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آغاز نیکو 
برای یک گام بزرگ
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ایتالف حمایت از قانون 
وارد مجلس می شود؟

که  می رود  انتظار  کابل:  8صبح، 
قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای 
برخوداری  مبنی  خود  تحریم  به  فردا 
عمومی  نشست های  در  شرکت  از 

مجلس نمایندگان پایان دهند.
ایتالف  سخنگوی  سعادتی،  اسداهلل 
با  گفتگو  در  قانون  از  حمایت 
ساختن  مشخص  از  هرچند  رسانه ها، 
چیزی  ایتالف  این  تحریم  روز  پایان 
اعضای  از  شماری  ولی  نگفت؛ 
آن جایی  از  گفتند  8صبح  به  ایتالف 
اعضای  از  شماری  به  حکومت  که 
در  و  کرده  پرونده سازی  ایتالف 
آن ها  موقعیت  ساختن  ضعیف  تالش 
دارد  تصمیم  ایتالف  این  است،  بوده 
که بر مبارزات خود در داخل پارلمان 

ادامه دهد.
با این حال، سخنگوی ایتالف حمایت 
به  از چهار روز  قانون می گوید که  از 
والیتی  شورای های  رییسان  این سو 
اعضای  نمایندگان  حضور  خواهان 
و  شده اند  مجلس  داخل  در  ایتالف 
حال  در  قانون  از  حمایت  ایتالف 
ادامه  چگونگی  مورد  در  بررسی 
قانون شکنی ها  برابر  در  مبارزات شان  

می باشند.
»رییسان  است:  گفته  سعادتی 
شورای های والیتی با آن که حمایت شان 
را از تصمیم نمایندگان مردم در ایتالف 
اما  داشته اند،  بیان  قانون  از  حمایت 
خواهان آن شده اند تا به مبارزه های مان 

در داخل مجلس ادامه دهیم.«
ادامه در صفحه 2

عطا محمد نور آماده پذیرفتن رهبری حزب جمعیت اسالمی است

نور،  عطامحمد  بلخ:  8صبح، 
پرسش  در  بلخ  والیت  والی 
حاضر  آیا  که  سوال  این  به 
جمعیت  حزب  رهبری  است 
بپذیرد،  را  افغانستان  اسالمی 
از  جلوگیری  »برای  گفت: 
اسالمی  جمعیت  حزب  انشعاب 
را  این حزب  رهبری  افغانستان، 

به عهده خواهد گرفت.«
کنفرانس  یک  در  که  وی 
کراکر  راین  با  مشترک  خبری 
می زد،  سخن  امریکا،   سفیر 
تصمیم  حاضر  حال  »در  افزود: 
گرفته شده است تا برای دو ماه 
ربانی،  برهان الدین  ارشد  فرزند 
سرپرستی  ربانی  صالح الدین 
و  بگیرد  عهده  به  را  حزب  این 
دایر  حزب  کنگره  آن  از  بعد 
حزب  این  رهبری  و  می گردد 

برگزیده می شود.«
کرد  تصریح  نور،  عطامحمد 
سوی  از  پیشنهادهایی  که 
حزب  برجسته ی  شخصیت های 

مبنی  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
بر قبول نمودن رهبری حزب به 
این  اگر  که  است  شده  ارایه  او 
آن را  شود،  تکرار  پیشنهادها 

خواهد پذیرفت.
در  امریکا  سفیر  کراکر،  راین 
خبری  نشست  در  که  افغانستان 
نور  عطامحمد  با  مشترک 
مزارشریف  شهر  در   بلخ  والی 
که  کرد  بیان  داشت،  اشتراک 
تالش  در  متحدانش  و  امریکا 
بر  بیشتر  فشارهای  تا  هستند 

هراس افگنان وارد سازند. 
پاکستان  که   کرد  تاکید  وی 
خود  موشکی  حمالت  به  باید 
و  بدهد  پایان  افغانستان  بر 
بر  فشار  کردن  وارد  برای  
کوشش  هیچ  از  هراس افگنان 

دریغ نورزد.
باید  »پاکستان  کرد:  اضافه  وی 
اجازه ندهد تا خاک این کشور 
شورشیان  برای  امن  پناهگاه 
باشد، بل باید جنگجویان را در 

داخل خاک شان نابود سازند.«
همکاری  بر  کراکر،  راین 
افغانستان  با  امریکا  دوامدار 
اشاره کرده افزود که کشورش 
امنیت،  تامین  بخش های  در 
پرورش  و  آموزش  بهداشت، 

افغانستان را مساعدت می کند. 
این  بلخ،  والی  دیگر  سوی  از 
و  دانسته  حیاتی  را  همکاری ها 

بر ادامه ی آن تاکید ورزید. 
آقای نور گفت: »فعال افغانستان 
ما  که  ندارد  را  این  وضعیت 
را  کار  تمام  توانای  ما  بگوییم 

داریم.«
این ها حرف های  وی اضافه کرد 
بگویم،  که  نیست  بیش  میان تهی 
افغان ها توان این را دارند که بدون 
همه  جهانی  جامعه ی  حمایت 

مشکالت خود را  حل نمایند.
کامال  »ما  کرد:  تصریح  وی 
نیازمند همکاری جامعه ی جهانی 
پذیرفته شده ی  چهارچوب  در 

ملل متحد هستیم.«
بر مبارزه  سفیر امریکا در حالی 
نابودی  در  پاکستان  جدی 
در  هراس افگنان  پایگاه های 
خاک  آن کشور تاکید می کند 
جمهور  رییس  این  از  پیش  که 
دیگر  که  است  گفته  کرزی 
طالبان  با  را  صلح  گفتگوهای 
انجام  پاکستان  با کشور  بلکه  نه 

خواهد داد.

بیشتر از دو سال که 
رییس جمهور سیاست 

نرم را در مقابل پاکستان 
در پیش گرفته بود، حال 
رییس جمهور افغانستان 
به یکبارگی تغییر جهت 

داد و نه تنها که پاکستان 
را با لحن شدید انتقاد 

کرد بلکه حاال از پاکستان 
فاصله می گیرد و به طرف 
هند می رود؛ هندوستانی 

که نه تنها در تقابل با 
پاکستان قرار دارد، بلکه 
در رقابت با پاکستان در 

افغانستان قرار دارد و 
این خودش یک زنگ خطر 

برای پاکستان است.«

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

سفر رییس جمهور به هند 
مانور سیاسی علیه پ اکستان

]در صفحه 5[

سرک کابل – بامیان 
چشم انداز جدید 

به افغانستان
کرده  زیادی  تالش  این که  با  دولت 
است تا توجه سرمایه گذاران بین المللی 
را برای مشارکت در مزایده و داوطلبی 
این معدن جلب کند، اما این تالش ها 
و  است  نرسیده  جایی  به  تاکنون 
دولتی  نهادهای  سوی  از  که  آن گونه 
این  داوطلبی  است  قرار  شده،  اعالم 
معدن در آینده ی نزدیک صورت گیرد. 
کارشناسان  از  برخی  دلیل  همین  به 
باعث  که  عواملی  از  یکی  می گویند 
توجه دولت به سرک کابل بامیان شده 
توجه  جلب  جهت  در  تسریع  است، 
بین المللی  عمده ی  سرمایه گذاران 
برای مشارکت در طرح داوطلبی معدن 
هدف  اینکه  چه  می باشد.  حاجی گک 
 – کابل  سرک  کار  تسریع  از   دولت 
پروسه های  تسریع  به  کمک  بامیان، 
مربوط به معدن حاجی گک باشد و یا 
یک  اجرای  دولت،  اصلی  هدف  اینکه 
بازسازی  زیربنایی  و  عمده  برنامه ی 
ملی باشد، این معدن در ایجاد سهولت 
و  حاجی گک  معدن  از  بهره برداری  در 
بین المللی  سرمایه گذاران  توجه  جلب 

نیز به آن کمک می کند.
)در صفحه 5( ACKU
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سفر به هند 
پیام برای پاکستان

هیات  یک  راس  در  امروز  کرزی  جمهور  رییس 
صورت  حالی  در  سفر  این  می کند.  سفر  هند  به 
می گیرد که سفر صدراعظم پاکستان به کابل به 
حالت تعلیق در آمده و مناسبات کابل- اسالم آباد 
حکومت  است.  گرفته  قرار  تیرگی  از  اوجی  در 
افغانستان پس از  ترور آقای ربانی و حمله های 
روابط  از سوی شبکه ی حقانی،  اخیر  زنجیره ای 
خود با پاکستان را تغییر داده است. اکنون همه ی 
را  پاکستان  یک صدا  افغانستان  دولتی  مقام های 
عامل ترورهای زنجیره ای در افغانستان دانسته و 
در این ارتباط اسناد و شواهدی نیز برای سفارت 

این کشور در کابل تسلیم داده اند.
در  جدی  موضع گیری های  کنار  در  کرزی  آقای 
اقدام به سفر های منطقه ای کرده  برابر پاکستان، 

است.
سفر به هند در وضعیت موجود می تواند به عنوان 
یک مانور سیاسی و با پیام های روشن منطقه ای 
سفر  این  در  که  می شود  گفته  آید.  شمار  به 
تفاهم نامه هایی در مورد آموزش نیروهای امنیتی 
همکاری های  و  هند  کشور  سوی  از  افغانستان 
دهه ی  سه  در  هند  برسد.  امضا  به  اقتصادی 
افغانستان  تاثیرگذاری در تحوالت   نقش  گذشته 
داشته و مقامات هندی همواره از مردم افغانستان 

در شرایط سخت و دشوار حمایت کرده است.
پس از توافق بن، هند در کنار حکومت افغانستان 
کشور  ششمین  جز  و  داشته  پررنگ  حضور 
می رود.  شمار  به  افغانستان  برای  کمک کننده 
حضور هند در افغانستان هزینه های زیادی را برای 
این کشور به همراه داشته است. طی ده سال اخیر 
چندین بار نهادهای سیاسی مربوط به این کشور 
بارها  و  گرفتند  قرار  تروریستی  حمله های  هدف 
حمله های  قربانی  هندی ،  سرک سازی  انجنیران 
هدفمند از سوی مخالفان مسلح و پاکستان شدند.

مانع  قیمتی،  هر  به  تا  است  تالش  در  پاکستان 
برای  شود.  افغانستان  در  هند  نفوذ  توسعه ی 
خط  و  استراتژیک  عمق  مسایل  از  جدا  پاکستان 
یک  به عنوان  هندی ها  حضور  با  مبارزه  دیورند، 
هدف بسیار مهم بدل شده و در برابر آن از هر 
وسیله ی ممکن استفاده می کنند. حکومت پاکستان 
و  کشور  این  میان  تنش ها  از  موجی  از  پس  نیز 
ایاالت متحده امریکا، دست به سفر های منطقه ای 
با  که  رایزنی هایی  در  این  از  قبل  پاکستان  زد. 
ایران، روسیه و چین انجام داده، تالش کرده است 
تا آنان را نسبت به بازگشت طالبان با خود همسو 
سازد. پاکستان به این کشورها وعده داده است 
از خطر حضور  به مراتب کمتر  که خطر طالبان 
امریکایی ها در افغانستان می باشد. هرچند روسیه، 
به خاطر  هرگز  آسیای میانه  کشورهای  و  چین 
نخواهند  تیره  غرب  با  را  خود  روابط  پاکستان 
ساخت، اما این کشور ها نیز بی عالقه نخواهند بود 
که در فضای موجود، می توانند به باج گیری های 
بیشتر  دست یابند. اکنون ایاالت متحده امریکا نیز 
در صدد است که با امضای قرارداد با ازبکستان، 
50 درصد تدارکات خود را به جای پاکستان از این 
کشور انجام دهد. بدین ترتیب وضعیت منطقه ای 
با  احتماال  و  نبوده  پاکستان  نفع  به  بین المللی  و 
روز های  کشور  این  است،  پیش  در  که  تحوالتی 
انزوای سیاسی را تجربه خواهد  با  تلخ و همراه 
کرد. حال باید دید که مقام های سیاسی افغانستان 
در سفر به هند به چه دست آورد هایی دست یافته 
و چگونه می توانند به  عنوان یک بازیگر خوب در 
به هرحال سفر  ابراز وجود کنند.  شرایط موجود 
پیام  باشد  همراه  که  دست آوردی  هر  با  هند  به 

مشخصی برای پاکستان به همراه خواهد داشت.

زنگ اول


نهادهای  و  است،  بوده  مطرح 
کنند  حاصل  اطمینان  باید  بین المللی 
میان  از  افغان،  زنان  دستاورهای  که 

نخواهد رفت.
جهانی  جامعه  و  دولت  از  آکسفام 
فرصت  زنان  به  که  است  خواسته 
گفتگو  و  مصالحه  روند  در  تا  بدهند 
و  باشند  داشته  فعال  حضور  طالبان  با 
دفاع  خود  دستاوردهای  از  بتوانند 

کنند.
حال  در  که  کرده  گزارش  نهاد  این 
از مجموع هفتاد  تنها ۹ عضو  حاضر، 
عضو شورای عالی صلح، زنان هستند.

از مشاوران آکسفام  لویس هنکوک، 
و از تهیه کنندگان گزارش می گوید: 
که  می گویند  من  به  افغان  »زنان 
زنان،  از حقوق  دفاع  برای  نمی توانند 
روند  اصلی  بازیگران  از  هیچ یک  به 

عمل  چنین  به  دست  خودش  که 
را  رابطه کسی  در  پولیس  است،  زده 

بازداشت نکرده است.
انتقال  شفاخانه  به  جسد  وی  گفته  به 
تایید کردند  نیز  داکتران  و  داده شده 
نیز مریضی  که این خانم پیش از این 

روانی داشته است.
غیرت  عزیزاهلل  جنرال  حال  همین  در 
جوزجان  والیت  امنیه  فرمانده 
فشار  اثر  در  خانم  این  که  می گوید 

میزان سال جاری از نواحی دشت »التی 
خواجه« شهر شبرغان دریافت شد.«

وی گفت: »هیچ عالیم ضرب و شتم 
در بدن جسد پیدا شده دیده نمی شود، 
بنا نوع کشته شدن وی درست آشکار 

نگردیده است.«
وی تصریح کرد باگذشت یک روز از 
پیدا شدن این جسد هنوز هم وارثین او 

هشدار  بریتانیایی  خیریه  سازمان  دو 
داده اند که خروج نیروهای بین المللی 
برای  دولت  تالش  و  افغانستان  از 
می تواند  طالبان،  گروه  با  مصالحه 
با  را  زنان  اخیر  سال  ده  دستاوردهای 

تهدید جدی روبرو کند.
آکسفام  موسسه  دو  که  گزارشی  در 
منتشر  دوشنبه  روز  در  اید  اکشن  و 
کرده اند آمده است که دستاوردهای 
زنان »شکننده« است و وضعیت جاری 
سیاسی در افغانستان پیشرفت زنان را با 
»آینده ای نامعلوم« مواجه ساخته است.

»زنان  است:  آمده  گزارش  این  در 
به  تا حاال  از سال ۲۰۰۱  افغانستان  در 
عرصه های  در  واقعی  پیشرفت های 
قانون  حاکمیت  سیاسی،  مشارکت 
یافته اند،  دست  پرورش  و  آموزش  و 
اما این دستاوردها شکننده باقی مانده 

است.«
گزارش می افزاید: »با خروج نیروهای 
خطر  این  افغانستان،  از  بین المللی 
وجود دارد که دولت برای رسیدن به 
و  طالبان  گروه  با  سیاسی  تفاهم  یک 
سایر گروه های مخالف مسلح، حقوق 

زنان را قربانی کند.«
این سازمان ها گفته اند که حفاظت از 
نکات  از  یکی  عنوان  به  زنان،  حقوق 
به  بین المللی  جامعه  حمله  در  مثبت 
میالدی   ۲۰۰۱ سال  در  طالبان  گروه 

»جوگی«  خانم  یک  شبرغان:  8صبح، 
عصر روز یک شنبه  دهم میزان درشهر 

شبرغان خود را حلق آویز کرد.
ممنون  عبدالمالک  سمونوال 
مدیرجنایی جوزجان گفت: »این خانم 
5۰ سال عمر داشته و نسبت  تکلیف 
روانی یا »مرگی« دست به خود کشی 

زده است.«
وی  اقارب   اینکه  از  که  گفت  وی 
می گویند  و  ندارند  ادعا  کسی  باالی 

امنیتی  مسوولین  شبرغان:  8صبح، 
یک  پیداشدن  از  جوزجان  والیت 
والیت  این  در  مجهول الهویت  جسد 

خبر می دهند.
مدیر  ممنون  عبدالمالک  سمونوال 
جنایی قوماندانی امنیه والیت جوزجان 
به خبرنگاران گفت: »این جسد حدود 
دهم  یکشنبه  روز  صبح   ۱۰ ساعت 

خواهان  بلکه  کنند  اعتماد  مصالحه 
آن هستند که خود بر سر میز مذاکره 
از  بتوانند  تا  باشند  داشته  حضور 

دستاوردهای خود دفاع کنند.«
سال  در  جهانی  جامعه  است  قرار 
نظامی خود  به حضور  میالدی   ۲۰۱۴
مسوولیت  و  دهد  پایان  افغانستان  در 
داخلی  نیروهای  به  را  امنیت  حفظ 

واگذار کند.
جریان  تالش هایی  حال،  همین  در 
دارد تا قبل از آن، دولت با گروه های 
توافق  یک  به  خود،  مخالف  مسلحی 

صلح برسد.
اصلی  مخالفان  از  که  طالبان  گروه 
مخالفت  طوالنی  سابقه  است،  دولت 
سیاسی  و  اجتماعی  مشارکت  با 
به  دادن  سهم  احتمال  و  دارد  زنان 
قدرت  در  گروه  این  از  نمایندگانی 

در  خواهرش  شدن  کشته  و  روزگار 
دچار  گذشته  ماه  در  انتحاری  حمله 
چنین  به  و دست  روانی شده  تکلیف 

عملی زده است.
یک  به  جوگی  کلمه  است  گفتنی 
قوم خاص اطالق می شود که در هیچ 
مشخص  باش  بود  محل  کشور  جای 
نداشته و به شکل سیار در هر والیت 
از  و  دارند  زندگی  خیمه ها  زیر  در 

طریق گدایی امرار معیشت می کنند.

معلوم نیست.
امینی  میرویس  داکتر  حال  همین  در 
والیت  والیتی  شفاخانه  رییس 
جوزجان می گوید  که این جوان که 
تنها  دارد،  سن  سال   ۳۰ تا   ۲5 حدود 
وی  گلوی  ناحیه  در  اختناق  عالیم 
از  که  می رود  گمان  و  می شود  دیده 

این ناحیه به قتل رسیده باشد.

وضع  مورد  در  نگرانی  افغانستان،  در 
محدودیت های جدید بر زنان را بیشتر 

کرده است.
آنچه آکسفام در گزارش خود نسبت 
است  این  می دهد،  هشدار  آن  به 
مشارکت  اخیر،  سال های  ظرف  که 
جای  به  زنان،  سیاسی  و  اجتماعی 
شده  کمرنگ تر  شود،  بیشتر  این که 

است.
آنکه  با  است  نوشته  گزارش  این 
تناسب  به  مکاتب  در  حضور دختران 
اما  بوده،  افزایش  به  رو  قبل  سال های 
ادارات  مانند  دیگر،  عرصه های  در 
زنان  مشارکت  وزارتخانه ها،  و  عامه 

کاهش داشته است.
 ،۲۰۰۴ سال  در  که  افزوده  گزارش 
داشت،  زن  افغانستان سه عضو  کابینه 
در  فعال  وزرای  تعداد  حاال  اما 
یک  به  تنها  کرزی  آقای  حکومت 
هم  آن  که  است  یافته  تقلیل  وزیر 

مربوط به وزارت امور زنان می شود.
براساس این گزارش، تعداد زنانی که 
در  می کنند،  کار  رسمی  ادارات  در 
بود،  درصد  یک  و  سی   ۲۰۰۶ سال 
اما در سال ۲۰۱۰، این آمار به هجده 

درصد کاهش داشته است.
مساله  که  است  داده  هشدار  آکسفام 
برنامه  از  تدریج  به  زنان،  حقوق 

سیاسی دولت خارج می شود.

ایتالف حمایت...
ادامه از صفحه 1

که  است  ممکن  گفت  سعادتی 
تاکتیک مبارزه ی خود را تغییر دهند 
ولی به هدف خود که همانا حمایت 
از قانون و مبارزه با بی عدالتی است، 

همچنین ادامه دهند.
جدید  عضو   ۹ می  گوید  سعادتی 
مجلس  به  حکومت  سوی  از  که 
نمایندگان  شده اند،  برده  نمایندگان 
ایتالف  این  و  نیستند  مردم  منتخب  
را  خود  تصمیم  فرصت  زودترین  به 
در مورد تغییر تاکتیک مبارزه ی شان، 

اعالم می کنند.
مردم  »نمایندگان  گفت:  سعادتی 
حمایت  ایتالف  در  که  افغانستان 
مصالحه  و  معامله  به  هستند  قانون  از 
نشست.  نخواهد  قانون  سر  بر 
همان  به  ایتالف(  )اعضای  این ها 
با  مقابله  دوام  اصل  و  مبارزه  اصل 
درون  در  هستند،  متحد  زورگویی 
رسالت  به  باشند  اگر  هم  پارلمان 
نمایندگی خود عمل خواهند کردند 
افغانستان  حکومت  که  را  آن چه  و 
انجام بدهد،  قانون  بخواهد و خالف 
در قبال آن خواهد ایستاد و همچنان 
این  قانون  از  حمایت  ایتالف  موضع 
است که آن ۹ نفری که توسط کودتا 
به  احترامی که  تمام  با  وارد شده اند، 
لحاظ  به  داریم،  آن ها  شخصیت شان 
منتخب  نمایندگان  قانونی  و  اصولی 

مردم افغانستان نیستند.«
قانون  از  حمایت  ایتالف  سخنگوی 
اعتصاب  از  را  حمایت شان  همچنین 
که  بارکزی  سیمن  خانم  غذایی 
مجلس  ترکیب  در  تغییر  اساس  به 
نمایندگان کرسی اش به خانم رحیمه 
از والیت هرات سپرده است،  جامی 

اعالم کرد.
و  نهادهای  از  همچنین  وی 
سازمان های ملی و بین المللی خواست 
بارکزی  خانم  خواسته های  به  که 

پاسخ مثبت دهند.
در  پیش  روز  دو  بارکزی  خانم 
در  عدالت  تامین  عدم  به  واکنش 
غذایی  اعتصاب  به  دست  وی  مورد 
که  صورتی  در  داد  هشدار  زدو 
کرسی اشغال شده ی او، برایش داده 
اعتصاب  به  مرگ  سرحد  تا  نشود، 

خود ادامه خواهند داد.

دست آوردهای زنان در معرض تهدید است

یک خانم جوگی درجوزجان خود را حلق آویزکرد

یک جسد ناشناخته در شهر شبرغان پیدا شد
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1074روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خواهری را با خود داریم که برادرزاده اش، 
از سوی نیروهای خارجی به شهادت رسیده 
بیان  چنین  را  حادثه  چگونگی  او  است. 
این  کشورمان،  تاریخ  طول  »در  می دارد: 
ملت قربانی خشونت های بیگانگان و تعدادی 
دهه  چهار  درطی  شده اند.  شرور  افراد  از 
نخستین  در  زیرا  کشیدیم؛  زجر  بسیار  اخیر 
روزهای کودتای 7 ثور کشور را به خاک و 
خون کشانیدند و بعد از پیروزی مجاهدین، 
آغاز فصل جدید دربدری این ملت بود که 
است.  عاجز  آن  تلخ  حقایق  نوشتن  از  قلم 
گردید  باعث  بدبختی ها  و  جنگ ها  همان 
دیگری  جنایت کار  و  سیاه دل  گروه  که 
به نام طالبان به صحنه آمد. این گروه نیز در 
جنایت ها از حکومت های قبل کم نیاورد و 

8صبح، جوزجان: صبح روز دوشنبه حوالی ساعت 
از  یکی  متعلم  که  نغمه  بنام  جوانی  دختر  شش صبح 
پسر  سوی  از  است،  شبرغان  شهر  دینی  مدرسه های 

کاکایش اختطاف گردید.  
مدیرجنایی  عبدالمالک ممنون  گفته سمونوال  به 
جوزجان بعد از اختطاف این دختر خانم، عریضه ای از 
سوی خانواده کاکایش در پیوند به موضوع به پولیس 
بوده  کاکایش  پسر  نامزد  دختر  این  گویا  که  رسیده 

است. 

انتقال زایران حج افغان به عربستان دیروز آغاز  روند 
به  اوقاف  و  وزارت حج  معین  عابد  الحق  داعی  شد. 
که  بود  »قرار  است:  گفته  باستان  بست  خبرگزاری 
خاطر  به  اما  شود  آغاز  حجاج  پرواز  گذشته  هفته 
روند  عبدالحق،  راهی  چهار  در  امنیتی  دشواری های 

انتقال زایران حج به تاخیر افتاد.«
به گفته او، پس از حمله از ساختمانی در چهار راهی 
عبدالحق باالی سفارت امریکا و مرکز فرماندهی ناتو، 
عربستان  به  سعودی  عربستان  سفارت  کارمندان  تمام 
ویزا  توزیع  روند  و  برگشته  تازگی  به  که  بودند  رفته 

برای زایران افغان با برگشتن آنها، آغاز شد.
آقای عابد افزود که انتقال حجاج افغان، امسال بربنیاد 
هوایی  شرکت های  سوی  از  وزیران،  شورای  فیصله 

خاطر  به  و  می گیرد  صورت  ایر  کام  و  آریانا 
گذشته  سال های  در  که  اختالس  از  جلوگیری 
صورت گرفته بود، امسال برای شرکت های زیارتی 

خصوصی در افغانستان سهمیه داده نشده است.
به  افغان  زایر  هزار  دو  روزانه  که  داشت  اظهار  او 
قرار  و  شد  خواهند  داده  انتقال  سعودی  عربستان 
به  حج  متقاضی  سی هزار  انتقال  روند  که  است 

عربستان سعودی در پانزده روز تکمیل شود.
به گفته او، هزینه سفر هر زایر به عربستان سعودی 
3100 دالر است که در مقایسه به سال گذشته 275 

»چند  می گوید:  نموده  رد  را  ادعا  این  دختر  مادر  اما 
دفعه انان به خواستگاری دخترم آمده بودند، ولی ما به 

این وصلت موافقت نکرده بودیم.«
مدیر جنایی افزود: در پیوند به قضیه پنج تن از سوی 
تاهنوز دوتن  است که  معرفی گردیده  خانواده دختر 
انان باز داشت شده و سه تن دیگر در شهر مزار شریف 

به سر می برند.
گفتنی است که از سرنوشت دختر اختطاف شده تاهنوز 

اطالعی در دست نیست.

دالر افزایش یافته است و از سویی هم هزینه قربانی نیز 
به دوش خود حجاج می باشد.

عابد می گوید که نسبت به سال های گذشته، وزارت 
حج و اوقاف برای زایران امکانات و محل بود و باش 
بهتری تدارک دیده و خدمات ترانسپورتی در داخل 
عربستان از جده به مکه و مدینه نیز روی دست گرفته 
شده تا زایران از نگاه ترانسپورتی با دشواری روبه رو 

نشوند.
این در حالیست که در سال گذشته روند انتقال زایران 
با دشواری های زیادی روبه رو شده  به عربستان  حج 
نبود محل  ارایه خدمات الزم و  بود و زایران از عدم 
از سوی وزارت حج در عربستان  باش مناسب  بود و 

سعودی، شکایت داشتند.

دو جوان به اتهام اختطاف در جوزجان 
بازداشت شدند

اولین کاروان زایران افغان عازم عربستان 
شدند

حتا گوی سبقت را از آنها ربودند. در حال 
ما  کشور  در  بین المللی  نیروهای  که  حاضر 
بهتر  اینکه  جای  به  اوضاع  دارند،  فعالیت 
شود، نسبت به گذشته بدتر شده است؛ زیرا 
قبال مردم یک دشمن به نام طالبان داشتند، اما 
این بار نیروهای خارجی نیز سبب آزار مردم 

ما شدند. یک نمونه آن این شهادت برادرزاده 
من است، او جوانی بود که در والیت میدان 
زندگی می کرد.  در یکی از روزها او در مسیر 
راه همراه بایسکل در حرکت بوده، نیروهای 
خارجی از ساحه می گذرند و زمانیکه یکی از 
برمی خورد  کنار جاده  ماین  با  آنها  موتر های 

روان  راه  مسیر  در  که  را  افرادی  تمام  آنها 
نتیجه  در  می دهند.  قرار  رگبار  مورد  بودند 
از عابرین که در چهار اطراف  تعداد زیادی 
در  می شوند.  شهید  و  مجروح  بودند،  حادثه 
نیز شهید می شود، زیرا  برادرزاده ام  میان  این 
صرف  و  می نماید  اصابت  او  سر  در  مرمی 
باقی  گردن  طرف  به  سر  پایین  قسمت  یک 
پیدا  اصال  او  سر  قسمت های  دیگر  می ماند، 
کی  دست  از  که  بگوید  شما  حال  نشد. 
به  که  هر  بریم؟  شکایت  کی  پیش  و  ننالیم 
باید  می دهد.  قرار  هدف  را  ما  خود،  نوبت 
مدت  همین  طول  در  جنایت ها  تمام  عامالن 
و  ضدبشری  و  وحشیانه  اعمال  مرتکب  که 
انسانی شده اند، مجازات شوند وگرنه قوانینی 
از دست  را  ارزش خویش  است  که موجود 
را  مظنونی  و  متهم  هیچ  دیگر  و  می دهند 
و  تطبیق  خواهان  ما  کرد.  مجازات  نمی توان 
اجرای عدالت در تمام عرصه های زندگی در 

کشور خود هستیم.«  

برادرزاده ام شهید شد
او جوانی بود که در والیت میدان زندگی می کرد.  در یکی از 

روزها او در مسیر راه همراه بایسکل در حرکت بوده، نیروهای 
خارجی از ساحه می گذرند و زمانیکه یکی از موتر های آنها با ماین 
کنار جاده برمی خورد آنها تمام افرادی را که در مسیر راه روان 

بودند مورد رگبار قرار می دهند. در نتیجه تعداد زیادی از عابرین 
که در چهار اطراف حادثه بودند، مجروح و شهید می شوند. در این 

میان برادرزاده ام نیز شهید می شود
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و  افغانستان  دولت های  میان  تنش ها  افزایش  با  همزمان 
سوی  از  سیاسی  فشارهای  افزایش  همچنین  و  پاکستان 
حمایت  دلیل  به  پاکستان  دولت  باالی  امریکایی  مقام های 
سازمان استخباراتی آن کشور از شبکه ی تروریستی حقانی 
در افغانستان، رییس جمهور کرزی در نظر دارد امروز برای 

دیدار با مقام های هندی، وارد دهلی جدید شود.
که  گرفت  اوج  زمانی  پاکستان  و  افغانستان  میان  تنش ها 
یک  توسط  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  برهان الدین 
پاکستانی در منزلش در کابل ترور شد. مقام های  شهروند 
در  ربانی  آقای  ترور  طرح  که  می گویند  افغانستان  دولت 
می گوید  داخله  وزیر  حتا  و  شده  ریخته  پاکستان  کویته 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  طرح،  این  اجرای  در  که 

)آی اس آی( نیز دست داشته است.
توسط یک  سنبله  نهم  و  بیست  ربانی، سه شنبه  برهان الدین 
رهبران  سوی  از  صلح  پیام آور  را  خود  که  انتحارکننده 
قتل  به  بود،  کرده  معرفی  کویته  شورای  به  موسوم  طالبان 
توسط  ترور  این  که  می گوید  افغانستان  دولت  رسید. 
شبکه ی حقانی صورت گرفته است و این شبکه در ارتباط 

نزدیک به سازمان استخباراتی پاکستان قرار دارد.
از  پس  پاکستان  دولت  همچنین 
سفارت  بر  شورشیان  حمالت 
در  ناتو  فرماندهی  مرکز  و  امریکا 
امریکایی  مقام های  سوی  از  کابل، 
است.  گرفته  قرار  بیشتر  فشار  تحت 
که  می گویند  امریکایی  مقام های 
در  که  حقانی  تروریستی  شبکه ی 
از  است،  داشته  دست  حمالت  این 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  سوی 
حمایت می شود. مقام های پاکستانی 
انجام  برای  فشارها،  این  از  پس  نیز 
این که  دادن  نشان  و  سیاسی  مانور 
کشورها  دیگر  حمایت  از  پاکستان 
از  برخی  به  است،  برخوردار  نیز 
کشورهای منطقه از جمله چین سفر 

کرده اند.
اما با افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان و تحت فشار 
امریکا،  دولت  سوی  از  پاکستانی  مقام های  گرفتن  قرار 
جمهور  رییس  می گویند  سیاسی  کارشناسان  از  برخی 
دادن  قرار  فشار  تحت  برای  تا  است  گرفته  تصمیم  کرزی 
اصلی  رقبای  از  هند  کند.  سفر  هند  به  پاکستان،  بیشتر 
بارها  پاکستان  دولت  می رود.  شمار  به  منطقه  در  پاکستان 
کرده  نگرانی  ابراز  هند  و  افغانستان  دولت های  نزدیکی  از 

هارون میر می گوید که این سفر نه تنها یک 
مانور سیاسی علیه پاکستان، بلکه اشاره ای 

به سوی آن کشور است. به گفته ی او، رییس 
جمهور کرزی که پیش از این در مقابل پاکستان 

سیاست »نرم« را در پیش گرفته بود، اما 
یکبارگی تغییر جهت داده و می خواهد با هند 
روابط نزدیک تر داشته باشد. آقای میر افزود: 

»این سفر نه تنها یک مانور سیاسی است، 
بلکه یک پیام برای پاکستانی هاست. بیشتر از 
دو سال که رییس جمهور سیاست نرم را در 

مقابل پاکستان در پیش گرفته بود، حال رییس 
جمهور افغانستان به یکبارگی تغییر جهت داد و 
نه تنها که پاکستان را با لحن شدید انتقاد کرد 
بلکه حاال از پاکستان فاصله می گیرد و به طرف 
هند می رود؛ هندوستانی که نه تنها در تقابل با 
پاکستان قرار دارد، بلکه در رقابت با پاکستان 
در افغانستان قرار دارد و این خودش یک زنگ 

خطر برای پاکستان است.«

از   بامیان   – کابل  سرک  دوم  بخش  قیرریزی  کار 
به صورت  بامیان روز یک شنبه  تا شهر  اونی  کوتِل 
معاون دوم رییس جمهور آغاز  با حضور  و  رسمی 
برسد،  اکمال  پایه  به  پروژه  بخش  این  اگر  شد. 
سرک  طریق  از  کابل  به  نیز  بامیان  والیت  مرکز 
تا  می شود  باعث  کار  این  شد.  خواهد  وصل  پخته 
شود  ایجاد  بامیان  و  کابل  بین  ترانسپورتی  سهولت 
و چشم انداز جدیدی را در عرصه رفاه مردم بامیان 

ایجاد کند.
در سال های آغازین استقرار نظام سیاسی جدید در 
افغانستان، رییس جمهور کرزی خبر احداث سرک 
جدیدی را بین کابل – هرات از طریق بامیان و غور 
اما  اعالم شد،  برنامه  این  بود. آن زمان  اعالم کرده 
اجرای آن به کندی آغاز گردید و به کندی نیز پیش 
رفت. اینک و در دهمین سال حکومت جدید، کار 
قیرریزی بخش دوم این سرک آغاز شده و این امید 
را ایجاد کرده است که این پروژه در یکی دوسال 

آینده بتواند به پایه اکمال برسد.
محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور کرزی 
که به خاطر افتتاح این سرک به والیت میدان وردک 
رفته بود، گفته است که کار قیریزی این سرک از 
در  یافت.  خواهد  ادامه  نیز  هرات  والیت  تا  کابل 
معاون  خلیلی  است که کریم  آمده  خبرها همچنین 
دوم رییس جمهور بخش اول سرک کابل – بامیان 
نیز  را  دارد  امتداد  اونی  کوتل  تا  شهر  میدان  از  که 

افتتاح کرده است.
حاشیه  از  باعث  این که  بر  عالوه  بامیان کابل  سرک 
می گردد،  والیت  این  مردم  و  بامیان  شدن  خارج 
برای دولت و سایر هموطنان نیز کارآیی های زیادی 
هرات  و  غور  تا  سرک  این  اگر  داشت.  خواهد 
ترانسپورتی در  امنیت  تا  باعث می شود  یابد،  امتداد 
هر شرایطی وجود داشته باشد. هم اکنون جاده کابل- 
شده  ساخته  زیاد  بسیار  هزینه  با  که  هرات  قندهار- 
است، برای بسیاری از مردم به دلیل شرایط نامطلوب 
امنیتی قابل استفاده نمی باشد؛ اما این وضعیت نسبت 
به سرک کابل – هرات از طریق والیت های غور و 

بامیان وجود نخواهد داشت.
از  که  اجناسی  تا  شد  خواهد  باعث  سرک  این 
بازارهای  وارد  ترکمنستان  و  ایران  کشورهای 
به  کمتر   هزینه  با  می گردد،  افغانستان  مصرفی 
شرقی  و  مرکزی  والیت های  در  مصرفی  بازارهای 
برای مردم عرضه گردد  مناسب تر  قیمت  با  و  برسد 
و باعث کاهش هزینه های مصرفی در زندگی مردم 

شود. 
نیز خواهد  را  فایده  این  این سرک  دیگر،  از سوی 
برای  را  متعددی  شغلی  فرصت های  که  داشت 

است. پاکستان در تالش است تا جلو نفوذ هند در افغانستان 
را بگیرد، اما دولت های افغانستان و هند با وجود تالش های 
بیشتر  خود  روابط  گسترش  به  پاکستان،  تخریب کارانه ی 

تالش کرده اند.
مانور سیاسی

رییس  سفر  که  می گویند  کارشناسان  این  حال،  این  با 
منطقه،  در  پاکستان  اصلی  رقیب  هند،  به  کرزی  جمهور 
مانور سیاسی در مقابل پاکستان است. کارشناسان می افزایند 
خشم  باعث  هند،  به  افغانستان  جمهور  رییس  سفر  که 

پاکستان می شود.
از کارشناسان سیاسی معتقد است  احمد سعیدی، یک تن 
بیشتر  پاکستان  هند،  به  افغانستان  رییس جمهور  با سفر  که 
تحت فشار سیاسی قرار خواهد گرفت، اما این سفر »تشنج« 
آقای  »سفر  می گوید:  سعیدی  آقای  کرد.  بیشتر خواهد  را 
و  می دهد  زور  را  پاکستان  شک  بدون  هند،  به  کرزی 
پاکستان در مقابل این سفر عکس المعل منفی نشان خواهد 
داد.« او همچنین افزود: »همین که پاکستان احساس کند که 
افغانستان دوست دیرینه ی هند می شود و هند از سیاست های 
افغانستان در منطقه دفاع می کند، نگرانی و تشویش پاکستان 

سرنوشت  نمی تواند  سفر  این  اما  می شود.  بیشتر  نحوی  به 
صلح را رقم بزند و مداخله ی پاکستان را سریع تر و زیادتر 

می کند.«
همچنین هارون میر می گوید که این سفر نه تنها یک مانور 
سیاسی علیه پاکستان، بلکه اشاره ای به سوی آن کشور است. 
به گفته ی او، رییس جمهور کرزی که پیش از این در مقابل 
پاکستان سیاست »نرم« را در پیش گرفته بود، اما یکبارگی 
تغییر جهت داده و می خواهد با هند روابط نزدیک تر داشته 
سیاسی  مانور  یک  نه تنها  سفر  »این  افزود:  میر  آقای  باشد. 
است، بلکه یک پیام برای پاکستانی هاست. بیشتر از دو سال 
که رییس جمهور سیاست نرم را در مقابل پاکستان در پیش 
گرفته بود، حال رییس جمهور افغانستان به یکبارگی تغییر 
جهت داد و نه تنها که پاکستان را با لحن شدید انتقاد کرد 
بلکه حاال از پاکستان فاصله می گیرد و به طرف هند می رود؛ 
هندوستانی که نه تنها در تقابل با پاکستان قرار دارد، بلکه 
در رقابت با پاکستان در افغانستان قرار دارد و این خودش 

یک زنگ خطر برای پاکستان است.«
این کارشناس سیاسی تاکید کرد که افغانستان با تحت فشار 
قرار گرفتن پاکستان از سوی کشورهای عضو ناتو، ایاالت 
متحده امریکا، به فرصت جدید دست یافته است. به گفته ی 
افغانستان مشخص شده و می توان  اکنون جهت دولت  او، 

تعریف بهتری از دشمن ارایه کرد.
اما مقام های وزارت امور خارجه می گویند که سفر رییس 
جمهور به هند، جهت بحث روی گسترش روابط اقتصادی 
موسی زی،  جانان  می گیرد.  صورت  کشور  دو  سیاسی  و 
یک  در  یک شنبه  روز  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری گفت که سفر آقای کرزی به هند، از زمان 
برنامه ریزی شده  افغانستان  به  هند  سفر رسمی نخست وزیر 

بود.

کسانی که در حاشیه ی این سرک زندگی می کنند، 
مردم  از  بسیاری  برای  این سرک،  زیرا  کند.  ایجاد 
فرصت  و غور  بامیان  میدان وردک،  در والیت های 
و  کار  به  دست  آن  مسیر  در  تا  کرد  خواهد  ایجاد 
زندگی  در  را  بهتری  بستر  و  بزنند  بارهای جدیدی 

خویش فراهم سازند.
می شود،  باعث  سرک  این  احداث  آن،  کنار  در 
به  راستای  در  دولت  اقتصادی  کالن  برنامه  تا 
نیز  حاجی گک  آهن  بزرگ  معدن  مزایده گذاشتن 
امکان پذیر گردد. دولت افغانستان روی بهره برداری 
از معادن حساب خاصی باز کرده است و این را یکی 
از راه های تامین هزینه های خود می داند. یکی از این 
افغانستان  دولت  برای  اقتصادی  نظر  از  که  معادن 
آهن حاجی گک  معدن  دارد،  زیادی  بسیار  اهمیت 
گزارش ها،  برخی  نظر  از  که  می باشد  بامیان  در 
از  یکی  و  آسیا  قاره ی  در  آهن  ذخیره  بزرگترین 
محسوب  جهان  سطح  در  آهن  بزرگ  ذخیره های 

می شود.
توجه  تا  است  کرده  زیادی  تالش  این که  با  دولت 
در  مشارکت  برای  را  بین المللی  سرمایه گذاران 
این  اما  کند،  جلب  معدن  این  داوطلبی  و  مزایده 
آن گونه  و  است  نرسیده  جایی  به  تاکنون  تالش ها 
قرار است  اعالم شده،  نهادهای دولتی  از سوی  که 
صورت  نزدیک  آینده ی  در  معدن  این  داوطلبی 
گیرد. به همین دلیل برخی از کارشناسان می گویند 
سرک  به  دولت  توجه  باعث  که  عواملی  از  یکی 
کابل بامیان شده است، تسریع در جهت جلب توجه 
سرمایه گذاران عمده ی بین المللی برای مشارکت در 
طرح داوطلبی معدن حاجی گک می باشد. چه اینکه 
– بامیان،  از  تسریع کار سرک کابل  هدف دولت 
کمک به تسریع پروسه های مربوط به معدن حاجی 
اجرای  دولت،  اصلی  هدف  اینکه  یا  و  باشد  گک 
یک برنامه ی عمده و زیربنایی بازسازی ملی باشد، 
این معدن در ایجاد سهولت در بهره برداری از معدن 
حاجی گک و جلب توجه سرمایه گذاران بین المللی 

نیز به آن کمک می کند.
از زاویه ی دیگر، اهمیت این سرک در این است که 
احداث و تکمیل آن می تواند به شعارهای کمرنگ 
وحدت، همبستگی و مشارکت ملی نیز رنگ بدهد. 
زیرا ساخت این سرک، در کنار فایده هایی که برای 
دولت و مردم دارد، باعث می گردد تا دولت از زیر 
راستای  در  چرا  که  شود  خارج  پرسش  این  فشار 
برنداشته  را  مهمی  قدم  مرکزی،  مناطق  بازسازی 
است. از همین رو می توان گفت که این سرک یکی 
از برنامه های استراتژیک سیاسی اقتصادی است که 
می تواند چشم انداز جدیدی را در کشور ایجاد کند.



سال پنجم   شماره مسلسل 1252    سه شنبه 12 میزان 1390   

سفر رییس جمهور به هند 
مانور سیاسی علیه پاکستان

سرک کابل – بامیان 
چشم انداز جدید 

به افغانستان
    محمد هاشم قیام ظفرشاه رویی
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با اینکه چالش های امنیتی همچنانی که در تمام کشور 
نیز از این  تاثیرات مخرب خود را گذاشته و هرات را 
چالش بی نصیب نگذاشته است، سال 1390 برای هرات 

سال رشد اقتصادی محسوب می شود. 
 بر اساس آمار ی که نهاد های مختلف اقتصادی دولتی 
طول  در  توانسته  هرات  داده اند،  ارایه  غیردولتی  و 
مجرای  از  فوق العاده ای  عواید   1390 سال  اول  نیمه ی 

فعالیت های مختلف اقتصادی به دست بیاورد. 
هرات  والیت  گمرک  مسووالن  که  آماری  اساس  بر 
ارایه کرده است، تنها در ربع اول سال 1390 خورشیدی 
عواید این اداره بیش از چهار میلیارد افغانی بوده است؛ 
درحالی که در ربع اول سال گذشته این عواید نزدیک 

به سه میلیارد افغانی می رسید. 
هرات  والیت  گمرک  رییس  کامه وال  احسان اهلل 
تسهیالت  فراهم شدن  اصالحات،  »ایجاد  می گوید: 
فرار های  از  جلوگیری  و  تاجران  برای  بیشتر  گمرکی 

مالیاتی، باعث رشد عواید گمرکی هرات شده است.«
 آقای کامه وال ادامه می دهد: »در گذشته تاجران برای 
روز  چهار  تا  سه  گمرک،  از  کاال های شان  ترخیص 
وقت تلف می کردند، درحالی که با پروسیجر های نوین 
و افزایش زمان کار گمرک هرات، حاال در زودترین 
ترخیص  گمرک  از  تاجران  تجارتی  کاال های  فرصت 

می شود.«
در همین حال تاجران نیز در هرات از بهتر شدن فعالیت 
گمرک و تسهیالت کافی برای تاجران اظهار خرسندی 
می کنند و همچنان می خواهند تا این تسهیالت بهتر از 

این شود. 
عصمت اهلل وردک رییس کارخانه ی ذوب آهن »کابل 
فوالد« می گوید: »در صورتی که در عرصه ی تعرفه های 
فراهم  بیشتر  تسهیالت  مقداری  تاجران  به  گمرکی 
گردد، این وضعیت می تواند در رشد عواید و به تبعیت 

آن رشد اقتصادی و اشتغال زایی بیشتر موثر باشد.«

همایشی زیر نام »نقش آفرینی جندر از دیدگاه زنان، 
مشکل ها و راه کارها« با هم آیی شماری از زنان فعال 
بدخشان  تخار،  کندز،  والیت های  مدنی  جامعه ی 
کندز  در  صلح  روزنه   موسسه ی  سوی  از  بغالن،  و 

راه اندازی شد.
در این همایش یک روزه که بیشتر از 150 تن از زنان و 
مردان گردهم آمده بودند، روی مسایل حقوق جنسی 
زنان سخنرانی هایی ایراد شد و تالش شد تا چالش ها 
و راه کارهایی فراراه کار زنان دریافته شود و راه هایی 

داخلی  اقالم  صادرات  میزان  افزایش  دیگر  سوی  از 
رشد  در  را  فزاینده ای  سهم  نیز  خارجی  بازار های  به 

اقتصادی هرات بازی می کند. 
بر اساس گزارش های منتشره، هرات در سال روان نسبت 
به سال گذشته افزایش قابل مالحظه ای را در صادرات 

اقالم داخلی به بازار های خارجی را شاهد بوده است. 
اول سال گذشته  ماه  این گزارش ها در شش  بر اساس 
بیش از پانزده هزار تن اقالم داخلی به خارج صادر شده 
است. در حالی که این آمار در شش ماه نخست امسال 
بیشتر از  به بیش از بیست هزار تن می رسد که ارزشی 

23 میلیون دالر را دارا می باشد. 
و  تجارت  اتاق  مدیرصادرات  حمیدی،  جیالنی  غالم 
این  بیشتر  که  می گوید  کشور  غرب  حوزه ی  صنایع 
اقالم به کشورهای ایران، ترکمنستان، امارات متحده ی 
و  عراق  ترکیه،  سوریه،  پاکستان،  هند،  چین،  عربی، 

اردن صادر شده است.
و  تازه  سبزیجات  و  میوه جات  طبی،  ازگیاهان  وی 
عنوان  به  زعفران،  و  تعمیراتی  سنگ  قالین،  خشک، 

اقالم عمده ی صادرشده نام می برد. 
به گفته ی آقای حمیدی، بخش عمده ی اقالم صادراتی 
از والیت هرات و بقیه از والیات بادغیس، غور و فراه 

بوده است.

پیشنهاد  زنان،  علیه  جنسی  تبعیض  برداشتن  برای 
و  آگاهی دهی  با  جنسی  نابرابری  دامنه ی  تا  گردید 
مبارزه با سنت های خرافاتی ای که به جای فرهنگ و 

دین حرف نخست را می زنند، برچیده شود.
که  داشتند  ابراز  همایش  این  اشتراک کنندگان 
سیاست های  و  جامعه  در  زنان  فیزیکی  حضور  تنها 
کشوری، بسنده نیست و باید حضور بانوان از شکل 
نمادین  بیرون آورده شود و به گونه ی واقعی، فرایند 
پیاده  تصمیم گیری ها  در  زنان  راستین  حضوریابی 

اول سال 13٨9، حدود  ماه  حمیدی گفت که درشش 
1۶ هزار تن اقالم مختلف به ارزش بیش از 22 میلیون 
دالر، از هرات به خارج از کشور صادر شد و در شش 
اقالم  تن   ٨00 و  هزار  بیست   ،1390 سال  نخست  ماه 
مختلف به ارزش 23 میلیون و 3۶0 هزار دالر از طریق 
این  است که  به کشورهای مختلف صادر شده  هرات 

آمار نشان دهنده ی رشد صادرات کشور است. 
رشد  برای  مناسبی  موقعیت  را  هرات  نیز  کارشناسان 
اقتصادی با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در 

این والیت می دانند. 
به عقیده ی آنان وجود دو بندر مهم تجارتی، موجودیت 
شهرک صنعتی قوی با بیش از یک میلیارد دالر هزینه، 
می تواند  نسبی  امنیت  و  مختلف  معادن  موجودیت 
والیت  یک  اقتصادی  رشد  مهم  اصل  های  عنوان  به 

محسوب شود. 
هرات  والیت  در  اقتصادی  کارشناس  بارز،  آرش 
این  ظرفیت های  عنوان  به  که  را  مختلفی  فکتور های 
والیت جهت رشد اقتصادی مطرح هست بر می شمارد. 
او می گوید: »بیشترین نفوس هرات را ولسوالی های آن 
میزان  به  متکی  بیشتر  مردمش  عواید  و  می کند  احتوا 
زارعین  اکثر  امسال  می باشد؛  زراعتی شان  حاصالت 
و  کرده اند  تکیه  زعفران  زراعتی  محصول  به  هرات 

شود.
صلح«،  »روزنه   موسسه ی  رییس  والجی،  مسلمه 
برگزاری  آرمان  همایش،  این  اصلی  برگزارکننده ی 
این برنامه را، همصدایی زنان چهار والیت، در برابر 
خوانده،  اجتماع  و  خانواده  در  جنسی  نابرابری های 
و  فیزیکی خانم ها در سیاست  تنها حضور  گفت که 
اجتماع و خانواده، بسنده نیست، باید این حضور، در 

هر بخش احساس  شود.
فعاالن  زنان،  امور  ریاست های  نمایندگان  و  رییسان 
نهادهای جامعه ی مدنی، استادان دانشگاه و نمایندگان 
زن در شوراهای والیتی والیت های تخار، بدخشان، 
بغالن و کندز در این همایش، شرکت داشتند و روی 
بحث  )جندر(  جنسیتی  حقوق  وضعیت  چگونگی 
سدها،  گشایش یابی  برای  را  راه کارهایی  و  کردند 

پیشنهاد کردند.
گالیه ها و شکایت های زنان فعال جامعه ی مدنی در 

این همایش، به انتقادهایی از دولت نیز انجامید.
در  برتر«  »زنان  مدنی  نهاد  مسوول  اصیل،  شکریه 
والیت بغالن، با یادکردی از تبعیض جنسیتی در برابر 
نماینده ی  سال  چهار  که  آن  با  »خودم  گفت:  زنان، 
آزمون  در  بوده ام،  بغالن  والیتی  شورای  در  مردم 
رقابت بر سر بست معاونیت والیت بغالن نامزد بودم، 
آزمون سپری شد و هرگونه ای که بود گذشت، ولی 
بر بنیاد اطالعاتی که یافتم رییس جمهور گفته است 
که در شرایط کنونی، به ویژه در والیت بغالن، معاون 

بودن یک زن پذیرفتنی نیست.«
او گفت: »حاال شما بگویید، یک زن شناخت کافی 
داشته باشد، چهار سال نمایندگی شورای والیتی مردم 
را به دوش داشته باشد، سال های سال ماموریت دولتی 
داشته باشد، جراات این را نیز داشته باشد که در بست 
معاونیت خود را نامزد کند و آزمون را سپری کند، 
چگونه پذیرفتنی نیست که معاونیت والیت را به پیش  

ببرد؟«

میزان حاصالت این محصول به طرز چشمگیری بیش 
از هر سالی پیش بینی شده است. این درحالی است که 
از  نیز در خارج  را  نسبتا خوبی  بازار های  این محصول 

افغانستان پیدا کرده است.«
آقای بارز می افزاید: »در بخش صنعت شهرک صنعتی، 
سرمایه گذاری ها  میزان  زمین،  نمرات  استرداد  دلیل  به 
بیشتری  تولیدات  شاهد  و  یافته  افزایش 

نسبت سال گذشته می باشیم.«
هزار   350 دارای  هرات  وی،  گفته ی  به 
دستگاه قالین بافی دستی بوده که امسال با 
مطالعه و تمرکز بیشتر روی قالین هرات 
قالین،  تولیدات  ساختن  منسجم  برای  و 

شهرک قالین هرات ساخته شده است.
تولیدکنندگان  تمامی  که  داد  ادامه  او 
قالین در یک محیط مجزا به میزان بیشتر 
و  داخلی  مشتریان  نیازمندی های  طبق 
و  رنگ  و  اندازه  لحاظ  از  چه  خارجی 
داخلی  بازار های  در  متفاوت  طرح های 
عرضه  را  خود  محصوالت  خارجی،  و 

می کنند. 
نسبت  به  هرات  ابریشم  که  می دارد  اظهار  بارز  آقای 
است  برخوردار  باالتری  کیفیت  از  گذشته  سال های 
بازار های  در  دیگر  یکبار  آینده  سال  در  است  قرار  و 

جهانی جایگاه خودش را تثبیت کند.
جواز های  صدور  افزایش  بارز  آقای  گفته  به  همچنین 
بازار  تبدیل  گچ،  واردات  ممنوعیت  بررسی  تجارتی، 
هرات،  در  نفتی  مواد  آزاد  رقابت  بازار  به  سازش 
منجر  هرات  گمرکی  محصوالت  عواید  افزایش  به 
هرات  گمرک  واردات  میزان  افزایش  و  است  شده 
و  هرات  در  عمومی  عواید  افزایش  نشان دهنده ی 

بلندرفتن سطح تقاضا در هرات است.
عنوان  به  را  است که هرات  هنوز هم زود  این حال  با 
بنامیم؛ چرا  افغانستان  اقتصادی  برای رشد  الگو  شهری 
که با تمام این حرکت های مثبت هنوز هم چالش هایی 
فرار راه رشد اصولی اقتصادی در هرات موجود است 
در  همیشه  که  است  امنیتی  وضعیت  آن  مهم ترین  که 

حالت شکننده ای قرار داشته است. 
جریان  که  است  چالش هایی  جمله  از  نیز  اداری  فساد 
مشکل  با  هرات  در  را  آزاد  تجارت  و  سرمایه گذاری 
رشد  روی  می تواند  مسایل  این  و  می سازد  روبرو 

اقتصادی سریع هرات تاثیر مستقیم داشته باشد. 

شرعیات  دانشکده ی  استاد  جهاد،  عاکف  محمد 
که  این  از  انتقاد  با  سخنرانی اش  در  تخار،  دانشگاه 
می گویند  کندز  والیت  زنان  امور  ریاست  مسووالن 
نمی خورند،  بر  مشکل  به  زنان  اداره ی  هیچ  در  که 
گفت که وضعیت زنان را در اداره های دولتی بررسی 
از خودسوزی ها و  بررسی کنید،  نکنید، در روستاها 

خشونت ها به خاطر جنسیت آمارگیری کنید.
در  اداره ای  هر  در  که  کس  »هر  گفت:  جهاد  آقای 
دولت کنونی کار می کند، به این معناست که قانون  
به  که  است  ناگزیر  است،  پذیرفته  را  کنونی  دولت 
زنان مشکل ایجاد نکند، این یک امتیاز و دست آورد 

نیست.«
منع  قانون  که  بود  این  سر  بر  دیگر سخنرانان  حرف 
خشونت علیه زنان با آن که قانون خوبی است، ولی به 
گفته ی برخی مسووالن بخش زنان در این کنفرانس، 
از سوی شماری مردود خوانده شده و نقض می شود.

و  اساسی  قانون  که  گفت  پیوند  این  در  جهاد  آقای 
قانون منع خشونت علیه زنان و پذیرش کنوانسیون های 
حقوق بشری توسط دولت افغانستان، جایگاه خوبی را 
برای تضمین همه ی حقوق زنان در نظر گرفته است، 
ولی تنها با تطبیق این قانون و با رعایت کنوانسیون های 
حقوق بشری در این زمینه، می توان به ارزش  این مواد 

دست یافت و کاری برای زنان کرد.
در بخش دوم همایش »نقش آفرینی جندر از دیدگاه 
زنان، مشکل ها و راه کارها«، سخنرانی های علمی روی 
چگونگی رساندن حقوق زنان به آنان پیشکش شد و 
سخنرانان،  ازسوی  گردهم آمدگان،  پرسش های  به 

پاسخ ارایه شد.
یک  در  زنان  واقعی  حضور  بخش  این  سخنرانان 
جامعه را نشانه ی توسعه یافته گی آن جامعه خواندند و 
گفتند که اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه بخش های 

کشورداری مدنی، نیازمند حضور زنان است.


هرات در مسیر رشد اقتصادی 
 آژند ـ هرات 

تنها حضور فیزیکی زنان 
بسنده نیست

زنان شمال شرق در همایشی در کندز: 

 نورالعین ـ کندز

ACKU
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دندان  تا  سربازان  دژ  از  اکتوبر،  اول  شنبه  چاشتگاه 
مسلح پولیس ملی و تدابیر شدید امنیتی می گذرم تا 
خودم را به ساختمان انستیتیوت فرانسه واقع در لیسه 
استقالل برسانم. در تاالر این انستیتیوت تا یک ساعت 
دیگر قرار است اتفاق بزرگی بیفتد. این اتفاق بزرگ 
فلم  پاییزی  جشنواره ی  نخستین  گشایش  مراسم 
جشنواره ی  چنین  برگزاری  است.  کابل  بشر  حقوق 
فلم نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه به 

من بغض ترکیده ی انسان ستمدیده افغانستان هستم؛ 
تلقی می شود  ما جنس دوم  انسانی که در وطن  آن 
این  ترکش  از  فریادی که  امیدوارم  افغان.  یعنی زن 
بغض تولید می شود؛ به وسعت جهان طنین انداز شود. 
شتافتن یک زن به پیشواز مرگ، آنهم به منظور مبارزه 
با ستم و زورگویی قرون وسطایی بر خانه ملت، شاید 
بلندترین فریاد ممکن در این کشور باشد. فریادی که 
اگر نتواند پرده های گوش انسان های لمیده بر چوکی 
کشورم را به لرزه در آورد؛ شاید بتواند وجدان های 
برخواب نرفته ی انسان های آزادی دوست جهان را به 
استخوان  از شکستن  بدهد. فریادی که  شدت تکان 
را  جهان  شاید  می پیچد،  فضا  بر  زن  یک  نحیف 

متوجه کند که در افغانستان چه می گذرد؟
برای  من  مبارزه ی  که  می کنم  اعالم  جهان  به  من 
حکومت  اال  و  نیست!  چوکی  به دست آوردن 
من  به  را  چوکی ها  بهترین  افغانستان،  ستم  پوسیده ی 
از  پاسداری  برای  من  مبارزه ی  بود.  کرده  پیشکش 
حق، عدالت و آزادی انسان این سرزمین و نسل های 

شمول کشورهای آسیای میانه و کشورهای حاشیه ی 
دهلیز  در  است.  بی سابقه  و  کم نظیر  فارس  خلیج 
سینمای  نام آشنای  چهره ی  با  ساختمان  این  مدور 
افغانستان و عضو هیات داوران این جشنواره، همایون 
فرانسه آمده است و پس  از  برمی خورم که  کریمپور 
می شوم.  نایل  دوست  این  دیدار  به  دیری  سالیان  از 
نامور  چهره های  از  یکی  مروت  همایون  بعد  اندکی 
به  را  بهشت«  از  سیبی   « فلم  که  افغانستان  سینمای 

و  ذلت بار  زندگی  بین  می خواهم  است.  من  از  بعد 
مرگ افتخارآفرین، مرگ را انتخاب کنم؛ تا حداقل 
یتیمم،  کودکان  و  من  هم نوع  و  همجنس  انسان های 
تجربه  را  ذلت بار  زندگی  من  مثل  دیگر  من،  از  بعد 

نکنند و آزاد زیست نمایند.
برج  تا  می کنم  ویران  را  زندگی ام  باروی  و  برج  من 
پیدا کند که  استحکام  نظام کشورم آن قدر  باروی  و 
دیگر هیچ حکومتی، کودتا علیه خانه ی ملت را حتا 
که  چوکی ای  می خواهم  من  نپروراند.  هم  تخیل  در 
هیچ  توسط  دیگر  می دهد؛  خود  نمایندگان  به  ملت 
این  از  بعد  می خواهم  من  نباشد.  ستاندنی  قدرتی 
پیاده  و  مردم  نمایندگی  بین  عظیم  تفاوت  حکومت، 
نظام شدن حکومت را به درستی درک کند. این است 

منطق من و این است انگیزه اعتصاب من. 
زنده باد آزادی، زنده باد افغانستان!

خیمه  ملی،  شورای  سرک  کابل،  بارکزی،  سیمین 
اعتصاب



انگیزه اعتصاب من

از  ما می پیوندند و پس  با  این جشنواره آورده است، 
لحظاتی داخل تاالر انستیتوت فرانسه می شویم. دکور 
نمایانگر  ساده و چشم گیر صحن برگزاری جشنواره، 
است.  جشنواره  این  مجریان  تحسین برانگیز  سلیقه ی 
آله  آنها  از  یک  که  محلی  هنرمند  دو  تختی  بروی 
موسیقی عجیبی در دست دارد، نشسته اند و به آرامی 
می نوازند. پسان تر دانستم که این دوهنرمند را از یکی 
در  تا  نموده اند  دعوت  بدخشان  روستاهای والیت  از 
بنوازند.  و  بگیرند  این جشنواره سهم  مراسم گشایش 
تاالر  لحظاتی  از  پس  و  می یابد  ادامه  مهمانان  ورود 
تا دقایقی دیگر هنرمندان  از مدعوین می گردد.  مملو 
سرانجام  و  می دهند  ادامه  هنرنمایی شان  به  بدخشی 
نواندیش حاضر می شود  امان پویامک شاعر نوگرا و 
دارد.  سیاسی  تم  می گیرد که  به خوانش  را  و شعری 
با  نوگرایانه  شعرهایی  از  بریده های  جوان  شاعر  این 
تم سیاسی را در البالی سخنرانی ها بار بار به خوانش 
می گیرد و فضای مراسم گشایش جشنواره را شاعرانه 

می سازد. 
قرار است مراسم گشایش جشنواره با سخنرانی آقای 
سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ آغاز یابد. 
نیافته  حضور  مراسم  در  دالیلی  بنابر  وزیر  جناب  اما 
ناراحت اند.  بابت  این  از  نیز  جشنواره  گردانندگان  و 
انستیتوت فرانسه  از رییس  گرداننده خوش بنیه مراسم 
مراسم  سخنران  نخستین  تا  می نماید  دعوت  کابل  در 
فرهنگی  روابط  مسوول  باشد.  جشنواره  گشایش 
فرهنگی  بخش  سفیر  افغانستان،  در  فرانسه  سفارت 
کمیته  رییس  و  افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت 
این  بعدی  سخنران های  افغانستان  برای  سویس 
مراسم اند که یکی پی دیگر در رابطه با مسایل حقوق 
بشر در جهان، مساعدت های کشورهای شان در ارتباط 
با مسایل حقوق بشر در افغانستان و اهمیت برنامه های 
به  سخنرانی ها  این  می نمایند.  سخنرانی  انسان دوستانه 
عالوه برگردان سخنان شان، اندکی به درازا می کشد 
دارند،  همسان  محتوای  سخنرانی ها  که  آنجایی  از  و 
تاالر  حاضران  در  کسالت باری  حالت  ایجاد  باعث 

می شوند. 
شفیعی  مالک  آقای  مراسم  این  سخنران  فرجامین 
سینمایی  باشگاه  رییس  و  نام آشنا  و  متعهد  فلم ساز 
بزرگ  جشنواره ی  این  مدیریت  که  است  افغانستان 
اشاره  با  و  می آید  استیج  روی  وی  دارد.  عهده  به  را 
با  رابطه  در  نخست  سخنرانی ها،  بودن  طوالنی  به 
سخنانی  منطقه  در  بشر  فلم حقوق  نبود جشنواره های 
این  در  سخنانش  از  بخشی  در  وی  می کند.  ایراد 
و  نخستین  جشنواره  »این  می دارد:  اظهار  چنین  مورد 
در  فلم هایی  که  است  منطقه  در  فلم  تنها جشنواره ای 

رابطه با مسایل حقوق بشر را از سراسر جهان و بیشتر 
از افغانستان به نمایش می گذارد. فلم هایی که فراتر از 
قصه های نمادین، واقعیت های زننده و ناهنجاری ها را 
به نمایش می گذارد. این فلم ها می توانند صدای رسایی 
باشند به خاطر روشن ساختن اذهان بینندگان در رابطه 
انسان های  نشان دهنده  و  مختلف  ملت های  مصایب  با 
شانرا  زندگی  که  ما  دنیای  در  بزرگ منش  و  جسور 

وقف نشان دادن تصویر این مصایب می نمایند.« 
از  گذار  چون  موضوعاتی  با  را  سخنانش  وی 
اهمیت  و  جشنواره  این  برگزاری  دشواری های 
برگزاری جشنواره های فلم در افغانستان دنبال می کند 
و با سپاسگزاری از نهاد های تمویل کننده این جشنواره 
و نهادهای همکار در برگزاری جشنواره، سخنانش را 

به پایان می برد. 
به  است  یافته  اختصاص  جشنواره  فرجامین  بخش 
جعفر  ساخته های  از  »اکوردیون«  کوتاه  فلم  نمایش 
به  از  سالیانی،  برای  که  ایرانی  نامور  فلم ساز  پناهی 
ساخته اند.  محرومش  انسانی  مصایب  کشیدن  تصویر 
و  می شود  مواجه  تماشاگران  گرم  استقبال  با  فلم  این 

مورد تحسین فراوان قرار می گیرد. 
سپاسگزاری  با  مراسم  جوان  گردانندگان  فرجام  در 
از اشتراک کنندگان، آنها را به صرف عصریه دعوت 
پاییزی  جشنواره  نخستین  گشایش  مراسم  و  می کنند 

فلم حقوق بشر به پایان می رسد. 
فلم   50 است  قرار  جشنواره  این  بعدی  روزهای  در 
سینما  فرانسه،  انستیتوت  تاالر  در  داخلی  و  خارجی 
تاالر  و  یوناما  مرکزی  دفتر  نو،  شهر  واقع  پارک 
داوران  هیات  گروه  درآیند.  نمایش  به  بلخ  دانشگاه 
به صورت جداگانه فلم هایی شامل در بخش رقابت ها 
برگزیده در  فلم های  برای  و  ارزیابی خواهند کرد  را 
در  جمعه  روز  به  که  جشنواره  این  اختتامیه ی  مراسم 
اهدا  را  جوایزی  شد،  خواهد  برگزار  افغان فلم  تاالر 

خواهند نمود. 
نکاتی را که می باید تذکر داد اینست: دولت افغانستان 
به استثنای نهاد افغان فلم، هیچ نوع تمایلی به همیاری 
با این جشنواره نشان نداد. وزارت اطالعات و فرهنگ 
تعالی  امر  در  می باید  که  دولت  نهاد  یگانه  عنوان  به 
به  سینما و ژانرهای دیگر هنری تالش به خرج دهد، 
این جشنواره ارجی ننهاد. عدم حضور نهادهای دولتی 
در جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر یکبار دیگر ثابت 
برای  زمینه ها  ایجاد  در  افغانستان  دولت  که  ساخت 
به طور  موضوع  این  و  نیست  هنر، کوشا  و  هنرمندان 
ما  سرزمین  در  هنر  اقلیم  اهالی  دلسردی  باعث  قطع 

می شود. 
این  برگزاری  گروه  نستوهانه ی  تالش های  رغم  به 
جشنواره، نهادها و موسسات همیار این جشنواره بیشتر 
در پی تبلیغ اهداف خودشان بودند تا یادکرد از همت 
سینمایی  باشگاه  و  جشنواره  برگزار کنندگان  واالی 
افغانستان. نگارنده ی این سطور به صورت پیگیر شاهد 
تالش های شبانه روزی گروه برگزار کنندگان جشنواره 
بود و کوشایی تحسین برانگیز این ساختار را می ستاید. 
نخستین  رسانه ای  همیار  عنوان  به  8صبح  روزنامه 
جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر، تالش خواهد ورزید 
نمایش  با  رابطه  در  را  گزارش هایی  بیشتر  هرچه  تا 
فلم ها، نقد فلم ها و مراسم اختتامیه این جشنواره به نشر 

رساند. 


آغاز نیکو برای یک گام بزرگ
گزارشی از مراسم گشایش نخستین جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر در کابل
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

واحد های اداری والیت غور:
تاکنون  موقت  دولت  اول  از  غور  والیت 
بوده  ذیل  اداری  واحد  ده  دارای   )1390(

است:
1- ولسوالی لعل وسرجنگل

2- ولسوالی دولتیار
3- ولسوالی چارسده 

4- ولسوالی دولینه
5- ولسوالی شهرک 

6- ولسوالی تولک
7- ولسوالی تیوره
8- ولسوالی ساغر
9- لسوالی پسابند 

10- مرکز )چغچران(.
صحی  خدمات  موسسات  و  نهادها 

والیت غور:
عالوه بر ریاست صحت عامه والیت غور، 
 »P.R.T« تیم  سره میاشت،  افغان  ریاست 
موسسه   ،W.F.P غور،  والیت  در  مستقر 
برک، موسسه های گلوبل پارت )در قسمت 

 »USAID« ،)تداوی تبر کلوز
قسمت  )در   WORLD VIOSION  
هجده ماهه  قابلگي  کورس هاي  تعلیمات 
وحمایت تغذیوی از طفل ومادر( و موسسه  
تمویل  اروپا  اتحادیه  از سوی  که   C.H.A
با  صحی  همکاران  عنوان  به  نیز  می گردد؛ 
ریاست صحت عامه والیت غور، در قسمت 
و  ولسوالی ها  این والیت، در سطح  صحت 
والیت غور همکاری دارند. قابل یادآوری 
است، که ریاست صحت عامه والیت غور، 
ضمن تمویل شفاخانه والیتی غور، شفاخانه 
تداوی معتادین و توبرکلوز از طریق بودجه 
عامه،  صحت  وزارت  انکشافی  و  عادی 
نظارت  پالیسی سازی و  مسولیت و مکلفیت 
مقررات  مطابق  صحی  خدمات  تطبیق  بر 
کل  بر  عامه  صحت  وزارت  واستندرد های 
و  صحی  مراکز  کلینیک ها،  شفاخانه ها، 

دواخانه ها را دارد.
عامه  صحت  ریاست  با  تاکنون  متاسفانه 
اکادمیک،  و  علمی  دربخش  غور،  والیت 
ونیمه  عالی  تحصیالت  موسسه  نهاد،  هیچ 
بدبختانه  نیست.  عالی دراین والیت همکار 
یا  و  صحی  مشکالت  بروز  صورت  در 
مرجع  تنها  عمومی  اپیدمی  کدام  ظهور 
غور  والیت  عامه  صحت  ریاست  مربوطه 
حتا  است.  ریاست  این  مجموعه های  زیر  و 
البراتوار های  فاقد  غور  والیتی  شفاخانه 

مجهز می باشد.
 وضعیت صحی والیت غور:

برای مجموع ده  وزارت صحت عامه کشور، 
و  هزار«  »هشت صد  جمعیت  با  اداری  واحد 
چهار  تشکیل  غور؛  والیت  نفری   680000 یا 
نموده  منظور  را  بستر  با ظرفیت 150  شفاخانه 
»یگانه«  نبی  غالم  داکتر  گفته  به  بنا  و  است 
غور  »والیت  این والیت:  عامه  رییس صحت 
بستر می باشد« و  دارای چهار شفاخانه و 150 
با 80  اضافه می کند: 1- شفاخانه والیتی غور 

بستر، در موقعیت مرکز چغچران؛
معتادین  تداوی  بستر  ده  شفاخانه   -2
مرکزچغچران، که در محوطه شفاخانه والیتی 
اول سال  از  غور، موقعیت دارد و تشکیل آن 
1390 از سوی وزارت صحت عامه منظور شده 

است. 
 3 - شفاخانه 30 بستر ولسوالی لعل وسر جنگل 

که درمرکزآن ولسوالی موقعیت دارد ؛
با 20بستر، که در  4- شفاخانه ولسوالی تیوره 

مرکز آن ولسوالی موقعیت دارد؛ 
5- کلینیک جامع ولسوالی شهرک با 10بستر 
یاد شده موقعیت  که آنهم در مرکز ولسوالی 
وتسهیالت  امکانات  با  کلینیک  این  دارد؛ 

جراحی مجهز می باشد.
بنابراین برای والیت غور با جمعیت 800000 
 680000 بیندازیم(  نظر  )خوشبینانه  ویا  نفری 
نفر فقط 150بستر برای تداوی مریضان وجود 
والیتی  شفاخانه  ساالنه  گزارش  در  دارد. 
غور1389، دراین خصوص آمده است: »برای 
هر 5666 نفر یک بستر موجود است.« درادامه 
این گزارش عالوه می کند: »برای هر   30909 
هر  برای  است،  موجود  طب  داکتر  یک  نفر 
هر  وبرای  است  موجود  نرس  یک  نفر   8000
است.«  موجود  قابله  نرس  یک  7083خانم 
هر  »برای  می افزاید:  گزارش  این  همچنین  و 
موجود  امبوالنس  عراده  یک  68000نفر 

است.«)1(
در والیت غور از شفاخانه های تخصصی خبری 
نیست امراضی که امکان تشخیص و یا تداوی 
نمی باشد،  میسر  آنان در شفاخانه والیتی غور 
به والیت هرات و یا کابل راجع می گردد واین 
با  باید راه های خاکی وسرک های خامه  افراد 
صرف بیش از یک تا دو شبانه روز -اگر زنده 
راه  این  البته  برسانند وصد  مقصد  به  بمانند؟- 
و  داکتر  همراهی  وبدون  لینی  باموتر های  باید 

نرس طی شود. 
والیتی  شفاخانه  فوق الذکر  گزارش  درادامه 

حوادث  مصدومین  مشکالت  خصوص  در  غور، 
است:  آمده  ارتوپیدی  بخش  نداشتن  و  ترافیکی 
را  مریضان  تداوی  امکان  غور  والیتی  »شفاخانه 
واکثریت  ندارد  )استخوان(  اورتوپیدی  دربخش 
شهر های  به  را  مریضان شان  مجبورا  مریضداران 

دیگر انتقال دهند.«)1(
والیتی  شفاخانه  رییس  یعقوبی،  گل  جمعه  داکتر 
کمیسیون  نظارتی  تیم  با  خصوص  دراین  غور 
غور  والیتی  دفتر  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 
اما  دارد،  اختیار  در  امبوالنس  »شفاخانه  می گوید: 
هرات   - چغچران  شاهراه  مسیر  امنی  نا  علت  به 
نمی توان این ریسک را کرد وامبوالنس را دراین 
مسول  پیمان  انجنیر  همچنان  فرستاد.«  مسیرها 
»در  کرد:  عالوه  مورد  C.H.Aدراین  موسسه 
در  موسسه  این  امبوالنس  عراده  یک   1389 سال 
ولسوالی تیوره توسط نیروی مخالف دولت توقیف 

گردید وسپس درمناطق طالبان به فروش رسید.«
معرفی شفاخانه والیتی غور:

تشکیل شفاخانه والیتی غور از سال 1385 منظور 
شده است و دارای 80 بستر می باشد. این شفاخانه 
پروژه  ریفورم  تحت  شفاخانه  پنج  اولین  شامل 
عامه  صحت  وزارت  شفاخانه های  اصالحات 
می باشد. تشکیل این شفاخانه بنا به گزارش ساالنه 

شفاخانه والیتی غور 1389 قرار ذیل است:
چهار  شامل  غور  والیتی  شفاخانه  رهبری  تیم   -1
نفر )رییس شفاخانه، مدیر نرسنگ، مدیر اداری و 

مشاور مالی اداری است.
2- داکتران متخصص 8 نفر )متخصصین جراحی، 

داخله عمومی، داخله اطفال ونسایی والدی(.
عمومی،  )داکتران  نفر   18 عمومی  داکتران   -3
و  التراسوند  روانشناس،  دندان،  انستیزی، 

فارمسیست(.
4- مجموع تکنیسن ها، نرس ها و قابله 43 نفر.

5- پرسونل اداری 7 نفر.
6- پرسونل خدماتی 39 نفر.)1(

اما این تشکیل کامل نیست و بنا به گفته داکتر جمعه 
گل یعقوبی )2( رییس شفاخانه والیتی غوربا تیم 
نظارتی دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
کارمندان صحي  تن  »در کل 113  افغانستان:  بشر 
در این شفاخانه مشغول خدمات بوده که از هشت 
متخصص  یکي  داکتر،  دو  فقط  متخصص  داکتر 
هیجده  واز  عمومي  متخصص  دیگري  و  اطفال 
درجه  با  دیگر  داکتر  تن   9 فقط  عمومی  داکتران 
سپري  را  طب  تحصیالت  سال  )چهار  لیسانس 
قابله، تکنیشن  نموده اند( واز چهل وسه تن نرس، 
فارمسی،  تکنیشن  اکسیری،  تکنیشن  دندان، 
موجوداند  نفر   38 خون  وبانک  البراتوار  تکنیشن 
و فقط 5 تکنیسین دراین بخش کمبود می باشند اما 
قابله  مسلکي در حال حاضر  زنان هشت  دربخش 
فقط  وخوشبختانه  مي باشند  فعال  شفاخانه  دراین 

دراین مورد کمبود نداریم.«
امکانات شفاخانه والیتی غور:

اکسیري،  ماشین  غور  والیتی  شفاخانه  تجهیزات 
عملیات  یا  جراحي  اتاق  تجهیزات  اولتراسوند، 
واکسین،  نگهداري  دستگاه  و  امکانات  خانه، 
در  تغذي  کمک هاي  دي،  اوپي  تداوي  وسایل 
شستشویي  امکانات  مریضان،  سوتغذیه  بخش 
دوبي خانه، خیاطي خانه، امکانات البرتواري، و. .. 
که فعال تا حدود رضایت بخشي در خدمت مردم 

قرار دارند.
موتر  یک  و  امبوالنس  موتر  دو  داراي  شفاخانه 
پرسونل  و  داکتران  در خدمت  که  بوده  هایلکس 

شفاخانه قرار دارند.
ادامه دارد

مقدمه
باعث  و  داشته  وجود  جوامع  اکثر  در  خشونت  مي دانیم  چنان که 

تباهي و به هم ریختگي خانواده ها، افراد و اجتماع مي شود. 
و  محبت  صمیمت،  اعتماد،  بین بردن  از  عامل  مي توان  را  خشونت 
فضاي صفا و آرامي در خانواده عنوان کرد، زیرا خشونت با خود 
و خانواده، استرس، دلواپسي، نگراني و افسردگي را براي اعضاي 
و  رواني  نادرست  حالت  ایجاد  به  منجر  و  دارد  همراه  به  خانواده 

سالمتي در افراد شده و باعث از هم پاشیدگي خانواده مي شود. 
و  و صمیمت  نهایت حوصله مندي، صفا  که  است  ما الزم  بر  پس 
این  که  باشد  تا  گرفته  کار  کشور  و  اجتماع  خانواده،  در  محبت 
پدیده بربادکننده را از جامعه خود ریشه کن سازیم و زندگي خوش 
براي خود و دیگران در فضاي صلح  و صفا مهیا نموده و جامعه ی 
عاري از پدیده ی زشت وتباه کننده »خشونت« داشته باشیم تا بتوانیم 
در  است  الزم  بنابراین  دهیم.  انجام  دیگران  و  خود  براي  خدمتي 
را بطه به خشونت علیه زنان که یک پدیده ی شوم اجتماعی است، 

بحثی داشته باشم.
مفاهیم کلیدی: خشونت چیست، تعریف خشونت، ابعاد خشونت، 
خشونت علیه زنان، عوامل خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان 
در  خشونت  اعمال  روانشناختي  علل  اسالم،  مبین  دین  دیدگاه  از 

خانواده از دیدگاه کارشناسان، راه هاي رفع خشونت.
خشونت چیست؟

سختگیري  و  پرخاشگري  تندي،  معناي،  به  لغت  در  خشونت، 
شروع  لفظي  از  که  برخوردي  به  عام  اصطالح  در  و  است  آمده 
تابرخورد هاي فیزیکي که بین دو فرد یا دو گروه صورت مي گیرد، 

اطالق مي شود. 
غرض تحلیل و بررسي هرچه بهتر خشونت هایي که موجودات چه 
به صورت غریزي و طبیعي به آن عمل مي کند، آن را به دو دسته  ی 

زیر تقسیم و مورد مطالعه قرار مي دهد. 
خشونت  پدیده ی  حیات:  بقاي  تضمین  یا  الزامي  خشونت هاي   -1
تهدید  مقابل  در  عکس العمل  یک  عنوان  به  زنده  موجودات  در 
این  که  بوده  طبیعي  و  غریزي  عمل  یک  فطری  به طور  تجاوز،  و 
حالت بیشتر در حیوانات وحشي دیده مي شود. زیرا تجاوز به قلمرو 
این  حیات  ادامه ی  و  بقا  علیه  تهدیدي  آن ها،  زندگي  حیـطه ی  و 
موجودات محسوب شده و بروز عکس العمل به غرض دفاع و حفظ 
موقعیت، حق فطري و طبیعي شان مي باشد که توسل به خشونت را 
و طبیعی  به طور فطری  زنده  تمام موجودات  براي  موارد  در چنین 

مشروعیت بخشیده و الزامي مي کنند. 
در این صورت آن چه از کنش و واکنشی که موجودات زنده در 
محیط اطراف شان از خود بروز مي دهند، نه به عنوان خشونت، بلکه 
مي توان آن را دفاع از حق مشروع و بقاي حیات آن ها دانست و بس. 
خشونت هاي الزامي یا تضمین بقاي حیات جزو فطرت موجودات 

زنده مي باشد. 
ابناي بشر  2- خشونت هاي غیرالزامي یا گسترش حیـطه ی قدرت: 
از هابیل و قابیل تاکنون همه و همه در پي کسب و گسترش قدرت 
براي  همواره  و  نکرده  قناعت  هیچگاه  داشته اند  آن چه  به  و  بوده 
انباشتن ثروت و کسب قدرت خویش به هر وسیله دست یازیده اند و 
روي این ذهنیت، در ساحه ی عمل برخوردهاي شدیدي را ناگزیر 
در پي داشته که در نتیجه خشونت هاي غیرالزامي بروز مي کند که 
این عمل حتا حیات و ممات دیگران را هم با مخاطره مواجه کرده 

است. 
موارد،  بسا  در  بشر  نوع  ذهن  در  تداوم،  اثر  در  خشونت  پدیده ی 
جزیی از عادت شان گردیده است. پس واضح می شود که کسب 
خشونت  پدیده ی  آمدن  به وجود  عمده ی  عوامل  از  یکي  قدرت 
اوج  و  شود  متراکم  قدرت  که  آن جایي  است.  بشري  جوامع  در 
بگیرد، درمقابل دانش تنزل مي کند و در این صورت است که بروز 

خشونت ها به انواع واشکال مختلف، اجتناب ناپذیر می شود.
ادامه دارد
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وضعیت صحت در والیت غور

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

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

خشونت علیه زنان 

 پوهیالی خیرالدین خیرخواه
 قسمت اول

حقوق بشر مجموعه ای از معیار های انسانی است که بدون 
آن، مردم قادر نخواهند بود تا به عنوان انسان، زندگی با 

کرامتی داشته باشند.
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ایران در  پنتاگون می داند که کشتی های جنگی  مسلما 
نزدیک  امریکا  سواحل  به  نمی توانند  نزدیک  آینده 
شوند. همانگونه که جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید 
گفت: »ما این اظهارات را جدی نمی گیریم زیرا با توان 

دریایی ایران سازگاری ندارد.«
با این وجود اظهارات غلوآمیز رهبران ایران نشانه مطلب 
دیگری است که جهت گیری کشور را در برابر جنبش 
می لرزاند، مشخص  را  منطقه  هنوز سراسر  مردمی که  
با  گذشت  امر همچنین نشان می دهد که  این  می کند. 
امریکا   و  ایران  اوباما،  جمهوری  ریاست  از  سال  سه 

همچنان در معرض درگیری هستند. 
ایران نفوذ منطقه ای خود را  از دست داده است. تهران، 
زمان  در  خاورمیانه،  در  امریکا  اشتباهات  از  زیرکی  با 
را  تا  خلع قدرت در منطقه  استفاده کرد  جورج بوش 
پر کند و نفوذ خود را افزایش دهد. دشمنانی که ایران 
هرگز نمی توانست آن ها را شکست دهد توسط ارتش 

امریکا نابود شدند و در اختیار ایران قرار گرفتند. 

هرچند جمهوری اسالمی بهار عربی را پیش بینی کرده بود و حتا از آن حمایت 
کرده بود، ولی از فقدان بعد ضدامریکایی  در این حرکت متعجب شده 

است. باتوجه به عدم تمایل ملت های عرب به خالی کردن عصبانیت خود 
بر سر امریکا، ایران به زحمت می تواند از این نهضت ها بهره برداری کند، 
به خصوص که  دولت های آنها هیچ تمایلی به پیاده کردن الگوی ایران در 

کشورشان ندارند. 

چهره،  پوشانیدن  منع  قانون   ،۲۰۱۱ اپریل  یازدهم  روز 
در  امنیت  تامین  برای  موارد خاص  و  مگر در جشن ها 

فرانسه جنبه اجرایی پیدا کرد.
این قانون که شش ماه قبل تصویب شد، کسانی را که 
حداکثر  به  بپوشانند  عمومی  اماکن  در  را  خود  چهره 
۱۵۰ یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره های اصول 
شهروندی محکوم می کند. در مورد زنانی که نقاب بر 
چهره می زنند، کسی که آن ها را به هر دلیلی مجبور به 
رعایت این پوشش کند تا ۳۰ هزاریورو جریمه نقدی 
به  این زن  به یک سال زندان محکوم می شود و اگر  و 
می شود.  دوبرابر  جریمه  این  باشد،  نرسیده  قانونی  سن 
این روز ها که احزاب سیاسی در فرانسه اولین جلسه های 
انتخابات ریاست جمهوری سال  تبلیغاتی خود را برای 
۲۰۱۲ برگزار می کنند، »کنزا دریدر« یک زن مسلمان 
فرانسوی با برقع و نقاب ، اعالم کرده است که می خواهد 

نامزد ریاست جمهوری شود.
فرانسوی مراکشی االصل که  کنزا دریدر، زن ۳۲ ساله 
استفاده می کند، روز  پوشش خود  نقاب در  و  برقع  از 
رقابت های  در  نامزدی  با  کرد  اعالم  گذشته  پنج شنبه 
همه  »خدمتگزار«  می خواهد  فرانسه  جمهوری  ریاست 

ولی سوار شدن بر پشت اشتباهات امریکا ایران را فقط به 
همین جا می رساند. بعد از سرکوب وحشیانه مردم بعد از 
انتخابات تقلبی ریاست جمهوری در سال ۲۰۰9 میالدی 
رژیم های  علیه  عربی  کشورهای  مردم  خواستن  پا  به  و 
گم  را  خود  استراتژیک  جهت یابی  تهران  دیکتاتوری، 

کرده است. 
پیش بینی کرده  را  عربی  بهار  اسالمی  هرچند جمهوری 
بعد  فقدان  از  ولی  بود،  آن حمایت کرده  از  حتا  و  بود 
است.  شده  متعجب  حرکت  این  در  ضدامریکایی  
کردن  خالی  به  عرب  ملت های  تمایل  عدم  به  باتوجه 
می تواند  به زحمت  ایران  امریکا،  بر سر  عصبانیت خود 
که   به خصوص  کند،  بهره برداری  نهضت های  این  از 
دولت های آنها هیچ تمایلی به پیاده کردن الگوی ایران 

در کشورشان ندارند. 
بهار عربی قدرت نفوذ نرم ایران در منطقه را کاهش داده 
ترکیه  اکنون در دست  منطقه ای  نفوذ  است. در عوض، 
که  ندارد  هم  ابایی  هیچ  کشور  ولی  است  گرفته  قرار 

زنانی باشد که »قربانی پیشداوری های شتابزده« شده اند. 
در  قهوه ای رنگ  برقعی  و  آبی  نقاب  یک  با  که  او 
ادامه ی سخنانش  در  یافته  بود،  کنفرانس خبری حضور 
برجسته  چهره  گوژ،  دو  المپ  مبارزه  با  را  خود  مبارزه 
انقالب فرانسه و مبارزه رزا پارکس، زن سر شناس مبارزه 
کرد.  مقایسه  امریکا  در  قومیتی  برده داری  و  تبعیض  با 
در سال  بود که  نقابداری  تنها زن محجبه  دریدر،  خانم 
۲۰۰9 به گفتگو با کمیسیون مامور تهیه قانون منع پوشش 
سخنگوی  نقش  و  پرداخت  فرانسه  مجلس  در  چهره 

مدافعان آزادی پوشش برقع و نقاب را عهده دار شد. 
روز ۱۱ اپریل، هم زمان با اجرایی شدن قانون منع پوشش 
برقع در فرانسه، او با برقع و نقاب از اوینیون، شهر محل 
زندگی اش به پاریس آمد تا به این قانون اعتراض کند. 
من  حرکت  این  »بله،  گفت:  خبرنگاران  به  روز  آن  او 
کار  این  من  ولی  است،  تحریک آمیز  بی تردید حرکتی 
را با اعتقاد و انتخابی آزاد به عنوان شهروندی فرانسوی 

انجام داده ام.«
تابلوی  از  برگرفته  او  انتخاباتی  پوسترهای  از  یکی 
فرانسه  پرچم  و  نقاب سرخ  با  را  زنی  معروف دالکروا، 
در دست نشان می دهد که مردم را رهبری می کند. روی 
امری  خیابان  در  »آزادی  است:  شده  نوشته  پوستر  این 

عربی  کشورهای  مورد  در  ایران  شعار های  از  برخی  از 
استفاده کند. 

بیشتر  هم  آن  ناامیدی  می شود،  کم  دولت  قدرت  وقتی 
می شود. بیانیه های آن تهاجمی تر می شود و ترس - بیشتر 
بر رفتار آن حاکم می شود. شواهد حاکی  از محاسبه - 
از آن است که جمهوری اسالمی ایران اکنون در چنین 
وضعیتی است، بخشی به خاطر کاهش نفوذ منطقه ای و 
انتخابات سال  از  دلیل ضعف داخلی پس  به  بخشی هم 

 .۲۰۰9
براثر  امنیت امریکا  هرچند خنده دار است که فکر کنیم 
هنوز  ولی  می افتد،  به خطر  ایران  دریایی  نیروی  حضور 
واقع  در  نیست.  منتفی  امریکا  و  ایران  رویارویی  امکان 
سه عامل مهم وجود دارد که باعث شده است فرماندهی 
در  ایران  با  تصادفی  رویارویی  بگوید که  امریکا  ارتش 

و  »هدف  می کند:  تاکید  دریدر  خانم  است.«  مقدس 
شوق من در این است که خدمتگزار تمام زنانی باشم که 
اجتماعی،  تبعیض های  یا  شتابزده  پیشداوری های  قربانی 

اقتصادی و سیاسی هستند.«
این زن فرانسوی در تشریح برنامه های خود اشاره کرده 
است که در واکنش به قانونی که »زنان با پوشش نقاب 
و برقع را زندانی می کند«، برابری جنسیتی زنان و مردان 
را در صدر برنامه هایش جای داده  است. جدای از حذف 
بازنشستگی  سن  می خواهد  او  نقاب،  پوشش  منع  قانون 
زنان را به ۶۰ سال، در قبال ۶۵ سال برای مردان کاهش 
دهد. او همچنین می خواهد خدمات ویژه ای برای اولویت 

دادن به ارایه تسهیالت اسکان زنان مطلقه طراحی کند. 
نمادین  شکل  به  هم  نامزدی  خبر  اعالم  زمان  و  محل   
انتخاب شد: شهر مو، روز پنج شنبه، ۲۲ سپتامبر. در این 
دو  برای  قانون  این  اساس  بر  محکومیت ها  اولین  مکان 
زن نقاب و برقع پوش اجرا شد. آن ها روزپنجم ماه مه  با 
کیک تولد به شهرداری این شهر مراجعه کردند تا تولد 
شهردار را به او تبریک بگویند. ژان فرانسوا کپه، شهردار 
و  نیز هست  فرانسه  بر  دبیر کل حزب حاکم  مو،  منطقه 
عمده ای  نقش  چهره  پوشش  منع  قانون  متن  نوشتن  در 
ایفا کرده است. الزم به ذکر است که یکی از این زنان 
سخنگوی  یورویی،   ۱۵۰ جریمه  پرداخت  به  محکوم 
مخاطبان  او  بود.  خواهد  دریدر  خانم  انتخاباتی  کمپاین 

خلیج فارس می تواند از کنترل خارج شود. 
ایجاد  باعث  منطقه  در  امریکا  نفوذ  کاهش  اینکه  اول 
خالیی شده است که باید به نوعی پر شود. پر کردن این 

خلع ممکن است به تنش های منطقه ای بیانجامد.
دوم آنکه چنین تنش هایی در زمانی اتفاق می افتد که اکثر 
دولت های منطقه با ضعف سیاسی درونی روبرو هستند. 
موثر  خارجی  سیاست  یک  راهبری  توان  ترتیب  این  به 
را نمی توان از آنها انتظار داشت. تصمیمات استراتژیک 
تا  بر اساس وضعیت داخلی گرفته می شود  بیشتر  اکنون 

محاسبات ژیوپولیتیک. 
سوم آنکه چنین  ناتوانی زمانی خطرناک تر می شود که 
طرفین درگیر با یکدیگر در گفتگو قرار ندارند. این امر 
به هیاهو و جاروجنجال های پر سروصدا دامن زده است 
کوچک  جرقه  یک  است.  خطرناک  خود  نوبه  به  که 

کافی است تا شعله ور شود. 
ارتش امریکا به درستی نگران این وضع است. دریاساالر 
در  نمی کنیم،  صحبت  ایران  با  »ما  گفت:  مولن  مایک 
اتفاق  چیزی  اگر  نمی کنیم.  درک  را  یکدیگر  نتیجه  

بیافتد، ما مسلما نمی توانیم آن را کنترل کنیم.«
گفتگو با ایران شاید نتواند تضمینی برای حل این معضل 
باشد، ولی بطور قطع حداقل می تواند از اتفاقات ناخواسته 

جلوگیری کند. 
منبع: لوس آنجلس تایمز

اصلی خود زنان فرانسه را قرار داده و آزادی برای همه 
زنان را شعار تبلیغاتی اش تعیین کرده است. 

نکاذ،  رشید  توسط  انتخاباتی  کمپاین  هزینه های 
تامین  دریدر  کنزا  حامی  فرانسوی  تاجر  و  کارآفرین 
می شود که در جوالی سال ۲۰۱۱، مبلغ یک میلیون یورو 
از دارایی هایش را به پرداخت جریمه های احتمالی زنان 
نقابدار اختصاص داد. آقای نکاذ می گوید: »این نامزدی 
نمادین و برای آگاهی رساندن به مردم است ولی در عین 

حال جدی هم هست.«
سخت  کاری  دریدر  کنزا  برای  انتخاباتی  مبارزات   
با  اماکن عمومی  در  هربار حضور  بود، چرا که  خواهد 
نقاب و چهره پوشیده، جرم محسوب می شود و می تواند 
مورد پی گیری قرار گیرد. برای رسمیت دادن به نامزدی 
دیگری،  فرانسوی  هر  مثل  باید  او  جمهوری،  ریاست 
امضای تایید ۵۰۰ شهردار را جمع آوری کند؛ کاری که 
از دید آقای نکاذ غیرممکن نیست، چرا که »فرانسه مهد 

انقالب هاست«. 
زنان،  حقوق  مدافع  انجمن های  جانب  از  نامزدی  این 
رسانه ها و افکارعمومی جدی گرفته نشده  است و پوشش 

خبری چندانی در فرانسه نداشته است.

این زن فرانسوی در تشریح 
برنامه های خود اشاره کرده است 
که در واکنش به قانونی که »زنان 
با پوشش نقاب و برقع را زندانی 
می کند«، برابری جنسیتی زنان 
و مردان را در صدر برنامه هایش 
جای داده  است. جدای از حذف 
قانون منع پوشش نقاب، او 
می خواهد سن بازنشستگی زنان را 
به ۶۰ سال، در قبال ۶۵ سال برای 
مردان کاهش دهد. او همچنین 
می خواهد خدمات ویژه ای برای 
اولویت دادن به ارایه تسهیالت 
اسکان زنان مطلقه طراحی کند.

هیاهوی ایران می تواند خطرناک باشد

زنی نقاب دار
و تالش برای نامزدی

ریاست جمهوری فرانسه

تحلیل لوس آنجلس تایمز از اظهارات فرمانده نیروی دریایی

 سوده راد

ACKU
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سه تن به عنوان برندگان 
جايزه نوبل طبی شناخته 

شدند
بروس بوتلر، پژوهشگر امريکايی، ژول هوفمان، 
پژوهشگر فرانسوی و رالف استاينمن، پژوهشگر 
کانادايی به خاطر تحقيقاتی که در زمينه سيستم 
ايمنی بدن انجام داده اند به طور مشترک برنده 

جايزه نوبل سال جاری در رشته طب شده اند.
بروس بوتلر و ژول هوفمان در تحقيقات خود به 
در سازواره های  ايمنی  فعال شدن سيستم  نحوه 
زنده دست يافته  اند و رالف استاينمن نيز کشف 
ايمنی  سيستم  از  بخش  کدام  که  است  کرده 
انطباق  با خطرات جديد  با نحوه مقابله  خود را 

می دهد.
برندگان جوايز نوبل در رشته های زيست شناسی، 
جاری  هفته  طول  در  ادبيات  و  فيزيک  شيمی، 
اعالم می شود و برنده جايزه صلح نوبل نيز روز 

جمعه معرفی خواهد شد.

فرار هزاران نفر از شهر 
سرت لیبیا

 هزاران نفر از اهالی شهر سرت در ليبيا با استفاده 
به آنها  از فرصتی که برقراری آتش بس موقت 

داده در حال فرار از اين شهر هستند.
بار  را  نيازشان  مورد  وسايل  سرت،  شهر  مردم 
شهر  از  خروج  برای  و  کرده اند  موترهايشان 

پشت ايستگاه تالشی صف کشيده اند.
رهبر  قذافی،  معمر  زادگاه  سرت،  شهر 
يکی  بنی وليد  شهر  کنار  در  ليبيا،  برکنارشده 
اختيار  در  هنوز  که  است  مهمی  پايگاه  دو  از 
هواداران آقای قذافی است و به کنترل نيروهای 

وابسته به شورای ملی انتقالی در نيامده است.
مقام های دولت انتقالی ليبيا می گويند با برقراری 
آتش بس موقت پيش از حمله نهايی به اين شهر 

به ساکنان غيرنظامی آن اجازه خروج داده اند.
جهانی  سرخ  از صليب  گروهی  حال  همين  در 
توصيف  وخيم  با  شده اند  سرت  شهر  وارد  که 
کردن وضعيت انسانی در اين شهر از نياز فوری 

به امداد پزشکی خبر داده اند.
شمار زيادی موتر شخصی، بس و الری، پر از 
لوازم زندگی درحال خارج شدن از شهر سرت 
که  می گويند  گريز  حال  در  ساکنان  و  هستند 
وضعيت بسيار وخيم است، آب و برقی در کار 

نيست و مواد غذايی ناياب شده است.
همراه  به  که  سرت  ساکنان  از  حسين،  احمد 
همسر و دو فرزندش در حال فرار از شهر است، 
به  »ما  می گويد:  آسوشيتدپرس  خبرگزاری  به 
دليل گلوله باران شهر نمی توانيم در خانه هايمان 

بمانيم. مجبوريم شهر را ترک کنيم.«
علی، يکی ديگر از ساکنان سرت می گويد که 
چون  می شوند  خارج  شهر  از  خانواده اش  و  او 
گير  مخالفان  باران  گلوله   و  ناتو  بمباران  »بين 

افتاده اند.«
به  ناتو  »بمباران   فرانسه گفت:  به خبرگزاری  او 
خصوص بی هدف است و بيشتر اوقات خانه های 

مسکونی را می زنند.«

انزوای سياسی  امريکا در مورد  وزير دفاع 
و  داده  هشدار  خاورميانه  در  اسراييل 
و  صلح  مذاکرات  سرگيری  از  خواستار 
شده  کشور  اين  منطقه ای  روابط  بهبود 

است.
به منطقه  پانه تا، وزير دفاع امريکا که  ليون 
که  است  گفته  کرده،  سفر  خاورميانه 
باعث  خاورميانه  در  عربی«  »بهار  تحوالت 
»انزوای  خطر  با  اسراييل  تا  است  شده 
بايد  و  شود  مواجه  منطقه  در  افزون«  روز 
اين  بهبود  برای  ديپلوماتيک  تالش های  به 

وضعيت دست بزند.
ماموريت  يک  برای  که  پانه تا  آقای 
می کند،  سفر  خاورميانه  به  ديپلوماتيک 
که  ندارم  ترديدی  »من  است:  گفته 
اسراييليان بايد برتری نظامی خود را حفظ 
است  اين  پرسيد  بايد  که  سوالی  اما  کنند، 
انزوا  با  ديپلوماتيک،  صحنه  در  اگر  که 
مواجه شوند، آيا حفظ برتری نظامی کافی 

است؟«

اعتراضات  به  اشاره  در  امريکا  دفاع  وزير 
خواست  و  منطقه  کشورهای  برخی  مردم 
به  که  دموکراسی  به  دستيابی  برای  آنان 
ليبيا  و  تونس  مصر،  در  حکومت ها  سقوط 
برهه  اين  »در  گفت:  است،  شده  منجر 
چنين  تحوالتی  که  خاورميانه  در  حساس 
اسراييل  نفع  به  است،  جريان  در  گسترده 
شود،  منزوی  فزاينده  شکلی  به  که  نيست 

تحقق  حال  در  که  است  وضعيتی  اين  و 
است.«

قرار است امروز ليون پانه با رهبران اسراييل 
ديدار  فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  و 
مقامات  با  مالقات  برای  سپس  و  کند 

مصری عازم آن کشور شود.
در  شرکت  برای  سپس  امريکا  دفاع  وزير 
ناتو  اجالس وزيران دفاع کشورهای عضو 

به بروکسل، سفر خواهد کرد.
به  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  پانه تا  ليون 
زودتر  چه  هر  که  کرد  توصيه  اسراييل 
کشورهای  با  خود  روابط  ترميم  صدد  در 
اياالت  که  کرد  تاکيد  و  برآيد  منطقه 
متحده برای کمک به اسراييل در اين زمينه 

آمادگی کامل دارد.
امنيت  برای حفظ  من،  نظر  »به  وی گفت: 
نحوی که  هر  به  امريکا  است  منطقه، الزم 
روابط  اسراييل  تا  کند  کمک  می تواند 
مصر  مانند  کشورهايی  با  را  خود  دوستانه 

و ترکيه از سر بگيرد.«
سخنگوی  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
وزير  نظر  به  که  است  گفته  پانه تا  آقای 
نتيجه  هم  اسراييل  انزوای  امريکا،  دفاع 
حاصل  هم  و  کشور  اين  دولت  اقدامات 
ايران  حمايت  جمله  از  خارجی  تحوالت 

از گروه های تندرو دشمن اسراييل است.

مخالفان دولت سوريه می گويند برای مقابله 
با حکومت بشار اسد، رييس جمهور سوريه 

جبهه ی مشترک و متحد تشکيل داده اند.
از  بعد  سوريه  حکومت  مخالفان  رهبران 
اعالم  ترکيه  استانبول  در  دوروزه  نشستی 
کردند که بر سر اهداف و ساختار »شورای 
به  مخالفان  سياسی  تشکل  سوريه«،  ملی 

توافق رسيده اند.
به گفته مخالفان، شورای ملی سوريه قصد 
دارد معرف سوريه ای دموکراتيک و جديد 
می توانند  سوری  شهروندان  تمام  و  باشد 
شورا  اين  تشکيل  خبر  شوند.  ملحق  آن  به 

نخستين بار ماه گذشته اعالم شد.
ارتش  گزارش ها  اساس  بر  حال  همين  در 
به  را  رستن  مرکزی  شهر  کنترول  سوريه 

دست گرفته است.
در  جمعيت  نفر  هزار   40 با  که  شهر  اين 
واليت ناآرام حمص واقع شده، در روزهای 
ميان  شديد  درگيری های  شاهد  اخير 
نيروهای ارتش سوريه و نظاميانی بود که از 

تيراندازی به سوی معترضان، سر باز 
زده بودند.

تاکنون  گزارش ها  برخی  اساس  بر 
و  گذشته  ماه  شش  در  نفر   2700
در جريان اعتراض  ها عليه حکومت 

بشار اسد در سوريه کشته شده اند.
رييس  عنوان  به  که  غليون  برهان 
شده  برگزيده  سوريه  ملی  شورای 
در  مخالفان  شده  موفق  شورا  اين  می گويد 
داخل و خارج از سوريه را با هم متحد کند.

گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  غليون  آقای 
»اين شورا گروهی مستقل و مظهر حاکميت 
کسب  برای  مبارزاتشان  در  سوريه  مردم 
دخالت  هرگونه  شورا  اين  است...  آزادی 
حاکميت  تضعيف  باعث  که  را  خارجی 

مردم سوريه شود، رد می کند.«
دانشگاهی  چهره  يک  که  غليون  برهان 
رهبری  به  گذشته  ماه  است،  فرانسه  ساکن 

شورای ملی سوريه برگزيده شد.
و  اسالم گرا  حاميانی  دارای  شورا  اين 
ملی گراست و »کميته های هماهنگی محلی« 
آن وظيفه هماهنگ کردن فعاالن و مخالفان 

داخل سوريه را به عهده دارند.
ارتش  می گويند  سوريه  حکومت  مخالفان 
سرکوب  برای  زرهی  موتر  و  تانک   250
اعتراض ها به رستن فرستاد که از اين تعداد 
50 موتر روز يک شنبه شهر را ترک کردند.

رييس  اول  معاون  رحيمی،  رضا  محمد 
جمهور ايران می گويد نرخ بی کاری در اين 
يازده و يک دهم  به  يافته و  کشور کاهش 

درصد رسيده است .

بی کاری  نرخ  نژاد،  احمدی  به گفته دولت 
پنج دهم درصد  و  يازده  امسال،  ابتدای  در 

بوده است .
گفته  همچنين  نژاد  احمدی  اول  معاون 

است که دولت ايران از ابتدای سال جاری 
تا  و  کرده  ايجاد  شغل  ميليون  يک  تاکنون 
پايان سال در مجموع دو و نيم ميليون شغل 

ايجاد خواهد کرد.

دولت  منتقد  و  مخالف  کارشناسی  منابع 
دولت  سوی  از  اعالم شده  آمارهای  ايران، 

احمدی نژاد را غيرواقعی می دانند.

يونان گفته است که کسر بودجه آن در 
سال های 2011 و 2012 کاهش خواهد 
توسط  تعيين شده  اهداف  به  اما  يافت 
اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول 

نمی رسد.
بودجه  کسر  که  می شود  پيش بينی 
توليد  درصد  نيم  و  هشت   2011 سال 
ناخالص ملی باشد که دو درصد کمتر 
از سال 2010 است اما به هفت و شش 

دهم درصدی که مقرر شده بود، نمی رسد.
دولت يونان که روز يک شنبه پيش نويس برنامه 
بودجه 2012 را تصويب کرد علت عدم تحقق 
اهداف تعيين شده را به بدتر شدن رکود نسبت 

داد.
بازرسان  که  می شود  منتشر  درحالی  ارقام  اين 
صندوق بين المللی پول، اتحاديه اروپا و بانک 
مرکزی اروپا برای تصميم گيری درباره اين که 
آيا يونان بايد يکی از قسط های مهم در طرح 
نجات مالی را دريافت کند يا نه، در آتن به سر 

می برند.
بازپرداخت  در  ناتوانی  از  پرهيز  برای  يونان 
بدهی در ماه آينده، به يک قسط هشت ميليارد 

يورويی نياز دارد.
باعث فشار  يونان  از سوی  اعالم ورشکستگی 
احتماال  و  شد  خواهد  يورو  حوزه  بر  شديد 
می تواند تاثير جدی بر اقتصاد جهان داشته باشد.

است  قرار  اگر  که  گفته  يونان  ماليه  وزارت 
يابد، تدابير  تعيين شده تحقق  تازه ترين اهداف 

رياضتی آن بايد اجرا شود.

در اين بيانيه آمده است: »سه ماه حساس تا پايان 
 8.5 نهايی  تخمين  و  است  مانده  باقی   2011
درصد توليد ناخالص ملی تحقق خواهد يافت، 
به شرطی که مکانيزم های دولتی و شهروندان به 

درستی واکنش نشان دهند.«
را 6.8  آينده  بودجه سال  وزارتخانه کسر  اين 
درصد   6.5 به  که  ملی  ناخالص  توليد  درصد 

تعيين شده نمی رسد، رقم زد.
برای  دولت  که  شد  منتشر  درحالی  ارقام  اين 
تصويب پيش نويس بودجه سال آينده تشکيل 

جلسه داد.
دولت انقباض 5.5 درصدی اقتصادی در سال 
کسر  اهداف  تحقق  عدم  مسوول  را  جاری 

بودجه دانست.
برای  طرحی  همچنين  کابينه  جلسه  اين  در 
قرار دادن 30 هزار کارمند دولت در فهرست 

»ذخيره کار« تا پايان سال تصويب شد.
به اين ترتيب آنها فقط بخشی از حقوق خود را 
دريافت خواهند کرد و ممکن است بعد از يک 

سال کارشان را از دست بدهند.

وزير دفاع امريکا: اسرايیل با خطر انزوا مواجه است

مخالفان اسد جبهه  متحد تشکیل دادند

دولت ايران می گويد نرخ بی کاری در کشور کاهش يافته است 

يونان  اهداف بودجه را برآورده نمی تواند

ACKU
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