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جمهوری اسالمی 
افغانستان!

هشت تن از وزرای کابینۀ حکومت وحدت ملی 
که اخیراً از سوی مجلس نمایند ه گان کشور رأی 
به  دست آوردند، دیروز در ارگ ریاست  اعتماد 

جمهوری سوگند یاد کردند. 
عصر  که  مراسم  این  در  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
عبداهلل  داکتر  آن  در  و  انجام شد  ارگ  در  امروز 
عبداهلل رییس اجرائیه، محمد سرور دانش معاون 
دوم ریاست جمهوری، احمد ضیا مسعود نماینده 
و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  العادۀ  فوق 
معاون  خان  محمد  انجنیر  خوب،  حکومتداری 
اجراییه و محمد محقق معاون دوم  اول ریاست 
ریاست اجراییه نیز حضور داشتند، صالح الدین 
وزیر  حکیمی  اکلیل  خارجه،  امور  وزیر  ربانی 
داکتر  داخله،  امور  وزیر  علومی  نورالحق  مالیه، 
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، داوودشاه 
صبا وزیر معادن و پترولیم، فیض محمد عثمانی 

بلخی  عالمی  حسین  سید  اوقاف،  و  حج  وزیر 
وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان و انجنیر 
انکشاف دهات،  احیا و  نصیر احمد درانی وزیر 

حلف وفاداری یاد کردند.
آن ها سوگند یاد کردند که منحیث وزرا در کابینه 
حکومت وحدت ملی، وظایف شان را در حمایت 
از احکام دین مقدس اسالم، رعایت قانون اساسی 
و سایر قوانین افغانستان...          ادامه صفحه 6
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اشـتباه را محکوم کن، نه آن که اشتباه از او سر زده.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

معاونان رییس جمهور و رییس اجرایی:

اراده برای اصالح کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد

سخنگوی وزارت مخابرات گفت: بیش از 90 درصد مردم 
افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی دارند و این رقم 

تا یک سال ونیم آینده به 100 درصد خواهد رسید.
 نصرت اهلل رحیمی سخنگوی  وزارت مخابرات افغانستان 
در گفت وگو با فارس گفت: هم اکنون 22 میلیون شهروند 
کشور به خدمات مخابراتی که توسط 6 شرکت )شبکه( 
مخابراتی عرضه می شود، دسترسی دارند و دولت در نظر 
شبکه  گسترش  و  توسعه  با  آینده  سال ونیم  یک  تا  دارد 
سالم )شبکه دولتی( تمام مناطق کشور را تحت پوشش 
مخابراتی قرار دهد....                         ادامه صفحه 6

روحیه  تروریستی،  ماهیت  داشتن  در  چند  هر  داعش  و  طالبان 
خیال پروری و برخورداری از سرشت سنگدالنه شبیه هم هستند، اما 

این همه نباید بهانه یی برای غفلت از تفاوت های این دو گروه شود.
در این گزارش به برخی از این تفاوت های این دو گروه به شکل و 

شرح زیر پرداخته شده است.
داعش، آرمانی تر از طالبان

یکی از ویژگی های مشترک داعش و طالبان، رؤیا پردازی و خیال پروری 
است، اما این دو گروه در میزان برخورداری از این ویژه  گی، از هم 

متفاوت اند.
را  طالبان  آرمان گرایانه  اهداف  و  احساس  روزنامه نگار،  مفکر  ظاهر 
چنین تشریح و توصیف می کند: »طالبان در تعیین تمنیات و اهداف 
گروهی خود، افراطی و آرمان گرایانه...                    ادامه صفحه 6

در  یکشنبه  روز  ملی،  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
دومین کنفرانس تحقیقی مرکز اعتداِل افغانستان که زیر 
عنوان بررسی آثار منفی افراط و تفریط در کابل برگزار 
کشور  در  عادالنه  و  پایدار  صلح  تأمین  بر  بود،  شده 

تأکید کرد. 
ملی،  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
صورت  افغانستان  در  اسالم  نام  زیر  که  را  کشتاری 
کدام مرجع  به شدت محکوم کرد و گفت:  می گیرد، 
چنین فتوایی را صادر کرده می تواند که بر مبنای آن، 
صدها مسلمان بی گناه به خاک و خون کشیده می شوند 

و صدها خانواده سوگوار می گردند.

مردم  قتل  به  اقدام  که  مسلح  مخالفان  به  وی خطاب 
قدرت  به  رسیدن  راه  این  که  گفت  می نمایند  بی گناه 
بیدار  افغانستان  مردم  که  بدانند  باید  همه  و  نیست 

هستند و هیچگاه تسلیم زور و ظلم نمی شوند.
افغانستان  در  میلیون هاتن  که  گفت  عبداهلل  عبداهلل 
نمی توانند  نفر  هزار  چند  و  می خواهند  یکصدا صلح 
ثبات کشور را بر هم بزنند و در نهایت هیچ چیزی هم 

به دست نخواهند آورد.
ملی  وحدت  حکومت  که  نمود  اعالم  اجرایی  رییس 
افغانستان متعهد به برقراری صلح پایدار و عادالنه در 
کشور بوده و به تالش هایش در این راستا ادامه خواهد 

داد.
پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد  حال،  این  در 
فعالیت ها و اعمال خشونت آمیز غرب را در کشور به 
گونۀ جدی محکوم کرد....                 ادامه صفحه 6

سرمایه گذاری 2.5 میلیارد دالری 
در عرصۀ مخابرات در افغانستان

طالبان و داعش؛ 
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رییس اجرایی دولت وحدت ملی:

مردم بیدار هستند و تسلیم ظلم و زور نمی شوند

صفحه 6

کرزی: غرب از بدنام ساختن اسالم دست بردارد



از  افغانستان،  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
توافِق رهبران دولت وحدت  مسایل مهِم مورد 
به  که  سیاسی یی  توافق نامۀ  در  است.  ملی 
بر  رسیده،  ملی  وحدت  دولت  رهبران  امضای 
نظام  و  قوانین  در  فراگیر  و  اصالحات گسترده 
اصاًل  است.  رفته  تأکید  افغانستان  انتخاباتی 
دولت  نام  به  دولتی  وجودِی  فلسفۀ  از  بخشی 
وحدت ملی، به تغییراتی مربوط می شود که نظام 
در  انتخاباتی  نظام  و  کل  در  افغانستان  سیاسی 
به  ملی  وحدت  دولت  آن هاست.  نیازمند  جز، 
این دلیل به وجود آمد که نظام انتخاباتی کشور 
نتوانست به وظایِف خود به درستی عمل کند و 
به وجود آمدِن بحران بسیار خطرناک و  باعث 
گسترده در کشور شد. شاید طالبان و گروه های 
برای  بزرگ  تهدیدی  آن قدر  مخالف،  مسلح 
امنیت و ثبات کشور ثابت نشده باشند که نظام 
قرار  جایگاهی  چنین  در  افغانستان  انتخاباتی 
گرفت. اگر وضعیت پس از انتخابات به درستی 
مدیریت و مهار نمی شد، شاید امروز افغانستان 
آن چه  از  وحشتناک تر  به مراتب  جنگی  درگیِر 
که گروه های مخالِف مسلح آن را سازمان دهی 
و  تغییرات  بحث  زمان،  همان  از  می کنند،  بود. 
اصالحات در نظام انتخاباتی در کشور به عنوان 
اولویِت کارِی دولت وحدت ملی، تثبیت و حتا 
وارد  این باره  در  مشخص  و  علی حده  بخشی 

توافق نامۀ سیاسی شد. 
رهبران دولت وحدت ملی از آغازین روزهای 
را  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  خود،  کاری 
این  که  کردند  تأکید  و  دادند  وعده  مردم  به 
اصالحات در اسرع زمان انجام خواهد شد. اما 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  از  ماه  چهار  حاال 
در عملی  که  این دولت همان گونه  و  می گذرد 
کردن دیگر وعده های خود موفقیتی نداشته، در 
به وجود آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی نیز 
این که پس  نکرده است. جالب  توفیقی حاصل 
دولت وحدت  تشکیل  از  ماه  چهار  از گذشت 
با  انتخاباتی  ارشد کمیسیون های  مقام های  ملی، 
دیگران  پُرافاده،  گاه  و  حق به جانب  چهره های 
قوانین  از  فهِم درست  ندانم کاری و عدم  به  را 

کشور متهم می کنند. 
وارد  آن ها  بر  که  اتهام هاتی  اساس  بر  که  آنانی 
است، باید تحت پیگرد قانونی قرار می داشتند، 

نشانه  دیگران  جانِب  به  را  اتهام  انگشِت  حاال 
»دیگران«  را  انتخابات  مشکل  گویا  می گیرند؛ 
در  انتخاباتی  کمیسیون های  و  زده اند  رقم 
این میان هیچ خطایی را مرتکب نشده اند. چنین 
کمیسیون های  ارشد  مقام های  در  که  روحیه یی 
این  نیست.  تصادفی  آمده،  وجود  به  انتخاباتی 
روحیه را کسانی به آن ها داده اند که در جریان 
تقلباِت انتخاباتی دست داشته اند و یا هم عماًل 
این  در  بوده اند.  تقلب  واقعِی  سازمان دهنده گان 
به  نگاه عمومی  رییس جمهوری،  از  پیش  میان، 
سوی رییس اجرایِی دولت وحدت ملی است. 
زیرا در انتخابات ریاست جمهوری سال روان، 
تیم  به  را  بیشترین زیان  افتاد،  اتفاق  که  آن چه 

انتخاباتی اصالحات و همگرایی وارد کرد. 
آقای عبداهلل چه پیش از تشکیِل دولت وحدت 
ملی و چه بعد از آن، خود را متعهد به آوردن 
دانست.  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
از  او  پذیرش  که  گفت  بارها  عبداهلل  آقای 
نه  و  است  تغییر  هدف  به  سیاسی،  توافق نامۀ 
در  خود  اصلِی  مأموریت  عبداهلل  آقای  تأیید. 
گفتۀ  به  تا  دانسته  تغییر  به  منوط  را  افغانستان 
افغانستان مردم قربانی جعل، زور  او، دیگر در 
و تزویر نشوند. اما آیا حاال هم آقای عبداهلل به 
وفادار  نخستیِن خود  روزهای  وعده های  همان 
قناعت بخش  پاسخ  هنوز  سوال  این  است؟... 

نیافته است.
به  دادن  رای  حاشیۀ  در  نماینده گان  مجلس   
در  تعدیالتی  پیشنهادی،  کابینۀ  نامزدوزیراِن 
قانون انتخابات وارد کرد که به دلیل پُررنگ بودِن 
بحث های کابینه زیاد مورد توجه قرار نگرفت. 
چهاردهم،  ماده های  در  نماینده گان  مجلس 
نوزدهم و پنجاه وهفتِم قانون انتخابات تغییراتی 
این گفته می شد که  از  وارد کرد. هرچند پیش 
خود  کارِی  پایانی  سال  در  نماینده گان  مجلس 
اما  کند،  تعدیل  را  انتخابات  قانون  نمی تواند 
کافی  اندازۀ  به  مجلس  در  اصالح گری  روحیۀ 

قوت دارد. 
تعدیل  طرح  نماینده گان  مجلس  این،  از  پیش 
کمیسیون های  صالحیت های  و  تشکیل  قانون 
این  در  ولی  گرفت،  دست  روی  را  انتخاباتی 
نگرفته  توجهی صورت  قابل  اقدام  هنوز  زمینه 
انتخابات  قانون  مورد  در  که  هم  آن چه  است. 

صورت گرفته، نمی تواند به تغییرات بنیادی در 
نظام انتخاباتی افغانستان منجر شود. تعدیالتی از 
این دست که در مجلس انجام شد، تنها می تواند 
بخشی از یک روند فراگیر باشد که به تعدیالت 

و تغییرات جدی تر نیاز دارد. 
برخی آگاهان باور دارند که اصالحات اساسی 
به شدت  هنوز  که  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
میزان  به  می تواند  اند،  تغییر  هرگونه  مخالف 
بهبود  را  کشور  در  انتخابات  وضعیت  باالیی 
برابر  در  انتخاباتی  کمیسیون های  بخشد. 
این  و  می دهند  نشان  سخت جانی  اصالحات 
دامن  را  متعددی  گمان های  و  ظن  موضوع 
کمیسیون ها  این  را  ضمانت هایی  چه  می زند. 
قدرت،  جایگاه  از  هنوز  که  آورده اند  به دست 

دیگران را مخاطب قرار می دهند؟ 
در این که اعضای ارشد کمیسیون های انتخاباتِی 
شکی  هیچ  اند،  کشور  بحران  مسوول  کشور 
وجود ندارد. در این باره همه گان اتفاق نظر دارند 
نیز در اختیار نهادهای  و اسناد و مدارِک کافی 
عدلی و قضایِی کشور قرار گرفته است. چرا به 
اعضای  و  نمی شود  توجه  مدارک  و  اسناد  این 
کمیسیون های انتخاباتی که به مجرد پایان یافتن 
روند انتخاباِت ریاست جمهوری باید به نهادهای 
در  هم چنان  می شدند،  سپرده  قضایی  و  عدلی 
موترهای ضدگلوله از مصونیت های فوق قانونی 

برخوردار استند؟
این وضعیت به هیچ عنوان برای مردم افغانستان 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  رنج  هنوز  که 
در  افرادی  شاید  نیست.  تحمل  قابل  می کشند، 
رده های باالی قدرت، از مقام های کمیسیون های 
اما  کنند،  حمایت  مختلف  دالیل  به  انتخاباتی 
سوال این  است که ریاست اجرایی کشور چرا 

مهر سکوت بر لب زده است؟ 
گسترده  اصالحاِت  گرِو  در  آینده  انتخاباِت 
که  باشد  داشته  اراده  دولت  بازهم  اگر  و  است 
را  انتخابات  فعلی  در موجودیت کمیسیون های 
برگزار کند، بدون شک جفای بزرگی را مرتکب 
شده است. در همین حال، برخی نظرسنجی ها 
اجرای  عدم  که  می دهد  نشان  افغانستان  در 
می تواند  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 
به میزان باالیی از حضور شهروندان در انتخاباِت 

آینده بکاهد. 
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احمـد عمران

بحث فراموش شدۀ اصالحات 
در نظام انتخاباتی

 

با سروصداها و نقدوانتقادهایی که رسانه های مختلف بر سِر عدم تعدیل 
بلندپایۀ  مقامات  باالخره  بودند،  کرده  به پا  روزها  این  انتخابات،  قانون 
رییس  و  رییس جمهور  تیم  دو  هر  از  متشکل  ملی  وحدت  حکومت 
اجراییه، در نشست مشترِک مطبوعاتی از عزمِ خود برای انجام اصالحات 
دوم  معاون  دانش  سرور  استاد  نشست  این  در  گفتند.  انتخاباتی سخن 
کنار  در  اجراییه  رییس  دوم  معاون  محقق  استاد  و  غنی  رییس جمهور 
جمعی از نماینده گاِن نهادهای مدنِی فعال در حوزۀ انتخابات، به اهمیت 

تعدیالِت انتخاباتی پرداختند.
این در حالی است که روز پیش از آن، تعدادی از مسووالن تیم رییس 
حکومت  توافق نامۀ  به  نسبت  غنی  رییس جمهور  بی پروایی  از  اجراییه 
وحدت ملی سخن گفتند و اذعان داشتند که رییس جمهوری گویا عزم 
انتخاباتی  کمیسیون های  و  قوانین  در  تعدیالت  آوردن  برای  جدی یی 
ندارد. بر اساس توافق نامۀ حکومت وحدت ملی، اصالح و تعدیل در 
قوانین و کمیسیون های انتخاباتی، از اولویت های اساسی حکومت پس 
از تحلیف است. با وجود این اما به نظر می رسد که مسایل دیگری از 
جمله شکل دادن به کابینۀ حکومت وحدت ملی، از جمله مسایلی ست 
بی سرنوشتی  و  تأخیر  با  انتخاباتی  نظام  تعدیل  موضوع  شده  سبب  که 

مواجه شود.
این  افتادن  تعویق  به  در  نزدیکاِن رییس جمهور غنی  استدالل  مهم ترین 
که  می رسد  نظر  به  اما  است،  دیگر  حیاتی  مسایل  به  رسیده گی  مهم، 
ساده ترین  است.  توجیه  غیرقابل  جهات  بسیاری  از  سهل انگاری  این 
دلیل برای اثبات سهل انگاری رییس جمهور غنی، می تواند این باشد که 
موضوع  این  به  رسیده گی  برای  محکمی  عزم  غنی  رییس جمهور  اگر 
ملی،  وحدت  حکومت  توافق نامۀ  مفاد  طبق  می توانست   می داشت، 
بررسی  آن ها صالحیت  به  و  بگمارد  تیم  دو  از هر  بی طرفی  کمیسیون 
پرونده را بدهد. شکل دادن کمیسیون بررسی و مطالعۀ نظام انتخاباتی، 
مشغول  به خود  مدتی  برای  را  تمام حکومت  که  بود  زمان بر  امری  نه 
سازد و نه هم موضوعی دشوار که کار شبانه روزِی فرد رییس جمهور و 

رییس اجراییه را بطلبد.
دو  میان  اختالف نظرها  و  شکاف ها  وقتی  بی مباالتی،  این  از  پس  حاال 
که حکومت  می رسد  نظر  به  است،  گذاشته  رسانه  ها  عرصۀ  به  پا  تیم، 
برای الپوشانی و یکپارچه نشان دادن خود، تن به اقدام نمادینی مانند 
نشست مطبوعاتی داده است؛ ورنه چنین نشستی نه الزم بود و نه مفید! 
بلکه آن چه الزم بوده و است، تالش عملی در راه تعدیل نظام انتخاباتی 
و تشکیل کمیسیون مشترک به عنوان گام آغازیِن آن است. ورنه همه 
می دانند که برگزاری نشست خبری، تنها اقدامی برای وقت خریدن و 

توجیه افکار عمومی است. 
این بی پروایی سبب شده که بار دیگر ترس از گیر ماندن در یک انتخابات 
جنجالی، مردم و جامعۀ جهانی را فرا بگیرد. جامعۀ جهانی اعالن کرده 
است که در صورت عدم تعدیل نظام انتخاباتی، آن ها حاضر به کمک 
کردِن حتا یک دالر هم به این انتخاباِت فرارو نیستند. از سوی دیگر مردم 
انتخابات پیشین دارند، بعید به نظر می رسد  هم با تجربۀ شومی که از 
پا بگذارند.  از تقلِب دیگر  انتخاباِت مبهم و مملو  که بخواهند در یک 
با این حساب اگر انتخابات پیشین بی نظیرترین نمایِش حضور مردم در 
ناکام ترین  فرارو  انتخاباِت  بوده، شاید  در کشور  دموکراتیک  روند  یک 

انتخابات در تاریخ کشور باشد.
از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات در آخرین اظهاراِت خود اعالن کرده 
که احتماالً انتخابات پارلمانِی ساِل آیندۀ میالدی که باید بر اساس قانون 
دلیل مشکالت  به  برگزار شود،  یا جوزا  ثور  ماه های  اساسی کشور در 
فنی با یک ماه تأخیر برگزار خواهد شد. این مسأله، نقض صریح قانون 
اساسی است که جز بی کفایتی مسووالن آن، هیچ توجیهی نمی توان برای 

آن تراشید.
این مسأله و تجاربی که مردم افغانستان از مدیریت ناکارا و بحران زای 
بیش  داشتند،  گذشته  ماه های  در  انتخاباتی  کمیسیون  دو  هر  اعضای 
دموکراتیک  و  مردم ساالر  روند  یک  به  بدبینی  برای  را  عرصه  پیش  از 
فراهم می کند. دلیل این بحران چه در جانب داری اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی بوده باشد و چه در بی کفایتی و ضعف مدیریت آن ها، نتیجه 
تعلل  هم  حاال  نبود.  بحران  لبۀ  در  افغانستان  گرفتن  قرار  جز  چیزی 
این ساختار حیاتی، حسی  رییس جمهور غنی در آوردن اصالحات در 

جز نوستالوژی تلخ تقلب و شکست را تداعی نمی کند. 
با اعضای کمیسیون  وقتی رییس جمهور غنی وقت مالقاِت اختصاصی 
انتخابات دارد، به نظر می رسد که سر باز زدن از اقدامات عملی برای 
تعدیل نظام انتخاباتی، ریشه های عمیق تری دارد؛ رییس جمهور غنی یی 
دستورات  غیرمترقبه  و  غافل گیرانه  شکل  به  بارها  این  از  پیش  که 
به  بعید  بود،  کرده  محدود صادر  زمانِی  بازه های  در  را  اصالح گرانه یی 
روند  نکردن  عملی  برای  دیگری  انگیزۀ  بی میلی،  جز  که  می رسد  نظر 

اصالحات در نظام انتخاباتی داشته باشد. 
به هر حال همه می دانند که انتخابات پارلمانی سال 1394 بدون آوردن 
اصالحات جدی در نظام انتخاباتی، امری محال و بحران آفرین خواهد 
بود. در شرایط کنونی نه جامعۀ جهانی حاضر به حمایت و تمویِل این 
انتخابات است و نه هم مردم حاضر به رفتن پای صندوق های رای. پس 
تا دیر نشده، باید مسووالن حکومتی دست بجنبانند و کار اصالحات را 
شروع کنند. اگرچه نماینده گان مجلس به تعطیالت زمستانی رفته اند، اما 
به لحاظ قانونی دست رییس جمهور برای فرمان تقنینی و یا فرا خواندِن 

نماینده گان مجلس کاماًل باز است.

تعلل در اصالحات 
و نوستالوژی تلِخ تقلب
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روزنامه های محلی کره شمالی روز یکشنبه نوشتند، رهبر کره 
را  ارتش  هوایی  و  دریایی  مانورهای  فرمامندهی  که  شمالی 
با هر جنگی  مقابله  آماده  ارتش  که  اعالم کرده  دارد  برعهده 

حتی درگیری اتمی است.
نیروی  نظامی  مانورهای  ایتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
اون،  جونگ  کیم  فرماندهی  به  شمالی  کره  دریایی  و  هوایی 
رهبر کره شمالی با حضور زیردریایی ها و کشتی های نیروی 
دریایی برگزار شده است. در این رزمایش همچنین یک ناو 
هواپیمابر آمریکایی شبیه سازی شده تا چگونگی حمله به آن 

توسط نیروهای کره ای تمرین شود.
کیم جونگ اون در این باره گفت: نیروهای ارتش کره شمالی 
که  فرضی  دشمن  با حمالت  مقابله  و  نابودی  هدف  با  باید 
همان آمریکاست در این مانور حضور داشته باشند. غرق یک 

ناو هواپیمابر آمریکایی بسیار محتمل است.
محدوده این مانور نظامی مشخص نشده است.

اتحادیۀ اروپا یونان را به اعتدال فراخواند
شولتس رییس پارلمان اتحادیه اروپا آتن را در قبال 
انتقاد بیش از حد از آلمان هشدار داد. او به روزنامه 
»ویلت ام زونتگ« گفته است که به سیپراس رییس 
جنگ  از  که  است  کرده  گوشزد  جدید»  حکومت 

لفظی دست بردارد«.
 «: که  است  کرده  نشان  اروپا خاطر  پارلمان  رییس 
بر  که  باشد  ای خوشایند  برای عده  کار شاید  این 
آلمانی ها تاخته شود، اما این کوتاه بینی هم است و 

ما را به جلو نمی برد«.
انتخاب  تازه  الکسیس سیپراس نخست وزیر  به  او 
بر  را  داده است که حمالتش  یونان مشورت  شده 
دهد.  پایان  فدرال  آلمان  صدراعظم  مرکل  انگال 
باالخره حکومت   « که  است  گفته  به وی  شولتس 
آلمان فدرال در ضمن سایر موارد، مرجعی است که 

باید به وی کمک بکند«.
و هرگاه سیپراس معتقد باشد که می تواند »ترویکا« 
را اخراج کند و اروپایی ها وعده های انتخاباتی او 
را تمویل کنند، او خود را فریب می دهد. مجموع 
اتحادیه اروپا به انکشافات در آتن به نگاه شک و 
تردید می نگرند. شولتس همچنان گفته است که » 
سیپراس با لغو یک جانبه قواعد، با بسیاری طرف 

واقع می شود«.
هنوز  او  که  است  کرده  انتقاد  اروپا  پارلمان  رییس 
نمی تواند» به طور کامل بفهمد « که طرح حکومت 
آتن چیست. شولتس افزوده است که ، اما این امر 
که  آورد  می  وجود  به  را  آن  امکان  زمان  عین  در 

مشترکًا یک سمت وسوی سازنده را جستجو کرد.
از سال 2010 به اینسو، یونان با کمک های مالی بین 

جلوگیری  دولتی  ورشکستگی  از  توانست  المللی 
کند. در مقابل آن این کشور مکلف به تطبیق صرفه 
جویی گسترده و اصالحات بود. سیپراس این صرفه 
جویی واصالحات ساختاری را مبالغه آمیز می داند. 
بنا براین حکومت یونان روز جمعه نیز همکاری با 
» ترویکا« را پایان یافته اعالم کرد که شامل صندوق 
بین المللی پول، بانک مرکزی اروپایی و کمیسیون 

اتحادیه اروپا می باشد.
لحن معتدل پس از سرو صدا

ابراز  ای  طلبانه  آشتی  لحن  نیز  سیپراس  شنبه  روز 

داده  اطمینان  چپی  دست  سیاستمدار  این   . داشته 
است که هیچ کس خواهان مناقشه نیست. کشورش 
مکلفیت هایش را انجام می دهد، اما افزوده است 
که برای برنامه اصالحات به زمان بیشتر نیاز است.

آلمان که از لحاظ اقتصادی قوی ترین کشور عضو 
اتحادیه اروپا است ، در مناقشه روی صرفه جویی 
نقش تعیین کننده ای دارد. از اینرو حکومت آلمان 
فدرال ازنگاه بسیاری یونانی ها خوب به نظر نمی 

رسد.

کیم جونگ اون:

 کره شمالی آماده ورود به جنگ 

هسته یی با امریکاست

مودی
 ماه می به چین می رود

سیسی: 

جنگ علیه تروریسم سخت و طوالنی است

رهبر اپوزیسیون بنگالدش بی برق شد!

نواز شریف: 

امحای تروریسم برای احیای 
اقتصادی پاکستان ضروری است عالی  شورای  نشستی  در  مصر  رییس  جمهور 

فرماندهی  شورای  تشکیل  دستور  مسلح  نیروهای 
منطقه  در  تروریسم  با  مبارزه  برای  یکپارچه  نظامی 
شرق کانال سوئز را صادر کرده و تاکید کرد: مبارزه 

با تروریسم سخت و طوالنی خواهد بود.
عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
در  مصر  جمهوری  رییس  سیسی«،  »عبدالفتاح 
کشور  این  مسلح  نیروهای  عالی  شورای  نشست 
تاکید کرد: مصر در مبارزه با تروریسم پیروز خواهد 
شد و ما با گروه های مسلح و تمامی کسانی که از 

آنها دفاع می کنند، مبارزه خواهیم کرد.
و  سخت  تروریسم  علیه  جنگ  اینکه  بیان  با  وی 
طوالنی است، گفت: پلیس و ارتش مصر آماده دفاع 
از این کشور و همچنین منطقه هستند. ما همواره با 
تروریسم مقابله کرده و منطقه سیناء را به دست هیچ 

کسی نمی دهیم.
تا  احزاب سیاسی خواست  تمامی  از  وی همچنین 

روز یکشنبه در نشستی برای گفت وگو در خصوص 
چگونگی مقابله با تروریسم در مصر شرکت کنند. 
نظامی  فرماندهی  تشکیل  دستور  همچنین  سیسی 
یکپارچه در منطقه شرق کانال سوئز برای مبارزه با 

تروریسم در سیناء صادر کرد.
در حمله اخیر افراد مسلح به مراکز نیروهای ارتش 
و پولیس مصر در شهر العریش واقع در شمال سیناء 

حدود 45 نظامی کشته و 80 تن دیگر زخمی شد.

رهبر  ضیاء،  خالده  دفتر  برق  بنگالدش  مقام های 
ظاهراً  و  کرده  قطع  را  کشور  این  اپوزیسیون 
می خواهند وی را تحت فشار قرار دهند که اعتصاب 

ضد دولتی در بخش حمل و نقل را لغو کند.
محلی  تلویزیون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بنگالدش نشان داد که یک تکنسین از شرکت برق 
دولتی از یک نردبان باال می رود و کابل برق خارج 
آغاز  زمان  از  می کند.  قطع  را  ضیاء  خالده  دفتر  از 
اعتراضات ضد دولتی در ماه ژانویه خالد ضیاء در 

دفترش به سر می برد.
اینترنت  که  داد  گزارش  نیز  بنگالدش   24 شبکه 
شده  محدود  هم  وی  دفتر  ماهواره یی  ارتباطات  و 
که  است  شده  اجام  حالی  در  اقدامات  این  است. 
این  در  برق  شرکت  یا  و  پولیس  دولتی،  مقام های 
دیدر،  الدین  شمس  کرده اند.  اختیار  سکوت  رابطه 
متعلق  که  بنگالدش  ناسیونالیست  سخنگوی حزب 
به خالده ضیاء است، گفت که رهبر 69 ساله از این 

اقدام شوکه ومتحیر شده است.
وی همچنین گفت که شبکه تلفن همراه اطراف این 
دفتر نیز با اخالل رو به رو شده است. این اقدامات 
از  یکی  که  شد  انجام  آن  از  پس  ساعت  چند  تنها 
وزرای دولت بنگالدش گفت که دولت داکا تدابیر 
کرد  خواهد  اعمال  ضیاء  خالده  علیه  را  شدیدتری 
و اگر وی به اعتصاب سراسری حمل و نقل پایان 

ندهد، بهتر است بمیرد.
روز  بنگالدش  رانی  کشتی  وزیر  خان،  جهان  شاه 
شما  مقام های حزب  که  غذایی  حتی  گفت:  جمعه 
برایتان ارسال می کنند دیگر به دست شما نمی رسد. 

شما باید بدون غذا بمیرید.
خالده ضیاء پیشتر تهدید کرده بود که حامیانش را 
بر ضد شیخه حسینه، نخست وزیر بنگالدش بسیج 
وی  که  بود  کافی  تهدیدها  همین  و  کرد  خواهد 
چند هفته در دفترش حبس شود. رهبر اپوزیسیون 
بنگالدش تالش داشت تا در پنجم ژانویه به مناسبت 
سالگرد انتخابات جنجالی که به گفته وی به تقلب 
دفترش  در  وی  حبس  کند.  راهپیمایی  بود،  آلوده 
جاری  ماه  اوایل  که  پسرش  مرگ  با  شد  همزمان 
در مالزی فوت کرد. مرگ وی باعث شد تا هزاران 
با  نشانه همبستگی  به  از عزاداران هفته گذشته  تن 

نخست وزیر سابق به خیابان ها بیایند.
ناسیونالیست  حزب  رهبر  عنوان  به  ضیاء  خالده 
دستور مسدود کردن جاده ها،راه آهن و راه های آبی 
تن   40 کم  دست  تا  شد  موجب  و  کرد  صادر  را 
خودرو   800 حدود  و  کشته  اعتراضات  جریان  در 

آسیب ببیند.
از  ساعته   72 اعتصاب  خواستار  همچنین  وی 
که  است  حالی  در  این  و  است  شده  یکشنبه  روز 

دانشجویان در فصل امتحانات به سر می برند

چین  به  روزه اش  سه  سفر  جریان  در  هند  خارجه  وزیر 
گفت که نخست وزیر هند ماه می به پکن خواهد آمد.

سواراج،  سوشما  هند،  پی.تی.آی  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر خارجه هند گفت: سفر نارندرا مودی، نخست وزیر 
به چین در ماه می صورت می گیرد و من امروز تاریخ سفر 

را به دولت چین اعالم می کنم.
چین  از  خود  همتایان  با  جانبه یی  سه  مذاکرات  سواراج 
و روسیه داشته است. این اولین سفر رسمی وی پس از 
رییس جمهور  اوباما،  باراک  است.  بوده  مقام  این  کسب 
روابط  تعمیق  و  بهبود  هدف  با  گذشته  هفته  نیز  امریکا 

هند - امریکا به دهلی نو سفر کرد.
زیاد  چین  از  می کند  سعی  مودی  کارشناسان  عقیده  به 
فاصله نگیرد چرا که بخوبی از اهمیت سرمایه گذاری های 
باخبر  هند  اقتصاد  برای  اهمیتش  و  کشور  این  گسترده 

است.
جینپینگ،  شی  می رود  انتظار  آی،  تی  پی  گفته  به 
نخست وزیر چین مودی را به خانه اش در والیت شانشی 
کند. وی در  پذیری گرم مودی دعوت  مهمان  به تالفی 
ماه سپتمبر گذشته در سفرش به هند مورد استقبال گرم 

مودی قرار گرفت .
جنگ  در  باید  آباد  اسالم  گفت:  پاکستان  وزیر  نخست 
علیه تروریسم هر طوری که هست پیروز شود چون این 

روند برای احیای اقتصادی کشور ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری پی تی آی، نواز شریف، نخست 
نیروی  رژه  مراسم  در  جریان حضور  در  پاکستان  وزیر 
مقابله با تروریسم پولیس پنجاب گفت: تمامی نهادهای 
به هر  ما  باشند.  باید در مقابل تروریسم متحد  پاکستان 
پیروز شویم چون  این جنگ  در  باید  هزینه ای که شده 
این روند به احیای اقتصادی ما کمک می کند. پیروزی در 
مقابل تروریسم برای نسل آینده کشور هم اهمیت دارد. 

این جنگ تمام ملت است.
وی افزود: کودکان مدرسه ای که در جریان حمله طالبان 
پیشاور  در  نظامی  مدرسه  یک  به   2014 دسمبر   16 در 
کشته شدند، باعث شدند تا دولت بیش از گذشته به فکر 
حل مساله مقابله و امحای تروریسم در کشور بیفتد. ما 
باید ریشه تروریسم در خاک پاکستان را از بین ببریم. تا 
زمانی که در این جنگ پیروز نشویم، از پای نمی نشینیم. 
است  مهم  که  آنچه  اما  است  بر  زمان  تروریسم  امحای 
حل قاطع این مساله است و ما با وجود رهبری سیاسی و 

نیروی مسلح می توانیم این کار را انجام دهیم.
نخست وزیر پاکستان همچنین قول داد تا مساله بحران 
ترقی  جاده  به  را  کشور  و  کند  فصل  و  حل  را  انرژی 

اقتصادی باز گرداند.
وی همچنین اعالم کرد که کاهش موثر بهای محصوالت 

نفتی را آغاز کند.
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اندیشة سیاسی
ابن خلدون تاریخ نگار است، اما به شیوه یی 
متفاوت از گذشته. او برای پدیده ها و اشیا 
اساِس  بر  پدیده  هر  است؛  قایل  “طبع” 
طبیعِت خودش عمل می دارد. از این رو در 
مسیر تاریخ، او طبیعت را می بیند و سیطرۀ 
قاعده را به تماشا می نشیند. بر اساِس همین 
طرزِ دید است که خالف مورخان پیشین، 
و  هماهنگی  تاریخی،  رویدادهای  میان 
می گوید:  که  گونه یی  به  می بیند،  مشابهت 
آب  شباهِت  از  آینده،  به  گذشته  “شباهت 
خلدون،  )ابن  است”.  نزدیک تر  آب  به 

1379:ج1،14(
خلدون  ابن  از  تاریخ،  به  نگاه  این گونه 
است؛  ساخته  سنتی  و  تجربه گرا  فیلسوفی 
او حوادث تاریخی را به مقایسه می گیرد، 
و  می آورد  بیرون  آن  از  را  عمومی  احکام 
به عنوان سنِت تاریخ ارایه می دهد. هرچند 
اسالمی  تمدِن  به  خلدون  ابن  مثال های 
بیشترینه مربوط است، ولی اصولی که از آن 
منحصر  اسالمی  تمدن  به  می آورد،  بیرون 
بشریت  جهاِن  سراسر  با  بلکه  نمی گردد؛ 

ارتباط قایم می دارد.
ابن  خویش،  تاریخی  بررسی های  در 

سیاست  و  قدرت  مسألۀ  به  خلدون 
اجتماعی  است.  داشته  مبذول  ویژه  توجه 
رشِد  منظور  به  انسان  نیاز  انسان،  بودن 
استعدادهای او به حیات جمعی، میل انسان 
آسایش  به  دست یابی  و  قدرت  کسِب  به 
را  “عصبیت”  او  است.  گرفته  مفروض  را 
عصبیت  می شمارد؛  قدرت  اساسی  عنصر 
اعضای  میان  نسبی  و  خونی  پیوند  همان 
یک قبیله، قوم و جماعت می باشد. به باور 

را  عصبیت  بدوی،  زنده گی  خلدون  ابن 
باشنده گان  صحرانشینی  می دارد.  محکم تر 
دارای  و  دین دارتر  جسورتر،  تنومندتر،  را 
فطرتی سالم تر بار می آورد. زنده گی شهری 
که باید برای ایجاد تمدن شکل گیرد، هم 
افراد را از رهگذر جسمی و روحی ضعیف 
به شدت  آن ها  عصبیِت  از  هم  و  می سازد 

می کاهد. )ابن خلدون، 1379:ج 1، 163(
از  یکی  را  عصبیت  تقویِت  خلدون  ابن 
در  که  آن گونه  می داند،  دین  کارویژه های 
به  مواردی  در  اسالم  تعالیِم  اسالم  صدر 
سیطرۀ  و  انجامید  عرب ها  روحیۀ  تقویِت 
آن ها را به نقاط وسیعی از جهان گسترش 
داد. در عصر کنونی، محمد عابد الجابری 
در  سیاسی  “عقل  کتاب  در  را  نظریه  این 
ابن  نگاه  در  است.  گرفته  به شرح  اسالم” 
از  قدرت  و  قدرت،  از  سیاست  خلدون، 
عصبیت منشأ می گیرد؛ لذا فرمان روایی کارِ 
قدرتمندان است و قدرتمندان از میان اقوامِ 
با عصبیت برمی خیزند. او می گوید، دولِت 
و  برمی خیزد  از عصبیت  غیردینی  یا  دینی 
میان خالفت که امر دینی است و عصبیِت 
شرط  این رو  از  می زند.  پیوند  قومی 
“قریشی بودن” را برای امام یا خلیفه، یک 

در  می گوید،  و  می خواند  عارضی  شرط 
زمان خلفا این شرط زمانی معتبر به حساب 
از  قبایل عرب، قریش  میان  می آمد که در 
عصبیِت بیشتری بهره مند بود. بدین اساس، 
را  ابوسفیان  بن  معاویه  رسیدِن  قدرت  به 
یک امِر طبیعی می شمارد. از آن فراتر وقتی 
بررسی می گیرد، وجود  به  را  حادثۀ کربال 
می گوید:  و  داده  قرار  اصل  را  “عصبیت” 

و  شایسته گی  به  بنا  حسین  امام  “حضرت 
شوکتی که گمان کرد دارد، قیام بر ضد یزید 
را بر خود تکلیف شرعی دانست ـ یزیدی 
که متجاهر به فسق بود. وی دربارۀ شوکت 
قریش  در  زیرا عصبیت  کرد،  گمان  اشتباه 
در خانوادۀ بنی امیه باقی بود و بس”. )ابن 

خلدون، 1379: ج 1، 415(
مشابه  حیاتی  حکومت ها  به  خلدون  ابن 
دورۀ  شامل  حیاتی  است؛  قایل  انسان  به 
مرگ.  و  پیری  جوانی،  کودکی،  تولد، 
از  فرتوتی  و  “فرسوده گی  می نویسد:  وی 
عوارض طبیعِی هر دولتی است و عوارض 
 :1379 خلدون،  تغییرناپذیرند”)ابن  طبیعی 
ج 1، 567(. به نظر او، هر حکومتی دارای 
عمر طبیعی می باشد که به صورِت عادی سه 
نسل به طول می انجامد و در نسل چهارم 

سقوط می کند. وی چنین شرح می دهد:
)هر  نسل  سه  از  اغلب  دولت  عمر   ...“
نسِل  زیرا  نیست؛  بیش  سال(   40 نسل 
و  خشونت  خوی های  بر  همچنان  اول 
دالوری،  معیشت،  تنگی  مانند  بادیه نشینی 
شکار و اشتراک در فرمان روایی پایدارند و 
به همین علت، شدِت عصبیت در میاِن آنان 
همچنان محفوظ می ماند... و مردم مغلوب 
و فرمان بر می باشند. در نسل دوم، به سبب 
خوی  تغییر  نعمت  و  ناز  و  کشورداری 
می دهند و از بادیه نشینی به شهر می گرایند 
و  معیشت  فراخِی  به  روزی  تنگی  از  و 
فرمان رایی  در  اشتراک  از  و  نعمت،  و  ناز 
این رو  از  به خودکامه گی گام می گذارند... 
تا حدی  ایشان  جوش و خروِش عصبیِت 
برخالِف  سوم  نسل  اما  می کند.  فروکش 
نسل دوم که در خاطرۀ نسل اول زنده گی 
می کندـ روزگار بادیه نشینی و خشونت را 
چنان از یاد می برد که گویی وجود نداشته 
است و شیرینی و ارجمندی و عصبیت را 
که به سبِب آن ایشان واجد ملکۀ قهر و غلبه 
بودند، از دست می دهند و فراخی معیشت 
مرحلۀ  به  ایشان  میاِن  در  نعمت  و  ناز  و 
نهایی می رسد، چنان که زنده گی را به انواع 
ناز و نعمت آرایش می دهند... عصبیِت آنان 
حمایت،  حاالت  و  می شود  زایل  کلی  به 
مدافعه و توسعه طلبی را فراموش می کنند”. 

)ابن خلدون،1379:ج1 ،324-325(
از  موشکافانه  بررسی یی  خلدون  ابن 
که  می دهد  به دست  فرهنِگ حکومت گران 
توان تحلیِل دقیِق او را به اثبات می رساند. 
نسل،  چهار  در  دولت  که  است  معتقد  او 
پنج مرحله را پشت سر می گذارد. مرحله ها 
و  افول  اوج،  ایجاد،  “غلبه،  از  عبارت اند 
معمول،  به صورت  دوم  نسل  در  سقوط”. 
بیشترین  و  می گردد  رونما  خودکامه گی 
قدرت به دست می آید. ابن خلدون در شرح 

این مراحل می گوید:
به هدِف  پیروزی  دوران  نخستین،  “مرحلۀ 
یافتن  استیال  و  موانع  بر  چیره گی  و  طلب 
خدایگاِن  مرحله،  این  در  است.  کشور  بر 
دولت در به دست آوردِن مجد و سروری و 
خراج ستانی و دفاع از سرزمین و نگهبانی و 
حمایت از آن، پیشوا و مقتدای قومِ خویش 

می باشد.... 

ثمین مؤتمن فر
نانوذراِت موجود در هوای آلوده از طریق تنفس وارد ریه شده و سپس وارد 
از طریق خون در بدن حرکت  این مواد خطرناک  جریان خون می شوند. 
کرده و بعضی از آن ها مغز را نیز آلوده می کنند. وقتی نانوذرات وارد مغز 
می شوند، به طرق مختلف به سلول های مغزی آسیب می رسانند. یکی از 
آسیب های اصلی آلوده گی هوا در چنین شرایطی، التهاب است. سلول های 
ایمنی در جواب،  پیام درد می فرستند و سیستم  نانوذرات  به  آلوده  مغزی 
گلبول های سفید را به محل آلوده ارسال می کند. گلبول های سفید از طریق 
به  آلوده  به همین علت بخش  و  مبارزه می کنند  آلوده گی  با  جریان خون 
نانوذرات به سرعت پر از خون می شود. این اتفاق باعث وقوع التهاب نه 

تنها در مغز بلکه در سراسر بدن می شود.
التهاب واکنشی سریع محسوب می شود، یعنی این که خیلی زود رخ می دهد 
و زود هم برطرف می شود. گرچه وقتی انسان ها در معرض آلوده گی هوای 
مزمن قرار بگیرند، بدن شان در برطرف کردن سریع التهاب ناتوان می شود 
که  می شود  باعث  نانوذرات  از  التهاب حاصل  نیست.  اصاًل خوب  این  و 
سالم  که رگ های خونی  حالی  در  و سخت شوند،  تنگ  رگ های خونی 
انعطاف پذیر هستند. در شرایط عادی با هر تپش قلب مقدار زیادی خون از 
رگ های سالم عبور می کند؛ ولی وقتی رگ ها سفت و تنگ شده اند، خون 
برای عبور از رگ دچار مشکل می شود و حتا گاهی رگ های آلوده کاماًل 
مسدود نیز می شوند. وقتی چنین حالتی در مغز رخ می دهد، فرد دچار حملۀ 

مغزی می شود.
پیام دچار اختالل  نانوذرات حتا می توانند سلول های عصبی را در ارسال 
کنند. سلول های عصبی با ارسال و دریافت پیام های کیمیایی باهم ارتباط 
برقرار می کنند و نانوذرات با آسیب رساندن به چنین ارتباطی، موجب ایجاد 

بیماری های عصبی در بدن می شوند.
 

میان بر به مغز
سفر در مسیر رگ ها سوار بر سلول های خونی به مقصد مغز برای ذرات 
کوچک  خیلی  آلوده  ذرات  وقتی  همین  برای  است.  طوالنی  بسیار  آلوده 
باشند، می توانند میان بر زده و در مسیری مستقیم وارد مغز شوند. این یافته، 
امریکا  نیویارک  از مرکز پزشکی روچستر در  نتیجۀ پژوهش های گروهی 
به سرپرستی آلیسون اِلِدر ست. آن ها که در حال مطالعه روی نحوۀ تأثیر 
ذرات آلوده بر بدن انسان هستند، به این نتیجه رسیده اند که نانوذرات از 
موجب  اتفاقی  چنین  کنند.  پیدا  راه  مغز  به  مستقیمًا  می توانند  بینی  طریق 
نیز در  بیماری های سختی  مغز شده و حتا ممکن  تنش زا در  واکنش های 

پی داشته باشد.
آن ها همچنین به این نتیجه رسیده اند که هوای آلوده بر رشد مغز کودکان 
نیز تأثیر منفی دارد و ضریب هوشی کودکانی که در مناطق آلوده زندگی 

می کنند، نصف کسانی است که در هوای پاکیزه بزرگ می شوند.
همچنین شیوع بیماری های روحی و روانی، اختالالتی مثل عقب مانده گی 
ذهنی و بیماری های خطرناکی مثل ام.اس یا سرطان به دلیل هجوم ذرات 

آلوده به مغز است.

منبع: برترین ها
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بخش دوم و پایانی

آلوده گی هوا موجب سکتۀ 
مغزی می شود؟

بخش بیسـتم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



لیدا صدرالعلمايي

مستعد  نویسندۀ  کین  ام.  جیمز. 
چون  بزرگی  رمان های  جسورِ  و 
زنگ  بار  دو  همیشه  »پستچی 
مضاعف«  »غرامت  می زند«، 
هرگز  پیرس«،  »میلدرد  و 
سینما  برای  ارزشی  کوچک ترین 
درجه  هنِر  را  آن  و  نبود  قایل 
او  نگاه  در  می دانست.  دوم 
سینما سطحی، ساخته گی، خام و 
ساده لوحانه بود، درست مثل اولین 
غارنشین  انسان های  نقاشی های 

روی دیوارها.
این نگاه تحقیرآمیز او به هنر هفتم، 
که  چرا  است؛  متناقض  نوعی  به 
بود  فلم نامه نویس  در جوانی  کین 
از  رمان نویس  عنوان  به  بعدها  و 
آثارش سودِ  سینمایی  اقتباس های 
بیشتر  امروز  برد.  زیادی  بسیار 
مردم او را صرفًا به خاطر فلم هایی 
شده،  ساخته  آثارش  روی  از  که 
جیمز  از  کسی  وقتی  می شناسند. 
ماالهان کین حرف می زند، به یاد 
فرد مک موری و باربارا استنویک 
در »غرامت مضاعف« می افتد و یا 
به یاد جان گارفیلد و النا ترنر در 
چهرۀ  یا  و  همیشه…«  »پستچی 
جوآن کرافورد در »میلدرد پیرس« 

جلِو چشمانش زنده می شود. وقتی کسی از کین حرف 
می زند، در واقع از فلم نوآر می گوید و این تداعی البته 

عجیب هم نیست. 
»پستچی همیشه...« و »غرامت مضاعف« دو رمان متوالِی 
کین که در دهۀ 1930 نوشته شد: وقتی در دهۀ 1940 
روی پردۀ سینماها رفتند، تبدیل به الگوی جاافتاده یی 
بعد  دهه های  در  نوآر  فلم های  از  زیادی  تعداد  برای 
شدند. این استفاده یا حتا می توان گفت استفادۀ بیش 
از حد از »الگوی کین« در سینما از پایان گرفتن دوران 
اوج فلم نوآر در دهۀ 1950 هم فراتر رفت. همان طور 
که شاهد بازگشت به الگوی کین در دهۀ 90-80 در 
دوران نئونوآر هم بودیم. ردپای »سنت جیمز ام. کین« 

را می توان فراتر از این ها تا ورود به هزارۀ جدید و در 
هر تریلری پیدا کنید که نورپردازی آبی رنگ، فضایی 

مه آلود و قهرمانی معتاد به نیکوتین دارد.
اما در این بین اتفاق عجیبی افتاد. با وجود تأثیرگذاری 
این  در  فلمی  کمتر  نوآر،  سینمای  بر  کین  زیاد  بسیار 
در  جایی  دارد.  شباهت  او  نوشته های  روح  به  دوران 
گم  نویسنده  کین  ام.  جیمز  نوآر  فلم  سایه های  میان 
نوبل  جایزۀ  الیق  نویسنده یی  را  کین  کس  هیچ  شد. 
اعتراف کرده  آلبر کامو که خود  البته به جز  نمی داند، 
الگوی  تأثیر  تحت  »بیگانه«  اگزیستانسیالیستی اش  اثر 
کین شکل گرفته است. کین دست کم الیق جایگاهی 
بزرگ دوراِن  داستانی  ادبیات  نویسنده گان  با  هم سطح 
خود است. باید او را جدی گرفت، نه به عنوان کسی 

که خوراک هالیوود را تأمین می کرد، بلکه به عنوان یک 
رمان نویس درجه یک.

 40 و   30  ،20 دهۀ  نویسنده گان  از  گروهی  به  کین 
تعلق داشت که آن ها را وابسته به مکتب »هارد بویل« 
می دانستند. آن ها داستان هایی موجز، موحش و سرشار 
از خشونت دربارۀ جرم و جنایت و استیصال می نوشتند 
که نقطه مقابل جهان داستانی تخت، نزدیک به زنده گی 
روزمره و بدون قهرمان بود. بعضی از نویسنده گان این 
مکتب مثل ریموند چندلر و دشیل همت داستان های 
کارآگاهی می نوشتند و دیگران مثل هوراس مک کوی 
و کین، اتفاقات را از زوایۀ دید مجرم روایت می کردند 

و در میان این نویسنده گان، کین بهترین بود.
عالقۀ کین به شخصیت های درمانده و بی چاره بی دلیل 
تیره  او  داستانی  فضای  گاه  که  اندازه  همان  به  نبود. 
را  درمانده  آدم های  این  شخصیت  می شد،  افسرده  و 
خلق  هنری  کمال  نوعی  و  پیچیده  عمیق،  انسانیتی  با 

کین،  داستانی  شخصیت های  است  ممکن  می کرد. 
آدم های درمانده و بی چاره، روان پریش و ضد اجتماع 
باشند، اما کین آن ها را انسان هایی منحصر به فرد می داند 
تعریف شان  همدردی  و  محبت  از  سرشار  لحنی  با  و 
می کند. شاید انسانی ترین شخصیت خودتخریب گر و 

بیماری که کین خلق کرده، میلدرد پیرس باشد. 
است  متوسط  طبقۀ  از  معمولی،  خانه دار  زن  میلدرد 
اقتصادی  وضعیت  در  و  دارد  اندکی  توانایی های  که 
اجتماعی دشواری که در آن قرار گرفته، چیزی ندارد 
جز همان استعدادها و توانایی های انگشت شمارش که 
باید به کمک آن ها خود را از میان آن وضعیت دشوار 

بیرون بکشد.

کین،  فیزیکِی  و  روانی  خشونِت  از  پُر  رمان های 
تا  و  داشت  پی  در  انتشار  از  پس  را  حساسیت هایی 
پردۀ  روی  نوآر،  فلم  آغاز  و  دوم  جهانی  پایان جنگ 
سینماها نرفت. اما در آن زمان، کین دیگر از هالیوود 
دست کشیده و کالیفرنیا را همراه با همسرش، به مقصد 
مریلند ترک کرده بود و فلم نوآر با میراث به جا مانده 

کین تنها ماند.
عوامل  غیرمترقبۀ  ترکیب  از  که  است  پدیده یی  نوآر، 
ناهمگون متولد شده است و در ذات خود، هم هنری 
است و هم تماتیک. داستان های نوآر از ابتدا درام های 
آن،  سینمایی  بصری  سبک  که  بود  امریکایی  جنایی 
مرهون نورپردازی ها و قاب بندی ها و فضایی سرشار 
از ترس و وحشت تحت تأثیر اکسپرسیونیسم آلمانی 
گریخته  نازی ها  چنگ  از  که  فلم سازانی  میراث  بود؛ 
بودند. در پس ترکیب چنین عواملی هم مجموعه یی از 
انگیزه های پروپاگاندایی و تشویقی دولت امریکا نهفته 
و  اجتماعی  جایگاه  از  زنان  کردن  دور  به  تمایل  بود: 
شغلی در دوران اقتصاد جنگ: تشویق و ترغیب مردم 
مناطق  در  شهر  حومه های  به  شهر  از  مهاجرت  برای 
گذاشتن  کنار  برای  سربازان  همراهی  کمپین  و  ارزان 
و  بود  مانده  خاطرشان  در  جنگ  از  که  بدی  عادات 

کمک به بازگشت آن ها به زنده گی عادی.
اما نوآر فراتر از این ها یک سبک است، درام آدم هایی 
است که در چنگ سرنوشت اسیرند و شخصیت شان 
و  پارانویا  طمع،  و  حرص  از  برخاسته  انگیزه های  با 
شرارت ترسیم می شود. کین ویژگی های زیادی داشت، 
اما هیچ سبک آگاهانه یی نداشت. او به حس آهنگیِن 
و  انسان  ذهن  و  روح  از  شناختش  و  دیالوگ هایش 
بستر اجتماعی که داستان هایش در آن شکل می گرفت، 
متکی بود. به همین علت زمانی که سینمای نوآر دست 
جنبه های  آن  دیگر  شد،  کین  آثار  از  اقتباس  کار  به 
اجتماعی دهۀ 1930 از بین رفته بود و نتیجه آن شد که 
زنان قدرت مند و ناآرام رمان های کین، تمامی انگیزه ها 
به  کتاب هایش  در  که  را  خود  فردی  خصیصه های  و 
بی هدف  و  بودند  داده  دست  از  می گذاشتند،  نمایش 

دست و پا می زدند.
همیشه  »پستچی  در  پاپادکیس  کورا  دلیل،  همین  به 
دو بار زنگ می زند« تبدیل به کورا اسمیت شد، زنی 
زیبا و جذاب اما خالی از هر نومیدی و استیصالی که 
بتواند انگیزه های او را توجیه کند و فیلیس نیردلینگر 
تبدیل  دیتریچسون  فیلیس  به  مضاعف«  »غرامت  در 
در  نهایت  در  و  است.  بیهوده شرور  زنی  که  می شود 
فلم »ملیدرد پیرس« شخصیت مردان به شدت تقویت 
شده است. بسیاری از آن ها شغل و وضعیت اقتصادی 
خوبی دارند که در کتاب کین چنین نیست، در حالی 
که ودا تنها استعدادش به آوازخوانی در یک کافه تقلیل 
پیدا کرده است. جنبۀ اختالف و جنگ طبقاتی همچنان 
کمرنگ شده که دیگر راهی برای میلدرد باقی نگذاشته 
که بتواند به جنگ چیزی برود. البته در کتاب هیچ قتلی 
اتفاق نمی افتد اما مثل این که به پشتوانۀ نام کین اشکالی 

وجود ندارد اگر یک قتل هم به ماجرا اضافه کنیـم.
اگر منصفانه نگاه کنیم و کین را درست قضاوت؛ باید 
دهۀ  سینمایی  نیاز  با   1930 دهۀ  ادبی  نیاز  میان  تمایز 
1940 امریکا را به یاد بیاوریم. کین شایسته گی آن را 
و  امریکا  ادبیات  در  انکارناشدنی اش  میراث  که  دارد 
البته اگر کامو را هم حساب کنیم در ادبیات فرانسه را 

به رسمیت بشناسیم.
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طالبان و داعش...
عمل می کند؛ به طوری که فاصله بین »وضع موجود« و »وضع 
تحقق  پیش بایسته های  به  می رسانند،  بی نهایت  به  را  مطلوب« 
و  نمی کنند  فکری  کمترین  خود  خواسته های  عینی  و  عملی 

واقعیت ها را در نظر نمی گیرند.
و  افغانی  جامعۀ  جاری  وضع  درنظرداشت  بدون  طالبان  مثاًل 
به  هنوز  گرفته،  شکل  گروه  این  به  نسبت  که  حساسیت هایی 
کمتر از »امارت طالبانی« قانع نیستند؛ توقعی که با وضع مستقر 
و موجود و منویات و مطالبات مردم از زمین تا آسمان فاصله 

دارد.«
و  دست یافتنی تر  هدف  را  طالبانی  امارت  هدف  اما  طالبان، 
که  خالفتی  می داند؛  اسالمی«  »خالفت  تاسیس  از  عملی تر 

مهمترین داعیه داعش است.
در همین خصوص، وحید مژده تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: 
قلمرو  یک  در  اسالمی  تشکیل خالفت  با طرح  تنها  نه  طالبان 
بلکه  نمی دهد؛  نشان  همدلی  هیچ گونه  داعش،  سوی  از  وسیع 
غیرعملی  ممکن،  غیر  فعلی  در شرایط  را  تحقق چنین طرحی 
تحمل  و  قبول  نیازمند  و  زمانی  ظرفیت های  اتالف  سبب  و 

هزینه های انسانی گزاف می داند.
نحوه و وسعت استفاده از ابزار رسانه ای مدرن

طالبان در زمان حاکمیت خود و سال های پس از آن با استفاده 
تبلیغاتی و تهییجی از ابزار رسانه ای مدرن، توجه و اهتمام جدی 
ابزار، در مقیاس محدود تر و  داشت؛ اما پیمانه استفاده از این 

نازل تر از سطح سود سیاسِی داعش از این ابزار بوده است.
به بیان بهتر داعش در مقایسه با طالبان، به صورت سازمان یافته تر 
و وسیع تر از ابزار رسانه ای امروزی سود جسته است؛ زیرا طالبان 
در مقایسه با داعش در عرصه فعالیت های رسانه ای خویش از 
که  حالی  در  است،  کرده  استفاده  غیرحرفه ای  و  آماتور  افراد 
رسانه ای  فوت وفن  با  که  افرادی  جذب  و  استخدام  با  داعش 
به مراتب موفق تر و  آشنایی خوبی داشته اند، رویکرد رسانه ای 
مؤثر از طالبان داشته؛ به طوری که میزان مخاطبی که داعش در 
برابر  از کشورهای مختلف جذب کرده، چندین  مدت محدود 
مخاطبانی است که طالبان در مدت مشابه، توان و توفیق جذب 

آنان را بدست شده آورده اند.
طالبان، محدودیت هایی را در بخش بهره گیری از ابزار رسانه ای 
تلویزیون،  تماشای  با  طالبان  مثال،  عنوان  به  بود؛  تعریف کرده 
از طریق  موسیقی- چه  شنیدن  و  پرداخت  مخالفت  به  بی پرده 
تلویزیون و چه با استفاده از رادیو- را حرام اعالم کرد، در حالی 

که داعش چنین روحیه و رویکردی نداشته است.
میزان دور از دید و دسترس بودن رهبر

مالعمر به عنوان رهبر خودخوانده  و ابوبکر بغدادی به عنوان 
خلیفه مسلمین خود خوانده هر دو در پرده بوده اند و دور از دید 
و دسترس دیگران زیسته اند، اما به میزانی متفاوت؛ به گونه ای که 
از بغدادی برخی تصاویر ویدئویی در دسترس است، در حالی 

که از مالعمر از این دست تصاویر هرگز به بیرون درز نکرد.
بدون شک، زندگی متفاوت و رفتار رازآلود بغدادی و مالعمر، 
اهداف چنین شیوه   از  اقدامی عامدانه و هدفمند است و یکی 
برای  آنان  فتاوای  این است که  شگرف و غیر متعارف زندگی 
باشد؛ به  اثرگذاری و اهمیت خاصی برخوردار  از  پیروان شان 
این معنا که پیروان این دو رهبر افراطی، به آنان باید به چشم 
افراد استثنایی و دارای قدرت قدسی بنگرند و در قبال فتاوای 
راه  خود  به  را  پرسشگری  و  تردید  چون وچرا،  هیچ گونه  آنان 

ندهند.
چنانچه مجال مخفی و مبهم ماندن زوایای زندگی این افراد، از 
آنان ستانده شود، عادی و معمول بودن منش و کنش آنان بر همه 
آشکار شود، هویت و هیمنه معنوی برساخته و روحیه ریاکارانه 
آنان افشا و برمال شود و تشت تقالهای تزویری و فعالیت های 
فریب کارانه آنان از بام تاریخ فرو افتد، یقینًا از وزنه و اثرگذاری 
روحیه  رونق گیری  به  باره،  یک  و  کاست  خواهد  شان  فتاوای 
روی برتابی و سرشت سرپیچی از فرامین و فتاوای این دو رهبر 

خواهد انجامید.
وسعت قلمرو سربازگیری و نفوذ

داعش در زمینه نفوذ به کشورهای مدرن و سربازگیری از آنان 
قلمرو  که  حالی  در  و  است  داشته  دست آوردهایی  و  موفقیت 
قدرت و فضای فعالیت طالبان به پاکستان و افغانستان محدود و 
محصور ماند و سطح سربازگیری آنان – در مقایسه با داعش- 
نیز نازل و ناچیز بوده است؛ به گونه یی که طالبان در جلب و 
جذب هواداران و پیروان بیرون از این 2 کشور چندان مهارت 
و موفقیتی نداشته است و این در حالی است که داعش سربازان 

زیادی را از کشورهای اروپایی، جذب جبهه خود کرده است.
ایجاد جاذبه های جنسی

طالبان با هرگونه فعالیت بیرون از منزل بانوان، سر ستیز و موضع 
مخالف داشت درحالی که داعش نه تنها فعالیت های بیرون از 
بلکه  نمی داند؛  را عمل خالف شرع و حرام  بانوان  برای  خانه 
زنان زیادی را جذب جبهه خود کرده تا زمینه ارضای جنسی 
به لجام گسیخته ترین شکل ممکن برای سربازانشان فراهم باشد.

بستر  بودن  فراهم  از  منفی  تصویر  بردن  میان  از  برای  داعش 
برای برقراری این گونه رابطه نامشروع و ناهمخوان با آموزه های 
اصیل اسالمی در جبهات خود، این چنین »افالس اخالقی« را » 

»جهاد النکاح« نامیده است.
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سرمایه گذاری 2.5 میلیارد... 
»افغان  مخابراتی  شبکه های  داشت:  اظهار  رحیمی 
شبکۀ   4 »اتصاالت«  و  »اریبا«  »روشن«،  بی سیم«، 
هستند  دولتی  شبکه   2 »وصل«  و  »سالم«  خصوصی، 
عرضه  مخابراتی  خدمات  افغانستان  شهروندان  به  که 

می کنند.
شبکه   3 مخابراتی،  شبکه   6 این  میان  از  گفت:  وی 
و چند  اتصاالت شبکه های خارجی  و  ام تی ان  روشن، 
خصوصی  شبکه  افغان  بی سیم،  شبکه  و  هستند  ملیتی 
افغانستانی و همچنان شبکه های سالم و وصل شبکه های 

دولتی هستند که در افغانستان فعالیت دارند.
سخنگوی وزارت مخابرات تاکید کرد: بازار افغانستان 
در زمینه مخابرات به  طور کامل اشباع شده و دیگر به 
هیچ شبکه یی مخابراتی در این کشور جواز فعالیت داده 

نمی شود.
توسط  دالر  ملیارد   2.5 از  بیش  کرد:  تصریح  رحیمی 
شرکت های خصوصی در بخش مخابرات در افغانستان 

سرمایه گذاری شده است.
سالم(  )شبکه  مخابرات  وزارت  داشت:  اظهار  وی 

تاکنون 60 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و قرار است 
نیز در این بخش  تا سال آینده 100 میلیون دالر دیگر 

سرمایه گذاری کند.
مشکالت و چالش ها

رحیمی در بخش دیگر صحبت های خود گفت: در حال 
حاضر، مناطقی که به خدمات مخابراتی وصل نشده و 
ساکنان آن از این نعمت محرومند، بیشتر مناطقی هستند 
که در آن طالبان و گروه های هراس افگن  فعالیت دارند.
وی یکی از دیگر از چالش های موجود در برخی مناطق 
ناامن را توقف شبانه خدمات مخابراتی خواند و تصریح 
مخابراتی  از طریق گسترش شبکه  دولت  بزودی  کرد: 
ساعته   24 خدمات  پوشش  تحت  را  مناطق  این  سالم 

قرار خواهد داد.
سخنگوی وزارت مخابرات گفت: در برخی والیت های 
غزنی،  والیت های  مناطق  برخی  جمله  از  افغانستان 
طالبان،  هشدارهای  دلیل  به  وردگ  و  خوست 
فعالیت های مخابرات شبانه متوقف است و شهروندان 
تلفن  خدمات  از  طرف شب  از  نمی توانند  مناطق  این 

همراه استفاده کنند.
هشدار  مخابراتی  شرکت های  به  قبل  سال   3 طالبان 

این  در  شبانه  طرف  از  را  خود  خدمات  که  بود  داده 
از  جلوگیری  را  امر  این  دالیل  آنان  کنند،  قطع  مناطق 
بودند  اعالم کرده  نیروهای خود عنوان کرده و  تلفات 
که نیروهای خارجی از طریق تلفن های همراه طالبان را 

ردیابی و آنان را هدف قرار می دهد.
که  نشده  موفق  دولت  هنوز  سال،   3 گذشت  از  پس 
والیت ها  این  در  را  همراه  تلفن های  آنتن های  امنیت 

تامین و آن را از طرف شب فعال نگهدارد.
فروش غیرقانونی سیم کارت تلفن همراه

از مشکالت و چالش هایی که همواره  وی یکی دیگر 
را  می شود  افغانستان  مردم  نارضایتی  و  شکایت  سبب 
فروش سیم کارت بصورت غیر قانونی خواند و تاکید 
کرد که وزارت مخابرات مکلف است که جلو اینگونه 

فعالیت ها را بگیرد.
بر  مبنی  مخابرات  وزارت  مکرر  هشدارهای  باوجود 
این  در  کارت  سیم  قانونی  غیر  فروش  از  جلوگیری 
دیگر  و  کابل  در  را  خیابانی  کمتر  اکنون  هم  کشور، 
دست  آن  در  که  یافت  می توان  افغانستان  والیت های 
به صورت  قانونی  غیر  کارت  سیم  فروش  به  فروشان 

علنی مشغول نباشند.

و  بنیادین  اصالحات  بر  ملی،  وحدت  دولت  مقام های 
ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی تأکید ورزیدند. 

گذشته  روز  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  معاونان 
حضور  با  که  انتخاباتی  اصالحات  ملی  کنفرانس  در  
در  مدنی  نهادهای  اعضای  و  ملی  شورای  نماینده گان 
کابل برگزار شده بود، گفتند که کمیسیون های انتخاباتی 

باید مورد اعتماد همۀ مردم افغانستان باشد. 
محمد محقق،  معاون رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
باید یک  انتخاباتی گفت:  ملی اصالحات  کنفرانس  در 
وجود  انتخاباتی  نظام  اصالحات  برای  سیاسی  ارادۀ 

داشته باشد.
وی با بیان این که در انتخابات های گذشته هیچ اراده یی 
امیدواریم در   « افزود:  نداشت،  برای اصالحات وجود 
انتخابات های پیش رو، اراده برای پذیرش آرای عمومی 

مردم به وجود بیاید«.
به باور وی، مردم باید اطمینان پیدا کنند که آرای شان به 

صندوق رفته است.
اصالحات  کمیسیون  این که  بر  تأکید  با  محقق  آقای 
انتخاباتی باید مورد اعتماد همۀ مردم باشد، بیان داشت: 
باید یک اصالحات بنیادین در کمیسیون های انتخاباتی 

به وجود بیاید.

اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  که  محمد محقق گفت 
سیستم  اصالح  جهت  کمیسیون  یک  ایجاد  برای 

انتخاباتی توافق نظر دارند.
معاون دوم رییس جمهور  دانش  در همین حال، سرور 
غنی، شرایط کنونی را فرصت مناسب برای اصالحات 
دانسته و خاطر نشان کرد که اگر چه در 13 سال گذشته 
گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  انتخابات های  افغانستان 
برگزاری  نحوۀ  در  مشکالتی  هم  هنوز  ولی  است؛ 

انتخابات وجود دارد.
سرور دانش می گوید که حکومت اراده دارد تا مطابق 
تعهدات قبلی سیستم انتخاباتی را اصالح کرده و افرادی 
به  انتخاباتی  دستگاه  در  باشد،  همه  اعتماد  قابل  که  را 

کار بگمارد.
آقای دانش گفت که هر نوع اصالحات باید با یک نوع 

توافق نظر و اجماع ملی مطرح شود.
بدون  و  یک جانبه  دیدگاه های  و  »طرح ها  گفت:  او 
جامعۀ  شمول  به  ملی  و  سیاسی  طرف های  با  مشوره 
مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای مربوطه دولتی، نه تنها 
مشکل را حل نمی تواند، بلکه ممکن سبب ضیاع وقت 

و ناکامی گردد.«
این  اعضای  از  برخی  مدنی،  جامعه  شبکه  نشست  در 

شبکه و مسووالن نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات نیز بر 
اصالح سیستم انتخاباتی کشور تاکید کردند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
نیز دالیل نیاز به اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی 
کشور را بی اعتمادی ایجاد شده بین مردم و حکومت، 
تقویت  و  انتخاباتی  نهادهای  و  انتخابات  روند  تقویت 

دموکراسی، عنوان کرد.
او گفت: تعیین تاریخ دقیق انتخابات مجلس نماینده گان، 
دشوار  انتخاباتی  اصالحات  شروع  زمان  تعیین  بدون 

است. 
پیش از این، شورای ملی نیز گفته است که باید دستگاه 

انتخاباتی افغانستان طوری که الزم است، اصالح گردد.
مجلس نماینده گان نیز کار را روی تعدیل قانون تشکیل 
آغاز کرده  را  انتخاباتی  و صالحیت های کمیسیون های 

است.
تقلب در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی، سبب کاهش و خدشه دار شدن اعتماد مردم و 
نهادهای جامعه مدنی بر دستگاه انتخاباتی کشور گردید.
توافقنامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی،  براساس 
هرنوع  برگزاری  از  پیش  باید  انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخاباتی اصالح گردد. 
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وزرای تازه سوگند...
می دهند.  انجام  کشور  اتباع  حقوق  حفاظت  و 
استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم را 
خداوند  خود  اعمال  تمام  در  می کنند،  حراست 

)ج( را حاضر می بینند و وظایف محولۀ شان را 
به صداقت انجام می دهند.

اشرف  محمد  وفاداری،  حلف  مراسم  از  پس 
غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان و داکتر 
اسالمی  اجرایی جمهوری  رییس  عبداهلل  عبداهلل 

از وزرای کابینه حکومت  برای 8 تن  افغانستان 
و  گفتند  تبریک  را  شان  وظایف  ملی،  وحدت 
به وطن و  آنان در راستای خدمت گذاری  برای 

مردم افغانستان، آرزوی موفقیت نمودند.

مردم بیدار هستند و تسلیم...
آقای کرزی گفت، کشورهای غربی باید روش شان 

را در قبال مسلمانان جهان تغییر دهند.
آقای کرزی می گوید، جهان غرب باید از اقداماتی که 

باعث بدنامی مردم می گردد دست بردارد.
از  این جا خصوصًا  در  امروز  که  دارد  »جا  او گفت: 

جهان غرب بخواهیم تا آنها هم در روش خود تجدید 
نظر نمایند در مقابل مسلمان ها؛ در دید خود تجدید 
به  کنند  فکر  آن ها  شاید  که  وسایلی  از  و  کنند  نظر 
مردم می شود  بدبختی  باعث  است، ولی  منفعت شان 
خصوصًا باعث بدنامی اسالم می شود، استفاده نکنند. 

«
حامد کرزی همچنان گفت، کشورهای غربی باید این 

مساله را بدانند که ما به دین آن ها احترام داریم و به 
جز از روابط سیاسی و منافع کشورها هیچ نوع تضاد 

میان ما وجود ندارد.
این مرکز گفت،  همچنان، نعمت اهلل شهرانی رییس 
به شمول افغانستان بیشتر کشورهای اسالمی در آتش 
افراطیت می سوزند و باید جهت رفاع و نجات آنان 

تالش های الزم صورت گیرد.

معاونان رییس جمهور و رییس اجرایی:

اراده برای اصالح کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد

طرِح نو حکومت...
به  تنها  شوراها  این  والیتی،  شوراهای  جدید  قانون 
عنوان مشاور مقام های محلی حکومت عمل می کنند. 
اما نماینده گان شوراهای والیتی می گویند والی های و 

مقام های محلی به مشوره آن ها اهمیتی نمی دهند.
کابل  والیتی  نماینده شورای  فیضانی  عطااهلل  مولوی 
نماینده گان  از  متشکل  کمیسیونی  است  قرار  گفت 
شوراهای والیتی تشکیل شود و با حکومت مذاکره 
کند. آقای فیضانی گفت در صورتی که نقش نظارت 
به این شوراها داده نشود، موجودیت آن ها مفهومی 
ندارد: »در صورتی که نظارت نداشته باشیم، وکالت 
در شورای والیتی بی مفهوم می باشد. ضرورتی برای 
این مصارف و بودجه و موجودیت وکال نمی  باشد. 

هر والی برای خود مشاور می داشته باشد.«
افغانستان هزینه هنگفتی را برای برگزاری  حکومت 
انتخابات شوراهای والیتی و امتیازات به نماینده گان 
شوراها  این  نماینده گان  ولی  می پردازد  شوراها  این 

می گویند در صورتی که صالحیت های این شوراها 
نهادها  چنین  فعالیت  به  باید  حکومت  شود،  حذف 
نخواهد  مفهومی  ها  آن  موجودیت  زیرا  دهد  پایان 

داشت.
گسترش فساد

استدالل شوراهای والیتی این است که بدون نظارت 
تر  گسترده  محلی  های  اداره  در  فساد  شوراها،  این 
خواهد شد زیرا هیچ نهاد مستقل دیگری در والیات 
وجود ندارد که بر کارکرد نهادهای محلی حکومت 

نظارت داشته باشند.
نماینده گان این شوراها می گویند، وکالی پارلمان حتا 
سالی یک بار هم نمی توانند از والیات دیدار کنند 
و مشکالت مردم را حل و فصل کنند. به این دلیل 
در  دولتی  های  فعالیت  بر  والیتی  نظارت شوراهای 

والیات ضروری است.
اما این موضوع بارها در پارلمان افغانستان مورد بحث 
قرار داده شده است. استدالل حکومت این است که 
اگر به شوراهای شوراه والیتی نقش نظارتی داده شود، 

مانع تطبیق پروژه ها، به صورت سریع  این شوراها 
خواهند شد و بوروکراسی اداری را در حکومت های 

محلی افزایش خواهد داد.
سرپل  والیت  شورای  رییس  رحمانی  نور  محمد 
انتخابی  نهادهای  عنوان  به  شوراها  این  می گوید 
باید صالحیت های بیشتری داشته باشند تا در بهبود 

حکومتداری در محالت کمک نمایند.
آقای رحمانی گفت: »پارلمان خود به عنوان یک نهاد 
انتخابی، باید نهادهای انتخابی دیگر را تقویت نمایند. 
به خاطر نظارت بهتر و سرعت بخشیدن به کارها در 
سطح والیات، شوراهای والیتی را تقویت کنند. این 

کار پارلمان غیرقانونی و غیرمنصفانه است.«
شوراهای  نماینده گان  افغانستان،  قوانین  براساس 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  با  همزمان  والیتی 
شوند.  می  انتخاب  مردم  سوی  از  مستقیم  صورت 
این نماینده گان مسئولیت دارند تا از مردم در سطح 
ها  آن  مشکالت  حل  به  و  کنند  نمایندگی  والیات 

بپردازند.
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عملکرد  از  تمجید  به  مادرید  رئال  ایتالیایی  سرمربی 
مهاجم فرانسوی تیمش پس از برتری شب گذشته مقابل 

سوسیداد پرداخت.
تیمش  یک  بر  چهار  پیروزی  از  پس  آنچلوتی  کارلو 
خیلی  را  اول  نیمه  داشت:  اظهار  سوسیداد  رئال  مقابل 
خوب شروع نکردیم؛ در بازی های دیگر هم این ضعف 
اتلتیکو مادرید در  را داشتیم؛ در بازی مقابل کوردوبا و 
باید عملکردمان  با این مشکل روبرو شدیم.  کوپا دل ری 
در شروع بازی را بهتر کنیم. پس از آن به شدت رقیب 
بسیار خوب  دوم  نیمه  در  و  دادیم  قرار  فشار  تحت  را 

فوق العاده ای  بازی  مهاجمان  سایر  مثل  هم  بنزما  بودیم. 
توانمند  بسیار  ما  مهاجمان  همه  گذاشت.  نمایش  به  را 
زیادی  چارچوب  درون  شوت های  هستند.  تأثیرگذار  و 
بازیکنی  او  بود.  زیبا  بسیار  زد،  بنزما  که  گلی  داشتیم. 
پنالتی زن  یک  فقط  بنزما  است.  فوق العاده  شوت های  با 

نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم توقعی بیشتر از این از بیل داشته 
باشیم. او بازی خوبی به نمایش گذاشت. درست است 
که دو موقعیت گل را از دست داد اما پاس سومین گل 
بازی را به بنزما داد و در خدمت تیم کار کرد. ایارامندی 
در نیم ساعت اول بازی عملکرد متوسطی داشت و سپس 

در نیمه دوم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت.
سرمربی رئال مادرید خاطرنشان کرد: لوکاس سیلوا را از 
ترکیب بیرون گذاشتم زیرا او تنها یک هفته است که به 
تیم آمده و نیاز به تمرین دارد تا شرایط بدنی اش را بهتر 
کند و به سطح بازی دیگران برسد. او خیلی زود آماده 
خواهد شد. سیلوا عالی پاس می دهد. او می تواند به جای 
کروس بازی کند و کاری که ایارامندی امروز انجام داد را 

انجام دهد و با کروس همکاری کند.
وی اضافه کرد: من فکر می کنم مارسلو در حال رشد با 
تیم است. او پس از اینکه از مصدومیت قبلی بهبود یافت، 
ریتم گذشته اش را به دست آورد و کارش را بسیار عالی 

انجام می دهد.

اعضای  دارند،  قرار  جریان  در  عالی  مقامات  که  طوری 

افغانستان طرح  مسلکی لوی څارنوالی جمهوری اسالمی 

ملت  کافۀ  و  به شام  ج.ا.ا  لوی څارنوالی  در  را  اصالحی 

ارایه  ماندگار  وزین  روزنامۀ  طریق  از  افغانستان  رنج دیدۀ 

روزنامه  از  و  قرار گرفت  همه گان  استقبال  مورد  که  کردند 

طرح  ادامۀ  به  اینک  گردیدند.  آن  مجدِد  نرش  خواستار 

مذکور، مواردی را در این زمینه ابراز می دارم:

مانند  در داخل یک جامعه، دولت در عرصه های مختلف 

سکتور زراعت، صنایع، معارف، امور مالی و...، سایکل 

و یا دوراِن مکمِل اجراآت را به صورت علمی و عملی عیار 

می سازد. یک دولت در عرصۀ مالی اگر سایکل امور مالی 

را به شکل صحیح و درسِت آن بر اساس معیارهای علمی 

تعالی  و  انکشاف  به طرف  آن دولت  تنها  نه  نسازد،  عملی 

دفالسیون  و  انفالسیون  کشاکش  در  بلکه  ننموده،  صعود 

بی کاری، فقر و... دچار می گردد. در عرصۀ کشفی، عدلی 

عملی  و  ایجاد  را  قضایی  و  عدلی  سایکل  اگر  قضایی  و 

به حقوق دیگران و در  ننامییم، رشوه ستانی ظلم و تعدی 

نتیجه ناامنی و...  را به بار می آورد.

عدلی،  تعقیب  تحقیق،  کشف،  عرصۀ  در  خوش بختانه 

محاکمه و تنفیذ حکم قوانین متعدد از نگاه شکلی و متنی 

را با درنظرداشت معیارهای عرص حارض در اختیار داریم. 

بر پالیس میکر و یا مدیر مدبر الزم است که این حلقات را 

با هم وصل و فعال سازد و برای برآورده شدن این مأمول، 

ما اواًل از مرحلۀ کشف که ابتدایی ترین اجراآت یک قضیۀ 

عدلی را احتوا می کند، آغاز و با تنفیذ حکم موضوع را به 

پایان می رسانیم.

کشف  اساسی،  قانون   134 مادۀ  مبنای  بر  جرایم:  کشف 

ارگان های  سایر  و  ملی  )امنیت  پولیس،  توسط  جرایم 

این عرصه قوانین متعدد مانند قانون  کشفی( می باشد. در 

امنیت  علیه  جرایم  قانون  جزایی،  اجراآت  قانون  پولیس، 

و  اداری  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  قانون  و خارجی،  داخلی 

...  موجود و مرعی االجرا می باشد که منسوبین ارگان های 

کشفی را مکلف به تبعیت از آن می سازد.

به همه گان بهرت معلوم است که کلیۀ قضایای مورد بحث یا 

فاعل و فاعلین آن، معلوم و یا فاعل و فاعلین آن مجهول 

فاعلین  یا  و  مجهول  فاعل  بین  گفت  باید  البته  می باشد. 

متواری تفاوت وجود دارد.

ارگان های  معلوم اند،  آن  فاعلین  یا  فاعل  که  قضایایی  در 

در  که  هدایاتی  طبق  و  گرفتار  و  تعقیب  را  فاعلین  کشفی 

است،  آمده  عمل  به  تذکار  آن ها  از  جزایی  اجراآت  قانون 

قضیه را توام با ضم مدارک اثباتیۀ جرم و ترتیب محرض در 

میعاد معینۀ قانونی به څارنوالی تقدیم می دارند.

څارنوال تحقیق مکلف است بازهم در معیاد قانونی دوسیۀ 

تحت کار خویش را تکمیل و تصمیم قانونی اتخاذ مناید 

خیر.  یا  و  است  عدلی  تعقیب  قابل  حادثه  یا  قضیه  آیا  که 

توقیف  در  قضیه  چه گونه گی  درنظرداشت  با  مظنون  یا  و 

نگه داری شود و یا خیر. این مدت را قانون اجراآت جزایی 

را  پیش بینی و څارنوال تحقیق  آن  به  قوانین مرتبط  و سایر 

مکلف ساخته تا بر مبنای آن در میعاد معینه تصمیم قانونی 

خویش را بگیرد. بدین معنا که یا قضیه را ختم شده اعالن 

مناید که با صدور قرار مبنی بر حفظ اوراق دوران آن خامته 

می یابد و یا موضوع را بعد از ترتیب اتهام نامه در صورت 

ارسال  عدلی  تعقیب  څارنوال  به  الزام  دالیل  موجودیت 

مناید.

مکلف  تحقیق  څارنوال  مانند  نیز  عدلی  تعقیب  څارنوال 

است بعد از ارزیابی اتهام نامه، موضوع را تشخیص مناید 

که دوسیه و یا قضیه از نگاه اجراآت اساسی به شکل درست 

که  صورتی  در  خیر.  یا  و  است  شده  ترتیب  آن  صحیِح  و 

څارنوال تعقیب تشخیص دهد که در قضیه و دوسیه کلیۀ 

څارنوال  اتهام نامه  مبنای  بر  رعایت شده،  اساسی  اجراآت 

تحقیق صورت دعوی ترتیب و اوراق مرتبه را احالۀ محکمۀ 

در  اساسی  اجراآت  اگر  آن،  غیر  در  می مناید.  ذیصالح 

قضیۀ جرمی مراعات نشده باشد، طی قرار رهنمودی دوباره 

موضوع را به څارنوال تحقیق ارجاع می مناید.

     در صورتی که قضیه و یا موضوع جرمی دوسیۀ مذکور 

از نگاه شکلی و متنی کامل و تکمیل گردیده باشد، دوسیه 

قانون  می گردد.  راجع  ذیصالح  محکمۀ  به  انفصال  غرض 

تشکیل و صالحیت څارنوالی و قانون تشکیل و صالحیت 

و  متعدد  موارد  طی  جزایی  اجراآت  قانون  و  قضاییه  قوۀ 

را  قاضی  و  څارنوال  قانونی  صالحیت های  حدود  جامع، 

هم از حیث زمان و هم از نگاه موضوع، کاماًل مشخص و 

معین منوده است.

این است که در اکرث موارد، »از آش کرده  نکتۀ قابل دقت 

مترضر  حقوق  قاضی  و  څارنوال  یعنی  است«  داغ  کاسه 

نادیده  می دهد،  تشکیل  را  قضیه  مبنای  و  اساس  که  را 

ارزیابی  را  دوسیه  جلد  چندین هزار  نگارنده،  می گیرند. 

به حق مترضر توجه نکرده اند  منوده که څارنوال و قاضی 

که این امر قابل دقت می باشد. باید گفت قانون گذاران ما 

در تدوین قوانین متأثر از آرا و نظریات حقوق دانان اروپایی 

مترضر  حقوق  امریکا  و  اروپا  در  چه  بوده،  امریکایی  و 

قباًل توسط قوانین و مقررات جداگانه مشخص و حامیت 

گردیده است.

متأسفانه در کشور ما در این راستا نواقصی موجود است؛ 

پروسۀ  در  څارنوال  که  رسانیدم  عرض  به  قباًل  که  طوری 

به  هم  محاکم  و  منی کند  توجه  مترضر  حقوق  به  تحقیق 

تحریر »دعوی حق العبد محفوظ می باشد« اکتفا می منایند 

برای  هم  را  مختلف  سوءاستفاده های  اساِس  امر  این  که 

څارنوال و هم برای محاکم آماده می سازد. حتا څارنواالن 

را به حدی جسور می سازد که مسیر اصلی دوسیه را انحراف 

داده و وصف جرمی را تغییر می دهند. 

به  و محکوم  گردید  نهایی  که حکم محکمه  زمانی  اما،  و 

محبس فرستاده شد، ادارۀ محابس نیز مشکالت معین خود 

را دارند. تا جایی که من اطالع دارم عوض این که محابس 

تربیِت  و  اصالح  جایگاه  اطفال،  تربیت  و  اصالح  مرکز  و 

مجدِد مجرمین باشد و آن ها با سپری کردن میعاد مجازات، 

منحیث افراد سامل به جامعه برگردند؛ این محالت به بازار 

گردیده  مبدل  انحرافات  مرجع  به  و  مخدر  مواد  فروش 

است. هرگاه ما سایکل عدلی و قضایی را عیار و آن را فعال 

سازیم، گلیم فساد اداری و رشوه ستانی برچیده خواهد شد.

متعدد  فرامین  می باشد،  دقت  قابل  که  دیگری  چیز 

مجازات  تخفیف  و  عفو  مورد  در  ریاست جمهوری 

به  به گونۀ مثال شخصی به جرم قتل  محکومین می باشد؛ 

شانزده سال حبس به حکم نهایی محکمه محکوم می گردد، 

اما با تأسف بعد از سپری منودن چهار سال در زندان، با 

مجازات،  تخفیف  و  عفو  حرص  بی حد  فرامین  از  استفاده 

رها می شود. موصوف عوض این که اصالح گردیده باشد، 

به انجام عمل جرمی دیگر تشجیع می گردد. این امر سبب 

دل رسدی مراجع عدلی و قضایی گردیده است.

ارگان های کشفی عمدتًا بر مبنای قانون دو مکلفیت دارند:

کشف فاعلین قضایای مجهول  -1

)قضایایی  غیرمرتقبه  حوادث  از  جلوگیری   -2

جرمی و سازمان یافته(

در  را  هنگفت  پول های  مربوطه  سکتورهای  راستا  این  در 

برسانند و  به مرصف  راه  این  باید در  را  آن  اختیار داشته و 

نتیجۀ اجراآت خویش را به مراجع ذیربط گزارش دهند. اما 

با تأسف و با صد افسوس این پول ها یا در اعامر تعمیرات و  

یا در خرید موترهای مدل باال و یا در ... به مرصف می رسد 

که در این مورد نیز څارنوالی نظارت بر ارگان های کشف و 

تحقیق دست زیر االشه نشسته تا اکنون هیچ کار ملموسی 

از آن ها به مشاهده نرسیده و منی رسد. چرا؟

بهانۀ  به  کشفی  ارگان های  یعنی  ذیربط  ارگان های  زیرا 

این که گویا قضیه خاص است، اجازۀ نظارت را به څارنوال 

مربوطه منی دهد و صد افسوس که لوی څارنواالن گذشته 

در تبانی با ادارات مربوطه نه تنها همنوا بلکه همکار بوده اند 

و تا اکنون هیچ مرجعی جرأت آن را پیدا نکرده است که از 

این ارگان ها سوال مناید که این پول ها را در کجا مرصف 

کرده و نتیجه آن چه بوده ست؟ با فعال ساخنت ادارۀ نظارت 

از  می توانیم  ملی،  امنیت  و  در بخش عسکری  مخصوصًا 

یک طرف جلو حیف ومیل این پول های وافر را بگیریم و از 

طرف دیگر، آن ها را وادار سازیم تا فاعلین قضایای مجهول 

به  جلوگیری  جرمی  غیرمرتقبۀ  حوادث  از  و  دست یاب  را 

عمل آرند.

تبدیلی  با  نتیجتًا بدون فعال ساخنت دایرۀ عدلی و قضایی 

ُپست ها  در  اشخاص  آوردن  پایین  و  بردن  باال  و  تغییر  و 

اگر مراجع ذیربط  البته  این بال را بگیریم.  منی توانیم جلو 

بخواهند، چه گونه گی میکانیزم فعال ساخنت این سایکل را 

در اختیار آنان قرار می دهم.

با ابراز احرتامات فائقه

څارنپوه تورن جرنال شمس الحق »جعفری«

رئیــس عــمومی څـــارنـوالی استیناف عسکری

ماره متاس: 0700287872

سرمربی بارسلونا می گوید، مسی آن قدر خوب کار کرده 
دشوار  بسیار  خودش  به  رسیدن  برای  را  نیمار  کار  که 

کرده است.
را  بارسلونا  ترکیب  در  حضور  فصل  دومین  که  نیمار 
به  برزیل  سانتوس  از   2013 سال  در  و  کند  می  سپری 
این تیم پیوسته است، در این فصل 21 گل وارد دروازه 

حریفان کرده است.
نمایش درخشان نیمار، وی را به یکی از بازیکنانی بدل 
کرده که برای کسب توپ طال سال 2015 رقابت کند اما 
لوییس انریکه بر این باور است آماری که لیونل مسی که 
در نوکمپ از خود به جای گذاشته، فوق العاده است و 

بازیکنی نمی تواند آن را پشت سر بگذارد.
توانایی هایش  اثبات  برای  نیمار  باره گفت:  این  وی در 

در بهترین تیم قرار دارد. او بازیکن یگانه و به خصوصی 
از بازی هایی که او در ترکیب  است. این را می توانید 
باز  انجام می دهد متوجه شوید.  برزیل  تیم ملی فوتبال 
هم می گویم، او برای رسیدن به باالترین توانایی هایش 
این کار را می دهد.  او اجازه  به  تیمی قرار دارد که  در 
من هم دوست دارم او به باالترین حد توانایی هایش در 

بارسلونا برسد.
انریکه افزود: البته نمی توانم پیش بینی کنم در آینده همه 
تیم ما بهترین باشد. لیونل مسی در بارسلونا چنان آماری 
به آن بسیار سخت  از خود به جای گذاشته که رسیدن 
است. تمام رکوردهایی که او شکسته و در آینده خواهد 
شکست بهترین هستند. باید صبر کرد و دید آیا در آینده 

بازیکنی می تواند آنها را بشکند یا نه.

انریکه: 

نیمار برای رسیدن به مسی کار سختی دارد

ورزش
آنچلوتی:

 بنـزما فقـط یـک پنـالتی زن نیست

نامۀ وارده:
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

در  شوراها  این  نماینده گان  مجلس،  توسط  والیتی  شوراهای  قانون  تصویب  دنبال  به 
اعتراض به تصویب این قانون دفترهای شان را در چند والیت افغانستان بستند.

اعتراض اصلی نماینده گان شوراهای والیتی این است که پارلمان صالحیت نظارت از 
کارکرد حکومت محلی را از آن ها گرفته است. قانونی که روز چهارشنبه تصویب شد، 
این صالحیت را از شوراهای والیتی گرفت و نماینده گان به قانونی رای دادند که در 
آن نماینده گان شوراهای والیتی حق نظارت از فعالیت های حکومت محلی در والیات 

را ندارند.
نماینده گان شوراهای والیتی می گویند در حال حاضر دفترهای این شوراها در سراسر 

افغانستان مسدود است و در صورتی که حکومت در این مورد تجدید نظر نکند، تظاهرات 
سراسری و گسترده یی را در والیات مختلف به راه خواهند انداخت.

والیتی  شوراهای  از  صالحیت  گرفتن  که  می کنند  تاکید  والیتی  شوراهای  اعضای 
دموکراسی را تضعیف خواهد کرد و این نهادها به صورت سمبولیک هیچ صالحیتی در 

بهبود حکومتداری نخواهند داشت.
اقدام حکومت

پس از مسدود شدن دروازه های شوراهای والیتی، رییس جمهور غنی با سرپرست اداره 
ارگان های محلی مالقات کرده و به این نهاد دستور داده است تا طرحی را به منظور دادن 

حق نظارت شوراهای والیتی بر حکومت های محلی آماده کند.
قرار است این طرح تا سه هفته آینده معرفی شود. این طرح شامل مسوده قانون شوراهای 
والیتی می شود و بار دیگر به پارلمان افغانستان معرفی خواهد شد. براساس اعالمیه یی که 
توسط اداره ارگان های محلی منشر شده است، متین بیگ سرپرست این اداره گفته است: 
»در گذشته از نقش نظارتی  شوراهای  والیتی تعریف واضح نداشت. ما در طرِح جدید 
برای  از آن  به شکلی تعریف خواهیم کرد که  نظارتی شوراهایِ  والیتی را  خود، نقش 

نهادینه شدن پاسخدهی به مردم، بهبود امور و یقینی شدن اصِل شفافیت استفاده شود.«
در این اعالمیه از شوراهای والیتی خواسته شده است تا دفترهای شان را باز کنند و به 

صورت عادی به فعالیت های شان آغاز نمایند.
نهادهای اضافی؟

نماینده گان شوراهای والیتی می گویند در صورتی که نقش نظارتی به این شوراها داده 
نشود، موجودیت آن ها هیچ معنایی نخواهد داشت و این شوراها به پارلمان های کوچک 
محلی یی می مانند که دست شان بسته شده است. در...                        ادامه صفحه 6

هزاران تن از مردم والیت هرات روز گذشته در یک 
از  والیتی  شورای  نظارت  حق  سلب  اعتراضی  تجمع 

حکومت محلی را به شدت محکوم کردند. 
نمایندگان مردم هرات در شورای والیتی می گویند که 
آنان  تا  شده  سبب  پارلمان،  در  فساداداری  موجودیت 
حق نظارت این شوراها را بر علیه منافع شخصی خود 

بدانند و این حق را از آنان بگیرند.
حبیب الرحمان پدرام، یکی از نماینده گان مردم هرات 
در شورای والیتی معتقد است که نظارت بر عملکرد 
دولت، حق قانونی آنان می باشد و در غیر این صورت، 

بی عدالتی آشکاری نسبت به مردم شده است.
او می گوید که وقتی شوراهای والیتی حق نظارت را 
بر امور دولتی داشته باشند؛ منافع شخصی نماینده گان 
مجلس به خطر افتاده و سبب افشاشدن فساداداری آنان 

می شود.
این نماینده گفت که مردم هرات حاضرند تا برای پس 
برگشتاندن این حق به شوراهای والیتی، از هیچ اقدام 
قانونی دریغ نکرده و تا آخرین لحظه به اعتراض خود 

ادامه دهند.
هرات  مردم  نمایندۀ  کرخی،  مسعوده  دیگر،  سویی  از 
در مجلس، در گفت وگویی با خبرگزاری جمهور بیان 
کرد: حق نظارت شوراهای والیتی از عملکرد دولت، 
خالف قانون اساسی بوده و درگذشته هم بنا بر فرمان 

رییس جمهور پیشین، اجرا شده بود.
به گفتۀ وی، نماینده گان شورای والیتی با استفاده از این 

حق تاکنون به منافع شخصی زیادی دست یافته اند و 
از این فرصت برای برآورده سازی خواسته های خود، 

استفاده کرده اند.
می بایستی  که  می کند  عالوه  هرات  مردم  نمایندۀ  این 
برای مبارزه با فساد اداری، با قانون اساسی و مواد آن، 

توجه و عمل شود.
الدین جامی، سرپرست والیت  اصیل  همین حال،  در 
نقش  والیتی  شوراهای  تاکنون  که  می گوید  هرات 

مفیدی را در کنار ادارات محلی داشته اند.
به گفتۀ وی، در این باره از سوی رییس جمهور غنی، 
اقداماتی صورت گرفته تا به نحوی به این مشکل پایان 

داده شود.
چند روز پیش، مجلس کشور تصویب کرد که پس از 

این، حق نظارت از شوراهای والیتی گرفته شود.
این تصمیم موجی از اعتراضات نماینده گان شوراهای 

والیتی کشور را به همراه داشت.
اعتراض،  نشان  به  افغانستان،  نقاط مختلف  تاکنون در 

درب چندین شورای والیتی بسته شده است.

سرنوشِت شورای والیتی

طرِح نو حکومت به مجلس

در تظاهرات گسترده در هرات مطرح شد:

حق نظارت به شورای والیتی داده شود

جنرال امرخیل:

در عملیات ها ارتش 
همکاری نمی کند

مسووالن امنیتی والیت بغالن از دست داشتن آی اس 
آی پاکستان در نا امنی های این والیت خبر می دهند.

در  بغالن  پولیس  فرمانده  امرخیل  اهلل  امین  جنرال 
گفت وگو با خبرگزاری جمهور گفت: »دو شب قبل 
پوسته های  بر  مخالفین دولت در ساحۀ دهنه غوری 
یک  پولیس  آن ها  مقابل  در  که  کردند  حمله  امنیتی 
عملیات انجام داد که در نتیجه 2 تن از مخالفین کشته 
و 1 تن زخمی شدند و 20 قریه از وجود مخالفین 

پاکسازی شد«.
شد  برده  بین  از  مخالفان  این  قرارگاه  وی،  گفته  به 
و تعداد زیادی ماین، ریموت کنترل، سیستم برق و 

مهمات به دست پولیس افتاده است.
جنرال امرخیل تاکید کرد که در این ساحات مخالفینی 
وجود دارد که مستقیم از آی اس آی دستور گرفته و با 

آنها ارتباط دارند.
بودن  ناامن  علت  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
جاده یی که از پلخمری به سمت قندوز می رود و از 
بغالن مرکزی می گذرد گفت: حفاظت جاده ها مربوط 
به محافظت عامه می شود؛ ولی نظم عامه به درستی 

کار نمی کند.
به گفته وی، در این مسیر یک کندک 450 نفری به نام 
بدرقه قطارها از طرف معینیت محافظت عامه تشکیل 
مسیر  این  از  که  قطارهایی  امنیت  مسوولیت  و  شده 

می گذرد را به عهده دارد.
ارگان های  دیگر  همکاری  نحوۀ  از  همچنین  وی 
ما  که  عملیات هایی  در  افزود:  و  کرده  انتقاد  امنیتی 
انجام می دهیم؛ ارتش ملی و نظم عامه با ما همکاری 

نمی کنند.
آقای امرخیل با بیان اینکه تشکیالت پولیس در بغالن 
کم است گفت: » ما در ولسوالی ها، تنها تشکیل داریم 
و در ساحات ناامن و آسیب پذیر تشکیالت نداریم« .
امتیاز  وی تصریح کرد: کسانی که به نام امنیت راه ها 

می  گیرند، واقعًا به درستی کار نمی کنند.
خواستیم در این مورد نظر فرمانده ارتش در بغالن را 
هم داشه باشیم اما با تماس های مکرر موفق به این 

موضوع نشدیم.

روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$
برای دانشجویان و اساتید دانشگاه دفاتر بــرای 

یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


