
مورد  در  ها  نشست  سلسله  ادر 
از  شماری  ملی،  آحندای  طرح 
سیاسی،  تحلیلگران  و  نخبه گان 
روز پنچ شنبه به دعوت احمدولی 
گفت وگو  طرح  این  روی  مسعود 

کردند. 
منزل  در  که  نشست  این  در 
احمدولی مسعود برگزار شده بود، 
آقای مسعود پیرامون ایجاد دولت 
انتخابات  برگزاری  ملی،  وحدت 
شفاف و دموکراتیک در چارچوب 

اجندای ملی توضیح داد.
همچنان، نخبه گان و روشنفکران کشور با استقبال 
بر  مبنی  مسعود  احمدولی  ابتکار  از  قدردانی  و 
طرح  این  که  گفته اند  ملی  آجندای  طرح  ارایۀ 

افغانستان به وحدت و  در راستای رسیدن مردم 
همگرایی بسیار مهم است.

در این نشست، داکتر فاروق بشر، خالد پشتون، 
صفیه صدیقی،...                     ادامه صفحه 6
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نفوذ خویش  از  استفاده  با  این است که رهبران  بین رهبري و مدیریت  تفاوت اصلي 
دیگران را به پیروي وامي دارند، اما کار اصلي مدیران، حفظ سیستم ها و فرایندها است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

والی پروان در پیوند به عملیات تازه در سیاگرد:

فرمانده کشته شدۀ طالبان از زندانیان 
آزادشده بود!

رییس جمهور  از  درخواست  ضمن  دیگر  بار  امریکا 
تاکید کرد،  امنیتی  پیمان  امضای سریع  برای  افغانستان 
توانایی  بر  منفی  تاثیر  پیمان  این  امضای  در  تاخیر 
متحدان این کشور برای اجرای ماموریت خود در خاک 

افغانستان خواهد داشت.
در  سفید  کاخ  رسانه یی  معاون  پی تی آی،  گزارش  به 
پیمان  امضای  در  تاخیر  کرد،  تاکید  خبرنگاران  جمع 
امنیتی از سوی افغانستان تأثیر...            ادامه صفحه 6

کرد  اعالم  شانگهای  همکاری  سازمان  در  روسیه  نماینده 
نوع  هیچ  افغانستان  امنیت  تأمین  زمینه  در  سازمان  این  که 
برنامه یی برای تبدیل شدن به گزینۀ جایگزین سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی )ناتو( ندارد.
همکاری  سازمان  در  روسیه  نماینده  بارسکی،  کریل 
شانگهای اعالم کرد: سازمان همکاری شانگهای نمی تواند 
سازمان  و  سازمان  این  اما  باشد  افغانستان  مسایل  از  دور 
پیمان امنیتی جمعی آماده گی ندارند مسوولیت تامین امنیت 

افغانستان را برعهده بگیرند.
وی تصریح کرد: سازمان همکاری شانگهای هدف خود را 
همکاری موثر میان...                           ادامه صفحه 6

نیروهای  کامل  خروج  استراتیژی  رد  با  هند، 
حفظ  هدف  به  افغانستان،  از  امریکایی 
دست آوردهای 12 سال گذشته، خواستار حمایت 

جامعه جهانی از کابل شد.
سلمان خورشید وزیر خارجۀ هند، طی سخرانی یی 
در اجالس گروه بین المللی تماس برای افغانستان 
راه  چهار  یک  در  افغانستان  گفت،  پاکستان  و 
حساس قرار گرفته و به حمایت دوامدار جهانی 

نیاز دارد.
با تأکید بر حمایت این کشور  وزیر خارجۀ هند 
می گوید،  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  پروسۀ  از 
افغانستان با اختالفات قومی و تضادهای قبیله یی 
نه، بلکه با تروریزم و حمالت دوامدار گروه های 

بی گناه  افراد  که  روبروست  مسلح  مخالف 
غیرنظامی و حکومت مشروع این کشور را هدف 

حمالت شان قرار می دهند.
سلمان خورشید وزیر خارجۀ هند تاکید کرد که 
جامعه جهانی باید بر از بین بردن تروریزم و منابع 

که از خارج آن را تمویل می کند، تمرکز نماید.
وزیر خارجه هند افزود، عالقه مندی جامعۀ جهانی 
برای سرکوب تروریزم نباید کاهش یابد و نگذارد 

که تروریزم در عقب بهانه ها پنهان شود. 
و  دست آوردها  که  داد  اجازه  نباید  افزود،  وی 
نقش  افغانستان  در  گذشته  سال   12 پیروزی های 

بر آب شوند.
براسا گزارش...                       ادامه صفحه 6

هشدار تکراری امریکا به کرزی:

امضا کن ورنه می براییم!
ادامۀ گفت وگوها پیرامون طرح اجندای ملی 

با نخبه گان و روشنفکران
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هند در نشست گروه تماس برای افغانستان:

اجازه ندهیم دست آوردهای افغانستان نقش برآب شوند

سازمان همکاری شانگهای:

نمی خواهیم جایگزین ناتو در 
افغانستان باشیم

صفحه 6

طالبان  فرماندهان  از  تن  چهار 
شده اند.  كشته  عملیات  این  در 
به نام  فرماندهان  این  از  یکی 
این  از  پیش  عبدالرحمن،  مولوی 
این  بود.  شده  رها  زندان  از 
رهایی  از  پس  طالبان  فرمانده 
آموزش  پاكستان  در  زندان،  از 
دیده و به صفوف طالبان پیوسته 
عبدالرحمن،  مولوی  است.  بوده 
ثقیلۀ  اسلحۀ  مسوول  صفت  به 
می كرده  عمل  نبردها  در  طالبان 

است



در روزهای اخیر، رسانه ها اخباری را به نشر سپردند 
مبنی بر این که آقای رابرت گیتس وزیر دفاع پیشیِن 
»دولت  است:  نوشته  خاطراتش  کتاِب  در  امریکا 
ایالت متحده می خواست آقای کرزی را در انتخابات 
دور دومِ ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 
از طریق یک کودتا از میان بردارد، اما در این هدِف 
کرده  ادعا  هم چنان  گیتس  آقای  شد«.  ناکام  خود 
کرزی  آقای  راندِن  برای  هالبروک  »آقای  که  است 
از قدرت تالش زیادی به خرج داده و می خواسته 
نامزدان قوی تری را روی صحنه بیاورد تا کرزی در 
اقدام دولت  این  از  ناکام گردد. من وقتی  دور دوم 
امریکا آگاه شدم که تالش دولت امریکا ناکام شده 
بود«. آقای گیتس در ادامه افزوده است که: »دستاِن 

ما به کثافات آلوده شده اند«.
هرچند اظهارات آقای گیتس در این رابطه دروغ های 
شاخ داری بیش نیستند و شاید یک ترفند جدیِد دیگر 
باشد؛ اما در یک بخِش آن واقعیتی نهفته است و آن 
آلوده  بلکه  امریکا،  دولت  دست  شدن  آلوده  نه تنها 
سرمنشی  خاِص  نمایندۀ  کای آیده  دست های  شدن 
سازمان ملل متحد و کشورهای دیگِر استعماری به 

کثافات است.
برخالف خاطرات آقای گیتس، امریکایی ها هرگز در 
صددِ حذف آقای کرزی نبودند، بلکه به تقلب کاران 
چنان که  کنند؛  تقلب  دل خواه  قدر  به  دادند  اجازه 
آرای حامد کرزی در ترفند اعالم مرحله به مرحلۀ 
افشای  به  آن گاه  رسید،  درصد   54 باالی  به  رأی 
تقلب پرداختند که آرای آقای کرزی به    49 درصد 
تقلیل یافت. آقای کرزی ناگزیر در میان جمعی از 
رسانه های داخلی و خارجی حضور یافت و جانانه 
به این تقلبات اعتراف کرد و انتخابات به دور دوم 
رفت. دولت امریکا قصد نداشت آقای کرزی حذف 
رییس جمهور  کرزی  آقای  می خواست  بلکه  گردد، 
از  آینده  در  تا  درصد   50 زیِر  آرای  با  اما  باشد 
فرمان های امریکا به حیث یک رییس جمهور مردمی، 

قانونی و بااتوریته سرکشی نکند.
انتخابات  مانند  داشت  تصمیم  کرزی  آقای  دولت 
و  تقلب  طریق  از  ریاست جمهوری،  نخست  دور 
زور و تزویر، دوباره مقام ریاست جمهوری نامشروع 
پروسۀ  راه اندازی  زمان  از  بنابراین  کند؛  حفظ  را 
اعتراض ها،  پیشنهادها،  طرح ها،  وجود  با  انتخابات 
نهادهای  احزاب،  سوی  از  خیابانی  تجمع های 
سیاسی و اجتماعی و جامعۀ مدنی، حاضر نشد یک 
اینچ عقب رود و پروسۀ انتخابات را شفاف و مردمی 
بسازد و یا در راه شفاف سازی آن گامی بردارد. من 
در آن زمان متیقن شدم که این انتخابات به سوی یک 
تقلب و خیانِت بزرگ پیش می رود؛ بنابراین از روز 
رییس جمهور  جناب  که  1388 خورشیدی  ثور   13
وارد  غیرمترقبه  به طور  بارانی  روز  یک  در  کرزی 
به  و  کرد  ثبت نام  و  شد  انتخابات  کمیسیون  دفتر 
انتخابات  پایان داد، پروسۀ  یک مرحله گمانه زنی ها 
رسانه های  طریق  از  قدم  به  قدم  و  روز  و  را شب 
دیداری، شنیداری و نوشتاری تا روز انتخابات )28  

اسد 1388 خورشیدی( دنبال  کردم. 
به  کرزی  آقای  اعتراف  از  بعد  عبداهلل  دکتر  آقای 
پروسۀ  شفاف سازی  خواستار  دوم،  دور  در  تقلب 
تعلیق  به  حداقل  یا  برکناری  جمله  از  و  انتخابات 
مسوولین  و  تقلب کار  وزرای  وظایِف  درآوردن 
به  کرزی  آقای  ولی  گردید.  انتخابات  کمیسیون 
مانند گذشته تن  انتخابات  شفاف  ساختِن دور دوم 

جامعۀ  به اصطالح  و  امریکا  متحدۀ  ایالت  و  نداد 
را  الزم  فشار  کرزی  آقای  باالی  این بار  نیز  جهانی 
وارد نکردند. دکتر عبداهلل که برندۀ اصلی انتخابات 
باالی  تقلب کاران  مقتدرانۀ  حضور  علِت  به  بود، 
صندوق های رأی و حاکمیت باالی سرنوشت مردم، 
از رفتن به دور دوم خودداری نمود و آقای کرزی 
زیِر  آرای  داشتن  با  انتخابات  کمیسیون  سوی  از 

49درصد برندۀ انتخابات اعالم شد.
کنفرانس  تا  را  انتخابات گذشته  کثیِف  پروسۀ  بنده 
لندن )ازدواج ناموفق سیاسی دولت نامشروع آقای 
کرزی با طالبان زیِر فشار دولت انگلستان( و تشکیل 
کتابی  آن  ماحصِل  که  نمودم  دنبال  نامشروع  کابینۀ 
شد در حدود 300 صفحه زیِر عنوان »انتخابات 28 
اسد 1388؛ لکۀ ننگی بر جبین کرزی«. اما متأسفانه 
به دلیل بیماری دوام دار و عملیات جراحی در بیرون 
از کشور، نتوانستم به موقع آن را منتشر سازم؛ ورنه 
حاال چهره های تقلب کاران افشا و دروغ های شاخ دارِ 
آقای گیتس بیشتر برمال می گردید. این کتاب متشکل 
از گزارش های مطبوعات داخلی و خارجی با مآخذ 
را  گیتس  آقای  اظهارات  که  می باشد  آن ها  منابِع  و 
نادرست ثابت می سازد؛ یعنی ایالت متحده در صدد 
نصب  در صدد  بلکه  نبوده،  کرزی  آقای  زدن  کنار 
مجددِ آن بر خالِف ارادۀ مردم افغانستان از کنفرانس 

بن تا اکنون بوده است.
سیرت،  عبدالستار  رادیویی  گفت وگوی  استناد  به 
آقای کرزی به وسیلۀ رییس سازمان سیا به قدرت 
رسانده شد، در جرگۀ قرون وسطایی بر سکوی ادارۀ 
خودمختار  )جرنیل  خلیل زاد  آقای  به وسیلۀ  انتقالی 
دوره   4 طی  در  و  شد  گماشته  بوش(  آقای  دولت 
و  اول  دور  انتخابات  و  انتقالی  موقت،  )اداره های 
و  گردید  امریکا حمایت  دولت های  از سوی  دوم( 
هر دو طرف )دولت امریکا و کرزی( طالبان و سایر 
مانند شمشیر دموکلس  آدم کشان و تروریست ها را 
همواره  و  نمودند  حفظ  افغانستان  مردم  سر  باالی 
سربلند  تا  وحشی  ترساندند  گرگ های  از  را  مردم 
نکرده و زیر فرمان باشند. اکنون نیز آقای کرزی برای 
حفظ قدرت در همان حلقۀ مافیایی، و امریکا برای 
حضور درازمدتش در افغانستان، مردم افغانستان را 
یک جا با امضای پیمان امنیتی به گروگان گرفته اند. 
در این مکاره بازار سیاست، بازندۀ اصلی مردم بوده 

و خواهند بود.
برای اثبات صحت و سقِم اظهارات آقای گیتس، به 
واشنگتن پست  معتبر  روزنامۀ  پیش  سال   4 گزارش 

مراجعه می کنم.
ماه  )اوایل  م   2009 سپتمبر  اواخر  در  روزنامه  این 
میزان 1388 خورشیدی قبل از انتخابات دور دوم( 
می نویسد: »به دنبال جنجالی شدن انتخابات ریاست 
وزیر  کلینتون  هیالری  خانم  افغانستان،  جمهوری 
اتحادیۀ  سران  با  واشنگتن  در  اوباما  دولت  خارجۀ 
سال  پنج  برای  کرزی  آقای  که  کردند  فیصله  اروپا 
باقی  افغانستان  رییس جمهور  حیث  به  باید  دیگر 

بماند«. 
کسانی که آن شمارۀ روزنامۀ واشنگتن پست را پیدا 
بکنند، این موضوع را در آن جا به روشنی می توانند 
ببینند. به همین سبب خانم کلینتون آقای کرزی را 
روز  در  و  می دانست  خود  برگزیدۀ  رییس جمهور 
آقای  بوزینه دور دورِ  مانند  اجرای مراسم تحلیف، 

کرزی پرسه می زد. 
خانم  اوباما،  خارجی  سیاست  مشاور  سامانتاپاور 

هیالری کلینتون را یک هیوالی سیاسی خواند و در 
همان زمان از مقامش استعفا داد.

مجلس  رییس  پلوسی  نانسی  خانم  دیگر،  از سوی 
آن  مقام های  بلندپایه ترین  از  که  امریکا  نماینده گان 
رادیو  با  گفت وگویی  در  می شد،  محسوب  کشور 
سراسری ملی امریکا اظهار نمود که: »رییس جمهور 
افغانستان حامد کرزی نشان داده است که یک متحِد 
قابل  متحد  یک  بدون  نمی توانیم  ما  و  است  ناالیق 
اعتماد، پشتیبانی مان را از عملیاتی تأمین کنیم که طی 
فساد  در  امریکا،  غیرنظامی  سرمایه گذاری های  آن 

دولت آقای کرزی نابود می شوند«.
خانم پلوسی حتا مخالف اعزام نیروی 30هزار نفری 
که  می دهد  نشان  اظهارات  این  بود.  افغانستان  به 
رهبری دولت امریکا در آن وقت اختالف عمیقی در 

مورد سیاست خارجی شان در افغانستان  داشته اند.
علی رغم  که  است  سال   13 عزیز،  خوانندۀ  آری 
ما  مردم  افغانستان،  برای  شرایط طالیی  موجودیت 
به گفتۀ آقای گیتس، دست های سیاست بازان دولت 
امریکا، انگلیس و افغانستان را در خیانت علیه خود 

و وطن شان »آلوده« می بینند!
یاری  مرا  نیز  مرجعی  و هیچ  نتوانستم  که  متأسفانه 
نکرد که کتاب »لکه های ننگ بر جبین تقلب کاران« 
به خوبی  گرامی  خوانندۀ  اکنون  تا  کنم  منتشر  را 
کرزی  آقای  اروپا  اتحادیۀ  و  امریکا  که  می دانست 
وی  حذِف  صدد  در  یا  کردند  نصب  قدرت  بر  را 
بودند. حاال هم نمی شود یک کتاب را در یک صفحه 
خالصه کرد، چون تقلب در انتخابات گذشته در یک 
پروسه انجام شد نه در یک روز. این کتاب را اگر 
صحت یاب شدم، نشر خواهم کرد تا سیه روی شود 

هر که در او غش باشد!
کسی  چه  نمی دانستم  هرچند  پیش  سال  چهار 
رییس جمهور می شود، ولی مطمین بودم که خیانتی 
صورت  تقلب  و  است  کار  در  پرده  پشت  بزرگ 
را  انتخابات  پروسۀ  فقط  دلیل  همین  به  می پذیرد؛ 
نمی شوند  جمهور  رییس  مردم  همۀ  کردم.  تعقیب 
پروسۀ  می خواهند  ولی  ندارند؛  هم  را  ادعا  این  و 
باشد،  پاک و بدون غش  انتخابات شفاف، عادالنه، 

این حق مسلِم مردم است.
هم میهناِن گرامی، ما اکنون نیز باید متوجه این مسأله 
باشیم که بیش از 70درصِد شرایط و امکانات تقلب، 
کارگزاران و  به دست  تخلف، دست برد و خیانت، 
حدود  صرف  است،  اقتدار  سر  بر  تیم  گماشته گاِن 
همیشه  رأی  که  است  مردم  رأی  دیگر  30درصد 
پایمال شده و خواهد شد؛ زیرا زمینۀ بازی سیاسی و 
خیانت بی پرده برای گماشته گاِن تیم حاکم در تمام 

والیات فراهم است!
ممکن است در یک بازی سیاسی دیگر با زمام داران 
امریکا و اتحادیۀ اروپا، باالی مردم مظلوم، گرسنه، 
افغانستان توبۀ نصوح بخوانند  بی کار و عذاب دیدۀ 
متهم  را  کرزی  آقای  کسی  متمادی  سالیان  برای  تا 
به  دهه ها  برای  و  نکند  خیانت  و  معامله گری  به 
رهبران امریکا نگوید که وطِن ما را اشغال کردید، یا 

حضورتان غیرقانونی است. 
سیاسی  ترفند  یک  می تواند  گیتس  آقای  اظهارات 
دیگر باشد برای پرستیژبخشی به آقای کرزی. زیرا 
زبان  از  را  خود  اهداِف  اوقات  اکثر  امریکا  دولت 

سیاست مداراِن بازنشستۀ خود بیان می کند.
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غالم محمد محمدی

خاطرات رابرت گیتس

 دروغ های شاخ داری بیش نیستند!
 

امضای توافق نامۀ امنیتِی دوجانبه میان افغانستان و امریکا با 
تمام اهمیتی که می تواند داشته باشد، به یُمن سیاست های 
تبدیل  پیش پاافتاده یی  و  جلف  بازی ِ  به  چنان  کرزی  آقای 
شده که به فرض اگر او درصدی از حقیقت را هم در این 
خود جلب  به  را  کسی  توجه  دیگر  داشت،  خود  با  بازی 

نمی کند. 
در سیاست اگر نتوان اصول و روش های خاص را به اجرا 
نیرنگ  گذاشت، آن چه که عملی می شود، عمدتًا فریب و 
است که برای مصرف های مشخصی از آن ها استفاده می شود. 
پس از ماه ها گفت وگو، جنجال و چانه زنی بر سر امضای 
توافق نامۀ امنیتی، حاال حتا از اظهاراِت دو طرف نمی توان 
به نتیجۀ خاصی در این مورد دست پیدا کرد. نه از سخنان 
می شود  دست گیر  روشنی  چیز  مورد  این  در  امریکایی ها 
گاه چندپهلوی  اظهارنظرهای دوپهلو و  و  از سخنان  نه  و 
ارگ نشینان. هیچ مشخص نیست که این توافق نامه سرانجام 
امضا می شود و یا خیر، و اگر امضا می شود، با چه شرایط 

و ویژه گی هایی.
یک مقام نظامی امریکایی در افغانستان به تازه گی گفته است 
که هیچ مشکلی بر سر راه امضای توافق نامۀ امنیتی دوجانبه 
والی  می شود.  امضا  به زودی  توافق نامه  این  و  نمانده  باقی 
هرات نیز که چند روز پیش میزبان معاوِن سفیر امریکا در 
این شهر بود، از قول او تأکید داشت که امریکایی ها تمام 
توافق نامه  اند  حاضر  و  پذیرفته اند  را  کرزی  آقای  شرایط 
والی  که  بود  مشخص  اظهارات  این  در  کنند.  امضا  را 
موضع  از  برجسته تر  را  ارگ  موضع  دارد  تالش  هرات 
کاخ سفید نشان دهد. والی هرات چنان حرف می زد مثل 
افغاِن  همتایان  برابر  در  مذاکره  میز  در  امریکایی ها  این که 
خود شکست را پذیرفته اند و هیچ راهی به غیر از امضای 
این  هرات  والی  سخنان  از  البته  ندارند.  امنیتی  توافق نامۀ 
نیز  را هم می شد فهمید که امریکایی ها در دیگر عرصه ها 
حرفی برای گفتن و توانی برای مقابله ندارند که با افغانستان 
و به ویژه ارگ نشینان شاخ به شاخ شوند. اما در همین حال، 
یک منبع کاخ سفید گفته است که گفت وگو بر سر امضای 
به  نوامبر  ماه  افغانستان در  امریکا و  میان  امنیتی  توافق نامۀ 
پایان رسیده و امریکا فقط در انتظار مشخص شدِن روز و 
تاریخ امضای آن است. این سخنان عماًل می تواند در تضاد 
هرات،  والی  قول  از  )البته  امریکا  سفیر  معاون  سخنان  با 
چون واقعًا مشخص نیست که والی هرات از سخنان معاون 
سفیر امریکا برداشت دقیقی کرده باشد( و آن مقام نظامی 
قرار داشته باشد و صدالبته که موضع ارگ ریاست جمهوری 
در این خصوص کاماًل روشن است که در تضاد با موقِف 

امریکا تالش می کند خود را نشان دهد. 
دیپلمات های ارگ حتا در اظهارنظرهای خود نمی توانند جلو 
اشتباه های فاحش سیاسی خود را بگیرند و چنان اظهاراتی 
از آن ها صادر می شود که به جای نزدیک کردن مواضع دو 
طرف، به ایجاد سوءتفاهم های تازه می انجامد. ایمل فیضی 
اظهارات  تازه ترین  در  کشور  ریاست جمهوری  سخنگوی 
خودـ  که تمسک به کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع 
پیشین امریکا در آن ها کاماًل مشخص بود ـ امریکا را متهم 
به دخالت در انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری کرده 
امنیتی زمانی امضا  و هم چنین تأکید ورزیده که توافق نامۀ 
افغانستان  جانِب  خواست های  تمام  به  امریکا  که  می شود 
تند سفارت  واکنش  این سخنان  دهد.  نشان  ملزم  را  خود 
امریکا در کابل را به دنبال داشت و درنامه یی این سفارت، 
سخنان آقای فیضی را بی بنیاد خواند و هشدار داد که گزینۀ 
صفر یک تهدید واهی نیست و می تواند در صورت عدم 

توافق آقای کرزی با امضای سند امنیتی، عملی گردد. 
در  که  بود  گفته  خود  سخنان  از  بخشی  در  فیضی  آقای 
گذشته نیز امریکایی ها در موارد مشخص، ضرب االجل هایی 
نبرد و سرانجام تسلیم  به جایی  راه  بودند که  تعیین کرده 
خواست های ریاست جمهوری افغانستان شدند. حاال نیز در 
امریکایی ها به همان ترفند  امنیتی،  مورد امضای توافق نامۀ 
تالش  صفر،  گزینۀ  کردن  مطرح  با  و  جسته اند  پناه  کهنه 
دارند که از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کنند. اظهاراِت 
شبیه این...                                       ادامه صفحه 6

بازِی جلف بر سِر امضای 
توافق نامۀ امنیتی
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سوریه و خطرات جنگ نیابتی
اگرچه بسیاری بر این گمانند که جنگ های درگرفته در 
داخلی  درگیری های  دلیل  به  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
بوده و هست، اما نکته جالب توجه این است که نوعی 
جنگ نیابتی )Proxy War( در این کشورها درگرفته 
قدرتمند  کشورهای  نظامی  و  مالی  کمک  واسطه  به  که 
جهان گسترش یافته و به درگیری های طوالنی بدل شده 

است.
عنوان یک خبرنگار خارجی  به  من  که  نخستین جنگی 
لبنان بود. هنگامی که   آن را پوشش دادم، جنگ داخلی 
این جنگ در سال 1975 میالدی آغاز شد، تنها یکسری 
ناخوشایند و  اما  درگیری و یک جنگ کوچک محدود 

دردناک برای کنترل یک کشور کوچک بود.
و  لیبی  عراق،  سوریه،  جمله  از  دیگر  طرف های  سپس 

گروه ها  به  آنها  شدند.  جنگ  این  درگیر  نیز  اسرائیل 
اسلحه  و  پول  حمایتشان  و  تایید  مورد  شاخه های  و 
نیابتی  می دادند و یک جنگ داخلی را به یک جنگ 
طوالنی و کشنده تر تبدیل کردند که در آن قدرت های 
خارجی از طریق نایبان خود با یکدیگر مبارزه کردند.
سرانجام حتی امریکا نیز به این جنگ نیرو اعزام کرد 
و به همین دلیل 241 امریکایی در بمب گذاری سال 
1983 میالدی بیروت کشته شدند. این جنگ که تقریبا 
40 سال پیش  آغاز شد، به لطف دیگران که از بخش 
برای  نبرد  میدان  عنوان  به  کشور  این  در  گسترده یی 
جنگ نیابتی استفاده می کنند، هرگز به طور کامل پایان 

نیافت.
البته امروز، مبارزات خیابانی و موترهای بمب گذاری 

نیابتی  جنگ  یک  از  کوچکی  بخش  تنها  لبنان  در  شده 
از سوریه و  که  به رشد محسوب می شود  رو  منطقه یی 
عراق تا سواحل خلیج فارس گسترش یافته است. ایران 
و عربستان سعودی، دو قدرت بزرگ برای نفوذ و سلطه 
یکدیگر  با  رقابت  به  عربی  خاورمیانه  اعظم  بخش  در 
پرداخته اند. کشورهای دیگر یا جانب یکی از طرفین را 
این  از  را  تا خودشان  تالشند  در  نگرانی  با  یا  و  گرفته 
شرایط دور نگه داشته و از خودشان محافظت کنند. در 

این بین امریکا نیز خود را معذب می داند.
فرانسه،  و  انگلیس  نیست.  جدیدی  مساله  نیابتی  جنگ 
 1776 سال  در  خودشان  زمان  قدرت های  بزرگترین 
نیابتی  جنگ  یک  عنوان  به  امریکا  انقالب  از  میالدی 
فرانسه  دریایی  نیروهای  پیوستن  )بدون  کردند.  استفاده 
که  بود  بعید  متحده  ایاالت  بی،  چساپیک  در  امریکا  به 
 1930 دهه  در  شود.(  پیروز  یورک تاون  در  واشنگتن 
میان  نیابتی  جنگ  یک  به  اسپانیا  داخلی  جنگ  میالدی 
و  دوم  جهانی  جنگ  در  نازی ها  رهبر  هیتلر،   آدولف 
جوزف استالین، رهبر حزب کمونیست روسیه تبدیل شد. 

اتحادیه شوروی  امریکا و  بخش اعظم جنگ سرد میان 
تعدادی  نیز  انجامید،  طول  به  قرن  نیم  حدود  که  سابق 
نیابتی و درگیری های مسلحانه طوالنی مدت میان  جنگ  
قدرت های اتمی بود که جرات مقابله مستقیم و رودررو 

با یکدیگر را نداشتند.
اما این حقیقت که جنگ های نیابتی اکثرا در کشورهای 
به  نسبت  که  آنها  نمی شود  باعث  می دهد،  رخ  کوچک 
از  یکی  نصر،  ولی  باشند.  مخرب  کمتر  جنگ ها  دیگر 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  دولت  سابق  مقام های 
امریکا که در حال حاضر رئیس بخش مطالعات پیشرفته 
بین المللی در دانشگاه جان هاپکینز است، هشدار می دهد 
که کامال برعکس، جنگ های نیابتی کشورها را متالشی 

می کند.

را  محلی  درگیری  یک  بزرگ  قدرت های  که  هنگامی 
که  می شوند  باعث  می کنند،  تبدیل  نیابتی  یک جنگ  به 
این اقدام سه تاثیر وحشتناک داشته باشد.  آنها با ارسال 
جنگ  این  شدن  ویرانگرتر  باعث  پیشرفته تر،  تسلیحات 
امکان  این  از طرفین جنگ  آنها برای هر یک  می شوند. 
مبارزات خود  به  نامحدود  طور  به  تا  می کنند  فراهم  را 
ادامه دهند، با این کار اغلب باعث طوالنی تر شدن جنگ 
از  درگیری  این  تاثیرات  سرایت  باعث  آنها  و  می شوند 
جمله بحران آوارگان، سرازیر شدن هر چه بیشتر سالح و 
سربازگیری و  آموزش شبه نظامیان به کشورهای همسایه 

می شوند.
حمایت  امریکا  که  هنگامی  میالدی   1979 سال  در 
اتحادیه  با  نیابتی  جنگ  یک  در  را  افغانی  مجاهدین  از 
شوروی آغاز کرد، این اقدام راهی آسان و قابل دسترس 
نظر  به  سرد  جنگ  رقبای  از  یکی  کردن  عاجز  برای 
و  القاعده  افزایش حضور  آن  منفی  تاثیرات  اما  می آمد. 
که  جنگی  بود؛  افغانستان  داخلی  تداوم جنگ  و  طالبان 

هنوز هم ادامه دارد.

داخلی،  جنگ  درگیر  خاورمیانه  بیشتر  روزها  این 
این  تمامی  تقریبا  و  است  ناآرامی  و  شبه نظامی گری 
سعودی،  عربستان  میان  قدرت  جدال  اثر  بر  درگیری ها 
تحت حکومت مسلمانان سنی و ایران، بزرگترین کشور 

مسلمان شیعه شدت یافته است.
میان  قرنه  چند  درگیری  تداوم  این  نظر،  یک  از  البته 
اما از طرفی این مساله یک  دو فرقه اصلی اسالم است 
درگیری بی پرده و مستقیم میان دو کشوری است که به 
دنبال قدرت سلطه و نفوذ در خلیج فارس هستند. این 
نیز  دیگر کشورها  درگیری های  به  قدرت  بر سر  جدال 

سرایت کرده است.
قیام سال 2011 میالدی در سوریه همزمان با یک شورش 
داخلی علیه سرکوب آغاز شد اما به سرعت هم به یک 
اهل سنت  رهبری  مخالفان تحت  میان  فرقه ای  جنگ 
و حکومت تحت سلطه علوی ها و هم به یک جنگ 

نیابتی ژئوپولیتیکی تبدیل شده است.
درباره  امریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  دولت 
بود  تردید  دچار  شورشیان  برای  نظامی  کمک  تامین 
به  و  می داند  را  منطقه  خطرات  سعودی  عربستان  اما 
از  مقداری  کرد.  حمایت  شورشیان  از  نقدی  صورت 
کمک مالی عربستان سعودی برای حمایت از مبارزان 
و  رفت  کار  به  کرده،  نگران  را  امریکا  که  اسالم گرا 

صرف شد.
در نتیجه در حال حاضر به نظر می آید که این جنگ 
بیشتری  به طول می انجامد، غیرنظامیان  بیشتر  احتماال 
 کشته می شوند و تاثیرات منفی و سرایتی بیشتری را در 
به وجود می آورد.  به همیشه  نسبت  کشورهای همسایه 
امریکا و سازمان ملل امیدوار به برگزاری کنفرانس صلح 
جاری  سال  بهمن(  )دوم  جنوری   22 تاریخ  در  سوریه 
این  از  فوری  نتیجه  انتظار  هیچکس  اما  هستند  میالدی 

کنفرانس را ندارد.
از  جلوگیری  برای  راه هایی  دنبال  به  امریکا  مقام های 
گسترش این جنگ ها و مداخله نظامی مستقیم و محدود 

هستند که دولت اوباما بارها آن را رد کرده است.
این جنگ  به من گفت:  ولی نصر در چند روز گذشته 
نباید  ما  است.  غیرممکن  آن  انکار  که  رسیده  جایی  به 
خودمان را کنار بکشیم و بگوییم: این ها جنگ های نیابتی 

هستند و از کنترل خارج شده اند.
در  سفید  کاخ  معاون های  از  یکی  که  همانطور  درست 
چند روز گذشته گفت: امریکا الزم نیست تا در وسط هر 
جنگی نیرو داشته باشد. اما نمی تواند گسترش جنگ های 
نیابتی را نیز انکار کند. اوباما اعالم کرده که دوست دارد 
تا توجه کمتری به خاورمیانه داشته باشد. اما حاال زمانش 

نیست.

نخست وزیر قرقیزستان: 
مرزهای ما با تاجیکستان 

بسته می ماند

ابراز خرسندی حسنی مبارک از همه 
پرسی در مصر

بررسی پروندۀ مشرف به 
دوشنبه موکول شد

مخلوع  جمهوری  رییس 
پرسی  همه  از  مصر  اسبق 
حضور  و  اساسی  قانون 
گسترده مردم این کشور ابراز 

خرسندی کرد.
منابع نزدیک به حسنی مبارک 
مصر  اسبق  جمهوری  رییس 
مبارک  حسنی  کردند:  اعالم 
قانون  پرسی  همه  روند 
تلویزیون  از طریق  را  اساسی 
های  صف  و  کرده  دنبال 
شهروندان  اصرار  و  طوالنی 

برای دادن رای، پخش سرود و حضور 
کودکان و شادی زنان را مشاهده کرده 
مصر  ملت  اصرار  نشانه  را  آن  و  است 

برای تحرک اقتصاد دانسته است.
از  زنان  حضور  مشاهده  هنگام  وی 
حماقت  و  ها،تفکرات  مصری  ماهیت 
به  المسلمین  اخوان  گروه  سیاسی 
سبب انفجارها و اقدامات تروریستی با 
گفت  سخن  پرسی  همه  تعطیلی  هدف 
باعث  را  المسلمین  اخوان  اقدامات  و 
کنندگان در همه  تعداد شرکت  افزایش 
با  ها  مصری  افزود:  و  دانست  پرسی 
با خشونت  پای صندوق ها  حضور در 

اخوان المسلمین مقابله می کنند.
گفت:  خود  نزدیکان  به  خطاب  مبارک 
خیابان  در  ها  مصری  گسترده  حضور 

ها و صف کشیدن در مقابل حوزه های 
آن  شاهد  جهانیان  همه  که  رای  اخذ 
خارجی  و  داخلی  های  رسانه  و  بودند 
اخوان  تفکر  بر  دادند  انعکاس  را  آن 
که  داد  نشان  و  کرد  غلبه  المسلمین 

مصری ها مخالف این گروه هستند.
وی احتمال داد که این نقطه پایانی برای 
جمعیت اخوان المسلمین که حسن البنا 

در سال 1928 بنا نهاد باشد.
درخواست  به  اشاره  با  مبارک  حسنی 
خود برای شرکت در همه پرسی قانون 
اساسی و عدم موفقیت در این زمینه با 
توجه به پایان مدت رای گیری از نتایج 
همه پرسی که فوق تصور برخی بود و 
گروه  مقابل  در  کنندگان  شرکت  اغلب 
اندک شمار به آن پاسخ آری دادند ابراز 

خرسندی کرد.

نخست وزیر قرقیزستان با نگران کننده خواندن وضعیت 
مرزهای این کشور با تاجیکستان، گفت که به خاطر امنیت 
با  قرقیزستان  مرزی  های  گذرگاه  مرزی،  مناطق  ساکنان 

تاجیکستان تا حل شدن اختالفات بسته خواهد ماند.
با  گو  و  گفت  در  جمعه  روز  اف  ساتبالدی  ژانتارا 
منظور  به  مرزی  های  گذرگاه  تمامی  افزود:  خبرنگاران 
جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز و تا زمان عادی شدن 

اوضاع کامال بسته می ماند.
تمامی  که  کرد  تاکید  همچنین  قرقیزستان  وزیر  نخست 
مسائل مرزی مورد اختالف دو کشور ، باید تنها براساس 

مذاکرات و گفت و گو حل و فصل شوند.
به  را  مذاکراتی  پنجشنبه  روز  تاجیکستان  و  قرقیزستان 
بحران  از  رفت  برون  برای  حلی  راه  کردن  پیدا  منظور 

مرزی بین دو کشور آغاز کردند.
تاجیکستان پیشنهاد کرده است که هفته آینده یک نشست 
شهر  در  مرزی  اخیر  حوادث  با  رابطه  در  نیز  کاری 

،بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شود.
با  پیش  روز  دو  هم  تاجیکستان  در  قرقیزستان  سفارت 
در  دوشنبه  پذیری  مسوولیت  خواستار  یی  بیانیه  انتشار 
قانونی مرزبانان تاجیک در مناقشه اخیر  اقدام غیر  مورد 

مرزی و همچنین پرداخت غرامت شد.
سفارت قرقیزستان در این بیانیه با اظهار نگرانی از نزاع 
مرزی اخیر بین مرزبانان دو کشور در منطقه مرزی ،خواجه 
اعالی، ناحیه ،اسفره، تاکید کرد که فقط بازرسی منصفانه 

از سوی دو طرف می تواند راه حل این قضیه باشد.
مجلس قرقیزستان با تصویب قطعنامه ای، نهادهای متولی 
در این کشور را موظف کرده است که تا رفع اختالفات 
مرزی با تاجیکستان، مرزهای محل مناقشه این کشور و 

تاجیکستان بسته شوند.
تاجیک  مرزبانان  میان  ابتدای هفته جاری  که  یی  مناقشه 
،اسفره،  ناحیه  اعالی،  ،خواجه  مرزی  مناطق  در  قرقیز  و 
و ،آقسای، استان ،بادکند، واقع شد، به تیراندازی میان دو 
طرف انجامید و بر اثر آن، سه سرباز تاجیک، پنج مرزبان 

قرقیز و یک غیرنظامی مجروح شدند.
دو  مرزبانان  میان  تیراندازی  تاجیک،  های  مقام  گفته  به 
کشور زمانی رخ داد که طرف قرقیز خالف توافقنامه دو 
جانبه اقدام به طرح راهسازی در منطقه مورد بحث کرد 
و به رغم تذکر مرزبانان تاجیک برای توقف این عملیات، 
سربازان قرقیز شروع به تیراندازی کردند و آنها نیز مجبور 

به دفاع از خود شدند.
این  گفت:  تاجیکستان  بلندپایه  مقام  یک  اف  نظر  خالق 
با  مرزی  اختالفات  آمیز  مسالمت  حل  خواستار  کشور 
قرقیزستان است و به تالش های خود در این زمینه ادامه 

می دهد.
نظر اف افزود: دامن زدن به اختالفات مرزی به نفع دو 
کشور نیست، اما برخی با توطئه چینی تالش دارند مشکل 

بین دو کشور حل نشود.
با گذشت 21 سال از استقالل قرقیزستان و تاجیکستان از 
شوروی، اما 50 درصد از 970 کیلومتر مرز مشترک این 
دو کشور آسیای مرکزی هنوز عالمت گذاری نشده است.
بین  مرزی  درگیری  مورد  چهار  نیز  میالدی   2013 سال 

تاجیکستان و قرقیزستان روی داد.
به گفته تحلیلگران سیاسی، حل نشدن این اختالف های 
مرزی می تواند لطمات جبران ناپذیری به منافع دو کشور 

وارد سازد.

بازداشت  درخواست  رد  ضمن  جمعه  روز  مشرف  پرویز  محاکمه  ویژه  دادگاه 
نمادین وی از سوی دادستان، ادامه رسیدگی به پرونده وی را به روز دوشنبه هفته 

جاری موکول کرد.
به گزارش روزنامۀ پاکستان تایمز، هیات سه نفره قضات دادگاه به ریاست قاضی 
فیصل عرب روز جمعه رسیدگی به پرونده محاکمه پرویز مشرف، رییس جمهوری 
پیشین پاکستان را ادامه داد و انور منصور، وکیل مدافع مشرف در طول این جلسه 
استدالل کرد که تصمیم اعالم وضعیت فوق العاده در تاریخ سوم نوامبر 2007 در 
پاکستان تنها از سوی مشرف اتخاذ نشده و باقی افرادی که در این پرونده دخیل 

بوده اند، از پرونده کنار گذاشته شده اند.
وی همچنین عنوان کرد که تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه مشرف یک اقدام 
دادگاه  از  پرونده  دادستان  مشرف،  دادرسی  جلسه  جریان  در  است.  غیرقانونی 
خواست تا به صورت نمادین پرویز مشرف بازداشت شود اما این درخواست از 

سوی قاضی رد شد.
قاضی فیصل عرب گفت که نام پرویز مشرف در فهرست افراد ممنوع الخروج از 
پزشکی وی  به وضعیت  مربوط  دریافت گزارش  دارد و درخواست  قرار  کشور 
برای تاریخ 24 جنوری مطرح شده است. پس از آن جلسه دادگاه مشرف به روز 

دوشنبه موکول شد.
این در حالی است که دکتر ارجمند هاشمی، پزشک پرویز مشرف اظهار داشت 
که با درخواست خانواده مشرف گواهی پزشکی برای وضعیت سالمتی وی صادر 
کرده است اما به دلیل مشغله زیاد کاری و همچنین این که وی یک شهردار است، 

در دادگاه مشرف شخصا حضور پیدا نکرده و شهادت نخواهد داد.

                                                                                                                           لس آنجلس تایمز           



          نویسنده: ارنست مندل

برگردان: کاوه رهباردار مجاور

مهم ترین  را  اضافی  ارزش  نظریۀ  مارکس 
دست آوردِ خود در جهت پیشرفت تحلیِل 
)مارکس،  می آورد  حساب  به  اقتصادی 
نامه به انگلس، 24 اوت 1867(. از طریق 
تفکرات  گستردۀ  دامنۀ  که  بود  نظریه  این 
جامعه شناسی و تاریخی مارکس، او را قادر 
ساخت که مناسبات تولید سرمایه داری را 
در بستر تاریخی خود قرار دهد و هم زمان 
ریشۀ تناقض های اقتصادی درونی و قوانین 
روابط  در  را  سرمایه داری  تولید  حرکِت 
خاِص تولیدی که بر پایۀ آن بنا نهاده شده 

است دریابد.
نظریۀ طبقات مارکس، بر پایۀ تشخیص این 
امر استوار است که در هر جامعۀ طبقاتی، 
تولید  یعنی طبقۀ مسلط،  از جامعه  بخشی 
اما  می کند.  تصاحب  را  اجتماعی  اضافی 
این تولید اضافی اساسًا می تواند سه شکل 
متفاوت یا ترکیبی از آن ها به خود بگیرد. 
در شکل اول، تولید اضافی می  تواند شکل 
را  نشده  پرداخت  مستقیمًا  اضافی  کار 
برده داری،  تولید  بگیرد که نمونۀ آن شیوۀ 
تولید  بخش های  برخی  یا  اولیه  فیودالیسم 
مزد  پرداخت  بدون  )بیگاری  آسیایی 
دوم،  شکل  در  است.  امپراتوری(  برای 
کاالهای  شکل  می تواند  اضافی  تولید 
به  را  حاکم  طبقۀ  توسط  تصاحب شده 
ساده  و  ناب  مصرفی  ارزش های  صورت 
)محصوالت کار اضافی( بگیرد، همان طور 
فیودالی  مالکانۀ  بهرۀ  فیودالیسم  در  که 
مالکانۀ  )بهرۀ  محصول  معینی  مقدار  در 
مانند  آن  جدیدتر  بقایای  در  یا  محصول( 
شکل  در  می شود.  پرداخت  مزارعه کاری 
خود  به  پولی  شکل  اضافی  تولید  سوم، 
می گیرد مانند بهرۀ مالکانۀ پولی در مراحل 
سرمایه دار.  سودهای  و  فیودالیسم  نهایی 
شکل  است:  همین  اضافی  ارزش  اساسًا 
معادل  یا  اضافی  اجتماعی  محصول  پولی 
بنابرین  اضافی.  کار  پولی  محصول  آن،  با 
ارزش اضافی دارای ریشۀ مشترک با تمام 
یعنی  است،  اضافی  دیگر محصول  اشکال 

کار پرداخت نشده.
اساسًا  مارکس  اضافی  ارزش  نظریۀ  یعنی، 
درآمدهای  نظریۀ  از  چکیدۀ(  )یا  استنتاج 
که  همان طور  دقیقًا  است.  حاکم  طبقات 
دهقانان  توسط  کشاورزی  محصوالت  کل 
اجتماعی  تولید  کل  می گردد،  برداشت 
نیز طی فرایند تولید  )درآمد خالص ملی( 
ساخته می شود. آن چه در بازار )یا از طریق 

تصاحب محصول( اتفاق می افتد، توزیع )یا 
بازتوزیع( چیزی است که قباًل ساخته شده 
شکل  بنابراین  و  اضافی  محصول  است. 
پولی آن، ارزش اضافی، مازاد این محصول 
اجتماعی )خالص( جدید )درآمد( است که 
پس از آن که طبقات تولیدکننده پاداش خود 
سرمایه داری:  نظام  )در  کردند  دریافت  را 
این  بنابراین،  می ماند.  باقی  دست مزدها( 
طبقات  درآمدهای  از  استنتاجی  نظریۀ 
حاکم عماًل خود یک نظریۀ بهره کشی، نه 
به معنای اخالقی کلمه ـ گرچه مارکس و 
اخالقی  لحاظ  از  بارها  به وضوح  انگلس 
سرنوشت  برابر  در  را  قابل  ادراکی  خشم 
تمامی استثمارشونده گان در سراسر تاریخ 
مدرن  پرولتاریای  سرنوشت  خصوصًا  و 
ابراز کرده اند ـ بلکه به معنای اقتصادی آن 
است. در تحلیل نهایی، همواره درآمدهای 
طبقات حاکم به محصول کار پرداخت نشده 
نظریۀ  قلب  نکته  این  که  خالصه می گردد 

بهره کشی مارکس است.
این نیز دلیلی است بر این که چرا مارکس 
نظرگرفتن  در  برای  فوق العاده یی  اهمیت 
مقولۀ  یک  عنوان  به  اضافی  ارزش 
عمومی و باالتر از انواع سود )که خود به 
بانکی،  سود  صنعتی،  سود  زیرشاخه های 
می گردد(،  تقسیم  غیره  و  بازرگانی  سود 
اجزای محصول  بهره که همه گی  اجاره و 
مزدبگیری  کار  از  شده  ایجاد  کل  اضافی 
عمومی  مقولۀ  همین  بود.  قایل  هستند، 

)تمامی  حاکم  طبقۀ  وجود  هم  که  است 
کسانی که از ارزش اضافی ارتزاق می کنند( 
و هم خاستگاه های مبارزات طبقاتی تحت 

نظام سرمایه داری را توضیح می دهد.
که  را  اقتصادی  مارکس هم چنین سازوکار 
می گیرد،  سرچشمه  آن  از  اضافی  ارزش 
سازوکار  این  پایۀ  در  می کند.  آشکار 
اقتصادی، یک تحول اجتماعی بزرگ قرار 
دارد که در قرن پانزدهم در اروپای غربی 
آغاز شد و به آرامی در سایر مناطق این قاره 
و سایر قاره ها گسترش یافت)و در خیلی از 
کشورهای به اصطالح در حال  توسعه، هنوز 

این تحوالت ادامه دارد(.
از طریق تحوالت هم زمان اقتصادی )شامل 
اجتماعی،  تکنالوژیک(،  و  فنی  تحوالت 
تولیدکننده گان  تودۀ  فرهنگی  و  سیاسی 
مستقیم خصوصًا دهقانان و صنعت گران از 
از دست رسی  تولید خود جداشده و  ابزار 
نتیجه  در  می شوند.  محروم  زمین  به  آزاد 
آن ها دیگر قادر به تولید نیازهای معاش با 
زنده  منظور  به  نیستند.  خود  تواِن  بر  اتکا 
مجبور  خانوادۀ شان  و  خود  داشتن  نگه 
به  خود  مغز  و  ماهیچه  بازو،  فروختن  به 
زمین( هستند.  )شامل  تولید  ابزار  صاحبان 
تولید،  ابزار  صاحبان  این  هنگامی که 
خام  مواد  خرید  برای  کافی  پولی  سرمایۀ 
داشته  اختیار  در  دست مزد  پرداخت  و 
شکل دهی  به  شروع  می توانند  باشند، 
آن  در  که  کنند  سرمایه داری  پایۀ  بر  تولید 
با استفاده از کار مزدبگیری، مواد خامی را 
که خریداری کرده اند با ابزاری که مالک آن 
هستند، به محصول نهایی تبدیل می کنند که 

خودبه خود صاحب آن نیز هستند.
سرمایه داری  تولید  مناسبات  پیش فرض 
تولیدکننده گان  کار«  »نیروی  که  است  این 
کار همانند سایر  نیروی  کاالی  است.  کاال 
ارزش  هم  و  مبادله یی  ارزش  هم  کاالها، 
نیروی  مبادله یی  ارزش  دارد.  مصرفی 
کاالها،  سایر  مبادله یی  ارزش  همانند  کار، 
در  که  اجتماعی  لحاظ  به  الزم  کار  مقدار 
دیگر  عبارت  به  یافته،  تجسد  کار  نیروی 
هزینه های الزم برای بازتولید آن است. به 
طور مشخص، این به معنای ارزش تمامی 
تا  است  الزم  مصرفی  خدمات  و  کاالها 
یک کارگر روزها، هفته ها و ماه ها تقریبًا با 
شدت ثابت کار کند، و اعضای طبقۀ کارگر 
و مهارت های آن ها تقریبًا ثابت بماند )یعنی 
تعداد مشخصی از کودکان طبقۀ کارگر باید 
نگه داری  و  بروند  مکتب  به  شوند،  تغذیه 
کار  از  آن ها  والدین  هنگامی که  تا  شوند 
افتاده می شوند یا می میرند جایگزین آن ها 

گردند.( 
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بخش سوم و پایانی

هراس های بیـهوده
شروع كنید

زنده گی  در  شما  پیشرفت  مانع  که  ترس هایی  با  مقابله  برای  می خواهید  واقعًا  اگر 
که  جایی  تا  کنید  بیشتر  خودتان  به  نسبت  را  اعتمادتان  باید  کنید،  اقدامی  می شوند 
اتفاق می افتد  برایم  آن چه  از عهدۀ  بگویید در هر وضعیتی می توانم  به خود  بتوانید 
برآیم. در واقع باید ترس را کاماًل احساس کرد و به هر ترتیب دست به اقدام زد. 
آدم های موفق بارها و بارها ترسیده اند، اما این ترس هیچ گاه نتوانسته مانع از انجام 
کاری شود که قصد انجام آن را داشته اند. اگر ترس مانع از رسیدن شما به هدف تان 
شده، احتماالً متوجه حقایق آن نشده اید و به جای این که ترس را به عنوان چراغ سبزی 
برای حرکت کردن به جلو تعبیر کنید، آن را به عنوان نشانه یی برای عقب نشینی تفسیر 
کرده اید. اما تنها کاری که باید انجام دهید، پیداکردن راهی است برای خروج از زندانی 

که برای خود ساخته اید تا بتوانید طرز فکرتان را تغییر دهید.

شما می توانید! 
بسیاری از افراد هنگام قرار گرفتن در شرایط جدید احساس ترس می کنند؛ اما عدۀ 
گام  جلو  به  و  می زنند  اقدام  به  دست  ترس،  وجود  با  شرایط  همین  در  هم  زیادی 
برمی دارند. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم اصل موضوع، ربطی به ترس ندارد؛ بلکه 
به نحوۀ رویارویی ما با آن بسته گی دارد. ترس عده یی را از پا می اندازد و گروهی دیگر 
را مصمم می کند تا اقدامی کنند و کاری انجام دهند؛ یعنی آن ها را قدرت مندتر می کند 
و به آن ها قدرتی برای رسیدن به شادی و رضایت خاطر می دهد. در واقع برای مقابله 
با ترس باید قدرت مند عمل کرد و این کار را می توان از انتخاب واژه های انرژی بخش 
به جای واژه های ناامیدانه و ناشی از ناتوانی شروع کرد. مثاًل شاید تفاوت های لغوی 
جزیی به نظر برسند، ولی اطمینان داشته باشید که این طور نیست. مثاًل کلماتی مانند 
نمی توانم، ای کاش، چه قدر وحشت ناک است، خیلی بدشانسم و... چه بار معنایی یی 

را برای تان تداعی می کند؟ واژه هایی ناشی از عجز و درمانده گی شخصی.
اما واژه گان قدرت مند و انرژی بخش نه تنها درِک شما را از خودتان تغییر می دهند، 
قدرت  که  افرادی  با  نکنید  فراموش  می کنند.  دگرگون  در جهان  را  بلکه حضورتان 
درونی زیادی دارند، در مقایسه با آن هایی که همیشه ضعیف ظاهر می شوند، به طرز 
انتخاب واژه های خود دقت بیشتری کنید. در  بنابراین در  متفاوتی برخورد می شود. 

واقع برای ترسو نبودن، باید قوی و شجاع بود.
هستند،  وقوع  در حال  دنیا  در  کامل  و  به طور صحیح  همه چیز  این که  به  اعتماد  با 
می توانیم از ترس های بیهوده یی که وجود ما را در بر گرفته اند، رهایی یابیم و آرامش 
بخش  به  را  توجه مان  نتوانیم  آگاهانه  و  مداوم  طور  به  اگر  کنیم.  تجربه  را  بیشتری 
معنوی وجودمان معطوف کنیم، نمی توانیم شادمانی، آرامش و خشنودی را که همۀ ما 
در جست وجوی آن هستیم، تجربه کنیم. با اعتماد به این که همه چیز به طور صحیح در 
حال رخ دادن هستند، کمتر دچار ترس و اضطراب می شویم و در واقع دلیلی ندارد 
که بترسیم. اما بزرگ ترین مشکلی که ممکن است پیش روی شما قرار گیرد، نداشتن 
صبر و تحمل است. توجه داشته باشید که عجله کردن به گونه یی مجازات خویشتن 

است و باعث ایجاد تنش، نارضایتی و هم چنین ترس می شود.
هرگاه ندای منفی درون تان باعث می شود احساس بی صبری کنید، از خود بپرسـید: 
»چرا عجله می کنم؟... من اطمینان دارم که بهترین ها در انتظارم هستند؛ پس دلیلی برای 

نگرانی و ترس وجود ندارد«. 
فراموش نکنید ناشکیبایی، قدرت را از شما سلب می کند و باعث تنش، نارضایتی و 
ترِس بیشتر شما می شود. بنابراین بعد از آن که ترس را احساس کردید، آن را بپذیرید، 
سپس آن را از خود دور کنید و فراتر از آن چه تاکنون بوده اید، باشید. به خودتان قول 
بدهید، بیاموزید چه گونه انرژی قدرت منِد خود را برای شروع هر کاری در زنده گی 

به کار گیرید.

بخش نخست

تولید  مناسبات  پیش فرض 
كه  است  این  سرمایه داری 
»نیروی كار« تولیدكننده گان كاال 
همانند  كار  نیروی  كاالی  است. 
سایر كاالها، هم ارزش مبادله یی 
و هم ارزش مصرفی دارد. ارزش 
همانند  كار،  نیروی  مبادله یی 
كاالها،  سایر  مبادله یی  ارزش 
اجتماعی  لحاظ  به  الزم  كار  مقدار 
یافته،  تجسد  كار  نیروی  در  كه 
الزم  هزینه های  دیگر  عبارت  به 
طور  به  است.  آن  بازتولید  برای 
ارزش  معنای  به  این  مشخص، 
مصرفی  خدمات  و  كاالها  تمامی 
روزها،  كارگر  یک  تا  است  الزم 
شدت  با  تقریبًا  ماه ها  و  هفته ها 
طبقۀ  اعضای  و  كند،  كار  ثابت 
تقریبًا  آن ها  مهارت های  و  كارگر 

ثابت بماند 

نظریۀ 
ارزِش

اضافی کارل مارکس



میزبان  میالدی،  جاری  سال  در  جهان  سینماهای 
بود که عالقه مندان  فلم های مطرحی خواهند  اکران 
به سینما مدت هاست در انتظار نمایِش آن ها هستند؛ 
بسون«  »لوک  آرنوفسکی«،  »دارن  جدید  ساختۀ  از 
فلم های تخیلی و کمدی چون  تا  فینچر«  و »دیوید 

قسمت های جدیِد »هابیت« و »بازی های بقا«.
نگاهی  میالدی،   2014 سال  روزهای  نخسـتین  در 
در  است  قرار  که  فلم هایی  مهم ترین  به  می اندازیم 
این سال مهمان سینماهای جهان باشند، گرچه برخی 
از این فلم ها هنوز فلم برداری خود را آغاز نکرده اند 
و برخی دیگر در میانه های فرآیند ساخت هستند و 

هنوز تاریخ اکران قطعِی خود را اعالم نکرده اند.
  فلم »مردان تاریخی« به کارگردانی »جورج کلونی« 
اولین نمایش بین المللی خود را در جشنوارۀ برلین 
تجربه می کند و پس از آن از هفتم فبروری 2014 
ابتدا در سینماهای امریکا و سپس به تدریج در سایر 
نقاط جهان به روی پرده خواهد رفت. »کلونی« برای 
فلم »مردان تاریخی« از عوامل و بازیگران سرشناسی 
استفاده کرده که از آن جمله می توان به »مت دیمون«، 
و  دوژاردین«  »ژان  گودمن«،  »جان  مورای«،  »بیل 
»کیت بالنش« اشاره کرد. داستان فلم دربارۀ سرقِت 
بزرگ هنری نازی ها در جنگ جهانی دوم است که 
دارایی  دالر  میلیون  پنج  از  بیش  نازی ها  آن  از  پس 
آن  صاحِب  کشورهای  به  را  شده  سرقت  فرهنگی 
بازگرداند، اما هنوز آثار هنری و فرهنگِی بی شماری 
به ارزش هزاران میلیارد دالر مفقود شده اند و گروهی 
از تاریخ دانان هنری به کشف و بازگردانی این آثار و 

اسناد باارزش می پردازند.
بزرگ  »هوتل  نام  با  اندرسون«  »وس  کمدی جدید 
فبروری و  را در 16  نمایش خود  اولین  بوداپست« 
فلم  جشنوارۀ  شصت وچهارمین  افتتاحیۀ  مراسم  در 
مارچ  هفتم  از  آن  از  پس  و  داشت  خواهد  برلین 
فبروری  از  و  می شود  اکران  امریکا  سینماهای  در 
اروپا به روی  نیز در سینماهای  آینده  تا مارچ سال 
پرده خواهد رفت. در فلم »هوتل بزرگ بوداپست« 
بازیگران مطرحی چون »رالف فینس«، »بیل مورای«، 
»اون  دافوئه« و  نورتون«، »جود ال«، »ویلیام  »ادوارد 
در  اندرسون«  »وس  می کنند.  نقش آفرینی  ویلسون« 
سال 2012 نیز با فلم نامزد اسکار »قلمرو طلوع ماه« 

جشنوارۀ معتبر کن را افتتاح کرده بود.
 

پس از مدت ها انتظار ، دارن آرونوفسکی، کارگردان 
در  که  »نوح«  نام  به  جدیدش  فلم  اسکار،  برندۀ 
را  شده  پرداخته  )ع(  نوح  حضرت  زنده گی  به  آن 
آرونوفسکی  اکران خواهد کرد.  مارچ 2014  از 28 

نسبتًا  بودجۀ  با  را  )ع(  نوح  داستان کشتی حضرت 
است.  کرده  تولید  و  تهیه  دالری  میلیون  عظیم 300 
وی فلم جدیدش را با همکاری »اسکات فرانکلین« 
فلم »راسل کرو« در نقش  این  تهیه  کرده است. در 
واتسون« ،  »اما  و  شده  ظاهر  )ع(  نوح  حضرت 
وینستون«،  »ری  لرمن« ،  »لوگان  کانلی« ،  »جنیفر 
»مارک مارگولیس« و »مدیسون دیون پورت« از دیگر 
ستاره گان نام آشنایی هستند که بازیگر »گالدیاتور« را 
در جدیدترین پروژۀ آرونوفسکی همراهی می کنند. 
اسکار  برندۀ   پیش کسوت  بازیگر  هاپکینز«،  »آنتونی 
در جدیدترین ساختۀ آرونوفسکی نقش »متوشالح«، 

جد بزرگ حضرت نوح )ع( را بازی می کند.
به  شگفت انگیز«  »مرد  ابرقهرمانی  فلم  دوم  قسمت 
اکران   2014 می  دوم  از  وب«  »مارک  کارگردانی 
می شود. از بازیگران این فلم نیز می توان به »آندره 
»گرانت  و  فوکس«  »جمی  استون«،  »اما  گارفیلد«، 
ویلفلی« اشاره کرد. »مارک وب« پس از اکران موفق 
اولین قسمت از فلم »مرد عنکبوتی شگفت انگیز« در 
سال 2012 تصمیم به ساخت دنبالۀ این فلم پرفروش 
گرفت. در حالی که کمپانی سونی اعالم کرده است 
دو فلم دیگر در ادامۀ »مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2« 
ساخته خواهد شد. قسمت سوم 10 جوالی 2016 و 

قسمت چهارم 4 می 2018 منتشر خواهد شد.
فرانسوی که در  »لوک بسون«، کارگردان سرشناس 
سال 2013 کمدی »ماالویتا« را به سینما آورد، فلم 
»اسکارلت  بازی  با  »لوسی«  عنوان  با  را  جدیدش 
یوهانسون« از هشتم اوت 2014 اکران خواهد کرد. 
داستان  و  نوشته  بسون  خود  را  »لوسی«  فلم نامۀ 
مخدر  مواد  از  استفاده  با  که  است  زنی  دربارۀ  فلم 
می تواند  که  می شود  عجیبی  قدرت های  دارای 
را  اجسام  بگیرد،   فرا  لحظه  در  را  دانشی  هرگونه 
ناراحتی ها  دیگر  و  درد  و  دهد  حرکت  ذهنش  با 
»یوهانسون«،  عالوه  بر  فلم  این  در  نکند.  حس  را 
بازیگرانی چون »مورگان فریمن« نیز مقابل دوربین 
رفته است. »بسون« با ساخت فلم »لوسی« به دوران 
اوج موفقیتش در دهۀ 90 میالدی بازمی گردد ، زمانی 
که فلم هایی چون »حرفه یی«، »ژاندارک«، »نیکیتا« و 

»عنصر پنجم« را به سینمای جهان معرفی کرد.
 

فلم اکشن کمدی »بی مصرف ها 3« که دنباله یی برای 
این سری فلم های تقریبًا پرفروش است، در 15 اوت 
2014 به روی پردۀ سینماها خواهد رفت. کارگردانی 
»سیلوستر  و  است  هیوز«  »پاتریک  عهدۀ  بر  فلم 
این  نویسنده گی  دیگر،  نفر  دو  کنار  در  استالونه« 
فلم دربارۀ  بر عهده داشته است. داستان  قسمت را 

»بارنی  رهبری  به  یک بارمصرف ها  گروه  رویارویی 
راس« )سیلوستر استالونه( با بنیان گذار و رهبر اصلِی 
با  استون بنکر«  »کنرد  نام  به  یک بارمصرف ها  گروه 
بازی »مل گیبسون« خواهد بود. »جیسون استتهام«، 
»جت لی«، »آرنولد شوارتزینگر«، »هریسون فورد« و 
»آنتونیو باندراس« از دیگر بازیگران مطرِح این فلم 

هستند.
فینچر«،  »دیوید  »دختر گم شده«، جدیدترین ساختۀ 
بازی  با  زنی«  مشت  »باشگاه  معروف  فلم  کارگران 
»بن افلک« و »روزاموند پایک« از سوم اکتوبر مهمان 
جهان  مختلف  نقاط  سپس  و  امریکا  سینماهای 
خواهد بود. فلم »دختر گم شده« بر اساس رمانی با 
همین نام نوشتۀ »گیلین فلین« ساخته خواهد شد که 
تاکنون  بلند فلین محسوب می شود و  سومین رمان 
میلیون نسخه فروش داشته و روایت گر داستان  دو 
تاریک و پُرتعلیق زنی است که در پنجمین سال گرد 
ازدواجش ناپدید می شود. »دختر گم شده« با حضور 
هشت هفته یی خود در صدر فهرست پُرفروش ترین 
کمپانی های  از  بسیاری  نیویورک تایمز  کتاب های 
فلم سازی را برای ساختن فلمی بر اساس این رمان 
به تقال انداخته و نهایتًا کمپانی فلم »فاکس« توانست 
ساخت  حق  »یونیورسال«  چون  رقبایی  شکست  با 

این فلم اقتباسی را به دست آورد.
»کریستوفر  فلم  جدیدترین  عنوان  ستاره یی«  »بین 
مک  »متئو  چون  بازیگرانی  درآن  که  است  نوالن« 
کانوی«، »جیسکا چستین«، »آن هاث وی« و »مایکل 
به  این فلم که  کین« مقابل دوربین رفته اند. فلم نامۀ 
جایگزین  واقعیت  و  زمان  در  سفر  چون  مسایلی 
می پردازد، توسط »جاتان نوالن« - برادر »کریستوفر 
وارنر«  »برادران  کمپانی  و  شده  نوشته   - نوالن« 
و  بین المللی  سطح  در  فلم  این  توزیع  مسوولیت 
برعهده  امریکا  در  را  آن  توزیع  »پارامونت«  کمپانی 
خواهند داشت و قرار است این فلم از هفتم نوامبر 
در سراسر جهان اکران شود. کریستوفر نوالن خالق 
آثاری چون »بتمن بازمی گردد«، »بی خوابی« و »شوالیۀ 
تاریکی« است که در سال 2002 با فلم »فراموشی« 

نامزد جایزۀ اسکار بهترین فلم نامه شد.
 

قسمت دومِ فلم کمدی و پُرطرفدار »خنگ و خنگ تر« 
سال  نوامبر   12 از  یونیورسال  کمپانی  اعالم  بر  بنا 
آیندۀ میالدی به صورت گسترده در سینماهای جهان 
اکران می شود . در قسمت دوم فلم کمدی »خنگ و 
خنگ تر« هم چون قسمت اول »جیم کری« و »جف 
دنیلز« مقابل دوربین »پیتر« و »بابی فارلی« می روند 
اصلی  شخصیت  دو  عنوان  به  »هدی«  و  »لوید«  و 

داستان، در پی کودکی هستند که »هدی« در گذشته 
به صورت ناآگاهانه حضانت آن را قبول کرده است. 
هالیوود  اسکاری  و  جوان  بازیگر  الورنس«  »جنیفر 

نیز نقش کوتاهی در این فلم ایفا کرده است.
»بازی های  هیجانی  و  اکشن  فلم  از  جدید  قسمت 
ادامۀ  در  مقلد«  زاغ  بقا:  »بازی های  کامل  نام  با  بقا« 
 2014 نوامبر   21 از  پرفروش  مجموعه فلم  این 
مقلد«  »زاغ های  آمد.  خواهد  جهان  سینماهای  به 
سه گانۀ  کتاب های  سری  از  بزرگ سال  رمان  یک 
»سوزان  امریکایی  نویسندۀ  نوشتۀ  بقا«  »بازی های 
قبلی  این فلم هم چون دو قسمت  کالینز« است. در 
قسمت  است.  کرده  نقش آفرینی  الورنس«  »جنیفر 
گرفتن«  آتش  بقا:  »بازی های  نام  با  فلم  این  دوم 
هم اکنون در روزهای پایانی سال 2013 بر روی پردۀ 
هفته گی  هفته، صدر جدول  سینماهاست و چندین 

فروش سینماهای جهان را در اختیار داشت.
نیز  انگلیسی  سرشناس  کارگردان  اسکات«،  »ریدلی 
حضرت  زنده گی  اساس  بر   2014 سال  در  فلمی 
که  فلم  این  در  ساخت.  خواهد  )ع(  موسی 
تولید  فاکس  کمپانی  توسط  و  دارد  نام  »اکسدوس« 
می شود، »کریستین بیل« که در سری فلم های بتمن 
حضور درخشانی داشت، نقش حضرت موسی )ع( 
 30« فلم  بازیگر  ادگرتن«،  »جوئل  و  می کند  ایفا  را 
دقیقۀ بامداد« نیز در این فلم نقش »رامسس« را ایفا 
خواهد کرد. فلم »اکسدوس« ار دوازدهم دسمبر در 

سینماهای جهان به روی پرده خواهد رفت.
 

 قسمت دوم از سه گانۀ »هابیت« زیر عنوان »هابیت؛ 
 2013 دسمبر   13 از  حالی  در  اسماگ«  نابودی 
این  اکران شد که قرار است قسمت بعدِی  میالدی 
دوباره«  بازگشت  و  این جا  »هابیت؛  عنوان  زیر  فلم 
را  خود  جهانی  اکران   2014 دسمبر   17 تاریخ  از 
آغاز کند. قسمت اول از سه گانۀ هابیت تحت عنوان 
دالر  میلیارد  یک  از  بیش  غیرمنتظره«  سفر  »هابیت؛ 
سه قسمتی  فلم  داستان  فروخت.  جهانی  گیشۀ  در 
دیگر  ماجرای  از  قبل  سال   60 به  مربوط  »هابیت« 
است.  حلقه ها«  »ارباب  یعنی  جکسون  پیتر  فلم 
»هابیت« که عنوان پرهزینه ترین پروژۀ سینمایی دنیا 
کتاب  براساس  آن  فلم نامۀ  و  می کشد  یدک  نیز  را 
پیشرفته ترین  با  شده،  نوشته  »تالکین«  اثر  »هابیت« 
تکنالوژی تصویربرداری، با سرعت 48 فریم در ثانیه 

فلم برداری و به صورت سه بعدی ارایه شده است.

منبع: برترین ها
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امضا کن، ورنه می...
و  شرکا  اعتماد  همچنین  و  منطقه  اعتماد  بر  منفی 
این  ماموریت خود در خاک  انجام  برای  ما  متحدان 

کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد، امریکا و سایر کشورهای همپیمان 
پایگاه های  بستن  خصوص  در  سریعتر  هرچه  باید 
این  در  نیروهای خود  و سطح  افغانستان  در  نظامی 
کشور تصمیم گیری کنند. بدون امضای پیمان امنیتی 
و  سخت  مسایل  این  خصوص  در  گیری  تصمیم 
بدون  می دانید  که  طور  همان  بود.  خواهد  دشوار 
امضای پیمان امنیتی ما نمی توانیم هیچ نیروی نظامی 

را در خاک افغانستان باقی نگه داریم.

گرچه هیچ ضرب االجلی از سوی دولت امریکا برای 
امضای این پیمان تعیین نشده ولی این مقام امریکایی 
هفته های  طی  باید  پیمان  این  امضای  کرد،  تصریح 
آینده و نه ماه های آینده انجام شود. وی افزود، زمانی 
ادامه حضور  برنامه ریزی برای  که در خصوص نوع 
 2014 سال  از  پس  افغانستان  در  نظامی  نیروهای 
میالدی صحبت می کنید، معادله ساده یی وجود دارد. 
این ماموریت بر دو چیز متمرکز است: نخست مقابله 
آموزش  و  حمایت  و  کمک  دیگری  و  تروریسم  با 

نیروهای نظامی افغانستان.
مربوط  چیزها  این  همه  گفت،  امریکایی  مقام  این 
سخت  روندی  و  می شود  امریکا  دفاع  وزارت  به 
دارد.  جدی  برنامه ریزی  به  نیاز  که  است  پیچیده  و 

به  امنیتی  پیمان  اگر  است،  روشن  کاماًل  ما  موضع 
نتیجه نرسد پس از سال 2014 میالدی هیچ نیرویی 
از امریکا یا ناتو در افغانستان حضور نخواهد داشت. 
امسال  اواخر  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  ماموریت 
به پایان خواهد رسید. امریکا به دنبال امضای پیمان 
امنیتی با افغانستان است تا بتواند 8 تا 12 هزار نیروی 
این  در  میالدی   2014 سال  از  پس  را  خود  نظامی 

کشور باقی نگه دارد.
علی رغم  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد 
فشارهای شدید کاخ سفید گفته که پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری در اپریل پیمان امنیتی با امریکا را 

امضا نخواهد کرد.
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والی پروان در پیوند به عملیات تازه در سیاگرد:

فرمانده کشته شدۀ طالبان از زندانیان آزادشده بود!

ادامۀ گفت وگوها پیرامون...
جنرال عتیق اهلل امرخیل، انجنیر یونس فکور، عبدالحمید 
قالتوال،  عبدالقادر  اساس،  داوود  سناتور  مبارز، 
منلی،  نجیب  شلگری،  عبدالجبار  ایوبی،  عبدالرحیم 
فیضی حدران، مولوی حیات اهلل هلمندی، جنرال امراهلل 

امان و داکتر کبیر رنجبر حضور داشتند.
طی  پنجشنبه  روز  مسعود  ولی  احمد  حال،  عین  در 
نشستی با برخی مسووالن رسانه ها، در خصوص ابعاد 

طرح اجندای ملی صحبت و گفت وگو کرد.
مسووالن رسانه های کشور، دیدگاه ها و نظریات شان را 
با آقای احمد ولی مسعود پیرامون طرح اجندای ملی و 
میان  در  انتخابات  فرایند  در  ملی  دولت وحدت  ایجاد 

گذاشتند.
با  گذشته  هفتۀ  مسعود  آقای  که  است  درحالی  این 
در  نیز  کاپیسا  و  پروان  والیت های  جوانان  از  شماری 
خصوص طرح اجندای ملی دیدار و گفت وگو کرده بود.
 قرار است اوایل ماه دلو، کنفرانس بزرگ اجندای ملی 
در  کشور  سراسر  از  نخبه گان  از  صدهاتن  اشتراک  با 
در  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  و  ملی  مسایل  محور 

کابل برگزار شود.

         هارون مجیدی

و  پروان  والیت  محلی  مقام های 
مجلس،  در  والیت  این  نماینده گاِن 
نیروهای  هوایِی  عملیات  تلفات  از 
خارجی در ولسوالی سیاگرد والیت 
ارایه  ضدونقیضی  آمارهای  پروان، 

می دهند.
پروان  والی  سالنگی  عبدالبصیر 
نتیجۀ  در  گذشته  هفتۀ  که  می گوید 
در  خارجی  نیروهای  عملیات 
 8 پروان،  والیت  سیاگرد  ولسوالی 
تن کشته شده که چهار تِن آن ها از 
چهار  و  می باشد  طالبان  فرماندهان 

تن دیگر آن ها غیرنظامیان هستند.
اما عبدالستار خواصی نمایندۀ پروان در مجلس که ریاست 
هیأت حقیقت یاِب حملۀ هوایی اخیر آیساف در ولسوالی 
سیاگرد را برعهده داشته، به روزنامۀ ماندگار می گوید که 
در این عملیات دست کم چهارده  تن کشته شده اند که اکثر 

آن ها غیرنظامی بوده اند. 
آقای خواصی می افزاید که در نتیجۀ این عملیات، شماری از 
مردم متواری شده اند و برخی منازل غیرنظامیان ویران شده 

است.
از  ده  تن  تصاویر  ما  که  می کند  تصریح  خواصی  آقای 
را  آن  پارلمان  در  و  آورده ایم  با خود  از محل  را  قربانیان 

نشان خواهیم داد.
خارجی  نیروهای  که  می گوید  پروان  والیت  نمایندۀ  این 
خانه های مردم را بازرسی کرده و حتا در شماری از خانه ها 

ماین گذاری کرده اند.
نیروهای  هوایی  حمالت  به دلیل  که  می گوید  خواصی 
سیاگرد  ولسوالی  مناطق  باشنده گان  از  تن  ده ها  خارجی، 

متواری شده و از سرنوشِت آن ها خبری در دست نیست.
این عضو کمیسیون حقیقیت یاب هم چنان می گوید که وزیر 
از  عملیات،  این  راه اندازی  از  پیش  ساعت  دو  ملی  دفاع 

چه گونه گی راه اندازی آن اطالع یافته است.
آقای خواصی گفت: »در این شکی نیست که در این ساحات 
نیروهای طالبان وجود دارند؛ اما نباید به خاطر از بین بردن 
برسند. یک  به شهادت  افراد ملکی  این گونه  چهار طالب، 
هم  مار  باشد،  استراحت  که  آدمی  که  داریم  ضرب المثل 
امریکایی ها به  جرأت گزیدنش را نمی کند، ولی متأسفانه 

گونۀ بسیار ناروا این مردم را به شهادت رساندند.«
این  از  را  مردم  متواری  شدن  پروان  والی  در همین حال، 

مناطق رد می کند.

طالب آزادشده از زندان كشته شد
والی پروان می گوید، چهار تن از فرماندهان طالبان در این 

عملیات کشته شده اند.

به گفتۀ او، یکی از این فرماندهان به نام مولوی عبدالرحمن، 
پیش از این از زندان رها شده بود.

از رهایی  این فرمانده طالبان پس  آقای سالنگی گفت که 
طالبان  صفوف  به  و  دیده  آموزش  پاکستان  در  زندان،  از 
پیوسته بوده است. به گفتۀ او، مولوی عبدالرحمن، به صفت 

مسوول اسلحۀ ثقیلۀ طالبان در نبردها عمل می کرده است.

بی خبری مقام والیت از راه اندازی عملیات
والی پروان به  روزنامۀ ماندگار گفت که او را از راه اندازِی 

این عملیات مطلع نکرده بودند.
به  غوربند  درۀ  در  طالبان  شمار  افزود،  پروان  والی 
به  همیشه  آن ها  فرماندهاِن  که  می رسد  سه صدوهشتادتن 

پاکستان رفت وآمد دارند.
والی پروان می گوید، چون این دره بسیار وسیع است و با 
خاطر  همین  به  دارد،  هم سرحد  دیگر  والیات  از  شماری 

دولت نمی تواند طالبان را در این ولسوالی  ها از بین ببرد.
مقام های محلی می گویند که یکی از فرماندهان طالبان که 
از  است،  به همراه خانواده اش کشته شده  عملیات  این  در 

مرکز والیت پروان می باشد. 
والی پروان هم چنان می افزاید: »دو گروه از طالبان در این 
شبکۀ  به  وابسته  آن ها  گروهِ  که یک  دارند  فعالیت  مناطق 
آی اس آی  سازمان  توسط  دیگر  گروه  و  است  حقانی 

پاکستان تجهیز و رهبری می شود.«

تقصیر دولت 
سیاگرد،  ولسوالی  جهادی  فرماندهان  از  یک تن  ستار  آمر 
ساحات  این  در  طالبان  دوبارۀ  آمدن  به میان  در  را  دولت 
مقصر دانسته و می گوید: مسووالن دولتی در ولسوالی های 
تقرر  داشته اند،  که  شناختی  و  واسطه  به  توجه  با  غوربند 
این  در  طالبان  حضور  از  نتوانسته اند  آن ها  و  گردیده اند 

مناطق جلوگیری کنند.
این فرمانده جهادی تأکید کرد که مقامات دولتی در ابتدا 
الزم  توجه  مناطق  این  از  طالبان  کردن  ریشه کن  برای 

حاال  طالبان  دلیل  همین  به  نکردند، 
در ولسوالی های غوربند پروان به یک 

قوت تبدیل شده اند.
آمر ستار می گوید که در این عملیات  
شده  وارد  سنگین  تلفات  طالبان  بر 

است.

حمایت داخلی
که  می گویند  تحلیل گران  برخی 
حمایت  بدون  طالبان  است  ناممکن 
گونۀ  به  مناطق  این  در  سیاسی  الزم 

آزادانه فعالیت کنند. 
به باور آن ها، باید حلقاتی که طالبان را 
حمایت می کنند، شناسایی و به پنجۀ 

قانون سپرده شوند.
از فرماندهان محلی می گوید که حلقاتی طالبان  آمر ستار 
را در این مناطق حمایت می کنند. اما او از این حلقات نام 

نمی برد.
نماینده گان می گوید،  اما عبدالستار خواصی عضو مجلس 
اتهامات مبنی بر دست داشتن کسانی با گروه طالبان در این 

مناطق، کاماًل بی اساس و بی بنیاد است.
او گفت که اگر کسانی با طالبان در این مناطق همدست  
استند، باید افشا شوند؛ نباید اطالعاِت گنگ و سرپوشیده 

بماند.
والی پروان از حامیان داخلی طالبان در والیت پروان ابراز 

بی اطالعی می کند.

واكنش ریاست  جمهوری
ارسال  با  چهارشنبه  روز  افغانستان  رییس جمهوری  دفتر 
خبرنامه یی تأیید کرده بود که در بمباران نیروهای امریکایی 

در ولسوالی سیاگرد، یک زن و 7 کودک کشته شده اند.
این  کردن  محکوم  جمهوری، ضمن  رییس  کرزی،  حامد 
حادثه گفت که باراک اوباما رییس جمهوری امریکا در نامۀ 
خود به او گفته بود »نیروهای ما به خانه های مردم افغانستان 
به  احترام  برای  خود  تالش های  به  ما   ... گذاشته  احترام 
آن ها  روزمرۀ  زنده گی  و   ... افغانستان  مردم  وقار  و  عزت 
همان گونه که ما وقار و زنده گی مردم امریکا را می خواهیم، 

ادامه خواهیم داد.«
تعهدات  این  به  امریکا  متأسفانه  که  آمده  خبرنامه  این  در 

عمل نکرده است.
نیروهای  هوایی  عملیات  در  غیرنظامیان  کشته  شدن 
رییس جمهوری  تند  واکنش  بروز  باعث  همواره  خارجی، 

افغانستان شده است.
یکی از شرایط حامد کرزی برای امضای موافقت نامۀ امنیتی 
با امریکا، قطع عملیات  هوایی بر خانه های مردم افغانستان و 
بازرسی خانه های آنان توسط نیروهای امریکایی بوده است.

www.mandegardaily.com

اجازه ندهیم دست آورد
همچنان  هند  خارجه  وزیر  الین،  بزنس  نشریۀ 
گفت، تروریزم هیچ توجیه ندارد و جامعه جهانی 
برای از بین بردن آن نیاز به همکاری های نزدیک 

با هم دارد.
سلمان خورشید اضافه کرد، هند هم اکنون و پس 
از سال 2014 با افغانستان متعهد بوده و همیشه 
نزد  »شاید  گفت:  او  ماند.  خواهد  باقی  متعهد 
اما  باشد،  هر کسی یک استراتیژی وجود داشته 
استراتیژی یی که هند آن را رد می کند، استراتیژی 
افغانستان  از  المللی  بین  نیروهای  کامل  خروج 

می باشد.«
معاون نماینده ویژۀ امریکا در امور افغانستان و 
پاکستان، بعد از اجالس گروه بین المللی تماس 
برای افغانستان و پاکستان در دهلی جدید که در 
آن 53 نماینده کشورهای مختلف اشتراک داشتند 
متحدۀ  ایاالت  گفت،  خبری  نشست  یک  در 
که  است  کرده  تقاضا  متداوم  گونۀ  به  امریکا 
واشنگتن  بین  دفاعی  و  امنیتی  قرارداد همکاری 

و کابل هر چه زودتر امضا شود.
نکرده  تغییر  امریکا  موقف  گفت،  میلر  لوری 
است، یعنی این قراداد باید هر چه زودتر امضاء 

شود.

وی افزود، تأخیر در امضای آن به اعتماد افغانان 
لطمه وارد کرده و جامعه جهانی را نیز بی باور 

می سازد.
به  قرارداد  این  اگر  که  داد  هشدار  میلر  خانم 
قرار  وضعیتی  در  امریکا  نشود،  امضا  زودی 
خواهد گرفت که مجبور شود، پالن پایان حضور 
در  میالدی   2014 سال  از  بعد  را  نظامی اش 

افغانستان ترتیب نماید. 
او گفت، امریکا از پروسۀ صلح در افغانستان قویًا 
حمایت می کند و در اهداف هر دو جانب کدام 

اختالف اساسی به مشاهده نمی رسد.

نمی خواهیم جایگزین...
در  مخدر  مواد  قاچاق  و  تروریسم  با  مبارزه  و  اعضا 

منطقه می داند.
برای  قصدی  هیچ  سازمان  این  گفت:  بارسکی 

تبدیل شدن به جایگزین ناتو در افغانستان ندارد.
 2001 سال  در  که  شانگهای  همکاری  سازمان 
قزاقستان،  چین،  روسیه،  شامل  شد،  پایه گذاری 
همچنین  است.  ازبکستان  تاجیکستان،  قرقیزستان، 
افغانستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان عضو ناظر 

این سازمان هستند.

بازِی جلف بر سِر امضای... 
را آقای کرزی نیز قباًل داشته و گفته است که امریکایی ها 
اگر  اما  ندارند.  را  افغانستان  به هیچ صورت قصد ترک 
صفر  گزینۀ  به  واقعًا  بار  این  امریکایی ها  و  نشد  چنین 

متوسل شدند، چه پیش خواهد آمد؟ 
واقعًا  این که  )به شرط  ریاست جمهوری  ارگ  دیدگاه  از 
ارگ ریاست جمهوری در اظهارات خود صداقت داشته 
باشد و موضع گیری های آن، بخشی از یک برنامۀ مشترک 
نباشد(، هیچ مشکل خاصی به وجود نمی آید و افغانستان 
نیز  امریکا  به ویژه  و  جهانی  جامعۀ  همکاری های  بدون 
را  ذهنیت  این  ارگ  خود  برمی آید.  مشکالِت  پِس  از 
ناشی  فعلی عمدتًا  تهدیدهای  ترویج کند که  می خواهد 
محض  به  و  است  افغانستان  در  امریکایی ها  حضور  از 
برای  دلیلی  افغانستان، دیگر  از  این کشور  کامِل  خروج 
امور  در  همسایه  کشورهای  مداخالت  و  جنگ  ادامۀ 
کشور باقی نمی ماند. آقای کرزی و همکاراِن او از مدتی 
با  را، جنگ  افغانستان  دارند که جنگ  این سو تالش  به 
نیروهای خارجی وانمود کنند و نتیجه بگیرند که طالبان 
می دانند.  خود  جنِگ  دلیل  یگانه  را  خارجی ها  حضور 
به ویژه  و  خارجی  نیروهای  وقتی  ارگ نشینان،  باور  به 
طالبان  باشند،  نداشته  حضور  افغانستان  در  امریکایی ها 
با »برادران« دست برمی دارند و به روند صلح  از جنگ 

می پیوندند. 
تالش های اخیر آقای کرزی برای باز کردن دفتری برای 
دامِن  به  دست  و  عربی  کشورهای  از  یکی  در  طالبان 
نیز بخشی  عربستانی ها شدن برای کمک به روند صلح 
از این سیاست می تواند باشد. اما از جانب دیگر، به باور 
بسیاری از شهروندان کشور، جامعۀ مدنی، اکثر احزاب 
نیروهای  یک بارۀ  خروج  اجتماعی،  فعاالن  و  سیاسی 
خارجی از افغانستان و یا عدم امضای توافق نامۀ امنیتی 
با امریکا می تواند تبعات خطرناکی را رقم زند. به باور 
از  کافی  اندازۀ  به  هنوز  افغانستان  از جامعه،  بخش  این 
توانایی نظامی و اقتصادی برخوردار نیست که بتواند به 
تنهایی از دستاوردهای ده ساله پاس داری کند و یا نگذارد 
کند.  پیدا  گسترش  کشور  در  شورش گری  و  جنگ  که 
که  عقیده اند  این  به  جامعه  از  بخش  این  سو،  دیگر  از 
هیچ  آن ها  منطقه یی  حامیان  و  هراس افکنان  مواضع  در 
نیز  موجود  قرایِن  و  شواهد  و  نیامده  وجود  به  تغییری 
نشان نمی دهد که با ترک نیروهای خارجی، این نیروها 
دست از جنگ بردارند و یا حامیان منطقه یی شان آن ها را 

تشویق به کنار آمدن با دولت افغانستان کنند. 



با وجود نگرانی در مورد کاهش کمک های توسعه یی و ملکی 
به افغانستان، سازمان آلمانی کمک به گرسنه گان جهان گفته 
مخاطره  به  را  فعالیت هایش  ناتو  نیروهای  خروج  که  است 
ادامه  افغانستان  در  فعالیت هایش  به  سازمان  این  نمی اندازد. 

می دهد.
کالوس لوهمن، رییس پروژه های سازمان کمک به گرسنه گان 
جهان در برابر خبرنگاران در برلین از تصحیح برخی کلیشه ها 
در مورد افغانستان شروع می کند. او که از سال 2007 به این 
صرفًا  افغانستان  که  می دهد  شرح  می کند،  کار  کابل  در  سو 
»بمب، برقع، خشونت و جنگ« نیست، بلکه تغییرات مثبت 

زیادی در این کشور دیده می شود.
به  کمک  آلمانی  سازمان  برنامه های  رییس  موگه،  ماتیاس 
گرسنه گان جهان با تکان دادن سر صحبت های همکارش را 
تایید می کند. او می گوید هرچند کشت کوکنار در افغانستان 
اما در ده سال گذشته پیشرفت هایی در  یافته است،  افزایش 
خدمات  غذایی،  مصونیت  آشامیدنی،  آب  تهیه  بخش های 
صحی و آموزشی وجود داشته است. سازمان غیردولتی کمک 
غذایی جهان از سال 1992 به این طرف در افغانستان دفتر 
دارد و تصمیم دارد که فعالیت هایش را در این کشور ادامه 

دهد.
سازمان کمک به گرسنه گان جهان روز پنج شنبه )26 جدی/ 
16 جنوری( در یک کنفرانس خبری خواستار ادامه کمک های 
توسعه یی به افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو در پایان 
سال جاری شد. به گفته ماتیاس موگه، این سازمان برای سال 
2014 و بخشی از 2015 پول در دسترس دارد. با توجه به 
و  امریکا  متحده  ایاالت  توسعه یی  کمک های  شدید  کاهش 
به گرسنه گان جهان  دیگر کشورها، مسووالن سازمان کمک 
نگران اند که مبادا حکومت آلمان نیز کمک هایش به افغانستان 
را کاهش دهد. به گفته آنها، »برای تامین ثبات در افغانستان 
به تالش ها و منابع بزرگی نیاز است«. ماتیاس موگه خواستار 

تعهد به کمک به افغانستان برای ده سال دیگر است.
»شبح شبکۀ امنیتی«

تالش های  به  نیاز  ملکی  کمک های  کنار  در  موگه،  گفته  به 
حکومت افغانستان است تا سازمان کمک به گرسنه گان جهان 
بتواند به فعالیت های خود در این کشور ادامه دهد. پیش از 

همه او نیازهای بزرگی در بخش های تامین حاکمیت قانون 
و مبارزه با فساد می بیند. رییس برنامه های این سازمان کمکی 
می گوید که حتی اگر وضعیت امنیتی خطیر هم باشد، بعد از 
در  سازمان  این  فعالیت های  در  المللی  بین  نیروهای  خروج 
ابتدا تغییری به وجود نمی آید. به گفته او، مهم این است که 
از سوی نیروهای داخلی افغانستان حمایت شود. او اطمینان 
می دهد که در حال حاضر هیچ خطری متوجه کارمندان این 
سازمان که در شرق و شمال افغانستان و همچنان کابل کار 

می کنند، وجود ندارد.
ماتیاس موگه به این باور است که زمینه فعالیت این سازمان 
امدادی در آینده نیز چنین می باشد. دلیل اطمینان او روش کار 
این سازمان است که به نام »استراتژی پذیرش« یاد می شود. 
پروژه های  تطبیق  این سازمان  کارمندان  این روش،  براساس 
کمکی را با توافق همه جوانب محلی به شمول سیاستمداران، 
فرماندهان یا سردسته های طالبان به پیش می برند. بخش های 
توسعه  رسانی،  آب  های  پروژه  را  سازمان  این  کار  اصلی 

روستایی و کمک های عاجل تشکیل می دهد.
با وجود این، کالوس لوهمن می گوید برای آن سازمان های 
غیردولتی که برای بهبودی حقوق زنان کار می کنند، تهدیدهای 
به  دیگری وجود دارد. همچنان کارمندان زن سازمان کمک 
گرسنه گان جهان نیز در برخی والیت ها به ندرت می توانند 
تهدیدها  ها،  بهبودی  با وجود همه  زیرا  کنند،  ترک  را  دفتر 

علیه کارمندان زن موسسات هنوز زیاد است.
سازمان کمک به گرسنه گان جهان با چشمداشت از گیرد مولر، 
وزیر جدید کمک های توسعه یی آلمان، خواستار استقرار یک 
»امنیت شبکه یی« است که براساس آن، سازمان های کمکی 
فعالیت های خود در کشورهای در حال منازعه و بحران را 
موگه  می سازند.  هماهنگ  دیپلوماتیک  و  نظامی  نیروهای  با 
انتقاد می کند که در سال های گذشته سازمان  در عین زمان 
های امدادی تالش کرده اند در همکاری نزدیک با نیروهای 
نظامی کار کنند. او به این باور است که همکاری میان نظامیان 
و سازمان های کمکی هرگز وجود نداشته باشد، زیرا چنین 
موگه  سازد.  می  مواجه  خطر  با  را  امدادی  کارمندان  چیزی 
می افزاید که به این دلیل، در مورد »شبح شبکه امنیتی« باید 

تجدید نظر شود.

یک مقام ارشد امریکایی هشدار داد که کشت تریاک 
در افغانستان بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و 
می تواند افغانستان را به کشوری با جرایم مواد مخدر 

تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم گذشت بیش از 
یک دهه از اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر از سوی 
امریکا و سایر کشورها، کشت تریاک در این کشور که 
شورشیان طالبان را از لحاظ مالی تامین می کند، نسبت 

به تمامی زمان ها افزایش یافته است.
جان سوپکو، بازرس کل ویژه در خصوص بازسازی 
که  کرد  اعالم  امریکا  سنای  مجلس  در  افغانستان 
تجارت فزآینده تریاک به این معنا است که شبکه های 
قاچاق مواد مخدر می تواند نهایتًا در سراسر افغانستان 

گسترده شود.
وی در گزارشی اعالم کرد که پس از خروج سربازان 
کشور  این    ،2014 سال  از  پس  افغانستان  از  ناتو 
امارت  یا کشور  به کشوری مدرن و موفق،   می تواند 
اسالمی طالبان یا کشوری با جرائم مواد مخدر تبدیل 

شود.
وی افزود: عدم وجود برنامه های موثر برای مبارزه با 
مواد مخدر و عدم اراده سیاسی افغانستان برای مقابله 
جدی با این مسأله حاکی از آن است که گزینه سوم 

)کشوری با جرایم مواد مخدر( در این کشور تحقق 
می یابد.

در ادامه این گزارش آمده است که حدود 209 هزار 
هکتار زمین افغانستان برای کشت خشخاش استفاده 
شده و بدین معنا است که 95 درصد از تریاک جهان 
از طریق افغانستان کشت می شود و کشاورزان افغان 
مسئله  این  به  بیشتر  دیگری  زمان  هر  از  هم اکنون 

مشغولند.
وی در نامه یی به سناتور کاکوس در بخش کنترل مواد 
مخدر بین المللی نوشته است: تقریبًا به نظر هر کسی 
که من با وی صحبت کرده ام، شرایط افغانستان وخیم 
است و چشم انداز مثبت اندکی برای بهبود اوضاع در 
سال 2014 یا پس از آن وجود دارد. نه امریکا و نه 
اولویت بندی  و  مشخص  استراتژی  افغانستان  دولت 
شده یی برای مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر پس از 

سال 2014 ندارد.

امضای  مورد  در  خوشبینی  ابراز  با  آیساف  مقامات 
را  خود  واشنگتن،  و  کابل  میان  امنیتی  موافقتنامه 
آماده ماموریت شان پس از سال 2014 در این کشور 

می کنند.
المللی  بین  نیروهای  سخنگوی  فلدمن،  هینز  جنرال 
کمک به امنیت یا آیساف در یک نشست اختصاصی 
روی  بحث  گفت  کابل  در  خبرنگاران  از  شماری  با 
شرط های رییس جمهوری افغانستان به خاطر امضای 
موافقتنامه امنیتی با امریکا، پیشرفت هایی کرده و آنها 

امیدوارند این سند به زودی امضا شود.
او گزینه صفر را از غیر محتمل ترین گزینه ها در مورد 

ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان خواند.
جنرال فلدمن می گوید که هزینه های سنگین جانی و 
مالی که جامعه بین المللی در افغانستان متحمل شده، 
دست کم گرفته نمی شود و هیچ کشوری حاضر نیست 

این ماموریت را بی نتیجه پایان بدهد.
امضای  جز  چاره یی  هیچ  که  گفته  فلدمن  آقای 

موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود ندارد.
سخنگوی آیساف در کابل می گوید آنها به امضای این 
سند خوشبین هستند و از اکنون آمادگی های شان را 
برای حضور پس از 2014 در افغانستان روی دست 

گرفته اند.
خاص  شرایط  از  مفصلی  فهرست  که  گفت  او 
آموزگاران و نیروهایی که پس از 2014 در این کشور 
انجام وظیفه خواهند کرد، آماده شده و به کشورهای 
عضو ناتو فرستاده شده تا آنها پیش از آغاز رسمی این 

ماموریت، افراد شایسته را انتخاب کنند.
ناتو  میان  امنیتی  موافقتنامه  امضای  که  کرد  تاکید  او 
امضای  به  منوط  آنها  ماموریت  ادامه  و  افغانستان  و 
زیرا  است  واشنگتن  و  کابل  بین  امنیتی  موافقتنامه 
ناتو بدون امریکا هیچ کاری در افغانستان انجام داده 

نمی تواند.
نیاز  باالیی  افغانستان هزینه  او، ماموریت در  به گفته 
دارد که بخش بزرگ آن از سوی امریکا تامین می شود.
این  امضای  در  تاخیر  که  گفت  آیساف  سخنگوی 
به  رو  مشکل  با  را  ناتو  کنونی  ماموریت  ادامه  سند 

رو می کند.
کرزی: »موافقتنامه امنیتی با امریکا امضا می شود«

ریس جمهور کرزی در تازه ترین اظهاراتش در تماس 
که  گفته  آلمان  وزیر  نخست  مرکل  انگال  با  تلفنی 
موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد.
به شرایط  سند،  این  امضاشدن  برای  دیگر  بار  او  اما 
بر  پایان حمالت  روند صلح،  آغاز عملی  افغانستان؛ 
روستاهای افغانستان و دادن ضمانت برای عملی شدن 

این شروط تاکید کرده است.
او گفته که مردم افغانستان با تایید امضای موافقتنامه 
امنیتی با امریکا در لویه جرگه مشورتی، دوستی خود 
باید حسن  امریکا  اکنون  و  دادند  نشان  امریکا  به  را 

نیت خود را به مردم این کشور نشان دهد.
مورد  در  افغانستان  کنونی  موقف  که  گفته  وی 
موافقتنامه امنیتی از تجربه روابط این کشور با امریکا 

در دوازده سال گذشته منشا گرفته است.
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سازمان کمک به گرسنه گان جهان:

افغانستان صرفًا »بمب، برقع، خشونت و جنگ« نیست 
هشدار یک مقام امریکایی از افزایش سرسام آور 

کشت کوکنار در افغانستان

سخنگوی آیساف در کابل: 
بدون امریکا هیچ کاری نمی توان کرد

فرگوسن به دنبال کونته برای نیمکت منچستر برزیل  فوتبال  سیاه  مروارید 
بازیکن  بهترین  را  »مسی« 
جهان  فوتبال  حاضر  حال 

می داند.
امارات  برزیل که در  فوتبال  اسطوره  پله، 
مسی  لیونل  از  ستایش  به  می برد  سر  به 
حال  بازیکن  بهترین  را  او  و  پرداخت 

حاضر فوتبال جهان دانست.
این  درباره  برزیل  فوتبال  سیاه  مروارید 
اخیر  دهه  یک  بازیکن  بهترین  که  سوال 
چه کسی بوده است گفت: زیدان 5 سال 
بود.  جهان  فوتبال  بازیکن  بهترین  متوالی 
اما پس  او عملکرد خیره کننده یی داشت 
از زیدان مسی ظهور کرد و حاال او چند 
سالی است که بر فوتبال جهان سلطه دارد 
در  مسی  است.  جهان  بازیکن  بهترین  و 
چند سال اخیر نوسان نداشته و همواره در 
یک سطح بوده است. بر این باورم که او 

حاال بهترین بازیکن جهان است.
کریستیانو رونالدو چند روز پیش با پشت 
لیونل مسی و فرانک ریبری  سر گذاشتن 
انتخاب  جهان  بازیکن  بهترین  عنوان  به 

شد و دومین توپ طالی خود را به دست 
پرتغالی  بازیکن  این  به ستایش  پله  آورد. 
بازیکن خوبی  رونالدو  پرداخت و گفت: 
است. او در سال 2013 به خاطر گل های 
زیادی که به ثمر رساند به عنوان بهترین 

شد.  انتخاب  جهان  بازیکن 
متاسفانه همواره این مهاجمان 
گل های  خاطر  به  که  هستند 
می رسانند  ثمر  به  که  زیادی 
انتخاب  جهان  بازیکن  بهترین  عنوان  به 
می شوند و این باعث می شود که عملکرد 
ریبری،  فرانک  چون  هافبک هایی  خوب 
نادیده  هرناندس  ژاوی  و  اینیستا  آندرس 

گرفته شود.
فوتبال خیز  کشور  در   2014 جهانی  جام 
سه  خود  که  پله  می شود.  برگزار  برزیل 
سر  باالی  را  قهرمانی  جام  سلسائو  با  بار 
اسکوالری  شاگردان  که  است  معتقد  برد 
بیشترین شانس را برای قهرمانی دارند. او 
گفت: هر کسی که فوتبال را دنبال می کند، 
قهرمانی  اصلی  شانس  برزیل  می گوید 
شده  تضمین  چیزی  فوتبال  در  اما  است. 
شانس  برزیل  که  است  درست  نیست. 
تیم های  اما  دارد  قهرمانی  برای  زیادی 
آلمان  و  اسپانیا  همچون  دیگری  بزرگ 
وجود دارند که باید برزیل با احتیاط زیاد 

برابر آنها به میدان برود.

»GIVEMESPORT« مدعی شد سرآلگس فرگوسن 
به دنبال بردن آنتونیو کونته به منچستریونایتد است.

فصل  این  در  مویس  دیوید  هدایت  با  منچستریونایتد 
نداشته و در  انگلیس  برتر  لیگ  بین مدعیان  جایی در 

حال حاضر در رده هفتم قرار گرفته است.
مدعی   »GIVEMESPORT« اینترنتی  پایگاه 
تیم  سفیران  از  یکی  که  فرگوسن  سرآلکس  شد 
تا  است  تالش  در  می شود  محسوب  منچستریونایتد 
دیوید  جانشین  را  یوونتوس  سرمربی   ، کونته  آنتونیو 
مویس در تیم منچستریونایتد کند. این در حالی است 
که کونته در حال حاضر به همراه یوونتوس در صدر 
جدول سری A قرار دارد و بعید می رسد که بخواهد 

ایتالیا را ترک کند.
نمایش منچستریونایتد در این فصل لیگ برتر بدترین 
نمایش این تیم از سال 2001 تاکنون محسوب می شود 
که باعث شده است عالوه بر قرار گرفتن در رده هفتم 
جدول و حذف از جام حذفی دیدار رفت جام اتحادیه 
شدید  اعتراض  باعث  نتایج  این  کند.  واگذار  نیز  را 
دیوید  به  اخیر  بازی های  در  منچستریونایتد  هواداران 

مویس شده است که باعث شده منچستریونایتد یازده 
امتیاز از آرسنال صدرنشین فاصله داشته باشد.

نتایج  بود  توانسته  اورتون  تیم  در  که  مویس  دیوید 
خوبی را کسب کند، در ابتدای فصل با نظر سرآلکس 
فرگوسن به عنوان سرمربی منچستریونایتد انتخاب شد.
و  بیست  هفته   در  آینده  هفته   یکشنبه  منچستریونایتد 
دوم لیگ برتر انگلیس در دیداری حساس در ورزشگاه 

استمفوردبریج شهر لندن مهمان چلسی خواهد بود.

ورزش
پله سرانجام اعتراف کرد
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         ناجیه نوری

دلیل  به  بگرام  زندانیان  پرونده های  به  رسیده گی  کمیتۀ  اعضای 
زندان  از  طالبان  آزادسازی  تالش  در  دارند،  طالبانی یی که  تفکر 

می باشند.
برخی تحلیلگران با بیان این مطلب می گویند که رهایی زندانیان 
طالبان از بازداشت گاه ها صفوف مخالفان مسلح دولت را تقویت 
کرده و باعث برهم خوردن ثبات و نظم در جامعه خواهد شد. 

به باور آنان، طالبان رهاشده از زندان، دوباره به صفوف مخالفان 
مسلح دولت می پیوندند.

با  مصاحبه  در  پروان  والی  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 
هفتۀ  که  طالبان  فرماندهان  از  یکی  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 
گذشته در ولسوالی سیاگرد والیت پروان کشته شد، چندی قبل 

از یکی از زندان های کشور رها گردیده بود.
تحلیلگران می گویند که اسناد و شواهد کافی دربارۀ مجرم  بودن 
نیازمند  امنیتی  نهادهای  اما  دارد،  وجود  بگرام  زندان  زندانیان 

فرصت کافی برای ارایۀ این اسناد هستند.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: »میان نیروهای خارجی 
و نیروهای امنیتی افغانستان تبادلۀ اطالعات وجود دارد؛ بنابراین 
اکثریت عملیات ها توسط نیروهای خارجی و افغانستانی  براساس 

همین تبادله اطالعات، صورت می گیرد«.
هم آهنگ  بگرام  مرکز  از  عملیات ها  این  اکثریت  افزود:»  او   
در  ملی  امنیت  و  داخله  دفاع،  وزرات  نماینده گان  که  می شود 

جریان گرفتاری ها وعملیات ها در گذشته ها حضور داشتند«.
این آگاه نظامی تاکید کرد: »معلومات در مورد هدف یا گرفتاری 
اشخاص 24 ساعت قبل در مرکز عملیاتی بگرام اعالم می شود 
از  قبل  آنان  با  دارند و  امنیت ملی در آن حضور  نماینده گان  و 
عملیات هم آهنگ می شود؛ بنابراین در میان کسانی که در جریان  
نحوی  به  که  بودند  مظنون  افرادی  شدند،  دستگیر  عملیات ها 
باطالبان همکاری داشتند؛ اما افراد مسلح نبودند و به همین دلیل 
650 نفر  زندانی زندان بگرام رها شدند؛ اما 88 نفر باقی مانده که 
بحث روی آنان جریان دارد، افرادی هستند که براساس اطالعات 
ایجاد شده  دوسیه  آنان  برای  و  گرفتار  طبقه بندی شده  و  دقیق 

بود.«
افراد  این  فعالیت  چگونه گی  مورد  در  »اسناد  گفت:  کوهستانی 
نیاز است تا از طریق ادارات والیتی  اما به زمان  موجود است؛ 
بارها  بیاید، زیرا  ادارات دیگر معلومات به دست  امنیت ملی و 
دیده شده زمانی که طالبان دستگیر می شوند اسم خود را غلط 
نیستند؛  هویتی  سند  دارای  افراد  این  اکثریت  چون  و  می دهند 

بنابراین شناسایی این افراد به زمان نیاز دارد«.

وابسته  را  زندانیان  این  رهایی  بر  حکومت  پافشاری  علت  او 
پرونده های  به  رسیده گی  کمیسیون  اعضای  از  برخی  دانستن 

زندان بگرام به طالبان عنوان می کند.
به  رسیده گی  کمیسیون  اعضای  از  »بعضی  می گوید:  کوهستانی 
نحوی  به  که  باشند  افرادی  شاید  بگرام،  زندانیان  پرونده های 
گرایش طالبانی دارند و قصدشان خدمت به طالبان است و یا با 
استخبارات منطقه در ارتباط اند و یا هم هدف دیگری دارند که 

می خواهند رهایی این زندانیان را توجیه کنند«.
به باور این آگاه نظامی، هیچ شکی وجود ندارد که رهایی این 
امنیتی  ارگان های  با  و  بودند  طالبان  بستر  در  قباًل  چون  افراد 
افغانستان همکاری نکرده اند، صفوف دشمن را تقویت خواهد 
بلندتری را در میان طالبان به دست  کرد و پس از رهایی مقام 
خواهند آورد و می توانند برای انتخابات و امنیت افغانستان یک 

تهدید جدی باشند.
و اما داکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل می گوید: »کمیسیون 
رسیده گی به پرونده های زندانیان بگرام صالحیت رهایی زندانیان 
را ندارد و تنها صالحیت بررسی و رسیده گی به دوسیه های این 

زندانیان  را دارد«.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، »در قانون اساسی تذکره داده شد که 
هیچ قضیه یا قضایایی را هیچ شخص و هیچ ارگانی نمی تواند از 
دایرۀ صالحیت قضایی بیرون بسازد و اما اگر کمیسیونی خاصی 
را  قضایا  سلسله  یک  تا  می شود  تاسیس  قضایه  قوه  دستور  به 
نه صادر  دارد  را  قضایا  آن  بررسی  تنها صالحیت  کند،  بررسی 

کردن حکم در خصوص آن را«.
وی تاکید کرد: »ولی این کمیسیون مانند یک محاکمه عمل کرده 
و به حکم خود شماری از این زندانیان را رها کرده است، در 

حالی که این اقدام در حیطۀ صالحیت این کمیسیون نیست«.
طی  جرم  هر  اینکه  دیگر  مهم  مساله   « افزود:  هاشمی  استاد 
مراحلی دارد که باید سپری شود، اول به دادستانی فرستاده شود 
و سپس به محاکمه که یا برائت حاصل می کند و یا هم محکوم 

خواهد شد«.
اسناد  سلسله  یک  براساس  زندانیان  این  »اگر  کرد:  تاکید  وی 
در  اسنادی  افراد  این  در خصوص  امریکایی ها  و  شده  دستگیر 
اختیار دارند، پس دولت افغانستان باید مراحل قضایی را انجام 

دهد و توسط محاکمه به آن رسیده گی کند«.
حکومت افغانستان اخیراً 650 زندانی زندان بگرام را آزاد کرد و 
قرار است 88 زندانی دیگر که امریکا آنها را »زندانیان خطرناک« 

نامیده است، از زندان آزاد شوند.
آزادی این زندانیان نگرانی های شهروندان کشور را نیز برانگیخته 

است.

آگاهان:
برای ارایۀ اسناد دربارۀ جرم زندانیان

 به نـیروهای امنیتی فرصت بدهـید!

www.mandegardaily.com :وب سايت

برای معلومات بیشتر با این شماره ها تماس بگیرید:
ـ مهندس شکور فقیر:                                                      0799424953  
ـ حشمت حیران:                                                           0700277781 
ـ بسم اهلل بهادري:                                                             0786201201 
- بریالی افغان:                                                            0704994468
-سمیع دره یي:                                                                0799314931  
ـ حسین رحمتي:                                                            0772101690 
ـ سعید جامي:                                                                0797605605 
ـ نظري پریاني:                                                              0700263152 

مرحلۀ  این  در  بین االفغانی،  دیالوگ  خانۀ  مثابۀ  به  ملی  اجندای  کنفرانس 
طریق  از  کشور  در  سیاسی  مسالمت آمیِز  گذار  منظور  به  تاریخی  حساِس 
گفتمان بین االفغانی و ایجاد تفاهم و همگرایی میان نخبه گان سیاسی ـ مدنی، 
ـ  اجتماعی  ـ  سیاسی  تأثیرگذاِر  فعالین  دینی،  بزرگان  فعال،  شخصیت های 
فرهنگِی سراسر کشور با اشتراک شماری از نامزدان محترم ریاست جمهوری، 

نشستی یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر کابل برگزار می کند.

د ميل اجنډا کنفرانس
په کابل کې جوړېږي

د ميل اجنډا کنفرانس د بین االفغاين ډيالوګ د کور په توګه، په دې حساس او تاریخي پړاو کې د 

بین االفغاين خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، فعالو شخصیتونو، دیني مرشانو، په ټول هېواد 

کې د اغېزمنو سیايس ـ ټولنیزو ـ فرهنګي فعاالنو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ د رامنځته کېدو له 

الرې په هېواد کې د سوله ییز سیايس واک لېږد لپاره، د ولسمرشۍ د یوشمېر محرتمو نوماندو په 

ګډون د سلواغې په لومړیو کې په کابل کې یوه ورځنۍ ناسته جوړه کړي.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې شمېرو اړیکه ونیسئ


