
نحوه  درباره  سیا  سازمان  و  امریکا  ارتش 
افغانستان  از  امریکا  نیروهای  نشینی  عقب 

اختالف نظر پیدا کردند.
ارتش  تایمز،  آنجلس  لوس  گزارش  به 
امریکا دربارۀ نحوه خروج نیروهای سیا از 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
تابستان  تا  دارد  سیاقصد  گزارش،  براین  بنا 
امسال پایگاه های اطالعات ماهواره یی خود 
تمامی  و  تعطیل   افغانستان  سرتاسر  در  را 

پرسنل خود را به کابل منتقل کند.
است  خواسته  که  امریکا  نظامی  مقام  یک 
گفته  خبر  این  اعالم  با  نشود  فاش  نامش 
را  سیا  برنامه  این  امریکا  ارتش  است 
غیرمنتظره دانسته و نگران است در صورت 
هزاران  سیا  سوی  از  کاری  چنین  انجام 
افغانستان  در  که  کشور  این  نظامی  نیروی 

حضور دارند از اطالعات نظامی  مورد نیاز 
خودمحروم شوند.

بین  امنیتی  توافقنامه  نشدن  امضاء  پی  در 
نظامیان  است  قرار  امریکا  و  افغانستان 
امریکایی در سال 2014 از افغانستان خارج 

شوند.
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با يك بار »نه« گفتن، از چندين بار افسوس خوردن، رهايي پيدا 
مي كنيـد و به دنبال آن، فشارهاي ذهني نخواهيد داشت.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

فامیل  بامیان حدود 100  لغزش یک کوه در یک روستای والیت  احتمال 
را مجبور به ترک خانه های شان کرده است. این کوه درز برداشته است و 
مقام ها با توجه به حادثه لغزش کوه در بدخشان، قریه را از باشنده گان آن 

تخلیه کرده اند.
قریه سرخ جوی دره فوالدی در 20 کیلومتری مرکز والیت بامیان و در دامنه 
تپه یی قرار دارد که از یک هفته به این سو درز برداشته است. مقام ها گفته اند 

که احتمال دارد در اثر بارنده گی این کوه دچار لغزش شود.
در اثر باران های اخیر این کوه درز برداشته است.

برخی خانواده های بیجاشده...                                    ادامه صفحه 6

هشت روز از حادثۀ مرگبار رانش زمین در ولسوالی 
ارگوی والیت بدخشان می گذرد. طی این روزها، 
شمول  به  حکومتی  بلندپایۀ  مقام های  اکثریت 
رییس جمهور و معاونانش، راهی این منطقه شدند 
کسانی که  و  قربانیان  بازمانده گان  با  نزدیک  از  و 
خانه  های شان را در نتیجۀ این رویداد بی سابقه از 
دست داده اند، دیدار کردند و به ساکنان ارگو وعدۀ 
کمک و همکاری نمودند. در این رویداد مرگبار 
تمامی  و  شد  ویران  خانه   300 دست کم  طبیعی، 
ساکنان آن زیر خاک گردیدند. حکومت افغانستان 
با گذشت هشت روز تا اکنون نتوانسته است آمار 
پس  سازد.  مشخص  را  رویداد  این  تلفات  دقیق 

از این رویداد خونین، کشورهای خارجی، دولت 
به  کشور  باشنده گان  از  هزاران تن  و  افغانستان 
شمول بازرگانان و رهبران سیاسی، میلیون ها دالر 

به باشنده گان ارگو کمک کردند.
 مردم در بسیاری از والیت های کشور، از جمله 
در کابل، بلخ، قندهار، هلمند و هرات حتا  لحاف، 
ارگو  بازمانده  گان  به  را  خویش  لباس  و  کمپل 

فرستادند.
برخی  که  می شود  دیده  روز  هشت  از  پس  اما   
قربانیان همچنان گرسنه هستند و  بازمانده گان  از 
باران  زیر  و  سرد  هوای  در  را  روزها  و  شب ها 

سپری می کنند.  

باشنده گان ارگو هم با وجود سیل کمک ها، چرا 
چنان...                                ادامه صفحه 6

لغزش کوه؛ این بار در بامیان
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خود  پوست  و  گوشت  با  سال ها  افغانستان  مردم 
تحمیل  آن ها  بر  مذهبی  افراط گرایان  كه  را  مشکالتی 
به  نسبت  كافی  شناخت  و  كرده اند  احساس  كرده اند 
به خوبی می دانند  افراطی مذهبی دارند و  جریان های 
كشور  یک  در  مذهبی  افراط گرای  جریان  وجود  كه 

چه قدر خطرناک و ریشه برانداز و فاجعه بار است.
»طالبان  با  زیادی  شباهت  كه  تندرو  گروه های  از  یکی 
الگوی  از  كه  می شود  گفته  حتا  و  دارد  افغانستان« 
زبان زد  اخیراً  و  می كند  پیروی  طالبان  حکومت داری 

رسانه ها شده گروه »بوكو حرام، Boko Haram( است

با  نامزدان پیش تاز ریاست جمهوری نیز داشته است؛ به خصوص دیداری كه آقای كرزی  با  تا كنون دیدارهایی  در عین حال آقای كرزی 
دونامزد پیش تاز داشت و در رسانه ها به عنوان »آماده گی ها برای برگزاری تحلیف« نام گرفته شده بود نیز نشان می داد كه آقای كرزی در 
تالش است تا انتخابات را دور بزند و  از مجراهای ائتالف و كنار آمدن ها وارد معامله شود كه بدون شک در این روزها دیده می شود كه 

همه این تالش ها محکوم به شکست شده اند

تالش های ارگ محکوم به شکست است!



آینده،  حکومت  اولویت های  از  یکی 
طالبان  ایدیولوژیِک  سالِح  خلع  باید 
تکیه گاه  مطمین ترین  زیرا  باشـد؛ 
ایدیولوژیِک  توجیه  همواره  طالبان، 
در  اما  است.  بوده  عمل کردهای شان 
سیزده سال گذشته، حکومت افغانستان 
به رهبرِی آقای کرزی هیچ گامی در این 
حکم  عقالنیت  است.  برنداشته  زمینه 
خلع  راه  در  گام  نخستین  که  می کنـد 
گروه های  و  گروه  این  فکرِی  سالِح 
دیگری که مانند آن می اندیشند، صادر 
از  بزرگی  فتوا توسط جمع  کردِن یک 
مختلف  کشورهای  از  اسالمی  علمای 
تحریِم  بر  مبنی  سنی  و  شیعه  از  اعم 
کار  این  است.  آنان  کنش های  و  فکر 
می گرفت،  صورت  قبل  سال ها  باید 
ناتوانی دولت و همسویِی  به دلیِل  ولی 
برخی حلقاِت درون حکومتی با طالبان، 
با  مبارزه  راستای  در  مهمی  کارِ  چنین 
بنیادگرایی و افراطی گری هیچ گاه انجام 
حرکت هایی  گاه ناگاه  اگر  و  نشـده 
و  گرفته، همه گی سطحی  هم صورت 

بی تأثیر بوده اند. 
ارادۀ  نبود  مسأله،  این  اصلی  علت  اما 
سرشِت  در  صادقانه  نیِت  و  قوی 
مبارزه  برای  افغانستان  دولت مرداِن 
و  ضعیف  مواضع  است.  طالبان  با 
در  کرزی  آقای  حکومِت  تضرع آمیِز 
برابر طالبان در سال های گذشته، باعث 
به یک  این گروه  از یک طرف  که  شد 
نیروی نظامِی چالش برانگیز تبدیل شود 
و از سوی دیگر، پایه های ایدیولوژیِک 
آن در میان قشر ِ بی سواد و ناآگاهِ جامعه 

استوارتر گردد. 
دولِت آینده وظیفه دارد تا با برنامه های 
دانشگاه ها،  مدارس،  در  فکری  منظِم 
نهادهای آموزشی و راه اندازِی سیمنارها 
مناطق  در  آموزشی  کارگاه های  و 
مدنی  و  معنوی  اسالم  کشور،  مختلف 
را به جای اسالمِ خشِن سیاسی و مسلح 
تبلیغ کند و تفسیرهای خشونت گرا از 
گامِ  یک  تا  بکشد،  چالش  به  را  دین 
تفسیرها  این  زدِن  کنار  راه  در  موثر 

برداشته باشد.
مدارس،  آموزشی  برنامه های  در   
و  شود  رونما  جدی  تغییراِت  باید 
محصول  یک  که  فقهی  اسالم  به جای 
حالت  بهترین  در  و  بوده  استبدادی 
انسانِی  نیاز های  به  پاسخ گویی  برای 
پیشامدرن به میان آمده، اسالم عرفانی 
این  در  که  شودـ  گنجانیده  معنوی  و 
انسانی  زمینه می توان از عناصر پویا و 

در فرهنِگ این خطه نیز بهره گرفت. 
و  انسانی  عناصر  از  گرفتن  کمک 
حوزۀ  این  فرهنِگ  در  پیشرو  و  پویا 
در  ستودنی  حرکِت  یک  فرهنگی، 
از  باورهای خشونت زا  راستای زدودِن 
اذهاِن مردم است. در این زمینه می توان 
عطار  و  مولوی  لطیِف  آموزه های  از 
غیره  و  ابن سینا  و  فارابی  و  سنایی  و 

بیشترین بهره را گرفت.
از  مهمی  منطقۀ  در  ما  کشورِ  متأسفانه 
قرار  اسالمی  بنیادگرایی  جغرافیای 
گرفته است؛ از یک سو در همسایه گِی 
خاستگاهِ  که  شده  واقع  پاکستان 
از  دیگر،  سوی  از  و  است  افراطیت 
و  عرب  جهاِن  در  فکری  تحوالت 
ریشه های  می پذیرد.  تأثیر  خاورمیانه 
اسالمِ افراطی و بنیادگرا در این کشور، 
به دهۀ چهل و پنجاه هجری برمی گردد 
که با ترجمۀ نوشته های ایدیولوگ های 

اخوان المسلمیِن مصر به ویژه سید قطب 
وارد این دیار شد و با ظهور طالبان در 
خود  اوِج  به  خورشیدی،  هفتاد  دهۀ 

رسید. 
این همه در حالی ست که بنیادگرایی از 
طریق خاورمیانه و پاکستان با عبور از 
را  میانه  آسیای  کشورهای  افغانستان، 
به  توجه  با  و  سازد  متأثر  می تواند  نیز 
سیاسی  و  فرهنگی  مناسِب  بسترهای 
افراطی در آن  برای سربازگیری اسالمِ 
در  بنیادگرایی  گسترِش  خطر  جغرافیا، 

آن کشورها نیز به شدت وجود دارد. 
فکری  سازمان یافتۀ  و  جدی  مبارزۀ 
راستای  در  مؤثری  گام  فرهنگی،  و 
طالبانیسم  ریشه های  خشکاندِن 
آن که  ضمن  که  است  افغانستان  در 
ما  همسایۀ  کشورهای  امنیِت  می تواند 
تأمین کند، آن ها را  میانه  را در آسیای 

حسنه  روابط  ما  با  که  می کند  تشویق 
و  باشند  داشته  نیک  همسایه گِی  و 
منافِع خود  علیه  تهدیدی  را  افغانستان 

تلقی نکنند.
تفکر  با  مبارزه  راه های  از  دیگر  یکی   
طالبانی، تبلیغاِت وسیع و گسترده علیه 
اجتماعاِت  و  مدارس  مساجد،  در  آن 
مردمی است که در سیزده سال گذشته 
در این زمینه کارِ خاصی صورت نگرفته 
و  معنوی  اسالمِ  مواضِع  تبیین  است. 
انزوای  به  مردم،  میان  در  مدارامحور 
می انجامد.  طالبان  بیشتِر  هرچه  فکری 
اساسی  قدم های  برداشتن  آن،  کنار  در 
در راه توسعۀ روستاها و مناطق به شدت 
بی سوادی،  و  فقر  توسعه نیافته و دچار 
زمینۀ  در  دیگری ست  مؤثِر  حرکت 
راندِن باورهای طالبانی از اذهاِن مردم.

ده سال گذشته، حلقات  از  بیشتر  در   
حاکم و شوونیست در دولِت افغانستان 

به گونه یی رویکرد طالبانی به اسالم را 
منافع  چون  کردند،  تقویت  و  حمایت 
خود را در یک اسالم متسامِح ضدقبیله 
نمی بینند.  و  نمی دیدند  قبیله گرایی  و 
مدارا، گذشت،  تحمل،  فرهنگ  ترویج 
فکری،  پلورالیسم  و  یک دیگرپذیری 
قلمرِو نفوذ فکرِی بنیادگرایی را محدود 

می کند.
 نگاه بنیادگرایانۀ دینی به زن که طالبان 
آن  نمایندۀ  دیگر  افراطِی  گروه های  و 
و  خشن  سنتی  هستند،  افغانستان  در 
به غایت ارتجاعی است. این رویکرد به 
با  باید  را  اجتماع  در  او  جایگاهِ  و  زن 
رویکرد مدرن و مبتنی بر معرفِت جدید 
عوض کرد. با این کار از یک سو می توان 
زنان را از بند سنت های غیرانسانی رها 
ساخت و از سوی دیگر، تفسیر طالبانی 
این  عقب مانده گِی  سبب  که  را  او  از 

قشر شده است، تضعیف کرد.
در کنار مبارزۀ جدِی فکری علیه طالبان 
موضع  مسلح،  اسالمی  بنیادگرایی  و 
تا  است  آنان  برابر  در  نظامی  قاطِع 
و  فکری  جبهۀ  در  را  آن ها  یک سو  از 
ایدیولوژیک کوبید و از سوی دیگر، در 

میـدان های نبرد.
 به باور من، اگر دولِت آینده برنامه های 
طراحی  باال  زمینه های  در  را  منظمی 
ارزشمندی  گام  کند،  را عملی  آن ها  و 
خواهد  طالبان  فکرِی  انزوای  راه  در 

برداشت. 
در  استواری  قدم های  آینده  دولِت  آیا 

این زمینه خواهد برداشت؟ 
باید منتظِر پاسِخ این پرسش ماند و دید 
انتخاباِت  نتیجۀ  در  چه گونه دولتی  که 
کار  روی  افغانستان  ریاست جمهوری 

می  آید!
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حبیب حکیمی ـ نویسنده و پژوهشگر

دولِت آینده و شیوۀ مبارزه با طالبان  

در میان کمیسیون های انتخاباتی، بر سر نحوۀ کار و اجراآت شان اختالف های شدیدی 
کمیسیون  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  اعضای  از  یکی  به تازه گی  است.  کرده  بروز 
انتخابات متهم کرد و جنجال های فعلی  انتخابات را به عمل کرد دوگانه در خصوِص 
بر سر نتایج را ناشی از این عمل کرد دانست. از آن طرف، کمیسیون انتخابات نیز آرام 
کمیسیون  که  گفت  شکایات  کمیسیوِن  این عضو  انتقادهای  به  واکنش  در  و  ننشست 

حاضر است از عمل کرد خود دفاع کند.
 البته تنها کمیسیون شکایات انتخاباتی نیست که نسبت به عمل کرد کمیسیون انتخابات 
اقشار  و  مدنی  انتخابات، جامعۀ  روند  بر  ناظر  نهادهای  پیشتاز،  نامزدهای  دارد.  انتقاد 
این  انتقاد  خوانده اند.  غیرشفاف  را  انتخابات  کمیسیون  عمل کرد  نیز  کشور  سیاسِی 
بل در کل  نمی شود،  انتخابات هم  به عمل کرد کمیسیون  تنها محدود  از جامعه  طیف 

کمیسیون های انتخاباتی را عامل وضعیت مغشوِش فعلی می دانند. 
تیم اصالحات و همگرایی به رهبری داکتر عبداهلل معتقد است که ده ها شکایِت این تیم 
در کمیسیون شکایات بدون آن که مورد ارزیابی قرار گیرند، ناپدید شده اند. ناپدید شدِن 
از جانب  میزان زیادی صدمه وارد کند و  به  انتخابات  به سالمِت  شکایت ها می تواند 
دیگر، باعث بی اعتمادی تیم ها و در کل شهروندان به روند کاری این کمیسیون شود. 
وقتی شکایت های یک تیم به گفتۀ مسووالن آن »ناپدید« می شوند، نگرانی های زیادی به 
بار می آید. از مهم ترین این نگرانی ها می تواند عمل کرد سازمان یافتۀ برخی اعضای این 

کمیسیون به نفع افراد و یا تیم های دیگر باشد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که کمیسیون شکایات انتخاباتی حتا وقتی شکایتی موجه نیست، 
آن را به زباله دانی بیندازد. کمیسیون بر اساس قانون و روش کاری خود، موظف است 
هر یک از شکایت ها را بررسی کند و نتیجۀ آن را در اختیار شکایت کننده قرار دهد، 
هرچند که ممکن است برخی شکایات غیرموجه و بدون اسناد و مدارک الزم باشند، 
ولی کمیسیون حق ندارد به دالیلی که خود در اختیار دارد، شکایت ها را نادیده بگیرد. 

اگر کمیسیون واقعًا بر اساس قانون عمل  کند و به پرونده های انتخاباتی رسیده گی شود، 
بدون شک نیاز پیدا نخواهد شد که اعضای دو کمیسیون یک دیگر را به داشتن »مواضع 
دوگانه« متهم کنند. در همین حال، وقتی اعضای ارشد دو کمیسیون به کارکرد هم باور 
ندارند، چه گونه می توان انتظار داشت که نتیجۀ کارِ آن ها مورد قبول دیگران و به ویژه 

تیم های انتخاباتی قرار گیرد؟
شکایت های  به  رسیده گی  برای  را  مکانیزمی  به ظاهر  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
خود  بررسی های  نتیجۀ  به  نسبت  را  طرف ها  اعتماد  بتواند  که  کرده  ایجاد  انتخاباتی 
کار  شفافیِت  نشان گر  ظاهر  به  هرچند  علنی  گونۀ  به  شکایت ها  بررسی  کند.  جلب 
کمیسیون شکایات می تواند باشد، ولی نسبت به همین روند انتقادهای زیادی بروز کرده 
است. برخی از صاحب نظران باور دارند که عمل کرد کمیسیون هرچند به ظاهر شفاف 
نشان داده می شود، ولی در حقیقت شفاف نیست. کمیسیون هنوز در مورد بسیاری از 

فیصله های خود نتوانسته قناعِت طرف ها را با ارایۀ ادلۀ الزم حاصل کند. 
هر پروندۀ انتخاباتی نیاز دارد که با شواهد و اسناد همراه باشد و نتیجۀ اعالم شده را اسناد 
و مدارک مشخص سازد و نه فیصله هایی از روی ظن و گماِن برخی اعضای کمیسیون. 
وقتی کمیسیون شکایات، نتیجۀ بررسی های خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران 
بگذارد، هیچ گونه نگرانی یی نمی تواند در خصوص عمل کرد آن ایجاد شود. فعاًل این 
کمیسیون نتوانسته رضایت عمومی را به دست آورد و به همین دلیل در میان اعضای 

آن هم چنددسته گی هایی به مشاهده می رسد. 
نارسایی های فراوانی دارد. برخی  نیز در کار خود  انتخابات  از سوی دیگر، کمیسیون 
ناظران نسبت به بی طرفی شماری از اعضای آن شک دارند. این شک زمانی تقویت شد 
که این شایعه بر سِر زبان ها افتاد که از زباِن یکی از اعضای ارشد این کمیسیون نقل 
شده که در روند شمارِش آرا تقلب به نفِع یکی از نامزدها صورت گرفته است. چنین 
فضایی می تواند به خلق بحران کمک کند؛ بحرانی که پیامدهایی خطرناک برای آیندۀ 

افغانستان خواهد داشت. 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی و تیم ارگ که به شدت در مهندسی آرا نقش دارند، این 
نتیجۀ آن نمی شود بازی کرد. مردم به شدت کار این  انتخابات و  با  باید بدانند که  بار 
کمیسیون ها را زیر نظر دارند و هر گونه اجحاف و بی قانونی از چشم مردم پنهان باقی 

نخواهد ماند. 
نکتۀ دیگر که باید به آن اشاره شود، بحث دور دومِ انتخابات است. کمیسیون انتخابات 
مدعی است که باید تا زمان اعالم نتایج نهایی، منتظر ماند تا اگر آن وقت قطعی شد که 
انتخابات به دور دوم رفته، برای برگزارِی آن آماده گی گرفت. کمیسیون اعالم کرده که 
قادر نیست انتخابات دور دوم را در زمان مشخِص آن بر اساس قانون اساسی برگزاری 
کند، چون به گفتۀ مقام های این کمیسیون بر اثر آتش سوزی در یکی از گدام های این 
نهاد، مواد حساِس انتخاباتی از بین رفته است و برای تهیۀ این مواد، نیاز به زمان بیشتری 

است. 
مقام های کمیسیون می گویند که این حادثه بر اثر شلیک راکت از سوی مخالفاِن مسلح 
به وقوع پیوسته است. این حادثه به صورت آنی، اذهان را به زمان انتخابات سال 1388 
می برد. آن زمان نیز در یکی از گدام های کمیسیون آتش سوزی صورت گرفت، آن هم 
در زمان بسیار حساسی که بحث رفتِن انتخابات به دور دوم و انجام تقلباِت گسترده از 
سوی یکی از نامزدها مطرح بود. چرا گدام های کمیسیون به هر صورت ممکن در مواقع 
بسیار حساس طعمۀ حریق می شوند؟ در این مورد آیا کدام قصد و عمدی در کار است؟ 
نبوده،  باور کرد که قصد و عمدی در کار  بیفتد، می توان  اتفاق  بار  اگر حادثه یی یک 
ولی اگر همان حادثه در شرایط مشابه دوباره اتفاق بیفتد، چه گونه می شود در مورد آن 

قضاوت کرد؟
 از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات با چه صالحیت و مجوز قانونی یی زمان انتخابات 
را می خواهد تغییر  دهد؟... اگر در این خصوص نهادی صالحیت داشته باشد، آن نهاد 
شورای ملِی کشور است و نه کمیسیون انتخابات؛ چون تأخیر در زمان برگزاری دور 

دوم انتخابات، عماًل مصادف با خالی قدرت در افغانستان می شود. 
در مورد خالی قدرت سیاسی در کشور، برای کمیسیون انتخابات هیچ گونه صالحیت 
دامن  را  مختلفی  گمان های  و  است. چنین وضعیتی، ظن  نشده  گرفته  نظر  در  قانونی 
می زند که اگر به دقت به آن پرداخته نشود، می تواند منجر به بروز مشکالِت دیگری در 

کشور شود.

انتخابات به بی راهه می رود!
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پوتین و احیای شوروی پیشین
رییس  جمهوری روسیه هیچ گاه نوستالژی خود را 
برای بازگرداندن روسیه به روزهای اتحاد شوروی 

سابق پنهان نکرده است.
پوتین که یک جاسوس سرویس اطالعاتی شوروی 
سابق موسوم به »کا گ ب« بود بارها سقوط شوروی 
لفاظی های  از  حتی  و  داده  قرار  سرزنش  مورد  را 

رهبران شوروی سابق نیز استفاده می کند.
که  را  ملی  طرح  یک  حتی  پوتین 
سنت های  به  احترام  ادای  هدف  با 
میالدی   30 دهه  در  روسیه  تاریخی 
توسط ژوزف استالین پایه گذاری شده 

بود، دوباره از سر گرفت.
دوره  از  او  ستایش  روشن ترین  البته 
شوروی به سال 2005 بازمی گردد که در 
سخنرانی خود خطاب به مردم روسیه 
گفت که فروپاشی شوروی یک اشتباه 
بزرگ بود. وی در این سخنرانی مدعی 
فروپاشی  که  کنیم  اذعان  باید  ما  شد: 
شوروی فاجعه ژئوپولیتیک قرن بود و 
برای ملت روسیه نیز یک درام بزرگ 
نفر  میلیون  محسوب می شد زیرا ده ها 
که  در کشورهایی  ما  از هم وطن های 
زنده گی می کنند  از روسیه جدا شدند 
و عالوه بر این موضوع تجزیه طلبی به 

خود روسیه هم اثر کرد.
که  می دهد  نشان  سخنرانی  این 
حال  در  پیش  دهه  یک  حدود  پوتین 

برنامه ریزی برای اقداماتی بود که اکنون در اوکراین 
بارها  او  اوکراین  حوادث  آغاز  از  می کند.  اتخاذ 
در  که  روس هایی  منافع  از  که  است  کرده  تهدید 
خواهد  محافظت  می کنند  زندگی  روسیه  از  خارج 

کرد.
شباهت های  که  داد  نشان  همچنین  سخنرانی  این 
نیکیتا  همچنین  و  استالین  پوتین،  بین  زیادی 
وجود  سابق  شوروی  رهبر  سومین  خروشچف، 
دارد و این برخالف چیزی است که اصالح طلبان 
لیبرال روسیه و اروپا اعتقاد دارند. اقدامات پوتین در 
اوکراین نشان می دهد که او ادامه دهنده راه رهبران 

شوروی است.
اینجا به سه مورد از اقداماتی که پوتین به تقلید از 

رهبران شوری است انجام می دهد، اشاره می کنیم:
مردمی  پایگاه  آنها  در  که  را  کشورهایی  پوتین   .1
ندارد هدف قرار می دهد. هر چند که جدایی طلبان 
دولتی  ساختمان های  به  هم چنان  روسیه  حامی 
موضوع  این  اما  می کنند  حمله  اوکراین  شرق  در 
حمایت  آن ها  از  عمومی  اذهان  که  است  روشن 
نمی کنند. نظرسنجی های اخیر نشان دهنده مخالفت 

اوکراینی ها با اقدامات پوتین است.
کارگیری  به  از  را  پوتین  عمومی،  مخالفت  این  اما 
تاکتیک های جنگ سرد برای تضعیف دولت کی یف 
در آستانه انتخابات ماه آینده میالدی منصرف نکرده 
شرقی  بلوک  در  نیز  سابق  شوروی  رهبران  است. 
و  می کردند  اتخاذ  را  مشابهی  اقدامات  کشور  این 
در جاهایی همچون  علی رغم عدم محبوبیت خود 
طریق  از  عامه  مردم  کنترل  بر  بوداپست  و  پراگ 

خرابکاری و اهرم زور تاکید داشتند.
یکی از مواردی که مردم علیه شوروی سابق دست 
داد  پراگ رخ  در  در سال 1968  زدند  اعتراض  به 
پوتین  کرد.  سرکوب  شدت  به  را  آن  کرملین  که 
هم اکنون زمینه کاری را برای اتخاذ چنین اقداماتی 

فراهم آورده و می گوید که اگر حامیان کی یف در 
شرق اوکراین بی ثباتی ایجاد کنند روسیه دست به 

اقدام نظامی علیه آن ها خواهد زد.
2. پوتین ضربه اقتصادی را که اقداماتش به روسیه 
امریکا  گذشته  هفته  می گیرد.  نادیده  می آورد  وارد 
و همچنین اروپا دور جدیدی از تحریم ها را علیه 
این  شکننده  اقتصاد  به  که  کردند  اعمال  روسیه 
می آورد.  وارد  بیشتری  ضربه   کشور 
هیچ  پوتین  که  است  حالی  در  این 
خود  از  نشینی  عقب  از  نشانه ای 
جنگ  دوره  در  است.  نداده  بروز 
سرد نیز اتفاق مشابهی رخ داد. در آن 
بود  رشد  حال  در  کاپیتالیسم  دوران 
جهانی  از  سابق  شوروی  اقتصاد  و 
فروپاشی  از  پس  ماند.  عقب  سازی 
شوروی مشخص شد که قدرتی که 
این کشور از آن دم می زد افسانه ای 

بیش نبود.
برای  الف زنی  شیوه  از  پوتین    .3
روسیه  ضعف  بر  گذاشتن  سرپوش 
دوست  روس ها  می کند.  استفاده 
داشته  قدرتمند  رهبری  که  دارند 
باشند و به همین دلیل است که حتی 
از  که  اقتصادی  ریاضت  وجود  با 
اقدامات پوتین می بینند باز هم از او 

حمایت می کنند.
همچون  سابق  شوروی  رهبران 
استالین نیز چنین رویه یی را دنبال می کردند. آن ها از 
کاریزمای شخصی و رژه های نظامی که اتفاقا پوتین 
نیز عالقه خاصی به آن دارد برای بزرگ نشان دادن 

قدرت شوروی استفاده می کردند.
اما این رویکرد پوتین برخالف استالین نهایتًا برای 
روسیه  اقتصادی  مناسبات  واقعیت  بر  آمدن  فائق 
از  بسیاری  با  روس  تجار  نیست.  کافی  غرب  با 
تحریم های  و  هستند  ارتباط  در  جهان  کشورهای 

روسیه آن ها را متضرر می کند.
دانشگاه  جهانی  امور  مرکز  استاد  گلدبرگ،  ادوارد 
نیویورک در این خصوص گفت: استالین نسبت به 
هیچ یک از مشکالتی که پوتین با آن ها روبرو است، 

نگرانی نداشت.

بوکوحرام؛ دردسر تازه یی 
برای افریقا

عمرو موسی:

 سیسی دنباله رو مبارک نخواهد بود
پوتین: 

امروز نیروهای روسیه تأمین کنندۀ 
صلح جهانی هستند

دبیرکل سابق اتحادیه عرب اعالم کرد که عبدالفتاح 
ریاست  انتخابات  در  پیروزی  صورت  در  سیسی 

جمهوری دنباله رو حسنی مبارک نخواهد بود.
موسی،  عمرو  النشرۀ،  اینترنتی  سایت  گزارش  به 
رایزنی  هیأت  رییس  و  عرب  اتحادیه  سابق  دبیرکل 
سابق  دفاع  وزیر  سیسی،  عبدالفتاح  تبلیغاتی  کمپین 
مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
پیش بینی کرد که کمک های نظامی آمریکا به مصر از 
سر گرفته شود و استفاده از این کمک ها به عنوان یک 

سالح تهدیدآمیز علیه مصر پایان یابد.
در  سیسی  که  کرد  خاطرنشان  مصری  مقام  این 
دنباله روی  جمهوری  ریاست  پست  تصدی  صورت 

حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر نخواهد بود.
و  غیرطبیعی  شرایط  در  مصر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
استثنایی و در آماج بسیاری از اعمال فشارها در داخل 
برقراری  از  که پس  کرد  پیش بینی  دارد،  قرار  کشور 
بر  امر  این  و  بازگردد  عادی  حالت  و  شرایط  ثبات 

محاکمه ها و روند قانونی در کشور تاثیر بگذارد.
عمرو موسی خاطرنشان کرد که رییس جمهوری آتی 
به قانون اساسی و توزیع قدرت ها پایبند خواهد بود 

و یک دیکتاتور نخواهد بود.
مقاومت  درباره جنبش  موسی  عمرو  دیگر  از سوی 
اسالمی )حماس( اظهار کرد که جنبش حماس باید 
طرح صلح عربی را بپذیرد و رژیم صهیونیستی را به 

رسمیت بشناسد.
عنوان  واشنگتن  در  خبرنگاران  با  مصاحبه  در  وی 
 2002 سال  عربی  صلح  طرح  باید  حماس  داشت: 

عادی سازی  برای  طرحی  آن  براساس  که  بپذیرد  را 
شده  تدوین  اسرائیل  شناختن  رسمیت  به  و  روابط 

است.
عربستان در سال 2002 طرح صلح عربی را مطرح 
ساخت که اتحادیه عرب آن را پذیرفت. براساس این 
در  تا  است  شده  خواسته  عربی  کشورهای  از  طرح 
مقابل عقب نشینی رژیم صهیونیستی از اراضی عربی 
اشغال شده از جون 1967 و تشکیل کشور فلسطین با 
پایتختی قدس شرقی و دست یابی به یک حل و فصل 
عادالنه برای مساله آوارگان فلسطینی، آن ها اسرائیل 

را به رسمیت بشناسند.
حماس  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  موسی  عمرو 
این طرح را بپذیرد، این امر گام مهمی برای ترسیم 
با  خود  درگیری های  قبال  در  فلسطین  سیاست 

اسرائیل ها خواهد بود.

نیرومندتر از هر زمان  نایجریا ظاهراً  گروه تروریستی بوکوحرام در 
دیگری شده است. این گروه چند روز پیش باز هم روستای را در 
نزدیکی مرز کامرون چپاول کرد. گفته می شود که در حدود 300 نفر 

در آن روستا کشته شده اند.
افزون بر آن تا هنوز 276 شاگرد مکتب دخترانه در اسارت افراد این 
گروه قرار دارند. در نایجریا روز به روز واضحتر می شود که مشکل 

بوکوحرام به زودی حل نخواهد شد.
خشم در نایجریا افزایش می یابد. در حال حاضر گروه تروریستی 
بوکو حرام قسمًا چندین بار در هفته به حمالت جدید دست می زند. 
جنگجویان این گروه با دو حملۀ پیهم بر ناحیۀ نیانیا در حومۀ ابوجا 
پایتخت کشور، نشان دادند که پای شان دیگر به پایتخت رسیده و 

توانایی هراس افگنی و ترور در آنجا را نیز دارند.
باشندگان منطقه نگران اند. از این رو یک عابر در بازار روستای نیانیا 
از جامعۀ بین المللی تقاضای کمک می کند: »افراد شما باید به اینجا 
بیایند و به ما کمک کنند. وضعیت خراب است. ما نایجریایی ها از 
این بابت رنج می بریم. دیگر هیچ امنیتی در این کشور وجود ندارد. 
هرچند رئیس جمهور تالش می کند، اما او هم نمی تواند همه چیز 

را تغییر دهد.«
در این میان ایاالت متحدۀ امریکا یک تیم کارشناسان را برای حمایت 
این  بودن  کافی  در  ها  نایجریایی  از  بسیاری  آنهم  با  است.  فرستاده 
طرف  این  به  سال   12 از  حرام  بوکو  گروه  دارند.  تردید  حمایت 
فعالیت می کند. این گروه، پس از مرگ بنیانگذارش محمد یوسف 
در سال 2009 میالدی، افراطی گردید و از آن زمان به بعد همواره به 
حمالت بیرحمانه دست می زند. حملۀ اخیر بوکوحرام بر محلی به 
نام گامبورو نگاال در نزدیکی مرز کشور کامرون صورت گرفت. در 

این حمله روز دوشنبه تا 300 تن کشته شده اند.
برای  ها  »نویسنده  نایجریایی  سازمان  از  اونفوبیکو  نادوسی  امانوئل 
این تحول اوضاع می نگرد: »این  به  با نگرانی فزاینده  حقوق بشر« 
آنها  کنند.  می  فرار  دوباره  و  برند  می  تاریکی شب حمله  در  افراد 
مسلح اند و بسیار خوب آموزش دیده اند. به همین دلیل است که 
پیدا می  بسیار زیاد ضرورت  به تمرین و آموزش  ما  سربازان خود 

کنند.«
این تقاضا از مدتی زیادی به این طرف صورت گرفته است. منتقدان 
اردو می گویند که سربازان تنها به شیوه های سابق آموخته اند که 
در  اند که  نیاموخته  را  این  اما  ببرند،  پیش  به  را  چگونه یک جنگ 
روند،  می  دیگری  محل  به  محل  یک  از  که  های  تروریست  برابر 
چگونه مبارزه کنند. طور مثال این سربازان می توانند در کشورهای 
همجوار مثل کامرون و یا نیجر، بدون هیچ مشکلی پیاده شوند. اما 
سال گذشته نشان داد که مبارزۀ نظامی علیه تروریست ها تا چه حدی 
محدود است. از 14 ماه می سال 2013 به این طرف در سه ایالت 
شمالی نایجریا وضعیت اضطراری حاکم است. این اقدام به منظور 
صورت  ها  تروریست  علیه  نظامی  گستردۀ  عملیات  سازی  زمینه 
گرفته است، اما موفقیت چندانی نداشته است. جنگجویان اسالمگرا 

نیرومندتر از همیشه عمل می کنند.
هیلده گارد بیهرند کیگوزی، رئیس بنیاد کونراد ادیناور در ابوجا از 
این  آنکه در  با  بوکو حرام است،  با گروه  همین رو طرفدار گفتگو 
رابطه تردید هم دارد. او می گوید: »هیچ نمی دانم که کی با بوکوحرام 
می توان داخل یک گفتگو شد؟ آیا این اصاًل ممکن است؟ فکر می 
امیدوارم که چنین  باشد.  این گروه ممکن  از  با بخش های  کنم که 
گفتگویی به زودی آغاز گردد و حمالت از اینهم شدیدتر نشده و به 

سرتاسر کشور گسترش نیابد.«
رییس جمهور گودلگ یوناتان در گذشته اکثراً مذاکره با تروریست ها 
را رد کرده است. او همین یکشنبه گذشته در چارچوب یک مباحثه 
با رسانه ها گفت که مذاکره ممکن نیست. او افزود گروه بوکوحرام 
هیچ چهره و منزلتی ندارد و نمی تواند طرف صحبت قرار داده شود. 
اما بسیاری از نایجریایی ها این استدالل را بیشتر یک ادعای محافظتی 
می دانند. آنها می گویند که بوکوم حرام به یقین دارای حامیان مالی 

است که باید بازداشت و مجازات شوند.
در حال حاضر نایجریایی ها شدیداً نگران 276 دختر مکتب اند که 
از بیشتر از سه هفته به این طرف در چنگ تروریست های بوکوحرام 
اکنون اعالم کرده است که می خواهند  این گروه  قرار دارند. رهبر 
این دختران را به عنوان کنیز به فروش برسانند. زمان آن رسیده است 
آن وجود  دیگر خطر  از سوی  اما  کرد.  اقدام  باید هرچه زودتر  که 
دارد که تروریست ها از این دختران به عنوان سپرهای زندۀ حفاظتی 

استفاده کنند

سالگرد  مناسبت  به  که  مراسمی  در  روسیه  رییس جمهوری 
جهانی  جنگ  جریان  در  نازی ها  بر  شوروی  پیروزی«  »روز 

دوم برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
بحبوحه  در  انگلیسی،  بی.بی.سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
در  جمعه  روز  روسیه  پیروزی«  »روز  رژه  اوکراین،  بحران 
قرار است رویداد مشابهی  برگزار شد و  میدان سرخ مسکو 
در  دوم  جهانی  جنگ  در  شوروی  پیروزی  سالروز  برای 

شبه جزیره کریمه برگزار شود.
خود  سخنرانی  در  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
پیروزی  نماد  را  می  نهم  پیروزی«  »روز  سالگرد  مناسبت  به 
مردم روسیه خوانده و تاکید کرد که کشورش همواره مراسم 

سالگرد این جنگ را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: ما همواره این حقیقت مقدس را حفظ خواهیم کرد 
و اجازه خیانت یا فراموش کردن قهرمانانی را نخواهیم داد که 

جان خود را فدا کردند تا صلح را حفظ کنند.
روسیه  مسلح  نیروهای  گفت:  روسیه  جمهوری  رییس 
تا النه شان  را  نازی ها  میهنی  بزرگ  در جنگ  که  هما ن طور 

عقب راند، امروز هم تامین کننده صلح در جهان هستند.
پوتین گفت: 9 مه مهم ترین روز است و برای ما مهم ترین 
روز باقی خواهد ماند. روز 9 می روز پیروزی ملی و عزت 
است. روز پیروزی روز دوست داشتن کشور است و ما می 
بینیم که مهرورزی نسبت به وطن به چه معنا است و چقدر 

برای حفظ منافع کشور مهم است.
وی ادامه داد: اراده آهنین ملت شوروی سابق و شجاعت و 

پایداری آن ها اروپا را از اطاعت بی چون و چرا نجات داد.
اوکراین  در  طلبی  جدایی  ناآرامی های  تحریک  بارها  مسکو 
را رد کرده است. آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان گفت: اگر 
استفاده کند، واقعا  به کریمه  برای سفر  این مراسم  از  پوتین 

مایه تاسف است.

                                                                                                                          فيسکال تايمز
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بخش سوم

مـدیریت و رهـبری تحول

فریبا مویدنیا
سطوح ایجاد تغییر در انسان ها

به طور کلی تغییرات در رفتار انسان در چهار سطِح زیر طبقه بندی می شوند:
1ـ تغییرات در معرفت،2ـ تغییرات در نگرش یا گرایش، 3ـ تغییرات در 

رفتار، و 4ـ تغییرات در رفتار گروهی. 
آسان ترین نوع تغییر، ایجاد تغییر در دانش و معرفت است. تغییر در نگرش، 
بعد از آن قرار می گیرد. نگرش از این که جهات عاطفی مثبت یا منفی پیدا 
رفتار  در  تغییر  دارد.  معرفت  و  دانش  با ساخت  متفاوت  می کند، ساختی 
پیشین  تغییر  دو  از  زمان گیرتر  و  دشوارتر  قابل مالحظه یی  به طور  فردی 
به  که  آن جایی  از  سازمانی  یا  گروهی  عملکرد  در  تغییر  ایجاد  اما  است، 
تغییر در عادات، آداب و سنت ها مربوط است، دشوارترین و زمان گیرترین 
تغییر،  بین سطوح  از  سازمان ها  در  هرچند  این،  وجود  با  است.  تغییرات 
سطوح آخر یعنی تغییرات در رفتار فردی و گروهی اهمیت بیشتری دارند، 
در  تغییرات  ایجاد  گروهی،  و  فردی  رفتار  در  اساسی  تغییرات  الزمۀ  اما 

دانش ها و به ویژه نگرش های افراد است.
و  تحول  ایجاد  برای  مدیریت  تحقیقات  و  نوشته ها  در  دیگر،  سوی  از 
نوآوری و نهادی کردن آن در سازمان ها نیز به سه دیدگاه اشاره شده است. 
مربوط  و  روان شناختی  امر  یک  بیشتر  را  نوآوری  که  دیدگاهی  نخست، 
سازمان  در  بنابراین،  و  کرده  تلقی  فردی  استعدادهای  و  هوش  میزان  به 
استفاده از امکانات آموزشی و سیستم پاداش و تقویت کننده های مثبت را 
بااستعداد توصیه  افراد باهوش و  برای پرورش استعدادها و خالقیت های 
بیشتر  را  سازمانی  نوآوری  و  خالقیت  که  اجتماعی  دیدگاه  دوم  می کند. 
امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینۀ مناسب برای 
بروز استعدادها می داند. این نگرش، غنی سازی امکانات و زمینه های الزم 
در سازمان را برای ایجاد و استمرار خالقیت ها و نوآوری ها توصیه می کند 
و اما دیدگاه سوم، دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوری ها و استمرار و 
فراگیری آن ها در سازمان را، یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و 
فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های الزم تلقی می کند؛ به این معنی که 
فراهم آمدن مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فردی و گروهی همراه 
با ساختارها، کارکردها و نقش های مرتبط با آن ها و نیز ارزش ها و باورهای 
خاص سازمانی را الزم می داند تا به وسیلۀ آن ها بتوان خالقیت ها ، نوآوری ها 
و تحوالت پویا و سازنده را در سازمان به صورت مستمر و فراگیر درآورده 
و آن ها را به عنوان پیش فرضی اساسی برای بقا و رشد سازمانی نهادینه کرد. 

)سلطانی تیرانی،1378، 11( 
عوامل تسهیل کنندۀ فرایند نوآوری

با این که نتیجۀ نوآوری و تغییر موفقیت آمیز، تکامل است؛ اما به رغم اهمیت 
آن در فرایند رشد و توسعۀ تمدن بشری، تغییر در فعالیت های انسانی به 
تسهیل کنندۀ  عوامل  شناسایی  که  آن جایی  از  نمی گیرد.  صورت  ساده گی 
آن،  برابر  در  مقاومت کننده  عوامل  و  موانع  هم چنین  و  سازمانی  تحوالت 
و  نوآوری ها  فرایند  اصولی  و  صحیح  مدیریت  و  هدایت  در  می تواند 
به  بخش  این  در  باشد،  موثر  سازمان  مدیریت  توسط  سازمانی  تحوالت 
عوامل تسهیل و تقویت کنندۀ نوآوری ها و تغییرات سازمانی، از دیدگاه های 

صاحب نظران مختلف پرداخته می شود. 

نوید نادري
گفتمان  انتقادي  تحلیل گر  براي  آن چه 
اهمیت دارد، سوءاستفاده از قدرت است از 
طریق رخنه در خألهاي موجود در قوانین، 
برابري  مردم ساالري،  قواعد  و  اصول 
براي  قدرت.  صاحبان  توسط  عدالت  و 
قابل  انواع  از  قدرت  نوع  این  کردِن  جدا 
»سلطه«  اصطالح  از  مي توان  آن،  پذیرش 
قدرت  مانند  نیز  »سلطه«  کرد.  استفاده 
راه هایي  اغلب  تمامیت مي یابد و  به ندرت 
براي به چالش کشیدن آن وجود دارد، اما 
گونه هاي ظریفي از »سلطه« وجود دارد که 
اگر به چالش کشیده نشوند، »طبیعي« تلقي 
بر ذهن  اگر قدرت حاکم چنان  مي شوند. 
ایشان  که  بگذارد  تأثیر  افراد محکوم خود 
سلطه را بپذیرند و بدون ارادۀ آزاد به نفع 
قدرت مسلط عمل کنند، چنین سلطه یي را 
»هژموني«  گرامشي،  واژه گان  از  استفاده  با 
مي نامیم. یکي از کارکردهاي اصلي گفتمان 
بر  »اجماع«  همین  ایجاد  دقیقًا  نیز  غالب 
و  پذیرش  و  حاکم  گروه  قدرت مندي 

مشروعیت بخشي به سلطه است.
که  داشت  توجه  باید  نیز  نکته  این  به 
»سازمان یافته«  معموالً  سلطه  و  قدرت 
سلطۀ  معني  این  به  شده«اند.  »نهادي  و 
به  صرفًا  قدرتمند  گروه هاي  اجتماعي 
وسیلۀ اعضاي این گروه ها اعمال نمي شود 
و فردي نیست، بلکه گفتماني است؛ یعني 

این سلطه عمومًا توسط اعضاي گروه هاي 
از  به ساده گي  )یا  مي شود  حمایت  دیگر 
دادگاه ها  توسط  مي شود(،  چشم پوشي  آن 
توسط  مي شود،  تصدیق  قضایي  مراجع  و 
قانون مشروعیت مي یابد، توسط پولیس و 
از  و  مي یابد  اجرایي  قهریه ضمانت  قواي 
همه مهم تر، ایدیولوژي مربوط به آن توسط 
رسانه ها، کتب درسي و نهادهاي آموزشي 
این  مي یابد.  استمرار  و  مي شود  بازتولید 
فرهنگي  و  سیاسي  اجتماعي،  سازمان دهي 
سلطه، به تولید یک »سلسله مراتب قدرت« 
اعضاي  برخي  آن  مبناي  بر  که  مي انجامد 
گروه ها و سازمان هاي مسلط، نقش خاصي 
کنترل  و  تصمیم گیري  برنامه ریزي،  در 
روابط و فرآیندهاي اعمال قدرت مي یابند. 
قدرت  »سرآمدان«  را  )کوچک(  گروه  این 
انتقادي  مي نامیم. آن چه در تحلیل گفتمان 
»سرآمدان«  که  است  این  دارد  اهمیت 
دارند؛  به گفتمان  قدرت دسترسي خاصي 
از  بیش  بسیار  که  هستند  افرادي  ایشان 
سایرین حرف براي »گفتن« دارند. بنابراین 
ـ با استفاده از واژه گان بوردیو ـ دقیق ترین 

»قدرت  به  توجه  با  سرآمدان  تعریف 
این  مي شود.  صورت بندي  آن ها  نمادین« 
قدرت نمادین را نیز باید با توجه به گستره 
و میزان دسترسي ایشان به منابع گفتماني و 

ارتباطي تعریف کرد. 
ممکن است چنین به نظر برسد که متکلمان 
یک زبان، همه به تمام ژانرها و سبک هاي 
این  اما  دارند؛  دسترسي  ارتباط  و  گفتار 
است.  نادرست  انگاره یي  قطع،  به  انگاره 
به  فقط  پارلماني  بحث هاي  درِ  مثال  براي 
روي اعضاي پارلمان باز است و عموم غالبًا 
به این گونه گفتار دسترسي ندارند. اگر نیز 
دانشگاه،  استادان  مثل  خاصي  افراد  گاهي 
دسترسي یي  کم وبیش  و...  روزنامه نگاران 
دسترسي  کنند،  پیدا  گفتار  انواع خاصه  به 
سبک،  مانند  متفاوتي  ابزارهاي  با  ایشان 
موضوع، برنامه نشست، سازمان دهي افراد 
متفاوت  انواع  بررسي  مي شود.  کنترل  و... 
بسیار  تعادل  وجود  گفتمان  به  دسترسي 
قدرت  و  دسترسي  این  میزان  بین  جالبي 
اجتماعي را آشکار مي کند؛ هرچه دسترسي 
بافت هاي  و  ژانرها  به  نهادي  یا  گروهي 
در  توانش  باشد،  بیشتر  گفتمان  متفاوت 
مي شود  بیشتر  متني  ویژه گي هاي  کنترل 
تأثیرگذاري  در  بیشتري  توان  نتیجه،  در  و 
در  شرکت کننده گان  و  مخاطبان  ذهن  بر 
هر  مثال، سران  براي  مي کند.  پیدا  گفتمان 
نشست هاي  به  خاصي  دسترسي  حوزه یي 

دارند  حوزه  آن  اجرایي  هیأت هاي  اصلي 
و از این طریق مي توانند برنامۀ نشست را 
سخن  مدت  و  افراد  نوبت  یا  کنند  کنترل 
گفتن ایشان را تعیین کنند؛ اما فراتر از این 
حاضر  افراد  کارگفت هاي  مي توانند  سران 
این که  )مثل  کنند  کنترل  نیز  را  در نشست 
چه کسي مي تواند در خطاب به دیگري از 
جمالتي با ساخت امري استفاده کند( و یا 
را  اصلي صحبت ها  واژه گان  و  موضوع ها 

مشخص کنند. 
ساخت  حتا  پنهان  صورت  به  افراد  این 
کنترل  نیز  را  جمالت  اطالعِي  و  نحوي 
کانون  و  موضوع  تعیین  )مثل  مي کنند 
باید  خالصه  طور  به  جمالت(.  اطالعي 
بیشتري  دسترسي  که  گروه هایي  که  گفت 
توانایي  و  شانس  دارند،  گفتمان  انواع  به 
شناخت  و  کنش  کنترل  در  نیز  بیشتري 

دیگران دارند. 
سرآمدان،  و  قدرتمند  گروه هاي  اگر  حال 
نمایش  به  گفتمان  در  را  خود  قدرت 
مي گذارند و از همین طریق به آن استمرار 
مي بخشند و موجب تداوم سلطه مي شوند، 

پس ما نیاز داریم که چه گونه گي این عمل 
دلیل،  همین  به  و  کنیم  درک  دقت  به  را 
از  پیش  و  بیش  انتقادي  گفتمان  تحلیل 
و  متن  ساختار  تحلیل  به  دیگري،  هرچیز 
کالم مي پردازد. بازتولید گفتماني قدرت و 
یک  اصلي  موضوع  مثابۀ  به  سلطه،  تداوم 
بعد  دو  همیشه  گفتمان،  انتقادي  بررسي 
اصلي دارد؛ یکي تولید و دیگري دریافت. 
تبلور  بررسي  به  باید  یک سو  از  یعني 
سلطه  به  مشروعیت بخشي  و  بیان  معنایي، 
و  متني  متفاوت  ساخت هاي  تولید(  )در 
کالمي پرداخت و از دیگرسو، به نقش ها و 
نتایج این ساخت ها براي ذهن )اجتماعي( 
ساختارهاي  آن ها.  کننده گان  دریافت 
متفاوت گفتمان، منجر به شناخت اجتماعي 
و قبول گروه قدرتمند مي شود و نتیجۀ این 
گفتماني  )باز(تولید  نیز  اجتماعي  شناخت 
این میان،  قدرت و تداوم سلطه است. در 
ابزارهاي متني و کالمي و ساختار گفتمان، 
نقش واسطۀ این )باز(تولید »نمادین« سلطه 

را دارند.
ساختارهاي  دقیق  زبان شناختي  تحلیل هاي 
گفتمان را به بحث هاي پیچیده و فني نحو و 
معناشناسي و ساخت اطالع خواهد کشید و 
به همین دلیل، از چارچوب این نوشته ـ که 
بنا است فقط معرفي مختصر این رهیافت 
باشد ـ خارج خواهد شد. ذیاًل براي نمونه 
و فقط جهت آشنایي با انواع این تحلیل ها 
به چند نمونه اشاره خواهد شد. چنان که در 
آغاز نیز اشاره شد، هلیدي معتقد است که 
تحت  به شدت  جمالت  دستوري  ساخت 
که  اجتماعي یي  و  فردي  نیازهاي  تأثیر 
زبان باید به آن ها پاسخ دهد، صورت بندي 
نقطۀ  دقیقًا  هلیدي،  ادعاي  )این  مي شود. 
که  مي شود  تلقي  چامسکي  نظریۀ  مخالِف 
انتخاب صورت دستوري را برحسب اتفاق 
همه گاني  ساختي  امکانات  محدودۀ  در  و 
از  یکي  معني،  این  به  مي کند(  تعریف 
خصایص ساخت هاي نحوي از نظر هلیدي 
»گذرایي« آن است. یعني وقایع و کنش ها 
متفاوت  دستوري  ساخت هاي  با  آن رو  از 
صورت بندي هاي  که  مي شوند  وصف 
و  شناختي  زیرساخت هاي  از  متفاوتي 
عاملیت،  )مثل  خود  کنش گران  اجتماعي 
منظرهاي  یا  و  کنش پذیري  مسوولیت، 
مثاًل  مي دهند.  به دست  افراد(  متفاوت 
خبر  رسانه ها  و  اخبار  در  است  قرار  اگر 
تظاهرات  یک  یا  اقلیت  یک  سرکوب 
نظام یافته  گونه یي  به  این خبر  اعالم شود، 
و به وسیلۀ کانون زدایي یعني حذف کانون 
اطالعي جملۀ تأکید زدوده مي شود. مثاًل در 
اعالم چنین خبري، از ساخت هاي دستوري 
وسیله،  این  به  و  مي شود  استفاده  مجهول 
عاملیت و مسوولیت کنش گران حادثه نهفته 
تحریف  از روش هاي  دیگر  یکي  مي شود. 
بیان ضمني عقاید است. هنگامي  حقیقت، 
نشوند،  بیان  صریح  صورت  به  عقاید  که 
براي به چالش کشیدن  شانس کمتري هم 

آن ها وجود دارد. 
کالمي  راهبردهاي  از  دیگر  یکي  بنابراین 
است  ساخت هایي  از  استفاده  این جا،  در 
که  باشند  شده  بنا  گزاره هایي  بر  خود  که 
تلقي  بدیهي  آن ها  بودِن  انگاشته  پیش  از 
شود. در این حالت نه تنها امکان به چالش 
از  انگاشته  پیش  از  گزاره هاي  کشیدِن 
دریافت کننده گان گفتمان سلب مي شود، بل 
این مسأله خود به درِک آن گزاره ها به مثابۀ 
گزاره هاي »بدیهي« توسط عموم مي انجامد 
که خود مي تواند یکي از نمونه هاي کنترل 
ذهن و شناخت گیرنده گان محسوب شود.

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

بخش دوم و پایانی



مرضیه بهرامی برومنـــد 
 stealing Beauty زیبایی  »ربودِن  بررسی،  مورد  فلم 
»برناردو  ایتالیایی  کارگردان  اثر   1996 محصول   »/
پارما  شهر  در  برتولوچی  برناردو  است.  برتولوچی« 
در ایتالیا متولد شد. پدرش شاعر، مورخ هنر و منتقد 
و  بود  کرده  رشد  محیطی  چنین  در  برناردو  بود.  فلم 
سوابق هنری پدر برتولوچی، به او کمک فراوانی کرد. 
او در پانزده ساله گی شروع به نوشتن کرد. پیر پائولو 
انتشار نخستین  ایتالیایی برای  پازولینی فلم ساز بزرگ 
کتاب برتولوچی، کمک فراوانی به او کرد و هم چنین 
فلم  در  پازولینی  اول  دست یار  عنوان  به  برتولوچی 

آکاتونه با او همکاری کرد.
بخشی از مصاحبۀ برتولوچی: 

برناردو   1970 سال  پاریس  در  بارانی  شب  یک  در 
بود.  ایستاده  جرمین«  »سن  دواخانۀ  بیرون  برتولوچی 
کارگردان  گودار«  لوک  »ژان  یعنی  خود،  مربی  منتظر 
فلم  اول  شب  نمایش  از  تا  بود  نو«یی  »موج  بزرگ 
سینمایی »دنباله رو« ساختۀ برناردو در فرانسه باز گردد. 
که  بودم  معتقد  موقع  آن  »من  می گوید:  برتولوچی 
سینما به دو دورۀ قبل از گودار و پس از گودار تقسیم 
می شود؛ مثل قبل و پس از میالد مسیح. بنابراین افکار 

و اندیشه های او دربارۀ فلم برای 
ولی  داشت.«  اهمیت  خیلی  من 
»گودار«  بی اعتنایی  مورد  فلم 
اعتقاد  برتولوچی  می گیرد.  قرار 
دارد که علی رغم تمام بی اعتنایی 
گودار به »دنباله رو«، نسل جوان 
و رو به رشدی از فلم سازان فلم 
را یک نوع افشاگری می دانستند. 
فلم  برتولوچی در طول ساخت 
تحت  عمیقًا  که  بود  »دنباله رو« 
روان کاوی فرویدی قرار گرفت. 
تا آن زمان، فلم های نخستین او 
مثل »قبل از انقالب«، »استراتژی 
»گودار«  تأثیر  تحت  عنکبوت« 
ساخته شده بودند. یکی از نتایج 
اولیۀ تحت تأثیر روان کاوی قرار 
برتولوچی  که  بود  این  گرفتن 
نمادین  طور  به  شد  مجبور 
کند  نابود  را  اصلی خود  مربیان 
فقط  نه  افراد  این  میان  در  و 
»آتیلییو  خود  پدر  بلکه  »گودار« 
شاعر  که  نیز  را  برتولوچی« 

ایتالیایی است، نابود کرد.
برتولوچی در مصاحبه یی دربارۀ 
از طریق  خودش می گوید: »من 
که  فهمیدم  فرویدی  روان کاوی 
برای  راهی  من  برای  فلم سازی 
چه گونه  است.  پدرم  کشتن 
برای لذت گناه فلم  بگویم؛ من 
می سازم. من باید این موضوع را 
و  بپذیرم  خاص  لحظۀ  یک  در 
می پذیرفت  می بایست  نیز  پدرم 
کشته  فلم هایم  از  یکی  در  که 
حرف  بار  یک  او  است.  شده 
خیلی  تو  زد:  من  به  جالبی 
باهوش استی. چون تا حاال من 

را چندین بار کشته یی بدون این که به زندان بروی! من 
هرکاری که می کردم نمی توانستم تأثیر او را از کارهایم 
بیرون بکشم. فلم های من همیشه در زمینۀ پدرم هستند 
و بیشتر این فلم ها یک زمینۀ فرهنگی خاص مثل پارما 

را دربرمی گیرند«.
در  فرزند  و  مادر  رابطۀ  از  فراتر  پدر  مفهومِ  حضور 
کاماًل  زیبایی«  »ربودِن  در  مخصوصًا  برتولوچی  ذهن 
احساس می شود. کارگردانی که در ابتدای امر پدر را 
می ُکشد و بعد مادر و فرزند را، به جست وجوی معنای 
راستین پدر، عازم سفر بیرونی و سیر و سلوک درونی 
می گرداند. در فلم »ماه« )La Luna( 1979 اثر برتولوچی 
ایتالیایی است،  »جو« که از مادری امریکایی و پدری 
دچار بحران بلوغ می گردد. او به ایتالیا می رود و پدر 
واقعی اش را پیدا می کند و با حضور پدر می تواند از 
این بحران خارج شود. در »ماه« برتولوچی به گونه یی 
فرزند وصل است،  مادر و  به  کاموا که  نخ  با  نمادین 
بریده  مادر  از  فرزند  ناف  بند  هنوز  که  می دهد  نشان 

نشده است. حضور پدر این بند را پاره خواهد کرد.
در »ربودِن زیبایی« )stealing Beauty( / 1996 »لوسی« 
دختر جوانی که از مادری امریکایی و پدری ایتالیایی 
است، از امریکا به ایتالیا می آید تا پدرش را پیدا کند. 
روحیه و فرهنگ ایتالیایی که در پدر خود را به نمایش 
می گذارد، پدر در ابتدا حضور ندارد و با پیدا شدنش 
راه  در  دیگر  آغازی  که  می خورد  رقم  قصه یی  پایاِن 

دارد. برای برتولوچی عشق اتفاق می افتد وقتی که به 
تاریک  داالن های  از  وقتی  برمی گردیم،  اصل  و  ریشه 
و مبهِم برزخ وجود عبور کرده و روشنایی بهشت را 
می بینیم، وقتی که مفهوم پدر از نو ساخته شده و دوباره 

متولد می شویم.
سابق  دوستان  از  »ایان«  ییالقی  خانۀ  به  »لوسی« 
سپری  آن جا  در  را  تابستان  تا  می گذارد  قدم  مادرش 
کند. او ظاهراً برای ساخته شدن پرتره اش توسط ایاِن 
تندیس ساز به تپه یی در سرزمین زیبای »توسکانی« که 
هم چون بهشت زمینی و بِکر می ماند، به »ایتالیا« سفر 
به  واقعی اش  پدر  کردن  پیدا  برای  واقع  در  اما  کرده 
ایتالیا آمده است. او به ایتالیا آمده تا قفل و رمز و راز 
گذشته را بگشاید. لوسی هویت خود و پدرش را از 
میان شعرهای مادرش جست وجو می کند. تنها نشانی 
او شعرهای غمگین مادرش است. مادری که غمگین 
می داند  او  می دیدند.  زیبا  و  شاد  را  او  همه  ولی  بود 
بود.  با مردها بی پروا و گستاخ  ارتباط  که مادرش در 
مردهای زیادی دور و بر مادرش »سارا« بودند و همین 

دلیل باعث می گردد تا او به خودش وفادار بماند.
زیبای  منطقۀ  به  که  باکره یی  سالۀ   19 دختر  »لوسی« 
توسکانی برای یافتن ریشه و هویت واقعی خود قدم 

است.  ایستاده  مادرش  مقابل  نقطۀ  در  او  می گذارد. 
محافظه کاری و به خود وفادار ماندن لوسی، در مقابل 
دارد.  قرار  سارا  مادرش  رهایی  و  گستاخی، جسارت 
دو روحیه و روان کاماًل متفاوت و در تضاد هم. یکی 
سیاه است و دیگری سپید، یکی شاد و دیگری غمگین. 
لوسِی بکر و شادی که در دل غمگین و از دست رفتۀ 

سارا پرورش یافته و متولد شده است.
عشق  ازای  گرفتن  در  فقط  را  مردها  با  رابطه  لوسی 
واقعی می پذیرد. او منتظر است. منتظر کسی که قلب 
او را برباید نه زیبایی اش را. منتظر یک اطمینان است، 
در  را  و خود  بود  بی بهره  آن  از  مادرش  که  اطمینانی 
ارتباط با مردها رها و آزاد می گذاشت. مادرش وقتی با 
پدر هنرمند لوسی رابطه پیدا می کند، می تواند گذشتۀ 
اغواگرانه و هوس انگیز خود را از دست بدهد و دنیای 
جدیدی به نام عشق حقیقی و مادر بودن را تجربه کند. 
دنیایی که لوسی هم بخشی از آن است. غایت بارداری 
و مادری برای او جز تجربۀ یک احساس مطلق و عشق 
حقیقی، هیچ منفعت مادی ندارد. بارداری و احساس 
عشق سارا، نشانه یی از فاصله گرفتن از هوس بازی و 
رسیدن به مسوولیت در برابر ذات خویش است. او این 
فاصله را با پدر لوسی آغاز می کند اما بیمار و غمگین تر 
از آن است که دوام بیاورد و شادی خود را ببیند. لوسی 
به دنیا می آید بی حضور پدر واقعی و درک مادری تنها 
از راه اشعار. لوسی ادامه دهندۀ عشق نارس و بکارت 

روح مادر خواهد شد. مادری که فرصت نیافت تا جنبۀ 
تاریک  جنبۀ  لوسی  نماید.  تجربه  را  روحش  بکارت 
به  لوسی  در  سارا  روح  داشت.  نگاه  روشن  را  سارا 
آرامش خواهد رسید. لوسی که بکارتش برای آدم های 
گرفتار  خود  هوس های  و  غرایز  چنبرۀ  در  که  آن جا 

هستند، پرسش برانگیز است.
لمس  یعنی  عام؛  مفهوم عرف  در   )Virgin( باکره  واژۀ 
نشدن توسط مردی. اما باکره در جنبۀ خاص و معنای 
باکره:  خدابانوان   / بولن  )شینودا  الگویی اش  کهن 
دست  که  دارد  اشاره  زن  روان  از  بخشی  به   )1384
نخورده و تحت تسلط و تملک مردان درنمی آید. باکره 
به این معنا یعنی بخش مهمی از روان زن از هیچ مردی 
از  قبل  است. وجودش  مال خودش  و  نپذیرفته  تأثیر 
هر مرد و فرهنگ و سنتی، اول به خودش تعلق دارد. 
باکره بخش خالص جوهر شخصیتی زن و ارزش های 
اوست و از آن جهت ناب و خالص مانده که به نمایش 
گذارده نشده، چون امری مقدس محافظت گردیده و 
فرصت  مردانه  شدۀ  تحریف  قضاوت های  از  دور  به 

بیان یافته است.
سارا هم چون دخترش لوسی به خاطر دیگران و قواعد 
آن ها زنده گی نمی کند. او برای جسم و لذت و روح 

ارتباط دارد و یک زنده گی رها  با مردها  آشفتۀ خود 
و القید را انتخاب می کند. لوسی و سارا در یک چیز 
عام  قواعد  و  دیگری  برای خوشایند  مشترک هستند، 
زنده گی نمی کنند. اما انتخاب سارا به مرگ می انجامد 
نه به زنده گی. او برای خود زنده گی می کند اما غمگین 
لذتی  است،  لذت  از حجِم  پوشیده  که  است. خودی 
نیست.  او  مادرانۀ  زنانه گی و  از جنس  لذتی که  سبز. 
لذت سبزی که در شعرهایش به َسندل سبز یاد می کند 
در  قرمز  سندل  به  لوسی  همچون  نتوانست  این که  و 
توصیف حاِل  که  َسندل هایی  یابد.  زنده گی اش دست 
نماد  که  سبزی  َسندل  است.  فلم  نمادین  و  شخص 
بهشت اوست. برای دخترش می نویسد: »من برای مادر 
َسندل های  آن  ببخش. من  را  نشدم، من  بودن ساخته 
سبز را نگاه داشتم اما نتوانستم از تپه به پایین برگردم.... 
من این سندل ها را پوشیدم تا از بقیه جدا بمانم.... آن 

َسندل های سبز کجا رفتند؟...«
لوسی در ابتدای ورودش با پای برهنه در حال رفتن 
از روی خاک های قرمز به طرف استخر است تا شنا 
کند، کفشی از طبقۀ باالی خانه به جلو پایش می افتد و 
می ایستد. کفش در معنای نمادین در واقع حایلی ست 
بین ما و زمین تا مانع این شود که سطح ناصاف زمین 
سر  به  بهشت  در  که  کنیم  فراموش  و  کنیم  لمس  را 
برای خوش گذرانی  یعنی جایی که در اصل  می بریم. 
تعبیه نشده است. لوسی می خواهد گرفتار زمین بهشتی 

نشود و بتواند زمین را با پاهایش لمس کند.
بیمار  و  نویسنده  آلکِس  با  لوسی  که  اولی  در صحنۀ 
و  مادر  تندیس  یک  کنارشان  در  می کند،  مالقات 
فرزند است که شب تاریِک ایتالیا بر آن سایه انداخته 
تنها کسی است  است. آلکس در میان جماعت آن جا 
از  که همانند لوسی عشق برایش گران بهاست. لوسی 
آلکس می پرسد؛ آیا مادرش را به خاطر می آورد که یک 

جفت کفش سبز داشت؟!
لوسِی باکره که در تاریکی و ظلمت گم شده است، به 
روشنایی این بهشِت بکر قدم می گذارد. او در شناخت، 
یافتن پدر واقعی اش است که  با  دچار خسران است، 
حقیقت را می فهمد. عشق بی پایه اش به نیکولو و راز 
و  تاریکی  این  از  را  او  که  پدری  را.  اوسفالدو  پنهاِن 
رنج به در خواهد کرد. لوسی وقتی پدرش را می یابد، 
پنهان  اوسفالدو  توسط  سال   4 که  را  عشقی  می تواند 

بوده بفهمد و ببیند.
باکره  هنوز  که  »توسکانی«  در  بهشت گونه  دهکده یی 
صدا  آلوده گی های  و  برق  کابل کشی های  با  و   است 
بکارت  می دهد.  دست  از  را  باکره گی  دارد  کم کم 
»ایتالیا«  انعکاس  هبوط.  از  قبل  است،  بهشت  یادآور 
تصویری از بهشت در قالب جهان مادی است  که در 
آن امکان شکوفایی ذوق و تبلور 
هنری  آثار  و  عرفانی  اندیشۀ 
بی جانش  اشیای  و  طبیعت  در 
کشور  این  تاریخ  می آید.  پدید 
و  برجسته  هنرمندان  بیشترین 
شهیر  مجسمه ساز  هم چون  یکتا 
چون  شاعری  و  آنژ«  »میکل 
»دانته« را در فلورانس به خودش 
و  شاعر  »دانته«  است.  دیده 
در  وسطا  قرون  بزرگ  نویسندۀ 
آغاز  دوزخ  با  که  الهی«  »کمدی 
در  که  می دهد  شرح  می شود، 
است  شده  اسیر  تاریک  جنگلی 
بیابد.  را  راست  راه  نمی تواند  و 
جنگل  آن  از  می کند  سعی  او 
ترسناک رهایی پیدا کند، ولی با 
گناهانی روبه رو می شود که مانع 
از  عروج و رهایی اش می شوند. 
آن ها می گریزد و با »ویرژیل« که 
از وابسته گی  نماد عقل و عاری 
دنیوی است، آشنا می شود. دانته 
برزخ  کوه  دامنۀ  در  را  خود 
می یابد. در اوج این کوه، بهشت 
سکونت  محل  که  است  زمینی 
بوده  گناه  از  پیش  حوا  و  آدم 
است. روح در این جا پاکی نهایی 
را باز می یابد و از برزخ می رود.

مانند  احساسی  فلم،  این  دیدن 
اشعار  از  قطعه شعری  خواندن 
کمک  با  می دهد.  به دست  دانته 
»داریوش  استادانۀ  فلم برداری 
و  شاعرانه  احساس  خنجی« 
بیشتر حس می شود  فلم  نمادین 
منطقه  این  زیبایی  توانسته  که 
نقاشی  تابلوی  یک  هم چون  را 
کند.  ثبت  بهشت  از  و تصویری 
مخصوصًا  دایانا  و  ایان  خانوادۀ  برهنه گی  و  رهایی 
صحنه یی که دسته جمعی به استخر می روند، به گونه یی 
را  »دانته«  دوزخ  اشعار  و  برهنه  نقاشی های  بازتاب 
آدم و حوا همراه  آفرینش  نقاشی های  مجسم می کند، 
با نوعی از موسیقی دلنشین که عرفان شرقی را به یاد 
بکر  و  پاک  دو  هر  که  »اوسفالدو«  و  لوسی  می آورد. 
هستند، در باالترین نقطۀ تپه زیر درخت بزرگی با هم 
به  شعر  از  قطعه  این  می کنند.  تجربه  را  رابطه  اولین 
ذهن می آید که در اوج این کوه، بهشتی است که محل 
سکونت آدم و حوا پیش از گناه بوده است. جایی که 
بکارت لوسی از دست می رود در باالترین نقطۀ تپه در 
زیر یک درخت تنومند است. درخت هایی که »ایان« از 
آن ها تندیس آدم ها را می سازد. درختی که قرار است 

تندیس به یادماندنی لوسی باشد.
افراد را  در سنت گذشته ها این گونه بود که نسب نامۀ 
هم چون درختی به شمار می آوردند. درختی که نشان 
و نمادِ اصالت و ریشه اش است. لوسی زمانی حقیقت 
را می فهمد که تصویر مادر و فرزند را که نشاِن خود و 
مادرش است، بر روی تندیس درخت می بیند. تندیس 
یادآور  شده،  ساخته  ایان  توسط  که  فرزندی  و  مادر 
مادر  است،  »میکل آنژ«  معروف  فرزند  و  مادر  تندیس 
مقدس در حالی که بدن فرزندش را در آغوش گرفته، 
تجلی آرامش و عظمتی است که این غِم بزرگ را در 

آغوش گرفته است.
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لغزش کوه؛ این بار در...
و  اند  شده  جایگزین  دوستان خود  خانه  به  قریه  این  از 
به  باز  فضای  در  بارانی  و  سرد  هوای  در  دیگر  شماری 
گفت:  قریه  باشنده گان  از  یکی  الیق،  سید  برند.  می  سر 
»به خاطر رانش زمین از قریه خارج شده ایم. یک تعداد 
خانه دوستان شان رفته اند، و تعدادی دیگر سر زمین های 

زراعتی هستند. تا حاال هیچ کمکی به ما نشده است.«
با صدور  که  می گویند  بامیان  در والیت  محلی  مقام های 
دستور تخلیه قریه می خواهند از فاجعه احتمالی جلوگیری 
کنند. آصف مبلغ، معاون والی بامیان گفت که لغزش این 

کوه قریه مجاور را نیز تهدید می کند.
آقای مبلغ افزود: »این ساحه تقریبًا 90 درصد تخلیه شده 
است. ما در تالش هستیم که قریه را کاماًل تخلیه کنیم و 
تحت  را  اینها  موقت  و سرپناه های  کمپل  دادن خیمه،  با 
زمین  لغزش  سرنوشت  که  زمانی  تا  و  بگیریم  حمایت 
معلوم نشده، به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم کسی اینجا 

مسکن گزین شود.«
همکاری  در  دولتی  ادارات  که  گفت  بامیان  والی  معاون 
اند.  رسانده  بیجاشده گان  به  خیمه  موسسات  برخی  با 
و  مواد  داریم.  کم  خیلی  امکانات  »متأسفانه  افزود:  او 
امکاناتی را که داریم همراه با موسسه های همکار به اینها 

می رسانیم.«
هرچند مردم روستای سرخ جوی خانه های خود را ترک 
کرده اند، اما هنوز مواشی خود را در همانجا نگهداری می 

کنند زیرا جایی برای آنها ندارند.
مردم خواستار کمک های اضطراری اند.

که  می گویند  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  مسووالن 
پیشگیری از وقوع یک فاجعه انسانی آنها را واداشته است 
تا به تخلیه این قریه شروع کنند. رضا رفعت، رئیس این 
اداره گفت که یک کمیته به منظور شناسایی خانواده های 
کمک  و  شده  تشکیل  ها  کمک  هماهنگی  برای  نیازمند 

رسانی به زودی آغاز می شود.
رفعت افزود: »حدود 50 خانه که 100 فامیل می شود در 
زمین  هزار جریب  در حدود یک  می کنند.  زندگی  اینجا 
مقدار  افزود که یک  او  دارد.«  قرار  این کوه  زراعتی زیر 

البسه به مردم نیازمند توزیع شده است.
یکی از خانم های بیجا شده از این قریه گفت: »با توجه 
به حادثه طبیعی در بدخشان، ما هم ترسیدیم و منطقه را 
در  هم  کودکان  و  بیاید  باران  هم  باز  شاید  کردیم.  ترک 

بیرون اند.«
هفته گذشته لغزش یک کوه در بدخشان بخش اکثر یک 
قریه را زیر خاک کرد و جان حدود 300 نفر را گرفت. در 

اثر این حادثه حدود 75 هزار تن بیجا شدند.

منوچهر
در فاصلۀ انتظار یک ونیم ماهۀ اعالم نتایج نهایی انتخابات، 
کمیسیون های  کارِ  بر  ناظر  مردم  همۀ  این که  از  جدای 
پشِت  اتفاقات  به  هم  چشمی  گوشۀ  بوده اند،  انتخاباتی 
که  نشست هایی  داشته اند.  ریاست جمهوری  ارگ  پردۀ 
برگزار  ارگ نشینان  و  رییس جمهور  محور  در  شبانه روزی 
از سوی حکومت تالش هایی  در ظاهر  می شوند، هرچند 
در  اما  شده اند،  خوانده  انتخاباتی  تنش های  کاهِش  برای 
حقیقت، همۀ آن ها به خاطر چانه زنی های شخصی و گروهی 

صورت گرفته و می گیرند.
با  از جلساِت خصوصی  این نشست ها  در وهلۀ نخست، 
کمشنرهای کمیسیون ها آغاز شد که بیشتر آن، در روزهای 
پیش از برگزاری انتخابات بود و چندی نیز در ایامِ شمارش 
آرا. اما پس از آن که تقلب های گسترده صورت گرفت و 
هم چنان، زمزمه های رفتِن انتخابات به دور دوم آغاز شد، 
نیز  ریاست جمهوری  ارگ  در  پرده  پشت  دیدوبازدیدهای 
نامزداِن  بیشتر  مالقات شونده ها  این بار  که  یافتند  تشدید 

پیشتاز انتخاباِت ریاست جمهوری بودند. 
با  مالقات  ویژه  به  نشست ها،  چنین  که  می شود  گفته 
کمشنرهای کمیسیون های انتخاباتی، نقش زیادی در رفتن 
انتخابات به دور  انتخابات به دور دوم داشته؛ چون رفتِن 
دوم، تنها راه رسیدن به هدف از نظر آقای کرزی شمرده 

می شود.
نامزدان  با  دیدارهایی  کنون  تا  کرزی  آقای  حال  عین  در 
به خصوص  است؛  داشته  نیز  ریاست جمهوری  پیش تاز 
در  و  داشت  پیش تاز  دونامزد  با  کرزی  آقای  که  دیداری 
رسانه ها به عنوان »آماده گی ها برای برگزاری تحلیف« نام 
گرفته شده بود نیز نشان می داد که آقای کرزی در تالش 
ائتالف و  از مجراهای  و   بزند  را دور  انتخابات  تا  است 
کنار آمدن ها وارد معامله شود که بدون شک در این روزها 

دیده می شود که همه این تالش ها محکوم به شکست شده 
اند.

و اما آقای کرزی چه می خواهد، چرا این گونه بازی زرگری 
تأثیر  انتخابات  روی  می تواند  آن  نتیجۀ  که  انداخته  به راه 

بسیار منفی بگذارد؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است؛ آن چه که زمزمه اش 
ابقای  دنبال  به  کرزی  رییس جمهور  پیچیده!...  همه جا  در 
غیرمستقیم.  و چه  مستقیم  به صورت  چه  است،  قدرتش 
او می خواهد افرادش را در کابینۀ آینده داشته باشد و نیز 
نقش خودش به عنوان یک مهرۀ تاثیرگذار در سیاست های 
روند  یک  در  که  است  طبیعی  اما  شود.  حفظ  افغانستان، 
دموکراتیک و انتقال قدرت از مجرای قانونی ، این خواستۀ 
ایجاد  بنابراین،  نمی شود.  برآورده  کرزی  رییس جمهور 
گزینه یی ست  تنها  دموکراتیک،  روند  در  تقلب  و  بحران 
که آقای کرزی را به مقصد نزدیک می کند؛ چون تنش و 
بحران، پای مصلحت را به میان می آورد و مصلحت می تواند 

اهداف آقای کرزی را برآورده سازد. 
کرزی  آقای  پیش بینی های  شده،  آغاز  بحران  که  اکنون 
نادرست از آب درآمده است. زیرا بنا بر یافته ها، هیچ یک 
از نامزدان پیشتاز انتخابات، از آرای شان نمی گذرند و هر 
دو آماده گی  شان را برای رفتن به دور دومِ انتخابات اعالم 
کرده اند و این شرایط خودبه خود نشان می دهد که نامزداِن 
بار مصلحت نمی روند و رییس جمهور کرزی  پیشتاز زیر 
دوم  دور  به  انتخابات  که  در صورتی   - قانون،  طبق  باید 

برود- زمینۀ برگزاری انتخابات دورِ دوم را فراهم سازد.
این در حالی است که مقامات کمیسیون انتخابات، گفته اند که 
آماده گی برگزاری انتخاباِت دور دوم را در زمان تعیین شدۀ 
آن ندارند؛ حال آن که پیشتر برعکس، از آماده گی های فراوان 
سخن می گفتند. افزون بر آن، حکومت نیز در شرایط کنونی 
با چالش های اقتصادی و امنیتی روبه روست که نمایان گر آن 

است که برگزاری انتخاباِت دور دوم به این آسانی ممکن 
نیست؛ نه توانایی امنیتی وجود دارد و نه هم توانایی مالی. 
حتا جامعۀ جهانی نیز از پرداخت هزینۀ انتخابات دورِ دوم 
انکار کرده و در نتیجۀ کالم این که، حکومت بحران را ایجاد 

کرده اما اکنون از مهار آن عاجز مانده است.
البته این سخن به معنای آن نیست که رییس جمهور کرزی و 
همراهانش از ادامۀ کارِ تنش آفرینی و رسیدن به اهداف شان 
دست کشیده اند، بل هنوز هم در تالش اند تا با چانه زنی ها و 
مصلحت ها، بازی  آغازکردۀشان را به پایان برسانند؛ چنان که 
هنوز هم دیدوبازدیدها جریان دارد و گفته می شود که اینک 
برای  پیشتاز  نامزداِن  آقای کرزی در صدد جلب رضایِت 
تغییر قانون اساسی است تا در پی آن، نظام سیاسی کشور 
را تغییر دهد و در نتیجه، زمینۀ حضور دو نامزد پیشتاز در 

رأس قدرت فراهم آید.
با توجه به اوضاع سیاسی کشور، آن قدر هم آسان نیست که 
نامزدان پیشتاز انتخابات با برنامه های آقای کرزی همسویی 
نشان دهند. این بار صالحیِت تصمیم گیرِی نامزدان انتخابات، 
بیشتر دسِت مردم است تا خودشان. در نتیجه، پافشاری های 
ارگ ریاست جمهوری تنها باعث خواهد شد که تقلب های 
انبوهی  با  انتخابات  نیز  انتخاباتی درست بررسی نگردد و 
از مشکالت و نارسایی ها به دور دوم برود. مشکالتی که 
خودبه خود از یک انتخاباِت غیرشفاِف دیگر و به دنبال آن، 
از یک آیندۀ سیاسی تاریک و بسیار مغشوش خبر می دهد. 
در حالی که اگر بررسی درست و قانونی صورت بگیرد و 
بیابد،  پایان  بررسی ها  روند  در  ریاست جمهوری  دخالت 
حتم وجود دارد که سرنوشت انتخابات در همین دور اول 
روشن  شود. اما اکنون برنامه های شخصی آقای کرزی، مانع 

وضاحِت این روند دموکراتیک شده است. 
بنابراین اگر پای ارگ از قضیه انتخابات بیرون کشیده نشود 

افغانستان راهی سرزمین بحران خواهد شد!
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تالش های ارگ محکوم به شکست است

مهران موحد 
توسعه  از  حاضر  حال  در  اسالمی  کشورهای  بی گمان، 
جهان  در  عرصه ها  همۀ  در  بشری  جامعه های  نیافته ترین 
فراوانی دست  با مصایب و مشکالت  اسالم  استند. جهان 
و  مصایب  این  از  یافتن  رهایی  که  می کند  نرم  پنجه  و 
تدبیری  و  کیاست  و  جدی  عزمی  نیازمند  نابسامانی ها 
خردمندانه و برنامه ریزی یی دقیق از سوی نخبگان و عقالی 

جهان اسالم است.
نابسامانی ها و مصایبی که کشورهای اسالمی  این  از  یکی 
دچار آن شده اند حضور نسبتًا نیرومند و پُر سر و صدای 
که  است  اسالمی  جامعه های  در  مذهبی«  »افراط گرایان 
توجیه  اسالم  و  خدا  نام  به  را  خود  ننگین  عملکردهای 
و  وحشیانه  کارهای  ارتکاب  با  روزه  همه  و  می کنند 
بهانۀ  به خود جلب می کنند و  را  ددمنشانه توجه رسانه ها 
را  مسلمانان  تا  می دهند  اسالم  دشمنان  دست  به  خوبی 
موجوداتی وحشی و عقب مانده و تمدن ستیز معرفی کنند. 
دهکده یی  به  جهان  ماهواره  و  اینترنت  یاری  به  که  حاال 
آبی- کرۀ  روی  در  انسان  میلیون ها  شده  تبدیل  کوچک 
خاکی زمین، گواه صحنه های سر بریدن و کشتن انسان ها و 
رفتارهای خشونت آمیز از سوی افراط گرایان مذهبی استند 
می شوند.  آگاه  آن ها  به وحشی گری  مربوط  از خبرهای  و 
طبعًا میلیون ها آدمی که این گونه خبرها را دریافت می کنند 
به نخستین چیزی که فکر می کنند پیوند داشتن خشونت و 
تمدن ستیزی و دشمنی با خرد و منطق انسانی مسلمانان با 
اسالم و قرآن است نه این که بروند سراغ عامل های اجتماعی 
و سیاسی و فرهنگی یی که موجب گشته مسلمانان در فقر و 
بدبختی نگه داشته شوند و به مصیبت های عدیده یی گرفتار 

آیند.
مردم افغانستان سال ها با گوشت و پوست خود مشکالتی 
را که افراط گرایان مذهبی بر آن ها تحمیل کرده اند احساس 
افراط گرایی  جریان  به  نسبت  کافی  شناخت  و  اند  کرده 
جریان  وجود  که  می دانند  خوبی  به  و  دارند  مذهبی 
و  خطرناک  چه قدر  کشور  یک  در  مذهبی  افراط گرای 

ریشه برانداز و فاجعه بار است.
افراط گرایان دینی در برخی از کشورهای دیگر اسالمی نیز 

حضوری چشمگیر دارند.
»طالبان  با  زیادی  شباهت  که  تندرو  گروه های  از  یکی 
الگوی  از  که  می شود  گفته  حتا  و  دارد  افغانستان« 
حکومت داری طالبان پیروی می کند و اخیراً زبان زد رسانه ها 

شده گروه »بوکو حرام، Boko Haram( است. 
»بوکو حرام« در زبان محلی نیجیریه معنای »آموزش غربی، 
حرام است« را افاده می کند. بوکو حرام، گروهی تندرو است 
که برضد حکومت نیجیریه دست به مبارزۀ مسلحانه می زند 
و می خواهد آن را سرنگون کند چراکه از نظر آن ها حکومت 
کنونی نیجیریه، حکومتی سکوالر است و »احکام خدا« را 
اجرا نمی کند. گروه یاد شده طرفدار تعطیل شدن مدارس/ 

با  شریعت-  قوانین  اجرای  خواستار  و  عصری  مکاتب 
قرائت طالبانی یی که از قوانین شریعت دارد- است. این در 
حالی است که قوانین شریعت اسالم از سال 1999 ترسایی 
اکثریت  دارای  مسلمانان  که  جایی  نیجریه-  ایالت   12 در 

اند- در معرض اجرا گذاشته شده است.
تا  زمان  آن  از  و  شد  تأسیس   2002 سال  در  حرام  بوکو 
زده  مردم  وسیع  اختطاف های  و  کشتارها  به  دست  کنون، 
و  پلیس  برضد  را  پرشماری  حمله های  توانسته  و  است 
ساختمان های دولتی و مراکز خدمات شهری و فروشگاه ها 
»بوکو  تندرو  گروه  مورد،  تازه ترین  در  کند.  سازماندهی 
حرام« موفق شد در طی حمله یی مسلحانه به یک مکتب/ 
این  دختر  دانش آموز   200 از  بیشتر  شبانه روزی  مدرسۀ 
مکتب را برباید و بدین گونه آوازه یی جهانی پیدا کند. یک 
نوار ویدیویی که در اینترنت پخش شد رهبر بوکو حرام، 
ابوبکر شکائو، را نشان می دهد که مسؤولیت ربودن بیش 
از 200 دانش آموز دختر را برعهده می گیرد و می گوید که 
آن ها را به عنوان کنیز در بازارها خواهد فروخت چرا که 
ویدیو  این  در  او  است!  داده  او  به  را  کار  این  اجازۀ  اهلل 
می گوید:»من دختران شما را در بازار می فروشم. من به شما 
دستور داده بودم که باید به آموزش های غربی نقطۀ پایان 
بگذارید و دختران تان را از رفتن به مدرسه های غربی منع 
ازدواج  و  کنند  ترک  را  آموزش  باید  کنید. دخترهای شما 
آن ها  بفروشم.  را  آن ها  که  داده  دستور  من  به  کنند... خدا 

اموال خدا هستند و من به اوامر خدا عمل می کنم.«
به  معتقد  حرام«  »بوکو  گروه  اعضای  که  آن جایی  از 
دوری گزینی از جامعۀ کفری نیجیریه هستند این گروه در 
آغاز به نام »جنبش هجرت« یاد می شد. طرفداران این گروه 
جاهلی  و  کافر  جامعۀ  از  اند  موظف  آن ها  که  اند  معتقد 
قوانین  برقرار نشده و  نیجریه که در آن حکومتی اسالمی 
اسالمی در آن اجرا نمی شود هجرت کنند. آن ها گروه های 
در  گروه ها  این  که  چرا  می کنند  تکفیر  را  اسالمی  دیگر 
جامعۀ کافر زندگی می کنند و حاکمیت غیر خدا را پذیرا 
شده اند. در این جا به روشنی دیده می شود که این گروه به 
شدت متأثر از اندیشه های تندروانۀ سید قطب است. البته به 
درستی روشن نیست اعضای این گروه شناخت مستقیمی 
نسبت به سید قطب و نوشته هایش دارند یا این که این افکار 
ممکن است  البته  است.  رسیده  آن ها  به  دیگران  واسطۀ  به 
اندیشه های  و  نباشد  درست  گزینه  دو  این  از  هیچ کدام 
تکفیری از فرآورده های فکری اعضای بوکو حرام باشد و 

هیچ ربطی به سید قطب نداشته باشد.
یکی از ویژگی های این گروه، مبارزۀ بی امان و قاطع آن با 
مظاهر زندگی مدرن است. این گروه شرکت در انتخابات 
و پوشیدن تی شرت و پتلون و درس خواندن در مکتب های 

عصری را قدغن کرده است.
پدیده های  با  حرام  بوکو  کورکورانۀ  مخالفت های  ظاهراً 
مدرن در میان مردم نیجیریه که خاطرات خوبی از استعمار 

استعمار  آمدن  از  پیش  دارد.  هواخواهانی  ندارند  غربی 
بریتانیا به نیجیریه، »خالفت سوکوتو« بر قلمرو وسیعی که 
شمال نیجریه بخشی از آن بود فرمانروایی می کرد. از همان 
دوره تا اکنون، بخشی از مردم نیجیریه با آموزش های غربی 

و سبک زندگی غربی دشمنی می ورزند.
نیجیریه، پُرجمعیت ترین و بزرگ ترین کشور افریقایی است. 
در این کشور حدوداً یک صد و شصت میلیون نفر زندگی 
دیگر  نیم  و  اند  مسلمان  آن ها  از  نیمی  تقریبًا  که  می کنند 
آن ها مسیحی. شمال نیجیریه که خاستگاه بوکو حرام است 
منطقه یی فقرزده است و این مسأله باعث شده که گروه های 
بتوانند از مردمان  تندروی همچون »بوکو حرام« به آسانی 

آن جا سربازگیری کنند.
بی بی سی  رادیو  با  مصاحبه  در  تحلیل گران  از  یکی  باری 
در بارۀ اقدام طالبان در مورد تخریب تندیس های بودا در 
بامیان گفته بود:»طالبان با منفجر کردن تندیس های بودا در 
اسرائیل  اگر  بدنام ساختند که  را  اسالم  اندازه یی  به  بامیان 
در صد سال تالش می کرد نمی توانست مثل طالبان، آبروی 

اسالم را ببرد.«
آشنایی  که  افرادی  هرگاه  بزنیم.  حرف  بی تعارف  بیایید 
کانال های  یا  اینترنت  طریق  از  ندارند  اسالم  با  درستی 
را  حرام«  »بوکو  رهبر  مثل  آدم هایی  سخنان  تلویزیونی، 
مسلمانان  و  اسالم  آیین  به  نسبت  برداشتی  چه  بشنوند 
انتقاد  غربی  رسانه های  از  همیشه  ما  می آورند؟  دست  به 
می کنیم که چرا »اسالم هراسی« را تبلیغ می کنند و تصویری 
دل آزار از اسالم و مسلمانان به مخاطبان خود ارائه می کنند. 
با این رفتارهای شنیع و  آیا گاهی از خود پرسیده ایم که 
زشت گروه های تندرو که نام اسالم عزیز را با خود یدک 
می کشند، رسانه های غربی چه نیازی به تبلیغات منفی برضد 
رسانه های  برای  کافی  قدر  به  مسلمانان  دارند؟  مسلمانان 
اسالم ستیز، خوراک تهیه می کنند و نیازی به بزرگ نمایی و 

دروغ بافی رسانه های غربی نیست.
اسالم  جهان  در  مذهبی  نهادهای  و  دینی  مراجع  هرچند 
همانند جامع االزهر و اتحادیۀ علمای مسلمان به ریاست 
دکتر یوسف قرضاوی و... رفتارهای بربرمنشانۀ بوکو حرام 
کارهای  این گونه  از  مبّرا  را  اسالم  و  اند  کرده  محکوم  را 
در  ماجرا  تلخی  دریغ مندانه  ولی  اند؛  دانسته  شناعت آلود 
علمای  و  اسالم  جهان  نخبگان  که  قدر  هر  که  این است 
میانه رو و روشن بین اسالمی بکوشند »چهرۀ رحمانی اسالم« 
و  ناسنجیده  رفتار  دهند،  قرار  جهانیان  دید  معرض  در  را 
و  طالبان  همچون  گروه هایی  جاهالنۀ  و  عقب گرایانه 
پنبه خواهد کرد و  را  آنان  و... همۀ رشته های  بوکو حرام 
نقشه های شان را نقش برآب خواهد ساخت، چه این که از 
قدیم گفته اند:»دو صد گفته چون نیم کردار نیست.« عقل 
عوام در چشم شان است و هر چیزی را که با چشمان خود 

ببینند باور می کنند.

»طالباِن افریقایی« و جنایت به نام خدا و اسالم

بـحران مدیریت در...
گرسنه و بی  آب ونان هستند؟ 

شده  سبب  کمک ها،  سازمان  دهی  و  مدیریت  فقدان 
وضعیت  در  همچنان  ارگو  باشنده گان  که  است 
نابهنجاری به سر ببرند. حکومت افغانستان حتا قادر به 
توزیع عادالنۀ کمک ها و تشخیص افراد و خانواده های 
مستحق و نامستحق نیست. ناتوانی و ضعف مدیریِت 
حکومت سبب شده است که افراد مسلح غیر مسوول 

برای به دست آوردن این  کمک ها به جان هم بیافتند.
و  درد  داشتن  با  باریک،  قریۀ آب  از ساکنان  بسیاری 
در  قربانیان شان  جست وجوی  مشغول  بزرگ،  اندوه 
که  کرده اند  اعالم  بارها  آن ها  هستند.  خاک  انبار  زیر 
باید  حکومت  نمی خواهند؛  نان  و  آب  حکومت  از 
قربانیان شان را از زیر خاک بیرون کشد. اما حکومت 
»گور  دستور  خویش،  سِر  دردِ  کم کردن  برای  محلی 
دسته جمعی« داد و از جست  وجوی قربانیان شانه خالی 
کرد که این کار با واکنش تند فامیل  های قربانیان روبرو 

شد. 
حکومت نه  تنها تا حاال نتوانسته برای مردم نان و آب 
و مسکن تهیه کند که قربانیان این حادثه را نیز از زیر 
انبار خاک بیرون نکشیده است. این درحالی است که 
اجساد  کشیدن  بیرون  برای  ایران  و  چین  کشورهای 

قربانیان ابراز آماده گی کردند.
و  دولتی  مقام های  که  هستند  نگران  مردم 
کمیسیون هایی که در زمینۀ رسانیدن کمک های اولیه به 
باشنده گان آب باریک موظف شده اند، این کمک ها را 
حیف ومیل نمایند. این نگرانی با توجه به میزان فساد 
مقام ها  از  برخی  مردۀ  وجدان  و  دولتی  نهادهای  در 

می تواند موجه و قابل درک باشد.   
حاال حکومت افغانستان باید تمامی تمرکز خود را روی 
ایجاد سرپناه و نیازمندی های اولیۀ مردم آب باریک کند 
افغانستان و کشورهای  مردم  نگذارد که کمک های  و 

دوست، حیف ومیل و نابود گردد.
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تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین رده بندی فیفا سقوط 
چشمگیر داشته است.

فدراسیون جهانی فوتبال روز پنج شنبه و در فاصله 35 روز 
مانده به آغاز بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان، رده بندی 

بهترین تیم های فوتبال جهان را منتشر کرد.
در بین تیم های آسیایی پس از ایران که در صدر آسیا قرار 
دارد، جاپان، ازبکستان، کره جنوبی و استرالیا در رده های 

دوم تا پنجم قرار دارند.
دو  صعود  فیفا،  رده بندی  آخرین  توجه  جالب  نکات  از 
پله ای برزیل، میزبان جام جهانی است که در جایگاه چهارم 

ایستاده است.
ترین های رده بندی فیفا

اسپانیا صدرنشین 
هیچ تیم صعود به ده تیم برتر 
هیچ تیم خروج از ده تیم برتر 

13 مجموع بازی های ماه اخیر 
لوئیس،  سنت  گره نادا،  دومینیکن،  تیم با بیشترین بازی 

سنت وینسنت، گرنادینس هر کدام سه بازی
تاجیکستان 41 امتیاز بیشترین جهش از نظر امتیاز 

موریتانی 13 پله صعود بیشترین جهش از نظر رتبه 
افغانستان 22 امتیاز بیشترین افت از نظر امتیاز 

افغانستان 6 پله سقوط بیشترین افت از نظر رتبه 

ده تیم برتر جهان

1- اسپانیا

2- آلمان

3- پرتغال

4- برزیل

5- کلمبیا

6- اروگوئه

7- آرژانتین

8- سوئیس

9- ایتالیا

10- یونان

در جام جهانی  قهرمانی  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
تاکید  حال  این  با  دانست  خود  آرزوی  را  برازیل   2014
کرد که قهرمان نشدن در این رقابت ها لقب بهترین بازیکن 

جهان را از او نخواهد گرفت.
جهان  فوتبال  طالی  توپ  چهار  کسب  با  مسی  لیونل 
رکوردار به شمار می آید. این مهاجم آرژانتینی اگر نگویم 
باید  می آید  شمار  به  جهان  فوتبال  تاریخ  بازیکن  بهترین 
مستطیل  تاریخ  بازیکنان  بهترین  از  یکی  که  کنیم  اعتراف 

سبز است.
مسی در بارسلونا تمام افتخارات را به دست آورده است 
اما او در تیم ملی فوتبال آرژانتین عملکرد خوبی نداشته و 
انتظارات را برآورده کند. قهرمانی در جام  نتوانسته است 
نیافته  دست  آن  به  هنوز  مسی  که  است  افتخاری  جهانی 
برازیل   2014 جهانی  جام  در  که  است  امیدوار  او  است. 
این افتخار ارزشمند را هم به دست آورد و خود را از زیر 

فشار نجات دهد.

داشت  آرژانتین  »اوله«  روزنامه  با  که  گفتگویی  در  مسی 
او  دانست.  خود  آرزوی  را  جهانی  جام  در  قهرمانی 
جام  در  قهرمانی  آرزوی  که  کنم  انکار  گفت: نمی توانم 
جهانی 2014 برازیل را دارم با این حال قهرمان نشدن در 
این رقابت ها لقب بهترین بازیکن جهان را از من نخواهد 
فوتبال جهان قهرمانی  بازیکنان خوب  از  بسیاری  گرفت. 
در جام جهانی را تجربه نکرده اند. قهرمانی در جام جهانی 
را  او  و  است  بازیکنی  هر  ویترین  برای  بزرگی  افتخاری 
در جام  قهرمانی  کرد.  شادمان خواهد  و  بسیار خوشحال 

جهانی یک دستاورد منحصر به فرد است.
به  مسی  لیونل  که  افتخاری  تنها  جهانی  جام  در  قهرمانی 
دست نیاورده است. او با بارسلونا تمام افتخارات باشگاهی 
را به دست آورده است و با تیم ملی فوتبال آرژانتین هم 
جهانی  جام  و  المپیک  رقابت های  در  قهرمانی  شد  موفق 

جوانان را هم به دست آورد.
ملی  تیم  که  امیدوارم  افزود:  آبی-اناریها  آرژانتینی  ستاره 
فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی 2014 برازیل راه  یابد. 

آرزو دارم که فرصت حضور در آن دیدار را پیدا کنم.
مسی درباره این سوال که آیا نگران برخورد تند تماشاگران 
برازیلی با او نیست،اینگونه پاسخ داد: نه،چرا باشم. اصال 
نگران این موضوع نیستم. اصال به چگونگی برخورد مردم 
از  بسیاری  که  دارم  اطمینان  اما  نکرده ام  فکر  برازیل  در 
تیم  از  تا  داشت  خواهند  حضور  برازیل  در  هموطنانم 
کشور  دو  آرژانتین  و  کنند.برازیل  حمایت  خود  محبوب 
نزدیک به هم هستند. در آرژانتین تب فوتبال باال است و 
دارند. شک  ورزشگاه  در  به حضور  بسیاری  عالقه  مردم 

ندارم آرژانتینی ها زیادی به برازیل خواهند آمد.

معـادن افغانستان و رقـابت...
و  خود،  امنیت  مورد  در  سی(  )ام سی  چین  دولتی 
همچنین در مورد این که طالبان از آنها پول خواسته 
اند، ابراز نگرانی کرده اند.  ام سی سی در حال حاضر 
مذاکره  عینک  مس  قرارداد  شرایط  در  تغییر  برای 
می کند،  طوری که آنها دیگر مجبور به ساخت راه 
آهن، کارخانه پردازش، و دیگر زیرساخت ها نباشند.  

اکنون، در مس عینک هیچ خبری نیست.
در  که  حمله هایی  به  توجه  با  حال،  عین  در  هند، 
بیشتر  است  گرفته  صورت  آن  منافع  به  افغانستان 
هند  سفارت   ،2009 و   2008 سال  در  دارد.   ترس 
کشور  این  کنسولگری   ،2013 سال  در  و  کابل  در 
در شهر جالل آباد مورد حمله قرار گرفتند.  در سال 
2010، شبه نظامیان به مهمان خانه ای حمله کردند که 
بیشتر هندی ها از آن استفاده می کردند.  جای تعجب 
نیست، که در اوایل ماه نوامبر گذشته، سرمایه گذاران 
هندی در پروژه حاجی گگ تهدید کردند، که با توجه 
طرز  به  را  خود  فعالیت های  امنیتی،  نگرانی های  به 
چشم گیری کاهش خواهند داد، و رئیس اس ای آی 
ال حتا گفت که قرارداد هنوز نهایی نشده است.  در 
به  وابسته  پروژه حاجی گگ  که  آنجایی  از  نهایت، 
ام سی سی می گوید دیگر قصد  راه آهنی است که 
در  هند  سرمایه گذاری  آینده  ندارد،  را  اش  ساخت 

افغانستان کامال به مخاطره افتاده است.
آور  تعجب  امنیت  مورد  در  تشویش  اول،  نگاه  در 
است.  هر دو کشور در دیگر جاهای دنیا در شرایط 
اند.   امنیتی پروژه هایی را به پیش برده  بسیار دشوار 
کشور،  این  کارگران  شدن  کشته  از  پس  حتا  چین، 
از جمله  پاکستان،  به سرمایه گذاری های مختلف در 
ساخت و ساز بندر گوادر در بلوچستان، متعهد باقی 
مانده است.  به همین ترتیب، سرمایه گذاران هندی 
پروژه های بزرگ کشاورزی در اوگاندا را، حتا پس از 
آن که مردم محلی مخالف با این پروزه ها یکی از از 

کارگران هندی را کشتند، ادامه دادند.
در حقیقت، عوامل دیگری نیز مانع این سرمایه گذاری 
بازار جهانی،  در  قیمت مس  کاهش  می شوند.   ها 
است؛  ساخته  سود آور  کمتر  را  سرمایه گذاری 
داخلی،  بازارهای  در  فسفات  نبودن  دسترس  در 
فرآیندهای تصفیه را پیچیده تر ساخته است؛ و سردی 
اقتصادهای چین و هند در حال حاضر، تداوم پروژه 
های بزرگ را مشکل تر ساخته است.  در مورد مس 
عینک، چینی ها ادعا می کنند که نزدیکی این معدن با 
باقی مانده های یک شهر باستانی بودایی از دیگر موانع 
بر سر راه این پروژه است.  )برخی از تحلیل گران، 
با این حال، تردید دارند که چینی ها واقعا نگران آثار 

باستانی باشند.(
به ترس  نهایت  این حال، درنگ چین و هند در  با 
امنیتی برمی گردد  ترسی که فراتر از امنیت شخصی 
سرمایه گذاران و پروژه های آنها میرود.  چین به طور 
فزاینده یی نگران این است که شبه نظامیان اویغور 
در افغانستان )و پاکستان( پناه گاه دارند.  این نگرانی 
پس از حمالت تروریستی اخیر در چین شدت یافته 
است -- از جمله حمله با چاقو در ایستگاه راه آهن 
و رویداد میدان تیانمن، که پکن افراط گرایان اویغور 
ویلیام  گفته  به  نتیجه،  در  می داند.   مقصر  آن  در  را 
داریمپل، نویسنده »پکن اکنون به افغانستان بیشتر به 
عنوان یک مشکل امنیتی نگاه می کند تا یک فرصت 

اقتصادی.«
 مشکل هند، پاکستان است.  دهلی نو به خوبی آگاه 
است که دستگاه امنیتی پاکستان از فعالیت های هند 
در افغانستان ناراحت است.  مقامات هندی، از ترس 
حضور  به  تمایلی  نشود،  تحریک  پاکستان  که  این 
گسترده در افغانستان ندارند.  به عبارت دیگر هند، به 
ویژه، نمی خواهد گروه هایی که به نیابت پاکستان در 
افغانستان می جنگندند، مانند شبکه حقانی و القاعده، 
را خشمگین سازد.  مقامات اطالعاتی امریکا بر این 
باورند که حمله سال 2008 به سفارت هند در کابل 
را آی اس آی برنامه ریزی و شبکه حقانی اجرا کرد.  
های  دیدگاه  که  است  این  است  مشخص  آن چه 
بعدی هند، در  احتمالی  نارندرا مودی، نخست وزیر 
مورد پاکستان نسبت به مانموهان سینگ، نخست وزیر 
فعلی به مراتب تندتر است.  بر این اساس، مودی به 
آباد،  اسالم  خشم  از  جلوگیری  برای  زیاد،  احتمال 
طرف دار مهار فعالیت های اقتصادی هند در افغانستان 

نخواهد بود.
در  که  می کند  ایجاب  هند  ملی  منافع  حال،  این  با 
زیاد  احتمال  به  زیرا  کند،  احتیاط عمل  با  افغانستان 
در  بیشتری  تهدیدهای  با  امسال  از  پس  ها  هندی 
این که  نظرداشت  در  با  هستند.   روبرو  افغانستان 
می شوند،  خارج  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
رام کردن  توانایی  هنوز  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

طالبان را ندارند، و طالبان هنوز از حمایت پاکستان 
برخوردار استند، در سال 2015 وضعیت امنیتی بدتر 

خواهد شد.
سرمایه  محدوده  از  افغانستان  معادن  ماندن  بیرون 
وجود  با  نیست.   بدی  چیز  لزومٌا  خارجی  گذاری 
فراوان  ذخایر  از  بهره برداری  می شود  گفته  آن که 
ایجاد  به  کند،  خلق  اشتغال  می تواند  افغانستان 
اقتصاد  و  می کند،  کمک  نیاز  مورد  های  زیرساخت 
اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که  را تقویت می کند، 
مردم افغانستان از آن سود ببرند  یا این که درآمدهای 
به  افغانستان  مردم  میان  در  معادن  از  آمده  به دست 
شکل عادالنه تقسیم شود. با توجه به فساد گسترده 
در افغانستان، استفاده عادالنه از منابع طبیعی دور از 
سرمایه گذاری،  های  شیوه  می رسد.   نظر  به  امکان 
که  پروژه هایی  در  چینی،  کارگران  از  استفاده  مانند 
این کشور در آن سرمایه گزاری کرده است، همچنین 
نشان می دهد که در مورد منافع این پروژه ها به مردم 
افقانستان اغراق شده است.  قانون جدید معادن که 
می تواند جواب گوی برخی از این نگرانی ها باشد در 
معادن  است.)قانون  شده  زندانی  افغانستان  پارلمان 

هفتۀ گذشته در مجلس تصویب شد(.
منافع  سرمایه گذاری،  برای  مساعد  فضای  یک  نبود 
و  پکن  منافع  می زند.   گره  هم  به  را  هند  و  چین 
دهلی نو در یک افغانستان با ثبات بهتر تامین می شود.  
همکاری چین و هند احتماالً زمینۀ رشد شبه نظامیان 
محدود  افغانستان  در  را  چینی  ضد  و  هندی  ضد 
با  می توانند  کشور  دو  هر  نتیجه  در  که  می سازد، 
سرمایه گذاری در معادن افغانستان منابع طبیعی مورد 
نیاز جمعیت و اقتصادهای بزرگ خود را فراهم کنند.
پس  می تواند  استراتژیک  تغییر  یک  دلیل،  همین  به 
به  تفاهم  دست  هند  بگیرد:  شکل   2014 سال  از 
آن  های  نشانه  واقع،  در  می کند.   دراز  چین  سوی 
اکتوبر،  در حال حاضر به چشم می خورند.  در ماه 
را  مرزها  از  دفاع  در  همکاری  توافق نامه  طرف  دو 
اند  شده  متعهد  اخیر  روزهای  در  و  کردند،  امضاء 
و  باال  تراز  نظامی  مقامات  گفتگوهای  طریق  از  که 
خود  همکاری های  دریایی  نیروهای  میان  تماس ها 
را گسترش دهند.  و یک دیپلمات هندی به تازگی 
به من گفت که پکن می خواهد در مورد اتخاذ یک 
روی کرد مناسب برای مقابله با مشکل تروریسم در 

افغانستان با دهلی نو مشورت کند. 
افزایش می  را  امیدواری  این  نیت  این حسن  ظهور 
دهد که، اگر دو کشور بخواهند سرمایه گذاری های 
خود را در  معادن افغانستان گسترش بدهند، ممکن 
است به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند.  پیش 
از این در جاهای دیگر چنین شده است -- از جمله 
در  انرژی  منابع  در  مشترک  های  گذاری  سرمایه 

کلمبیا، سوریه و سودان.
با  هند  است.   بدیهی  کرد؟  خواهد  تغییر  این  آیا 
قابل  می تواند محدودیت های  مودی،  نخست وزیری 
توجهی در روابط حسنه با چین وارد کند.  در بیانیه 
»با  است:  آمده  مودی  پی  جی  بی  حزب  انتخاباتی 
های  گام  برداشتن  از  نیاز  در صورت   ... همسایه ها 

قوی و اتخاذ مواضع جدی دریغ نمی کنیم.«
عالوه بر این، باور کسانی که از نزدیک فعالیت های 
است  این  بر  می کنند  تعقیب  را  افغانستان  در  چین 
در  چین  سرمایه گزاری های  آن  هر  است  ممکن  که 
امنیتی،  وضعیت  گرفتن  نظر  در  بدون  افغانستان، 
استاد  و  مستندساز  هافمن،  برنت  یابد.   افزایش 
مشغول  حاضر  حال  در  که  وسترن  نورث  دانشگاه 
ساختن یک فیلم مستند در مورد سرمایه گذاری چین 
در مس  کار  که  گفت  من  به  است،  عینک  مس  در 
عینک به طور موقت متوقف شده است.  وی اضافه 
او  بود،«  خالی  میان  عینک  مس  ترک  »تهدید  کرد، 
کار  نزدیک«  آیندۀ  »در  چین  که  کند  می  بینی  پیش 

استخراج در مس عینک را آغاز می کند.
اگر چنین شود، انتظار نمی رود که پاسخ هند همانند 
دیگر  و  حقانی،  شبکه  طالبان،  حالی که  در  باشد.  
خارجی  نیروهای  خروج  با  هند  ضد  نشبه نظامیان 
چنگ و دندان نشان می دهند، دهلی نو مجبور خواهد 
بار  شد روش کم خطری را پیش بگیرد -- و یک 
طبیعی  منابع  سر  بر  رقابت  میدان  اکراه،   با  دیگر، 

جهان را به چین واگذار کند.
چین و هند ممکن است روزی بر سر منابع طبیعی 
اما،  افغانستان،  در  بروند.  هم  به جنگ  بنگال  خلیج 

دلیلی برای رقابت وجود ندارد چه رسد به جنگ.

منبع: 

http://southasia.foreignpolicy.com/
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ورزش

ورزش
رده بندی تازۀ فیفا

افت افغانستان و جهش تاجیکستان

مسی:

 قهرمانی در برازیل آرزوی من است

ما ناپدید... شکایات 
که بسیاری از شکایات آنان که قباًل در وقت قانونی 
بررسی  مورد  اند؛  شده  ثبت  کمیسیون  این  در 

کمیسیون شکایات قرار نگرفته است.
در آخرین جلسۀ علنی رسیدگی به شکایات )18روز 
کمیسیون  بحث  اساسی  محور  ثور(  پنجشنبه، 
شکایات انتخاباتی، رسیدگی به شکایاتی بود که از 
سوی داکتر عبداهلل درج شده بود؛ شکایاتی که قبال 

در جلسات علنی به آن پرداخته نشده بود.
نتایج برخی محالت، محاسبه  برگه های  ثبت مکرر 

ابتدایی  برگه های  ارقام  میان  اختالف  ارقام،  غلط 
شده،  ذکر  کمیسیون  سیستم  در  که  برگه هایی  و 
تقلب  سیستم،  این  در  باطل شده  مراکز  آرای  ثبت 
گسترده به نفع برخی از نامزدان ریاست جمهوری از 
شکایاتی بود که تیم داکتر عبداهلل به آن اشاره داشت.

گفتنی است کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بر 
اساس قانون باید به تمامی شکایات مربوط به نتایج 
ابتدایی تا تاریخ 18 ثور رسیدگی کرده و نتایج آن 
را به کمیسیون انتخابات ارسال نماید؛ تا نتایج نهایی 

انتخابات به تاریخ 24 ثور اعالم گردد.
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چند سال پیش یک جنرال بازنشستۀ ارتش هند در دهلی نو 
به من هشدار داد که ممکن است روزی چین و هند به جنگ 
هم بروند. نه بر سر قلمرو، مانند آنچه که در سال 1962 روی 

داد، بلکه بر سر منابع طبیعی در خلیج بنگال.
خلیج بنگال که در سواحل هند، بنگالدش و برمه واقع شده، 
مواد  طبیعی(،  گاز  و  نفت  )عمدتا  هایدروکاربن  از  سرشار 
معدنی )از جمله زیرکون و منگنایت(، و عناصر نادر است.  
هایدروکاربن(  ویژه  )به  گرانبها  کاالهای  این  دنبال  به  چین 
در  را  منطقه  طبیعی  گاز  منبع  در حال حاضر چند  و  است 
اختیار دارد.  دهلی نو، که مانند چین در پی شکار این کاالها 

بنگال را حیاط خلوت خود  از مدت ها پیش خلیج  است، 
می داند.  اگر این روند در سال های آینده ادامه یابد، رقابت 

ها ممکن است منجر به فوران خصومت شود.
چین و هند، برای جواب گویی به نیاز جمعیت میلیاردی و 
اقتصادهای در حال رشد خود، در یک مسابقه جهانی بر سر 
منابع طبیعی -- به طور عمده نفت و گاز، سایر منابع انرژی 
اند.  جستجوی  درافتاده  با هم  معدنی --  مواد  و همچنین 
تا  افریقا  صحرای  جنوب  و  هند  اقیانوس  از  طبیعی  منابع 
آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی -- و حتا قطب شمال  
گسترش یافته است.  هر دو کشور در حال مدرنیزه سازی 
بتوانند از آن برای دستیابی به  تا  نیروی دریایی خود استند 
منابع طبیعی در آبهای دور افتاده استفاده کنند.  رقابت بین 
دو کشور بیشتر با این ذهنیت در دهلی نو شدت گرفته است 
که هند اغلب مناقصه ها را به چین می بازد  چنانچه سال 
گذشته هند مناقصه سهم 8،4 درصدی میدان نفتی کاشاگان 

قزاقستان را به چین باخت. 

با توجه به نیاز سیری ناپذیر هر دو کشور به منابع طبیعی، 

تالش برای یافتن منابع جدید به طور مداوم جریان دارد.  و 
با این حساب، رقابت بر سر منابع طبیعی افغانستان منطقی 

به نظر می رسد.
خشکه  به  محاط  کشور  این  دارد.  زیادی  منابع  افغانستان 
میدان های نفتی آبی ندارد، اما ارزش منابع طبیعی آن، مانند 
مس، طال، لیتیوم و عناصر نادر، به 3 تریلیون دالر می رسد.  
در سال 2012، سازمان زمین شناسی ایاالت متحده، معدن های 
افغانستان را از هوا نقشه برداری کرد، تا سرمایه گذاران دقیقا 

بدانند که کدام ماده در کجا قرار دارد.
در  فعال  به طور  در حال حاضر  هند  و  بر این، چین  عالوه 
افغانستان سرمایه گذاری می کنند.  گروه  مواد معدنی  بخش 
مس  معدن  از  بهره برداری  قرارداد  چین،  دولتی  متالورژی 
عینک در والیت لوگر را با افغانستان بسته است، در حالی که 
یک کنسرسیوم هندی به رهبری شرکت دولتی 
استخراج  قرارداد  ال(  آی  ای  )اس  هند،  فوالد 
از  را  بامیان  والیت  در  حاجی گگ  آهن  معدن 
بزرگترین  پروژه  دو  این  است.   کرده  خود  آن 
شمار  به  افغانستان  در  اقتصادی  سرمایه گذاری 

می روند.
مواد  بخش  در  سرمایه گذاری  نهایت،  در 
سیاست های  راستای  در  افغانستان  در  معدنی 
موجود هند و چین می باشد. توافق استراتژیک 
امضاء  به   2011 سال  در  که  کابل  و  نو  دهلی 
را  معادن  استخراج  زمینه  در  همکاری  رسید، 
سرمایه گذاری  همین حال،  در  می دهد.   وعده 
آغاز  چین،  گسترده تر  سیاست  به  افغانستان  در 
چین،  غرب  در  زیربنایی  پروژه های  و  توسعه 

کمک می کند.
به  افغانستان  که  می شود  مانع  چیزی  چه  پس 

میدان نبرد چین و هند بر سر منابع طبیعی تبدیل نشود؟
فقط یک کلمه: بی ثباتی

در ماه های اخیر، پکن و دهلی نو گفته اند که با سرمایه گذاری 
در این کشور بی ثبات راحت نیستند.  مسووالن )و کارگران( 
گروه متالورژی...                                 ادامه صفحه 7

معـادن افغانستان

و رقـابت دو ابـرقـدرت
داکتر عبداهلل عبداهلل: نمایندۀ 

شکایات ما ناپدید شده است

رسیدگی به شکایات درج شده از سوی تیم 
داکتر عبداهلل عبداهلل نسبت به نتایج ابتدایی، 
علنی  جلسۀ  آخرین  بحث  اساسی  محور 

رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار گرفت.
 در پنجمین جلسۀ علنی کمیسیون شکایات 
از  به شدت  داکتر عبداهلل  نمایندۀ  انتخاباتی، 
انتقاد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارکرد 
از  بسیاری  که  بود  شده  مدعی  و  کرده 
شکایات آنان، که قباًل ثبت شده بود، ناپدید 

شده است.

عبداهلل  عبداهلل  داکتر  نمایندۀ  سجاد  زلگی 
تیم  شکایات  که  شود  می  »دیده  می گوید: 
داکتر عبداهلل مبنی بر تقلب گسترده در برخی 
والیت ها گم شده و حتا در آجندای جلسۀ 

رسیدگی قرار نگرفته است«.
گفتنی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی 
در جلسات قبلی خود، شکایات رسیده را بر 

اساس زون های کشور رسیدگی می کرد.
اما نمایندۀ تیم داکتر عبداهلل پیش از این تأکید 
داشت...                         ادامه صفحه 7

با  امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مسایل  درباره  پاکستانی  مقام های 
درباره  به ویژه  و  دوجانبه  منطقه یی، 
آباد  اسالم  در  افغانستان  در  امنیت 

دیدار و مذاکره کرد.
اسالم  وارد  گذشته  شب  برنز  ویلیام 
فاطمی  طارق  سید  با  و  شد  آباد 
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در 
امور خارجه و برخی از مقامات این 

کشور دیدار کرد.
طرف  دو  است:  آمده  بیانیه  این  در 

امریکا،  و  پاکستان  روابط دوجانبه  دیدار  این  در 
را  افغانستان  وضعیت  جمله  از  منطقه یی  مسایل 

بررسی کردند.
نواز  به سفر سال گذشته  اشاره  با  فاطمی  طارق 
سطح  امریکا؛  به  پاکستان  وزیر  نخست  شریف 
عنوان  بخش  رضایت  را  دوجانبه  همکاری های 

کرد.
وی با تاکید بر اهمیت ادامه همگرایی و مذاکره 
افغانستان  خصوص  در  امریکا  و  پاکستان  میان 
ساالری  مردم  نظام  پیشبرد  از  آباد  اسالم  افزود: 
و  کرده  حمایت  افغانستان  در  )دموکراسی( 

این  در  اقتصاد  و  امنیت  آمیز  مسالمت  واگذاری 
منطقه  در  ثبات  و  پایداری صلح  برای  را  کشور 

بسیار مهم می داند.
تصریح  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  در 
شده است،  مقامات اسالم آباد و واشنگتن درباره 
خروج نظامیان خارجی از افغانستان تا پایان سال 
2014 و مسایل مربوط به روند پیشبرد صلح در 

افغانستان تبادل نظر کردند.
پاکستان  به  مختلفی  تاکنون سفرهای  برنز  ویلیام 
اما این نخستین بازید وی به عنوان  داشته است 
معاون وزیر امور خارجه امریکا محسوب می شود.

گفت وگوی مقام های امریکایی و پاکستانی دربارۀ افغانستان

در ماه های اخیر، پکن و دهلی نو گفته 
اند كه با سرمایه گذاری در این كشور بی ثبات 
گروه  كارگران(  )و  مسووالن  نیستند.   راحت 
مورد  در  سی(  سی  )ام  چین  دولتی  متالورژی 
امنیت خود، و همچنین در مورد این كه طالبان 
كرده  نگرانی  ابراز  اند،  خواسته  پول  آنها  از 
اند.  ام سی سی در حال حاضر برای تغییر در 
می كند،   مذاكره  عینک  مس  قرارداد  شرایط 
طوری كه آنها دیگر مجبور به ساخت راه آهن، 
كارخانه پردازش، و دیگر زیرساخت ها نباشند.  

اكنون، در مس عینک هیچ خبری نیست


