـور و همچنین 
اقتصاد جهانی گذاشـته اسـت و افزود 
کـه ایـن وضعیتـی نیسـت کـه چیـن 

خواهـان آن باشـد.

امریـکا هفتـه ی آینـده انتخابـات 
و  می کنـد  برگـزار  میان دوره یـی 
می توانـد  سـوخت  قیمـت  افزایـش 
ترمـپ،  دونالـد  از  حمایـت  بـر 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده تاثیـر 

بگـذارد. منفـی 
بـا  و  گذشـته  مـاه  طـول  در 
این کـه  از  نشـانه هایی  مطرح شـدن 
عرضه کننـدگان اوپـک نفت بیشـتری 
صـادر می کننـد تـا کاهـش عرضه را 
جبـران کننـد، قیمت نفـت خام برنت 

1۴ درصـد کاهـش پیـدا کـرد.
تحریم هـای  دوم  مرحلـه ی 
از روز  ایـران  متحـده علیـه  ایـاالت 
و  می شـود  اجرایـی  عقـرب   13

در ایـن تمـاس تلفنـی، دو طرف 
در مـورد مسـایل سیاسـی بین المللـی 
شـبه جزیره  وضعیـت  خصـوص  بـه 
بـه  کردنـد.  گفت وگـو  نیـز  کـره 
گـزارش شـین هـوا، رییس جمهـوری 
چیـن بـا تاییـد و سـتایش از ارتبـاط 
مسـتقیم بیـن رییس جمهـوری امریکا 
و رهبـر کـره شـمالی، ابـراز امیدواری 
کـرد که ایـن روند بـه غیراتمی شـدن 
شـبه جزیره کـره و راه حلـی سیاسـی 
بـرای مشـکالت ایـن منطقـه منجـر 

تأکیـد ایـن مرحلـه بر کاهـش درآمد 
بـه  ایـران  ارزی  دریافت هـای  و 
خصـوص از طریـق کاهـش فـروش 
بـه  دولـت  دسـتیابی  و  خـام  نفـت 

اسـت. آن  ارزی  عوایـد 
امریـکا  دولـت  حالی کـه  در 
هشـدار داده اسـت کـه شـرکت هایی 
ادامـه  ایـران  بـا  معاملـه  بـه  کـه 
ثانویـه  تحریم هـای  مشـمول  دهنـد 
خواهنـد شـد، تعدادی از کشـورهای 
واردکننـده ی نفـت از ایـران توقـف 
خریـد ایـن خریدها را بـه زیان خود 
دانسـته و خواسـتار معافیت از تحریم 
خاطـر  بـه  ایـران  دولـت  شـده اند. 
موقعیـت دشـوار تجاری خـود، نفت 
را بـا تخفیـف و تسـهیالت ویـژه بـه 
مشـتریان می فروشـد و بـرای بعضـی 
کـردن  جایگزیـن  واردکننـدگان  از 
سـایر صادرکننـدگان بـه جـای ایران 
آسـان یـا مقـرون بـه صرفـه نیسـت.
در ماه هـای اخیـر تقریبـا همه ی 
حـال  در  ایـران  نفـت  خریـداران 
مذاکـره بـا امریـکا بودنـد کـه بتوانند 
معافیت هـای از تحریم هـای دور دوم 

. ند بگیر
بـه گـزارش بلومبـرگ، در توافق 
قـرار شـده  امریـکا  و  هنـد  اولیـه ی 
کـه پرداخت هـای هنـد بـرای خریـد 
نفـت ایـران در یـک حسـاب بانکـی 
ایـن  شـود.  سـپرده گذاری  محلـی 
حسـاب می توانـد بـرای معامله هـای 
پایاپـای اسـتفاده شـود. بـه گفتـه این 
منابـع، هیـچ پولـی نمی توانـد به طور 

. د شو
کـه  اسـت  امیـدوار  گفـت  وی 
جریـان  در  شـمالی  کـره  و  امریـکا 
و  نگرانی هـا  بـه  خـود  مذاکـرات 
خواسـت های یک دیگـر توجـه کننـد 
و افـزود کـه چین هم در نظـر دارد در 
ایـن زمینه »نقشـی سـازنده« ایفـا کند.
گـزارش تمـاس تلفنـی رهبـران 
منتشـر  حالـی  در  امریـکا  و  چیـن 
دو  تجـاری  اختـاف  کـه  می شـود 
اقدامـات  خصـوص  بـه  و  طـرف 

مسـتقیم بـه ایـران برود.
طبـق ایـن گـزارش، معافیـت در 
جنوبـی  کـره  بـرای  نظرگرفته شـده 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه این کشـور 
میـدان  میعانـات  می توانـد  هم چنـان 
بخـرد.  ایـران  از  را  جنوبـی  پـارس 
ایـن نفـت فوق سـبک به طـور ویـژه 
بـرای کـره جنوبـی ضـروری اسـت، 
ایـن  نیروگاه هـای  از  خیلـی  چـون 
کشـور بـرای این نـوع نفـت طراحی 

شـده اند.
کـره  و  هنـد  دولـت  مقام هـای 
دربـاره ی  نشـده اند  حاضـر  جنوبـی 

ایـن گـزارش اظهـار نظـر کننـد.
در  هـم  امریکایـی  مقام هـای 
گفته انـد  گـزارش  ایـن  بـه  واکنـش 
کـه هیـچ جزئیـات تازه یـی درباره ی 
معافیت هـای داده شـده بـه خریداران 
نفـت ایـران ندارنـد کـه اعـام کنند.
مشـاور  بولتـون،  جـان  پیش تـر 
امنیـت ملـی رییس جمهـوری امریکا، 
گفتـه بـود کـه امریـکا مایـل نیسـت 
در جریـان تحریـم ایـران بـه متحدان 
خـود آسـیب برسـاند و یـک منبـع 
هنـدی از معافیـت نسـبی این کشـور 
داده  خبـر  ایـران  نفتـی  تحریـم  از 

. ست ا
از  امریـکا  هـدف  مـورد  در  او 
گفتـه  ایـران  مالـی  و  نفتـی  تحریـم 
اسـت کـه »مـا می خواهیـم حداکثـر 
فشـار را بـر آن هـا وارد کنیـم امـا در 
عین حال مایل نیسـتیم به دوسـتان و 

برسـانیم.« آسـیب  متحـدان خـود 

جمعــه  روز  روز:  اطالعــات 
جاپــان  دولــت  هیــأت  عقــرب(،   11(
ــدی  ــی جدی ــه ی مهاجرت ــس الیح پیش نوی
ــهیالت  ــاوی تس ــه ح ــرد ک ــب ک را تصوی
ــی  ــر خارج ــرش کارگ ــرای پذی ــتری ب بیش

اســت
فارســی،  بی بی ســی  گــزارش  بــه 
ایــن الیحــه بــه زودی بــرای بررســی و 
رأی گیــری در پارلمــان مطــرح خواهــد شــد 
ــم  ــکان آن را فراه ــب، ام ــس از تصوی و پ
خواهــد آورد تــا بــرای رفــع کمبــود شــدید 
نیــروی کار، از کارگــران خارجــی اســتفاده 
ــر  ــه ب ــن الیح ــد ای ــود. تأکی ــتری بش بیش
تســهیالت ورود و اســتخدام نیــروی کار 

ماهــر و نیمه ماهــر اســت.
ــه  ــراه ب ــر هم ــول عم ــش ط ــا افزای ب

ارتقــاء ســطح دانــش مــردم جاپــان، بعضــی 
از بخش هــای تولیــدی و خدماتــی ایــن 
ــاز  ــورد نی ــروی کار م ــن نی ــور در تامی کش
ــکل  ــن مش ــتند. ای ــه هس ــکل مواج ــا مش ب
ــه  ــان را ب ــاد جاپ ــالمت اقتص ــد س می توان

ــدازد. ــره ان مخاط
بــه طــور ســنتی، جامعــه ی جاپــان 
از پذیــرش مهاجــر مگــر بــه صــورت 
بــر  و  داشــته  اکــراه  موقــت  کارگــران 
ــور  ــن کش ــت ای ــی جمعی ــی قوم همگون
ــی  ــار منف ــور آث ــا ظه ــا ب ــاده ام ــد نه تاکی
ــر  ــان، تغیی ــر اقتصــاد جاپ ــود کارگــر ب کمب
ــت. ــه اس ــرورت یافت ــرش ض ــن نگ در ای
ــزای  ــوع وی ــد، دو ن ــه ی جدی در الیح
ــی  ــی پیش بین ــران خارج ــرای کارگ ورود ب
شــده کــه براســاس نــوع تخصــص، بــرای 

متقاضیــان صــادر خواهــد شــد. هنــوز 
ــا  ــده ام ــر نش ــه منتش ــن الیح ــات ای جزئی
ــادی  ــای اقتص ــه بخش ه ــود ک ــه می ش گفت
متعــددی، از کشــاورزی و ســاختمان گرفتــه 
ــد. ــد ش ــع خواهن ــل داری از آن منتف ــا هت ت

ــتری  ــر دادگس ــیتا، وزیی ــی یاماش ناکاش
ــر  ــرش مهاج ــرای پذی ــه ب ــت ک ــه اس گفت
رقــم مشــخصی در نظــر گرفتــه نشــده 
نوشــته اند  جاپانــی  رســانه های  امــا 
ــزار  ــده، ۵00 ه ــال آین ــد س ــی چن ــه ط ک
ــه  کارگــر نیمه ماهــر در ایــن کشــور پذیرفت
ــداد  ــی، تع ــن صورت ــد شــد. در چنی خواهن
کارگــران مهاجــر کــه در حــال حاضــر 
ــد،  ــر می رس ــون نف ــک میلی ــدود ی ــه ح ب
۴0 درصــد افزایــش خواهــد داشــت و 
خارجیــان حــدود ۲ درصــد نیــروی کار 

جاپــان را تشــکیل خواهنــد داد.
کارگــران  بــرای  اول  نــوع  ویــزای 
نیمه ماهــر و آشــنا بــه زبــان جاپانــی صــادر 
ــد  ــازه داده خواه ــان اج ــه آن ــود و ب می ش
ــز  ــود را نی ــواده خ ــای خان ــا اعض ــد ت ش
بــرای اقامــت پنــج ســاله همــراه خــود بــه 

ــد. ــان بیاورن جاپ
نیــروی  خــاص  دوم  نــوع  ویــزای 
اســت.  باالتــر  مهــارت  دارای  کار 
ویــزا  نــوع  ایــن  دریافت کننــدگان 
همــراه  را  خــود  خانــواده ی  می تواننــد 
داشــته باشــند و ســرانجام مجــوز اقامــت در 

می شــود. صــادر  برایشــان  جاپــان 
ــی  ــان جاپان ــر، کارفرمای ــال حاض درح
بــرای تأمیــن نیــاز بــه نیــروی کار نیمه ماهــر 
بــه سیســتم »کارآمــوزی فنــی« و اســتفاده از 

ــوند  ــل می ش ــی متوس ــان خارج دانش جوی
ــی  ــه معن ــی، ب ــات دولت ــر مقام ــه از نظ ک

ــت. ــی اس ــای قانون ــتفاده از مّفره سوء  اس
ــرال  ــم لیب ــزب حاک ــه ح ــا ک از آن ج
دموکراتیــک جاپــان از اکثریــت الزم در 
پارلمــان برخــوردار اســت، انتظــار مــی رود 
الیحــه ی جدیــد بــدون مواجهــه بــا مشــکل 
ــه،  ــن هم ــا ای ــود. ب ــب ش ــی تصوی خاص
ــت  ــه اس ــت وزیر، گفت ــه، نخس ــینزو آب ش
کــه تغییــرات جدیــد بــه منزلــه ی »تغییــری 
نســبت  دولــت  رویکــرد  در  اساســی« 
بــه موضــوع مهاجــرت نیســت. ظاهــرا 
ــای  ــندی اعض ــران ناخرس ــه نگ ــای آب آق
محافظــه کار حــزب اســت کــه نســبت 
ــدام در تشــویق مهاجــرت  ــوع اق ــه هــر ن ب

ــد. ــگاه می کنن ــد ن ــا تردی ــان ب خارجی
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واکنش سرمربی جدید رئال 
بعد از کسب پیروزی

سـرمربی جدیـد رئـال مادریـد به پیـروزی پر 
گل تیمـش در جـام حذفـی اسـپانیا واکنش نشـان 

داد.
بـه نقـل از مـارکا، رئـال مادریـد در نخسـتین 
بـازی اش بـا هدایت سـرمربی آرجانتینی توانسـت 
تیـم ملیا را در کوپا دل ری با ۴ گل شکسـت دهد.

رئـال  موقـت  و  جدیـد  سـرمربی  سـوالری 
مادریـد اینگونه بـه پیروزی پـر گل تیمش واکنش 
نشـان داد: می دانسـتیم کـه بازی سـختی پیش رو 
داریـم. مـن از لیـگ دسـته دوم آمـده ام و می دانم 
کـه بعضـی از تیـم هـا خـوب بـازی مـی کننـد و 
مربیـان خوبـی هـم در اختیـار دارنـد. پیـش بینـی 
مـی کـردم کـه بـازی سـختی پیـش رو داریـم و 
خوشـحالم که توانسـتیم با اقتدار بازی را به سـود 

خـود بـه پایان رسـانیم.
او ادامـه داد: اصـال بـازی آسـانی نبـود و بـه 
همیـن خاطـر اسـت کـه از کسـب ایـن پیـروزی 
خوشـحال هسـتم. هـواداران هـم از بـازی لـذت 
بردنـد امـا زمیـن مسـابقه اصـال مناسـب نبـود. ما 
با شـور و هیجـان باالیی بـازی کردیـم. این نتیجه 
ثمـره تـالش و کار زیاد ما در میدان بـود. بازیکنان 
بـه خاطـر پیراهـن ارزشـمند باشـگاه خـود تالش  

کردنـد و نـه شـخص من.
سـوالری در ادامـه سـخنان خـود به سـتایش 
از ویسـینیوس بازیکـن برزیلـی تیمـش پرداخـت 
و گفـت: وینسـیوس اسـتعداد بزرگـی اسـت. او 
بسـیار جـوان اسـت و نیاز به کسـب تجربـه دارد. 
بـدون شـک این بازیکن نیـاز به زمان بیشـتری در 

ترکیـب اصلی رئـال دارد.
سـوالری دربـاره ایـن سـوال کـه آیـا نـاواس 
سـنگربان اصلـی رئـال در لیگ قهرمانـان اروپا هم 
اسـت، اینگونـه پاسـخ داد: بایـد در ایـن بـاره فکر 

. کنیم
او دربـاره راموس هم گفـت: راموس ناخدای 
کشـتی مـا اسـت. بسـیار مهـم اسـت کـه او در 
ترکیـب اصلـی بـه میـدان رود. مـن هـم جزئی از 
ایـن مجموعه هسـتم و همگی نهایـت تالش خود 

را بـه کار مـی گیریم.
افشای جزئیات پیشنهاد نجومی منچسترسیتی به مسی

ژاوی: 
وقتی مسی را می بینم نمی توانم نخندم!

ــگاه  ــی باش ــنهاد نجوم ــات پیش جزئی
منچسترســیتی بــه مهاجــم بارســلونا فــاش 

شــد.
خالــدون مبــارک، رییــس باشــگاه 
ــالش  ــرد ت ــرا اعــالم ک منچسترســیتی اخی
کــرده اســت تــا بــا لیونــل مســی قــرارداد 
ــروز  ــدو  دی ــه ال مون ــد. روزنام ــا کن امض
ــم  ــه مهاج ــی ب ــنهاد نجوم ــات پیش جزئی
ــم انگلیســی  ــرد. تی ــلونا را منتشــر ک بارس
حاضــر بــود در قــراردادی پنــج ســاله 
۲۵0 میلیــون یــورو بــه ســتاره آرجانتینــی 
ــازی  ــد آزاد س ــغ بن ــن مبل ــد. همچنی بده
ایــن بازیکــن یعنــی ۲۵0 میلیــون یــورو را 

ــردازد. ــز بپ نی
نماینــده  میــان  هــا  مذاکــره 
ــب  ــوریانو )نای ــران س ــیتی ، ف منچسترس

ــی  ــدر مس ــلونا( و پ ــین بارس ــس پیش ریی
ــه  ــر ۲01۷ ادام ــا نوامب ــامبر ۲01۶ ت از دس
پــدر  بــه  انگلیســی  باشــگاه  داشــت. 
مهاجــم آرجانتینــی وعــده داده بــود در 
 ۵0 پســرش  کــردن  راضــی  صــورت 
ــرد. ــد ک ــت خواه ــورو دریاف ــون ی میلی

در مجمــوع ایــن انتقــال ۷۵۵ میلیــون 
ــن  ــه ای ــت ک ــی داش ــر م ــه ب ــورو هزین ی
مبلــغ تنهــا بــرای باشــگاهی همچــون 
قابــل  دارد  مالــک عــرب  کــه  ســیتی 

ــود. ــت ب پرداخ
ــنهادی  ــن پیش ــود چنی ــا وج ــی ب مس
بمانــد.  بارســلونا  در  گرفــت  تصمیــم 
ــاری هــا در نوامبــر ۲01۷  ــی ان مهاجــم آب
ــد  ــی تمدی ــم کاتاالن ــا تی ــراردادش را ب ق

ــرد. ک

سـتاره سـابق بارسـلونا بـه سـتایش از 
مسـی پرداخـت و او را بهتریـن بازیکـن 

تاریـخ فوتبـال دانسـت.
هرنانـدز  ژاوی  الـرای،  از  نقـل  بـه 
فـوق سـتاره السـد بـار دیگر به سـتایش از 
همبازی سـابق خود در بارسـلونا پرداخت.
او دربـاره مسـی گفـت: وقتـی مسـی 
را در میـدان مـی بینـم نمـی توانـم جلوی 
خنـده خـود را بگیـرم. از دیدن بـازی این 
بازیکـن بـزرگ لـذت مـی بـرم و خنـده 

بازیکـن  مسـی  نشـیند.  مـی  لبانـم  روی 
بسـیار بزرگی اسـت. او هـر کاری که الزم 
باشـد انجـام داده و بازهـم انجـام خواهـد 

داد.
مـن  نظـر  از  مسـی  داد:  ادامـه  ژاوی 
بهتریـن بازیکـن حال حاضـر فوتبال جهان 
اسـت. او بهتریـن بازیکـن تاریخ مسـتطیل 
سـبز به شـمار مـی آیـد و حتی مـی تواند 
در سـن 38و 3۹ سـالگی هم باز بدرخشـد 

و در سـطح باالیـی فوتبـال بـازی کند.

۱۰ هفته، ۱۱ بازیکن آسیب دیده برای رئال مادرید

در ۹0 روز گذشــته 10 بازیکــن رئــال 
ــمانی  ــکالت جس ــر مش ــه خاط ــد ب مادری
نتوانســتند تیمشــان را در برخــی از بــازی 

هــا همراهــی کننــد.
ــد در  ــال مادری ــل از آس، رئ ــه نق ب
فصــل جــاری بــا چنــد مشــکل بــزرگ رو 
بــه رو بــوده اســت. ناکامــی بازیکنــان در 
گلزنــی، دفــاع شــکننده، روی فــرم نبــودن 
بیشــتر بازیکنــان )از لحــاظ جســمانی 
و بــازی( و آســیب دیدگــی از جملــه 
آن هاســت. مشــکالت جســمانی در ۹1 
فیصــد آســیب دیدگــی هــا وجــود داشــته 
اســت. در ســه مــاه گذشــته یــازده بازیکن 
ــیب  ــه 10 آس ــدند ک ــد مصــدوم ش مادری
ــوده  ــوع ب ــن موض ــر ای ــه خاط ــی ب دیدگ
ــه علــت آپاندیــس  اســت. تنهــا ایســکو ب
مدتــی از میادیــن دور بــود. ایــن اپیدمــی 
ــانتیاگو ســوالری،  ــده اســت س ــث ش باع
ســرمربی موقــت رئــال مادریــد نتوانــد از 
ــو،  ــل واران، وایخ ــال، رافائ ــی کارواخ دن

ــرد. ــره بب ــاس به ــو دی مارســلو و ماریان
ســرمربی  بازیکنــان  ایــن  نبــود 
خواهــد  مجبــور  را  آرجانتینــی 
از  دفاعــی  خــط  در  وایادولیــد  برابــر 

ــوس و  ــرخیو رام ــوال، ناچــو، س اودریوس
ــانچس  ــاوی س ــرد. خ ــره بب ــون به رگولی
مادریــد(  دوم  )تیــم  کاســتیا  بازیکــن 
ــور  ــت حض ــره در نیمک ــوان ذخی ــه عن ب

داشــت. خواهــد 
ــا وایخــو شــروع شــد.  ــز ب همــه چی
او در پیــش فصــل یعنــی هشــتم آگوســت 
دچــار آســیب دیدگــی شــد. آخریــن 
ــد  ــرای چن ــد ب ــالم ش ــه اع ــی ک بازیکن
ــی  ــد را همراه ــد مادری ــی توان ــه نم هفت
ــی  ــیب دیدگ ــود. 10 آس ــلو ب ــد مارس کن
عضالنــی در ۹0 روز عملکــرد اســکار 
کارو )مربــی بــدن ســازی یولــن لوپتگــی( 

را نشــانه می گیــرد.
پیــش از ایــن مادریــد بــا چنیــن 
ــان  ــود. در زم ــه رو شــده ب مشــکلی رو ب
جوانــی  آنچلوتــی،  کارلــو  مربیگــری 
مائــوری بــه عنــوان بدنســاز کار مــی 
ــا  ــل دوم ب ــم فص ــد در نی ــرد و مادری ک
آســیب دیدگــی بازیکنانــش مواجــه شــد. 
ــن کار  ــدان ای ــن زی ــن الدی ــان زی در زم
بــه عهــده آنتونیــو پینتــوس ســپرده شــد. 
ــه  ــاری لوپتگــی ب ــاره پــس از برکن او دوب

کادر سفیدپوشــان بازگشــته اســت.

سـرمربی منچسـتریونایتد معتقد اسـت 
زمانـی کـه درمیـان چهـار تیـم برتر باشـند 

می تواننـد بـه قهرمانـی فکـر کنند.
بـه نقـل از آس، منچسـتریونایتد امروز 
شـنبه در هفتـه یازدهـم لیگ برتـر انگلیس 
ژوزه  رود.  مـی  بورنمـوث  مصـاف  بـه 
مورینیـو در نشسـت خبـری پیـش از بازی 
گفـت: زمانی کـه در میان چهـار تیم باالیی 
از  نمی توانیـد  نداریـد،  حضـور  جـدول 
قهرمانـی حرفـی بزنیـد. اگر در ایـن رتبه ها 
قـرار داشـته باشـید آن وقـت می توانیـد به 

قهرمانـی فکـر کنید.
ادامـه  در  منچسـتریونایتد  سـرمربی 
اظهـار کـرد: تیـم در شـرایط خوبـی قـرار 
دارد. هدفمـان ایـن اسـت همه امتیـاز های 
ممکـن را کسـب کنیم تـا در پایان دسـامبر 
از لحـاظ  بگیریـم.  قـرار  بهتـری  در رتبـه 
تاکتیکـی کار کردیـم و از لحـاظ جسـمانی 
در  بازیکنـان  همچنیـن  شـدیم.  بهتـر 
وضعیـت بهتـری قـرار گرفتند. بـا این حال 
الکسـیس  و  لینـگارد  همچـون  بازیکنانـی 
جسـمانی  شـرایط  بهتریـن  در  سـانچس 
خـود نیسـتند. دالـوت و فلینـی همچنـان 

آسـیب دیـده هسـتند. تنهـا بازیکنـی که در 
رونـد بهبودی اش پیشـرفت داشـته آنتونیو 
والنسـیا اسـت. مـی تـوان گفت لینـگارد و 

سـانچس آمـاده هسـتند.
سـرمربی پرتگالـی دربـاره بورنمـوث 
گفـت: تاریـخ ایـن تیـم مـرا شـگفت زده 
نکـرده اسـت. آن هـا رونـد ثابتـی در لیـگ 
برتـر داشـتند و اکنـون بـه دنبـال رتبه های 
بهتـری هسـتند. آن هـا بـرای جایـگاه های 
اروپایـی تالش مـی کنند. قـرار گرفتن پس 
از چهـار تیم برتر کار خیلی سـختی اسـت.
او در مـورد محرومیـت گفـت: اگـر از 
بخواهـم کـه درخواسـت  باشـگاه و وکال 
فرجـام خواهـی کننـد بـه این خاطر اسـت 
که 100 فیصد مطمئن هسـتم مقصر نیسـتم. 
بـا این حال کسـی نمـی داند چگونـه پایان 
خواهـد یافـت. بـا وجـود اطمینان داشـتن 
احتـرام  پروسـه  بـه  بایـد  کـه  دانـم  مـی 
بگـذارم و منتظـر رای نهایـی باشـم. بـا این 
حـال تنهـا در صورتـی درخواسـت فرجام 
خواهـی مـی کنـم کـه مقصـر نباشـم. برای 
وقـت تلف کـردن درخواسـت تجدید نظر 

کنم. نمـی 

مورینیو: 
با این شرایط نمی توانیم از قهرمانی حرف بزنیم

بارسـلونا از حـاال بـه آینـده فکـر مـی 
کنـد، بـه آینـده ای کـه لوئیـس سـوارز را 
دیگـر در اختیـار نخواهد داشـت و یا اینکه 
او دیگـر کیفیـت کنونـی خـود را از دسـت 

داده اسـت.
مسـی  از  پـس  ای  اروگوئـه  سـتاره 
مهمتریـن بازیکـن بارسـا در فـاز هجومـی 
محسـوب مـی شـود. او در فصـل جـاری 
شـروع خوبـی نداشـت امـا بـا هـت تریک 
برابـر رئال توانسـت تعـداد گل هایش را به 
هفت برسـاند و پاسـخ خوبی بـه منتقدانش 
بدهـد. در پنجمین فصل حضور سـوارز در 
بارسـا، او همچنـان کیفیـت باالیش را حفظ 
کـرده امـا در آسـتانه 3۲ سـالگی اینگونـه 
بـه نظـر مـی رسـد کـه بارسـا باید بـه فکر 

یافتـن جانشـینی مناسـب بـرای او باشـد.
سـوارز خـود نیـز در مصاحبـه ای بـا 
یکـی از رسـانه هـا تایید کـرد که بارسـلونا 
بایـد بـه فکـر یافتـن مهاجمی جدیـد برای 

آینـده ای نـه چنـدان دور باشـد.
گزارشـی  در  دیـروز  موندودپورتیـوو 
ویـژه از شـش بازیکـن بـه عنـوان گزینـه 
هـای مدنظر بارسـا برای جانشـینی سـوارز 
نـام بـرد و اینکـه مدتـی اسـت  بـازی های 

آنهـا را زیـر نظـر گرفته اسـت.
طبـق ادعـای ایـن نشـریه نزدیـک بـه 
باشـگاه بارسـلونا، هـری کین، اولیـن گزینه 
بارسـا محسوب می شـود. کاپیتان تاتنهام و 

گلـزن شـماره یـک ایـن باشـگاه و تیم ملی 
انگلیـس کـه سـال ۲01۷ به عنـوان بهترین 
گلـزن اروپا معرفی شـد. مشـکل بـزرگ در 
مـورد او رقـم جدایی ۲00 میلیـون یورویی 
بـرای جـذب وی  اسـت و همیـن کار را 

دشـوار خواهد سـاخت.
تیمـو ورنر، مهاجـم ۲۲ سـاله تیم ملی 
آلمـان و باشـگاه الیپزیـش نیـز گزینـه دوم 
اسـت و سـپس مارکوس دالبرگ از آژاکس 
قـرار دارد. هـر دو جـوان هسـتند و مـی 

تواننـد سـال هـا برای بارسـا بدرخشـند.
اینتـر،  سـتاره  ایـکاردی،  مائـورو 
نیکـوالس پـه پـه، مهاجـم ۲3 سـاله لیـل و 
کریسـتوف پیاتـک، مهاجم ۲3سـاله جنووا 
نیـز گزینـه هـای بعـدی هسـتند. ایـکاردی 
سـابقه بـازی بـرای تیـم دوم بارسـا را دارد 
و بـا فضای این باشـگاه کامال آشناسـت اما 
او بارهـا از عالقـه اش برای مانـدن در اینتر  

اسـت. گفته  سـخن 
بـا  فصـل  ایـن  در  کـه  نیـز  پیاتـک 
درخشـش در جنـووا همـه را شـگفت زده 
کـرده، در صـورت ادامـه رونـد پیشـرفت، 
همچنـان در فهرسـت خریـد بارسـا باقـی 
اول  گزینـه  ایـن،  از  پیـش  مانـد.  خواهـد 
بارسـا بـرای جانشـینی سـوارز کسـی نبود 
فرانسـوی  مهاجـم  آنتـوان گریزمـان،  جـز 
بـه  رسـما  پیـش  مـاه  چنـد  کـه  اتلتیکـو 

داد. منفـی  پاسـخ  بارسـلونا 

ادعای موندودپورتیوو
شش گزینه بارسلونا برای جانشینی سوارز

ورزشیwww.etilaatroz.com شنبه  12 عقرب 1397  سال هفتم  شماره 1۶۰8

دی ماریا با پاری سن ژرمن 
تا 2۰2۱ تمدید کرد

ژرمـن  سـن  پـاری  آرجانتینـی  هافبـک 
قـراردادش را بـا ایـن تیـم تـا سـال ۲0۲1 تمدیـد 

کـرد.
بـه نقـل از اکیـپ، آنخـل دی ماریـا از بهترین 
بازیکنـان پـاری سـن ژرمـن در فصل جـاری بوده 
اسـت و بارها سـتایش تومـاس توخل را بـه دنبال 

داشـته است.
باشـگاه پاری سـن ژرمـن تصمیـم گرفت که 
بعـد از نمایـش درخشـان ایـن بازیکـن آرجانتینی 
تـا سـال ۲0۲1  را  او  قـرارداد  در فصـل جـاری 

کند. تمدیـد 
از  بعـد  بـود کـه  دی ماریـا در سـال ۲01۵ 
نمایـش ناامیـد کننـده در منچسـتر یونایتـد راهـی 
پـاری سـن ژرمـن شـد و تـا فعال توانسـته بـا این 

تیـم فرانسـوی 10 جـام بـه دسـت آورد.
او بعـد از تمدیـد قـراردادش گفـت: در ایـن 
سـه سـالی که در پاری سـن ژرمـن بازی کـرده ام 
از حضـور در ایـن تیـم لذت بـرده ام. بـه هر آنچه 
که خواسـته ام دسـت پیدا کـرده ام و دلیلـی ندارد 
کـه قـراردادم را تمدید نکنم. هنـوز کارهای زیادی 
بـرای انجام دادن در پاری سـن ژرمـن دارم و برای 
رسـیدن بـه آنها نهایت تالشـم را بـه کار می گیرم.
دی ماریـا بـا پیراهـن پـاری سـن ژرمـن 1۵0 
بـار بـه میـدان رفتـه کـه نتیجـه آن ۵۷ گل بـوده 

. ست ا
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