
است  قرار  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
مشترک  دفتر  واشنگتن  و  اسالم آباد  کابل، 
دفتر  این  ایجاد  هدف  کنند.  ایجاد  استراتژیک 
نظارت از روند انتقال و همچنین همکاری ها بین 

سه کشور خواهد بود.
»دفتر مشترک استراتژیک« بین سه کشور در حالی 
ایجاد می شود که نیروهای بین المللی تا پایان سال 
2014 افغانستان را ترک می کنند و ادامۀ امنیت در 
این کشور به همکاری پاکستان و ایاالت متحده 

امریکا وابسته است.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه روز 
کابل گفت:  در  کنفرانس خبری  یک  در  یکشنبه 
»اگر ایجاد دفتر همکاری های استراتژیک امریکا با 
افغانستان و پاکستان در راستای گسترش و بهبود 
همکاری ها بین افغانستان و ایاالت متحده امریکا 

ممد واقع شود، ما از آن استقبال می کنیم«.
موسی زی گفت که نظارت از تطبیق موافقت نامه 
بین  در سال 2012  که  استراتژیک  همکاری های 
اهداف  از  یکی  شد،  امضا  امریکا  و  افغانستان 

ایجاد این دفتر می باشد.
افغانستان و  این در حالی است که اختالف بین 
امریکا برسر...                       ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شنبۀ همین هفته دادستانی کل کشور اعالم کرد که 
شماری از رسانه ها، به پخش آگهی هایی می پردازند 

که با منافع ملی، ساز گار نیست.
بر اساس اطالعاتی که به اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
افغانستان رسیده،...                   ادامه صفحه 6

اختالف میان دو اتاق شورای ملی بر سر رییس کمیسیون 
رسیده گی به شکایات در قانون رسانه ها باال گرفته است.

سناتوران می گویند که اعضای مجلس نماینده گان نسبت به 
قانون رسانه ها خودخواهانه عمل می کنند.

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: » ضرورت 
به  رسیده گی  کمیسیون  رأس  در  مستقل  که شخص  است 
شکایت های رسانه یی در قانون رسانه ها قرار گیرد و مجلس 
عمل  مردم  خواست  مطابق  مورد  این  در  باید  نماینده گان 

کند«.
                                                  ادامه صفحه 6کشیده گی میان دو اتاق...  

بر  که  نماینده گانی  علیه  می گوید،  کابل  شهردار 
دعوا  اقامۀ  کرده اند،  وارد  را  بی بنیاد  اتهامات  او 

می کند.
شهردار  مجلس  نماینده گان  برخی  آن که  از  پس 
کابل را به غصب زمین متهم کردند، محمد یونس 
نواندیش با تاکید بر این که برای اثبات این ادعاها 
برای هر  دادستانی مراجعه خواهد کرد گفت:  به 

نوع حساب دهی آماده هستم.
کابل روز گذشته  نواندیش، شهردار  محمدیونس 
اعضای  اتهامات  رد  با  خبری  کنفرانس  یک  در 
به خارج سفر  تداوی  برای  » من  مجلس، گفت: 
که  شده  ادعا  مدت  این  در  گویا  و  بودم  کرده 

شهردار در ترکیه خانه خریده و تابعیت این کشور 
حتی  من  که  کنم  تاکید  باید  اما  است،  گرفته  را 
در سخت ترین شرایط افغانستان را ترک نکردم و 

اکنون نیز نخواهم کرد«.
و  مواصالت  کمیسیون  رییس  قیس،  حسن 
مخابرات مجلس نماینده گان چندی پیش با ابراز 
این که شهردار کابل در غصب زمین دست دارد، 
این کمیسیون  نواندیش هیأت  آقای  بود که  گفته 
بود،  رفته  کابل  شهرداری  به  بررسی  برای  که  را 

توهین و تحقیر کرده است.
شهردار کابل با اشاره به این که ما به نماینده گان 
مردم احترام داریم،...                ادامه صفحه 6

 اتحادیۀ ملی ژورنالیستان:
 فشارهای دادستانی بر 

رسانه ها مبنای قانونی ندارد
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شهردار کابل در پیوند به اتهامات برخی نماینده گان مجلس:
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بیت  تعبیر همان  به  از چهار سال  نجفی پس 
اما  است...«.  کرده  باز  »لب  بیـدل  ابوالمعانی 
پرسش این جاست که چرا او در این روزهای 
قرارداد  امضای  از  رییس جمهور  که  حساس 
به  و  می ورزد،  خودداری  امریکا  با  امنیتی 
انتخابات بیشتر از سه ماه باقی نمانده، چنین 
نابه هنگام بانگ سر می دهد؟ آیا این یک بازی 
اشارۀ  به  می خواهد  نجفی  که  است  سیاسی 
ولی نعمت خویش، ذهن مردم افغانستان را در 
پیوند به نتایج انتخابات آینده مخدوش سازد؟  
باشد  مقدمه یی  سخنانی  چنین  پخِش  شاید 
برای آن بازی سیاسی که اگر نامزد آن جناح 
رسیده  نان ونوایی  به  آن  از  نجفی  که  سیاسی 
پیروز نشود، آن گاه بهانه یی وجود داشته باشد 

برای نپذیرفتن نتایج انتخابات!
این که  بر  مبنی  دارند  وجود  دیدگاه هایی 
امضا  برای  کرزی  حامد  دلیِل  بزرگ ترین 
نکردِن قرارداد امنیتی این است که باید امریکا 
را  آن  و  کند  حمایت  او  نظِر  مورد  نامزد  از 
بنیاد  اما اگر چنین نشد، بر  بر کرسی بنشاند. 
سخنان نجفی، آن نامزد می تواند بهانۀ مداخلۀ 
را  انتخابات  نتایج  و  آورده  میان  به  را  امریکا 

نپذیرد. 
یا  به وسیلۀ یک  انتخابات  نتایج  نپذیرفتن  اما 
چند تن از نامزدان ریاست جمهوری، می تواند 
رو  مهار  غیرقابل  فاجعۀ  یک  با  را  افغانستان 
به رو سازد. گاهی یک جمله می تواند به مانند 
من  آید.  فرود  باروت  انبار  بر  روشن  کبریتی 
یک  افغانستان  و  نشود  چنین  که  امیدوارم 
انتخاباِت روشن و شفاف را پشت سر بگذارد. 
ولی اگر غیر آن شد، از هم اکنون نجفی با آن 
بر  را  ناگوار  وضعیِت  مسووولیت  گفته هایش 

دوش گرفته است. 
شاید هم نجفی چنین سخنانی را به اشارۀ حامد 
کرزی شلیک می کند تا امریکا را در پیوند به 
و  عقب نشینی  به  کرزی  حامد  خواسته های 

تسلیم وادارد!
ریاست جمهوری،  دوم  انتخابات  از  پس   
چنین  افغانستان  اجتماعی  ذهنیت  بیشترینه 
نهایی  نتیجۀ  انتخابات  آن  در  که  است  بوده 
را رای های سیاه و تقلب آلود رقم زده است. 
نجفی در آن هنگام رییس داراالنشای کمیسیون 
تقلب  این همه  مسوولیِت  پس  بود،  انتخاب 
کمیسیون  اجرایی  بخش  همان  به  برمی گردد 

که نجفی آن را رهبری می کرد؛ بنابرین می توان 
به وی  نیز  تقلب  آن همه  مسوولیِت  که  گفت 
به وسیلۀ  بار  بار  او  بود که  برمی گردد. چنین 
پارلمان و رسانه ها به تقلب در انتخابات به نفِع 
حامد کرزی متهم شد. چنان که در نامۀ 414/ 
204 مورخۀ  18/ 4/ 1390 »ریاست عمومی 
سمع شکایات و عرایض ریاست جمهوری« که 
به امضای اسداهلل وفا رییس آن ریاست جهت 
تحقیق به »کمیتۀ عالی نظارت بر راهبرد مبارزه 
با  با فساد و ارتشا« فرستاده شده و 47 برگه 
آن پیوست است، نجفی متهم است که گفته: 
ساختم،  رییس جمهور  من  را  کرزی  »حامد 
هم چنان  می شد«.  رییس جمهور  عبداهلل  ورنه 
به دست داشتن در قتل   نامه متهم  این  او در 
گستردۀ  فساد  و  هرات  ترانسپورت  رییس 
مالی نیز شده است. نجفی با چنین ادعایی در 
همان زمان نه تنها مشروعیت انتخابات گذشته، 
دوم  دور  ریاست جمهوری  مشروعیت  بلکه 
کرزی را نیز زیر سوال برده بود. افسوس که 
دستگاه های عدلی کشور نه تنها پروندۀ اتهام 
نیز  او  از  دفاع  به  بل  نکردند؛  پی گیری  را  او 
پرداختند. من در این پیوند نوشته هایی داشتم 
که در روزنامه  های آرمان ملی و ماندگار به نشر 
خواسته  رییس جمهور  از  آن ها  در  و  رسیدند 
خود  نظامِ  مشروعیت  از  و  برخیزد  تا  بودم 
پاس داری کند. ولی نتیجه آن شد که من سال 
گذشته در همین شب و روز ها به دلیل شکایت 
قرار  پولیس  پیگرد  زیر  ماه  نجفی، مدت یک 
مرا  بازداشت  حکم  کل  دادستانی  و  داشتم 
بر  من  دادخواهی  حق  بود)البته  کرده  صادر 

نجفی هم چنان برجای خود باقی است!(. 
ریاست  دومِ  دور  پایاِن  در  نجفی  اکنون 
و  است  کرده  باز  لب  کرزی  جمهوری 
بگوید  و جهان  افغانستان  مردم  به  می خواهد 
انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری  تنها  نه  که 
افغانستان یک پروسۀ مشروع نبود، بلکه نظام 
ندارد.  مشروعیت  نیز  انتخابات  آن  از  برآمده 
اما گره های چرکینی که نجفی در سیاست و 
باید  است،  آورده  پدید  افغانستان  انتخاباِت 
چنین  از  همیشه  افغانستان  شوند.  گشوده 
گره های چرکین رنج برده است. نمی دانم برای 
یک تن که هیچ سود و ثمرش در این سرزمین 
معلوم نیست، چرا این قدر میدان داده می شود 
تا با تمام پروسه های دموکراتیک کشور بازی 

تاریخ  در  را  فراوانی  چرکیِن  گره های  و  کند 
معاصر کشور برجای گذارد.

من  به  گالبرایت  »پیتر  که:  است  گفته  نجفی 
زنگ زد و گفت اگر نتایج مقدماتی انتخابات 
می کنی!«  را  خودت  گور  کنی،  اعالم  فردا  را 
چرا  نحفی  که  این جاست  پرسش  حال 
یک چنین حقیقتی را برای مردم افغانستان در 
همان زمان افشا نکرد؟ چرا با پارلمان کشور 
در  چرا  را  چیزی  چنین  نگذاشت؟  میان  در 
کمیسیون  رییس  با  چرا  نکرد؟  مطرح  کابینه 
نگذاشت؟  میان  آن در  انتخابات و کمیشنراِن 
و اگر در میان گذاشته، چه زمانی بوده است؟

شهروند  هر  که  است  روشن  امر  یک  این   
منافع  مغایر  رویداد  یک  با  که  زمانی  کشور 
ملی برمی خورد، باید آن را افشا سازد و نباید 
خاموشی  دلیلی  هر  به  اگر  بماند.  خاموش 
حقیقت  کتماِن  مفهومِ  به  کاری  چنین  گزید، 
افغانستان،  جزای  قانون  به  مطابق  است. 
کتمان حقیقت خود جرم است. بدین اساس، 
نجفی بزرگ ترین جرم را در برابر بزرگ ترین 
انتخابات  یعنی  افغانستان  ملی  دستاورد 
مرتکب شده است. نمی دانم آیا در این کشور 
نظام عدلی و قضایی و جود دارد که این مرد 
تا  بکشاند  محاکمه  به  را  رییس جمهورساز 
تقلب های انتخاباتِی گذشته بیشتر آفتابی شود 

یا نه! 
من همان زمان به آقای نجفی نوشته بودم که 
این ماجرا نقطۀ پایان ندارد. حاال هم می گویم 
که این ماجرا را درازتر از آن است که نجفی 
می خواهد آن را با چنین بازی های  ساده انگارانه 
پایان دهد. اگر ما حافظۀ تاریخی نداریم، این 
حافظۀ  تاریخ  که  باشیم  داشته  یاد  به  را  نکته 

شگرفی دارد!
پرتیراژ  روزنامه های  از  یکی  در  گزارشی  در 
پس  را  سخنان  این  نجفی  که  خواندم  کشور 
پشین  دفاع  وزیر  کتاب  که  می گوید  آن  از 
امریکا رابرت گیتس، در پیوند به چه گونه گی 
انتخابات دوم ریاست جمهوری افغانستان نشر 
از  خاطراِت  نقل  به  این روزنامه  شده است. 
یک  تالش ها،  این  »...نتیجۀ  می نویسد:  او 
بر  حتا   2009 انتخابات  بود؛  کثیف  انتخابات 
مبنای معیارهای افغانستان نیز بسیار آلوده بود. 
آرای  با  زیادی  صندوق های  انتخابات  آن  در 
بین المللی  ناظران  یافته های  شد.  پر  تقلبی 
بعدها نشان داد که تقریبا یک سوم آرا، تقلبی 

بود.«
کشوری  امریکاست؛  دفاع  وزیر  سخنان  این 
که ظاهراً همۀ مقدرات افغانستان را در دست 
سیاسی  ماست مالی های  با  نجفی  حال  دارد. 
انتخابات،  مداخله گران  که   بگوید  می خواهد 
امریکایی ها بودند! اگر چنین هم باشد، بازهم 
آن  در  آقا!  که:  می آید  میان  به  پرسش  همان 
زمان  چه کسی ُمهر سکوت بر دهانت کوبیده 
نکردی  باز  کام  تا  الم  سال  چهار  تا  که  بود 
که  کرسی  آن  از  دیگر  ماه  سه  تا  که  حال  و 
بر بنیاد خدمت گزاری ها به ولی نعمت خود به 
با  می خواهی  می شوی،  رانده  آورده ای  دست 
چنین سخنانی در میان مردم راه پیدا کنی؟... 
نام  تاریخ  که  باش  داشته  باور  نجـفی،  آقای 
اما  داشت،  خواهد  حافظه  به  جاودانه  را  تو 
انتخابات دوم  متقلبان  فهرسِت همۀ  در صدر 

ریاست جمهوری افغانستان!
من فکر می کنم که بهتر است تا دستگاه های 
پروندۀ  بررسی  کشور،  قضایی  و  عدلی 
رسمی  نامۀ  بنیـاد  بر  را  نجفی  انتخاباتی 
عرایض  و  شکایات  سمع  عمومی  »ریاست 
انتشار  تازه  که  اسنادی  و  جمهوری«  ریاست 
یافته است آغاز کند، تا باشد پنـدی گردد به 
آنانی که هم اکنون رهبری کمیسیون انتخابات 

را بدون استحقاق در دست دارند.
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پرتو نادری

محاکمۀ نجفی
 ُممِد سالمِت انتخـاباِت  پیش روست!

 

این روزها تمام اعضا و ارکان دولِت آقای کرزی را مفاهیمی چون 
به خود مشغول  ملی« و »حاکمیت ملی« چنان  »منافع  ملی”،  »غرور 
این مفاهیم ندارد.  از  باالتر  افغانستان مشکلی  کرده که فکر می شود 
ـ  دولت  ساحِت  در  انکار  غیرقابل  مفاهیمی  هرچند  مفاهیم  این 
ملت هاست، ولی در قرن بیست ویکم با نگاهی متفاوت به آن ها دیده 
می شود. این مفاهیم حاال آن بار معنایی را که در قرن های نوزده و 
بیست داشتند، ندارند. دلیل آن هم می تواند کاماًل روشن باشد، چون 
ما دیگر در عصر جهانی شدن زنده گی می کنیم و بسیاری مفاهیم با این 

عصر، بار معنایِی تازه یی یافته اند. 
وقتی برخی اقدام ها و اظهارنظرهای مسووالن را این روزها می شنوم، 
و  می کند  زنده گی  سرد  جنِگ  عصر  در  جهان  هنوز  می کنم  فکر 
با مفاهیم این دوره، به مسایل جهان و مناسباِت  دولت مردان کشور 
دلیل  به  سرد  جنگ  عصر  در  می کنند.  نگاه  کشورها  میان  موجود 
این که جهان به دو قطِب متضاد و متخاصم تقسیم شده بود، کشورها 
عمدتًا متأثر از همین وضع در تعامل با یک دیگر برخورد می کردند. 
جهان، جهاِن دوقطبی بود؛ جهان خیر و شر، جهان استعمارگران و 
این  ادبیاِت  سرمایه داران.  و  زحمت کشان  جهان  استعمارشونده گان، 
جهان بدون شک ادبیات خاصی بود. رونالد ریگان رییس جمهوری 
هیوال  بود،  معادله  مقابِل  طرف  که  را  سابق  شوروی  امریکا،  اسبق 
کشورهای  برخی  و  امریکا  نیز  سابق  شوروی  رهبران  و  می خواند 
غربِی دیگر را امپریالیست های جهان خوار می نامیدند. در چنین جهانی 
پیش مشخص اند،  از  دشمنی ها  و  دوستی ها  می شود،  ساده  همه چیز 
جهاِن جدید  در  اما  شده اند.  تعیین  پیش  از  اصطالحات  و  واژه گان 
که پس از فروپاشی نظام های کمونیستی شکل گرفت، دیگر مسایل 
سیاه  به  دیدگاه ها  است،  متکثر  و  متنوع  جهان،  نیستند.  ساده  چنان 
و سفید فروکاسته نمی شوند و مناسبات یک بعدی نیستند. به همین 
دلیل، روابط کشورها نیز متأثر از چنین دیدگاه هایی به گونۀ بنیادی 
تغییر یافته اند. روس ها با امریکایی ها با وجود برخی اختالفات روی 
یک میز می نشینند و گفت وگو می کنند و در بسیاری از مسایل جهانی 

نیز موضع گیری های واحدی دارند. 
ادبیات  رنگ وبوی  کشور  دولت مردان  ادبیات  اخیر،  روزهای  در  اما 
جنِگ سرد را به خود گرفته است. وقتی آقای کرزی و یا سخنگویان 
بلشویک  تمام عیار  این است که یک رهبر  او چیزی می گویند، مثل 
سخن می گوید. این مسأله در سال های اخیر به وجود آمده و بر سر 
امضای توافق نامۀ امنیتی شدت یافته است. آقای کرزی و همکاران او 
در ارگ، این روزها از ادبیات طالبان و حزب اسالمِی آقای حکمتیار 
رهبر  که  است  این  مثل  می گویند،  سخن  آن ها  وقتی  می برند.  بهره 
طالبان سخن می گوید. حتا زمانی که آقای کرزی حمله به رستورانت 
لبنانی ها را محکوم می کرد، به نحوی سخن می گفت که کمتر از آن 
که  می شد  فکر  بیشتر  و  می رسید  مشام  به  طالبان  با  مخالفت  بوی 

تهدیدی علیه امریکاست. 
در  آگاهی ها  برخی  نشر  به  حکومت  رسانه های  دفتر  واکنش 
جامعۀ  با  ارگ  سیاست های جدید  از  دقیقًا  نیز  تصویری  رسانه های 
اقدام،  تازه ترین  در  رسانه های حکومت  دفتر  می شود.  ناشی  جهانی 
شماری از رسانه ها را به دلیل نشر آگاهی هایی که گفته می شود منبع 
مالی مشخصی ندارند و از امضای توافق نامۀ امنیتی در آن ها حمایت 
این  به گفتۀ مسووالن  دادستانی کل معرفی کرده است.  به  می شود، 
دفتر، برخی رسانه ها با نشر چنین آگاهی هایی، می خواهند نشان دهند 
که دیدگاه مردم افغانستان نسبت به امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا 
این همه  چرا  توافق نامه  امضای  که  نیست  معلوم  حاال  است.  مثبت 
باعث درد سر ارگ نشینان شده است که حتا می خواهند جلو سخنانی 

را بگیرند که منسوب به شهروندان کشور می باشد. 
در این که بسیاری از رسانه های کشور از سوی کشورها و نهادهای 
المللی و حتا برخی کشورهای همسایه تمویل می گردند، جای  بین 
تردید وجود ندارد؛ ولی به نظر نمی رسد که این موضوِع تازه یی باشد 
و دولت افغانستان در شب و روزهای اخیر از آن آگاهی یافته باشد. 
وقتی شخص آقای کرزی از سازمان های استخباراتی امریکا و ایران 
از سوی کشورهای  نیز  برخی رسانه ها  پول می گیرد، حتمًا  هم زمان 
خارجی کمک های مالی دریافت می کنند. مگر همین دفتر رسانه های 
دریافت  بین المللی  نهادهای  سوی  از  مالی  کمک های  حکومت، 
خاصی  نهادهای  را  ارگ  کارمندان  خاِص  حقوق  مگر  نمی کند؟ 

نمی پردازند؟ 
در پِس این حرف ها و اقدام ها بدون شک دیدگاه های تازۀ ارگ نشینان 
مواضِع  صحت  ایدیولوژی گرایی،  با  می کنند  تالش  که  است  پنهان 
خود را به اثبات رسانند. ایدیولوژی چنین توانی را دارد که جهان را 
ایدیولوژی می خواهد بگوید که دشمن  به سیاه و سفید بخش کند. 

کیست و دوست کدام است. 
آقای کرزی حمله به رستورانت لبنانی ها را تقبیح نکرد؛ چون طرف 
فقط  دوپهلو  سخناِن  با  او  داشتند.  قرار  ناراضی«  »برادران  او  مقابِل 
امریکا را محکوم کرد. شاید روزی هم برسد که شعار اصلِی آقای 
فعلی اش صادق  موضع گیری های  در  او  آن که  به شرط  )البته  کرزی 
به  توجه  با  شود.  امریکا«  جهان خوار  امپریالیسم  بر  »مرگ  باشد( 
موضع گیری های متناقض و چندپهلوی جناب کرزی، هیچ بعید نیست 
که بازهم افغانستان وارد دور باطِل ایدیولوژی گرایی شود. از جانب 
دیگر اگر قرار باشد با چنین اقدام هایی روحیۀ ملی در کشور به وجود 
آید، نیاز است که نخست دروازۀ آزادی بیان و رسانه ها در کشور را 
بست؛ زیرا در موجودیت آزادی بیان و رسانه ها، ایدیولوگ های ارگ 

به اهداِف خود دست نمی یابند.

ایدیولوژی گرایی؛
 حربۀ تـازۀ ارگ نشینان
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دبیر کل سازمان ملل اعالم کرد هرگونه اقدامات قضایی 
یا اداری که اسراییل با هدف تغییر وضعیت قدس انجام 

می دهد »غیر قانونی« است.
کل  دبیر  مون،  کی  بان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مراکش  پادشاه  محمد ششم،  به  نامه یی  در  ملل  سازمان 
تاکید کرد: هرگونه اقدام قضایی یا اداری مقامات اسراییل 
با هدف تغییر ماهیت و وضعیت شهر قدس به هیچ وجه 

قانونی نیست.
رسمی  خبرگزاری  توسط  آن  متن  که  نامه  این  در  وی 
قوانین  با  اقداماتی  تاکید کرد: چنین  منتشر شد،  مراکش 
بین المللی تناقض داشته و راهکار تشکیل دو کشور را 

به چالش می کشاند.
پیشتر پادشاه مراکش با ارسال دو نامه به بان کی مون و 
به  نسبت  کاتولیک های جهان  رهبر  اول،  فرانسیس  پاپ 
هرگونه توافق صلحی که به ادامه اشغالگری های اسرائیل 

بینجامد هشدار داده بود.
رژیم  اخیر  اعالم  از  پس  ملل  سازمان  دبیرکل  نامه 
صهیونیستی مبنی بر تصمیم این رژیم برای احداث 1076 
از 800  بیش  اشغالی و  واحد مسکونی جدید در قدس 

واحد مسکونی در کرانه باختری ارسال شد.

نشانه های برقراری آتش بس در سوریه
محله برزه در شمال دمشق واقع شده که دارای سه منطقه 
تازه ساز با خانه های از پیش ساخته شده، منطقه قدیمی و 

منطقه فقیرنشین عش الورور تقسیم می شود.
جنگ های  صحنه  گذشته  ماه  پانزده  طی  منطقه  این 

خونینی بوده است.    
مثل سایر نقاط سوریه، همه چیز با تظاهرات آرام مردم 
از سرکوب خونین تظاهر کنندگان  بعد  شروع شد ولی 
توسط نیروهای دولتی، برزه میدان نبردهای مسلحانه شد.

اما برزه خصوصیات خاصی دارد.
می  زندگی  البلد  برزه  دره  در  آن  سنی  ساکنان  اکثریت 

کنند و علوی های هوادار بشار اسد، 
اکثراً در عش الورور درکوه قاسیون 

سکونت دارند.
با آتش  این کوه  از  نیروهای دولتی 
توپخانه و موشک به برزه و و سایر 

نقاط در غوطه، حمله می کردند.
بدترین  صحنه  البلد  برزه  دره 
عالوه  است.  بوده  ها  خشونت 
نیروهای  آتشبارهای  حمالت  بر 
دولتی، کمیته های مردمی، که ارتش 
دفاع ملی نام گرفته و اکثرا از اقلیت 
این  در  است،  شده  تشکیل  علوی 
منطقه دست به آدم ربایی و کشتار 

جمعی می زدند.
برقرار  بس  آتش  برزه  در  حال  اما 

شده است.
سوریه  آزاد  ارتش  با  سوریه  ارتش 
از نیروهای مسلح مخالف بشار  که 
رسیده  توافق  به  شده  تشکیل  اسد 
است که که در ازای تحویل سالح 
های سنگین نظیر تانک، ارتش آزاد 
غیرنظامی  پلیس  بعنوان  تواند  می 

مسئول پاسداری از مناطق هم جوار باشد.
بر اساس این توافق خانواده هایی که خانه وکاشانه خود 

را رها کرده اند می توانند به مناطق خود باز گردند.
طرف  هردو  نیروهای  اکنون  بازرسی  های  پست  در 

درگیر، کنارهم ایستاده و با هم غذا می خورند.
نیروهای متخاصم که تاکنون دست به کشتار یکدیگر می 

زدند حال به توافق رسیده اند.
برزه از نظر استراتژیکی اهمیت زیادی دارد زیرا در مسیر 
جاده منتهی به الذقیه قرارگرفته است که نیروهای دولتی 

باید سالح های شیمیایی را به بندر آن برسانند.
گرسنگی تا تسلیم

اما در دیگر نقاط سوریه ارتش این کشور کماکان سیاست 
»گرسنگی دادن تا تسلیم« را ادامه می دهد.

ورود  راه  ارتش  مخالفان،  کنترل  تحت  مناطق  در 
وادار  را  مخالفان  نیروهای  تا  است  بسته  را  موادغذایی 

به تسلیم کند.
شمال  در  واقع  یرموک،  فلسطینی  آوارگان  اردوگاه  در 
دمشق، بیش از پنجاه غیرنظامی، از جمله چندین کودک 

در اثر گرسنگی جان سپرده اند.
فلسطینیان اردوگاه معظمیه در حومه غربی دمشق هم با 
گرسنگی دست و پنجه نرم کردند تا جایی که نیروهای 

مخالف مجبور به تسلیم شدند.
زمان برقراری این آتش بس برای دولت سوریه اهمیت 

زیادی دارد زیرا دولت می تواند نشان دهد که قادر به 
برقراری آتش بس بدون تالش های بین المللی است.

دولت سوریه هم چنین می خواهد نشان بدهد که نیازی 
به صلحبانان سازمان ملل متحد ندارد.

مایل  وجه  هیچ  به  سوریه  جمهوری  رییس  اسد  بشار 
نیست که پای نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد 

به کشورش باز شود.
اند که  بارها گفته  در همین حال اعضای دولت سوریه 
جمهوری  ریاست  دوره  خاتمه  در  دارد  حق  اسد  بشار 

خود در انتخابات 2014 شرکت کند.
اما ارتش دفاع ملی سوریه عالقه یی به برقراری مذاکرات 
یک  صورت  به  که  ارتش  این  دهد.  نمی  نشان  صلح 
بسیاری جرایم  به  است،متهم  آمده  در  نیروی جایگزین 

از جمله ربودن بازرگانان در مناطق تحت کنترل دولت 
است و تا کنون صدها هزار دالر در ازای آزادی آنها پول 
دریافت کرده است. در نتیجه برقراری صلح و آشتی از 

نظر اقتصادی به ضرر آن تمام خواهد شد.
مبارزه قدرت در داخل سوریه

با این که ظاهراً رژیم بشار اسد یک پارچه و پرقدرت به 
نظر می رسد اما در واقع چندین مرکز قدرت در سوریه 

وجود دارد.
نظیر  خارجی  نیروهای  بین  و  داخل  در  قدرت  مبارزه 
شبه  و  ایران  انقالب  پاسداران  سپاه  لبنان،  اهلل  حزب 
نظامیان شیعه عراقی از جمله تیپ 
،دیده  عباس  وابوالفضل  ذوالفقار 

می شود.
قدرت  تقویت  باعث  چه  آن  اما 
و  ایران  متحدانش،  شده  بشاراسد 

روسیه هستند.
این دو کشور از آغاز بحران سوریه 
همواره بریک موضع تاکید گذاشته 
اند و آن حمایت بی چون و چرا از 
سوریه  جمهوری  رییس  اسد  بشار 

است.
به  خطاب  ایرانی  دیپلمات  یک 
مخالفان ملی داخل سوریه که دولت 
با آنها مدارا می کند، گفته است: » 
بسته  شرط  اسد  بشار  روی  ایران 
است و برای ایران کنارگذاشتن او 

به هیچ قابل قبول نیست.«
و در حالی که جنگ بین ارتش آزاد 
شبکه  هوادار  شورشیان  و  سوریه 
ادامه دارد دولت  القاعده در شمال 
سوریه سرکوب فعاالن صلح طلب 
داخل این کشور را آغاز کرده است.
بسیاری از اعضای مخالفان ملی که تاکنون از سوی دولت 
تحمل می شدند، اعضای گروه های مسیحی، علوی ها 
و دروزیهایی که خواهان ادامه فعالیت های صلح طلبانه 
خود با توجه به افزایش گروه های اسالمی هستند تحت 

بازداشت در آمده اند.
تروریسم  ضد  دادگاه  به  شدگان  بازداشت  تمام  تقریبًا 
دولت  ناپذیری  انعطاف  نشانه  که  شوند  می  فرستاده 

سوریه در قبال آن هاست.
داخلی  جنگ  در  که  سوریه  غیرنظامی  شهروندان  اما 
گیرافتاده اند تنها چیزی که می خواهند پایان رنج هایشان 

است.
آن چه صدای آزادی خواهی بود اکنون به فریاد کمک 

برای زنده ماندن تبدیل شده است.

بان کی مون: 
تالش اسراییل برای تغییر 

وضعیت قدس »غیرقانونی« است

ایمن الظواهری:
 بر مناطق زیادی از عراق 

مسلط شده ایم

پوتین: 
فکر کردن دربارۀ دور بعدی انتخابات 

ریاست جمهوری زود است

نیروی دریایی روسیه و چین به 
دنبال برگزاری رزمایش مشترک

پاسخ  در  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قصد دارد در انتخابات 
کند؟  شرکت  کشورش  جمهوری  ریاست  بعدی 

گفت: هنور زود است در این باره فکر کنم.
صحبت  خبرنگاران،  جمع  در  یکشنبه  روز  پوتین 
کردن در این خصوص را نگرانی جاه طلبانه خواند.
میالدی  از سال 2000  که  روسیه  رییس جمهوری 
به صورت متناوب پست های ریاست جمهوری و 
از  و  داشته  عهده  بر  را  کشور  این  وزیری  نخست 
سوی رسانه های غربی به عنوان یکی از متنفذترین 
شخصیت های جهان معرفی شده است، افزود: هنوز 
زود است درباره تصمیم مربوط به شرکت یا شرکت 

نکردن در انتخابات بعدی صحبت کنیم.
پوتین توضیح داد: هنوز در سال 2014 قرار داریم 
و انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2018 

برگزار خواهد شد.
فعلی  مقطع  در  داد:  ادامه  روسیه  جمهوری  رییس 
نیاز داریم که تالش کنیم و پس از آن در این باره 

فکر خواهیم کرد.
اوایل  در  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
سال 2000 میالدی بعد از بوریس یلستین به مقام 
ریاست جمهوری رسید و توانست در مدت کوتاهی 
اقتصادی  و  سیاسی  های  نابسامانی  و  بر مشکالت 
ناشی از سال های نخست فروپاشی شوروی سابق 

غلبه کند.
پوتین تا سال 2008 میالدی دوبار به کرسی ریاست 
دلیل  به  سال  آن  در  و  زد  تکیه  روسیه  جمهوری 
ریاست  انتخابات  در  شرکت  قانونی  ممنوعیت 

مدودیف  دمیتری  از  بار  سومین  برای  جمهوری 
رییس دفتر خود حمایت کرد و پس از پیروزی وی 
در مقام نخست وزیری به فعالیت های سیاسی خود 

ادامه داد.
با پایان ریاست جمهوری مدودف در سال 2012 و 
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
مسایل سیاسی به شرکت مدودف در انتخابات باور 
داشتند، وی در یک اقدام غافلگیرکننده در نشست 
نفع  به  که  کرد  اعالم  واحد,  ,روسیه  حاکم  حزب 
کنار  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدی  از  پوتین 

می رود.
تظاهرات  با  که   2012 مارچ  انتخابات  در  پوتین 
گسترده مخالفان دولت تحت لوای حمایت مالی و 
رسانه یی غرب همراه بود، با کسب نزدیک به 60 
درصد آرا برای بار سوم رییس جمهوری روسیه شد 

و این بار مدودیف را به نخست وزیری برگزید.

با بیان اینکه »دولت اسالمی عراق و  القاعده در پیامی صوتی  رهبر 
شام« )داعش( به رغم تمامی حمالت هنوز »قوی و توانمند« است 

اعالم کرد: القاعده بر بخش های بیشماری از عراق سلطه دارد.
در  شنبه  روز  القاعده  رهبر  الظواهری،  ایمن  ان،  ان  به گزارش سی 
نواری صوتی مدعی شد که گروه دولت اسالمی عراق و شام موسوم 
به داعش به رغم تمامی حمالتی که علیه این گروه انجام می شود، 

هنوز هم قوی است و بر چندین منطقه از عراق سلطه دارد.
در این نوار صوتی که در پایگاه  اجتماعی توییتر منتشر شد،  الظواهری 
با  اعالم کرد: دولت اسالمی عراق و شام به فضل خداوند توانسته 
تمامی حمالتی که علیه اش انجام می شود ایستادگی کند و هنوز هم 

ضربات کوبنده ای را به آمریکا وارد می کند.
وی مدعی شد که القاعده هنوز هم می تواند حمالت موثری را علیه 

منافع ایران در عراق به اجرا بگذارد.
در  القاعده  سابق  رهبر  الدن،  بن  اسامه  مرگ  از  پس  که  الظواهری 
ادامه  در  شد،  منسوب  گروه  این  رهبری  به  آمریکا  ارتش  عملیات 
این نوار صوتی خاطر نشان کرد: گروه دولت اسالمی عراق و شام 
به لطف خداوند و با اقرار تمامی کشورهای مخالف و موافق یکی از 
قوی ترین گروه ها در رویارویی با طعمع کاران صلیبی در عراق است 

و هنوز هم بر بخش های وسیعی از عراق سلطه دارد.
رهبر القاعده در ادامه با طرح این سوال که آیا انکار می کنید دولت 
اسالمی عراق و شام خطرناک ترین تهدید برای طعمکاران صلیبی 
در عراق است و آیا انکار می کنید که داعش بزرگترین نیرو از لحاظ 
تعداد طرفدار و حامی است؟ تاکید کرد: بدون شک جواب آری است 

و دلیل این مسئله حمایت مردمی گسترده از داعش است.
با طرح این سوال که هر کس بر قدرت دولت  پایان  الظواهری در 
اسالمی عراق و شام در سلطه بر عراق شک دارد، باید بداند که در 
اشتباه است،  گفت: پرچم داعش در عراق یکی از »پاک ترین« پرچم ها 
در این کشور است؛ دولت اسالمی عراق و شام تنها برای حکومت بر 

اساس شریعت اسالم آمده است.

برگزاری  برای  دارند  قصد  روسیه  و  چین  دریایی  نیروی 
رزمایش های مشترک در آینده برنامه ریزی کنند.

دفاع  وزارت  گفته  به  روسیه،  صدای  رادیویی  گزارش  به 
روی  بر  یکشنبه  روز  روس،  ملوانان  از  گروهی  روسیه، 
چینی  همتایان  با  یانچنگ  به  موسوم  چینی  کشتی  عرشه 
خود مالقات کردند تا در خصوص احتمال برگزاری یک 

رزمایش مشترک تاکتیکی در دریای مدیترانه گفتگو کنند.
طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه،  هدف از برگزاری احتمالی 
چنین رزمایشی، تمرین عملیاتهای مشترک ضد تروریستی 

و عملیات نجات دریایی است.
کاپتان پیشکلوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه در مدیترانه 
از عملکرد کشتی یانچنگ چین در طول عملیات اسکورت 
تمجید کرد و همتای چینی او نیز عملکرد ناو روسی موسوم 

به پطر ولیکی )پطر کبیر( را مورد تحسین قرار داد.
نیروی دریایی روسیه و چین از سال 2005 و در چارچوب 
رزمایش های  دائم  طور  به  شانگهای  همکاریهای  سازمان 

مشترک برگزار کرده اند.

                                                                                                                                  لینا سنجاب - بی بی سی، دمشق



نویسنده: ارنست مندل
برگردان: كاوه رهباردار مجاور

پایدار  شکل  به  نمی تواند  کارگر  طبقۀ 
نابرابری نهادینه شده را اصالح کند، زیرا 
سرمایه داری  که  این چنین  مسیری  در 
تصحیح کنندۀ  جز  می کند،  عمل  آن  در 
وجود  سرمایه  از  دفاع  در  قدرت مندی 
کار.  ذخیرۀ  ارتش  ناگزیر  ظهور  دارد: 
سه منبع کلیدی برای این ارتش ذخیرۀ 
تولیدکننده گان  تودۀ  دارد:  وجود  کار 
)دهقانان  خوداشتغال  و  پیشاسرمایه دار 
فروشنده گان،  صنعت گران،  مستقل، 
افراد متخصص، سرمایه داران کوچک و 
تا حد  )و  زنان خانه دار  تودۀ  متوسط(؛ 
کم تری کودکان(؛ و تودۀ مزدبگیرانی که 

امنیت شغلی ندارند.
دو منبع اول به دلیل عمل کرد مهاجرت 
جهانی نه تنها در هر کشور سرمایه دار 
باید  جهانی  مقیاس  در  بلکه  مستقل، 
مزدبگیران  شمار  گرچه  گردد.  تصور 
جهان )شامل کارگران حوزۀ کشاورزی( 
از یک میلیارد نفر گذشته است، تعداد 
افرادی که دو گروه اول در بر می گیرند، 
نامحدود است. در مورد  تا حد زیادی 
تعداد  به وضوح  درحالی که  سوم،  گروه 
نیست،  نامحدود  منبع  این  اعضای 
رشد  با  هم راستا  آن،  ذخیره های  تعداد 
بسیار  مزدبگیران،  کل  تعداد  چشم گیر 
به کلی  مزدبگیری  کار  )اگر  است.  زیاد 
از بین برود و اگر کل کارگران مزدبگیر 
هم  اضافی  ارزش  تولید  شوند،  اخراج 
دلیل  همین  به  رفت؛  خواهد  بین  از 
نظام  در  کلی«  »رباتیزه شدن  که  است 

سرمایه داری ناممکن است.(
تغییرات ارتش ذخیرۀ صنعتی هم توسط 
گرایش های  هم  و  کسب وکار  چرخۀ 
تعیین  سرمایه  انباشِت  درازمدِت 
می گردد. افزایش سریع انباشت سرمایه، 
و  بزرگ  مقیاس  در  را  مزدبگیری  کار 
جذب  جهانی  مهاجرت  طریق  از  حتا 
اقتصادی،  رکود  هم چنین،  می کند. 
سرمایه،  انباشت  زوال  حتا  یا  کاهش 
می کند.  بزرگ تر  را  کار  ذخیرۀ  ارتش 
افزایش  برای  باالیی  کران  بنابرین 
داشت.  خواهد  وجود  دست مزدها 
هنگامی که به نظر سرمایه دار سود )سود 

انتظار( »بیش  کسب شده و سود مورد 
سبب  که  کند،  پیدا  کاهش  اندازه«  از 
زوال  یا  کاهش  اقتصادی،  رکود  آغاز 
و  استخدام  نرخ  انباشت سرمایه گردد، 
سطح  به  سود  زمانی که  تا  دست مزدها 
می کند.  پیدا  کاهش  بازگردد،  »معقول« 
اقتصادی  »قانون  هیچ  به  نه  فرایند  این 
و  است  مربوط  ضرورت(  )یا  طبیعی« 
نه به هیچ »عدالت درون ماندگار« و تنها 
نشان دهندۀ منطق داخلی مناسبات تولید 
سرمایه داری است، که برای سود تجهیز 
اقتصادی  شده است. سایر ساختارهای 
منطق های  پایۀ  بر  حال  و  گذشته  در 
به  منجر  که  می کنند  عمل  دیگری 
نمی شود.  دوره یی  گستردۀ  بیکاری های 
سوسیالیست ها  مقابل،  سوی  در 
این طور  قطعًا  مارکس  و  ـ  می گویند 
سرمایه داری  سیستم  که  ـ  می کرد  فکر 
»از  بگوییم  است  بهتر  یا  »ناعادالنه«، 
خود بیگانه« و »غیر انسانی« است، زیرا 
نمی تواند بدون کاهش دوره یی اشتغال 
میلیون  اساسِی ده ها  نیازهای  ارضای  و 

انسان عمل کند.
با  بنابرین نظریۀ ارزش اضافی مارکس 
نظریۀ دست مزدی درهم تنیده است که 
از نظریات مالتوس، ریکاردو یا »قانون 
سوسیالیست های  دست مزد«  مفرغی 
مطابق  که  السال(  فردینان  )مثل  اولیه 
با آن دست مزدها به سمت حداقل نیاز 
بسیار  می کند،  میل  فرد  فیزیولوژیکی 
دور است. نظریۀ خام »بینواسازی مطلق« 
طبقۀ کارگر تحت نظام سرمایه داری، که 
 )1945 )پوپر،  نویسنده گان  از  بسیاری 
داده اند،  چنان که  نسبت  مارکس  به 
بسیاری از نویسنده گان معاصر به شکل 
هیچ  به  داده اند،  نمایش  قانع کننده یی 
»قانون  نیست.  مارکس  به  متعلق  وجه 
نظریۀ  یک  لزومًا  دست مزد«  مفرغی 
است  )دموگرافیک(  جمعیت شناختی 
که در آن نرخ تولد و تناوب ازدواج ها، 
تعیین کنندۀ نوسان استخدام و بیکاری و 

در نتیجه دست مزدها است.
  تناقض های منطقی و تجربِی این چنین 
است  کافی  تنها  است.  واضح  تیوری، 
در  نوسانات  درحالی که  کنیم  توجه 
تأمین کارمزدبگیری الزم در نظر گرفته 
می شود، نوسانات تقاضای »نیروی کار« 

می گیرد.  قرار  تحلیل  حوزۀ  از  خارج 
مخالف  که  این جاست  جالب  نکتۀ 
مارکس،  کارل  سرمایه داری،  سرسخِت 
توانایی  به  نوزدهم  قرن  اواسط  در 
نظام  در  کارگران  دست مزد  افزایش 
زمان  در  محدود  هرچند  سرمایه داری، 
هم چنین  مارکس  کرد.  اشاره  مکان،  و 
برای هر  که  تأکید کرد  این حقیقت  بر 
کارگران  دست مزد  افزایش  سرمایه دار، 
خرید  توان  افزایش  سرمایه دارها،  سایر 

به حساب می آید، نه افزایش قیمت ها.
مارکس دو بخش در دست مزد کارگران 
را از هم تمیز می دهد؛ دو مؤلفۀ هزینۀ 
بازتولید »کاالی نیروی کار«. اولی کاماًل 
واحد  با  می تواند  و  است  فیزیولوژیک 
انرژی و کالری بیان گردد؛ این کافی است 
که دست مزدها بدون تخریب آهسته یا 
سریع ظرفیت کار کارگر، نمی توانند از 
آن پایین تر بیایند. بخش دوم آن طور که 
و  اخالقی  ـ  تاریخی  می گوید،  مارکس 
اضافی  خدمات  و  اقالم  آن  بر  مشتمل 
طبقاتی  رابطۀ  در  تغییر  یک  که  است 
طبقاتی،  مبارزات  پیروزی  مثل  نیروها، 
آن ها  که  می سازد  قادر  را  کارگر  طبقۀ 
یعنی  کند،  وارد  خود  دست مزد  در  را 
کاالی  بازتولید  اجتماعی  هزینه های 
مثال تعطیلی های  )به عنوان  نیروی کار 
 1936 عمومی جون  اعتصابات  از  پس 
اساسًا  از دست مزد  این بخش  فرانسه(. 
قابل تغییر است و از کشوری به کشور 
دیگر، قاره یی به قارۀ دیگر و دوره یی به 
دورۀ دیگر، بسته به متغیرهای مختلف، 
بخش  این  اما  باشد.  متفاوت  می تواند 
از دست مزد حد باالیی دارد که پیش تر 
ذکر شد. سقفی که در آن سودها تهدید 
و یا ناپدید شده و یا در نظر سرمایه دار 
ناکافی می آید و او را به سمت »اعتصاب 

سرمایه گذاری« می برد.
مارکس  دست مزد  نظریۀ  بنابراین، 
برای  انباشِت سرمایه  نظریۀ  یک  اساساً 
دست مزدها است که ما را به عقب و به 
حرکت«  اول  »قانون  مارکس  که  جایی 
سرمایه داری  تولید  مناسبات  برای 
شدید  تمایل  برمی گرداند:  می دانست، 
نرخ  مداوم  افزایش  برای  سرمایه داران 

انباشت سرمایه.
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بخش دوم

عوامل انگیزه ُکش در کار و 
زنده گی

ترس را بیرون برانید
دالیل بسیار دیگری برای بی انگیزه گی و عمل کرد ضعیف وجود دارد، اما همین دو 
ترس اصلی هستند که افراد را از ارتقا و انجام بهتر آن چه در توان دارند، باز می دارد. 
سازمان ها و مدیران موفق، آگاهانه و با تأمل این موانع را از سر راه برمی دارند. آن ها 
شکست و اشتباه را می پذیرند و به صراحت اعالم می کنند که هیچ کس طرد نمی شود، 

شکست نمی خورد، نقد نمی شود یا تهدید به تالفی اشتباهش نمی شود.
دارند،  توان  در  آن چه  هر  ارایۀ  برای  افراد  که  می کنند  ایجاد  محیطی  برتر  مدیران 

احساس راحتی کنند.
ایجاد  کلید   14 از  یکی  که  بود  معتقد  کیفیت  جامِع  مدیریت  پدر  دِمینگ،  ادواردز 
سازمانی با عمل کرد عالی، »بیرون راندن ترس« است. در نبود ترس، افراد تمایل پیدا 

می کنند که فعالیت و بهره وری بیشتر داشته باشند.
عامل کلیدی

انگیزش و عمل کرد عالی، فقط یک چیز است: تعامل بین مدیر و  عامل کلیدی در 
روی  کارمند  و  مدیر  میان  و صحبت  ارتباط  در  که  است  همان چیزی  این  کارمند. 
می دهد و عامل کلیدی عمل کرد، اثربخشی، بهره وری، بازده و سودآوری سازمان است. 
تعامل دو نفر، چه مثبت و چه منفی عمل کرد گذشته، حال و آیندۀ فرد و سازمان را 
مشخص می کند. وقتی این ارتباط بین رییس و کارمند مثبت و حامیانه باشد، عمل کرد، 
بهره وری و بازده فرد به باالترین سطح می رسد. اگر تعامل بین مدیر و کارمند به هر 
دلیلی منفی باشد، عملکرد و بازده کاهش می یابد. رابطۀ منفی با رییس باعث ایجاد 

ترس از شکست، عدم پذیرش و عدم تأیید می شود.
همۀ ایده های این کتاب بر ارتقای کیفیِت این تعامل یا ارتباط میان مدیر و کارمندان 
متمرکز است. بدون توجه به این که در کجای نردبان مدیریت ایستاده اید، هر کاری 

که برای بهبود این زمینه انجام دهید، کیفیت کلی زنده گی کاری تان را ارتقا می دهد.
نکتۀ آخر قبل از شروع بحث این که: به گفتۀ انشتین »تا حرکتی ایجاد نشود، اتفاقی 
نمی افتد«. به همین ترتیب تا وقتی کسی حرکت نکند، اتفاقی نمی افتد. هیچ یک از 
این ایده ها تا وقتی که به سرعت مبنای عمل کرد قرار نگیرند، ارزشی نخواهد داشت.

مدیران مؤثر به شدت عمل گرا هستند. وقتی ایدۀ خوبی را می شنوند، به سرعت برای 
اجرا و عملی کردن آِن اقدام می کنند. بنابراین وقتی این نوشته را می خوانید، اگر چیزی 
کند، درنگ  کارمندان کمک  به  دادن  انگیزه  یاد گرفتید که گمان کردید می تواند در 

نکنید. همان روز آن را امتحان کنید و از نتایج شگفت زده خواهید شد.
عامل ایکس

در اواخر دهۀ 1940 و اوایل دهۀ 1950، مطالعات بسیاری توسط مشاوران مدیریتی در 
اروپا برای مقایسۀ بازده کارخانه های موترسازی انگلستان با کارخانه های آلمان غربی 
موترسازی  کارخانه های  اثربخش ترین  در  تولید  میزان  که  بود  این  نتیجه  شد.  انجام 
آلمان چهار برابر بیشتر از کارخانه های انگلستان است. ابتدا محققان انگلیسی تفاوت 
را ناشی از این می دانستند که کارخانه های آلمان همگی جدید بوده و بعد از جنگ 
قدیمی  انگلستان  کارخانه های  اغلب  که  بودند، در حالی  بازسازی شده  جهانی دوم 

بودند و هنوز از ماشین آالت دهۀ 1930 استفاده می کردند.
آن ها برای آزمون این فرضیه، کارخانه های جدید انگلستان را با کارخانه های جدید 
آلمان مقایسه کردند که هر دو موترهایی هم اندازه تولید می کردند، هر دو اتحادیه های 
آن ها  می گرفتند.  به کار  را  یک سانی  اولیۀ  مواد  و  فناوری  دو  هر  و  داشتند  کارگری 
دریافتند که بین کارخانه هایی با مدیریت خوب و بد در هر دو کشور هم چنان نسبت 
تولید چهار به یک وجود دارد. این تفاوت بهره وری که نمی توان آن را با عوامل مربوط 
به مواد اولیه و تکنیک توضیح داد، به »عامل ایکس« معروف شد. کشف عامل ایکس 
که اکنون عامل روان شناختی نامیده می شود، منجر به انقالبی در مدیریت در 60 سال 

اخیر شد.

نظــریۀ ارزِش اضافی کـــارل 
مارکــــس

بخش سوم و پایانی



مایكل استاین هوف
برگردان: غالم رضا صراف

بخش دوم

در ظلمت در نیمروز چندبار مي بینیم که کستلر بر 
تشابه بین اهداف و روش هاي کلیساي کاتولیک 
کمونیست  حزب  روش هاي  و  اهداف  و  روم 
رمان  قسمت هاي  این  است.  گذاشته  انگشت 
کرده  جلب  را  اورول  توجه  خیلي  قطعًا  کستلر 
به  نسبت  سرسختانه یي  تعصب  چون  بودند، 
مي  توان  حتا  و  داشت  روم  کاتولیک  کلیساي 
با   1984 در  پیچیده تري  و  مفصل تر  تشابهات 
آن یافت تا در رمان کستلر. براي مثال، در رمان 
کستلر، روباشوف اعالم مي کند که حزب مصون 
از خطاست و با نقل کردن رابطۀ خاص حزب با 
تاریخ، اعمالش را توجیه مي کند، دقیقًا همان طور 
را  اعمالش  الهیات،  با  کلیسا  خاص  رابطۀ  که 
توضیح مي دهد. حزب، مثل کلیسا، در اقتدارش 
بر تفسیر یگانه است، چون تنها به مکاشفۀ تاریخ 
جوازش  کلیسا  مثل  هم  حزب  دارد.  دست رسي 
را از طریق کیفیت بي همتایش در رعایت نکردن 

قوانین اخالقي متعارف به دست آورده است
به  که  متعددي  ربط هاي  خاطر  به  پاراگراف  این 

1984 دارد، بسیار روشن گرانه است:
به شکنجه هاي جسمي  نیاز  شکنجه هاي روحي، 
را از بین مي برند. از این منظر، G.P.U شناختي 
ناب کسب کرده که پیامدهایش محسوس است، 
که  ـ  )انکیزیسیون(  عقاید  تفتیش  با  که  شناختي 
قیاس  هم  با  را  دو  این  آزادانه  بسیاري  مفسران 
کرده اند ـ هم ارز است یا از آن پیشي مي جوید... 
در طول »محاکمۀ منشویک ها« لئون بلوم روایتي 
استادانه از »جلوه فروشي اعترافات« نوشت و در 
استالیني یک  داد که »چه گونه وحشت  نشان  آن 
نابه هنجاري  به  را  ذهني  ازهم گسیخته گي  نوع 
سوسیالیست  رهبر  دیگر  مي کند.«  اضافه  روحي 
برجسته، اف. آدلر، به درستي محاکمۀ زینوویف را 
با محاکمات جادوگرانۀ قرون وسطا قیاس کرده 

بود. این جا تروتسکي جانشین شیطان مي شود.«
در این پاراگراف، سوورین شیوه یي را ارایه کرده 
وینستون  بر  که  است  شکنجه هایي  شالودۀ  که 
ذهني  و  اخالقي  فروپاشي هاي  و  رفته  اسمیت 
مهم،  ایده هاي  این  بر  عالوه  انسان  آن.  متعاقب 
که  مي یابد  جزوه  این  در  را  مشخصي  جزییات 
مثال،  براي  بودند.  گذاشته  تأثیر  اورول  بر  قطعًا 
 سوورین حدود سي وپنج لقب را فهرست مي کند 
مشخص کردن  براي  شوروي  مطبوعات  که 
دشمنان رژیم آن ها را به کار مي بردند ـ گنگستر، 
ـ  شده  اجیر  قاتل  فاشیست،  راهزن،  جاسوس، 
اورول در  زبان فحاش و توهین آمیزي که  همان 
مثالي  بود.  کرده  نقد  انگلیسي«  زبان  و  »سیاست 
به  شوروي  جماهیر  اتحاد  بي توجهي  از  دیگر 

حقیقت عیني:
از  سدوف  معیت  در  که  مي کند  اعتراف  متهمي 
برلین به کپنهاگ رفته تا با یک تبعیدي ]تروتسکي[ 
در هوتل بریستول دیدار کند. بر این نکته تأکید 
سال  بیست  در  هوتل  این  که  شده  هم  ثابت  و 
اخیر وجود نداشته، که سدوف اصاًل پایش را به 
کپنهاگ نگذاشته و این مالقات تمامًا دروغ است.

حین  که  بزرگي  دروغ هاي  برخي  با  مقایسه  در 
خودي  به  اتفاق  این  شده،  گفته  محاکمه ها  آن 
خود چیز مهمي نیست. دروغ هاي بزرگ کارکرد 
در خدمت بي اعتبار کردِن فالن  داشتند و معموالً 
ارایه شده،  مثال  وجود،  این  با  عقیده.  یا  شخص 
که  دروغ هایي  از  است  شفافي  و  روشن  نمونۀ 
تقریبًا از شخصیت ها و انگیزه ها بیرون مي آید و 
بنابراین مثالي است از اتصال بین توتالیتاریسم و 
نوعي  قالب  در  که  رابطه یي  معمولي،  دروغ هاي 

فلسفه در 1984 به تفصیل به آن پرداخته شده.
اورول  و  بودند  دوست  هم  با  کستلر  و  اورول 
کتابي  مي کرد؛  فکر  نیمروز  در  ظلمت  به  عمیقًا 
الهام بخش  که  است  انگیزه هایي  موضوعش،  که 
تصفیه ها، محاکمه ها و اعترافات متهمان است. این 
رمان اولین اثر هنري به زبان انگلیسي است که به 
طرزي چشم گیر و منسجم، سیه روزي انسانیت را 
نشان مي دهد که باعثش روشنفکران و فروپاشي 
همین  به  و  بودند  کمونیست  حزب  اخالقي 
ترتیب، رهبري اتحاد جماهیر شوروي. اورول در 
نقدش، به یکي از پیامدهاي این سیه روزي اشاره 
افزایش  به  رو  نواحي  سراسر  در  »امروزه،  کرد: 

کرۀ زمین، انساني زنداني مي شود، نه به خاطر آن 
چه انجام مي دهد،  بلکه به خاطر آن چه هست، یا 
به بیان دقیق تر،  به خاطر آن چه که مظنون است، 
هست.« شکي نیست که اورول داشت چیزي را 
به یاد مي آورد که در بارسلونا سرش آمده بود، به 
خاطر پیوندش با حزب مارکسیستي کارگران که 

به نام P.O.U.M شناخته مي شد:
مهم نیست من چي کار کرده ام یا نکرده ام. بحث 
سر  فقط  بلکه  نبوده،  جنایت ها  جمع کردِن  سر 
هیچ گونه  خاطر  به  من  بوده،  وحشت  حکومت 
چون  نمي شدم،  شناخته  مجرم  مشخصي  عمل 
در  که  واقعیت  این  بود.  »تروتسکیسم«  جرمم 
ارتش P.O.U.M خدمت کرده بودم، کافي بود 
این  به  چسبیدن  دستي  دو  شوم.  زندان  روانۀ  تا 
اصل انگلیسي که مادامي به قانون احترام بگذاري 
دراماني، فایده یي نداشت. عماًل قانون چیزي بود 
تنها  کند.  اعمال  تا  مي کرد  انتخاب  پولیس  که 
کاري که مي شد کرد این بود که صدایم درنیاید 
و این واقعیت را پنهان کنم که با P.O.U.M کار 

مي کردم.
شیوۀ  خاطر  به  نقد  این  ارزش  گذشته،  این  از 
هست  هم  اصلي  درون مایۀ  چند  به  اشاره اش 
از  اورول  وقتي  شدند.  ظاهر   1984 در  بعداً  که 
تعلق گلتکین به »نسل جدیدي نوشت که هنگام 
از  کامل، هم  بود، در جدایي  انقالب رشد کرده 
جهان بیرون و هم از گذشته.« داشت آدم هایي را 
توصیف مي کرد که به دست اینگساک گمراه شده 
که  مي داد  توضیح  را  قاعده یي  رمانش  و  بودند 
خودش در نقد رمان کستلر بر آن انگشت گذاشته 
گذشته  از  بالکل  چون  بود،  قوي  گلتکین  بود: 
بریده بود و بنابراین دست از راز دل گشودن با 
ترحم، تخیل یا »دانشي که موي دماغ آدم بشود«، 

شسته بود.
از گذشته  بي خبري یي  اورول، چنین  مثل  کستلر 
را نه تنها به عنوان شکلي از شخصیت کاراکترش 
ـ  بودن  چغر  نظیر  ـ  او  خصایص  سایر  دلیل  و 
در  که  نظامي  ویژه گي  را  آن  بلکه  مي داد،  نشان 
زدن  پس  مي دانست.  نیز  بود  یافته  پرورش  آن 

مقدم  که  ارزشي  هیچ  نکردِن  جایگزین  و  سنت 
نژاد  که  کرد  مطمین  را  باشد،  رهبران  انقالب  بر 
هیوالها«  جدید  »نژاد  را  آن  اورول  که  ـ  جدید 
مي نامیدـ  نه هیچ گونه پیوندي با دوراني قدیمي تر 
بابت  مطالبه یي  هیچ گونه  نه  و  داشت  خواهد 
را  گلتکین  نسل  روباشوف  وابسته گي هاي شان. 
این گونه توصیف مي کند، »نه سنتي داشتند و نه 
خاطره یي که آن را به جهان محو شدۀ قدیم پیوند 
بزنند« و چیزي که »مفاهیم پوچ شرافت« و »آداب 
ایوانف،  مي نامد.  ریاکارانه«شان  معاشرت هاي 
بازپرس مسن تر، هنوز اسیر گذشته اش بود، ولي 
»گلتکین ها چیزي براي پاک کردن نداشتند؛ آن ها 
احتیاجي به انکار گذشتۀ شان نداشتند، چون اصاًل 

گذشته یي نداشتند.«
وانگهي اورول معتقد بود که روباشوف »هرگونه 
حقي را براي اعتراض در برابر شکنجه، زندان هاي 
دست  از  شده«   سازمان دهي  دروغ هاي  و  مخفي 
بود  شده  خویش  اعمال  آلودۀ  چون  بود،  داده 
بود.  حزب  فلسفۀ  پذیرش  مستقیم  پیامد  این  و 
از  که  مي کند  برجسته  وقتي  را  نکته  این  کستلر 
نقل  قول  روباشوف  روزانۀ  یادداشت هاي  دفتر 
 1 شمارۀ  چه گونه  که  مي گوید  آن  در  و  مي کند 
داشت.  تختش  کنار  را  ماکیاولي  شهریار  همیشه 
ثبت  را  اعتقاد  این  یادداشت ها  این  هم چنین 
به درستي  قرن  این  انقالبي  اخالق  که  کرده اند 
جایگزین اخالق لیبرالي قدیمي تر مبتني بر عدل 
و انصاف شده و این که بزنگاه هاي تاریخي کنشي 
قدیم حاکم  بر جهان  تنها  که  مي کنند  ایجاب  را 
بوده ـ هدف وسیله را توجیه مي کند. این قسمت 
بنا  »ما  مي شود:  تمام  کلمات  این  با  خاطرات  از 
بود،  عظمت مان  مایۀ  که  جهان شمولي  عقل  بر 

نیوماکیاولیسم بودیم.«
بین  مثابۀ جدالي  به  را  نیوماکیاولیسم  این  کستلر 
از  یکي  در  مي دید.  هم  شایسته گي  و  هوش 
روباشوف  رمان،  بخش هاي  هیجان انگیزترین 
زنداني  به  را  پیامي  تا  مي زند  دیوار  به  ضربه یي 
سلول بغلي بدهد که سابقًا افسر گارد سزار بوده 
و به او مي گوید که باالخره تسلیم گلتکین شده 

است. افسر پاسخ مي دهد:
نگاه  استثنا  به تو به چشم یک  »دلم مي خواست 

کنم. هیچ شرري از شرافت در تو باقي نمانده؟«
»تصورات مان از شرافت با هم فرق مي کند.«

»شرافت، زنده گي کردن و مردن بر سر یک عقیده 
است.«

»شرافت بدون بطالت مفید است.«
»شرافت شایسته گي است- نه مفید بودن.«

»شایسته گي چیست؟«
»چیزي که امثال تو هیچ وقت نمي فهمند.«

»ما شایسته گي را با عقل تاخت زده ایم.«
اورول  اخالقي  رمزگان  در  »شایسته گي«  چون 
واژه یي کلیدي بوده و ماهیت عقل، دل مشغولي یي 
بین  که  نامعمولي  تضاد  آن  با  تکه،  این  پایدار، 
قطعًا  مي کند،  برقرار  »عقل«  و  »شایسته گي« 
چیزهاي زیادي براي اندیشیدن به او داده است. 
مسایلي  برویم،  برنهام  جیمز  وقت  سر  وقتي 
پیرامون نقش نیوماکیاولیست ها و اهمیت »عقل« 

را دوباره پیش خواهیم کشید.
گفتم  که  را  نیمروز  در  آن درون مایه هاي ظلمت 
در 1984 هم مهم اند، جزییات و ایده هایي احاطه 
تفکر کستلر و  بین  تشابهات  کرده که رسالت و 
مي کنند.  تقویت  را  توتالیتاریسم  باب  در  اورول 
عنوان کتاب کستلر از یکي از اشعار میلتن گرفته 
بوده.  هاردي،  دافنه  مترجمش،  پیشنهاد  و  شده 
مطرح  را  آن  کستلر  که  آن گونه  استعاره،  این 
مي کند، مظهر امیدهاي میلیون ها انساني است که 
بادرفتن  بر  و  بود  شده  جانشین شان  سوسیالیسم 
جماهیر  اتحاد  و  کمونیست  حزب  که  امیدهایي 
به  که  وقتي  دقیقًا  آن هم  بودند،  باعثش  شوروي 
نظر مي رسید قادر به تحقق آن هایند. اورول همین 
سال  در  کرد.  بیان  موقعیت  چندین  در  را  تضاد 

1946، در مقاله یي براي نشریۀ »تریبون« نوشت:
و با این وجود، دقیقًا در همان لحظه که چیزهایي 
باشد،  مي تواند  یا  هست  همه گان  براي  وفور  به 
به  چنگ زدن  صرف  باید  انرژي مان  تمام  تقریبًا 
سرزمین ها، بازارها و مواد خام از یک دیگر بشود. 
دقیقًا در همان لحظه که احتمالش مي رود ثروت 
چنان بین همه توزیع شود که دولت هیچ احتیاجي 
به ترس از مخالفان سرسخت نداشته باشد، اعالم 
مي شود که آزادي سیاسي غیرممکن است و نیمي 
مخفي  پولیس  نیروهاي  سلطۀ  تحت  جهان  از 
نقش  خرافه ها  که  لحظه  همان  در  دقیقًا  است. 
برآب مي شوند و نگرشي عقالني به جهان عملي 
مي شود، حق فکر  کردن افراد انکار مي شود، گویي 

که هیچ گاه چنین چیزي وجود نداشته است.
ذهن  در  قطعًا  رویدادها  شریرانۀ  چرخش  این 
اورول مانده بود و پشت پرسش »چرا؟«یي قرار 
داشت که وینستون اسمیت را آن طور گیج کرده 

بود.
در ظلمت در نیمروز چندبار مي بینیم که کستلر بر 
تشابه بین اهداف و روش هاي کلیساي کاتولیک 
کمونیست  حزب  روش هاي  و  اهداف  و  روم 
رمان  قسمت هاي  این  است.  گذاشته  انگشت 
کرده  جلب  را  اورول  توجه  خیلي  قطعًا  کستلر 
به  نسبت  سرسختانه یي  تعصب  چون  بودند، 
مي  توان  حتا  و  داشت  روم  کاتولیک  کلیساي 
با   1984 در  پیچیده تري  و  مفصل تر  تشابهات 
آن یافت تا در رمان کستلر. براي مثال، در رمان 
کستلر، روباشوف اعالم مي کند که حزب مصون 
از خطاست و با نقل کردن رابطۀ خاص حزب با 
تاریخ، اعمالش را توجیه مي کند، دقیقًا همان طور 
را  اعمالش  الهیات،  با  کلیسا  خاص  رابطۀ  که 
توضیح مي دهد. حزب، مثل کلیسا، در اقتدارش 
بر تفسیر یگانه است، چون تنها به مکاشفۀ تاریخ 
جوازش  کلیسا  مثل  هم  حزب  دارد.  دست رسي 
را از طریق کیفیت بي همتایش در رعایت نکردن 
قوانین اخالقي متعارف به دست آورده است. در 
این زمینه کستلر جملۀ درخشاني از یک اسقف 
قرن پانزدهمي کلیساي کاتولیک روم نقل مي کند:
وقتي وجود کلیسا مورد تهدید قرار بگیرد، او از 
بند فرامین اخالقي آزاد مي شود. با در نظر گرفتن 
ابزاري  هر  از  استفاده  غایت،  مثابۀ  به  وحدت 
مجاز است، حتا حیله، خیانت، خشونت، خرید و 
فروش وسایل و امتیازات کلیسا، زنداني کردن و 
مرگ. چون نظم به خاطر اجتماع است و فرد باید 

خودش را به خاطر خیر همه گاني قرباني کند.
خلق  به  منجر  هم  قدرت،  اعمال  در  آزادي  این 

»جنایت فکري« مي شود و هم خلق کیفرش.
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نگاهی به رمان هایی که دربارۀ 
توتالیتاریسم نوشته شده اند
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فشارهای دادستانی بر...
آگهی های مورد نظر، در مورد امضای توافق نامۀ 

امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده است.
صبح روز گذشته مسووالن یکی از تلویزیون های 
کشور به دادستانی احضار شده و در مورد پخش 

این آگهی ها مورد تحقیق قرار گرفتند.
شمول  به  دولتی  مقامات  که  حالیست  در  این 
که  اند  کرده  اعالم  ها  بار  کرزی،  رییس جمهور 

امضای این توافق نامه، به سود افغانستان است. 
رسانه ها،  دادن  قرار  پیگرد  تحت  ترتیب،  این  به 
به دلیل پخش آگهی ها در مورد این قرار داد، در 
مخالفت آشکار با مواضع دولت  محسوب می شود.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، دخالت مستقیم 
دادستانی، در امور رسانه  ها را خالف قوانین کشور 
می داند. ما همچنان باور داریم که اگر رسانه ها به 
هر نحوی بر خالف منافع ملی نشرات بکنند، از 
طریق های قانونی می توان جلو شان را گرفت؛ ولی 
چنین  آگهی،  یک  پخش  دلیل  به  صرف  که  این 
بر خوردی با رسانه ها صورت می گیرد، کاماًل غیر 

قانونی است.
این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  خاموشی 
مبنای  بر  است.  انگیز  پرسش بر  شدت  به  مورد، 
قانون رسانه های همه گانی، این وزارت مسوولیت 
حمایت از رسانه ها را دارد؛ ولی بارها دیده شده 
رو  مشکالتی  با  خبرنگاران  و  رسانه ها  وقتی  که 
به رو شده اند، وزارت اطالعات و فرهنگ، هیچ 

واکنشی از خود نشان نداده است.
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برنامه های مبارزه...
رییس  برجاست.  پا  همچنان  امنیتی  موافقتنامه  امضای 
جمهور کرزی گفته است که آغاز عملی مذاکرات صلح 
مردم  های  خانه  بر  امریکا  نیروهای  حمالت  قطع  و 

افغانستان، شرط های امضای این موافقتنامه می باشد.
کنفرانس قلب آسیا در چین

در همین حال، وزارت خارجه افغانستان می گوید قرار 
است چین کنفرانس »کشورهای قلب آسیا« را با اشتراک 
وزیران خارجه این کشورها، در ماه اگست سال 2014 
میزبانی کند. به باور مقام های وزارت خارجه، تروریسم 
در حال گسترش در کشورهای منطقه است و حمالت 
تروریستی میدان »تیانان من« چین و »ولگاگراد« روسیه 

مثال های روشن این ادعا هستند.
کنفرانس  این  در  می گویند  خارجه  وزارت  مقام های 
گسترش  و  تروریسم  با  مبارزه  برنامه های  تطبیق  روی 
همکاری های اقتصادی در قلب آسیا بحث خواهد شد. 
موسی زی گفت: »تحت عنوان عمومی امنیت منطقه یی 
افراطیت  و  تروریسم  موضوع  افغانستان،  محوریت  با 
از  یکی  افراطیت  علیه  و صادقانه  عملی  مبارزه  نیاز  و 
بحث های عمده این کنفرانس خواهد بود«. او همچنان 
افزود: »مسالۀ رفت و آمد فیزیکی تروریستان در منطقه 
قلب آسیا از یک کشور به کشور دیگر یکی از عناوین 

بسیار برجسته این کشورها خواهد بود«.
تمام  که  است  باور  این  به  افغانستان  خارجه  وزارت 

کشورهای قلب آسیا از تروریسم صدمه پذیرند و باید 
راه حل مشترکی برای مبارزه با تروریسم داشته باشند. 
به  تروریسم  با  مبارزه  های  برنامه  که  گفت  موسی زی 
اندازه کافی توسط کشورهای قلب آسیا مورد بحث قرار 
گرفته و حاال زمان آن فرارسیده که این برنامه ها عملی 
شوند: »ما باید از این به بعد به مرحله عمل وارد شویم. 
با  تاریخی  دوستی  که  چین  دولت  که  هستیم  باورمند 
مردم افغانستان دارد، در پیشرفت این پروسه نقش بسیار 

موثر و تعیین کننده داشته باشد«.
که  زمانی  تا  است  باور  این  به  افغانستان  حکومت 
النه های تروریسم در پاکستان از بین برده نشوند، مبارزه 

با تروریسم موثریتی نخواهد داشت.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از کاهش 
درصدی   20 و  پهن  باند  اینترنت  درصدی   30

اینترنت پرسرعت خبر داده است.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  سنگین،  امیرزی 
خبرنگاران   به  کابل  در  گذشته  روز  معلوماتی 
مگابایت   155 هر  برای  جدید  قیمت  که  گفت 
ویژه  که  یافته  کاهش  دالر  هزار   14 به   20 از 

شرکت های تهیه کننده خدمات اینترنتی است.
 )DSL( پرسرعت  اینترنت  قیمت  او،  گفته  به 
مشخص  نرخ  چهار  در  خانگی  استفاده  برای 
کیلو   512 هزار،  ثانیه  در  بایت  کیلو   250 شده: 
ثانیه  در  بایت  مگا  هزار، یک  دو  ثانیه  در  بایت 
چهار هزار و دو مگا بایت در ثانیه هشت هزار 

افغانی.
منبع  است.  اعمال  قابل  دلو   12 از  کاهش  این 
اصلی ارایه خدمات اینترنتی باند پهن و پرسرعت 

شرکت دولتی افغان تلکام است.
این کاهش به دنبال اعتراض های کاربران اینترنت 

در افغانستان روز گذشته رسمًا اعالم شد.
او افزود: »هموطنان عزیز ما از ما سوال می کنند 
که چرا قیمت اینترنت در هند و پاکستان بسیار 
باال  قدر  این  چرا  افغانستان  در  و  است  پایین 
است. هند و پاکستان ممالکی هستند که به دریا 
راه دارند. تمام کابل های تحت البحری فیبر نوری 
همین  به  شده.  وصل  و  آمده  کشور  دو  این  به 

دلیل، در این ممالک این امکان هست که قیمت 
اینترنت بسیار پایین باشد.«

او افزود: »افغانستان کشوری محصور به خشکی 
که  است  آن  به  وابسته  ما  اینترنت  قیمت  است. 
اختیار  را  رویه ای  چه  ما  با  همسایه  کشورهای 
خود  ترانزیتی  مسایل  در  ما  که  مثلی  می کنند. 
را  مشکل  عین  هم  اینترنت  در  داریم،  مشکل 

داریم.«
اینترنت  حاضر  حال  در  سنگین،  آقای  گفته  به 
وارد  پاکستان  از  نوری  فیبر  طریق  از  افغانستان 
می شود و واردات اینترنت از پاکستان نسبت به 
فیبر  طریق  از  افغانستان  که  ایران،  و  ازبکستان 
نوری با این کشورها متصل شده، ازران تر است.

وزیر مخابرات گفت: »بیشتر ترافیک اینترنتی ما 
با دنیا از طریق پاکستان صورت می گیرد. البته ما 
قیمت  که  می کنیم  مذاکره  با کشورهای همسایه 

اینترنتی را که به ما می فروشند، پایین بیاورند.«
ترافیک  حجم  مخابرات،  وزارت  آمار  براساس 
هزار  هشت  حاضر  حال  در  افغانستان  انترنیت 
اینترنت به دو  گگا بایت است و شمار کاربران 

میلیون و چهار صد هزار نفر می رسد.
›قیمت اینترنت ما وابسته به آن است که کشورهای 

همسایه با ما رویه ای را اختیار می کنند‹
مخابرات  وزارت  وبسایت  در  شده  ارائه  داده 
کاهش  با   2002 سال  از  که  است  آن  از  حاکی 

قیمت مصرف اینترنت، شمار کاربران اینترنت به 
سرعت در حال افزایش بوده است؛ به گونه ای که 
قیمت یک مگابایت در ماه از پنج هزار در سال 
2002 به 97 دالر در سال 2013 کاهش یافت و 
برعکس شمار کاربران از صد نفر در سال 2002 
به دو میلیون و چهار صد هزار نفر در سال 2013 

افزایش یافت.
افغانستان  در  اینترنت  قیمت  این،  وجود  با 
هند  در  اینترنت  قیمت  با  و  است  باال  همچنان 
دیگر،  سوی  از  نیست.  مقایسه  قابل  پاکستان  و 
در این دو کشور ارائه خدمات نامحدود اینترنت 
معمول است، اما در افغانستان هر نوع خدمات 

اینترنتی به صورت محدود ارائه می شود.
طریق  از  عمدتًا  افغانستان  در  اینترنتی  خدمات 
طریق  از  هم  کمی  درصدی  و  همراه  تلفن های 

تلفن های سیم دار ارائه می شود.
در حال حاضر بیشتر از 20 میلیون و پانصد هزار 
کاربر  هزار   177 از  بیش  و  همراه  تلفن  کاربر 
تلفن سیم دار هستند که شامل 72 درصد جمعیت 

کشور را می شوند.
سرمایه گذاری در عرصه مخابرات در افغانستان، 
شمرده  کشور  این  در  جذاب  عرصه های  از 
می شود. براساس آمار وزارت مخابرات، بیش از 
دو میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری شده 

است.
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در دادستانی کل اقامۀ... 
و  مواصالت  کمیسیون  هیأت  قالب  در  کرد:  تصریح 
مخابرات مجلس نماینده گان شخصی به نام غالم فاروق 
قریشی که از شهرداری اخراج شده بود و شخصی به 
نام شفیق که از دالالن زمین بود، نیز حضور داشت که 
کارمندان شهرداری را توهین کرده و با صدای بلند ادعا 

می کردند که شهردار دزد و مافیا است.
با  تلفنی  تماس  طریق  از  ابتدا  در  »من  داد:  ادامه  وی 
خواستار  کتبی  نامه یی  طریق  از  سپس  و  قیس  آقای 
بیرون شدن این دو شخص از ترکیب هیأت کمیسیون 

مواصالت و مخابرات شدم«.
وی با بیان این که برخی وکال ادعا دارند که شهرداری به 
این هیأت توهین و بی احترامی کرده است، خاطر نشان 
بی احترامی  غیرقانونی  کارهای  انجام  عدم  اگر   « کرد: 

است، بله ما بی احترامی کردیم!«

آقای نواندیش تاکید کرد: حسن قیس، نماینده مردم کابل 
زمین های  روی  بر  میرویس  نام  به  شهرکی  دارد  قصد 
این  مجوز  که  می خواست  من  از  و  کند  اعمار  دولتی 
شهرک را امضا کنم، در صورتی که به حکم محکمه این 

زمین که غصب شده بود، باید مسترد می شد.
می توانستم  من چطور   « افزود:  همچنین  کابل  شهردار 
به این شهرک مجوز دهم در صورتی که محکمه حکم 

استرداد آن را صادر کرده بود!«
در همین حال، قادر زازی، نماینده مردم کابل در مجلس 
نماینده گان نیز ادعا کرده بود که بزرگترین غاصب زمین 

در کابل، شهردار است.
آقای نواندیش در این خصوص اظهار کرد: آقای زازی 
به جای این که از ما بپرسد چه کارهایی را انجام داده ایم، 
وقتش را صرف برگزاری محافل در سالون های عروسی 

به منظور تخریب شهرداری کابل می کند.

شود  پرسیده  وکال  این  از  باید  نواندیش  آقای  باور  به 
که پول برگزاری چنین محافلی را چه کسی می پردازد؟

که  کسانی  علیه  بر  این که  بر  تاکید  با  کابل  شهردار 
دعوا  اقامه  اند،  کرده  وارد  وی  به  بی اساس  اتهامات 
تا  می کنم  تقاضا  کل  دادستانی  مقام  از  گفت:  می کند، 
صورتی  در  و  کند  بررسی  را  گرفته  صورت  ادعاهای 
که ادعا کننده گان مدارک و شواهدی برای اثبات ادعای 
خود نداشته باشند؛ مصونیت پارلمانی شان را گرفته و با 

آنان برخورد قانونی انجام دهد.
بین  کمک های  قطع  اتهاماتی  چنین  هدف  افزود:  وی 

المللی به شهرداری کابل است.
نماینده گان  این در حالی است که هفتۀ گذشته برخی 
مردم در مجلس نماینده گان شهردار کابل را به غصب 
فرار  کشور  از  وی  که  بودند  گفته  و  کرده  متهم  زمین 

کرده است.

رویارویی مجلسین بر سر... 
مجلس شورای ملی بر سر تصویب قانون رسانه ها پس 
از باال گرفته است که هیأت سنا در جلسه مختلط پا 
فشاری کرده اند تا در قانون رسانه ها، رییس کمیسیون 

رسیده گی به تخطی های رسانه یی انتخابی باشد.
اما هیأت مجلس نماینده گان این خواسته را نپذیرفته اند 

و به رسم اعتراض جلسه مشترک را ترک کرده اند.
جلسه  به  را  قانون  این  که  است  گفته  مجلس  هیأت 
عمومی روز دوشنبه راجع خواهد کرد تا نماینده گان با 

دو ثلث آرا آن را تصویب کنند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا از نمایندگان 
مجلس خواست که این قانون را با دوثلث آرا تصویب 

نکنند و دوباره آن را به جلسه مشترک راجع سازند.
سناتوران، اعضای مجلس نماینده گان را به طرفداری 
گفتند  و  کردند  متهم  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از 
که آنان با استفاده از صالحیت شان می خواهند صدای 

مردم را خاموش سازند.
نجیبه حسینی یکی از اعضای مجلس سنا گفت: »در 
وزیر  که  داشتند  اصرار  جرگه  ولسی  مشترک،  جلسه 
به  رسیده گی  کمیسیون  رأس  در  فرهنگ  و  اطالعات 
را  آن  ما  اما  باشد؛  داشته  قرار  رسانه یی  شکایت های 

نپذیرفتیم و آنان جلسه را ترک کردند«.
خانم حسینی افزود: اعضای مجلس با تأکید می گفتند 
و  مردم  نماینده گان  کردن  بدنام  در صدد  که رسانه ها 
مقام های بلندپایه دولتی هستند و باید جلو آنها گرفته 

شود.
سنا  مجلس  اعضای  از  دیگر  یکی  اعظمی  احمد  گل 
گفت: » اگر وزیر اطالعات و فرهنگ در رأس هیأت 
دیگر  گیرد،  قرار  رسانه یی  شکایت های  به  رسیده گی 
نیازی به قانون نیست و آزادی بیان از سوی حکومت 

باید لغو اعالم گردد«.
سناتوران، کارکردهای رسانه ها را در 13سال گذشته پر 
دست آورد خواندند و خواستار آن شدند که نباید با 
تصویب قانونی به گفته آنان اشتباه، صدای مردم خفه 

شود.
کشور،  در  رسانه ها  موجودیت  با  سناتوران،  گفته  به 
دزدان بزرگ نتوانسته اند به آرامش کامل به دزدی شان 
ادامه دهند؛ حداقل صدای مردم از طریق رسانه ها آنان 

را به تشویش انداخته است.
در  رسانه ها  قانون  سرنوشت  که  نیست  معلوم  هنوز 
جلسه عمومی روز دوشنبۀ مجلس نماینده گان چگونه 

رقم خواهد خورد.

وزارت مخابرات:

قیمت انترنت 30 درصد کاهش یافت

پذیرش  بدون  که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
شرط هایش از جانب امریکا، پیمان امنیتی را امضا نخواهد 

کرد.
ملی،  امنیت  شورای  جلسۀ  در  گذشته  روز  کرزی  آقای 
از استماع گزارش هیأتی که مسوول بررسی رویداد  پس 
بدون  که  بود، گفت  پروان شده  سیاگرد والیت  ولسوالی 
امنیتی  قرارداد  امضای  صلح،  پروسۀ  علنی  و  عملی  آغاز 
جنگ،  تشدید  بهانۀ  تقویت  باعث  امریکا  با  دفاعی  و 
پراکنده گی در کشور و ایجاد )نظام( ملوک الطوایفی خواهد 

شد.
نیروهای  عملیات  بررسی  هیات  ارگ،  خبرنامۀ  بربنیاد 
سیاگرد  ولسوالی  سرخی  قریه  و  وازغر  درۀ  در  ایتالف 

والیت پروان، روز گذشته گزارش یافته های خویش را به 
جلسه شورای امنیت ملی ارایه کرد.

خارجی،  نیروهای  عملیات  نتیجۀ  در  که  گفته  هیأت  این 
دست کم 12 غیرنظامی کشته شده است که در میان آن ها 

زنان و کودکان نیز بوده اند.
ریس جمهور کشور در این جلسه گفته که مردم افغانستان 
نام  تحت  خارجی  نیروهای  عملیات  قربانی  روزه  همه 
مبارزه علیه تروریزم و هم حمالت تروریستی طالبان تحت 

نام موجودیت خارجی ها در افغانستان می شوند.
آقای کرزی تاکید کرده گفت: "به دلیل جلوگیری از کشتار 
مردم افغانستان، آغاز عملی و علنی پروسه صلح و توقف 
عملیات نیروهای خارجی باالی خانه های مردم افغانستان 

را منحیث پیش  شرط برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی 
با امریکا گذاشتیم و تا زمانی که اقدامات عملی در موارد 
امضا  امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  نگیرد،  صورت  متذکره 
نخواهد شد، زیرا بدون آغاز عملی و علنی پروسۀ صلح، 
امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا باعث تقویت بهانۀ 
تشدید جنگ، پراکنده گی در کشور و ایجاد ملوک الطوایفی 

در آن خواهد شد."
پیشتر والی پروان به روزنامۀ ماندگار گفته بود که شماری 
از فرماندهان طالبان نیز در حملۀ هوایی نیروهای آیساف 

در ولسوالی سیاگرد کشته شده اند.
کشته  عملیات  این  در  فرماندهانی که  از  یکی  او،  گفتۀ  به 

شده است، اخیراً از زندان آزاد شده بود.

حامد کرزی:
بدون تأمین صلح، امضای توافقنامۀ امنیتی ملک الطوایفی به بار می آورد



به  انتحاری  مهاجم  سه  حملۀ  به  اعتراض  در  تن  دوصد  حدود 
رستورانی در کابل، که 21 کشته بجا گذاشت، راهپیمایی کردند و 

خواستار پایان »حمالت تروریستی« شدند.
در این حمله شامگاه روز جمعه ابتدا یک مهاجم کمربند انتحاری 
خود را در مقابل ورودی رستوران ›تاورنا دو لبان‹ منفجر کرد و بعد 
دو مهاجم دیگر با مسلسل وارد ساختمان آن شدند و با نیروهای 

امنیتی درگیری کردند.
راه اندازی  با  راهپیمایی،  این  برگزارکننده گان  رویداد  این  فردای 
کمپینی با عنوان »نه به تروریسم«، دعوت به برگزاری این راهپیمایی 

را از طریق فیسبوک پخش کردند.
صدها تن به این کمپین پیوستند و عصر روزگذشته حدود دوصد 
تن جمع شدند و به یادبود قربانیان این حمله، هر یک شاخه گلی 

به محل انفجار گذاشتند.
محل  »]از  گفت:  راه پیمایی  این  برگزارکننده گان  از  انوری  رامین 
انفجار[ راهپیمایی کردیم به طرف دفتر سازمان ملل در چهارراهی 

زنبق تا صدای خود را از طریق این سازمان به جهانیان برسانیم.«
هیات  دفتر  مقابل  در  را  خود  راهپیمایی  پایانی  قطعنامه  معترضان 
کمک سازمان ملل – یوناما – خواندند که در آن ضمن محکومیت 

حمله روز جمعه، سه خواست مشخص را مطرح شده است.

حمایت و دادخواهی برای قربانیان حمالت »تروریستی« به عنوان 
آنها مطرح شده است. قطعنامه از دولت و نهادهای  خواست اول 
از قربانیان خشونت دست به  غیردولتی خواسته که برای حمایت 

کار شوند.
خواست دیگر آنها ادامه حمایت جامعه بین المللی از دستاوردهای 
شهروندی  و  مدنی  آزادی های  جمله  از  افغانستان،  اخیر  سال   12
افغانستان  مردم  جهانی  جامعه  که  کرده اند  تاکید  راهپیمایان  است. 

را تنها نگذارد.
در  داشتن  اتهام دست  به  که  زندانیانی  پرونده های  قانونی  بررسی 
خواست های  دیگر  از  شده اند،  بازداشت  تروریستی  فعالیت های 
معترضان است. آنها از دولت خواسته اند که »به سیاست چندگانه« 

خود در قبال این زندانیان پایان دهد.
در  که  زندانی   650 که  کرد  اعالم  دولتی  کمیسیون  یک  اخیراً 
خبر،  این  شدن  پخش  شده اند.  آزاد  بودند،  بگرام  بازداشتگاه 

اعتراض های زیادی را به دنبال داشت.
بر اساس فرمان آقای کرزی کسی آزاد نشود، بلکه برای آنها پرونده 
تشکیل شود، به دادگاه فرستاده شود و اگر دادگاه تصمیم به آزادی 

آنها گرفت، آزاد شوند
گفت:  مورد  این  در  راهپیمایان  توضیح خواست  در  انوری  رامین 
»باید روند آزادسازی آنها قانونی شود. یعنی بر اساس فرمان آقای 
به  شود،  تشکیل  پرونده  آنها  برای  بلکه  نشود،  آزاد  کسی  کرزی 
گرفت،  آنها  آزادی  به  تصمیم  دادگاه  اگر  و  شود  فرستاده  دادگاه 

آزاد شوند.«
براساس قانون، رییس جمهوری صالحیت عفو و تخفیف مجازات 
زندانیان را دارد، اما معترضان تاکید دارند که روند قانونی بررسی 
پرونده های زندانیانی که به فعالیت های تروریستی متهم هستند، باید 

طی شود.
حمله 27 جدی در محافل داخلی و بین المللی بازتاب گسترده یی 
داشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل آن را »هولناک« و پیمان 

ناتو آن را »وحشیانه« خواندند.
را محکوم  این حمله  افغانستان هم  رییس جمهوری  حامد کرزی 
داد  نشان  حمله  این  که  گفت  داخله  وزیر  داوودزی،  عمر  کرد. 
با  مذاکره  آغاز  به  امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  امضای  در  تاخیر  که 

مخالفان مسلح دولت افغانستان کمکی نمی کند.

روز  طالبان  تحریک  نظامی  شبه  گروه  سخنگوی 
درمورد  پاکستان  دولت  پیشنهاد  به  اشاره  با  یکشنبه 
پیشبرد روند گفت وگوها برای رسیدن به صلح گفت 

این گروه آماده مذاکره است.
آماده گی  اعالم   : دادند  پاکستان گزارش  منابع خبری 
طالبان برای گفت وگو با دولت در مدت کوتاهی پس 
شبه  گروه  این  اعضای  از  یکی  تروریستی  اقدام  از 
نظامی در شمال غربی این کشور که به کشته شدن 20 
نیروی امنیتی و زخمی شدن 30 تن دیگر منجر شد، 

صورت گرفته است.
بمب  یک  گفت:  طالبان  سخنگوی  شاهد  اهلل  شاهد 
گذار انتحاری با استفاده از مواد منفجره جاسازی شده 
در موتر خود نیروهای امنیتی را در شهر بنو در منطقه 
قبیله یی وزیرستان مورد هدف قرار داد و تعداد زیادی 
از نیروهای ارتش در این حادثه کشته و زخمی شدند.
حمله،  این  انجام  با  گفت  طالبان  سخنگوی  شاهد 
انتقام کشته شدن فرماندهان خود را از نیروهای ارتش 
گرفتیم، اما وی در عین حال اعالم کرد که طالبان آماده 

مذاکره با دولت می باشد.
بسیار  و گو  مورد گفت  در  ما  داد: موضع  ادامه  وی 
روشن است؛ اگر دولت مرکزی ثابت کند در اظهارات 
های  زیان  و  با وجود ضرر  ما  ؛  دارد  خود صداقت 
مذاکرات  به  ورود  آماده  ایم  شده  متحمل  که  زیادی 

معنی دار خود هستیم.
شاهد اهلل شاهد ادعا کرد: حکیم اهلل محسود فرمانده 
طالبان و ولی الرحمان محسود معاونش به بهانه گفت 

و گو با دولت کشته شدند.
طالبان  فرمانده  دو  هر  های خبری،  رسانه  از  نقل  به 
به  آمریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  در 
با حمالت  طالبان  اما  شدند  کشته  شمالی  وزیرستان 
امنیتی  نیروهای  از  ارتش  نیروهای  علیه  تروریستی 

پاکستان انتقام گرفت.
که  دیدگاه  این  با  ما  کرد:  تصریح  طالبان  سخنگوی 
دولت هیچ قدرت و صداقتی در مذاکرات ندارد وارد 
این امر می شویم و معتقدیم که فرماندهان ارشد ما 

پس از پیشنهاد گفت و گو برای صلح با دولت کشته 
شده اند.

مقام های ارتش نیز کشته شدن 20 نفر پرسنل امنیتی 
اردوگاه  در  انتحاری  تروریستی  حمله  در  را  خود 

نظامی بنو تایید کردند.
دفتر نخست وزیری پاکستان نیز در اطالعیه یی اعالم 
کرد : نواز شریف سفر خود به سوییس و شرکت در 
اجالس جهانی داووس را پس از حمالت تروریستی 

اخیر در این کشور لغو کرد.
در  شنبه  سه  روز  بود  قرار  پاکستان  وزیر  نخست 
شرکت  داووس  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  نشست 

داشته باشد.
مقابل  در  ما  مردم   : گفت  اظهاراتی  در  شریف  نواز 
افراط گرایی و تروریسم متحد بوده و با فداکاری های 
پرسنل ارتش، امنیتی و نهادهای مجری قانون دولت 
نمی خواهد کشور به سمت بیراهه و افزایش تلفات و 

اقدامات ستیزه جویی ها برود.
روز  تروریستی  حمله  بشدت  پاکستان  وزیر  نخست 
گذشته علیه نیروهای ارتش در بخش بنو را محکوم 

کرد.
نیروهای  شمالی،  وزیرستان  منطقه  ساکنان  گفته  به 
ارتش پس از این حادثه، اقدام به گلوله باران مخفی 

گاه های شبه نظامیان در بخش میر علی کردند.

سازمان های بین المللی امدادرسان در افغانستان می گویند با 
وجود کشته شدن برخی از کارمندان شان در حمله انتحاری 
روز جمعه به فعالیت شان در این کشور ادامه خواهند داد.

در حملۀ انتحاری به یک رستوران لبنانی در وزیر اکبر خان 
شهر کابل، 21 نفر کشته شدند. سیزده شهروند خارجی نیز 
در این رویداد کشته شدند که از این جمع چهار نفرشان 
کارمند  دیگر  نفر  دو  و  متحد  ملل  سازمان  دفتر  کارمند 

بهداشتی یونیسف بودند.
حمله مرگبار انتحاری به رستوران لبنانی در کابل که طالبان 
مسوولیت آن را به عهده گرفته اند، با محکومیت گستردۀ 

داخلی و بین المللی مواجه شد.
کشته شدن کارمندان موسسات خارجی، نگرانی هایی را از 
به  مردم  بین  در  امدادرسان  نهادهای  فعالیت  محدودشدن 

وجود آورده است.
اما نهادهای امدادرسان اعالم کردند که نه تنها افغانستان را 
ترک نمی کنند، بلکه تعهدشان برای بهبود زنده گی افغان ها 

محکم تر می شود.
–یونیسف- روز  ملل  از کودکان سازمان  صندق حمایت 
گذشته با انتشار اعالمیه یی خبر داد که دو کارمند بهداشتی 
جمعه  روز  انفجار  شده گان  کشته  میان  در  نیز  اداره  این 

بودند.
اکیل آیر، نماینده یونیسف در افغانستان به بی بی سی گفت 
آنها  فعالیت  بر  تاثیری  اداره  این  کارمندان  کشته شدن  که 

نخواهد داشت.
او گفت که این نهاد بیش از سه دهه است که در افغانستان 
کارش  به  ناگوار  حوادث  وجود  با  همیشه  و  می کند  کار 

برای بهبود زندگی کودکان و زنان افغان ادامه داده است.
ما  و  ماند  خواهد  باقی  افغانستان  در  »یونیسف  گفت:  او 
برای انجام فعالیت های خود کاماًل متعهد هستیم و بیشتر از 

هر زمان دیگر به ماموریت خود پایبند می باشیم.«
آقای آیر می گوید به دنبال این رویداد تنها کاری که انجام 
امنیتی  مسایل  مورد  در  نظر  تجدید  و  بررسی  می دهند، 

کارمندان این سازمان خواهد بود؛ امری که به گفته او پس 
از هر حادثه امنیتی انجام می شود.

جستین پیک ویمال، یکی از مسووالن موسسه اکبر -اداره 
که  می کند  تاکید  نیز  افغانستان-  برای  کمک ها  هماهنگی 
امدادرسان  سازمانهای  که  شد  نخواهد  باعث  حمله  این 

افغانستان را ترک کنند.
او گفت: »ما می دانیم که این گونه حمالت صورت خواهد 
گرفت، ما افغانستان را ترک نمی کنیم و کمک های مان را 

به افغانها متوقف نمی سازیم.«
افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی  زی،  موسی  جانان 
حمله  در  شان  کارمندان  که  نهادهایی  سایر  می گوید  نیز 
انتحاری روز جمعه کشته شده اند، به تعهدشان برای کمک 

به افغانستان پایبند هستند.
از رویداد  نیز دو روز پس  افغانستان  برای  کمیته سویدن 
در  فعالیت های شان  به  نیز  آنها  که  کرده  اعالم  کابل، 

افغانستان ادامه خواهند داد.
این نهاد همچنان گفته که در سال جاری برای معلوالن و 

دختران پروژه های جدیدی را نیز آغاز خواهد کرد.
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یادبود از قربانیان حملۀ وحشیانۀ اخیر طالبان
طالبان پاکستان: 

از دولت انتقام گرفتیم، اکنون آمادۀ مذاکره هستیم

نهادهای بین المللی پس از حملۀ روز جمعه در کابل:

به مأموریت مان ادامه می دهیم

آرسن ونگر منچستر سیتی را رقیب اصلی تیمش برای قهرمانی در 
لیگ برتر دانست.

آرسنال صدر نشین لیگ برتر انگلیس موفق شد با 2 گل فوالم را 
شکست دهد تا صدر نشینی خود را تمدید کند. برای توپچی های 

لندن در این دیدار سانتی کاسورال به ثمر رساند.

آرسن ونگر سرمربی آرسنال پس از پیروزی 
تیمش برابر فوالم در لیگ برتر گفت: در نیمه 
نخست بازی خوب ندیدیم و سرعت زیادی 
نداشتیم. در نیمه دوم بازی سرعت تیمی مان 
افزایش داشت و توانستیم فرصت های زیادی 
از  که  خوشحالم  کنیم.  ایجاد  گلزنی  برای 
فرصت های بدست آمده توانستیم استفاده کنیم و به برتری برسیم. 
در نیمه دوم عملکرد خوبی از خود نشان دادیم و توانستیم نیمه 

نخست بدمان را جبران کنیم.
ونگر در ادامه گفت: بازیکنان من مسوولیت پذیر هستند و می دانند 
که در این موقع از فصل نباید امتیاز از دست داد. به 3 امتیاز این 
دیدار خانگی نیاز داشتیم. هر چه از زمان بازی گذشت بهتر شدیم 
و در نهایت توانستیم 2 بار به گل برسیم. سانتی کاسورال در نیمه 
دوم عالی بود و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم. هر 
چند در نیمه نخست هم خوب بودیم اما در نیمه دوم عالی کار 

کردیم.
در  اختالف  امتیاز  یک  با  تیمش  که  لندن  توپچی های  سرمربی 
صدر قرار دارد در ادامه گفت: فشار زیادی روی تیم ماست اما 
این فشار مثبت است. خیلی مهم است که تمرکزمان را به بازی 
خودمان معطوف کنیم و کاری به بازی بقیه مدعیان نداشته باشیم. 
را  رقابت سختی  و  ماست  رقیب جدی  فصل  این  منچستر سیتی 

برای قهرمانی با آنها خواهیم داشت.

از  می گوید  بایرن مونیخ  سرمربی 
سالزبورگ  برابر  دوستانه  بازی 

درس های زیادی گرفته است.
دوستانه  دیداری  در  بایرن مونیخ 
نتیجۀ  با  اتریش  سالزبورگ  برابر 
تا پس  بر صفر شکست خورد   3
از مدت ها تیم پپ گواردیوال طعم 

شکست را بچشد.
برابر  تیمش  شکست  دربارۀ  بایرن مونیخ  اسپانیایی  سرمربی 
تیم نه چندان قدرتمند سالزبورگ گفت: تغییرات زیادی در 
در  کمتر  که  بازیکن هایی  به  می خواستیم  و  داشتیم  تیممان 
با سیستم جدیدی  و  میدان دهیم  بازی کرده اند  طول فصل 
وارد مسابقه شدیم. این باعث شد که نتوانیم توپ و میدان 
به  ما  از  بهتری  بازی  حریف  و  باشیم  داشته  اختیار  در  را 

نمایش بگذارد.
گواردیوال در ادامه گفت: این شکست درسی بزرگ برای ما 
بود و نباید آن را فراموش کنیم. باید از این بازی های دوستانه 
برای پیشرفت تیم خود استفاده کنیم. برای من این شکست 
جنبۀ آموزشی داشت. البته بازی های دوستانه همین حکم را 

دارند و باعث آشنایی بیشتر شما با تیم 
مهم  بازی های  در  نمی توانم  می شوند. 
مورد  تاکتیک های  و  سیستم ها  فصل، 
نظرم را آزمایش کنم. در واقع این جور 
بازی هاست که برای ما حکم آزمون و 

خطا را دارد.
سرمربی باواریایی ها گفت: وقتی که 3 
و  است  تمام  بازی  که  فهمیدم  دیگر  افتادیم  عقب  بر صفر 
نمی توانیم به گل برسیم. البته فکر می کنم ناآشنایی بازیکنان 

ما با یکدیگر دلیل اصلی بازی ضعیف ما در این دیدار بود.
بایرن مونیخ در نیم فصل نخست بوندسلیگا عملکرد خوبی از 
خود به نمایش گذاشت و توانست با یک بازی کمتر نسبت 
باشد.  کرده  کسب  بیشتر  این  از  امتیاز   9 لورکوزن  بایر  به 
آنها در هفته ی هجدهم بوندسلیگا باید در خانۀ گالدباخ به 

مصاف رقیب دیرینۀ خود بروند.
سخت  قرعه ای  با  نیز  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  بایرن مونیخ 
روبه رو شده و باید برای حضور در جمع هشت تیم برتر این 

رقابت ها با آرسنال صدرنشین لیگ برتر انگلیس بازی کند.

ورزش
ونگر:

 منچسترسیتی رقیب ما برای قهرمانی است
گواردیوال:

 درس های زیادی از بازی های دوستانه گرفتم
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د اقتصادي او سیايس چارو شننونکي وايي، چې 

د افغانستان په اړه د سیمه ییزو ناستو جوړول او 

د افغانستان پر وضعیت په کې بحث کول کوالی 

يش سیمه له نا امنۍ وژغوري.

له  هېوادونه  ییز  ټول سیمه  دا چې  وایي،  هغوی 

باید پر پاکستان فشار راوړي  ترهګرۍ ځورېږي 

څو له ترهګرۍ الس واخيل او د افغان حکومت 

مخالفان خربو اترو ته کېنوي.

د  هند  چې  کېږي  هغې  له  وروسته  خربې  دا 

افغانستان په اړه د دوو غونډو، متاس ډلې او د 

اسیا د زړه هېوادونو غونډې، کوربه و.

په دې غونډو کې د افغانستان په روان وضعیت، 

او  سولې  لېږد،  امنیتي  لېږد،  سیايس  راتلونکیو، 

امنیتي وړتیاوو بحثونه وشول.

محمد  شننونکي  چارو  اقتصادي  او  سیايس  د 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  فرهنګ  امین 

هېوادونو  زړه  د  اسیا  د  ډیيل کې  نوي  په  وویل، 

برخه  کې  غونډه  په  ډلې  متاس  د  همدارنګه  او 

اخیستونکي هېوادونه ډېری هغه هېوادونه دي چې له ترهګرۍ 

زیامنن شوي او یا ترې اندېښمن دي.

هغه وايي، دغه هېوادونه لکه روسیه، چین  او هند اندېښنه لري 

د  به  ترهګري  نو  خرابېږي  رشایط  کې  افغانستان  په  چېرې  که 

دوی هېوادونو ته هم غځېږي.

د نوموړي په خربه، دغه مخ پر ودې او د نېږدې راتلونکې سرت 

پاکستان  پر  کې  ناستو  دغسې  په  به  هېوادونه  لرونکي  قدرت 

فشار راوړي چې د ترهګرۍ په ملنځه وړلو او د افغان سولې په 

پروسه کې مرسته وکړي. 

خو زیاتوي، سیمه ییز هېوادونه نيش کوالی په افغانستان کې د 

لوېدیځ د اقتصادي او پوځي مرستو ځای ډک کړي، هغوی دا 

وړتیا نه لري چې له افغانستان رسه اقتصادي او پوځي مرستې 

وکړي، ځکه تر اوسه ال د مرسته کولو کچې ته نه دي رسېديل.

ښاغلی فرهنګ وايي، روسیه، چین او هند د کابل ـ واشنګټن 

ترمنځ د امنیتي تړون او په افغانستان کې د نړۍ والو ځواکونو 

د قانومنند پاتې کېدو پلویان دي او نه غواړي چې د امریکايي 

ځواکونو له وتو وروسته دغه خال دوی ډکه کړی.

په  یې  رسه  افغانستان  له  چې  هېواد  یوازینی  باور،  په  هغه  د 

بېالبېلو برخو کې مرسته کړې او کوي يې هغه هند دی، روسیه 

نه مطالعه  له مخکې  او چین رشایط  نه کوي  دغه ډول مرسته 

کړي او په احتیاط قدم پورته کوي.

د سوداګرۍ د دغه پخواين وزیر په وینا، سیمه ییز هېوادونه پر 

پاکستان یوازې سیايس فشار راوړالی يش؛ خو له دې پرته بل 

هېڅ ډول مرسته نيش کوالی.

اذرخش  شننونکي  چارو  سیايس  او  اقتصادي  د  همدارنګه 

افغانستان  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  حافظي 

واله  نړۍ  او  ییزه  سیمه  یوه  بلکې  ده  نه  قضیه  ميل  یوه  قضیه 

مساله ده.

هغه وايي، سیمه ییز هېوادونه فکر کوي که چېرې په افغانستان 

په  سیمې  د  به  دا  نو  يش  ناکامه  مبارزه  رسه  ترهګرۍ  له  کې 

وضعیت او ثبات ناوړه اغېز وکړي.

د ده په خربه، په هند کې د متاس ډلې او د اسیا د زړه هېوادونو 

غونډو د افغانستان په روان وضعیت بحث وکړ او په دې غونډه 

کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سلامن خورشید په دوو مسایلو 

ډېرې ټینګار درلود.

بهرنیو ځواکونو  بشپړو  د  افغانستانه  له  دا چې  یوه  وایي،  هغه 

وتل نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې د سیمې په 

امن او ثبات هم ناوړه اغېز کوالی يش او دویمه دا چې هند له 

افغانستان رسه خپلو تعهداتو ته ژمن دی او په هره برخه کې به 

له افغانستان رسه مرستې کوي.

ښاغلی حافظي د سیمه ییزې همکارۍ او له افغانستان رسه د 

مرستې لپاره دغه ډول غونډې مهمې بويل او زیاتوي، دا چې 

امنیت  یوازې رسه  په  افغان ځواکونه  افغان حکومت تل ویيل 

کال   ۲۰۱۴ له  امنیت  خپل  يش  کوالی  او  دي  جوګه  تامین 

د جمعې شپې  کابل کې  په  په خپله وسايت؛ خو  وروسته هم 

برید له ځانه رسه ناوړه پيغام  درلود.

د ده په خربه، په دغه برید کې چې په وزیر اکربخان سیمه کې 

تررسه شوه او په کې مهم نړۍ وال چارواکي ووژل شوی، هغه 

باور له منځه یو وړ چې له څه مودې راهیسې د افغان ځواکونو 

په وړتیا پیدا شوی و.

نوموړي زیاته کړه، د دې لپاره چې د سیمې امن او ثبات نور 

هم خراب نيش نه پکار ده چې پاکستاين چارواکي له عقالين 

سیاست نه کار واخيل، ځکه د پاکستان وضعیت له افغانستان 

نه هم بدتر شوی دی.

دغه کارپوه وايي، که یوه ورځ په کابل کې چاودنه وي بله ورځ 

په پاکستان کې وي، باید په دې خربه پاکستاين مقامات ځانونه 

پوه کړي، چې د افغانستان نا امني د پاکستان د بربادۍ په مانا 

هم ده او که یې مخنیوی ونيش نو د پاکستان د له منځه تللو په 

مانا هم متامېدای يش.

کارپوهان:

سیمه ییز هېوادونه دې پر پاکستان 

فشار ډېر کړي

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 
- سید معراج الدین علوی:                                                 0779510957
ـ نظري پریاني:                                                              0700263152 

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

نشست 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 

ملی ـ مدنی خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، ملی، منور او خربه شخصیتونو، دیني مرشانو، 

په ټول هېواد کې د اغېزمنو سیايسـ  ټولنیزوـ  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


