
حادثۀ دل خراِش 
بدخشان

 و وجـدان ِ خفتۀ 
حکومت

ناجیه نوری
بیش از یک هفتۀ دیگر به اعالم نتایج نهایی انتخابات 
از  شماری  انتخاباتی  ستادهای  اما  است؛  مانده  باقی 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  کارکرد  نحوۀ  از  نامزدان 

شدت انتقاد می کنند.
نماینده گان ستاد انتخاباتی داکتر زلمی رسول می گویند، 
را  آنان  شکایت های  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
اصاًل مورد توجه قرار نداده و در عوض می گویند که 
این ستاد انتخاباتی هیچ شکایتی در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی نداشته است.
 نمایندۀ ستاد انتخاباتی زلمی رسول ضمن ارایه سندی 
»اگر  گفت:  ماندگار  روزنامه  به  داشت  دست  در  که 
شکایت های ما مورد بررسی قرار می گرفت، تغییرات 
زیادی در نتایج آرا به میان آمد و بایستی شماری از 
که  تقلب هایی  دلیل  به  انتخاباتی  کمیسیون  کارمندان 
انجام داده بودند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

روی  انتخابات  شکایات  کمیسیون  اما  می شدند؛ 
ملحوظات سیاسی و ترس از افشای تقلب های زیادی 

که داشتند، از بررسی شکایات ما ابا ورزیدند«.
در همین حال، نماینده گان ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل 
عبداهلل نیز از نحوۀ کار کمیسیون های انتخاباتی انتقاد 
کرده و ابراز نا رضایتی...                ادامه صفحه 6
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اصل شجاعت، اتکا به نفس است.
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

به  ناامنی ها  افزایش  به  اشاره  با  افغانستان  داخله  وزیر 
پس  ناامنی های  افزایش  که  گفت  سنای  مجلس  نماینده گان 
از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نشان دهنده توانایی 

طالبان نیست. 
عمر داودزی وزیر داخله که روز سه شنبه برای توضیح در 
مورد علت افزایش ناامنی ها به مجلس سنا فراخوان شده بود، 

اظهار داشت که...                                 ادامه صفحه 6

انتخابات  نتیجۀ  در  او  که  می گوید  احمدزی  غنی  اشرف 
ریاست جمهوری، »معامله« نه، »معادله« خواهد کرد. 

سنجر  شهادت صبغت اهلل  سالروز  دومین  در  که  احمدزی  آقای 
ماه   16( شنبه  سه  روز  افغانستان  رهبر حزب جمهوری خواهان 
ثور( در کابل سخنرانی می کرد، همچنان گفت که او را برخی ها 

به دلیل این که آمادۀ سازش نیست، متهم به لجاجت می کنند.
آقای احمدزی که در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در 
جایگاه دوم پس از داکتر عبداهلل قرار گرفت، همچنان گفت که 
اگر در نتیجۀ یک انتخابات شفاف داکتر عبداهلل به پیروزی برسد، 
به او این پیروزی را تبریک خواهد گرفت و در خانه اش خواهد 

نشست. 
او گفت که هرگز معامله و سازش نخواهد کرد؛ زیرا دیگر خود 
صالحیت خویش...                                    ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
روز  سه  از  مجلس  نماینده گان  از  برخی  که  درحالی 
این  کارمندان  روی  بر  را  شهرداری  دروازۀ  بدین سو 
محمد  برکناری  خواستار  و  بسته اند  مردم  و  اداره 
هستند،  سمتش  از  کابل  شهردار  نواندیش  یونس 
کابل و  پروندۀ شهردار  که  ریاست جمهوری می گوید 
نماینده گان معترض از سوی کمیسیون موظف تکمل 

شده و به دادستانی سپرده شده است. 
این نماینده  گان که از سه  روز بدین سو دروازۀ شهرداری 
کابل را بر روی کارمندانش بسته اند، شهردار کابل را 
تا  می گویند،  کرده  گسترده  اختالس  و  فساد  به  متهم 
خویش  تحصن  به  نشود،  برکنار  شهردار  که  هنگامی 

ادامه خواهند داد.
ریاست  جمهوری روز گذشته برای حل این کشمکش 

ارگ  به  را  معترض  وکالی  و  شهردار 
معترض  نماینده گان  اما  کرد؛  دعوت 
ریاست جمهوری  ارگ  به  رفتن  از 

خودداری کرده اند. 
با  بار  چندین  که  می گویند  آن ها 
و  برکناری  دربارۀ  رییس جمهور 
شهردار  وظیفۀ  درآوردن  تعلیق  به 
به  کرزی  آقای  اما  کرده اند،  گفت  وگو 
بنابراین  نداده است،  خواست آن ها تن 
به  نگردد،  برکنار  شهردار  هنگامی که  تا 

ارگ نخواهند رفت.
اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به روزنامۀ 
ماندگار گفت، رییس جمهور با وکالی متحصن نشستی 
داشت؛ چون در آن زمان شهردار در سفر بود، رییس 

جمهور فیصله کرد که شهردار از سفر بیایید، شهردار و 
اعضای مجلس را فرا می خواند و در حضور دو طرف، 

اسناد و شواهد بررسی خواهد شد.
 آقای فیضی تأکید کرد، ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد 
اداری در این زمنیه...                      ادامه صفحه 6

وزیر داخله:
شـیشه هـای  دودی مـوترهـا

 تا شنـبه عوض شوند

اشرف غنی احمدزی:

مرا لجوج می گویند

»کمیسیون های انتخاباتی نتایج آرا را 

به گونۀ فرمایشی باطل می کنند«

قوم گرایی در انتخابات 
را کی ها دامن می زنند؟

4

2

5

مروری
بر کارنامۀ 

ادبی هوشنگ 
گلشیری

در برگ ها

گفتمان، ابزار 
قدرت و کنترل

پیرامون نسبت 
زبان و شیوه هاي 
بازتولید قدرت و 

تداوم سلطه

سخنگوی ریاست جمهوری:

پروندۀ نماینده گان معترض و شهردار به دادستانی فرستاده شده است
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هشدار استاد عطا به کمیسیون های انتخاباتی:

بازی با رأی مردم

عواقب ناگوار دارد



انسانی یی  فاجعۀ  از  روز  چند  گذشت  از  پس 
هنوز  که  می بینیم  داد،  رخ  بدخشان  در  که 
به  نسبت  مفرط  سردرگمِی  یک  در  مردم 
ابتدایی ترین اطالعات ـ مثل آمار دقیِق کشته ها 
شک،  بدون  دارند.  قرار  ـ  زخمی شده گان   و 
زلزله  قبیل  از  طبیعی  حوادثی  و  زمین  رانش 
بشر  کمیِن  در  همه جا  در  و  همیشه  و سیالب 
اند، اما تفاوت عصر حاضر با گذشته ها در این 
است که امروزه با یک برنامه ریزی و مدیریت 
بسیاری  از  می توان  ظرفیتی،  و  زمانی  درسِت 
چرا  بدخشان  در  اما  کرد.  جلوگیری  حوادث 
این  مصیبت دامن گیِر مردم شد و چرا تا کنون 
دولت با تمام نیرو و امکانات، حتا از شمارِش 
کشته ها و زخمی های رویداد عاجز مانده و در 
نهایت تنها کاری که توانسته انجام دهد، توقف 
زنده مانده گان  یافتِن  برای  عملیاِت جست وجو 
و یا بیرون کشیدِن اجساد قربانیان بوده است؟ 

عملیات  توقف  زودهنگامِ  بسیار  اعالم 
که  آن چه  به  نسبت  بی خیالی  و  جست وجو 
بلکه  بی مسوولیتی،  نه تنها  افتاد،  اتفاق  ارگو  در 
سنگدلِی کسانی را نشان می دهد که نمی توانند 
درک کنند که حتا پیدا شدِن اجساد قربانیاِن این 
تخفیف دهندۀ  و  تسکین دهنده  می تواند  رویداد 
فضای  بر  روزها  این  که  باشد  آالمی  و  غم ها 

مصیبت زدۀ این روستا سایه افکنده است.
وقتی  دارد  سودی  چه  عمومی  عزای  اعالم   
هیچ تالشی برای تسکیِن دردهای بازمانده گان 
و پیش گیری از تکرار حادثه صورت نمی گیرد. 
حوادِث  تاریخچۀ  به  توجه  با  چنان که 
نیز  گذشته ها  در  که  دست  این  از  تکان دهندۀ 
رخ  گاهی  از  هر  کشور  شمالِی  ساحات  در 
کمیته های  ایجاد  با  مسوولین  می بایست  داده، 
علمی و کارشناسان مجرِب داخلی و خارجی و 
کمک گرفتن از نهادهای بین المللی، در جهِت 
آسیب شناسی جغرافیایی و طبیعِی چنین مناطقی 
کار می کردند و با هشدار به موقع، از وقوِع این 
حادثۀ دلخراش و تکان دهنده جلوگیری به عمل 

می آوردند.
است  داده  رخ  حادثه  که  امروز  حال،  هر  به   
در  و  شده اند  دردمند  ما  از  زیادی  مردم  و 
مدنی  نهادهای  نشسته اند،  خود  عزیزاِن  عزای 
دهند  انجام  می توانند  چه  دولتی  مسووالن  و 
در  و  کرده  احساس  را  درد  این  ملت  تمام  تا 
کمک  به  منسجم،  و  همه گانی  بسیج  یک 

آسیب دیده گان بشتابند؟
 یکی از آسیب ها و دردهای اساسی یی که مردمِ 
آمدِن  به وجود  از  مانع  و  می کند  تهدید  را  ما 
ملت به معنای واقعی آن می شود، همین تکه تکه 
و  خوشی ها  کردِن  محدود  و  جغرافیایی  شدِن 
زبانی  و  نژادی  در چهارچوب های  غم های مان 

و قومی است. 
حادثۀ  این  از  روز  چند  از گذشت  پس  امروز 
تکان دهنده، کمتر شاهد بسیِج نهادها و رسانه ها 
با  غم شریکی  و  همدردی  ابراز  جهت  در 
بازمانده گاِن این حادثه هستیم. تاریخ این کشور 
گواه است که اگر در شمال کشور مردم قتل عام 

شده اند، جنوب نسبت به آن بی تفاوت بوده و 
اگر در جنوب مصیبتی رخ داده، شمال دردِ آن 
را حس نکرده است و اگر در مناطق مرکزی، 
مردم در تنگنا و دشواری قرار گرفته اند، شمال 
و جنوب خم به ابرو نیاورده اند. جای افسوس 
و  تلخ  صفحۀ  بدخشان  هم  این بار  که  است 
پُر  سرزمین  این  تاریِخ  اندام  بر  شد  تاریکی 
نخبه گان  ما،  بزرگان  کاش  ای  درد.  و  رنج  از 
اصحاب  و  فرهنگیان  و  تاجران  و  سیاسی 
موج آفرین،  با یک حرکت  همه  ما،  رسانه های 
این چنین  حوادثی  بازمانده گان  به  کمک  برای 
رفته گان،  آرامش  تنها  نه  و  می شتافتند،  غم بار 

که اسایش بازمانده گان را هم تأمین می کردند.
از  بیرون  ما  هم میهناِن  از  تن  ده ها  امروز   
مرگ  برزِخ  در  سرپناه  بدون  خانه های شان 
از  دستی  هیچ  اما  می برند،  به سر  زنده گی  و 
کمک  به  تا  نمی آید  بیرون  حکومت  آستیِن 
گور  یک  ساختن  بشتابد.  آسیب دیده گان  این 

چه گونه  کشته شده گان،  برای  دسته جمعی 
که هنوز  باشد در حالی  آرامش بخش  می تواند 
دسته جمعی،  گور  این  در  که  می رود  احتمال 
میان آوارها، کسی باشد که هنوز نفس می  کشد 
احتمال  اگر  حتا  است؟...  نجات  انتظارِ  در  و 
زنده ماندن کسی هم صفر باشد، شایسته است 
در  و  شوند  آورده  بیرون  قربانیان  اجساد  که 
افغانستان  آیا دولت  مناسبی دفن گردند.  جای 
از یک چنین کاری عاجز مانده است، یا مردمی 
ارزِش  که در آن دیار گرفتار مصیبت شده اند، 

این همه زحمت را ندارند؟ 
رساندِن  دست اندرکار  به نوعی  که  کسانی  همۀ 
دست کم  هستند،  مصیبت زده گان  به  کمک ها 
همۀ  و  شوند  میدان  وارد  صادقانه  باید  این بار 
کمک ها را بدون کوچک ترین دخل و تصرف، 
به صاحبان اصلی و مستحقان واقعِی آن برسانند. 
دلیِل این نگرانی آن است که در طول سال های 
نام  به  خارجی  کمک های  بی شمار  گذشته، 

مفلوک ترین و بدبخت ترین اقشارِ این جامعه به 
افغانستان سرازیر شد ولی هرگز به دست آن ها 
نرسید و در میانۀ راه به جیب کسانی سرازیر شد 
که از مکیدِن خوِن مردم ابایی نداشتند و به بهانۀ 
مشکالت این ملت، برای خود قصرها ساختند. 
باید یک نظارِت دقیق بر کارکرد دولت و همۀ 
ارگان هایی که خواهاِن دخیل شدن در مهار و یا 
کنترل بحران هایی از این دست هستند، صورت 
بگیرد تا حق به حق دار برسد و به عزا نشستن 

گروهی، مایۀ تجارِت گروهی دیگر نشود. 
بدخشان فرصت خوبی است تا مردم افغانستان 
نشان دهند که ما دیگر به یک ملت بدل شده ایم 
آید، دیگر  به درد  پیکره  این  از  اگر عضوی  و 
اعضا و جوارح و اندام واره ها آرام نمانده و درد 
آن را تا استخوان احساس خواهند کرد. هستند 
این روزها  که  دردمندی  دردآشنا و  شهروندان 
کارهای بزرگی کرده اند؛ چنان که شنیدیم جوانی 
بدخشان،  بازمانده گان  به  کمک  برای  هزاره 

هزینۀ عروسی خود را به این مردم هدیه کرده 
است و شنیدیم که این بار هموطناِن جنوبی مان 
و  شده   خود  شمالی  وطن داراِن  غم شریِک 
بدخشانی  آسیب دیده گاِن  به  کمک  سوی  به 

شتافته اند. 
بدخشان فرصت خوبی است برای مردمِ ما که 
عمل  میداِن  در  و  کنـند  گذر  شعار  مرحلۀ  از 
ثابت سازند که ما یک ملت هستیم و مصیبِت 
همۀ  مصیبِت  ملت،  این  اعضای  از  کدام  هر 
و  شادی ها  تمام  هستیم  حاضر  ما  و  ماست 
اما  کنیـم.  تقسیم  یک دیگر  با  را  خود  غم های 
در  ما  دولِت  و  از حکومت  آن چه  به  توجه  با 
پیوند به این حادثه جریان دارد، به آن ها توصیه 
در  دسته جمعی  گور  اعالم  به جای  که  می شود 
وجدان های  برای  دسته جمعی  گور  یک  ارگو، 
خفتۀ خود بسازند که به نام خدمت به ملت، بر 
اند و در مراسم عزای آن ها،  گردۀ مردم سوار 

لبخند زده عکس یادگاری می گیرند! 
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مانده  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  به  دیگر  روز  ده  حدود 
ابتدایی روشن  نتایج  اما از روی گزارش ها و اعالم  است. 
است که کسی رای 50+1 را پوره نکرده و به احتمال قوی 

انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
این در حالی است که در تازه ترین مورد، کمیسیون شکایات 
انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم کرده و نیز، 
برخی از ستادهای پیشتاز انتخاباتی، کار کمیسیون شکایات 
کرده  تلقی  خاصی  نامزد  سود  به  و  مشکوک  را  انتخاباتی 
است. این شرایط نشان می دهد که شفافیت انتخابات سخت 
زیر سوال است و اگر بررسی تقلب های انتخاباتی، سرنوشت 
احتماالً  نسازد،  روشن  نخست  دور  همین  در  را  انتخابات 
انتخابات دور دوم نیز وضعی بهتر از دور اول نخواهد داشت. 

وضعیت پیش آمده، ناشی از چند مساله است.
کمشنرهای  انتخاب  چه گونه گی  نخست،  مسالۀ 
کمیسیون هاست که ظاهراً وجود همین کمشنرها خود باعث 
نصب  می شود.  مردم  آرای  در  دست کاری  و  تقلب  ایجاد 
به واسطۀ مستقیم رییس جمهور صورت  و عزل کمشنرها 
می گیرد. به گونه یی که افراد معینی از سوی رییس جمهور 
انتخاب شده و منحیث کمشنرها و رییس کمیسیون انتخابات 
حالتی  در چنین  که  است  بدیهی  می گردد.  معرفی  مردم  به 
سالیق و هم فکری در انتخاب افراد، نقش مهمی دارد و تنها 
آن کسی می تواند به کار در کمیسیون های انتخاباتی گماشته 

شود که مورد قبول رییس جمهور باشد.
خودبه خود،  طرزالعمل  این  که  می شود  دانسته  بنابراین، 
نابه کار و فاسد است که زمینۀ شفافیت انتخابات را از همان 

آغاز زیر سوال می برد.
نکتۀ دوم، افرادی است که منحیث ماموران بر کمیسیون های 
کمشنرهای  از  تاسی  به  که  افرادی  دارند.  احاطه  انتخاباتی 
این  می گردند.  انتخاباتی  های  کمیسیون  وارد  انتصاب شده 
افراد اکثراً مطابق میل کمشنرها و مقامات کمیسیون ها به کار 
گماشته می شوند. بنابراین، افراد به طور اتوماتیک فرمانبرداران 
همان کمشنرها و مقاماتی از آب به در می آیند که از سوی 
رییس جمهور انتصاب شده اند. در حال حاضر گفته می شود 
متعلق  انتخاباتی  ماموران کمیسیون های   از  که حدود %75 
مقامات  سوی  از  همه  است  شرق  جنوب  والیت  چند  به 
کمیسیون ها به کار گماشته شده اند. به روشنی پیداست که 
چنین وضعی، تاثیر به سزایی روی شفافیت انتخابات در دور 
نخست گذاشته و اگر احیانًا راه حلی به آن سنجیده نشود، 

وضع انتخابات دور دوم هم بهتر از دور اول نخواهد بود.
را  دوم  دور  انتخابات  برگزاری  که  زمانی  به  توجه  با  حاال 
پیش بینی می کند، خیلی سخت است که بتوان کارکرد تمام 
بررسی  را  انتخاباتی  کمیسیون های  گماشته گان  و  ماموران 
کرد و افراد متقلب را شناسایی نمود و نیز ممکن نیست که 
در این زماِن کم، ترکیب ملی را در کمیسیون های انتخاباتی 
دوباره در نظر گرفته و آن را تطبیق کرد. تنها راه حلی که 
کند،  کمک  دوم  دور  انتخابات  شفافیت  برای  است  ممکن 
اصالح طرز العمل های کاری و روش شمارش آرا و چگونه 
در  تر  زود  هرچه  باید  که  هاست  به شکاست  رسیدن  گی 

مورد آن فکر شود.
های  کمیسیون  در  رییسان  از  برخی  برکناری  ضمن  در 
انتخاباتی و برخی از کمشنرهای جانب دار است. افرادی که 
آگاهانه و واضح به سود نامزدان معینی کار کرده اند. عزل 
این کمشنرها می تواند تا جایی روی شفافیت انتخابات در 
دور دوم تاثیرگذار باشد. در ضمن، نظارت دقیق و مستمر 
در  آنان  حضور  برعکس،  که  بین المللی  جامعۀ  ناظران 
اگر  بین المللی  جامعۀ  است.  بوده  کمتر  اول  دور  انتخابات 
ناظر متخصص و کارشناس در انتخابات دور دوم افغانستان 
انتخابات  نفرستد، بسیار دشوار است که شفافیت دور دوم 
تضمین گردد. چرا که تمام بدنۀ کمیسیون های انتخاباتی پر 
از افرادی است که همین اکنون، متهم به دست کاری در آرای 
مردم اند. شناسایی و تصفیۀ این افراد، در فرصت باقی مانده 
پروسۀ  جهانی،  جامعۀ  ناظران  این که  مگر  نیست،  ممکن 

نظارت مستمر و دقیق بر کار آنان ایجاد کند.

نیاز اصالحات برای 
رفتن به دور دوم

بدخشان فرصت خوبی است برای مردِم ما كه از مرحلۀ شعار گذر كنـند و در میداِن عمل 
ثابت سازند كه ما یک ملت هستیم و مصیبِت هر كدام از اعضای این ملت، مصیبِت همۀ 
ماست و ما حاضر هستیم تمام شادی ها و غم های خود را با یک دیگر تقسیم كنیـم. اما با 
توجه به آن چه از حکومت و دولِت ما در پیوند به این حادثه جریان دارد، به آن ها توصیه 
می شود كه به جای اعالم گور دسته جمعی در ارگو، یک گور دسته جمعی برای وجدان های 
خفتۀ خود بسازند كه به نام خدمت به ملت، بر گردة مردم سوار اند و در مراسم عزای 

آن ها، لبخند زده عکس یادگاری می گیرند!
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پس از کریمیه، ناگورنو قره باغ
برگردان به فارسی: عماد عابدی

جدیدی  تالش های  از  اوباما  دولت  می،  ماه  اوایل  در 
برای حل و فصل مناقشه ناگورنو قره باغ بین ارمنستان و 
آذربایجان پرده برداشت.  این، نه نخستن تالش است و 
به احتمال زیاد آخرین هم نخواهد بود.  اما در پی الحاق 
قصد  متحده  ایاالت  می رسد  نظر  به  روسیه،  به  کریمیه 
دارد این جنجال طوالنی را، که مسکو برای حفظ نفوذ 

خود در منطقه به آن دامن زده است، حل کند. 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  آستانه  در 
و  ارمنستان  بین  مناقشه  شوروی، 
آذربایجان زمانی آغاز شد که اقلیت ارامنه 
ساکن در استان ناگورنو قره باغ آذربایجان 
شدند.   بسیج  ارمنستان  به  پیوستن  برای 
و  مسلح ساخت  را  دو طرف  هر  مسکو 
آنها را در برابر یکدیگر به بازی گرفت.  
و بدین ترتیب، یک منازعه محلی بر سر 
یک  به  باشنده،  هزار   ۹0 با  منطقه  یک 
جنگ منطقه ای تبدیل شد.  برای نزدیک 
استقالل  تازه  کشورهای  سال،  شش  به 
یافته ارمنستان و آذربایجان بر سر قلمرو 
کشته  هزار   ۳0 آن  که حاصل  جنگیدند، 
در  بود.   پناهنده ی جدید  میلیون  یک  و 
ناگورنو  و  شد،  پیروز  ارمنستان  نهایت، 
قره باغ و هفت منطقه ی دیگر را از کنترل 

آذربایجان خارج کرد.
پایان جنگ، اما، به معنای پایان کشمکش نبود.  هر دو 
اند،  کرده  نقض  را   1۹۹۴ سال  بس  آتش  مرتب  طرف 
مسکو،  می افتد.   اتفاق  هفته  هر  مرگبار  درگیری های  و 
به هر  اسلحه  ارمنستان و فروش  به  اطالعات  افشای  با 
دو طرف، آنها را به جنگ تشویق کرده است. عالوه بر 
این، روسیه هزاران سرباز در ارمنستان دارد، دفاع هوایی 
این کشور و  کنترل عناصر کلیدی اقتصاد و زیرساخت 
های آن به دست آنها است.  تا زمانی که مسکو در پشت 
به  با همسایه خود  نمی تواند  باکو  باشد،  ایستاده  ایروان 

صلح برسد.
راهی  عنوان  به  را  موجود  بی ثباتی  خود  نوبه  به  مسکو 
نفع خود می بیند.   به  قفقاز جنوبی  بر  برای حفظ کنترل 
برای نمونه، اختالفات حل نشده حضور دوام دار نیروهای 
که  زمانی  تا  و  می کند.   ارمنستان تضمین  در  را  روسی 
ارمنستان  دارند،  کشور حضور  این  در  روسیه  نیروهای 
نمی تواند با غرب نزدیک شود.  والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، در پاییز گذشته سرژ سارکیسیان، رئیس 
ارمنستان را به مسکو فراخواند.  بالفاصله پس  جمهور 
از آن، سارکیسیان گفت که ارمنستان از شورای همکاری 
به  آن  جای  به  و  می شود  خارج  اروپا  اتحادیه  شرقی 

اتحادیه ی گمرکی مسکو می پیوندد.  
مناقشه  فصل  و  حل  برای  واشنگتن  که  است  دهه ها 
ناگورنو قره باغ از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا 
کوشش می کند، که ریاست آن را ایاالت متحده امریکا، 
اما  می برند.   پیش  به  نوبتی  گونه  به  فرانسه  و  روسیه 
این تالش ها تا کنون با موفقیت هایی همراه نبوده است.  
قاطعانه  باغ  قره  ناگورنو  حفظ  بر  ارمنستان  گذشته،  در 

زیر  آذری  مناطق  دیگر  به  که،  حالی  در  می کرد،  تاکید 
کنترل خود به عنوان برگ برنده در گفتگوهای صلح نگاه 
می کرد.  اما امروز رهبران ارمنستان حتی مصالحه جزئی 
ارضی را رد می کنند.  آذربایجان، به نوبه خود، به جامعه 
قدرت  تقویه  با  می خواهد  و  ندارد  اعتماد  بین المللی 
سرزمین های  ترک  به  مجبور  را  ارمنستان  خود  نظامی 
اشغالی کند.  و می شود گفت که دخالت های روسیه، تا 

حدی، مسئول سخت شدن موقف دو کشور است.
خورد  شکست  دلیل  این  به  صلح  های  تالش  اساسا، 

عنوان  به  را  آذربایجان  و  ارمنستان  متحده  ایاالت  که 
روسیه  نقش  و  می دانست  مناقشه  اصلی  طرف  دو 
عنوان  به  می گرفت.   نادیده  آن  ساختن  طوالنی  در  را 
از  امریکا  کنندگان ویژه  مثال، وزیران خارجه و مذاکره 
رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان انتقاد می کردند 
که »مردم خود را برای پذیرش صلح« آماده نساخته اند و 
نمی خواهند به توافق برسند.  آنها میلیون ها دالر را برای 
ایجاد روابط بین دو جامعه سرمایه گذاری کرده اند، اما 
هرگز یک استراتژی برخورد با مسکو را شکل نداده اند.  
واشنگتن  بود،  نیافتاده  اتفاق  کریمیه  وقائع  که  زمانی  تا 

نقش مسکو در درگیری های قومی را نادیده می گرفت.
است،  درافتاده  غرب  با  دیگر  دالیل  به  روسیه  که  حاال 
وجود  موضوع  این  نگهداشتن  مبهم  برای  دلیلی  هیچ 
)مانند  نظامی  نیروی  از  استفاده  آماده  روسیه  ندارد.  
انتخاباتی  فرآیندهای  از  و  است  گرجستان(  و  اوکراین 
روسیه  شهروندان  از  )چنان که  مدنی  جامعه  نهادهای  و 
در انتخابات اخیر آذربایجان، گرجستان و لتوانیا حمایت 
کرد( برای به دست آوردن اهداف خود استفاده می کند.  

و غرب باید به مقابله بپردازد.
اما آیا این مذاکرات به نتیجه می رسد؟  برخی از عوامل 
می رسد  نظر  به  است.   مساعد  صلح  به  رسیدن  برای 
مسئله  فصل  و  حل  از  همسایه  قدرت های  از  شماری 
اردوغان،  طیب  رجب  اخیر  بیانیه  می کنند.  حمایت 
نخست وزیر ترکیه در مورد درد و رنج ارامنه در دوران 
امپراتوری عثمانی ممکن است اشاره به سوی یک طرح 
بزرگتر ترکیه برای توسعه روابط با ارمنستان باشد.  ایران، 
طوری  است،  کرده  حمایت  ارمنستان  از  گذشته  در  که 
به نظر  اقتصادی خود گرفتار است که  در هرج و مرج 

می رسد عالقه ای به تضعیف روند صلح ندارد.  عالوه بر 
این، جمهوری آذربایجان در ماه دسمبر، پروژه خط لوله ی 
۴5 میلیارد دالری، برای انتقال گاز طبیعی از قفقاز جنوبی 
به اروپا، را راه اندازی کرد.  آذربایجان، اروپا، و شرکت 
های سرمایه گذار می خواهند از هر گونه درگیری ای که 

مانع توسعه این پروژه شود جلوگیری کنند.   
پوتین  باشند.   مطلوب  کمتر  است  ممکن  دیگر  عوامل 
به  کریمیه  در  خود  اخیر  موفقیت های  اسپ  بر  سوار 
احتمال زیاد به فکر مصالحه نیست.  شماری از مقامات 
دولت اوباما می گویند که پوتین می خواهد 
و   بخشد  بهبود  را  غرب  با  روسیه  روابط 
راه  آسان ترین  جنوبی  قفقاز  سر  بر  معامله 
برای انجام این کار است.  اما این طرز تفکر 

از واقعیت بسیار به دور است..
برنامه های خود  امریکا  که  حاال  نتیجه،  در 
برای آغاز مجدد مذاکرات در مورد ناگورنو 
کشور  این  است،  کرده  اعالم  را  باغ  قره 
باید سرزنش رهبران ارمنستان و آذربایجان 
جلب  برای  آن  به جای  و  کند  متوقف  را 
حمایت روسیه تالش کند، به عنوان مثال، با 
شناسایی منافع روسیه در این منطقه.  ایاالت 
متحده امریکا می تواند، بی سرو صدا توافق 
به  روسیه،  خوب  رفتار  مقابل  در  که،  کند 
دنبال جلب دیگر کشور های هم مرز روسیه 
نیروهای  یا خروج  و  بود،  نخواهد  ناتو  به 
روسیه از ارمنستان شراتط توافق صلح نیست.  حکومت 
های پی در پی امریکا، چه جمهوری خواه و یا دموکرات، 
میلی به چانه زنی بر سر چنین مسائل استراتژیک با روسیه 
اند.  در عوض، آنها تاکید بر اصول )»حاکمیت  نداشته 
را  »ترویج دموکراسی«(  از زور«،  استفاده  دولتی«، »عدم 
ترجیح داده اند.  این همه باید خاتمه بیابد.  روسیه ثابت 

کرده است که به این ارزش ها عالقه ای ندارد.
ایاالت متحده همچنین باید از سیاست انقره حمایت کند، 
پیشرفت  به  را  ترکیه  ارمنستان و  میان  باز شدن مرز  که 
افزایش  می دهد.   ربط  باغ  قره  ناگورنو  صلح  روند 
بازرگانی بین ارمنستان و ترکیه یک تحول مثبت خواهد 
بود  که می تواند ایروان را از وابستگی به مسکو برهاند.  
اما این تجارت تنها در حالتی آغاز می شود که ارمنستان از 

بخش قابل توجهی از سرزمین های اشغالی کنار بکشد.
یک  مناقشه  این  فصل  و  حل  برای  اوباما  دولت  تالش 
نشانه مثبت است.  این نشان می دهد که دولت امریکا نیاز 
از تشکیل کریمیه های دیگر در جمهوری  به جلوگیری 
های سابق شوروی را درک می کند.  نتیجه این تالش ها 
تنها در حالتی چیزی بیشتر از گرفتن عکس های یادگاری 
باشد.   جدی  روسیه  مورد  در  واشنگتن  که  بود  خواهد 
دهها هزار نفر از مردم در قفقاز کشته شدند و بیش از یک 
میلیون بی خانمان شده اند.  این کشمکش زمینه نفوذ قابل 
توجه روسیه را در این منطقه فراهم کرده است.  هدف 

اصلی باید معکوس کردن این روند باشد.
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عبدالفتاح السیسی: 
در سایۀ حکمرانی من چیزی به نام 

اخوان المسلمین وجود نخواهد داشت

در  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
که  داد  هشدار  مصاحبه هایی 
جنگ  یک  وقوع  به  اوکراین 

نزدیک می شود.
وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک 
سه شنبه  روز  آلمان  خارجه  امور 

گفت:  اروپایی  روزنامه  چهار  با  مصاحبه  در 
می دهد  نشان  ما  به  اودسا  از  تصاویر خونین 
رویارویی  وقوع یک  از  قدم  تنها چند  ما  که 

نظامی فاصله داریم.
ده ها تن هفته گذشته در شهر اودسای اوکراین 
این حادثه زمانی روی داد که  کشته شده اند. 
شبه نظامیان حامی روسیه با مخالفانشان درگیر 
حال  در  هم اکنون  کی یف  نیروهای  شدند. 
کنترل  که  هستند  جدایی طلبانی  با  مبارزه 

شهرهای شرقی اوکراین را در دست دارند.
اشتاین مایر در گفت وگو با ال پائیس، لموند، 

درگیری  این  افزود:  ویبورسکا  گازتا  و  رپابلیکا  ال 
حتی  پیشتر  ما  که  است  رسیده  جایی  به  هم اکنون 

چنین احتمالی را نمی دادیم.
وزارت امور خارجه آلمان همچنین امروز نسبت به 
به روسیه  ماه مارس  به کریمه که در  اتباعش  سفر 
بار دیگر تکرار کرد که  ضمیمه شد، هشدار داد و 

آنها از مناطق ناآرام شرقی اوکراین دوری کنند.

خود  وب سایت  در  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
نوشت: به صورت فوری به شهروندان گفته می شود 
دولت  نظر  از  کنند.  پرهیز  کریمه  به  سفر  از  که 
واقعیت  در  اما  دارد  تعلق  اوکراین  به  کریمه  آلمان 
توسط روسیه کنترل می شود. به دلیل شرایط موجود 
شهروندان آلمانی نمی توانند از دسترسی به خدمات 

کنسولی مطمئن باشند.
مناطق  به  سفر  که  افزود  همچنین  وزارتخانه  این 

توصیه  اوکراین  جنوبی  و  شرقی 
نمی شود. در این بیانیه آمده است 
و  شرقی  مناطق  در  شرایط  که 
وخامت  به  رو  شدت  به  جنوبی 
همچنان  مسلح  نیروهای  و  است 
ساختمان های  تصرف  حال  در 
دولتی هستند و این احتمال وجود دارد که 

خارجیان بیشتری بازداشت شوند.
وزیر امور خارجه آلمان اواخر روز دوشنبه 
که  کرد  اعالم  تلویزیونی  مصاحبه  یک  در 
وی هراس دارد که نه روسیه و نه اوکراین 
نتوانند نیروها را کنترل کنند و این در حالی 
است که درگیری ها در مناطق تحت کنترل 
به  رو  اسالویانسک  در  روسیه  حامیان 

وخامت است.
در  ما  که  معتقدم  من  گفت:  اشتاین مایر 
شرایطی هستیم که به خودی خود پتانسیل 
اوکراین  شرق  در  گروه هایی  دارد.  را  شدن  بدتر 
گوش  مسکو  به  نه  و  کی یف  به  نه  که  هستند 

نمی دهند.
رییس دستگاه دیپلماسی آلمان که برای شرکت در 
قرار  می برد،  سر  به  وین  در  اروپا  شورای  نشست 
است اواخر سه شنبه با سرگئی الوروف، وزیر امور 

خارجه روسیه نیز دیدار کند.

وجود  به  مصری ها  اینکه  بیان  با  السیسی  عبدالفتاح 
اخوان المسلمین در کشورشان پایان دادند، تحقق آشتی با این 

گروه ممنوع الفعالیت را بعید دانست.
انتخابات  نامزد  و  مصر  سابق  دفاع  وزیر  السیسی،  عبدالفتاح 
ریاست جمهوری این کشور در مصاحبه با دو شبکه تلویزیونی 
به  مصری ها  داشت:  عنوان  وی  تی  ان  شبکه  و  سی  بی  سی 

وجود اخوان المسلمین در مصر پایان دادند.
وی خاطرنشان کرد: هر کس هر چقدر هم که قدرت داشته 
باشد نمی تواند دست به اقداماتی بزند که همه مصری ها از آن 

راضی باشند.
از وزیر دفاع سابق مصر این سوال پرسیده شد که در صورت 
پیروزی در انتخابات، آیا وی آشتی با اخوان المسلمین را کاماًل 
بعید می داند و آیا این امر بدان معناست که »در سایه حکمرانی 
او هیچ چیزی به نام اخوان المسلمین وجود نخواهد داشت« که 

السیسی در پاسخ به این سوال گفت: بله این طور است.
جمهوری  رییس  مرسی،  محمد  مصری ها  کرد:  تصریح  وی 
برکنار شده مصر را براساس قانون اساسی انتخاب کردند. اما 
اخوان المسلمین به این امر پایبند نبودند و دیدگاه خود را در 
از  و صرفنظر  شرعی خود  دیدگاه  براساس  کشور  امور  اداره 

قانون اجرا کردند.
این مقام مصری عنوان داشت: به همین دلیل بسیار مهم است 
که مصری ها نه تنها در انتخاب رییس جمهور بلکه در انتخاب 

پارلمان آتی نیز دقت داشته باشند.
وی درخصوص علت نامزد شدن وی برای انتخابات ریاست 
جمهوری اظهار کرد که علت این امر تهدیدهایی است که مصر 
در داخل و خارج از کشور با آن مواجه است و وی نمی تواند 

مردم را رها کند.
انتخابات  در  شدن  کاندیدا  تصمیم  اینکه  بر  تاکید  با  السیسی 
ریاست جمهوری را پس از درخواست مصری ها اتخاذ کرده 
است، گفت: هیچ روزی برای به قدرت رسیدن تالش نکرده ام 
من  از  و  داده  رای  اساسی  قانون  پرسی  همه  به  مصری ها  و 

خواستند تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوم.
السیسی افزود که ظرف دوره گذشته ساکت نبوده و مناقشاتی 
با همه اقشار جامعه درخصوص آینده مصر داشته است چرا 
که اوضاع امنیتی در مصر پس از سه ژوئیه و 1۴ اوت نگران 

کننده بوده است.
وزیر دفاع سابق مصر خاطرنشان کرد: ارتش در مصر حکمرانی 
نخواهد کرد چرا که اساسا در گذشته نیز بر کشور حکمرانی 

نمی کرد.
به  نسبت  در مصر  نگرانی ها  پیرامون  به سوالی  پاسخ  در  وی 
نظامی بودن کشور یا حکومت نظامی عنوان داشت: نیروهای 
مسلح در حکومت مداخله نخواهند کرد و من کاندید ارتش 

نیستم.
وی  ترور  برای  تالش  بار  دو  تاکنون  که  کرد  اعالم  السیسی 
صورت گرفته است اما زمان این رخدادها را مشخص نکرده و 

جزئیاتی در این خصوص ارائه نداد.
عنوان  نمی پذیرد،  را  مصری ها  دادن  فریب  اینکه  بیان  با  وی 
داشت که حاکم کنونی کشور پس از ۳0 جون نبوده است و 
به  اوضاع  تا  است  این هدف  با  این خصوص  در  گفتارهایی 

منزله یک »کودتای نظامی« جلوه کند.
را  ریاست جمهوری  اگر تصدی پست  اینکه  بیان  با  السیسی 
برعهده بگیرد، امور خوبی رخ خواهد داد، تصریح کرد: یکی از 
رهبران اخوان المسلمین من را تهدید کرد که افراد مسلح را از 
سوریه، افغانستان و لیبی برای مبارزه با مصری ها اعزام می کند 
و من پاسخ دادم که به خدا سوگند به هیچ کس اجازه نخواهم 
داد که رعب و وحشت را در میان مصری ها ایجاد کند و به او 
گفتم کسی که در مقابله با ارتش سالح در دست بگیرد ما آن 

را از روی زمین برخواهیم داشت.
کلمه  داد  نخواهد  اجازه  کس  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
»حکومت نظامی دوم« را بگوید، عنوان داشت: این کلمه برای 
ارتش مصر قابل قبول نیست و این اصطالح در حال حاضر 

برای خدشه دار کردن نهاد نظامی استفاده می شود.
در  که  کرد  تصریح  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تالش خواهد 
و  اخالقی  مشکالت  با  مقابله  برای  کشور  نهادهای  تا  کرد 
اجتماعی به صورت یکپارچه عمل کنند و این امر نیازمند زمان 

و همکاری میان نهادهای آموزشی ، دینی و رسانه ها است.

                                                                                                                                 نویسنده: برندا شفر

وزیر خارجه آلمان: 

اوکراین در آستانه جنگ است
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بخش دوم

مـدیریت و رهـبری تحول

فریبا مویدنیا

دیدگاه صاحب نظران
تغییر  به  نسبت  که  هستند  سازمان هایی  نوآور،  سازمان های  طورکلی  به 
نیازهای مشتریان، تغییر مهارت های رقبا، تغییر روحیۀ افراد جامعه، تغییر 
شکل  در  داده،  نشان  واکنش  دولتی  مقررات  و  بین الملل  تجارت  شرایط 
در  متحول می سازند.  را  کرده و خود  نظر  تجدید  تولیدات خود  نحوۀ  و 
همین رابطه »پیتر دراکر« نوآوری را یکی از اهداف هشت گانه در سازمان 
اصول  از  یکی  را  نوآوری  و  تغییر  »فایول«   )51  ،1۳80 )سرمد،  می داند. 
چهارده گانۀ مدیریت معرفی می کند و »الوین تافلر« معتقد است محور موج 
1۳77، ص  فیشانی،  )آقایی  می دهد.  تشکیل  نوآوری  و  را خالقیت  سوم 
یادگیرنده  با دیدگاهی کاربردی سازمان همواره  نیز  پیش گفتار( »گاروین« 
انتقال دانش و تعدیل  اکتساب و  را سازمانی معرفی می کند که در خلق، 
)سلطانی  دارد.  مهارت  جدید  بینش  و  دانش  با  رفتارش  جایگزینی  و 
نتیجه گیری  چنین  می توان  راستا  همین  در  تیرانی،1۳78،صص116-117( 
کرد که سازمان های خالق و نوآور سازمان هایی همواره یادگیرنده هستند 
و یادگیری، مهم ترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام شدن با 

تغییرات محیطی است. )نژاد ایرانی به نقل از کونر، 1۹۹2، ۹0( 
در  تغییر  پدیدۀ  بودن  ناپذیر  اجتناب  توجیه  برای  امروزه  دیگر،  سوی  از 
با  و صحیح  سازنده  تطبیق  در جهت  چاره اندیشی  و ضرورت  سازمان ها 
سازمان  دیدگاه  این  می شود.  استفاده  ناآرام«  »آب های  دیدگاه  از  تغییرات 
را قابل تشبیه به قایقی می داند که باید از یک رودخانۀ پرتالطم بگذرد که 
جریان آب آن، همواره طوفانی است. در این حالت آن چه وضع را بدتر 
هم  با  این  از  پیش  که  قایق سوارند  این  بر  کسانی  که  است  این  می کند، 
نکرده  عبور  این رودخانه  از  این  از  پیش  هیچ کدام  و  نداشته اند  همکاری 
است. در مسیر رودخانه پیچ و خم ها و سنگ های درشتی قرار دارد که قایق 
به طور غیرمنتظره با آن ها برخورد می کند، مقصد قایق نیز به درستی مشخص 
سوار  قایق  این  بر  افراد جدید  تعدادی  هم  یک بار  وقت  چند  هر  نیست. 
می شوند و عده یی هم قایق را ترک می کنند. )رابینز،۴0۳،1۳76( »الکت« نیز 
دربارۀ ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحوالت جدید می گوید 
ایستاده گی کنید، شما  »موج دریا تجربۀ ترسناکی است، اگر در مقابل آن 
را به گوشه یی پرتاب می کند، با آن هم اگر بر آن سوار شوید، می تواند در 
زمان کوتاهی شما را به جای دوری ببرد. به طور قطع، بسیار ساده تر است 
که منتظر امواج تغییر باشید و بر آن ها سوار شوید تا این که اصرار ورزید 
که بی حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت ساکن و بی تحرک 
نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد)2(، موج یا آن را غرق می کند و یا 
کشتی این مدیریت در گل فرو رفته باقی می ماند.« )الکت،1۳7۴،ص2۳6(

شون  تافلر،  مانند  دیگر  نظریه پردازان  از  بسیاری  دیدگاه های  باالخره  و 
سازمان های  که  است  آن  از  نیز حاکی   )1۹۹۳( کویست  برگ  و   )1۹71(
تنها  بلکه  سازند،  متوقف  را  تغییرات  سرعت  و  روند  نمی توانند  امروزی 
می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصت هایی برای آموختن، 

تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند. )سنجری،1۳7۹, ۴2(

نوید نادري
شاخه هاي  از  یکي  انتقادي،  گفتمان  تحلیل 
استفادۀ  شیوه هاي  که  است  گفتمان  تحلیل 
گروه هاي صاحب قدرت از متن و کالم را در 
بافت هاي سیاسي و اجتماعي بررسي مي کند و 
از این طریق، راه ها و سرمنشأهاي سوءاستفاده 
را  اجتماعي  نابرابري  و  سلطه گري  قدرت،  از 

آشکار مي کند. 
متخصصان تحلیل گفتمان انتقادي بر آن اند که 
از  زبان شناختي  مناسب  ابزارهاي  از  استفاده  با 
یک سو و ارجاع به زمینۀ تاریخي و اجتماعي، 
مي توان  دیگرسو  از  بررسي  مورد  موضوع 
ایدیولوژي را ـ که عمومًا از طریق عادي سازي 
و خنثاسازي گفتمان به صورت پنهان درآمده ـ 
به منظور بررسي انتقادي از الیه هاي زیرین متن 
و گفتمان به سطح آورد. بر این اساس، تحلیل 
گفتمان انتقادي ابزاري است براي روشن گري 
نابرابري  از  جلوگیري  و  سیاسي  و  اجتماعي 
اجتماعي از طریق فهم و افشاي نمودهاي آن. 
براي ارایۀ پاسخي به این پرسش ها که »تحلیل 
گفتمان انتقادي چیست؟« و »تحلیل گر گفتمان 
گفتمان،  مفاهیم  ابتدا  باید  کیست؟«  انتقادي 
قدرت، سلطه و نابرابري اجتماعي و روابط این 
مفاهیم با یک دیگر را به دقت بازکاوید و بعد، 
جایگاه تحلیل گر این روابط را در نسبت با این 

مفاهیم بررسي کرد.
واقع  در  انتقادي«  گفتمان  »تحلیل  اصطالح 
که  است  انتقادي«  »زبان شناسي  اصالح  خلف 

سال  در  بار  نخستین  آن،  امروزي  معناي  در 
ترو  و  کرس  هاج،  فالر،  که  کتابي  در   1۹7۹
به  کردند،  تألیف  کنترل«  و  »زبان  عنوان  زیر 
و  لون  درکنار  امروز  که  ـ  فرکالف  رفت.  کار 
ون دایک از شاخص ترین چهره هاي این حوزه 
استـ  معتقد است که اصطالح »تحلیل گفتمان 
انتقادي« که امروز کاربرد بسیار بیشتري نسبت 
بر  دال  هم  هنوز  دارد،  انتقادي  زبان شناسي  به 
تحلیل متوني مشابِه متون منقول و مشروح در 
کتاب،  آن  واژه گان  امروز  است.  کتاب  همان 
تبدیل به واژه گان بنیادیِن این رهیافت شده اند، 
چنان که »تئو ون لون« در تعریف تحلیل گفتمان 
انتقادي،  گفتمان  »تحلیل  مي گوید؛  انتقادي 
و  قدرت  ابزار  مثابۀ  به  است  گفتمان  بررسي 
اجتماعي  ساخت بندي  ابزار  هم چنین  و  کنترل 
کجا  از  »انتقادي«  کلمۀ  بر  تأکید  اما  واقعیت.« 
مي آید؟ فرکالف با استناد به بوردیو مي نویسد: 
»انتقادي« خواندن این رهیافت، حاصل فهم این 
نکته است که اعمال اجتماعِي ما به طور اعم و 
کاربرد زبان به طور اخص، در حصار علت و 
معلول هایي تهدید شده اند که در شرایط عادي 
به هیچ وجه هیچ گونه آگاهي یي نسبت به آن ها 
نداریم. تیره گي همیشه گي این اعمال و هم چنین 
پیش فرض هاي  بودن  نامریي  یعني  آن،  عامالن 

ایدیولوژیک عامالن و روابط قدرت پس پشت 
اعمال به تداوم سلطه کمک مي کند. پس از آن 
رو که این رهیافت در پي قطع تداوم سلطه از 
طریق آشکارسازي این روابط و ایدیولوژي هاي 
پنهان است، عنوان »انتقادي« براي آن مناسب به 

نظر مي رسد.
از  قبل  را  انتقادي  گفتمان  تحلیل  ریشه هاي 
انتقادي در دهۀ  مباحث مربوط به زبان شناسي 
انتقادي مکتب فرانکفورت  باید در نظریۀ   ،70
کرد  دوم جست وجو  از جنگ جهاني  پیش  و 
و به همین جهت این رهیافت به همان میزان 
که از اصطالحات زبان شناسي و تحلیل گفتمان 
»سلطه«،  چون  اصطالحاتي  از  مي گیرد،  بهره 
»جنسیت«،  »طبقه«،  »ایدیولوژي«،  »هژموني«، 
»نژاد«، »نهاد« و... نیز استفاده مي کند. هم چنین 
که  میزان  همان  به  این حوزه  پژوهش هاي  در 
از  مي شود،  داده  ارجاع  زبان شناسان  آثار  به 
نیز  اجتماعي  علوم  دانشمندان  و  فالسفه  آثار 
پژوهش ها  این  در  مثال  براي  استفاده مي شود. 
هنگام بحث از »قانونیت بخشي« و رهیافت هاي 
گفتماني به هنجارها و مردم ساالري از نظرات 
از  بحث  هنگام  مي شود؛  استفاده  هابرماس 
عمومًا  گفتمان،  نظم  و  سلطه گري  قدرت، 
مي شود؛  داده  فوکو  آثار  به  زیادي  ارجاعات 
هم چنین ارجاعات زیادي به آثار جامعه شناساني 
پژوهش ها  این  در  نیز  گیدنز  و  بوردیو  چون 
تحلیل  زبان شناختي،  لحاظ  به  مي شود.  دیده 
زبان شناسي  آراي  تأثیر  عمیقًا  انتقادي  گفتمان 

کرکوود  الگزاندر  »مایکل  انگلیسي  نابغۀ 
در  فرکالف  فرمن  که  آن جا  تا  است؛  هلیدي« 
دایرۀالمعارف زبان شناسي راتلج، تحلیل گفتمان 
انتقادي را این گونه تعریف کرده است: »تحلیل 
گفتمان انتقادي، بهره گیري اجتماعي از تحلیل 
و  روش ها  از  استفاده  با  است  زبان شناختي 
نقشي«  ـ  »سیستمي  زبان شناسي  اصلي  مفاهیم 

که توسط م.ا.ک. هلیدي معرفي شده است.« 
ـ  »سیستمي  زبان شناسي  مباني  به  توجه  با 
انتقادي  گفتمان  تحلیل  بنیادین  دعاوي  نقشي« 

به شرح زیرند:
رمزگذاري  متضمن  زبان  کاربرد  هرگونه  ـ 
ساخت هاي  یا  ایدیولوژیک  الگوهاي 
گفتماني یي است که در کار بازنمایي جهان در 

زبان واسطه گري مي کنند.
از  استفاده  مثل  زبان،  متفاوت  کاربردهاي  ـ 
گونه هاي اجتماعي مختلف، واژه گان مختلف یا 
ایدیولوژي هاي  مختلف،  نحوي  دگرگفت هاي 
از  ناشي  که  مي کنند  رمزگذاري  را  متفاوتي 

موقعیات و اهداف متفاوتي است.
ـ با توجه به دو مورد باال، کاربرد زبان عملي 
اجتماعي است؛ بنابراین زبان دیگر ـ چنان که 
زبان شناسي سنتي مدعي استـ  رسانه یي شفاف 
و گویا براي برقراري ارتباط دربارۀ یک جهان 

عیني نیست، حتا بازتاب یک ساختار اجتماعي 
از  مجموعه یي  زبان  بل  نیست؛  نیز  مشخص 
مي دهد  اشاعه  را  واقعیت  متفاوت  نسخه هاي 
همیشه  بخش هاي  از  یکي  دلیل،  همین  به  و 

کارآمد فرآیندهاي اجتماعي تلقي مي شود.
شد،  مطرح  این جا  تا  آن چه  به  توجه  با 
حیاتي ترین  از  یکي  که  گرفت  نتیجه  مي توان 
پیش نیازهاي هر پژوهشي در چارچوب نظري، 
و  سلطه  ماهیت  درک  انتقادي  گفتمان  تحلیل 
نقش  درک  واقع،  در  است.  اجتماعي  قدرت 
تداوم  به  کمک  و  قدرت  بازتولید  در  گفتمان 
در  است.  مسأله  همین  درِک  و  گرو  در  سلطه 
این جا باید اشاره کرد که واژۀ »قدرت« در این 
نوشته دال بر قدرت اجتماعي است و نه قدرت 
قدرت  تجلِي  فردي  قدرت  آن که  مگر  فردي؛ 
اجتماعي باشد؛ یعني قدرت فرد به مثابۀ عضو 

یک گروه.
به عقیدۀ ون دایک، قدرت اجتماعي از یک سو 
و  ارزشي  منابع  به  دسترسي  امتیاز  در  ریشه 
درآمد،  ثروت،  مثل  )منابعي  دارد  جامعه  نادر 
گروه هاي  در  عضویت  زور،  مقام،  موقعیت، 
دیگرسو  از  و  و...(،  دانش  خاص، تحصیالت، 
در دسترسي خاص به ژانرها، صور و بافت هاي 
را  کنترل  قدرت،  است.  نهفته  گفتمان  متفاوِت 
نیز در بر مي گیرد. یعني توانایي )اعضاي( یک 
چنین  دیگر.  گروه  )اعضاي(  کنترل  در  گروه 
هم  و  مي شود  کنش  کنترل  شامل  هم  کنترلي 
کنترل شناخت. یعني یک گروه قدرتمند عالوه 
بر آن که مي تواند آزادي کنش گروه هاي دیگر را 
نیز تحت  را  ایشان  کند، مي تواند ذهن  تحدید 
سلطۀ خود درآورد. به این نکته نیز باید اشاره 
کرد که قدرت بسته به این که ناشي از چه منبعي 
قدرت  مثال،  براي  دارد.  متفاوتي  انواع  باشد، 
دارد؛  »زور«  در  ریشه  نظامي  نیروهاي  قهرِي 
یا قدرت اغنیا ریشه در ثروت ایشان دارد؛ در 
برابر قدرت اقناع گرانۀ والدین، استادان دانشگاه 
اطالعات  دانش،  در  ریشه  روزنامه نگاران،  یا 
باید  نیز  نکته  این  به  دارد.  ایشان  مرجعیت  یا 
که  مي افتد  اتفاق  به ندرت  که  داشت  توجه 
قدرْت مطلق باشد. هر گروهي عمومًا در حوزۀ 
خاصي قدرتمند محسوب مي شود و در همان 
کنترل  را  گروه ها  سایر  مي تواند  نیز  حوزه ها 
انواع  سایر  از  را  حاکم  قدرت  آن چه  اما  کند؛ 
)اعضاي(  که  است  این  مي کند،  جدا  قدرت 
گروه هاي حاکم قدرت خود را قطعي مي دانند 
و با استفاده از ابزارهاي گوناگون کالمي، آن را 
توجیه مي کنند و به آن مشروعیت مي بخشند تا 
جایي که این قدرت »طبیعي« تلقي شود. قدرت 
گروه حاکم، عمومًا همراه بهره مندي خاص آن 
گروه از قوانین، هنجارها، قواعد و عرف است 
البته اغلب خود گروه حاکم این موارد را  )که 

تعریف مي کند(. 
پس گذشته از گونۀ مبتذل کنترل، یعني کنترل 
شهروندان  کنترل  )مثل  زور  طریق  از  مستقیم 
مردان،  توسط  زنان  کنترل  یا  پولیس  توسط 
مي شوند(  محسوب  خشونت  نمود  دو  هر  که 
باید به نمود مدرن و بسیار موثر قدرت اشاره 
نامید  شناخت  کنترل  را  آن  مي توان  که  کرد 
و  تقلب  یا  تقیه،  ریاکاري،  اقناع،  طریق  از  که 
دستکاري حقیقت اعمال مي شود. راهکارهایي 
»تغییر  استراتژي هاي  مي توان  را  دست  این  از 
عقیدۀ انتفاعي دیگران« توسط یک گروه خاص 
پاي  که  است  جا  همین  در  درست  و  دانست 
کنترل  مي آید؛  میان  به  انتقادي  گفتمان  تحلیل 
متن  اصلي  کارکردهاي  از  یکي  دیگران  ذهن 
گروه  که  داشت  توجه  باید  و  است  گفتار  و 
استفاده  گفتارهایي  و  متون  از  عمومًا  سلطه گر 
»قابل  و  »طبیعي«  کاماًل  ظاهر  در  که  مي کند 
انتقادي  گفتمان  تحلیل  وظیفۀ  اند.  پذیرش« 
گفتماني یي  راهبردهاي  کشف  شرایط،  این  در 
است که به کنترل مشروعیت مي بخشند و نظم 
»طبیعي«  را  موجود  نابرابر  روابط  و  اجتماعي 

جلوه مي دهند.

گفتمان، ابزار قدرت و کنترل
پیرامون نسبت زبان و شیوه هاي بازتولید قدرت و تداوم سلطه

بخش نخست



بخش دوم و پایانی

اتاقش و پشت سِرهم  بالکن  آقای راعی می نشیند در 
روبه رو  اتاق  به   و  می کند  خالی  را  ودکا  نیمی  یک 
می نگرد. به  دست سفیدی که پنجره را باز می کند، و 
به  مرور حالتی اثیری می یابد. دستی که روز بعد هرچه 
آقای راعی در خیابان می گردد، نمی تواند صاحبش را 

پیدا کند.
کاغذ  و  می کند  باز  را  پنجره  اثیری  سفیِد  شبی دست 
شتاب  با  راعی  می اندازد.  به خیابان  را  مچاله شده یی 
می رود و مدت ها در خیابان می گردد تا کاغذ باطله را 
پیدا کند و بعد آن چنان آسوده خاطر می گردد که انگار 
راعی  این  گم شدۀ  برۀ  است.  یافته  را  گم شده اش  برۀ 
بریده از جماعت کیست؟ آیا این بره زنی با بازوهای 
در  و  راعی  فکر  همۀ  که  زنی  نیست؟  و جوان  سفید 
ـ  است؟  کرده  پُر  را  نتیجه همۀ قصۀ ساکِن گلشیری 
برای یافتن جوابی قاطع، فصل های دیگِر کتاب را مرور 

می کنیم.
فصل دوم، یک روز در مدرسه است. راعی رساله یی 
زیبا  نثری  با  بدرالدین،  شیخ  دربارۀ  است  نوشته 
فارسی نویسی  در  را  گلشیری  مهارِت  که  محکم  و 
می نمایاند. مهارتی که معدودی از نویسنده گان معاصر 

به آن دست یافته اند.
اما رسالۀ راعی، داستان عشق زاهدی ]شیخ بدرالدین[ 
از  با دونی،  نان،  دو  »بهِر  از  که  بدکاره،  زنی  به   است 
چاشتگاه تا غروب هنگام به  خلوت« می رود. زاهد بینوا 
که عمری به  زهد و تقوا گذرانده و زن زیبا که تحت 
عالقه مندند.  به  یکدیگر  گرفته،  قرار  زاهد  زهِد  تأثیر 
اما زاهد که تابع قانون شرع است، قانون دل را زیر پا 
می گذارد و از ترس سرزنش خلق و برای حفظ وجهۀ 
خویش، فرمان به   سنگسار کردن زن می دهد. از آن پس 
یادِ زن هم چون وهمی خلوتش را برهم می زند، چرا 
که خود را در مرِگ او مسوول می داند ـ آن چنان که بیم 
درهم شکستن ارادۀ معطوف به  زهِد زاهد می رود. از 
طریق این وهم هاست که زمان های بیم و امید زاهد را، 
زمان های پیکار روحی او را بین دین و دنیا باز می یابیم. 
پیکاری که تا دیرزمان، تا زمان مرگ زاهد، ادامه دارد. 
زِن هرجایی آینه یی می شود تا زاهد تزلزِل زهد دیرپای 
خویش را در آن ببیند و مضطرب شود. اضطرابی که 
تمام داستان را می پوشاند. اضطراب انسان هایی که امید 
به  آن دنیا را از دست داده اند و از این دنیا نیز بهره یی 

نبرده اند.
بدرالدین  شیخ  تاریخِی  ادامۀ  همان  راعی  می گویم 
است. مگر نه این که شیخ از اولیاءاللـه است و راعی به 
 معناِی چوپان. چوپانی که بره هایی گم شده دارد. و مگر 

نه این که راعی )چوپان( معلم هم هست؟ـ این دو، که 
یکی راعی است و دیگری شیخی بزرگ، بی توجه به  
جماعت با رؤیاهای جنسی خود درگیر اند. و این آیا 
سرنوشت گروهی کثیر از نویسنده گان معاصر نیست؟

 گلشیری با آفریدن آدم هایی آونگان در بی زمانی سیر 
مسألۀ  مهم ترین  و  می نهد  کناری  به   را  تاریخ  تکاملی 
روشن فکر امروز را همان می پندارد که برای شیِخ چند 
سال پیش فرض می کند. غم غربتی که در تمام فضای 
می کند.  نشانه  را  گذشته  بر  حسرتی  می زند،  پَر  قصه 
که  پیش  سال  چندصد  انسان  زنده گی  بر  حسرت 
فراغت داشت و به  خود و خدای خود نزدیک بود. اما 
به راستی قهرمان مفلوک کتاب ـ آقای راعی ـ چه کاری 

انجام می دهد جز عرق خوردن، که فراغت ندارد؟
صالحی  آقای  همکارش،  با  کالس  بیرون  در  راعی 
روبه رو می شود. او نیز یک جهت دیگر قهرمان اصلی 
کتاب ـ روشن فکر سوداگر دل زده ـ را تشکیل می دهد. 
مرکز دایرۀ افکار او را نیز یک زن تشکیل می دهد: زن 
به خانه اش  با صالحی  راعی  مرده.  به تازه گی  صالحی 
می کند.  تعریف  را  زنش  مرگ  صالحی  و  می آید 
در  را  خودش  بدرالدین  شیخ  هم چون  نیز  صالحی 
مرگ زن بی تقصیر نمی داند. او معتقد است با شکی که 
در اعتقاد دینی زنش به وجود آورده، مرگ او را پیش 
خورده،  زیادی  مشروب  که  راعی  بعد  است.  انداخته 

استفراغ می کند و می رود به خانۀ خودش.
این  در  فقط  نه  را  گلشیری  جزء  به   جزء  وصف های 
توصیفات  این  می خوانیم.  کتاب  تمام  در  که  فصل، 
احواالت  بیان  در  نویسنده  تردستی  و  دقت  گرچه 
انسان ها و روابط آن ها با اشیا را می نمایاند، تا حدودی 
رمان  مطول  وصف  این  یعنی  است.  کننده  خسته 
و  ریخته  درهم  ساختمان  با  نوزدهمی  قرن  ریالیستی 
سیاِل قصۀ نو هماهنگ نیست. این وصف مطول ـ مثاًل 
یک صفحه نوشتن دربارۀ ذهنیات راعی هنگامی که به 
 لکۀ روی سقف می نگرد ـ گاه عامل پاره کنندۀ سلسلۀ 
تنها  از حرکت می اندازد.  را  تداعی ها می شود و قصه 
وجود راعی است که این ذهنیات را، که گاه بی دلیل 
الکول  از  ناشی  بیانات  هم چون  و  می پیوندند  به هم 
مرکز  راعی  می چسباند.  به  هم  بی هدف اند،  و  درهم 
نو«  »قصـۀ  ردۀ  از  راعی  برۀ گم شدۀ  است.  قصه  ثقل 
است که درباره اش گفته اند: قصۀ شخصیت هاست، نه 
قصۀ ماجراها. و برۀ گم شدۀ راعی قصۀ راعی است که 
بار همۀ یأس ها و مرگ ومیرهای دوستان را بر دوش 
می کشد و سنگینِی این بار از طریق او به  خواننده منتقل 
می شود. نیز این راعی است که از فرو ریختِن ساختمان 
گستردۀ رمان گلشیری جلوگیری می کند و فصل های 
یا  کوتاه  داستان  می تواند  یک  هر  که  را  چهارگانه اش 

بلندی باشد به هم ربط می دهد. گلشیری مهارت خود 
در یک  نامعقول  و  معقول  یادهای  ارتباط  به خاطر  را، 
وحسرت  می نمایاند  دیگر  بار  یک  یک دست،  زمینۀ 
خواننده را برمی انگیزد که چرا این همه هنر در خدمت 
از زنده گی  به  دور  این حد خصوصی و  تا  موضوعی 

واقعی قرار گرفته است.
روشن فکران گم شده و دورمانده از مردم، روشن فکرانی 
رمانتیک  رویاهای  از  پر  و  مردد  با خویش،  تضاد  در 
گذشته، در فصل سوم کتاب، در کافه قنادی جمع اند. 
گوش  بحث های شان  به   و  می کنیم  غافل گیر  را  آن ها 
با  بسیار  شباهت  کتاب  فصل  این  فضای  می دهیـم. 
فضای به خدا من فاحشه نیستم دارد، با این تفاوت که 
آدم های برۀ گم شدۀ راعی مأیوس ترند. آدم های به خدا 
من واقع گرایانه می کوشیدند تضادِ گذراِن امروزشان را 
در  اما  کنند،  توجیه  نوعی  به  آرمانی شان  ایده های  با 
و  وجود  بین  معلق اند،  آدم ها  این  راعی  گم شدۀ  برۀ 
عدمِ خدا، بین معنویات عارفانۀ شرقی و خواست های 
تمدن غربی. این آدم ها بین قرن 1۴ هجری و قرن 20 
میان  امروز،  برزخ  در  گم شده  اینان  معلق اند.  میالدی 
این ها  معلق اند.  فردا  از  ناامیدی  و  دیروز  غربِت  غم 
در حسرت گذشته اند.  نرسیده اند،  دل شان  مرادِ  به   که 
گلشیری غم نامۀ اضمحالل این گروه از روشن فکران را 
می نویسد، اما در تحلیل غلطی که می کند تمام مفاهیم 
جامعه شناسِی علمی در مورد طبقات اجتماعی در جامعۀ 
سرمایه داری را رد می کنـد. او بدون توجه به  خاستگاه 
طبقاتی این روشن فکران، علت جدایی شان از مردم را 
تنها در تولیدی نبودِن کارشان می داند و فراموش می کند 
که نویسنده، آن گاه که بر مبنای جهان بینی برای کمک 
بیدادگری  علیه  بهتر  فردای  ساختن  و  جهان  تغییر  به  
در  فکری  تولیِد  کارش  برخیزد،  به  پیکار  اجتماعی 
اما  است،  زحمت کشان  به جنبِش  دادن  شکل  جهِت 
آن گاه که از زحمت کشاِن جامعه می بُرد و در برج عاج 
»َمن نامه«یی  نوشته اش  برمی گزیند،  را  عافیت  خویش 

می شود در خدمِت استثمارگران.
در این کتاب، چرخِش قلِم گلشیری در جهت توجیه 
در سرتاسر  که  پذیراست. روشن فکرانی  روشن فکران 
که  می خورند  آن قدر  می خورند.  ودکا  دارند  کتاب 
داستان سرگیجه می گیرد،  تمام کردن  از  خواننده پس 
مست می شود و بدش نمی آید که استفراغ کند. استفراغ 
کند بر زنده گی ُمرده و تیره یی که درکتاب تصویر شده. 
ادبیات  قهرمانان  مفلوک ترین  بَردارندۀ  در  کتاب  این 
کسی  ـ  وحدت  ـ  آدم ها  آخرین  است.  ایران  معاصر 
است که می خواهد خودش را بکشد تا جدی بگیرندش. 
وحدت، حس می کند که شب ها مردی تعقیبش می کند. 
زنش و دوستانش اّما جدی نمی گیرندش. آن تجسس 

را  نمونه اش  بارزترین  )که  پولیسی  قصه های  فعاالنۀ 
در مردی با کراوات سرخ خوانده ایم( در این قمست 
رخ می نماید و وهم ها و تشویش های یک روشن فکر 
دورۀ شاه را می نمایاند. دوره یی سیاه که ساواک، این 
اُرگاِن سرکوب گر وابسته به  امپریالیسم، در جهت حفظ 

حکومت از هیچ شناعتی روی گردان نبود.
به   به  مجلس  راعی  نیست.  خبری  چهارم  فصل  در 
آداِب شستن  خاک سپارِی زِن صالحی می رود و تمامِ 
و کفن کردن مرده را باز می گوید و همۀ حرف هایش 
می بخشد.  اعتبار  قدیمی  مرّصع  نثر  از   تّکه هایی  با  را 
گلشیری تبّحر خود را در نوشتن به  فارسی قدیم نشان 
می آورد  به  یاد  را  پدرش  قبر،  سر  صالحی  می دهد. 
هوا  کبوتر  به  مراسم  می پردازد  بعد  بود.  عشق باز  که 
کردِن عشق بازان و آداب تریاک کشیدن شان: یادی پُر 

از نوستالژِی گذشته.
و  قبری  روی سنگ  می نشینـد  راعی  کتاب،  پایان  در 
»می توانم دست هایم را جلو صورتم بگیرم، جلو دهانم 
تا صدایم بیرون نیاید و با لرزش شانه ها بخندم. حتا اگر 

تصمیم بگیرم می توانم بی صـدا بخندم«.
و  عمیق  یأسی  به   راعی  گم شدۀ  برۀ  در  گلشیری 
غم انگیز رسیده است. در این داستان انسان هایی ایستا 
اندوهناک اند.  نیستند،  تغییری  هیچ  به  انجام  قادر  که 
اندوهی آن چنان گسترده که هم چون مِهی غلیظ سراسِر 
چراغ های  نور  جلو  می کوشد  و  می پوشاند  را  داستان 
و  مفلوک  روشن فکران  اینان  بگیرد.  را  آینـده  روشِن 
اسیِر حقارت های خرده بورژوازی هستند و هیچ کس 
به گفتۀ  بر آن ها نیست، چرا که  را وقِت دل سوزاندن 
که  را  آن هایی  که  نیست  این  هنر  »وظیفۀ  نویسنده یی 
دل تنگی  از  است  رفته  باد  بر  به  زنده گی  ایمان شان 
برهاند«. هنر واقع گرای امروز به  طبقۀ بالنده یی که در 
راهِ تغییر و تکامل زنده گی مبارزه می کند می پردازد، نه 
به  ذهن های خسته و واماندۀ طبقاِت میرا که از برقراری 

هرگونه رابطۀ سالم و واقعی با زنده گی درمانده اند.

منبـع: مد و مه 
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گلشیری در برة گم شدة 
راعی به  یأسی عمیق و 
غم انگیز رسیده است. در 
این داستان انسان هایی 
ایستا که قادر به  انجام 
هیچ تغییری نیستند، 
اندوهناک اند. اندوهی 
آن چنان گسترده که 
هم چون ِمهی غلیظ سراسِر 
داستان را می پوشاند 
و می کوشد جلو نور 
چراغ های روشِن آینـده را 
بگیرد. اینان روشن فکران 
مفلوک و اسیِر حقارت های 
خرده بورژوازی هستند 
و هیچ کس را وقِت دل 
سوزاندن بر آن ها نیست، 
چرا که به گفتة نویسنده یی 
»وظیفة هنر این نیست که 
آن هایی را که ایمان شان 
به  زنده گی بر باد رفته است 
از دل تنگی برهاند«. هنر 
واقع گرای امروز به  طبقة بالنده یی که 
در راِه تغییر و تکامل زنده گی مبارزه 
می کند می پردازد، نه به  ذهن های 
خسته و واماندة طبقاِت میرا که از 
برقراری هرگونه رابطة سالم و واقعی با 
زنده گی درمانده اند

مروری
کارنامة  بر 

گلشیری ادبی هوشنگ 
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احمد عمران
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی به بررسی های 
خود در مورد شکایاِت رسیده به این کمیسیون ادامه 
به عمل کرد آن  انتخاباتی نسبت  تیم های  می دهد که 
و  اصالحات  تیم  نمی رسند.  نظر  به  راضی  چندان 
همگرایی به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل و تیم تحول 
به  زی  احمد  اشرف غنی  داکتر  رهبری  به  تداوم  و 
عنوان دو تیم پیشتاز در انتخابات که در صورت رفتن 
به دور دوم با هم رقابت خواهند کرد، هرچند مواضِع 
شکایات  کمیسیون  بررسی های  به  نسبت  مختلفی 
انتخاباتی دارند، ولی در یک امر متفق القول اند و آن 
این که کمیسیون های انتخاباتی در مجموع نتوانسته اند 

قناعت شان را فراهم کنند. 
کار  شفافیت  بر  که  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مورد  در  روشنی  حرِف  هنوز  می ورزد،  تأکید  خود 
این  رییس  است.  نکرده  ابراز  انجام شده  بررسی های 
کمیسیون، روز دوشنبه به رسانه ها گفت که در جریان 
برگزاری نشست های علنِی رسیده گی به پرونده های 
انتخاباتی، هر دو تیم در مورد اتهام های وارده بر آن ها، 
»به خوبی« از خود دفاع کردند و همین طور کمیسیون، 
اسناد و مدارِک انکارناپذیر علیه آن ها در اختیار دارد. 
است  نهفته  مرموزی  تناقِض  موضع گیری،  این  در 
شکایات  کمیسیون  مسووالن  زیرکِی  از  می تواند  که 
خود  از  به خوبی  متهمان  اگر  دهد.  خبر  انتخاباتی 
دفاع کرده اند، پس چه گونه ادلۀ کمیسیون علیه آن ها 
و  کافی  شواهد  و  اسناد  اگر  و  است؛  »انکارناپذیر« 
انکارناپذیر در مورد آرای یک نامزد وجود دارد، پس 
چه گونه مسووالِن ستاد او توانسته اند به خوبی از آن 
که  نمی شود  گفته  محکمه یی  هیچ  در  کنند؟...  دفاع 
مدعی و مدعی علیه به یک میزان استدالل های درست 
و قانونی داشته اند. اگر چنین باشد، آن گاه قاضی به 

نفِع چه کسی باید رای صادر کند؟
شاید مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی با چنین 
دِل  که  باشند  کرده  تالش  دوپهلو  اظهارنظرهای 
هرگز  دادگاه  ولی  نرنجانند،  را  طرف ها  از  هیچ یک 
نمی تواند محاسبه های خود را به لحاظ عاطفی تعطیل 
انتخاباتی زمانی می تواند به  کند. کمیسیون شکایات 

وظایِف خود به درستی عمل کند که در بند هیچ گونه 
کارِ  نتیجۀ  و  نباشد  مصلحت اندیشی  و  سازش کاری 
اگر  بخورد.  رقم  عدالت  و  قانون  نفع  به  تنها  آن 
داشته  وجود  شکایات  کمیسیون  در  تعهدی  چنین 
باشد، بدون شک نتیجۀ انتخابات برای تمام جوانب 
پذیرفتنی خواهد بود، ولی اگر شمه یی از جانب داری 
انجام  تنها  آن  نتیجۀ  کند،  رخنه  کمیسیون  کار  در 
بی عدالتی نخواهد بود، بل دامن زدن به آتِش بحرانی 
خواهد بود که در زیر خاکستِر شکیبایی پنهان است. 
آن چیزی است  به عدالت  دادن  تن  دیگر،  از سوی 
فکر  گاهی  شاید  آن اند.  خواهاِن  افغانستان  مردم  که 
مهم ترین محک  انتخاباتی  تیم های  رضایت  که  شود 
نباید  از  را  نکته  این  دقیِق کمیسیون است، ولی  کار 
کمیسیون،  کار  محک  مهم ترین  که  داشت  دور  نظر 
مردم افغانستان اند. اگر مردم افغانستان یعنی جمعیت 
بزرگی که در 16 حمل به پای صندوق های رای رفتند، 
از نتیجۀ کار راضی باشند، بدون شک کمیسیون کارِ 
خالف  اگر  ولی  است؛  داده  انجام  به خوبی  را  خود 
به معنای آن است که کار کمیسیون  افتاد،  اتفاق  آن 

قناعت بخش نبوده است. 
این  انتخاباتی  کمیسیون های  فعالیت  در همین حال، 
نیز  ارگ  سیاسی  برخی حرکت های  سایۀ  در  روزها 
به  او  از  که  کرزی  رییس جمهور  است.  گرفته  قرار 
عنوان مجرِی اصلِی تالش های انتخاباتی یاد می شود، 
نامزدهای  با  گفت وگوها  رشته  یک  انجامِ  پی  در 
است.  انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن  و  پیشتاز 
هرچند تاهنوز در مورد اهداف اصلِی این گفت وگوها 
به گونۀ رسمی هیچ یک از طرف ها ابراز نظر روشنی 
برداشت  چنین  مسایل  فحوای  از  ولی  نکرده اند، 
میان  ایتالف  ایجاد  کرزی خواهان  آقای  که  می شود 
و  کشور  علیای  منافع  گاهی  است.  پیشتاز  تیم های 
امنیتی، انگیزۀ  گاهی هم وضعیت شکنندۀ سیاسی و 

چنین طرح و برنامه یی خوانده می شود. 
هرگز  است،  شهره  پنهان کاری  به  که  کرزی  آقای 
سیاسِی  و  اصلی  هدف های  مورد  در  نمی خواهد 
خود با مردم سخن بگوید. نشست هایی که در ارگ 
ریاست جمهوری این روزها برپا می شوند، در پوشِش 

می گیرند،  صورت  موجه  به ظاهر  بهانه های  و  نام ها 
برنامه های  و  نیات  کرزی  آقای  که  است  واضح  اما 
نشست ها  این  دروِن  از  گاهی  دارد.  سر  در  دیگری 
چنان مسایلی به بیرون درز می کنند که فقط می توانند 

موجب نگرانی و حیرت شوند. 
برخی ها که نسبت به مسایل پشت پرده اشراف دارند، 
نگران کننده  که هم  می کنند  مطرح  سخن های جالبی 
بحث  که  می شود  گفته  اند.  تعجب برانگیز  هم  و 
اصلی در این نشست ها با چنین استدالل هایی همراه 
است که از میان دو نامزد پیشتاز کدام یک می توانند 
نمایندۀ  یکی  گویا  کنند.  حکومت  افغانستان  در 
فارسی زبان ها و دیگری نمایندۀ پشتون هاست، یکی 
از  دیگری  و  می کند  نماینده گی  مجاهدین  طیف  از 
چنین  با  آیا  غرب.  از  برگشته  تکنوکرات های  طیف 
استدالل ها ـ اگر واقعًا حقیقت داشته باشند ـ به مردم 

افغانستان اهانت روا نمی شود؟ 
شاید عده یی از خواص برای حفِظ منافِع خود خواسته 
باشند که این گونه مرزبندی های قومی و زبانی را در 
انتخابات و در کل در سیاست گذاری های افغانستان 
برجسته کنند، ولی این هرگز به معنای واقعیِت جامعه 
و  بهترین  حمل،   16 انتخابات  مگر  باشد.  نمی تواند 
به  عرصه  این  در  را  تاریخی  آزمون  باشکوه ترین 
نمایش نگذاشت؟ مگر همین دو نامزد پیشتاز از اکثر 
والیات افغانستان رای به دست نیاورده اند؟ پس چرا 
پیکر  یک  که  را  افغانستان  مردمِ  می خواهند  عده یی 

واحد اند، از یک دیگر جدا کنند؟ 
که  می نویسند  رسانه ها  برخی  که  این جاست  جالب 
چون  برنمی تابد  را  نامزد  فالن  پیروزِی  قوم  فالن 
مردم  که  روزی  آیا  دارد.  تعلق  دیگر  قومِ  فالن  به 
افغانستان در کنار هم برای آزادی و استقالل کشور 
مبارزه می کردند، از یک دیگر می پرسیدند که از کدام 
قوم و نژاد هستی؟... اگر همه در راه آزادی و استقالل 
خون داده اند، پس برای آبیاری درخِت آن نیز همه حق 
دارند که حضور داشته باشند. این گونه جداسازی ها 
فقط به ایجاد شکاف هایی در کشور کمک می کند که 

نفِع آن را تنها سلطه طلبان خواهند برد!
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کمیسیون های انتخاباتی نتایج...
می کنند.

در  داکترعبدالهت  انتخاباتی  ستاد  ناظر  امان  امراهلل  جنرال 
کمیسیون انتخابات به روزنامه ماندگار گفت: »ما از تاریخ 
را  خود  شفاهی  و  کتبی  شکایت های  ثور   6 تا  حمل   17
رسمًا به مسووالن کمیسیون های انتخاباتی ارایه کردیم، اما 
متأسفانه تا امروز به تمامی این شکایات ما هیچ نوع پاسخی 

حقوقی که قناعت ما را فراهم کند، ارایه نشده«.
او می افزاید، صندوق هایی که حاوی رای بودند و در داخل 
پاکت هایی به نام تیدی از قبل جا به جا شده و از والیات 
مختلف آورده می شد و این ریذلشیپ ها از 1 الی 10، از 1 
الی ۹ و از 1 الی 6 مرکز داشتند و در داخل هر تیدی رای 
یک محل رای دهی جا به جا شده بود؛ اما متاسفانه در این 
میان تیدی ها خالف اصول و طرزالعمل پاکت های کاغذی 
وجود داشت و طبق نورم بین المللی آماده نشده بود و معلوم 

نبود که از کجا آورده شده بود.
به گفتۀ جنرال امان، ما بیش از سه روز با کمیسیون انتخاباتی 
در این خصوص جلساتی داشتیم که باید در این خصوص 
به ما توضیح می دادند که این پاکت ها از کجا آورده شده بود؛ 
اما متاسفانه حتا در میان خود کمیشنرها و رییس کمیسیون 
در مورد این پاکت ها اختالفاتی، به منظور فریباندن ناظرین 
نامزدان به میان آمد و باالخره تصمیم گرفته شده تا در مورد 
این پاکت ها رای گیری صورت گیرد که این رای ها  داخل 

شمارش آرا شود یا خیر؟
او افزود، رییس کمیسیون انتخابات جناب نورستانی به ما 
اطمینان دادند که اگر این آرا شامل شمارش آرا گردد، ما 
ناظرین نامزدان را در جریان قرار می دهیم؛ اما بدبختانه تا 
آخرین روز اعالم نتایج ما در جریان قرار نگرفتیم که این 
خریطه های غیر استندرد و غیر قانونی پس از باز شدن کجا 
باالخره  و  گرفت  برخورد صورت  چه گونه  آنان  با  و  شد 

این که وارد شمارش آرا شده یاخیر.
جنرال امان گفت، نه تنها سرنوشت ۴17 خریطه  همچنان نا 
معلوم است؛ بل آرای در حدود 527 مرکزی که از والیت 
معلوم  آن  علت  تنها  نه  که  کردند  باطل  را  است  مختلف 

نیست، بلکه اسم مراکز هم تا هنوز نامعلوم است. 
این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل تاکید کرد، مساله مهم 
از  از پروسه شمارش  تا  اینکه به ما اجازه داده نشد  دیگر 
نزدیک نظارت کنیم؛ بل ما از یک فاصله تقریبًا سی متری 
که امکان دید وجود نداشت، روند شمارش و اسکن کردن 

را فقط تماشا کردیم.
کمیسیون  به  هم  نیز  مورد  این  در  ما  کرد،  اضافه  وی 
انتخابات و هم به مراجع بین المللی کتبًا شکایات خود را 
تسلیم کردیم؛ ولی تا امروز پاسخ قانع کنندۀ حقوقی از هیچ 

مرجعی دریافت نکردیم.
بار  سه  شیپ  لیدر  نامزدان  یک  از  بعضی  برای  گفت،  او 
چهار  که  مرکز  یک  از  دیگر  نامزد  برای  ولی  تکرار شده؛ 
محل دارد، سه محل آن وجود دارد؛ اما محل چهارم ناپدید 
است، یعنی شش صد رای مردم غیب است وتا اکنون در 
این خصوص نیز هیچ گونه پاسخ قناعت بخشی به ما ارایه 

نشده.
می گوید،  شکایات  کمیسیون  از  انتقاد  با  امان  جنرال 
نتایج  اعالم  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  فرمایشات 
بود،  محل   527 آرای  کردن  اعالم  باطل  همانا  که  ابتدایی 
عملی و نتیجه آن نامعلوم بودن ۴۴۴ محل است؛ بنابراین 
تمام این موارد نشان می دهد که یک هم آهنگی میان هردو 
کمیسیون وجود دارد و هر مرکز را که کمیسیون باطل اعالم 
کند، کمیسیون شکایات انتخاباتی برآن مهر تایید می گذارد.

به باور جنرال امان، در قانون اساسی هیچ مرجعی را پیدا 
کرده نمی توانید که از کمیسیون های انتخاباتی شکایت کنید 
مورد  در  که  دارد  رییس جمهور صالحیت  تنها شخص  و 
که  گفت  می توان  بنابراین  بگیرد،  تصمیم  کمیسیون ها  این 

اقدمات انجام شده از قبل طرح ریزی شده بود.

مرا لجوج می...
را در دست ندارد. 

آقای احمدزی افزود: صالحیت مرا دو میلیون انسانی در دست 
دارند که به من رأی داده اند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان ابراز امیدواری کرد 
که انتخابات به دور دوم برود.

این درحالی است که داکتر عبداهلل عبداهلل نامزد پیشتاز انتخابات 
خود  آن  از  آرا  درصد   ۴5 به  نزدیک  که  ریاست جمهوری 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  اگر  که  دارد  باور  است،  کرده 
بررسی هایش را دقیق و صادقانه انجام دهد، او در در نخست این 
انتخابات به پیروزی خواهد رسید و نیازی به برگزاری دور دوم 

انتخابات نمی بیند. 
اخیر  روزهای  در  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
تالش هایی به منظور کنار کشیدن این دو نامزد پیشتاز به نفع یک 

دیگرشان در ارگ جریان دارد. 

قوم گرایی در انتخابات را کی ها دامن می زنند؟

پروندۀ نماینده گان معترض...
رسمًا با شهرداری به تماس شده و از نزد آن ها در 
مواردی که ادعا وجود داشت، اسناد و شواهدی را 

خواستار شده بودند و تمام این موارد تحت بررسی 
است.

سخنگوی ریاست جمهوری تأکید کرده می گوید، برای 
بررسی بیشتر یک هیأتی تعیین گردید که در رأس آن 
حسن فخری رییس عمومی ادارۀ مبارزه با فساد قرار 

داشت.
در  شده  ارایه  اسناد  بود  »قرار  گفت:  هم چنان  او 
چاشت،  پیش   11:۳0 ساعت  امروز)دیروز(  جلسه یی 
اسناد  با  شاروال  جلسه  این  در  تنها  اما  شود؛  بررسی 
و  نیامدند  وکال  اما  آمد،  خود  داشتۀ  دست  شواهد  و 

جلسه یی که قرار بود صورت بگیرد، نگرفت.«
آقای فیضی خاطر نشان کرد، در این جلسه قرار بود 
مربوطه  ارگان های  و  مجلس  اعضای  شهردار،  تنها 

حضور داشته باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری گفت: »پیش از آمدن وکال 
به ارگ و شکایت نزد رییس جمهوری، ادارۀ مبارزه با 
ارتشا و فساد اداری نیز این موضوع را جدی گرفته بود 
و از رهبری شاروالی خواهان وضاحت در این زمینه 
شده بود و مکتوب هایی تبادله شده و عماًل تحقیقات 

در این زمینه آغاز گردیده است.« 
آقای فیضی تصریح کرد: تمام تحقیقاتی که ادارۀ مبارزه 
با فساد انجام داده، با تمام جزییات آن به دادستانی کل 
سپرده شده است و باقی این قضیه را دادستانی بررسی 

خواهد کرد.
و  مجلس  عضو  معصومی  اکرام  سید  حال،  عین  در 
مجلس  که  این  بیان  با  تحصن کننده گان  از  تن  یک 
حق نظارت از کارکردهای حکومت را دارد، می گوید: 
تخطی و فساد اداری در نظام موجود آن قدر زیاد است 

که نظارت آن از توان اعضای مجلس باالتر است.
آقای معصومی به روزنامۀ ماندگار گفت: »پیش از این 
چند تن از شهروندان کشور به کمیسیون مواصالت و 
شکایت  کابل  شهرداری  از  و  کرده  مراجعه  مخابرات 
نمودند؛ این کمیسیون یک هیأتی را توظیف نمود تا از 
نزدیک شکایت های مطرح را شده را بررسی کنند و 
زمانی که این هیأت به شهرداری کابل رفتند، در کنار 
این که شهردار و رؤسای شهرداری آماده به ارایه اسناد 
به دست  نیز  تخطی  و  فساد  از  دیگری  اسناد  نشدند، 

این هیأت افتید.«
شهردار  از  ما  گفت،  و  کرد  تأکید  مجلس  عضو  این 
به  پیوند  در  و  آمده  مجلس  جلسات  به  تا  خواستیم 
آمادۀ  بدهد که شهردار  اسناد مطرح شده، توضیحات 

آمدن به مجلس نشد.
از  پشتیبانی  به  متهم  را  رییس جمهور  معصومی،  آقای 
می گوید،  نموده  کابل  نواندیش شهردار  یونس  محمد 
رییس جمهور  توسط  و جنایت،  فساد  تمام  با  شهردار 

حمایت می شود.
عنوان  به   « می گوید:  کرده  تصریح  مجلس  این عضو 
زمان  از  شده  استمالک  امالک  کابل  شهردار  نمونه، 
آرشیف  در  هم  لحظه  همین  اسناد  که  را  داوودخان 

سال  از گذشت چهل  بعد  و  است  موجود  شهرداری 
و  افراد  به  جعلی  قباله های  دادن  با  شهردار  همین 
اشخاص دوباره توزیع کرده است و همۀ اسناد آن نزد 

ما موجود است.«
آقای معصومی می گوید که آن ها تمام اسناد و شواهدی 
را که بیانگر فساد گسترده در شهرداری است به رییس 
به  را  اسناد  این  رییس جمهوری  و  اند  داده  جمهوری 

ادارۀ مبارزه با فساد سپرده است.
 او همچنان گفت: ما به ارگ نرفتیم و نمی رویم.

 او می افزاید: »ما با شهردار جنگ نکرده ایم که رییس 
جمهوری میانجی شود؛ بل شهردار دزد و سارق است 
و ما اسناد آن را تکیمل کرده ایم و می خواهیم که این 
اسناد به گونۀ دقیق بررسی شود و جزایش داده شود.«

سیداکرام معصومی هشدار داده می گوید، اگر خواست 
به  ما  نگردد،  برطرف  شهردار  و  نشود  پذیرفته  مردم 

تحصن خود ادامه می دهیم.
جمله  از  مجلس  اعضای  از  برخی  کابل  شهردار  اما 
مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  رییس  حسن  قیس 
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  و  مجلس 
نماینده گان و برخی از اعضای دیگر مجلس را متهم به 
درخواست های غیرقانونی کرده و گفته است که اسناد 

آن ها را به رییس جمهوری سپرده است.
آقای نواندیش، این اعضای مجلس را غاصبان زمین و 

دارایی عامه عنوان کرده است.
با تماس های مکرر نتوانستیم نظر ادارۀ مبارزه با فساد 

را در این خصوص بگیریم.

شیشه های  دودی موترها
افزایش حمالت اخیر طالبان در برخی از مناطق افغانستان، 

نشان دهنده توانایی آن ها نیست.
با انجام حمالت  داودزی افزود: طالبان بر این باورند که 
انتحاری و انفجاری توانمندی خود را به نمایش می گذارند 
در حالی که فعالیت های اخیر این گروه نشاندهنده ضعف 
آن هاست زیرا طالبان نمی توانند با نیروهای امنیتی و دفاعی 
دست  حمالتی  چنین  به  بنابراین  کنند  مقابله  افغانستان 

می زنند.
طالبان  هم اکنون  که  داشت  اظهار  افغانستان  داخله  وزیر 
نیروهای  اما  قصد حمله و تصرف چند والیت را دارند، 

امنیتی مانع آن ها شده اند.

از  برخی  در  مردمی  قیام های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
داخله  وزارت  گفت:  طالبان  علیه  افغانستان  والیت های 
منافع  کننده  تأمین  که  مردمی  قیام های  تمام  از  افغانستان 

ملت این داخله باشد، حمایت می کند.
سرقت های اخیر در کابل تا 2 هفته دیگر پایان می یابد

وزیر داخله در ادامه با اشاره به سرقت های اخیر در برخی 
مناطق شهر کابل اظهار داشت که وزارت داخله افغانستان 

برنامه یی برای نابودی سارقان اجرا خواهد کرد.
آزار  و  اذیت  و  اخیر  سرقت های  که  کرد  تاکید  وی 
دیگر  هفته   2 تا  ناشناس  افراد  سوی  از  کابل  شهروندان 
از بین خواهند رفت و پس از آن شهروندان می توانند با 

خاطری آسوده در هنگام شب نیز آمد و شد انجام دهند.
موترهای شیشه دودی دلیل برخی رویدادهای امنیتی

گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  داودزی  عمر 
افزایش  سبب  کابل  شهر  در  دودی  شیشه  موترهای 
رویدادهای امنیتی و آدمربایی هایی در این شهر شده است.
افغانستان،  داخله  وزارت  گزارش های  اساس  بر  همچنین 
حمله به این وزارت و چندین حمله دیگر در کابل توسط 

موترهای شیشه دودی انجام شده است.
به گفته وی، بیشتر موترهای شیشه دودی مربوط به برخی 
که  است  داخله  این  ملی  شورای  اعضای  و  وزیران  از 
گهگاهی مواد مخدر و مواد منفجره نیز با آن انتقال می یابد.
تمام  به  افغانستان  داخله  وزارت  که  کرد  تأکید  داودزی 
فرصت  آینده  شنبه  تا  دودی  شیشه  موترهای  مالکان 
معمولی  حالت  به  را  خود  موترهای  شیشه های  می دهد، 

درآورند.
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آلوس: 

بدی را نباید با بدی پاسخ داد

هواداران  از  برزیل  ملی  تیم  سابق  ستاره 
فوتبال این کشور خواست دست از اعتراض 
بازیکنان سلسائو بردارند و تیم ملی شان  به 

را در جام جهانی حمایت کنند.
در  دوره جام جهانی  بیستمین  میزبان  برزیل 
روبه رو  زیادی  مشکالت  با  گذشته  ماه های 
ورزشگاه ها،  شرایط  بر  عالوه  است.  بوده 
برگزاری جام جهانی  به  اعتراض های مردم 
در برزیل و هزینه  باالی آن مشکل دیگری را 

برای کشور میزبان ایجاد کرده است.
پله، ستاره سابق تیم ملی برزیل از هواداران 
فوتبال این کشور خواست دست از اعتراض 

بردارند و تیم ملی شان را حمایت کنند.
پله در گفت وگو با شبکه CNN گفت: مردم 
امکانات  داشتن  برای  دارند  حق  برزیل 

به  اعتراض  و  بهتر  اجتماعی  شرایط  و 
بازیکنان  اما  کنند  تظاهرات  سیاسی  فساد 
جهانی  جام  نیستند.  مشکالت  این  مسئول 
از  باید  برزیل  بزرگی است و مردم  رویداد 
کنند.  حمایت  کشورشان  ملی  تیم  حضور 
فوتبالیست های برزیلی همیشه چهره خوبی 
و  دادند  نشان  جهان  مردم  به  ما  کشور  از 
باید مورد حمایت قرار گیرند. امیدوارم که 
بازیکنان  شدن  »هو«  شاهد  جهانی  جام  در 

برزیلی نباشیم.
جهانی  جام  در  مدعی  تیم های  درباره  پله 
یک  مانند  همیشه  فوتبال  گفت:   201۴
امکان  بازی  هر  در  و  است  شگفتی  جعبه 
اسپانیا،  تیم های  دارد.  وجود  شگفتی سازی 
خوبی  تیم های  آلمان  و  ایتالیا  آرژانتین، 
هستند که در کنار برزیل از مدعیان قهرمانی 
به  اما  میَ شوند  محسوب  جهانی  جام  در 
را  فوتبال  زیباترین  همچنان  برزیل  نظرم 
ارائه می دهد و بهترین تیم جهان  در جهان 
بتواند در جام جهانی  امیدوارم برزیل  است. 
201۴ ششمین قهرمانی در جام جهانی را به 

دست آورد.
برزیل در جام جهانی 201۴ در گروه نخست 
این رقابت ها با تیم های کرواسی، مکزیک و 

کامرون همگروه است.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا گفته است که 
حضور در لیسبون برای تماشای دیدار دو تیم رئال 
مادرید و اتلتیکو مادرید، وظیفه اوست. و علیرغم 
داشته  که  فصلی  خاطر  به  مادرید  اتلتیکو  تحسین 
اند، اذعان کرد که امیدوار است شاگردان آنچلوتی 

قهرمان چمپیونزلیگ شوند.
 ،Cadena SER رادیویی  ایستگاه  با  مصاحبه  در 
حضور  می   2۴ فینال  در  که  کرد  تأیید  راخوی 

خواهد داشت.
نخست وزیر اسپانیا توضیح داد: »فکر می کنم رفتن 
به لیسبون وظیفه من است و در این مورد با شور و 

اشتیاق به آنجا خواهم رفت.«
راخوی، که یکی از هواداران تیم دپورتیوو الکرونیا 
است، افزود، اینکه او برای مدتی یکی از اعضای 
باشگاه رئال مادرید بوده است، هیچ رازی نیست و 
از این رو در فینال طرفدار لوس بالنکوس خواهد 

بود.
نیز  اتلتیکو  انگیز  شگفت  فصل  از  او  حال  این  با 
ستایش کرد. او گفت: »آنها برای یک لیگ قوی و 
هیجان انگیز ساخته شده اند. من برای آنها کاله از 
سر بر می دارم، اما می خواهم رئال مادرید قهرمان 

شود.«

مسووالن ریاست مبارزه با مواد مخدر والیت کاپیسا، از کمپاین 
محو کشت کوکنار در این والیت خبر می دهند.

 عبدالعلیم عیار رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر والیت کاپیسا 
می گوید: » کمپاین محو کشت کوکنار در همکاری با نیروهای 
امنیتی از ولسوالی تگاب این والیت آغاز گردیده و این کمپاین تا 

اخیر ماه ثور سال جاری در ولسوالی های تگاب، اله سای، نجراب 
و کوه بندها ادامه خواهد داشت«.

 آقای عیار افزود، تا حال 60 جریب زمین زیر کشت کوکنار که 
در مسیر دو طرف جاده در جنوب تگاب کشت شده بود، محو 

گردید.
مواد  وزارت  سوی  از  که  معیاری  کرد:  نشان  خاطر  عیار  آقای 
مخدر برای این اداره تعیین شده است؛ یک هزار جریب زمین 

است که در ولسوالی های نامبرده پاک سازی خواهد شد.
پولیس  فرماندهی  اپراسیون  آمر  حمیدی  اسداهلل  حال،  عین  در 
نیروهای   « می گوید:  و  کرده  تایید  را  روند  این  کاپیسا  والیت 
ملی،  اردوی  پولیس،  نیروهای  آن  تشکیل  در  که  افغان  امنیتی 
محو  کمپاین  در  است  عامه  نظم  و  محلی  پولیس  ملی،  امنیت 

کشت کوکنار سهیم هستند«.
ارتش  نکردن  همکاری  دلیل  به  گذشته  سال  که  می شود  گفته 
روند  این  والیت،  این  در  کوکنار  کشت  محو  کمپاین  در  ملی 
ناکام اعالم شده بود. اما مسوولین گفته اند که امسال با جدیت 

می خواهند تا امتیاز یک میلیون دالری را به دست آورند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر به والیاتی که کشت کوکنار در آن 
صفر شده و یا محو آن رشد چشم گیری داشته، ساالنه یک میلیون 

دالر امتیاز در نظر می گیرد.

به روی  پروان  بامیان-  شاهراه  سیالب،  شدن  سرازیر  نتیجۀ  در 
ترافیک مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، انجنیر نسیم، سرپرست ولسوالی 
شیخ علی پروان به رسانه ها گفته است که این شاهراه از شب 

گذشته )دوشنبه( تا اکنون به روی ترافیک مسدود است.
باران های شدید و دوامدار،  به گفتۀ او، در جریان شب گذشته 
زمین،  جریب  صدها  که  داشته  پی  در  را  قوی  سیالب های 

باغستان ها و جاده را تخریب کرده است.
آقای نسیم تصریح کرد که بیش از صد عراده موتر مسافربری در 

دو طرف شاهراه متوقف مانده اند.
همچنین شاهدان عینی می گویند که سیالب ها در ساحات مربوط 
به ولسوالی شیخ علی والیت پروان، بیشتر خسارات مالی در پی 

داشته؛ اما هنوز از تلفات انسانی گزارشی در دست نیست.
این در حالی است که طی چند هفته اخیر در والیات مختلف 
کشور، در نتیجه سرازیر شدن سیالب ها، تلفات هنگفت مالی و 

جانی در پی داشته است.

با  مبارزه  بارسلونا  برزیلی  مدافع 
مهم  بسیار  موضوعی  را  نژادپرستی 
با  بدی  دادن  پاسخ  می گوید  او  دانست. 

بدی نمی تواند راهکار مناسبی باشد.
بارسلونا  برزیلی  مدافع  آلوس،  دنی 
است.  نژادپرستی  قربانی  جدیدترین 
بارسلونا  دیدار  جریان  در  گذشته  هفته  
ویارئال  هواداران  از  یکی  ویارئال  با 
توهین  آلوس  دنی  به  موزی  پرتاب  با 

نژادپرستانه کرد.
آلوس معتقد است که باید مجازات های 
نژادپرستانه  رفتارهای  برای  سنگینی 
گفت:  او  شود.  گرفته  نظر  در  هواداران 
سنگینی  مجازات های  باید  که  معتقدم 
برای رفتارهای نژادپرستانه در نظر گرفته 
شود. با این حال معتقدم که نباید بدی را 

با بدی پاسخ داد.
شخصی که به آلوس توهین نژادپرستانه 
فرد  این  اسم  است.  شده  شناسایی  کرد 
سن  سال   26 و  است  کامبایو«  »داوید 
دارد. او در تیم های پایه ویارئال مشغول 
به فعالیت است. باشگاه ویارئال این فرد 
26 ساله را از فعالیت خود در این باشگاه 
ممنوع کرد تا عبرتی برای دیگران باشد.

سنگین  مجازات  که  است  معتقد  آلوس 
کامل  طور  به  را  نژادپرستی  مشکل  هم 
یاد  باید  گفت:  او  کرد.  نخواهد  حل 

بگذاریم.  احترام  دیگران  به  که  بگیریم 
معتقدم که اخراج کامبایو نمی تواند اقدام 
خوب و موثری باشد، چرا که او ازدواج 
او اصال  بیکار کردن  پدر است.  کرده و 
خوب نیست؛ چرا که فرزندان او به غذا 

و حمایت پدرشان نیاز دارند.
پایان سخنان  در  بارسلونا  برزیلی  مدافع 
به  جهان  در  بحران  وقتی  گفت:  خود 
آن  معطوف  نگاه ها  همه  می آید  وجود 
به  بحران  این  مدتی  از  پس  اما  می شود 
کسی  دیگر  و  می شود  سپرده  فراموشی 
که  امیدوارم  نمی زند.  حرف  آن  درباره 
این درباره نژادپرستی رخ ندهد؛ چرا که 

موضوعی بی اندازه مهم است.
بین المللی  فدراسیون  رییس  بالتر،  سپ 
فوتبال در گفت وگویی با روزنامه اکیپ 
عنوان کرد: باید از تیم هایی که تماشاگران 
امتیاز  می کنند،  نژادپرستانه  توهین  آنها 

کسر شود.

پله: 
مردم برزیل دست از اعتراض به بازیکنان بردارند

نخست وزیر اسپانیا:

 می خواهم رئال مادرید قهرمان شود

ورزش

هشدار استاد عطا به کمیسیون های انتخاباتی:

بازی با رأی مردم عواقب ناگوار دارد

استاد عطا محمد نور والی بلخ، برخی افراد در کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی 
را متهم به دست برد در آرای مردم می کند.

استاد عطا، عملکرد برخی از کارمندان هر دو کمیسیون را "جاهالنه و خاینانه" خواند و آنان را 
به خیانت به خواسته های بر حق مردم افغانستان متهم کرد.

والی بلخ در بخش دیگری از سخنانش، بازی با سرنوشت مردم را خطرناک خواند و نسبت به 
پیامدهای احتمالی آن هشدار داد.

استاد عطامحمد نور، هرگونه دست داشتن خود و نزدیکانش را در تقلب های انتخابات به شدت 
به  حاضر  وی  باشد،  داشته  وجود  زمینه  این  در  سندی  کوچکترین  اگر  که  گفت  و  کرد  رد 

پاسخگویی است.
انتخاباتی  والی بلخ گفت: این شایعات کار کسانی است که خودشان در تقلب و تخلف های 

دست داشته اند و اکنون می خواهند بار این اتهام را بر دوش کسانی دیگر بیاندازند.
استاد عطا دربارۀ ابطال 100 هزار رأی شهروندان هرات از سوی کمیسیون والیتی شکایت های 
انتخاباتی  گفت که این قابل مالحظه ظرف دو ساعت و آن هم بعد از زمان تعیین شده باطل 

اعالم شد.
او از کمیسیون شکایت های انتخاباتی خواست که در این زمینه تجدید نظر کند.

انتخاباتی  کمیسیون های  درون  در  منابع  برخی  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
می گویند، شماری از افراد در کمیسیون شکایت های انتخاباتی به گونۀ سازمان یافته در تالش 

بلندبردن رأی اشرف غنی احمدزی و ابطال رأی داکتر عبداهلل هستند.
امنیت  روزهای جشن  کامل  تأمین  به خاطر  امنیتی  نیروهای  از  تقدیر  نور که در جلسۀ  آقای 
نوروز و برگزاری انتخابات در روز شانزدهم حمل سخن می گفت، افزود که در 1۳ سال گذشته 

فرصت های زیادی از دست رفته و ضعف ها و کاستی های زیادی وجود داشته است.
اما او تأکید کرد که با آن هم دستاوردهای دولت چشمگیر بوده است.

در این همایش، جنرال زلمی ویسا فرمانده لشکر 20۹ شاهین در شمال از آماده گی کامل ارتش 
در بر پایی امنیت انتخابات در صورت رفتن به دور دوم خبر داد.

همچنین، آقای عبدالرحمان رحیمی فرمانده پولیس بلخ ضمن تقدیر از زحمات طاقت فرسای 
نیروهای امنیتی عنوان داشت: " دشمنان ما پالن های زیادی را روی دست داشتند و آماده گی 
داشتند تا به هر نوع ممکن، مانع برگزاری انتخابات شوند؛ اما حضور پر شور و بی سابقه مردم، 

تمامی نقشه ها و پالن های آنان را خنثا نمود و این برای دشمنان ما بسیار مأیوس کننده بود".
در این همایش، به پنجاه نفر از مسووالن امنیتی و نظامی کشور از سوی والی و سایر مقامات 

دولتی بلخ تقدیرنامه اهدا گردید.
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پېښې  له  ارګو ولسوالۍ کې د ځمکې ښوېدو  په  د بدخشان 

په  کړې،  الندې  خاورو  تر  یې  کورنۍ  سلګونه  چې  وروسته 

ټول هېواد کې د خلکو، دولت او نړۍ والو موسسو له لوري له 

زیامننو شویو کورنیو رسه د مرستو بهیر پیل شو. خو د وليس 

دې  د  چې  لري،  اندېښنه  شننونکي  سیايس  او  غړي  جرګې 

مرستو د پراګندګۍ له امله به ډېرې مرستې ضایع يش. هغوی 

وايي، تر اوسه هم له زیامننو شویو کورنیو رسه وړ مرستې نه 

دي شوي.

د وليس جرګې غړي ډاکټر نقیب الله فایق چې د بدخشان په 

ارګو ولسوالۍ کې يې د مرسته رسولو او وېشلو بهیر له نېږدې 

کتلی وايي، چې د دغو مرستو د وېشلو لپاره مدیریت شتون 

نه لري.

هغه ماندګار ورځپاڼې ته وویل، دوی لومړنۍ ډله وه چې په 

یو ځای  مرستو رسه  له  ته  پېښې سیمې  د  موټرونو کې  خپلو 

ورسېدل؛ خو په سیمه کې د مرسته وېشلو بېالبېلې مراجع وې 

چې بهیر یې له ستونزو رسه مخ کړی و.

دی وايي، په شاميل والیتونو کې ) رسپل، فاریاب، جوزجان، 

بادغیس ( د مرستو وېشلو تجربې ته په کتو، په بدخشان کې 

خلک د مرستو وېشلو له بهیره خوښ نه دي او وېره لري چې 

دغه مرستې به ضایع يش، ځکه تر اوسه د مرستو د وېشلو د 

کمېسیون مرشان درې ځلې بدل شوي دي.

د ده په خربه، دغه راز کومې مرستې چې حکومت کوي هغه 

وايل ته سپارل کېږي، سوداګر او شتمن چې مرستې کوي هغه 

یوه بل کمېسیون ته سپارل کېږي او ځینې نور خلک بیا په خپله 

په سیمه کې په فردي ډول مرستې وېيش، چې دا کار د ډېرې 

بې نظمۍ ښکارندوی دی.

چې  کمېسیون  هغه  وېشلو  مرستو  د  کړه،  زیاته  فایق  ښاغيل 

وړ  منلو  د  ته  اوسېدونکیو  ځايي  او  جوړ  خلکو  پرې  بې  له 

دی، هغوی بیا د مدیریت تجربه نه لري، دغه راز د بدخشان 

وايل بیا په سیمه کې په خپل رس د مرستو وېشل بند کړي: )) 

بېل  د مرستو وېشلو کمېسیون  د خلکو  ډلې خلک دي.  څو 

دی. حکومتي کمېسیون بېل دی. هغه خلک چې مرستې باید 

وررسه شوي د خوړو او اوبو له کمښت رسه مخ دي. تر اوسه 

هغوی  شوي.  دي  نه  مرستې  ډول  اغېزمن  په  رسه  هغوی  له 

ډوډۍ او اوبه نه دي رسېديل. همدارنګه هغوی دېګ، کاسه 

او دېګ بخار نه لري، هغوی داسې څه نه لري چې په کې کتغ 

وکړي، له سون توکي او د اشپزخانې وسایل نو غنم او وریجې 

به هغوی څه وکړي.((

د  وليس جرګې دغه غړي د وايل هغه ارقام غیر مسووالنه او د 

کال تر ټولو سرت درواغ وبلل، چې ویيل یې ول د بدخشان په 

پېښه کې کابو دوه نیم زره کسان تر خاورو الندې شوي دي: 

)) موږ د ښوونځیو د ارقامو او د ميل پیوستون د پروګرامو له 

ارقامو وايي، چې ۲۵۵ کسان تر خاورو الندې شوي دي. خو 

وايل چې له هوا ارقام ورکوي موږ ورته د ۲۰۱۴ کال تر ټولو 

کې  سیمه  په  کوي چې  ادعا  هغه  دی.  ايښی  نوم  دروغ  سرت 

۲۵۰۰ کسان وژل شوي دي. دا هېڅ امکان نه لري.((

نوموړي زیاته کړه، وايل د دې پر ځای چې خلکو ته مرستې 

ورسوي او د ورکو شویو کسانو موندنه وکړي، غایبانه جنازه 

یې تررسه کړه، چې دا کار یې د خلکو له سخت غربګون رسه 

مخ شو: )) خلک وايي موږ ډوډۍ او اوبه نه غواړو. زموږ د 

کورنۍ غړي پيدا کړئ. خلک وايي، کېدای يش ځینې کسان 

اوس هم ژوندي وي. خو وايل غایبانه جنازه  واخیسته. باید 

لټون شوی  وای. که د دولت زور نه وای رسېدلی نو په خلکو 

به یې غږ کړی وای سلګونه او حتی زرګونه داوطلب ځوانان 

به ورغيل وای. مګر دا کار ونشو. د خلکو د ډاډ لپاره په کار  

ده چې د هغوی د کورنیو د غړو جسدونه پيدا يش.وايل هوايي 

خربې کوي.((

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکي او د مدين ټولنې 

فعال میراحمدجوینده ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، 

د  رسه  کسانو  شویو  زیامننو  له  پېښې  بدخشان  د  دوی  چې 

مرستو له بهیره اندېښمن دي.

نه  او لومړیتوبونه  اړتیاوې  هغه وايي، د زیامننو شویو خلکو 

دي تفکیک شوي، باید دا تفکیک يش چې هغوی کومو توکیو 

ته اړتیا لري او په لومړي قدم کې وررسه د هامغو توکیو مرسته 

ويش.

د نوموړي په وینا، بله اندېښنه دا ده چې د مرستو وېشلو لپاره 

واحد مېکانیزم او اداره نه ده رامنځته شوې، مرستې په پراګنده 

ترالسه  د مرستو  په سیمه کې زورواکي  او  کېږي  ډول وېشل 

کولو لپاره له شاوخوا نورو سیمونه هم خلک د زیامننو کسانو 

په توګه راويل او مرستې ورکوي.

ښاغيل جوینده زیاته کړه، د دې لپاره که چېرې بیا هم په سیمه 

کې دغه دول پېښې رامنځته يش، هېڅ ډول تدابیر نه دي نیول 

ورته حل  توګه  بنسټیزه  په  او  فکر ويش  اړه  په دې  باید  يش، 

باید  کې  حاالتو  بېړنیو  ډول  دغه  په  متاسفانه   (( ښي:  ولټول 

حکومت مرستې وېشلی وای. خو په حکومت کې د شته فساد 

او بېروکراسۍ له امله دا کار ناشونی دی. اوس باید له بې پرې 

او پاکو کسانو نه کمېټې جوړې يش. مثاًل د ځايي شوراګانو، 

نه  کسانو  نورو  منلو  له  ته  خلکو  او  ټولنو  مدين  حکومت، 

د فساد مخه  یو کمېسیون جوړ يش، همغږي رامنځته کړي، 

ونیيس او په شفاف ډول دغه مرستې اړو کسانو ته ووېيش.((

د نوموړي په خربه، وزیرانو شورا تېره ورځ سیمې ته د خلکو 

حکومت  چې  کوي  ښودنه  دې  د  دا  ولګاوه،  بندیز  ورتلو  په 

اوس  باید  کار  دا  او  له السه ورکړی  توان  وېشلو  د  مرستو  د 

داوطلبو پاکو کسانو او کمېسیون ته وسپارل يش. په وار وار 

مو هڅه وکړه چې په دې اړه د بدخشان د وايل او یا هم د هغه 

د ویاند څرګندونې واخلو، خو چا مو ټېلیفون را ځواب نه کړ.

نواز شريف:دولت په ارګو د مرستو په وېشلو کې ناتوانه دی

 پاکستان از روند آشتي در افغانستان 
مي کند حمایت 

نخست وزیر پاکستان سه شنبه گفت کشورش 
از روند آشتی در افغانستان حمایت می کند.

آباد،  اسالم  از  آلمان  خبرگزاری  گزارش  به 
شبکه تلویزیونی پاکستانی جئو به نقل از نواز 
شریف در پایان کنفرانس سه روزه مسووالن 
کرد  اعالم  در خارج  پاکستان  نمایندگی های 
اسالم آباد مایل است همه مسایلش را با هند 
از جمله مسأله کشمیر از طریق گفت وگوی 

مسالمت آمیز حل کند.
در  صلح  برقراری  در  پاکستان  افزود  وی 
ایفا  مهمی  نقش  الملل  بین  سطح  و  منطقه 

می کند.
وی خاطر نشان کرد روند گفت وگو در حال 

از بین بردن تروریسم و افراط گرایی است.
نواز شریف درباره مشکل انرژی در پاکستان 
بحران  این  با  مقابله  برای  دولت  گفت  نیز 

قدرت  به  مگاوات   2600 و  می کند  تالش 
شبکه برق امسال افزوده خواهد شد.

علت  به  پاکستان  اقتصاد  گفت  شریف  نواز 
به  رو  تورم  کاهش  و  ارزی  ذخایر  افزایش 

رونق است.

امنیتی در عملیاتی در میدان وردک سه  مأموران 
از  را  خصوصی  ساختمانی  شرکت  یک  انجنیر 
آزاد  طالبان  گروه  به  وابسته  مسلح  افراد  چنگ 

کردند.
انجینیر تاج محمد، یک تن از اختطاف شده گان در 
تماس تلفونی از صحت کامل خود و دوستانش 

اطمینان داده است.
نشر  با  وردک  میدان  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
خبرنامه یی گفته است که این افراد از منطقۀ لنگر 
ولسوالی چک این والیت توسط نیروهای امنیتی 
از چنگ طالبان آزاد و سپس به کابل انتقال داده 

شده اند.
در خبرنامه آمده است که افراد وابسته به طالبان 

پیش از رسیدن ماموران امنیتی به ساحه از محل 
نگهداری انجنیران ربوده شده فرار کردند.

ساختمانی  شرکت  انجنیران  شده  ربوده  افراد 
خصوصی موسوم به شیرزاد هستند.

این افراد هشت روز پیش سوار بر موتر نوع کروال 
منطقۀ  از  غزنی  کابل  شاهراه  مسیر  در  که  بودند 
ساالر ولسوالی سید آباد والیت میدان وردک از 

سوی طالبان ربوده شدند.
میدان  در  شده  ربوده  انجنیران  که  می شود  گفته 

هوایی والیت غزنی کار می کردند.
هم چنان، گفته شده که طالبان موتر نوع کروال و 
هجده هزار دالر آمریکایی را از نزد این انجنیران 

گرفته اند.

انجنیران ربوده شده از چنگ طالبان رها شدند


