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برنامۀ ایجاد کار برای صلح ، چندی قبل بوسیلۀ جاللتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان ، اعالم گردید. 
از طریق این برنامه سعی خواهد شد که درسراسر کشور ، به منظور کاهش سطح بیکاری و رشد اقتصادی مردم ، ازتمامی امکانات موجود استفاده گردد.

برای تحقق این آرمان ، باید هراداره وهر وزارتخانۀ جمهوری اسالمی افغانستان کمرهمت ببندد وبه نوبۀ خود از طریق ارگان وادارۀ خویش ، آنگونه راه وچاره یی بسنجند و چنان پروژه هایی را 
درعمل تطبیق نمایند تا اگر درسطح تمام والیات کشور، معضلۀ بیکاری به گونۀ بنیادی واساسی نابود نگردد ، الاقل کاهش بیاید.

دولت جمهوری اسالمی ما درکنار تأمین امنیت ، زدودن معضل فقر وبیکاری را نسبت به سایر موضوعات کاری خویش ، مهم پنداشته وبرای همین تالش دارد تا برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح 
را درعمل پیاده نماید و با بکارگیری امکانات دست داشته ، فعالیت های وسیعی را به انجام رساند.

وزارت احیا وانکشاف دهات  نسبت به سایر ارگاهانهای دولتی درراستای تحقق برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، حیثیت پیشآهنگ را داشته زیرا این وزارت در زیر چتر برنامۀ مذکور ، با تطبیق 
برنامۀ  بزرگ حفظ ومراقبت پروژه های برنامۀ همبستگی ملی ، به تحفظ وبازسازی سرک  ها ، کانالهای ّآب ، شبکه های آبرسانی  وهمینگونه  درزمینۀ  ایجاد کار واشتغال برای مردم روستا 

های کشور ، اقدام نموده است . 
باید یاد آور شد که برنامۀ حفظ ومراقبت وکاریابی در مراحل مختلف از طریق شوراهای انکشافی قریۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، عملی میگردد که درمرحلۀ نخست آن 

)39( ولسوالی از )12( والیت کشوربا توجه به وضعیت اقلیمی وامنیتی والیات مذکوروبادرنظر داشت میزان سطح بیکاری درآنجا ، تحت پوشش میآید.
ضمناً درجریان تطبیق مرحلۀ اول برنامۀ حفظ ومراقبت پروژه ها، برای مردم والیات یاد شده ، حدودد 5.25 ملیون ساعت کاری ایجاد میگردد که بر مبنای آن برای بیش از 210 هزارتن هموطنان 
روستایی ما زمینۀ کار کوتاه مدت مهیا میشود. درکنار فراهم آوری اشتغال روستاییان کشور به کارکوتاه مدت ، برای بیشتر از 420 تن فارغان پوهنتون ها ،  تحصیالت عالی ونیمه عالی نیز امکان 

مصروفیت کاری دراز مدت بوجود میآید.
همچنان درمرحلۀ دوم تطبیق برنامۀ حفظ ومراقبت پروژه ها ، برای حدود 375هزارتن هموطن دهاتی ما در15هزار قریۀ کشور ، زمینه های کار کوتاه مدت به میان خواهد آمد.

همنطور در مرحلۀ سوم برنامۀ حفظ ومراقبت ، زمینۀ اشتغال و کار کوتاه مدت برای بیشتر از 900 هزار تن مردم ده نشین وامکانات کار دراز مدت برای هزاران تن از فارغان پوهنتون ها ومؤسسات 
عالی ونیمه عالی کشور نیز، فراهم خواهد شد.

ما یقین داریم که با تطبیق برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، از طرف وزارت احیا وانکشاف دهات بصورت خاص وسایر ادارات وارگانهای دولتی به گونۀ عام ، سطح بیکاری و فقر در کشور ما کاهش 
قابل مالحظه یی خواهد یافت وازمجرای ایجاد زمینه های کار  برای عدۀ زیادی ازهموطنان روستایی ما، روحیۀ تالش بیشتر برای آبادی و پیشرفت کشور تقویت خواهد شد.

رگ حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی وژۀ بز پر
کار برای صلح درسایۀ برنامۀ ملی ایجاد 

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی 
وزارت احیا وانکشاف دهات 

وزارت خارجه
در حاشیه است

بر  ارگ  که  کنند  گمان  شاید  عده ای 
ندارد،  اعتماد  خارجه  وزارت  دیپلومات های 
اما این دلیل مقنع نیست. عرف در افغانستان 
با  مشوره  در  رییس جمهور  که  است  چنین 
را  خارجی  سیاست  سیاسی اش  موتلفان 
طراحی می کند و وزارت خارجه آن را عملیاتی 
می سازد. ارگ می تواند نکته نظرات خود را به 
وزارت خارجه بفرستد و بعد وزارت خارجه به 
اساس هدایت ارگ در پیوند به مسایل جهانی 
کار در این روزها  کند.  اما روال  اعالمیه صادر 
که آدم احساس می کند وزارت  به گونه ای است 
امور خارجه  افغانستان در حاشیه است و همه 
ارگ  می کند.  اداره  ارگ  را  ممکلت  کارهای 
دولت  پرسونل  و  کدر  ریاست  هم  روزها  این 
است، هم دستگاه سیاست خارجی، هم محل 
بررسی  میز  هم  و  امنیتی  نیروهای  فرماندهی 

پرونده های جنایی و قضایی. 
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زنگ اول


اختالف درونی در حکومت وحدت ملی یکی از مشکالت 
اساسی این حکومت است. سران حکومت وحدت ملی تا 
اختالف  نشده اند.  اختالف ها  این  مدیریت  به  موفق  حال 
نظر در هر حکومتی امری طبیعی است، اما این اختالف ها 
به  بدل  که  می دهد  دست  از  را  خود  سازنده  نقش  وقتی 
اول  معاون  حاضر  حال  در  می شود.  سیاسی  بی اعتمادی 
ریاست جمهوری با حکومت مقاطعه کرده است. او حاضر 
نیست به دفتر برود و تصور می شود که اختالف های او با 
رییس جمهور چنان عمیق است که نمی تواند از پس حل 

آن برآید. 
تشکیل دهنده  جناح های  میان  هم  کرسی ها  تقسیم  روی 
می کند.  بروز  شدید  اختالف های  ملی  وحدت   حکومت 
نشست  برای شرکت در یک  است که  دیده شده  گاهی 
و  شده اند  اختالف  دچار  حکومت  سران  هم  بین المللی 
تا  کرده اند  پادرمیانی  کابل  مقیم  غربی  دیپلومات های 

مشکل حل شود. 
ملی  است که سران حکومت وحدت  این همه در حالی 
گام های مهمی  برای تطبیق موافقت نامه سیاسی ای که پیش 
از تحویل گیری قدرت امضا کرده بودند، برنداشته  اند. باید 
کمیسیونی  و  می شد  اصالح  کشور  انتخاباتی  نظام  حاال 
آغاز  کار  به  اساسی  قانون  تعدیل  طرح های  نوشتن  برای 

می کرد. 
تا هنوز کار کمیته گزینش به پایان نرسیده است و روشن 
نیست که کمیسیون انتخابات جدید کی تشکیل می شود. 
از  پیش  امور  مجری  و  رییس جمهور  که  سندی  براساس 
تحویل گیری قدرت امضا کرده بودند، باید تا خزان سال 

آینده جرگه ای برای تعدیل قانون اساسی تشکیل شود. 
نشود،  حل  افغانستان  در  قدرت  منازعه  که  زمانی  تا 
منازعه  راه حل  می ماند.  پابرجا  برافگن  بنیاد  اختالف های 
قدرت هم این است که جرگه  قانون اساسی برگزار شود و 
سمت نخست وزیری ایجاد گردد. پارلمان حزبی و سمت 
نخست وزیری وضعیتی را به  وجود می آورد که هر جناحی 
می تواند با گرفتن  رای از حوزه  نفوذش، صاحب جایگاه 
صورت  آن  در  شود.  سیاسی  قدرت  در  شده  تعریف 
اپوزیسیون  هم جایگاه قانونی و مقتدر خودش را خواهد 

یافت. 
و  ملی  وحدت  تشکیل دهنده  حکومت  مقتدر  چهره های 
جناح های شامل در آن باید به جای عمیق سازی بی اعتمادی 
سیاسی و مقاطعه با حکومت، در پی تسریع روند اصالحات 
سیاسی باشند. اصالحات سیاسی هم با بند های موافقت نامه 
تشکیل حکومت وحدت ملی مصداق بیرونی پیدا می کند. 
قانون  تعدیل  کمیسیون  شود،  اصالح  انتخاباتی  نظام  باید 
شورا های  و  پارلمانی  انتخابات  گیرد،  شکل  اساسی 
اساسی  جرگه  قانون  پایان  در  و  شود  برگزار  ولسوالی ها 

فراخوانده شود تا در قانون تعدیل بیاید.
تشکیل  موافقت نامه  در  که  روشی  به  قدرت  منازعه  حل 
جامعه  قبول  مورد  است،  آمده  ملی  وحدت  حکومت 
جهانی نیز است. جان کری، وزیر خارجه امریکا وساطت 
امضا  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  موافقت نامه  تا  کرد 
شود. پس از آن تمام کشورهایی که افغانستان را کمک 
می کنند، از آن استقبال کردند. حاال هم تمام این کشورها 
ملی  وحدت  حکومت  موافقت نامه  تشکیل  تطبیق  از 

حمایت می کنند. 
تشکیل  موافقت نامه  با  افغانستان  قشر سیاسی  باید مجموع 
حکومت وحدت ملی هم صدا شوند و در پی اصالحات 
به بی اعتمادی سیاسی  با مقاطعه  این که  نه  برآیند،  سیاسی 
ژرفای بیشتری ببخشند. در شرایطی که جنگ ادامه دارد 
است، ضرور  دنیا  کار  دستور  در  هم  طالبان  با  مذاکره  و 
عمیق  بی اعتمادی  دچار  افغانستان  سیاسی  قشر  که  نیست 
سیاسی باشند. باید قشر سیاسی افغانستان در موارد مهمی  
مثل مذاکره با طالبان، چگونگی رسیدن به صلح با پاکستان 
و راه های رسیدن به ثبات، به تفاهم برسند. دوام اختالف ها 
هیچ  سود  به  و  می زند  ضربه  را  افغانستان  مردم  منافع 

سیاستمداری تمام نمی شود.

اصالحات سیاسی را جدی بگیرید
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وزارت داخله: بحث پولیس خیالی منتفی است

از چهار کودک در مناطق ناامن یک نفرشان به مکتب دسترسی ندارد

مسیر انتقال برق توتاپ بازنگری می شود

یک ولسوال نام نهاد طالبان
8صبح، کابل: وزارت امور داخله  با ده همکارش کشته شد

بررسی هایش  نتیجه  که  اعالم کرده 
در مورد تشکیالت نیروهای پولیس 
موجودیت  بحث  که  می دهد  نشان 
نیروها  این  میان  در  خیالی  پولیس 

منتفی است.
از  کسانی که  می افزاید  وزارت  این 
پولیس خیالی در تشکیالت نیروهای 
با  آشنایی  می گویند،  سخن  پولیس 
استقرار  نحوه  و  تشکیالتی  ساختار 
در  وزارت  این  ندارند.  نیروها  این 
امور  »وزارت  می گوید:  مورد  این 
هدف  به  را  بررسی هایی  داخله 
تشکیالتی  کمبودهای  شناسایی 
نیروهای پولیس انجام داده که نتیجه 
این بررسی ها نشان می دهد که بحث 
میان  در  خیالی   پولیس  موجودیت 

این نیروها منتفی است.«
وزارت امور داخله برخی مشکالت 
نیروهای  تشکیالت  در  تخنیکی 

وجهی  صندوق  کابل:  8صبح، 
ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت 
که  کرده  اعالم  یونسف،  متحد، 
جنگ زده  کشور  دو  و  بیست  در 
میلیون  چهار  و  بیست  به  نزدیک 
کودک در مناطق ناامن این کشورها 
از دسترسی به مکتب محروم هستند.
از  گزارشی  انتشار  با  یونسف 
کشورهای  در  کودکان  وضعیت 
مناطق  در  که  می افزاید  جنگ زده، 
چهار  هر  از  کشورها  این  ناامن 
مکتب  به  شان  تن  یک  کودک 
دسترسی ندارد. در گزارش یونسف 
آمده که در مناطق ناامن کشورهای 
بین  کودک  میلیون   109 جنگ زده 

پنج تا پانزده سال زندگی می کنند.
براساس این گزارش، سودان جنوبی 
در صدر کشورها قرار دارد و نزدیک 
به پنجاه و یک درصد کودکان که 
ثانوی  و  ابتدایی  در سنین دوره های 
به  دسترسی  از  دارند،  قرار  مکتب 
مکتب و آموزگار محروم هستند. در 
نایجریا چهل و هفت درصد، سودان 
چهل و یک درصد و افغانستان چهل 

8صبح، کابل: سرور دانش معاون 
دوم ریاست جمهوری، اعالم کرده 
برق  لین  انتقال  پروژه  مسیر  باید  که 

»توتاپ« مورد بازنگری قرار گیرد.
وزیر  با  جلسه ای  در  دانش  آقای 
رییس  هم چنین  و  آب  و  انرژی 
اشرف غنی  که  گفته  بریشنا  شرکت 
رییس جمهور کشور برای بازنگری 
است.  داده  دستور  »توتاپ«  پروژه 
شده  فیصله  همچنین  جلسه  این  در 
برق  انتقال  خط  قرارداد  موضوع  تا 
به  ترکمنستان  وات  کیلو  پنج صد 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرده که 
مال بسم اهلل ولسوال نام نهاد گروه تروریستی طالبان 
از  تن  ده  با  فراه،  والیت  قلعه کاه  ولسوالی  برای 

همکارانش به قتل رسیده است.
به گفته این وزارت، مال بسم اهلل در اکثر ناامنی های 
والیت فراه سهم فعال داشت و با کشته شدن وی، 
وضعیت امنیتی در مربوطات ولسوالی های قلعه کاه 
و اناردره وسایر نقاط والیت فراه بهتر خواهد شد.

وزارت امور داخله می افزاید که این افراد در نتیجه 
درگیری با نیروهای پولیس ملی به قتل رسیده اند. 
به گفته این وزارت، این درگیری زمانی به وقوع 
طالبان  از  گروهی  دوشنبه  روز  عصر  که  پیوست 
ولسوالی  در  بابوس  دشت  منطقه  در  تروریست 
نیروهای  اکماالتی  کاروان  بر  والیت  اناردره 

پولیس حمله کرد.
وزارت امور داخله می گوید که در این درگیری 
پنج  از تروریستان حمله کننده و  سیزده تن دیگر 
تن از سربازان پولیس نیز زخمی شده اند. همچنین 
حریق  تروریستان  موتر  عراده  چهار  درگیری  در 
شده و یک عراده موتر دیگر با مقداری از سالح و 

مهمات بدست نیروهای پولیس افتاده است.

این  پذیرفته می افزاید که  را  پولیس 
مشکالت تاحدودی بخشی از روند 
به شمار می رود.  امنیتی  نظام  طبیعی 
اجرای  تاکید کرده که  این وزارت 
رخصتی،  خدمتی،  شکل  به  وظیفه 
وظیفه،  از  فرار  ترخیص،  مریضی، 
لحاظ  به  که  شهادت  و  زخمی 
تخنیکی از آن به عنوان ضایعات یاد 
می شود، بخشی از روند نظام امنیتی 

درصد کودکانی که در مناطق ناامن 
مکتب  به  رفتن  از  می کنند  زندگی 

محروم هستند.
آموزشی  بخش  رییس  بورن  جو 
مقیم  »کودکان  می گوید:  یونسف 
از جنگ خانه،  متاثر  در کشورهای 
امنیت  و  دوستان  خانواده،  اعضای 
داده اند.  دست  از  را  شان  مره  روز 
مهارت های  حتا  نتوانند  آنان  وقتی 
یاد  را  نوشتن  و  خواندن  ابتدایی 
دست  از  خطر  معرض  در  بگیرند، 
دادن آینده و فرصت های سهم گیری 
در فرصت های رشد اقتصادی جوامع 
شان در بزرگ سالی قرار می گیرند.«

پروژه  به  موسوم  کشور،  جنوب 
»توتاپ«، فعال متوقف شود.

معاون  محقق  محمد  همین حال،  در 
مورد  در  نیز  اجرایی  ریاست  دوم 
داده  نشان  واکنش  »توتاپ«  پروژه 
عبدالرزاق  زمانی که  می گوید 
بود،  برشنا  شرکت  رییس  صمدی 
ترکمنستان  برق  انتقال  مسیر  روی 
از طریق بامیان بحث شده بود، اما با 
تغییر رییس شرکت برشنا، این مساله 
شد.  کشانده  انحراف  به  باره  دو 
آقای محقق در نامه ای که در صفحه 

مورد  در  توضیحات  ارایه  و  است 
مشکالت ناشی از این روند، نیازمند 

آشنایی با جزییات تخنیکی است.
در  گزارش هایی  از  برخی  اخیرا 
در  خیالی  نیروهای  وجود  مورد 
ملی  پولیس  و  ملی  اردوی  صفوف 
گزارش شده بود اما مقام های امنیتی 

این گزارش ها را رد کرده اند.

یونسف نسبت به اولویت قرار نگرفتن 
فرصت های  فراهم سازی  زمینه های 
آموزشی در وضعیت های اضطراری 
که  می گوید  کرده  نگرانی  ابراز 
نسلی  بزرگ  شدن  باعث  مساله  این 
جنگی  مناطق  ساکن  کودکان  از 
نمی توانند  آینده  در  که  می شود 
اقتصادی  رشد  در  سهمی  هیچ گونه 
داشته  کشورهای شان  اجتماعی  و 

باشند.
جو بورن می گوید: »مکتب کودکان 
برای  ضروری  مهارت های  با  را 
بازسازی جوامع شان در زمان پایان 

جنگ مجهز می سازد.«

کرده  منتشر  فیسبوکش  رسمی 
همه  باید  که  را  »آنچه  می گوید: 
رشد  که  است  این  بگیرند  نظر  در 
این  درگرو  افغانستان  شکوفایی  و 
است که ثروت های ملی و خدمات 
اساسی و پایه بطور یکسان و متوازن 
بین تمامی والیات و اقوام ساکن در 
آن قطع نظر از قومیت، زبان و سمت 

گردش کند.«
شهروندان  از  شماری  این  از  پیش 
اعتراض  مورد  این  در  نیز  بامیان 
پنج صد  است  قرار  بودند.  کرده 
کیلو وات برق ترکمنستان به جنوب 
شرکت  یک  شود.  منتقل  کشور 
انتقال  برای  را  بامیان  مسیر  آلمانی 
اما  کرده،  پیشنهاد  برق  لین  این 
تا  داشتند  نظر  در  مسوول  نهادهای 
جنوب  به  سالنگ  مسیر  از  لین  این 

کشور منتقل شود.
جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
لین  این  که  درصورتی  می گوید 
هیچ  یابد،  امتداد  سالنگ  مسیر  از 
تامین  برای   2032 سال  تا  برنامه ای 
مرکزی  مناطق  نیاز  مورد  انرژی 

رویدست نیست.
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از  استفاده  گاهی  آ به منظور  را  نشستی  اقتصاد  وزارت 
وزارت خانه ها،  مالی  مسوولین  برای  داخلی  تولیدات 
مولدین و متشبثین ملی از مرکز و والیات سه  شنبه 22 جدی 

کرد. کابل راه اندازی  در 
نشست  دراین  رییس جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور 
و  اقتصادی  رشد  اصلی  محرک  خصوصی  بخش  گفت 
عواید،  ثروت،  سرمایه،  ابتکار،  درایجاد  و  است  اجتماعی 

کاهش فقر نقش اساسی دارد.   کارآفرینی و 
کشور  »در  گفت:  هم چنان  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
در  خود  تاریخی  مسوولیت  درک  با  خصوصی  بخش  ما 
کنار  سخت ترین شرایط و علی رغم چالش های موجود در 

دولت و ملت ایستاده است.«
ایجاد  برای  زیاد  تالش های  وجود  با  گفت  هم چنان  وی 
هم  هنوز  اقتصادی  بخش های  تمام  برای  مفید  قوانین 
در  حکومت  و  دارد  وجود  عرصه  دراین  جدی  مشکالت 
که برای توسعه و  که هر سند تقنینی دیگری را  تالش است 
انکشاف اقتصادی و تجارتی و ایجاد فضای مصون قانونی 

کند. الزم باشد، به تصویب برساند یا تعدیل 
گفت یکی از محورهای اصلی برای مصونیت  وی هم چنان 
فعالیت های اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی تداوم 
اقتدار  با  و  کارآمد  حکومت  یک  وجود  و  سیاسی  ثبات 
امکان پذیر  اقتصادی  ثبات  سیاسی  ثبات  بدون  است. 

نیست. 

دولت  مقام های  چهارجانبه  نشست  نخستین  به دنبال 
در  امریکا  متحده  ایاالت  و  چین  کستان،  پا افغانستان، 
دولت  میان  صلح  گفتگوهای  آغاز  منظور  به  اسالم آباد 
که مردم  افغانستان و طالبان، وزارت امور خارجه می گوید 
را  صلح  تالش های  فبروری  و  جنوری  ماه های  در  باید 

کنند. احساس 
که روز دوشنبه در اسالم آباد برگزار شد، در آن  این نشست 
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  چودری  اعزاز  افغانستان، 
نمایندگان  جون  شی  دینگ  و  ولسون  ریچارد  کستان،  پا
ویژه روسای جمهور ایاالت متحده امریکا و چین در امور 
این  شرکت کنندگان  داشتند.  حضور  کستان  پا و  افغانستان 
اعالمیه   یک  صدور  با  خود  جلسه  پایان  از  پس  نشست 
مشترک، از بحث روی »نقشه راه« در بیست و هشتم جدی 

کابل خبر دادند. در 
کرزی یک روز پس از نشست اسالم آباد،  حکمت خلیل 
کید دولت  تا که  گفت  کابل  کنفرانس خبری در  در یک 
ماه های جاری  در  گفتگوهای صلح  آغاز  برای  افغانستان 
کرزی افزود: »خود حکومت  و آینده میالدی است. آقای 
که  که ما یک فرصت داریم  باور است  افغانستان به این 
جنوری و فبروری، دو ماه آینده است و در این فرصت مردم 
کستان  که با پا افغانستان باید تغییری را ببینند. ما جلساتی 
که مردم  گفته ایم  هم داشته ایم بسیار به وضاحت برای شان 

گذشته را ندارند.« و سیاسیون افغانستان حوصله سال 
بود  قرار  که  می افزاید  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
کرات صلح آغاز شود، اما این انتظار  گذشته مذا اوایل سال 
گذشته  تا هفتم ماه جوالی به تاخیر افتاد. در هفتم جوالی 
با  شد  موفق  افغانستان  دولت  هیات  بار  نخستین  برای 

که  بدانند  می زنند،  سخن  انتخاباتی  اصالحات  ضد  بر 
حرکت  جهانی  جامعه  و  کشور  عمومی  افکار  خالف  بر 
اصالحات  مانع  نباید  و  نمی توانند  هیچ وجه  به  می کنند. 
و  خصوصی  بخش  از  ما  رابطه  این  در  شوند.  انتخاباتی 
و  صمیمانه  تجارت  و  اقتصادی  فعالین  و  متشبثین  همه 
گر ثبات سیاسی را بستر اصلی ثبات  که ا مصرانه می خواهیم 
کمک دولت خود بشتابند واز  اقتصادی می دانند پس به 

که انتخابات پارلمانی  کرد  کید  معاون دوم رییس جمهور تا
و  شد  خواهد  برگزار  حتمی  و  قطعی  به طور  آینده  سال  در 
جدی  تعهدات  از  یکی  به عنوان  انتخاباتی  اصالحات 

حکومت ملی عملی خواهد شد.
در  گزینش  کمیته  کار  پیشرفت  با  کنون  ا »هم  گفت:  وی   
جدید  کمیسیون های  شکل گیری  شاهد  نزدیک  آینده 
که  کسانی  بود.  خواهیم  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 

کرات مستقیم  کستان پشت میز مذا نمایندگان طالبان در پا
گیرند. قرار 

صلح  روند  هرچند  که  می  گوید  کرزی  خلیل  حکمت 
راه  »نقشه  در  افغانستان  دولت  اما  بود،  خواهد  طوالنی 
چهارجانبه  نشست  دومین  در  آن  روی  بحث  که  صلح« 
در  امریکا  و  چین  کستان،  پا افغانستان،  دولت  مقام های 
کابل آغاز خواهد شد، زمان بندی مشخصی  هفته آینده در 
گرفته  نظر  در  آن  نتیجه  و  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  را 

است. 
که  می افزاید  هم چنین  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  راه«  »نقشه  افغانستان  دولت 
گفتگوها  کشور دیگر شامل این  را ترتیب و با مقام های سه 
که قرار است در نشست  گفت  شریک ساخته است. وی 
گیرد.  بعدی روی جزییات این نقشه بحث بیشتر صورت 
گفتگوهای ابتدایی،  که »نقشه راه« شامل  کرزی افزود  آقای 
وی  می شود.  توافقات  اجرای  و  صلح  مستقیم  گفتگوهای 

که رسیدن به این اهداف مرحله ای خواهد. کرد  کید  تا
که پیش از  کرزی می گوید براساس توافقی  حکمت خلیل 
نشست روز دوشنبه اسالم آباد میان دولت های افغانستان، 
گرفته است، هرگاه  کستان و ایاالت متحده امریکا صورت  پا
گفتگوهای  گروه های مسلح مخالف دولت از تن دادن به 
کنند، از تمام امکانات علیه شان استفاده  صلح خودداری 
صلح  گفتگوهای  روند  به  »کسانی که  گفت:  وی  می شود. 
مقابل شان  در  موجود  امکانات  تمام  از  نمی شوند،  حاضر 

استفاده خواهد شد.«
روی  که  کرد  کید  تا خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
که  گروه هایی  چگونگی »استفاده از تمام امکانات« علیه 
کرات صلح حاضر نمی شوند، در »نقشه راه« تشریح  به مذا

می شود. 
که  می کند  »فکر«  او  که  گفت  کرزی  خلیل  حکمت 
گفتگوهای صلح تمایل دارند اما دولت  طالبان نیز به آغاز 
که وابسته  با طالبانی  که بیشتر  افغانستان ترجیح می دهد 
که طالبان در  کند. وی می گوید  به دفتر قطر هستند، بحث 
کرات  مورد این که از چند موضع با دولت افغانستان وارد مذا
صلح شوند باهم اختالفات دارند، اما دولت افغانستان به 
گروه تروریستی حقانی با تمام مخالفان مسلح خود  شمول 

گفتگو می شود. وارد 
دفاع  وزارت  سرپرست  ستانکزی  معصوم  همین حال،  در 
گروه هایی از آشتی با دولت افغانستان  نیز، می گوید هرگاه 
که  کنند، سرکوب خواهند شد. آقای ستانکزی  خودداری 

روز سه شنبه به منظور ارایه توضیحاتی در مورد برنامه های 
که دولت  گفت  امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده بود، 

گروه های آشتی ناپذیر دارد.  کامل برای سرکوب  آمادگی 
آغاز  از  قبل  که  گفت  وزارت دفاع در عین حال  سرپرست 
برای شان  باید  دولت  مسلح  مخالفان  برای  کرات  مذا
کره بیایند.  فضای سیاسی داده شود تا آنان به پای میز مذا
و  هستند  افغان  که  »کسانی  می گوید:  ستانکزی  معصوم 
برای شان فضای  باید  بپیوندند  روند صلح  به  می خواهند 

ک نمایند.« کرات اشترا سیاسی داده شود تا آن ها در مذا
به  خود  تالش های  به  که  سال هاست  افغانستان  دولت 
تالش ها  این  اما  داده  ادامه  صلح  گفتگوهای  آغاز  منظور 

کنون نتیجه ای در قبال نداشته است. تا

کنند.«  قانون اساسی خود حمایت 
گفت در شورای عالی اقتصادی اولین اقدام  وی هم چنان 
آینده  در  که  است  کشور  ملی  انکشاف  استراتژی  تدوین 
که هدف اصلی آن ترسیم  نزدیک به تایید نهایی می رسد 
کشور در تعیین اولویت ها است. در  کلی و دیدگاه دراز مدت 
کید بیشتر بر حمایت از تولیدات داخلی و  این استراتژی تا
کشور از وارد کننده به صادر  کننده و در نهایت حرکت  تبدیل 

کفایی است. به سوی خود 
در همین حال عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این نشست 
بخش  دو  هر  شدن  نزدیک  گرد همایی  این  هدف  گفت 
عامه و خصوصی، آوردن شفافیت در روند تدارکات ملی، 
کشور  تدارکات  سیستم  بر  نظم  آوردن  و  قانون  کمیت  حا

است.
نا خالص  تولیدات  درصد   18 گفت  هم چنان  اقتصاد  وزیر 
داخلی و 51 درصد بودجه ملی از طریق تدارکات مصرف 
وزارت  دو  طریق  از  تدارکات  این  اعظم  قسمت  می شوند. 

خانه داخله و دفاع ملی صورت می گیرد.
گفت: »این دو وزارت خانه مهم هستند و ما باید  وزیر اقتصاد 
و چگونه  کدام بخش ها  در  پروژه ها،  کدام  در  که  بفهمیم 
این تدارکات صورت می گیرد و شفافت عام و تام باید باشد 
لوژستیکی  و  ساختمانی  و  خدماتی  شرکت های  تمام  تا 
بتوانند در تناسب به توان تدارکی شان سهم بگیرند. از این 
گر  به بعد تفاوتی بین حکومت و بخش خصوص نیست. ا
در یک موردی حکومت متخلف است باید جریمه بپردازد 
باید جریمه بپردازد.  گر بخش خصوصی متخلف است  وا
کم  که حکومت بادار و حا کهنه و سابقه ای  دیگر آن قاموس 
برده  و  محکوم  و  رعیت  خصوصی  بخش  و  بود  اشراف  و 

وجود ندارد و ما آن را از بین می بریم.«
که  است  بخشی  خصوصی،  بخش  که  کرد  کید  تا وی 
کار و شغل ایجاد می کند و محرک اصلی قوت  برای مردم 
خصوصی  بخش  است.  کشور  نظامی  حتا  و  اقتصادی 
قوی می تواند حکومت قوی ونیرومند را به بار بیاورد. تمام 
وزارت خانه ها به خصوص وزارت دفاع و داخله باید درباره 
بخش  هر  در  خود  پروژه های  و  تقسیسات  ساالنه،  بودجه 

کافی و شفاف را ارایه بکنند. معلومات 
تولیدات  از  بخشی  از  نمایشگاهی  نشست  این  حاشیه  در 
و  دفاع  وزارت  استفاده  مورد  کاالهای  به خصوص  داخلی 

گذاشته شد. داخله به نمایش 

محرک اصلی رشد اقتصادی
بخش خصوصی

گرم آشتی هم زمان با جنگ تب 
 ظفرشاه رویی

یم حسینی    مر
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ک دولت های  نشست مهمی روز دوشنبه در اسالم آباد با اشترا
نقشه  یافتن  آرزوی  به  امریکا  و  چین  کستان،  پا افغانستان، 
برگزار  افغانستان  زده  جنگ  ملت  و  صلح  پروسه  برای  راه 
که تلفات نیروهای  گردید  شد. این  نشست در حالی برگزار 
و  کرده  پیدا  افزایش  نبرد  میدان های  در  افغانستان  امنیتی 
کشور، زیر تهدید طالبان مسلح قرار دارد. در  بخش هایی از 
کسی دعوت نگردیده بود؛  این نشست از نمایندگان طالبان 
که تنها با امریکا صحبت می کنند نه با  کرده اند  طالبان تعهد 

دولت افغانستان.
»ما  که:  است  گفته  اسوشیتیدپرس  به  طالبان  مقام  یک 
به  کنیم،  صحبت  امریکایی ها  با  نخست  می خواهیم 
که آن ها را یک طرف مستقیم می دانیم.« در جریان  خاطری 
داشت،  قرار  رو  فرا  که  تی  مشکال وجود  با  نشست،  این 
طالبان  گروه  آوردن  برای  کلیدی  میزبان،  به عنوان  کستان  پا
کرات صلح محسوب می شد. سرتاج عزیز، مشاور  به میز مذا
کستان در امور خارجی، درباره هرگونه تصمیم  نخست وزیر پا
باید  نخست  که  کرد  کید  تا او  داد،  هشدار  وقت  از  قبل 
گروه طالبان و طالبان تندرو، بر سر میز  »اعتماد سازی شود« تا 
گفتگوهای صلح حاضر شوند. اما تحلیلگران و شرکت کنند گان 
که بیشتر آرزوها برای پیشرفت پروسه صلح به سوی  می گویند 
به  دادن  پناه  به  متهم  کشور  این  زیرا  شده،  متمرکز  کستان  پا
گروه ها، شامل  گروه های تندرو طالبان می باشد. این  برخی از 
گروه های  که امریکا آن را در فهرست  شبکه حقانی می باشد 
این  به  کستان  پا حال،  درهمین  است.  داده  قرار  تروریستی 

که روی طالبان نفوذ زیادی دارد. عقیده است 
از یک سال به این طرف و پس از خروج نیروهای بین  المللی 
بخشیده اند.  شدت  حمالت شان  به  طالبان  افغانستان  از 
آن ها با این عمل خود می خواهند نیروهای دولت افغانستان 
ساحه  گسترش  تالش  در  که  نیروهایی  کنند،  آزمایش  را 
کشور هستند. اما زمانی که جنگ شدت  نفوذ شان در سراسر 
را،  خود  کنترول  تحت  قلمرو  ندرت  به  شورشیان  می گیرد، 
کوتاهی یعنی چند روز حفظ می کنند. در بیشتر  برای مدت 
داده  شکست  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط  آن ها  مواقع 
هوایی  حمایت  افغان  نیروهای  موارد  بعضی  در  شده اند. 

امریکایی ها را نیز با خود داشته اند.
کنفرانس روز دوشنبه، سرتاج عزیز در یک مصاحبه  در آغاز 
که  گردد  باید معرفی  که نشست اسالم آباد  گفت  تلویزیونی 
گفتگوهای صلح می باشد« و هدفی  کل، پیشبرد  »به صورت 
راه اندازی  برای  مساعد  »محیط  می آید  به دست  آن  از  که 
گروه های طالبان  گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و 

ملی  وحدت  حکومت  در  نهاد ها  جایگاه 
غنی  رییس جمهور  آن که  با  است.  مغشوش 
اما  است،  کام  نا دولت های  بازسازی  نظریه پرداز 
کتاب خود  که در  ایشان در مقام عمل، به آنچه 
بازسازی  کتاب  در  ندارند.  توجهی  نوشته اند، 
کام از لزوم توجه به نهاد ها و تثبیت  دولت های نا
اما  می رود،  سخن  دولت  درون  در  آن ها  جایگاه 
ریاست جمهوری افغانستان در مقام عمل، نهاد ها 

را به حاشیه می راند. 
افغانستان  حکومت  ساختار  در  خارجه  وزارت 
به دوش  را  کشور  مسوولیت مدیریت دیپلوماسی 
رویداد های  مورد  در  موضع گیری  نوع  هر  و  دارد 
جهانی و منطقه ای باید از نشانی این نهاد باشد. 
در  می توانند  ایشان  سخنگوی  و  رییس جمهور 
و  خارجی  سیاست  مورد  در  خبری  نشست های 
نهادی  اما  بگویند،  سخن   هم  افغانستان  موقف 
که در پیوند به رویداد های جهانی اعالمیه صادر 

می کند، باید وزارت امور خارجه  باشد.

مورد  در  ریاست جمهوری  قصر  ما  کشور  در  اما 
صادر  اعالمیه  منطقه ای  و  جهانی  رویداد های 
می کند. مثال در مورد تنش میان ایران و عربستان، 
کرد  صادر  اعالمیه  رسانه ها  به  که  بود  ارگ  این 
افغانستان  ناشفاف  موضع  خارجه.  وزارت  نه 
ارگ  جانب  از  هم  یمن  در  جنگ  آغاز  مورد  در 
است  و  بود  الزم  بود.  شده  مخابره  رسانه ها  به 
موضوعات  این  به  پیوند  در  خارجه  وزارت  که 
که وظیفه نهاد ها  اعالمیه می داد ولی از آن جایی 
از  از اعالمیه های مهم  نامشخص است، بسیاری 

نشانی ارگ صادر می شود. 
که ارگ بر دیپلومات های  کنند  گمان  عده ای شاید 
مقنع  دلیل  این  اما  ندارد،  اعتماد  خارجه  وزارت 
که  است  چنین  افغانستان  در  عرف  نیست. 
سیاسی اش  موتلفان  با  مشوره  در  رییس جمهور 
وزارت  و  می کند  طراحی  را  خارجی  سیاست 
می تواند  ارگ  می سازد.  عملیاتی  را  آن  خارجه 
بفرستد  خارجه  وزارت  به  را  خود  نظرات  نکته 
در  ارگ  هدایت  اساس  به  خارجه  وزارت  بعد  و 

کند.  پیوند به مسایل جهانی اعالمیه صادر 

در  صلح  گفتگوهای  که  است  حالی  در  این  می باشد.« 
گرفت. ساعات بعد از ظهر پشت درهای بسته صورت 

گروه جدایی طلب طالبان روز دوشنبه  در همین حال، یک 
گذشته  که سال  کره است. جناحی  که آماده مذا گفته است 
انتشار خبر مرگ مال عمر موسس و رهبر طالبان ظهور  از  بعد 
صلح  گفتگوهای  چشم انداز  که  صورتی  در  است.  کرده 
و  داده  خاتمه  جنگ  به  می توانند  طالبان  یابد،  افزایش 
که از طرف  گفتگوی صلح  گونه  که آن ها در هر  مطمین شوند 
گل یکی از مسوولین،  کنند. امتیاز  مقابل برگزار می شود شرکت 
روی  زیادی  مدت  که  امنیتی،  مطالعات  و  تحقیق  مرکز 
مصروف  کستان  پا مسایل  و  افغانستان  جنگ  موضوعات 
کستان نفوذ قابل توجه باالی طالبان-  بوده است می گوید؛ پا
رهبری  اختر منصو جا نشین مال عمر  توسط مال  که  شاخه ای 

می شود- دارد. 
بنابراین، طالبان در نشست روز دوشنبه دعوت نشده بودند. 
او  از  نامی  نخواست  که  طالبان  ارشد  مقام های  از  یکی 
از  تن  دو  که  گفت  اسوشیتید پرس  خبرگزاری  به  شود،  برده 
به  دارند  قرار  قطر  در  حاضر  حال  در  که  طالبان  نمایندگان 
کرد. در این نشست  زودی با نمایندگان چین دیدار خواهند 
در  می رود  انتظار  داشت  خواهد  حضور  نیز  اسالم آباد  که 

گردد. کستان برگزار  پا
دولت  بین  صلح  گفتگوهای  برای  اندکی  شانس  هنوز،  تا 
طالبان  می شود.  دیده  زودی ها  این  به  طالبان  و  افغانستان 
گروه در قطر، تحت نام امارت  که نمایندگی این  می خواهند 
گروه در زمان  که این  اسالمی افغانستان شناخته شود، نامی 
 2001 سال  در  شدن شان  سرنگون  از  پیش  حکمروایی شان، 
نام  که  از سوی دیگر طالبان می خواهند  استفاده می کردند. 
و  از فهرست تحت تعقیب سازمان ملل خط زده شود  آن ها 
این  با  گردد.  رها  افغانستان  زندان های  از  زندانی های شان 
همه، رییس جمهور افغانستان حاضر نیست طالبان را در هیچ 

بخشی به رسمیت بشناسد.
لی،  هونگ  هوا،  شین  خبرگزاری  گزارش  به  دیگر،  سوی  از 
کشورش برای  کرد  کید  سخنگوی وزارت خارجه چین نیز تا
کار می کند تا بتواند  آماده سازی زمینه مناسب در افغانستان 
او  باشد.  کرده  کمک  افغانستان  صلح  گفتگوی  پروسه  به 
که به رهبری افغان ها  گفت: »چین همیشه از پروسه صلحی 
کرده است.  و در داخل افغانستان صورت بگیرد پیشتیبانی 
همکار  کشورهای  تمام  با  که  می خواهد  کشور  این  برعالوه 
گفتگوهای صلح  برای  مناسب  تا فضای  کند  کار  زمینه  در 

گردد.« افغانستان ایجاد 

که آدم  کار در این روزها به گونه ای است  اما روال 
احساس می کند وزارت امور خارجه  افغانستان در 
کارهای ممکلت را ارگ اداره  حاشیه است و همه 
کدر و پرسونل  می کند. ارگ این روزها هم ریاست 
دولت است، هم دستگاه سیاست خارجی، هم 
بررسی  میز  و هم  امنیتی  نیروهای  فرماندهی  محل 

پرونده های جنایی و قضایی. 
وظیفه  هر  شود.  داده  پایان  باید  وضعیت  این  به 
که  نهادی باید مشخص باشد. این طور نمی شود 
کند  کارها را در میز خود متمرکز  کل  رییس جمهور 
و دیگر نهاد ها را به حاشیه براند، یا بی کار بسازد. 
که منظوری عده ای از  رییس جمهور ماه ها است 
مربوطه  سازمان های  به  را  وزارت خانه ها  معینان 
می خواهد  رییس جمهور  گویا  است.  نفرستاده 
رییس جمهور  بگیرد.  امتحان  معینان  این  از 
نیز  شهرداری  سمت های  نامزدان  از  هم چنان 
از  که  گفته است  امتحان می گیرد. رییس جمهور 
می گیرد.  امتحان  خودش  هم  جنرالی  رتبه  نامزد 

کار رییس جمهور بدل شده به مدیریت جلسات 
و امتحان گیری. رییس جمهور ممتحن شده است 

کارها را می خواهد خودش انجام دهد.  کل  و 
وقعی  هم  نهادی  هیچ  به  که  است  این  جالب 
کارهای  که  خاطراست  همین  به  نمی گذارد. 
که انتظار می رفت به سامان  حکومتداری چندان 
جرات  وزارت خانه ها  از  بسیاری  است.  نشده 
وزارت  بزنند.  ابتکار  به  که خود دست  نمی کنند 
صالحیت  فاقد  هم  مقرری ها  بخش  در  خارجه 
است. همین حاال قانون خدمات دیپلوماتیک و 
کار است و شاید مدتی بعد به پارلمان  کنسولی زیر 
کنسولی هم  فرستاده شود، قانون برحال خدمات 
دیپلومات  معیارهای  از  یکی  که  می کند  حکم 
در  سه ساله  حداقل  کار  سابقه  خارج،  در  شدن 
وزارت امور خارجه است، اما به این موضع وقعی 
گذاشته نمی شود. ریاست جمهوری اخیرا عده ای  
از  بیرون  به  سفیر  حیث  به  را  افراد  و  اشخاص  از 
کار  سابقه  اصال  آنان  از  بسیاری  فرستاد.  کشور 
مالحظات  به دلیل  و  نداشتند  خارجه  وزارت  در 

سیاسی به خارج فرستاده شدند. 

  منبع: دیلی استار
 برگردان: ضیا صادق

  بیژن

در جستجوی
نقشه راه

وزارت خارجه
در حاشیه است

وزارت خارجه در ساختار حکومت افغانستان مسوولیت مدیریت دیپلوماسی 
ع موضع گیری در مورد رویداد های جهانی و منطقه ای  کشور را به دوش دارد و هر نو

باید از نشانی این نهاد باشد. رییس جمهور و سخنگوی ایشان می توانند در 
نشست های خبری در مورد سیاست خارجی و موقف افغانستان هم سخن  

که در پیوند به رویداد های جهانی اعالمیه صادر می کند، باید  بگویند، اما نهادی 
وزارت امور خارجه  باشد.

ACKU



کم ارزش. چنین فرهنگ و نگرشی 
این زمینه را فراهم می سازد تا مردان 
و  بی باکانه  را  غریزی شان  مسایل 
انجام  غرور آمیز  و  افتخار  با  گاها 
عادی  امری  را  کار  آن  و  دهند 
یا  بپندارد.  و  دهد  جلوه  موجه  و 
این که چون سپهر عمومی  تنها جای 
مردان است، پس برای انزوای زنان 
خانه ها  کنج  یا  منزل،  پستوهای  به 
عمومی  اماکن  در  را  آنان  باید 
را  کار ها  این  آنان  داد.  آزار   اذیت 
اسالمی، شرعی و متناسب با غیرت 

و مردانگی می انگارند.
ه( برداشت سطحی و نادرست 

از دین
و  مساوی  را  مرد  و  زن  اسالم  دین 
برابر می داند و عدالت را برای همه 
اسالم  صدر  در  می کند،  توصیه 
داشتند  حضور  امور  همه  در  زنان 
و دوشادوش مردان گام می نهادند، 
از  یکی  اسالم  پیامیر  همسر 
در  زمان  آن  بازرگانان  بزرگ ترین 
میان اعراب بود و زینب در کربال، 
در کنار برادرش امام حسین رزمید 
و پیام رسان عاشورا و کربال شد و باعث بقا و استمرار 
صدها  و  شد  حسینی  بزرگ  حماسه  گفتمان  و  پیام 
اما حاال  از این قبیل در این راستا موجود است؛  مثال 
یا  زنان  حضور  والیت ها  از  بسیاری  در  افغانستان  در 
کم رنگ است یا حتا قریب  به صفر، زیرا در باور های 
دارد،  قبیله ای  باور های  در  ریشه  که  افغان ها  دینی 
بیرون حضورشان  در  و  باشند  خانه  در  باید  تنها  زنان 
ناصواب و مغایر کلچر، عنعنات، غیرت افغانی و دین 

اسالم است. 
ی( ضعف نهادهای امنیتی و قضایی

تقلیل این مشکل و حواله آن به دوش پولیس و نظا م 
در  است،  ناصوابی  و  نادرست  کار  افغانستان  قضایی 
اصالح  بدون  پولیس  افغانستان،  ناامن  شدیدا  کشور 
فرهنگ و نگرش و باور ها و کار های زیربنایی اساسی 
از  کاری  نمی تواند  تنهایی  به  قطعا  مختلف،  ابعاد  در 
پیش برد، نظام عدلی و قضایی در صورت فقدان فساد 
را  پدیده  این  به طور یک جانبه  بود،  نخواهد  قادر  هم 
و  مشخص  آلودگی،  فساد  این  با  حال  دهد،  کاهش 

مبرهن است که هرگز نخواهد توانست.
پیامد ها

همان طور که علل و عوامل مختلفی باعث پدید آمدن 
نیز  مساله ای  و  عامل  هر  می شود،  جامعه  در  مساله ای 

شود،  جامعه  در  دیگر  مسایل  افزایش  باعث  می تواند 
پدیده ها و مسایل اجتماعی با یک دیگر مرتبط و دارای 
شد.  خواهد  دیگری  عامل  یکی  و  هستند  همبستگی 
پیامد ها یی را که برای این معضل اجتماعی می توان بر 

شمرد قرار ذیل است:
• به حاشیه رفتن و منزوی شدن زنان از جامعه

بالفعل  و  بالقوه  توانایی های  و  استعداد  دارای  زنان 
مهمی اند  و  کارا  انسانی  نیروی  آنان  است؛  فراوانی 
بسیار  نقش  جامعه  پیشرفت  و  توسعه  در  می تواند   که 
با  آنان  حضور  عدم  صورت  در  و  کنند  بازی  مهمی  
ناهنجاری هایی از جمله: »خیابان آزاری« قطعا امورات 
بسیاری خواهد  اجتماع دچار مشکالت و آسیب های 

شد.
• به وجود آمدن مشکالت روحی روانی

خیابان آزاری باعث عامل بسیاری از مشکالت روانی 
جامعه پذیری  پروسه  می شود،  بانوان  در  رفتاری  و 
بانوان  توسط  عمدتا  می شود،  انگاشته  مهم  بسیار  که 
صورت می گیرد. اگر ما زنان بیسواد، کم سواد و روانی 
مشکالت  و  معضالت  دچار  هم  جامعه  باشیم  داشته 

فراوان خواهد گردید.
• گسست و بر هم خوردن نظم در جامعه

بحران  شرایط  در  معموال  گفتمان ها  و  ایدیولوژی ها 
فمینیسم،  ایدیولوژی  یا  جنبش  می آیند،  پدید 
به  واکنش  گویای  دقیقا  آن؛  دوم  موج  به خصوص 
بسیار  موج که  این  بود،  مردان  نادرست  عملکرد های 
اجرایی می شد، جامعه شدیدا دچار  اگر  بود،  افراطی 
دو  هر  و  طرف  دو  هر  و  بی نظمی  می شد  و  گسست 
جنس و در کل انسان و کرامت و ارزش های انسانی 

آسیب می دید.
راه های حل

این مساله در صورتی کاهش می یابد که عزمی  ملی، 
همگانی و عمومی  به وجود آید و همه خود را مسئول 
احساس کرده و سعی در تغییر نگرش، بینش، رفتار و 

عملکردها ی خود داشته باشند. 
رسانه ها: 

است،  مهم  و  برجسته  بسیار  رسانه ها  رسالت  و  نقش 
فکر،  تغییر  و  فرهنگ سازی  رسانه ها  وظایف  از  یکی 
بنابر این  است؛  جامعه  انسان های  نگرش  و  اندیشه 
رسانه ها می توانند با ساخت برنامه هایی این کنش ها ی 

منفور و منفی را کاهش دهند.
ایرادات  و  عیب  دارای  ما  آموزشی  سیستم  مکاتب: 
مدرن،  و  کیفیت  با  درسی  مواد  نبود  است،  بسیاری 
فقدان معلمین متخصص و با سطح سواد با ال و سیاسی 
کردن این نهاد، باعث افول و کاهش کیفیت آموزشی 
در کشور شده است، گنجاندن بسیاری از مسایل مهم 
تربیتی – آموزشی می تواند در هنجارمندی جامعه نقش 

مهمی  ایفا کند.
مراکز دینی – مدارس:

در  نتوانسته  هم  ما  دینی  مدارس  مکاتب،  همانند   
موفق  اخالقی  و  دینی  بعد  در  افراد  ساختن  اجتماعی 
عمل نماید، تعداد بسیاری از این روحانیون و مالیان، 
اندیشه های  و  گروه ها  جذب  و  شکار  پاکستان،  در 
افراطی می شوند و هم چنین سطح سواد پایین این علما 
می شود،  دین  از  نادرست  برداشت  باعث  طالب،  و 
است،  دین محور  و  مسلمان  جامعه ای  ما  جامعه  چون 
گسترش  می برد،  تباهی  به  را  جامعه  این ها  اشتباه 
از  حاکی  و ...  القاعده  داعش،  تروریسم،  افراطیت، 
برداشت  است.  ما  دینی  مبلغین  کارکرد  بودن  ناموفق 
ستیزانه،  زن  ما  دینی  علمای  از  زیادی  تعداد  نگاه  و 
از  زمینه  بسیاری  نگرش  همین  است.  قبیله ای  سنتی – 
خشونت ها و به خصوص خیابان آزاری را مساعد کرده 

است.
برگزاری نشست ها، سمینار ها و کنفرانس های 

علمی 
یک  به عنوان  هرگز  کشور  در  مشکالت  از  بسیاری 
نمی شوند،  انگاشته  جدی  و  نشده  مطرح  مساله، 
شده،  باعث  گذاشتن ها  سرپوش  و  سطحی انگاری ها 
و  بزرگ  روز  هر  اجتماع  در  سرطانی  غده های  این 
سیمینارها  و  نشست ها  برگزاری  شوند.  خطر ساز تر 
و  علت یابی  ریشه یابی،  آسیب شناسی،  باعث 

راه  حل یابی می شود.
وضع قوانین سخت و جدی

در کشور ما در بسیاری مسایل و بخش ها هیچ قانونی 
وجود ندارد، این وضعیت آنومیک، زمینه ساز بسیاری 
بنابر این بایستی  از مشکالت و مسایل اجتماعی است. 
این  در  سختگیرانه  قوانینی  ذیربط،  نهادها ی  و  دولت 
راستا به تصویب بر سانند و بحث ضمانت اجرایی آن 

را جدی بگیرند.
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دهه  چهار  در  به ویژه  بحث  این 
بیشتر برجسته و صادق است.  اخیر 
جنگ هر چند صرفا پدیده ای منفی 
عواقب  و  پیامدها  لیکن  نیست، 
منفی بسیاری به همراه دارد، جنگ 
می شود،  ارزش ها  استحاله  باعث 
تبدیل  ارزش  ضد  به  را  ارزش ها 
ترویج  را  قانون گریزی  و  می کند 
را  روانی  آسیب های  و  مسایل  و 
که  تحقیقاتی  می دهد.  افزایش 
روی  خاصتا  سوریه  و  مصر  در 
خیابان آزاری و خشونت علیه زنان 
صورت گرفته حاکی از افزایش آن 
بعد از نابه سامانی ها و جنگ در این 

کشورها است.
ج( گروه دوستان و همساالن

بسیاری از آزار های خیابانی توسط 
صورت  جوان  پسران  از  تعدادی 
می گیرند، آن ها که با هم می شوند، 
در جمع دوستان شان را ولو تمایلی 
تهییج  و  تحریک  باشند  نداشته 
می کنند. دوستان و همساالن خیلی 
تاثیر  و  تاثیر می پذیرند  از هم دیگر 
نظریه  طبق  هم چنین  می گذارند. 

یاد  را  مسایل  این گونه  انسان ها  »ساترلند«  یادگیری 
می گیرند و در یک فرایند یادگیری و آموزشی است 

که جرم گسترش پیدا می کند.
د( بی کاری 

هر چند آمار و احصاییه در کشور ما غریب و ناشناخته 
و مظلوم است؛ لیک طبق آماری که تقریبی است، بیش 
از 36% مردم ما بی کار هستند و هر روز به این تعداد 
افزوده می شود، سیل عظیم مهاجرت ها ی هموطنان ما 
نیز )اغلبا( ناشی از این واقعیت تلخ است. کسی که کار 
دارد و وقت کم، مسلما زمان برایش مهم است و سعی 
وقت  و  آزاری  خیابان  تا  برسد  کارهایش  به  می کند 
تلفی در کوچه و بازار. در قسمت جوانان و محصلین و 
متعلمین هم باید اذعان کرد که سیستم آموزشی کهنه، 
فرسوده و نامناسب هم باعث شده متعلمین بدون درس 
خواندن و با هزاران کار دیگر، نمره کامیابی بگیرند؛ 
ورنه در کشور های دیگر دانشجو یا دانش آموز آنقدر 
مصروف درس ها است که وقتی برای صرف این قبیل 

کارها را کم تر پیدا می کنند.
و( فرهنگ مردساالر سنتی – قبیله ای

ساختاری  جامعه  ما  فرهنگی  اجتماعی  ساختار 
مرد ساالر، سنتی – قبیله ای است، در این ساختار همیشه 
و  است  چندم  درجه  موجودی  زن  است،  مرد  با  حق 

که  است  زنان  علیه  خشونت  از  نوعی  خیابان آزاری 
بازار و کوچه  پیاده روها،  در فضای عمومی- خیابان، 
این  است.  مشاهده  قابل  شهرها–  پس کوچه های  و 
به  محدود  و  منوط  ناهنجار  و  منفور  اجتماعی  مساله 
بشر  که  جایی  هر  نیست،  خاصی  سرزمین  و  فرهنگ 
با شدت و ضعف  این پدیده  است و زیست می کند، 
و  غریزی  به طور  انسان  زیرا  است؛  و  بوده  موجود 
گرایش  این  و  دارد  مخالف  به جنس  گرایش  فطری 
را خداوند در نهاد بشر قرارداده است. فلسفه وجودی 
بقا و تکثر نسل بشر است، این تمایل و  چنین تمایلی 
اما مشکل  نیست.  منفی و مردود  جذبه در ذات خود 
زمانی پدیدار می گردد که این مهم به افراط و انحراف 

کشیده می شود.
در این نوشتار کوتاه سعی می شود تا در باره ریشه ها، 
رفته  رفته  که  اجتماعی  مساله  این  عوامل  و  علل 
نیم  شده  باعث  و  شده  مبدل  ما  جامعه  در  بحرانی  به 
از  بانوان گرامی، آسیب هایی جدی  یعنی  ما  مملکت 
به  ببینند و آسیب دیدن آنان یعنی آسیب  این معضل 
کل جامعه. تجربه علمی  و آکادمیک عملی کشورهای 
توسعه یافته و پیشرفته نشان داده که با بررسی های دقیق، 
 و کارشناسانه می توان مسایل اجتماعی را تا حد زیادی 
کاهش داد و کنترول کرد. اساسا کار علم به ویژه علوم 
و کاهش  و کنترول  پیش بینی  بررسی  نیز،  اجتماعی- 

آسیب های اجتماعی است. 
علل و عواملی که باعث خیابان  آزاری می گردد:

الف( اجتماعی شدن یا جامعه پذیری ناقص
انسان ها  آن  طی  که  است  فرایندی  شدن  اجتماعی 
یاد  حیات،  لحظات  آخرین  تا  کودکی  دوران  از 
می گیرند تا هنجارها و نورم هایی که در اجتماع توسط 
اکثریت مردم مقبول و مطلوب پنداشته می شود را در 
در  مهم  این  کنند.  رعایت  کردار شان  و  گفتار  رفتار، 
آموزشی،  نهادها ی  دولت،  توسط  دیگر  کشور های 
و...  دینی  مراکز  خانواده،  رسانه ها،  تربیتی،  و  تعلیمی  
در  سیاست گزاری ها  و  می شود  داده  آموزش  و  اجرا 
اجتماعی، همنوا، منسجم و  ابعاد  تمامی   این راستا در 
ما  کشور  در  پروسه  این  اما  می روند.  پیش  هماهنگ 
در  است.  مواجه  بسیار  نواقص  و  عیوب  اشکاالت،  با 
جامعه ما گسست و ناپیوستگی گسترده ای در این بعد 
شکست  با  پروسه  این  شده  باعث  که  می شود  دیده 
مواجه گردد و ما با آسیب های کالن اجتماعی چون، 
خیابان آزاری، قانون گریزی، هنجار شکنی و ... مواجه 

باشیم.
ب( جنگ، ناامنی و بی ثباتی 

وقتی نگاهی به تاریخ این کشور، به  ویژه تاریخ معاصر 
و  بی ثباتی  ناامنی،  جنگ،  جز  می اندازیم،  کشور 
نمی نماید.  برجسته  آنقدر  مسایل  دیگر  قانون شکنی 

بررسی جامعه شناختی 
پدیده خیابان آزاری در افغانستان

 محمدنبی احمدی- ماستر جامعه شناسی و استاد دانشگاه

خیابان آزاری باعث 
عامل بسیاری از 
مشکالت روانی و 
رفتاری در بانوان 
می شود، پروسه 

جامعه پذیری که بسیار 
مهم انگاشته می شود، 

عمدتا توسط بانوان 
صورت می گیرد. اگر ما 
زنان بیسواد، کم سواد 
و روانی داشته باشیم 

جامعه هم دچار 
معضالت و مشکالت 

فراوان خواهد گردید.

ACKU
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تهيه این مقدار پول نشد،  آدم ربایان وی را كشتند.
ایرانیهاچگونهربودهمیشوند؟

در  كه  ایرانی  اتباع  بيشترین  8صبح  یافته های  بر اساس 
مسير  در  و  هرات  والیت  در  می شوند  ربوده  افغانستان 
می افتند.  آدم ربایان  چنگ  به  اسالم قلعه  هرات –  شاهراه 
ربوده  افغانستان  در  كه  ایرانی هایی  یافته ها،  این  بر اساس 
می شوند یا پيش از این روابطی با قاچاقبران بزرگ مواد 
یا توسط نگهبانانی كه توسط صاحبان  مخدر داشته اند و 
به قصد كسب  ایرانی همراه می شوند  با رانندگان  كاالها 

پول هنگفت ربوده شده اند.
این یافته ها نشان می دهد كه شماری از رانندگان ایرانی كه 
در انتقال و قاچاق مواد مخدر با شماری از اتباع افغانستان 
ارزان  فروش  جمله  از  مختلف  به دالیل  داشته اند،  دست 
مواد مخدر، نرسيدن مواد مخدر به مشتری و یا دالیلی از 
این دست دوباره به افغانستان كشانده شده و در مسير راه 

توسط قاچاقچيان اصلی ربوده می شوند.
این رانندگان در واقع به نوعی بدهکاران قاچاقچيان مواد 

مخدر محسوب می شوند.
اما شمار دیگری از این رانندگان ایرانی به دالیل اقتصادی 
شبيه  تقریبا  می شوند،  ربوده  هنگفت  پول  طلب  برای  و 
افغانستان  اتباع  با  اخير  سال  چند  طی  كه  آدم ربایی هایی 

به ویژه در هرات اتفاق افتاده است.
بيشتر این حوادث به وسيله نگهبانی اتفاق افتاده است كه 
رانندگان  با  مرزی  مناطق  در  كاالها  از  نگهداری  برای 
مواردی،  در  8صبح  یافته های  براساس  می شوند.  همراه 
آدم ربایی ها ثبت نهادهای رسمی دولتی ایران و افغانستان 
و  آدم ربایان  توافق  اساس  بر  ربوده شد  گان  و  نشده اند 

خانواده های افراد دربند آزاد شده اند.
برخی از منابع در هرات به روزنامه 8 صبح گفته اند كه با 
از  تا كنون هيچ یک  اما  امنيتی  نهادهای  ادعاهای  وجود 
امنيتی  نهادهای  و  پوليس  توسط  ایرانی  شده  ربوده  اتباع 
آزاد نشده اند، اما منابع امنيتی در هرات ضمن رد این ادعا 
تبعه  یک  قبل  هفته   2 مورد  آخرین  در  كه  دارند  تاكيد 

ایرانی را از چنگ آدم ربایان آزاد ساختند.
بر اساس این یافته ها اخيرا ليست 10 تا 11 نفری عامالن این 
امنيتی سپرده  نهادهای  به  منطقه  آدم ربایی ها توسط مردم 
شده است و پوليس شماری از دست اندركاران آدم ربایان 

را نيز بازداشت كرده است.
بر اساس یافته های 8 صبح، ایران نيز از طرق غير رسمی در 
در  به ویژه  مرزی  ساكنان  گریبان  به  دست  اخير  ماه های 
به وسيله آنان  تا  قلعه هرات شده  منطقه قدوس آباد اسالم 

جلو آدم ربایی و گروگان گيری ها را بگيرد.
مذاکرهدرسطحبلند

اخيرا معاون ریيس جمهور ایران در دیدار با داكتر عبداهلل 

ریيس اجرایی حکومت وحدت ملی نگرانی عميق ایران 
مسير  در  به ویژه  كشور  آن  اتباع  شدن  ربوده  مورد  در 

شاهراه هرات – اسالم قلعه را عنوان كرده است.
خبرنگار 8صبح در هرات كه در این سفر ریيس اجرایی 
جهان گيری،  اسحاق  كه  می گوید  می كرد  همراهی  را 
كه  خواست  عبداهلل  داكتر  از  ایران  ریيس جمهور  معاون 
به  سفرشان  حين  ایرانی  اتباع  جان  از  محافظت  زمينه  در 

افغانستان تدابيری روی دست گرفته شود.
افزایش  از  را  خود  نگرانی  ایران  بارها  نيز  این  از  پيش 
هرات –  شاهراه   در  ایرانی  اتباع  عليه  به ویژه  ناامنی ها 
اسالم قلعه اظهار كرده بود، اما این نخستين باری  است كه 
به  ایران  این موضوع مستقيم توسط معاون ریيس جمهور 

ریيس اجرایی افغانستان گفته می شود.
معاون  به  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریيس 
ریيس جمهور ایران گفت: »ناامنی هایی كه عليه رانندگان 
ایرانی در افغانستان رخ داده، بخشی از حوادثی است كه 
در افغانستان جریان دارد و شهروندان افغانستان نيز بيش از 

همه از این دست رخ دادها آسيب دیده اند.«
توسط  موضوع  این  كه  داد  قول  عبداهلل  آقای  آن هم  با 
امنيت  تامين  اساسی  راه های  و  بررسی  افغانستان  دولت 
اتباع ایرانی كه به هرات سفر می كنند مطالعه خواهد شد.

ناامنی در مسير شاهراه  از  ایرانی  در پی نگرانی مقام های 
بررسی  منظور  به  هياتی  تازگی  به  اسالم قلعه،  هرات - 
وضعيت امنيتی این شاهراه وارد والیت هرات شده است.

هيات  این  تركيب  در  می گویند:  هرات  در  خبری  منابع 
كشور  ترانسپورت  و  داخله  وزارت های  نمایندگان 
با مقامات امنيتی روی وضعيت  شامل اند كه در این سفر 

شاهراه اسالم قلعه هرات صحبت و گفتگو كردند.
عبدالرووف احمدی، سخنگوی پوليس هرات می گوید: 
این هيات از مقام های امنيتی هرات خواست تا در راستای 

تامين امنيت این شاهراه تالش بيشتری كنند.
وی افزود: پوليس هرات به هيات اعزامی وعده سپرد تا با 
هماهنگی ریاست ترانسپورت وسایر نهادهای امنيتی جلو 

ناامنی های احتمالی در این شاهراه گرفته شود.
ادامهاینروندوتاثیرآنبرترانزیتکاال

ازبندرچابهار
به  افغانستان  باربری  موتر  هزار   8 تا   7 به  نزدیک  ساالنه 
ایران می روند و متقابال نزدیک به 4 تا 5 هزار موتر باربری 

ایرانی به افغانستان كاال وارد می كنند.
این وسایط نزدیک به 100 هزار بار از مرز دو كشور در 

یک سال عبور می كنند.
انتقال كاالها از كشورهای مختلف از  این موترها وظيفه 
افغانستان  به  ایران، هند، عراق، چين، تركيه و... را  جمله 
دارند. ساالنه ميليون ها افغانی سود از این بابت نصيب دو 
دولت، بازرگانان، مردم مناطق مرزی و رانندگان وسایط 

باربری می گردد. 
به نظر می رسد كه با جایگزینی ترانشيپ به جای ترانزیت 
همزمان با سخت تر شدن انتقال كاال از ایران به افغانستان 
افغانستان  رانندگان  نصيب  به خصوص  كم تری  سود 

خواهد شد.
با آن كه مسووالن كنسولگری ایران در هرات از بهتر شدن 
اخير  ماه   2 تا   1 طی  اسالم قلعه  هرات –  شاهراه  وضعيت 
خبر می دهند، اما به  نظر می رسد تداوم آدم ربایی ها تاثيرات 
مستقيمی بر حمل و  نقل كاال به ویژه پس از افزایش انتقال 

از بندر چابهار خواهد داشت.
و  افغانستان  مرز  در  هرات  والیت  در  قلعه  اسالم  شاهراه 
دارد.  قرار  ایران  دوغارون  مرزی  نقطه  مقابل  در  و  ایران 
كشور  دو  بين  رفت و آمد  اصلی  مبادی  از  شاهراه  این 
است و حجم قابل توجهی از مبادالت تجاری بين ایران 
و افغانستان از مراكز گمركی دوغارون و اسالم قلعه عبور 

می كند.
به نظر می رسد كه نه ایران و نه افغانستان راضی به اجرای 
ماه های  در  طرف  دو  هر  بنا بر این  هستند.  ترانشيپ  طرح 
بيشتر  مشکل  این  حل  به خاطر  را  خود  تالش های  اخير 
به  ایران كه طی سفر هرچند مقامش  از جمله  ساخته اند، 
افغانستان و یا طی سفر هر مقام ارشد افغانستان به ایران این 

موضوع را مطرح و نگرانی خود را اعالم می دارد.
كاالها  این  عبور  حجم  چابهار  قرارداد  رسمی  امضای  با 
در مواردی از مسير هرات بيشتر خواهد شد. هر چه مسير 
اصلی ان در داخل افغانستان، مسير زرنج دالرام تعيين شده 

است.
 چابهار نزدیک ترین و ارزان ترین راه افغانستان به آب های 
افغانستان  اجرایی  ریيس  به  ایرانی  مقامات  و  است  آزاد 
گفته  اند تاجران افغانستان اگر بخواهند از چابهار استفاده 
و  ماليات  ویزا،  از  آنجا سرمایه گذاری كنند،  یا در  كنند 

محصوالت گمركی )تعرفه( معاف خواهند بود.
افغانستان محاط به خشکی بيشترین وابستگی را به راه های 
ترانزیتی و بنادر پاكستان داشته است اما این كشور سال ها 
به  زمينه  این  در  را  خود  وابستگی  تا  دارد  تالش  است 

پاكستان كاهش دهد.

ایران از آنچه افزایش ربوده شدن اتباع آن كشور به ویژه 
می كند،  عنوان  مسافربری  و  باربری  موترهای  رانندگان 

نگران است. 
مسير  در  ایرانی  تبعه   7 تا   6 دستکم  اخير  سال  یک  در 
ربوده  ناشناس  افراد  توسط  اسالم قلعه  هرات–  شاهراه 
شده اند؛ موضوعی كه پيش از این و در سال های گذشته 

نيز در موارد متعدد به وقوع پيوسته بود.
ساالنه صدها موتر مسافربری و باربری با رانندگان ایرانی 
از مرز اسالم قلعه وارد هرات می شوند. ایران اخيرا با توجه 
به تهدیدهای انجام یافته عليه اتباع خودش در افغانستان، 
بحث ترانشيپ به جای ترانزیت را به عنوان گزینه جایگزین 

روی ميز گذاشته است.
ترانشيب شيوه ای از حمل و نقل است كه در آن كاال تا 
نقطه صفر مرزی توسط وسایط داخلی یک كشور انتقال 

و سپس به وسایط كشور دوم بارگيری می شود.
وحدت  حکومت  اجرایی  ریيس  اخير  سفر  به  توجه  با 
استفاده  برای  گرفته  صورت  تفاهم های  و  ایران  به  ملی 
ترانشيب  چابهار،  ساحلی  منطقه  از  افغانستان  بازرگانان 

می تواند برای تاجران افغان مشکل آفرین باشد. 
مقابل  در  تظاهر كنندگان  از  شماری  قبل  سال  دو 
ایرانی  اتباع  برای  كه  سر  دادند  شعار  ایران  كنسولگری 
می كنند،  عبور  اسالم قلعه  هرات –  شاهراه  مسير  از  كه 

دردسر ساز خواهند شد.
آن تظاهرات در اعتراض به كشته شدن 13 جوان افغان در 
مناطق مرزی ایران و افغانستان راه اندازی شده بود. اما تا 
اكنون مشخص نشده است كه آیا این آدم ربایی ها پيوندی 
به آن حادثه دارد یا خير، اما پيش از این نهادهای امنيتی 
و مسووالن كنسولگری ایران ارتباط آدم ربایی ها در مسير 
شاهراه هرات – اسالم قلعه با تهدید تظاهر كنندگان را بعيد 

دانسته بودند.
اخير،  سال  یک  در  ایرانی  شده  ربوده  اتباع  ميان  از 
با  آنان  تن   3 تا   2 و  پوليس  توسط  آنان  تن   1 دست كم 
وساطت یا پرداخت پول از چنگ ربایندگان آزاد شده اند.

ایرانی در حال حاضر در هرات در چنگ  اتباع  از  3 تن 
آدم ربایان به سر می برند و دست كم 2 تبعه ایرانی نيز در 
افغانستان گم شده اند كه تا كنون هيچ اثری از آنان طی 

ماه ها به دست نيامده است.
به  ربایان  آدم  توسط  ایرانی  راننده  یک  نيز  قبل  سال  دو 

قتل رسيد.
این راننده ایرانی رضا سميعی فرد نام داشت كه از سوي 
كشته  زمانی  و  بود  شده  گروگان گرفته  مسلح  گروهي 
از  ایرانی  تومان  ميليون  ابتدا 700  شد كه گروگان گيران 
تومان  ميليون   250 دریافت  به  اما  خواستند  وی  خانواده 
ایراني قادر به  راضي شدند ولی زمانی كه خانواده راننده 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

آژند

نفر اول:  به نام خداوند جل شانه هو، دوستان 
سالم امروز جلسه كابينه را روی موضوع مهم 
به طرف جنوب  ميانه  از آسيای  انرژی  انتقال 
نظر  شما  از  می خواهيم  بنا  داده ایم.  تمركز 
بگيریم كه انرژی را از كدام مسير به جنوب 
این جا  در  شما  و  ما  همه  البته  بدهيم.  انتقال 
حضور داریم. ولی چون جناب معاون اول در 
ویدیو  طریق  از  را  ایشان  می برند،  سر  به  قهر 

كنفرانس به مجلس وصل كرده ایم. 
نفر دوم: سالم البته برای این كه انرژی از شمار 
دره  مسير  از  بهتر  راهی  هيچ  برود  جنوب  به 
مسير  از  انرژی  هرگونه  باید  نيست.  پنجشير 
پنجشير گذر كرده بعد از توقف در قندهار به 

سوی جنوب برود. 
حاال  همی  از  خو  ما  اول:  نفر  اول  معاون 
است  كه  انرژی  رقم  هر  كه  هستيم  گفتگی 
كه  جا  هر  باز  شود،  رد  شبرغان  از  باید  اول 
دلش می  خواهد برود. افسوس كه فعال در قار 
به سر می برم، اگه نی می دیدم كی انرژی را از 

مسير دیگه می فرستد. 
معاون دوم نفر اول: چهارچوب قوانين تصریح 
انرژی  انتقال  برای  مسير  بهترین  كه  می دارد 
می باشد.  دایکندی  خصوصا  مركزی  مناطق 
بهتر تطبيق می شود.  قوانين در دایکندی  زیرا 
جای  بسيار  كه  اشترلی  منطقه  به خصوص 
لحاظ  از  بنا  است.  انرژی  انتقال  برای  خوبی 

قانونی باید انرژی از دایکندی بگذرد. 
برادرا ! حاال كه ما كمی  نفر دوم:  معاون اول 
چپ هستيم خيال نکنين به انفعال خود خواسته 
پرداخته ایم. هيچ راهی وجود ندارد جز غزنی، 
از  هم  انرژی  باید  است،  ام البالد  غزنی  چون 
ام البالد رد شود، ورنه ما باز هم خفه خواهيم 

شد. 
كه  ندارم  كار  مه  برادرا  اول:  نفر  دوم  معاون 
ولی  می كند.  پيدا  انتقال  راه  كدام  از  انرژی 
باشد.  شریف  بلخ  از  باید  انتقال  كار  آغاز 
منطقه  از  و  بلخ  از  باید  هم  تاپی  پروژه  حتا 

چهاركنت آغاز شود. 
برادران  نام خداوند جل شانه هو  به  اول:   نفر 
شما نمی دانيد. من بر اساس تحقيقات همه جانبه 
رسيدم  علمی  نتيجه  این  به  داده ام،  انجام  كه 
جغرافيایی  موقعيت  مناسب ترین  لوگر  كه 
برای انتقال انرژی را دارا می باشد. من حتا در 
را  تاپی  پروژه  آغاز كار  لحظه ای كه كلنگ 
می زدیم در دلم آرزو كردم كه كار از لوگر 

شروع شود. 
باید  شبرغان  از  می شود.«  شروع  »سروصدا 
قانونی تر  دایکندی  پنجشير،  نی  شود،  شروع 
ميره،  یاد تان  چرا  غزنی  برادرا  ،او  است 

مزار شریف... اگه نی تظاهرات می كنيم. 
در  سر  شده  وارد  سکرتر  لحظه  همين  )در 

گوش نفر اول می كند( 
نفر اول: چپ باشين. )همه خاموش می شوند( 
نبود  به دليل  كه  آمده  ایميل  ميانه  آسيایی  از 
ظرفيت در افغانستان انرژی از طریق )وایرلس( 
نياز به مسير زمينی  انتقال می یابد و  به جنوب 

نيست. 
) بعد از یک مکث كوتاه ( باید از فضای مزار 
است.  قانونی تر  دایکندی  آسمان  شود،  تير 
غزنی را چی شده، شبرغاااااااان، لوگر........ و 

این قصه سر دراز دارد.

انرژی از کدام مسیر
 بگذرد ؟

دردسرهای ترانزیت 
کاال برای ایرانیان

شاهراه هرات - اسالم قلعه

وحیدپیمان
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ورزش برای زنان، دختران و افراد به حاشیه رانده شده فرصتی 
فراهم می کند تا وضعیت و حقوق خود را بهبود بخشند. در 
افتخار  شهرت،  چگونه  که  بوده ایم  شاهد  ما  جهان  سراسر 
نابرابری  برابر  در  را  موانع  موفق،  ورزشکاران  برای  احترام  و 

جنسیتی شکسته و سبب ترویج حقوق بشر شده است. 
اما  کنند  ورزش  تا  دارند  اجازه  زنان  افغانستان  در 
پیش داوری ها و تبعیض در برابر زنان و دختران هنوز در زمینه 
در  است.  واضح  بسیار  ورزش  عرصه  در  آنان  کردن  قبول 
کردن و فعال بودن  بسیاری موارد رسوم و عنعنات حق ورزش 
از لحاظ فزیکی را برای زنان و دختران نمی پذیرد. هم چنان 
از  افغانستان  در  بودن  فعال  فزیکی  لحاظ  از  این که  به دلیل 
تالش  هیچ گاه  نیز  دختران  نیست،  برخوردار  زیادی  اهمیت 
ورزش  طریق  از  و  برده  بلند  را  مهارت های شان  تا  نمی کنند 
که  صحتمند و تندرست باشند. این یک حقیقت تلخ است 
مشغولیت  کردن  توجیه  به خاطر  افغان  زنان  از  زیادی  شمار 

گریبان باشند.  خود باید با تهدید ها دست و 
منفی  رفتار  به دلیل  نیز  تمرینات  ساده ترین  مواقع  بسا  در 
دختران  و  زنان  و  می شود  نا ممکن  دختران  برای  مردان 
در  ورزشی  تمرینات  به  رفتن  راه  در  همراه  نداشتن  به دلیل 
سرک ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. این موضوع هم چنان 
بازی و شرکت در ورزش  به میدان های  را  دسترسی دختران 
از  سادگی  به  جوان  دختران  می سازد.  محدود  مکتب  در 
نفس خود  به  اعتماد  و  دور می شوند  به  فزیکی  آموزش های 
در  می دهند.  دست  از  ورزشی  خالقیت های  راستای  در  را 
که برای  نتیجه صد ها و هزار ها دختر افغان فرصت بازی را 
کند و سبب بهبود صحت شان  آنان می تواند سرگرمی  ایجاد 
نداشتن  با  یکجا  محدود  تحرک  می دهند.  دست  از  شود، 
کاریابی سبب می شود تا زنان و دختران  دسترسی به آموزش و 

کرامت را از دست بدهند.  حس ارزش و 
هنوز با وجود همه ای موانع ما شمار زیادی از زنان و دختران 
به  ورزش  در  را  آرزو های شان  که  کرده ایم  مالقات  را  افغان 
که با عزم قوی به سوی  حقیقت مبدل می کنند. وزرشکارانی 
برای  الگو  به عنوان  آنان  حرکت اند.  در  پیروزی  و  موفقیت 

که فرصت محدود برای دختران مهیا می شود تا  در جوامعی 
آنان  ورزش می تواند  کنند  برقرار  روابط  از خانواده  بیرون  در 
و  مسابقات  شوند.  جامعه  عضو  و  رسانیده  پختگی  به  را 
گروهی و  کار  تمرینات محیط طبیعی را برای آموختن و تقویت 
توانایی های رهبری فراهم می کند. هم چنان سبب برانگیختن 
برای دیگران  احترام  و  اتحاد  روحیه همکاری،  تعهد ، عزم، 

تمام زنان و مردان افغان و جامعه بین المللی عمل می کنند. 
زن  سه  با  همراه  ساله   25 حسینی  زینب  گست،  ا ماه  در 
کابل  الی  پغمان  دره  از  را  غیر رسمی   دوش  رقابت  دیگر 
که  بود  افغانستان  زن  یگانه  او  کتوبر  ا ماه  در  دادند.  انجام 
کرد. برای او، ورزش  در رقابت های دوش در بامیان شرکت 
که زنان را برای تغییر رسوم موجود و مدغم  وسیله ای است 
ورزشکار  جوان  زنان  این  می کند.  تشویق  جامعه  در  شدن 
فراهم  را  فضا  و  فرصت  زنان  دیگر  برای  این که  به دلیل 
می کنند تا در جای پای آنان قدم بگذارند، سمبول با ارزشی 

محسوب می شوند. 
که برای افغان ها  ما هم چنان ستاره های زن افغان را داریم 
ورزشکار  کوهستانی  تهمینه  مانند  می آفرینند.  افتخار 
که در مسابقات المپیک 2012 بیشترین مصاحبه را  المپیک 
انجام داده است. هم چنان صدف رحیمی مشت زن افغان 
کرده است تا دستکش  که شمار زیادی از دختران را تشویق 

کنند.  مشت زنی به دست 
تحصیالت  ورزش،  میان  مستقیم  رابطه  زیادی  مطالعات 
کردن دختران  کرده است. تمرین  کاریابی را ثابت  عالی و 
که  را  تا عزت نفس و اعتماد خود  کمک می کند  را  و زنان 
کرده  برای موفقیت در زندگی مسلکی حیاتی است، تقویت 
بنابراین عالوه  دهند.  افزایش  را  مدنی خود  فعالیت های  و 
بر سرگرمی  و فواید صحی، ورزش می تواند در توانمندسازی 
باید  ورزش  کند.  بازی  مهم  نقش  اقتصادی  و  اجتماعی 
باید  برنامه های اجتماعی جا داده شود. هم چنان  تمام  در 
که دختران در تمام مکاتب افغانستان  اطمینان حاصل شود 

ورزش می کنند.

که تمام اعضای  می شود. توانمند سازی زنان عنصری است 
دیگر  به  نسبت  افغانستان  در  و  می برند  سود  آن  از  جامعه 

نقاط جهان این عنصر فوق العاده عقب مانده است. 
بنابراین ما از تمام شوهران، پدران و برادران افغان و هم چنان 
وسیله  به  را  و دختران  زنان  تا  افغانستان می خواهیم  دولت 

کنند.  ورزش در زندگی شان حمایت 

مرد های افغان باید زنان و دختران شان را 
در راستای ورزش حمایت کنند 
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توریستی  منطقه  در  تروریستی  انفجار  یک  نتیجه  در 
کشته و 15 تن  »سلطان احمد« در استانبول دست کم 10 تن 
گزارش شبکه تلویزیونی »خبرترک«  دیگر زخمی شدند. به 

این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده است. 
نزدیکی  در  انفجار  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
»کلیسیای  و  آبی  مسجد  یا  احمد«  سلطان  »مسجد 
گفته اند  پولیس  نیروهای  است.  داده  رخ  ایاصوفیه« 
را  میدان  دیگر،  احتمالی  انفجارهای  از  نگرانی  به دلیل 

کرده اند. تخلیه 
از  شماری  که  داده اند  گزارش  رسانه ها  از  برخی 
در  هستند.  کشته شدگان  میان  در  آلمانی  توریست های 
شهروندان  از  آلمان  خارجه  وزارت  گزارش ها،  این  پی 
کز پرجمعیت  کشور خواسته است از رفت و آمد در مرا این 

کنند. استانبول خودداری 
که در سایت انترنتی وزارت خارجه آلمان  در یک بیانیه 
شده  توصیه  استانبول  در  آلمانی  مسافران  به  شده  منتشر 

روز سه شنبه 22 جدی، قیمت نفت برنت دریای شمال 
و نفت خام وست تکزاس اینترمیدیت، به حدود 30 دالر 
کم ترین میزان برای این شاخص ها طی 12  کرد. این  سقوط 
گذشته است. قیمت نفت برنت بیش از ۱۵ درصد  سال 
که شدیدترین افت  کاهش یافته است  در هفت روز متوالی 

قیمت در یک سال اخیر محسوب می شود.
گزارش خبرگزاری بلومبرگ، قیمت هر بشکه نفت برنت  به 
نفت  قیمت  و  سنت   ۹۲ و  دالر   ۳۰ به  جدی   ۲۲ روز  در 
کرده است. بر  وست تکزاس به ۳۰ دالر و ۶۳ سنت سقوط 
اساس آخرین آمار وبسایت رسمی سازمان اوپک، سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت، قیمت سبد نفتی این سازمان 

کرد. روز دوشنبه به ۲۷ دالر و هفت سنت سقوط 
کارشناسان، غیر از وجود مقادیر  در همین حال، به عقیده 
چشمگیر نفت  در بازار، نابه سامانی در بازار سهام چین نیز 
کاهش قیمت نفت به ۲۰ دالر در هر بشکه را تقویت  خطر 

که»موقتا از رفتن به محالت پرجمعیت و توریستی  است 
کنند.« خودداری 

فرانسه  به خبرگزاری  آلمان هم  وزارت خارجه  منبع  یک 
گفت احتمال دارد اتباع آلمانی در انفجار امروز در میدان 
هم چنین  منبع  این  باشند.  شده  کشته  احمد  سلطان 
که خطر درگیری های خشونت بار و حمالت  افزوده است 

تروریستی در سرتاسر ترکیه وجود دارد. 
گفته اند احتمال دارد انفجار دیروز    مقام های امنیتی ترکیه 

گروه یا داعش باشد. کار 
حمالت  هدف  نیز  گذشته  در  احمد  سلطان  میدان 
در  انفجارها  این  از  یکی  در  بود.  گرفته  قرار  تروریستی 
سال 201۵ یک فرد انتحاری خود را در نزدیکی یک مرکز 

کرده بود. پولیس منفجر 
گذشته در  کتوبر سال  ترکیه بعد از حمالت انتحاری 10 ا
نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار انقره در حالت هشدار امنیتی 
گذاشته بود. کشته برجای  به سر می برد. این حمالت 103 

کرده است. در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 
از  گرفتن افت قیمت نفت موجی  که شتاب  گزارش داد 
کرده است. در  دست پاچگی در میان تجار نفت ایجاد 
همین حال، قراردادهای بلندمدت خرید برای سال ۲۰۱۷ 
قراردادهای تحویل  اندازه  به  قیمتی  کاهش  آن  از  بعد  و 

فوری داشتند.
حساب  به  باید  قیمت  افت  این  در  را  تاثیر  بیشترین 
و  چین  بازار  در  مرغوب  سهام  بهای  درصدی   ۵ کاهش 
واحد  یوآن،  نرخ سود  رشد شدید ۴۰ درصدی  هم چنین 
گذاشت. بانک امریکایی  کشور  پول چین، خارج از این 
ارزش  کاهش ۱۵ درصدی  که  مورگان استنلی هشدار داد 
یوآن ممکن است نفت خام را به مرز ۲۰ تا ۲۵ دالر در هر 
بشکه بکشاند و باعث ادامه افت ۱۵ درصدی قیمت در 
که این عدم پایداری در  گذشته شود. در حالی  یک سال 
که دومین مصرف کننده عمده نفت در جهان است  چین 
تقاضا شده، شرکت های  آینده  مورد  در  تجار  بیم  باعث 
و  ممکن  حد  تا  که  می گویند  متحده  ایاالت  در  حفاری 
کاهش قیمت، بر فعالیت چاه های نفت متمرکز  علی رغم 

هستند.
گزارش سازمان اطالعات انرژی امریکا، پیش بینی  طبق 
کشور در ماه فبروری سال  که تولید نفت شیل این  می شود 
کاهش  جاری ۱۱۶ هزار بشکه در روزنسبت به ماه قبل از آن 
کاهش تولید در ماه جنوری است. این  که معادل  یابد، 
که بسیاری از تحلیلگران ماه ها  مقدارکمتر از چیزی است 
گذشته  کشورهای عضو ماه  کرده بودند.  قبل پیش بینی 
کردند، اما بر سر تعیین سقف تولید به توافق  نشستی برگزار 
کنون قیمت نفت اوپک بیشتر از ده  نرسیدند. از آن زمان تا

کرده است. دالر سقوط 

گذاشت   کشته و زخمی برجای  کردانفجار در استانبول 25  قیمت نفت به 30 دالر سقوط 
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