
و  امریکا  کرد،  تأکید  ناتو  نیروهای  پیشین  فرمانده 
متحدانش باید فوراً تعداد نیروهایی را که پس از سال 
اعالم  داشت،  خواهند  حضور  افغانستان  در   2014

کنند.
نیروهای سازمان  پیشین  فرمانده  استاوریدیس،  جیمز 
پیمان آتالنتیک شمالی ناتو گفت: اعالم سریع تعداد 
نیروهای این ائتالف پس از سال 2014 در افغانستان 
برای مقابله با ادعاهای شبه نظامیان طالبان مبنی بر این 
که نیروهای خارجی در حال ترک این کشور هستند، 

بسیار مهم است.
وی افزود که از حضور 15 هزار نیروی امریکایی و 
ائتالفی در افغانستان پس از خروج بخش اعظم این 

نیروها در سال 2014 حمایت می کند.
تعداد  که  معتقدم  کرد:  تصریح  استاوریدیس  جنرال 

مناسب حدود 9000 نیروی امریکایی و 6000 نیروی 
ائتالفی است و این 15 هزار نیرو بر اقدامات آموزشی 
افغان  ملی  امنیت  نیروی  هزار   350 مشاوره ای  و 
متمرکز می شوند. به جای آن که چند ماه منتظر بمانیم، 
باید در حال حاضر تصمیم گیری کرده و نتیجه آن را 
به صورت علنی اعالم کنیم. ...           ادامه صفحه 6
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خوش بختي شكل ظاهري ايمان است؛ تا ايمان و اميد و سخت كوشي 
نباشد، هيچ كاري را نمي توان انجام داد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فرعونیان را 
پایانـی هســت؟ 

میلیارد  سه  که  می گوید  افغانستان  شهرسازی  وزارت 
دالر برای ساخت مسکن در این کشور برای سه سال 
ایجاد 150  با  قرار است  آینده سرمایه گذاری می شود. 
اکثر شهرهای  در  مسکن  مشکل  مسکونی  واحد  هزار 

افغانستان حل گردد.
افغانستان در سال های اخیر شاهد رشد  اکثر شهرهای 
چشمگیر جمعیت بوده اند. میلیون ها تن...ادامه صفحه 7

آینده  انتخابات  در  کرزی  آقای  که  می  گوید  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری از نامزد مشخصی حمایت نخواهد کرد.

ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی گفته است که رییس جمهوری 
و  سیاسی  چهره های  از  شماری  با  سو  این  به  مدتی  از  کشور 
جهادی و بزرگان قومی در مورد مسایل سیاسی کشور از جمله 
انتخابات و »مسایل ملی دیگر« نشست های مشورتی داشته است.
ادامه خواهد  آینده  در  مشابه  که نشست های  فیضی گفت  آقای 
داشت اما این به این معنی نیست که حامد کرزی به دنبال حمایت 

از شخص خاصی در انتخابات آینده باشد.
از  شماری  اخیراً  که  می شود  مطرح  شرایطی  در  اظهارات  این 
گزارش  ملی  جبهه  سخنگوی  یک  از  نقل  به  کابل  در  رسانه ها 
کردند که آقای کرزی در گفت وگو با...              ادامه صفحه 7

فابریکۀ تولید برق کجکی در حال حاضر با فعالیت دو 
توربین 32 میگاوت برق تولید می کند. دوازده میگاوات 
برق تولیدی بند کجکی به شهر کندهار منتقل می شود.
چهار میگاوات برق بند کجکی در شهر لشکرگاه و 16 
میگاوات در ولسوالی های کجکی، سنگین، موسی قلعه 

و زمینداور والیت هلمند به مصرف می رسد.
مسووالن این فابریکه می گویند که محصول برق این 

ولسوالی ها را طالبان مسلح جمع می کنند.
 60 حاضر،  حال  در  کندهار  والیت  آمار،  اساس  به 
میگاوات انرژی نیاز دارد ولی صرف 22 میگاوات در 
بند کجکی  از  به مصرف می رسد که 12میگاوات  آن 
تمویل  دیزلی  ماشین های  از  دیگر  10میگاوارت  و 

می گردد.
مسووالن بارها از نصف توربین سوم در بند کجکی و 

ترمیم آن شبکه به مصرف 4۷1 میلیون دالر از کمک های 
ایاالت متحده امریکا خبرداده اند، ولی ساکنان کندهار 

به وعده های آنان به دیده شک می نگرد.
 به گفتۀ آنان، اداره یی که برای انتقال...  ادامه صفحه 6

سرمایه گذاری سه 
میلیارد دالری برای 

ساخت مسکن

ارگ:
از هیچ نامزدی حمایت 

نمی کنیم

فرمانده پیشین ناتو:

15 هزار نیرو باید پس از 2014 در 
افغانستان بمانند

فـراخـوان
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واقعيت در 
رمان »دلقک 
و حشرات 
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است؟

صفحه 6

پولهایبندکجکیراطالبانجمعمیکنند
رییس شرکت برشنا در قندهار:

آنها )طالبان( هم از خودمان هستند
رییس شرکت برشنا در قندهار: "محصول انرژی برق را در ساحاتی که حتت حاکمیت آن ها )طالبان( 

است، آنان جمع آوری می کنند؛ آن ها )طالبان( هم افراد خودمان هستند و انرژی هم به مردم خودمان 

می رسد و در ساحاتی که لین برق عبور منوده است، منی گذارند که برای آن مشکل ایجاد گردد."

»مبارک ظرف 18 روز انقالب در مصر کمتر از 1000 شهروند مصری را به قتل رساند در حالی این قاتالن دو هزار مصری را 
در کمتر از نیم روز به خاک و خون کشیدند.«



به دولت مردان، سیاست مداران، روشن فکران، 
مجاهدان، رهبران احزاب سیاسی و جامعۀ 

مدنی افغانستان، و جامعۀ جهانی!
را  انتخابات  شما،  از  بسیاری  که  یقین  به 
گزینه یی بی بدیل می دانید که با هیچ چیزی 
تعویض نمی شود؛ ولی در عین حال شرط 
در  که  شفاف،  انتخابات  برگزاری  اساسی 
آن تمثیل آرای حقیقی مردم افغانستان شده 
بتواند، قبل از هر چیزی امنیت است. امنیت، 

هنوز بزرگترین چالش برای امروز و فردای 
بخش های  امنیت،  نبود  است.  افغانستان 
معین  اندازه های  به  را  افغانستان  مختلف 
بخش هایی  جمله  آن  از  رسانیده؛  صدمه 
نبود  دلیل  به  افغانستان،  جنوب  و  شرق  از 
انتخابات  در  دولت،  حضور  عدم  و  امنیت 
این صورت  در  آیا  نمی کنند.  آینده شرکت 
آن  در  که  را  انتخاباتی  نتیجۀ  می توانیم 
والیات شرق و جنوب کشور شرکت نکنند، 
نتیجه  یی با معیارهای ملی خواند و کسی را 
بر کرسی  پیروز شده،  انتخابات  این  در  که 

ریاست جمهوری افغانستان نشاند؟
از طرف دیگر، اگر رییس جمهور کرزی و 
تیمش بکوشد که از نام مردمی که در صحنه 
افغانستان  از  )در هر بخشی  ندارند  حضور 
جمهور  رییس  و  بسازد  رای  باشند(،  که 

معرفی کند، آیا این امر پذیرفتنی است؟
این  می توانیم  آن چه  مشکل  این  حل  برای 
چند  را  انتخابات  واحد  پروسۀ  که  است 

آمادۀ  که  جاهایی  در  و  بسازیم  مرحله یی 
آن جاها  در  است،  انتخابات  برگزاری 
انتخابات برگزار بکنیم و در جاهایی که این 
تعویق  به  را  انتخابات  ندارند،  را  آماده گی 
طالبان،  با  مشکل  حل  از  پس  و  بیاندازیم؛ 
مطالعه  مورد  را  آن جاها  ملکی  ادارۀ  نحوۀ 

قرار بدهیم. 
مقدمه  این  در  که  ابهاماتی  رهیافت  برای 
رییس  به  پیشنهادی  می رسد،  مالحظه  به 
عمل  برنامۀ  دربارۀ  نکاتی  کرزی،  جمهور 
و  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان 
مالحظه یی دربارۀ کارنامۀ جامعۀ جهانی در 
افغانستان دارم. آن ها را غرض غور، مطرح 

می کنم:
با آن که طالبان در انتخابات شرکت نمی کنند، 
به  که  است  پیامی  همان  آنان  به  من  پیام 

همه  گان دارم: 
بهتر از انتخابات، گزینه یی در دست نیست، 

از انتخابات حمایت کنید!
و اما پیشنهادی که به رییس جمهور کرزی 

دارم:
نظام  »نوعیت  سر  بر  را  همه پرسی  یک 
اداری افغانستان« در درون پروسۀ انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1393، به راه بیاندازید 
دریافت  رای دهی  کارت  که  کس  )هر 

می کند، یک ورق دیگر نیز دریافت کند که 
در آن نوشته شده باشد: نظام ریاستی. آری 
این  کند.(  نشانی  را  یکی  رای دهنده  نه.  یا 
اقدام بزرگترین خدمتی خواهد بود که شما 

برای مردم افغانستان انجام می دهید. 
نامزدان  برنامۀ عمل  دربارۀ  که  نکاتی  اما  و 
ریاست جمهوری انتخابات حمل سال 1393 

دارم:
1. در برنامۀ عمل یا خط مشی تان بگنجانید 
که بعد از دست یابی به این کرسی، با تدویر 
اساسی  قانون  درج  را  ماده یی  جرگه،  لویه 
مقام  جمهوری،  ریاست  مقام  که  می سازید 
سمبول  جمهور،  رییس  باشد؛  تشریفاتی 
وحدت ملی و حافظ قانون اساسی شناخته 

شود.
اقوام  خبره گان  به  نوبتی  طور  به  مقام  این 
خاص  انتخابات  طی  افغانستان  گوناگون 
سپرده شود. رییس جمهور را مجموع آرای 
انتخاب  والیتی  شوراهای  و  ملی  شورای 

کنند.
نماید که  اداره  2. حکومت را صدراعظمی 
میان  از  ملی  شورای  یا  نماینده گان  مجلس 
نماینده گان  کرسی  می کند.  معرفی  خود 

انتصابی از مشرانو جرگه، حذف شود.
شرایط  مالحظۀ  با  والیات  تشکیل  در   .3
مناطق،  فرهنگی  ـ  تاریخی  و  جغرافیایی 

بازبینی شود. 
با   ،43 سال  از  پیش  ملکی  تشکیالت 
والیات  شوراهای  صالحیت های  افزودن 
در آن، گزینۀ مغتنم تاریخی است. می توان 
صورت هایی از این گونه را مورد بحث قرار 
داد: والیت ننگرهار بزرگ یا لوی ننگرهار، 
بزرگ  قندهار  پکتیا،  لوی  یا  بزرگ  پکتیای 
ترکستان،  و  بلخ  هرات،  قندهار،  لوی  یا 
پروان،  بدخشان،  و  قطغن  یا  تخارستان 
غزنی. کابل به حیث پایتخت دولت متحده، 

توسط شهردار اداره شود. 
جامعۀ  کارنامۀ  مورد  در  مالحظه ام  اما  و 

جهانی:
حدودی  از  بین المللی،  محارب  نیروهای 
دفاع بکنند، جاهایی را امنیت بگیرند و در 
مواضعی سوق الجیش داشته باشند که امکان 

برگزاری انتخابات موجود است. 
به  افغانستان  که:  بداند  باید  جهانی  جامعۀ 

از  پس  که  نیست  شرایطی  در  هیچ وجه 
خروج کامل نیروهای بین المللی، توان روی 
پای خویش ایستادن را داشته باشد. جامعۀ 
جهانی، برای تأمین امنیت ـ به شمول امنیت 
در  اوضاع  پایداری  و  ـ   93 سال  انتخابات 
مسوولیت   ،2014 سال  از  بعد  افغانستان 
به  برای خروج،  زمانی  تعیین جدول  دارد؛ 
معنای تشجیع دشمن و ناامید ساختن مردم 
افغانستان است. مهم ترین دستاورد یک دهۀ 
افغانستان  پیوند  بین المللی،  امور  گذشته در 
منزوی با جامعۀ جهانی است. کم بها دادن 
به این دستاورد، جامعۀ جهانی را مجبور به 
به کارگیری گزینه هایی می سازد که ما همه، 

بیشتر از آ ن ها نگرانیم: 
متصدی  را  پاکستان  دیگر  بار  که  هشدار 

کنترول اوضاع افغانستان نسازید!

داکتر محیی الدین مهــــدی
تابستان 1392
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فـراخـوان
 

نشست »اجماع ملی« آقای کرزی برای انتخابات، تا چند 
روز دیگر توسط استاد سیاف در کابل برگزار می شود.

برخی از دست اندرکاران محفل »اجماع ملی« به رسانه ها 
گفته اند که »در این گردهمایی در کنار برخی از مسایل 
ملی، روی معرفِی دو یا سه نامزد بحث می شود تا روی 
یک و یا چند کاندید محدود به توافق برسند و از تعدد 

نامزدان جلوگیری شود.«
 بنابرین پرواضح است که این حرکت سیاسی از جانب 
رییس جمهور  زیرا  است؛  شده  داده  سامان  کرزی  آقای 
چهارمین  در  روان  سال  جوزای   9 تاریخ  به  کرزی 
روستاهای  انکشافی  شوراهای  مشورتی  ملی  کنفرانس 
و  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  به  اشاره  با  کشور، 
تعدد نامزدان گفته بود که »بهتر است به مانند امریکا که 
دو حزب رقابت می کنند، از طریق یک اجماع ملی مردم 
به مشورت  بیرون کنیم و  نامزد را  یا سه  افغانستان،  دو 

بپردازیم تا هرچه زودتر نتیجه داشته باشد.«
 حاال دیده می شود که آقای کرزی یک قدم پیش و یک 
قدم پس گذاشته می آید تا این اجماع را عملی کند و گام 

بلندی را در راه رفتن به سوی انتخابات بردارد. 
اما این اجماع ملی با آن که اسم قشنگی دارد، در همان 
آواِن طرح و حاال که در آستانۀ برگزاری آن قرار داریم، با 
واکنش هایی مواجه بوده و گمراه کننده خوانده شده است.

شاید آقای کرزی در این گردهمایی، به گونۀ غیرمستقیم 
یک یا چند نامزدِ مورد حمایتش را معرفی  کند و این گونه 
داشتن  از موضع قدرت و در دست  را  حرکت سیاسی 
منابع دولتی در حمایت از نامزد مورد نظرش سامان دهد 
که می تواند توازن در رقابت های انتخاباتی را از هم اکنون 
نامزدان دیگر را تحت الشعاع قرار  بزند و حرکت  برهم 

دهد.
 مشکل دیگری که اجماع ملی آقای کرزی دارد این است 
از بحران  افغانستان  برای رهایی  این اجماع، طرحی  که 
قرار  سیاسی  مطرح  جناح های  توافق  مورد  که  نیست 
گیرد؛ بلکه توافق چند چهرۀ سیاسی برای به دست گرفتن 
یا به کنترل درآوردِن قدرت با گزینِش چند نامزد از یک 
ملی  اجماع  نام  زیر  تیم، طی یک نشست و گردهمایی 
است که می تواند اصول دموکراتیک انتخابات را صدمه 
محدودیت  انتخابات  روند  بر  شیوه،  این  در  زیرا  بزند؛ 

وضع می  گردد.
 از جانب دیگر آن چه که آقای کرزی و تیم او می گویند 
که مردم افغانستان در این اجماع باید مثل مردم امریکا 
که از دو حزب دو نامزد را برای انتخابات برمی گزینند، 
بسیار خنده آور و در عین  برگزینند؛  را  نامزد  یا سه  دو 
حال گریه آور است. زیرا در امریکا مردم بر مبنای یک 
سیستم سیاسی که بسیار جاافتاده است، در یک انتخابات 
نامزد  یک  متعدد،  نامزدان  میان  از  درون حزبی  مقدماتی 
حزب  دو  از  رقیب  نامزد  دو  سپس  و  برمی گزینند  را 
انتخابات  به سوی  هم سود،  گروه های  با حمایت  کالن، 
ُمدل  این  افغانستان  در  اما  می روند.  ریاست جمهوری 
این جا هیچ مجالی  ندارد؛ زیرا  قابلیتی برای تطبیق  هیچ 
احزاب  نیست  هم  قرار  و  نشده  داده  احزاب  رقابت  به 
با هم رقابت کنند. بنابراین، پیداست که به جای احزاب 
نامزد  چند  می خواهد  کرزی  آقای  افغانستان،  در  رقیب 
را در یک گردهمایی، برای رقابت تعیین کند که بسیار 

خنده آور می باشد. 
گریه آور برای این که: این تصمیم و رویکرد هیچ محلی 
در قانون اساسی ندارد و صرفًا از ابزارهای سنتی قبیله یی 
که  می شود  شمرده  کشور  و  مردم  بر  شدن  چیره  برای 
عقل  و  شعور  رفتن  بلند  با  و  شده  فرسوده  دیری ست 

سیاسی مردم، کاربردِ خود را از دست داده است. 
از این رو خوب است که آقای کرزی و برگزارکننده گان 
محفل اجماع ملی به گونۀ واضح به مردم بگویند که آقای 
کرزی و تیِم او می خواهند در این نشست نامزدان مورد 
نظرشان را معرفی کنند؛ زیرا نشست اجماع ملی جز این، 

منطق و مراد دیگری نمی تواند داشته باشد.

اجماع ملی اصول 
انتخابات را صدمه می زند

)یادداشت: آن چه در این فراخوان به 

عنوان طرح یا پیشنهاد آمده، صرفًا 

محصول اندیشة نگارندة گرامی 

آن داکتر محی الدین مهدی ـ عضو 

مجلس نماینده گان است. 

بدیهی ست نشر این دست 

طرح نوشته ها در این رسانة 

نوشتاری، الزامًا نشانة موافقت یا 

مخالفت ادارة روزنامة ماندگار با آن  

نمی باشد.(
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درس کارل  مارکس به 
اخــوان المــسلمین

کارل مارکس اینچنین نوشته است که تاریخ 
خود را تکرار می کند، اول به صورت تراژدی 
و سپس یک نمایش مضحک. منظور مارکس 
انقالب 1848 فرانسه بود که در آن یک قیام 
دموکراتیک علیه حکومت سلطنتی در نهایت 
انجامید؛  بناپارت  ناپلئون  دیکتاتوری  به 
آن  از  پیش  سال   60 انقالبیون  که  همانی 

می خواستند از دستش خالص شوند!
در  لیبرال ها  به  کارگرها   ،1848 سال  در 
پی ریزی انقالب دموکراتیک برای سرنگونی 
پس  اما  پیوستند  فرانسه  سلطنتی  حکومت 
اپوزیسیون  سلطنتی،  حکومت  سرنگونی  از 

ازهم پاشید.
لیبرال ها بسیار نگران خواسته های »رادیکال« 
طبقه کارگری بودند. محافظه کارها نیز آماده 
دوباره  راه اندازی  و  لیبرال ها  با  همکاری 
شکل جدیدی از حکومت دیکتاتوری بودند.

به همان شکل رخ می دهد.  اتفاقاتی  نیز  امروز در مصر 
اقتدارگراها و لیبرال ها سررشتۀ امور را در دست دارند و 
اسالم گراها نیز نقش سوسیالیست ها را ایفا می کنند. یک 
بار دیگر، یک جنبش مردمی عجول و بی تجربه با در دست 
لیبرال ها  دیگر  بار  یک  کرد.  روی  زیاده  قدرت،  گرفتن 
می خواست  آنها  پیشین  انقالبی  شریک  که  تغییراتی  از 
صورت دهد ترسیدند و به آرامی برای محافظت از خود 
به سوی محافظه کارها روی برگرداندند و همانند انقالب 
1848 فرانسه، اقتدارگراها از اینکه دوباره زمام امور را در 

دست گرفتند، بسیار خوشحال هستند.
مرسی،  محمد  هواداران  سرکوب  به  مصر  ارتش  اگر 
رییس جمهوری مخلوع این کشور ادامه دهد و لیبرال ها 
نیز از این اقدام حمایت کنند، آنها دقیقًا مانند جانشینان 

معاصر مارکس عمل خواهند کرد.
»اسالم گراهای دنیا متحد شوید!« آنها ممکن است حتی 
از دست دادن  برای  از زنجیر چیزی  بگویند: »شما غیر 

ندارید.« و متاسفانه حق با آنها خواهد بود.
دو  درست  مصری  لیبرال های  که  نیست  تعجب  جای 
برای  کشور  این  اسالم گراهای  به  پیوستن  از  پس  سال 
سرنگونی رژیم اقتدارگرای وقت، ارتش این کشور را به 
اولین تجربه دموکراسی مصر  به  پایان دادن  برای  کودتا 

سوق دهند.
در مراحل اولیه صورت پذیرفتن جنبش سیاسی در یک 
کشور، به طور معمول لیبرال ها و دموکرات ها درخصوص 

چیزی بجز لزوم سرنگونی نظام وقت، توافق نمی کنند.
دو  رویه  یک  پایدار  دموکراتیک  نظام  یک  ریزی  پایه 
مرحله یی دارد. اول اینکه باید به موجودیت نظام پیشین 
به  پایدار  دموکراتیک  جایگزین  یک  سپس  و  داد  پایان 
وجود آورد. اما به دلیل پر شور بودن مرحله اول، بسیاری 
بازی  دیگر  دیکتاتور  رفتن  با  که  می کنند  فکر  مردم  از 
است.  سخت تر  دوم  مرحله  اما  است.  رسیده  پایان  به 
سرنگونی  برای  بزرگ  ائتالف های  از  زیادی  نمونه های 
دیکتاتورها وجود داشته است اما تعداد کمی از آنها در 
جدید  ترتیبات حکومت  سر  بر  و  ماندند  یکدیگر  کنار 
با  پیروزی  از  پس  اپوزیسیون  کردند. جنبش های  توافق 
گرفتاری در هیاهوی داخلی و درگیری  با نیروهای احیا 

شده رژیم سرنگون شده، از نفس می افتند.
بار  اولین  برای  فرانسه«  انقالب  »سال   1848 سال  در 
و  گذاشت  پا  سیاست  صحنه  در  کارگری  جنبش  یک 
آنها  انداخت.  وحشت  به  را  لیبرال ها  آن  خواسته های 
کارگرها  آن  از  بعضی  اقتصادی می خواستند؛  آزادسازی 
خواهان  را  شدیدتری  اقتصادی  و  اجتماعی  تغییرات 

بودند.

اما  لیبرال ها فضای سیاسی را تا حدی محدود گذاشتند 
تمام  و  کامل  دموکراسی  خواستار  کارگری  گروه های 

قدرتی بودند که در پی آن می آید.
وقتی برای لیبرال ها مشخص شد ممکن است گروه های 
دچار  شوند،  رقابت  پیروز  سوسیالیست ها  و  کارگری 
بازگشت  مشاهده  با  را  آنها  از  بسیاری  و  شدند  تردید 
اقتدارگرایی بین بد و بدتر، محافظه کاران را انتخاب کرده 

و به آنها روی آورند.
در حال رخ  در مصر  که  است  دقیقًا همان روندی  این 
دادن است. سال ها حکومت استبدادی در این کشور به 
این معنی است که موسسات سیاسی و اجتماعی که در 
آنها اختالف نظرهای عمومی به صورت صلح آمیز مطرح 
می شوند، به صورت نظام مند سرکوب و توقیف شده اند 
و حکومت نیز چند دستگی و نفاق اجتماعی را تشدید 

بخشیده است.
با این تفاصیل، به محض پدیدار شدن دموکراسی، عدم 
به  آمده،  وجود  به  خصومت  و  مدت  طوالنی  اطمینان 
و  عمومی  اعتراضات  افراطی،  لفاظی های  به  یکباره 
لیبرال ها  اتفاقات همواره  این گونه  خشونت تبدیل شد. 
بوده  معتقدند  اعتدال  و  نظم  به  آن ها  زیرا  می ترساند  را 
می کنند.  دوری  اجتماعی  رادیکال  رخدادهای  از  و 
 1848 و   1۷89 سال های  در  که  همانگونه  موضوع  این 
امروزه  داد،  رخ  اروپا  در  فرانسه(  انقالب  زمانی  )دوره 

درخصوص لیبرال ها در مصر نیز صدق می کند.
این  مقابل  در  لیبرال ها  واکنش  چگونگی  مشکل، 
حکومتی  سیستم  انتقال  دوره های  در  تهدیدهاست. 
کشورهای شرق و جنوب اروپا به دموکراسی طی اواخر 
قرن بیستم، افراط گرایی و دین گرایی، فاکتورهای اصلی 
نبودند. اما گروه های مختلف می توانستند قواعد بازی را 

قبول کنند.
اولین  این  اروپایی،  کشورهای  از  بسیاری  در  همچنین 
تالش برای دستیابی به دموکراسی نبود و اتحادیه اروپا 
نیز به آنها کمک می کرد. اما در مصر و دیگر کشورهای 
وحشت  به  را  لیبرال ها  افراطیون،  تهدید  عرب  جهان 
اقتدارگرایی در آنجا،  می اندازد و به دلیل وجود سال ها 
نه فرهنگ مصالحه وجود دارد و نه همسایه ای قوی و 

دموکرات که آنها را کمک و هدایت کند.
رادیکال،  گروه های   1848 سال  مفتضحانه  شکست 
میانه روها قوی کرد و  به ضرر  را  جنبش سوسیالیستی 
باعث ایجاد یک نقاق فاحش بین لیبرال ها و کارگرها شد.
پس از اینکه لیبرال ها، دموکراسی را کنار گذاشتند، جهت 
گیری سوسیالیست های میانه رو احمقانه به نظر می آمد و 
رادیکال ها با حمایت از راهبرد غیر دموکراتیک، قوی تر 

شدند.

انگلس،  و  مارکس   ،1850 سال  در 
به  خطاب  آلمانی،  انقالبی  و  فیلسوف 
»اتحادیه کمونیست لندن« اظهار داشتند 
به  حزب  یک  کرده اند  بینی  پیش  که 
)بورژوازی(  متوسط  طبقه   از  نمایندگی 
به  و  رسیده  قدرت  به  زودی  به  آلمان 
سرعت قدرت خود را علیه کارگرها به 
پیش  این  که  دیدید  شما  می گیرد.  کار 

بینی درست از آب درآمد.
سپس مارکس و انگلس هشدار دادند که 
»باید آماده بود تا با قدرت و هوشیاری با 

این حزب به مخالفت پرداخت.«
حزب  این  خصومت  دادند:  ادامه  آنها 
ساعات  اولین  از  کارگرها  به  نسبت 
پیروزیشان آغاز خواهد شد و کارگرها 
باید علیه آنها سازماندهی و مسلح شوند.
مرتکب  نوزدهم  قرن  اروپای  در  لیبرال ها  که  اشتباهی 
شدند این بود که سوسیالیست ها را متحجر می دانستند. 
متعصب  و  افراطی  سوسیالیست ها  از  گروهی  چند  هر 
بودند اما بقیه آنها مخالف خشونت و مرهون دموکراسی 

بودند.
سوسیال  به  بعدها  که  سوسیالیست هایی  آن  حقیقت  در 
اصالحات  دنبال  به  شدند،  تبدیل  اروپا  دموکرات های 
که  کمونیست هایی  آن  نه  بودند،  اجتماعی  و  اقتصادی 
برای کاپیتالیسم و دموکراسی یک تهدید کشنده محسوب 
را  تفاوت ها  این  اروپایی  لیبرال های  هنوز  اما  می شدند. 
درک نمی کردند؛ آنها با دموکراسی سازی کامل مخالفت 
کرده و شدیدا به دنبال سرکوب کل جنبش بودند. نتایج 

این اقدامات فاجعه بار بود.
گروه های تندرو، خشن و غیر دموکراتیکی که در جنبش 
که  برخوردند  پرسش  این  به  بودند  فعال  سوسیالیست  
احتمال  نمی خواهد  که  سیستمی  در  باید  کارگرها  چرا 
که  وقتی  و  کنند  شرکت  کند  قبول  را  آنها  پیروزی 
تبدیل  اروپا  نیروی سیاسی  به قوی ترین  سوسیالیست ها 
به  چپ گراها،  کردن  قدرت  خلع  برای  لیبرال ها  شدند، 

تعامالت ناخوشایندی با محافظه کارها دست زدند.
در نتیجه این اقدامات جوامع اروپایی بیش از پیش چند 
لیبرال های مصری در  امروز  دسته و آشوب زده شدند. 
آنها  دیگر  بار  یک  هستند.  اشتباهات  همان  تکرار  حال 
افراطی هایی  را  خود  المسلمین(  )اخوان  سیاسی  رقبای 
می بینند که برای نابودی همه ارزش های لیبرالیسم مصمم 

هستند.
استالین   اروپا،  سوسیالیست های  همه  که  هماطور  اما 
به  هم  مصر  اسالم گراهای  همه  نبودند،  گراهای خشک 
اسالم  امروزه  نیستند.  دینی  تشکیل یک حکومت  دنبال 
پیش  بازی  قواعد  با  دارند  دوست  که  هستند  گراهایی 

بروند و باید آنها را به اعمال این رویکرد تشویق کرد.
نیروی  اسالم گرایی همچنان بزرگترین و سازمانی ترین 
است  مهم  بسیار  این  و  است  در مصر  سیاسی  محبوب 
لیبرالش به اسالم گراها این  که ارتش مصر و همپیمانان 
اطمینان را بدهند که در آینده دموکراتیک منطقه، جایی 

برای آنها نیز هست.
لیبرال ها و  یک قرن پس از اینکه سوسیال دموکرات ها، 
حتی محافظه کارهای اعتدال گرا در نهایت برای تشکیل 
یکدیگر  با  اروپا  در  مستحکم  دموکراتیک  نظام های 
می بایست  و  می توانست  که  اتفاقی  شدند،  همپیمان 
لیبرال های  زودتر از این ها با خشونت  کمتر رخ می داد، 
ملتهب  تاریخ  کورکورانه  تکرار  به جای  باید  خاورمیانه 

اروپا، از آن درس بگیرند.

هشدار اوباما به مصر:

همکاری های دیرینۀ ما چنین 
ادامه نخواهد یافت

دولت  اقدامات  کشورش  اینکه  بر  تاکید  با  امریکا  رییس  جمهوری 
جدید قاهره علیه غیرنظامیان مصری را محکوم می کند، از لغو مانور 

مشترک ارتش دو کشور خبر داد.
به گزارش شبکۀ خبری الجزیره، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
به  در سخنانی درباره اوضاع پیش آمده در مصر اعالم کرد:  امریکا 
را  کشور  این  غیرنظامیان  علیه  مصر  جدید  دولت  اقدامات  شدت 

محکوم می کند.
وی همچنین از مقامات مصری خواست تا به قوانین مربوط به حقوق 
بشر احترام گذاشته و حالت فوق العاده در مصر را لغو کرده و زمینه 

برای مذاکرات ملی را فراهم کنند.
اوباما همچنین از لغو مانور مشترک »ستاره درخشان« میان دو ارتش 
 امریکا و مصر که قرار بود ماه آتی میالدی برگزار شود خبر داده و 
گفت: همکاری های دیرینه ما با مصر امکان ندارد که این  چنین ادامه 
یابد. در حالی که غیرنظامیان مصر در خیابان ها کشته می شوند ادامه 

همکاری ها همانند گذشته دشوار است.
وی تاکید کرد: مصر امروز مسیری خطرناک را در پیش گرفته است.

نظامی  تعلیق کمک های  به  اظهارات  این  در  امریکا  رییس جمهوری 
اشاره یی  دالر در سال است،  میلیارد  بر 1.3  بالغ  به مصر که   امریکا 
نکرده و تاکید کرد که کشورش نسبت به حوادث مصر بی طرف است 

اما از حقوق بشر حمایت می کند.
اوباما گفت: ما یکی از طرفین حوادث مصر نیستیم اما هر یک از دو 
طرف درگیر در این کشور امریکا را به حمایت از طرف دیگر متهم 
می کند. اوباما که در حال گذراندن تعطیالت در ایالت ماساچوست 
است، تاکید کرد: ما نسبت به اقدامات دولت جدید مصر در استفاده 
از خشونت علیه غیرنظامیان به شدت متاسف شدیم و اعالم می کنیم 
که از قوانین حقوق بشر به ویژه در زمینه حق برگزاری اعتراضات 
مسالمت آمیز حمایت می کنیم. مردم مصر خود باید آینده این کشور 
را مشخص کنند. واشنگتن امیدوار است که مصر در انتقال به روند 

دموکراسی موفق باشد.
اوباما همچنین مردم مصر را به تالش برای خروج از بحران موجود 
دعوت و تاکید کرد: اقدامات انتقام جویانه مصر را از روند دموکراسی 

دور می کند.
در همین راستا، چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا نیز در تماسی تلفنی با 
همتای مصری خود اعالم کرد: خشونت در مصر و کشته شدن صدها 
تن در نواحی مختلف این کشور همکاری های دفاعی میان  امریکا و 

مصر را تهدید می کند.
هاگل همچنین به همتای مصری خود تاکید کرد: امریکا هنوز برای 
مسالمت آمیز  راهکاری  به  رسیدن  برای  مصری  طرفین  با  همکاری 
آماده است و وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( روابط نظامی خود با مصر 

را به رغم لغو مانور نظامی مشترک، ادامه می دهد.
در واکنش به اظهارات رییس جمهوری امریکا دفتر ریاست جمهوری 
مصر در بیانیه یی اعالم کرد: قاهره از توجه امریکا به تحوالت مصر 
تقدیر می کند اما ریاست جمهوری مصر قصد دارد که تاکید کند؛ اوالً 
مصر امروز با اقداماتی تروریستی مواجه است که نهادهای دولتی و 
زیرساخت های اساسی را هدف قرار داده  است. دوم اینکه گروه های 
مسلح مردم بی گناه را هدف قرار داده اند و برای نابودی تمدن مصر 
که  نگرانیم  مساله  این  از  ما  اما  نمی کنند  فروگذار  تالشی  هیچ  از 
در  را  طلبان  و خشونت  مسلح  گروه های  از حقیقت  دور  اظهاراتی 

ادامه اقداماتشان علیه ثبات و دموکراسی مصر تشویق کند.
دفتر ریاست جمهوری مصر در ادامه تاکید کرد: قاهره نه تنها نسبت 
به کشته شدن شهروندان مصری متاسف است بلکه با قدرت برای 
برقراری امنیت و ثبات تالش خواهد کرد و از امنیت جانی شهروندان 
تاکید کرد  پایان  مصری حمایت می کند. دفتر ریاست جمهوری در 
که مصر از مواضع خیرخواهانه کشورهای جهان تقدیر می کند اما بر 

حاکمیت مصر تاکید دارد.

                   نيويارک تايمز/ برگردان: ايسنا

وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، امریکا تالش دارد 
با وارونه نشان دادن حقایق در سوریه، بشار اسد را به 

بی رغبتی برای مشارکت در ژنو 2 متهم کند.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: دولت امریکا 
تا  است  وارونه کردن حقایق تالش کرده  با  همواره 
برای  سوریه  رییس جمهوری  اسد،  بشار  دهد  نشان 
تمایل  شرطی،  پیش  هیچ  بدون   2 ژنو  در  مشارکت 

ندارد تا با این کار اهداف خود را محقق کند.
دولت  میان  ابتدایی  توافق های  از  روسیه  افزود:  وی 
محققان  تیم  فعالیت  درباره  ملل  سازمان  و  سوریه 
این  که  چرا  می کند  استقبال  سوریه  در  سازمان  این 

توافقنامه ها راه را برای مشخص شدن مساله استفاده 
احتمالی از سالح شیمیایی در سوریه هموار می کند.

بنا به گفته لوکاشویچ بر اساس توافق سوریه و سازمان 
ملل کارشناسان شیمیایی این سازمان ملل به مدت 14 
این زمان در  فعالیت خواهند کرد و  روز در سوریه 

صورت لزوم و با توافق دو طرف تمدید می شود.
به  همچنین  روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
تحریم های یک جانبه دولت امریکا علیه سوریه اشاره 

از دالیل مشکالت  این تحریم ها یکی  و اعالم کرد، 
به  امروز  سوریه  مردم  است.  سوریه  ملت  رنج   و 
برخی  و  امریکا  که  جانبه ای  یک  تحریم های  خاطر 
کشورهای دیگر علیه سوریه اعمال کرده اند در رنج 

به سر می برند.
این مسوول روسی در پایان اعالم کرد: روسیه همه 
کار  به  سوریه  مردم  به  کمک  برای  را  خود  تالش 

خواهد بست.

مسكو:
 امریکا با وارونه  نشان دادن حقایق سوریه اهداف خود را دنبال می کند
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برگردان: فرشاد سجادی

5 نکته برای 
حل بهترِ مسایل جتاری

جای تعجب نیست که حل مسایل و مشکالت، بخش بسیار بزرگی از موفقیت در 
تجارت برای مدیران تجاری است. برخی از مدیران تجاری در مدیریت مسایل، 

شکوفا می شوند و برخی دیگر هم تغییر زیادی نمی کنند.
اتخاذ  می شود؟  دیگری  به  نسبت  مدیر  یک  شدن  موفق تر  باعث  عاملی  چه  اما 
تکنیک های خاص، مشاوران بهتر و یا کارمندان وظیفه شناس تر؟... در پاسخ باید 
گفت که ترکیبی از همۀ این ها، با تکیۀ بسیار قوی بر روی تمرکز. توانایی تمرکز 
روی مسایل و هر آن چه که به دنبال دارند، و نه چیزی بیشتر یا کم تر. مسایلی که 
تنها نیاز به راه حل از طریق تفکر عینی و واقع بینانه دارند. در این جا ده نکته که 
بسیاری از مدیران تجاری به منظور حل مسایل استفاده می کنند، معرفی می شوند.

و  کیفیت  از خدمات،  افراد.« 85%  نه  و  است  روند  »مشکل  داشتن:  باور  یک ـ 
مشکالت بهره وری مستقیمًا به طراحی و مدیریِت فرآیند تجارت مربوط است. 
افراد  تغییر  از  مهم تر  تغییر روال،  به  نگاه  مدیران خوب می دانند که چه گونه گی 

برای پیشرفت است.
دوـ گوش دادن: به افرادی که برای شما، با شما و یا حتا علیه شما کار می کنند. 
مدیران خوب می دانند که دیدگاه های چندگانه به مسایل و مشکالت وجود دارند. 
آن ها تالش می کنند که به تمامی آن ها دقیقًا گوش فرا دهند و آن ها را به خوبی 

درک و سپس بهترین ها را انتخاب کنند.
سه ـ به کارگیری قانون 20 / 80 )قانون پاراتو(: این قانون همان توانایی کاربردی 
را که برای فروش دارد، برای حل مسایل هم دارا است. برای نمونه: »%20 تالش 
برای فروش، تولید %80 فروش می کند.« مدیران تجاری کارآمد همواره این پرسش 
را از خود می پرسند: »چه چیزی واقعًا در این جا مهم است، در کجا باید وقت برای 

حل این مشکل گذاشته شود؟«
چهارـ استفاده از اطالعات: مدیران تجاری به قدرت نظرات و اطالعات روایتِی 
این و آن کاماًل آگاه هستند. آن ها هم چنین، پذیرای هرگونه تالش برای حمایت 
از هرگونه پیشنهاد و اطالعات هرچه بیشتر هستند. آن ها می دانند که تصمیمات 

درست و خوب بر پایه و اساِس اطالعات صحیح می باشند.
پنج ـ تولید ایده از طریق دیگران: مدیران تجاری، بهترین نتایج را از افرادی که با 
آن ها کار می کنند، به دست می آورند. آن ها می دانند که ایده های بزرگ از کسانی که 
انجام دهندۀ کار هستند، مثل فروشنده گان و مشاوران قابل اعتماد به دست می آیند. 
مدیران خوب همواره به دنبال راه حل های متعدد و فرصت های مناسب برای حل 

مشکالت هستند.
شش ـ درک مشتری و مراجعین.

هفت ـ برنامه ریزی، و هشت ـ اجرای برنامه ریزی: این دو در کنار هم، به ویژه برای 
حل مشکالت پیچیده قرار دارند. حل مشکالت نیاز به نظم همراه با روش خوب 
دارد. البته که موشک درست کردن نیست، ولی حل مسایل پیچیده نیاز به مقدار 
به کارگیری یک حس  با  به ساده گی  می توان  که  دارد،  مدیریت  علم  از  مشخصی 
مشترک با برنامه یی دنباله دار، مشکل را حل کرد. برای نمونه: 1ـ تعریف مشکل؛ 
2ـ تجزیه و تحلیل مشکل؛ 3ـ گسترش جایگزینی؛ 4ـ انتخاب و برنامه ریزی یک 
راه حل؛ 5ـ اجرای راه حل؛ 6ـ بررسی و تنظیم. البته مواقعی وجود دارند که حل 
مشکالت و اساس تصمیم گیری ها به جرأت و شجاعت انسان بسته گی دارد، که 
در زمان خود باید انجام پذیرند. اما خودتان را فریب ندهید، زمانی که امکان پذیر 

است، باید از فرآیند راه حل های واقعی و عینِی مشکالت استفاده شود.
به سرعت  از مشکالت  نتایج: مدیریت های موفق، عالیم را  بر روی  نُه ـ تمرکز 
مقابل اصل،  یا روش در  واقعیات و  مقابل  تشخیص می دهند و روی عقاید در 
متوقف نمی شوند. آن ها علل ریشه یی مشکالت را جست وجو می کنند و به دنبال 

نتایج جامع و راه حل های کوتاه و بلندمدت هستند.
ده ـ درک تغییر: مدیران موفق تجاری می فهمند که برای حل مشکالت، باید به 
اهمیت  چون  هستند،  مهم  بسیار  ساده  واقعیِت  این  پیامدهای  آورد.  روی  تغییر 
تغییرات را می دانند. برای اکثریت هم دشوار است. بنابرین اجرای یک راه حل، نیاز 
کمک به افراد از طریق تغییرات است و شما باید آماده برای ارایۀ این کمک باشید.

منبع:
http://ezinearticles.com/?Ten-Tips-For-Better-Problem-

 Solving&id=1542286

نویســنده: آلکس کالینیکوس

برگردان: مهرداد امامی 

  شدت گیری تدریجی مبارزه
دوم، این شرایط متغیّر بودند. پس از 1968، 
مبارزات  جریان  با  همسو  را   توانستیم خود 
تشدیدشوندۀ کارگران کنیم که با افول دولت 
در   )Ted Heath( تدهیث   محافظه کار 
ابتدای 19۷4 به اوج خود رسید. همین اتفاق 
در مابقی اروپای غربی افتاد: این زمان دورۀ 
می 1968 در فرانسه و »پاییز سوزان« 1969 
 19۷0 دهۀ  میانۀ  در  حال  این  با  بود.  ایتالیا 
کارگر  دولت  کرد.  تغییر  به  شروع  همه چیز 
گسترش  به  رو  جریان  توانست   ۷9-19۷4
مبارزه جویی کارگران را موقتًا متوقف سازد 
 rank and( و رهبران کارگرهای رده پایین
file( را در ساختارهای مدیریتی درهم آمیزد.

نسخت وزیری  به  تاچر   19۷9 در  سپس 
تهاجم سرمایه داری  موفقیت  با  تاچر  رسید. 
احیا  بود،  کوشیده  راستا  آن  در  هیث  که  را 
اصلی  گروه های  سایر  و  معدنچیان  و  کرد 
او  مدیریت  کرد.  قلع وقمع  را  کارگران 
ایاالت  در  ریگان  رونالد  مدیریت  نیز  و 
بود.  جهانی  عطفی  نقطۀ  از  حاکی  متحده، 
نیولیبرالیسمی که آن ها پیشگام آن بودند، در 
صدد بود که سوددهی سرمایه را بیش از هر 
چیز دیگر به واسطۀ قطعه قطعه کردن طبقۀ 
احیا  آن  سازمان یابی های  تضعیف  و  کارگر 
همان طور  بود:  متناقض  آن  نتایج  البته  کند. 
نشان  جهانی  اقتصادی  بحران  امروز  که 
ساختن  برطرف  در  نیولیبرالیسم  می دهد، 
از  مانده،  ناتوان  سوددهی  اساسی  مسایل 
و  چنددسته گی  با  نیز  کارگران  دیگر  طرف 
پدیدار  کمتر  کارآیی  با  سازمان یابی هایی 

شدند.
مقاومت  که  نیست  آن  معنای  به  این  البته 
به  رفته است ـ  بین  از  برابر سرمایه داری  در 
پیامد  اساسًا  اعراب  انقالب های  وجه.  هیچ 
تأثیرات نیولیبرالیسم در قطبی سازی جوامعی 
البته  بوده اند.  تونس  و  سوریه  مصر،  مانند 

گرایش های مشخصی قابل مشاهده اند.
جریان  سیاسی  سازمان های  افول  نخست، 
حزب  می یابد.  ادامه  کارگر  طبقۀ  غالِب 
تأسیسش  زمان  در  که  ـ  ایتالیا  کمونیست 
ـ  بود  غربی  کمونیست  حزب  بزرگ ترین 
رفته  بین  از  آن  از  اثری  هیچ  بدون  تقریبًا 
سعی  دموکرات  سوسیال  احزاب  است. 
سمت  به  یافتن  گرایش  طریق  از  کرده اند 
احزاب راست و پذیرش پروژۀ بازار حزب 

کارگر نوین، با نیولیبرالیسم سازگار شوند.
اما نه تنها این امر به فاجعه منجر شد )قرارداد 
اقتصادی  ]مرکز  سیتی  با  براون  شرورانۀ 

کمک   2008 سال  مالی  فروپاشی  به  لندن[ 
کرد(، بلکه بنیان احزاب سوسیال دموکرات 
این  به  را  آن ها  بسیاری  امروزه  که  )آن طور 
کارگر  طبقۀ  یک  قالب  در  می خوانند(،  نام 
منفصل تر دچار نقصان شد. البته به این معنا 
است:  یافته  پایان  اصالح طلبی  که  نیست 
فرانسوا اوالند در انتخابات ریاست جمهوری 
را  سارکوزی  نیکوال  فرانسه  گذشتۀ  سال 
شکست داد و حزب کارگر در نظرسنجی ها 
در  اما  دارد،  برتری  محافظه کار  احزاب  بر 

واقع ضعیف تر است.
دوم، پس از اعتراضات نوامبر 1999 سیاتل 
سیاسی  رادیکال سازی  جریان های  شاهد 
گاهی  و  نیولیبرالیسم  سمت  به  که  بوده ایم 
می شدند.  هدایت  سرمایه داری  خود  اوقات 
عراق،  اشغال  علیه  عظیم  اعتراض های 
جالب ترین قسمت آن است. در سال 2011، 

برانگیختن  به  نخست  اعراب  انقالب های 
هسپانیه  حکومت  درون  می   15 جنبش 
 Occupy( تسخیر  جنبش  به  سپس  و 
movement( که از منهتن به سراسر جهان 

گسترش یافت، کمک نمود.
هستند.  مهم  اندازه  از  بیش  جنبش ها  این 
جانب  از  یا  کارگری  مبارزات  به  منجر  اما 
به سطح  مبارزاتی که  آن ها حمایت نشدند؛ 
یا جوش وخروش  عمومیت یابی  از  مشابهی 
دست یافته بودند. البته کارگران نقش مهمی 
اعتصاب های  مثال،  برای  ـ  کرده اند  ایفا 
در  این جا  بازنشسته گی  حقوق  به  مربوط 
نوامبر   30 و   جون   30 تاریخ  در  بریتانیا 
سایر  و  سراسری  اعتصاب های   ،2012
اعتصاب در  یا  یونان،  در  کارگری  مبارزات 
سرتاسر اروپای جنوبی در 14 نوامبر 2012.

  خیابان ها یا کارخانه ها؟
در حالی که طبقۀ کارگر شورشی در مرکز 
دهۀ  اوایل  و   60 دهۀ  اواخر  رادیکال سازی 
۷0 قرار داشت، این واقعیت مسّلم باقی است 
که امروزه دیگر چنان وضعیتی ندارد. حتا در 
مصر، جایی که مبارزه امروز بسیار پیش رفته 
نسبت  در خیابان ها  است، جنبش و تحرک 
از  از دو سال  کارخانه ها پس  به جنبش در 
داشته  مرکزی تری  نقش  مبارک،  برکناری 

است. چه نتیجه یی باید از این امر بگیریم؟
به  کارگر  طبقۀ  بگوییم  که  است  مضحک 
شاهد  نیولیبرال  عصر  است.  رسیده  انتها 
بوده  ناموزون سرمایه داری  و  متناقض  بسط 
که الیه های اجتماعی عمیق تر را وارد شبکۀ 
آن ها  به  که  مبارزاتی  است.  کرده  کارمزدی 
ختم  آن ها  به  فقط  البته  )و  کرده ام  اشاره 
مراکز جدید  در  مثال  برای  بلکه  نمی شوند، 
انباشت سرمایه مانند چین نیز وجود دارند( 
کارگری  طبقۀ  اندوختۀ  تجربیات  نمایان گر 

هستند که به منظور مواجهه با مطالبات متغیّر 
سرمایه از نو ساختار یافته است. دلیلی وجود 
ندارد که چرا این مبارزات باید الگوی ترقی 
از  بیش  را   ۷0 دهۀ  اوایل  و   60 دهۀ  اواخر 
تکرار  کارگر  طبقۀ  مبارزۀ  اولیۀ  جریان های 

کنند.
که  شکلی  پیامد  یک  حال،  این  با 
این  گرفته  خود  به  کنونی  رادیکال سازی 
علیه  کارگران  مبارزات  مرکزیت  که  است 
از  گذشته  با  مقایسه  مقام  در  سرمایه داری 
در  ـ  این  است.  برخوردار  کمتری  وضوح 
جریان  سیاسی  احزاب  رفتن  تحلیل  کنار 
غالب همان گونه که عمیق تر و عمیق تر وارد 
جهان یک پارچه می شوند ـ یکی از علل آن 
ضدسرمایه داری  جنبش های  چرا  که  است 
سیاسی  سازمان یابی های  به  نسبت  معاصر، 
دوش  بر  ادعا  این  اثبات  بار  بدگمان اند. 
لنینیسم،  می کنیم  فکر  هم چنان  که  ماست 
تا  است  انقالبی  سازمان یابی  شکل  بهترین 

نشان دهیم چرا چنین است.
اوون  که  است  اساسی  مسأله یی  مورد  این 
جدل  آن  سِر  بر  او  مانند  افرادی  و  جونز 
که  هنگامی  جونز  می رسد  نظر  به  کردند. 
جنبشی  نیازمند  فالفور  »بریتانیا  می نویسد 
بدیلی  منظور  به  را  ناامیدان  تمام  که  است 
منسجم در برابر تراژدی ریاضت متحد کند؛ 
ریاضتی که بدون هرگونه تعهد مناسبی برای 
برطرف ساختن آن، دامن گیر کشور شد«، در 

حال بیان بدیل خود است.
در  اما  دل نشین  بسیار  جونز  حرف 
از  یکی  او  زیرا  است،  گمراه کننده  واقع 
جدید  کارگر  حزب  اعضای  خبرسازترین 
»مادامی  می نویسد  چنین  جونز  البته  است. 
را  کارگر  حزب  کارگری،  اتحادیه های  که 
صندوق داران  از  نفر  میلیون ها  با  ارتباط  از 
و  تماس  مراکز  کارگران  سوپرمارکت ها، 
کارگران کارخانه مطمین نکنند، برای حزب 
وجود  کارگران  برای  مبارزه  سر  بر  نبردی 

خواهد داشت تا پیروز شود«.
  ماهیت حزب کارگر جدید

 از منظر چپ، ناکامی مبارزه برای چیره گی 
بر حزب کارگر، مسالۀ فقدان تالش یا اراده 
نیست. خود ماهیت حزب کارگر، رشته های 
می کند.  پنبه  را  آن  چپی  دست  چالش گران 
چرخه یی  بر  منطبق  حزب  این  ماهیت 
انتخابی است، به طوری که بحث سیاست و 
پشتیبانی برای مبارزه، تابع تالش برای کسب 
و رسانه های  محافظه کاران  که  مبنایی  بر  آرا 
می گیرد.  قرار  می کنند،  تعیین  زنجیره یی 
مربوط  اعتصاب های  با  میلیباند  مخالفت 
طوالنی  داستان  در  بازنشسته گی،  حقوق  به 
حزب  رهبران  که  خیانت هایی  غم انگیز  و 
رامزی  به  آن  عقبۀ  که  داده اند،  انجام  کارگر 
در  کیناک  نیل  و   1920 دهۀ  در  مک دونالد 
دهۀ 1980 می رسد، آخرین نسخۀ آن است.

تاریخی  لحاظ  به  پارلمانی  رهبری  قدرت 
مالی  توان  و  اجتماعی  وزنۀ  طریق  از 
تقویت  کارگری  اتحادیه های  بوروکراسی 
اتحادیه ها هم چنان  امروز وجود  شده است. 
کارگِر  طبقۀ  با  کارگر  حزب  پیوند  باعث 
سازمان یافته می شود، البته با تقبّل هزینه هایی. 
کارگری  اتحادیه های  رسمی  مقامات  نقش 
است  شرایطی  سر  بر  مذاکره  تمام وقت، 
سرمایه  واسطۀ  به  مبنا  آن  بر  کارگران  که 
استثمار می شوند. گاهی اوقات این مذاکرات 
داده،  اعتصاب سوق  به سمت  را  اتحادیه ها 
منظور  به  فقط  اما   ،2011 نوامبر   30 مانند 
رو،  این  از  چانه زنی شان.  موقعیت  بهبود 
خیانت متعاقب مربوط به مبارزه برای حقوق 
بازنشسته گی، خیانتی کاماًل معمولی و ]قابل 

بخش دوم

آیا لنینیســــم پایان 
یافته است؟
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این همه کنار هم قرارگیرِی رویدادها و شخصیت ها، روایت رمان را یک روایت ترکیبی ـ ابداعی 
نشان می دهد تا یک روایت ابداعی. روایت ترکیبی، بیشتر از متن های داستانی دیگر اقتباس 

می شود و کنار هم قرار می گیرد. در داستان نویسی معاصر، به ویژه در داستان های پسامدرن، 
از این شیوه استفاده می شود و در نهایت، از اقتباس متن های داستانی متفاوت، روایت ترکیبی یی 

ارایه می شود با هستی شناسی خاص داستانی. بنا بر این، رمان دلقک و... را می توان رمانی 
دانست که روایتش، ترکیب شده است

زبان رمان بیشتر به زبان رمان های ایرانی نزدیک است؛ حتا انتخاب نام و نام خانواده گی 
شخصیت های رمان، البته غیر از ایوب. اگر نویسندۀ رمان را از قبل نشناسیم، خیال می کنیم که 

نویسنده، ایرانی است

یعقوب یسنا

رمان: دلقک و حشرات دیگر

نویسنده: خسرو مانی

ناشر: زریاب
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»پنج سال تمام الزم بود تا ایوب بداند آن چه در کافۀ زنبق روی 
داده، تنها نشانۀ کوچک یکی از مرگ هایش است.« )دلقک و 

حشرات دیگر/ 99(

دارد؛  محوری  شخصیت  دو  دیگر،  حشرات  و  دلقک  رمان 
ایوب و دلقک. ایوب نسبت به دلقک، محوری تر است، و چند 
شخص فرعِی دیگر هم استند که از دوستان حزبی ایوب است. 
به فکر من، بیش از هرچه، بهتر است به ایوب پرداخته شود؛ 
زیرا رمان در کل به کردار دلقک منشانۀ ایوب ارتباط می گیرد، 
نمادین  بیشتر  نیست؛  معمولی  و  ساده  کارکتر  یک  ایوب،  و 
ایوب در رمان تالش  نمادین شدِن شخصیت  برای  است، و 
شده است. این تالش، رمان را به اندیشۀ محوری نزدیک کرده 

تا حادثۀ محوری. 
ایوب، آدمی ست حزبی. رمان هم از حادثه یی که در سخنرانی 
می توان  نشانه هایی،  به  بنا  می شود.  آغاز  افتاده،  اتفاق  ایوب 
حزب  به  متعلق  افغانستانی های  را  ایوب  حزبی  گروهک 
مبارزۀ  حزب،  برای  دارند  که  دانست  روسی  کمونیستان 
زیرزمینی انجام می دهند؛ اما کردار این گروهک حزبی، آبکی و 

مسخره نشان داده می شود. 
کنار  در  همیشه  آن هم  رمان،  در  حشرات  و  دلقک  حضور 
فراتر  معمولی  شخصیت  یک  از  را  ایوب  شخصیت  ایوب، 
می برد و آدم به این تصور می افتد که ایوب بیش از آن که یک 
شخصیت انسانی باشد، مفهومی ست که در شخصیت انسانی، 
تجسم بخشی شده است. شاید این مفهوم، یک مفهوم اساطیری 
از رنج و تقالی بیهودۀ بشر در زنده گی باشد که در رمان دلقک 
و حشرات دیگر، تحول کرده و در شخصیت ایوب تبارز یافته 

است.
 تحول مفاهیم اساطیری، امری نیست که بنا به ارادۀ نویسندۀ 
رمان باشد؛ بلکه امری ست فراتر از ارادۀ نویسنده، که خودش 

را در رمان ارایه می کند.
تأویل من از ایوب، این است که شخصیت ایوب با روایت های 
یهود و انجیل ارتباط دارد، و پس از روزگاری به گونه یی در 
اشتباه  به  بنا  ایوب  است.  داده  نشان  را  معاصر، خودش  متن 
و  دارایی  و  مال  می شود،  خداوند  خشم  دچار  ناسپاسی،  و 

فرزندانش را همه از دست می دهد و خودش نیز دچار رنجی 
فرساینده می شود. سال های سال در حالی که همۀ بدنش را 
کرم می خورد، به سر می برد و این رنج را با صبر و شکیبایی 
تحمل می کند تا این که مورد بخشش خداوند قرار می گیرد. 
این ناسپاسی ایوب در برابر خداوند، بی ارتباط با فریب شیطان 
نیست. در زنده گی ایوب رمان دلقک و... نیز دلقک، نماد شیطان 
است که ایوب دچار آن است؛ اما این ایوب از دلقک رهایی 
ندارد تا آخر در گرو دلقک می ماند. ایوب تنها گرفتار دلقک 
نه بلکه گرفتار حشرات هم است و تا آخر از رنج گرفتاری 
دلقک و حشرات رهایی ندارد. شاید در روزگار ما دیگر امیدی 
برای بخشایش نیست، این ایوب با آن همه رنجی که از بودن 
با دلقک و حشرات می َکشد، در پایان داستان متوجه می شود 
که از برای رهایی، چاره یی وجود ندارد؛ زیرا در پایان داستان، 
دلقک،  انگار  استم.  مرگ  من  که  می گوید  ایوب  به  دلقک 
همذات ایوب است. این جاست که شیطان به عنوان همذات 

انسان، برای همیشه بر انسان چیره می شود.
در  بخش هبوط، می توان این تصور را کرد که ایوب می میرد 
و زنده گی اش را پس از مرگ به یاد می آورد. این مرگ طوری 
اتفاق می افتد که ایوب در حفره یی می افتد و پس از افتادن در 

حفره، خودش را در عمق زمین می یابد: 
»... ناگهان خودش را در اعماق زمین یافت. دید اعماق زمین 
آن قدرها هم که می گفتند جای بدی نبوده است. آخر وقتی 
واهمه  آن  از  این همه  باید  چرا  یافت،  می شود  را  چیز  همه 

داشت؟« )دلقک و حشرات دیگر/ ۷1(
نهادینه شده گی  باشد،  معمولی  مرده گی  یک  تا  مرده گی  این 
مرده گی است. حفره را می توان یک معبر یا یک زهدان دانست 
که انسان در آن می رود و انرژی می گیرد و برمی گردد. در تفکر 
اساطیری بشر، مرگ یک معبر است؛ وقتی انسان نیرویش به 
نیرو  تا دوباره  از معبر مرگ بگذرد  بایستی  فعلیت می رسد، 
بگیرد و به زنده گی برگردد. این هبوط و افتادن ایوب را نیز  
در  مرگ  که  طوری  دانست،  مرگ  شده گی  نهادینه  می توان 
روایت رفتن یونس به شکم ماهی، نهادینه می شود. این جاست 
که هستی شناسی رمان، مسیری از زنده گی به مرگ، از مرگ به 
زنده گی باز می کند؛ باز شدن این مسیر هستی شناسانه به رمان 
کمک می کند تا هستی شناسی رمان از هستی شناسی رمان های 

مدرن، تفاوت پیدا کند. 
هستی شناسی زنده گی و مرده گی در مرگ و زنده گی ایوب 
نمادین می شود، تا حدی که نمی توان بین زنده گی و مرده گی 

تفاوت گذاشت:
»پس از هبوط بود )هبوط بود؟( که ناگهان نام های دیگر حفره 
در ذهن ایوب جرقه زدند و ناپدید شدند. آن قدر زود که حتا 
مجال نیافت به آن ها فکر کند. بعدتر که در هبوط مشابهی به 

»اپارتمان من، در اول های اپریل« برگشت، نتیجه گرفت که:
»گور زمان« نام دیگر حفره است.

»جزیرۀ گنج« نام دیگر حفره است.
»معبد ذهن« نام دیگر حفره است.« )دلقک و حشرات دیگر/ 

)۷0
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زمان و مکان در رمان، نسبتاً سوریال است؛ انگار یک وقت 
واقعی وجود دارد که از نظر اعتبار زمانی، تا یک وقت معمول 
باشد، یک معیاد است: سیزده اپریل. و یک مکان هم وجود 
دارد که کافۀ زنبق است؛ اما این کافۀ زنبق، از جهان واقع تا 
جهان خیالی را در بر می گیرد. ایوب در زنده گی اش هم به 
این کافه، رفت وآمد دارد، پس از هبوط، در مرده گی اش نیز در 

همین کافه، حضور می یابد:
ایوب  روزگاری  که  کافه یی  بود.  زنبق  کافۀ  حفره،  اول  »نام 
مثل کف دستش راه هایش را بلد بود. آن اول ها، مثلی خیلی 
بود،  واقع شده  پُرآمدوشدی  کوچۀ  دیگر، وسط  کافه های  از 
این  بدانیم  ایوب  و  من  این که  بی  زمین. حاال  ته  این طور  نه 
قانع  همین  به  ناچاریم  گرفته،  صورت  چه گونه  جابه جایی 

شویم...« )دلقک و حشرات دیگر/ ۷0(
زمان در رمان حرکت خطی و مشخصی ندارد؛ بین مرگ و 
زنده گی، واقعیت و رویا و خیال در حرکت که نه، در افتادن 
است: گاهی زمان در واقعیت می افتد، گاهی در رویا و خیال؛ 
اما همیشه به نوعی با زمان میعادین که همان سیزده اپریل است، 

در ارتباط می ماند.
این گونه نقب زدن ها از مکان واقعی و زمان واقعی به زمان 
وجود  به  رمان  در  هستی شناسانه یی  فضای  خیالی،  مکان  و 
می آورد که این گونه هستی شناسی، دریافت و احساس ما را 
و هستی های  می کند،  شالوده شکنی  دچار  واقعیت،  به  نسبت 
ممکن و هستی شناسی های ممکن را فرا روی ما می گذارد، و 
شاید از خودمان بپرسیم: اگر جهان معنایی دارد، معنایش همین 
چیزهایی است که در زمان و مکان واقعی دارد اتفاق می افتد؛ 
پس آن چه که در رویا و در خیال ما می گذرد، چه می تواند باشد 
و مبنای هستی شناسی اش کجا می تواند باشد؛ آیا هویت انسان، 

وسط هستی های ممکن، پاره نشده است؟!
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نسبتًا  راوی  شده.  روایت  سوم شخص  دید  زاویۀ  از  رمان 
به  نگاهش  دارد؛  روایت  بر  خداگونه  و  کل  دانای  موقعیت 
جهان، به شخصیت های رمان، نگاهی است از باال به پایین. این 
شخصیت ها نیستند که از زنده گی شان تصور و احساس بیهوده 
و مسخره و مزخرف داشته باشند. اصاًل شخصیت ها قضاوتی 
فعالیت  آن هم  می کنند،  فعالیت  دارند  ندارند؛  زنده گی شان  از 
حزبی. اما این راوی است که به شخصیت های رمان طوری 
نگاه می کند که گویا این شخصیت ها، عروسک ها استند. رفتار 
و کردارشان دلقک منشانه نشان داده می شود، اگرچه این نشان 
دادن دلقک منشی کردار شخصیت ها، به هستی شناسی منظور 
نظر راوی کمک می کند؛ زیرا طوری تصور می شود که راوی در 

پی بیهوده جلوه دادن زنده گی انسانی است. برای این که نشان 
بدهد که زنده گی بیهوده است، کردار و رفتار شخصیت های 
رمان را به دلقک منشی تقلیل می دهد. با این تقلیل دهی، کردار 
و رفتار شخصیت ها را محدود می کند. این محدودسازی کردار 
رمان،  هستی شناسی  که  می شود  باعث  شخصیت ها،  رفتار  و 
عمق نگیرد. هر گاه که رویدادی می خواهد عمق بگیرد، آگاهی 
راوی  که  انگار  می کند.  جلوگیری  آن  از  رویدادها  بر  راوی 
از  این مانع  بداند.  تا دیگران آن را  نیازی نمی بیند  می داند و 
با جلوه دادن کردار دلقک منشانۀ  توسعۀ هستی شناسی رمان، 
که  می بیند  خواننده  که  وقتی  می گیرد.  صورت  شخصیت ها 
کردار شخصیت ها، کردار دلقکانه یی بیش نیست، دیگر نیازی 
دیده نمی شود که کردار دلقکانه را جدی گرفت؛ زیرا روان کاوی 
کردار دلقکانه، کرداری ست استهزابرانگیز، و استهزابرانگیزی 
می تواند فاجعه برانگیز باشد. اما این فاجعه برانگیزی، نمی تواند 

ژرفایی را که کردار تراژدی و حماسی دارد، داشته باشد. 
زیرا  است؛  تراژیک  کردار  یک  تهوع،  در  روکانتون  کردار 
روکانتون با آن که می داند با پوچی روبه رو است، با آن هم با 
کردار خویش به مفهوم پوچی زنده گی انسانی ژرفا می بخشد 
و با انجام کردار خویش، آگاهانه در وسط عمق فاجعۀ پوچی 
می ایستد. اما ایوب دلقک و حشرات دیگر، بازیچۀ دست راوی 
است، و هیچ کرداری را از روی آگاهی گویا انجام نمی دهد و 

حتا نمی داند که بازیچه است. 
معرفت  به  را  رمان  هستی شناسی  تا  می کند  تالش  نویسنده 
رمان های پسامدرن نزدیک کند؛ اما راوی با برخوردی که با 
می کند؛  جلوگیری  معرفت  این  توسعۀ  از  دارد،  شخصیت ها 
شخصیت ها،  می تواند  سوم شخص  دید  زاویه  که  درحالی 
بیشتر بکاود و مفهوم های مورد نظر را  رویدادها و جهان را 
اما هستی شناسی  به عنوان هستی شناسی رمان، توسعه بدهد. 
رمان، بنا به خالیی که بین تالش نویسنده و اقدام راوی وجود 
دارد، عمق بیشتر نمی یابد. شاید نویسنده، کوشش نکرده است 

تا راوی مورد نظرش را به وجود بیاورد.
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اگر از چشم انداز متن آمیخته گی )بینامتنیت( به رمان نگاه کنیم، 
این رمان با روایت های یهود از ایوب و یونس ارتباط می گیرد، 

و در ضمن با متن های داستانی معاصر غربی نیز ارتباط دارد 
مسخ  بار  چند  کردن،  بازی  و  پوشیدن  نقاب  رویدادهای  که 
شدن، و شخصیت دلقک، نشانی از نمونه های متن آمیخته گی 
یا  نویسنده گان غربی است.  داستان های کافکا، گوته و دیگر 
حتا می توان رمان دلقک و... مانند رمان هولیس جمیز جویس 
دانست که از ادیسۀ هومر اقتباس شده و سرگردانی هولیس را 
در جهان معاصر ارایه کرده است. این رمان نیز می تواند بیانی 
از رنج ایوب در روزگار معاصر  باشد؛ اما این بیان رنج چه قدر 
با روزگار معاصر ارتباط گرفته است و ایوب خودش را در این 

روزگار با رنج این روزگار یافته؛ می تواند جای بحث باشد.
در کل، این همه کنار هم قرارگیرِی رویدادها و شخصیت ها، 
روایت رمان را یک روایت ترکیبی ـ ابداعی نشان می دهد تا 
یک روایت ابداعی. روایت ترکیبی، بیشتر از متن های داستانی 
دیگر اقتباس می شود و کنار هم قرار می گیرد. در داستان نویسی 
معاصر، به ویژه در داستان های پسامدرن، از این شیوه استفاده 
متفاوت،  داستانی  متن های  اقتباس  از  نهایت،  در  و  می شود 
روایت ترکیبی یی ارایه می شود با هستی شناسی خاص داستانی. 
بنا بر این، رمان دلقک و... را می توان رمانی دانست که روایتش، 

ترکیب شده است.
نزدیک است؛ حتا  ایرانی  زبان رمان های  به  بیشتر  زبان رمان 
انتخاب نام و نام خانواده گی شخصیت های رمان، البته غیر از 
ایوب. اگر نویسندۀ رمان را از قبل نشناسیم، خیال می کنیم که 

نویسنده، ایرانی است.
 سبک رمان بنا به ارایۀ پرانتزها و نوشتار داخل پرانتز، به سبک 
رمان های فاکنر می تواند نزدیک باشد. نوشتار رمان با این شیوۀ 
سبکی، در رمان نویسی افغانستان چندان سابقه نداشته است؛ 
تازه گی دارد. در کل، در رمان، برخورد با هستی شناسی زمان، 
مکان، مرگ، زنده گی، رویا و واقعیت، برخوردی است تازه که 
افغانستان، چندان شناخته شده نیست؛  تاهنوز در رمان نویسی 
مرگ،  زنده گی،  مکان،  زمان،  مفهوم های  از  برداشت  معموالً 
واقعیت و رویا در رمان های افغانستان، همان برداشت رنسانی 
و ریالیستی از این مفاهیم است که در زمان خطی ارایه می شود.



معارِف پنجشیر...
با دانش آموزان   این گزارش کوتاه را بنویسم و مجبور شدم 
مکتب مزبور و نیز با آن هایی که دستی در آتش دارند سخن 
بزنم و حرف های آن ها را بشنوم، دریافتم که وضعیت، خیلی 
از  یکی  می کردم.  تصور  من  که  هست  آن چه  از  بدتر  خیلی 
مشکالت عمده یی که مکتب ُرخه به آن گرفتار است، کمبود 
مسوولیت شناس است.  و  متعهد  و  فهمیده  و  کارآگاه  معلمان 
تقریبًا همۀ آن هایی که در این مکتب، مشغول آموزگاری هستند 
باالتر از صنف 12 آموزش ندیده اند و سواد کافی ندارند و بر 
مضمونی که تدریس می کنند مسلط نیستند. در چنین وضعیتی، 
و  آگاه  دانش آموزانی  باشیم  داشته  توقع  شاگردان  از  ما  نباید 
یا  بی سواد  شاگردی  کم سواد،  معلم  این که  چه  باشند  ممتاز 
می دهد.  جامعه  تحویل  کم سواد  شاگردی  حالت،  بهترین  در 
مواد  به  معتاد  ُرخه  لیسۀ  در  معلمان  از  برخی  برآن،  عالوه 
مخدر هستند و حتا در مواردی اعتیاد خود را به دانش آموزان 
منتقل کرده اند! شما از معلمی که معتاد به مواد مخدر است چه 
الگوی  معلمان،  قبیل  این  آیا  باشید و  داشته  توقعی می توانید 
بود؟  خواهند  ما  جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان  برای  خوبی 
در  معلمان  از  برخی  این که  بر  دال  دارد  وجود  گزارش هایی 
مکتب مزبور، آلوده به برخی از مفاسد اخالقی هستند و این 
یا  در هنگام حضور در کالس  دانش آموزان  که  موجب شده 
امنیت  و  کنند  خطر  احساس  آموزگاران،  این گونه  با  دیدار 
روانی نداشته باشند و به کالس های درس در فضایی دلهره آور 
و اضطراب آلود حضور یابند. در برخی از موارد نادر، برخی 
از دانش آموزان، توسط چنین معلمانی آلوده به مواد مخدر یا 
برخی از مفاسد اخالقی شده اند. گزینش آدم هایی که معتاد به 
مواد مخدر یا آلوده به مفاسد اخالقی هستند به عنوان آموزگارِ 
کودکان و نوجوانان و جوانان ما، مصداق بارز » چوپان ساختن 
گرگ«  است. رمه یی که چوپانش گرگ باشد تکلیفش روشن  
است و سرنوشتش غم انگیز و تراژیک. شماری از دانش آموزان 
لیسۀ ُرخه از مدیران این لیسه شکایت دارند و آن ها را متهم 
به ناتوانی در اجرای وظایف محولۀ خود می کنند و اشخاصی 
بی کفایت و مسوولیت نشناس می دانند. برای مثال، بارها دیده 
شده که دانش آموزانی که در امتحان های ساالنه ناکام مانده اند 
را  آن ها  ساخته اند  مجبور  را  معلمان  قهریه  قوۀ  از  استفاده  با 
ناکام،  و  ناالیق  شاگردان  جاهایی  در  حتا  و  بسازند  کامیاب 
معلمان را شدیداً مورد لت و کوب قرار داده اند؛ اما در برابر 
دیده  لیسه  مدیریت  سوی  از  واکنشی  هیچ  اتفاق هایی  چنین 
که  ندیده  در خود  را  این  توان  لیسه  مدیریت  و  نشده  است 
از حقوق معلمان خود دفاع کند. در چنین حالت هایی، هرگز 
بی سواد،  و  تنبل  ناکام ساختن شاگردان  به خاطر  آموزگاران، 
جان و آبروی خود را به خطر نمی اندازند و ناگزیر می شوند 
دست به تقلب بزنند و شاگردان تنبل را نمره بدهند و کامیاب 
مواجه می شویم  دوازده پاس هایی  با  ما  بدین گونه،  و  بسازند 
از  یکی  بنویسند!  را  خود  نام  درستی  به  نمی توانند  حتا  که 
که  تقلبی است  ُرخه،  لیسۀ  مدیران  بی کفایتی  بارز  نمونه های 
با  که  هنگامی  می گیرد.  امتحان ها صورت  برگزاری  اثنای  در 
چند تن از دانش آموزان الیق و ممتاز لیسۀ ُرخه دیدار کردم، 
امتحان ها  اثنای  در  که  تقلب هایی  از  آن ها  که  شدم  متوجه 
انجام می شود جدا شکایت دارند و از حق تلفی یی که در حق 
شاگردان ممتاز صورت می گیرد به ستوه آمده اند و تقصیر همۀ 
این اتفاق ها را به گردن مدیریت لیسه می اندازند. اگرچه این 
را همه می دانیم که هیچ کاری در افغانستان بی تقلب و تزویر 
صورت نمی گیرد. بی جهت نیست که کشور ما رتبۀ نخست را 
در فساد اداری در سطح جهان از آن خود کرده است. مبارک 
مان باد! تنها اتفاق خوبی که در سالیان اخیر در زمینۀ معارف 
و تحصیالت عالی در پنجشیر روی داده این است که شماری 
از بزرگان پنجشیر با جمع آوری اعانه از تاجران و سرمایه داران 
پنجشیری، بودجه یی را برای برگزاری کورس های آموزشی یا 
تامین معاش معلمان یا تعمیر ساختمان های مناسب برای مراکز 
آموزشی اختصاص داده اند. اما ظاهراً در همین مورد هم تالش 
این بزرگان به جایی نرسیده و متضمن سود چندانی نبوده است 
را  یاد شده  پروژه های  اجرای  مسوولیت  که  آن هایی  که  چرا 
نشناس  مسوولیت  و  استفاده جو  اشخاصی  داشته اند  برعهده 
بوده اند و بدین ترتیب، بخش مهمی از سرمایۀ اختصاص داده 
شده به جای این که صرف پروژه های آموزشی شود به جیب 
»چهارکاله ها« ریخته شده است! گوییا هیچ کسی دلش به حال 
زار و نزار وطن ما و مردم ما نمی سوزد. معلوم نیست آیندۀ 
انبوهی از نوجوانان و جوانان ما که در مکتب های عقب مانده و 
ناکارآمدی مثل لیسۀ ُرخۀ پنجشیر آموزش می بینند چه خواهد 
شد و سرنوشت، آن ها را به کجا سوق خواهد داد. آیا ما در 
آینده یی نه چندان دور با نسل تازه به دوران رسیده یی روبرو 
ندارد  تربیت نشده و سواد  ندیده و  خواهیم شد که آموزش 
و بیکار است و آلوده به انواع رذائل و مفاسد اخالقی  است؟ 
آیا ظهور نسلی نامتعهد و بداخالق و آموزش ندیده و بی سواد 
نخواهد  آشوب  به  را  ما  جامعۀ  دور،  چندان  نه  آینده یی  در 
پاک  و  سالم  افراد  برای  کردن  تنفس  برای  فضایی  و  کشاند 
نیز  اکنون  همین  این که  گو  گذاشت؟  خواهد  باقی  متعهد  و 
بخش بزرگی از جوانان ما مشغول آشفته کردن فضای جامعه و 
خفقان آلود و جهنمی ساختن جامعه برای افراد سالم و متعهد و 
مسوولیت شناس و دلسوز هستند. من به آینده چندان خوشبین 
نیستم.«باش تا صبح دولتش بدمد/ کاین هنوز از نتایج سحر 

است«!
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فرعونیان را پایانی هست؟ 

15 هزار نیرو باید پس...
در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی ائتالفی تحت 
دارند که دو سوم  افغانستان حضور  ناتو در  رهبری 

آن ها را نیروهای امریکایی تشکیل می دهند.
مقامات امریکایی پیشنهاد کردند که حدود هشت تا 
12 هزار نیرو را پس از سال 2014 در افغانستان نگه 
دارند اما مقامات کاخ سفید در بحبوحه مذاکرات بر 

سر توافقنامه امنیتی بلندمدت با کابل، از احتمال یک 
»گزینه صفر« یعنی عدم حضور نیروهای امریکایی در 

افغانستان پس از سال 2014 صحبت کرده اند.
جنرال جان آلن، فرمانده ارشد سابق نیروهای ائتالفی 
و امریکایی در افغانستان خواستار حضور 13 هزار و 
600 نیروی امریکایی و تعدادی از نیروهای ناتو پس 

از سال 2014 شده است.
تأکید  امریکا  جمهوری  رییس   اوباما،   باراک  به  وی 

را  نیروها  تعداد  با  رابطه  در  گیری  تصمیم  که  کرده 
هرچه سریع تر اعالم کند.

استاوریدیس اعالم کرد: مشخص شدن تعداد نیروهای 
در  طالبان  شبه نظامیان  داستان های  می تواند  ائتالفی 
را  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  با  رابطه 
داده  خاطر  اطمینان  افغان ها  به  و  کرده  برآب  نقش 
و همچنین دستیابی به یک توافقنامه استراتژیک میان 

واشنگتن و کابل را ترغیب کند.

ماندگار
بار  گذشته  روز  اخوان المسلمین  هواداران  از  تن  هزاران 
دیگر به خیابان ها ریخته و بر ضد حکومت نظامی مصر 

دست به راه پیمایی زدند.
حکومت  بر  »مرگ  شعار  با  اخوان المسلمین  هواداران 
به  رسیدن  راه  در  کشته شدن  آمادۀ  که  گفته اند  نظامی«  

اهداف خود هستند. 
تاریخ14سرطان   به  مرسی  مردمی  و  مشروع  حکومت 
مصر  پولیس  و  ارتش  نظامی  کودتاچیان  توسط  امسال 
از  اکنون هزاران تن  تا  سرنگون شد و گفته می شود که 
مردم مصر به هواداری از اخوان المسلمین و محمد مرسی 

رییس جمهور برکنار شده، کشته و زخمی شدند. 
با  مصر  در  عام  قتل های  این  می رفت  انتظار  آن گونه  اما 

واکنش های جدی جامعه جهانی مواجه نشده است. 
این در حالی است که آنچه در مصر اتفاق افتاده به گونۀ 
آشکارا ظلمی در حق انسانیست و جامعه بشری است که 
بادرد و اندوه جهان و قدرت های بزرگ با بی تفاوتی از 

کنار آن می گذرند. 
چون  قصاب های  توسط  روزها  این  در  مصر  مردم 
رییس  منصور  عدلی  دفاع،  وزیر  السیسی  عبدالفتاح 
جمهور موقت، حازم بیالوی نخست وزیر، محمد ابراهیم 
وزیر  که  به خصوص  و  می شوند  عام  قتل  داخله  وزیر 
هواران  قتل  مصر  کودتایی  رژیم  نخست وزیر  و  داخله 

مرسی توسط ارتش و پولیس را تمجید کرده است.
قوانین  معیارهای  اساس  بر  مصر  مردم  اخیر  کشتار 
بین المللی دفاع از حقوق بشر یک جنایت علیه بشریت به 
شمار می آید، چرا که افراد غیرنظامی را مورد هدف قرار 
داده و عملیات حمله به تحصن کننده گان مسالمت آمیز نیز 
وسیعی  در سطح  و  گرفته  هماهنگ صورت  به صورت 
از  عملیات  این  طی  آن،  بر  عالوه  و  است  شده  اجرا 
سالح های گرم علیه تحصن کننده گان غیر مسلح استفاده 
آتش  به  آن ها  از  بسیاری  سر  روی  نیز  خیمه ها  و  شده 
در  تحصن کننده گان  از  برخی  نتیجه  در  و  شده  کشیده 

درون این خیمه های آتش گرفته به کلی سوختند.
بااین همه اخوان المسلمین مصر اعالم کرد با وجود این که 
هزاران تن از طرفدارانش در خون غلطیده اند، تصمیم دارد 
مبارزۀ مسالمت آمیز سر  راه  از  را  کودتایي مصر  نظام  تا 

نگون کند.
رهبر اخوان المسلمین مصر در اولین واکنش به کشتارهای 
به تالش  اخیر در مصر، ضمن متهم کردن »کودتاچیان« 
عذاب  تازیانه های  کرد،  اعالم  امنیتی  دولتی  ایجاد  برای 

روزی بر سر کودتاچیان فرود خواهد آمد.
کشته های  تعداد  که  کرده  اعالم  مصر  بهداشت  وزارت 
درگیری های روز چهارشنبۀ این کشور به 638 تن افزایش 

یافته است.
اما اخوان  المسلمین مصر اعالم کرده که بیش از 2000 تن 
از هوادارانش از سوی ارتش و کودتاچیان کشته شده اند.

از  اخوان  المسلمین  هواداران  از  شماری  نیز  گذشته  روز 
جانب  از سوی ارتش مصر کشته شده و زخمی شده اند. 
آمار دقیق تلفات تا اکنون مشخص نشده است؛ اما گفته 
می شود میلیون ها تن در خیابان ریخته و اخوان المسلمین 
»جمعۀ  را  اگست(   16 مطابق  اسد   25 )جمعه  روز  این 

خشم« نام گذاری کرده است. 
محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین مصر که در این کشور 
اعالم  پیامی  در  جمعه  روز  است،  قضایی  پیگرد  تحت 
کرد: کودتاچی ها ظرف تنها یک روز بیش از آن تعداد را 
که نظام حسنی مبارک )دیکتاتور سابق مصر( در جریان 

انقالب مصر قتل عام کرد، به خاک و خون کشیدند.
وی همچنین مسووالن دولت جدید مصر و گروه هایی که 
از آنها به عنوان کودتاچیان مصر یاد کرد را به برکناری 
پولیسی  و  امنیتی  دولتی  تشکیل  هدف  با  مرسی  محمد 

متهم کرد.
محمد بدیع، که از زمان برکناری مرسی به مکان نامعلومی 
رفته است، از طرفداران اخوان المسلمین خواست تا به 
»مقاومت مسالمت آمیز« خود در برابر ارتش و نظام حاکم 

در مصر ادامه دهند.
مصر  »کودتاچیان  اینکه  بیان  با  المسلمین  اخوان  رهبر 
روزی از سوی خداوند عذاب خواهند شد« گفت: برخی 
از مردم گمان می کنند که خدا یا پادشاه ملت هستند لذا 
ظلم و استبداد می کنند و تالش دارند مردمی که خداوند 
بگیرند. من در حالی  برده گی  به  آزاد خلق کرده  آنها را 
امروز این حرف ها را می زنم که از جنایت های وحشیانه 
پولیس علیه تجمع کننده گان در  ارتش و  کودتاچی ها در 

رابعه العدویه و میدان النهضه به درد آمده ام.
مصر  در  چهارشنبه  روز  خشونت آمیز  حوادث  بدیع 
و  کرده  توصیف  کشور  این  تاریخ  در  جدید  جنایتی  را 
گفت: این اقدامات وحشیانه تنها توسط وحشیانی چون 
هالکو)رهبر مغول ها در لشکرکشی به غرب( قابل انجام 

است.
وی ادامه داد: مبارک ظرف 18 روز انقالب در مصر کمتر 
از 1000 شهروند مصری را به قتل رساند در حالی این 
قاتالن دو هزار مصری را در کمتر از نیم روز به خاک و 

خون کشیدند.
سلطه  هدفشان  کودتاچی ها  کرد:  تأکید  پایان  در  بدیع 
نظامی،  بتوانند حکومتی  بدین وسیله  تا  بر قدرت است 

دیکتاتوری و پولیس در مصر تشکیل دهند.
محمد بلتاجي یکی دیگر از مقام های ارشد اخوان  المسلمین 
دیده  کشته شده گان  میان  در  ساله اش  هفده  دختر  که 
نظامي  رهبر  السیسي  عبدالفتاح  که  کرد  اعالم  مي شود، 
کودتا کشور ما را به سوي جنگي داخلي سوق مي دهد، 

ولي اخوان این هدف او را نقش بر آب خواهد نمود.
 او از ملت مصر خواست تا به خیابان ها بریزند و حکومت 
مبارزۀ  به  ملتزم  »ما  گفت:  او  سازند.  ساقط  را  نظامیان 
صلح آمیز هستیم. توپ و تانک و مرمي و خون نمي تواند 
مانع حرکت ما شود. ما داراي قضیه یي عادالنه هستیم که 
نه با خون و مرگ نابود مي شود و نه هم با گذشت زمان. 
ما در عصري دیگر زنده گي مي کنیم. عصري که ملت هاي 
جهان طعم آزادي را چشیده اند. ما به هیچ صورت از حق 

خویش گذشتني نیستیم«.
  مایۀ شرمساري براي جهان اسالم

سخت ترین  ترکیه  منطقه،  و  جهان  کشورهای  میان  در 
اخوان المسلمین  هوادان  عامِ«  »قتل  برابر  در  را  واکنش 

داشت.
ازحوادث  جمعه  روز  ترکیه  جمهور  رییس  گل  عبداهلل 

خونین مصر به شدت انتقاد کرد و آن را به عنوان »مایۀ 
شرمساری برای جهان اسالم و دنیای عرب« خواند.

دو کشور ترکیه و مصر روز پنجشنبه به دنبال حمله ارتش 
مصر به حامیان محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده 

مصر سفرای خود را از پایتختهای یکدیگر فراخواندند.
ساعاتی پس از آنکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر 
به  ارتش  حمله  دلیل  به  مصر  رهبران  کرد  اعالم  ترکیه 
حامیان مرسی باید به میز محاکمه کشیده شوند، دو کشور 

سفیران خود را برای رایزنی فراخواندند.
حوادث  از  پوشی  چشم  به  را  غرب  همچنین  اردوغان 
امنیت  شورای  فوری  نشست  و  کرد  متهم  مصر  خونین 
سازمان ملل متحد را در این زمینه خواستار شد. عبداهلل 
حوادث  باره  در  را  خود  انتقادات  جمعه  روز  هم  گل 
به  باره گفت: »من  این  مصر مطرح کرد. عبداهلل گل در 
شدت از کشته شدن تک تک مردم مصر طی این حوادث 
ناراحت هستم.« عبداهلل گل که در حال دیدار از جمهوری 
آذربایجان است در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: »آنچه 
و  اسالم  مایه شرمساری جهان  افتاد،  اتفاق  مصر  در  که 

دنیای عرب است.« 
  تحلیل گران 

به  واکنش  در  سیاسی  پژوهشگر  انصاری  احمد  بشیر 
ناتوان و  »زبان  که  نوشته  اخوان المسلمین  کشتار هوادان 
نمی دانم  است.  این صحنه عاجز  تعبیر  از  قلم شکسته ام 
چه بنویسم چون وضوح این تصویر بی واژه و این روایت 
سکوت گویا تر از هزار مقاله و تحلیل جلوه می نماید.«

او با انتقاد تند از جامعۀ جهانی نوشته است: »کجا شدند 
و  کودک«  »حقوق  و  انسان«  »حقوق  لشکرهای  همه  آن 
و  بیان  »آزادی  و  دموکراسی«  »مدافعان  و  زن«  »حقوق 
عقیده« و طرفداران »آزدی سیاسی« حکومت های »تمدن 
آیا  شرقی!  و  غربی  دموکراتیک«  »پارلمان های  و  گستر« 
شرق  از  فوق  ارزش های  که  است  رسیده  آن  فرصت 
محمد  پیام های  که  طوری  همان  شوند،  صادر  غرب  به 
را  مسیر  همین  دیروز  السالم  علیهم  عیسی  و  موسی  و 

پیمودند.
آنهایی که  او در صفحۀ فیسبوکش همچنان نوشته است: 
گناهی  چون  اند،  بوده  مرگ  این  شایستۀ  شدند،  کشته 
بزرگتر از این نیست که برنده انتخاباتی آزاد شد. آزادی 
و انتخابات و دموکراسی واقعی خطری است که باید با 

توپ و تانک کوبیده شود.
که  نوشته  ایرانی  پژوهشگر  دباغ  سروش  حال،  این  در 
به رغم خطاهای مرسی، مداخلۀ ارتش و به زیر کشیدن 
هیچ  به  کودتا  مددِ  به  مصر  کشور  قانونی  رییس جمهورِ 
کار  و  ساز  نهادینه شدن  به  و  نیست  توجیه  قابل  وجه 
دموکراتیک هیچ مددی نرساند؛ کما اینکه نتایِج آن اقدام 
ناموجه و ناسنجیدۀ ارتش را امروز به رأی العین می بینیم: 
»آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست«. سوگمندانه، 
در فضای تلخ و خونبارِ کنونی مصر، »آنچه البته به جایی 
به  اخالقی  و  دموکراتیک  آرمان های  است«؛  فریاد  نرسد 
در  غبارآلود  و  ناروشن  و  مبهم  آینده یی  و  رفته  محاق 
انتظار نیروهای دموکرات و تحول خواه است. با توجه با 
حوادث اخیر، می توان سستی و بطالِن تحلیِل عده یی در 

حمایت از کودتای مصر را به سهولت دریافت.
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پول های بند کجکی را...
باج  مخالفین خود  به  دیگر  به شهر  از یک شهر  برق   
چون  هم  عملی ساختن  به  قادر  هرگز  آنها  می دهد، 

پروژه ها نخواهند بود.
یک باشندۀ کندهار می گوید: »حتی آن ها چنان وعده های 
بزرگ دروغ را به مردم داده اند که دو ماه بعد مشکل برق 
حل می گردد، ولی باگذشت ده سال این دو ماه نرسید. 
من نمیدانم که کدام دو ماه را می گویند و به نظر می رسد 

که آنان قادر به تأمین نیازمندی های مردم نیستند.«
ماه  همین  »در  گفت:  نیز   کندهار  دیگر  باشندۀ  یک 
رمضان وعده دادند که برق 24 ساعته را مهیا می سازیم، 
ولی ما امید رساندن پنج ساعت برق را از آنان نداریم، 

زیرا که آن ها نه از زورمندان و نه هم از طالبان پول برق 
خود را گرفته می تواند.«

مسووالن شرکت برشنا در والیت کندهار نیز می پذیرند 
طالبان  به جیب  برق کجکی  که نصف محصول شبکۀ 

می رود.
کندهار  در  برشنا  شرکت  رییس  رسول،  سید  انجنیر 
می گوید که در مقابل ) پول بند برق کجکی( طالبان از 

لین و دیگر اسباب برق کجکی محافظت می نماید. 
سید رسول می گوید: »محصول انرژی برق را در ساحاتی 
که تحت حاکمیت آن ها )طالبان( است، آنان جمع آوری 
می کنند؛ آن ها )طالبان( هم افراد خودمان هستند و انرژی 
هم به مردم خودمان می رسد و در ساحاتی که لین برق 
عبور نموده است، نمی گذارند که برای آن مشکل ایجاد 

گردد.«
به  را  کندهار  محلی  ادارۀ  مسووالن  نیز  امور  آگاهان 
بی توجهی در مهیا ساختن سهولت برق متهم می سازند. 
آنان می گویند که ادارۀ کندهار این کار را مسوولیت خود 

نمی داند.
می گوید:  کرزی  رییس جمهور  برادر  کرزی،  محمود 
»متأسفانه حکومت امروزی کندهار از هیچ چیزی خبر 
ندارد و نه هم عالقه دارد که مشکل برق کندهار را حل 
نماید؛ آن ها چنان وانمود می سازند که این مسایل هیچ 

به آنها ربطی ندارد«.
این درحالی است که ادارات دولتی کندهار و شماری از 
زورمندان این والیت نیز از ده سال به این طرف، تعرفۀ 

مصرف برق شان را تحویل ننموده اند.
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نظري پرياني:

با سالم و تشکر!
که  جایي  تا  امروز  بحث  نتیجۀ  من  باور  به 
من  برداشت مي کنم، این است که مشکالت 
دارد  وجود  ما  جامعه  در  که  معضالتي  و 
امروز  بحث  در  که  اختالفي  و  شناختیم  را 
وجود داشت، براي من نتیجۀ مثبت داشت و 
باید روي همین مسایل تمرکز بیشتر صورت 
گیرد و من فکر مي کنم که طرح اجنداي ملي 

هم دنبال چنین مساله یي است.
داکتر  جناب  دیدگاه  روي  من  دیگر  بحث 
خود  حرف هاي  متأسفانه  که  است  احدي 

شان را گفتند؛ اما حضور ندارند.
کنند که  را درک  این  باید  بزرگان  از  برخي 
در طرح ها و اندیشه ها و برنامه هاي شان در 
مورد افغانستان دچار اشتباه شده اند و بیشتر 
تاکید  شان  گذشتۀ  اشتباهات  روي  این  از 
نکنند و این را بپذیرند که  خوانش هاي شان  
براي مسایل  ما  بوده است و  نواقص  داراي 

کالن ملي به یک انعطاف نیاز داریم.
مي شود،  مطرح  که  زماني  ملي  اجنداي 
بایست دوستان نخبه و صاحب نظر منصفانه 
است،  گذار  تاثیر  خیلي  که  قضایایی  به 
این جا  تا  که  کنند  قبول  و  بکنند  برخورد 
اشتباه آمدیم و براي نسل بعد نباید اشتباهي 

را به میراث بگذاریم.

آريايي: عبدالمتين 
با سالم خدمت دوستان، 

سخنان من هم در مورد صحبت هاي جناب 
حضور  متاسفانه  که  است  صاحب  احدي 
ندارند، ولي باید حرف هاي خود را بگویم.

ملي  جامعۀ  ساختار  اصول  از  احدي  آقاي 
نوشته  از  ولي  کردند؛  یاد  خود  نوشته  از  و 
که  نکردند  یاد  افغانستان  در  پشتون ها  زوال 
قوم  محور مشخصه ها یک  در  را  ملت شدن 
که  مي گفتند  و  بودند  کرده  ارایه  مشخص 
آسیا  منطقۀ  در  که  است  خاص  گروه  یک 
که  ملتي  و  دولت  و  ندارند  هویت  خود  از 
در  باید  مي گیرد،  شکل  سرزمین  این  در 
محور مشخصات افغاني شکل بگیرد که من 
مي خواستم در این خصوص با ایشان بیشتر 

صحبت کنم که متأسفانه حضور ندارند.
جناب  که  ثروت  عادالنه  توزیع  بخش  در 
میران آن را مطرح کردند، تنها بحث توزیع 
جهاني  جامعه  سوي  از  که  نیست  کمک ها 
اشتغال یک بحث  بل بحث  مطرح مي شود، 
بسیار جدي است که مي تواند یک طبقه یي 
طبقه یي  یک  و  بسازد  ثروتمند  را  جامعه  از 

از جامعه را فقیر.
تصمیم گیري هاي سیاسي و نقش تعین کننده 
قدرت بسیار مهم و ارزنده است و اگر یک 
سروي دقیق از وزارت خانه ها صورت گیرد، 
رهبري  ادعای  که  کساني  مي شود  مشخص 
مي کنند، چه آناني که در دولت شریک اند و 
چه آناني که در جناح اپوزیسیون قرار دارند 
و ادعا دارند که از مردم نماینده گي مي کنند، 
مصونیت  ما  مردم  براي  که  مي شود  معلوم 
شغلي وجود ندارد و این مساله مي تواند هر 
نوع مسایل نا مشروع را به همان طبقه یي از 

مردم تحمیل کند.
و  است  شدن  ملت  بحث  دیگر  مساله 
باید  استیم  ملت  ما  گفتند  که  دوستاني 
تعریف  را  ملت  مولفه هاي  و  مشخصات 
و  است  کوتاه  زمان  متاسفانه  که  کردند  مي 

درآینده اگر وقت بود بحث خواهیم کرد.
فاروقي: حميدالله 

با تشکر از حوصله مندي دوستان!
من فکر مي کنم فقر یک بحث بسیار جدي 
است و زماني که به تاریخ جوامع نگاه شود، 
دیده مي شود جوامعی که با مشکالتی مانند 
افغانستان مواجه اند، جوامعی اند که درگیر 
اند  توانسته  که  کشورهایی  و  بوده اند  فقیر 
فقر را به عنوان یک بحث اساسي حل کنند، 
این  و  است  شده  حل  نیز  شان  مشکالت 
»فقر  گفته مي شود:  که  است  حکم خدا هم 
با خود بحث  فقر  نزدیک است«  و  به کفر 
موارد  سایر  و  بي  عدالتي  خشونت،  تبعیض، 
را همراه دارد؛ بنابراین این مساله یک تهدید 

جدي به حساب مي آید.
مذاهب  و  قبایل  اقوام،  به  جامعه  تقسیم 
به  منحصر  و  است  طبیعي  امر  یک  مختلف 
واقعیت  عنوان  به  آنچه  و  نیست  افغانستان 
وجود دارد، کمال ثابت است و باید پذیرفته 
شود و آنچه که مي تواند به عنوان یک ابزار 
آرزومندي هاي  تامین  براي  وسیله  یک  یا  و 
ضد انساني استفاده شود، مسایلی اند که باید 

به آن پرداخته شود.
من فکر مي کنم که واقعیت هاي تاریخي در 
که  نیستیم  مجبور  ما  و  دارد  وجود  جهان 

بحث هاي جدید را کشف کنیم.
تاریخ  از  سطحي  بسیار  گذار  با  یقینًا   
را  مراحلي  مي توانیم  خود  جامعه  و  بشري 
بزنیم،  آن چنگ  به  ما  اگر  که  کنیم  دریافت 
با پرداختن به  همان طور که جوامع انساني 
زمان  در  نامالیمت  به  توانستند  مسایل،  آن 
بسیار کم خاتمه بدهند؛ بنابراین بحث امروز 
تاکید  آغاز  بحث  یک  عنوان  به  مي تواند  ما 
براین شود که ما باید همواره چنین بحث را 
داشته باشیم تا از خالهایی که در مسیر زمان 
هر روز تبارز مي کند، جلوگیری کرده باشیم.
چنین  به  رسیدن  براي  مي کنم  فکر  من 
آرزوهاي مشروع که انسان ها دارند، تنها راه 
آن چنگ زدن به میثاق اجتماعي و یا قانوني 
که انسان ها با آن موافق اند، مي باشد و آنچه 
که جوامع بشري را با این معضالت مواجه 
کرده است، انحراف شان از قوانین و میثاق ها 

و قرادادهاي اجتماعي است.
محکوم  را  افغانستان  گذشته گان  ما  امروز 
این  که  نمي کنم  فکر  من  اما  مي کنیم؛ 
معضالت مربوط به اشخاص یا اقوام باشد، 
از قوانین  یا هر جامعه یي که  انساني  بل هر 
است،  شده  پذیرفته  که  اجتماعي  میثاق   و 
منحرف شوند، با مشکالت مواجه مي شوند 
و امروز ما شاهد بدترین حالتي انحراف از 

قانون در کشور خود استیم.
باید  تاریخ  خوبي هاي  از  ما  من  باور  به 
دیگران  که  طور  همان  و  کنیم  استفاده 
جوامع  مشکالت  حل  براي  توانستند 
مي توانیم  نیز  ما  کنند،  پیدا  حل  راه  خود 
جناب  به  من  بنابراین  کنیم،  پیدا  حلي  راه 

گفتمان  که  مي کنم  پیشنهاد  صاحب  سفیر 
یک بحث بسیار جدي است و از ایشان به 
خاطر این ابتکارشان تشکري مي کنم و دیگر 
اینکه براي این گفتمان یک آدرس ضرورت 
است و بحث هاي عمیق و اکادمیک نیز نیاز 
و   روز  واقعیت هاي  به  پرداختن  اما  است؛ 
بحث  هاي عیني مهم تر است و پیشنهاد دوم 
صورت  اولویت بندي ها  باید  که  است  این 
اثر  این  در  جایی  به  جا  یک  بنابراین  گیرد؛ 
که شما ارایه کردید و قابل تحسین مي باشد، 

الزم است.
که   سیاسي  ریفورم  راستاي  در  مثال  طور   
حاکمیت  بخش  در  اگر  کردید،  ارایه  شما 
اولویت  افغانستان  در  سازي  نظام  به  قانون 
در  اصالحات  مي کنم  فکر  من  و  شود  داده 
قانون به عنوان یک بحث ضرورت است؛ اما 
اگر شما یک قانون کاماًل آسماني هم داشته 
مسلمان  مانند  نپردازید  آن  به  ولي  باشید، 
به  جدي  بسیار  چالش هاي  با  که  امروزي 
در  اند،  مواجه  خدا  حکم  از  تخطي  دلیل 
خواهیم  مواجه  آن  با  هم  انساني  قوانین 
ملي  اجنداي  در  که  این  دیگر  مسالۀ  و  بود 
باید  کوتاه مدت  و  طوالني مدت  نیازهاي 

مشخص شود.

 کاکړ:

پرې  تاسو  او  وکړ  وړاندیز  یو  مخکې  ما 

ډېره  تر  خربې  دا  وکړې.  تبرصې  ښې  ډېرې 

تقابل  په  بل  یو  د  او  پرستۍ  ژب  تبعیض،  د 

په  بحث  ډېر  دوستانو  بلکې  دي؛  نه  کې 

دا  ټولو  او  وکړ  جوړونې  ملت  او  قومیت 

ملت  واحد  او  یو  قومونه  ال  موږ  چې  ویل، 

موږ  چې  ویل  برعکس  بیا  چا  یو.  نه  شوي 

افغان یو. که چېرې موږ د  واحد ملت یو او 

د دې  ته وګورو خپله  یوې کورنۍ جوړښت 

اندېښنې ځواب حل کوالی شو، په دې مانا 

چې په یوه کور کې پالر، مور، لوڼې او زامن 

او  څېره  رنګ،  قواره،  یو  ټول  چې  اوسېږي، 

خویونه لري. زه د هغه ورور خربې ته اشاره 

هزاره  او  وم  پیدا  هزاره  زه  یې  ویل  چې  کوم 

نور  او  تاجک  پښتون،  همداسې  بل  وم.  به 

درواخله. خو عرض په دې کې دی چې موږ 

په کومه جغرافیه کې اوسو او په کومه خاوره 

ژبو،  د  بالخره  او  دي  کړي  خاپوړې  مو  کې 

کور  په  موږ  رسه  تفاوت  په  مذهب  او  رنګ 

کې په کوم نوم یادېږو او نړۍ وال مو په کوم 

هغه  یو  ملت  ګډ  موږ  اند  په  زما  پېژين.  نامه 

ملت چې افغان ملت دی؛ خو موږ د قدرت، 

په  پردیو د ګټو ساتونکیو د ګوته  او د  ثروت 

شمېر سیاسیونو، چې البته اشاره مې مستقیاًم 

چاته نه ده ) البته هغه چې موږ ورته سیاسیون 

هم  دلته  يش  کېدای  چې  وایو  ګان  نخبه  او 

حارض وي ( او مافیا له اړخه اسیب پذیره یو.

او  اراده  ژبه،  واحده  رسه  موږ  له  چېرې  که 

او  بهرنیان  نه  هېڅکله  به  بیا  شو،  پیدا  باور 

ملت  دې  په  اېجنټان  کورين  هغوی  د  هم  نه 

ملنډې ووهي. همدا تریبیون او همدا غونډه 

باید رسمشق وګرځول يش، نظریات یې رسه 

راټول يش او دا پروسه تر هغې دوام وکړي تر 

څو شته ستونزې پای ته ورسېږي.

تل  بلکې  نشته  کې  قومونو  په  زموږ  مشکل 

شته ستونزه په همدې سیاسیونو کې ده، چې 

تر  وېيش،  رسه  مذهبونو  او  قومونو  په  ملت 

څو د دوی خپل سیايس او اقتصادي  مفاد د 

همېشه لپاره وسايت.

خو د واک دا څرخ د پوهې له الرې نه بلکې 

واک  دې  د  او  سايت  الرې  له  زر  او  زور  د 

ملیت،  په  اشخاص  او  افراد  لپاره  ساتنې  د 

ګټې  خپلې  څو  وېيش  قومونو  او  مذهب 

قواعدو رسه  او  اصولو  هېڅ  له  وسايت، چې 

اړخ نه لګوي. دلته چې موږ واحد ملت نشو 

مرصوف  مو  شیانو  همدې  په  او  جوړېدای 

ورسېږي.  ته  اهدافو  خپلو  هغوی  څو  سايت 

او  شو  متوجه  ته  بحران  دې  چې  وي  به  ښه 

د زیات بحث له الرې، خپله اراده چې نننۍ 

غونډه یې یوه ښه بېلګه ده روښانه کړو.

از هیچ نامزدی حمایت...
انتخابات  در  که  گفته  جهادی،  چهره های   
16 حمل/ 1393 از عبدالرب رسول سیاف 
خواهد  پشتیبانی  اعالم  جهادی،  سران  از 

کرد.
هم  ژورنال  وال استریت  آمریکایی  روزنامه 
حامد  که  است  نوشته  گزارشی  در  اخیراً 
در  جهادی  چهره های  از  شماری  با  کرزی 
دفتر کار خود مالقات کرده و از برخی از 
از جمله عطا محمد  نفوذ  با  شخصیت های 
نور والی بلخ خواسته که با طرح حمایت از 

نامزدی آقای سیاف، توافق کند.
سخنگوی رییس جمهوری همچنین افزود: 
»موضوعاتی که در این رابطه در رسانه های 
کامال  است  شده  منتشر  خارجی  و  داخلی 

بی اساس است.«
در این حال، نزدیکان استاد عبدرب الرسول 
سیاف گفته اند که تا دو هفتۀ دیگر نشست 
آیندۀ  انتخابات  به  رابطه  در  را  مهمی 

ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد.
گفته می شود که در این نشست استاد سیاف 
ملی« و کسب  »اجماع  ارایۀ طرح  دنبال  به 

حمایت رهبران و جریان های سیاسی از این 
طرح می باشد.

نامزدان  رسمی  نام  ثبت  مرحلۀ 
بعد  ماه  یک  افغانستان  ریاست جمهوری 
و  سیاسی  محافل  در  می شود،  شروع 
نامزدان  نام  حاال  از  اما  افغانستان  رسانه یی 

احتمالی این انتخابات سر زبان هاست.
افغانستان، حامد کرزی  اساسی  قانون  طبق 
را حفظ  این سمت  در دو دور گذشته  که 
انتخابات  در  شدن  نامزد  حق  است،  کرده 

آینده ریاست جمهوری را ندارد.
انتخابات  در  مداخله  نیت  کرزی  »حامد 

ندارد«
همزمان شماری از منتقدان سیاسی حکومت 
افغانستان در ماه های اخیر گفته اند که آقای 
کرزی ، در تالش رقم زدن انتخابات به نفع 
خود و نام زد خاص مورد نظر خود است.

رییس جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمیل 
تأکید کرد که آقای کرزی »نیت« مداخله در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری را ندارد. 
او گفته که رییس جمهوری می داند که اگر 
در انتخابات مداخله کند به ضرر شخصیت 

و آینده او خواهد بود.

سرمایه گذاری سه...
 روستاهای شان را ترک کرده اند و به برای 
افغانستان  شهرهای  کالن  مراکز  به  زنده گی 
به  بازگشته  مهاجران  اکثر  اند. همچنان  آمده 

کشور نیز در شهرها مسکن گزین شده اند.
پیدا کردن مسکن در اکثر شهرهای افغانستان 
و  زمین  قیمت  و  است  شده  دشوار  بسیار 
خانه به شمول کرایه ملکیت ها افزایش قابل 
امور  وزارت  اکنون  است.  داشته  مالحظه یی 
تطبیق 150 هزار واحد  از  شهرسازی کشور 

مسکونی در این کشور خبر می دهد.
انجینیر محمد اکبر احمدی، معاون شهرسازی 
می گوید:  افغانستان  شهرسازی  امور  وزارت 
»ما در سال جاری یک میلیارد دالر را برای 
سکتور  و  مردم  همکاری  به  مسکن  ساخت 
سه  تا  و  ایم  کرده  سرمایه گذاری  خصوصی 
سال آینده در نظر داریم که سه میلیارد دالر را 

در این زمینه به مصرف برسانیم«.
وی می افزاید که در حال حاضر در حدود 80 
هزار نفر به گونه مستقیم و غیرمستقیم در این 
پروژه ها مشغول کار هستند و 25 درصد کار 
اکثر شهرهای  این پروژه ها پیش رفته است. 
افغانستان به شمول پایتخت این کشور اکنون 
تراکم جمعیت و عدم رعایت پالن  دلیل  به 
و  گرفته اند  خود  به  نازیبا  چهره یی  شهری، 
دسترسی  کمتری  رفاهی  خدمات  به  مردم 

دارند.
حاجی محمد خان زازی، وکیل ناحیه هشتم 
بین  هماهنگی  عدم  از  انتقاد  با  کابل  شهر 
ادارات دولتی و بی توجهی آنان به منطقه اش 
هیچ  ما  ناحیۀ  در  کابل  »شهرداری  می گوید: 
کار  مناطقی  در  بیشتر  است.  نکرده  کاری 
صورت گرفته است که کالن های دولتی و 
زورمندان زندگی می کنند. برای مردم غریب 

هیچ کاری صورت نگرفته است«.
که  می پذیرد  که  این  با  احمدی  آقای 
دخالت برخی زورمندان در تطبیق پالن های 
شهرسازی این وزارت و شهرداری ها در این 
که  می گوید  کند،  می  ایجاد  اختالل  کشور 
باشند که یک روزه  انتظار داشته  نباید  مردم 

همه چیز تغییر کند.

ساخت  پروژه های  »در  می افزاید:  احمدی 
دولت،  کارمندان  بیشتر  مسکونی  واحدهای 
کسبه کاران و مردم غریب در نظر گرفته شده 
امکانات  با  رهایشی  واحد  ما خانه یک  اند. 
مدرن به شمول کودکستان و ساحه سبز در 
قیمت  از  تخفیف  درصد   30 با  را  اطرافش 
بازار برایشان می فروشیم و پولش را در پنج 
قسط به مدت یک تا دو سال می گیریم و به 

شرکت ساختمانی می دهیم«.
این مقام وزارت شهرسازی افغانستان از تهیۀ 
شهرهای  کالن  در  شهری  ماسترپالن  هفت 
والیت های  از  او  می دهد.  خبر  کشور  این 
کابل، هرات، بلخ و قندهار به گونه مثال یاد 
قدیمی  آوری کرده و می گوید که پالن های 
این شهرها اکنون مطابق با نفوس این شهرها 
تنطیم شده و افزایش نفوس هم در آن ها پیش 

بینی گردیده است.
کشورهای  که  می گوید  همچنان  احمدی 
امریکا، جاپان و آلمان در بهسازی شهرهای 
افغانستان با این وزارت همکاری می کنند و 
از ایجاد یک پروژه بزرگ آبرسانی به کمک 
دهد.او  می  خبر  کابل  شهر  در  آلمان  دولت 
همچنان از ایجاد پالن های انکشاف شهری 
در 34 والیت افغانستان خبر داده، می گوید 
مطالعات روی مراکز ولسوالی ها نیز جریان 

دارد.
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  آمار  بر  بنا 
واحد  هزار   30 است  قرار  شهرسازی، 
 10 هرات،  در  هزار   10 کابل،  در  مسکونی 
هزار   5 قندهار،  در  هزار   10 بلخ،  در  هزار 
در جالل آباد، 3 هزار در قندوز و یک هزار 
شود.  ساخته  غزنی  در  ساختمانی  واحد 
همچنان در دیگر والیت های افغانستان نیز با 
توجه به درجه بندی آنها واحدهای مسکونی 

ساخته می شوند.
و  مسکونی  واحدهای  این  ساختن  برای 
پالن  یک  وزارت  این  سوی  از  آنان  فروش 
این  است.  شده  ترتیب  ساله   50 اعتباری 
واحدها به صورت بلند منزل ها و بالک هایی 
شبیه مکروریان های کابل ساخته می شوند که 

باعث رشد عمودی شهرها می گردد.

طرح راه آهن ترکمنستان...
 که هیأت افغانی در مالقات با رییس جمهور 
تاجیکستان همچنین مسایل دیگر به خصوص 
انتخاب محل و مشخص کردن مسیر راه آهنی 
افغانستان  تاجیکستان،  بین  آینده  در  که 
آموزش  می شود،  احداث  ترکمنستان  و 
کادرهای راه آهن افغانستان در آموزشگاه های 
انرژی  انتقال  میزان  افزایش  و  دوشنبه  شهر 
برق تاجیکستان به افغانستان را بررسی و در 
تحقق  جهت  در  اقداماتی  اجرای  خصوص 

این پیشنهادات توافق کردند.
مالیه و وزیر،  از وزیر  افغانی متشکل  هیأت 
رسمی  مقام  چندین  و  راه آهن  اداره  رییس 
منظور شرکت  به  پنجشنبه  دیگر کشور روز 
آب  مسایل  بررسی  بین المللی  همایش  در 

وارد تاجیکستان شد.
جلسه اصلی این همایش با حضور هیأت هایی 
از حدود ۷0 کشور و نماینده گان سازمان های 
برگزار  آینده  دوشنبه  منطقه یی  و  بین المللی 

خواهد شد.

ادامۀ بحث آزاد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

فـقر تهـدید جـدی 
بر جامعۀ ماست
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           مهران موحد 

نامبُردار  اندیشه ورز  سقراط،  آن که  از  پیش  می گویند 
آتنی  جوانان  کردن  آلوده  فساد  به  اتهام  به  را  یونانی 
محاکمه کنند و مجبورش بسازند جام شوکران را بنوشد 
و بمیرد؛ از وی پرسیدند: بزرگ ترین آرزویی که در دل 
داری چیست؟ سقراط حکیم گفت: بزرگ ترین آرزوی 
من این است که در باالترین نقطۀ شهر آتن بایستم و با 
صدای خیلی بلند که به گوش همۀ آتنی ها برسد خطاب 
و  اشتیاق  با  چرا  آتن،  مردم  »ای  بگویم:  آتن  مردم  به 
سال های  گران بهاترین  و  بهترین  توصیف ناپذیر  حرصی 
طال  و  ثروت  و  پول  جمع آوری  صرف  را  خود  عمر 
زمینۀ  در  باید  و  شاید  که  گونه  آن  آن که  حال  می کنید، 
آموزش و پرورش فرزندان تان که روزی همۀ ثروت و 
طالی خود را به آن ها واگذار خواهید کرد جد و جهد 
سقراط  نمی دهید؟«.  نشان  توجهی  و  نمی دارید  مبذول 

حکیم به خوبی دانسته بود که بهترین راه برای رسیدن 
آموزش  آسایش،  و  خوشبختی  و  سعادت  به  جامعه یی 
انجام  از عهدۀ  بتواند  به خوبی  نسلی است که  و پروش 
دادن وظایف خود بربیاید و نسبت به سرنوشت همنوعان 
خود بی اعتنا و بی عالقه نباشد و مسلح به سالح دانش و 
آگاهی باشد و برای به دست آوردن خیر و فضیلت تالش 
کند که البته از نظر سقراط، فضیلت همان دانش است و 
افغانستان(   ( ما  جامعۀ  در  متاسفانه  اما  فضیلت.  دانش، 
نه  امور  متولیان  و  مادران  و  پدران  از  بسیاری  نزد  در 
جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان  پرورش  و  آموزش  تنها 
به  بلکه کمترین توجهی  ندارد  قرار  اولویت ها  در صدر 
کشور  آیندۀ  نسل  پرورِش  و  آموزش  به  مربوط  مسایل 
زنده  حکیم  سقراط  اگر  نیست  معلوم  نمی دهند.  نشان 
را  افغانستان  در  پرورش  و  آموزش  وضعیت  و  می بود 
از نزدیک می دید چه عکس العملی از خود نشان می داد. 
به  محکوم  و  محاکمه  از  پیش  را  شوکران  جام  احتماالً 

اعدام شدن، سر می کشید! با آن که در طی سالیان اخیر، 
سرمایه های هنگفتی صرف بهتر شدن وضعیت معارف در 
افغانستان شده اما دریغمندانه وضعیت آموزش و پرورش 
از کیفیت مطلوبی  افغانستان، حالت رقتباری دارد و  در 
برخوردار نیست. همۀ ما به چشم سر می بینیم که یکی 
داده  رخ  پسین  ساِل   12-10 طی  در  که  اتفاق هایی  از 
ظهور آدم هایی است که دارای مدرک های عالی تحصیلی 
ما  ندارند.  کافی  سواد  یا  ندارند  سواد  اصاًل  اما  هستند، 
و  بی سواد  عالیه خوانده های  تحصیالت  از  انبوهی  با 
هم  جعل کاری  و  تقلب  بازار  هستیم.  مواجه  کم سواد 
که  افغانستان  والیت های  از  یکی  پُررونق است.  خیلی 
در آن- به اعتراف مسووالن امور- وضعیت معارف در 
بدترین حالت قرار دارد والیت پنجشیر است. کافی است 
به نتایج همه سالۀ امتحان های کانکور در والیت پنجشیر 
به خوبی دریابید. هم  را  فاجعه  تا عمق  بیفگنید  نگاهی 
اکنون بسیاری از فارغ التحصیالن مکاتب پنجشیر موفق 
معتاد  و  اند  بی کار  و  نشده اند  دانشگاه ها  به  راهیابی  به 
مفاسد  مختلف  انواع  به  آلوده  و  مخدر  مواد  انواع  به 
اخالقی !من در این جا به عنواِن »مشت، نمونۀ خروار«، 
در بارۀ لیسۀ عالی ُرخه چیزکی می نویسم. شما می توانید 
لیسۀ  وضعیت  از  را  پنجشیر  لیسه های  دیگر  وضعیت 
ُرخه قیاس بگیرید. لیسۀ عالی ُرخه که در ولسوالی ُرخه 
موقعیت دارد یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین مکاتب 
در گسترۀ افغانستان  است. در گذشته یی نه چندان دور، 
مکتب یاد شده وضعیت خیلی خوبی داشت و مدیران و 
معلمان زبده و ورزیده یی در این مکتب، مشغول کار و 
فعالیت بودند و شاگردان ورزیده و دانشمندی را تربیت 
می کردند تا جایی که بسیاری از نخبگان پنجشیر که هم 
رسیده اند  دولتی  غیر  و  دولتی  باالی  مناصب  به  اکنون 
ما  ترقی  ظاهراً  اما  هستند.  مکتب  همین  التحصیل  فارغ 
رو به پایین است و اکنون مکتب لیسۀ ُرخه گرفتار حالت 
رقت باری است و شرح کامل آن چه بر این لیسه گذشته به 
قول فردوسی،«یکی داستان است پرآب چشم«. بنده پیش 
از این که این گزارش کوتاه را بنویسم دورا دور چیزهایی 
در بارۀ مکتب ُرخه و حالت تاسف بارش شنیده بودم اما 
پس از این که تصمیم گرفتم...              ادامه صفحه 6

معارِف پنجشیر را دریابید!

افغانستان در  هیأتی متشکل از مقامات عالی رتبه 
دیدار با رییس جمهور تاجیکستان مسایل مربوط 
ترکمنستان-افغانستان- راه آهن  ایجاد  طرح  به 

تاجیکستان را بررسی کردند.
جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  بیانیه  بنابر 
عمر  رهبری  به  افغانی  هیأت  این  تاجیکستان، 
با  مذاکرات  در  افغانستان  مالیۀ  وزیر  زاخیلوال 
زمینه های  به  مربوط  موضوعات  امامعلی رحمان 
تطبیق اسناد همکاری های دوجانبه و منطقه یی 2 
اقتصادی و تجاری،  کشور در بخش های توسعه 
سرمایه گذاری، انرژی و حمل ونقل را مورد بحث 

و گفت وگو قرار داد.
به گفته این منبع، طرفین در این دیدار در مورد 
و  تجاری  سه جانبه  توافق نامه  امضای  و  تهیه 
پاکستان،  و  افغانستان  تاجیکستان،  بین  ترانزیتی 

خطوط  ساخت  برای  منطقه یی  اسناد  تنظیم 
راه آهن   ،1000-CASA برق  انتقال  قوی  فشار 
افتتاح  و  تاجیکستان–افغانستان–ترکمنستان 
کشور،  دو  مشترک  مرز  در  جدید  گذرگاه های 

تبادل نظر کردند.
در این بیانیه تصریح شده است...  ادامه صفحه 7

طرح راه آهن ترکمنستان- افغانستان - 
تاجیکستان محور مذاکرات دوشنبه-کابل

نخست وزیر لهستان: 
در سال 2014 به مأموریت خود پایان می دهیم

این  کرد  اعالم  جمعه  روز  لهستان  وزیر  نخست  توسک  دونالد 
کاهش  افغانستان  در  را  نیروهای خود  تعداد  اکتبر  ماه  در  کشور 

خواهد داد.
پیش از اینکه ناتو در سال آینده به ماموریت خود در افغانستان 
خاتمه دهد، لهستان اعالم کرد تعداد سربازان خود را در افغانستان 

از 1600 نفر به یک هزار نفر کاهش خواهد داد.
چرخشی  دورۀ  چهاردهمین  است  کرده  اعالم  همچنین  لهستان 
ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان که در ماه اکتبر آغاز 
نیروهای  کشور  این  که  است  دوره یی  آخرین  عنوان  به  می شود 

خود را به افغانستان اعزام می کند.
کشور  این  مرکز  در  هوایی  پایگاه  یک  در  لهستان  وزیر  نخست 
در سال 2014  کردیم  اعالم  این  از  پیش  ما  که  گفت:»همانگونه 
میالدی به حضور خود در افغانستان پایان خواهیم داد، در حال 

کاهش تعداد سربازان لهستانی در این کشورهستیم.«
در  که  کشور  این  سربازان  از  معدودی  کرد:»تعداد  تاکید  وی 
افغانستان خواهند ماند در امور آموزشی و مشاوره خدمت خواهند 

کرد.«
ناتو  تعداد نیروهای 
و امریکا که در حال 
حاضر در افغانستان 
در  می کنند  فعالیت 
هزار   8۷ حدود 
و  می باشند  نفر 
سال  در  است  قرار 
نیروها  این   2014
خارج  افغانستان  از 

شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ورشو، لهستان که در سال 2002 
میالدی در افغانستان به نیروهای ناتو ملحق شد، تاکنون تمایلی 
به مشارکت در ماموریت های خارجی ناتو در آینده از خود نشان 
نداده است و این کشور تالش می کند اقدامات نظامی را به دفاع 

از خود متمرکز کند.


