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چین و امریکا در جستجوی صلح
در افغانستان 

چشم پوشی از نقش زنان
برای جلب رضایت طالبان

زورآزمایی غیر مسووالنه
کمیسون انتخابات
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آیسا:

برای جذب سرمایه گذاری 
قوانین اصالح شود

3

4

خانه تکانی در 
شورای عالی صلح

8صبح  روزنامه  به  موثق  منابع  کابل:  8صبح، 
که رهبران حکومت وحدت  می گویند قرار است 
رهبری  در  جاری،  هفته   پنج شنبه  روز  به  ملی 

کنند. شورای عالی صلح تغییرات ایجاد 
احمد  سید  پیر  است  قرار  می گویند  منابع  این 
و  صلح  عالی  شورای  رییس  حیث  به  گیالنی 
شورا  این  معاون  حیث  به  خلیلی  کریم  محمد 

معرفی شوند.
عبداهلل  اجرایی  رییس  که  می افزاید  منبع  این 
به حیث  قانونی  یونس  عبداهلل مخالف حضور 
رییس شورای عالی صلح است و محمد محقق 
این  رییس  حیث  به  خلیلی  کریم  حضور  با  نیز 

کرده است. شورا مخالفت 
شورای عالی صلح در میزان سال 1389 از سوی 
کرزی رییس جمهوری پیشین ایجاد شد.  حامد 
زن  آنان  از  تن  و هشت  دارد  این شورا 68 عضو 

هستند.
برهان الدین  صلح،  عالی  شورای  رییس  نخستین 
که در اثر یک حمله تروریستی شهید شد. ACKUربانی بود 



زنگ اول


افغانستان،  چهارجانبه  نشست های  که  می رسد  به نظر 
پاکستان، چین و امریکا، به این زودی ها به پایان نمی رسد. 
در  دیگری  نشست  دلو   17 در  که  است  شده  اعالم  تازه 
این  از  وقت  چی  این که  می شود.  برگزار  اسالم آباد 
بیرون  دولت ها  همه  قبول  مورد  راه  نقشه  یک  نشست ها 
ماه ها  که  نیست  دور  به  امکان  از  نیست.  روشن  می شود، 
وقت ببرد تا جهت های مختلف موفق شوند، یک نقشه راه 
تالش  در  ظاهرا  کابل  کنند.  ترتیب   را  همه  توافق  مورد 
است تا از دو ماه پیشرو بیشترین استفاده را کند و نظراتش 

را به دولت های  امریکا، چین و پاکستان توضیح دهد. 
چیزی که تا هنوز روشن نیست این است که آیا در سیاست 
پاکستان تغییر آمده است یا نه؟ آیا واقعا اردوی پاکستان 
از سیاست شعله ور کردن آتش جنگ در افغانستان دست 
کشیده، یا این که می خواهد روند کشتار و ویرانی هم  چنان 
باور  این  به  یابد؟ برخی از حلقات سیاسی در کابل  ادامه 
بیرون نداده  هستند که اردوی پاکستان هیچ نوع نشانه ای 
جنرال های  رویکرد  تغییر  به  بتوان  آن  براساس  که  است 

پاکستانی نسبت به  افغانستان، خوشبین بود. 
حفظ  را  خود  انعطاف ناپذیر  موقف  تاکنون  هم  طالبان 
امیرالمومنین  را  خود  رهبر  هنوزهم  طالبان  کرده اند. 
را  خودش  طالبان  رهبر  که  می دهد  نشان  این  می خوانند. 
هم طراز ابوبکرالبغدادی می داند و داعیه اش طالبانی سازی 
با  رابطه ای  می گویند  طالبان  آن که  با  است.  دنیا  سراسر 
امیرالمومنین  اما  ندارند،  منطقه ای  و  بین المللی  جهادیسم 
انکار  که  می دهد  نشان  منصور  اخترمحمد  مال  خواندن 
رابطه با جهادیسم بین المللی صرف یک تاکتیک تبلیغاتی 
به رهبر طالبان تجدید کرده  را  بیعتش  القاعده هم  است. 
طالبان  گروه  که  است  نشان  دهنده  آن  این ها  است. 
در  مسالمت آمیز  سیاسی  فعالیت  و  سیاسی  کثرت گرایی 

قلمرو یک دولت ملی را قبول ندارد. 
بازیگران مهم در  ایران هم که  کشورهای هند، روسیه و 
راه  نقشه  ترتیب  نشست های  در  بوده اند،  دهه  اخیر  چند 
صلح، شرکت ندارند. روشن نیست موضع این کشورها در 
نهایت چه خواهد بود. به طور مثال آیا هند به همین ساد گی 
روند مصالحه با طالبان را که نقشه راه آن با منافع پاکستان 
سازگار باشد، خواهد پذیرفت؟ پاسخ روشنی به این سوال 

و پرسش های مشابه وجود ندارد. 
جاری  سال  بهار  در  جنگ  که  می رساند  ابهامات  این 
میالدی  جاری  سال  این  در  شد.  خواهد  تشدید  میالدی، 
طالبان تالش خواهند کرد تا خود شان را به لحاظ نظامی 
قشر  همه  که  است  چیزی  این  کنند.  ثابت   پردست آورد 
فرض  به  اگر  باشند.  آن  متوجه  باید  افغانستان  سیاسی 
افغانستان  دولت  نمایند گان  و  طالبان  میان  هم  مذاکره ای 
تشدید  با  تا  کرد  خواهد  سعی  طالبان  گروه  شود،  انجام 
باید  بنابراین  بگیرد.  امتیاز  مذاکره  میز  در  جنگ  آتش 
بهاری  تهاجم  با  مقابله  برای  امنیتی  نیروهای  آماده سازی 
اولویت  در  امری دیگری  هر  از  بیشتر  طالبان،  تابستانی  و 

رهبران حکومت وحدت ملی باشد. 
تمام  و  شوند  اغفال  نباید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
برای  نقشه  راه شود. تالش  تنظیم  انرژی شان صرف روند 
تمام  باید  افغانستان  دیپلوماسی  و  شود  انجام  باید  صلح 
توانش را در ترتیب نقشه راه صلح به مصرف برساند، اما 
با  مقابله  برای  امنیتی  نیروهای  به آماده سازی  در کنار آن 
وضعیت دشوار احتمالی توجه جدی صورت بگیرد. همه 
افتاده، خسته و  پا  از  با دشمنی  باید بدانند که هیچ جهتی 
بی اراده، صلح نمی کند. اگر یکی از والیت های افغانستان 
دوباره  اشغال  به  گروه  این  کند،  سقوط  طالبان  به دست 
امنیتی  ارگان های  بنابراین  باورمند خواهد شد.   افغانستان  

باید آماده  نبرد باشند.

تالش های صلح اغفال تان نکند

2 چهارشنبه 30 جدی 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2301

انتقال صد معتاد پارک نشین به کمپ فنیکس

انتقاد از برخورد نامناسب یک عضو مجلس سنا با یک فعال مدنی

کشته شدن 34 تروریست در عملیات های نظامی

تماس تلیفونی غنی
با روحانی صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 

معتادان  از  تن  صد  به  نزدیک  عامه 
بی سرپناه را از مربوطات ناحیه دهم 
منظور  به  و  جمع آوری  کابل  شهر 
حرفه  آموزش  و  اسکان  تداوی، 
است.  داده  انتقال  فنیکس  کمپ  به 
شهرنو  پارک  در  معتادان  این  بیشتر 
باش  و  بود  آریا  شهرک  اطراف  و 

داشتند.
مرکز  در  که  می گوید  وزارت  این 
معتادان  نگهداری  برای  که  جدید 
امکانات  تمام  شده،  گرفته  نظر  در 
غذای  وقت  سه  قبیل  از  معیشتی 
زمینه  و  البسه  بستر خواب،  مناسب، 

ورزش و تفریح وجود دارد.
که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
نزدیک  تاکنون  جدی  ماه  آغاز  از 
به هشت صد تن از معتادان بی سرپناه 
ساحه  ویژه  به  کابل  شهر  سطح  از 
محل  به  و  جمع آوری  سوخته  پل 
جدیدی که برای تداوی و آموزش 
انتقال  شده  گرفته  نظر  در  آنان 
کمپ  بنام  که  مرکز  این  یافته اند. 

ملی  اتحادیه  کابل:  8صبح، 
زلمی  که  کرده  اعالم  ژورنالیستان 
در  سنا  مجلس  عضو  یک  زابلی 
علیه  تلویزیونی  برنامه های  از  یکی 
از  مدنی،  فعال  یک  ثاقب  حمیرا 

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
در  که  کرده  اعالم  داخله  امور  و 
نتیجه عملیات های مشترک نیروهای 
با  شورشیان  درگیری  و  امنیتی 
چهار  و  سی  ملی،  پولیس  نیروهای 

تن از تروریستان به قتل رسیده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در  که 
یک  جریان  در  امنیتی  نیروهای 
سه  و  بیست  گذشته،  روز  شبانه 
تروریست کشته و چهارده تن دیگر 
افزوده  وزارت  این  شده اند.  زخمی 
مربوطات  در  که  عملیات ها  این 
محمد  و  برک  برکی  ولسوالی های 
باغ  و  گورتپه  لوگر،  والیت  آغه 
شرکت والیت کندز، تگاب والیت 
گومل  زابل،  والیت  اطغر  کاپیسا، 
والیت  گرشک  و  پکتیکا  والیت 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند 
بازداشت  دیگر  تروریست  شش 

جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
حسن  با  تلیفونی  گفتگوی  یک  در  افغانستان، 
تحریم های  رفع  از  ایران،  جمهور  رییس  روحانی 
کشورهای غربی علیه ایران ابراز خرسندی و نسبت 
به پیامدهای آن در منطقه اظهار خوش بینی کرده 

است.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با اعالم این خبر، 
می گوید که هر دو رییس جمهور روی موضوعات 
ریاست  دفتر  کرده اند.  گفتگو  نیز  عالقه  مورد 
موضوعات  باره  در  بیشتری  جزییات  جمهوری 

»مورد عالقه« ایران و افغانستان ارایه نکرده است.
گفتگوی  این  در  همچنین  جمهور  رییس  دو  هر 
کشورها  بین  موثر  دیپلوماسی  اهمیت  بر  تلیفونی 
تاکید  نظرها  اختالف  و  منازعات  حل  برای 

کرده اند.
پیش از این عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه نیز، از لغو 
تحریم ها علیه ایران استقبال کرده گفته بود که این 
اقدام گام سرنوشت ساز برای ثبات و توسعه جهانی 

به ویژه منطقه است.
کشورهای غربی در نتیجه تالش ها و مذاکرات با 
لغو  را  ایران  علیه  تحریم ها  هفته  این  اوایل  ایران، 

کردند.

از  یکی  قبال  می شود،  یاد  فنیکس 
در  بین المللی  نیروهای  مهم  مراکز 

کابل به شمار می رفت.
آخرین  در  می گوید  وزارت  این 
جمع آوری  منظور  به  که  کمپاینی 
معتادان از سطح شهر کابل راه اندازی 
شد، تعدادی از معتادان با رضایت و 
عالقمندی خودشان حاضر شدند تا 
به محل جدید بروند. به گفته ی این 
وزارت، معتادان از اقدام دولت برای 
تداوی شان ابراز خرسندی کرده اند.

اخیرا  جمهوری  ریاست  دفتر 
از  متشکیل  را  کمیسیونی 

غیرمناسب  جمالت  و  کلمات 
استفاده کرده است.

خانم ثاقب نیز گفته است که آقای 
با  را  وی  برنامه  پایان  از  پس  زابلی 
مخاطب  رکیک  و  زشت  کلمات 

دفاع،  وزارت  گفته  به  شده اند. 
و  سالح  مقدار  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  مهمات 
ماین  حلقه  ده ها  همچنین  و  افتاده 
شده  خنثا  و  کشف  مختلف النوع 

است.
از  اعالمیه  این  در  دفاع  وزارت 
نیز  ملی  اردوی  شهادت یک سرباز 

خبر داده است.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
تروریست  یازده  که  می گوید 
جداگانه  درگیری  دو  نتیجه  در 
در  محلی  پولیس  نیروهای  با 
والیت های هملند و ننگرهار به قتل 

رسیده اند.
این وزارت می افزاید در یکی از این 
درگیری ها که میان نیروهای پولیس 
سرحدی و تروریستان در مربوطات 
هلمند  والیت  باباجی  ولسوالی 
صورت گرفت، نه تن از تروریستان 

مواد  با  مبارزه  وزارت خانه های 
عامه،  صحت  داخله،  امور  مخدر، 
همچنین  و  اجتماعی  امور  و  کار 
مشکل  به  تا  ساخت  موظف  اقتصاد 
اعتیاد و معتادین در کابل رسیدگی 

کنند.
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
کشور،  در  معتادان  ازدیاد  و  تراکم 
نبود امکانات و منابع مالی، دسترسی 
تا  شده  باعث  مخدر  مواد  به  آسان 
مواجه  مشکل  با  کمیسیون  این  کار 

شود.

قرار داده است.
انتقاد  با  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
علیه حمیرا  زابلی  زلمی  برخورد  از 
ثاقب، می گوید که براساس احکام 
هیچ  بشری  ارزش های  و  قانون 
فردی حق هتک حرمت به دیگران 

را ندارد.
اتحادیه ملی ژورنالیستان از نهادهای 
سمع  کمیسیون  ویژه  به  مسوول 
تخلفات  به  رسیدگی  و  شکایات 
موضوع  تا  خواسته  رسانه یی 
با  زابلی  آقای  برخورد  چگونگی 
جدی  بررسی  مورد  را  ثاقب  خانم 

قرار دهند.

پانزده تن دیگرشان زخمی  کشته و 
شدند. وزارت امور داخله می گوید 
نیروهای  به  درگیری  این  در  که 
نرسیده  آسیبی  سرحدی  پولیس 

است.
دیگری  درگیری  در  همچنین، 
و  ملی  پولیس  نیروهای  میان  که 
حصارک  ولسوالی  در  تروریستان 
پیوسته  وقوع  به  ننگرهار  والیت 
یک  و  کشته  تروریست  دو  آن  در 
این  در  شده اند.  زخمی  دیگر  تن 
درگیری نیز به نیروهای پولیس ملی 

آسیبی نرسیده است.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
نیروهای پولیس سرحدی در جریان 
ولسوالی  مربوطات  در  امنیتی  گزمه 
بولدک والیت کندهار هفت حلقه 
سوی  از  که  را  وسایط  ضد  ماین 
نیز  بود  شده  جاسازی  تروریستان 

کشف و خنثا کرده اند.

ACKU
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گزارشی در مورد  یک نهاد تحقیقاتی حامی حقوق زنان در 
روند صلح، می گوید شورای عالی صلح  در  زنان  مشارکت 
به منظور  شده  تشکیل  صلح  تالش های  پیش برد  برای  که 
جلب رضایت طالبان نقش زنان را در این تالش ها نادیده 

گرفته  است.
خود  گزارش  در  کودکان،  و  زنان  حقوق  تحقیقاتی  نهاد 
را  زنان  با  صلح  عالی  شورای  اعضای  از  شماری  برخورد 
که بیشتر  کرده می  افزاید  »بسیار ننگین و شرم آور« توصیف 
کرده  اعضای این شورا بخاطر جلب رضایت طالبان تالش 

تا به زنان نقشی داده نشود.
که در نتیجه  کودکان  گزارش نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و 
با  مصاحبه  و  گروهی  بحث های  کتابخانه ای،  مطالعات 
کمیته  های والیتی  شماری از اعضای شورای عالی صلح و 
ننگرهار  و  بدخشان  بلخ،  کابل،  والیت های  در  شورا  این 
که جنگ و صلح در افغانستان  کیست  تهیه شده است، حا
به عنوان پدیده های مردانه شناخته می شوند و از همین رو به 

کمتر توجه شده است. نقش زنان در این مورد 
که  می گوید  گزارش  این  تهیه کنندگان  از  فکور  محمدعلی 
از میان شصت و نه تن از اعضای شورای صلح، پنجاه و سه 
که در این  تن شان سابقه جنگ را دارند. آقای فکور افزود 
گروه تروریستی طالبان  شورا تعداد زیادی از اعضای سابق 
گروه اصلی مخالف مسلح  که به عنوان دو  و حزب اسالمی 
او،  به گفته   دارند.  عضویت  نیز  می شوند  شناخته  دولت 
گروه  سیزده عضو سابق حزب اسالمی و دوازده عضو سابق 
کنون در شورای عالی صلح عضویت  تروریستی طالبان هم ا

وضعیت  بررسی  با  آیسا،  سرمایه گذاری،  از  حمایت  اداره 
کشور  این  مردم  که  می گوید  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
اتفاقی  چه  افغانستان  در  بعد  سال  یک  که  ندارند  باور 

می افتد و از همین رو اقدام به سرمایه گذاری نمی  کنند.
محمد قربان حق جو، رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری 
افغانستان  سرمایه گذاری  وضعیت  به  نگاهی  همایش  در 
کشور در  کابل برگزارشده بود، رشد اقتصادی  که دیروز در 
گذشته را علی رغم چالش ها بی نظیر توصیف  چهارده سال 
گفت با وجود رشد اقتصاد در افغانستان هنوز هم این  کرد و 

گذار قرار دارد.  کشور از نظر اقتصادی در حالت 
گفت با وجود رکود اقتصادی بعد از رفتن  رییس اداره آیسا 
کشور یک سری  نا امنی ها در  افزایش  و  نیروهای خارجی 

که قابل مدیریت هستند. کارهایی است 
ضرورت  اقتصادی  رشد  یک  به  »افغانستان  گفت:  وی 
که در سیزده  دارد. ما باید به دنبال مفاد و بازار و تجارتی 
گذشته بودیم، نباشیم. زیرا آن یک اقتصاد مصنوعی  سال 
کمک های خارجی بود. ما باید از این به بعد  و متکی به 
به اقتصاد طبیعی متکی به ظرفیت های داخلی اقتصادی 
که طبیعی است مفاد بلند را ندارد. باید برای  کنیم  عادت 
و  را می سازد  پالیسی  که  این موضوع هم در سطح دولت 
که به دنبال فرصت های نوین  هم در بین بخش خصوصی 

هستند، آمادگی های روانی وجود داشته باشد.«
گفت: »دولت باید اعتماد  محمد قربان حق جو هم چنان 
متاسفانه  کند.  اعاده  کشور  در  آینده شان  درباره  را  مردم 

که ذهنیت های طالبانی هم در این شورا  تحقیق ما دریافتیم 
کمیت دارد.« حا

کید  گزارش خود تا کودکان در  نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و 
کرده در شورای عالی صلح برای مشارکت زنان در پیش برد 
مساله  این  و  ندارد  وجود  مناسب  فضای  صلح  تالش های 
باعث شده تا زنان عضو شورای عالی صلح در حاشیه قرار 
نشان  تحقیقاتش  نتیجه  که  می افزاید  نهاد  این  بگیرند. 
زن  چند  حضور  که  معتقدند  نیز  مردم  بیشتر  که  می دهد 

دارند.
که  که یافته های آنان نشان می دهد  گفت  محمدعلی فکور 
تعدادی از اعضای شورای عالی صلح با طالبان همگرایی 
صلح  عالی  شورای  در  کسانی که  کثر  »ا افزود:  وی  دارند. 
هستند، به دلیل این که قناعت و رضایت طالبان را حاصل 
تا  کنند  زیرپا  یا  کرده  صرف نظر  زنان  حقوق  از  بکنند، 
مساله  این  بکنند.  حاصل  را  طالبان  رضایت  بتوانند 
متاسفانه یکی از چالش های مهم و اساسی است. در این 

چه  کشور  این  در  بعد  سال  یک  که  ندارند  باور  مردم 
نمی کنند.  مصرف  دلیل  همین  به  مردم  افتد.  می  اتفاقی 
که تحرک اقتصادی را به وجود می آورند.  این مردم هستند 
اعتماد در بین مردم از تصمیم های سیاسی دولت به وجود 
کشورهیچ  که مردم بدانند دراین  می آید. بسیار مهم است 
چیز خراب اتفاق نمی افتد. و ما در راه درست قرار داریم.«
در  سرمایه  گذاری  موجود  روند  حفظ  گفت  هم چنان  وی 
کشور و جذب سرمایه گذاران جدید در آینده،  یک مشکل 
جدی است و این مساله بدون دریافت راهکارهای جدید 
گذشته امکان  از جمله اصالح در قوانین و اجرای تعهدات 

ندارد.
در همین حال عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد دراین همایش 
که دولت چهارچوب های قانونی و حقوقی  گفت تا وقتی 
را برای سرمایه گذار در ابعاد و در بخش های مختلف آماده 
که  فضایی  در  نمی کند  جرات  سرمایه گذار  یک  نکند، 

مبهم است پا بگذارد و سرمایه خود را مصرف بکند. 
گفت: »توجه به سرمایه گذاری های  وزیر اقتصاد هم چنان 
کوچک و متوسط بسیار مهم است و ما باید به این بخش 
که در آن  کنیم. ما می توانیم اقتصادی را ایجاد بکنیم  توجه 
اقتصاد ها  این گونه  آسیب پذیری  باشند.  داشته  سهم  همه 

کم تر است. این گونه اقتصادها می توانند بحران ها را جذب 
کنند زیرا وسعت آن ها زیاد است.« 

 93 سال  تا   88 سال  از  می گوید  هم چنان  اقتصاد  وزارت 
که موجود است 6 عشاریه 5 میلیارد دالر  گزارشی  بر اساس 
اما  کرده اند.  مصرف  درافغانستان  غیردولتی  موسسات  را 
کاهش خط فقر به دلیل عدم  این هزینه تاثیر چندانی روی 

پاسخگویی درست در افغانستان نداشته است. 
وزیر اقتصاد در این برنامه، برای رشد اقتصاد درافغانستان 
در  حیاتی  شاهراه های  به  اتصال  خوب،  حکومتداری  بر 
منطقه و جهان، توجه جدی برای آوردن امنیت، سیستم 

کرد. کید  بانکی موثر و توجه اساسی به صنایع سنگین تا
اقتصاد  بر  در همین حال عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
بار  کردن  وارد  گفت  و  کرد  کید  تا کشور  محوردر  تولید 
رشد  به  را  کشوری  هیچ  مردم  بر  و  سرمایه گذار  بر  اضافی 
اقتصادی  سیاست  مبنای  است.  نرسانده  اقتصادی 
و  رشد  کار،  ایجاد  فقر زدایی،  ملی  وحدت  حکومت 
توسعه متوازن و پایدار، رفاه عمومی و توسعه همکاری های 

منطقوی است.
مواد  خصوصا  معافیت  مساله  »در  گفت:  اجرایی  رییس 
حال  عین  در  و  است.  گرفته  صورت  اقدامات  سوختی 
کمیسیون تدارکات ملی معطل شد  بخشی از قراردادها در 
گیرد. من نمی گویم  تا از تولیدات داخلی استفاده صورت 
با این اقدامات همه مشکالت حل می شود اما این، درک 

از مشکالت سرمایه گذار و تاجر را نشان می دهد.« 
به صورت  امنیتی  اوضاع  گفت  هم چنان  اجرایی  رییس 
عمومی خوب نیست اما حکومت در راستای تامین امنیت 
فساد  داد.  خواهد  صورت  جدی  اقدامات  سرمایه گذار 
میراث  به  نهادینه شده  کامال  که  امری است  اداری یک 
در  مساله  مهم ترین  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  و  مانده 
نباشد.  بینی«  »دو  که  است  این  دولت  اراده  و  عزم  کنار 
این مساله زیر تاثیر مالحظات سیاسی نباشد. با نمونه های 

گیرد.  فساد اداری باید برخورد قانونی و عادالنه صورت 
گفت سرمایه گذاری روی زیربناها  عبداهلل عبداهلل هم چنان 

انجام شده اما نتایج آن به زودی قابل دید نیست. 
چالش های  و  فرصت ها  بازنگری  هدف  با  همایش  این 
موجود و توافق روی یک برنامه عمل اقتصادی راه اندازی 
این  در  که  بحث هایی  براساس  است  قرار  و  است.  شده 
استراتژی  اولین  نام  به  سندی  گرفته،  صورت  همایش 

سرمایه گذاری افغانستان تدوین شود.

برای جلب  آن  کمیته های والیتی  و  در شورای عالی صلح 
گزارش  کمک های جامعه جهانی است. در این  رضایت و 
دولت  که  است  این  شهروندان  اغلب  »گمان  است:  آمده 
در  را  زن  چند  جهانی  جامعه  رضایت  کسب  برای  صرف 
شورای عالی صلح عضو ساخته است. به بیان دیگر، زنان 
رضایت  آنان  حضور  طریق  از  دولت  که  شده اند  ابزاری 

کند تا بودجه  شان را قطع نکند.« کسب  جامعه جهانی را 
کمیته والیتی شورای عالی صلح نیز، در  همچنین یک عضو 
کودکان، برخورد  مصاحبه با نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و 
توصیف  شرم آور«  و  »ننگین  را  زنان  با  صلح  عالی  شورای 
که تعداد مردان در شورای عالی صلح هفت  کرده می گوید 
برابر زنان هستند و به همین دلیل هیچ یک از خواسته های 
کمیته  عضو  این  نمی نشیند.  کرسی  به  شورا  این  در  زنان 
گفته است: »ما منتظر می نشینیم  والیتی شورای عالی صلح 
که چه وقت یک روز تجلیل می شود تا ما برویم از مجرای 
صلح پیام های خود را با مردم و شنونده ها شریک بسازیم.«
و  زنان  حقوق  تحقیقاتی  نهاد  رییس  یفتلی  زرقا  هم چنین 
گفتگوهای  آغاز  به منظور  تازه  می گوید تالش های  کودکان، 
نادیده  آن  در  زنان  نقش  نیز،  شده  آغاز  طالبان  با  صلح 
گروه  نشست  دو  در  گفت  یفتلی  خانم  است.  شده  گرفته 
کابل و اسالم آباد برگزار  که اخیرا در  هماهنگی چهار جانبه 

شد، زنان هیچ نقشی نداشته است.
خشونت های  نتیجه  در  زنان  براین که  کید  تا با  یفتلی  زرقا 
که  گفت  کشور بیشتر از مردان آسیب  دیده اند،  مسلحانه در 
گرفتن نقش زنان در تهیه  بی توجهی دولت در مورد نادیده 
کرات صلح، آنان را بیشتر نگران  »نقشه راه« برای آغاز مذا

ساخته است.
عالی،  شورای  ارشد  اعضای  از  قاسمیار  اسماعیل  اما، 
که اشخاص با نفوذ و شناخته شده  می گوید در راس نهادی 
حضور داشته باشند، تالش های شان نتیجه بخش می شود. 
آقای قاسمیار با اشاره به اعضای مطرح شورای عالی صلح، 
را  جنگیدن  سابقه  شورا  این  اعضای  بیشتر  که  پذیرفت 
باید  بوده اند  جنگ  در  کسانی که  کرد  کید  تا اما  دارند، 

کنند. صلح 
شورای عالی صلح در سال 2010 میالدی به منظور پیش برد 
ایجاد  لویه جرگه  یک  فیصله  نتیجه  در  صلح  تالش های 
از  شورا  این  می گویند  گاهان  آ از  برخی  طوری که  آن  شد. 
نداشته  دست آوردی  هیچ  کنون  تا کارش  به  آغاز  زمان 
کرات  گرفتن دو باره تالش ها برای آغاز مذا است. با شدت 
کنون در  گرفته و تا صلح، شورای عالی صلح در حاشیه قرار 

پیش برد تالش های جدید نقشی نداشته است.

چشم پوشی از نقش زنان
برای جلب رضایت طالبان

آیسا:

برای جذب سرمایه گذاری
قوانین اصالح شود

یم حسینی  مر

  ظفرشاه رویی

ACKU
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از  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تقویم  اعالم   
کمیسون  سوی آقای یوسف نورستانی، رییس 
و  اختالفات  عمق  خوبی  به  انتخابات، 
نیم  حکومت  تاسف بار  درونی  تضاد های 
گذاشته است  بند وحدت ملی را به نمایش 
در  که  چیزی  تنها  که  گفت  باید  بی پرده  و 
و  نظر  وحدت  ندارد  وجود  حکومت  این 
و چهره های عمده سیاسی  نهاد ها  همکاری 
که  دریابند  می توانند  مردم  کنون  ا است.  آن 
شده،  اداره  جناحی  به صورت  حکومت 
گروه سیاسی، چه در ارگ و چه در قصر  هر 
خاص  منافع  و  برنامه ها  به دنبال  سپیدار، 
خود بوده، و حتا آن ها ابایی از بحران آفرینی 
کسی در این حکومت به دنبال  نیز ندارند. هر 
نمایش قدرت خود است و همه یاد شان رفته 
هستند  حکومت  یک  از  بخشی  که  است 
و  داخلی  زورآزمایی  با  حکومتی  هیچ  و 
را  کشور  اساسی  مشکالت  جناحی  عملکرد 

کرده نمی تواند. حل 
اعالن  با  نورستانی  آقای  شک،  بدون 
کسب  به دنبال  پارلمانی  انتخابات  تقویم 
و  خود  برای  قانونی  و  سیاسی  مشروعیت 
انتخابات  در  که  است  انتخاباتی  کمیسون 
تقلب  اتهام  به خاطر  اخیر  ریاست جمهوری 
کشور را تا آستانه  بحران بنیان برافگن  گسترده 
کنفرانس خبری عمال نشان  داخلی برد. او در 
که اعتنایی به حرف های آقای عبداهلل،  داد 
که  کرد  کید  رییس اجرایی ندارد. نورستانی تا
کمیسون اعمال شده  اصالحات تخنیکی در 
گذشته آموخته اند. به  کاستی های  و آن ها از 
این ترتیب، پیام او به آقای عبداهلل این است 
اصالح  بسته  و  گزینش  کمیته  به  نیازی  که 
انتخاباتی نبوده و ایشان قبال اصالحات الزم 
را  انتخابات  و درست  برگزاری شفاف  برای 

کرده اند. اعمال 
به این ترتیب، پس از اعالم تقویم انتخابات 
دشواری  بسیار  موقعیت  در  عبداهلل  آقای 
بارها  صراحت  به  او  زیرا،  است.  گرفته  قرار 
انتخابات  کمیسون  که  است  داشته  اعالم 
اما  نمی شناسد.  رسمیت  به  را  آن  اعضای  و 
با  نورستانی  آقای  که  است  حالی  در  این 
انتخابات جدید  برگزاری  سماجت به دنبال 

است.
کمیسون انتخابات و شخص  که  واضح است 

چین  کستان،  پا افغانستان،  مقام های 
دوم  روند  برای  دوشنبه  روز  امریکا،  و 
آن  هدف  که  کردند،  شرکت  گفتگو ها 
میان  گفتگو  برای  راهی  کردن  مشخص 
شده  عنوان  طالبان  و  افغانستان  دولت 
حامیان  از  یکی  که  امریکا  حضور  است. 
کشور  و  می باشد  افغانستان  دولت  بزرگ 
نزدیک  متحدین  از  یکی  که  چین 
پنداشته  ضرورت  یک  است،  کستان  پا
گفتگوهای  این که  از  قبل  زیرا  می شود، 
را  اعتماد  فضای  باید  گردد،  برگزار  صلح 

کشور همسایه به وجود آورد. بین دو 
خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
نشست  این  افتتاحیه  در  افغانستان، 
گفت: »با حمایت ایاالت متحده امریکا و 
کلیدی این نشست ها به  که دو عضو  چین 
می باشند، ما قادر خواهیم بود، پروسه موثر 
از  نتایجی  که  کنیم،  اندازی  راه  را  صلح 
که ما خواستار آن هستیم.«  آن حاصل شود 
نشست  از  بعد  که  مشترک  بیانیه  در 
طالبان  از  ک کنندگان  اشترا گردید،  منتشر 
جنگ  به  دادن  پایان  برای  که  خواستند 
گفتگوهای صلح  وارد  افغانستان  14 ساله 

شوند.

کشور  چهار  بین  بعدی  نشست 
در  آینده  فبروری   6 شرکت کننده، 
مقامات  اما  است.  شده  تعین  اسالم آباد 
به  که  جانبه  چند  گفتگوهای  کابل  در 
را  شده  راه اندازی  صلح  برقراری  هدف 
از  یکی  می نگرند.  تردید  و  شک  دید  به 
افغانستان  گفت: »دولت  مقام های افغان 
نیست.  خوشبین  صلح  کرات  مذا درباره 
فصل  برای  آن  بجای  افغانستان  دولت 
اولویت  می گیرد.  آمادگی  جنگ  بعدی 
بردن  بلند  حاضر  درحال  دولت  های 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی های 

است.«
نمایندگان  میان  رسمی  گفتگوهای 
در  طالبان  اعضای  و  غنی  رییس جمهور 
شدن  منتشر  به دلیل  گذشته،  جوالی  ماه 
که  طالبان  گروه  رهبر  مالعمر  مرگ  خبر 
ماند.  کام  نا گردید،  نشر  سال  دو  از  پس 
توسط  گذشته،  سال  جوالی  ماه  نشست 

که  کشوری  می شد،  میزبانی  کستان  پا
آنجا  در  طالبان  رهبری  هیات  بیشترین 
از  افغانستان  دولت  مقام های  مستقر اند. 
به  متهم  را  کستان  پا این سو  به  زمانی  دیر 
اما  می کند.  طالبان  از  مخفیانه  حمایت 
این  و  کرده  رد  را  اتهامات  این  اسالم آباد 
که روی فعالیت بعضی از  را تایید می کند 

گروه های شورشی نفوذ دارد.
روز  یک  درواقع  دوشنبه  روز  نشست 
شرقی  والیت  در  انتحاری  حمله  از  بعد 
که در آن 13 نفر  گرفت  جالل آباد صورت 
کشته شدند. عطا اهلل خوگیانی، سخنگوی 
در  انتحار کننده  گفت،  ننگرهار  والی 
را  قبیله در جالل آباد خودش  بزرگ  خانه 
و  کشته  تن   13 نتیجه  در  که  کرد  منفجر 
14 تن دیگر به شمول ملک عثمان زخمی 
را  مراسمی  عثمان  ملک  خانواده  شدند. 
برای آزادی فرزندان شان از چنگ طالبان 
گردیده بود برگزار  گه بعد از هشت ماه آزاد 

کرده بودند.
گفت: »انتحار  کننده موفق  آقای خوگیانی 
وارد خانه شود.«  بود همراه مهمانان  شده 
اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد 
مسوولیت  دیگری  گروه  هنوز  تا  و  کرده  اند 

این حمله را به عهده نگرفته است. آقای 
نوظهور  گروه  حضور  برضد  قبال  عثمانی 
کرده بود. شبه  داعش در منطقه صحبت 
شکل  به  داعش  گروه  به  وفادار  نظامیان 
در  به ویژه  افغانستان  شرق  در  کوچک 
مناطق دور افتاده جالل آباد حضور دارند. 
طالبان  و  دولتی  نیروهای  برضد  آن ها 
کتی  را گانه  جدا حمله  در  می جنگند. 
کمکی ایتالیا  شب یک شنبه باالی موسسه 
قبال  در  تلفاتی  که  کرد  اصابت  کابل  در 
افغان  محافظین  از  تن  دو  تنها  و  نداشت 

زخمی شدند.
شهر  دیپلوماتیک  منطقه  در  موسسه  این 
مقر  و  سفارت  چندین  نزدیک  کابل، 
رهبری  به  بین المللی  نیروهای  فرماندهی 
امریکا موقعیت دارد. مسوولیت این حمله 
گرفتند. در واقع، این  را نیز طالبان به عهده 
را در  که خارجی ها  تازه ترین حمله است 

کشور مورد هدف قرار می دهد. مرکز 

کامل و با  آقای نورستایی با اعتماد به نفس 
نهان ارگ در  و  حمایت های سیاسی آشکار 
مقاومت  انتخاباتی  اصالحات  روند  برابر 
و مواضع رییس اجرایی  و دستورات  می کند 
آقای  البته،  نمی شناسد.  رسمیت  به  را 
بار  انتخاباتی،  تقویم  اعالم  از  پس  عبداهلل، 
کابینه روی اصالحات  دیگر در مجلس اخیر 
کمیسون  گزینش اعضای جدید  انتخاباتی و 
کرد و آقای نورستانی را بدون نام بردن  کید  تا
تشویش  سردرگمی و  ایجاد  به  متهم  او،  از 
که باید آقای عبداهلل  کرد. ولی سوالی  افکار 
نورستانی  آیا  که  است  این  بپرسد  خود  از 
بدون حمایت سیاسی آقای غنی و حلقات 
رییس  با  مقابله  جرات  ارگ،  به  نزدیک 
سیاسی  نزدیکان  خیر؟  یا  دارد  را  اجرایی 
حلقه  اجتماعی  رسانه های  در  عبداهلل  آقای 
بحران آفرینی  به  متهم  قدرت  در  را  معینی 
گویا از نظر آن ها طرفداران آقای  که  می کنند 
سیاسی  توافقات  شدن  عملی  برای  عبداهلل 
از  و  نیامده  خیابان  به  انتخابات  از  پس 
خود  طرفداران  بسیج  قدرت  سیاسی  لحاظ 

را از دست داده  اند.
میان  زورآزمایی  در  که  این است  مسلم  قدر 
آقای  انتخابات،  کمیسون  و  اجرایی  رییس 
برای  دلیلی  هیچ  حکومت،  رییس  غنی، 
با  باید  غنی  آقای  طبعا  نمی بیند.  مداخله 
به اصالح  کتبی اش  و  رسمی  تعهد  به  توجه 
کمیسون  پیشنهادات  پذیرش  و  انتخاباتی 
دست  بایستی  انتخاباتی،  اصالح  ویژه 
از  و  بزند  نورستانی  آقای  سیاسی  مهار  به 
پیامد های بحران آفرین رفتارش نگران باشد. 
به  دادن  میدان  که  برد  یاد  از  نباید  چون، 
آقای نورستانی به معنای نقض توافقات بوده 
و این برای جناح عبداهلل خیلی سنگین تمام 
می شود. آقای عبداهلل در حال حاضر تالش 
کار  گرفتن آقای نورستانی،  که با نادیده  دارد 
گزینش را به پیش برده و اصالحات  کمیسون 
کمیسون های  در  آن  مناسب  زمان  در  را 
اما  و سمع شکایات عملی سازد.  انتخاباتی 
سکوت  و  انتخاباتی  تقویم  اعالم  با  کنون  ا
نورستانی،  جنجالی  حرکت  برابر  در  ارگ 
از  عاجل،  اقدامات  به  وادار  عبداهلل  آقای 
از  پارلمانی  انتخابات  تاریخ  تعویق  جمله 
ماه میزان به یک زمان دیگر، می شود. زیرا، 

با  ارگ  در  حامی او  جناح  و  نورستانی  آقای 
برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میزان هم 
کمیسون و اعضای آن مشروعیت خواهند  به 
داد، و هم آقای عبداهلل را به لحاظ سیاسی 

به چالش می کشند.
با توجه به انتخابات قبلی ریاست جمهوری 
که حلقاتی در ارگ  و پارلمانی، واضح است 
سیستم  و  نورستانی  حفظ  به  مایل  هم  هنوز 
حاضر  حال  در  چون،  هستند.  او  تقلب 
انتخاباتی  اصالحات  از  که  گروهی  تنها 
حامیان  و  عبداهلل  آقای  می زند،  حرف 
نیست  پوشیده  کسی  بر  سیاسی اش اند. 
اذعان  به  تمایلی  تیمش  و  غنی  آقای  که 
مشکالت اساسی چون اجرای تقلب سازمان 
کمیسون انتخابات را ندارند. زیرا،  یافته در 
سوال  زیر  را  آن ها  خود  حرفی  چنین  طرح 
حد  این  تا  نورستانی  آقای  گر  ا پس  می برد. 
و  عبداهلل  آقای  با  مقابله  سیاسی  جرات 
حامیان سیاسی قدرتمندش را دارد، یکی از 
آقای  سوی  از  فشار  احساس  عدم  آن  دالیل 
ارگ  زیرا،  است.  سیاسی اش  جناح  و  غنی 
عبداهلل  آقای  با  سیاسی  رقابت  درگیر  چنان 
که هر طرح رییس اجرایی را به اشکال  است 
مختلف سبوتاژ می کند. در حقیقت، میدان 
کوتاه بینانه  دادن به نورستانی بخشی از بازی 
غنی و جناحش برای تضعیف آقای عبداهلل 
آقای  آن ها  است.  سیاسی اش  حامیان  و 
عبداهلل را چیزی در حد آقای دوستم و دانش 
برای  ابزاری  و  بی صالحیت  می خواهند: 

نمایش سیاسی.
برای همین باید با سوءظن مطلق این پرسش 
به  دادن  میدان  با  ارگ  آیا  که  کرد  مطرح  را 
مقام  در  او  که  می خواهد  نورستانی،  آقای 
خود باقی بماند و دست کم مدیریت برگزاری 
باشد؟  داشته  دست  را  پارلمانی  انتخابات 
گر واقعا حلقاتی در ارگ چنین سناریویی را  ا
در سر داشته باشند در آن صورت انتخابات 
چیز  ماهیت  و  شکل  در  رو  پیش  پارلمانی 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  متفاوتی 
چند  در  حال،  هر  به  بود.  نخواهد  پیشین 
هفته آینده موضوع تقویم انتخابات پارلمانی 
از  نمایشی  انتخابات،  یک  برگزاری  از  فراتر 
کمیسون یوسف نورستانی  زورآزمایی ارگ و 

با آقای عبداهلل و تیمش خواهد بود.
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چون  اما  بزنند.  حرف  دیگران  با  می خواهند  باشند. 
اجتماع ما این زمینه را برای شان ایجاد نمی کند، به این 
آن  فیسبوک  مجازی  دنیای  به  می آورند  روی  خاطر 
هم با هویت جعلی. باز هم، می خواهم تکرار کنم که 
این نوشته برگرفته از درک و صحبت های محدود من 
با دیگر دختران است، نه یک تحقیق علمی. ادعا های 
من می تواند تا حدی درست و تا حدی نا درست باشد. 
اما نیاز یک تحقیق علمی  در این مورد محسوس است. 
در جواب این که دلیل داشتن اسم مستعار و عکس های 
خیلی  که  دریافتم  پاسخ های  است،  چی  زنان  تقلبی 
متاثر کننده بود. تعدای گفتند که خانواده شان دوست 
ندارد که آن ها فیسبوک داشته باشند و به همین خاطر 
مجبور شدند از اسم مستعار در فیسبوک استفاده کنند. 
بعضی ها گفتند که نمی خواهند کسی بداند پشت این 
در  آن ها  است.  کسی  چه  دست  عکس ها  و  پست ها 
زیادی  کسانی  و  دیدند  را  زیادی  دردهای  زندگی 

آن ها را اذیت کردند. 
فیسبوک توانسته زمینه ای را ایجاد کنند که آن ها درد 
از آن طریق  و  با دیگران شریک کنند  را  و رنج شان 
محبت و همدردی مورد نیاز شان را به دست بیاورند. 
می خواهد  دلم  بسیار  »وقتی  گفت:  کاربران  از  یکی 
بیرون بدهم می روم سری  تمامی  درد و عقده هایم را 
می نویسم  دارم  دل  در  آنچه  و  می زنم  فیسبوک  به 
و  شعر  یک  صورت  در  گاهی  می شوم.  خالی  بعد  و 
می کنند  فکر  دیگران  که  قصه  درون یک  هم  گاهی 
خیالی است. فیسبوک توانسته من را کمک کند تا در 
که  باشم  کسی  کنم.  زندگی  می خواستم،  که  دنیایی 
مقبول،  خوشبخت،  سرشار،  آزاد،  باشم.  می خواستم 
وقتی  است،  این خیلی جالب  توجه«....  محور  جوان، 
می بینی که کسی از حالتی که در آن زندگی می کند 
خوش نیست، برای جبران آن به فیسبوک پناه می برد. 
از  این طور  که  خانمی  نباشد  اولین  شاید  خانم  این 
زیاد خانم ها  تعداد  نیست.  فعلی خود راضی  وضعیت 
با شریک ساختن عکس های دختران قشنگ احساس 
شعرها  ساختن  شریک  با  می کنند.  قشنگی  و  آرامش 
زندگی  خیاالت  در  بیشتر  می کنند.  ابراز  را  خود 
می کنند، اما یک چیز واقعیت است که پشت این همه 
یک انسان است. یک زن است. یک زنی که ناخواسته 
خود  که  است  آمده  دنیا  به  بسته  جامعه  یک  درون 
در  آن  اجبار  به صورت  اما  نمی داند.  از  آن  بخشی  را 

اجتماع زندگی می کند. 
که  کند  کمک  زنان  آن عده  به  توانسته  فیسبوک 
در حقیقت  ببرند.  را  خیالی خود  دنیای  لذت  حداقل 
فیسبوک  استفاده  و  انترنت  مورد  در  بنیادی  ادعای 
را  چیزی  نیست.  واقعی  انترنت  دنیای  که  است  این 

به  ربط  هیج  می کنیم  تجربه  انترنت  دنیای  در  ما  که 
زندگی واقعی ما ندارد، اما حقیقت این که است که 
آفالین  و  آنالین  دنیای  میان  خط  یک  نمی توانیم  ما 
آنالین  که  می شناسم  را  آقایی  خانمی  و  من  بکشیم. 
مالقات کردند و به تاز گی ازدواج کردند. منظورم این 
است که دنیای آنالین فانتزی و یا خیالی نیست بلکه 

واقعی است و در احساسات انسان ها اثر می گذارد. 
تصاویر زنان افغان در فیسبوک

خاصی  به دالیل  بنا  که  خانم هایی  دختر  از  بعضی 
نمی توانند عکس شان را در فیسبوک نشر کنند، عکس 
دست ها، مو ها و یا هم تصاویر بغل صورت شان را نشر 
این که  یکی  پیام اند.  دو  بیانگر  تصاویر  این  می کنند. 
چقدر جامعه ما آزادی های شخصی یک زن را گرفته 
ناتوان  و  بیچاره  را  آن ها  چقدر  بسته  فضای  این که  و 
صورت  نیمه ی  و  دست  تصاویر  یعنی  است.  ساخته 
خودش واضح صدا می زند که ما هم وجود داریم اما 

اجازه موجودیت نداریم. 
دوم این که ارزش های اجتماعی ما به مرور زمان تغییر 
مانده اند،  عقب  ما  جامعه  ارزش های  است.  نکرده 
و  جامعه  وقتی  است.  پیشرفته  ما  زندگی  ابزار  ولی 
با  ما  مجادله  نکند،  تغییر  زمان  مرور  به  ما  ارزش های 
پامال  را  ما  این ارزش ها خوشی های خرد و کوچک 
برای  تنها  ارزش ها  این  که  است  این  جالب  می کند. 
به  قدم  ما  جامعه  مردهای  است.  نکرده  تغییر  خانم ها 
قدم با تغییرات نوین، تغییر کرده اند، اما دیدگاه جامعه 
در مورد تغییر زنان هنوز هم دست نخورده باقی مانده 
است. چه می شود اگر عکس دختری در فیسبوک نشر 

شود؟ چه قیامت برپا خواهد شد؟
جواب این سواالت واضح است. آشکار شدن هویت 
کشور  آن  در  دارد.  پی  در  ناگوار  پیامدهای  آن ها 
تا  می کند  کار  بیشتر  منفی  چیز های  به  مردم  ذهنیت 
در  مشکل جدی  یک  همراه  تلیفون  داشتن  مثبت.  به 
افغانستان برای دختران و خانم های جوان بود و هنوز 
هم است. مزاحمت های تیلفونی برای مردان آن جامعه 
زنان چقدر رنج  اما  یک مساله ساده شمرده می شود. 
می کشند، حتا در موردش کسی فکر هم نمی کند. در 
به  کسی  چون  نگهدارد  را  خود  باید  زن  صورت  هر 
مردها چیزی نمی گوید. اگر یک زن زنگ مزاحمتی 
می کند.  مالمت  را  او  خانواده اش  می کند،  دریافت 
نیست  تو  کشف  به  ریگی  اگر  که  بگویند  هم  شاید 
چرا  دختران  و  زنان  اما  می  آید؟  زنگ  تو  به  چطور 
استفاده  از  دست  مشکالت  همه  این  وجود  با  هم  باز 

 فیسبوک نمی بردارند؟
جواب چند خانم در مورد سوال ذکر شده:

آن ها  می دهد.  اجتماعی  حضور  را  زنان  فیسبوک   -
خود را بخشی از جامعه حس می کنند.

- فیسبوک آن ها را کمک روانی و روحی می کند.
- فیسبوک سطح آگاهی شان را بلند می برد. 

به  نسبت  می کند  بیان  را  واقعی  معلومات  فیسبوک   -
رسانه ها.

- فیسبوک توانسته کمک کند تا چند هم زبان خوب، 
کنند.  پیدا  خوب  دوست  خوب،  شنونده  درد،  هم 
منظورم بسیاری از خانم ها نمی توانند با خانواده و یا هم 
دوستانی که دور و  بر شان است درد دل شان را بکنند. 
در فیسبوک دوستان مجازی پیدا می کنند که به آن ها 

گوش می دهند و کمک می کنند  آن ها خالی شوند.
ندارند  کار  و  سر  انترنت  با  زیاد  که  خانم های   -
به  ببینند.  دور  راه  از  را  خانواده شان  تصاویر  می تواند 

آن ها به تماس باشند.
- کار هنری، خالقیت های هنری و شعر های شان را با 

دیگران شریک کنند.
و  کنند  حس  دیگران  زندگی  در  را  خود  حضور   -
در  فیسبوک  نقش  کل  در  دیگر.  چیزهای  بسیاری 
زندگی روزمره زنان افغان مثبت است. البته در بعضی 
از موارد این ربط می گیرد به نوع استفاده از فیسبوک. 
و  افغانستان،  در  حاکم  فرهنگ  داشت  نظر  در  با 
که  می کنم  فکر  من  افغان،  زنان  اجتماعی  نیازهای 
فیسبوک در کل می تواند یک پایگاه خوبی برای رشد 
اثبات  برای  هرچند  شود.  ثابت  زنان  روانی  و  ذهنی 
دیگر  سال  چند  از  بعد  و  کرد  تحقیق  باید  ادعا  این 
که  دانست  درست  به صورت  تا  کرد  دیگری  تحقیق 
آیا استفاده  فیسبوک برای رشد زنان افغان مثبت تمام 

شده یا خیر. 
 متاسفانه، در افغانستان سوءاستفاده از تکنالوژی یک 
یک  انترنت  که  می دانم  من  اما  است.  بزرگ  مساله 
استفاده  و  پیشرفت است  و  برای آموزش  ابزار خوبی 
به یک کارگاه  نیاز  نیست  نادرست آن بدون عواقب 
جوانان  تجهیز  و  سازی  آماده  برای  اجتماعی  درست 

برای استفاده این ابزار است.
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پست های شان  و  عکس  مورد  در  مردم  که  می مانند 
کامنت  پروسه  می شود،  شروع  بعد  می نویسند.  چه 
شدی،  مقبول  چقدر  مبارک،  عیدت   - تعریف.  و 
هم  من  برای  مزه دار،  نان های  چقدر  وووووووو 
نگهدار،  و همین طور….. ادامه پیدا می کند. این شاید 
ذات  در  اما  می رسد.  به نظر  طفالنه  کار  خیلی  ظاهرا 
خود یک نوع خالی شدن است. خالی شدن روحی و 

رسیدن به یک نوع خوشی. 
خوشی ها همیشه در چیز های بزرگ نیست و نباید در 
مثال  این  البته  بزرگ آن را جستجو کرد.  چیزی های 
نمی تواند نمایند گی از همه دوستانی که در خارج اند، 
معنی  برای شان  فیسبوک  که  استند  کسانی  البته  کند. 
اما کسانی که  ندارند.  فیسبوکی  ندارد و اصال حساب 
استفاده می کنند.  انواع مختلف  به  را  ابزار  این  دارند، 
ساختن  شریک  برای  وسیله ی  فیسبوک  کسی  برای 
دردهایش است و برای کسی وسیله ی برای اجتماعی 
و  خوب  وسیله  یک  توانسته  فیسبوک  کل  در  شدن. 

روش اجتماعی مناسب برای بسیاری از خانم ها باشد.
زنان داخل افغانستان 

زنان در افغانستان به طور عموم حضور فعالی اجتماعی 
ندارند. به جز از تعداد کمی  آن هم با هزار مشکالت. 
سرکوب و محدودیت حضور زنان در اجتماع ما یک 
است  ساخته  مجبور  را  زنان  که  است  شده  قبول  امر 
مجازی  دنیای  در  حتا  اجتماعی شان  حضور  برای 
ناگفته  کنند.  استفاده  تقلبی  هویت های  از  فیسبوک، 
افغانستان نیست.  به  نباید گذاشت که این امر محدود 
اسامی   از  افغان  دختران  نیز  دیگر  کشورهای  در  حتا 

جعلی استفاده می کنند. 
حساب فیسبوکی با اسم و عکس های تقلبی و یا مستعار 
و  اسامی جعلی  با  خانم ها  دختر  از  زیادی  تعدای 
دارند.  فیسبوک  پروفایل  غیرواقعی  عکس های 
روزانه  و  است  فعال  خیلی  فیسبوک  از  استفاده شان 
قول های  نقل  و  جالب  شعر های  پست ها شان  بروز اند. 
این  از  دارند.  بد  و  خوب  نوشته های  و  است  مشهور 
برخورد تنها چیزی که می توانم درک کنم این است 
که این دختران چقدر در فرهنگ بسته افغانی محدود 
به  فیسبوکی  حساب  یک  نمی توانند  حتا  که  شده اند 
این  چرا  که  است  این  سوال  باشند.  داشته  خود  اسم 
اجتماعی  و  فامیلی  محدودیت های  وجود  با  دختر ها 
می خواهند فیسبوک داشته باشند؟ چرا این خطر را به 
جان می خرند؟ این عمل چه چیزی را بازگو می کند؟ 
تنها جوابی که توانستم به این سوال ها بدهم این بود که، 
آن ها هم انسان  اند.  آن ها هم می خواهند به روش های 
را حس  بودن خود  زنده  و  اجتماعی  مختلف حضور 
ارتباط  در  دنیا  و  مردم  با  می خواهند  هم  آن ها  کنند. 

نقش فیسبوک برای زنان افغانی که در خارج 
از افغانستان زندگی می کنند

برای  ابزار خوبی  فیسبوک  خانم ها  از  این جمع  برای 
دیگر  و  افغانستان  در  اقارب شان  و  دوستان  با  ارتباط 
گوشه و کنار جهان، می باشد. زندگی در کشورهای 
است.  افغانستان  از  مصروف تر  امریکا  و  کانادا  مانند 
مصروفیت های  خانه،  و  بیرون  کارهای  مدیریت 
زندگی مدرن و هزارها درد سر دیگر برای خانم های 
مقیم خارج زمان کم تر می دهد تا با دوستان از طریق 
تیلفون به تماس باشند. زندگی در این بخش از دنیا نه 
تنها از لحاظ مدیریت مالی سخت است، بلکه از لحاظ 
ارتباطات اجتماعی نیز طاقت فرسا است. بنابر تفاوت 
ارتباطات  ساختن  افغان ها،   و  خارجی ها  بین  فرهنگی 
می ماند.  باقی  اولیه  بسیار  سطح  به  آن ها  با  اجتماعی 
زمینه ایجاد یک سرمایه اجتماعی بسیار محدود است. 
اجتماعی  تکیه گاه  یک  معنای  به  اجتماعی  سرمایه 

خیلی نزدیک و دوستانه. 
زندگی  مهم  بخشی  همسایه ها  حتا  افغانستان  در 
یک دیگر اند. اما در خارج برای ایجاد چنین رابطه های 
بر بگیرد آن هم اگر امکان  نزدیک، شاید سال ها در 
داشته باشد. برای خارجی ها سیستم دولتی و اجتماعی 
کرده  ایجاد  زندگی شان  تضمین  برای  خوبی  زمینه 
است. آن ها در این سیستم بزرگ شده اند، برای آن ها 
دولت  حال  عین  در  و  است.  نورمال  برخورد ها  این 
برای  است.  کرده  مهیا  آن ها  برای  را  سهولت ها  همه 
مهاجرین ایجاد یک سرمایه اجتماعی شاید سال ها در 
بر بگیرد و یا هم هیچ وقت به آن آرامش روانی که 
در افغانستان داشتند، نرسند. بر همین اساس افغان های 
مقیم خارج، نیاز های عاطفی خود را از طریق فیسبوک 
می گیرند. به خصوص در روز های مناسبتی مثل نوروز 
و دیگر روز های که در افغانستان فامیل ها یک جا جمع 

می شوند. 
باید  یعنی  نیست.  رخصتی  عید  روز های  خارج  در 
بتوانند  تا  عید،  از  بعد  اولین یک شنبه  به  بمانند  منتظر 
یک محفل عیدی داشته باشند. بعدا چند خانواده افغان 
که از هیچ لحاظ به هم دیگر قوم و یا خویش و یا هم 
به  آن ها سخت  هر کدام  این که  به جز  ندارند،  رابطه 
عاطفه و عشق خانواده شان نیاز دارند و در آن ایام عید، 
یک جا می شوند و عید را تجلیل می کنند. بعدا خانم ها 
خانواده های شان  با  فیسبوک  طریق  از  را  عکس شان 
شریک می کنند تا نشان بدهند که ما عید را به این نوع 
تجلیل می کنیم. آن ها عکس هایی را که تنها لحظات 
فیسبوک  به  کرده اند  قید  را  صحنه  آن  از  محدودی 
که  تصاویری  و  نان  میز  سر  به خصوص  می گذارند. 
منتظر  بعد  و  گرفته اند  جدید  شان  افغانی  لباس های  با 

نقش فیسبوک
در زندگی روزمره زنان افغان

 رویا غرجی 

 قسمت دوم و پایانی

ACKU
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طبیعی کاسته و به توسعه ثبات و امنیت پایدار در منطقه 
کمک خواهد کرد.

منافع	اعضا	 
منافع	چین:

جاده  احیای  راستای  در  گذشته  سال های  در  چین 
بازرگانی  زیرساخت های  توسعه  و  آبی  و  زمینی  ابریشم 
پیشتر  گرفته اند،  قرار  جاده  این  مسیر  در  که  کشورهایی 
اعالم کرده بود که به واسطه اهمیتی که جاده ابریشم آبی 
و زمینی برایش دارد، 40 میلیارد دالر برای احیای مجدد 
آن هزینه خواهد کرد. در این بین در سال 2015 میالدی، 
کشور چین 9000 کیلومتر خط راه آهن جدید راه اندازی 
کرده است. در این بین چینی ها هر چند بر روی خط  آهن 
جمهوری  خزر-  دریای  قزاقستان-  چین-  مسیر  دیگری 
راه  اما  دارند،  نظر  مد  را  اروپا  به  آذربایجان- گرجستان 
آهن چین قرقیزستان تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان 
درجهت منافع ملی آن ها است و بنا به حجم باالی روابط 
اقتصادی خود نیازمند راه های متنوع به بازارهای تجاری و 
منابع انرژی است و لذا برای چین ارتباط ریلی و جاده ای 
اروپا  به غرب آسیا، خلیج فارس و  از مناطق غربی چین 
اهمیت دارد. در این راستا مسیر فعلی برقراری ارتباط بین 
)برای  خاورمیانه  آسیا،  غرب  کشورهای  با  چین  کشور 
خلیج  نفتی  مواد  هم چنین  و  کاالها  واردات  و  صادرات 

فارس( با این خط آهن کوتاه تر می شود.
منافع	ایران:

طریق  از  چین  و  ایران  آهن  راه  ارتباط  اکنون  هر چند 
قزاقستان،  از کشورهای  میانه )عبوری  کشورهای آسیای 
ازبکستان و ترکمنستان( برقرار است، ولی کریدور جدید 
ریلی در بعد ملی می تواند تبادالت اقتصادی ایران را در 
وهله نخست با همه اعضا افزایش دهد و در بعد منطقه ای 
نیز با توجه به برنامه های دولت برای توسعه منطقه مکران 
و بندر چابهار، ایران می تواند به هاب حمل ونقل منطقه ای، 
دسترسی بیشتری بیابد؛ و خط ریلی جدید می تواند تاثیر 
با  ایران  تجارت  حجم  رشد  و  ترانزیت  در  توجهی  قابل 
کشورهای منطقه داشته باشد. در بعد سیاسی و ژیوپلیتیک 
عبور  و  ترانزیت  امنیت  حوزه  در  برتری هایی  وجود  با 
سیاست  ایران  خاک  از  گسترده  ترانزیتی  محموله های 
ایران در طرح های مهم  ایران و دور زدن  بدون  همه چیز 

اقتصادی و ژیوپلیتیک منطقه ناکام خواهد شد.
منافع	تاجیکستان:

در واقع از گذشته دوشنبه در زمینه اجرا و ساخت شبکه 
ایران-افغانستان- تاجیکستان و ترکمنستان–  بین  راه آهن 
این  مقامات  و  بود  کرده  تالش  تاجیکستان  افغانستان– 
کشور بارها بر خروج کشور از وضعیت کنونی ارتباطی 
تاکید کرده بودند. اکنون نیز تالش دوشنبه برای خروج 
از بن بست ارتباطی در حالی است که با افزایش فشارهای 
ایجاد یک کریدور  بنابراین  ازبکستان مواجه  بوده است. 

حمل و نقل زمینی و احداث راه آهن از راه خاک افغانستان 
می تواند  آهن  خط  این  است.  مهم تر  تاجیکستان  برای 
تاجیکستان را به گونه مستقیم به افغانستان و غیر مستقیم به 
ایران )به عنوان دو کشور فارسی زبان ( وصل کند و از نیاز 

سیاسی به ازبکستان و روسیه بکاهد.
منافع	قرقیزستان:

قرقیزستان در سال های اخیر این کشور تالش کرده است 
را  روابط خارجی خود  اقتصادی  زیربناهای  تقویت  با  تا 
که  آنجا  از  حال  این  در  دهد.  گسترش  کشورها  همه  با 
تا  این کشور تالش کرده  بسته است  قرقیزستان کشوری 
راه های ارتباط بیشتری را ایجاد کند بنابراین متنوع کردن 
قزاقستان،  به  را  آهن هایی  راه  خود  صادراتی  مسیرهای 
چین و اکنون افغانستان و تاجیکستان مد نظر داشته است. 
این خط آهن عمال با دور زدن ازبکستان و کاهش نقش 
قرقیزستان  اتکای  از  همسایگان  به  فشار  در  آن  کلیدی 
منافع  این  از  ازبکستان می کاهد. گذشته  به خطوط ریلی 
سیاسی و اقتصادی این کشور از قبل این خط با بسیاری از 

کشورهای دیگر این خط همسان است.
منافع	افغانستان:	

افغانستان تا سال 2011 فاقد هر گونه راه آهنی بود این در 
حالی است که این کشور سخت نیازمند خطوط راه آهن 
این کشور محصور در خشکی تالش  بین  این  در  است. 
کشور  سراسر  در  را  ریلی  حمل و نقل  شبکه ی  می کند 
بن بست های  از  گذار  کنار  در  بین  این  در  دهد.  توسعه 
باال  را  افغانستان  استراتژیکی  موقعیت  و  اهمیت  ارتباطی 
برده و اتصال آن به کشورهای همسایه ایران، و سپس با 
جهان  کشورهای  و  آزاد  آب های  و  روسیه  چین،  هند، 
بینجامد. در این  اقتصادی  به پیشرفت  را فراهم تر کند و 
راستا ساخت خط آهن جدید، )یک هزار و 14۸ کیلومتر 
از را نوین از شش والیت کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب، 
افغانستان  دسترسی  امکان  می گذرد(  هرات  و  بادغیس 
افزایش  نیز  را  اروپا  و  میانه  به شبکه ی خط آهن آسیای 
و  مرکزی  والیات  آهن  خط  این  راه اندازی  می دهد. 
شمالی را در مسیر ترقی و توسعه قرار می دهد و با توجه به 
گذر خط  آهن نوین از بخش های شمالی افغانستان )کم تر 
در حوزه نفوذ طالبان قرار دارد( احتمال چالش های امنیتی 
گروه طالبان کم تر است. در بعد دیگر ساخت این کریدور 
از نظر رشد بخش های بین راه و پوشش شهرهای بین مسیر 
نیز دارای اهمیت است و هم چنین می تواند فرصتی برای 
گذشته  باشد.  کشور  گسترده  معادن  معدنی  مواد  صدور 
از این حجم تقاضای حمل ونقل کشورهای عضو از این 
مسیر به نحو قابل مالحظه ای است و می تواند ساالنه بین 
200 الی 300 میلیون دالر حق ترانزیت نصیب کشور کند. 
همین امر موجب شده است تا مقامات با پشتیبانی کامل از 
این طرح، آن را دارای نقش مهمی در رشد اقتصاد ملی 

کشور افغانستان ارزیابی کنند.

خط  پروژه  سنجی  امکان  مطالعات  به  مربوط  توافق نامه 
چین  و  قرقیزستان  تاجیکستان،  افغانستان،  ایران،  آهن 
قرارداد  طرف های  امضای  به   2010 سال  اکتوبر  در 
چین،  کشور  پنج  میان  تفاهم نامه ای  بربنیاد  است.  رسیده 
آهن  خط  ایران  و  افغانستان  تاجیکستان،  قرقیزستان، 
به  آهن  راه  این  است.  نظر  در  ایران  تا  چین  از  ترانزیتی 
درازای دوهزار و یک صد کیلومتر ایجاد می شود و بخش 
بزرگی از آن یعنی یک هزار و 14۸ کیلومتر از افغانستان 
عبور می کند. بر بنیاد تفاهم نامه میان پنج کشور هر یک از 
کشورها مکلفند تا بررسی های فنی و اقتصادی این پروژه 
را تا نیمه سال 201۶ میالدی به پایان برسانند تا کار عملی 
عالی  مقامات  دیدار  در  نیز  اخیرا  شود.  آغاز  پروژه  این 

ایران و افغانستان در تهران بر این طرح تاکید شده است.
منافع سیاسی و اقتصادی همه اعضا از کریدور نوین ریلی:

از  گسترده ای  و  مثبت  دست آوردهای  اعضا  واقع  در 
خواهند  منطقه ای  و  ملی  بعد  در  راه آهن  این  راه اندازی 
داشت. این راه آهن می تواند در کنار افزایش حمل ونقل 
افزایش  موجب  و  آورد  ارمغان  به  را  ملی  اقتصاد  رشد 
اقتصادی  توسعه  و  گردشگری  افزایش  تجاری،  روابط 
ملی گردد. در این میان، خط آهن یاد شده راه حمل ونقل 
بازرگانی جهانی میان شرق )از چین تا ایران( و غرب جهان 
)اروپای غربی( را کاهش و کشورهای عضو را از خاک 
ایران به آب های آزاد خلیج فارس پیوند می دهد. در کنار 
این نیز حمل و ترانزیت بار میان کشورهای منطقه را آسان 
را  بار  هزینه های حمل  و  زمان  مسیر،  کوتاه تر شدن  با  و 
کاهش و نقش ترانزیتی کشورها را افزون می کند. در بعد 
دیگری خط آهن ایران، افغانستان، تاجیکستا،ن قرقیزستان 
و چین می تواند به رشد روابط سیاسی دوجانبه و چند جانبه 
کشورهای عضو کمک کندو در کنار آن موجب پویایی 
بین کشورهای عضو کریدور شمال-  اقتصادی در  بیشتر 
جنوب )با مشارکت چهارده کشور( خواهد شد. گذشته 
از این هر چند خط آهن تجن ، سرخس و مشهد و بافق، 
در  میانه  آسیای  کشورهای  هزینه های  ریلی  از  مشهد 
دسترسی به خلیج فارس، هند و... کاست، اما باید توجه 
داشت که با ایجاد کریدور ریلی نوین بین ایران و چین از 
تاجیکستان  افغانستان،  راه کشورهای  )از  کاشغر  تا  ایران 
فاصله ریلی و دسترسی چین و کشورهای  قرقیزستان(  و 
و  اروپا  ایران،  به  قرقیزستان  و  تاجیکستان  افغانستان، 
که  است  حالی  در  امر  این  می شود.  کم تر  خلیج   فارس 
این راه آهن حلقه مفقوده را ه آهن استاندارد بین المللی و 
را ه آهن شرق در جهان است  نشده  انجام  مهم ترین مسیر 
و  سیاسی  همگرایی  به  مهم  تحقق کمکی  در صورت  و 
منطقه ای خواهد کرد. چرا که گسترش هر نوع همکاری 
این  بین  مشترک  منافع  تنظیم  به  منطقه  کشورهای  بین 
کشورها و کاهش تهدید کمک می کند و گره خوردن 
منافع از میزان تهدید آن ها نسبت به یک دیگر به صورت 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

	آژند	

هشت و چهل  ساعت  جدی   22 یک شنبه 
دفتر شدم  داخل  پنج صبح : همین که  و 
همکاران  تمام  کنم.  سکته  بود  نزدیک 
رفقا  از  یکی  حتا  بودند.  شده  من  شبیه 
آنچنان  موی  مبارک  صورت  بر  که 
مو  کاشت  شفاخانه  بود  رفته  نداشت، 
بود.  کرده  کشت  بروت  خود  برای  و 
گلسنگ  ویرا  تیرا  کرتی  همکاران  همه 
در  بودند.  کرده  پیدا  کجا  از  نمی دانم 
پدر  از  من  ویرای  تیرا  کرتی  که  حالی 
خدا بیامرزم میراث مانده بود. طاقتم تاق 
شد و پرسیدم : چرا کلتان مثل مه شدین. 
نعیم جان چرا مو های پیش سرته کندی. 
این که  برای  محاسبه  مامور  جان  شفیق 
مانند من پتلونش را باالی شکمش بسته 
کند، مجبور شده بود پتلونش را به شدت 
باال بکشد. در نتیجه درز پتلونش به جای 
غیر قابل  را  وضعیت  و  رفته  بدی  بسیار 
نگریستن ساخته بود. او نزدیک من آمد 
مشهور  نداری  خبر  بیادر  گل  گفت.  و 
شدی مشهور. از دیروز به این طرف کل 
که  می کنند  نوشته  بوک  فیس  در  مردم 
مثل قدوس باش ما هم گفتیم حتما کدام 

فایده داره خوده مثل تو ساختیم. 
رییس  چاشت  از  پیش  یازده  ساعت 
صاحب خودش داخل دفتر ما شد. طرف 
مه آمد و گفت : او بچه فردا قد و اندامت 
را در یک کاغذ نوشته کده میاری به مه. 
بپرسم  نکردم  جرات  ولی  چشم  گفتم 
به  اندام مره. خدا کنه  چیکار داره قد و 

مه یک جوره دریشی جور کنه. 
ساعت دو بجه از دفتر گریختم که برای 
نام  موظف  نفر  بگیرم.  سیم کارت  خود 
مرا پرسید. تا گفتم قدوس کل همکاران 
عکس  من  با  همه  و  کرد  صدا  را  خود 
سلفی گرفتند. حتا یکی همانجا در پیش 
رویم نوشت : من و قدوس همین لحظه. 
من  به  را  رند  شماره  یک  هم  آخرش 
تحفه  به طور  از طرف خود شان  و  دادند 
خدا  انداختند.  کارتم  سیم  به  هم  پیسه 
میدانه کدام قدوس در این مملکت چی 

کار خوبی کرده. 
دیوانه  رسما  دیگه  جدی :   24 چهار شنبه 
انگشت  با  مرا  همه  بسکه  از  بودم.  شده 
به هم دیگر نشان می دادند. رفتم ریاست 
گفتم  مسوول  به  نفوس.  احوال  ثبت 
گفت  کنم.  عوض  را  نامم  می خواهم 
نزدیک مرا  نامت چیست گفتم قدوس، 
با سنگ سر میزی زده بود. گفت هر روز 
را قدوس  نام شان  نفر می آیند که  ده  ده 
این  به  نامی  که  آمدی  تو  بگذراند. 

قشنگی را عوض کنی. 
که  اصلی  قدوس  ندهد  خیرت  خدا 

روزگار مرا سیاه کردی.

منافع خط آهن
 برای کشورهای منطقه

		فرزاد	رمضانی	بونش	_ کارشناس	و	پژوهشگر	مسایل	منطقه

خاطرات یک قدوس 
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جان  کستان  پا شمال غربی  در  انتحاری  بمب  یک  انفجار 
نقل  به  رویترز  گزارش خبرگزاری  به  گرفت.  را  تن  حداقل ده 
ظهر  انتحاری  بمب گذار  یک   ، کستان  پا رسمی  مقام های  از 
سه شنبه به وقت محلی، در نزدیکی ایستگاه بازرسی پولیس 
کرده است. این انفجار حداقل  در شهر »َجْمرود« خود را منفجر 
گذاشته است. فرد بمب گذار  بر جای  کشته و ۲۰ مجروح  ده 
گفته  سوار بر موتورسیکلتی حاوی مواد منفجره بوده است. به 
کستان پنج مامور پولیس، یک روزنامه نگار  تلویزیون دولتی پا
مقبول  بوده اند.  کشته شدگان  میان  در  کودک  یک  و  محلی 
این  کستان مسوولیت  پا ارشد طالبان  از مقام های  داور، یکی 

گرفته است. حمله را برعهده 

به  خود  اقتصادی  رشد  کاهش  از  سه شنبه  روز  چین  دولت 
گزارش  به  داد.  خبر  گذشته  سال   ۲۵ طی  سطح  پایین ترین 
تنها  گذشته  سال  در  چین  اقتصادی  رشد  کشور،  این  دولت 
جاری  سال  در  است  امیدوار  کشور  این  و  بوده  درصد   ۶.۹

بتواند رشد اقتصادی خود را به باالتر از ۷.۳ درصد برساند.
اعالم  هنگام  به  چین  ملی  آمار  سازمان  رییس  بایون،  وانگ 
هم چنین  و  مسکن  ساخت و ساز  بازار  بودن  کد  را خبر  این 
اقتصادی  رشد  کاهش  دالیل  از  را  مالی  بازارهای  تحوالت 

کرده است. چین عنوان 
تولیدات صنعتی چین بر اساس آمارهای اعالم شده و هم چنین 
کاهش نشان می  کشور در سطح بین المللی نیز  داد و ستد این 
گذشته ۵.۹ درصد اعالم  دهد. تولیدات صنعتی چین در سال 
که در سال ۲۰۱۴ میالدی این میزان ۶.۲ درصد  شده در حالی 

بود.
سرمایه گذاری  کاهش  با  هم چنین  دنیا  کشور  پرجمعیت ترین 
پولی دومین  واحد  یوان،  ارزش  و  بوده است  روبه رو  خارجی 

کاهش یافته است. قدرت اقتصادی جهان نیز 
سال  طی  اقتصادی  رشد  کاهش  با  مقابله  برای  چین  دولت 
کاهش داده تا بتواند مردم  گذشته شش بار نرخ سود بانکی را 

کند. را به مشتریان وفادار بانک ها تبدیل 

حمله انتحاری در پاکستان 
گذاشت کشته برجا  ده 

گذشته رشد  طی 25 سال 
اقتصادی چین به پایین ترین 

سطح خود رسید

ایران  علیه  بین المللی  تحریم های  شدن  برداشته  از  پس 
اقتصادی  همکاری های  گسترش  خواستار  اروپا  اتحادیه 
با ایران است. فدریکا موگرینی، نماینده سیاست خارجی 
راس  در  آینده  بهار  در  وی  که  است  گفته  اروپا،  اتحادیه 
کمیسیون اروپا به ایران سفر خواهد  هیاتی مرکب از مسووالن 
کرد. نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدف از این 
ایران  اروپا و  گسترش همکاری های دوجانبه میان  سفر را 
قدرت های  و  کشور  این  میان  اتومی  توافق  اجرای  از  پس 

کرده است. جهانی اعالم 
از  موگرینی  فدریکا  فرانسه،  بین المللی  رادیو   گزارش  به 
یاد  تاریخی  چرخشی  عنوان  به  ایران  اتومی  توافق  اجرای 

منظور  به  مرزها  بیشتر  کنترول  برای  از تصمیم خود  اتریش 
کشور همچنین  جلوگیری از ورود پناهجویان خبر داد. این 
برای  را  بود قوانین شنگن  کرده  روز هفدهم جنوری اعالم 
موقت  طور  به  کشور  این  به  مهاجران  ورود  کردن  متوقف 

کردن فقر،  که در زمینه ریشه کن  کسفام  بنیاد غیردولتی آ
گزارش تازه خود  نابرابری و بی عدالتی فعالیت می کند در 
کرد دارایی ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت  اعالم 

۵/۳ میلیارد نفر، حدود نصف مردم جهان است.
که روز دوشنبه ۲۸ جدی منتشر  گزارش  کسفام در این  آ
که فاصله طبقاتی و نابرابری توزیع ثروت بین  گفته  شده 
مردم جهان در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بیشتر شده 
ثروت حدود  معادل  نفر  دارایی ۳۸۸  پیش  پنج سال  و 

نصف مردم جهان بود.
که دارایی انباشته  کرده بود  این نهاد بین المللی پیش بینی 
یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان، امسال، یعنی در 
سال ۲۰۱۶ از مجموع دارایی ۹۹ درصد مردم جهان بیشتر 
خواهد شد اما این نابرابری توزیع ثروت یک سال زودتر 
است:  آمده  گزارش  این  در  خورد.  رقم   ۲۰۱۵ سال  در 

که این چرخش مسیر سرمایه گذاری های  کرده و افزوده است 
آینده  ایران هموار می کند. فدریکا موگرینی سفر  را در  اروپا 
در  تهران  مقامات  با  گفتگو  برای  فرصتی  ایران  به  را  اش 
که در همین چارچوب  گفته است  همین خصوص دانسته و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تالش های شان را با یک دیگر 

کرد.  هماهنگ خواهند 
آریاس  »میگایل  انرژی،  امور  در  اروپا  اتحادیه  کمیسر 
که اجرای توافق اتومی مسیر  گفته بود  کانته«، پیش از این 
همکاری های اروپا و ایران را در زمینه انرژی هموار می سازد و 

کنون جریان دارد.  فعالیت هایی در این زمینه نیز هم ا
و  اروپا  اقتصادی  همکاری های  زمینه  در  موگرینی  فدریکا 

کشورهای  اتریش،  اقدام  این  دنبال  به  کند.  می  تعلیق 
برای  خود  قصد  از  نیز  سلوانیا  و  صربستان  نظیر  دیگری 

جلوگیری از ورود پناهجویان خبر دادند. 
سیاست های  درباره  اتریش  خارجه  وزیر  کورز،  سباستین 
و سیاست  کشور می گوید: »سیاست دعوت  این  مهاجرتی 
خوش آمدگویی هیچ کدام پاسخ درست به بحران مهاجرت 
نیست. به همین دلیل ما نیاز به یک راه  حل متفاوت داریم. 
این پاسخ متفاوت البته و در بهترین حالت می تواند متوقف 
گر  کردن مهاجران در بیرون مرزهای اتحادیه اروپا باشد اما ا

موفق نبود می تواند به مرزهای ملی منتهی شود.«
حرکت  های  مسیری  تمام  اروپا  اتحادیه  مرزهای  این 
مهاجران از ترکیه تا آلمان و اتریش را شامل می شود. پیش 
کرواسی  کشورها از جمله مجارستان،  از این بسیاری از این 
کامال بسته یا عبور مهاجران را به  و سلوانیا مرزهای خود را 

کرده اند.  شدت محدود 
که مجارستان به طور یک جانبه اقدام به مسدود  از زمانی 

»شکاف بین ثروتمندترین افراد و بقیه جمعیت جهان در 
۱۲ ماه اخیر به طور چشمگیری عمیق تر شده است.« بر این 

اساس دارایی ۶۲ نفر از ثروتمندترین 
افراد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۴۴ درصد 
دارایی  که  حالی  در  داشته  افزایش 
نیمی از مردم فقیر جهان در این بازه 
نشان  را  افزایش  درصد   ۴۱ زمانی 

می دهد.
مطالعه  مورد  ثروتمند   ۶۲ از  تن   ۵۳
کسفام  گزارش آ کسفام مرد هستند.  آ
ساالنه  نشست  برگزاری  آستانه  در 
سوییس  داووس  در  اقتصادی 
کسفام از رهبران  منتشر شده است. آ
داووس  در  شرکت کننده  جهانی 

رفع  اقتصادی،  نابرابری  کاهش  برای  تا  است  خواسته 
شکاف دستمزدی بین زنان و مردان و نیز پایان دادن به 
پرداخت  از  گریز  و  مالیاتی  پناهگاه های  دیرپای  معضل 

مالیات به برنامه ای منظم بیندیشند.

گذشته در وین با محمدجواد ظریف،  ایران در پایان هفته 
که  گفته است  کرده بود. او  گفتگو  وزیر امور خارجه ایران، 
میان  سیاسی  گفتگوی  تهران  به  آینده اش  سفر  جریان  در 

مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ایران آغاز خواهد شد. 

کرد پناهجویان سعی می کنند با عبور از  کردن مرزهای خود 
کشورهای حوزه بالکان خود را به اتریش و آلمان برسانند. 
افغانستان،  اهل  که  مهاجران  این  از  توجهی  قابل  بخش 
خود  سیاه  دریای  طریق  از  را  خود  هستند  عراق  و  سوریه 
شنگن  حوزه  به  ورودی  دروازه  که  می رسانند  یونان  به  را 
ترکیه  به  ورود  از  بعد  مهاجران  این  اروپاست.  اتحادیه  و 
یونان  به  را  خود  قاچاقچیان  به  زیاد  مبالغ  پرداخت  با  و 
می رسانند و در این راه بسیاری نیز جان خود را در دریا از 

دست می دهند. 
که به شدت  در همین رابطه، آنگال مرکل صدر اعظم آلمان 
مخالفان  از سوی  مهاجرپذیری خود  به دلیل سیاست های 
پاولوپولوس،  پروکوپیس  میزبان  دارد  قرار  انتقاد  تحت 
بلندپایه  مقام  این  بود.  برلین  در  یونان  رییس جمهوری 
یونانی سیاست های آنگال مرکل و »پناه دادن به بیش از یک 
که از جنگ می گریزند« رفتاری انسانی  میلیون پناهجویی را 

و شجاعانه خواند.

وپا افزایش می یابد همکاری های اقتصادی میان ایران و ار

زهایش می افزاید ول مر کنتر اتریش بار دیگر بر 

وت ۶۲ نفر معادل دارایی نیمی از مردم فقیر جهان است ثر
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