
و  کابل  همکاری  امریکا  نماینده گان  مجلس  رییس 
واشنگتن برای امضای قرارداد همکاری های امنیتی را 
این  تا کاخ سفید ماموریت خود را در  خواستار شد 

کشور با موفقیت به پایان برساند.
به گزارش شبکه خبری سی .ان .ان، جان بوئنر رییس 
اخیرش  سفر  به  اشاره  با  امریکا  نماینده گان  مجلس 
تاکنون  امریکا  افغانستان عنوان کرد که کمک های  به 
خوب بوده و افغانستان پیشرفت بسیاری کرده است 
پایان  به  موفقیت  با  را  ماموریتش  باید  کاخ سفید  اما 

برساند.
را  کشورشان  امنیت  می خواهند  افغان ها  گفت:  وی 
به  قدرت  انتقال  روند  نیز  اخیرا  و  کنند  تعیین  خود 
وظیفه  این  اما  داده اند  انجام  موفقیت  با  آینده  دولت 
مقامات واشنگتن است تا مردم امریکا را توجیه کنند 
باید کاری را که در افغانستان شروع کردیم به پایان 

برسانیم.

وی گفت که هدف ما از حمله به افغانستان مبارزه با 
کسانی بود که حمله 11 دسمبر 2001 را ترتیب داده 
که به مرگ 3000 شهروند امریکایی منجر شد و اکنون 
نیز باید مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و دولت این 
از  به محافظت  قادر  کنیم که  تقویت  آنقدر  را  کشور 

خود باشند.
وی ضمن تاکید...                         ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سیِل کمک  ها به قربانیان بدخشان

مقام ها مصروف کمیسیون سازی هستند! 

کابل ښاروالۍ د یوه بیان په خپراوي رسه له هغو کسانو 

کې  الریون  په  یې  مالتړ  پر  ښاروال  د  چې  کړې،  مننه 

برخه اخیستې وه. په دې بیان کې ویل چې د کابل ښار 

په واټونو کې په سرتو لوحو را ځړول شوی ویل شوي، 

شخصیته  بې  غارتګرو،  غاصبانو،  د  مالتړ  دوی  د  چې 

عامه  غواړي  چې  لپاره  کسانو  هغو  نورو  او  اوباشانو 

شتمني ولټوي. په یاد بیان کې د وکیالنو او هغو کسانو 

لپاره چې د کابل...                                  ادامه صفحه 6

زون  شکایات  دوشنبه  روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
جنوب غرب، و شمال غرب کشور را بررسی کرد. قندهار، 
هرات و فراه بیشترین شکایت ها را داشت و بیشتر شکایت ها 
در این والیات علیه داکتر عبداهلل و زلمی رسول ثبت شده 

است.
مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند رسیده گی 
اما  بگذارد.  تاثیر  نهایی  نتایج  بر  می تواند  شکایات  این  به 
دهد  نشان  که  اسنادی  می گویند  نامزد  دو  این  نماینده  گان 

واقعًا تقلب به نفع آن ها صورت گرفته، وجود ندارد.
عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی روز 
دوشنبه 15 ثور...                                 ادامه صفحه 6

جلسۀ  در  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 
استیضاحیۀ مجلس نماینده گان حضور نیافت.

روز  عمومی  نشست  در  نماینده گان  مجلس 
بانک  رییس  دالوری  نوراهلل  خود  دوشنبۀ 
استدالل  با  وی  اما  کرد،  استیضاح  را  مرکزی 
نشست  در  حضورش  بودن  قانونی  عدم 

استیضاح حضور نیافت.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان 
در مورد عدم حضور دالوری گفت که رییس 
بانک مرکزی با ارسال مکتوبی به هیأت اداری 
این مجلس نوشته که شرکت وی در نشست 

استیضاح این مجلس بر اساس اصل های 91 و 
92 قانون اساسی افغانستان غیر قانونی است.

بر اساس این مواد از قانون اساسی افغانستان، 
دارد،  را  وزیران  تمام  استیضاح  حق  پارلمان 
اما این قانون در مورد استیضاح رییس بانک 
 2 و  احمر  هالل  جمعیت  رییس  مرکزی، 

ریاست مستقل دیگر کشور مسکوت است.
برخی اعضای پارلمان در این نشست، سکوت 
قانون اساسی را به نفع این مجلس عنوان کرده 
اساسی،  قانون  بر اساس سکوت  و گفتند که 
پارلمان صالحیت استیضاح و سلب صالحیت 

رییس بانک مرکزی افغانستان را یافته است.
این اعضای پارلمان خواستار سلب صالحیت 

رییس بانک مرکزی...             ادامه صفحه 7

د ښاروال او وکیالنو ترمنځ 

ناندریو زور اخیستی

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

رسیده  گی به شکایت ها بر نتیجۀ 
نهایی تأثیر می گذارد

رییس مجلس نماینده گان امریکا:

 اشتباه عراق را در افغانستان تکرار نکنیم

طــرِح
»جورآمد«
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رییس بانک مرکزی طی نامه یی به مجلس:

 بر اساس قانون صالحیت استیضاح مرا ندارید

صفحه 6

این  در  تن   2000 از  بيشتر 
آمار  این  باخته اند؛  جان  رویداد 
اندازة  تا  می تواند  زیر  دالیل  به 
زیادی دقيق باشد: نخست این كه 
اتفاق  جمعه  روز  در  رویداد  این 
ادای  برای  اكثراً  مردم  و  افتيد 
محل  جامع  مسجد  به  جمعه  نماز 
در  این كه  دوم  بودند؛  رفته 
جریان  عروسی  محفل  حادثه  محل 
داشته است و شمار زیادی از زنان 
شركت  محفل  این  در  كودكان  و 
از  پس  ضمن،  در  بودند.  ورزیده 
 450 از  بيشتر  حادثه،  این  وقوع 
به  همجوار  قریه های  مردم  از  تن 
در  كه  شتفافتند  قربانيان  كمک 
زیر  نيز  آن ها  زمين،  دوم  رانش 

خاک شدند



شاهد  ریاست جمهوری  ارگ  روزها  این 
انتخاباتی  گفت وگوهای  از  تازه یی  دورِ 
است؛ گفت وگوهایی که هدف اصلی آن بر 
ایجاد ایتالف میان دو نامزدِ پیشتاز متمرکز 

شده است. 
داکتر  شرکِت  با  نشستی  یک شنبه  روز 
احمدزی  اشرف غنی  عبداهلل،  عبداهلل 
حمل   16 انتخابات  در  پیشتاز  نامزد  دو 
در  انتخاباتی  کمیسیون های  رؤسای  و 
در  شد.  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ 
دومِ  معاون  خلیلی  کریم  نشست،  این 
بلندپایه گاِن  از  ریاست جمهوری و شماری 
که  هرچند  داشتند.  حضور  نیز  حکومت 
روند  به  عمدتًا  نشست،  این  در  بود  قرار 
شمارش آرا و نگرانی های به وجود آمده در 
میان تیم های پیشتاز پرداخته شود، ولی طبق 
کرزی  آقای  نشست هایی،  چنین  معمول 
بحث را به سمتی هدایت کرد که از پیش 

برای آن برنامه ریزی کرده بود. 
در  او  هوادراِن  از  شماری  و  کرزی  آقای 
حکومت، طرحی را پیشنهاد کرده اند که بر 
انتخابات  دومِ  دور  برگزاری  از  آن،  اساس 
جلوگیری شود و نامزدهای پیشتاز در میاِن 

خود به اصطالح »جورآمد« کنند. 
آقای کرزی  »جورآمد« ترکیب مورد توجِه 
حکومت داری  سال  سیزده  در  او  است. 
از  بسیاری  توانست  ترکیب  این  با  خود، 
بگیرد  بازی  به  را  مردم ساالرانه  ارزش های 
بسازد.  عام وخاص  مضحکۀ  آن ها  از  و 
»جورآمد« همواره در صدر برنامه های آقای 

کرزی قرار داشته و هنوز هم دارد. او از این 
استفاده  به خوبی  توانسته  جادویی  ترکیِب 
کند و هر قانون شکنی را با آن بپوشاند. اگر 
می شود  مطرح  حکومت  پاسخ گویِی  بحث 
برادران  با  یا هم صلح  اداری و  یا فساد  و 
فرمول  به  همواره  کرزی  آقای  ناراضی، 

»جورآمد« مراجعه می کند. 
اساس  بر  کرزی  آقای  شخِص  حکومت 
ساخته  و  گرفته  نضج  »جورآمد«  فرمول 
مملکت،  کالن  مسایل  در  او  است.  شده 
اما  است.  کرده  فکر  »جورآمد«  به  همواره 
کدام  به  جورآمدن هایی،  چنین  با  این که 
ارزش ها بی اعتنایی می شود و یا کاًل آن ها از 
قلم می افتند، برای آقای کرزی هیچ اهمیتی 
که  سیاست مداری ست  کرزی  آقای  ندارد. 
»نان را به نرخ روز می خورد«. او می تواند 
یک  قانونی،  مشکل  و  معضل  هر  برای 
راه حل جانبی از درون فرمول معجزه آسای 
بر  نیز بحث  بکشد. حاال  بیرون  »جورآمد« 
سِر »جورآمد در انتخابات« است. نامزدهای 
کنند  »جورآمد«  خود  میان  در  باید  پیشتاز 
تا آقای کرزی با گل آلود کردن آب، ماهی 

بگیرد.

در  »جورآمد  از  کرزی  آقای  اصلِی  قصد 
از  او  است.  آب  کردن  گل آلود  انتخابات« 
و  به هر وسیله  امروز  به  تا  انتخابات  آغازِ 
حتا  و  کرده  گل آلود  را  آب  ممکن،  شکل 
به توصیۀ زنده یاد سهرات سپهری که گفته 
است »آب را گل نکنیم، شاید در فرو دست 
نداده  گوش  اصاًل  آب«،  می خورد  کفتری 

است.
عادت  آب  کردِن  گل آلود  به  کرزی  آقای   
را   1388 سال  انتخاباِت  او  چنان که  دارد، 
دیگر  گونۀ  به  اما  حاال  کرد.  گل آلود  نیز 
را  روان  ساِل  انتخابات  آب  می خواهد 
او می داند که دیگر در رأس  کند.  گل آلود 
برای یک  بود. سیزده سال  قدرت نخواهد 
فرد کم نیست که با آرزوها و آماِل یک ملت 
مدیریِت  به  کرزی  آقای  حاال  کند.  بازی 
آن  فرایند  در  تا  کرده  آغاز  انتخابات  روند 
سیزده  بازمانده های  از  که  بسازد  حکومتی 

سال گذشته حاصل می شود. 
ساده  بسیار  کرزی  آقای  »جورآمد«ِ  فرمول 
و پیش پا افتاده است. فقط الزم است کمی 
آقای  شود.  نگاه  آن  به  باز  چشم های  با 
و  نیمه مشروع  حکومتی  می خواهد  کرزی 
که  همان طور  کند،  تأسیس  نیمه غیرمشروع 

حکومت خودش بود. 
فراموش نکنیم که آقای کرزی نیز در فرایند 
ریاست جمهوری  کرسی  به  انتخابات، 
ارگ  به   1+50 از  کمتر  با  او  نزد.  تکیه 
هم  اصاًل  و  کرد  پیدا  راه  ریاست جمهوری 
مشروعیت  که  نیاورد  مبارکش  روی  به 

کرزی  آقای  برای  زمان  آن  در  چیست. 
آن  و  بود  مهم  بیشتر  همه  از  موضوع  یک 
این که دوباره باید به ارگ ریاست جمهوری 
در  غیرمشروع.  چه  و  مشروع  چه  برسد، 
عزت  نام  به  چیزی  »جورآمد«  فرمول 
گفتۀ  به  ندارد.  اعراب  از  محلی  اعتبار،  و 
می کند.«  توجیه  را  وسیله  »هدف  ماکیاولی 
آقای کرزی نیز در آن سال اگر پس گردنی 
چون  نمی آمد،  بیرون  صدایش  می خورد 
پیدا  راه  ارگ  به  فقط  و  فقط  می خواست 
کند. حاال نیز این فرمول کهنه و مضحک را 
پیش پای دو نامزد انتخابات انداخته است 
تا اگر آن ها نیز مثل خودش تشنۀ رسیدن به 
قدرت استند، حکومتی را بسازند که در آن 

او نیز سهم و نقش اساسی داشته باشد.
برای  کرزی  آقای  »جورآمد«  فرمول 
افغانستان چیزی جز مصیبت و فاجعه به بار 
زیرا   نمی آورد.  نیز  این  از  پس  و  نیاورد 
مشروِع  و  دموکراتیک  سازوکارهای  وقتی 
حکومت سازی معطل قرار گیرد و حکومت 
میان  گروهی  مصلحت های  اساس  بر 
انتظاری  هیچ  معین ساخته شود،  فرد  چند 
نمی توان از چنین حکومتی داشت. این گونه 

حکومت سازی که نمونۀ بارز آن حکومت 
آقای کرزی می تواند باشد، نه پاسخگوست 
دموکراتیک.  ارزش های  به  متهعد  نه هم  و 
غنمیت  را  »دم  بارز  نمونۀ  حکومتی  چنین 

بدان« است. 
»بیایید  که  می گوید  کرزی  آقای  وقتی 
جورآمد کنید«، منظورش این است که مثل 
حکومت خودش، بر سر چپاوِل دارایی های 
عامه توافق صورت گیرد. فرمول »جورآمد« 
داشته  نمی تواند  دیگری  برآیند  هیچ 
با  برابر  حکومِت  یک  ساختن  به جز  باشد 
پاسخ  این که  اما  کرزی.  آقای  معیارهای 
بوده  چه  فرمول  این  به  پیشتاز  نامزدهای 
ولی  نیست؛  مشخص  حال  به  تا  است، 
پیشتازترین  عنوان  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در گذشته 
حکومِت  ایجاد  و  جورآمد  طرح  همواره 

ایتالفی را رد کرده است.
 با فرمول »جورآمد« کشور ساخته نمی شود، 
نه بل صد  امکان که  ـ  دارد  امکان  هرچند 
در صد ـ جیب  های عده یی پُر ساخته شود. 
حاال  که  دیگر  شماری  و  کرزی  آقای  اگر 
سال  انتخاباِت  برای  جورآمد  برنامۀ  طراِح 
را  خود  دست های  واقعًا  شده اند،  روان 
نگه  دور  به  انتخاباتی  امور  در  دخالت  از 
دور  در  انتخابات  شک  بدون  می داشتند، 
اول نتیجه می داد و امروز نیاز نبود که آقای 
خود  »جورآمد«ِ  خنده آورِ  فرمول  از  کرزی 

استفاده کند!
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بر  دوم  دورِ  به  انتخابات  رفتِن  زمزمۀ  که  زمانی  درست 
نامزدان صف بندی های  از  زباِن همه جاری ست، شماری 
گل آقا  مورد،  تازه ترین  در  داده اند.  شکل  را  جدیدی 
ـ چه  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  از  را  شیرزوی، حمایت خود 
انتخابات به دور دوم برود و چه نرود ـ اعالم کرده است 
نامزداِن دیگر هم این  و بی تردید که به زودی شماری از 

راه را خواهند پیمود.
طبق پیش بینی قانون، اگر در انتخاباِت دور اول هیچ کدام 
از نامزدان آرای 50+1 را پوره نکردند، انتخابات دورِ دوم 
برگزار  هستند،  دارا  را  آرا  بلندترین  که  فردی  دو  میان 
خواهد شد. بنابراین، مشخص است که اگر انتخابات به 
دور دوم کشانده شود، داکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی 
احمدزی که هر دو بیشترین آرا را در انتخابات دور اول 

به دست آورده اند، به رقابت خواهند پرداخت.
اما حاال دو مسالۀ مهم مطرح است. 

ادعای  و  گزارش ها  بر  بنا  که  است  این  نخست  نکتۀ 
در  انتخابات  برندۀ  انتخاباتی،  پیشتاز  ستادهای  از  برخی 
اما دست هایی در  نخست روشن شده است،  همین دورِ 
آگاهانه  تا  شده اند  کار  به  دست  انتخاباتی  کمیسیون های 
انتخابات را به سود یک نامزد مشخص به دور دوم ببرند. 
ثابت شوند، بی تردید که دیگر  این گزارش ها  اگر  اکنون 
انتخابات و دورِ دومی در کار نخواهد بود. بنابراین، تالش 
برای تشخیِص صدق و کذِب این گزارش ها بیشتر از فکر 
انتخابات کارساز است. اگر فرضًا  کردن دربارۀ دور دومِ 
این گزارش ها و ادعاها ثابت هم نشوند، دست کم اذهان 

عامه آرامش می یابند.
نکتۀ دوم، مسالۀ چه گونه گی برگزاری دور دومِ انتخابات 
به دور  انتخابات  اگر  این که:  است. پرسشی مطرح است 
خیانت  مردم  آرای  با  باز  که  معلوم  کجا  از  رفت،  دوم 

صورت نمی گیرد؟
این مسأله بسیار مهم و اساسی می نماید و راه های قانونِی 
برخی  اما  می باشد.  بسته  ظاهراً  نیز  مشکل  این  چارۀ 
سنجش ها هم نشان می دهند که راه هایی برای برون رفت 
از این وضع وجود دارند، منتها به این شرط که نیت حِل 

مشکل موجود باشد.
راه نخست، نظارت دقیق و همه جانبه بر طرزالعمل کنونِی 
کمیسیون ها در موقع درِج آرای مردم است. تا کنون وضع 
طوری بوده که ناظران داخلی و خارجی کمتر توانسته اند 
نگاهِ مستقیم بر جریان رای دهی، شمارش آرا و درج آرا 
داشته باشند. گزارش ها نشان می دهند که ناظران در هر سه 
پروسۀ رای دهی، شمارش و درِج آرا در مکان هایی قرار 
داشته اند که نظارت دقیق را انجام داده نتوانسته اند. به این 
معنا که در جریان کار، فقط نامی  از ناظران وجود داشته 
و بس؛ بنابرین، احتمال زیادی وجود دارد که با استفاده 
از همین ضعف، دست هایی در انتخابات دور اول، آرا را 

جابه جا کرده باشند.
کمشنرهای  از  شماری  کردِن  برکنار  اما  دوم  نکتۀ 
گفته  دارند.  قرار  اتهام  مورد  عماًل  که  کمیسیون هاست 
به سود  علنی  کمیسیون ها،  اعضای  از  برخی  که  می شود 
هر  به  بنا  چهره ها  این  اند.  کرده  کار  مشخصی  نامزدان 
تعلقی که با نامزدان داشته اند، به یک پروسۀ ملی ضربه 
چنین  حضور  با  دوم  دورِ  انتخاباِت  بنابراین،  و  اند  زده 
اشخاصی نمی تواند شفافیِت الزم را دارا باشد. از این رو، 
و  آنان  علیه  تقلب  اثبات  صورت  در  چه  آنان  برکناری 
الزامی دانسته شود. زیرا در غیر آن،  باید  چه در غیر آن، 

انتخاباِت دور دوم هم شفاف نخواهد بود.
به هر صورت، اگر این دو نکته به عنوان پیش شرط های 
هراسی  هیچ  شوند،  گرفته  نظر  مد  دوم  دور  انتخاباِت 
رفتن  ندارد؛ چون  وجود  دوم  دور  به  انتخابات  رفتِن  از 
را  همه  قناعِت  شرایطی  چنین  با  دوم  دورِ  به  انتخابات 

فراهم خواهد کرد.

دوِر دوم با کـــدام
 پیش شــرط ها؟
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معاون نخست  وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس کمیته دولتی 
رسیدگی به امور آوارگان گفت: آمریکا و اروپا از ذخایر انرژی 
ما نفع می برند؛ پس چرا از برقراری عدالت در مشکل قره باغ 

حمایت نمی کنند؟!
معاون  حسنف،  علی  آذربایجان،  خبری  آژانس  گزارش  به 
روابط  ما  گفت:  هم چنین  آذربایجان  وزیر جمهوری  نخست 
عادی یی با روسیه و ایران داریم پس چرا آنها در مساله قره باغ 
از ما حمایت نمی کنند؟ این نشان می دهد که آنها می خواهند 

اوضاع همینطور بماند!
وی افزود: هم اکنون ارتش جمهوری آذربایجان قوی ترین در 
منطقه است. ما برای مساله قره باغ با ارمنستان مناقشاتی داریم. 
به  ارمنستان در فقر به سر می برند.  ایروان، مردم  بجز دولت 
خاطر مردمی که دارند از گرسنگی جان می دهند، اجازه دهید 

که این مناقشات حل و فصل شود.
با گروهی از خبرنگاران شورای  حسنف ادامه داد: من اخیراً 
آن ها  میان  در  ارمنی  خبرنگار  هیچ  اما  کردم  دیدار  اروپایی 
نبود. بگذارید اتباع ارمنستان به جمهوری آذربایجان سفر کنند 
این  با مشاهده  ببیند. شاید  ما را  و پیشرفت و توسعه کشور 

تحوالت آن ها نیز به حقیقت پی ببرند.
معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان با اعالم این مساله 
که باکو بجز ترکیه هیچ همسایه »نرمالی« ندارد، افزود: هر کس 
استقالل  حفظ  شود.  بهره مند  ما  طبیعی  ذخایر  از  می خواهد 
جمهوری آذربایجان امری مشکل است. ما از طریق سیاستی 
و  نهاد  بنیان  کشور  سابق  جمهور  رئیس  علی اف،  حیدر  که 
توسط پسرش الهام علی اف، رئیس جمهور کنونی ادامه دارد، 

به این استقالل دست یافته ایم.

والدیمیر پوتین؛ قهرمان ملت عرب
رییس  پوتین،  والدیمیر  تحرکات  عرب  مردم  بیشتر 
در  که  مواضعی  و  اوکراین  بحران  در  روسیه  جمهوری 
قبال کریمه و اوکراین در پیش گرفته است را از دریچه 
استقالل  از  خواهد  می  که  بینند  می  قدرتمند  مردی 
خود  باورند  این  بر  که  چیزی  کند،  محافظت  کشورش 
در کشورهایشان ندارند. در این میان عده کمی هستند که 
فکر می کنند پوتین چهره دیکتاتوری است که تالش می 

کند دوران خونین استالین را احیا کند.
جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  با  اعراب  از  بسیاری 
پوتین  آنها  هستند،  صدا  هم  اوکراین  بحران  در  روسیه 
استقالل  از  خواهد  می  که  کنند  می  تصور  رهبری  را 
کشورش محافظت کند، چیزی که بسیاری از آنها اثری از 

آن در کشورشان نمی بینند.
بعد از گذشت نیم قرن از سقوط اردوگاه 
را  کمونیسم، مردم عرب همچنان روسیه 
آنها  اعتقاد  به  بینند.  می  خود  پیمان  هم 
روسیه  همان  امتداد  در  جدید  روسیه 
امت  »قضایای  از  که  است  کمونیستی 
والدیمیر  آنها  کند.  می  حمایت  عربی« 
پوتین، رییس جمهوری روسیه را رهبری 
بر  است  توانسته  که  بینند  می  قدرتمند 
پایگاه های خود را  منطقه مسلط شود و 

در منطقه با احتیاط مستقر کند.
و هم صدایی  تمایل  این  از  تفسیری  چه 
افکار عمومی و نخبگان عربی با سیاست 

های پوتین در اوکراین می توان کرد؟
تحریریه  اجرایی  رییس  منصور،  ابراهیم 

روزنامه مصری التحریر در تحلیل مواضع پوتین از نگاه 
آن  قبال  در  ای  عربی  نگرانی  که  گوید  می  ها  مصری 
چه پوتین در اوکراین انجام می دهد، وجود دارد، مشابه 
همان نگرانی ای که مصری ها از رفتار روسیه در حوادث 

ژوئن 2013 داشتند.
آن چه  ای می گویند  »عده  باره می گوید:  این  در  وی 
در اوکراین رخ داد نوعی کودتا بود، در حالی که بعضی 
ها آن را انقالبی دقیقا شبیه آن چه در مصر اتفاق افتاد، 

می دانند.«
جنرال  با  را  پوتین  والدیمیر  ادامه  در  منصور  ابراهیم 
عبدالفتاح السیسی در مصر مقایسه می کند و می گوید: 
نیز  آنها  دوی  هر  هستند،  منضبطی  افراد  آنها  دوی  »هر 
عهده  بر  را  کشورشان  در  امنیتی  های  دستگاه  رهبری 
تاریخ  از  نیز در مرحله مهم و حساسی  دارند و هر دو 

کشورشان به سر می برند.«
اعتقادند  این  بر  عرب  مردم  از  بسیاری  عربی،  نگاه  از 
که امروز بهار عربی وارد مرحله زمستانش شده و حتی 
هر  است،  رسیده  فرا  آن  خزان  فصل  گفت  بتوان  شاید 

از  بعد  بالفاصله  کرده  تجربه  را  عربی  بهار  که  کشوری 
آن سقوط را نیز تجربه کرده است. دکتر ابراهیم ابراش، 
وزیر سابق فرهنگ در حکومت خودگردان فلسطینی از 
جمله کسانی است که چنین اعتقادی دارد. وی در این 
باره می گوید: »هویت و نتیجه بهار عربی اکنون کشف 
شده است. همه نخبگان و حتی مردم عربی که بهار عربی 
را رقم زدند، هویت خود را فاش کرده اند. دیگر اعراب 
حاضر نیستند فریب امریکا را بر سر آن چه در اوکراین 

می گذرد، بخورند.«
اعراب آن چه در اوکراین می گذرد را دقیقا مشابه آن چه 
در کشورشان می گذرد، می دانند، در نتیجه می گویند که 
بهار عربی دروغی بود که بر ملت های عرب گذشت و 
سپس کشف شد، برای همین نمی خواهند دیگر فریب 

هیچ کدام از اظهارات امریکا را در اوکراین بخورند.
با توجه به این مکاشفه بیشتر اعراب بر این اعتقادند که 
آن چه در اوکراین می گذرد تالش برای ایجاد آشوب 
در آن منطقه است. ابراش در این باره می گوید: »اعراب 
آن چه در اوکراین می گذرد را دقیقا مشابه آن چه در 
کشورشان می گذرد، می دانند، در نتیجه می گویند که 
بهار عربی دروغی بود که بر ملت های عرب گذشت و 
سپس کشف شد، برای همین نمی خواهند دیگر فریب 

هیچ کدام از اظهارات امریکا را در اوکراین بخورند.«
اکنون می توان گفت که مردم عرب تقریبا در برابر آن 
هم  گذشت،  کشورهایشان  در  عربی  بهار  پی  در  چه 
صدا هستند، آنها اکنون مخالف سرسخت نامیدن بحران 
اوکراین به بهار اوکراین هستند. به رغم این که غرب بر 
این اعتقاد است که آن چه در اوکراین می گذرد انقالبی 
حقیقی است، جهان عرب، هم مردم و هم نخبگان آن، 
حوادث آن را با فروپاشی ها و خرابی هایی که در طول 
می  مقایسه  گذشت،  عربی  منطقه  بر  گذشته  سال  سه 
کنند و در نتیجه همان طور که روزنامه نگار مصری می 

گوید به این اعتقاد می رسند که »اعراب با بازگشت نفوذ 
ابراز تمایل  به اوکراین هم صدا هستند و به آن  روسیه 

می کنند.«
این در حالی است که صالح القالب، وزیر سابق اطالع 
خود  عربی  اینترنتی  صفحات  از  یکی  در  اردن  رسانی 
در این زمینه می نویسد: »والدیمیر پوتین در میدانی باز 
می کند که همان طور که می بینیم منطقه را در معرض 
دهد.  می  قرار  آنی  رویدادهای  و  ناگهانی  تحوالت 
سیاست او کل اروپا را به سمت جنگی سخت و نه تنها 

سرد رهنمون می سازد.«
این عبارت تا اندازه بسیاری بیان کننده نظرات عده کمی 
کریمه  منطقه  در  پوتین  نقش  مخالف  عرب  نخبگان  از 
بشار  حکومت  مخالفان  دیدگاه  این  با  همچنین  است. 
رییس  حامی  دیکتاتوری  را  پوتین  که  اسد 
سالح  او  به  که  دانند  می  سوریه  جمهوری 
هم  کند،  سرکوب  را  مخالفانش  تا  دهد  می 
اوکراین  در  پوتین  نقش  آنها  هستند.  صدا 
از  حمایت  در  او  مواضع  نقش  امتداد  در  را 

دیکتاتوری ها می دانند.
مخالف  دیدگاه  این  با  ابراش  ابراهیم  دکتر 
است. وی می گوید: »رییس جمهور ویکتور 
انتخابات  طریق  از  که  بود  کسی  یانوکوویچ 
انتخاب شد. در  به عنوان حکم ران اوکراین 
او  علیه  را  عمومی  افکار  چه  آن  که  حالی 
گروه  از  که  بود  امریکا  مصالح  کرد  تحریک 
های هم سو با امریکا که مورد حمایت مالی 
می  سود  کشور  این  حضور  از  و  هستند  آن 
این  به کمک  کند  امریکا تالش می  برند، حمایت کرد. 
گروه ها اوکراین را تجزیه کند تا به این ترتیب روسیه را 

از طریق هم پیمانان سنتی اش تضعیف کند.«
از  اعراب  مواضع  که  اعتقادند  این  بر  ناظران  از  برخی 
نقش پوتین در کریمه ناشی از حس خصومت تاریخی 
ای است که اعراب از امریکا دارند. همچنان بسیاری از 
مردم عرب بر این اعتقادند که کشورهای غربی در حال 
آنها برای تخریب کشور و به تاراج  دسیسه چینی علیه 
بردن ثروت های عمومی شان هستند، این مساله سبب 
می شود تا آنها به اردوگاه مخالف غرب بیشتر گرایش 
پیدا کنند که روسیه نماد آن است. دکتر ابراهیم ابراش می 
گوید که این موضع همواره در ذهن سیاسی اعراب جا 

خوش کرده است.
ابراهیم منصور نیز می گوید اعراب بازسازی نقش روسیه 
در تحقق معادالت دو قطبی را که در ابتدای دهه نود قرن 
گذشته میالدی از میان رفت، موثر می دانند و می گویند 
که به این ترتیب می توان از درگیری مصالح روسیه و 

امریکا نهایت استفاده را کرد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان:

 به جز ترکیه همسایۀ »نرمالی« نداریم!

بوش پدر جایزۀ »شهامت« در اوکرایین وضعیِت شبیه جنگ داخلی حاکم استنقشۀ راه اردوغان مشخص شد
گـــرفت حکومت  غرب،  دیپلوماتیک  های  تالش  باوجود 

می  پافشاری  ترور  عملیات ضد  بر  اوکرایین  موقت 
کند. جدایی طلبان طرفدار روسیه نیز انعطاف ناپذیر 
هستند. آنها در اودیسا طرفداران شان را از قید پولیس 

اوکرایین آزاد می کنند.
های  هلیکوپتر  با  غرب  طرفدار  حکومت  سربازان 
شان  پیشروی  به  زرهی  نقلیه  های  وسیله  و  جنگی 
علیه فعاالن طرفدار روسیه در شرق کشور ادامه می 
دهند. بار دیگر شماری از هردوجانب کشته و زخمی 
شدند. به این ترتیب اردوی اوکرایین محاصره شهر 
تصرف  در  که  شهری  کرد،  تقویت  را  سلویانسک 

ملیشه های طرفدار روسیه است.
فرانسه گزارش  آژانس خبری  فرانس پرس،  چنانکه 
با قطار های زرهدار، در بیرون  داده است، سربازان 
شهر دونیسک که 120 هزار جمعیت دارد، یک پوسته 
استاِل  اند.  کرده  برپا  شهر  اصلی  شاهراه  در  کنترول 
»شهر  که  کرد  تایید  شورشیان  سخنگوی  خوروِشوا 

کاماًل در محاصره قرار گرفته است«.
جدایی طلبان طرفدار روسیه گفته اند که آنها در شهر 
میلیونی دونیسک و دیگر شهر های بزرگ، ساختمان 
های مهم را باردیگر تحت کنترول شان درآورده اند.

های  ملیشه  خوانده  خود  رهبر  رودِنکو،  میروسالو 
مردمی به آژانس خبری انترفاکس گفت: »ما ساختمان 
های اداری را در مراکز تعیین کننده محلی به تصرف 
در آورده ایم«. او افزود که در کل وضعیت آرام است 

و برخورد های شب موقتًا متوقف شده اند.
در  مهم  های  ساختمان  سلویانسک،  بر  عالوه 
قرار  طلبان  جدایی  تصرف  در  نیز  کراماتورسک 
دارد. آژانس خبری »ریا نووستی« گزارش داد که در 
سازمان  مراکز  نفر،  هزار   160 جمعیت  با  شهر  این 

استخبارات داخلی »اس بی یو« به آتش کشیده شده 
است.

حمله بر مقر پولیس در اودیسا
میلیونی  شهر  در  ها  چماق  با  مجهز  جمعیت  یک 
اودیسا بر مقر پولیس محلی هجوم بردند تا همراهان 
طرفدار روسیه شان را نجات دهند. براساس گزارش 
رسانه ها، واحد ها ویژه نظامی نخست حمله کنندگان 
سپس  رسمی،  گزارش  اساس  بر  اما  زدند.  عقب  را 

پولیس زیر فشار تظاهرکنندگان، 67 تن را رها کرد.
رهبران  ناپذیر،  پایان  های  خشونت  داشت  بادرنظر 
را  همدیگر  شدید  های  لحن  با  روسیه  و  اوکرایین 
مسکو  در  روسیه  خارجه  وزارت  سازند.  می  متهم 
توسط  ها  ریزی  »خون  مسئول  اوکرایین  که  گفت 

شلیک سربازان بر انسان های غیر مسلح« است.
اوکرایین  داخله  وزیر  اواکوف،  آرِسن  درهمین حال 
یاید.  می  ادامه  ترور  ضد  عملیات  که  کرد  تاکید 
طرفدار  طلبان  جدایی  علیه  مبارزه  با  رابطه  در  او 
افراط گرایان  به مبارزه علیه  روسیه توضیح داد: »ما 
ادامه می دهیم، آنهایی که قانون را  و تروریست ها 
خطر  به  را  شهروندان  زندگی  و  گیرند  می  نادیده 

مواجه می کنند«.

نهاد  در  ساعته  چند  نشست  یک  جریان  در  ترکیه  نخست وزیر 
برای  را  راه خود  نقشه  توسعه  تصمیم گیری حزب حاکم عدالت و 

ریاست جمهوری و آینده حزب حاکم تکمیل کرد.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
تصمیم گیری  و  مدیریت  شورای  در  ساعته  پنج  نشست  جریان  در 
مرکز حزب حاکم عدالت و توسعه نقشه راه خود را برای نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تکمیل کرد و درباره آینده حزب 
نیز سخن گفت. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اگست سال جاری 

میالدی برگزار می شود.
اینکه  بر  مبنی  حزب  این  درباره  گمانه زنی ها  به  تصمیم گیری  این 
رهبرانش را می خواهد تغییر دهد، پایان داد. براساس قانون اساسی 
ترکیه، یک نخست وزیر موقت به مدت 10 ماه بین انتخابات ریاست 
را  دولت  ریاست   2015 جون  در  پارلمانی  انتخابات  تا  جمهوری 

برعهده می گیرد.
بشیر آتاالی، معاون اردوغان گفت: احتمال اینکه نخست وزیر برای 
اکنون  هم  باشد،  داشته  شرکت  ترکیه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
قوی تر است. عبداهلل گل، رییس جمهوری نباید خود را از »ماموریت« 
حزب حاکم جدا کند. برای ما صندلی ریاست اهمیتی ندارد. آنچه که 
مهم است پیشرفت به سوی جلو است. من مطمئنم که همه در این 

روند شرکت می کنند.
انتخابات پیروز شود باید به مدت 10 ماه بین  اگر اردوغان در این 
ترکیه  موقت  رئیس جمهور  پارلمانی  تا  جمهوری  ریاست  انتخابات 

بماند.
اگر هم خالف این امر صورت گیرد، گل پس از انتخاب به عنوان یکی 
از اعضای پارلمان در جون 2015 رهبر حزب حاکم و قدرتمندترین 

نخست وزیر ترکیه می شود.

رییس جمهوری اسبق امریکا به دلیل »به خطر انداختن 
در جهت  مالیات ها  افزایش  پذیرش  با  محبوبیت خود 
کندی  »شهامت«  جایزه  بودجه«،  کسر  سرعت  کاهش 

را دریافت کرد.
ریاست  موزه  و  کتابخانه  روسیه،  صدای  گزارش  به 
»شهامت«   2014 جایزه  بوستون  در  کندی  جمهوری 
رییس  بوش)پدر(،  دبلیو  به جورج  را  کندی  اف  جان 

جمهوری اسبق امریکا اعطا کرد.
بوش در دوره ریاست جمهوری خود حاضر شده بود 
با قبول خطر عدم انتخاب در انتخابات آینده، مالیات ها 

را باال برده تا از کاهش بودجه بکاهد.
در آن دوره محافظه کاران امریکا از این اقدام بوش که 
داده   1988 سال  در  که  بود  تعهدی  شکستن  واقع  در 

بود، انتقاد کردند.
جک شلوسبرگ که این جایزه را به دلیل عدم حضور 
این خصوص  در  سپرد  او  نوه  بوش«،  »الرن  به  بوش 
برای  امریکا  سابق  جمهوری  رییس  اقدام  که  گفت 
و  سیاسی  دیدگاه های  بر  امریکا  منافع  دادن  اولویت 

حزبی مسئولیت زیادی را برای او به دنبال داشت.
بوش پدر نیز در نامه ای که توسط نوه او ایراد شد به 

دلیل عدم حضور در این مراسم عذرخواهی کرد.
نام این جایزه از کتاب جان اف کندی، رییس جمهوری 
اسبق امریکا با نام »سوابق شهامت« برگرفته شده است.

قنطره-مترجم:علیموسویخلخالی



فریبا مویدنيا
چکیده: تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحوالت 
سازنده و موثر در سازمان ها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز 
نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمان هایی که 
به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند، بها دهد و در 
عین حال به حل بحران ها و شرایط اضطراری محیط کار بیاندیشد. 
در چنین شرایطی سازمان ها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار 
آتی ناچارند اهداف »شدن« را به اهداف »ماندن« ترجیح دهند. به 
بیان دیگر در عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد 
مهم سالمت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریِت تغییر در سازمان ها 
یکی از مشکل ترین وظایف مدیــران پیشرو است. در همین راستا، 
مقالۀ حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت 
تحول در روزگار کنونی ، به بیان مختصر عوامل تسهیل کنندۀ تغییر 
و به سازی در سازمان ها و راهکارهای غلــبه بر مقاومت ها و موانع 
موجود بر سر راه ایجاد تحوالت و نوآوری های سازمانی بپردازد.

مقدمه:
محیط های  با  فزاینده یی  صورت  به  سازمان ها  حاضر،  عصر  در 
پویا و در حال تغییر مواجه اند و بنابراین، به منظور بقا و پویایی 
خود مجبور اند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به 
بیان دیگر، با توجه به سرعت شتابندۀ تغییرات و تحوالت علمی، 
تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و... در عصر حاضر، سازمان هایی 
با  هماهنگی  بر  عالوه  که  می شوند  محسوب  کارآمد  و  موفق 
تغییرات و دگرگونی ها را  بتوانند مسیر  امروزی،  تحوالت جامعۀ 
تغییرات را در  این  باشند که  قادر  آینده پیش بینی کرده و  نیز در 
جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آینده یی بهتر هدایت 
کنند)1( چرا که به گفتۀ تافلر »تنها با بهره گیری خالقانه از تغییر 
آسیب  از  می توانیم  که  است  تغییرات  خود  کردن  هدایت  برای 
انسانی تر دست  و  بهتر  آینده یی  به  و  بمانیم  امان  در  آینده  شوک 

یابیم.« )تافلر،1373, 500( 
با وجود این، مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمان ها نه تنها 
نوآور و خالق نیستند، بلکه حتا در هماهنگی با تحوالت و پیشرفت ها و تغییرات 
عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه های ناکارآمد سنتی اداره می شوند. 
به عنوان نمونه »اندرو پتیگرو« پژوهشگر انگلیسی که در زمینۀ تصمیم گیری های 
استراتژیک مطالعه کرده است، از خصوصیات ایستای سازمان ها حیرت زده شده 
اغلب  دنیا،  شرایط  پیوستۀ  تغییر  به رغم  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  است 
سازمان ها و شرکت ها در 10 سال گذشته زنده گی می کنند و حدوداً 10 سال از 

شرایط دنیا عقب هستند. )پیترز و واترمن،1372، 27(
 

مفاهیم تغییر و نوآوری
در تعریف پدیدۀ تغییر گفته شده است: تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته 
تفاوت داشته باشد. اما نوآوری، اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. 
نوآوری  تغییرها  تمام  اما  اند،  تغییر  یک  منعکس کنندۀ  نوآوری ها  تمام  بنابراین، 
اولین تحقیقات گسترده در مورد  نیستند. )آقایی فیشانی،1377،26( »مورت« که 
از  نوآوری ترجیح می دهد و  به  را  تطبیق  داده است، واژۀ  انجام  را  تغییر  فرایند 
تعریف  جامعه  در  نقشش  به  پاسخ گویی  در  سازمان  قابلیت  را  نوآوری  این رو 
سازمان  در  تغییر  نیز  »هنسن«  تعریف  با  مطابق   .)292  ،1373 )شیرازی،  می کند 
فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها 
یا بروندادهای پاره یی از واحدهای سازمان رخ می دهد )هنسن، 1370، ص 330(. 
با این حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از 

منابع و متون علمی، این دو واژه اغلب مترادف در نظرگرفته شده اند.
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آرمان رشدي

امروزه یک کاتولیک یا یک ارتدوکس، در 
دست رسي  خود  کلیساي  به  که  صورتي 
عشای  آیین  در  مي تواند  باشد،  نداشته 
.کلیساي  کند  دیگر شرکت  کلیساي  ربانِي 
سرزمین هاي  تصرف  به علت  ارتدوکس 
و  عرب  مسلمانان  به دست  صغیر  آسیاي 
بعدها به دست ترک هاي عثماني، کوچک تر 
کلیساي  بعدها  کاتولیک است.  کلیساي  از 
ارتدوکس نیز به دو بخش یوناني و روسي 

تجزیه شد.
و  ارتدوکس  کلیساهاي  مهم  خصوصیت 
به نظر  چنین  پروتستان ها  براي  کاتولیک 
کاتولیک ها  و  ارتدوکس ها  که  مي رسد 
در  ریشه  که  دارند  آیین هایي  و  اعتقادات 
در  امر  این  علت  ندارند.  کتاب  مقدس 
اعتقادات  مرجع  که  است  نهفته  نکته  این 
مذهب  است.  کدام  مسیحي  عباداِت  و 
پروتستان با این شعار گسترش یافت: »فقط 
پروتستان ها  همین  براي  کتاب  مقدس«. 
که  مي کنند  مطرح  را  پرسش  این  معموالً 
و  چنین  ارتودکس ها  و  کاتولیک ها  »چرا 
کتاب مقدس  آن که در  چنان مي کنند، حال 
چنین چیزي گفته نشده است؟« علت این 
براي  مرجع  یگانه  که  است  این  اختالف 
استخراج اصول عقاید و نحوۀ عبادات در 
اما  پروتستان، کتاب  مقدس است،  مذهب 
چنین  کاتولیک  و  ارتدوکس  مذاهب  در 
براي  کاتولیک ها  و  ارتدوکس ها  نیست. 
مرجع  سه  به  خود  آیین هاي  و  اعتقادات 
اعتقاد دارند: کتاب  مقدس، سنت رسوالن، 
مرجع  سه  این  شرح  به  ذیاًل  کلیسا.  و 

مي پردازیم.
همۀ  نزد  مقدس  کتاب   کتاب  مقدس:  1ـ 
استثناي  به  است،  یکي  مسیحیت  مذاهب 
این که کاتولیک ها و ارتدوکس ها عالوه بر 
39 کتاب عهد عتیق، 9 کتاب دیگر یهودیان 
ثانوي  قانوني  کتاب هاي  عنوان  به   را 
کتاب هاي  جزو  کتاب   9 این  مي پذیرند. 
قانوني یهودیان نیست و در کتاب  مقدس 
یوناني  ترجمۀ  اما  نمي شود؛  یافت  عبري 
هفتادتنان«  »ترجمۀ  به  عتیق، معروف  عهد 
شامل این کتاب ها است. الزم به تذکر است 
جدید،  عهد  نگارش  به هنگام  رسوالن  که 
تمام نقل قول هاي خود را از عهد عتیق، از 
عهد  اما  مي دادند.  انجام  هفتادتنان  ترجمۀ 
جدید نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها همان 
پذیرش  مورد  پروتستان ها  نزد  که  است 

است.
این  بر  کلیسا  دو  این  رسوالن:  سنت  2ـ 
عقیده اند که تعلیم رسوالن را »کلیسا« حفظ 
کرده است. روشن است که تمام تعلیماتي 
که رسوالن مي دادند، در عهد جدید نوشته 
کتاب ها  است. عهد جدید مجموعه  نشده 
مقتضیاتي  به  »بنا  که  است  رساالتي  و 

عهد  کتاب  هر  شده اند.  نوشته  خاص« 
رفع  براي  یا  رساالت،  خصوصًا  جدید، 
به  پاسخ گویي  براي  یا  نوشته شد  مشکلي 
رسالۀ  دو  مطالعۀ  از  مثال،  براي  پرسشي. 
مي شویم  متوجه  تسالونیکیان  به  پولس 
خصوص  در  تعالیمي  شفاهًا  پولس  که 
اکنون  و  بوده  داده  مسیح  عیسي  بازگشت 
در این دو رساله، توضیح بیشتري در مورد 
)دوم  مي دهد  ارایه  خود  شفاهي  تعالیم 
تسالونیکیان 2: 2(. اگر مشکلي در این زمینه 
در کلیساي تسالونیکي پیش نیامده بود، ما 
امروز این مطالب ارزنده را در این رساالت 
اول  رسالۀ  در  دیگر  مثالي  نمي داشتیم. 
یافت مي شود که در آن  قرنتیان فصل 15 
پولس رسول، پیام شفاهي )انجیلي( را که 
به ایشان داده بود، خالصه وار تکرار مي کند 
از  مبسوطي  شرح  به  سپس   .)3 و   1 :15(
و  کاتولیک ها  مي پردازد.  قیامت  مسالۀ 
از  بخش  آن  که  معتقدند  ارتدوکس ها 
نیامده،  جدید  عهد  در  که  رسوالن  تعالیم 
پروتستان ها  است.  شده  حفظ  »سنت«  در 
مسیحي  ایمان  براي  آن چه  که  معتقدند 
در  روح القدس  از سوي  داشت،  ضرورت 

کتاب  مقدس ثبت شده است.
عهد  پدران  به خصوص  کلیسا،  پدران 
میالدي(،  دوم  و  اول  )قرن هاي  رسوالن 
برجاي  خود  از  بسیاري  نوشته هاي 
کلیساي  نگرش  آن ها  در  که  گذاشته اند 
و  اعتقادات،  اصول  خصوص  در  اولیه 
شده  ثبت  آیین ها  و  عبادات  نحوۀ  به ویژه 
بخش  کاًل  نوشته ها  این  مجموعۀ  است. 
مي دهد.  تشکیل  را  رسوالن  سنت  عمدۀ 
تاریخ  کتاب هاي  در  اکنون  نوشته ها  این 
و  دارد  قرار  همه گان  دسترس  در  کلیسا 
امید است که روزي به فارسي نیز ترجمه 
شود. براي مثال، در نوشته هاي پدران پایان 
عبادت  شیوۀ  دوم،  قرن  اوایل  و  اول  قرن 
شده  نقل  جزییات  با  کلیسا  در  مسیحیان 
مراسم  شیوۀ  با  را  شیوه  این  وقتي  است. 
مقایسه  ارتدوکس  و  کاتولیک  کلیساهاي 
حتا  آن ها،  بسیار  شباهت  متوجه  مي کنیم، 
طبق  مي شویم.  دعاي شان،  فرمول هاي  در 
مانند  کتاب ها، رسوم دیگري  این  شهادت 
ریختن  روش  به  تعمید  و  نوزادان  تعمید 
دوم  قرن  همان  از  داوطلب،  سر  بر  آب 
شفاعت  طلب  دعاي  است.  بوده  مرسوم 
نیز  استیفان شهید و  از قدیسین، خصوصًا 

تکریم مریم نیز از این دست هستند.
ارتدوکس ها  براي  اما  کلیسا:  مرجعیت  3ـ 
و  کتاب  مقدس  بر  عالوه  کاتولیک ها  و 
مرجعیت  داراي  نیز  کلیسا  رسوالن،  سنت 
است. منظور از »کلیسا« نیز همایش اسقفان 
کلیساها از سراسر جهان است. این دسته از 
مسیحیان، بر اساس شهادت عهد جدید و 
منابع تاریخي، بر این اعتقادند که مسیحیت 
شد  آغاز  کلیسا  به وسیلۀ  و  کلیسا  از  اولیه 

عهد  کتاب  به وسیلۀ  نه  یافت،  گسترش  و 
بطن  در  جدید  عهد  کتاب هاي  جدید. 
که  بود  کلیسا  این  شدند.  نوشته  کلیسا 
دروغین  معلمان  گزند  از  را  تعلیم صحیح 
بدعت ها  با  که  بود  کلیسا  این  کرد.  حفظ 
این کلیسا  مبارزه برخاست. و سرانجام  به 
بود که در حدود سال 390، تصویب کرد 
از  متشکل  مسیحیان  الهامي  کتاب هاي  که 
عهد جدید  امروز  که  است  کتابي   27 این 
مسیحیان را تشکیل مي دهد. عالوه بر این، 
کلیسا  که  خود  رسوالن  جمع  به  مسیح 

باشد، اقتدار بخشید.
کلیسا  به  متي 18: -15 20 مسیح  انجیل  در 
را  ایمان داران  امور  تا  مي بخشد  اقتدار 
رتق و فتق کند. مسیح به کلیسایش اقتدار 
نبخشد  یا  ببخشد  را  گناهان  تا  بخشید 
)یوحنا 20: 23(. این کلیساست که به وسیلۀ 
هدایت  راستي  جمیع  به  روح القدس 
قدرت  کلیسا   .)13 :16 )یوحنا  مي شود 
دارد ایمان دار خطاکار را به شیطان بسپارد 
به جمع  باز  را  او  یا  قرنتیان 5: -4 5(  )اول 
این  به   .)8 5- :2 قرنتیان  )دوم  بپذیرد  خود 
و  کاتولیک  کلیساهاي  اعتقاد  طبق  ترتیب، 
ارتدوکس، کلیسا اقتدار دارد تحت هدایت 
اساس  بر  و   )13 :16 )یوحنا  روح القدس 
را  کهن  آموزه هاي  کتاب  مقدس،  اصول 
بر اساس مقتضیات زمانه از نو تفسیر کند، 
برگزاري  و  عبادات  نحوۀ  در خصوص  یا 

آیین ها تصمیم گیري کند.

با  ارتودکس ها  و  کاتولیک ها  تفاوت 
پروتستان ها 

بسیاري مي پرسند که تفاوت کاتولیک ها و 
پروتستان ها چیست. عمومًا تصور مي شود 
که تفاوت در نیایش مریم یا پیروي از پاپ 
فرعي  همه  این ها  اما  است.  این  نظایر  و 
در  اصلي  و  عمده  تفاوت  اصل.  بر  است 
مرجعیتي است که براي اعتقادات و عبادات 
قایل مي شویم، که در این خصوص در باال 
با  پروتستان  یک  وقتي  لذا  دادیم.  توضیح 
یک مسیحي کاتولیک یا ارتدوکس صحبت 
مي کند، عبث است که بحث کند که تکریم 
کتاب مقدس  در  پاپ  مرجعیت  یا  مریم 
آمده یا نیامده، چون ایشان نیز قبول دارند 
اشاره  مسایل  این  به  کتاب  مقدس  در  که 
اصول  این  به  آنان  که  دانست  باید  نشده؛ 
و  مقدس  کتاب   مرجعیت  زیرا  معتقدند، 
سنت رسوالن و تصمیمات کلیسا )شوراي 
و  هم  کنار  در  را  جهان(  تمام  از  اسقفان 
مثال،  براي  مي پذیرند.  هم  با  هم طراز 
مریم،  تکریم  تعمید،  تعمید کودکان، شیوۀ 
مرجعیت پاپ، طلب شفاعت از مقدسین، 
آیین   7 به  اعتقاد  کلیسایي،  سلسله مراتب 
مقدس و نحوۀ برگزاري آیین عشای رباني 
و  در سنت  ریشه  همه گي  این ها،  نظایر  و 

مصوبات کلیسا دارد.

كاتوليكهابهچهميانديشند؟

بخش دوم و پایانی



بخش نخست

معاصر،  صاحب نام  داستان نویس  گلشیری،  هوشنگ 
اولین  کرد.  آغاز  صـادقی  بهرام  مکتب  در  را  نوشتن 
به  بعد  از سال های 40  نقدهایش  داستان  ها و  شعرها، 
در »پیام نوین« و »جنگ اصفهان« به چاپ رسید. بعد، 
اصلی اش،  راه  و  وانهاد  به   شاعران  را  شعر  سرودن 

داستان نویسی را به جد ادامه داد.
 )1347( همیشه،  مثل  ـ  کتابش  اولین  داستان های  در 
در  دون پایه  کارمندان  زنده گی  بودِن  خسته کننده  ـ 

شهرهای کوچک را ماهرانه تصویر کرد.
اما آن چه از آغاز گلشیری را از صادقی جدا می کرد، 
نگرش مبتنی بر غم غربِت گلشیری بود در مقابل نگاه 
طنز آمیز صادقی به  زنده گی خرده بورژوازی. صادقی با 
با  گلشیری  و  می نمایاند  را  زنده گی  این  سکون  طنز، 
را  گلشیری  غربت،  به غم  بسیار  توجه  اما  غربت.  غم 
به   فردی،  غم های  و  کشانید،  گریز  و  به گذشته گرایی 

داستان نویسان مدرنیست نزدیکش کرد.
عالی  نمونۀ  که  دارد  هم  داستان هایی  اما  گلشیری 
واقع گرایی انتقادی در ادبیات معاصر پارسی است. در 
این داستان ها نویسنده موفق به  دادن تصاویری قوی و 
پرجذبه از زمان و مکان زیستی خود می شود. بی شک 
خواندنی ترین داستان نویسنده در مثل همیشه، »مردی 
بر  حاکم  پولیسی  خفقان  که  است  سرخ«  کراوات  با 

ایران را به خوبی مجسم می کند.
اغلب  است.  بوده  گلشیری  با  آغاز  از  ُفرم  به   توجه 
داستان های مثل همیشه را به شیوۀ ذهنی نوشته است. 
شیوه یی که بارزترین شکل خود را در »دخمه یی برای 
سمور آبی« می یابد. اما در داستان بلند و کم نظیر شازده 
احتجاب )1347( توجه به  فرم ربطی معقول با محتوا 
پیدا کرد و توانست با پَرش های ذهنی و عبور از حال به  
گذشته و برعکس، زنده گی همچون آینۀ شکستۀ شازدۀ 
دودمان برباد رفته را بنمایاند. گلشیری در این داستان، 
در قالب تحلیل رفتن و به  مرگ نزدیک شدن زنده گی 

شازده، ناقوس مرگ اشرافیت را به  صدا درمی آورد.
پرداختن به یک رابطۀ عاشقانه بین مردی ایرانی و زنی 
انگلیسی ـ که مانع اصلی شان عدم تفاهم از نظر زبان 
است ـ تمام َهّم گلشیری در کریستین و کید )1352( 
ـ است. داستانی عمیقًا فرمالیستی. آهی از َسِر افسوس، 
برای از بین رفتن عشق های لیلی و مجنونی در زمان 
گواهی  را  گلشیری  آن، سقوِط  انتشار  که  داستانی  ما. 

می داد.
 -)1354( من  کوچک  نمازخانۀ  در  گلشیری،  اما 
شامل  مجموعه  این  برخاست.  قدرت  با  دیگر  بار 
است.  نویسنده  نمادگرایانۀ  و  واقع گرایانه  داستان های 
برای  قبیل »عکسی  از  واقع گرایانه اش،  داستان های  در 
قاب عکس خالی من« و »هر دو روی سکه« مهم ترین 
در  سیاسی،  زندانیان  زنده گی  امروز،  اجتماعی  مسایل 
این  می شوند.  مطرح  ذهنی  به شیوۀ  خاطره گونه  بافتی 
ایران  ادبیات مقاومِت  داستان ها در ردیف بهترین های 

قرار می گیرند.

به خدا من فاحشه نیستم
برۀ گم شدۀ راعی در بهار 57 منتشر شد. گلشیری در 
بیهوده گی روشن فکرانی را  بلند، پوچی و  این داستان 
تصویر می کند که هیچ امیدی به  آینده ندارند و زنده گی 
را با الابالی گری می گذرانند. گلشیری محیط زنده گی و 
شیوۀ گذران این روشن فکران را آن چنان زنده تصویر 
می کند که گویی خود در بطن ماجرا بوده است. این 
روشن فکران  که  است  تأمل  قابل  جهت  آن  از  کتاب 
انقالب  آستانۀ  در  را  مردم  از  بریده  و  سازش کار 

می نمایاند.
گلشیری پیش از این داستان به خدا من فاحشه نیستم 
را نوشته است. داستانی  )مجلۀ رودکی، شهریور 55( 
که به صورت مفصل تری در برۀ گم شدۀ راعی نیز تکرار 
می شود. در این داستان، نویسنده ما را به  مهمانی های 
دوره یی دوستان قدیمی می برد. این گونه دورِ هم جمع 
خوانده  هم  گلشیری  قبلی  داستان های  در  را  شدن 
سِر  بر  مسأله  اما  بار  این  شک.  شِب  در  مثاًل  بودیم، 
چیز دیگری است: قلم افشاگر گلشیری، روشن فکراِن 

سازشکار را در بحبوحۀ خودفروشی رسوا می کند.
ماجرای داستان در یک مهمانی پُر از بخور و بپاش و 
بحث و جدل می گذرد. مهمانی یی که گلشیری ماهرانه 
آدم هایش را کارگردانی می کند. از زاویۀ دید نویسنده 
از  و  را مشاهده می کنیم  ابتذال  و  به  مهمانی می رویم 
فساد روزافزون روشن فکر سازش کار نشانه ها می یابیم. 
مهمانی بزرگ اصوالً سمبولی از رفاه بورژوازی است. 
سال های بعد از 1350 است، و به سبب افزایش درآمد 

نفت رونقی در کار است. پس مهمانی ها به تعّدد برگزار 
می شود و عالوه بر داستان های گلشیری، داستان هایی 
خرده بورژوازی  آشکار  و  پنهان  مالحت های  چون 
به  آن  نیز  میرصادقی  جمال  شب چراغ  و  تنکابنی 

می پردازند.
اغلب روشن فکرانی که در این مهمانی ها دیده می شوند، 
زنده گی یی جهنمی دارند: سیر ابتذال را ادامه می دهند 
و حسرت روزهای پرشور گذشته را می خورند. این ها 
روشن فکرانی هستند که در سال های نضج گرایش های 
سوسیالیستی در رویدادهای اجتماعی شرکت کردند، اما 
شکست پایان دهۀ پایه گذاری نهادهای دموکراتیک )در 
1332( و خصلت های ناپی گیرانۀ خرده بورژوازی شان 
آن ها را عوض کرد. بعد از شکست 32، رفیقان نیمه راه 
به انحطاط روحی دچار شدند. اینان که دردوران هیجان 
وارد زدوخوردهای اجتماعی شده بودند، در روزهای 
اینان  پرداختند.  ارتجاع  با  به  سازش  سکون و خفقان 
اختیار  در  را  وجودشان  خرده بورژوازی  خصایل  که 
با نظمی هم صدا شدند که بر ضدش داعیه ها  داشت، 
داشتند. بسیاری از آن ها که در رفاه مستحیل شده اند، 
از اعمال آن سال های خویش پشیمانند، اما دسته یی هم 
ضمن پذیرش نظم موجود بر گذشت آن سال ها غبطه 

می خورند.
در مهمانی به خدا من فاحشه نیستم، فاحشۀ تازه کاری 
من  به خدا  می گوید:  مرتب  که  هست  هم  اختر  به نام 
فاحشه نیستم. گلشیری، با هنرمندی، این حرف را از 
روشن فکرانی  می زند.  سازشکار  روشن فکران  دهان 
ایده های  با  را  امروزشان  گذراِن  تضاد  می کوشند  که 
اینان شکست خود  کنند.  توجیه  نوعی  به  آرمانی شان 
را، مستحیل در یک شکست تاریخی، رکود همیشه گی 
جامعه می پندارند و بدبینی مسموم شان را به  نسل جوان 

که در پی ادامه و تکامل مبارزه است، منتقل می کنند.

این روشن فکران واخورده بعد از سال 32 با تنگ شدن 
فضای سیاسی و افزایش رفاه اقتصادی قشرهای باالی 
شوق  و  شور  سال های  از  شده  بریده  متوسط،  طبقۀ 
متالشی شده در راه تالش برای پیوستن به  قشر باالیی 
و بهره ور شدن از ثروت باد آورده، معلق ماندند. اینان 
خود را به  شّطی سپردند که به جای دریا، به  مرداب های 

ابتذال می ریزد.
فضای مملو از غم غربت که از ویژه گی های داستان های 
گلشیری است، در این داستان هنگام بحث از گذشته، 
تأللویی گیرا می یابد. تأللویی که در پرتو آن اضمحالل 
از روشن فکران مشاهده می شود. نسلی که:  یک نسل 
شدیم.  طور  این  شد.  طور  این  چرا  نمی داند  »آدم 
می خواستیم دنیا را عوض کنیم و حاال یادمان هست؟ 
بله، اختر خانم، ما پنج نفر انگار آتش بودیم و حاال با 

این شکم های برآمده«.
و حاال: »تمام هفته یا توی صفم یا پشت چراغ قرمز یا 
پشت میز، نمی دانم، ِهی باید بروم، مثل شتر عّصاری 
است.  بدتر  خیلی  این  می دانی؟  باز.  چشِم  با  آن هم 
تازه می دانیم که نمی رسیم و می دویم، می دانیم همین 
سنگ که می کِشیمش باالخره یک روزی له و لورده مان 
می کند، اما باز می کِشیمش، حتـا چرخ دنده هایش را هم 

روغن می زنیم«.
را  آن  اما  آشنایند،  وضع شان  با  روشن فکران  این 
پذیرفته اند و هیچ کوشش هم برای تغییر آن نمی کنند، 
حسرت وانهادن آرمان ها را می خورند، اما چهارچنگولی 
به سفرۀ بورژوازی چسبیده اند و ولع پرخوری، فرصت 

هیچ کار دیگری برای شان باقی نمی گذارد.
انتقادی،  عنصرافشاگرانۀ  نیستم  فاحشه  من  به خدا  در 
پذیرا  روشن فکراِن  مقابل  در  را  خواننده  مقاومت 
برمی انگیزد؛ اما در برۀ گم شدۀ راعی برانگیختن مقاومت 
است.  شده  بدل  کردن«  »همراه  به نوعی  خواننده، 

این روشن فکران  تحلیل روحیۀ  و  تجزیه  به   گلشیری 
می پردازد و از موضعی خرده بورژوایی از نقاط ضعف 
آن ها دفاع می کند. در برۀ گم شدۀ راعی چه می گذرد؟

فصل اول فاصلۀ زمانی بین یک غروب تا صبح روز 
بعد را در بر می گیرد. در این فصل هیچ واقعه یی اتفاق 
نمی افتد و همه چیز در ذهن می گذرد. گلشیری که در 
به کارگیری صناعت قصۀ نو استاد است در این داستان 
نیز صنعت گری پیشه می کند و از خالل »حال« کوتاه 
و بی»حادثه« ـ از طریق نمودن ذهنیات آقای راعی ـ 

گذشتۀ تقریبًا مفصلی را باز می گوید.
معانی ها  تداعی  اتصال  طریق  از  گذشته  این  بازگویی 
به هم  عامل  که  معانی هایی  تداعی  می گیرد.  انجام 
آقای  جنسی  خواهش های  و  تنهایی  پیوسته گی شان 
راعی است. مهم ترین مسألۀ این دبیر مجرد 39 ساله، 
»رهایی از غم های غروبی« است. این یاد ایادی )تداعی 
یعنی  نیست.  به هدفی  رسیدن  برای  اما،  معانی(ها، 
به  و  برود  پیش  آن  در  تا  ندارد  زمینۀ مشخصی  قصه 
 تکامل برسد. وصف یک زنده گی سترون است با همۀ 
آن که  از  بیش  یادهایش. زنده گی یی که  خسته گی ها و 
گلشیری  است.  گذشته نگر  باشد،  داشته  به  آینده  رو 
برای القای سکون این زنده گی، به  وصف جزء به جزء 
باز  کلی تر  و  مهم تر  به  مسایل  توجه  از  و  می پردازد 

می ماند و به  ناتورالیسم کشیده می شود.
آقای  که  شب هاست  و  غروب ها  قصۀ  »حال«  اما 
راعی می آید خانه و می نشیند توی بالکن اتاقش و به 
 زیرپوش های زنانۀ بَنِد رخِت همسایۀ روبه رو می نگرد. 
از دیدن بند، شستن رخت تداعی می شود و از حلیمه 
ـ زن خدمتکاری که هرچند وقت یک بار برای شستن 
رخت ها و تمیز کردن اتاق ها به خانۀ راعی می آمده یاد 
می شود. یک شب حلیمه در خانۀ راعی مانده و با او به 
 بستر رفته است. راعی اما وجدانش راضی نبوده، دایم 
از بچه ها و شوهر معلولش پرسیده، آن قدر که حلیمه 
سراغش  به   راعی  بعد  رفته.  گذاشته  و  شده  ناراحت 
که  حاال  است.  گرفته  او  از  را  خانه اش  کلید  و  رفته 
گاه به گاه  راعی  افتاده، در ذهن َسرخوردۀ  اتفاق  واقعه 
درهم  که  شیشه یی  مثل  می یابیم.  را  آن  از  تکه هایی 
شکسته و به  اطراف پخش شده. این شیشه های شکسته 
را پهلوی هم می چینیم: حلیمه هم چون سنگی است که 
امواجی  که  سنگی  می افتد.  راعی  زنده گی  مرداب  در 
دایره یی و هر َدم به  خود رسنده ایجاد می کند. امواجی 
و  پدری  خانۀ  و  کودکی  یاد  هستند:  یادها  حامل  که 

دست پخت مادر. یاد تجّرد و شب های مستی.
اما در واقعیت چه می گذرد و در کوچه و خیابان های 
شهر چه خبر است؟ از نظر این کتاب هیچ. نویسنده 
زمان و مکان را رها کرده تا با کنکاش در ذهن خستۀ 

آقای راعی خصوصی ترین مسایل او را بازگوید.
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را  همیشه  مثل  داستان های  اغلب  است.  بوده  گلشیری  با  آغاز  از  ُفرم  به   توجه 
به شیوة ذهنی نوشته است. شیوه یی که بارزترین شکل خود را در »دخمه یی برای 
بلند و کم نظیر شازده احتجاب )۱۳۴۷( توجه  اما در داستان  سمور آبی« می یابد. 

توانست با پَرش های ذهنی و عبور از حال به  فرم ربطی معقول با محتوا پیدا کرد و 
به  گذشته و برعکس، زنده گی همچون آینة شکستة شازدة دودمان برباد رفته را 
بنمایاند. گلشیری در این داستان، در قالب تحلیل رفتن و به  مرگ نزدیک شدن 

زنده گی شازده، ناقوس مرگ اشرافیت را به  صدا درمی آورد
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د ښاروال او وکیالنو ترمنځ...
بدې  ډېرې  کړی،  پیل  اعرتاض  یې  ضد  پر  ښاروال 

خربې او تورونه لګويل دي.

وایي،  او  ردوي  خربې  دا  غړي  جرګې  وليس  د  خو 

کابل  څو  ورکړي،  دوام  ته  اعرتاض  خپل  به  هغې  تر 

ښاروال له دندې لرې شوی نه وي. 

ماندګار  اکرام  انجیرنسید  منيش  جرګې  وليس  د 

له  کرزي  ولسمرش  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

اداري پالوي او د وليس جرګې د کمېسیونونو له غړو 

په  ښاروال  کابل  د  سفره  له  چې  وه،  کړې  ژمنه  رسه 

راګرځېدو رسه به هغه له دندې لرې کوي.

او  کړه  نه  پوره  ژمنه  خپله  کرزي  ولسمرش  وايي،  دی 

وکیالنو په اعرتاض الس پورې کړ. د نوموړي په خربه، 

لوري  له  وکیالنو  د  چې  راهیسې  ورځو  دوو  تېرو  له 

اعراض پیل شوی د حکومت له لوري د دوی غوښتنو 

شوی؛  ورکړل  دی  نه  ډاډ  ډول  هېڅ  رسېدګۍ  د  ته 

بلکې یوازې د وليس جرګې مرش عبدالروف ابراهیمي 

مرستیال  لومړي  له  هغه  د  او  کرزي  ولسمرش  له 

وروستۍ  خو  کړي  خربې  رسه  قانوين  محمدیونس 

پایله به یې څو ورځې وروسته له لیدنو روښانه يش.

په همدې حال کې په وليس جرګه کې د کابل د خلکو 

استازي الحاج فرهاد صدیقي ماندګار ورځپاڼې ته په 

مرکه کې وویل، ولسمرش کرزي د وليس جرګې مرش 

ته د دې قضیې د څېړنې لپاره د یوه پالوي د ټاکلو ویيل 

ول؛ خو زیاتوي چې وکیالنو دا وړاندیز نه دی منيل.

هغه وايي، له تېرو دوو کلونو راهیسې د کابل ښاروال 

دوسیو ته رسیدګي نه کېږي، نور کمېسیونونه ستونزه 

دندې  له  کابل ښاروال  تر هغې چې  او  نيش حلولی 

به  نه وي، دوی  ته معريف شوی  او څارنوالۍ  ګوښه 

خپل اعرتاض پای ته ونه رسوي.

ميل خیانت

او  امکاناتو  دولتي  له  وايي،  غړي  جرګې  وليس  د 

لپاره  لوري د شخيص ګټو  له  د ښاروال  نه  پروسونل 

کسان  هغه  ده. خو  او جفا  خیانت  اخیستل ميل  کار 

چې د ښاروال د مالتړ په الریون کې یې برخه اخیستې 

وه، هم ځینو یې د ښاروالۍ د لرې کېدو غوښتنه کوله.

په  ښاروال  کابل  د  اکرام  سید  غړی  جرګې  وليس  د 

خیانت  ميل  الریون  شوی  ورځ  په  یکشنبې  د  پلوۍ 

وباله چې په وینا یې د ښاروالۍ له بودیجې او امکاناتو 

چې  الریون  هغه   (( شو:  تررسه  ګټه  په  ښاروال  د  نه 

ميل  یو  دا  وشو  مالتړ  په  هغه  د  لوري  له  ښاروال  د 

خیانت دی. ځکه ده د تنظیف  ټول کارګر او مامورین 

مظاهرې ته را غوښتي ول. د ښاروالۍ موټر او بیرغونه 

یې وکارول. یوازې او یوازې د شخيص ګټو لپاره. دا 

ځکه  کړي،  پيل  به  رواج  بد  کړي،  ثباته  بې  هېواد  به 

خپلو  د  به  سبا  نو  لري  مامورین  لکه  دوه  به  وزیر  یو 

شخيص ګټو لپاره په دولتي امکاناتو خپل مامورین را 

وبايس.((

د وليس جرګې غړي فرهاد صدیقي هم زیاته کړه، چې 

کابل ښاروال د خپل مالتړ لپاره د تنظیف او ناحیو ټول 

مامورین او کارګر الریون ته را بليل ول، چې ناحیې 

تړيل او خلک یې له ستونزو رسه مخ کړي دي.

ده ادعا وکړه، چې د کابل خلکو یې پراخ مالتړ کړی 

او هره ورځ ورته د ښاروال په اړه اسناد او شواهد په 

واک کې ورکوي.

هغه  ښاروالۍ  د  نواندېش  محمدیونس  وایي،  هغه 

یې  کې  مالتړ الریون  په  ده  د  مامورین ګواښيل چې 

برخه نه ده اخیستې.

جعيل ستاینلیکونه

وکیالن وایي، چې کابل ښاروال په جعيل ستاینلیکونو 

فساد  لګويل چې ښکاره  ډالره  زرګونه  پروګرامونو  او 

دی.

د وليس جرګې منيش د ښاروالۍ له لوري په وکیالنو 

اشارې وویل، ښايي ځینې  په  ته  تورونو  لګول شویو 

وکیالن ستونزې ولري؛ خو په وینا یې چې ښاروالۍ 

د  وویل،  ده  ده.  ډکه  فساد  او  له ستونزو  ډېره  له هغو 

په  چې  ګوري،  ښاریان  کابل  ټول  چارې  ښاروالۍ 

عادي بارانونو کې الرې بندې وي، خلک له ستونزو 

دولتي  له  لري  نه  حق  ښاروال  خو  وي؛  مخ  رسه 

امکاناتو نه د شخيص ګټو لپاره کار واخيل.

ده په دې اړه هم اندېښنه وښوده، چې هر کله د پارملان 

له لوري د ځينو مفسدو چارواکیو پر وړاندې غږ پورته 

يش، د حکومت یوشمېر نور چارواکي یې مالتړ کوي؛ 

خو دا یې ونه ویل، چې له کابل ښاروال محمدیونس 

نواندېش نه څوک مالتړ کوي.

په  ستاینلیکونو  جعيل  د  ښاروال  سیداکرام  ښاغيل 

دې  د  چې  وکړه،  یې  نیوکه  او  کړ  تورن  هم  جوړولو 

کې  هوټل  رسینا  په  یې  لپاره  ملانځلو  د  ستاینلیکونو 

زرګونه ډالره لګويل دي: )) حکومت باید ښاروال له 

دندې لرې کړي. دا د وکیالنو غوښتنه ده. تر هغې به دا 

تحص روان وي چې حکومت جدي پاملرنه ونه کړي. 

ځکه ښاروال په میلیونونو ډالره فساد کړی او له لسو نه 

تر اوه لسو د فساد دوسیې لري.((

حاجي فرهاد صدیقي پر وکیالنو د کابل ښاروال لګول 

شویو تورنو ته په اشارې وویل، چمتو دی چې د دې 

تورنو د اثبات لپاره وررسه هرې محکمې ته الړ يش.

انتخايب ښاروال!

کابل  پر  هم  کې  شبکو  ټولنیزو  ټوېټر  او  فیسبوک  په 

له  ښار  کابل  د  نیوکې  دا  شوي.  نیوکې  ګڼې  ښاروال 

هغو انځورونو رسه ملې دي، چې واټونه په کې له اوبو 

ډک خو اوسېدونکي په کې له ستونزو رسه مخ دي.

لیکوال هارون معرتف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکيل، 

په کار ده چې قانون پلی او ښاروال انتخايب يش. هغه 

وايي، اوسنی وضعیت د زغم وړ نه دی په کار ده چې 

لپاره يې کمپاین پیل يش. څېړونکي  انتخايب کېدو  د 

او لیکوال سید مظفر دره صويف هم ویيل، که ښاروال 

به ځواب  ته  او خلکو  به کمې  انتخايب يش ستونزې 

ویونکی يش.

 « ویيل:  ته  ښاروال  کابل  بیا  عابد  الله  مطیع  خربیال 

پریږده چې خړ سیالب مې یويس« کابل د دولسو کالو 

د میلونو ډالرو او سلهاو واکدارو نه پس هم دا حال دا 

احوال، کابل هر چاته هر څه ورکړل،  خو هیچا هم 

کابل ته هیڅ هم ورنکړل، پرته د غمه مبه او رشمه.

واقعًا  چې  کړه  ثابته  نوانديش  لیکيل،  بزګر  فرید 

نوانديش دی! هغه زیاته کړې: )) کله چې يې د کابل 

ما  جوړولې،  کټارې  دغه  رس  په  ديوالونو  د  پوهنتون 

پرون  زه  خو  جوړوي،  زندان  نه  پوهنتون  د  چې  ويل 

پوه شوم چې په غلطه ووم، د پوهنتون نابغه ګانو دغه 

دا  چې  وې،  کړې  جوړې  لپاره  ورځې  دې  د  کټارې 

مسلامنان کله چې د کابل سړکونه د اوبو ډک يش، په 

کومه الره به ځې!(( 

هارون مجيدی
شهروندان  جانب  از  افغانی  میلیون ها  که  درحالی 
جانب  از  دالر  هزار  ده ها  همچنان  و  کشور  سراسر 
رویداد  قربانیان  بازمانده گان  به  بین المللی  نهادهای 
ضعف  به دلیل  است،  شده  کمک  بدخشان  خونین 
اکنون  تا  این کمک ها  مدیریِت مسووالن حکومتی، 
به مردم به گونۀ الزم توزیع نگردیده و راه  چاره یی 
وضعیت  در  خیمه ها  زیر  در  کسانی  که  درد  به 

نابه هنجاری زنده گی می کنند، سنجیده نشده است.
این  از  انتقاد  با  بدخشان  شهروندان  از  شماری 
وضعیت می گویند که حکومت باید در این خصوص 

اقدام جدی کند.
پاکستان،  ایران،  جمله  از  خارجی  کشورهای 
به  کمک  برای  و...  تاجیکستان  چین،  هند،  امریکا، 
بدخشان  مرگبار  و  غم انگیز  رویداد  آسیب دیده گان 
ابراز آماده  گی کرده اند و حتا برخی از این کشورها 
اما حکومت  به محل فرستاده اند،  را  کمک های شان 
افغانستان تا اکنون نتوانسته این کمک ها را بسیج کند 
و برای آسیب  دیدگاه رانش زمین در ارگوی بدخشان 

به گونۀ منظم برساند.
درحالی از این رویداد چهار روز می گذرد، نهادهای 
دیگر،  سوی  از  دولتی  نهادهای  یک  سو،  از  مدنی 
کدام  هر  دیگر،  جانب  از  هم  کشور  شهروندان 
تشکیل  کمک ها  این  فرستادن  برای  را  کمیسیونی 

داده  اند.
در  بدخشان  والی  سخنگوی  فروتن  نوید  احمد 
کمک های  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه 
زیادی از سوی نهادهای مختلف و شهروندان کشور 
به آسیب دیدگان و قربانیان بدخشان صورت گرفته 
است. او گفت که کمیتۀ اضطرار، 20 میلیون افغانی؛ 
صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح 40 هزار 
دالر؛ والی بلخ 20 هزار دالر و ده  ها نهاد خارجی و 
داخلی دیگر کمک هایی را به آسیب دیده گان وعده 
سپرده اند و به زودی این کمک هابه دست مردم قرار 

خواهد گرفت.

سخنگوی والی بدخشان گفت که کمیسیونی به منظور 
آسیب دیده گان  به  آن  توزیع  و  کمک ها  این  گرفتن 

تشکیل شده است. 
آقای فروتن، هدف از ایجاد این کمیسیون را سپردن 
کرد  عنوان  آسیب پذیر  افراد  و  قربانیان  به  کمک ها 
مردم  به  پراکنده  گونۀ  به  کمک  ها  اگر  که  گفت  و 
توزیع شود، جایی را نمی گیرد و هرج و مرج ایجاد 

می شود.
سخنگوی والی بدخشان همچنان از آمدن مردم نقاط 
به  آوردن کمک ها  به دست  به منظور  بدخشان  دیگر 
منطقۀ ارگو خبر داد و گفت که مردم با خود چادر 
آورده و در محل برای به دست آوردن کمک مستقر 
از سوی حکومت محلی  آنها  به زودی  شده اند که 

شناسایی خواهند شد.
برای  که  مجلس  عضو  یک  فروتن،  آقای  گفتۀ  به 
کمک به خانواده های آسیب پذیر به محل حادثه آمده 
بود، نزدیک بود خود او از هجوم مردم زیر پای مردم 

جان بدهد.
تلفات

در بارۀ تلفات رانش زمین در ولسوالی ارگو آمارهای 
مختلفی از جانب مقام های حکومتی ارایه شده است. 
تن   500 به  نزدیک  را  تلفات  شمار  مقام ها  برخی 
گفته اند و برخی های دیگر مدعی هستند که در این 

رویداد بیشتر از 2700 تن جان داده اند.
این  تلفات  دربارۀ  بدخشان  والی  سخنگوی  اما 
رویداد گفت: بیشتر از 2000 تن در این رویداد جان 
اندازۀ  تا  می تواند  زیر  دالیل  به  آمار  این  باخته اند؛ 
در  رویداد  این  این که  نخست  باشد:  دقیق  زیادی 
روز جمعه اتفاق افتید و مردم اکثراً برای ادای نماز 
جمعه به مسجد جامع محل رفته بودند؛ دوم این که 
در محل حادثه محفل عروسی جریان داشته است و 
شمار زیادی از زنان و کودکان در این محفل شرکت 
این حادثه،  از وقوع  بودند. در ضمن، پس  ورزیده 
بیشتر از 450 تن از مردم قریه های همجوار به کمک 
قربانیان شتفافتند که در رانش دوم زمین، آن ها نیز 

زیر خاک شدند.  
را  نجات  عملیات  این  از  پیش  مسووالن حکومتی 
متوقف کرده و گفته بودند که احتمال زندن ماندن 

کسی در این رویداد وجود ندارد.
دولت  که  اند  عصبانی  مسأله  این  از  منطقه  مردم 
را  قربانیان  اجساد  یافتن  برای  عملیات جست وجو 
متوقف کرده است. دولت محلی اعالم کرده است 
اجساد در زیر مقادیر زیادی از گل و الی و خاک 
خودشان  اکنون  منطقه  مردم  است.  شده  مدفون 
عملیات حفاری برای یافتن اجساد را ادامه می دهند 
و این ایده را که خانه های شان به گور جمعی تبدیل 

شود، نمی پذیرند و آن را تحمل نمی کنند.
تیراندازی بر کاروان امدادرسانی

گزارش ها حاکی است کاروان امدادرسانی در منطقه 
شده  مواجه  مسلح  افراد  برخی  تیراندازی  با  ارگو 

است. 
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، تبادل 
آتش در این منطقه پس از ورود پانزده الری ارتش 
حامل اقالم ضروری برای ساکنان منطقه آب باریک 

صورت گرفت.
برای  المللی  بین  سازمان  اعضای  از  گریدون  مت 
در  باریک«  »آب  منطقه  از  تازه گی  به  که  مهاجرت 
شبکه  با  گفت وگو  در  است  بازگشته  افغانستان 
الجزیره گفت ما تالش کردیم خود را برای توزیع 
با  ناگهان  که  برسانیم  منطقه  به  امدادرسانی  اقالم 
به  مجبور  و  مواجه  ناشناس  افراد  برخی  تیراندازی 

بازگشت شدیم. 
عبداهلل شهود خبرنگار این شبکه در گزارشی گفت 
امدادی  باریک به شدت به کاالی  مردم منطقه آب 
نیاز دارند و در شرایطی دشوار قرار گرفته اند چراکه 

مجبورند شب     ها را در چادر)خیمه( بگذرانند .
مردم منطقه گفته اند که اقالم ارسال شده برای آنها 
کافی نیست و غذای کافی برای مردم منطقه وجود 

ندارد. 
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اشتباه عراق را در افغانستان...
بر اینکه ماموریت امریکا در افغانستان جلوگیری از وقوع 
عدم  عواقب  که  گفت  است،  بیشتر  تروریستی  حمالت 
را  منطقه  کشورهای  سایر  گریبان  هدفی  چنین  به  رسیدن 

نیز می گیرد.
جنگ  میدان  یک  همچنان  افغانستان  که  کرد  اظهار  بوئنر 
بزرگ است و همچنین پیشرفت های قابل توجهی صورت 

گرفته است اما همچنان کارشکنی هایی وجود دارد.
وی همچنین به هزینه های انسانی که امریکا در این راستا 
پرداخت کرده اشاره کرد و گفت: ما نباید اشتباهی را که در 
عراق مرتکب شدیم در افغانستان نیز انجام دهیم و دولت 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا باید با دولت افغانستان 

به یک توافق امنیتی دو جانبه برسد.
تاریخ،  است  که مطمئن  امریکا گفت  ارشد  قانونگذار  این 
دولت و کنگره امریکا را با مسأله پایان دادن به این جنگ به 
یاد نمی آورد بلکه براساس نحوه پایان دادن به آن قضاوت 

می کند.
از  مدام  اخیر  سال  یک  در  امریکا  دولت  که  گفت  بوئنر 
ترک افغانستان صحبت کرده است در حالی که ما همچنان 

ماموریت خود را در این کشور به پایان نرسانده ایم.

رسیده  گی به شکایت ها بر...
1393 در جلسه علنی رسیده گی به شکایات گفت: »در 
بعضی موارد دفاعیه ها خوب است اما در برخی دیگر 
ضعیف. ما اسناد هردو طرف را بررسی می کنیم بعداً 
دفاعیه این ها را در نظر می گیریم؛ هر کدام که منطق 

عالی و باال را داشت در مورد تصمیم می گیریم«.
که  آن  با  گفت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  رییس 
هنوز در مورد شکایت ها فیصله نشده اما رسیده گی به 

شکایات می تواند در نتایج آرا تاثیر گذار باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید فیصله نهایی این 
نتایج  این  و  شد  خواهد  نهایی  ثور   21 تا  کمیسیون 
گرفت.  خواهد  قرار  انتخابات  کمیسیون  اختیار  در 
کمیسیون انتخابات براساس تقویم انتخاباتی، به تاریخ 

24 سور نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد.
علنی  جلسه  در  را  شکایات  بیشترین  قندهار  والیت 
زلمی  علیه  شکایت ها  این  غالبًا  داشت.  دوشنبه  روز 
استفاده  با  مردم  کردن  وادار  است.  شده  ثبت  رسول 
از زور برای رای دادن به یک نامزد خاص، پر شدن 
صندوق ها در خانه های زورمندان محلی و ممانعت از 
حضور ناظران در مراکز رایدهی از موارد شکایات در 

والیت قندهار بود.
این  در  رسول  زلمی  نماینده  زاهد،  عبدالرووف  اما 
شواهد  و  نیستند  رسمی  شکایت ها  این  گفت  جلسه 
کافی مبنی بر دست داشتن تیم زلمی رسول در تقلب ها 
وجود ندارد: »ما قبال خبر داشتیم که بعضی کاندیدان 
قصداً می خواهند شخص داکتر صاحب زلمی رسول 
انتخابات  از  قبل  اتهامات  تمام  ببرند.  سوال  زیر  را 
ارائه شده و هیچ سندی هم وجود  کنم  فکر می  من 

نداشت«.
اما در والیت فراه بیشتر شکایت ها علیه داکتر عبداهلل 
غیر  مسلح  افراد  داخل شدن  است.  ثبت شده  عبداهلل 
مسوول در مراکز رای دهی و رای دادن به جای مردم 

یکی از شکایت ها بود.
اسناد  نماینده داکتر عبداهلل گفت که  اما زلگی سجاد، 
کافی در مورد این شکایت ها وجود ندارد: »تصاویر و 
اسنادی که ارایه شد مربوط به شکایات نبود. تصاویری 
بود که در هنگام تفتیش و بررسی محل گرفته شده که 
گویای هیچ مطلبی نبود. در این مراکز هم آرای دیگر 
نامزدان بیشتر بوده و اگر تقلبی صورت گرفته به نفع 

دیگران صورت گرفته است«.
از سوی دیگر، اخیراً نشستی از سوی حامد کرزی با 
نماینده  گان کمیسیون های  پیشتاز و  نامزد  حضور دو 
انتخاباتی تدویر شده است. با آن که گفته می شود با 
باهم توافق  نامزد  تا دو  اقدامات کوشش می شود  این 
کنند و از رفتن به دور دوم انتخابات خودداری شود، 
اما مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی می گویند در این 
نشست ها بیشتر در مورد برگزاری دور دوم انتخابات 

بحث شده است.
آقای سعادت گفت: »دو نامزد پیشتاز انتخابات بودند و 
بحث شد که اگر انتخابات به دور دوم می رود آمادگی ها 
چگونه است، چه چیزهایی در دور اول آموخته شده و 

چگونه باید شفافیت در انتخابات تضمین شود«.
جلسات علنی رسیده گی به شکایت های انتخابات قرار 
است سه روز دیگر نیز ادامه یابد. اما در این جلسات 

به شکایت ها رسیده گی نمی شود.

سیِل کمک  ها به قربانیان بدخشان

مقام ها مصروف کمیسیون سازی هستند! 
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دانمارک  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
پرداخت  مورینیو  از ژوزه  انتقاد  به 
و او را خطری برای فوتبال دانست.
 2000 سال  از  که  اولسن  مارتن 
دانمارک  فوتبال  ملی  تیم  هدایت 
را برعهده دارد به انتقاد از تفکرات 
مورینیو پرداخت و گفت: از نظر من 
مورینیو خطری برای فوتبال است. 
از  بخواهند  مربیان  از  بسیاری  اگر 
شک  بدون  کنند  پیروی  او  شیوه 

فوتبال خواهد مرد.
همه  که  بگیرد  نظر  در  افزود:  او 
تیم ها با تفکر مورینیو بازی کنند. 
کننده  خسته   فوتبال  شک  بدون 
خواهد شد و هیچ کس به آن نگاه 

چلسی  مربی  اگر  کرد.  نخواهد 
بازی  دیگری  شیوه  با  تیمم  بودم 
کرده  زیادی  هزینه  می کرد. چلسی 
کرده  جذب  باکیفیتی  بازیکنان  و 
در  آنها  از  فقط  مورینیو  اما  است 
کارهای دفاعی استفاده می کند. این 
چه شیوه بازی است؟ مورینیو باید 
هجومی  کارهای  در  بازیکنانش  از 

بهره برد.
آتلتیکو  برابر  شکست  با  چلسی 
مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
رفت.  کنار  رقابت ها  دور  از  اروپا 
برابر  تساوی  با  مورینیو  شاگردان 
نوریچ سیتی هم شانس بسیار کمی 
برای قهرمانی در لیگ جزیره دارند.

با  مادرید  آتلتیکو  آرژانتینی  سرمربی 
دیدار  در  شاگردانش  شکست  وجود 
رضایت  آنها  عملکرد  از  لوانته  برابر 
شکست  این  که  می گوید  او  دارد. 
که  چرا  خورد  رقم  خوبی  زمان  در 

فرصت جبران را به آنها می دهد.
آتلتیکو مادرید در هفته سی و ششم 
رقابت های لیگا با دو گل برابر لوانته 
تن به شکست داد و سه امتیاز حساس 
را در کوران رقابت با بارسلونا و رئال 
شانس  از  البته  داد.  دست  از  مادرید 
تیم  دو  سیمئونه  شاگردان  خوب 
هم  بارسلونا  و  مادرید  رئال  مدعی 
و  شدند  متوقف  خود  حریفان  برابر 

امتیاز از دست دادند.
آرژانتینی  سرمربی  سیمئونه،  دیگو 

آتلتیکو مادرید معتقد است که باخت برابر لوانته می تواند به شاگردانش 
کمک کند. او گفت: این شکست می تواند بهترین چیز برای بازیکنان 
چند  در  را  آنها  انگیزه  می شود  باعث  که  چرا  باشد؛  مادرید  آتلتیکو 
در  مادرید می خواهند  آتلتیکو  بازیکنان  کند.  برابر  باقیمانده چند  بازی 
دیدارهای باقی مانده جبران کنند و توانایی و قدرت باالیی خود را نشان 
این  بود.  خواهد  هیجان  و  شور  از  سرشار  باقی مانده  هفته  دو  دهند. 

شکست در زمان خوبی رخ داد. باید در دو دیدار آینده جبران کنیم.
او افزود: هر چند برابر لوانته با دو گل تن به شکست دادیم اما بازی 
خوبی را به نمایش گذاشتیم. می توانیم در دو دیدار آینده جبران کنیم و 

در نهایت جام قهرمانی را باالی سر 
بریم. ما در این دیدار تن به شکست 
دادیم اما نباید فراموش کنیم که سه 
سرگذاشتیم.  پشت  را  رویایی  هفته 
و  باروحیه  تیم  چه  که  دادیم  نشان 
خوبی هستیم. فوتبال فراتر از انتظار 
را به نمایش گذاشتیم و با شایستگی 
جواز صعود به لیگ قهرمانان اروپا را 
به دست آوردیم. باید به خود آمده و 
رده بندی  ندهیم صدر جدول  اجازه 

به تیم دیگر برسد.
سرمربی آرژانتینی آتلتیکو مادرید در 
پایان سخنان خود گفت: از عملکرد 
برابر  شکست  وجود  با  شاگردانم 
های  فرصت  هستم.  راضی  لوانته 
حریف  دروازه  روی  بر  را  زیادی 
خلق کردیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. دروازه بان آتلتیکو مادرید 
از  نتوانستیم  و  بودیم  بدشانس  ما  گذاشت.  سر  پشت  را  خوبی  شب 
فرصت های به دست آمده استفاده کنیم. لوانته بازی بسیار خوبی را پشت 
سر گذاشت. حاال نوبت آن است که دیدار هفته آینده برابر لوانته فکر 

کنیم و این شکست را هر چه سریعتر فراموش کنیم.
در جدول رده بندی رقابت های لیگا آتلتیکو مادرید با 88 امتیاز صدرنشین 
است. بارسلونا با 85 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. رئال مادرید هم با 

83 امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه سوم ایستاده است.

نبردی  جریان  در  که  گفته اند  غزنی  والیت  در  محلی  مقام های 
سخت بین نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان، دست کم 50 

عضو این گروه کشته شده اند.
محمدعلی احمدی، معاون والی غزنی به بی بی سی گفت که این 
نبرد در جریان عملیات پاکسازی ولسوالی گیالن از وجود طالبان 
از سوی نیروهای ارتش، پولیس و ماموران اداره امنیت ملی روی 

داد.
آقای احمدی افزود که این عملیات دو روز پیش آغاز شد که در 

جریان آن 36 عضو دیگر گروه طالبان زخمی شدند.
را پخش کرده و  این خبر  وزارت داخله هم در وبسایت خود 
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت این آمار را در توییترش 

تایید کرده است.

وزارت داخله گفته که گروهی که در این عملیات نابود شد، در 
»فعالیت های تروریستی و خرابکارانه« در گیالن و سایر مناطق 

والیت غزنی دست داشت.
آقای احمدی گفت که در جریان این عملیات یک سرباز ارتش 
کشته، یک فرد دیگر زخمی و فرد سومی از سوی طالبان دستگیر 

شده است
این  رفتن  بین  از  دنبال  به  که  کرده  امیدواری  ابراز  وزارت  این 

گروه شورشی، وضعیت امنیتی در گیالن بهبود خواهد یافت.
هنوز گروه طالبان درباره این گزارش اظهار نظری نکرده است.

حضور افراد وابسته به گروه طالبان از مدتها پیش در برخی از 
مناطق والیت غزنی گزارش می شد و در مواردی آنها با نیروهای 

امنیتی درگیر می شوند و در برخی اقدام به بمبگذاری می کنند.
 معاون والی غزنی گفت که با گرم شدن هوا طالبان در تالش 
افزایش  این والیت  ناآرام  مناطق  در  را  هستند که حضور خود 
دهند. به گفته او، گیالن در همسایگی ولسوالی ناوه واقع شده که 

از کنترل دولت خارج است.
او افزود که این مناطق در نزدیکی مرز پاکستان موقعیت دارد که 
از این مرز رفت و آمد کنند و در  طالبان به ساده گی می توانند 
بسیاری موارد آنها شب ها با موتورسکلیت آن طرف مرز می روند 

و روز به این سو باز می گردند.
و  داده  قرار  ناآرام  والیت های  شمار  در  را  غزنی  وضعیت  این 
بسیاری سازمان های بین المللی مستقر در افغانستان این والیت را 

در نقشه امنیتی خود به رنگ سرخ نشانی کرده اند.
در  امنیتی  لحاظ  به  هم  کشور  جنوب  در  دیگر  والیت  چند 
وضعیت مشابه و حتی بدتر از آن قرار دارند. هرچند در شماری 

از این والیت ها هزاران سرباز داخلی و خارجی مستقر هستند.

به مشکالت زنان پولیس...
از منظوری وزارت  یا راهنمود ترتیب و پس 
داخله در دسترس شورای قرار گیرد که بدین 
ترتیب هم آهنگی میان شورا و سایر ارگان به 

میان خواهد آمد.
عادله نمایندۀ شورای پولیس والیت بامیان در 
این نشست گفت، پولیس اناثیه والیت بامیان 
مشکالت زیادی دارند که باید به آن رسیده گی 

صورت گیرد.
بامیان،  اناثیه  پولیس  شواری  نماینده  گفتۀ  به 
تبدیل  برای  مکانی  والیت  این  اناثیه  پولیس 
کودکستان  و  جداگانه  تشناب  لباس،  کردن 

برای اطفال شان نداشتند.
وی تأکید کرد، هرچند این مشکالت در طی 
شش ماه که ما با شبکه زنان همکار استیم تا 
کامل  رفع  برای  اما  است؛  حدودی حل شده 

این مشکالت کار زیادی باید صورت گیرد.
دیگر کم سواد  مهم  مسالۀ  افزود،  او همچنان 
بودن زنان پولیس است که باید به آن رسیده گی 
صورت گیرد، زیرا کم سوادی و بی سواد بودن 

پولیس زن مشکالتی زیادی را به بار میآورد.
اناثیه والیت بلخ  فتانه نمایندۀ شورای پولیس 

معاهدۀ  براساس  ما  گفت،  کنفرانس  این  در 
میان شبکه زنان و پولیس اناثیه بلخ به منظور 

ارتقا ظرفیت کار خود را آغاز کرده ایم.
شورا  این  ایجاد  از  ما  هدف  کرد،  تأکید  وی 
زنان  مشکالت  به  رسیده گی  و  ظرفیت  ارتقا 
پولیس افغانستان است و امیدوار استیم که در 

این راستا به موفقیت های دست پیدا کنیم.
بعد از روی کار آمدن حکومت پس از سقوط 
طالبان، حضور زنان در ارگان های امنیتی مانند 
سایر نهادها احساس می شد و نیاز بود تا زنان 
شوند،  جذب  ارگان ها  این  در  مردها  مانند 
افغانستان،  جامعه  بودن  سنتی  دلیل  به  زیرا 
نظامیان مرد در جریان عملیات  برای بازرسی 
شوند  مردم  های  خانه  وارد  توانستند  نمی 
بازرسی  را  زنان  نیز  امنیتی  درایست های  و 
در  زنان  موثریت حضور  بنابراین  کنند؛  بدنی 

چهارچوب نیروهای امنیتی محسوس گردید.
در حال حاضر بیش از یک درصد کل پولیس 
در  و  می دهد  تشکیل  زنان  را  افغانستان 
بخش های مختلف  وزارت داخله مشغول کار 
اند؛ اما گفته می شود که این تعداد کافی نیست 
ارگان های  به  بیشتری  زنان  تا  است  نیاز  و 

امنیتی و به ویژه پولیس جذب شوند.

سرمربی تيم ملی دانمارک: 

مورینیو آفتی برای فوتبال است
سیمئونه:

 این شکست در زمان خوبی رقم خورد

ورزش

90 درصد عابدات و آثار تاریخی...
 نیز در این مورد کافی نبوده است.

آقای نورانی گفت، وزارت اطالعات و فرهنگ کشوردر این رابطه 
از ملل متحد و سایر مراجع مربوط خواهان همکاری گردیده است.
 جالل نورانی مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان گفت: 
وزیر اطالعات و فرهنگ به یونسکو ملل متحد و سایر سازمان های 
معتبر بین المللی مراجعه کرد و همین موضوع را برایشان یاد آور 
شده گفت که آثار ما در معرض خطر قرار دارد و شما کمک کنید 
به خاطر این که آثار از لحاظ قدامت تاریخی خود اهمیت دارد و 

در واقع سرمایه بین المللی است. 
به گفتۀ مسووالن وزارت اطالعات  و فرهنگ در افغانستان، بناهای 
تاریخی زیادی وجود دارند که قدامت آنها به هزاران سال پیش بر 

می گردد.

از سوی دیگر، عمرا خان مسعودی رییس موزیم ملی در صحبت 
 2005 درسال  که  آن  از  پس  افغانستان  که  گفت  آزادی  رادیو  با 
عضویت کنوانسیون حفظ میراث های فرهنگی جهان را کسب کرد 

تعدادی زیادی از آثارتاریخی را به کشور برگرداند.
آقای مسعودی گفت به همکاری یونسکو از بعضی کشور ها آثار 
تاریخی را که مربوط افغانستان می شد به سفارت افغانستان سپرده 

شده است .
عمراخان مسعودی گفت: از سال 2007 به این طرف توانستیم بیشتر 
آثار تاریخی که به غیر قانونی به خارج از کشور منتقل  از 9000 
می شد شناسایی کنیم و دوباره برگردانیم و ما  نظر به قانون یونسکو 
و همکاری پولیس انترپول این حق را داریم تا در برگشتاندن آثار 
تاریخی اقدام نماییم و هر چی روابط ما با کشور های دیگر نزدیک 

باشد، نتیجهء آن مثبت است و امید داریم به این هدف برسیم .

براساس قانون صالحیت...
با  که  شدند  وی  غیاب  در  کشور 
این  از اعضای  مخالفت تعداد دیگری 

مجلس مواجه شدند.
قانون  خواسته،  این  مخالفان  باور  به 
این  پارلمان  به  اگر  افغانستان  اساسی 
سلب  و  استیضاح  صالحیت  کشور، 
صالحیت را می داد، به طور صریح در 

مواد آن ذکر می شد.
این  بر  افغانستان  پارلمان  اعضای  این 
اعتقاد بودند که بر اساس قانون اساسی 
تنها حق پاسخگویی  این کشور، آن ها 
و  داشته  را  مرکزی  بانک  رییس  از 

نبایستی از آن پا فراتر بگذارند.
در همین حال، رییس مجلس در پایان 
این نشست گفت: قانون اساسی کشور 
تطبیق  بر  نظارت  کمیته  به  بایستی 
قانونی اساسی که صالحیت تفسیر آن 

را دارد ارسال شود.
با این حال، قرار شد کمیته نظارت بر 
تا چند  افغانستان  قانون اساسی  تطبیق 
این   92 و   91 اصل های  دیگر  روز 
قانون را تفسیر و به پارلمان افغانستان 
بسپارند تا این مجلس در مورد رییس 
جدی  تصمیم  کشور  مرکزی  بانک 

اتخاذ کند.
بانک  رییس  که  بود  بار  نخستین  این 
از عدم حضور  افغانستان پس  مرکزی 
پارلمان  به  پاسخگویی  نشست   3 در 
هم  استیضاح  نشست  در  افغانستان، 

شرکت نکرد.
فساد  فراخوان وی،  دلیل  است  گفتنی 
به  توجه  عدم  بانک،  این  در  اداری 
ورشکستگی »کابل بانک« و باال بودن 
مرکزی  بانک  کارمندان  برخی  حقوق 

است.



ملل  از  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
آثار  حفظ  موسسات  سایر  و  یونسکو  متحد، 
کمک های  خواهان  بین المللی  سطح  در  تاریخی 
مالی و تخنیکی در قسمت حفظ آثار تاریخی این 

کشور که در معرض خطر قرار دارند شده است .
سفارت امریکا در کابل هم در این اواخر با نشر 
آثار  آبدات و  خبرنامه گفته است که 90 در صد 

تاریخی افغانستان در معرض خطر قرار دارند.
می گویند،  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسووالن 
حدود 1200 اثر و آبدهء تاریخی کشور در معرض 
نابودی قرار داشته و اگر به آن توجه صورت نگیرد 

از بین خواهند رفت.
نورانی مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ  جالل 
افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی 
حفاظت  برای  کافی  بودجهء  وزارت   این  گفت، 
و یا بازسای این بناها در اختیار ندارد و کارهای 
جامعه جهانی...                       ادامه صفحه 7
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ناجيه نوری   

از  پولیس«  زنان  پولیس، »شورای  زنان  برای حل مشکالت 
سوی شبکۀ زنان به همکاری بخش جندر وزارت امور داخله 

راه  اندازی گردید.
سه  دارند،  عضویت  پولیس  زنان  اکثریت  که  شورا  این  در 
هدف عمده دنبال می شود: ایجاد هم آهنگی میان پولیس زن 
با کابل و  اناثیۀ محلی  پولیس  میان  ایجاد هم آهنگی  و مرد، 

گسترش روابط میان اعضای شورا.
به همین منظور تعدادی از نماینده گان پولیس زِن شماری از 
والیت ها در کنفرانس تحت عنوان تشریک مساعی شورای 
کابل  در  زنان  شبکۀ  سوی  از  گذشته  روز  که  اناثیه  پولیس 
برگزار شده بود، شرکت و خواهان رسیده گی به مشکالت 

زنان پولیس شدند.
تشناب  لباس،  کردن  تبدیل  برای  مکان  نبود  آنان،  گفتۀ  به 
جداگانه و کودکستان برای اطفال از جملۀ مشکالتی اند که  

زنان پولیس شماری از والیات با آن مواجه اند.
 آنان می گویند، اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار 
مهم و حیاتی است؛ بنابراین باید به خواست های آنان توجه 

و به مشکالت آنان رسیده گی صورت گیرد. 
روبینه همدرد مسوول بخش حقوق و دادخواهی شبکۀ زنان 
افغان در این کنفرانس گفت، شبکه زنان افغان برای تحقق 
است،  اناثیه  پولیس  مشکالت  حل  همانا  که  خود  اهداف 

شورای پولیس اناثیه را راه اندازی کرده است.
به گفتۀ او، این شورا برای تحقق سه هدف بزرگ راه اندازی 
شده که نخستین هدف آن ایجاد هم آهنگی میان پولیس ذکور 

و اناث والیات مختلف می باشد.
محلی  پولیس  زنان  میان  هم آهنگی  ایجاد  دوم  افزود،  وی 
ایجاد  باالخره  و  روستایی  زنان  مشکالت  حل  منظور  به 
شواری  اعضای  میان  روابط  گسترش  هدف  به  هم آهنگی 

پولیس اناثیه با سایرارگان ها می باشد.
مسوول دادخواهی شبکه زنان در این نشست گفت، هدف از 
دعوت زنان پولیس والیت های مختلف، ایجاد هم آهنگی و 
شریک ساختن تجربیات زنان پولیس والیات و کابل است تا 

در برنامه های بعدی از این تجربیات استفاده نمایم.
در همین حال، معاون بخش جندر وزارت امور داخله در این 
کنفرانس گفت، اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار 
مهم و حیاتی است و عدم حضور زنان در این دستگاه سبب 

سکته گی در کار ما خواهد شد.
امنیتی  بخش  در  زنان  برای گسترش حضور  ما  افزود،  وی 
برنامه  نیز دراین  زنان   را طرح کردیم که شبکه  استراتیژی 

حضور فعال دارد و با ما همکار اند.
به گفتۀ او، به منظور تحقق اهداف تعیین شدۀ شورای زنان 
پولیس اناثیه، باید با تفاهم با سایر نهادهای امنیتی در تمامی 
سطوح به صورت همکار فعالیت های شان را به پیش ببرند.

وی تاکید کرد، به منظور جلو گیری از پراگنده گی این شورا 
باید یک طرز العمل...                             ادامه صفحه 7

از توقف عملیات نجات:به مشکالت زنان پولیس رسیده گی شود انتقاد نماینده گان 

هنوز هم کسانی در زیر خاک زنده هستند

امریکا: سفارت 

90 درصد آبدات و آثار تاریخی افغانستان در معرض خطر قرار دارند

نماینده  گان بدخشان در مجلس با اشاره بر فاجعه 
والیت  این  ارگوی  ولسوالی  در  کوه  لغزش 
می گویند که هنوز هم ده ها خانه در معرض خطر 

لغزش زمین قرار دارند.
و  فاجعه  آواره گان  اسکان  خواستار  نماینده  گان، 
کوه  لغزش  تهدید  معرض  در  که  خانواده هایی 

قرار دارند، شدند.
عبدالولی نیازی، نماینده مردم بدخشان در مجلس 
نماینده  گان گفت: » حدود2000 الی 2500 نفر در 
فاجعه بدخشان آواره شده و هزاران نفر دیگر از 
معرض خطر  در  واقعه  محل  به  نزدیک  ساکنان 

قرار دارند«.
که  مردمی  کمک های  از  آن که  با  نیازی  آقای 
شده،  انجام  بدخشان  زده گان  فاجعه  به  تاهنوز 
کمک ها  این  که  گفت  اما  کرد،  گزاری  سپاس 
آواره گان  به  تر  زود  باید هرچه  و  نیست  بسنده 

این فاجعه درجای مناسب اسکان داده شود.
نیز  بدخشان  نماینده  دیگر  انعامی  عبدالروف 
در  قیامت  از  نمونه یی  را  ارگو  ولسوالی  فاجعه 

بدخشان یاد کرد.
مختلف  والیت های  از  مردمی  کمک های  او، 
افغانستان به ویژه هلمند و قندهار را نشان از یک 
پارچگی مردم کشور دانسته و تأکید کرد که اگر 
نام  به  مرزی  بگذاراند؛  مداران سودجو  سیاست 

قوم، نژاد و مذهب میان مردم وجود ندارد.
به گفته این نماینده  گان، مردم بدخشان از توقف 
به شدت شاکی  دولت  از سوی  نجات  عملیات 

هستند و خواستار ادامه این عملیات می باشند.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده  بارکزی  شکریه 
نیز از توقف عملیات نجات در قریه آب باریک 
ولسوالی ارگو انتقاد کرد و آنرا زنده بگور کردن 

گیرماندگان خواند.
او تأکید ورزید: احتمال زنده ماندن افراد در زیر 

گل تا چندین روز وجود دارد و نباید از تالش در 
جهت نجات آنان، دست کشیده شود.

رسانه ها،  گزارش  بربنیاد  که  است  درحالی  این 
روز دوشنبه یک کودک از زیر خاک زنده نجات 

یافت.
خاطر  نیز  بدخشان  مردم  نماینده  کوفی  فوزیه 
نشان کرد که بیش از 700 خانواده از خانه های 
شان بی جاشده و نیاز مند کمک های اولیه و انتقال 

به جای مناسب هستند.
لغزش  که  کوهی  نماینده  گان،  این  گفته  به 
حال  در  بزرگ  درز  دو  دلیل  به  هم  هنوز  کرده 
فروریختن است و ده ها قریه دیگر نیز در معرض 

خطر قرار دارند.
به عهده  با  نماینده  گان  از  از سوی دیگر، برخی 
با  را  شان  همدردی  نقدی،  کمک های  گرفتن 

فاجعه زدگان بدخشان ابراز کردند.
که  گفت  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
کمیسیون  طریق  از  نماینده  گان  نقدی  کمک های 
دیده گان  آسیب  به  زیست  محیط  اختصاصی 

بدخشان توزیع خواهد شد.
لغزش کوه در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی 
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