
پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در پایان 
سال جاری میالدی، رییس جمهوری امریکا اعالم کرد 
و  افغانستان  میان  استراتژیک  همکاری  دفتر  یک  که 
پاکستان ایجاد می کند تا به این طریق بر روند انتقال 
این نیروها از افغانستان نظارت داشته باشد و حضور 

دیپلماتیک عادی را در دو کشور بهبود بخشد.
اوباما،  باراک  پی تی آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
دفتر  این  که  کرد  اعالم  امریکا  رییس جمهوری 
همکاری استراتژیک برای اجرای پروژه یی خاص در 
حمایت از عملکردهای اجرایی و آژانس ها در تسهیل 
آسیا  جنوب  کشور  دو  این  میان  استراتژیک  روابط 

شکل می گیرد.
اوباما اعالم کرد که تشکیل این یک دفتر موقت است 

و در واشنگتن، اسالم آباد و کابل مستقر می شود.

اوباما اعالم کرد: این دفتر به تقویت روند انتقال، ثبات 
و امنیت می پردازد و باعث حضور دیپلماتیک با روند 

عادی در افغانستان و پاکستان خواهد شد.
رییس  جمهوری امریکا اعالم کرد که بخش غیرنظامی 
این دفتر به حمایت از آژانس ها در انتقال همکاری اس
تراتژیک...                                ادامه صفحه 6
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اثر  بر  است  ممکن  نمي شوند.  پیر  هیچ گاه  مي ورزند،  عشق  عمیقًا  که  آن هایي 
کهولِت سن از دنیا بروند، اما جوان مي میرند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزیر امور خارجۀ ایران در دیدار با صالح الدین 
افغانستان،  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی 
حمایت همه جانبۀ کشورش را از پروسۀ صلح  
افغانستان...                       ادامه صفحه 6

سیاست  که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری 
دوستی استراتژیک »با قربانی و عامل تروریسم« به 

موفقیت نرسیده و نمی رسد.
حملۀ  از  پس  ساعت   20 کرزی  رییس جمهور 
وزیر  در  خارجی  رستورانت  یک  بر  تروریستی 

اکبرخان کابل، این حمله را محکوم کرد. 
قول  از  خبرنامه یی  در  ریاست جمهوری  دفتر 
با  مبارزه  که  است  نگاشته  کرزی  رییس جمهور 
تروریزم زمانی...                         ادامه صفحه 6

به  که  می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
گزارش نهادهای امنیتی در مورد تأمین امنیت مراکز رأی 

دهی، اکتفا نمی  کنند.
به گفته این مسووالن، کمیسیون خود نیز با جمع آوری 
ساحه یی،  ناظرین  و  محلی  مقام های  از  گزارش ها 
ارزیابی  کشور  سطح  در  را  دهی  رأی  مراکز  وضعیت 

خواهد کرد.
مستقل  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس  امرخیل  ضیاالحق 
روز  اداره  این  معاون  هوتکی  عبدالرحمان  و  انتخابات 
گذشته با حضور در مجلس نماینده گان به پرسش های 

اعضای این مجلس پاسخ دادند.
سوی  از  نیز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 

مجلس فراخوانده شده بودند؛ اما هیچ کدام از مسووالن 
این اداره در مجلس حاضر نگردیدند.

نهادهای امنیتی کشور در گزارشی که چند روز پیش به 
کمیسیون انتخابات ارایه شد، از تأمین امنیت ۹۳ درصد 

از مراکز رأی دهی در روز انتخابات اطمینان دادند.
گفتند  و  کرده  رد  را  گزارش  این  نماینده گان  از  برخی 
برواقعیت های موجود در کشور  مبتنی  این گزارش  که 

نیست.
تأمین  انتخابات،  کمیسیون  معاون  هوتکی  عبدالرحمان 
نهادهای  مسوولیت های  از  را  دهی  رأی  مراکز  امنیت 
امنیتی عنوان نموده اظهار امیدواری کرد که این نهادها 
به تعهداتش پابند بمانند....                ادامه صفحه 6

ظریف به صالح الدین ربانی:

از پروسۀ صلِح  افغانستان 
حمایت می کنیم

امریکا:
دفتر همکاری استراتژیک میان کابل و اسالم آباد
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باال گــرفت
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 کارل مارکس

کمیسیون انتخابات:

از تأمین امنیت انتخابات تشویش داریم

کرزی:
سیاست دوستی با تروریسم 
و قربانی آن، ناموفق است

]طالبان[ حاضر شوند  این مردم  بیافتد، شاید  تعویق  به  امنیتی  امضای موافقت نامۀ  اگر  باشد كه  بوده  این فکر  به  اگر كسی  داوودزی: 
بیایند به میز مذاكره، این حملۀ دیشب ثبات ساخت كه چنین نیست. نه به میز مذاكره می آیند و نه ما را می بخشند. طالبان می خواهند كه 

افغانستان را به قرون وسطی ببرند. این را باید برایشان بگویم كه این خواب است و خیال است و محال است

طالبان
آشتی

ناپذیرند
صفحه 6

وزیر داخله در پیوند به حملۀ جمعه شب طالبان:



پيش گفتـار:
دورۀ زمام داری آقای کرزی در حمل 1۳۹۳ به پایان 
می رسد و اگر انتخابات ریاست جمهوری به صورِت 
در  دیگری  فصل  بگیرد،  عادالنه صورت  و  شفاف 
اما  خورد.  خواهد  رقم  افغانستان  سیاسی  حیات 
انتخابات سال 1۳۹۳ به دو دلیل از انتخاباِت گذشته 

فرق دارد:
)1( این انتخابات در حالی برگزار می شود که قرار 
از   2014 سال  پایان  تا  بین المللی  نیروهای  است 

افغانستان خارج شوند؛
که  می شود  برگزار  حالی  در  انتخابات  این   )2(
طالبان  حمالت  از  فزاینده یی  موج  با  افغانستان 

روبه رو است.
نیست؛  دموکراسی  کِل   1۳۹۳ انتخابات  اگرچه 
پروسۀ  بزرِگ  راه  در  است  کوچکی  تمرین  اما 
عین  در  انتخابات  این  افغانستان.  دموکراتیک شدن 

حال، سرآغاز دوراِن جدید است.
در آغاز باید بگویم که من نه به جریانی وابسته گی 
یک  می کنم.  سیر  جناح ها  فضای  در  نه  و  دارم 
ملی حرکت  منافع  مسیر  در  و  اکادمیک هستم  آدمِ 
کرزی  جاللتمآب  دعوت  به  بنده  می کنم.  و  کرده 
رییس جمهور منتخب افغانستان، در قوس 1۳8۳ از 
امریکا به کابل بازگشتم، درحالی که فقط پنج ماه قبل 
امریکا مهاجرت  به  از سقوط طالبان )جون 2001( 

کرده بودم. من هم اکنون »کارت سبز« دارم.
پیش از ورود به متن، ذکر اولین کابینۀ رییس جمهور 
کرزی ضروری است. به عبارت دقیق تر، از تحلیل 
وضعیتی شروع می کنم که دولت منتخب کار خود 
ناتمام رها  را آغاز کرده است. سپس این بخش را 
کرده به سراغ »پایان یک دوران« و »آغاز دوران نو« 

می روم.
     کابينۀ جديد:

حاکم  کشور  بر  بن  کنفرانس  از  پس  که  فضایی 
برای  را  جدیدی  تاریخ  و  بود  متفاوت  بسیار  شد، 
کشور رقم زد. از آن جمله می توان از تبدیل »قدرت 
سیاسی یک پایه یی« به »قدرت سه پایه یی« یاد کرد. 
»تیم  به نام  نوشتار  این  در  پایه یی«  سه  »قدرت  این 
پایۀ  »سه  این  چوکی داران  اما  می شود.  یاد  حاکم« 
با  دیگر  دوی  و  پخته  خشت  پایۀ  با  یکی  قدرت« 
پایه های خشت خام آمده بودند. از همین جا دیوار 

قدرت تا ثریا کج رفت. 
بر اساس نشریۀ شماره 72 مورخ 2۳ جدی 1۳8۳ 
آیساف، در این کابینۀ جدید ۹ وزیر پشتون، ۹ وزیر 
تاجیک، 5 وزیر هزاره، 2 وزیر ازبک، 1 وزیر ترکمن 
و 1 وزیر بلوچ عضویت داشتند. اولین جلسۀ شورای 
کرزی  حامد  جاللتمآب  ریاست  تحت  وزیران 
تاریخ 7  افغانستان در  رییس جمهور دولت اسالمی 
داکتر،   15 کابینه  این  در  گردید.  دایر   1۳8۳ جدی 
نظر  از  اما  داشتند؛  لیسانسه عضویت   8 ماستر و   4
تجربۀ اداری کسانی بودند که حتا یک روز تجربۀ 
سرمعلمی هم نداشتند. آقای کرزی در گرداننده گی 
اجندا و  در  پارلمانی  بود. طرزالعمل  نابلد  جلسات 
مباحثات مراعات نمی شد. گاه گاهی شورای وزیران 

به شورای اقوام تبدیل می گشت. 
من  عقیدۀ  به  کرزی  رییس جمهور  اول  کابینۀ 
می دانم  بعید  و  بوده  اخیر  ده سال  کابینۀ  قوی ترین 
نام آشنایی  چهره های  شود.  قضیه  این  منکر  کسی 
هم چون داکتر عبداهلل، داکتر انورالحق احدی، داکتر 
مسعوده جالل، داکتر سید مخدوم رهین، داکتر زلمی 
رسول، داکتر علی احمد جاللی، داکتر میرمحمد امین 
فرهنگ، داکتر هدایت امین ارسال، جنرال عبدالرحیم 
وردک و اسماعیل خان عضویت این کابینه را داشتند.
همه  از  وزیران  شورای  مباحثات  در  عبداهلل  داکتر 

دسِت باالتر داشت. احتماالً آقای کرزی ترجیح داد 
و  باتجربه تر  اداری،  و  سیاسی  مسایل  در  که  را  او 
برکنار  غیرمتعارف  گونۀ  به  بود،  از خودش  قوی تر 
)وزیر  دانش  سرور  جناب  دیگر،  سوی  از  نماید. 
بود.  مباحثات روزۀ سکوت گرفته  تمام  در  عدلیه( 
در  روز  سه  که  کوچی ها  جنجالی  مباحث  در  حتا 
افطار  را  سکوت  روزۀ  کرد،  دوام  وزیران  شورای 

نکرد.
یک  خود  برای  منتخب  رییس جمهور  کابینۀ  اولین 
ورق  را  صفحه  چند  فقط  این جا  در  است.  تاریخ 

می زنیم، باقی بماند برای فرصتی دیگر.
)1(امتياز سهميۀ کوچی ها در پارلمان

اجنداهایی که  از جنجال برانگیزترین  بی تردید یکی 
در دورۀ کوتاه این کابینه رونما شد، امتیاز »سهمیۀ 
ماجرا  بود.  پارلمان  در  کوچی ها  برای  کرسی«  ده 
رییس  بسمل  بسم اهلل  جناب  که  شد  آغاز  آن جا  از 
بر  را  وکال  از  تعدادی  لیست  انتخابات،  کمیسیون 
اساس نفوس در جلسۀ مورخ 27 دلو 1۳8۳ شورای 
وزیران ارایه کرد که از جملۀ 24۹ کرسی پارلمان، 
کوچی ها  برای  »سهمیه«  شکل  به  آن  کرسی  ده 
اختصاص یافته بود. من در این جلسه مخالفتم را با 
صراحت لهجه اعالم کردم و گفتم اکنون کوچی به 
معنای واقعی کلمه در افغانستان وجود ندارد و این 

کوچی ها، کوچی های سیاسی اند.
سهمیۀ کوچی ها خیلی جنجالی شد. داکتر میرمحمد 
امین فرهنگ گفت: »من در این نزدیکی ها از جالل 
آباد آمدم و در مسیر راه کدام غژدی )خیمۀ سیاه( 
داکتر  و  جالل  مسعوده  داکتر  ندیدم«.  را  کوچی ها 
سید مخدوم رهین نیز گفته هایم را تأیید کردند. اما 
ارسال،  امین  هدایت  داکتر  علی احمد جاللی،  داکتر 
و  وردک  عبدالرحیم  جنرال  رسول،  زلمی  داکتر 
زنده گِی  و  کوچی ها  سهمیۀ  از  قویًا  اتمر  حنیف 
کوچی گری دفاع کردند. این که این نخبه گان سیاسی 
زنده گی  غربی  متمدِن  کشورهای  در  سال ها  که 
مناسبتی  هیچ  و  اتمر(  حنیف  استثنای  )به  کرده اند 
دفاع  کوچی گری  از  ندارند  کوچی گری  فرهنگ  با 
می کنند، به خودی خود ادعای مرا )کوچی سیاسی( 
زلمی  داکتر  دفاِع  مخصوصًا  می رساندـ  اثبات  به 
رسول که از قوم محمدزایی است و به یک خانوادۀ 

علمی و سیاسی تعلق دارد.
این امتیاز مرا به یاد داستان کتاب »مزرعۀ حیوانات« 
نوشتۀ جورج اورول انداخت که در یکی از ماده های 
است:  آمده  دست کاری(  از  )پس  حیوانات  قانون 
»همۀ حیوانات با هم برابر اند، بعضی  ها برابرتر اند«.

)2(   فروش سيلوها
در یکی از جلسات شورای وزیران، جناب عبیداهلل 
سیلوهای  فروش  پیشنهاد  زراعت  وزیر  رامین 
نیز  قباًل  کرد.  تقدیم  بخش خصوصی  به  را  دولتی 
نرخ  از  نازل تر  بسیار  قیمت  به  دولتی  تصدی های 
من  بود.  شده  فروخته  خاص  گروپ های  به  روز، 
این طور  با  گفتم  سیلوها  فروش  با  مخالفت  در 
حل  افغانستان  اقتصادی  مشکالت  خصوصی سازی 
نمی شود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی ما نه تنها 
به حفظ این سیلوها ضرورت داریم، بلکه به اعمار 
دو گدام خانۀ بزرگ یا سیلو در مناطق آسیب پذیر از 
نیز  هزاره جات  و  بدخشان  هم چون  طبیعی  بالیای 

ضرورت داریم. ولی این پیشنهاد رد شد.
)3(    عدالت انتقالی

جناب  توسط  عدالت«  مصالحه،  »صلح،  موضوع 
داکتر رنگین دادفر سپنتا در جلسۀ فوق العادۀ مورخ 
6 قوس 1۳84 شورای وزیران ارایه گردید. من که 
تاریخ  از  انتقالی«  »عدالت  المللی  بین  کنفرانس  در 
افریقای  تاون  کپ  در   2005 اپریل   4 تا  مارچ   27

افریقای« جنوبی  جنوبی شرکت کرده بودم، »مودل 
پیشنهاد  افغانستان  در  انتقالی  عدالت  مورد  در  را 
کردم. مودل افریقای جنوبی عبارت است از تشکیل 
»کمسیون حقیقت یابی و مصالحه« به »منظور کشف 
جنایات  بررسی  دادگاه  »تشکیل  دومی  و  حقیقت« 
جنگی به منظور اجرای عدالت«. بنده پیشنهاد کردم 
که جنایات جنگی از تاریخ 7 ثور 1۳57 تا به امروز 
این  اما  گیرد.  قرار  بررسی  مورد   )1۳84 قوس   6(

پیشنهاد من مورد پسند »تیم حاکم« قرار نگرفت.
هم چنین در جلسۀ مورخ سه شنبه 1۳ دسمبر 2005 
برای  عمل  »برنامۀ  به نام  برنامه یی  وزیران  شورای 
رسید.  تصویب  به  جنگی«  جنایات  به  رسیده گی 
نحوۀ  آینده  سال  سه  ظرف  برنامه،  این  اساس  بر 
عامالن  با  برخورد  و  جنگی  جنایات  به  رسیده گی 
برنامه هشت  این  از  مشخص خواهد شد. حاال که 
سابق  جنگی  جنایت کاران  تنها  نه  می گذرد،  سال 
از  کنونی  جنایات کاران  بلکه  نشده اند،  محاکمه 

گذشته هم جنایت شان بیشتر شده است.
اگر حمایت از ناقضان حقوق بشر ریشه یابی گردد، 

ما به ارگ ریاست جمهوری می رسیم.
سراغ  به  و  می کنم  رها  ناتمام  را  بخش  این  اکنون 

»پایان یک دوران« می روم.

 پايان يک دوران
از سال 1۳81 دورانی آغاز شد که نشانۀ خود را بر 
روند تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برجای 
گذاشت و فصلی از تاریخ معاصر افغانستان را رقم 
زد. اما این فصل، هنوز چندان ورق نخورده است. 
به رغم مقاله های ارزنده، مطالعات صورت گرفته در 
بخش  دیگر  سوی  از  و  است  اندک  هنوز  این باره 
و  اوضاع  از  تابعی  عنوان  به  اکثراً  ارزیابی ها  عمدۀ 
شرایط زمانه و تمایالت سیاسی و قومی، یا سراسر 

ستایش بوده یا یک سره نفی و انکار.
آقای  ریاست جمهوری  از  سال  دوازده  گذشت  با 
نقاط  از  شفاف تری  تصویر  می رسد  نظر  به  کرزی، 
پیش روی تحلیل گران  »تیم حاکم«  قوت و ضعِف 

قرار گرفته است.
این بخش نه به هدِف تمجید از پالن ها و برنامه های 
این  به  بلکه  است،  کرزی  آقای  نداشتۀ  یا  داشته 
هدف است که او 12 سال در جایگاه رییس جمهور 
افغانستان قرار داشته و اولین فرد در کشور به حساب 

می آمده است.
یکی از ویژه گی های گفتمان آقای کرزی، سبک زبانِی 
اوست که عامدانه از ادبیات کلیشه یی فاصله می گیرد 
و با ادبیات عامیانه صحبت می کند. او بیانیه هایش را 
از روی کاغذ قرائت نمی کند، مانند یک پروفیسور 
استفاده  برای سخنرانی هایش  کوتاه  یاداشت های  از 
می کند. او به خوبی گلوگاه رسانه یی و خبرسازی را 
می شناسد و بر آن تسلط دارد. رفتارهای گاه و بی گاه 

او، شاهدی بر این مدعاست.
و  انقره  دهلی،  در سفرهای  که  عنوان کسی  به  من 
این  می توانم  بوده ام،  سخنرانی هایش  شاهد  پاریس 
ادعا را کنم که او به قدری انگلیسی را فصیح حرف 

می زند که فکر می کنی زبان مادرِی اوست.
وطنی  سادۀ  لباس  علی رغم  کرزی  رییس جمهور 
پروفیسوری،  ریش  و  خانی  لبخند  معنادار(،  )البته 
است.  پیچیده  دنیای  این  در  پیچیده  بسیار  آدمی 
خواهند  بسیار  معما  این  پیراموِن  آینده گان  بی شک 

شنید و کتاب ها نوشته خواهند کرد.
دو  به  کرزی  رییس جمهور  عمل کرد  بخش  این  در 
و  خارجی  سیاست  یکی  می شود؛  تقسیم  بخش 

                                          ادامه صفحه 7دیگری سیاست داخلی....
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پوهاند امیرشاه حسن یار

پایاِن یک دوران و آغاِز دورانی نو  

واشنگتن و کابل این روزها دویِل تازه یی را آغاز کرده اند. در این 
دویل تازه، ادعاهای بزرگی مطرح می شوند و اتهام های کالنی وارد 

می گردند. 
در  که  است  گفته  کشور  ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل 
دورِ  این  در  ولی  داشته،  مستقیم  دخالت  امریکا   ،200۹ انتخابات 
که  را روی دست گرفته  تمهیدات  تمام  افغانستان  انتخابات دولت 

جلِو این گونه دخالت ها را بگیرد. 
این حرف ها تنها از زبان سخنگوی ریاست جمهوری بیرون نمی شود، 
پیش از این آقای کرزی نیز چنین اتهامی را به امریکا وارد کرده و 
این کشور را مسووِل تقلب و مهندسی در انتخاباِت گذشته دانسته 
است. آقای کرزی این دویل را زمانی آغاز کرده که رفتار و گفتار 
سال های  در  او  رفتارِ  و  گفتار  با  آشکار  تناقِض  در  عماًل  او  فعلِی 
نخستیِن به قدرت رسیدنش قرار دارد. آقای کرزی در سال هایی که 
تازه به قدرت رسیده بود، به گونه یی دیگر به امریکا نگاه می کرد و 
هیچ برنامه یی را بدون مشوره با مقام های این کشور انجام نمی داد. 
و  می رفت  شمار  به  کرزی  آقای  یگانه حامِی  امریکا  سال ها  آن  در 
رنجش  سبِب  که  نمی آورد  زبان  بر  حرفی  صورت  هیچ  به  نیز  او 
کاخ سفید شود. پرسش این جاست که چرا دیدگاه های آقای کرزی 
نسبت به امریکا طی این سال ها چنین تغییر فاحشی یافته است؟ آیا 
مشکِل او با مقام های فعلی است و یا او نسبت به عمل کرد امریکا در 
مجموع به نتایج تازه یی دست یافته است؟ آیا اگر جمهوری خواهان 
می روند،  شمار  به  کرزی  آقای  بی چون وچرای  حامیاِن  عمدتًا  که 
هم چنان بر اریکۀ قدرت در امریکا می بودند، بازهم او این کشور را 

به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم می کرد؟ 
مسایِل  به  ربطی  کرزی  آقای  تازۀ  دیدگاه های  که  نمی شود  فکر 
ریشه  عمدتًا  کرزی  آقای  تازۀ  دیدگاه های  باشد.  داشته  استراتژیک 
با  به ویژه  و  کاخ سفید  فعلِی  مقام های  با  او  اختالفات شخصِی  در 
آن جایی  از  کرزی  آقای  دارد.  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
که دیگر آن حمایت های بی چون و چرا را از سوی امریکا از دست 
داده است، به چنین اظهاراتی متوسل می شود. اگر امریکا هم چنان به 
حمایت های خود از او و عمل کرد اشتباه آمیِز سیاسی اش ادامه می داد، 
بدون شک نه امروز بحث به تأخیر افتادِن امضای توافق نامۀ امنیتِی 
دوجانبه پیش می آمد و نه هم اتهام هایی از این دست که امریکا در 

امور انتخابات افغانستان دخالت می کند. 
سخناِن عزیزاهلل لودین با یکی از رسانه های کشور، از واقعیت های 
ریاست   200۹ سال  در  که  لودین  آقای  برمی دارد.  پرده  دیگری 
کمیسیون انتخابات را بر عهده داشت، در واکنش به اظهاراِت آقای 
فیضی گفته است که او شاهد هیچ گونه دخالتی از سوی خارجی ها 
فرد  یک  اظهاراِت  اظهارات،  این  است.  نبوده  انتخابات  روند  در 
غیرمسوول نیست. این اظهارات، سخنان کسی ست که عماًل مدیریت 
انتخابات ریاست جمهوری را به عهده داشته است. از جانب دیگر، 
خالفی  بخواهد حرف  لودین  آقای  که  ندارد  وجود  شایبه یی  هیچ 
در این خصوص مطرح کند. او در طول سال های فعالیِت خود در 
چهارچوب نظام، نشان داده که بیشتر از همه به آقای کرزی وفادار 
است. پس سخناِن آقای لودین نمی تواند در مخالفت با آقای کرزی 
ادا شده باشد. او صادقانه پرده از بخشی از واقعیت انتخاباِت آن سال 
است.  نگفته  را  واقعیت  تمام  لودین  آقای  هنوز  اما  است.  برداشته 
تقلب های گسترده،  آن همه  با  آن سال  انتخاباِت  واقعیت  از  بخشی 
هنوز در دِل آقای لودین هست که امید است روزی از آن رویدادها 

و قصه های تلخ نیز پرده بردارد. 
سخنگوی  اتهام های  و  اظهارات  عماًل  لودین،  آقای  حرف های 
ریاست جمهوری را باطل می سازد. زیرا از این دو تن و از این دو 
گونه سخن، فقط یکی می تواند با واقعیت نزدیک باشد و نه هر دوی 
می دادیم،  قرار  را مالک  نسبی باوری پست مدرن ها  اگر  آن ها. شاید 
می شد به هر دو سخن به یک میزان اعتبار قایل شد؛ ولی در سیاست 
را  گفته ها  همۀ  و  کرد  عمل  پست مدرن ها  نسبی گرایی  با  نمی شود 
فقط روایت های مختلف از یک واقعیت پنداشت. حاال الزم است 
که آقای فیضی با شواهد و اسناد وارد میدان شود و از سخناِن خود 
دفاع کند. چون گفتن سخنان بی اساس، کار چندان دشواری نیست و 
هر کسی می تواند هرچه دلش خواست، بگوید و آن را عیِن واقعیت 

بداند. 
انتخابات  پیشیِن  عنوان مسوول  به  نیز  لودین  آقای  دیگر،  از سوی 
وظیفه دارد که از کارکرد خود در کمیسیون دفاع کند و عماًل نشان 
دهد که اگر تقلب و جعل کاری یی صورت گرفته، به وسیلۀ کی ها 
بوده است و کی ها منافع خود را در تقلب و جعل کاری می دیده اند. 
به  می تواند  باشد،  داشته  وجود  هم چنان  فضایی  چنین  اگر  چون 

انتخاباِت آینده نیز صدمه وارد کند. 
اگر  و  دارد  پیوند  شهروندان  مشارکت  میزان  به  انتخابات  ارزش 
مشارکِت  میزان  در  شک  بدون  کند،  تغییر  مهندسی  با  مردم  رای 
شهروندان می تواند به گونۀ چشم گیری تأثیر بگذارد. از جانب دیگر، 
فراموش نباید کرد که آقای کرزی امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا 
دانسته  انتخابات  موضوع  در  کشور  این  دخالِت  عدم  به  منوط  را 
دخالت  می تواند  انتخابات  در  چه گونه  امریکا  این که  حاال  است. 
ریاست جمهوری  ارگ  در  او  و همکاراِن  کرزی  آقای  باشد،  داشته 
چیزی نمی گویند. گویا آقای کرزی انتظار دارد هر سخنی را که وی 
می گوید، دیگران بدوِن اما و اگر بپذیرند، چون او آن سخنان را گفته 

و او رییس جمهور هست و دیگران نیستند! 

سخِن کدام یک را باور کـنیم؟
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شورای موقت در جمهوری افریقای مرکزی روز دوشنبه تصمیم می 
گیرد که تا برگزاری انتخابات آینده در سال 2015 میالدی، چه کسی 

در رأس حکومت قرار داشته باشد.
مسأله بر سر جانشین میشل جوتودیا رییس جمهور موقت است که 
هفتۀ گذشته در نتیجۀ فشار بین المللی از مقامش استعفاء کرد و به 
کشور بنین پناه برد. داوطلب های مقام ریاست جمهوری موقت تا 

صبح شنبه می توانستند برای نامزدی ثبت نام کنند.
در بانگی، پایتخت افریقای مرکزی وضعیت متشنج حکمفرما است. 
از خشونت های  تا  المللی در جاده ها گزمه می زنند  بین  قطعات 
دارند،  قرار  اقلیت  در  که  مسلمانانی  و  اکثریت  مسیحیان  میان  تازه 
جلوگیری کنند. در یک سو اتحاد، سیلیکا متعلق به مسلمانان قرار 
فرانسوا  جمهور  رئیس  کودتا  یک  با  گذشته  مارچ  ماه  در  که  دارد 
از جامعه  بخشی  برابر  در  اکنون  و  برانداختند  مقامش  از  را  بوزیزه 
از دهشت افگنی و ترور کار می گیرند. در سوی دیگر، ملیشه های 
مسیحی موسوم به »انتی بالکه« یا »ضد قمه« که در واکنش به اتحاد 
اقلیت  آمیز،  خشونت  مشابه  های  شیوه  با  اند،  شده  ایجاد  سیلیکا 

مسلمانان را مورد حمله قرار می دهند.
همه  از  بدتر  بحران،  المللی  بین  گروه  از  ویرکولون  تیری  قول  به 
وضعیت در بیرون از پایتخت کشور است. او می گوید: »بقیه نقاط 
کشور از کنترول خارجند. در بخش های مختلف همواره حمالت 
جدید صورت می گیرد؛ چه از جانب سیلیکا، و چه از سوی ملیشه 

های مسیحی »انتی بالکه«. در آنجا نا امنی کامل حکمفرماست«.
تا همین هفتۀ گذشته هم میشل جوتودیا که مسلمان بود، به عنوان 
تأریخ  به  او  داشت.  قرار  حکومت  رأس  در  موقت  جمهور  رئیس 
10 جنوری در نتیجۀ فشار بین المللی از مقامش کنار رفت. دیروز 
جمعه شورای موقت ملی در مورد معیارهای سختگیرانه برای نامزدان 
ریاست جمهوری موقت به توافق رسید. بر اساس مقررات جدید هر 
کسی که در حکومت موقت جوتودیا یک پست سیاسی داشته است، 
افسران  و  احزاب  رؤسای  همچنان  کند.  نامزد  را  خود  تواند  نمی 
برحال نظامی و همه آنهای که در سالهای اخیر عضو یک ملیشه بوده 

اند، در این انتخابات راه نمی یابند.
به این ترتیب معیار برای مقام جدید ریاست جمهوری موقت بسیار 
که  نگرانند  مسلمانان  اقلیت  ویژه  به  است.  شده  تعیین  سختگیرانه 
از  یکی  خیر.  یا  داشت،  درنظر خواهد  را  شان  منافع  آینده  رهبری 
کسانی که در راه تفاهم میان پیروان ادیان مختلف در کشور تالش 
می کند، امام عمر کوبینه لیاما است. او می گوید: »بحران کنونی باید 
همۀ ما را به این تفکر وادارد که کشور باید از بنیاد نوسازی شود. 
نمایندگان مردم ما در این انتخابات نباید به گونۀ سلیقه یی و از روی 
شور و شوق عمل کنند؛ بلکه کسی را در رأس حکومت برگزینند 
که مشی اش روی برادری و جامعۀ ملی استوار باشد«. در این حال 
قطعات بین المللی تالش می کنند منازعه را با وسایل نظامی تحت 

کنترول درآورند.

بحران در روابط عربستان و قطر 
باال گــرفت

گزارشهای خبری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
نشان دهنده آن است که شیخ »صباح االحمد« امیر کویت 
در حال حاضر مشغول میانجیگری فشرده و فوری برای 
کاستن از بحران در روابط بین قطر و عربستان می باشد 
زیرا حتی برخی اخبار حاکی است که ریاض برای اخراج 

دوحه از شورای همکاری خلیج فارس تالش می کند.
میزبان نشست سران  آینده  ماه  امیر کویت که کشورش 
خواهد  نمی  است،  فارس  خلیج  همکاری  شورای 

بر  قطر  و  عربستان  میان  اختالفات 
این نشست و تصمیمات اقتصادی آن 

تأثیر بگذارد.
عربستان  و  قطر  روابط  در  بحران 
علیه  کشور  دو  رسانه یی  تبلیغات  در 
یکدیگر کاماًل واضح است به طوری 
به  قطر،  به  وابسته  های  روزنامه  که 
طور مستقیم عربستان را مورد هجمه 

رسانه یی خود قرار داده اند.
به طور غیر  این روزنامه های قطری 
مستقیم به ناتوانی عربستان در مقابله 
این  بانی  به یک پست دیده  با حمله 
الباطن اشاره و  کشور در منطقه حفر 
از اتحاد عربستان با رژیم صهیونیستی 

برای حمله به ایران انتقاد کرده اند.
پاسخ  در  نیز  عربستانی  های  روزنامه 
دوحه،  یی  رسانه  تبلیغات  این  به 
دولت قطر را به باد انتقاد گرفته و در 
این زمینه به محکوم شدن »محمد ابن 
الذیب« شاعر قطری به 15 سال زندان 
انتقاد  ثانی  آل  نظام  از  انتقاد  به علت 

کردند.
عربستان  چاپ  »المجله«  نامه  هفته  گزارش،  این  برپایه 
غیر  شخصیت  دو  خود،  اخیر  شماره  جلد  روی  نیز 
قطری بسیار تأثیر گذار بر سیاست خارجی و رسانه یی 
یوسف  شیخ  و  فلسطینی  بشاره  عزمی  یعنی  کشور  این 
قرضاوی مصری االصل را به شدت مورد حمله قرار داد. 
بشاره، مهم ترین مشاور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر 
بلندگوی قوی  جدید قطر به شمار می آید و قرضاوی 
مذهبی قطر و اولین کسی است که برای جهاد در لیبی 
و سوریه فراخوان داد و از همان ابتدا و تاکنون مخالف 
سرنگونی محمد مرسی رییس جمهور اخوانی مصر بوده 

است.

در این میان نکته قابل توجه، سفر دوره ای شیخ تمیم به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در دو هفته اخیر بود که 
امیر جدید قطر از کویت، بحرین و امارات دیدار کرد اما 
این سفر دوره یی شامل عربستان سعودی نشد. همچنین 
وی اولین رهبری بود که پس از برگزاری نشست سران 
کشورهای عربی و آفریقایی در کویت، بالفاصله پس از 

مراسم افتتاحیه نشست آن را ترک کرد.
امیر کویت روز جمعه دو بار با شیخ تمیم تماس گرفت 

تا خشم وی را فرو بنشاند و علت ترک سریع نشست 
این  آیا  بپرسد که  از وی  از وی جویا شود و  را  سران 
خشم به دلیل استقبال نامناسب از وی یا جدل لفظی با 
سران برخی از هیأت های شرکت کننده در این نشست 

به ویژه هیأت عربستانی بوده است یا خیر.
سه سال پیش نیز به دنبال خشم عربستان از قطر به علت 
پخش یک مستند به نام سوداء الیمامه درباره قراردادهای 
و  الجزیره  قطری  شبکه  در  ریاض  تسلیحاتی  خرید 
افزایش احتمال جنگ میان دو کشور، امیر کویت نقش 
بسزایی در پایان دادن به این تنش ها ایفا کرد. براساس 
این مستند، ادعاهای بسیاری درباره فساد شاهزادگان از 
جمله سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد اسبق و وزیر دفاع آن 

قراردادهای خرید سالح  در  فرزندانش  برخی  و  کشور 
عربستان مطرح شده بود.

براساس اطالعات به دست آمده، بندر بن سلطان رییس 
خاندان  یک  شماره  دشمن  عربستان،  اطالعات  دستگاه 
حاکم قطر به شمار می آید و این خاندان از توصیف قطر 
به عنوان »یک شبکه تلویزیونی و ۳00 شهروند توسط 
این  تکذیب  از  بندر  اما  به شدت خشمگین شدند  وی 

اظهارات یا پس گرفتن آن خودداری کرد.
های  کانال  که  باورند  این  بر  ناظران 
قطع  کامل  طور  به  کشور  دو  ارتباط 
شده و از زمانی که عربستان، قطر را 
برکنار  سوریه  مخالفان  بر  کنترل  از 
اخوان  ویژه  به  آن  به  وابسته  افراد  و 
به  مخالفان  شورای  در  را  المسلمین 
مسئولین  دیدار  است،  رانده  حاشیه 
دو کشور به طور کامل متوقف شده 

است.
به  قطر  و  عربستان  میان  اختالف 
نیز  مصر  بحران  بر  آشکاری  طور 
که  طوری  به  است،  گذاشته  تأثیر 
و  المسلمین  اخوان  جنبش  از  قطر 
معزول  جمهور  رییس  مرسی  محمد 
در  این  کند.  می  حمایت  کشور  آن 
قوا  تمام  با  عربستان  که  است  حالی 
از دستگاه نظامی مصر و فرمانده آن 
عبدالفتاح السیسی حمایت می کند و 
دولت  به  دالر  میلیارد  هفت  از  بیش 

جدید آن کشور کمک کرده است.
که  باورند  این  بر  قطری  مقامات 
علیه  را  ائتالفی  بحرین،  و  امارات و کویت  با  عربستان 
این  بن سلطان در رأس  بندر  و  اند  داده  دوحه تشکیل 

ائتالف قرار دارد.
شبکه  و  قطر  اعتبار  و  محبوبیت  گزارش،  این  برپایه 
الجزیره در کشورهای بهار عربی به شدت کاهش یافته 
قطری  شاعر  الذیب«  »ابن  محکومیت  دنبال  به  و  است 
انتقادی  قصیده  یک  دلیل سرودن  به  زندان  سال   15 به 
به علت  این کشور  نیروی کار خارجی،  با  بدرفتاری  و 
وضعیت ناگوار حقوق بشر از سوی غرب به شدت مورد 
را  »واشنگتن پست« دوحه  قرار گرفته و روزنامه  انتقاد 
متهم  سوریه  در  تروریستی  های  جنبش  از  حمایت  به 

کرده است.

افریقای مرکزی رییس جمهور موقت 
انــتخاب می کــند

 
               حقوقدان های ترکیه به اردوغان:

لطفًا دست از سر قوه قضائیه بردارید
وزیر داخلۀ پاکستان:

در وضعیت جنگی قرار داریم
نخست وزیر پیشین پاکستان به اختالس 

22 میلیارد روپیه یی متهم شد

به  با اشاره  وزیر داخلۀ پاکستان 
ادامه جنگ و تأثیرات حادثه 11 
سپتمبر بر این کشور، از تدوین 
سند امنیت داخلی پاکستان خبر 

داد.
وزیر  علی خان  نثار  چودری 
در  گذشته  روز  پاکستان  داخلۀ 
گفت وگو با خبرنگاران در مرکز 
داشت:  اظهار  اسالم آباد  پولیس 
وضعیت  در  همچنان  پاکستان 

جنگی قرار دارد.
 11 حادثه  از  بعد  افزود:  وی 
سپتامبر پاکستان نا  امن شد، این 

در حالی است که سایر کشورها از امنیت نسبی 
برخوردار شدند.

خان تأکید کرد: پاکستان هیچ ارتباطی با حادثه 
11 سپتامبر نداشت با این وجود مجبور شد به 

تنهایی با تروریست ها بجنگد.
چودری نثار علی خان گفت: بیش از 26 هزار 
نفر از مردم و نیروهای ارتش پاکستان قربانی 

جنگ مبارزه با تروریسم شده اند.
سپتامبر   11 حادثه  از  بعد  پاکستان  افزود:  وی 
با این وجود  به شدت آسیب دیده است ولی 
جامعه جهانی حاضر نیست فداکاری این کشور 

برای مبارزه با تروریسم را بپذیرد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به وخامت اوضاع 
امنیتی، پولیس نیز باید در کنار ارتش به مبارزه 

با تروریست ها بپردازد.

بعد  به  این  از  پاکستان،  داخلۀ  وزیر  گفته  به 
پولیس برای مبارزه با تروریسم نقش مهمی را 

ایفا می کند.
این مقام پاکستانی در بخش دیگری از سخنان 
داخلی  امنیت  سیاست  شدن  آماده  از  خود 
دوشنبه  روز  در  کابینه  به  آن  ارائه  و  پاکستان 
خبر داد و گفت که هدف از این طرح، تقویت 
آنان به  از طریق تجهیز  امنیتی کشور  نهادهای 

آخرین فناوری های روز است.
وی درباره مذاکره با طالبان نیز گفت که اگر چه 
رهبری جدید طالبان پس از حمالت پهپادها از 
مذاکره با دولت سرباز زده است اما مذاکرات 
طبق قانون اساسی کشور انجام شده و اسال م آباد 
از حضور کسانی که حاضر به شرکت در روند 

صلح هستند استقبال می کند.

دولت  طرح  علیه  انقره  شهر  در  ترکیه ای  حقوقدان های  از  گروهی 
تظاهرات  دادستان ها«  و  قضات  عالی  »هیات  اصالح  برای  اردوغان 

کردند.
در  حقوقی  نهاد  یک  حقوقدان های  زمان،  تودی  روزنامه  نوشته  به 
که  ساختند  عنوان  جهانی«  حقوقدان های  »گروه  به  موسوم  ترکیه 
در  که  ترکیه  دادستان های  و  قضات  عالی  هیات  در  تغییر  هرگونه 
همه پرسی سال 2010 با 58 درصد از آرای مردمی شکل گرفته است، 
تنها در جهت توجیه ادعاهای فعلی دولت ترکیه بوده تا دولت بتواند 
نظام قضایی متعلق به خود را ایجاد کند و با مداخله در فرآیندهای 

قضایی سیاست را در این فرآیند دخالت دهد.
اردوغان،  طیب  رجب  به  خطاب  سخنانی  در  تظاهرکننده  وکالی 
نخست وزیر ترکیه گفتند: »شما دیگر نمی توانید مشکالت خود را 
بپوشانید. لطفًا دست از سر قوه قضائیه بردارید و بگذارید تا کار خود 

را انجام دهد.«
این معترضان پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن ها نوشته شده 
بود: »پارلمان قدرتمند، قوه قضائیه مستقل« و همچنین »بله به اراده 
ملی، نه به فشار قوه مجریه«. به روی یک پالکارد دیگر نیز نوشته 

شده بود »نه به نقض تفکیک قوا«.
سخنگوی این حقوقدان ها اظهار داشت: ظاهرا دولت ترکیه از زمانی 
که در 17 دسمبر 201۳ تحقیقات ضد فساد و رشوه در دولت علنی 

شد، منطق را فراموش کرده است.
وی تاکید کرد: دولت ترکیه به صورت بی وقفه اقدام به کنار گذاشتن 
یا تغییر سمت نیروهای پولیس کرده و حتی در یک هفته برخی از 
آن ها را چند بار جابجا کرده است تا بتواند جلوی تغییرات ضد فساد 

را گرفته و از انجام چنین تحقیقاتی در آینده نیز جلوگیری کند.
این مقام مدعی شد که دولت ترکیه دست به اقداماتی برخالف قانون 
اساسی و قوانین کشوری زده است و به هر کسی که به دولت هشدار 

می دهد لقب دشمن را می دهد.
این تظاهرات در مقابل نخستین ساختمان پارلمان ترکیه انجام شد.

نخست وزیر پیشین پاکستان به همراه شش تن دیگر به اختالس 22 
میلیارد روپیه یی و فساد مالی متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری پی تی آی، راجه پرویز اشرف، نخست وزیر 
سابق پاکستان به همراه شش تن دیگر از جمله وزیر سابق فدرالی 
آب و برق پاکستان اتهامات مطرح شده را پیش از برگزاری جلسه 

دادگاه رد کردند.
گفته می شود، این فساد مالی در قالب اختالس 22 میلیارد روپیه یی 

مربوط به یک نیروگاه تولید برق در پاکستان صورت گرفته است.
از  شخصیتی  ترور  که  بود  گفته  پاکستان  سابق  نخست وزیر  پیشتر 
پاکستانی  مقام های  سایر  و  وی  علیه  کشور  این  رسانه های  سوی 
غیرقابل بخشش است و اقدامات وی در دولت قبلی اسالم آباد کامال 

مشخص و واضح است.
رسانه های پاکستان در ترور شخصیتی نخست وزیر سابق این کشور 

به وی لقب »راجه اجاره یی« داده  بودند.
به سه  که وی  کرده  اعالم  اشرف  پرویز  راجه  وکیل  نائک،  فاروق 
است  مطمئن  که  کرد  اعالم  همچنین  وی  است.  متهم  جرم  فقره 

نخست وزیر سابق پاکستان به زودی تبرئه می شود.
راجه پرویز اشرف که بین 22 حون 2012 تا 25 مارچ 201۳ میالدی 
نخست وزیر پاکستان بود، به خاطر اتهاماتی نظیر اختالس 22 میلیارد 

روپیه یی، از سمت خود کناره گیری کرد.

                                                                                                                  رای الیوم



نویسنده: ارنست مندل
برگردان: كاوه رهباردار مجاور

دقیقًا  کار،  نیروی  کاالی  مصرفی  ارزش 
توانایی آن برای ایجاد ارزش جدید، شامل 
توان مندی آن برای ایجاد ارزش بیشتر از 
می باشد.  آن  خود  بازتولید  هزینه های 
ارزش  کل  بین  اختالف  اضافی  ارزش 
نیروی  کاالی  به دست  تولید شده  جدید 
هزینه های  یعنی  آن،  ارزش خود  و  کار، 
کل  بنابراین،  می باشد.  خودش،  بازتولید 
پایۀ  بر  مارکسی  اضافی  ارزش  نظریۀ 
کار«  »نیروی  مفاهیم  بین  ظریف  تفاوت 
و »کار« )یا ارزش( است. اما در مورد این 
تفاوت، هیچ چیز متافیزیکی وجود ندارد 
و این تنها توضیح )راز زدایی( فرایندی 
است که روزانه در میلیون ها مورد اتفاق 

می افتد.
اگر  سرمایه دار »کار« کارگر را نمی خرد. 
اتفاق  آشکار  دزدی  می کرد،  را  کار  این 
افتاده بود، زیرا دست مزد کارگر مشخصًا 
کم تر از کل ارزشی است که او به ارزش 
اضافه  تولید  فرایند  طی  در  خام  مواد 
را  کار«  »نیروی  می کند. خیر: سرمایه دار 
آن را  همیشه(  نه  )البته  اغلب  و  می خرد 
به نرخ عادالنه و به اندازۀ ارزش واقعی 
آن می خرد. بنابراین هنگامی که به او گفته 
داده  انجام  نادرستی  عمل  که  می شود 
غیرمنصفانه  که  می کند  احساس  است، 
دزدی  قربانی  کارگر  است.  شده  متهم 
ساختار  قربانی  بلکه  نیست،  عادی 
را محکوم می کند  او  که  است  اجتماعی 
که در ابتدا توانایی مولد خود را به یک 
کاال تبدیل کند، سپس آن نیروی کار را 
در بازار مشخصی )بازار کار( با نابرابری 
خود  درنهایت  و  بفروشد،  شده  نهادینه 
را با قیمت بازار که او می تواند برای آن 
کند، صرف نظر  راضی  کند  دریافت  کاال 
طی  او  که  جدیدی  ارزش  این که  از 
قیمت  از  می کند،  خلق  تولید  فرایند 
بازار )دست مزدش( با مقداری اندک، یا 
فزونی  مقداری عظیم  یا  بیش تر  مقداری 

یافته است.
به  می خرد،  سرمایه دار  که  کاری  نیروی 

)شامل  افزارها  و  استفاده شده  خام  مواد 
»ارزش  غیره(  و  ساختمان  ماشین آالت، 
شده  اضافه  ارزش  این  اگر  می افزاید«. 
کم تر یا برابر با دست مزد کارگران باشد، 
ارزش اضافی شکل نمی گیرد، اما در این 
حالت واضح است که سرمایه دار تمایلی 
برای اجیر کردن کار مزدبگیری نخواهد 
داشت. او کار مزدبگیری را اجیر می کند، 
این کیفیت )ارزش مصرفی(  زیرا دارای 
است که به ارزش مواد خام، ارزشی بیش 
از ارزش خود آن بیافزاید )که در حقیقت 
دست مزد خود اوست(. این ارزش افزودۀ 
افزوده  ارزش  کل  بین  )اختالف  اضافی 
اضافی  ارزش  همان  دقیقًا  دست مزد(  و 
فرایند  از  اضافی  ارزش  پیدایش  است. 
تولید، پیش شرط اجیر کردِن کارگران در 
نظام سرمایه داری و وجود مناسباِت تولید 

سرمایه داری است.
نابرابری نهادینه شدۀ موجود در بازار کار 
)مفهوم برابری قضایی این نابرابری را از 
جامعه شناسان  لیبرال،  اقتصاددانان  چشم 
است(  کرده  مخفی  اخالق  فیلسوفان  و 
می شود  ناشی  حقیقت  همین  از  دقیقًا 
پایۀ  بر  سرمایه داری  تولید  مناسبات  که 
اقتصاد  و  عمومیت یافته  کاالی  تولید 
است.  شده  نهاده  بنا  عمومیت یافته  بازار 
سرمایه  صاحب  که  کارگر  یک  بنابراین 
نیست و هیچ اندوختۀ بزرگ مالی ندارد 
اما مجبور است غذا و لباس بخرد، کرایه 
بپردازد و حتا هزینۀ استفاده از حمل ونقل 
و  خانه  بین  سفر  برای  ابتدایی  عمومی 
محل کارش را به طور پیوسته با پرداختن 
پول بپردازد، تحت فشار اقتصادی است 
که  کاالیی  تنها  می کند  مجبور  را  او  که 
کار  نیروی  یعنی  دارد،  را  آن  مالکیت 
خود را نیز به شکل پیوسته بفروشد. او 
تا  کند  کار صرف نظر  بازار  از  نمی تواند 
نمی تواند  او  یابد.  افزایش  دست مزدها 

صبر کند.
مالی  اندوختۀ  دارای  که  سرمایه دار  اما 
است، می تواند به طور موقت از بازار کار 
کناره گیری کند. او می تواند کارگران خود 
را به خانه بفرستد و حتا بنگاه یا شرکِت 
پیش  و  بفروشد  یا  کند  تعطیل  را  خود 

از آن که مجدداً فعالیت اقتصادی را آغاز 
کند، چند سالی صبر کند. این تفاوت های 
کار  بازار  در  قیمت  تعیین  شده،  نهادینه 
را یک بازی از پیش باخته بر علیه طبقۀ 
ساختار  است  کافی  می سازد.  کارگر 
برای  آن  در  که  شود  تصور  اجتماعی 
استخدام  این که  از  مستقل  شهروند،  هر 
ساالنۀ  درآمد  جامعه  نه،  یا  است  شده 
شود  روشن  تا  کند،  تضمین  حداقلی 
شرایط  این  تحت  دست مزد«  »تعیین  که 
بسیار متفاوت از چیزی خواهد بود که در 
این  در  می افتد.  اتفاق  سرمایه داری  نظام 
ساختار، فرد حقیقتًا این انتخاب اقتصادی 
نیروی کار خود را  را خواهد داشت که 
نه،  یا  بفروشد  دیگر  )یا شرکت(  فرد  به 
او  سرمایه داری  نظام  در  صورتی که  در 
انتخابی نخواهد داشت. فشار اقتصادی او 
را مجبور می کند که عماًل با هر قیمتی به 

آن حراج برود.
اتحادیه های  اهمیت  و  اقتصادی  کارکرد 
به وضوح  نیز  مزدبگیران  برای  کارگری 
سرچشمه  مقدماتی  تحلیِل  همین  از 
کارگران  اتحاد  دقیقًا  این  زیرا  می گیرد. 
)که  جمعی  مقاومت  صندوق  ایجاد  و 
فرانسه  کارگری  اتحادیه های  نخستین 
صندوق های مقاومت می نامیدند( بود که 
آن ها را قادر می سازد، برای مثال در طی 
یک اعتصاب، از عرضۀ نیروی کار برای 
بازار کار به صورت موقت امتناع کنند تا 
دهند  پایان  کاهشی دست مزدها  روند  به 
و یا باعث افزایش دست مزدها شوند. در 
موقتی،  کار  نیروی  عرضۀ  از  امتناع  این 
ندارد،  وجود  غیرمنصفانه یی  چیز  هیچ 
تقاضای  برای  پایدار  امتناع های  زیرا 
نیروی کار، گاه با مقیاسی بسیار گسترده 
توسط  اعتصاب،  با  قیاس  قابل  غیر  و 
کارگر  طبقۀ  می افتد.  اتفاق  سرمایه داران 
اتحادیه های  از طریق عمل کرد  می کوشد 
نهادینه شده  نابرابری  پرقدرت،  کارگری 
در بازار کار را که خود قربانی آن است، 
کند،  اصالح  مختصر  و  جزیی  طور  به 
بدون آن که هیچ گاه به طور کامل و پایدار 

قادر باشد آن را خنثا کند.
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عوامل انگیزه ُکش در کار 
و زنده گی

بزرگ ترین و گران بهاترین منبع هر سازمان، افراد آن هستند. و بیشترین تواِن بالقوه 
برای رشد، بهره وری، عمل کرد، موفقیت و سودآوری، در مهارت ها و توانایی های 

افرادِ متوسط نهفته است.
البته می دانیم که نمی توانید به افراد دیگر انگیزه دهید، اما می توانید موانعی که آن ها 
انگیزش  بحِث  بردارید. همۀ  میان  از  باز می دارد،  به خودشان  دادن  انگیزه  از  را 
دربارۀ خودانگیزشی است. به عنوان مدیر می توانید محیطی ایجاد کنید که این توان 

بالقوه برای خودانگیزشی به طور طبیعی و خود به خود آزاد شود.
بر اساس نظر رابرت َهف و همکارانش، یک شخص معمولی با 50 درصد توانش 
کار می کند. 50 درصد باقی ماندۀ روز تا حد زیادی هدر رفته و صرف مکالمه های 
بیهوده با همکاران، هدر دادن وقت در انترنت، دیر آمدن، زود رفتن، طوالنی کردن 

ساعاِت صرف قهوه و غذای نیم روز و پرداختن به کارهای شخصی می شود.
یکی از دالیل این هدر دادن وقت که از بزرگ ترین دالیل ضرر مالی هر سازمان 
است، این است که افراد انگیزه و تمرکز کافی برای انجام کار ندارند؛ دلیل اصلی 
آن نبود حس فوریت و مسیر صحیح برای انجام کار است. این چالشی است که 

یک مدیر خوب باید از عهده اش بربیاید.

از ۵۰ درصد استفاده نشده، بهره برداری کنيد
وظیفۀ شما این است که از 50 درصد استفاده نشده که اداره و شرکت برایش پول 
پرداخت می کند، بهره برداری کرده و آن زمان و انرژی را در مسیر انجام کار بیشتر 

و بهتر هدایت کنید.
در  که  است  پولی  مقدار  از  سرمایه  بازگشت  بیشترین  هدف کسب وکار، کسب 
شرکت سرمایه گذاری شده است. هدف مدیر، کسب بیشترین نرخ بازده انرژی از 

افرادی است که در آن جا کار می کنند.
به  افراد است. شما  فیزیکی  احساسی و  انرژی های ذهنی،  انسانی شامل  سرمایۀ 
بر  را  آن  و  کرده  حداکثر  را  انسانی  سرمایۀ  این  که  استید  موظف  مدیر  عنوان 

دست یابی به ارزشمندترین و مهم ترین نتایج برای سازمان متمرکز کنید.

انگيزه ُکش ها را از ميان برداريد
دو انگیزه ُکش اصلی در کار و زنده گی وجود دارند. هر دوی آن ها عواملی هستند 
که از کودکی آغاز شده و تا دوران بلوغ ادامه می یابد. اغلب، آن ها را به عنوان 

الگوهای عادتی منفی یا واکنش های شرطی به محرک ها می شناسند.
یکی از این انگیزه کش ها ترس از شکست است. این ترس مهم ترین مانع موفقیت 
با  انتقاداِت مخرب در کودکی  افراد به علت  بالغ است.  و رشد در زنده گی فرد 
ترس از اشتباه یا شکست در کارشان بزرگ می شوند. این ترس به شکل نوعی 
معلولیت بروز می کند و افراد را از خطر کردن، داوطلب شدن برای وظایِف جدید 
یا پیشرفت به هر شکلی باز می دارد. ترس از شکست همواره دالیل یا بهانه هایی 

برای اقدام نکردن ایجاد می کند.
دومین انگیزه کش، ترس از عدم پذیرش است. این مانع در ابتدای کودکی بروز 
و  فرزندشان »عشق مشروط« می دهند. عشق  به  والدین  که  زمانی  یعنی  می کند، 
نامشخصی  باالی  معیارهای  اساس  بر  به عمل کرد کودک  آن ها مشروط  حمایِت 
است. در نتیجه کودک با حساسیِت شدید به عقاید، نظرات و بازخورد دیگران، 

به خصوص رییسش در محیط کار، رشد می کند.
این ترس از عدم پذیرش شامل ترس از انتقاد، محکومیت و سرزنش و هم چنین 
بی قیدوشرط  را  کارمندان  برتر  مدیران  است.  اشتباه و شکست خوردن  از  ترس 
کار  محیط  در  و  رییس  با  مواجهه  در  کارمند  که  می شوند  باعث  و  می پذیرند 

احساس آرامش و امنیت کند.

نظریه ارزِش اضافی
 کارل مارکس

بخش دوم
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مایكل استاین هوف

برگردان: غالم رضا صراف
جزب  بنیان گذاران  از  یکي  فرانسه  تبعۀ  سوورین،  بوریس 
سردبیر  و  کمینترن  اجرایي  کمیتۀ  عضو  فرانسه،  کمونیست 
 ،1۹۳5 سال  در  وقتي  وجود،  این  با  بود.  اومانیته  نشریۀ 
پژوهشي را زیر عنوان استالین- نظري اجمالي به تاریخچۀ 
شده  روسیه  تحوالت  منتقد  عمیقًا  کرد،  منتشر  بولشویسم، 
طبق  شوروي،  جماهیر  اتحاد  در  بختک  جزوه اش،  و  بود 
عنواني که داشت، بر کیفیت کابوس گونه یي تأکید مي کرد که 
خودش بعداً در حوادثي که در موطن سابقش رخ داد، آن 
را تجربه کرد. چاپ این اثر کوتاه در جوالی 1۹۳7، تقریبًا 
مصادف شد با بازگشت اورول از ماجراهاي شخصي یي که 
با وحشت استالیني در هسپانیه تجربه کرده بود. به ضرس 
قاطع مي توان گفت که بازگشت در همین زمان به او کمک 
کرد تا ایده هایش را دربارۀ شکل توتالیتاریسم روبه رشد در 
اتحاد جماهیر شوروي، عیني تر و با حس عمیق تري نسبت 

به اهمیت و داللت شان، مدون کند

به  که  داشت  نویسنده  تعدادي  به  دیرینه  عالقه یي  اورول 
مربوط  مسایل  درگیر  مستقیم تر  داستان نویسان،  نسبت 
واقع  جهان  در  سیاسي  ساختارهاي  و  اجتماعي  توسعۀ  به 
بودند. هم تأمل بر اندیشه هاي آن ها در 1۹84 و هم آن چه 
خود اورول در نوشته هاي انتقادي اش دربارۀ شان گفته بود، 
به  بحث  مورد  نویسنده گان  آثار  که  مي کند  معلوم  تقریبًا 
ترسیمش  قصد  او  که  توتالیتري  دولت  تصویر  دادن  شکل 
نیستند،  اتوپیایي  کتاب ها  این  است.  کرده  داشت، کمک  را 
حتا به معني کنایي کلمه که احتماالً در مورد دنیاي قشنگ 
نو )آلدوس هاکسلي- م.( یا ما )یوگني زامیاتین-م.( به کار 
مي بریم. از میان آن ها، دو اثر به شرح رویداد هاي معاصر در 
روسیۀ استالیني مي پردازند: ظلمت در نیمروز نوشتۀ آرتور 
کستلر و مقالۀ جزوه مانند بختک در اتحاد جماهیر شوروي 
نوشتۀ بوریس سوورین. جزء جزء فضاي رمان کستلر همان 
اندازه مهم است که توصیف جهان واقع در جزوۀ سوورین. 
نوکرمآب  دولت  در  بالک  هیالر  نظیر  دیگر،  نویسنده گان 
جدال  و  ماکیاولي ها  مدیریتي،  انقالب  در  برنهام  جیمز  و 
براي جهان، نگاه به آینده داشتند؛ اما اورول هیچ گونه نوید 

اتوپیایي در آن چه آن ها مي دیدند نمي یافت.
دو  غالبًا  مي پرداخت،  آینده  به  اورول  که  هنگام  آن  در 
ذهن  در  را  نوکرمآب  دولت  در  شده  داده  شرح  دگرگوني 
داشت. یکي این امکان که اکثر انسان ها مي توانند برده شوند 
و دیگري این که سوسیالیسم مي تواند الیگارشي شود به جاي 
این که شکل دموکراتیک پیدا کند. نخستین مواجهۀ او با ایدۀ 
دومـ  دست کم اولین باري که به دقت به آن از منظر تیوریک 
که سال  بود  بالک  کتاب  قرائت  در  به وضوح  ـ  نگریست 

1۹12 منتشر شد.
خواند،  را  کتاب  این  کي  بار  اولین  اورول  که  نمي دانیم  ما 
کتاب  چاپ  از  سالي  سي  »باید  که  نوشت   1۹40 در  ولي 
آن  در  که  باشد  گذشته  بالک  هیالر  آقاي  نوکرمآب  دولت 
با دقتي حیرت انگیز مسایلي را که اآلن دارند اتفاق مي افتند، 
پیش گویي کرده بود.« او نظرش را در مقاله یي دربارۀ جیمز 
برنهام تکرار کرد و وقتي هرولدلسکي را به این خاطر مورد 
انتقاد قرار داد که نمي داند کمونیسم و فاشیسم دوقلو اند، باز 
اشاره یي به کتاب بالک کرد. »روایتي طبقاتي از سوسیالیسم 
آن  اندازۀ  به  احتماالً  بالک(  هیالر  نوکرمآب«  )»دولت 
برهه  این  در  و  کاراست  دموکراتیک(  روایت  )یعني  یکي 
اورول  طبقاتي خود  روایت  لذت بخش تر.«  بسي  چشیدنش 

از سوسیالیسم، اینگسوک، یکي دو سال بعد در 1۹84 آمد.
این ایده که ممکن است تمدن به دوران طوالني برده داري 
بود.  کرده  مشغول  خود  به  سال ها  را  اورول  ذهن  برگردد، 
آن چه  از  را  خود  شخصي  برداشت   ،1۹۳۳ سال  اوایل  در 
داللت احتمالي این موضوع مي دانست، در آس و پاس ها در 
پایس و لندن بیان کرد، آن جا که پس از توصیف چه گونه گي 

ظرف شوی شدنش مي نویسد:
فکر مي کنم باید با گفتن این جمله شروع کنم که ظرف شوی، 
و  آه  به  نیاز  این که  نه  است.  مدرن  برده گان جهان  از  یکي 
بهتر  یدي  کارگران  خیلي  از  چون  باشد،  داشته  کردن  ناله 
است، ولي با این وجود، چون خرید و فروش شده، آزادتر 
نیست. کارش سرویس دادن است، بدون هیچ گونه هنري؛ 
به اندازه یي حقوق مي گیرد که زنده بماند؛ تنها تعطیلي اش 
اخراج است... اگر ظرف شویان یک جو فکر داشتند، خیلي 
وقت پیش باید اتحادیه یي تشکیل مي دادند و براي شرایط 
بهتر اعتصاب مي کردند. ولي آن ها فکر نمي کنند، چون هیچ 
ساخته  برده  آن ها  از  زنده گي شان  ندارند؛  برایش  فراغتي 

است.
درون مایه یي  دیگر،  موجودي  یا  انسان  کشاندِن  برده گي  به 
تکرارشونده در داستان هاي اورول است و ـ از عدۀ قلیلي که 
مهار سیستم را در دست دارند بگذریم ـ از این ترس ناشي 

در  بشوند.  عالم گیر  ظرف شویان  دارودستۀ  مبادا  که  شده 
نقدي که در مجلۀ نیو استیتسمن چاپ شد، اورول نوشت که 
»برده داري که در سال 1۹۳2 به نظر مي رسید همان  قدر از ما 
دور است که آدم خواري، به وضوح در سال 1۹42 بازگشته 
است.« دو سال بعد در نقدي بر کتابي از ایچ .جي. ولز گفت: 
نسل  انقراض  ماست،  فراروي  مي رسد  نظر  به  که  »خطري 
نیست: بلکه وجود یک تمدن مبتني بر برده داري است که 
فارغ از آشفته گي یي که به همراه مي آورد، ممکن است ثباتي 

وحشت ناک داشته باشد.«
دولت نوکرمآب طبق مقدمۀ مولفش نوشته شد تا »بر این نظر 
پافشاري ورزد که جامعۀ صنعتي، آن گونه که ما مي شناسیم، 
گرایش خواهد داشت به تثبیت دوبارۀ برده داري.« استدالل 
بالک این است: بي ثباتي زبان زد سرمایه داري ناشي از ناامني 
تمرکز  از  ناشي  خود  نوبۀ  به  آن هم  که  توده هاست  مستمر 
سنگین سرمایه در دستان عده یي قلیل است؛ اکثریت آدم ها نه 
زمیني دارند و نه سرمایه یي و از این رو نمي توانند امن باشند. 
قراردادهاي  وارد  به تدریج  مردم  ناامني،  این  با  مبارزه  براي 
سرمایه  صاحبان  به  خدمات شان  فروختن  جهت  قانوني 
ناعادالنه اند،  آشکارا  قراردادها  این  گرچه  و  شد؛  خواهند 
ولي نیروي حامي دولت، پشتیبان شان است. بنابراین توده ها 
خواهند  معاوضه  اقتصادي  امنیت  با  را  نظري شان  آزادي 
کرد و در عمل، جامعه یي مبتني بر برده داري از دل دولت 

نوکرمآب سر بر خواهد آورد.
بالک سه احتمال را در این آیندۀ سیاسي پیش  بیني کرد: نظام 
توزیع، برده داري و سوسیالیسم. هرچند او چهارچوب نظام 
توزیع را ترجیح مي داد ـ شاکله یي براي نظام ارباب - رعیتي 
در دو سطح خرد و کالن ـ ولي به دلیل غیرعملي بودنش، 
آن را کنار گذاشت. اورول با بالک سر آخري توافق داشت، 
یا  بالک  به  احتماالً  کتابش،  در  عبارت  این  درآوردن  چون 
زماني طوالني، جامعۀ  بازۀ  »در یک  داشته:  اشاره  چسترتن 
طبقاتي تنها بر بنیان فقر و جهل امکان پذیر بود. بازگشت به 
گذشتۀ کشاورزي، آن گونه که برخي از متفکرین اوایل قرن 
بیستم رویاي انجامش را داشتند، راه  حلي عملي نبود.« تازه 

بالک این احتمال را هم رد کرد که نظام غیرمسیحي برده داري 
آزاد مي تواند از نو تثبیت شود، به خاطر »تنفري که بازماندۀ 
سنت طوالني مسیحي ماست و براي مان طرف داري مستقیم 
مالکیت  باقي مانده،  گزینۀ  ]کذا[.«  زده  رقم  را  برده داري  از 
وسیلۀ  به  آگاهانه  هدفش  که  است،  سوسیالیسم  یا  جمعي 
سوسیالیست ها و ناآگاهانه به وسیلۀ کساني که بالک »مردان 
عمل« مي نامد، بیان شده. کوشش هاي هر دو گروه جامعه را 
به سوي اتخاذ رسمي مفهوم وضعیت یا طبقه سوق خواهد 
داد و به این ترتیب، انسان ها استقالل سیاسي ظاهري شان را 
به نفع امنیت اقتصادي واقعي کنار خواهند گذاشت: »دولت 
سرمایه داري نظریه یي مبتني بر مالکیت جمعي را مي پروراند 
که در آن عمل آگاهانه چیزي کاماًل متفاوت از منافع جمع را 

تولید مي کند: یعني دولت نوکرمآب را«.
تحلیل  اورول جزء به جزء  بگوییم  اگر  بود  نادرست خواهد 
بالک را قبول داشت، ولي قضاوتش در مورد دولت نوکرمآب 
این بود که »کتاب خیلي پیش گویانه یي است« و به شیوه یي 
فراموش نشدني شرحي منسجم و قانع کننده از چه گونه گي 
مي دهد  ارایه  برده داري  بر  مبتني  مدرن  دولتي  امکان ظهور 
و  سوسیالیسم  با  برده داري  چه گونه  مي دهد  نشان  تازه  و 
کاپیتالیسم  )سرمایه داري( سازگار بوده؛ چیزي که اورول در 
دهۀ 1۹40 نسبت به امکان آن بسیار حساس شده بود. اورول 
زیلیاکوس  کاني  از  کتاب  دو  بر  نقدي  در   ،1۹44 سال  در 
و فریدریش هایک ـ که اولي به سرمایه داري تاخته بود و 
دومي از آن دفاع کرده بود ـ خاطرنشان کرد که طبق نظر هر 
دو نویسنده، خط مشي یي که مخالفان شان از آن جانب داري 
مي کنند، به برده داري ختم خواهد شد؛ و بعد اضافه کرد »و 

زنگ خطر هم این است که شاید حق با هر دو باشد.«
نوعي  به  شدن  نزدیک  حال  در  برده داري  بر  مبتني  جامعۀ 
عمل گرایي آگاهانه بود، گرچه بیشتر از مسیر شیوه هاي از ُمد 
افتاده تا آن چه که بالک تصور کرده بود، با تحوالتي که در 
اتحاد جماهیر شوروي رخ داده بود. اورول از این تحوالت 
در خالل تجارب شخصي اش در هسپانیه و دل بسته گي اش 
به سیاست هاي جناج چپ انگلستان آگاه شده بود. ضمنًا از 
کتاب هاي نوشته شده به قلم برخي معاصرانش، از آن چه در 
اتحاد جماهیر شوروي در حال رخ دادن بود، آگاه شده بود. 
بود.  کتاب ها  این  از  یکي  کستلر  آرتور  نیمروز  در  ظلمت 
بسط یافتۀ جزوۀ  تخیلي  روایت  شبیه  »بیشتر  اورول  نظر  به 
واقع  در  اتحاد جماهیر شوروي.«  در  بختک  بود،  سوورین 
1۹84 هم ایده هاي همین منبع را شرح و تفصیل داده است.
جزب  بنیان گذاران  از  یکي  فرانسه  تبعۀ  سوورین،  بوریس 
سردبیر  و  کمینترن  اجرایي  کمیتۀ  عضو  فرانسه،  کمونیست 
 ،1۹۳5 سال  در  وقتي  وجود،  این  با  بود.  اومانیته  نشریۀ 
پژوهشي را زیر عنوان استالین- نظري اجمالي به تاریخچۀ 
شده  روسیه  تحوالت  منتقد  عمیقًا  کرد،  منتشر  بولشویسم، 
طبق  شوروي،  جماهیر  اتحاد  در  بختک  جزوه اش،  و  بود 
عنواني که داشت، بر کیفیت کابوس گونه یي تأکید مي کرد که 
خودش بعداً در حوادثي که در موطن سابقش رخ داد، آن 
را تجربه کرد. چاپ این اثر کوتاه در جوالی 1۹۳7، تقریبًا 
مصادف شد با بازگشت اورول از ماجراهاي شخصي یي که 
با وحشت استالیني در هسپانیه تجربه کرده بود. به ضرس 
قاطع مي توان گفت که بازگشت در همین زمان به او کمک 
کرد تا ایده هایش را دربارۀ شکل توتالیتاریسم روبه رشد در 
اتحاد جماهیر شوروي، عیني تر و با حس عمیق تري نسبت به 
اهمیت و داللت شان، مدون کند. گسترده گي نابه هنجاري هاي 
انساني یي که اورول حاال با آن ها مواجه بود، به خوبي در این 
نقل قول ژرژ دوآمل بیان شده، که سوورین آن را به عنوان 
سرلوحۀ جزوه اش انتخاب کرده بود: »پیش ترها گالیله مجبور 
بود تحت تهدید شکنجه زانو بزند و اعتراف کند که زمین 
اعتراف مي کنند  زندانیان مسکو چیزهایي  نمي چرخد. حاال 

که هول ناکي شان کمتر از آن نیست.«
آن ها را در  احتماالً  یافت که  اورول در سوورین چیزهایي 
ذهنش ذخیره کرد تا بعداً استفاده کند. این جزوه شواهدي 
مفصل و پر از جزییات از محاکمه ها و تصفیه ها ارایه مي داد، 
تعداد  تخمین  محاکمه ها،  از  مختصري  تاریخچۀ  جمله  از 
کساني که تصفیه شدند و سرنخ هایي دال بر این که چرا این 
تصفیه ها و پاک سازي ها شروع شدند و چه گونه از محاکمه ها 
در  اورول  هم چنین  کردند.  استفاده  عموم«  »عبرت  براي 
تروتسکي  تحقیر  و  استالین  ترفیع  باب  در  ایده هایي  آن 
مثال،  عنوان  به  بودند.   1۹84 در  مهمي  همتایان  که  یافت 
توصیف  خدمت  در  مي تواند  سوورین  از  نقل  قول ها  این 
گلدستاین  امانوئل  و  بزرگ  برادر  دربارۀ  اورول  دیدگاه 
نه  قضات،  نه  نیست،  حقیقت  دل بستۀ  »هیچ کس  باشد: 
متهمان، نه وکالي مدافع، نه مطبوعات؛ چون همه مشغول 
تلنبار کردِن خفت  نام استالین و  ستایش آدمي مشخص به 
و خواري سر آقاي محترمي به نام تروتسکي اند.« سوورین 
تروتسکي را متهم ابدي مي نامد، »مجرم جاودان«. کساني که 
اسطورۀ جاذبۀ تروتسکي و نیروي شیطاني او را قبول دارند 
ـ  دشمنانش  حتا  ـ  و  آدم ها  زمین  تمام سوراخ سمبه هاي  و 
مار«  »مهرۀ  تروتسکي  که  باور  این  به  نسبت  کاویده اند،  را 

داشت، اتفاق نظر دارند.
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نگاهی به 

رمان هایی 

که دربارۀ 

توتالیتاریسم 

نوشته 

شده اند
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بوریس سوورین، تبعۀ فرانسه یکي از بنیان گذاران جزب كمونیست فرانسه، عضو 
كمیتۀ اجرایي كمینترن و سردبیر نشریۀ اومانیته بود. با این وجود، وقتي در سال 
تاریخچۀ بولشویسم،  به  1935، پژوهشي را زیر عنوان استالین- نظري اجمالي 
اتحاد  در  بختک  و جزوه اش،  بود  تحوالت روسیه شده  منتقد  عمیقًا  كرد،  منتشر 
جماهیر شوروي، طبق عنواني كه داشت، بر كیفیت كابوس گونه یي تأكید مي كرد 
كه خودش بعدًا در حوادثي كه در موطن سابقش رخ داد، آن را تجربه كرد. چاپ 
این اثر كوتاه در جوالی 1937، تقریبًا مصادف شد با بازگشت اورول از ماجراهاي 
شخصي یي كه با وحشت استالیني در هسپانیه تجربه كرده بود. به ضرس قاطع 
مي توان گفت كه بازگشت در همین زمان به او كمک كرد تا ایده هایش را دربارة 
شکل توتالیتاریسم روبه رشد در اتحاد جماهیر شوروي، عیني تر و با حس عمیق تري 

نسبت به اهمیت و داللت شان، مدون كند



از پروسۀ صلِح  افغانستان... 
ابراز داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجواد ظریف 
در این دیدار با گرامی داشت یاد وخاطرۀ شهید 
جایگاه  و  نقش  و  ربانی  برهان الدین  استاد 
افغانستان،  سیاسی  صحنۀ  در  وی  برجسته 
و  وحدت  از  حمایت  در  ایران  موضع  بر 
یکپارچگی و روند توسعه سیاسی و اقتصادی 

افانستان تاکید کرد.
آقای ظریف در این دیدار همچنین بر حمایت 
از تالش های جاری شورای  ایران  همه جانبۀ 
عالی صلح افغانستان در جهت تعمیق و تثبیت 
ثبات و امنیت در این کشور تاکید و آماده گی 
کشورش را برای ادامه رایزنی و مشورت  میان 

مسووالن دو کشور در این راستا اعالم کرد.
نقش  همچنین  ظریف  گزارش،  این  بنیاد  بر 
نخبگان سیاسی و فرهنگی به ویژه علما را برای 
هوشیاری در مقابل توطیه های دشمنان و حفظ 
به  افغانستان  مردم  آحاد  همبستگی  و  انسجام 
خصوص در آستانۀ برگزاری ریاست جمهوری 

در این کشور ضروری دانست.
وی همچنین تأکید کرد که ایران همواره و در 
افغانستان  مردم  کنار دولت و  در  هر شرایطی 
خواهد بود و از صلح و امنیت در این کشور 

حمایت می کند.
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
افغانستان هم در این دیدار خواستار همکاری 

ایران در زمینۀ تأمین صلح در افغانستان شد.
رییس شورای عالی صلح با اشاره به برگزاری 
چندین دور نشست نخبگان فرهنگی و علمای 
اسالمی در جهت کمک به صلح و آرامش در 
عالی  شورای  تالش های  ادامه  بر  افغانستان، 
و  اسالمی  کنفرانس  سازمان  طریق  از  صلح 
سایر سازمان های فعال در این زمینه در جهت 
بهره گیری از نقش و نفوذ علما و شخصیت های 
به حفظ و تقویت صلح،  برای کمک  اسالمی 

ثبات و امنیت در این کشور تأکید کرد.
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وزیر داخله در پیوند به حملۀ جمعه شب طالبان:

طالبان آشتی ناپذیرند

دفتر همکاری استراتژیک...
با دولت های اسالم آباد و کابل در زمینه اقتصادی، 
امنیتی  و  تکنولوژی  فرهنگی،  دیپلماتیک، 

می پردازد.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ساکی،  جنیفر 
باید  کابل  تاکید کرد که دولت  دیگر  بار  امریکا 
توافقنامه امنیتی با امریکا را به منظور حضور و 
باقی ماندن نیروهای این کشور در افغانستان پس 

از 2014 امضا کند.

وی افزود: ما به دولت افغانستان تاکید می کنیم تا 
این توافقنامه امنیتی را امضا کند. مشخص است 
این  اگر  و  است  یافتن  پایان  حال  در  زمان  که 
توافقنامه امضا نشود، هیچ نیروی امریکایی پس 

از 2014 در افغانستان باقی نمی ماند.

در پی حملۀ طالبان بر یک رستورانت در شهر کابل 
و قتل 21 تن، وزیر داخله افغانستان می گوید که چه 
موافقتنامۀ امنیتی امضا شود یا نشود، طالبان به دشمنی 

خود ادامه می دهند.
عمر داوودزی، وزیر داخله روز شنبه در محفلی که با 
اشتراک فرماندهان امنیۀ والیات در کابل برگزار شد، 
گفت اگر افغانستان موافقتنامه امنیتی را امضا کند یا 

نکند، طالبان همچنان به دشمنی خود ادامه می دهند.
واسکت های  و  سالح  به  که  مهاجمان  از  تن  سه 
انتحاری مجهز بودند، شام روز جمعه بر رستورانت 
در  که  کردند  اکبرخان حمله  وزیر  در  تاویرنا  لبنانی 
افغان   8 و  خارجی   1۳ شمول  به  نفر   21 آن  نتیجه 

کشته شدند.
امضا  را  امنیتی  معاهده  »اگر  گفت:  داوودزی  آقای 
کنیم یا نکنیم، این دشمن ما را به قرار نمی گذارد. این 
دشمن امنیت ما است، این دشمن عزت ما است و این 

دشمن آرامش مردم ما است«.
داد  نشان  حمله  این  افغانستان،  داخله  وزیر  باور  به 
سودی  نیز  طالبان  گروه  با  مصالحه  برای  تالش  که 
ندارد: »اگر کسی به این فکر بوده باشد که اگر امضای 
مردم  این  شاید  بیفتد،  تعویق  به  امنیتی  موافقتنامه 
]طالبان[ حاضر شوند بیایند به میز مذاکره، این حملۀ 
دیشب ثبات ساخت که چنین نیست. نه به میز مذاکره 

می آیند و نه ما را می بخشند«.
به  را  افغانستان  وزیر داخله گفت طالبان می خواهند 
انزوا بکشانند و این کشور را به قرون وسطی برگردانند. 
داووزدی گفت: »آن ها می خواهند که افغانستان را به 
قرون وسطی ببرند. این را باید برایشان بگویم که این 

خواب است و خیال است و محال است«.
وزارت داخله در واکنش به حمله بر این رستورانت، 
امنیتی  دهم  حوزه  جنایی  مدیر  و  حوزه  آمر  وظیفه 
پولیس را به دلیل »غفلت وظیفوی« به حالت تعلیق 

قرار داد.
عهده  بر  را  حمله  این  مسوولیت  طالبان  شورشیان 

گرفتند. 
واکنش ها

رویداد،  این  از  پس  ساعت ها  کرزی  جمهور  رییس 
آقای کرزی در  این حمله را محکوم کرد.  پیامی  در 
نشر  جمهوری  ریاست  دفتر  سوی  از  که  اعالمیه یی 
شد، این حمله را جنایتکارانه خواند و گفت که امریکا 
و ناتو باید با عامالن تروریسم مبارزه کنند. کرزی گفته 
است که امریکا هم با قربانی تروریسم دوست است و 

هم با عامل تروریسم.
این  نمایندۀ  که  کرد  اعالم  پول  بین المللی  صندوق 
انتحاری  این حمله  افغانستان در جریان  صندوق در 
کشته شده است. سازمان ملل نیز اعالم کرد چهار تن 
از کارمندانش جزو قربانیان این حمله انتحاری بودند.
دو  کرد:  اعالم  کانادا  خارجه  امور  وزیر  برد،  جان 

کانادایی در جریان این حمله کشته شدند.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل گفت: این چنین 
حمالت انتحاری علیه غیرنظامیان غیرقابل قبول هستند 
و نقض قوانین و حقوق بشر محسوب می شوند و باید 

هر چه سریع تر آن ها را متوقف کرد.
معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز گفت: دست کم 
21 تن که اکثرشان تبعه خارجی بودند، در جریان این 
حمله انتحاری کشته شدند اما نمی توان ملیت آن ها را 

بالفاصله پس از این حمله مشخص کرد.
سخنگوی طالبان نیز گفت: اتباعی از آلمان در جریان 

این حمله کشته شدند.
وزارت امور خارجه آلمان نیز اعالم کرد که نمی تواند 
این  در  کشور  این  شهروندان  از  تعدادی  کند  تائید 

حمله جان باختند.
امریکا  جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز اعالم کرد، هیچ یک از کارمندان سفارت این کشور 

در کابل جزو قربانیان حمله انتحاری نیستند.
این حمله در رستوران لبنانی های کابل رخ داد. یکی 
از منابع امنیتی افغانستان اعالم کرد: حمله انتحاری در 
نزدیکی این رستوران که برنامه یی برای خارجی های 
ساکن کابل برگزار کرده بود، زمانی رخ داد که مردی 

با کمربند انفجاری خود را منفجر کرد.
سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان نیز اعالم کرد، سه 
عامل انتحاری به رستوران نزدیک شده و یکی از آن ها 

خود را در داخل رستوران منفجر کرد.
داخل  به  نیز  مسلح  مرد  دو  انفجار  این  جریان  در 
به سوی  تیراندازی  به  اقدام  و  برده  هجوم  رستوران 

مهمانان کردند.
نیروهای  که  گرفته  صورت  حالی  در  حمله  این 
و  میالدی  اواخر سال جاری  تا  دارند  خارجی قصد 
افغانستان  از  دهه خود،  از یک  بیش  از حضور  پس 

خارج شوند.
انتخابات  برگزاری  از  پیش  امنیتی  نگرانی های 
ریاست جمهوری در اپریل سال جاری میالدی تشدید 

شده است.
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از تأمین امنیت انتخابات...
بر اساس گزارش نهادهای امنیتی از 6845 مرکز رأی 
دهی 414 مرکز در روز انتخابات به علت چالش های 

امنیتی مسدود خواهد بود.
این  که  کرد  خاطرنشان  انتخابات  کمیسیون  معاون 
کمیسیون، ۳2۳ مرکز جدید را به لیست مراکز رأی 

دهی افزوده است.
آقای هوتکی افزود: کمیسیون انتخابات آماده گی های 
الزم را برای برگزاری انتخابات تدارک دیده و هیچ 
مشکلی از ناحیه این کمیسیون وجود نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد که این کمیسیون، ۳ میلیون و417 
هزار و 2۳2 کارت رأی دهی جدید در سراسر کشور 
توزیع کرده که بیش از ۳4 درصد آن را زنان تشکیل 

می دهد.
به گفته او، کمیسیون لوایح و مقرراتی را به تصویب 

سه  در  انتخاباتی  برنامه های  اساس  بر  که  رسانده 
میزان  و  مردم  گیری  سهم  تخنیکی،  اصالحات  بُعد 

شفافیت در انتخابات، عملی خواهد شد.
نگرانی های  به  اشاره  با  انتخابات  کمیسیون  معاون 
ناحیۀ  از  شما  که  تشویش هایی   « گفت:  نماینده گان 
این  رفع  برای  و  داریم  هم  ما  دارید،  امنیتی  اوضاع 
نگرانی ها به گزارش نهادهای امنیتی اکتفا نمی کنیم و 
از مقام های محلی و ناظرین ساحه یی خود خواسته 
ارزیابی  برای  را  دهی  رأی  مراکز  گزارشات  که  ایم 

دقیق تر ترتیب کنند«.
داشت:  عنوان  انتخابات  شفافیت  میزان  مورد  در  او، 
کمیسیون انتخابات صد در صد در راستای شفافیت 

انتخابات تالش خواهد کرد.
عبدالرحمان هوتکی بیان کرد: » کمیسیون انتخابات به 
منظور شفافیت و کاهش تقلب با استفاده از تجربیات 

به  کشور  از  خارج  در  را  دهی  رأی  اوراق  گذشته، 
چاب رسانده، روند آگاهی دهی را آغاز کرده و به 
۳00 هزار ناظر از نهادهای داخلی و خارجی اجازه 

نظارت داده است«.
او افزود که در انتخابات پیش رو از دو نوع رنگ به 
صورت محسوس و نامحسوس استفاده خواهد شد.

آقای هوتکی، انتخابات پیش رو را پر چالش خواند 
و تأکید ورزید که کمیسیون انتخابات بدون همکاری 

نهادهای زیربط از عهده آن برآمده نمی تواند.
این  دایمی  و  موقت  کارمندان  اگر  وی،  گفته  به 
کمیسیون به تقلب متهم شوند؛ فوراٌ به نهادهای عدلی 
در  که  کاری  شد  خواهتد  معرفی  کشور  قضایی  و 

انتخابات های گذشته انجام نشده است.
انتخابات آینده ریاست جمهوری در شانزده هم حمل 

سال 1۳۹۳ خورشیدی برگزار می شود.

سیاست دوستی با تروریسم...
به موفقیت می انجامد که میان قربانی و تروریست 
مبارزه  تروریزم  عوامل  با  شده،  قایل  تفاوت 

صورت بگیرد.
در این خبرنامه آمده است که اگر نیروهای ناتو 
امریکا می خواهند  متحده  ایاالت  آن  در رأس  و 
باید  باشند،  همکار  و  متحد  افغانستان  مردم  با 

تروریزم را هدف قرار دهند.
تلقی نمودن  سیاست  افزود:  کرزی  رییس جمهور 
متحد  به عنوان  تروریزم، هر دو  قربانی و عامل 
گذشته  دهۀ  در  که  است  سیاستی  استراتیژیک، 
موجب قربانی های بی شمار در افغانستان شده و 

هیچ موفقیتی نداشته است.
او گفت: مردم افغانستان بر این باورند که پاکستان 
روند صلح  به  می توانند  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و 
در افغانستان کمک کنند. رسیدن به صلح ایجاب 
یک سیاست و استراتیژی روشن و تفکیک میان 
جانبداران و مخالفان صلح و آشتی افغانستان را 

می نماید.
رییس جمهوری مراتب همدردی عمیق خود را با 
خانواده های قربانیان داخلی و خارجی این حادثه 
تروریستی ابراز داشته و برای مجروحان از بارگاه 

خداوند متعال شفای عاجل تمنا دارد.

جامعۀ بین المللی افغانستان...
و  کابل  سوی  از  متعدد  تالش های  علیرغم 
واشنگتن، گفت وگوی صلح با شورشیان طالبان 

تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
با  جنگ  دهه  یک  از  پس  که  کرد  اذعان  نون 
تا  نبوده اند  توانا  المللی  بین  نیروهای  طالبان، 
کاماًل شورشیان را شکست بدهند. او طرفدار 
آلمان  سفیر  است.  طالبان  با  گفت وگو  آغاز 
گفت: »ما باید تالش کنیم تا طالبان را به عنوان 
دهیم.  در گفت وگوها شرکت  نیروی سیاسی، 
می توانند  که  هستند  گروه هایی  از  یکی  آنها 
بخشی از ساختار آینده باشند. این یک چالش 
که  گفت  آلمان  سفیر  همه،  این  با  است«. 
چگونگی و زمان آغاز گفت وگوها به تصمیم 

حکومت افغانستان بستگی دارد.

و  پاکستانی  بازنشسته  افسر  یک  شاه،  محمود 
تحلیلگر امنیتی به دویچه وله گفت که شکست 
به  تواند  می  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
او  بینجامد.  افغانستان  در  بزرگتری  آشفته گی 
گفت: »امریکایی ها افغانستان را ترک می کنند. 
آنها قادر نبوده اند تا گفت وگوها را پیش ببرند 
طالبان در جریان سیاسی  در شامل ساختن  و 
اند. من فکر نمی کنم که وضعیت  ناکام بوده 

در آینده بهتر شود«.
روابط هند، پاکستان و افغانستان

نون گفت که پیشرفت در روابط بین دو کشور 
اتومی جنوب آسیا، یعنی هند و پاکستان نه تنها 
برای افغانستان بلکه برای امنیت و ثبات تمام 
منطقه حیاتی است: »حکومت شریف می داند 
که پیوندها با پاکستان باید ترمیم شوند. هر دو 
کشور به یکدیگر به عنوان بازاری نیاز دارند؛ 

طوری که آنان می توانند تجارت دوجانبه خود 
را افزایش دهند. هند و پاکستان باید به یکدیگر 
مثل دوست بنگرند نه دشمن. این زمانبر است؛ 
نزدیکتر  هم  به  دو کشور  که  امیدوارم  من  اما 

شوند«.
بازنشسته  جنرال  مهتا  اشوک  حال،  همین  در 
فریدریش  »بنیاد  کنفرانس  در  هند  اردوی 
بین  خصومت  که  باور  این  که  گفت  ایبرت« 
در  صلح  ایجاد  مانع  آباد  اسالم  و  نو  دهلی 
که  »این  نیست:  »درست«  می شود،  افغانستان 
هند  اگر  شد  خواهد  آرام  افغانستان  بگوییم 
اشتباه  کنند،  پاکستان مشکل کشمیر را حل  و 
ارتباطی  هیچ  پاکستان  و  هند  تنش  است. 
بحران  که  داد  توضیح  او  ندارد.  افغانستان  با 
افغانستان بیشتر به چگونگی رابطه این کشور 

با پاکستان ارتباط دارد.



د وليس جرګې یوشمېر غړي وایي، چې په والیاتو کې يې د 

ژمي په موسم کې روغتیايي ستونزې ډېرې شوي خو ال هم 

ورته اړین خدمات نه دي رسېديل.

پاملرنه  جدي  ته  والیتونو  پرتو  لرو  چېرې  که  وايي،  هغوی 

ونيش نو ښايي ډېرې ستونزې را پیدا کړي. خو د عامې روغتیا 

خطر  د  ولسوالۍ   ۱۱۲ دوی  چې  وايي،  چارواکي  وزارت 

سیمې په نښه کړي او ورته پوره چمتووالی یې نیولی دی.

په وليس جرګه کې د بدخشان د خلکو استازې مېرمن فوزیه 

کويف وايي، چې د ژمي په پیل رسه د بدخشان د ۱۳ ولسوالیو 

ولسوالۍ  یادو  د  او  پرې شوی  اباد رسه  فیض  له  راتګ  تګ 

خلک له تاجکستان رسه رفت و امد کوي.

نوموړې ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، حتی د دغو 

ولسوالیو خلک تاجکستان ته د ویزې اخیستو لپاره فیض اباد 

ته راځي چې له ګڼو ستونزو رسه مخ دي.

د هغې په خربه، په یادو ولسوالیو کې یا کلینیکونه ډېر کم دي 

له لوري راځي؛ خو  تاجکستان  د  یا هم که شته هغه هم  او 

د ژمي په موسم کې د طبیعي پېښو لپاره زېرمه شوي درمل، 

مسلکي پرسونل او نور اړین وسایل شتون نه لري.

بدخشان کې روغتیايي ستونزې  ټول  په  مېرمن کويف وویل، 

یې  ودانۍ  چې  لیدلی  یې  کلینیک  داسې  حتی  شته،  ډېرې 

نه  تر اوسه هم فعاله  څلور کاله وړاندې جوړه شوې خو ال 

ده: )) په مرکز فیض اباد او شاو خوا ولسوالیو کې حتی درمل 

نشته او هغه چې له افغانستان رسه یې په ژمي کې اړیکې پرې 

کېږي هغه خو د تاجکستان له الرې ورته تګ راتګ کېږي، 

چې نه ډاکټر لري او نه هم درمل. ((

روغتیايي  چې  هم  څه  که  کې  سیمو  ډېرو  په  وايي،  هغه 

خدمات وړیا دي؛ خو درمل نشته او خلک روغتیايي خدماتو 

رسه درست الرسسی نه لري.

د خلکو  نورستان  د  په وليس جرګه کې  په همدې حال کې 

استازي مولوي احمدالله موحد ماندګار ورځپاڼې ته وویل، 

د نورستان هغه سیمې چې له کونړ او لغامن رسه نېږدې دي 

او الرسسی ورته اسان دی تر یوه ځایه روغتیايي خدمات شته 

خو په هغو ولسوالیو کې چې الرې یې بندې دي او یا لرې 

پرتې دي؛ هلته تر اوسه هېڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي.

د هغه په وینا، د نورستان ستونزه یوازې په ژمي کې نه وي، 

بلکې په ژمي کې زیاتېږي چې همدا اوس له لرو پرتو سیمو 

نه ورته داسې رپوټونه رسېديل چې ناروغۍ زیاتې دي؛ خو نه 

درمل شته او نه هم کلینیکونه.

د وليس جرګې یاد غړي وویل، د روغتیايي خدماتو نشتون، 

د خلکو غربت او د الرو بندېدل المل شوي چې خلک ګڼې 

ستونزې ولري او که ورته پاملرنه ونيش نو د ډېرو نورستانیانو 

په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر رسه مخ کېږي.

پورته  غږ  اړه  په  ستونزو  دې  د  دوی  کال  هر  وايي،  نوموړی 

برګمټال،  په   (( ده شوې:  نه  پاملرنه  ورته  اوسه  تر  کوي خو 

منډول، کامدېش، دواب او نورو ولسوالیو کې خلک له ګڼو 

نشته،  کلینیکونه  دي،  بندې  یې  الرې  دي.  مخ  رسه  ستونزو 

ډاکټران نه ورځي او  په خلکو کې سینه بغل، نس ناستی او 

نورې ناروغۍ پیل شوي دي.((

ماندګار  ترکستاين  کنشکا  ویاند  وزارت  روغتیا  عامې  د  خو 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې ژمي لپاره یې د ټول هېواد 

په  دمګړۍ  چې  کې  سیمو  هغو  په  او  نیويل  تدابیر  کچه  په 

واورو پووښل شوي او یا یې هم الرې بندې دي، له وړاندې 

نه درمل او نور طبي اړتیاووې ور استولې دي.

د ده په خربه، چې په ټول هېواد کې په یوویشت والیتونو کې 

۱۱۲ ولسوالۍ تر خطر الندې سیمې ښودل شوي دي، چې 

میلیونه  پنځه  اشاریه  یو  کې  سیمو  یادو  په  به  وزارت  روغتیا 

وګړي د ژمي په موسم کې تر روغتیايي پوښښ الندې ونیيس.

راپور  په هېڅ ځای کې داسې  اوسه  تر  وینا، دوی  په  د هغه 

نه وي  د دوی خدمات  هلته دې  تر السه کړی، چې  نه دی 

رسېديل که ورته ورسېږي ورته بشپړ چمتووالی لري.

نوموړي وویل، چې له دې وړاندې په هېواد کې د اتو وژونکیو 

ناروغیو پر وړاندې واکسین شتون درلود چې د دې ناروغیو 

افغانستان کې د سینه بغل  په  مخنیوی یې کاوه؛ خو دا چې 

ناروغي زیاته ده له همدې امله افغان دولت د دې ناروغۍ د 

مخینوي لپاره د سینه بغل د واکسین د تطبیق هڅې پیل کړې.

افغان  د  هېواد کې  په  لومړی ځل دی چې  دا  به خربه،  ده  د 

ماشومانو لپاره معريف شو، چې دمګړۍ یې د پيل کېدا چارې 

د روغتیايي  هېواد کې  په  روانې دي، چې  هېواد کې  ټول  په 

خدمتونو په برخه کې یو نوی تحول دی.

نوموړی وايي، دا واکسین د ټول هېواد په کچه په کلینیکونو 

کې موجود دی چې په وړیا ډولو ماشومانو ته تطبیق کېږي.

هغه زیاتوي، دا چې د دې واکسین چارې تازه پیل شوي کره 

شمېر نشته چې تر اوسه څومره ماشومان واکسین شوي دي؛ 

خو دا واکسین په هغو سیمو کې چې درنه واوره پرې ورېږي، 

صعب العبور سیمې دي او یا هم لرې پرتې ولسوالۍ او کيل، 

ورته  تدابیر  ټول  لېږل شوي،  نه  له مخکې  ته مخکې  هغوی 

نیول شوي او اوس یې د عميل کېدو چارې پیل دي.

ډاکټر ترکستاين په دې اند دی، چې دا واکسین ډېر اغېزمن دی 

او کورنۍ کوالی يش د خپلو ماشومانو په واکسین کولو رسه 

هغوی د سینه بغل له ناروغۍ وژغوري.

د عامې روغتیا وزارت ویاند وايي، په هېواد کې د سینه بغل 

دا  چې  ده،  ډېره  کچه  مړینې  د  ماشومانو  د  امله  له  ناروغۍ 

واکسین به یې په مخنیوي کې د پام وړ رول ولوبوي.

په ټول هېواد کې  ډاکټر کنشکا ترکستاين زیاته کړه، واکسین 

هغه چې د وسله والو مخالفانو تر ولکې الندې سیمې دي او 

که د افغان دولت، پلی کېږي ځکه د عامې روغتیا وزارت ټولو 

افغانانو ته روغتیايي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي چې پر 

وړاندې یې هیڅوک هم مخالفت نه کوي.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیستم y یک شنبه 29 جدی/دی y 1392 17 ربیع االول y 1435 19 جنوری 72014 www.mandegardaily.com

عامې روغتیا وزارت:

۱۱۲ ولسوالۍ تر خطر الندې دي

پایاِن یک دوران و...
)1(    نمرۀ قبولی در سياست خارجی

در عرصۀ سیاست خارجی نسبت به دیگر عرصه ها می توان 
نمرۀ بهتری به رییس جمهور کرزی داد. آقای کرزی به درستی 
»سیاست  با  کرد  سعی  و  رفت  خارجی  سیاست  سراغ  به 
مخالف تراشی« امتیازاتی را بگیرد. »سیاست مخالف تراشی«، 
که  اصلی  است؛  مذاکره  در  امتیازگیری  اصل  قدیمی ترین 
دانستن آن، نخستین گام در سیاست است. او اعتبار و جایگاه 
افغانستان را در سطح جهانی ارتقا بخشیده و رهبران جهان 

به این سیاست مدار جیلگ پوش احترام ویژه یی می گذارند.
برقراری  کرزی،  رییس جمهور  قوی  سیاست های  از  یکی 
»محورهای  از  یکی  و  بزرگ«  »شیطان  بین  سیاسی  تعادل 
»خرچ  دو  هر  از  توانست  که  طوری  به  است.  شرارت« 
دسترخوان« بگیرد. اما در سیاست متوازِن بین هند و پاکستان 
بازمانده گان  نزد  به  سفرا،  تقرر  در  اما  نشد.  موفق  چندان 
که  کرد  مقرر  را  آن هایی  و  دورۀ ظاهر شاه رفت  اشرافیت 
کنار  در  افغانستان  مردم  دشوارِ  روزهای  در  هم  روز  یک 

آن ها نبودند.
)2(  نمرۀ ناکامی در سياست داخلی

به طور  هیچ گاه  کرزی  رییس جمهور  که  بود  این جا  مشکل 
کامل به عالم سیاست کوچ نکرد و همواره یک خان قبیله یی 
مشاورین  توسط  برنامه های کشور  و  تصمیمات  ماند.  باقی 
می شد،  تعیین  داشتند،  قرار  پرده  پشت  در  که  او  خاِص 
بنابراین  نداشت.  وجود  عمومی  مشارکت  برای  هم  جایی 
واژۀ »ولسمشر« جانشین »رییس جمهور« شدـ اگرچه مفاهیم 
نتیجه  متفاوت اند و در  با هم  »ولسمشر« و »رییس جمهور« 

نمی توان این دو را به جای یک دیگر به کار برد.
که  همان طور  است.  خوانده  تاریخ  کرزی  رییس جمهور 
ظاهرشاه از طریق خوانین بر افغانستان حکومت کرد، جناب 
کرزی با »اربابان نو« که بعداً به نام »تیکه داران قومی« شهرت 
کرزی(  )جناب  او  می کند.  حکومت  افغانستان  بر  یافتند، 
»دسترخوان خانی« را پهن کرد و به جای »نان« دالر، زمین 

و چوکی داد.
معامله«  »سیاست  داخلی،  سیاست  در  کرزی  رییس جمهور 
در پیش گرفت و با داشتن »هنر معامله« موفق هم شد. برای 

مثال:
تقرر  فرمان   1۳8۳ جدی   2 تاریخ  به  کرزی  رییس جمهور 
پوهاند دکتور نذیراحمد شهیدی را به عنوان رییس پوهنتون 
کابل صادر کرد؛ اما هنوز رنگ امضایش خشک نشده بود که 
به تاریخ ۳ جدی 1۳8۳ فرمان داکتر اشرف غنی احمدزی را 

به عنوان رییس پوهنتون کابل صادر کرد.
مثال دیگر:

به هر  اما  بودم؛  نامزدوزیر زراعت  تا 27 حوت 1۳84  من 
دلیل در تاریخ 2 حمل 1۳85 وقتی اسامی وزرا اعالم شد، 
از دوستان داخل  بعداً  نبود.  به عنوان وزیر زراعت  نام من 
ارگ شنیدم که نام من توسط یکی از رهبران جهادی که در 
عین زمان وکیل شورای ملی نیز می باشد، خط خورده است.
این دو مثال را به این منظور عرض کردم که تا اندازه یی با 

معامله گری رییس جمهور آشنا شویم.
را  کنونی  دولت  عمل کرد  زبانی،  به  و  نوعی  به  کس  هر 
اقتصادی،... و نصب ها و تصمیمات  زمینه های سیاسی،  در 
غیرکارشناسی به زیر سوال می برد؛ اما تعداد کمی از آن چه 
سخن  است،  آمده  ملت  این  اجتماعی  وضعیت  سر  بر  که 

می گویند.
من با همۀ احترامی که برای رییس جمهور کرزی قایل بوده 
سمت  به  اجتماعی  مسایل  در  او  که  بگویم  باید  هستم،  و 
درستی حرکت نکرده و نخواهد کرد. چند نمونه به مصداق 

»مشت نمونۀ خروار« در این جا آورده می شود.

)1(    توزيع غيرعادالنۀ امدادهای بين المللی
رییس جمهور کرزی در روز افتتاح »لویه جرگۀ مشورتی« در 
تاریخ ۳0 عقرب 1۳۹2 گفت: یکی از بزرگ ترین دستاورد 
های دوازده سال گذشتۀ ما این بود که افغانستان دوباره خانۀ 

تمام افغان ها شد. 
این خانۀ مشترک، »بعضی ها  باید گفت که در  اما متأسفانه 

برابرتر اند«. برای مثال:
کریسچین   2007 اکتوبر   24 شمارۀ  در  سانپنفلد  مارک 
را  خود  امنیت  بهای  »بامیان  عنوان  زیر  سانیس مانیتور 
دالر  میلیون   1.۳ مبلغ  درصد  سی وپنج  نوشت:  می پردازد« 
برای انکشاف منطقه یی پنج والیت جنوبی که یازده درصد 
این  به   2002 سال  از  می دهد،  تشکیل  را  افغانستان  نفوس 
 ۹ در  بودجه  درصد  پانزده  و  است  گردیده  مصرف  طرف 
می سازد،  را  کشور  نفوس  درصد   2۹ که  شمالی   والیت 

مصرف گردیده است. 
اما سهم بامیان چه بوده است؟

 6 صفحۀ   201۳ جنوری   6 تاریخ  در  تربیون  تمپا  روزنامۀ 
خود می نویسد:

تکمیل   2015 سال  در  کجکی  بند  میلیونی  پنج صد  »پروژۀ 
خواهد شد.«

)2(    فارسی ستيزی
این  اما  نیست.  تازه یی  مسالۀ  افغانستان  در  فارسی ستیزی 
پیدا  تازه   روندی  کرزی  حکومت  زمان  در  فارسی ستیزی 
جرایدی  که  خورشیدی  پنجاه  دهۀ  در  مثاًل  است.  کرده 
هم چون خیبر، پکتیکا و افغان ملت دعواهای زبانی و قومی 
را به راه انداختند، هیچ گاه مقامات رسمی دولت یا اشخاص 

دانشگاهی وارد این دعوا نشدند.
اما در دولت سه پایه، جناب عبدالکریم خرم وزیر اطالعات 
و فرهنگ دولت اسالمی افغانستان، با ادبیات تهاجمی وارد 
میدان شد. وقتی که جناب خرم واژه های اصیل زبان فارسی 
فارسی ستیزِی  خواند،  »بیگانه«  را  »دانشگاه«  هم چون  دری 

دولتی نیز نضج گرفت.
از سوی دیگر، جناب خرم تنها نیست و شبکه های دیگری 
نیز در همدستی با یک دیگر عمل می کنند. مثاًل شورای ملی 
زندانی  را  عالی  تحصیالت  قانون  »دانشگاه«،  واژۀ  به خاطر 
می کند. اگر برای نسل جدید قرار باشد ملموس سازی شود، 
باید بگویم رفتار جناب خرم مانند رفتار سردار هاشم خان 
در سال ششم دهۀ سی قرن بیستم میالدی است. اما جناب 
خرم فراموش کرده که ما در چهارمین سال دهۀ دوم قرن 

بیست ویکم زنده گی می کنیم.
رییس جمهور کرزی در سخنرانی خود در »کنفرانس  اخیراً 
ملی انکشاف سالنگ در پنجاه سال آینده« گفته است: پشتو 
و فارسی را مخلوط کنید، قسمی که من در همین 12سال 

کردم )بی بی سی، 14 قوس 1۳۹2، مطابق 5 دسمبر 201۳(.
اما کریم خرم هم زمان با بی بی سی گفته بود که او با جدا 
کردِن زبان های دری و پشتو از همدیگر مخالف است )بی 
این  آیا  بی سی، 8 سنبلۀ 1۳85، مطابق ۳0 اگست 2006( 
دو جمله یک معنا ندارند؟ آیا فیصلۀ 8 حوت 1۳۹1 شورای 
وزیران که »استفاده از زبان ها و لهجه های بیگانه در رادیو و 
تلویزیون ممنوع است« خود نشانگر سیاسی سازی موضوع 

زبان نیست؟

)3(  تفرقۀ قومی
اکادمی علوم افغانستان در سال 1۳۹1 کتابی با عنوان »اطلس 
آن  بخش  یک  که  کرد  منتشر  افغانستان«  اقوام  اتنوگرافی 
پیشانی  در  را  افغانستان«  پشتون  غیر  اقوام  »اطلس  عنوان 
کرد.  نگاه  می توان  منظر  از چند  بخش  این  متِن  به  داشت. 
یکی منظر اخالقی مؤلف )؟( است و دیگری بخش علمی 

سازگاری   )Ethnography( مردم نگاری  مبنای  با  که  آن 
ندارد؛ این مردم نگاری بیش از آن که از سپهر دانش اجتماعی 
قومِی  تعصبات  از  برآمده  بگیرد،  نشأت  میدانی  پژوهش  و 

یک نهاد رسمی است.
آشکار  توهین  که  کرده  استفاده  عباراتی  از  مجاهد  جناب 
تکرار  که  عباراتی  است؛  قوم و یک مذهب  به یک  نسبت 
در  افغانستان  پیشیِن  متعصب  نویسنده گان  بعضی  مکرراِت 
علوم  اکادمی  اصلی،  مسوول  اما  است.  هزاره  قوم  مورد 
افغانستان است که هم چو آثار از دروِن آن بیرون می آید. این 
نوع آثار سبب سوءتفاهم و »هرج ومرج« نه تنها در جامعه، 

بلکه در مطالعات افغانستان نیز می شود.
اگرچه رییس جمهور کرزی به تاریخ ۳0 جوزای 1۳۹1 حکم 
برکناری چهار نفر را صادر کرد؛ اما این برکناری در بی اعتبار 
کدام  افغانستان«  غیرپشتون  اقوام  اتنوگرافی  اطلس  کردن 
نوشته ها هر  آمار و  عالم مطبوعات،  زیرا در  ندارد؛  تأثیری 
اندازه که بی اساس باشند، از برکنار کردِن چند نفر اثرگذارتر 

است.
»شفتالو«  بلکه  نکرد«  »شفشف  طاقت  عبدالواحد  جنرال 
باید  است.  آخر  ردیف  حرمت شکِن  طاقت،  جنرال  گفت. 
آن هایی را مسوول اصلی دانست که حرمت شکنی فرهنگی 

و قومی را باب کرده اند.
وجود  اقوام  بین  که  تفاوت هایی  تمام  با  افغانستان  در  اما 
همه جا  در  خود  قوِت  به  ملی  وحدت  روحیۀ  ولی  دارد، 
هست و قوم گرایی های کنونی کمتر آسیبی به وحدت ملی 

ما می رساند.
هرچند تعداد قوم گراها کم است، ولی صدای شان بلند است 
بلنِد آن ها سبب شده که دیگر اقوام  و گاهی این صداهای 

خیال کنند این ها بسیار زیاد اند.

)4(  فتح حريم پوهنتون کابل
است.  گذشته   1۳81 سال  عقرب   20 حادثۀ  از  سال  یازده 
آن چه مسلم است، آن شامگاه بدعتی بود برای نیروی پولیس 
که بی شرمانه حریم پوهنتون کابل را پاره کرد و خون چهار 
محصل را در سنگ فرش محوطۀ پوهنتون ریختاند )اسوشتید 

پرس 12 نوامبر 2002(.
این در حالی است که در بسیاری از کشور ها، پولیس و سایر 
نیروهای مسلح، حق ورود به دانشگاه را ندارند. این عقرب 

سیاه تر از سوم عقرب 1۳44 بود.
راوی  و  نوبل  ادبیات  جایزۀ  برندۀ  یوسا  وارگاس  ماریو 
بیشتر  می گوید:  کوچک«  و  بزرگ  »دیکتاتورهای  زنده گی 
از آن که دیکتاتورهای بزرگ فاجعه بار باشند، دیکتاتور های 

کوچک هستند که فاجعه بار اند«.
در افغاستان، هم ارباب بزرگ )چوکی دار خشت پخته( در 
اربابان کوچک  و هم  است  مقصر  افغانستان  مسایل جاری 
)چوکی داران خشت خام( مقصر اند. زیرا آن ها از ابتدا با پایۀ 
خشت خام وارد صحنۀ قدرت شدند. در حالی رییس جمهور 
کرزی رهبری قوی نبود، او را به »دیکتاتور سبک نو« تبدیل 
کردند؛ دیکتاتوری که بر خالف رای شورای ملی، وزیران و 
قضاِت سرپرست تعیین کرد و به عوض لویه جرگۀ قانونی، 
»لویه جرگۀ مشورتی« را برای بازگشت به عنعنۀ قبیله یی دایر 

کرد. 

 آغاز دوران جديد
ما  می شود.  شروع   1۳۹۳ سال  انتخابات  با  جدید  دوران   
انتخابات آزاد و عادالنه می خواهیم؛ انتخاباتی که رای مردم 
و  باشند  داشته  انتخاب  شانس  مردم  و  باشند  حق الناس 

نامزدان رانت گونه به صحنه نیایند.
قوم  میان  در  است.  »قوم محور«   1۳۹۳ سال  انتخابات 
»پشتون محور« است و در میان تیم قومی »فردمحور«. یازده 

برای  اقوام دیگر  از یک قوم نشان می دهد که  نامزد اصلی 
تبدیل شدن به نامزدان اصلی، موانع تاریخی و روانی دارند.

ترکیب قومی هر تیم عجیب وغریب است. معاونین می توانند 
بعضی  کنند.  نماینده گی  را  خود  اقوام  از  کوچکی  بخش 
اصلی،  نامزد  یازده  میان  از  من  ندارند.  خوبی  تیم  نامزدها 
تای شان  نُه  معاون  بیست ودو  میان  از  و  آن ها  تای  هشت 
را می شناسم. از میان این هشت نامزد اصلی، یکی افراطی 

مذهبی و دیگری شدیداً قوم گرا است.
ما ناگزیریم از بین این نامزدها یکی را انتخاب کنیم. آن چه به 
عنوان تفاوت میان یازده نامزد اصلی با رقابت میان دیدگاه ها 
ارایه می شود، در اصل تفاوت  اندکی است که به هیچ وجه 
طرفین را در مقابل هم قرار نمی دهد. به عبارت دقیق تر، بین 
پالیسی رییس جمهور کرزی و نه گانه هیچ گاه دوری وجود 

نداشته است.
اگر به گذشتۀ نامزدان ریاست جمهوری نظراندازی کنیم، تنها 
داکتر عبداهلل نامزدی است که در جامعۀ روشن فکری با ایراد 
و انتقادها از سیاست های دولت کنونی شناخته شده است. 
اما داود سلطان زوی که سابقۀ بسیار خوبی در شورا دارد، با 

پالن ها و برنامه های نو وارد صحنه شده است. 
پس  رقابت بین داکتر عبداهلل، و نه گانه است.

شور انتخاباتی سال 1۳۹۳ نسبت مستقیمی با پویایی مباحث 
این وضعیت مربوط  بین محصالن دارد.  سیاسی جاری در 
به امروز و دیروز نیست، بلکه در دهۀ 40 خورشیدی نقش 

بسیار مهمی در انتخابات داشته است.
در دهۀ 40، ما هفت هزار محصل داشتیم و اکنون 250هزار 
محصل داریم. محصِل امروز برخالف نسل آن روز )دهه 40( 
باد  زنده  شعار  نه  و  می دهد  سر  امپریالیسم  ضد  شعار  نه 
کارگران جهان؛ بلکه برای اصالحات دولت کنونی صدا را 
بلند کرده  است. پس نقش اساسی را در انتخابات آینده، نسل 

جوان مخصوصًا دانشجویان برعهده خواهند داشت.
بنده با تمام کاستی ها به آینده خوش بین هستم و دالیل آن 

از این قرار است:
تحت  افغانستان  اصالحی  شورای  مجمع  عضو  من   )1(
ریاست زنده یاد دکتور عبدالحی الهی بودم )او یک روشن فکر 
که  مدثر  مولوی  شادروان  بود(.  فلسفه  در  مخصوصًا  دینی 
از مالقات با رهبران طالبان از هلمند برگشته بود، آن ها را 
اصالحی  مجمع  که  کرد  پیشنهاد  و  خواند  نجات«  »فرشتۀ 
پشتیبانی خود را از حرکت طلبه های کرام اعالم کند. من با 
این پیشنهاد مخالفت کردم و گفتم نشود فرشته های نجات به 
»مالکان دوزخ« تبدیل شوند! نظرم توسط داکتر الهی و استاد 
فیض اهلل جالل تأیید و پیشنهاد رد شد. اما امروز همۀ مردم 

افغانستان چهره های واقعی طلبه های کرام را شناخته اند.
وقتی که طالبان کابل را تصرف کردند، ده هزار   )2(
دانشجو در دانشگاه کابل درس می خواندند که از آن جمله 
دانشگاه  رییس  آن زمان  در  من  بودند.  دختر  آن  چهارهزار 
کابل بودم. طالبان چهارهزار دختر را از حق تحصیل و 60 
استاد زن را از حق تدریس محروم کردند. امروز زنان خود 
از حق تحصیل و کار خود در برابر طالبان دفاع خواهند کرد.
نهادهای ضد فرهنِگ طالبانی در یک دهۀ اخیر   )۳(
به کمک جامعۀ جهانی و خود افغانستانی ها در شهرها رشد 
و  عالی  تحصیالت  مدنی،  جامعۀ  تقویِت  و  رشد  کرده اند. 
انتخابات، آزادی زنان، ارتش ملی و لذِت  معارف، اقتصاد، 
به  همه  و  همه  دموکراسی،  نیم بند  فضای  از  عادی  مردمِ 

خودی خود بازدارندۀ فرهنگ طالبانی استند.
البته نقش رسانه های اجتماعِی جدید مانند فیس بوک و تویتر 

را در بازدارنده گی فرهنگ طالبانی نباید فراموش کرد.
خواهد  سرنوشت سازتر  همه  از   1۳۹۳ سال  انتخابات  ولی 

بود، پس باید در این انتخابات شرکت کرد!
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که  می گوید  پاکستان  در  آلمان  سفیر 
خروج  از  پس  را  افغانستان  کشور  این 
او  گذاشت.  نخواهد  تنها  ناتو  نیروهای 
پاکستان  و  هند  بین  همکاری  همچنان 
حیاتی  آسیا  جنوب  در  ثبات  برای  را 

می خواند.
در حالی که زمان خروج کامل نیروهای 
نزدیک  افغانستان  از  خارجی  رزمی 
ثبات  درباره  تردید  و  شک  می شود، 
جنوب  منطقه  و  جنگزده  کشور  این 
تنها دولت های  نه  افزایش می یابد.  آسیا 

خارجی تالش می کنند تا در مورد ثبات افغانستان اطمینان 
بدهند، بلکه سازمان های غیر دولتی نیز مشغول برگزاری 

سمینارها و کنفرانس ها درباره آینده افغانستان هستند.
دو  »راه  برنامه  ایبرت«  فریدریش  »بنیاد  در سال 2010، 
دیپلومات  ترتیب  این  به  تا  کرد  آغاز  را  دیپلوماسی« 
از  را  منطقوی  کارشناسان  و  اردو  بازنشسته  افسران  ها، 
مرکزی،  آسیای  هند،  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 
برنامه  این  بیاورد.  یکجا  ایران  و  ترکیه  روسیه،  چین، 
تالش کرد تا گفتمانی را در مورد چگونگی تداوم آرامش 
آغاز  المللی  بین  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  در 

نماید.
را  روزه  دو  کنفرانس  یک  بنیاد  این  جنوری،   15 روز 
پایتخت  آباد،  اسالم  در  موجود  وضع  بررسی  پیرامون 

پاکستان برگزار کرد.

سیریل نون، سفیر آلمان در پاکستان پس از کنفرانس به 
دویچه وله گفت که سال 2014 سالی از چالش های متعدد 
است. با آن هم او درباره آینده افغانستان خوشبین است. 
نون افزود: »نیروهای ناتو به زودی خارج می شوند؛ اما 
این به آن معنا نیست که جامعه بین المللی افغانستان را 
فراموش خواهد کرد. آلمان همچنان اشتراک در بازسازی 
را ادامه خواهد داد و کمک اقتصادی خواهد نمود. آلمان 
خواهد  آموزش  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  همچنان 
نگران  نباید  »هیچ کس  که  کرد  تاکید  ادامه  در  او  داد«. 

باشد که دوستان افغانستان منطقه را ترک می کنند«.
گفت وگو با طالبان

برخی از کارشناسان امنیتی معتقدند که آینده افغانستان به 
موفقیت گفت وگوی حکومت افغانستان با طالبان بستگی 
دارد....                                        ادامه صفحه 6

آلمان:

جامعۀ بین المللی افغانستان را فراموش 
نمــی کــند
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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 
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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


