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تفنگ خالی 
رییس جمهور
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شکریهبارکزی:

گوشهایکر
نظامصدایسیمین
بارکزیرابشنوند

8صبح،کابل: سیمین بارکزی، نماینده 
هرات  والیت  صالحیت شده ی  سلب 
غذایی  اعتصاب  روز  هفتمین  در  که 
خوبی  وضعیت  در  می برد،  به سر 
ندارد. رییس جمهور کرزی در  قرار 
است  گفته  بارکزی  خانم  با  مالقات 
قاضی القضات  با  مشوره  از  پس  که 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  رییس  و 
به  رسیدگی  برای  اساسی  قانون 
اقدام  بارکزی  خانم  تقاضاهای 
خلیلی  کریم  محمد  کرد.  خواهد 
نیز  کرزی  جمهور  رییس  دوم  معاون 
همراه با خانواده اش از خانم بارکزی 

دیدار کرده است. 
خانم بارکزی شام روز گذشته هنگام 
8صبح  روزنامه  کارمندان  دیدار 
رییس  که  می دانست  اگر  گفت 
را  پستی  او  برای  کرزی  جمهور 
با  دیدار  به  هرگز  می کند،  پیشنهاد 

آقای کرزی راضی نمی شد. 
اعتصاب  از  هدفش  یگانه  گفت  او 
نه رسیدن  تطبیق عدالت است  غذایی 
دولتی.  پست های  یا  و  کرسی  به 
رای  با  که  دارد  تاکید  بارکزی  خانم 
و  یافته  راه  پارلمان  به  مردم  پاک 
قربانی  رای ها  این  نمی خواهد  حاال 

شود.  بی عدالتی ها 
ادامهدرصفحه2

همراهباسیمینبارکزی

عالقمندانمیتواننددیدگاههایخودرادرحدیکصفحهنوشته
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اراعتصاب
روزشم

نامهسرگشادهایتالفحمایتازقانونبهشورايحقوقبشر
سازمانملل،سازمانعفوبینالملل،دیدهبانحقوقبشر،

فدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشر
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان با آن ملحق شده است و 

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. )ماده هفتم قانون اساسی افغانستان(
سیمین بارکزی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و عضو گروه پارلماني ایتالف حمایت از قانون از صبح 

روز یک شنبه 2 اکتوبر دست به اعتصاب غذا زد.
سیمین بارکزی، سی  ساله و از والیت هرات است. او سه تا طفل دارد. سیمین در انتخابات پارلمانی سال 
امنیت سازمان ملل متحد و  تایید شورای  انتخابات که مورد  نهایی  نتایج  با اعالم  1389 اشتراک نمود و 
نهادهای ناظر نیز قرار گرفت؛ از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعالم شد. ایشان از مدت هشت ماه 
به این سو، به حیث نماینده منتخب مردم در پارلمان ایفای وظیفه نموده و سرانجام، در یک تصمیم سیاسی 
و غیرقانونی، تحت فشار مستقیم ریاست جمهوری، همراه با هشت نفر دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، 
توسط کمیسیون مستقل انتخابات از لیست حذف و به عوض شان افراد دیگری معرفی گردیدند. بر اساس 
ماده 83 قانون اساسی و مواد 58 و 62 قانون انتخابات، بعد از اعالم نهایی نتایج انتخابات هیچ نهادی به 
مستقل  ندارد. چنانچه کمیسیون  را  انتخابات  نتایج  در  تغییر  انتخابات صالحیت  مستقل  شمول کمیسیون 

انتخابات در اعالمیه مورخ 5 سرطان 1390 خویش به این موضوع تاکید نموده است.
سیمین بارکزی از اعضای پرتحرک و فعال ایتالف حمایت از قانون، یکی از فعاالن حقوق بشر و حقوق 
زن و یک ژورنالیست فعال می باشد. مواضع سرسختانه و انتقادآمیز او در برابر قانون شکنی های حکومت 

او را قربانی کرد.
داستان معرفی افراد جدید و اخراج سیمین بارکزی و هشت نفر از همکارانش نیز، عبرت انگیز و تکان دهنده 
بود. صدها نفر از قطعات نظامی اردو و پولیس، طی یک کودتای نظامی، پارلمان افغانستان را محاصره و 
دروازه های ورودی آن را به روی سیمین بارکزی و سایر اعضای ایتالف حمایت از قانون بستند و نه نفر از 
نمایندگان انتصابی جدیدا معرفی شده را توسط قوه قهریه، وارد پارلمان ساختند. و این عمل، نه تنها مناقض 
اصل تفکیک قوا و منافی اصل استقالل پارلمان بود؛ بلکه یک عمل بی سابقه و منافی موازین بین المللی 

نیز به حساب می  رفت.
ادامهدرصفحه2

مرکزیاورانهالل
جهتهمکاریبرایفروشتکتهاییاورانهالل
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بلخ:0783570068،کندهار:0795730163،فاریاب:0777715262
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اخالل جشنواره فلم حقوق بشر 
توسط عوامل ایرانی

]درصفحه6[

ایتالف 
حمایت از قانون

امروز وارد مجلس 
مي شود

گذشته  ماه  يک  در  چند  هر 
در  حکومت  طرفدار  نمايندگان 
کردند  تالش  نمايندگان  مجلس 
را  نمايندگان  مجلس  نصاب  تا 
اما  برسانند،  تصميم گيري  براي 
از  نيمي  از  بيش  که  جايي  آن  از 
ايتالف  عضو  مجلس  نمايندگان 
بودند و تعداد ديگري از نمايندگان 
در جلسه هاي هر دو گروه شرکت 
نمايندگان  مجلس  نمي کردند، 
اصلي  وظيفه هاي  به  نتوانست 
نظارت  قوانين،  تصويب  که  خود 
مردم  از  نمايندگي  و  حکومت  از 

است، رسيدگي کند.
ادامه در صفحه 6
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در اینجا 
کاخ ریاست جمهوری نیز 

نفوذپذیر است
امنیت از دیری به این سو به یکی از دغدغه های اصلی 
دولت و مردم در افغانستان مبدل شده است. تالش های 
امر،  ظاهر  در  صلح،  آوردن  برای  پیهم  و  مستمر 
هزینه های زیادی را به خود اختصاص داده است، اما 
هنوز نتایج مثمر و ملموسی را که مردم در انتظار آن اند، 
به بار نیاورده است. روزانه  ما شاهد تالش های نهادها 
و مقامات دولتی برای استحکام دیوارها و دروازه های 
ورودی ساختمان های این نهادها و خانه ها و کوچه ها 
به امید تامین امنیت این دستگاه ها هستیم. ادارات دولتی 
نیز روز تا روز موانع جدیدی را به روی مراجعین افراز 
می کنند تا جلو بدامنی را بگیرند، اما این که چگونه مردم 
امنیت روانی شان را در این جمع از دست داده اند، امری 
است که هیچ گونه توجهی به آن نمی شود. با این همه 
حوادث، امنیت روانی نه تنها در میان مردم از بین رفته 
است که حتا مقامات دولتی نیز خواب آرام شان را از 

دست داده اند.
با وجود همه ی این تدابیر شدید امنیتی، ما شاهد حمالت 
مسلحانه ای بر کلیدی ترین نقاط شهر کابل و سایر مناطق 
پیش چشم مسووالن  در  که  بوده ایم. حمالتی  کشور 
می شوند.  اجرا  تمام  شدت  با  و  سازمان دهی  امنیتی 
کشتارهای زنجیره ای مقامات دولت یکی دیگر از این 
مثال ها است که در میان تدابیر شدید امنیتی صورت 
می گیرد و هیچگاهی هم مردم از سرنخ این همه حوادث 

تکان دهنده سر در نمی آورند.
نادیده گرفتن و یا سهل انگاشتن این همه تهدیدات که 
یکی پی دیگر بر موضع دولت و مردم افغانستان وارد 
می شوند، این جسارت را به شورشیان بخشیده است 
که به استراتژی نفوذ بر ادارات دولتی ادامه بدهند، تا 
به حدی که در آخرین مورد حلقه ی نفوذ شورشیان تا 
به دروازه های ورودی کاخ ریاست جمهوری نیز رسید 
و یکی از پاسبانان رییس جمهور نیز به وسیله ای برای 
ایجاد رعب و وحشت در کاخ ریاست جمهوری مبدل 

شد.
از سوی دیگر، نفوذ القاعده در کلیدی ترین مرکز اکادمیک 
کشور یعنی دانشگاه طبی، یکی دیگر از این نمونه ها است. 
نفوذ شورشگری و تحجر و انتحار بر مراکز اکادمیک، 
این استدالل مقامات که مردم به سبب مشکالت مالی و 
فقر در دامان گروه های طالب فرو می ریزند را نیز نفی 
می کند و این پیام را می رساند که سربازگیری طالبان 
تنها منحصر به گروه هایی از جوانان بی کار و فقیر که 
اساسی ترین  از  آنان  و  نمانده  باقی  بی سواداند،  اغلب 

مراکز تحصلی کشور نیز سربازگیری می کنند. 
اعالن خبر خنثاسازی سو قصد بر جان رییس جمهور، 
در هنگام سفر رییس جمهور به هند، یک پهلوی مثبت 
را  توانایی  این  ما  امنیتی  نیروهای  که  این  آن  و  دارد 
دارند تا بزرگترین حمله ی تروریستی ممکن را که ابعاد 
سیاسی فراوانی بر این کشور خواهد داشت، دفع و طرد 
کنند. اما، پهلوی منفی پخش این خبر، این است که در 
آوانی که تنش میان افغانستان و پاکستان بر سر دست 
داشتن سازمان استخباراتی آن کشور در حوادث اخیر 
افغانستان با شدت تمام جریان دارد، به چه میزانی باید 
حکومت افغانستان در گمارش افراد امنیتی توجه خاصی 
به خرج دهد تا جلو هرنوع نفوذ احتمالی دشمن را بر 

دستگاه های سیاسی و امنیتی بگیرد.
اما پهلوی امنیتی این موضوع که از اهمیت زیادی نیز 
برخوردار است، این است که پس از این دستگاه های 
امنیتی افغانستان که پیش از این از نفوذ هراس افگنان تنها 
بر دستگاه های امنیتی نگران بودند، حلقه ی نظارت های 
امنیتی شان را وسعت ببخشند و جلو نفوذ هراس افگنان 
را در سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی و محیط های 
نیز بگیرند و حتا شرکت های کالن و خورد  اکادمیک 
خصوصی را نیز از نظر دور نسازند. به ویژه نظارت 
بر محیط های اکادمیک باید با جدیت بیشتر اجرا شود، 
ورنه ما به زودی شاهد صدور تروریزم از دانشگاه های 

کشور بر ضد افغانستان خواهیم بود. 

زنگ اول


تهديد کنند.«
»ترديدی  است:  گفته  اوباما  باراک 
ارتش  بين  ارتباطات  برخی  نيست که 
و  اطالعاتی  سرويس های  و  پاکستان 
امنيتی با افراد مشخص وجود دارد که 

از نظر ما مساله ساز است.«
از  اخير  هفته های  طی  امريکا  دولت 
اسالم آباد خواسته است تا ارتباط خود 
شبکه  کند.   قطع  را  حقانی  شبکه  با 
حقانی که با القاعده ارتباط دارد، متهم 
در  امريکا  سفارت  به  حمله  که  است 
کابل در ماه گذشته را انجام داده است.
طول  ساعت   ۲۰ که  حمله  اين  در 
گفته  و  شدند  کشته  نفر   ۲۵ کشيد، 
می شود که عامل آن، شبکه ی حقانی 

بوده است.
ارتباط سرويس های  پاکستان هرگونه 
اطالعاتی خود با شبکه حقانی را انکار 

می کند.
است:  گفته  همچنين  اوباما  باراک 

عنوان  که  می شود  خود  سالگرد 
طوالنی ترين جنگ تاريخ امريکا را به 

خود اختصاص داده است.
در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار سرباز 
قوای ايتالف که بيشتر آنها امريکايی 

هستند در افغانستان هستند.
به گزارش سازمان ملل متحد، ده هزار 
شهروند افغانستان در ۵ سال گذشته در 

جنگ کشته شده اند.
از  بيشتر  هم  ايتالف  نيروهای  تلفات 
بيشتر  که  است  شده  اعالم  نفر   ۲۵۰۰

آنها امريکايی هستند.
سال  در  که  کريستال  مک  جنرال 
۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ فرمانده نيروهای ايتالف 
بين المللی در افغانستان بود، در سخنان 
خود بزرگ ترين چالش در اين کشور 
دانست  مشروع  حکومتی  تشکيل  را 
که شهروندان عادی بتوانند به آن باور 

داشته باشند.

دادخواهی است.
تاکيد کرد  نيز  خانم شاه گل رضايی 
مبارزه  بارکزی  سيمين  هدف  که 
هنوز  و  نيست  کرسی  کسب  برای 
نتوانسته  افغانستان  دولت  مقامات 
درست  را  مدنی  مبارزه ی  مفهوم 

درک کنند. 
به جای  بود  »خوب  گفت:   وی 
رسيدگی  کرسی،  يا  مقام  پيشنهاد 
به  نسبت  واقع بينانه  و  عادالنه 
صورت  بارکزی  خانم  خواست های 

می گرفت.«
آزاد  انتخابات  بنياد  حال  همين  در 

اقدامات  خبر،  اين  اعالم  ضمن 
بحران  حل  برای  افغانستان  دولت 
قابل توجه«  »پيشرفتی  را  بانک  کابل 

توصيف کرد.
از  يکی  کابل بانک،  گذشته  سال 
خصوصی  بانک های  بزرگترين 

امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
برخی  خصوص  در  پنج شنبه،  روز 
سازمان  و  نظامی  نيروهای  ارتباطات 
افراطی  عناصر  با  پاکستان  اطالعات 

هشدار داده است.
باراک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اوباما که در يک کنفرانس خبری در 
کاخ سفيد صحبت می کرد، گفته است، 
تحوالت  قبال  در  پاکستان  رويکرد 
آينده افغانستان اين است که به عنوان 
نيروی ضدطالبان معرفی نشود تا شايد 
ايتالف  نيروهای  خروج  از  پس  آنها 
بارديگر در افغانستان قدرت را به دست 
از  برخی  با  راستا  همين  در  و  بگيرند 

عوامل خرابکار در ارتباط است.
کرده  اضافه  امريکا  جمهور  رييس 
پاکستان  تا  کرده ايم  تالش  »ما  است: 
را متقاعد کنيم که افغانستان با ثبات به 
نفع منافع آنها است و آنها نبايد از يک 
احساس  ثبات  با  و  مستقل  افغانستان 

ايتالف  نيروهای  اسبق  فرمانده 
می گويد امريکا و ناتو ده سال پس از 
آغاز جنگ در افغانستان نتوانسته اند به 
همه اهداف خود در اين کشور دست 

پيدا کنند.
جنرال بازنشسته، استانلی مک کريستال 
در سخنانی در شورای روابط خارجی 
امريکا گفت اياالت متحده و ناتو تنها 
اهداف  کردن  برآورده  مسير  از  نيمی 
تشکيل  جمله  از  افغانستان،  در  خود 

يک دولت مشروع را طی کرده اند.
با  و  پيش  سال  ده  افغانستان  جنگ 
رهبری  به  القاعده  بردن  بين  از  هدف 
کردن  سرنگون  و  بن الدن  اسامه 

حکومت طالبان آغاز شد.
هفته  چند  عرض  در  طالبان  هرچند 
سرنگون شدند اما مناقشه در افغانستان 
در يک دهه گذشته ادامه داشته است.

جنگ افغانستان در حالی وارد دهمين 

در همين حال شکريه بارکزی و خانم 
شاه گل رضايی از نمايندگان پارلمان 
به 8صبح گفتند که يگانه هدف خانم 

بارکزی تحقق عدالت است. 
»اميدوار  گفت:  بارکزی  شکريه 
و  کر  گوش های  که  هستيم 
اين  حداقل  نظام  کور  چشم های 
از  بتواند  را  دادخواهی  فريادهای 
کند،  عبور  نمی تواند  که  پرده هايی 

بشنوند.«
اعتصاب  گفت  بارکزی  شکريه 
شهرت طلبی  بارکزی  سيمين  خانم 
نوعی  بلکه  نه،  قدرت طلبی  و 

صندوق بين المللی پول اعالم کرد که 
برای حمايت از اصالحات اقتصادی 
 ۱۲۹ معادل   وامی  افغانستان،  دولت 
اعطا  کشور  اين  به  را  دالر  ميليون 

خواهد کرد.
بيانيه ای  در  پول  بين المللی  صندوق 

هشداراوبامادربارهارتباطسرویسهایامنیتیپاکستانباافراطیها

مککریستال:
همهاهدافامریکادرافغانستانبرآوردهنشدهاست

گوشهایکرنظام...ادامهازصفحه1

صندوقبینالمللیپولبهافغانستانواممیدهد

»پاکستان منافع امنيتی خود را از يک 
می بيند.  خطر  در  مستقل  افغانستان 
دليل  به  خطر  احساس  اين  از  بخشی 
می کند  فکر  پاکستان  که  است  اين 
و  شد  خواهد  متحد  هند  با  افغانستان 
پاکستان، هند را يک دشمن خطرناک 

می داند.«
کرده  اضافه  امريکا  جمهور  رييس 
می خواهيم  کاری  از  »بخشی  است: 
انجام بدهيم اين است که به پاکستان 
بقبوالنيم که رويکرد مسالمت آميز در 

قبال هند به نفع همه خواهد بود.«
از  برخی  به  همچنين  اوباما  باراک 
مشکالت که پاکستان با آنها دست به 
گريبان است از جمله بی سوادی، فقر، 
فقدان توسعه و همچنين نهادهای مدنی 

اشاره کرد.
کرده  اضافه  امريکا  جمهور  رييس 
که  می بينيد  فضايی،  چنين  »در  است: 
افراط گری رشد می کند و شبه نظاميان 
تهديد  را  پاکستان  مردم  و  دولت 

می کنند.«
است:  گفته  همچنين  اوباما  باراک 
پاکستان  که  چنانچه  نيست  »ترديدی 
نيز  ما  ندهد،  قرار  نظر  مد  را  ما  منافع 
اين  با  بلندمدت  استراتژيک  رابطه  از 

کشور احساس را حتا نخواهيم کرد.«
کرد،  تاکيد  امريکا  جمهور  رييس 
»طيف  سر  بر  آباد  اسالم  و  واشنگتن 
وسيعی از مسايل« با يکديگر همکاری 
عليه  اخير  موفقيت های  و  داشته اند 
منطقه  در  القاعده  با  مرتبط  نيروهای 

بدون کمک پاکستان ممکن نبود.

نفوذ  بايد  حکومتی  چنين  او  گفته  به 
طالبان را تعديل کند.

او  که  گفت  کريستال  مک  جنرال 
درک  غربی  های  مقام  از  بسياری  و 

درستی از اوضاع افغانستان نداشته اند.
او گفت: »بيشتر ما، از جمله من، درکی 
سطحی از اوضاع و تاريخ )افغانستان( 
درک  وحشتناکی  طور  به  و  داشتيم، 
آن  معاصر  تاريخ  از  انگارانه ای  ساده 

يعنی ۵۰ سال گذشته داشتيم.«
گفت  همچنين  کريستال  مک  آقای 
افغانستان  به  علت حمله  که  حالی  در 
قابل درک بود، حمله به عراق در نظر 
بسياری از افراد در جهان اسالم کاری 

غيرقانونی بود.
به گفته او اين جنگ باعث شد بخشی 
از منابع نظامی امريکا که می توانست به 
طور مفيدی در افغانستان مصرف شود، 

روانه عراق شود.

اقدام  از  فيفا،  افغانستان،  عادالنه  و 
اما  حمايت،  بارکزی  سيمين  مدنی 
ابراز  شديدا  وی  صحی  وضعيت  از 

نگرانی کرده است.
می گويد:  اعالميه ای  انتشار  با  فيفا 
بارکزی  خانم  صحی  »وضعيت 
روبه وخامت بوده و قابل تشويش و 

نگرانی می باشد.«
از  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنياد 
مراجع  ديگر  و  جمهور  رييس 
به  که  است  خواسته  مسوول 
بارکزی  خانم  مدنی  اعتراض های 

توجه کنند.

مديريت«  »سو  دليل  به  افغانستان، 
دچار خسارت های مالی هنگفتی شد.

بين المللی  صندوق  اجرايی  کميته 
ميالدی  آينده  ماه  است  قرار  پول 
پرداخت  با  را  خود  نهايی  موافقت 

اين وام سه ساله اعالم کند.

نامهسرگشادهایتالف...
ادامهازصفحه1

سيمين بارکزی مطمين بود که با مقاومت 
حمايت  و  قانون  از  حمايت  ايتالف 
نهادهای بين المللی بر زورگويی حکومت 
غلبه می کند؛ اما سرانجام وقتی که اطمينان 
او به ياس تبديل شد؛ در يک تصميم بی 
سابقه، اعتصاب غذايی خويش را اعالم 
نمود. اينک جان اين خانم مبارز در خطر 
است. با توجه به اينکه از صحت جسمانی 

خوبی نيز برخوردار نمی باشد. 
ايتالف حمايت از قانون، با شناختی که 
بسيار  دارد،  افغانستان  دولتی  مقامات  از 
اميدوار نيست که اعتصاب غذايی سيمين 
کند.  بيدار  را  خفته  وجدان های  بتواند، 
حقوق  حامی  نهادهای  رسالت  اين،  و 
ملل،  سازمان  بشر  حقوق  شوراي  بشر، 
حامی  نهادهای  و  بين المللی  دادگاه های 
حقوق زن را در برابر حفظ جان و حمايت 
می کند.  سنگين تر  عدالت،  و  آزادی  از 
آرزومنديم نمايندگان و هيات های ويژه 
نموده  سفر  کابل  به  شده،  ياد  نهادهای 

اوضاع  را از نزديک بررسی نمايند. 
خواست ايتالف حمايت از قانون منطقی 
ذيربط  نهادهای  است.  سهل الوصول  و 
مستقل  نهادهای  همکاری  با  بين المللی، 
افغانستان، دوسيه سيمين بارکزی، هشت 
نفر همکار ايشان و نه نفری که چوکی های 
ايشان را تصرف کرده اند؛ به طور دقيق و 
ما می خواهيم؛  نمايند.  بررسی  همه جانبه 
فقط به اين پرسش پاسخ داده شود که چرا 
ابتدا سيمين  انتخابات،  کميسيون مستقل 
بارکزی و هشت نفر از همکارانش را به 
حيث نماينده مردم معرفی نمود و پس از 
ده ماه دوباره از ليست حذف کرد؟ چرا 
وارد  حکومت  کودتای  با  که  نفری   ۹
مجلس گرديدند، قبال از سوی کميسيون 
مستقل انتخابات متقلب معرفی گرديده، و 
از ليست نامزدان حذف گرديدند؛ اما پس 
از ده ماه، آنان دوباره توسط همان مرجع، 
تصديق نامه دريافت نمودند؟ تا آنجا که 
ايتالف حمايت از قانون در جريان است؛ 
دليل حذف آن نه نفر قبل از اعالم نتائج 
نهايی انتخابات، تنها تقلب انتخاباتی نبود؛ 
به  بر تقلب،  از آنها، عالوه  بلکه  برخی 
تخطی های وسيع حقوق بشری، اختطاف، 
نيز  تجاوز جنسی و جرايم سنگين  قتل، 
متهم می باشند. و دقيقا همين مساله است 
که ضرورت دخالت نهادهای بين المللی 

را عاجلتر و بيشتر می سازد. 
ايتالف حمايت از قانون خواهان اقدامات 

عملی ذيل می باشد:
۱. بررسی پرونده ۹ نفر نمايندگان واقعی 
مردم که عضو ايتالف حمايت از قانون اند 
نمايندگان  نفر  نه  پرونده  بررسی  نيز  و 
انتصابی حکومت که به صورت کودتايی 

و نظامی وارد مجلس شدند؛
قانون شکنانه  اقدام  بر  رسيدگی   .۲

کميسيون مستقل انتخابات؛
يوناما  غيرقانونی  فشار  اعمال  بررسی    .۳
)نمايندگی سياسی سازمان ملل در کابل( 
در دفاع از فيصله غيرقانونی اخير کميسيون 

مستقل انتخابات؛
4. رسيدگی به افراد متهم به نقض حقوق 
اسلحه  به زور  را  آنها  حکومت  که  بشر 

وارد مجلس کرده است؛
۵. رسيدگی به اقدامات غيرقانونی شخص 
که  عالی  دادگاه  و  جمهوری  رييس 
را  دادگاه خاص  اساسی  قانون  برخالف 

تشکيل داده است؛
6. معرفي نماينده ويژه و گروه تخصصي به 
وسيله شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي 

مطالعه وضعيت حقوق بشر در افغانستان؛
7. باز کردن پرونده افغانستان در دادگاه 
به  رسيدگی  برای  جزايی  بين المللی 
ناقضان حقوق بشر و جلوگيری از ورود 
ناقضان حقوق بشر در نهاد دولتی و مدنی 

افغانستان؛
کنوانسيون های  تطبيق  بر  نظارت   .8
بين المللی حقوق بشر و تحقق دموکراسی 

در افغانستان؛
والسالم

ايتالف حمايت از قانون
کابل، ۳- اکتوبر ۲۰۱۱

ACKU
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
1075روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را  خانمی 
میان گروهی  جنگ های  زمان  در  راکتی 
شوهرش از ناحیه چشم معلول شده و هنوز هم 
به زندگی خویش ادامه می دهد. او آن حادثه را 
چنین بیان می دارد: »خانه ما کانونی از خوشی 
و سعادت بود، با هم روزهای خوشی را سپری 
احساس  را  کمبودی  هیچ گونه  و  می کردیم 
نمی کردیم. شوهرم مرد مهربان و دلسوزی بود 
که زحمت زیاد می کشید تا ما کدام مشکلی 
راحت  و  نکنیم  احساس  خود  زندگی  در 
باشیم. گرچند شرایط کشور بسیار خراب بود 
از این بابت ما در رنج به سر می بردیم. روزها 
اشغالگر  نیروهای  می گذشت  دیگر  پی  یکی 
روسی هم بعد از جنایت های بی شمار شکست 
دولت  نمودند.  ترک  را  کشور  و  خوردند 
بیهوده  تالش  مدت ها  از  بعد  هم  کمونیستی 

مرکزکم  به  نسبت  والیات،  در  زن  خبرنگاران  تعداد 
بوده و به برنامه های آموزشی بیشتر برای رفع این معضله 

نیاز است.
موسسه  مسوول  محمدی  معصومه  را  مطلب  این 
اجتماعی- فرهنگی تساوی، امروز)١٤میزان( در محفل 
فراغت ١٠ تن از ژورنالستان، از برنامه سه ماهه آموزشی 

خبرنگاری در کابل بیان داشت.
موسسه اجتماعی- فرهنگی تساوی، یک نهاد غیردولتی 
درامورزنان بوده و یک سال قبل تاسیس گردیده است.

زن  خبرنگاران  موجودیت  بر  موسسه،  این  مسوول 
به  زن  خبرنگاران  که  گفت  نموده،  تاکید  درجامعه 
نقش  زنان،  دربخش  گزارش دهی  درعرصه  خصوص 
زنان  مشکالت  مي توانند  زیرا  می کنند؛  بازی  را  عمده 

را بهتر و خوبتر منعکس نمایند. 
و  محصلین  از  تن  ده  برنامه،  دراین  افزود  وی 
فن  ماهه  سه  آموزشی  برنامه  در  را  خبرنگار  دختران 

دو  شدن  کشته  از  فاریاب  والیت  امنیتي  مسوولین 
فرمانده طالبان خبر داده مي گویند این فرماندهان  در 
درگیري  یک  طي  داشتند  فعالیت  غورماچ  ولسوالي 

باپولیس کشته شدند.
امنیه والیت  قومانداني  یعقوبي سخنگوي  سید مسعود 
مخالفین  و  پولیس  میان  گیري که  در  گفت  فاریاب 
پیوست،  وقوع  به  غورماچ  ولسوالي  ولي  قلعه  در 
مولوي عبدالسالم و محمد عوض دو تن از فرماندهان 
میل  دو  با  همراه  اجسادشان  که  شدند  کشته  طالبان 

8صبح، بغالن: پیش از چاشت روز پنجشنبه پولیس 
بوتل  بغالن 2١٤  امنیه  فرماندهي  مواد مخدر  با  مبارزه 
شمال  از  که  کرد  کشف  درحالي  را  الکلي  مشروب 

کشور به کابل منتقل مي شد. 
جنرال اسداهلل شیرزاد فرمانده امنیه والیت بغالن گفت: 
»پولیس مبارزه با مواد مخدر با همکاري امنیت ملي این 
مقدار مشروب را که در یک موتر نوع تونس جابجا 
شده و از مزار شریف به کابل قاچاق مي شد در دروازه 

گزارش نویسی در بخش زنان، عکاسی و وبالگ نویسی 
آموزش داده اند.

زن،  خبرنگاران  از  دقیق  آمار  آنکه  با  گفت:  محمدی 
درسطح کشور وجود ندارد؛ اما معلوم مي شود که رقم 

خبرنگاران زن در والیات، بسیار کم است.
وی گفت در نظردارند همچو برنامه ها را در والیات نیز 

روی دست بگیرند.

کالشینکوف به دست پولیس قرار گرفته است.
قوي  سرگروه هاي  از  شده  کشته  »افراد  گفت:  وي 
ناامني ها در ولسوالي غورماچ  بیشتر  بوده که  مخالفین 
از سوي این دو تن رهبري مي شد. با از بین رفتن این 

افراد امنیت تاجایي در این ولسوالي تامین مي گردد.«
گفتني است که ولسوالي غورماچ یکي از ولسوالي هاي 
ناامن  همیشه  که  مي باشد  کوهستاني  و  افتاده  دور 

گزارش شده است.

جنوبي شهر پلخمري کشف کرد.« آقاي شیرزاد افزود 
که در پیوند با این قضیه دو تن نیز باز داشت شده اند. 

در  که  داشت  اظهار  شیرزاد  آقاي  حال  درهمین 
تفنگچه  قبضه   38 بغالن  پولیس  دیگر  دستاورد  یک 
ماین  حلقه  یک  مخابره،  پایه  ،دو  مختلف النوع 
دست ساز و دو میل سالح کره بین را از بغالن مرکزي 
کشف و بدست آورده  است. او گفت که در این مورد 
کسي را باز داشت نکرده و قضیه تحت پیگرد پولیس 

قرار دارد.

بر افزايش برنامه هاى آموزشى خبرنگارى براى زنان تاکيد شد

دو فرمانده طالبان در فارياب کشته شدند
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به  را  نامشروع شان  حکومت  که  نتوانستند 
باید  باالخره تصمیم گرفتند که  ببرند و  پیش 
به  نمایند.  اداره  را  دولت  مجاهدین  نیروهای 
دولت  یک  مجاهدین  نیروهای  خاطر  همین 
کرد.  تغییر  رسما  نظام  و  نهادند  بنا  را  تمثیلی 
مردم از این ناحیه خوش بودند، که بدون کدام 

خونریزی همه چیز تمام شد. اما این خوشی ها 
در مدت بسیار کم جایش را به غم های بی پایان 
ساخت.  داغدار  را  مردم  دیگر  یک بار  و  داد 
برای  میان گروهی  جنگ های  بخاطری که 
والیات  از  بعضی  و  کابل  در  قدرت  تصاحب 
به  کمی  مدت  در  خشونت ها  این  و  شد  آغاز 

اوج خود رسید. ما در یکی از نواحی شهر کابل 
راکت های  همیشه وقت  که  می کردیم  زندگی 
اصابت  نزدیک  و  دور  مصافت های  از  زیادی 
می کرد. در یکی از روزها که مهمان داشتیم، 
نیز  برود شوهرم  مهمان می خواست  زمانی که 
در  رفت،  بیرون  او  پذیرایی  خاطر  به  وی  با 
او  نزدیک  در  راکت  برگشتن  دوباره  جریان 
بدن  کوچک  پارچه های  و  می نماید  اصابت 
از  ناشی  خاک  و  دود  می سازد.  زخمی  را  او 
آن باالی چشمان شوهرم اثرات ناگوار برجای 
شد  معلول  چشم  یک  ناحیه  از  او  و  گذاشت 
کم  بسیار  دیدش  نیز  دیگرش  چشم  یک  و 
یعنی  نیست.  دیدن  درست  به  قادر  که  شده، 
در  آن  تداوی  و  است  معلول  نیز  آن چشمش 
اینجا نشد. به گفته داکتران اگر در کشورهای 
همسایه ببرید امکان خوب شدن آن است، اما 
ناحیه  این  از  و  نداریم  را  آن  تداوی  هزینه  ما 
بسیار در رنج بسر می بریم. نمی دانم که زندگی 
ما به کجا خواهد انجامید، بجز درگاه خداوند 

به هیچ کسی امیدوار نیستم.«

او قادر به دیدن نیست
در یکی از روزها که مهمان داشتیم، زمانی که مهمان می خواست برود 
شوهرم نیز با وی به خاطر پذیرایی او بیرون رفت، در جریان دوباره 

برگشتن راکت در نزدیک او اصابت می نماید و پارچه های کوچک بدن او 
را زخمی می سازد. دود و خاک ناشی از آن باالی چشمان شوهرم اثرات 
ناگوار برجای گذاشت و او از ناحیه یک چشم معلول شد و یک چشم 

دیگرش نیز دیدش بسیار کم شده، که قادر به درست دیدن نیست. 
یعنی آن چشمش نیز معلول است و تداوی آن در اینجا نشد. به گفته 

داکتران اگر در کشورهای همسایه ببرید امکان خوب شدن آن است، اما 
ما هزینه تداوی آن را نداریم و از این ناحیه بسیار در رنج بسر می بریم.

ACKU
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که  آن طور  کرزی،  حامد  جدید  سخنرانی  در  هرچند 
الاقل  اما  نداشت،  وجود  زیادی  چیزی  می رفت،  انتظار 
در  گام جدی  مجموع یک  در  می توان  را  اظهارات  این 
راستای اصالح سیاست های نادرست و گمراه کننده ای که 
طی چند سال اخیر فرصت های خوبی را هدر داد و هزاران 

انسان خوب این سرزمین را قربانی کرد، دانست. 
حکومت  سوی  از  جدید  مواضع  اعالم  وجود  با  هرچند 
افغانستان، باور دارم که هم مانند روند مصالحه هنوز طرح 
و ذهنیت روشنی در ارتباط با مذاکره و تفاهم با پاکستان 
سبب  تغییر   این   که  می رود  انتظار  اما  ندارد،  وجود  نیز 
تدوین یک سیاست  به  افغانستان دست  تا حکومت  شود 
مشخص و روشن که خطوط سبز و سرخ منافع ملی مان را 

ترسیم کند،  اقدام کند.
افزایش  دلیل  به  تصمیم  این  که  نیست  شکی  این  در 
می رسد  نظر  به  و  است  گرفته  صورت  داخلی  فشارهای 
باشد  این  مانور سیاسی، عمدتا  از  منظور حامدکرزی  که 
به  با ترور استاد ربانی  تا خشم مخالفان سیاسی اش را که 
از سوی دیگر  اوج خودش رسیده است، کاهش دهد و 
باور  خاطر  همین  به  بگیرد.  آنها  دست  از  تبلیغاتی  برگ 
دارم که این تصمیم هنوز دارای پختگی نیست و حکومت 
این  در  حرکت  برای  ذهنی  و  روانی  آمادگی  هیچ گونه 
مسیر جدید ندارد.  چنانچه چندروز قبل در خبرها آمده 
مشترک  کمیسیون  کار  افغانستان  حکومت  گویا  که  بود 
آتی  سفر  و  درآورده  تعلیق  حال  به  را  پاکستان  با  صلح 
یوسف رضا گیالنی، صدراعظم پاکستان را به کابل جهت 
اشتراک در یکی از جلسات این کمیسیون لغو کرده است. 
اما هنوز یک روز از پخش این خبر نگذشته بود که وزیر 
خارجه افغانستان شخصا این مساله را تکذیب کرد و گفت 
که چنین تصمیمی گرفته نشده است. در حالی که گفته 
می شود این تصمیم در یکی از جلسات ریاست جمهوری 
و با اشتراک رییس جمهور گرفته شده بود، اما زمانی که 
تبعات این تصمیم را بعد از نشر آن در رسانه ها سبک و 
به ذهن شان آمد، دفعتا  سنگین کردند و یا طور دیگری 

این مساله تکذیب شد. 
حاال که حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا مستقیما 
کند،  مذاکره  و  گفتگو  صلح  تامین  زمینه  در  پاکستان  با 
و  آمادگی  چقدر  افغانستان  جانب  که  است  این  سوال 
توانایی این کار را دارد و جانب پاکستانی نیز تا چه حدی 
خواست های افغانستان را برای مصالحه و مذاکره در زمینه 

تامین صلح جدی خواهد گرفت. 
بن سبب  توافقات  از  از مشکالتی که پس  متاسفانه یکی 
سرگردانی و گمراهی ما برای ایجاد یک سیاست مشخص 
و روشن در برابر اقدامات بیشرمانه ی همسایگان مان شد، 
این بود که ما ساده لوحانه فکر می کردیم که قضیه طالبان 
خوشامدگویی،  طریق  از  می شود  را  تروریزم  مشکل  و 
تمایالت  دیگر  سوی  از  کنیم.  حل  خوشباوری  و  تملق 
آشکار و پنهان تباری و قومی، سبب شد که تا ما نتوانیم 
خطوط روشن و واضح منافع ملی  مان را در یک چارچوپ 
کالن ترسیم کنیم و بر مبنای آن با مداخالت و اقدامات 
بی شرمانه ی همسایگان مقابله کنیم. این عدم وضاحت حتا 
این  هم  هنوز  متاسفانه  ـ  برخی ها  حتا  که  بود  شده  سبب 
وضعیت جریان داردـ  به پدیده ی وحشی و جنایتکار طالبان 
وحشیانه ی  جنایات  وجود  با  و  کنند  نگاه  قومی  منظر  از 
چشم پوشی  تباری شان  منافع  خاطر  به  صرفا  گروه،  این 
رسمی  موضع گیری های  در  حتا  برخی ها  چنانچه  کنند. 
برخی ها  و  آزادی«  »جنگجویان  را  آنان  عمومی شان  و  
هنوز  وضاحت  عدم  این  می کردند.  خطاب  »مجاهد« 
دست اندرکاران  از  کثیری  تعداد  روان  و  ذهن  در  هم 

بیانیه اخیر آقای کرزی تنها شامل یک سلسله حرف های 
خاطر  این  از  بود.  الزم  جزییات  فاقد  و  سیاسی  کلی 
زیرا  می گیرد.  قرار  ابهام  هاله ی  در  آن  عملی شدن 
تعداد  یک  بلکه  راه  نقشه  نه  سیاسی  کلی  حرف های 
مشکالت  حل  جهت  برنامه ریزی  فاقد  خواسته های 
و  سیاست ورزی  شیوه ی  چنین  که  می آید  حساب  به 
ما  آیا  هوشمندانه.  نه  و  است  معقول  نه  حکومت داری 
برای چنین بیانیه ای ارزش جدی سیاسی قایل شویم، و 
یا آن را در کنار سایر بیانات رییس دولت بگذاریم که 

نسبت به عمل حرف آن بیشتر است؟
مذاکره با طالبان

قطع  کرزی  آقای  سخنان  مهم  محور های  از  یکی 
با  گفتگو  و  تماس  به  آن  تغییر  و  طالبان  با  گفتگوها 
پاکستان بود. آقای کرزی گفت که با وجود تالش های 
با خشونت  طالبان  مذاکره،  و  برای صلح  یک جانبه اش 
جمهور  رییس  این رو،  از  دادند.   را  آن  پاسخ  ترور  و 
گفت که آنها یک گروه مستقل نیستند تا بر اساس اراده 
با  است  الزم  صورت  این  در  که  بگیرند  تصمیم  خود 
کشورهایی که این گروه را اداره می کند، صحبت شود.

نبرد، ولی روشن  اگرچه آقای کرزی نامی از پاکستان 
بود که منظور او از کشورها بیشتر پاکستان است تا چیز 
بیهودگی  به  اذعان  دیر  خیلی  کرزی  آقای  البته  دیگر. 
گفتگوها با طالبان کرد. این گروه از قبل نشان داده بود 
با  تماس  کوچکترین  وارد  پاکستان  حمایت  بدون  که 
خیلی  کرزی  حقیقت  در  نمی شود.  افغانستان  حکومت 

باید پیشتر این سیاستش را تغییر می داد. 
امکان این است که اگر آقای کرزی فرصت های تعامل 
و سازش را از سوی تعدادی از قومندانان طالب ببیند، بار 
دیگر راه مذاکره و تماس را در پیش بگیرد؛ ولی برای 
او دشوار خواهد بود که در انظارعامه بار دیگر از این 

برنامه دفاع نماید. 
در حقیقت، یکی از دالیلی که ظاهرا آقای کرزی رویه 
داخلی  فشار های  داده،  تغییر  را  طالبان  به  نسبت  خود 
در  بسیاری  اجتماعی   و  سیاسی  گروه های  زیرا  است؛ 
کشور وجود دارند که اعتقادی به موفقیت گفتگوهای 
صلح حکومت ندارند. در واقعیت امر، به لحاظ داخلی 
کمتر کسی باور می کند که با وجود جنگ افروزی های 
سیاسی  گفتگوی جدی  یک  قدرت  طالبان  اسالم آباد، 
باشند، آن هم در حالی که حکومت  با کابل داشته  را 
پریده و بی رمق  از ضعف و سستی رنگ  آقای کرزی 

می نماید.

حکومت افغانستان وجود دارد. و این مساله سبب می شود 
تا حکومت نتواند در رابطه تصمیم کالن، جدی و با ثبات 

اتخاذ کند.
عمده ی  عامل  که  این  است  مسلم  آنچه  دیگر  سوی  از 
دست اندازی و مداخالت همسایگان در افغانستان، عمدتا 
هنوز  تا  که  دولتی  ماست.  دولت  بیچارگی  و  ناتوانی 
نتوانسته است در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری و 
در ریاست ترافیک کابل خدمات شفاف، به موقع، متوازن 
نیست  قادر  ارایه کند، طبیعتا  برای مردم  از فساد  و خالی 
در  متوازن  و  عادالنه  شفاف،  صورت  به  را  خدمات  تا 
روستاهای هلمند، قندهار، پکتیکا و ... ارایه نماید. درست 
است که عامل فساد به قول یکی از دوستان فرهیخته سبب 
ایجاد  در  طبیعتا  اما  نیست،  انتحاری   حمالت  گسترش 
زمینه  و  است  موثر  به خوبی  و دولت  مردم  میان  شگاف 
فراهم  و  مسیر  طالبان  تقویت صفوف  و  تبلیغات  برای  را 

کرده است. 
همین  در  نیز  عرصه ها  دیگر  در  افغانستان  دولت  ناتوانی 
مقیاس است. فقدان دسترسی به حداقل عدالت در سطح 
شهرهای کوچک و بزرگ، باعث تقویت فرهنگ معافیت 
از پیگیرد جنایی و قضایی شده است و سبب گردیده تا 
جنایتکاران و قاتالن مردم آزادانه گشت و گذار نمایند و 
یا به همان روش ها و رفتارهای همیشگی شان ادامه دهند.

اصلی  گره  و  عمده  مشکل  اینکه  خالصه  صورت  به 
نه  و  پاکستان  نه  طالبان،  نه  افغانستان،  در  ما  مشکالت 
دیگران است، بلکه گره اصلی مشکل »خودما« هستیم و 
است؛ حکومتی که  فعلی  نیز حکومت  آن  مرکزی  نقطه 
توانایی و ظرفیت پرداختن به حداقل ها را در سطح نسبتا 
عالی ندارد.  همین عدم توانایی و کفایت نیز دلیلی است 
که ما پیوسته از جوانب مختلف تهدید می شویم و دچار 
آسیب هستیم. چنانچه حتا برخی از دولتمردان ما وقتی که 
بهانه  به  دفعتا  به طرف شان گرفته می شود،  انتقاد  انگشت 
پذیرش  از  دارد،  وجود  کشور  در  بیرونی  مداخله  اینکه 
مسوولیت می گریزند. در حالی که عامل مداخله بیرونی، 
ممکن است بی کفایتی، ناتوانی و فساد همان سیاستمدار و 

مجموعه ای از آنان باشد. 
بنابراین حتا اگر امروز با چرخش سریع سیاست حکومت 
به  با پاکستان  از  تمایل حکومت برای گفتگو و مذاکره 
باید  کند،  پیدا  ادامه  جاری  روند  بازهم  طالبان،  عوض 
خواسته و ناخواسته بپذیریم که مشکل در جایی دیگری 
به جز در کابل نیست. درست است که سیاست های ارتش 
و استخبارات پاکستان علیه کشور ما ویران گرانه است، اما 
آنها حق دارند تا با ما در صورت تدوام وضعیت موجود 
گفتگو نکنند. آنها حق دارند تا ما را به عنوان شریک برابر 
و مساوی در میز مذاکره نپذیرند و آنها حق دارند که با 
ادامه حمایت از شبکه های تروریستی و مزدور شان، منتظر 

سقوط و فروپاشی نظام فعلی باشند. 
که  می کنند  تصور  پاکستانی ها  که  است  این  واقعیت 
نهایت  در  بیابد،  ادامه  ترتیب  همین  به  موجود  اگر وضع 
تمایل  هیچ  خاطر  همین  به  هستند.  آنها  میدان  برنده ی 
روشنی از جانب آنها برای مذاکره، گفتگو و همکاری با 
دولت افغانستان بروز داده نشده است. دوست فرهیخته ای 
این  که  است  ساده  خیلی  پاکستان  برای  که  می گفت 
جنگ را ده ها سال دیگر نیز ادامه بدهد، زیرا این جنگ 
برای ارتش و استخبارات پاکستان هیچ هزینه ای ندارد. و 
این  ادامه  توان  پاکستان  واقعیت است،  متاسفانه یک  این 
جنگ را برای سال های طوالنی دارد و تا ما به وضع خود 
رسیدگی نکنیم و اوضاع را تحت کنترول نیاوریم، نه تنها 
برنده ی این میدان نیستیم، بلکه امکان سقوط و فروپاشی 

مان با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر شده می رود.

 صحبت با پاکستان
با  که  کرد  تصریح  خود  سخنرانی  در  کرزی  آقای 
می شود.  گفتگو  وارد  صلح  مساله  سر  بر  پاکستان 
تحلیلگران باور دارند که شاید این رویکرد نشانه تغییر 
احوال سیاسی رییس جمهور باشد، اما این نه بر اساس 
کدام پالیسی ای استوار است و نه رییس جمهور بر اساس 

سنت همیشگی خود به چنین کاری عالقمند می باشد.
آقای کرزی پس از ترور آقای برهان الدین ربانی، زیر 
فشار شدید سیاسی داخلی قرار گرفت. او جلسه ای را با 
رهبران سابق جهادی و مقامات حکومت خود در ارگ 
داد که در جریان آن جلسه  تشکیل  ریاست جمهوری 
اسالم آباد  با  طالبان،  با  صحبت  جای  به  که  شد  مطرح 
گفتگو شود. پس از پایان همان جلسه، مشاور امنیت ملی 
جدید  رویکرد  بی بی سی  با  گفتگو  در  جمهور  رییس 

حکومت را در قبال مذاکره با طالبان واضح ساخت.
از  ناسنجیده  رفتار های  واکنشی،  فضای  چنین  در 
حکومت در قبال پاکستان کامال مشهود است. از یک 
گیالنی،  آقای  سفر  لغو  از  خبر  دولتی  مقامات  طرف 
امنیتی  نشست های  و  کابل  به  پاکستان  وزیر  نخست 
میان دو کشور دادند، از سوی دیگر، سپس، سخنگوی 

وزارت خارجه لغو سفر آقای گیالنی را رد کرد.

نشانه واضح سردرگمی عمیق رییس جمهور  این خود 
است. ولی از سوی دیگر، برای آقای کرزی که معموال 
تنهایی تصمیم می گیرد،  به  به همه گوش می دهد ولی 
به  ارتباط  در  همه جانبه  و  پایدار  سیاست  یک  تدوین 
آن  دالیل  مهمترین  از  یکی  می باشد.  دشوار  پاکستان 
ضعف اساسی حکومت او است که تمام حربه های فشار 

و تاثیرگذار خود باالی اوضاع را از دست داده است.
ادبیات  با  آقای کرزی، از یک سو تالش می ورزد که 
کشور،  دو  برادرانه  روابط  ذکر  مانند  مصالحه جویانه، 
سوی  از  ولی  ننماید،  تیره  اسالم آباد  با  را  خود  روابط 
دیگر این کشور را متهم به عدم همکاری در ارتباط به 
طالبان می نماید. حتا سایر مقامات حکومت به صورت 
ربانی  آقای  ترور  به  متهم  را  پاکستان  روشن  خیلی 

می نمایند.
فقدان  نشان دهنده ی  حکومت،  در  مرج  و  هرج  این 
ظرفیت تدوین یک پالیسی و اجرای آن در تمام دستگاه 
در  جمهور  رییس  است.  پاکستان  برابر  در  حکومت 
سخنرانی خود صحبت از گفتگو با پاکستان کرد، ولی 
روشن نیست که این گفتگوها به چه صورت، بر اساس 
گرفت.  خواهد  صورت  مقطع  کدام  در  و  شرایط  چه 
بیشتر  به اسالم آباد  تنها رفتن آقای کرزی  بدون شک، 
ضایع کردن وقت است تا پیگیری یک سیاست درست. 
نداند  کسی  نیز  حکومت  در  واقعا  که  است  این  ترس 
که با پاکستان چگونه بر سر مساله طالبان صحبت شود. 
سیاست »اهلل توکلی« و »انشااهلل بخیر می شود« حکومت 
رییس  به  را  ضربه ها  سخت ترین  حال  تا  افغانستان، 

جمهور زده است.
نمی توان این نکته را نادیده گرفت که تالش های اخیر 
از روی  پاکستان  و  طالبان  به  ارتباط  رییس جمهور در 
محدود  گزینه های  آزمایش  از  جز  به  و  است  ناچاری 
زیر  به  ناوه  زیر  از  نیست؛  اختیارش  در  دیگری  راهی 

باران و از زیر باران پس به زیر ناوه می رود.
نکته ی تاسف برانگیز در سخنان رییس جمهور این بود 
پاکستان  گردن  به  را  ناامنی  و  طالبان  مشکل  کل  که 
انداخت و هیچ تقصیری را برگردن نگرفت. توقع ما این 
است که حکومت باید یک سلسله اصالحات دامنه دار 
را در دولت در پیش بگیرد. تا زمانی که رییس جمهور 
به لحاظ داخلی اتحاد سیاسی فراگیر را به وجود نیاورد 
و دولت را قوی نسازد، در پشت میزمذاکره با اسالم آباد 
و طالبان جز دستان خالی چیز دیگر در اختیار نخواهد 
داشت. تهدید با تفنگ خالی تنها بی اعتبار کردن خود 

است و بس.
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تفنگ خالی  سنجر سهیل
رییس جمهور

ضیا زیرک

پاکستان با افغانستان 
گفتگو نمی کند

واقعیت این است که پاکستانی ها تصور می کنند که اگر وضع موجود به همین ترتیب 
ادامه بیابد، در نهایت برنده ی میدان آنها هستند. به همین خاطر هیچ تمایل روشنی 

از جانب آنها برای مذاکره، گفتگو و همکاری با دولت افغانستان بروز داده نشده 
است. دوست فرهیخته ای می گفت که برای پاکستان خیلی ساده است که این جنگ 
را ده ها سال دیگر نیز ادامه بدهد، زیرا این جنگ برای ارتش و استخبارات پاکستان 
هیچ هزینه ای ندارد. و این متاسفانه یک واقعیت است، پاکستان توان ادامه این جنگ 
را برای سال های طوالنی دارد و تا ما به وضع خود رسیدگی نکنیم و اوضاع را تحت 
کنترول نیاوریم، نه تنها برنده ی این میدان نیستیم، بلکه امکان سقوط و فروپاشی 

مان با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر شده می رود.

ACKU
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انتقال  روند  آغاز  از  ماه  دو  به  نزدیک  گذشت  با 
در  مستقر  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
کشور به نیروهای امنیتی داخلی، ویلیام پیتی سفیر بریتانیا 
سال  ده  جهانی  جامعه ی  که  اهدافی  می گوید  کابل،  در 
افغانستان  مردم  آسایش  و  تروریزم  با  مبارزه  برای  پیش 
نخواهد  برآورده  نیز  از سال 2014  بود، پس  تعیین کرده 

شد.
سفیر بریتانیا که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، 
باید  افغانستان  دولت  و  مردم  با  جهانی  جامعه ی  افزود 
یکجا کار کند تا این کشور دوباره به پناهگاه امنی برای 
تروریستان مبدل نشود. آقای پیتی گفت برخالف آنچه که 
برخی ها تصور می کنند که جامعه ی جهانی پس از خروج 
نیروهای بین المللی در سال 2014 افغانستان را کامال ترک 
خواهد کرد، اما به گفته ی او این تصور نادرست است و 
جامعه ی جهانی پس از سال 2014 نیز به کمک هایش به 

دولت افغانستان ادامه می دهد.
دولت  میان  توافقی  براساس  که  است  درحالی  این 
امنیتی  نیروهای  ناتو، قرار است تا سال 2014  افغانستان و 
از  را  مناطق کشور  تمامی  امنیت  تامین  مسوولیت  داخلی 
خارجی  نیروهای  و  گیرند  عهده  به  بین المللی  نیروهای 
کشور را ترک کنند. تاکنون مسوولیت تامین امنیت هفت 
داخلی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  والیت  و  شهر 
سپرده شده است و آن طوری که برخی از مقام های امنیتی 
انتقال  روند  دوم  مرحله  به زودی  است  قرار  می گویند 

مسوولیت ها نیز آغاز شود.

باستان  بست  خبری  آژانس  میزان،   12 سه شنبه  عصر 
فلم  پاییزی  جشنواره ی  توقف  مورد  در  را  گزارشی 
براساس  سپرد.  نشر  به  بلخ  دانشگاه  در  بشر  حقوق 
که  بلخ  دانشجویان  از  شماری  منتشرشده،  گزارش 
زمانی  بودند،  شرعیات  دانشجویان  آن ها  اکثریت 
خشمگین شدند که فلم »قایق های کاغذی« ساخته فریبا 

حیدری، در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.
زن حامله ای در این فلم به مسجدی پناه می برد. ماُلی 
این مسجد با بیان جمالتی تمایل خود را برای رابطه با 

این زن بیان می کند.
دانشجویان  خشم  فلم،  صحنه ی  این  شاهدان،  گفته  به 
شرعیات را که برای دیدن این فلم ها در تاالر دانشگاه 
گزارش  این  داشت.  دنبال  به  بودند،  شده  جمع  بلخ 
برضد  شعارهایی  خشمگین  دانشجویان  که  می افزاید 
و  دادند  سر  امریکایی  نیروهای  حضور  و  بشر  حقوق 
خواندند.  گمراه کننده  نهاد  را  بشر  حقوق  کمیسیون 
این  این دانشجویان خشمگین خواهان توقف  همچنین 
با  اعتراض ها  این  شدند.  کشور  سراسر  در  جشنواره 

دخالت نیروهای امنیتی مزار شریف پایان یافت. 
اما در اصل جریان طور دیگری بود. به تاریخ 11 میزان 
زبیر  آشنا،  نام  کارگردان  ساخته های  از  »همسایه«  فلم 

با این حال سفیر بریتانیا در کابل می گوید که او نسبت به 
توانایی نیروهای امنیتی داخلی برای تامین امنیت سرتاسر 
می کند  تاکید  اما  است،  خوشبین   2014 سال  تا  کشور 
سال  سه  تا  بود،  کرده  تعیین  جهانی  جامعه ی  که  اهدافی 
آینده برآورده نخواهد شد. ویلیام پیتی گفت: »اهداف ما 
حتا بعد از سال 2014 هم برآورده نخواهد شد، افغانستان 
از 2014  بعد  تعهد درازمدت جامعه ی جهانی حتا  به  نیاز 
فکر  این  به  »بعضی ها  کرد:  تاکید  وی  همچنین  دارد.« 
آینده  سال  سه  طی  بین المللی  نیروهای  زمانی که  هستند 
داخلی  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان خارج خواهند شد  از 
گرفت،  خواهند  بدست  را  کشور شان  امنیت  مسوولیت 
این  گفت.  خواهد  ترک  را  افغانستان  جهانی  جامعه ی 
این  اما  دارد؛  وجود  برخی ها  نزد  در  که  است  برداشتی 

حضور  جشنواره  این  رقابت های  بخش  در  که  فرغند 
شد.  گذاشته  نمایش  به  بلخ  دانشگاه  تاالر  در  داشت، 
این فلم دشواری های مهاجران افغان ساکن ایران و یک 
سلسله حوادثی را که در اردوگاه مرزی »سنگ سفید« 
اتفاق افتیده، به تصویر کشیده است. افغان های مهاجری 
که در دام مسووالن امنیتی فاسد و خشن این اردوگاه، 
در  و  می گذارند  پشت سر  مشقت  با  را  بدی  روزهای 
واسطه  به  سپس  و  می زنند  شورش  به  دست  نهایت 
سختی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  هوایی  نیروهای 

سرکوب می شوند. 
پاییزی  جشنواره ی  مجریان  از  یک تن  اظهار  براساس 
فلم حقوق بشر در شهر مزار شریف، دو تن از مقامات 
این  نمایش  به هنگام  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری 
نمایش  نیمه های  در  که  داشتند  حضور  تاالر  در  فلم 
اعتراض  حادثه ی  بعد  روز  گفتند.  ترک  را  تاالر  فلم 
دانشجویان دانشکده شرعیات پوهنتون بلخ روی داد و 
کمره«  بر  »مرگ  و  کاغذی«  »قایق های  فلم های  اساسا 
است.  بوده  دانشجویان  اعتراض  آغاز  برای  بهانه ای 
جمهوری  مقامات  که  می رفت  گمان  آغاز  همان  در 
اسالمی ایران در تحریک این اعتراض ها دخیل باشند. 
این گمان زمانی به یقین مبدل شد که به روز چهارشنبه 

به تعهدات خود  برداشت درست نیست، جامعه ی جهانی 
حتا بعد از سال 2014 ادامه خواهد داد.«

کنفرانس  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  بریتانیا  سفیر 
پنجم دسامبر سال جاری  است در  قرار  بن که  بین المللی 
میالدی در آلمان برگزار شود، جامعه ی جهانی بار دیگر به 

کمک های درازمدت خود در افغانستان تعهد کند. 
بریتانیایی  نیروهای  حضور  مورد  در  همچنین  پیتی  ویلیام 
به  افغانستان  در  نیروها  این  حضور  که  گفت  کشور  در 
امنیت  او،  به گفته ی  بریتانیاست.  امنیت ملی  تامین  منظور 
در افغانستان به تامین امنیت در دیگر کشورها نیز کمک 
می کند. آقای پیتی گفت: »باور ما این است که ما با مردم 
و دولت افغانستان مشترک کار بکنیم این کشور بار دیگر 
به پایگاه  تروریستان مبدل نشود و مردم این کشور آینده ای 

13 میزان، وزارت اطالعات و فرهنگ بنا به درخواست 
سفارت  جمهوری اسالمی ایران، نمایش این فلم را در 
کابل ممنوع قرار داد. شماری مسووالن مسلح امنیتی به 
فلم  پاییزی  جشنواره  فلم های  که  جایی  پارک،  سینما 
دستور  و  رفته  می شد  داده  نمایش  آن  در  بشر  حقوق 
یادشده  فلم  اما  دادند.  را  »همسایه«  فلم  نمایش  توقف 
بود.  درآمده  نمایش  به  میزان   12 یعنی  قبل  روز  یک 
بود  قرار  فلم ها،  نمایش  برنامه  براساس  »همسایه«  فلم 
به  فرانسه  انستیتوت  مرکز  در  چهارشنبه  روز  شامگاه 
و  اطالعات  وزارت  مکرر  تماس های  درآید.  نمایش 
انستیتوت  مرکز  به  امنیتی  مسووالن  که  گردید  باعث 
شوند.  فلم  این  نمایش  منع  خواهان  و  بیایند  فرانسه 
مسووالن امنیتی اظهار داشتند که برای آنها گفته شده 
است.  افغانستان  ملی  منافع  برخالف  »همسایه«  فلم  که 
فلم  محتوای  از  آنها  برای  جشنواره  مجریان  وقتی  اما 
گفتند، آنها محل را ترک گفتند و باعث ایجاد ممانعت 
بیشتر نشدند. فلم در وقت معین به نمایش گذاشته شد، 
قبل  مجهولی  به صورت  بینندگان  از  شماری  هرچند 
مورد  فلم  گفتند.  ترک  را  تاالر  فلم،  نمایش  آغاز  از 
استقبال بی نظیر بییندگان قرار گرفت و آخر سر برنامه با 

پرسش هایی از کارگردان این فلم به پایان رسید. 
تا  دادند  به خرج  پیگیری  مجریان جشنواره تالش های 
سرگرفته  از  مزارشریف  شهر  در  دوباره  فلم ها  نمایش 
از  به   کمک  نوع  هر  وعده ی  بلخ  والی  هرچند  شود. 
در  را  جشنواره  این  فلم های  نمایش  روند  سرگیری 
دانشجویان  که  می آید  بر  اما طوری  داد،  بلخ  دانشگاه 
دانشکده شرعیات تا روز پنج شنبه نیز مانع گشایش تاالر 

نمایش ها گردیدند. 
میزان،   11 دوشنبه  روز  به  فارس نیوز  خبری  آژانس 
گشایش  مراسم  با  رابطه  در  را  مسخره ای  گزارش 
گزارش  این  از  قسمتی  در  سپرد.  نشر  به  این جشنواره 
جشنواره  این  افتتاحیه  مراسم  »در  است:  آمده  چنین 
نمایش  به  تولید شده  کابل  در  افغاني که کامال  فلم   4
و  افغانستان  در  جنگ  موضوع  با  فلم ها  این  درآمد. 

عاری از همه مشکالت داشته باشند.« بریتانیا پس از ایاالت 
متحده امریکا بیشترین نیروی نظامی در افغانستان دارد که 
مستقر  هلمند  ناآرام  والیت  در  کشور  این  نیروهای  اکثر 

هستند.
مذاکره عمیق با پاکستان

این  مقام های  که  گفت  کابل  در  بریتانیا  سفیر  همچنین 
قرار  »عمیق«  مذاکرات  در  پاکستان  مقامات  با  کشور 
تامین  در  که  کنند  وادار  را  پاکستان  دولت  تا  دارند 
دارای  پاکستان  و  بریتانیا  افغانستان کمک کند.  در  صلح 
روابط بهتری هستند و در صورتی که بریتانیا از نفوذ خود 
که  است  ممکن  کند،  استفاده  پاکستانی  مقام های  باالی 
با  تامین صلح و مذاکره  برای  افغانستان  تالش های دولت 

مخالفان مسلح دولت، نتیجه بدهد.
عمیق  بسیار  مذاکره ی  یک  در  »ما  می گوید:  پیتی  ویلیام 
همیشه  را  پاکستان  دولت  و  هستیم  پاکستان  دولت  با 
ترغیب نموده ایم که با دولت افغانستان همکاری کند.« او 
همچنین از موضع گیری اخیر حامد کرزی رییس جمهور 
که خواهان مذاکره مستقیم با دولت پاکستان شده است، 

حمایت کرد.
حامد کرزی اخیرا و پس از ترور برهان الدین ربانی رییس 
شورای عالی صلح، تالش های دولت برای انجام گفتگوها 
و مذاکره با طالبان را غیرموثر خواند، اما گفت که دولت 
افغانستان پس از این درنظر دارد مستقیما با دولت پاکستان 
وارد گفتگو شود. دولت افغانستان معتقد است که حلقاتی 
در درون دولت پاکستان از جمله سازمان استخباراتی آن 
کشور از جمله حامیان اصلی گروه های شورشی مخالف 

دولت در کشور هستند.

است.  شده  ساخته  بي گناه  زنان  و  کودکان  به  حمله 
در  مستند  و  بلند  فیلم   32 پنج روزه،  جشنواره  این  در 
نمایش  به  کشور  این  جنگي  شرایط  و  افغانستان  باره 
با  امیدوارند  این جشنواره  برگزارکنندگان  مي آید.  در 
از 10  امریکایي که  بشر  پیام حقوق  فلم ها  این  نمایش 
سال پیش در این کشور برقرار شده را به گوش جهانیان 
افغانستان  بشر  حقوق  جشنواره  است،  گفتني  برسانند. 
به  امریکایي  نیروهاي  سالگرد حمله  با دهمین  همزمان 

افغانستان به پایان خواهد رسید.« 
و  مقامات  سو  نیت  نمایانگر  مضحک  گزارش  این 
نوع  هر  قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مسووالن 
افغانستان  در  موثر  حرکت های  و  فرهنگی  تالش 
مراسم گشایش جشنواره ی  گزارش  در  چنانچه  است. 
پاییزی حقوق بشر کابل که در شماره روز سه شنبه 12 
میزان روزنامه 8صبح به نشر رسیده، 4 فلم افغانستان نه 
نام  فلمساز  ساخته های  از  »اکوردیون«  کوتاه  فلم  بلکه 
مجریان  درآمد.  نمایش  به  پناهی  جعفر  ایرانی  آشنای 
جشنواره به پاس خدمات شایسته ی این فلمساز توانا که 
انسانی  نمایش کشیدن مصایب  به  در  مداوم  به صورت 
نمایش  برای  را  »اکوردیون«  فلم  است،  نموده  تالش 
پناهی مدتی را  آغازین این جشنواره برگزیدند. جعفر 
در زندان جمهوری اسالمی ایران گذرانیده و اکنون نیز 
نیز  را  فلم ساختن  و حق  است  ممنوع الخروج  ایران  از 

برای سالیانی از وی سلب نموده اند. 
مجریان نخستین جشنواره ی پاییزی حقوق بشر کابل قبل 
از ظهر پنج شنبه، 14 میزان با تدویر نشست مطبوعاتی با 
حضور آقای زبیر فرغند کارگردان فلم »همسایه«، خانم 
فریبا حیدری کارگردان فلم »قایق های کاغذی«، آقای 
صدیق برمک فلمساز نامور و یک تن از همکاران فعال 
جشنواره ی پاییزی فلم حقوق بشر، آقای انجنیر لطیف 
احمدی رییس افغان فلم و یک تن از همکاران جشنواره 
و ملک شفیعی مدیر و تدویرکننده نخستین جشنواره ی 
پاییزی حقوق بشر، در رابطه به اتفاقات اخیر جشنواره به 
پرسش های خبرنگاران پاسخ ارایه نمودند که گزارش 
جامع این نشست خبری در همین شماره به نشر رسیده 

است.
اسالمی  جمهوری  مقامات  پیگیر  تالش های  وجود  با 
ساختن  مختل  برای  که  عواملی  و  افغانستان  در  ایران 
این جشنواره ی بزرگ سعی ورزیدند، نمایش فلم های 
شامل این جشنواره با حضور بی شماری از بینندگان که 
بیشترشان را جوانان تشکیل می داد، به روز پنج شنبه به 

پایان رسید. 


 ظفرشاه رویی

اهداف ما بعد از 2014 هم برآورده نخواهد شد
سفیر بریتانیا:

در جریان نخستین جشنواره پاییزی 
فلم حقوق بشر چه گذشت؟

ACKUضیا افضلی
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از  حمايت  ايتالف  اعضاي  اعتراض،  ماه  يک  از  پس 
شنبه  روز  گرفته اند،  تصميم  نمايندگان  مجلس   قانون 

)امروز( در جلسه مجلس نمايندگان شرکت کنند.
همچنين عبدالرووف ابراهيمي، رييس مجلس نمايندگان 
از ورود دوباره ي اعضاي ايتالف حمايت از قانون که در 
اين مجلس توسط کميسيون  به حذف 9 عضو  واکنش 
عمومي  نشست هاي  در  شرکت  از  انتخابات،  مستقل 

خودداري کرده بودند، استقبال مي کند.
از سوي دفتر مطبوعاتي مجلس  بنياد خبرنامه اي که  بر   
نمايندگان به رسانه ها فرستاده شده است، گفته شده که 
رييسان شوراهاي  با  ديدار  در  نمايندگان  رييس مجلس 
ارگان هاي  اداره ي  رييس  فراهي،  عبدالخالق  و  واليتي 
تحريم  پايان  برسر  ميان آمده  به  تفاهم  در  که  محلي 
ايتالف حمايت از قانون نقش داشته اند، ضمن قدرداني 
گفته  فراهي،  عبدالخالق  و  محلي  شوراهاي  رييسان  از 
است او اميدوار است که با ورود اعضاي ايتالف حمايت 
به  بتوانند  پارلماني  درون  سياسي  گروه هاي  قانون،  از 

وظيفه هاي شان رسيدگي کنند.
در بخشي از اين خبرنامه آمده است: »رييس ولسي جرگه 
)مجلس نمايندگان( همچنين بيان داشت که اختالفات با 
انشااهلل  و  به کلي حل مي شود  تساهل و همديگرپذيري 
قانون  از  حمايت  ايتالف  جناح  دو  بعدي،  روز هاي  در 
و مجمع اصالح طلبان در ولسي جرگه، جلسه هاي عادي 

خويش را زير يک سقف داير مي نمايند.« 
نمايندگان  از  بزرگي  تشکل  قانون،  از  حمايت  ايتالف 

حقوق  فلم  پاييزي  جشنواره ي  نخستين  برگزارکنندگان 
بشر مي گويند که اين جشنواره توسط عوامل ايراني در 
شهر مزار شريف و کابل اخالل شده است. ملک شفيعي 
پنج شنبه در يک نشست خبري  اين جشنواره، روز  دبير 
»همسايه«  فلم  نمايش گذاشتن  به  با  که  گفت  کابل  در 
از  مزار شريف،  در شهر  اين جشنواره  روز  نخستين  در 

نمايش اين فلم در کابل جلوگيري شد.
در  بار  نخستين  براي  که  بشر  حقوق  فلم  جشنواره ي 
افغانستان در ميان کشورهاي منطقه روز شنبه هفته گذشته 
گشايش يافت، موارد جدي نقض حقوق بشر را بازتاب 
به  بلند که  پنجاه فلم کوتاه و  اين جشنواره  مي دهد. در 
بازتاب نقض مسايل حقوق بشري پرداخته، از هنرمندان 

داخلي و خارجي به نمايش گذاشته شده  است.
مي گويند  جشنواره  اين  کنندگان  برگزار  حال،  اين  با 
زبير  ساخته ي  »همسايه«،  فلم  گذاشتن  نمايش  به  با  که 
و  مزارشريف  شهر  در  ايراني  عوامل  از  برخي  فرغند، 
فلم  اين  گذاشتن  نمايش  به  مانع  تا  کردند  تالش  کابل 
شوند. ملک شفيعي مي گويد در اين جشنواره فلم هايي 
به نمايش گذاشته شده است که ممکن حساسيت برخي 
از کشورها از جمله ايران را برانگيخته باشد. وي گفت: 
فلم هايي  بشر  حقوق  جشنواره هاي  در  اين که  »به دليل 
نمايش داده مي شوند که گاهي با واقعيت ها و مشکالت 
حکومت ها  بسياري  دارند،  تنگاتنگ  پيوند  اجتماعي 
به خصوص حکومت هايي که در اين منطقه قرار دارند با 

برگزاري چنين جشنواره ها چندان موافق نيستند.«
دبير جشنواره ي فلم حقوق بشر همچنين افزود: »روز شنبه 
جشنواره ي فلم حقوق بشر در شهر مزارشريف و در چند 
يک تعداد  دوشنبه  روز  متاسفانه  شد.  شروع  کابل  جاي 
بهانه  با  بلخ  دانشگاه  در  شرعيات  رشته  دانشجويان  از 
موضوعيتي  هيچ  که  جشنواره  فلم  دو  يا  يک  قراردادن 

مردم در مجلس است که به دليل تغيير در ترکيب مجلس 
مجلس  اين  عمومي  درنشست هاي  حضور  از  نمايندگان 

خودداري کرده بود.
رييس  هفته اي  يک  ميانجيگري  از  پس  ايتالف  اين   
واليتي  شوراهاي  رييسان  و  محلي  ارگان هاي  اداره ي 
روز  فوق العاده ي  نشست  در  که  گرفت  تصميم  کشور، 

شنبه )امروز( مجلس نمايندگان شرکت مي کند.
در اعالميه ي مشترکي ايتالف حمايت از قانون و رييسان 
رسيد،  رسانه ها  به  چهارشنبه  روز  که  واليتي  شوراهاي 
موضع  حفظ  با  قانون  از  حمايت  ايتالف  که  است  آمده 
9 عضو  بودن حذف  غيرقانوني  مورد  در  گذشته ي خود 
اين مجلس و معرفي کردن 9 عضو جديد، بر بنياد ماده ي 
چهارم قانون اساسي کشور و به منظور حمايت از قانون و 

مصالح علياي کشور وارد مجلس مي شود.
تغيير  احتمال  به  قانون که در واکنش  از  ايتالف حمايت 
در اعضاي مجلس نمايندگان از 40 روز به اين سو به ميان 
آمده بود و در نخست شمار اعضاي آن نزديک به 200 تن 
مي رسيد، پس از آن که کميسيون مستقل انتخابات تصميم 
بر حذف 9 عضو و معرفي 9 عضو ديگر گرفت، انشعابي 
اعضاي  از  شماري  و  آمد  ميان  به  ايتالف  اين  ميان  در 
برنامه هاي  از  که  اعضايي  از  ديگر  تعداد  و  ايتالف  اين 
حکومت در مجلس نمايندگان پشتيباني مي کردند، مجمع 

پارلماني اصالح طلبان را به وجود آوردند.
 هر چند در يک ماه گذشته نمايندگان طرفدار حکومت 
مجلس  نصاب  تا  کردند  تالش  نمايندگان  مجلس  در 

 قدرت اهلل جاويد

ندارند، جشنواره را اخالل کردند و منجر به اين شد که 
جشنواره در مزارشريف تعطيل شود.«

آقاي شفيعي مي گويد با آنکه اين فلم ها از سوي کميته اي 
آن  در  نيز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نماينده ي  که 
عضويت داشته است، انتخاب شده اما برخي ها، شماري از 
اين فلم ها را غيراسالمي خوانده و در صدد تعطيل کردن 
اين جشنواره شدند. آقاي شفيعي گفت با برگزارکنندگان 
و  شده  گرفته  تماس  مختلفي  مجراهاي  از  جشنواره  اين 
خواستار اين شده اند که از نمايش فلم همسايه که در آن 
مشکالت پناهندگان افغان در ايران را به تصوير مي کشد، 
را  اعتراض  حق  ايران  »دولت  گفت:  او  شود.  خودداري 
احساسات  برانگيختن  با  که  ندارد  را  اين  حق  اما  دارد، 
اين  و  هستند  ناآگاه  موضوع  اصل  به  نسبت  که  جواناني 
منجر شود به اين که در دانشگاه بلخ تظاهراتي راه اندازي 
شود، پوسترهاي جشنواره کنده شود و مجموع جشنواره 
به  اعتراضات  اين  دامنه ي  بعد  کند  سعي  و  شود  تعطيل 

نمايندگان را براي تصميم گيري برسانند، اما از آن جايي 
ايتالف  عضو  مجلس  نمايندگان  از  نيمي  از  بيش  که 
بودند و تعداد ديگري از نمايندگان در جلسه هاي هر دو 
نتوانست  نمايندگان  مجلس  نمي کردند،  شرکت  گروه 
از  نظارت  قوانين،  تصويب  که  اصلي خود  وظيفه هاي  به 

حکومت و نمايندگي از مردم است، رسيدگي کند.
حذف شده ي  عضو  بارکزي،  سيمين  مورد،  تازه ترين  در 
آنچه  دليل  به  هرات،  واليت  از  نمايندگان  مجلس 
اين سو  به  هفته  يک  از  مي داند،  خود  حق  در  بي عدالتي 
است  داده  هشدار  و  است  زده  غذايي  اعتصاب  به  دست 
حکومت  و  انتخابات  مستقل  کميسيون  که  صورتي  در 
به  مرگ  سرحد  تا  ندهد،  وي  به  دوباره  را  کرسي اش 

اعتصابش ادامه خواهد داد.
از  حمايت  ايتالف  مشترک  اعالميه ي  در  حال،  اين  با   
ايتالف  آن که  ضمن  واليتي،  شوراهاي  رييسان  و  قانون 
حمايت از قانون از اعتصاب غذايي خانم بارکزي حمايت 
کرده  است، گفته شده که اين ايتالف از اعاده ي حيثيت 
8 عضو حذف شده ي ديگر اين مجلس، پشتيباني مي کند.

مواردي که ايتالف حمايت از قانون و رييسان شوراهاي 
واليتي براي ورود اعضاي ايتالف به نشست روز شنبه ي 

مجلس نمايندگان به توافق رسيده اند، چنين است: 
1- ايتالف حمايت از قانون و روساي شوراهاي واليتي، به 
منظور حاکميت قانون و نظارت بهتر از عملکرد حکومت، 
از مواضع قانوني ايتالف حمايت از قانون، به طور مشترک 

کل  در  جشنواره  مجموع  در  که  شود  کشانده  هم  کابل 
افغانستان به نمايش گذاشته نشود، اين حق را ندارد.«

افغان  هنرمندان  از  يک تن  برمک،  صديق  همچنين 
تالش  بيروني  کشورهاي  به  وابسته  عوامل  که  مي گويد 
کردند تا اين جشنواره را مختل کنند. آقاي برمک گفت 
کرد  تالش  ايران  جشنواره،  اين  برگزاري  جريان  در  که 
ضد  را  آن  فلم هاي  و  بزند  بهم  را  جشنواره  اين  نظم  تا 
منافع ملي افغانستان جلوه دهد. او گفت: »متاسفانه عوامل 
وابسته به کشورهاي بيروني و همسايه که هميشه در امور 
سياسي و فرهنگي ما مغرضانه دست مي اندازند، خواستند 
که اين جشنواره را مختل بکنند. کشور همسايه ي ما ايران 
به عوض اين که از همچو مسايل فرهنگي حمايت کامل 
خودش را بکند، متاسفانه پشت پرده کوشش دارد تا نظم 
اين جشنواره را برهم بزند و بگونه اي ثابت بسازد که اين 
افغانستان  ملي  منافع  ضد  نخواسته  خداي  گويا  جشنواره 

دفاع مي کنند؛
قانون و روساي شوراهاي واليتي  از  ايتالف حمايت   -2
نمودند  فيصله  همچنين  فوق،  مورخ  مشترک  جلسه  در 
در  تاکيد  با  و  قبلي خويش  مواضع  با حفظ   ايتالف  که 
مورخ  شنبه  روز  قانون شکني،  هرنوع  با   مبارزه  جهت 
7/16/ 1390 همراه با روساي شوراهاي واليتي، وارد تاالر 

عمومي ولسي جرگه )مجلس نمايندگان( مي شوند؛
قانون و روساي شوراهاي واليتي  از  ايتالف حمايت   -3
مطالبات  برآورده شدن  جهت  که  سپردند  تعهد  مشترکا 
که  هرات  منتخب  وکيل  بارکزي،  سيمين  خانم  برحق 
همزمان با اعالم اعتصاب غذايي، اعالم شده است، از هيچ 

کوشش وتالش دريغ نورزند؛
قانون و روساي شوراهاي واليتي  از  ايتالف حمايت   -4
با توجه به رسالت مشترک اسالمي، ملي و تاريخي شان، 
اداري،  فساد  با  موثر  مبارزه  منظور  به  که  نمودند  فيصله 
تقويت نهادهاي منتخب و تحکيم اصل حاکميت ملي و 
نمايندگي مقتدرانه و مستقالنه از مردم، در مرکز و واليات 
راستاي  در  و  نمايند  مساعي  بذل  مشترک  صورت  به 
مشوره هاي  و  جلسات  ملي،  بزرگ  تصميم گيري هاي 

منظم داشته باشند؛
5- ايتالف حمايت از قانون، خود را مکلف مي داند که 
همچنان در جهت اعاده ي حقوق 9 نفر از وکالي منتخب 

مردم که به طور غيرقانوني حذف شده اند، مبارزه نمايد.

است.«
همسايه

قصه ي  افغان،  هنرمند  فرغند  زبير  ساخته ي  »همسايه«  فلم 
يک اردوگاه مرزي واقع در نزديکي مرز ايران و افغانستان 
مي شوند.  نگهداري  آن  در  افغان  مهاجرين  که  است 
براي  که  افغان هايي  اثر،  اين  سازنده ي  ديدگاه  براساس 
ناامني در زمان حاکميت رژيم مستبد و  فرار از جنگ و 
اما در  پناه مي برند،  به کشور همسايه  واپس گراي طالبان 
اردوگاه  خشن«  و  فاسد  »متعصب،  سربازان  دام  در  آنجا 
گرفتار مي شوند. در فلم همسايه مهاجراني که در اردوگاه 
سفيدسنگ ايران نگهداري مي شوند، به اثر تحقير و توهين 
مسووالن اردوگاه و همچنين به اثر کارهاي شاقه مجبور 
در  اما  بزنند.  آشوب  و  اعتراض  به  دست  که  مي شوند 
نتيجه اين اعتراض با کشته و زنده به گور کردن بيش از 

چهارصد تن از پناهندگان افغان خاتمه مي يابد.
مي گويد  همسايه  فلم  سازنده ي  فرغند  زبير  حال،  اين  با 
وجود  فلم  اين  در  که  تلخي  واقعيت هاي  است  ممکن 
دارد، دولت ايران را خشمگين ساخته باشد. آقاي فرغند 
مي افزايد: »داستان فلم همسايه که از واقعيت تلخ تاريخي 
گرفته شده، حقيقتي است که بزرگمردان ايران مي دانند و 
به اين باور دارند و در همان وقت که واقع شده است و 
بااليش ريختند.  پنهان کردند و خاک  بزودترين فرصت 
براي  مي شود،  آشکار  دوباره  اين  که  سال ها  اين  از  بعد 
همين  به  است.  برانگيز  حساسيت  بسيار  آنها)ايراني ها( 
در  فلم  اين  نمايش  از  مانع  که  کردند  تالش  آنها  خاطر 

همچو مقطع زماني شوند.«
جشنواره ي پاييزي فلم حقوق بشر براي نخستين بار است 
شنبه  روز  اين جشنواره  است.  برگزار شده  منطقه  در  که 
ادامه  هفته  يک  براي  و  يافت  گشايش  گذشته  هفته ي 

داشت.

ايتالف حمايت از قانون
امروز وارد مجلس 

مي شود

اخالل جشنواره فلم حقوق بشر توسط عوامل ايراني
 احسان اهلل بکتاش

از صفحه 1
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بخش توبرکلوز:
والیت  عامه  صحت  ریاست   تشکیل  در 
فعال  نیز  توبرکلوز  آمریت  به نام  بخشی  غور 
ده  شفاخانه  مثل  نیز  بخش  این  و  می باشد 
بستر معتادین در داخل شفاخانه والیتی غور 

موقعیت دارد و مسوولیت آن مرکز را داکتر 
محمود آزاد دارد.

والیات  از  غور،  والیت  که  آنجایی  از 
سردسیر کشور است و در عین حال  مریضی 
شیوع  بیشتر  سردسیر  مناطق  در  توبرکلوز 
است  زیاد  نیز  بخش  این  مراجعین  دارد؛ 
البراتوار  والیتی  مسول  عصمتیار  داکتر  و 
بر  عالوه  را  بخش  این  مراجعین  توبرکلوز، 
همجوار  والیات  از   غور،  هم والیتی های 
همچنین  و  بادغیس  و  دایکندی  سرپل، 
وظیفه  »ما  افزود:  و  کرد  یاد  نیز  کوچی ها 
موقعیت  بدون  مریض  به  نسبت  تا  داریم 
اقدام  آنان  تداوی  به  و  نموده  توجه  مکانی 
کنیم، به خصوص اگر مرض ساری باشد در 

آن صورت باید با توان بیشتر کار نماییم.«
را  بخش  این  همکاران  عصمتیار  داکتر 
و   )G.P( پارت  گلوبل  برک،  موسسه 
و  »ادویه  کرد:  اضافه  و  شمرد  بر   W.F.P
را  بخش  این  کارمندان  از  تن  دو  معاش 
موسسه برک تامین می کند؛ تطبیق پروگرام 
به عهده دارد  پارت  را گلوبل  نظارت آن  و 
و.F.P W مواد غذایی دوران تداوی مریض 
و رابط آن را تامین می نماید  و دوره تداوی 
اطفال  برای  و  هشت ماهه  کالن ساالن  برای 

شش ماه می باشد.«
توبرکلوز  البراتوار های  والیتی  مسوول 
این  بستر های  تعداد  مورد  در  غور  والیت 
تخت  به  ندرت  به  بخش  »این  افزود:  بخش 
 99 ما  مریض های  می گردد؛  نیازمند  بستر  و 
قرار  مداوا  تحت  خودشان  منزل  در  درصد 
به  محتاج  کمی  درصدی  فقط  و  می گیرند 
اتفاق  ندرت  به  آنهم  که  می شوند؛  بستر 
شفاخانه  همکاری  با  بخش  این  و  می افتد 

والیتی، آنان را بستری می نمایند.«
کلینیک های والیت غور:

الف- کلینیک های افغان سره میاشت:
سره میاشت  افغان  رییس  رسولی  محترم   
ریاست  این  کلینیک های  تعداد  والیت غور 

بیان  باب کلینیک  را در سطح والیت غور دو 
داشته، گفت: »دو باب کلینیک درسطح والیت 
ریاست  این  نظر  زیر   B.H.C تشکیل  با  غور 
می باشد؛ که یکی در مرکز چغچران و دیگری 
تلخک  قریه  سرجنگل،  و  لعل  ولسوالی  در 

به  کلینیک ها  این   از  وهریک  دارد  موقعیت 
مقام  دارند.«  تشکیل  در  پرسونل  نفر    7 تعداد 
قریه  کلینیک  بودن  غیرفعال  درمورد  شده  یاد 
کمبود  دلیل  »به  افزود:  ریاست  این  تلخک 
این کلینیک در حال حاضر  پرسونل و داکتر، 
غیرفعال می باشد و برای فعال سازی مجدد این 
کلینیک، که به تازگی پنج نفر استخدام شده اند 
)هفت  مسلکی  کارمندان  تعداد  تکمیل  با  و 
کارمند( این مرکز صحی هرچه عاجل به کار 

آغاز خواهد کرد.«
در  غور  والیت  در  مسلکی  پرسونل  کمبود 
شده  تبدیل  معمول  امر  یک  به  صحی  بخش 
و  کمبودات  بخش  در  مورد  این  در  است، 
بیشتر  بحث  غور  والیت  صحی  مشکالت 

صورت گرفته است و شما می خوانید.
تشکیل  با   C.H.A موسسه  کلینیک های  ب- 
و  مرکز  در   SCو   C.H.C، BH.C,DH

ولسوالی ها: 
تعداد  به  غور،  والیت  مرکز  و  ولسوالی ها  در 
و  ولسوالی  جامع  کلینیک  کلینیک،  باب   52
شفاخانه ولسوالی )C.H.C، B.H.C, DH و
C.H.A  با مدیریت و مسولیت  موسسه )SC
می گردد،  تمویل  اروپا  اتحادیه  سوی  از  که 
برای حمایه طفل و مادر )به استثنای دو مورد( 
فعال می باشد و همچنین 400 پوسته صحی در 
شفاخانه  عالوه  به  والیت  این  قریه جات  سطح 

و کلینیک ها به ارایه خدمات صحی مشغولند.
موسسه   صحی  مسوول  احمدی  وکیل  داکتر 
معلومات  لیست  غور  والیت  C.H.Aدر 
موقعیت  و  تعداد   )3(  )HF staff details(
کلینیک های مرکز و ولسوالی های والیت غور 
را با تشکیل C.H.C، DH, B.H.C وSC در 
این جدول دو شفاخانه  اختیار ما گذاشتند. در 
غور؛  والیت  سطح  در  کلینیک  و50  ولسوالی 
با تشکیل، پرسونل برحال  و حاضر  و کمبود 

پرسونل ذکر گردیده است.
نفر   413 احمدی  وکیل  داکتر  جدول  بر  بنا 
پرسونل صحی درتشکیل دو شفاخانه ولسوالی 

و50 باب کلینیک جامع ولسوالی ها و کلینیک های 
C.H.A  مرکز والیت غور مربوط آمریت موسسه

در والیت غور؛ منظور شده است. اما در حال حاضر 
برحال  تعداد 327 کارمند مسلکی دراین مراکز  به 
بوده  و86  نفر کادر مسلکی صحی از تشکیل مراکز 

یاد شده؛ کمبود می باشد.
تشکیل  با  کلینیک  دو  شده  یاد  ارسالی  جدول  در 
SC در مناطق جویجه ولسوالی ساغر و دهن جمال 
چوب(  سیاه  )قریه 
دولینه  ولسوالی 

غیرفعال می باشد. 
ساحوی  دفتر  آمر 
در   C.H.A موسسه 
)مرکز  غور  والیت 
 ... انجنیر  چغچران( 
بودن  مسدود   علت 
)جویجه  کلینیک  دو 
ودهن  ساغر  ولسوالی 
جمال ولسوالی دولینه( 
امنیتی  بد  وضعیت  را 
و  پرسونل  کمبود  و  
بیان  مرکز  از  دوری 
موصوف  داشتند. 
دفتر  نظارتی  تیم  با 
این  در  غور  والیتی 
»کادر  گفت:  مورد 
صحی در والیت غور کمتر پیدا می شود، از والیات 
دیگر با این امتیازات و حتا امتیازات بیشتر داکتران 
به والیت غور نمی آیند واز سوی اوضاع بد امنیتی 
سال های آخر و همچنین نبودن ترانسپورت مناسب 
بین این والیت با والیات دیگر  باعث شده است؛ 
این  و  شویم  مواجه  مسلکی  پرسونل  کمبود  با  تا 

دومرکز صحی ما با این دالیل مسدود است.«
ج- کلینیک متفرقه، تخصصی وخصوصی:

1- کلنیک لیپکو: مخصوص درمان بیماران سل و یا 
توبرکلوز مي باشد؛ این کلینیک در مرکز ولسوالی 
قریب  کلینیک  این  دارد.  موقعیت  وسرجنگل  لعل 
ولسوالی  این  بخش صحت  در  که  است  سال  سی 

خدمات صحی  ارایه می کند.
در  واقع  جان:  میرا  داکتر  خصوصی  کلینیک   -2
پسابند  ولسوالی  توابع  از  غوچی  به نام  منطقه ای 
والیت غور. این کلینیک خصوصی  داکتر میراجان 
چهارمین سال است که در این نقطه فعال می باشد 
دربین همشریان والیت  از شهرت خوبی  تنها  نه  و 
غور برخوردار است؛ بلکه از والیات همجوار مثل 
مریض های  مردم  و...  ودایکندی  فاریاب  هلمند؛ 
خصوصی  کلینیک  این  به  تداوی  برای  را  خود 
می آورند ودر سال 1387 یک واقعه با  60 درصد 
سوختگی دراین کلینیک تحت تداوی قرار گرفت 

و صحتش را بازیافت.)4( 
میزان مرگ و میر ثبت شده طفل و مادر 

در والیت غور:
در  ومادر  طفل  شده  ثبت  میر  و  مرگ  میزان   -1

شفاخانه والیتی:
از اول سال 1390 تا کنون )آخر سنبله(:

داکتر یعقوبی در مورد میزان ثبت مرگ ومیر طفل 
ومادر را در شفاخانه والیتی غور، می گوید: »درکل 
295 تن از مادران مراجعین والدت نورمال داشته  اند 
با کمک والدت نموده اند، که علت آن  و 8 مادر 
اول   از  ما  البته  بوده اند.  حامله  مادران  بلند  سن  هم 
سال 1390 تا ختم برج اسد، در کتاب ثبت مرگ 
و میر، ما هیچ مرگ و میر مادر و طفل در شفاخانه 

والیتی غور نداشته ایم.«
ادامه دارد

سه دسته  به  امور  آگاهان  را  اجتماع  سطح  در  موجود  خشونت هاي 
مهم تقسیم نموده اند. 

ناشایسته ای  سلوک  و  قهرآمیز  عمل  یک  فیزیکي:  خشونت   .  1
اینها  تمام  که  فلج کردن  و  شکنجه دادن  کشتن،  زدن،  مثل  است 
خشونت هاي فزیکي هستند که در جوامع و ممالک جهان مثال هاي 
در  مي رسد.  مشاهده  به  سلوک ها  و  خشونت ها  نوع  این  از  زیادي 
حالي که پدیدآورنده خشونت هاي پنهان دیگري نیز در سطح جامعه 

مي باشند. 
2 . خشونت فرهنگي و اجتماعي: عبارت از خشونت هایی مي باشند 
داشتن ذهنیت  مثل  دارد  افراد یک جامعه وجود  تفکر  که در طرز 
منفي نسبت به کسي یا چیزي، داشتن احساسات و ارزش هاي )قومي، 
مذهبي، جنسیتي، سیاسي و غیره( که مردم به آن نام )ارزش( داده اند 

همه از جمله خشونت هاي فرهنگي و اجتماعي است. 
داشتن چنین ذهنیت ها، احساسات و ارزش ها در وجود افراد به ذات 
برخورد  اندک  با  و  آساني  به  بلکه  باشد،  خشونت  نمي تواند  خود 
ذهنیت ها  همین  این که  یا  مي شود  خشونت  بروز  باعث  اجتماع  در 

مي توانند منابع براي بروز خشونت هاي دیگر در جامعه باشد. 
به طور مثال: وقتي در بین یک قوم نسبت به قوم دیگر حس بدبیني، 
نفرت یا برتري جویي وجود داشته باشد زماني که یکي از افراد این 
دو قوم، روي مسایلي در مقابل هم قرار بگیرند همان حس بدبیني و 
نفرت به شکل انفجاري عمل کرده و باعث بروز خشونت فیزیکي 
طرفین  از  یکي  رفتن  بین  از  باعث  موارد  برخي  در  حتا  و  مي شود 

گردیده و خشونت هاي موجود را بیش از پیش تشدید مي نماید. 
3 . خشونت ساختاري: عبارت از خشونت هایی مي باشند که از وجود 
نظام هاي استبدادي و دیکتاتوري حاکم در یک مملکت، جامعه و 
فامیل به وجود مي آید که اثرات نامطلوب آن به اشکال گوناگون در 

جامعه به مشاهده مي رسد. 
غیرعادالنه  سیستم هاي  موجودیت  اثر  از  که  گرسنگي  و  فقر  مثال: 
تولید و توزیع در جامعه به وجود مي آید و یا وجود قوانیني که یک 
قشر یا افراد خاص را دچار ضرر و زیان مي سازد. عدم دسترسي افراد 
جامعه به تسهیالت اقتصادي، تعلیمي صحي و محروم ساختن اقوام یا 
گروه هاي خاص از بعضي مشاغل و مناصب دولتي و غیره نمایانگر 
سیستم هاي  در  همچنان  هستند.  جامعه  در  ساختاري  خشونت هاي 
پولي و مالي بین المللي نیز ساختار هایی وجود دارد که به طور واضح 
دیده مي شود که یک قشر خاص از اقشار دیگر جامعه سود سرشار و 

منفعت بي پایان به دست آوردند. 
انواع خشونت علیه زنان

طوری که در باال ذکر شد، زنان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند. 
زن مثل اموال و اجناس خرید و فروش می شد و وسیله ای بیش در 
دست مردان نبود. زن را تجسمی از گناه و مظهر بدبختی و تیره روزی 
علیه  چندنوع خشونت  به  زیر  در  اینک   )2 می دانستند)3:  عذاب  و 

زنان اشاره می شود: 
الف- خشونت خانوادگی: خشونت علیه زنان در خانواده ها شایع ترین 
شکل خشونت علیه آنان است. نتایج بررسي ها حاکي از آن است که 
احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست همسران شان بیش 

از سایرین است. 
در  و  شده  مجروح  جدي  به طور  همسران شان  دست  به  بارها  زنان 
قابلیت  عدم  مي میرند.  حاصله  آسیب هاي  به علت  موارد  برخي 
با  آن ها  مانوس بودن  نا  و  خانوادگي  خشونت  تهاجم هاي  پیش بیني 
روحیه و اخالق زنان، بر عذاب و شکنجه ی حاصل از آن مي افزاید. 
امکان ادامه ی تهاجم ها علیه زنان در خانه، از هفته اي به هفته ی دیگر 

و شاید تا سالیان متمادي )تا زمان مرگ زنان( وجود دارد. 
دنیا  زنان در سراسر  از  تا 25 درصد  بین 16  ب- خشونت جسمي: 
جسمي  خشونت  زنان  هستند.  خود  همسران  جسمي  تهاجم  قرباني 
در  قصور  به خاطر  آنان  از  برخي  شاید  نمي کنند.  افشا  معموال  را 
وظایف شان خود را سزاوار ضرب و شتم مي دانند سایرین نیز از آزار 
بیشتر شوهران شان به خاطر تالفي افشاي اسرار خانوادگي مي ترسند. 
یا به دلیل شرمندگي از موقعیت شان از افشاي آن امتناع مي کنند. در 
وجود  قرباني  زنان  از  حمایت  براي  قانوني  هیچ  کشورها  از  برخي 

ندارد
ادامه دارد
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وضعیت صحت در والیت غور

 گزارشگران: سارا »رضایی« و محمد جواد »علوی«
 قسمت پنجم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

خشونت علیه زنان 
 پوهیالی خیرالدین خیرخواه

 قسمت سوم

حاکمیت قانون؛ متضمن نظم، امنیت و 
آرامش مردم افغانستان است.
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با حضور  مردم«  و  »مسووالن  گردهمايي حساب دهي 
خبرنگاران  دولتي،  مقام هاي  واليتي،  شوراي  اعضاي 
و برخي از متنفذان و شهروندان کندز، راه اندازي شد.

با  برنامه،  اين  کندز،  واليت  مقام هاي  گفته ي  به 
به  زراعت،  و  معارف   اداره هاي  رييسان  حساب دهي 
ياري هاي مالي دفتر زون شمال شرق يوناما، راه اندازي 

گرديده بود.
واليت  والي  انور جگدلک،  محمد  نشست،  آغاز  در 
کندز برنامه ي حساب دهي در کندز را يک کار نيک 
خواند و گفت که اين برنامه، با برنامه ي کشوري که 
حساب دهي«  »هفته ي  نام  زير  کابل  در  اين،  از  پيش 
برگزار شده بود و وزيران در آن سخنراني مي کردند، 

فرق دارد.
بود،  هفته ي الف زني  »هفته ي حساب دهي،  او گفت: 
ولي حساب دهي در کندز، نه جايي براي فريب مردم  
رييسان  برابر  در  عقده گشايي  براي  اقدامي  نه  و  است 
اداره هاي واليت کندز، بلکه جايي  است براي دريافت 
وجود  که  ابهام هايي  به  پاسخ  دريافت  و  معلومات 
خواهد داشت. حساب دهي درست باعث مي شود که 

داشته  انتظار  مسووالن  از  را  نيکي  کارهاي  آينده،  در 
باشيم.«

واليتي  شوراي  رييس  محبوب،  محبوب اهلل  همچنين 
دروغ  وعده هاي  نهادها،  بيشتر  که  کندز گفت  واليت 

مي دهند و پاي بند گفته هاي شان نيستند.
آقاي محبوب گفت: »از ماه حمل به اين سو، ما به همه 
وعده داده ايم که به زودي کار قير ريزي جاده هاي شهر 
کندز آغاز مي شود، مردم از ما مي پرسند که وعده هاي 
شما کجا شد؟ ما به هر ارگان رجوع مي کنيم، پيشنهاد 
پروژه هايي را پيشکش مي کنيم، پيشنهاد هاي ما پذيرفته 
انجام  کاري  ولي  مي شود،  داده  وعده  ما  به  مي شود، 

نمي شود. با اين حال، ما نزد مردم دروغگو شده ايم.«
در  معارف کندز که  رييس  نظم  ظاهر  همچنين محمد 
به  کندز،  »در  گفت:  بود،  کرده  شرکت  نشست  اين 
اين  از  که  دارد  وجود  مکتب  باب   440 کلي،  گونه ي 
امسال  ما  دارند،  تعمير  آن  60 درصد  به  نزديک  ميان، 
ساختمان  سال،  اول  ماه  شش  در  مکتب،   19 براي 
تمام  در  گذشته،  سال  که  حالي  در  کرده ايم،  درست 
سال، ساختمان هاي درست شده براي مکتب هاي واليت 

کندز، تنها 14 باب بوده اند.«
مطلب  اين  ابراز  با  نيز  زراعت  رييس  ايماق،  عزيزاهلل 
که 98 درصد از کشت هاي للمي واليت کندز در پي 
اين  که  گفت  است،  رفته   ميان  از  امسال  خشک سالي 
جمهور  رييس  جناب  به  کشوري،  سطح  در  را  مساله 
رسانده  است و اميد دارد که در حل آن، تالش صورت 

بگيرد.
کوپراتيف هاي  از  حمايت  مواشي،  و  مال  توزيع 
کشاورزي و پشتيباني از مالداران و ساختن بندهاي آب 
آقاي  که  بود  فعاليت هايي  ديگر  از  کشاورزان،  براي 

ايماق، از آن به عنوان دست آورد ياد کرد.
شد،  داده  هدر  به  آن  زمان  که  برنامه  اين  سوم  بخش 
زون  رييس  جوان شير،  فريدون  انجنير  به  مربوط 
واليتي،  شوراي  رييس  مي شد.  عامه  فوايد  شمالشرق 
متهم  را  عامه  فوايد  وزارت  بازهم  سخنراني اش،  در 
موسسه هاي  با  کارها  پيماِن  بستن  در  سهل انگاري  به 
در  تنها  وزارت،  اين  که  و گفت  بود  کرده  ساختماني 
سرک چهاردره ي شهر کندز، با شرکت »خليل زدران« 
وي  قرارداد  زمان  از  مدت ها  که  بسته است  کار  پيمان 

مي گذرد، ولي هنوز کاري از پيش برده نتوانسته  است.
آقاي  از  نيز  ديگر  پرسش هاي  از  شماري  حال،  اين  با 
جوان شير باقي بود که وقت ياري نکرد و پرسش ها در 
اين بخش، بي پاسخ ماند، همچنين رييس فوايد عامه ي 
واليت کندز نيز به سبب ضايع شدن وقت سخنراني اش 
به  نتوانست  واليت،  اين  آن  معارف  رييس  توسط 

حسابدهي بپردازد.
با اين همه، شرکت کنند گان در اين حساب دهي، از اين 
خواستار  و  کردند  خشنودي  ابراز  کندز،  واليت  اقدام 

بهبودي اين برنامه در دورهاي آينده شدند.
مصطفي نظري، يک تن از شرکت کنندگان گفت با آن 
ولي  حساب دهي،  تا  بود  گزارش دهي  بيشتر  برنامه  که 
پاسخ دهي به پرسش ها و برخي موارد ديگر، باعث شد 

که اين برنامه ارزشمند بوده باشد.
او گفت: »مهم ترين نکته در اين برنامه، اين بود که هر 
اشتراک کننده، از نشاني يک شهروند، مي توانست انتقاد 
يک  رييس  کار  چگونگي  به  راجع  را  خود  پرسش   و 
فراهم  اگرقناعتش  و  بخواهد  پاسخ  کند،  طرح  اداره، 

نشد، دو باره بپرسد.« 

والي کندز:

حساب دهي ما الف زني نيست!
رييس شوراي واليتي کندز:

با وعده هاي عملي نشده
نزد مردم دروغگو شده ايم
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تقاضای محاکمه داکتری 
که »دی ان ای« بن الدن را 

به امريکا داد
عمليات  مورد  در  پاکستان  دولت  تحقيق  هيات 
کماندويی امريکا منجر به قتل اسامه بن الدن، رهبر 
افريدی،  شکيل  محاکمه  خواستار  القاعده،  شبکه 
شده  کشور  به  خيانت  اتهام  به  پاکستانی  شهروند 

است.
داکتر افريدی متهم است که با اجرای يک برنامه 
جعلی واکسين در شهر ايبت آباد، محل سکونت بن 
نمونه دی ان ای  توانست  پاکستان،  الدن در خاک 
رهبر شبکه القاعده را به دست آورد و برای تاييد 

هويت او، در اختيار امريکاييان قرار دهد.
دسترسی  نحوه  بررسی  هيات  اين  ماموريت 
منجر  اطالعات  به  امريکا  اطالعاتی  سازمان های 
سازماندهاهی  و  بن الدن  سکونت  محل  کشف  به 
بدون  اوست که  قتل  به  منجر  عمليات کماندويی 
پاکستان  نظامی  و  امنيتی  توجه دستگاه های  جلب 

به اجرا گذاشته شد.
در  سال  چندين  برای  ظاهرا  که  اسامه  بن الدن 
عمليات  جريان  در  داشت،  سکونت  پاکستان 
کماندونی امريکايی در ماه می سال جاری کشته 
منزله  به  را  عمليات  اين  پاکستان  دولت  اما  شد، 

تعرض به حاکميت ملی اين کشور دانسته است.
آمار کشته شدگان سوريه به 

2900 نفر رسید
شمار  متحد،  ملل  سازمان  برآوردهای  اساس  بر   
در  ضددولتی  اعتراضات  جريان  در  که  افرادی 
سوريه تاکنون کشته شده اند به بيش از 2900 نفر 

رسيده است.
عالی  کميشنری  سخنگويان  از  کالويل  روپرت 
اين  است،  بشر گفته  امور حقوق  در  ملل  سازمان 
رقم، شمار افرادی را که در جريان اين اعتراضات 
از ماه مارچ گذشته ناپديد شده اند، شامل نمی شود.

منتشر  حالی  در  ملل  سازمان  سوی  از  آمار  اين 
وقوع  به  نسبت  ضددولتی  فعاالن  که  است  شده 
هشدار  کشور  اين  در  مسلحانه  درگيری های 
آمار  قبلی خود  گزارش  در  ملل  سازمان  داده اند. 
کشته های ناآرامی های اخير در سوريه را 2700 نفر 
اعالم کرده بود؛ آماری که مکررا از سوی دولت 

بشار اسد رد شده است.
آمار  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  است  قرار 
اين  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  سوريه  کشته های 
از  منظما  که  است  بررسی هايی  از  بخشی  اقدام 
نهاد  اين  اعضای  مورد  در  ملل  سازمان  سوی 

بين المللی انجام می شود.
و  امريکا  امروز  نشست  جريان  در  می رود  انتظار 
ساير کشورهای غربی آن چه را که آنها بی رحمی 
ناميده اند،  ضددولتی  معترضان  درقبال  سوريه 

محکوم کنند.
ژنو  در  بشر که  امور حقوق  در  ملل  دفتر سازمان 
مستقر است ماه گذشته کميته بين المللی را با هدف 
تحقيق در مورد جنايات اعمال شده عليه بشريت 
اين  رياست  که  هيرو  پين  سرگيو  کرد.  آغاز 
هفته جاری  در  دارد  برعهده  را  کميته ی سه نفری 
ديدار  ژنو  در  مقامات سوری  از  بلندپايه  هياتی  با 
کرد. از جمله اهداف اين ديدارکسب مجوز ورود 
از  پس  تحقيق  کميته ی  است  قرار  بود.  سوريه  به 
جمع آوری شواهد الزم گزارشی را در پايان ماه 

نوامبر منتشر کند.

کميته تعيين برندگان جايزه صلح نوبل در 
ناروی، روز جمعه، معتبرترين جايزه صلح 
مشترک  طور  به  را   2011 سال  برای  دنيا 
الن  کرد:  اعطا  آسيا  و  افريقا  از  زن  سه  به 
کشور  از  گبووی  ليما  و  سرليف  جانسون 
کرمان  عبدالسالم  توکل  و  ليبريا  افريقايی 

از کشور يمن.
دانشمند  نوبل،  آلفرد  صلح  جايزه  کميته 
جمعه  روز  که  بيانيه ای  در  سويدنی،  فقيد 
منتشر کرد  ناروی،  پايتخت  اسلو،  در شهر 
اعالم کرد که به دليل »تالش مسالمت آميز 
حق  و  دنيا  زنان  امنيت  راه  در  زنان  اين 
زنان برای مشارکت کامل در ايجاد صلح« 
آنها گرفته  به  اين جايزه  اعطای  به  تصميم 

است.
اين  اعالم  بر  بنا 
نقدی  جايزه  کميته، 
به طور  نوبل  صلح 
زن  سه  اين  به  مساوی 
ليبريا  کشورهای  از 
خواهد  تعلق  يمن  و 

گرفت.
کميته  بيانيه  در 
همچنين  نوبل  صلح 
»بدون  است:  آمده 
همان  به  زنان  دستيابی 
برای  که  فرصت هايی 

پايدار اثرگذاری در تمام سطوح جامعه در اختيار  به دموکراسی و صلح  مردان است، 
در جهان نخواهيم رسيد.«

را  سرليف  جانسون  الن  کميته  اين 
به  که  افريقا  زن  جمهور  رييس  »نخستين 
معرفی  شده«  انتخاب  دموکراتيک  شکل 
از  سرليف  خانم  که  است  کرده  اشاره  و 
سال 2006 که به اين مقام رسيده به ايجاد 
صلح در ليبريا و افزايش توسعه اقتصادی و 

اجتماعی کمک کرده است.
برنده  کرمان،  توکل  خانم  حال  همين  در 
دريافت  از  پس  نوبل،  صلح  جايزه  يمنی 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  جايزه  اين  خبر 
از  خوشحالی  ابراز  ضمن  آسوشيتدپرس 
دريافت اين جايزه اعالم کرد که آن را به 
تقديم  يمن«  مردم  و  يمن  انقالبی  »جوانان 

می کند.

روسيه  که  گفته  ايران  دفاع  وزير 
 300 اس  موشک های  پيش پرداخت خريد 

را پس داده است.
پشتيبان  و  دفاع  وزير  وحيدی،  احمد 
هيات  با  همراه  که  ايران  مسلح  نيروهای 
کرده،  سفر  همدان  ايالت  به  دولت 
ايران  که  است  گفته  خبرنگاران  به 
سامانه  خريد  قرارداد  پيش پرداخت 
گرفته  روسيه پس  از  را   300 اس  موشکی 

است.
 ،300 اس  موشکی  سامانه  خريد  قرارداد 
ساخت  هوايی  ضد  دفاع  سيستم  يک  که 
روسيه است، در سال 2007 بين دو کشور 
امضا شد و در اجرای اين قرارداد، تعدادی 
آموزش  دوره  طی  برای  ايرانی  نظاميان  از 

کاربرد اين سيستم به روسيه اعزام شدند.
جمهور  رييس  گذشته،  سال  نوامبر  ماه  در 
الزام آور  قطعنامه  اجرای  قانون  روسيه 
تسليحاتی  تحريم  به  راجع  امنيت  شورای 
که  داشت  اعالم  و  کرد  امضا  را  ايران 
قرارداد  روسيه  دولت  قانون،  اين  براساس 

فروش اس 300 را قابل اجرا نمی داند.
طرح  از  مورد  چند  در  ايرانی  مقام های 
دليل  به  روسيه  عليه  حقوقی  شکايت 
اين قرارداد سخن گفتند  از اجرای  تخلف 
شورای  قطعنامه  صدور  روسی،  طرف  اما 
)قوه  ماژور«  »فورس  مصداق  را  امنيت 
به  عمل  از  خودداری  و  توصيف  قهريه( 

لحاظ  از  را  قرارداد 
اعالم  موجه  قانونی 

کرد.
اس  موشکی  شبکه 
شناسايی  برای   300
و  هواپيماها  انهدام  و 
کروز  موشک های 
شده  طراحی  دشمن 
است  شده  گفته  و 
از  ايران  هدف  که 
با  مقابله  آن،  خريداری 
حمالت هوايی احتمالی 
به تاسيسات هسته ای اين کشور بوده است.

با  که  است  گفته  حال  عين  در  دفاع  وزير 
وجود دريافت پيش پرداخت خريد موشک 
اس 300، »از نظر ما اين پرونده تمام شده 
اين  و  است  باز  همچنان  و  نمی شود  تلقی 
موضوع تعهدی است که طرف روسی بايد 

آن را انجام دهد.«
نداده  باره  اين  در  توضيحی  وی  اگرچه 
جمهوری  مقامات  است  ممکن  اما  است، 
اجرای  توقف  در  روسيه  اقدام  اسالمی 
اميدوار  و  دانسته  موقتی  اقدامی  را  قرارداد 
با لغو  باشند آن کشور در آينده و احتماال 
اين  به  ايران،  عليه  تسليحاتی  تحريم های 

قرارداد عمل کند.
يک  نمايش  از  همچنين  ايران  دفاع  وزير 
خبر  ايران  ساخت  جديد  کروز  موشک 

داده است.
موشک کروز نوعی موشک هدايت شونده 
زمين به زمين يا زمين به درياست که انواع 
برد  و  تخريب  قدرت  با  آن  از  گوناگونی 
جهان  کشورهای  از  شماری  در  متفاوت 

ساخته می شود.
دفاع  هفته  »در  است:  گفته  وحيدی  احمد 
مقدس، موشک کروز »قادر« رونمايی شد 
و موشک کروز ظفر هم در آينده نزديک 

رونمايی خواهد شد.«

هزاران تن از نيروهای شورای ملی انتقالی ليبيا 
شهر  پاکسازی  برای  را  گسترده ای  عمليات 
نفرات طرفدار  از  قذافی،  معمر  زادگاه  سرت، 

وی آغاز کرده اند.
براساس گزارش های رسيده، نيروهای شورای 
محل  ظاهرا  که  را  شهر  از  نقاطی  انتقالی  ملی 
تمرکز نفرات وفادار به معمر قذافی است زير 
تانک  و  نارنجک انداز  خمپاره،  سنگين  آتش 
اين  در  واقع  ساختمان های  از  تعدای  و  گرفته 

محل را به آتش کشيده شده است.

ظاهرا نفرات شورای ملی انتقالی در نظر دارند با 
آتشباری به سوی مواضع هواداران معمر قذافی، 
راه را برای تهاجم نهايی به مواضع آنان آغاز 

کنند.
انتقالی  ملی  شورای  اخير،  هفته های  در 
آسيب  از  جلوگيری  منظور  به  است  کوشيده 
به غيرنظاميان از طريق مذاکره، هواداران قذافی 
را وادار به تسليم کنند اما اين تالش ها به نتيجه 

نرسيده است.

 20 مجدد  محاکمه  دستور  بحرين  دولت 
در  را  کشور  آن  داکتران  کادر  از  نفر 
افراد  اين  دادگاهی غيرنظامی داده است. 
متهم هستند که در اعتراضات ضد دولتی 

شرکت کرده اند.
هفته پيش »دادگاه سالمت ملی« که يک 
دادگاه ويژه نظامی است، اين افراد را به 
زندان هايی تا 15 سال زندان محکوم کرد.

که  بحرينی  پرستار  و  داکتر  ده ها  محاکمه 
معترضان مجروح را درجريان نا آرامی های 
ماه های اخير بحرين مداوا کرده بودند باعث 

واکنش مجامع بين المللی شده است.
را  محاکمه ها  اين  داکتران  جهانی  مجمع 
غيرقابل قبول دانسته و سازمان عفو بين الملل 
مضحک  را  افراد  اين  به  وارده  اتهامات 

توصيف کرده است.
ديگر  نفر   19 امنيتی  دادگاه  حال  همين  در 
عليه  اعتراضاتی  در  شرکت  دليل  به  هم  را 

حکومت بحرين به زندان محکوم کرد.
پنج  به  نفر   13 دادگاه،  اين  حکم  براساس 
سال حبس و شش نفر ديگر هم هرکدام به 

يک سال حبس محکوم شدند.
اعتراضات  علی رغم  گذشته  روزهای  در 
امنيتی  دادگاه  بشری،  حقوق  گروه های 
به  را  بحرينی  فعاالن  از  نفر   80 حدود 
کرده  محکوم  طويل المدت  زندان هايی 

است.

از فبروری سال جاری، يعنی حدود هفت ماه 
عليه دولت  اعتراضاتی  بحرين صحنه  پيش، 

حاکم بوده است.
منتشر  لوی سارنوالی  توسط  که  بيانيه ای  در 
سالمت  »دادگاه  حکم  سارنوالی  اداره  شد، 
ملی« را در مورد پرونده کادر طبی بررسی 
اين  است  الزم  که  گرفته  نتيجه  و  کرده 
مورد  غيرنظامی  دادگاه  باالترين  در  پرونده 

بررسی مجدد قرار بگيرد.
از  بحرين  حکومت  که  مارچ  ماه  از 
عربستان  عمدتا  خود،  همسايه  کشورهای 
سرکوب  برای  عربی،  متحده  امارات  و 
معترضان کمک نظامی گرفت، صدها تن از 

مخالفان دولت بازداشت شده اند.
بيش از 20 تن در جريان سرکوب تظاهرات 
کشته  بحرين  در  اخير  ماه های  دولتی  ضد 
در  که  حالی  در  هم  نفر  چهار  و  شده اند 

بازداشت پوليس بودند جان باختند.
در  داشتن  دست  اتهام  به  ديگر  نفر  دو 

ناآرامی ها به اعدام محکوم شده اند.

جايزه صلح نوبل سال 20۱۱ به سه زن لیبريايی و يمنی رسید 

ايران پیش پرداخت خريد موشک های اس ۳00 را از 
روسیه پس گرفت

شهر سرت هدف حمله گسترده نیروهای مخالف قذافی 
قرار گرفت

محاکمه مجدد 20 نفر در بحرين به اتهام شرکت در 
اعتراضات ضد دولتی
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