
ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  نتایج  است  قرار 
کمیسیون  طرف  از  آینده،  چهارشنبۀ  روز  افغانستان 

انتخابات کشور اعالم گردد. 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقام های 
می گویند که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
ثور،  ماه   24 شنبه،  چهار  روز  قبلی  برنامه  براساس 
زیادی  تغییرات  نهایی  نتایج  در  اگر  می شود.  اعالم 
ایجاد نگردد، داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی 

احمد زی در دور دوم رقابت خواهند کرد.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 
شکایات  کمیسیون  فیصله  منتظر  آنها  که  می گوید 
انتخاباتی اند و تصمیم دارند که نتایج نهایی انتخابات 
»کل  کنند:  اعالم  ثور   24 یعنی  معین  تاریخ  به  را 
کمیسیون  فیصله های  که  دارد  ارتباط  این  به  موضوع 
یا کم و چه  شکایات به چه شکل است، زیاد است 
امروز  اگر در جریان  ما روان می کند.  به  را  زمان آن 

مستقل  کمیسیون  بفرستند،  ما  به  را  خود  فیصله های 
چهار  روز  را  نهایی  نتایج  که  است  متعهد  انتخابات 

شنبه، 24 ثور، رسمًا اعالم کند«.
نتایج ابتدایی انتخابات نشان داد که هیچ یک از نامزدان 
اکثریت الزم را به دست آورده نتوانسته است. براساس 
این نتایج، داکتر عبداهلل عبداهلل 44.9 درصد آراء را به 
دست آورده...                              ادامه صفحه 6
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هر شك و ترديدي تأخيرهاي خاِص خود را به همراه دارد و ايام،
 با افسوس بر روزهاي از دست رفته مي  گذرد.
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برخی اعضای مجلس نماینده گان با انتقاد از تأخیر 2 
انتخابات ریاست جمهوری کشور،  هفته یی دور دوم 

نسبت به تبعات آن ابراز نگرانی کردند.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان در نشست 
انتخابات  تأخیر  از  مجلس  این  دوشنبه  روز  عمومی 
نگرانی  ابراز  کشور  این  جمهوری  ریاست  دوم  دور 

کرد.
جمهوری  ریاست  دوم  دور  انتخابات  افزود:  ایوبی 
افغانستان نیز باید...                       ادامه صفحه 6

شماری از اعضای مجلس نماینده گان طی یک پیشنهادی از 
همصنفی های متحصن شان در مقال شهرداری کابل خواستند 
به  را  اندیش  نو  آقای  اسناد  و  دهند  پایان  شان  تحصن  به 

دادستانی واگذار کنند.
کابل  شهردار  از  کرزی  رییس  جمهور  نماینده گان،  باور  به 
آقای کرزی در صدد مصروف نگهداشتن  حمایت کرده و 

مجلس با موضوعات خورد و کوچک است.
مقال  در  نماینده گان  تحصن  به  مجلس  دیروز  جلسۀ 

شهرداری کابل اختصاص یافته بود.
که  رسید  تصمیم  این  به  زیاد،  بحث های  از  پس  مجلس 

تحصن نماینده گان در مقابل شهرداری کابل را پایان دهد.
مساله  حل  راه  گفت:«  مجلس  عضو  یک  سعادتی  اسداهلل 
شهردار این است که نماینده گان محترم اسناد دقیق از فساد 

به  که  فرافکنی  اتهامات  از  و  برسانیم  مردم  به  را  شهردار 
نماینده گان بسته شده را نیز به مردم برسانیم و این وظیفه 

ماست«.
بحث امروز مجلس، به تنش میان نماینده گان کشانده شد.

را  کل  دادستان  و  جمهور  رییس  نماینده گان،  از  برخی 
دیگر  برخی  اما  کردند؛  متهم  کابل  شهردار  از  حمایت  در 

خواست نماینده گان متحصن را بی جا یاد کردند.
و  بحث ها  از  پس  مجلس،  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
پیشنهادات نماینده گان مبنی بر ختم این قایله، پایان تحصن 

نماینده گان در مقابل شهرداری کابل را اعالم کرد.
اعضای کمیسیون مواصالت  افزود: تحصن  ابراهیمی  آقای 
و مخابرات مجلس یک حرکت مدنی و نتایج بررسی های 

این کمیسیون بود.

تمامی  اساسی  قانون  اساس  بر  داشت:  بیان  ابراهیمی 
عدم  و  هستند  پاسخگو  ملت  برابر  در  حکومت  مسووالن 
حضور شهردار به مجلس بی احترامی او به خانه ملت است.
رییس مجلس تصریح کرد: از نظر مجلس، سر از امروز آقای 
شهردار  دیگر  ملت  خانه  به  بی احترامی  دلیل  به  نواندیش 

کابل نیست.
خیمه  می رویم  مجلس  نمایندگی  به  ما   « گفت:  ابراهیمی 
تحصن کننده ها را جمع می کنیم و مسوولیت بعدی بررسی 
اسناد شهردار کابل بردوش سارنوالی و حکومت است که با 

این قضیه چگونه برخورد می کنند«.
مجلس  مصوبات  نقض  به  نیز  گذشته  در  را  حکومت  او 

متهم کرد.

نگرانی اعضای مجلس از تأخیر 

در برگزاری احتمالی انتخابات در دور دوم
کمیسیون انتخابات:

نتایج نهایی را چهارشنبه اعالم می کنیم
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رییس مجلس:

نواندیـش دیگـر شهـردار نیـست

داکتر عبداهلل:  انتخاباتی  ستاد 

یـک میلیون رأی ُگـم است

به وضاحت  می تواند  انتخاباتی  صف بندی های  هرچند 
نشان دهد كه برندة انتخابات چه كسی است، اما قبل از 
آن باید تمام جوانب را سنجید. رفتن به انتخاباِت دور 
نگردد،  فراهم  مردم  كامل  اقناع  كه  صورتی  در  دوم، 
ممکن است باعث ضیاع وقت، ضیاع هزینه، زیر سوال 
رفتِن مشروعیِت پروسه به دلیل اشتراک كمتر مردم و 
ده ها مشکل دیگر بشود كه جبرانش برای كشوری چون 

افغانستان سنگین است.



پیوستن تیم اعتدال، برابری و سازنده گی به 
تیم اصالحات و همگرایی ضمن این که در 
انتخاباتِی تیم های موجود به شدت  چیدمان 
شد  باعث  کرد،  رونما  را  اساسی  تغییراِت 
معادالِت ارگ ریاست جمهوری در مدیریِت 
نیز  انتخابات  روند  و  انتخاباتی  تیم های 

متزلزل و در آستانۀ فروپاشی قرار گیرد. 
باور  تحلیل گران  از  شماری  این،  از  پیش 
داشتند که ارگ ریاست جمهوری توانسته با 
نفوذ خود در تیم های انتخاباتی، سرنوشت 
داشته  خود  انحصار  در  را  انتخابات  نتایج 
با  کرزی  آقای  آگاهان،  این  قول  به  باشد. 
در  را  خود  »تخم های  سیاست  از  استفاده 
یک سبد نگذارید« توانسته بود که در اکثر 
تیم های انتخاباتی نفوذ یابد و حتا چیدماِن 

آن ها را رقم زند. 
نتایج  اعالم  از  پس  که  می رسد  نظر  به  اما 
اولیه، ارگ ریاست جمهوری با یک شکست 
قاطع در محاسباِت خود روبه رو شده است. 
مدیریت بازی انتخابات در حال حاضر، نه 
بیرون شده،  ریاست جمهوری  ارگ  از  تنها 
و  تعامالت  باالیی  میزاِن  به  توانسته  بل 

حرکت های پشت پردۀ آن را مهار کند. 
پس  کم سابقه  تالش های  با  کرزی  آقای 
هم چنان  می خواست  اولیه،  نتایج  اعالم  از 
بازی انتخابات را در گرِو خود داشته باشد 
به سمتی هدایت  را  انتخابات  و سرنوشِت 
کند که منافِع وی در آن تأمین شدنی است. 
انتخاباتی  ایتالِف  داغ  و  پُرسروصدا  بحث 
از  نخستین بار  برای  پیشتاز،  نامزد  دو  میان 
کرزی  آقای  و  بلند شد  ارگ  چهاردیواری 
به بهانه های گوناگون، نشست هایی را میان 
برگزار  مدیریِت خودش  به  پیشتاز  نامزداِن 
می توانست  که  نشست ها  این  نتیجۀ  کرد. 
بسیار فاجعه بار به حال مناسباِت دموکراتیک 
در کشور باشد، چیزی نشد که آقای کرزی 

از آن ها توقع می برد. 
آقای کرزی با دادن رنگ قومی به انتخابات، 
می خواست دو نامزد پیشتاز را متقاعد سازد 
کشور  کِل  از  نمی توانند  دوی شان  هر  که 
آقای  استدالِل  پایه های  کنند.  نماینده گی 
کرزی بر این امر استوار شده بود که گویا 
اکثریِت  به اصطالح  رای  نامزدها  از  یکی 
به اصطالح  رای  دیگری  و  را  پشتون ها 

اکثریت تاجیک ها را با خود دارد. 
مناسبت  به  نوشته یی  در  گذشته  روز 

به  اصالحات،  تیم  به  اعتدال  تیم  پیوستِن 
و حکومت های  توتالیتر  افراد  ویژه گی های 
آن  در  داشتم.  گذرا  اشاره های  توتالیری 
ارگ  تیم  که  دهم  نشان  کردم  نوشته سعی 
برخوردار  توتالیتری  تفکر  ویژه گی های  از 
مناسبات دموکراتیک،  است. قومی ساختن 
بازی با ارزش های مردم ساالرانه و دست کم 
جمله  از  جمعی،  حوزۀ  در  مردم  گرفتن 
ویژه گی های تفکر توتالیتری است که منجر 
به ایجاد نظام هایی بر این پایه می شود. در 
چنین تفکری، یک فرد به جای دیگران فکر 
می کند، به نتیجه می رسد و تصمیم می گیرد. 
آقای کرزی نیز در پشت درهای بستۀ ارگ 
تصمیم  و  می رسد  نتیجه  به  می کند،  فکر 
قدرت،  به  رویکرد  همین  با  او  می گیرد. 
انتخاباِت  زعیم  را  خود  که  داشت  تالش 

افغانستان معرفی کند. 
از  با نگاهی گذرا به عمل کرد آقای کرزی 
به گونۀ واضح مشخص  این سو  به  دو سال 
می شود که او در این مدت یک آن هم از 
چه  است؛  نکرده  غفلت  انتخابات  موضوِع 
خصوِص  در  را  اجماع  بحِث  که  زمانی 
که  زمانی  هم  چه  و  کرد  مطرح  انتخابات 
تکلیف  تعیین  انتخاباتی  تیم های  برای 

می کرد. 
کمیسیون های  اعضای  بارها  کرزی  آقای 
انتخاباتی را به ارگ دعوت کرد و توصیه های 
انجام  برای شان  انتخابات  مورد  در  را  الزم 
آقای  دعوت های  از  هیچ یک  اما  داد. 
اصل  بر  انتخابات،  خصوص  در  کرزی 
عدم جانب داری استوار نبوده است. او در 
انتخابات بدون تردید جانب دار بود و همین 
حاال هم جانب دارانه عمل می کند. اما این که 
بیرون  ناکارآمد  فرمول هایش  به ساده گی 
باید  ماندند،  شدند و تالش هایش بی نتیجه 
از بخت بِد خود و بیـداری مردم گالیه کند. 
آقای کرزی در میدان سیاسِت افغانستان به 
حاال  و  خورد  شکست  فاجعه باری  شکل 
طعِم این شکست را در پیوستن تیم های با 
آرای باال به صِف »اصالحات و همگرایی« 
مزمزه می کند. حاال از هر سو که به انتخابات 
نگاه شود، تیم پیروز خود را نشان می دهدـ 
چه انتخابات در دور اول به نتیجه برسد و 

چه به دور دوم برود. 
مردم  گذشته،  سال  سیزده  در  دست کم 
افغانستان یاد گرفته اند که بازی را با همان 

رقم  نفِع خود  به  تمامیت خواهان  چال های 
اطرافیاِن  آقای کرزی و  این،  از  بزنند. پس 
برای  به تالش های خود  شاید هم چنان  او 
این  ولی  دهند،  ادامه  وضعیت  زدِن  برهم 
بود  نخواهند  نتیجه بخش  دیگر  تالش ها 

باخته اند.  کاماًل  تمامیت خواهان  را  بازی  و 
کامل، شاید  فروپاشی  آستانۀ  در  این گروه 
روند  بی ثبات سازِی  برای  را  حرکت هایی 
سیاسی موجود انجام دهند، ولی آن ها یک 
چیز را فراموش کرده اند که مردم افغانستان 
در  را  خود  قطعِی  و  نهایی  تصمیم  این بار 

مورد سرنوشت سیاسِی کشور گرفته اند. 
مشارکِت  افغانستان  فردا،  افغانستان 
حوزۀ  در  افغانستان  مردمِ  تمام  سیاسی 
و  بود  خواهد  کالن  تصمیم گیری های 
قدرت بدون شک دوباره به مردم برخواهد 
گشت، چه تمامیت خواهان بخواهند و چه 

نخواهند!
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احمـد عمران

فروپاشِی چاره ناپذیِر تمامیت خواهان  

نشستی،  طی  عبداهلل  عبداهلل  دکتر  انتخاباتی  ستاد  دیروز 
نزدیک  از بی سرنوشتی  را رونمایی کرد که خبر  اسنادی 
ستاد  سوی  از  که  اسنادی  می دهد.  رای  میلیون  یک  به 
آرای  که  می دهد  نشان  شد،  ارایه  عبداهلل  دکتر  انتخاباتی 
نشده  حفاظت  انتخاباتی  کمیسیون های  سوی  از  مردم 
در  یقین  به  که  تقلبی می شود  مورد  ها هزار  ده  و شامل 
سزایی  به  تاثیر  اول،  دور  در  انتخابات  ماندن  بی نتیجه 
گذاشته است. شمارش نادرست آرا، نبود مهر در برگه های 
تفاوت  سیستم،  در  اضافی  فرم های  شدن  رای دهی،درج 
میان فرم های ناظران انتخابات با فرم های سایت کمیسیون 
انتخابات، قلم خورده گی فرم ها و...از مواردی اند که نشان 

می دهند کار کمیسیون های انتخاباتی شفاف نبوده است.
ثبت  سیستم  که  دارد  ادعا  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد   
آرای کمیسیون انتخابات نادرست بوده و اکثراً آرای تقلبی 
به نفع اشرف غنی احمدزی ریخته شده است. از جملۀ 
یک میلیون رای تقریبًا نیم آن به سود اشرف غنی به کار 

برده شده و سرنوشت باقی آن، نامعلوم است. 
این در حالی است که قرار است فردا نتیجۀ نهایی انتخابات 
نیز اعالم شود و قراین نیز نشان می دهد که نتایج نهایی 

غیر از نتایج ابتدایی نخواهد بود.
رفتن  از  افغانستان  دولت  نیز  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
انتخابات به دور دوم حرف می زنند. آن هم در شرایطی 
که وضع چنین است. حاال پرسش این است که آیا رفتن 

به انتخابات دور دوم منطقی و یا قانونی است؟
این همه تقلب و بی سرنوشتی  به نظر می رسد که حجم 
تقریبًا یک میلیون رای مردم، به هیچ وجه نمی تواند قانونی 
و منطقی باشد. روشن شدن سرنوشت یک میلیون رای، 
تعیین  اول  دور  در  را  انتخابات  می تواند سرنوشت  خود 
کند. پس چرا به جای آن که سرنوشت آرای مردم روشن 

گردد، تاکید بر رفتن انتخابات به دور دوم وجود دارد؟
راستی  به  که  باشد  این  می تواند  استدالل  منطقی ترین 
کمیسیون های  چرا  اال  و  است  نیم کاسه  زیر  کاسه یی 
انتخاباتی به جای ارایۀ پاسخ های منطقی و آوردن دالیل، 
اسناد و شواهد برای رد این ادعاها، از رفتن انتخابات به 
انتخاباتی رای مردم  دور دوم دم می زنند؟ کمیسیون های 
اند و رای مردم به واسطۀ کسانی که در  را حفظ نکرده 
این کمیسیون ها تعبیه شده اند، به یغما برده شده و اینک 
این  روی  تمام  بی اعتنایی  با  که  می گیرد  صورت  تالش 

قضیه خاک انداخته شود.
بسیار ظالمانه خواهد بود که با گذشتن از روی یک میلیون 
رای، به انتخابات دور دوم رفت و این کار به معنای این 
هیچ  همه  و...  مردم  مشارکت  رای،  انتخابات،  که  است 
است. چون پنج نفر به همین ساده گی می تواند تصمیم پنج 

میلیون شهروند این سرزمین را عوض کند.
نکتۀ دیگر این است که اگر سرنوشت این همه آرا روشن 
نشود و به شکایت های موجود و اسناد مشخص مدعیان 
که  است  این  نتیجه  نگردد،  ارایه  مستند  و  مستدل  پاسخ 
گرفته  صورت  انتخاباتی  کمیسیون های  سوی  از  تقلب 
چنین  با  دوم  دور  انتخابات  برگزاری  بنابراین،  است. 
کمیسیون هایی یک حماقت محض است. مسلم می نماید 
که انتخابات دور دوم نیز پر از تقلب خواهد بود. در آن 
صورت، هزینۀ امنیتی، مالی، زمانی و... انتخابات دور دوم 

فقط یک مصرف بی جاست.
بنابراین، کمیسیون های انتخاباتی مسوول و مکلف اند که 
سرنوشت رای مردم را روشن کنند. تا زمانی که سرنوشت 
یک میلیون رای روشن نگردد، اعالم نتایج نهایی انتخابات 
نیز سود نخواهد داشت و هیچ یک از طرف های مدعی، 

به شمول مردم افغانستان این نتیجه را نخواهند پذیرفت.
قابل یادآوری است که ناروشن ماندن سرنوشت رای مردم 
و نیز رفتن به دور دوم انتخابات در چنین شرایطی بسیار 
که  نیست  معلوم  هیچ  زیرا،  باشد.  می تواند  نیز  خطرناک 
آیا مردم همین گونه دست زیر االشه کار کمیسیون های 
انتخاباتی را تماشا می کند؛ و یا کدام واکنشی نشان خواهند 
انتخاباتی مسوول هر  داد. در هر صورت، کمیسیون های 

نوع وضعیتی که پیامد کارشان است، خواهند بود.

انتـخابات نباید به دور
 دوم بـرود

شاید هم چنان به تالش های خود 
برای برهم زدِن وضعیت ادامه 
دهند، ولی این تالش ها دیگر 
نتیجه بخش نخواهند بود و بازی 
را تمامیت خواهان کاماًل باخته اند. 
این گروه در آستانۀ فروپاشی 
کامل، شاید حرکت هایی را برای 
بی ثبات سازِی روند سیاسی موجود 
انجام دهند، ولی آن ها یک چیز 
را فراموش کرده اند که مردم 
افغانستان این بار تصمیم نهایی و 
قطعِی خود را در مورد سرنوشت 
سیاسِی کشور گرفته اند. 
افغانستان فردا، افغانستان 
مشارکِت سیاسی تمام 
مردِم افغانستان در حوزۀ 
تصمیم گیری های کالن خواهد بود 
و قدرت بدون شک دوباره به مردم 
برخواهد گشت، چه تمامیت خواهان 
بخواهند و چه نخواهند!
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الوروف: 

واشنگتن و کی یف نگذاشتند نقشه راه ارایه شده افشا شود
واشنگتن  روسیه،  خارجه  امور  وزیر 
نقشه  افشای  عدم  مسئول  را  کی یف  و 
و  امنیت  سازمان  توسط  که  اوکراین  راه 

همکاری اروپا ارائه شده، دانست.
به گزارش صدای روسیه، سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدارش 
در  اوگاندایی خود  همتای  پوتسا،  سام  به 
سخنانی اظهار داشت: واشنگتن و کی یف 
نگذاشتند که نقشه راه اوکراین که توسط 
شورای امنیت و همکاری اروپا ارائه شده 

بود، علنی شود.
شده  برگزار  پرسی  همه  درباره  الوروف 
حضور  گفت:  لوهانسک  و  دونتسک  در 
به رغم تالش ها  رفراندوم  این  در  مردمی 
باال  بسیار  آن  برگزاری  از  ممانعت  برای 
نظامیان  شبه  از  حتی  که  شده  گفته  بود. 
علیه  سنگین  سالح های  و  ارتش  افراطی، 
همچین  است.  شده  استفاده  غیرنظامیان 
گزارش هایی از برخی تلفات در میان مردم 

داشته ایم.
نتیجه  این  به  ما  افزود:  ادامه  در  الوروف 
رسیده ایم که توافقنامه شورای همکاری و 

این  اجرا درآید  به  باید هرچه سریعتر  اروپا  امنیت 
بسیار زشت است که برخی در واشنگتن و کی یف 
مخالف انجام مذاکره در مناطق اوکراین هستند. به 
راه  نقشه  ما  آمادگی  رغم  به  که  است  دلیل  همین 
آماده شده توسط رییس سازمان امنیت و همکاری 
است  دیگری  دلیل  همچنین  این  نشد.  علنی  اروپا 
با  مذاکره  انجام  لزوم  درک  در  کی یف  بر شکست 

مردم خودش.
خارجه  امور  وزیر  شنیده  است  که  گفت  الوروف 
اوکراین و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفته اند 
و  است  ضروری  بسیار  اوکراین  در  مذاکره  انجام 
روسیه  اروپا  اتحادیه  آمریکا  باید  مذاکرات  این  در 
سازمان  طرح های  باشند.  داشته  حضور  کی یف  و 
بر  نیز  اوکراین  مورد  در  اروپا  همکاری  و  امنیت 
مورد  در  تحقیقات  همراه  به  ملی  مذاکرات  انجام 
اطمینان  من  می باشد.  گرفته  صورت  جنایت های 
ندارم که این طرح در آینده نزدیک به اجرا درآید 

ملی  مذاکرات  است  بسیار ضروری  که  معتقدم  اما 
براساس طرح های ارائه شده توسط رییس سازمان 

امنیت و همکاری اروپا به اجرا گذاشته شود.
اقدام  این  افزود:  روسیه  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
باید همزمان با انجام تحقیقات در مورد جنایت هایی 
نقشه  باید  همچنین  شود.  انجام  گرفته  صورت  که 
ارائه شده اجرایی  راهی که توسط رییس سوئیسی 
طرح  اوکراین  درباره  جدیدی  نشست  هیچ  شود. 
ریزی نشده اما ما دوست داریم که تالش ها بدون 
مشخص  روند  یک  براساس  و  کوتاهی  و  تاخیر 
بحران  فصل  و  حل  برای  تالش ها  گیرد.  صورت 
اوکراین بدون مشارکت مخالفان دولت کی یف در 

این مذاکرات به نتیجه نمی رسد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فرانک والتر 
انجام  نیز خواستار  آلمان  اشتاین مایر، وزیر خارجه 
مخالفان  و  کی یف  دولت  میان  مستقیم  مذاکرات 

شده اند.
رژیم  مخالفان  مشارکت  بدون  گفت:  الوروف 

این  برای  حلی  راه  مستقیم  مذاکرات  در 
با  من  که  کسانی  و  ندارد  وجود  بحران 
کری  جان  جمله  از  کرده ام  آن ها صحبت 
ژنو  اصول  اجرای  خواستار  اشتاین مایر  و 
در انجام مذاکرات مستقیم میان جناح های 

اوکراینی شدند.
وی همچنین تاکید کرد که مسکو می تواند 
موثر  آفریقا  در  بحران ها  فصل  و  حل  در 

باشد.
از  فعاالنه ای  حمایت  ما  گفت:  الوروف 
فصل  و  حل  برای  اوگاندا  تالش های 
اختالفات و درگیری ها در آفریقا داریم اما 
شرایط در منطقه باعث نگرانی است و ما 

می توانیم در این زمینه موثر باشیم.
ارشد روسیه گفت: سال گذشته  دیپلمات 
آمد  مسکو  به  اوگاندا  جمهوری  رییس 
من  گرفت  صورت  آنجا  در  توافقاتی  و 
معتقدم که دیدار کنونی بسیار به موقع بوده 
به  توافقات  اجرای  راستای  و می تواند در 

دست آمده موثر باشد.
روسیه  کرد:  اعالم  کرملین  دیگر  از سوی 
و  دونتسک  رفراندوم  روند  نزدیک  از 
لوهانسک را مورد نظارت قرار داده و به نتایجی که 

مردم این مناطق اعالم کرده اند، احترام می گذاریم.
در بیانیه کرملین آمده است: به رغم تالش ها برای 
ممانعت در برگزاری این همه پرسی ما به استقبال 
احترام  رای  صندوق های  پای  در  مردم  گسترده 
می گذاریم و استفاده از زور علیه غیرنظامیان را که 
محکوم  شده  مناطق  این  در  تلفاتی  وقوع  به  منجر 

می کنیم.
خواست  به  مسکو  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
و  گذاشته  احترام  لوهاسنک  و  دونتسک  مردم 
پرسی  همه  این  نتایج  اجرای  که  است  امیدوار 
اعمال خشونت  بدون  متمدنانه  براساس روش های 
و از طریق مذاکره میان نمایندگان کی یف، دونتسک 
انجام  برای  همچنین  ما  شود.  اجرایی  لوهانسک  و 
از  میانجی گرانه  اقدامات  تمامی  از  مذاکراتی  چنین 
استقبال  نیز  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  سوی 

می کنیم.

سیسی: 

اگر مصری ها مرا نخواهند 
خودم کنار می روم

ابراز نگرانی ویتنام از اقدامات فتوای قرضاوی درباره تحریم انتخابات مصر
چـــین رژیم  اینکه  بر  تاکید  با  قرضاوی  یوسف 

صهیونیستی از عبدالفتاح سیسی حمایت می کند، 
تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری مصر را 

تحریم می کند.
به نوشته روزنامه الشروق مصر، یوسف قرضاوی، 
رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمان که یکی از 
شمار  به  المسلمین  اخوان  حامیان  برجسته ترین 
می آید در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه عنوان 
طریق  از  را  حکومت  سیسی  عبدالفتاح  داشت: 

شورش و ظلم به دست آورده است.
وی در ادامه افزود: سیسی، محمد مرسی، رییس 
جمهور منتخب مصر را از طریق شورش برکنار 
ما چگونه  است  رسیده  قدرت  به  و خود  کرده 

می توانیم او را انتخاب کنیم.
به  رسیدن  برای  را  شانس  بیشترین  که  سیسی 
انتخابات  جریان  در  جمهوری  ریاست  پست 
ریاست جمهوری مصر در 26 و 27 می دارد تنها 
نام حمدین  به  یک رقیب از گروه های چپ گرا 

صباحی دارد.
من  داشت:  عنوان  سخنانش  ادامه  در  قرضاوی 
تحریم  را  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات 

می کنم.
در  کنگره  نشست  در  خود  سخنان  در  وی 
خصوص قدس در قطر عنوان داشت: امیدوارم 
بازگردند.  خود  سرزمین  به  فلسطینی ها  تمام 
اسرائیل از نامزدی عبدالفتاح سیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری مصر حمایت می کند چرا که 
ایهود باراک اعالم کرده که نامزدی وی را تایید 

عبدالفتاح سیسی  نامزدی  از  اسرائیلی ها  می کند. 
قدرت  به  وی  که  زمانی  از  و  شدند  خوشحال 
خونریزی  و  کشتار  جز  چیزی  ما  است  رسیده 

ندیدیم.
ماه  دو  از  قرضاوی  علنی  سخنان  نخستین  این 
گذشته تاکنون به شمار می آید چرا که از زمانی 
که عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از 
در  خطبه ای  هیچ  قرضاوی  فراخوانده اند  دوحه 

مساجد دوحه ایراد نکرده است.
کشورهای مذکور اعالم کردند که قطر در امور 
ایجاد  سیاست  و  می کند  مداخله  آنها  داخلی 

آشوب در منطقه را دنبال می کند.
قطری  تابعیت  و  مصری  اصلیت  که  قرضاوی 
دارد یکی از نزدیکان اخوان المسلمین به شمار 

می آید.

با  اینکه هیچ خصومت شخصی  بر  تاکید  با  عبدالفتاح سیسی 
اخوان المسلمین ندارد، عنوان داشت: در صورتی که مردم من 

را نپذیرند خودم از قدرت کنار می کشم.
نیوز عربی، عبدالفتاح  به گزارش سایت شبکه خبری اسکای 
سیسی،  نامزد ریاست جمهوری مصر در گفت وگو با تلویزیون 
اسکای نیوز عربی در خصوص برنامه های انتخاباتی اش عنوان 
داشت: من هرگز منتظر آن نمی مانم که نیروهای ارتش برای 
همان  بلکه  بیایند  خیابان ها  به  من  علیه  مردم  به  کردن  کمک 

موقع از قدرت کناره گیری می کنم.
وی در ادامه عنوان داشت: چنانچه مردم مرا نخواهند به آنها 
به خواست شما  و  فرمان شما هستم  که تحت  خواهم گفت 
عمل می کنم. ارتش مصر علیه هیچ گروهی صف بندی نمی کند 

و به نفع منافع کشور عمل می کند.
و  طرح  براساس  شرایط  چنانچه  کرد:  تاکید  همچین  سیسی 
برنامه ما پیش برود مصری ها طی دو سال شاهد تحقق تغییرات 
اساسی در کشور خواهند بود. مصری ها نیازمند تصویب قوانین 

بیشتر نیستند بلکه ما باید به قوانین احترام بگذاریم.
المسلمین  اخوان  گروه  قبال  در  دیدگاهش  در خصوص  وی 
عنوان داشت: اشکال عملکرد اخوان المسلمین در این بود که 
اما  بودند  شده  سازماندهی  و  آماده  حکمرانی  برای  تنها  آنها 
آماده به ثمر رساندن حکمرانی خود نبودند. مصری ها اخوان 
المسلمین را برای اجرای قانون اساسی انتخاب کردند اما آنها 
عمل  اساسی  قانون  از  غیر  به  دیگری  دیدگاه های  براساس 
المسلمین در یک سالی که بر کشور حکومت  کردند. اخوان 
مردم  از  غیر  نظراتی  و  گزیدند  دوری  مصر  جامعه  از  کردند 
این کشور داشتند. من با آنها هیچ خصومت شخصی و حس 
انتقام جویی ندارم اما آنها خودشان کاری کردند که مردم مصر 
به  را  اختالفات سیاسی  نپذیرند چرا که  را  آنها  دیگر حضور 

اختالفات دینی تبدیل کردند.
سیسی همچنین تاکید کرد: مردم مصر هیچ نیازی به کسی که 
به اسم دین با آنها سخن بگوید، ندارند چرا که آنها مسلمان 
و مسیحی متدین هستند و ایراد سخنان دینی به عهده االزهر 

و کلیساهاست.
وی در خصوص چالش های پیش روی کشور عنوان داشت: 
در حال حاضر با چالش های زیادی رو به رو هستیم و تنها در 
بزرگ  دستاوردهای  شاهد  مصر  مردم  تمام  همکاری  صورت 
خواهیم بود. ما خواهان امنیت، ثبات و توسعه واقعی هستیم. به 
وقوع پیوستن انقالب در کشور باعث بی نظمی شده است و به 
دنبال آن قدرت نهادهای دولتی کاهش یافته است. من به آزادی 
آشوب  به  آزادی  این  که  امیدوارم  اما  می گذارم  احترام  مردم 
تبدیل نشود من متعهد می شوم تا از نیروهای پلیس برای ایجاد 
امنیت در کشور حمایت کنم در خصوص قانون تظاهرات نیز 
باید بگویم که این قانون مانع تحقق برگزاری تظاهرات و یا 
آزادی بیان نمی شود اما شرایط امنیتی در مصر می طلبد تا تالش 

بیشتری برای آرام کردن اوضاع به کار بگیریم.
سیسی همچنین درباره تغییر توافقنامه امضا شده با اسرائیل در 
سال 1979 اعالم آمادگی کرد و گفت:  در صورتی که رئیس 

جمهور شوم اگر نیاز باشد این توافقنامه را تغییر خواهم داد.
عنوان  مصر  اقتصادی  شرایط  خصوص  در  همچنین  سیسی 
داشت: بخش زیادی از حمایت های دولت به طبقه فقیر جامعه 
بنابراین دولت حمایت خود را از قشر مرفه جامعه  نمی رسد 
باید این شرایط را درک کنند. میزان فقر در  برمی دارد و آنها 
کشور قبل از انقالب مصر 21 درصد بوده و بعد از گذشت سه 

سال به 26 درصد رسیده است.

جنوب  کشورهای  سران  به  ویتنام  وزیر  نخست 
به  افتراهایی  چین  دولت  که  گفت  آسیا  شرق 
حریم  نقض  در  اقداماتش  و  کرده  وارد  کشورش 

مناطق آبی مورد مناقشه بسیار خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است 
که سران کشورهای جنوب شرق آسیا )آ.سه.آن( از 

اقدامات چین انتقاد نکردند.
نگوین تان دونگ، نخست وزیر ویتنام در سخنرانی 
نشست سران رهبران جنوب شرق آسیا )آ.سه.آن( 
در ویتنام گفت که ویتنام با »حداکثر خویشتن داری« 
گفت وگو  روش های  تمام  به  و  شده  عمل  وارد 
متوسل شده تا چین را وادار به برچیدن تجهیزات 

خود در این مناطق آبی کند.
تنها به درخواست  اما تا بحال چین نه  افزود:  وی 
محترمانه ویتنام پاسخ نداده، بلکه به این کشور افترا 
برای  آنها  اقدامات  همچنین  است.  کرده  وارد  نیز 
نقض حریم آبی بسیار خطرناک تر و جدی تر شده 

است.
چین اخیرا ویتنام را به برخورد با کشتی های خود 
در دریای چین جنوبی متهم کرده است. ویتنام پیش 
راه  از  بود که کشتی های چینی  تاکید کرده  این  از 
آبی استفاده کرده اند و به هشت کشتی این کشور در 

نزدیکی یک چاه نفتی آسیب وارد کرده اند.
درخصوص  آ.سه. آن  گروه  خارجه  وزرای 
شدت  به  چین  و  ویتنام  میان  آبی  درگیری های 
اظهار نگرانی کردند و مقامات ارشد این کشور از 
پیشبرد  برای  را  خود  اقدامات  تا  خواسته اند  پکن 

مذاکرات درخصوص امنیت دریایی افزایش دهد.
کشورها  سایر  و  آ.سه.آن  اعضای  از  دونگ  تان 
مشروع«  و  قانونی  درخواست های  از  »تا  خواست 

ویتنام حمایت کنند.



ناصر فکوهی 

دوم  جهانی  جنگ  از  پس  بعد،  مرحلۀ  اما 
که  فاجعه یی  بود.  حادتر  بسیار  و  شد  آغاز 
برای  به اصطالح  که  وودز  برتن  کنفرانس  در 
بعد  جهان  اقتصادی  روابط  و  مبادالت  تنظیم 
آن  و  افتاد  اتفاق  بود،  شده  تشکیل  جنگ  از 
می کرد  تالش  که  بود  کینز  مقطعی  شکست 
به  سرمایه داری  سیستم  بزرِگ  انحراف  از 
نتیجه یی  نمی توانست  که  یک پارچه گی  سوی 
باشد،  داشته  جدید  امپراتوری گری های  جز 
جلوگیری کند. این در حالی است که ما امروز 
روبه روییم.  کینزگرایی  قدرتمند  بازگشت  با 
آن هم از سوی اقتصاددان هایی بسیار قدرتمند، 
مثل استیگلیتز و کروگمن که هر دو برندۀ جایزۀ 
نوبل اقتصادی و هر دو از مخالفان اساسی نظام 
اقتصاد بی بند وبار و بی ضابطه اند. در عین حال 
که هر دو هم در سطح تیوریک و هم در سطح 
باالترین  در  سال ها  و  بوده اند  اوج  در  عملی 

رده های سیستم فعالیت کرده اند.
توجه  نیز  پایه یی تری  اشتباه  به  باید  این جا  اما 
کرد و آن این است که عده یی می پندارند اصوالً 
اندیشه های  با  را  می توان  را  جهانی  سیستم 
این  کرد.  مدیریت  فناورانۀ صرف  و  اقتصادی 
اشتباه در انقالب صنعتی شروع شد و خودش 
اقتصاد  این  از  داد.  بروز  سیاسی  اقتصاد  در  را 
سیاسی هم آدام اسمیت پدید آمد و هم مارکس. 
اشتراکی که اسمیت و مارکس هر دو دارند، این 
اصالح  با  جامعه  مشکل  می پندارند  که  است 
تصور  دو  هر  است.  حل  قابل  اقتصادی  نظام 
می کنند اگر یک سیستم اقتصادی مناسب ایجاد 
شود، سیستم های سیاسی و اجتماعی هم در پی 
البته در دوران  آن نظام اند و عقالنی می شوند. 
هم چون  کسانی  یعنی  فیزیوکرات ها  حتا  آن ها 
اندیشه هایی  چنین  مخالف  که  کنه  فرانسوا 
حوزۀ  در  بودند،  صنعتی  اقتصاد  عرصۀ  در 
در  محوری  جایگاهی  اقتصاد  به  کشاورزی، 
جامعه می بخشیدند. کنه در واقع معتقد بود که 
اقتصاد سیاسی باید از بخش صنعتی به بخش 
صنعتی  بخش  چون  بیاورد،  روی  کشاورزی 
دوران،  آن  در  نمی دهد.  انجام  واقعی  تولید 
فناورانه  و  اقتصادی  گفتمان  غالب  گفتمان 
ادامه  جهانی  جنگ های  تا  روند  این  است. 
اتوپیایی  الگوهای  اساس  بر  بیستم  قرن  دارد. 
سیاسی  اقتصاد  از  شده  ساخته  ایدیولوژیِک  و 
به  اجتماعی  ـ  فلسفی  الگوهای  با  ترکیبش  در 
از  بیش  شد.  تبدیل  فاجعه بار  کاماًل  قرن  یک 
سه صد میلیون نفر انسان در این قرن عمدتًا بر 
سر این که سرمایه داری بهتر است یا کمونیسم، 
ایده های  کشته می شوند؛ یعنی در واقع بر سر 
پایه یی  و  اساسی  اشتباه  این  مبنای  بر  و  واهی 
از  تابعی  اجتماعی  و  فرهنگی  سیستم های  که 

اقتصاد اند.
به  بازگشتی  بتوان  شاید  ایده،  این  برابر  در 

اگوست کنت انجام داد و تا حدی با جسارت 
ادعا کرد که اقتصاد خود در ابعاد اصلی اش، یکی 
از اشکال تقلیل یافتۀ بیالوژی است. در حالی که 
سیستم های اجتماعی برعکس بسیار پیچیده اند 
و هر چند پایۀ آن ها نیز در بیالوژی است، اما 
تبیین و تکامل آن ها سبب شده که پیچیده گی 
باشند.  اقتصادی داشته  بسیار بیشتری از سطح 
ابتدا در قالب اقتصاد سیاسی قرن  اما متأسفانه 
نوزده، سپس در قالب اقتصادهای ایدیولوژیک 
اقتصادهای  قالب  در  سرانجام  و  بیستم  قرن 
اقتصاد هرچه بیش  اواخر همین قرن،  فناورانۀ 
از پیش به گفتمانی خودستا و خودمحور تبدیل 
شد که تمام ابعاد دیگر حیات انسانی را نادیده 
برمبنای  را  داشت همه چیز  تمایل  و  می گرفت 
الگوهای ساده اندیشانۀ سود/فایده ارزیابی کند. 
چون  که  کردند  تصور  اقتصاددانان  از  برخی 
می توانند  دارند،  دست رسی  ارقام  و  اعداد  بر 
همه چیز را در جامعه کنترل و هدایت کرده و 
به همه چیز سامان دهند؛ در حالی که درست 
عکِس این است و این توهمی بسیار زیان بخش 
است، چون جای سیاست گذاری های اجتماعی 
می دهد.  اسطوره یی  ریاضی  راه حل های  به  را 
اقتصاد و فناوری،  بدین ترتیب، خودشیفته گی 
آن ها را به اشکال بسیار انتزاعی و تقلیل یافته یی 
بر  در  حقیقت  از  چیزی  که  کشاند  تفکر  از 
ایجاد  و  حرکت  برای  را  راه  اما  نداشتند، 
با  آمیخته  درهم  بیشتر  هرچه  سازوکارهایی 
اشکال جنایتکارانه و ضد اجتماعی سودآوری 
با  ملی  سرمایه های  گذاشتند)ترکیب  باز 
سرمایه های مافیایی و سرمایه های فراملی(. پول 
ارزش ها شد و سیستم های  معیار همۀ  به  بدل 
پیروی  منطق  این  از  یا  شدند  وادار  اجتماعی 

کنند و یا از میان بروند.
دست  به  چیز  همه  گذشته،  سال  پنجاه  در 
واقع  در  خود  )که  حرفه یی  سیاست مداران 
و  اقتصاددانان  بودند(،  فناوران  از  گروهی 
امروز  جهاِن  نتیجه  در  شد.  سپرده  فناوران 
به صورت جهانی بی رحم و غیر قابل مدیریت 
است  دلیل  همین  به  است.  ما  روی  پیش  در 
که امروز ما محتاج تحلیل هایی جدی تر هستیم. 
امروز کسانی مثل استیگلیتز معتقدند که بحران 
بسیار  بحران  از  کوچکی  بُعد  تنها  اقتصادی، 
دست  انسانیت  که  می دهد  نشان  را  بزرگی 
سر  از  مسأله  بنابراین  و  است  آن  گریبان  به 
پرسش  اکنون  نیست.  بحران  این  گذراندِن 
برای  پرداخت شده  هزینه های  آیا  که  است  آن 
یازده سپتمبر، بحران های پیش و پس از آن را 
برابر عدم وقوع چنین  از میان برد و ما را در 
از  یک  کدام  کرد؟  مصون  آینده  در  حادثه یی 
جامعه شناسان و اقتصاددانان قدرتمند به تحلیل 
از  تقریبًا هیچ کس!  پرداخته اند؟  یازده سپتمبر 
میلیتاریزه  جهان  همۀ  امروز  به  تا   2000 سال 
شده است. دو کشور جهان کاماًل از بین رفتند. 
افغانستان و عراق تا دهه ها بعد نمی توانند سر 

پا بایستند.
مسأله این است که وقتی ما جهانی ساخته ایم 
پُر از تفاوت ها و تمایزها، باید سیستمی طراحی 
صورتی  به  را  تفاوت ها  این  بتوانیم  تا  کنیم 
هژمونیک  شیوه یی  به  نه  کنیم،  مدیریت  مؤثر 
مردم  که  بدانیم  باید  امروز  همانندساز.  یا  و 
واحدهای  هم چون  همه  که  نمی پذیرند  جهان 
کاالیی شبیه هم شوند تا حاشیۀ سود را برای 
فناورانۀ  یا  اقتصادی  سیاسی،  تولیدکننده گان 
ساختارهای  مورد  در  باید  ما  ببرند.  باال  خود 
و  بیاندیشیم  دوباره  فرهنگ،  و  جامعه  عمیق 
بیابیم.  جدیدی  راهکار  جهان،  مدیریت  برای 
نمی توانند  فناوری  و  سیاست  اقتصاد،  دیگر 
این سه حوزه  بر  جهان را کنترل کنند. جامعه 
این  انسان های  و  جامعه  اصل،  است.  مقدم 
جهان اند. و با دیدی وسیع تر ما نه تنها در برابر 
انسان ها، که در برابر همۀ موجودات طبیعی این 
به  را  ما  بشری  قدرت  توهم  مسوولیم.  جهان 
بن بست جهانی رسانده است. بشریت امروز به 
با محوریت جامعه،  بازاندیشی سیستم جهانی 
انسان و اخالق نیاز دارد. و بدون اغراق بگوییم 
آن چه جهان را تا امروز سر پا نگه داشته، موانع 
اخالقی یی بوده است که بر سر به پایان  رساندِن 
کامل فرایند کاالیی شدِن همه چیز و همۀ روابط 
هستیم  این  مستلزم  امروز  ما  داشته اند.  قرار 

اخالق را بسیار جدی بگیریم.
پنجاه  این  در  کنیم  اذعان  باید  مجموع  در 
تالش  فرهنگ  یک  تنها  آن که  دلیل  به  سال، 
کرده است خودش را به سراسر جهان تسری 
امروز  شدیم.  رو به رو  فراوانی  فجایع  با  دهد، 
این پروژه مطلقًا شکست خورده است. امروز 
ادیانی که در این  با جهان دیگری روبه روییم. 
ادیانی  اند،  داشته  را  رشد  بیش ترین  سال ها 
این  برابر  در  را  مقاومت  بیشترین  که  بوده اند 
رشد فناورانه و اقتصادی داشته اند. برای مثال، 
امروز جهان با گسترش انفجارمانند و استقباِل 
بی نظیری از بودیسم در کشورهای توسعه یافته 
روبه روست، یعنی آیینی که هر نوع مالکیت و 
دارایی را نوعی بدبختی و نگون ساری می داند. 
بیشتر  چه  هر  ما  امروز  که  می دهد  نشان  این 
به  نسبت  بازنگری جدیدی  نیازمند  همیشه  از 
هستیم.  جهان  بر  حاکم  سازوکارهای  تمامی 
بازهم  را  بعدی  فاجعۀ  کار،  این  در  تأخیر 
بزرگ تر و شانس خروج از آن را بازهم کمتر 
می کند. بشریت امروز برای نخستین بار خود را 
در مرز نیستی کامل قرار داده است، به صورتی 
از  پس  هم چون  جهانی،  جنگی  سناریوی  که 
بحران 1930 به معنای از میان رفتن کامل و یا 
تقریبًا کامل آن است؛ بنابراین هرچه زودتر به 
خود آییم و هرچه زودتر از توهم اقتصادگرایانه 
بیشتری  شاید شانس  فناورانه خارج شویم،  و 
برای نجات آن چه باقی مانده است، نیز داشته 

باشیم.

فریبا مویدنیا

نتیجه گیری
شکل  به  بشر،  زنده گی  ابعاد  تمام  در  تحوالت  و  تغییرات  امروزه 
بقا  نیز به منظور  بنابراین، سازمان ها  فزاینده یی رو به گسترش بوده و 
تحوالت  و  تغییرات  با  و همگامی  نوآوری  از  ناگریز  پویایی خود،  و 
حال،  این  با  هستند.  زنده گی  مختلِف  عرصه های  در  شده  ایجاد 
سازمان ها  در  موثر  و  سازنده  تغییراِت  ایجاد  منظور  به  که  بدیهی ست 
بایستی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شود. از مدیریِت تغییر به عنوان 
مدیریِت انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است از فرایند اصولی 
وضع  زدن  به هم  مرحلۀ  از  تغییر  اعمال  و  سازمان دهی  برنامه ریزی، 
موجود تا تحقق حالت کاماًل آماده به کار در آینده. هنگامی که تغییر 
آغاز می شود، سازمان نه درحالت گذشته قرار دارد و نه در حالت آینده، 
در حالی که کار نیز باید ادامه داشته باشد. مدیریت انتقال این اطمینان را 
فراهم می آورد که در هنگام انتقال نیز، کار ادامه یابد. بنابراین، مقدمات 
تیم مدیریت سازمان  اعضای  آغاز شود.  تغییر  ایجاد  از  پیش  باید  امر 
باید نقش مدیران انتقال را ایفا کرده و فعالیت های سازمان را با عامل 
تغییر هماهنگ کنند. می توان به منظور حصول اطمینان از تداوم کار و 
انتقال، نسبت به ایجاد یک ساختار مدیریت  اعمال کنترل طی مرحلۀ 
همۀ  به  تغییر  ایجاد  خبر  رسانیدن  کرد.  اقدام  موقت  شغل  یا  موقت 
کسانی که به نوعی در این مساله ذی نفع هستند مانند کارکنان، مشتریان 
می کند.  ایفا  انتقال  مدیریت  در  را  عمده یی  نقش  پشتیبانی کننده گان  و 

)مورهد و گریفین، 1380، صص 531 و 530(
در  می توانند  که  راهکارهایی  و  پیشنهادها  از  برخی  راستا  همین  در 
مدیریت تغییر سازمانی به عنوان رهنمودهای کلی مورد استفادۀ مدیران 

قرار بگیرند،عبارت اند از )مورهد/گریفین،1380،صص557-559(:
کل نگر  دیدگاهی  با  بایستی  مدیران  باشید:  داشته  کل نگر  دیدگاه  1ـ 
بودن  وابسته  دلیل  به  بنگرند.  سازمان  به سازی  پروژۀ  و  سازمان  به 
سیستم های فرعی سازمان به یک دیگر، وجود دیدگاه محدود، اقدامات 
مربوط به ایجاد تغییر را به خطر می اندازد. دیدگاه کل نگر، دربرگیرندۀ 
وظایف،  اشخاص،  سیستم های  هم چنین  حاکم،  پیوسته گی  و  فرهنگ 

ساختار و اطالعات است.
2ـ از حمایت مدیریت عالی سازمان مطمین شوید: شرط اصلی موفقیت، اقدامات به سازی 
سازمان حمایت مدیریت عالی از آن است. حمایت مدیریت عالی همانند پیوسته گی حاکم 
در سازمان عامل قدرتمند سیستم اجتماعی است و این حمایت برای برخورد با مشکالت 

مرتبط با کنترل و قدرت ضروری است.
3ـ مشارکت را ترغیب کنید: با مشارکت وسیع کارکنان در برنامه ریزی به سازی سازمان ، 
می توان بر مشکالت ناشی از مقاومت، کنترل و قدرت، پیروز شد. به عنوان نمونه، اعطای 
حق رای به کارکنان هنگام تهیۀ طرح های تحقیق باعث می شود که آن ها احساس کنند از 
قدرت و کنترل الزم برای حاکمیت بر سرنوشت خود برخوردارند و وجود این احساس 

ممکن است حمایت آن ها را طی دورۀ اعمال تغییر به دنبال داشته باشد.
مدیریت  در  مهم  از عوامل  یکی  آشکار  ارتباطات  کنید:  تشویق  را  آشکارا  ارتباطات  4ـ 
است.  انتقال  دورۀ  کنترلی طی  اطالعات  و  بر مشکالت  غلبه  و  تغییر  برابر  در  مقاومت 
کارکنان نوعًا عدم اطمینان ها و ابهامات ایجاد شده طی دوره انتقال را تشخیص داده، در 
جست وجوی اطالعات مربوط به تغییر و جایگاه خود در سیستم جدید هستند. ممکن 
است در صورت نبود اطالعات، شکاف ایجاد شده، توسط اطالعات نامناسب و نادرست 
پرشده، فرایند تغییر را به خطر بیاندازد. شایعات از طریق شبکه های غیررسمی سریع تر از 
اطالعاِت درست، از طریق مجاری رسمی منتشر می شوند. مدیریت باید به خصوص در 
دورۀ تغییر نسبت به اثرات عدم اطمینان بر کارکنان حساسیت داشته و بداند که هر خبری 

حتا خبرهای بد، بهتر از بی خبری است.
خواهان  مشتاقانه  که  کارکنانی  بدهید:  پاداش  کرده اند  مساعی  اشتراک  که  کسانی  به  5ـ 
بایستی از مزایای  کمک برای ایجاد تغییر و حذف راه های قدیمی و راحت کار باشند، 
بهتری برخوردار گردند. به عنوان نمونه، کارکنانی که به سرعت به استقبال ماموریت های 
تطبیق  با شرایط جدید  را  دیگران کمک می کنند که خود  به  یا  و  کاری جدید می روند 
دهند، سزاوار دریافت افتخاراتی ویژه، مانند اعطای مقام و ارتقا، توجه خاص به ارزیابی 

عملکرد و... هستند.
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كامران پارسی نژاد

بخش نخست

تحلیل رمان صرفًا تبیین، شناسایی و سنجش نقادانه و عقالنی روابط حاکم 
اندیشه های نویسنده، کشف  بر سازه های داستانی نیست. راه یابی به  بطن 
مسامحات لفظی و معنایی، و توجه بیش از حد به ساختار و قالب متن را 
نمی توان تنها زمینه های تحلیل به حساب آورد. با یک رویۀ ثابت و از پیش  
تعیین شده نیز نمی توان رمان ها را مورد نقادی قرار داد. بسیاری  از منتقدان 
جهان با پیروی از یک نظرگاه خاص )که به آن تعصب  دارند( به مصاِف 
فرانکفورت،  ژنیو،  پراگ،  ادبی چون   نو  مکاتب  پیدایی  با  می روند.  رمان 
ساختارگرایی،  چون  نقد  مختلف  گونه های   هم چنین  و  نیترا  شیکاگو، 
هرمونتیک  و  پسامدرنیته  و  مدرنیته  نشانه شناسی،  پساساختارگرایی،  

)تأویل(، نقد ادبی در سدۀ بیستم به اوج خود رسیده است. 1
از  آمیزه یی  رمان  هر  اصلی  قالب  و  مضمون  نوع،  به  توجه   با  باید  منتقد 
سبک ها و شیوه های تحلیل را به کار گیرد. اکنون دیگر نقد ادبی شناسۀ هر 
اثر محسوب نمی شود و خود نوعی بازآفرینی مجدد به شمار می رود. حتا 
دیده شده که  نقد ادبی نه تنها هم شأِن خود اثر بلکه حتا ـ در برخی اوقات 
ـ فراتر از آن پنداشته شده. بسیاری از نظریه پردازان ادبی و فلسفی  چون 
میخاییل باختین، روالن بارت، ژاک دریدا و میشل فوکو پیش از آن که در 
رشته های تخصصی خود مطرح گردند،  نویسنده گانی برجسته به حساب 
ادبیات، فلسفه، علوم  انسانی هم چون  باید در مباحث  علوم  ناقد  می آیند. 
اجتماعی، تاریخ، روان شناسی و مانند این ها صاحب فکر و نظر باشد؛ زیرا 
با اطالع از این علوم قادر خواهد بود که دریافت های نهان گرایانۀ خود را 
بهتر از گذشته آشکار سازد. شیوۀ بیان، احضار کلمات مناسب و آشنایی با 
ساختارهای نحوی زبان هم چون ابزاری برای بیان نظام  فکری، می تواند در 
شرح آگاهی و شناخت حقیقت مفید باشد.  باید در نظر داشت که طرح 
شگردها و دیدگاه های بنیادین تحلیل  رمان در حجم کتابی می گنجد، اما به 
این گفتار، با توجه به  محدودیت های موجود اشاراتی کوتاه و گذرا بر هر 

مبحث خواهد شد.
انباشته گی صحنه ها،  با  رمان روایتی است واقع گرایانه که در آن خواننده 
شخصیت ها، کنش های داستانی، کشمکش ها و مانند این ها روبه رو می شود 
پیرامونش می گذرد  از زنده گی عادی و ساده یی را که  و می تواند بخشی 
با برداشتی نو و از منظری دیگر روایت کند. از ویژه گی های مشخص هر 

رمان، طویل بودن آن  است که به پیچیده گی ساختار منجر می گردد.
چنین تفسیری از رمان، امکان تمایِز آن را از گونه های متشابهِ  دیگر چون 

رمانس2 ، داستان کوتاه و نیمه بلند و مانند آن فراهم  می آورد.
نقایص  کاهش  به منظور  و  کار  در  سهولت  برای  وادی  این  نظر  صاحبان 
برداشتی، سعی کرده اند رمان را گونه بندی  کنند. در حقیقت، تالش برای 
به دست آوردِن رویه یی ثابت در نقد از دیرباز مدنظر بوده، هرچند در این 
رهگذر نتایج قابل  قبولی، چنان که توقع بود، حاصل نشد. در شیوۀ سنتی که 
بر پایۀ تحلیل زنده گی نامۀ نویسنده و بررسی دیدگاه های فلسفیـ  اجتماعی 
استوار بود، خود اثر به دقت مورد ارزیابی قرار نمی گرفت و ناقدان، بیشتر 
به بررسی عقاید خاص و زنده گی  خصوصی اش می پرداختند. البته ممکن 
است که چنین  برخوردی روشن کنندۀ بسیاری از مسایل باشد و بسیاری از 
درهای بسته را بگشاید اما اکنون که داستان هایی بسیار پیچیده و عمیق خلق 
باشد و خواننده قرن  نمی تواند مشکل گشا  تنهایی  به  این شیوه  می شوند، 
معاصر را راضی کند. بسیاری از منتقدان  امروزی هم تالش بسیاری می کنند 

که شیوه های سنتی را حذف  کنند، حال آن که چنین رویه یی اشتباه است.
منتقدان باید حجمی از تحلیِل خود را )هرچند کوتاه( به  ارزیابی نویسنده 
و نظراتش اختصاص دهند. بسیاری از رمان ها را نمی توان بدون در نظر 
گرفتِن موقعیت نویسنده و جامعه یی که در آن دوره بوده ارزیابی کرد. به  
جان  هدایت،  صادق  چون  نویسنده گانی  آثار  از  بسیاری  نقد  مثال،  طور 

اشتاین بک و چارلز دیکنز باید بر این شیوۀ تحلیل استوار باشد.
در گذشته وظیفۀ اصلی نویسندۀ رمان را آموزش مباحث فلسفی و عقیدتی 
می دانستند و بر این باور بودند که نویسندۀ برجسته باید وارد چنین وادی یی 
شود و به تحلیل بپردازد.  منتقدان نیز خود را در این جهت تجهیز می کردند 
و با توجه به  زیرساخت آثار، نظرات اجتماعی و فلسفی حاکم بر آن روزگار 

را در تحلیل های خود وارد می کردند. گرایش به چنین مقوالتی  جهت نقد 
را اغلب به  سوی مضامین مذهبی بیشتر متمایل  می کند؛ چنان که در داستان 
“گودمن براون جوان” نوشته  هاثورن وجود دیدگاه خاص نویسنده باعث 

شده که همۀ تحلیل ها رنگ و بوی مذهب به خود بگیرد.
اروپا  در سطح  که  اقتصادی  و  عظیم صنعتی  دگرگونی های  از  نو  تحلیل 
رخ داد، تأثیر پذیرفت. پس از ظهور فرمالیست های  روسی در سال 1914 
میالدی، به تدریج مضمون و محتوا کنار گذاشته شد و به جای آن “صورت 

خود  نظرات  بیان  در  ابتدا  روس  فرمالیست های  شد.   جایگزین  فرم”  و 
دچار اشتباهات  بزرگی نیز شدند. آن ها به شدت با وجود عنصر نماد و نیز 
نمادگرایی در آثار مخالفت کردند و تصاویر داستانی را مجازی و بی ارزش 
شمردند. با این حال طرح مباحث صورت گرایانه در آن  دوران، دگرگونی 
عظیمی در ساختار و قالب اصلی رمان ها به وجود آورد. باید اذعان داشت 
که تحوالت عظیم ادبی در خلق و نقد آثار، همیشه هم زمان به وقوع پیوسته 

است.
در این زمینه به درستی نمی توان گفت کدام یک اثرگذار بودند و کدام یک 
اثرپذیر. پس از ظهور دیدگاه های  ساختارگرایانه بالطبع ناقدان به زیرساخِت 
آثار بیش از هر زمان  توجه کردند. طبق نظر آن ها، واژگان باید به دقت مورد 
و  ریشه یابی  به  علمی  حقایق  کشف  برای  آن ها  می گرفتند.  قرار  ارزیابی 
مقابلۀ واژگان دست زدند. تاریخچۀ هر واژه به دقت در تحلیل ها توصیف 
شد و معانی ظاهر و باطنی هر کدام مشخص گردید. در نظر آن ها، شکل 
می توانست به محتوا سمت وسو دهد. بیان این  نکته خالی از لطف نیست 
که معنای ساختار از معنای صورت و ُفرم کاماًل مجزاست. ساختار، معنای 
بسیار گسترده تری دارد؛ چنان که می تواند صورت و محتوا را نیز در خود 
جای دهد.  هرچند که این دو مقوله هیچ گاه از هم جدا نیستند. اگر بر این  
باور باشیم که می توانیم با نادیده گرفتن محتوا، برای فرم و صورت آن ها 
و  توجه  بزرگی کرده ایم.  اشتباه   قایل شویم،  بیشتری  ارزش  و  بدهیم  بها 
عنایت بیش از حد به فرم نمی تواند و نباید ذهن منتقد را از محتوا دور کند. 
افراط در خلق آثار فرم گرایانه در ایران نیز مدتی است شایع شده است. 
پیروان این  نظریه معتقدند که می توان محتوایی را که در البه الی آثارشان  
وجود ندارد، به زور از ذهن خواننده بیرون کشید، اما راه رفتن در چنین 
سمت وسویی ممکن است که ضربات جبران ناپذیری بر ساختار آثار این 

نویسنده گان وارد آورد.
با مطرح شدن نظرات روان شناسانی چون فروید، یونگ و کالین، به تدریج 
از  نگرشی  چنین  گذاشت.  وجود  عرصۀ  به  پا  تحلیلی  روان شناختی  نقد 
این  نظر  طبق  بی شماری شد.  و گفت وگوهای  بحث ها  ابتدا سبب  همان 
است.  گرفته  نشأت  ناخودآگاه  ضمیر  از  جهان  ادبی  آثار  مضمون  افراد، 
حتا  و  داستانی  شخصیت های  ذهنی  فرایندهای  روان شناختی،  تحلیل   در 
خود نویسنده زیر ذره بین قرار می گیرد. به همین دلیل است که  زیربنای 
بسیاری از رمان های آن  4 دهه، توصیف ضمیر ناخودآگاه  قهرمانان داستان 
هنگام خلق  و جیمز جویس،  وولف  ویرجینیا  نویسنده گانی چون  است. 
توسن  کردن  بارها  و  کردند  استفاده  ذهن   سیال  جریان  شیوۀ  از  آثارشان 
ذهن شان، بسیاری از اطالعات  نهفته در ضمیر ناخودآگاه شان را به سطح 

چنین  در  که  کرده ایم  تصور  اشتباهًا  ما  از  بسیاری  متأسفانه   آوردند.  متن 
کلیۀ   آن،  از  پس  و  می گذارد  آزاد  را  ذهن خود  نویسنده صرفًا  شیوه یی،  
جریان های ناهمگون ذهنی را به روی کاغذ می آورد؛ حال آن که  در آثار این 
نویسنده گان، در عین بی نظمی ظاهری، طرح داستان  انسجام بسیار دارد. 
در طرح داستان آن ها ظاهراً حوادث یکی پس  از دیگری و بدون در نظر 
بر همگونی  گرفتن مطرح شده اند، در صورتی که  چنین نیست و عالوه 
به  است. گرایش  نشده  به تصویر کشیده  بی دلیل   نیز  حوادث، هر حادثه 
و  ناخودآگاه  ضمیر  خاص  مناطق  بررسی 
خودآگاه چون نهاد، خود و فراخود باعث 
معاصر  نویسنده گان  از  بسیاری  که  شد 
نگرشی  با  را  کالسیک  برجستۀ  آثار 
دنیای روان شناسی  جدید و در حیطۀ 
بازآفرینی کنند. به طور مثال، ژان آنوی 
را  سوفوکل  “آنتیگونه”  نمایش نامۀ 
پایۀ مباحث روان شناختی  بر  اما  دوباره 
نوشت. او با توجه به قوانین علت 
از  که  شناختی  با  و  معلولی  و 
داشت،  افراد  ناخودآگاه  ضمیر 
به  آنتیگونه  تمایل  و  گرایش 
داد.  قرار  بررسی  مورد  را  مرگ 
قالب های  از  آنوی  داستان  شخصیت های  
به   بیشتر  و  شدند  جدا  اسطوره یی 
معمولی  انسان های 
شدند.  مبدل 
ن  ئو و کر
ی  عمو

انسان ها  او چون همۀ  نیست.  از پستی و دژخیمی  نمادی  آنتیگونه دیگر 
نقاط ضعف و قوتی دارد و حتا نگران آیندۀ آنتیگونه است و از او می خواهد 
که از مقابله با وی اجتناب کند. آنتیگونه در این اثر با نمایان شدِن مکنونات 
ذهنی اش، دیگر نمادهای اسطوره یی را حمل نمی کند. او که از عقدۀ دختر 
بودن رنج می برد و تشنۀ  قدرت است، در سیر حوادث داستان عمداً خود 
را به کام مرگ  می سپارد5 و درون مایۀ “تقدیر” را که بر “آنتیگونه”سوفوکل 
سایه  افکنده، از هم می پاشد. البته هدف اصلی ژان آنوی در طرح  مباحث 
بسیاری  نظر  در  اسطوره  نیست.  اسطوره  گرفتن  نادیده  روان شناختی، 
اسطوره،  که  می پنداشتند  چنین   آن ها  زیرا  است،  بوده   19 قرن  ناقدان  از 
اسطورۀ علم انسان های غیرمتمدن و جاهل است. منتقدان اسطوره شناسی 
و حتا بسیاری از روان شناسان هم چون یونگ درست عکس و خالِف آن 
فکر می کنند. در نظر آن ها اسطوره می تواند پرده از رمز و رازهای  ضمیر 
نمادینِ  محفوظات است  بیان  اسطوره  بردارد. در اصل،  انسان  ناخودآگاه 
که در ضمیر ناخودآگاه وجود داشته و به شیوۀ فرافکنی به سطح آمده و 
در قالب اسطوره شکل گرفته است. به  همین دلیل، تحلیل گران اسطوره ها 
پلی بسازند و روابط  ادبیات بومی و منطقه یی  بین طبیعت و  برآن اند که 
میان آن را کشف  کنند. البته در نویسنده گان ایرانی گرایش به وادی اسطوره  
متأسفانه کمتر دیده می شود و بسیاری از آن ها اساطیر ایرانی را نمی شناسند. 
چنین نقیصه یی گریبان گیر منتقدان نیز بوده است.  عناصر طبیعی چون آب، 
آتش، باد و... هریک در ادبیات کهن  بومی بار معنایی خاِص خود را دارند؛ 

اگرچه تشابهاتی نیز بین  نمادها دیده می شود.
زنده گی  و  تاریخچه   به  که  سنتی  منتقدان  برخالف  اسطوره یی  منتقدان 
و  می اندیشند،  اثر  قالب  به  که  صورت گرا  منتقدان  می پردازند،  نویسنده 
منتقدان روان شناختی که به جست وجوی روح و درون انسان دل خوش 
در  حیات  و  زنده گی  موجب  که   مشترک اند  روحی  خواهان  کرده اند، 
تمدن های گوناگون شده است. در نظر آن ها، آثار برجسته مملو از نیروهای 
زنده گی بخشی هستند که  در اعماق روح و روان همۀ انسان ها وجود دارد. 
و  مهم  عامل  سه  معاصر،  اسطوره یی  نقد  شکل گیری  در  که  گفت  باید 

اساسی نقش  داشتند:
1( دیدگاه خاص یونگ )اسطوره ها می توانند بیان کنندۀ ضمیر ناخودآگاه 

انسان ها باشند(
2( مباحث مردم شناسی6 

3( اسطوره های بومی )که باعث به وجود آمدِن وحدت و یگانگِی خاص 
در بسیاری از آثار بومی می شود(.
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رمـان؛  تحـلیل 

پیش ساختار از 
گرایی 

پسامدرنیته تا 
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منتقدان اسطوره یی برخالف منتقدان سنتی 
نویسنده  زنده گی  و  تاریخچه   به  که 
که  صورت گرا  منتقدان  می پردازند، 
منتقدان  و  می اندیشند،  اثر  قالب  به 
روان شناختی که به جست وجوی روح 

و درون انسان دل خوش کرده اند، خواهان 
و  زنده گی  موجب  که   مشترک اند  روحی 
حیات در تمدن های گوناگون شده است. 
در نظر آن ها، آثار برجسته مملو از نیروهای 

زنده گی بخشی هستند که  در 
اعماق روح و روان همۀ 

وجود  انسان ها 
دارد
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نگرانی اعضای مجلس از...
در  زیرا  باشد،  کشور  این  اساسی  قانون  اساس  بر 
غیر آن صورت این کشور وارد برخی از بحران های 

سیاسی و مالی خواهد شد.
تأخیر  ادامه گفت:  در  نماینده گان  این عضو مجلس 
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان سبب 
کاهش اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 

رسیده گی به شکایت های انتخاباتی خواهد شد.
نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  نادری  فرخنده زهرا 
انتخابات  دوم  دور  برگزاری  در  تأخیر  از  نیز 
مسووالن  از  و  کرد  نگرانی  ابراز  جمهوری  ریاست 
کمیسیون های انتخاباتی این کشور خواستار برگزاری 

این روند در زمان مقرر آن شد.
انتخابات دور  ادامه گفت: در صورتی که  نادری در 
این  افتد،  تعویق  به  کشور  جمهوری  ریاست  دوم 

انتخابات غیرقانونی خواهد بود.
افغانستان هرگز رییس جمهوری  باور وی، ملت  به 

را که در یک انتخابات غیر قانونی پیروز شده است، 
نخواهند پذیرفت.

مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرئوف  حال،  این  با 
گفت:  مجلس  این  عمومی  نشست  در  نماینده گان 
تالش  افغانستان  انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن 
دارند تا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری کشور 

را در زمان مقرر آن برگزار کنند.
حالی  در  نماینده گان  مجلس  اعضای  اظهارات  این 
است که رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است، 
امکان دارد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 
دور دوم کشیده شود و در این صورت این کمیسیون 
زیرا  ندارد،  مقرر  زمان  در  را  آن  برگزاری  آماده گی 
برخی زمینه های انتخاباتی در حمالت موشکی طالبان 

به این کمیسیون از بین رفته است.
بر اساس قانونی اساسی افغانستان، انتخابات ریاست 
شود،  کشیده  دوم  دور  به  اگر  کشور  این  جمهوری 
باید تا دو هفته پس از اعالم نتایج نهایی دور اول این 

انتخابات برگزار شود.

انتخابات  نهایی  نتایج  دیگر  روز  دو  تا  است  قرار 
سوی  از  و  شود  اعالم  افغانستان  جمهوی  ریاست 
دیگر مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که 
آمادگی های  دوم  دور  انتخابات  برگزاری  برای  آن ها 

الزم را کسب می کنند.
مجلس  گذشتۀ  روز  عمومی  نشست  ادامه  در 
خواستار  مجلس  این  اعضای  از  برخی  نماینده گان 
مجلس  این  دیگر  اعضای  از  برخی  تحصن  پایان 

شدند.
بیش از 20 عضو مجلس نماینده گان افغانستان 8 روز 
سوی  از  کابل  شهردار  برکناری  عدم  دلیل  به  پیش 
رییس جمهور این کشور دست به تحصن زده بودند.
در  نماینده گان  مجلس  عضو  خواصی  عبدالستار 
اعضای  عده  آن  گفت:  مجلس  این  عمومی  نشست 
این  به  باید  کرده اند،  تحصن  که  نماینده گان  مجلس 
کار خود پایان دهند و این قضیه باید با کاخ ریاست 
میان  در  جدی  صورت  به  کشور  این  جمهوری 

گذاشته شود.

منوچهر

نامزد  زلمی  رسول  پیش،  در نشست خبری دو روز 
کرزی،  نزدیکاِن حامد  از  و  ریاست جمهوری  پیشین 
حمایتش را از دکتر عبداهلل عبداهلل اعالم داشت. این 
بیانگر  اما اعالمش  بود،  قابل پیش بینی  اتفاق هرچند 
صف بندی های جدیدی است که سرنوشت انتخابات 
را در دور دوم ـ البته در صورتی که انتخابات به دور 

دوم برود ـ مشخص می کند.
زلمی  رسول دومین نامزدی است که به تیم اصالحات 
و همگرایی می پیوندد. قبل بر این، گل آغا شیرزوی نیز 

حمایتش را از دکتر عبداهلل اعالم داشته بود.
به نظر می رسد که اگر صف بندی های جدید انتخاباتی 
مشخص  انتخابات  برندۀ  بکند،  پیدا  ادامه  این گونه 
می شود و به نظر نمی رسد که در انتخابات دورِ دوم 
تقلبی مجرا داده شود. زیرا اکنون وزنۀ انتخابات و رای 
مردم به سود تیم اصالحات و همگرایی مشخص شده 
است و ممکن نیست که تقلبی و یا هم دست کاری یی 

در انتخابات دور دوم، بحران آفرینی کند.
اما قبل از آن، نکتۀ مهمی که به نظر می رسد این است 
که بسیار زود است دربارۀ رفتن انتخابات به دور دوم 
معلوم  ابتدایی  نتایج  گیرد. هرچند،  قضاوت صورت 
شد،  خواهد  اعالم  به زودی  نیز  نهایی  نتایج  و  شده 
شیوۀ  در  نیز  و  کمیسیون ها  در  چانه زنی ها  هنوز  اما 
شمارش آرا، بررسی تقلب ها، درج آرا در دیتابیس ها، 
شیوۀ بررسی شکایت های انتخاباتی و... پابرجاست. به 
این معنا که هنوز اقناع طرف های درگیر در انتخابات 

فراهم نشده است و نمی توان به صحت و سقِم کار 
کمیسیون های انتخاباتی یقین کرد.

از  پس  باید  انتخابات  دومِ  دور  به  رفتن  بنابراین، 
مطرح شود.  نامزدان  نیز  و  مردم  قناعِت  فراهم آوری 
رفتن انتخابات به دور دوم، در شرایطی که همۀ مردم 

نامزدان  نیز  و  است  مشکوک  کمیسیون  کارکرد  به 
پیشتاز ادعای قومی  بودِن کار کمیسیون های انتخاباتی 

را دارند، بسیار می تواند مشکل ساز باشد.
نخستین مشکلی که می تواند پیش شود این است که 
اشتراک مردم در این انتخابات کمتر خواهد بود. مردم 
در انتخابات دور اول، سهم بسیار ارزنده یی داشتند و 
با مشارکِت بسیار باالیی از آن استقبال کردند، اما اکنون 

که به نظر می رسد به آرای آنان احترام گذاشته نشده و 
در واقع، آن همه استقبال به هیچ انگاشته شده؛ به یقین 
که دیگر به کمیسیون ها و پروسۀ انتخابات بی اعتماد 

خواهند شد و از اشتراِک گسترده حذر خواهند کرد.
نکتۀ دیگر در این زمینه، مسالۀ تأمین امنیِت انتخابات 
امنیت  آن  دوم،  دور  انتخابات  بی تردید  که  است 
داشت.  نخواهد  را  اول  دور  انتخاباِت  سراسری 
یک  تا  بودند  گرفته  آماده گی  ماه ها  امنیتی،  نیروهای 
منصۀ  به  انتخابات  روز  در  را  امنیتی  منسجِم  برنامۀ 
اجرا گذاشتند. اینک به نظر می رسد که وضع آن گونه 
اشتراک  کمیت  در  می تواند  نکته  این  و  بود  نخواهد 

مردم در انتخابات تأثیر داشته باشد.
افزون بر این ها، مسالۀ مصارف و هزینه های انتخابات 
نیز مطرح است که نه دولت توانایی پرداخِت آن را 
دارد و نه جامعۀ جهانی کمک می کند. شاید ناتوانی 
را  انتخابات  برگزاری  زمان  هزینه،  این  پرداخت  در 
انتخاباتی  کمیسیون های  چنان که  و  بکشاند  درازا  به 
خود اعالم داشته اند؛ در موعد مقرر نتوانند از عهدۀ 

برگزاری انتخاباِت دور دوم برآیند.
انتخاباتی  صف بندی های  هرچند  این که،  نتیجه  در 
می تواند به وضاحت نشان دهد که برندۀ انتخابات چه 
کسی است، اما قبل از آن باید تمام جوانب را سنجید. 
رفتن به انتخاباِت دور دوم، در صورتی که اقناع کامل 
باعث ضیاع وقت،  است  نگردد، ممکن  فراهم  مردم 
به  پروسه  مشروعیِت  رفتِن  سوال  زیر  هزینه،  ضیاع 
دلیل اشتراک کمتر مردم و ده ها مشکل دیگر بشود که 
جبرانش برای کشوری چون افغانستان سنگین است.
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نتایج نهایی را چهارشنبه...
است و بعد از او داکتر اشرف غنی احمدزی بعد با کسب 

31.5 درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد.
هرچند داکتر عبداهلل هنوز به وضاحت از رفتن به دور دوم 
اگر شفافیت روند  که  باور است  این  به  و  نکرده  صحبت 
انتخابات تامین شود نیازی به رفتن به دور دوم نیست، اما 
آرایش های انتخاباتی نشان می دهد که دو نامزد پیشتاز در 

حال آماده گی دور دوم انتخابات اند.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  سخنگوی  نعیمی،  فهیم 
»نتایج  گفت:  پرس  فرانس  خبرگزاری  به  )فیفا(  افغانستان 
ابتدایی قباًل نشان داده است که انتخابات برنده آشکار ندارد 

و برگزاری دور دوم ضروری است«.
کمیسیون  بررسی های  گرو  در  انتخابات  نهایی  نتیجه 
شکایات انتخاباتی است. از مجموع 121 شکایت ثبت شده 
در این کمیسیون، 115 مورد آن از سوی تیم انتخاباتی داکتر 
عبداهلل و صرفًا چهار شکایت از سوی ستاد انتخاباتی داکتر 

اشرف غنی احمد زی ارائه شده است.
تن  دو  حمایت  است  توانسته  عبداهلل  داکتر  زمان  عین  در 
از نامزدان دیگر را نیز به دست آورد. زلمی رسول که در 
نتایج ابتدایی حدود 11 درصد آراء را به دست آورده است 
و شخص نزدیک به حامد کرزی دانسته می شود، روز یک 
شنبه در محفلی همراه با معاون دوم خود حبیبه سرابی به 
تیم انتخاباتی داکتر عبداهلل پیوست. اما احمد ضیا مسعود، 

معاون اول زلمی رسول در این محفل حضور نداشت.
آراء  آغا شیرزی که 1.6 درصد  نیز محمد شفیق گل  قباًل 
را در نتایج ابتدایی کسب کرده بود حمایت خود را از تیم 
اطمینانی  انتخاباتی داکتر عبداهلل اعالم کرده است. هرچند 
نیست همه کسانی که در دور اول به این نامزدان رای داده 
اند در دوم نیز به نامزد موتلف آنها رای دهند، اما حمایت 

نامزدان بازنده در دور دوم بی تاثیر نیز نیست.
تالش  گویا  که  هاست  زبان  سر  شایعاتی  حال،  همین  در 
ایتالفی  حکومت  یک  دوم  دور  برگزاری  بدون  می شود 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  دیدارهای  شود.  تشکیل 
قوت  زنی ها  گمانه  این  به  پیشتاز  نامزد  دو  با  افغانستان 

بخشیده است.
اما مقام های کمیسیون انتخابات می گویند هرگونه ایتالفی که 
منجر به برگزار نشدن دور دوم انتخابات گردد، غیرقانونی 
است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: 
»فکر می کنم که این شایعات حقیقت ندارد، زیرا دو نامزد 
پیشتاز دور اول تعهد کرده اند که در دور دوم نیز رقابت 
کنند و به همین ترتیب، قوانین افغانستان حکم می کند که 
دو نامزد مکلف اند در دور دوم نیز رقابت کنند. همچنان 
کمیسیون انتخابات نیز برای دور دوم آماده گی کامل دارد«.

برگزاری دور دوم انتخابات برعالوه هزینه مالی مشکالت 
امنیتی را نیز به همراه دارد. گروه طالبان اعالم کرده است 
سر از روز دو شنبه عملیات بهاری خود را آغاز می کند. همه 
ساله با گرم شدن آب و هوای افغانستان میزان خشونت ها 

نیز افزایش می یابند.

پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد 
سرنوشت  که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات 
900 هزار رأی در انتخابات 16 حمل نامعلوم است. 
این ستاد می گوید بیش از 500 هزار رأی که مربوط 
به یکی از نامزدان است، باید بررسی و تفتیش شود.
عبدالستار مراد، عضو تیم داکتر عبداهلل عبداهلل روز 
دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بیشتر از 400 
این  که  نیست  معلوم  هنوز  و  شده  گم  رای  هزار 
تعداد آراء به نفع کدام یکی از نامزدان حساب شده 

است.
به 530 هزار رای  نزدیک  »تقریبًا  آقای مراد گفت: 
رای  هزار   435 و  برود  تفتیش  و  بازرسی  به  باید 
دیگر باید سرنوشتش معلوم شود که نزدیک به یک 
میلیون رای می شود و این باید پرسان شود و پیدا 

شود.«
تیم  ادعای  این  به  واکنش  در  انتخابات  کمیسیون 
داکتر عبداهلل می گوید که آراء به دقت حساب شده 
باشد،  داشته  که شکایت هایی وجود  در صورتی  و 

می  رسیده گی  آن  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
روز  دو  تا  است  قرار  که  است  حالی  در  این  کند. 

دیگر نتایج نهایی انتخابات 16 حمل اعالم شود.
ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل می گوید سایت انترنتی 
در  جزییات  با  آرا  نتایج  که  را  انتخابات  کمیسیون 
ستاد  این  می کند.  مراقبت  نزدیک  از  ذکر شده،  آن 
می گوید مواردی را شاهد بوده که آرای داکتر عبداهلل 
در برخی موارد کاهش یافته ولی آرای داکتر اشرف 
رقم  از  بیشتر  محالت  از  برخی  در  احمدزی  غنی 

واقعی حساب شده است.
قابل  آقای عبدالستار مراد بخش  اظهارات  براساس 
خبری  آن  سرنوشت  از  و  است  مفقود  آراء  توجه 
نیست. او گفت که ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل در 
جست وجوی این آراء می باشد و تالش دارد تا آن 

را پیدا کند.
و  مراکز  تمام  متوجه  »ملت  گفت:  مراد  آقای 
را  آن  است.  رای خود  متوجه تک تک  و  محالت 
هستیم  امیدوار  می کند.  حساب  و  می گیرد  حساب 

بیشتر  از دقت  آراء  ثبت  انتخابات در  که کمیسیون 
ارقام را  تمام  به ملت خود صادقانه  استفاده کند و 

ارایه بکند.«
در  اسنادی  می گوید  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  تیم 
اختیار دارد که نشان می دهد آرای مشکوک و دست 

کاری شده در این سایت تغییر خورده است.
مشکوک  محالت  از  برخی  نتایج  گفت  مراد  آقای 
محلی  او  است.  شده  حذف  کمیسیون  سایت  از 
به  شده  حذف  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  که  را 
خبرنگاران نشان داد: »تمام محالت کمیسیون را ما 
منظم ریکارد می کنیم. امروز صبح وقتی ما بررسی 
کردیم، شما ببنید که محل پنجم نیست. محل پنجم 
همین محلی است که ما بر آن شک داشتیم و آن را 

حذف کرده اند.«
انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور  اما 
مستند  می توانند  را  موضوعات  چنین  »اگر  گفت: 
شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  کنند، 

انتخابات در خدمت شان می باشد.«

طالبان غواړي په خلکو...
د ده په وینا، دا چې طالبانو د وري په شپاړسمه نېټه په ټاکنو 

کې ماتې وخوړه، اوس غواړي چې د پاکستان د پوځيانو په 

مالتړ خپله دا ماتې کفاره کړي: )) هغوی چې خپلو بادارانو 

یې  هغه  ګډوډوي  به  ټاکنې  چې  و،  ورکړی  تعهد  کوم  ته 

پوره نشو کړی. اوس غواړي په کمزور نقطو باندې بریدونه 

وکړي. څو خپله  ماتې کفاره کړي. په کونړ پاکستانيو پوځيانو 

هم د طالبانو مالتړ ته دانګيل څو دوی ته د جګړې انګېزه او 

مالتړ ورکړي.((

ښاغلی امان زیاتوي، امنیتي ځواکونه باید خپله همغږي ډېره 

او نړۍ واله ټولنه یې د تجهیز او اکامل برخې ته ډېره پاملرنه 

وکړي.

چې  ده  روښانه  راهیسې  کلونو  دېرشو  تېرو  له  وویل،  هغه 

او  ییزه  سیمه  بلکې  ده،  نه  قضیه  کورنۍ  قضیه  افغانستان  د 

نړۍ واله مساله ده، چې ګډ تفاهم ته اړتیا لري، ځکه افغان 

ځواکونه نيش کوالی دې نړۍ وال ګواښ ته په یوازې رس 

ځواب ووايي.

انګېزې  له  به  حکومت  راتلونکی  چې  وښوده،  هیله  ده 

ته د هغوی د  ډک وي، چې وکوالی يش نړۍ والې ټولنې 

 (( نه کېږي:  په کې  به  فساد  ډاډ ورکړي، چې  اړه  په  مرستو 

نوی حکومت به په ګډ تفاهم او لوړې انګېزې رسه وکوالی 

يش دغو ډلو ته ماتې  ورکړي. د پاکستان خلک باید له خپل 

حکومت نه وغواړي چې د وسله والو له مالتړ الس واخيل. 

د پاکستان حکومت هم باید په خپلو خلکو زړه وسوځوي. تر 

هغې چې د پاکستان حکومت په خپلو خلکو او افغانانو زړه 

ونه سوځوي په دې اور کې به د پاکستان ملت هم سوځي.((

هغه زیاته کړه، په کار ده چې په سیمه ییز او نړۍ وال تفاهم 

رسه د ترهګرۍ دا بسرت له سیمې ټول يش.

صف بندی های جدید انتخاباتی

ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل: 

یـک میلیون رأی ُگـم اسـت



برای اسـکان باشنده گان آب  باریک بدخـشان

 زمین خریداری شد
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راجرز:

 لیورپول قوی تر خواهد شد
ابراهیموویچ برترین 

بازیکن لیگ فرانسه شد

بارسلونا  برابر  حساس  دیدار  مادرید  آتلتیکو  سرمربی 
در هفته سی و هشتم رقابت های لیگا را بازی مرگ و 

زندگی دانست.
آتلتیکو مادرید در هفته  سی و هفتم رقابت های لیگا با 
برابر ماالگا متوقف شد. شاگردان  بر یک  تساوی یک 
سیمئونه با پیروزی در این دیدار می توانستند قهرمانی 
اما  کنند.  نهایی  را  لیگا  فصل  این  رقابت های  در  خود 
به  قهرمان  تکلیف  تا  شد  باعث  دیدار  این  در  توقف 
هفته  آخر در دیدار حساس این تیم برابر بارسلونا در 

نوکمپ کشیده شود.
برابر  دیدار  مادرید  آتلتیکو  سرمربی   ، سیمئونه  دیگو 
از  پس  او  دانست.  زندگی  و  مرگ  بازی  را  بارسلونا 
تساوی برابر ماالگا گفت: اگر قبل از آغاز لیگ می گفتند 
که آتلتیکو مادرید در هفته  پایانی با سه امتیا ز اختالف 
با تیم دوم در صدر قرار دارد، هیچ کس باور نمی کرد، 
اما این یک واقعیت است. ما االن با سه امتیا ز اختالف 
قهرمانی  با  و  داریم  قرار  صدر  در  دوم  تیم  به  نسبت 

فاصله زیادی نداریم.
سیمئونه درباره این سوال که آیا از توقف شاگردانش 
برابر ماالگا خشمگین نیست، این گونه پاسخ داد: اگر 
شاگردانم کم کاری می کردند بسیار خشمگین می شدم، 
کردند.  رو  داشتند  توان  در  که  را  آنچه  هر  آنها  اما 
نیافتیم.  دست  تساوی  از  بهتر  نتیجه ای  به  متاسفانه 
را  قهرمانی  و جام  باشیم  بازی  این  پیروز  می توانستیم 
باالی سر ببریم. االن شانس ما همچون هر دیدار فینالی 

50 – 50 است.
نیمه  که  کرد  اعتراف  آنچلوتی  همچون  هم  سیمئونه 
خسته  را  تیم  این  بازیکنان  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 
او گفت: ما دو دیدار سخت و نفس گیر  کرده است. 
برابر چلسی داشتیم. در آن دیدار بازیکنان نیروی زیادی 

را از دست دادند و طبیعی است که االن خسته باشند.
دیگو کاستا، مهاجم برزیلی تبار آتلتیکو مادرید به خاطر 
سیمئونه  نرسید.  ماالگا  برابر  دیدار  به  دیدگی   آسیب 
درباره وضعیت آسیب دیدگی  این مهاجم گفت: کاستا 
دیدار  به  او  که  ببینیم  باید  است.  شدن  بهتر  حال  در 
او  بازگشت  که شاهد  امیدوارم  نه.  یا  یکشنبه می رسد 

در نوکمپ باشیم.
اتلتیکو مادرید با توقف برابر ماالگا 89 امتیازی شد و 
در همان رده دوم باقی ماند. بارسلونا هم با 86 امتیاز 
در جایگاه دوم قرار دارد. البته آبی اناری ها تفاضل گل 
دیدار حساس  در  پیروزی  در صورت  و  دارند  بهتری 
برابر اتلتیکو می توانند جام قهرمانی را باالی سر ببرند.

مسووالن شرکت برشنا می گویند که با آغاز پروژه انتقال 
شهر  ده  افغانستان،  به  ترکمنستان  از  برق  میگاوات   300

بزرگ کشور از نور برق بهره مند خواهند شد.
برشنا  شرکت  مسووالن  جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
داده  انتقال  ترکمنستان  از  که  فعلی  برق  که  می گویند 
نزدیک  آیندۀ  در  و  نیست  مردم  نیاز  جوابده  می شود؛ 
پروژه انتقال 300 میگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان 

تکمیل می شود.
برق  میگاوات   300 انتقال  پروژه  قرارداد  این،  از  پیش 
مقامات  میان  اواخر  این  در  افغانستان  به  ترکمنستان  از 

افغانستان و ترکمنستان به امضا رسیده است.
این شرکت گفت: در حال  توحیدی سخنگوی  وحیداهلل 
حاضر هم یک مقدار برق از ترکمنستان به افغانستان انتقال 
داده می شود؛ اما این برق از کمیت زیاد برخوردار نبوده و 
تنها والیات هرات، بلخ و فاریاب از آن مستفید شده اند.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه قرار است در سال 2017 
با  پروژه  این  قرارداد  نمود:  تصریح  تکمیل شود  میالدی 
دالر  میلیون  مالی 480  امضا رسیده، هزینه  به  ترکمنستان 
چهارصد  از  بیش  و  جهانی  بانک  سوی  از  پروژه  این 
میلیون دالر آن از بودجه شرکت برشنا تمویل شده است.

از  برق  لین  این  تمدید  که  داشت  بیان  توحیدی  آقای 
از  به کابل و  تا  بلخ و بغالن  فاریاب، جوزجان،  والیات 

کابل به والیات لوگر، پکتیا و خوست ادامه می یابد.
گفته می شود که هم اکنون 90 درصد برق کشور وارداتی 
بوده که از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبیکستان 

و ایران انتقال داده می شود.
این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که 
اگر بندهای برق ترمیم شوند؛ افغانستان قادر به تولید برق 
شده و حتا می تواند آن را به خارج از کشور هم صادر کند.

که  می گویند  بدخشان  والیت  محلی  مسووالن 
برای آسیب دیدگان ارگوی بدخشان 500 جریب 

زمین رهایشی خریداری شده است. 
که  است  گفته  رسانه ها  به  بدخشان  والی  معاون 
برای  را  جریب   500 وسعت  به  زمینی  دولت 
آسیب دیدگان بدخشان در نظر گرفته و خریداری 

کرده است.
گفت،  بدخشان  والی  معاون  محمد  گل  داکتر 
به قیمت یک  به وسعت 500 جریب  این زمین 
میلیون و 500 هزار دالر برای برای باشندگان »آب 
باریک« ولسوالی ارگوی بدخشان خریداری شده 

است. 
برای  افزود:  همچنین  بدخشان  والی  معاون 
برای  زمین  متر   500 خانواده ها،  این  از  یک  هر 

ساخت سرپناه اختصاص داده خواهد شد. 
در  تازه خریداری شده،  زمین ها  این  او  گفتۀ  به 
باریک  آب  منطقه  از  کیلومتری  دو  فاصله یی 

ولسوالی ارگوی این والیت موقعیت دارد. 
کرد،  تأکید  همچنین  بدخشان  محلی  مقام  این 

خارجی  و  داخلی  مختلف  نهادهای  از  بسیاری 
بازماندگان  به  نقدی  کمک  و  همکاری  وعده 
حادثه رانش زمین داده اند؛ اما تاکنون این کمک ها 
به دست مسوولین محلی این والیت نرسیده؛ تا 
خدمات الزم برای آسیب دیدگان صورت بگیرد. 
با بیان اینکه با حضور نیروهای امنیتی آنان  وی 
گران  سوءاستفاده  و  بومی  غیر  افراد  حضور  از 
جلوگیری کرده اند افزود: تعداد کسانی که بر اثر 
اند حدود 1000  این حادثه طبیعی متضرر شده 
خانوار است که مربوط به سه قریه نوآباد، اشالق 

و شهید هستند. 
روز  چند  از  افراد  برخی  کرد،  نشان  خاطر  او 
اقارب  اجساد  آوردن  بیرون  تالش  در  بدین سو 
شان از زیر آوار بودند؛ اما از روز گذشته تاکنون، 
بنا به درخواست وزیر احیا و انکشاف دهات این 

جست وجوها متوقف شده است.
این در حالی است که پیش از این، کمیته حاالت 
اضطرار گفته بود که توقف بیرون کشیدن اجساد 

به خواست مردم و ریش سفیدان بوده است.

نگرانی سازمان ملل از...
مذهبی و علمی نمایندگی می کنند؛ تهیه شده است.

فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که هدف اصلی 
است  جنگ  آفت  از  کودکان  حفاظت  جزوه  این  انتشار 
از تالش های جامعه مدنی و کمیسیون  بتوانند  این که  و 

مستقل حقوق بشر در این زمینه پشتیبانی کنند.
گفت  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما 
که تلفات کودکان در جریان جنگ ها نسبت به سال های 
گذشته رو به افزایش بوده است که تنها در سال 1392 در 
مقایسه به سال 1391 تلفات کودکان در سال 1392 نسبت 

به سال 1391 حدود 14.9 درصد باال بوده است.
خانم سمر گفت که مخالفان مسلح دولت، نیروهای امنیتی 
به  غیرنظامی  تلفات  در  بین المللی  نیروهای  و  افغانستان 
ترتیب نقش داشته اند و مین های کنار جاده یی و حمالت 

انتحاری عامل عمده کشتار کودکان بوده است.
جمله  از  جنگ  طرف های  که  می کنند  پیشنهاد  گفت  او 
مخالفان  و  خارجی  نیروهای  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
مسلح دولت قوانین بشردوستانه و قوانین جنگ را رعایت 
جاده یی  کنار  و  دور  راه  از  کنترل  بمب های  از  و  کنند 

استفاده نکنند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یوناما در کابل می گویند 
که از مسایل مثبت در مورد وضعیت کودکان در معرض 
خطر جنگ در افغانستان، جلوگیری از استخدام کودکان 
در گروه مسلح دولت است و نشان می دهد که دولت در 

این زمینه متعهد بوده است.
قاچاق  که  افزود  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
کودکان به مقاصد تبهکارانه از جمله ترافیک مواد مخدر، 
آموزش های  برای  خارجی  کشورهای  به  کودکان  ارسال 
انتحاری و سو استفاده جنسی از کودکان و اعمال کارهای 
نیازمند  که  است  نگرانی  موارد  از  هنوز  بر کودکان  شاق 
توجه جدی دارد و دولت باید در خصوص این موارد به 

»فرهنگ معافیت« پایان دهد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که به اساس یافته 
های دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، در 
کودک   545 افغانستان  مسلحانه  نبردهای  در   2013 سال 

کشته و 1149 کودک دیگر زخمی شده اند.
و  ماین ها  افغانستان  در  کودکان  تلفات  عمدۀ  عامل 
کارگذاری مواد منفجر ناشده اعالم شده است که همچنین 
یاد  نیز  افغانستان  در  غیرنظامیان«  »قاتل  عنوان  به  آن  از 

می شود.

سرمربی لیورپول از نمایش 
که  فصلی  در  شاگردانش 
راضی  گذاشت  سر  پشت 
آینده  گوید  می  او  است. 
انتظار تیمش  درخشانی در 

است.
را  خوبی  فصل  لیورپول 
برتر  لیگ  رقابت های  در 
انگلیس پشت سر گذاشت، 
نتوانست  حال  این  با  اما 

جام قهرمانی را باالی سر برد و به 
جایگاه دومی بسنده کرد.

سرمربی لیورپول به هواداران این 
آینده  فصل  در  که  داد  قول  تیم 

عملکرد آنها بهتر خواهد شد.
بر  دو  پیروزی  از  پس  راجرز 
گفت:  نیوکاسل  برابر  تیمش  یک 
تیم  به  از هر چیز می خواهم  قبل 
منچسترسیتی به خاطر قهرمانی اش 
تبریک بگویم. منچسترسیتی فصل 
خوبی را پشت سر گذاشت، آنها 
نمایش خوبی داشتند و در نهایت 
سر  باالی  را  قهرمانی  جام  هم 

بردند.

جاری  فصل  در  افزود:  او 
برتر  تیم  چهار  جزو  می خواستیم 
باشیم تا سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
را به دست آوریم. خو شبختا نه در 
این  گرفتیم.  قرار  دوم  جایگاه 
نشان می دهد که لیورپول روند رو 
ما رویای  داشته است.  به رشدی 
سال  چند  از  پس  را  هوادارانمان 
برآورده کردیم. در فصل جابجایی 
تابستانی نیز چند چهره جدید را 
خود  تیم  و  کرد  خواهیم  جذب 
آمادگی  با  تا  می کنیم  تقویت  را 
شروع  را  جدید  فصل  بیشتری 
انتظار  در  خوبی  آینده  کنیم. 

لیورپول است.

سیمئونه: 

جدال با بارسلونا در نوکمپ بازی مرگ و زندگی است

ده شهر کشور از نور برق بهره مند خواهند شد

ورزش
تیم  ستاره  ابراهیموویچ  زالتان 

از سپری کردن سالی  بعد  پاریسن ژرمن 
بهترین  عنوان  به  تیم  این  در  العاده  فوق 
انتخاب  فرانسه  لیگ  فصل  این  بازیکن 

شد.
زالتان ابراهیموویچ مهاجم سوئدی پاری 
برای  بازی   32 در  توانست  ژرمن  سن 
نقش  و  برساند  ثمر  به  گل   25 تیمش 
پیاپی  قهرمانی  دومین  در  مهمی  بسیار 

تیمش داشت.
به  عنوان  این  از کسب  بعد  ابراهیموویچ 
قهرمانی  این  کسب  گفت:"  خبرنگاران 
برای دومین سال پیاپی یک افتخار بزرگ 
بازیکنان،  همه  از  خواهم  می  من  است، 
تشکر  تیم  هواداران  و  عوامل  سرمربی، 
فصل  بهترین  این  کنم  می  فکر  من  کنم، 
را  عالی  فصل  یک  تیم  بود،  من  فوتبالی 

پشت سر گذاشت.
در  که  امیدوارم  من  افزود:  ادامه  در  وی 
فصل آینده هم ما بتوانیم قهرمان شویم، و 
همچنین در دو جام لیگ قهرمانان و جام 

حذفی نیز موفق باشیم.
مارکو  و  سیریگو  سالواتوره  همچنین 
موفق  ژرمن  پاریسن  تیم  از  نیز  وراتی 
شدند تا به ترتیب عناوین بهترین دروازه 
بان و بازیکن جوان سال لیگ فرانسه را 

کسب کنند.
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د  ورځ  تېره  چې  کې  حال  داسې  په 

هېواد یوشمېر والیتونه د افغان امنیتي 

مخالفانو  والو  وسله  او  ځواکونو 

شاهدان  بریدونو  او  جګړو  د  ترمنځ 

وايي،  شننونکي  پوځي  یوشمېر  ول، 

دغو  تفاوتۍ  بې  ځواکونو  افغان  د 

بریدونو ته زمینه برابره کړې ده.

بشپړ   په  هم  ال  طالبان  وايي،  هغوی 

ده  کار  په  او  نه دي  مات شوي  ډول 

چې افغان ځواکونه یې پر وړاندې د 

لوړې درجې احضارات ولري. 

تېره ورځ د ميل دفاع او کورنیو چارو 

ماندګار  له  ویاندویانو  وزارتونو 

مرکه کې ویيل وو،  په  ورځپاڼې رسه 

بشپړ  ته  بریدونو  ډول  هر  مخالفانو  والو  وسله  د  دوی  چې 

چمتووالی لري.

ماندګار  امرخېل  الله  عتیق  جرنال  شننونکي  چارو  پوځي  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چریکي جنګیايل تل د وخت 

په مته وي او هر کله یې چې وخت په ګټه و، بریدونه تررسه 

کوي.

د ده په وینا، طالبان تر اوسه په بشپړ ډول تسلیم شوي نه دي او 

نه ملنځه تليل، بلکې هغوی له تېرو څو کلونو راهیسې جګړې 

ته دوام ورکوي او په جګړه بوخت دي.

امله  دې  له  نېټه  شپاړسمه  په  وري  د  طالبانو  وايي،  نوموړی 

له  دوی  نو  کړای؛  نشو  مختل  یې  ټاکنې  چې  وخوړه،  ماتې 

اوسني وضعیته ګټه پورته کوي: )) هغوی په ټاکنو کې ماتې 

وخوړه. اوس چې موږ هر څومره ډېر تبلیغات وکړو او ووایو 

ځواکونه  امنیتي  کوي.  نه  ګټه  دا  وخوړه  ماتې  طالبانو  چې 

ووايي، چې په ټاکنو کې مو خپله دنده تررسه کړه او بیا کرار 

کېني، طالبان له دې فرصته ګټه اخيل او بریدونه کوي.((

له  چې  سیمې  هغه  ړخه  ا  پوځي  له  وايي،  امرخېل  ښاغلی 

ونیول  ورته  تدابیر  درجې  لوړې  د  باید  کېږي،  نیول  طالبانو 

يش او د سیمې د ساتلو لپاره باید امنیتي ځواکونه ډېرې هڅې 

والو  وسله  امله  له  ناغېړۍ  د  ځواکونو  امنیتي  د  خو  وکړي؛ 

طالبانو بیا په هېواد کې بریدونه پيل کړل.

د ده په وینا، اوس د افغان ځواکونو د بې تفاوتۍ له امله طالبانو 

ته د بریدونو زمینه برابره شوې ده: )) اوس چې د ټاکنو د دویم 

بریدونه  په دې ډول  پړاو خربې ګرمې شوي. طالبان غواړي 

رسه بیا خپل ځان تثبیت کړي. هغوی غواړي له روحي پلوه 

اندېښنه  کې  په خلکو  غواړي  کار رسه  دې  په  واچوي.  تاثیر 

واچوي ځکه په داسې اعاملو الس پورې کوي.((

نوموړی وايي، طالبان هره ورځ جګړه نه کوي، بلکې خپل وار 

ته ګوري؛ نو په کار ده چې امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې بې 

تفاوته پاتې نيش.

په همدې حال کې د پوځي چارو بل څېړونکی جرنال امر الله 

امان ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، که څه هم چې 

امنیتي ځواکونه په هر حال کې د خپل هېواد ساتنې او دفاع ته 

چمتو دي، خو په الس کې یې شته وسایل د هېواد دفاع کولو 

ته کايف نه دي.

جګړه  سیزين  او  فصيل  کې  هېواد  په  تل  طالبانو  وايي،  هغه 

رخصت  مدرسې  ټولې  کې  پېښور  په  بیا  سږکال  چې  کړې، 

شوي او زده کوونکي یې په افغانستان کې جګړې ته هڅول 

 ادامه صفحه 6
شوي دي....                                               

طالبان غواړي په خلکو کې رواين 

اندېښنې پيدا کړي

نگرانی سازمان ملل از تأثیرات 
افغانستان تکان دهندۀ جنگ بر کودکان 

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد جزوه یی 
حقوق  و  وضعیت  آن  در  که  کرده  منتشر  را 
کودکان افغان در شرایط جنگی به بررسی گرفته 

شده است.
فارسی،  زبان های  به  صفحه   65 در  جزوه  این 
کودکان  »محافظت  عنوان  با  انگلیسی  و  پشتو 
و  شده  منتشر  مسلحانه«  جنگ های  در  افغان 
مکلفیت های طرف های جنگ در زمینه احترام به 
حقوق کودکان و حفظ حقوق کودکان را از منظر 
»اصول شریعت اسالمی، قوانین ملی و معیارهای 
بین الملل  حقوق  و  بشر  حقوق  بین المللی 

بشردوستانه« برجسته کرده است.
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  فرستاده  کوبیش،  یان 
این  رونمایی  مراسم  در  افغانستان  برای  متحد 
افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  دفتر  در  جزوه 
گفت که گروه های مسلح در افغانستان از کودکان 
بهره برداری  مسلحانه  جنگ های  جریان  در 
می کنند و از کودکان به عنوان خبررسان استفاده 

سو می شود.
اند و  افغانستان آسیب پذیر  او گفت که کودکان 
گروه های مسلح آن ها را وادار به مشارکت فعال 
در جنگ  می کنند که این عمل زندگی کودکان را 

بیشتر با خطر مواجه می کند.
زنده گی  »جنگ  گفت:  همچنین  کوبیش  آقای 
لحاظ  از  آن ها  به  و  می کند  نابود  را  کودکان 
برای  این  می رساند.  صدمه  روحی  و  جسمی 
که  می بینم  زمانی که  است.  تکان دهنده  واقعًا  من 
کودکان در این کشور به جز از جنگ و خشونت 

از هیچ چیزی خبر ندارند.«
زنده گی  روی  جنگ  تأثیرات  می گوید  یوناما 
کودکان منفی بوده و در کنار این که سبب کشته 
و زخمی شدن و قطع اعضای بدن کودکان شده، 
همچنین کودکان را از دسترسی به حقوق اساسی 
شان از جمله آموزش و پرورش و مراقبت های 
و  فقر  موجب  و  کرده  محروم  بهداشتی  کافی 

آسیب پذیری بیشتر در میان کودکان شده است.
وضعیت  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  جزوه  در 
کودکان افغانستان در شرایط جنگی، شش مورد 
جنگ های  در  کودکان  حقوق  فاحش  »نقض 

مسلحانه« در افغانستان برجسته شده است:
جزوه  که  می گویند  جزوه  این  کننده گان  تهیه 
»محافظت کودکان افغان در جنگ های مسلحانه« 
مذهبی  رهبران  یوناما،  میان  بحث ها  از  پس 
از  که  متخصصی  افراد  و  دانشمندان  افغانستان، 
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دافـغانستان اسـالمي جمـهوریـت
دپوهنـي وزارت

جمـهوري اسـالمـي افـغانـستان
وزارت مــعارف

ریاسـت معارف پنجشــیر

رياست معارف در نظر دارد كه تعداد)13(قلم مواد اعاشوي تعداد )50( تن 

شاگردان مدرسه هاشميه متا را به قرار داد بسپارد آنعده از رشكت هایي كه عالقه 

نرش  از  اعتبار  كاري  روز   )21( مدت  اال  باشند  داشته  را  فوق  مواد  منودن  فراهم 

اعالن به مديريت عمومي تهيه و تداركات رياست معارف پنجشري واقع پاراخ جنب 

مستوفيت منزل اول دست راست مراجع منوده، رشطنامه را مالحظه كرده تضمني 

اخذ مي گردد.

با احرتام

اطـالعیه مـدیریت تصفیه کـابلـبانک
موضوع فروش 50 عراده موتر ماز رويس صفر كيلومرت، مدل 2009 و 2010 را مديريت 

تصفيه كابلبانك قبال به اعالن داوطلبی سپرده بود. قرار است جلسه داوطلبی روز چهارشنبه 

تاريخ 24 ثور در حضور داشت هيئت برگزار گردد. اشرتاك براي عالقه مندان مطابق رشط نامه 

در جلسه داوطلبی آزاد می باشد.
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