
سربازان  تعداد  کردند،  اعالم  امریکا  دولت  مقام های 
کاهش  تن  هزار   10 از  کمتر  به  احتماالً   کشور  این 
می یابد. این تعداد کمترین نفرات درخواست شده از 
افغانستان  آموزش سربازان  برای  امریکا  ارتش  سوی 
کشور  این  از  خارجی  سربازان  خروج  با  هم زمان 

محسوب می شود.
برگزاری  زمان  از  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 5 اپریل سال 
جاری میالدی، مقام های کاخ سفید، وزارت خارجه و 
امریکایی  سربازان  تعداد  درباره  را  مذاکرات  پنتاگون 
که باید پس از پایان ماموریت نیروهای ائتالف تحت 
در  میالدی  جاری  سال  در  متحده  ایاالت  رهبری 

افغانستان بمانند، از سر گرفته اند.
به  و  کمتر  نیروهای  تعداد  داشتن  نگه  برای  تصمیم 
احتمال زیاد 5000 تن بازتاب تصمیمی از سوی کاخ 

سفید است که معتقد است نیروهای امنیتی افغانستان 
به حد کافی توانایی مقابله با تهدیدها را دارند. همین 
تعداد کم نیروهای امریکایی مسوول آموزش مقابله با 
افغانی  نیروهای  به  تعلیم عملیات مشابه  یا  تروریسم 

خواهند بود.
مقام های کاخ سفید...                    ادامه صفحه 6
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نهادهای ناظر بر انتخابات:

کمیسیونشکایاتپنهانیعملمیکند

اعالم نتایج قسمی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل 
بازنده  نامزدان  انجام تخلف  انتخابات، زمینه را برای 
دو  دور  به  انتخابات  کشانیدن  سبب  و  کرده  فراهم 

می گردد.
شماری از استادان دانشگاه با بیان این مطلب می گویند، 
بازنده  نامزدان  می شود  اعالم  قسمی  نتایج  زمانی که 
تالش بیشتر می کنند و شاید همین تالش انتخابات را 
به دور دوم ببرد....                       ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی با ضمیر کابلوف نمایندۀ ویژۀ روسیه برای 
افغانستان و پاکستان، دیروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
مورد  در  جانب  دو  هر  دیدار،  این  در  ارگ،  خبرنامۀ  بنیاد  بر 
گسترش روابط و همکارهای دوجانبه میان افغانستان و روسیه و 

همچنان مسایل منطقه یی، بحث و تبادل نظر کردند.
والدیمیر  نیک  تمنیات  و  کابلوف سالم ها  خبرنامه،  این  بنیاد  بر 
پوتین رییس جمهور روسیه را به رییس جمهور کرزی ابراز داشت 
و از موقف واقع بینانه و مستقل افغانستان در ارتباط به تحوالت 

اخیر در کریمیه و اوکراین تشکری کرد.
نمایندۀ ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان افزود که کشورش 
متعهد به ادامۀ همکاری های اقتصادی و نظامی با افغانستان می با
شد....                                                   ادامه صفحه 6

که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
انتخابات  نتایج  اعالم  بخش  در  کمیسیون  این 

ریاست جمهوری بی طرفانه عمل می کند.
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف    
خبری   نشست  یک  در  سه شنبه  روز  انتخابات 
اظهار داشت که این کمیسیون در نتایج انتخابات 
بی طرف  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 

عمل می کند.
به گفتۀ نورستانی، در کمیسیون مستقل  انتخابات 
افغانستان سیستمی وجود دارد که اجازه دخالت 

در نتایج انتخابات را به کسی نمی دهد.
بی طرف  و  مستقل  کمیسیون  این  افزود:  وی 
خارجی  و  داخلی  نهاد  هیچ  به  و  می کند  عمل 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  برد  دست  اجازه 

افغانستان داده نمی شود.
در همین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون 
روز سه شنبه  نشست خبری  در  انتخابات  مستقل 
اظهار داشت که اعالم  نتایج بخشی از آرا انتخابات 
یکی از صالحیت های این کمیسیون است و هیچ 
گونه مانع و محدودیت باالی این کمیسیون وجود 

ندارد.
به گفتۀ نور، کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد 
به  کمیسیون  این  قانون  مطابق  و  است  مستقل 

فعالیت های خود ادامه می دهد.
ریاست جمه کاندیداهای  نماینده گان  افزود:  وی 
وری...                                ادامه صفحه 6
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مسلماً هنوز زود است که دربارۀ تمامِ درس ها 
شود،  صحبت   1393 انتخاباِت  نکته های  و 
که  اصلی  کار  و  نیافته  پایان  آرا  شمارِش  زیرا 
صورت  است  قدرت  مسالمت آمیِز  تحویل دهِی 
نگرفته؛ اما با این وجود، مسایلی در این انتخابات 
رخ داده که باید روی آن ها مکث کرد و درس هایی 

از آن برگرفت. 
می توان  ابتدایی  به صورت  که  ده گانه یی  نکته های 

آن ها را برشمرد، عبارت اند از:
1ـ تا روزهای نزدیک به روز برگزاری انتخابات 
انتخابات  برگزاری  باب  در  به شدت  حمل،   16
باور  بدین  کثیری  شمار  داشت.  وجود  تردید 
آمادۀ  هیچ وجه  به  کرزی  حامد  آقای  که  بودند 
به  لطایف الحیل،  با  و  نیست  انتخابات  برگزاری 
تمدید ریاست خویش می کوشد؛ طرح هایی مانند 
اجماع ملی که لویه جرگه آن را به جای انتخابات 
عمومی تجویز می داشت، در تأیید این دیدگاه به 
در  ناامنی  هم  کارشناسانی  می شد.  گرفته  تفسیر 
کشور را عنوان قرار داده، به لغو انتخابات عمومی 
را،  انتخاباتی  چنین  برآیند  و  می کردند  استدالل 
یک دولِت ضعیف و با کمترین مشروعیت قلمداد 
از دوام  به جانب داری  می نمودند و بدین ترتیب 
حقوقی  دالیل  کرزی،  آقای  ریاست جمهوری 
افغانستان  می تراشیدند. در برابر این نظریه، مردم 
را  انتخابات  که  داشت  قرار  جهانی  جامعۀ  و 
دیگری  راهکار  هیچ  و  می دانستند  بی بدیل  امری 
را به جای آن نمی نشاندند. سرانجام ارادۀ مردم و 
جامعۀ جهانی، بر خواسِت قلیلی از سیاست مداراِن 

انحصارطلب و تمامیت خواه فایق آمد.
توجه  با  انتخابات 1393  که  بود  این  بر  باور  2ـ 
نمادین  به صورت  طالبان،  فعالیت  گسترده گی  به 
و سمبولیک برگزار می شود تا به انتظاراِت غرب 
پاسخ داده شود و از جانبی هم زمینۀ تحویل دهی 
مسالمت آمیز قدرت در کشور فراهم گردد. ولی در 
روز انتخابات حضور وسیع و گستردۀ مردم همه 
را غافل گیر کرد. این حضور گسترده چند نکته را 
نشان می دهد: 1( عدم تسلط اشخاص، نهادها و 
موسسات نسبت به شناخت کامِل روحیۀ جمعی؛ 
2( شگوفا شدن بذر مردم ساالری و دموکراسی در 
افغانستان؛ 3( نه گفتن به طالبانیسم و افراطی گرایی.
3ـ نظرسنجی ها گواهی می داد که 16 حمل روزی 
پُرحادثه و خونین خواهد بود و طالبان برای برهم 
زدِن انتخابات در والیات مختلِف کشور دست به 
به روزهای  نسبت  روز  این  اما  زد.  عمل خواهد 

قبلی آن کم حادثه بود؛ چرا؟!
صحنۀ  که  والیاتی  پارلمانی،  پسین  انتخابات  در 
زدوخورد بود و مردم نتوانستند به پای صندوق های 
انتخابات صورت  کردند؛  زیان  خود  بروند،  رای 
راه  پارلمان  به  نماینده  به حیث  و کسانی  گرفت 
یافتند، ولی کسانی که رای ندادند نتوانستند نمایندۀ 
مورد نظر خود را در پارلمان داشته باشند و چه بسا 

که از عمل خود مأیوس و پشیمان شدند. 
یک سو  از  انتخابات  قبلی  تجربۀ  می شود  فکر 
نامزداِن  به شمول  انتخابات  نامزدهای  تالش  و 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، جنگ جویان 
طالب را به قناعت رساند که در آن روز دست نگه 
نامزدهای  به  رقابت سراسری،  میدان  در  و  دارند 

قومی و محیطِی خود صدمه وارد نیاورند.
4ـ حکومت نامزد معیِن خود را داشت و از همۀ 

ابزار و وسایل دست داشتۀ خویش به نفِع آن کار 
زیر  را  برادرش  کرزی  حامد  آقای  حتا  گرفت؛ 
رود.  کنار  رسول  زلمی  نفع  به  تا  داد  قرار  فشار 
نامزدهای  از  بیشتری  شمار  که  بود  این  بر  باور 
ریاست جمهوری، یکی پی دیگر انصراف می دهند 
که  مسأله یی  می ایستند؛  رسول  زلمی  کنار  در  و 
آقای رسول بار بار در رسانه ها از آن سخن به عمل 
آورد. آقای زلمی رسول و گروه همکارش، آشکارا 
و  می خواندند  کرزی  حمایِت  مورد  تیم  را  خود 
بی پرده می گفتند که بسیاری از نامزدها در روزهای 
در  حکومت  و  می پیوندند  آن ها  صف  به  معین 
پُر  آن ها  نفع  به  را  انتخابات، صندوق ها  روزهای 
می سازد؛ کاری که در انتخابات های پسین موفقانه 
آن را انجام داده است. اما اکنون روشن گردید که 
تیم مورد حمایت حکومت، رای مناسب به دست 
ثابت شده  نادرست  انتظارات،  نیاورده و آن همه 

است. چرا چنین شد؟
آقای  که سیاست های  است  باور  بدین  نویسنده   
کرزی، هم مردم افغانستان را به ستوه آورده است 
و هم جامعۀ جهانی را؛ بنابرین مردم افغانستان با 
رای ندادن به زلمی رسول، در واقع به حامد کرزی 

پاسـِخ رد دادند.
به حامد  زلمی رسول  نزدیکی  بیرونی،  در سطح 
از  تا  واداشت  را  امریکا  متحدۀ  ایاالت  کرزی، 
نیرومند شدن و سرانجام موفقیِت آن تیم پیش گیری 
کند. این امریکا بود که نامزدهای ریاست جمهوری 
را واداشت که به نفع زلمی رسول نگذرند و در 
یک کالم این که آن چه را که زلمی رسول به عنوان 
تیم  وابسته گی  از  و  می دانست  خود  برندۀ  برگ 
به زهر  به کرزی در هرجا سخن می گفت،  خود 
بدل شد. به سخن دیگر، تجربه ثابت کرد که در 
متحول  و  سیال  چنان  انسانی، وضعیت  مناسبات 
باور  ساختۀ دست خویش  بر  نمی شود  که  است 
باال برده ای، روزی به زیر  به  کرد و آن چه را که 

کشی!
میان  رقابت  صحنۀ   ،1393 سال  انتخابات  5ـ 
اقوام  سایر  زیرا سران  بود؛  پشتون  قوم  نخبه های 
در تالِش آن بودند که به پست معاونیِت یکی از 
نامزدها برگزیده شوند. در این میان، دکتر عبداهلل 
با نسب پشتونی و فرهنگ فارسی زبانی، از رهگذر 
امر  این  و  می شد  شمرده  میانه  نامزد  یک  قومی 
اقوام  از  را  بیشتری  آرای  افزود و  او  مقبولیِت  به 

مختلِف افغانستان نصیب شد.
شکل  انتخابات  این  در  که  صف بندی هایی  6ـ 
دو  سیاف  استاد  تنها  بود.  غیرمنتظره  نیز  گرفت 
آقایان  را داشت؛  معاوِن همفکر و هم شکِل خود 
داکتر عبداهلل و اشرف غنی با کسانی کنار آمدند و 
دست اتحاد و هم بسته گی دادند که تا قبل از آن، 
به نظر می آمد.  بعید  صورت بندی چنین تیم هایی 
این صف بندی های نشان می دهد که سیاست تنها 
تحصیل،  زنده گی،  پیشینۀ  نه  است  منافع  عرصۀ 
کدام  هیچ  ایدیولوژی.  و  مذهب  زبان،  قومیت، 
و  اتحادها  شکل گیری  مانع  نمی توانند  این ها  از 
ایتالف های سیاسی شوند. از آن فراتر، وقتی دیده 
با  مردم،  اعتماد  جلب  منظور  به  نامزدی  که  شد 
دکتر نجیب اهلل تصویر مشترک به نشر رساند و در 
محافل انتخاباتِی او تصاویری از ببرک کارمل بلند 
گردید، دانسته شد که منافع از چه دامنۀ گستره یی 

برخوردار است.

7ـ مناظره هایی که میان نامزدان ریاست جمهوری 
قبلی  انتخابات  به  نسبت  پذیرفت،  صورت 
به  گام  یک  و  بود  تخصصی تر  و  طبقه بندی شده 
جلو را نشان می داد. همگام با آن، مردم در والیات 
مختلِف کشور با راه اندازی اجتماعات گسترده و 
بی سابقه، عالقه مندی خود را به امر انتخابات تبارز 
پیش  به سال های  را نسبت  تفاوِت خود  دادند و 

ابراز کردند.
گیالنی  پیر  و  استاد سیاف، حضرت مجددی  8ـ 
سه رهبر جهادی در این انتخابات درخشِش خوبی 
اوِل جهاد  نسل  به  می تواند  رویداد  این  نداشتند. 
افغانستان آسیب وارد آوَرد و سرانجام جای این 
از  پیش  بدهد.  رده دوم  اشخاِص  به   را  موسپیدان 
هر چیز دیگر، این رویداد حکایت از آن دارد که 
خاص،  وضعیتی  در  جهادی  گروه  یک  ریاسِت 
چیزی است و کسب آرای مردم در یک انتخابات 
سراسری، چیزی دیگر. افزودن بر آن، هر عصری 

شعاری دارد و هر نسلی نیازی.
نسل  است،  گردیده  سپری  جهاد  از  دهه  چند 
نیازمندی های  و  و عالیق  آمده  روی صحنه  تازه 
و  با حرف  رفتن  بنابرین  گردیده؛  دگرگون  مردم 
حدیث های پیشین به سراغ مردم، احترامِ مردم را 

به همراه دارد ولی رای مردم را نه!
هم  کسانی  ریاست جمهوری  نامزداِن  میان  در 
را در جهاد، هجرت و زندان  هستند که سالیانی 
سپری کرده اند؛ اشخاصی که صحنه های داِغ نبرد 
را تجربه کرده و چندین ترکش در بدن دارند. اما 
چه می شود کرد که آدمی بیشتر به آینده می نگرد و 
گذشِت ایام به بار غفلتش می افزاید و گذشته ها را 

اندک اندک به فراموشی می سپارد.
9ـ داکتر عبداهلل بر اساس نتایج اعالم شده، از همۀ 
نامزدان جلوتر است. به باور من، دالیل پیشتازِی 
آقای عبداهلل در این انتخابات به این شرح است: 
انجام  راستا  این  در  پیوسته  کار  سال  پنج  او   )1
داد؛ 2( دو معاون نسبتاً نیرومند برگزید؛ 3( حامد 
را  تاجیک  سراِن  به ویژه  کسان  بسیاری  کرزی 
جمع  عبداهلل  اطراف  در  آن ها  بیشتر  و  رنجانیده 
کارزارهای  غیرمتمرکز،  تشکیالت  با   )4 آمده اند؛ 
ساختار  این  و  برد  پیش  به  را  خویش  انتخاباتی 
 )5 کرد؛  دلگرم  را  زیادی  اشخاص  تشکیالتی، 
به جای تأکید روی جذب نخبه ها و به زبان دیگر 
»بانک های رای«، به اشخاص رده دوم و صفوف، 
عطف توجه کرد؛ 6( برخالف نوبت پیش، به جای 
بدین  داد و  تخنیکی، شعارهای کلی سر  مباحث 
شیوه به شکار قلِب توده ها رفت؛ 7( سیاست های 

طالب پرورانۀ کرزی نیز به سود عبداهلل انجامید.
10ـ دالیل و قراینی وجود دارند که انتخابات به 
دور دو نمی رود ولو که نامزدی آرای بیشتر از 50 
دالیل  همه جا  در  باشد.  نکرده  کسب  را  درصد 
و  تفاهم  برای  متعدد  سیاسِی  و  اقتصادی  امنیتی، 
حال  در  می شود.  شنیده  نامزدان  میان  هماهنگی 
حاضر، سخن از یک حکومِت مشترک به سه تعبیر 
متفاوت است: حکومت فراگیر؛ حکومت وحدت 
ملی و حکومت ایتالفی. هر یک از تعبیرهای یاد 
تحلیِل  یک  از  و  دارد  را  خود  مشخصاِت  شده، 

مستقل سیراب می گردد.
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 بحث بر سِر آرایی که از جانب کمیسیون شکایت های 
به  شده،  اعالم  باطل  والیت ها  از  برخی  در  انتخاباتی 
و  رهبری  اعضای  میان  در  جدی  نزاِع  و  اختالف  یک 
شده  منجر  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  کمیشنراِن 
از  یکی  آریافر  عزیزاهلل  سخنان  ردِ  در  نزاع  این  است. 
کمیشنراِن کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط سخن گوی 
این کمیسیون و بعد هم در واکنِش آقای آریافر نسبت به 
آن اظهارات، به شدت هویدا شد و همه دیدند که اعضای 
اساسی  اختالِف  هم  با  موارد  برخی  در  کمیسیون  این 

دارند.
یک هزار  شدِن  باطل  از  آریافر  عزیزاهلل  آن که  از  پس 
که  گفت  و  کرد  انتقاد  هرات  والیت  در  رای  صندوِق 
را  صندوق ها  این  که  ندارد  حق  شکایات  کمیسیون 
باطل کند و افزود که برخی از کمیشنران این کمیسیون 
صندوق  یک هزار  شدِن  باطل  موافق  هرات،  والیت  در 
کسانی  که  شدند  متوجه  مردم  و  رسانه ها  نیستند؛  رای  
در این کمیسیون بر بنیاد ملحوظات سیاسی و سلیقه یی، 
می خواهند کار را به جاهای خطرناک و بحرانی بکشانند 
کردِن  ویران  هدف  به  هم  یا  و  خاصی  نامزد  نفع  به  و 

پروسۀ انتخابات کار کنند. 
اعضای  میان  که  نظرهایی  اختالف  حال،  همین  در 
کمیسیون مستقل انتخابات در مورد باطل شدن یا نشدِن 
برخی از آرای مربوط به نامزدانی مشخص وجود داشت 
این دو کمیسیون یک دست  در  کار  نشان می داد که  نیز 
مورد  در  کمیسیون ها  این  اعضای  این که  نیز  و  نیست 

عمل کرد یک دیگرشان مشکوک اند.
این وضعیت، هم می تواند وجه مثبت داشته باشد و هم 
اعضای  اگر  که  ترتیب  این  به  مثبت  وجه  منفی.  وجه 
این کمیسیون ها به نظارت و نقِد کاردکرد یک دیگرشان 
بپردازند و برای شفافیِت هرچه بیشتِر این پروسه تالش 
تقلب و کم  آن ها می تواند جلِو  نظرهای  اختالف  کنند، 
به  و  بگیرد  را  دیگر  نامزد  نفع  به  نامزد  رای یک  کردِن 
مردم اطمینان بدهد که کسانی در این کمیسیون ها هستند 
با  پاسبانی می کنند و  از آرای مردم و زحماِت آن ها  که 
تمام توان می خواهند جلو مهندسِی انتخابات را بگیرند. 
اختالف ها  این  که  است  این  هم  قضیه  منفِی  وجه  اما 
می تواند مردم را نسبت به کارکرد کمیسیون ها مشکوک 
کمیسیون های  که  برساند  نتیجه  این  به  را  آن ها  و  سازد 
نفع  به  را  انتخابات  تا  تالش اند  در  به شدت  انتخاباتی 
نامزد خاصی مهندسی کنند. چنان که برخی از کارکردهای 
کمیسیون ها چنین نگرانی یی را به نمایش گذاشته است، 
از جمله این که کمیسیون شکایاِت برخی والیت ها زمانی 
که شکایت از یک محل را به مرکز فرستاده و خواستار 
باطل شدِن آرای این محل شده است، کمیسیون شکایات 
در کابل در مجموع آرای آن مرکز را باطل کرده است. 
این نشان می دهد که برخی ها در کمیسیون شکایت های 
خاص،  منطقۀ  یک  آرای  کردِن  باطل  برای  انتخاباتی، 
پشت کوچک ترین شکایت و بهانه می گردند و این  طرز 

برخورد، کار را به خرابی می کشاند.
کمیسیون  کار  به  چشم ها  همۀ  حاال  صورت،  هر  به 
به  مردم  و  است  شده  دوخته  انتخاباتی  شکایت های 
از جانب  امیدوارانه دارند.  نگاهِ  این کمیسیون هنوز هم 
دیگر، اعضای این کمیسیون در پیشگاه خداوند و مردم 
افغانستان سوگند خورده اند که از آرای ملت حراست و 
این  واقعًا  که  دیده شود  باید  اما  کرد.  پشتیبانی خواهند 
تصمیم گیرنده  شخصیت های  مهم ترین  امروز  که  افراد 
تعهدشان  به  چه قدر  می شوند،  پنداشته  افغانستان  در 
وفادار اند و چه قدر می خواهند کشور را به سمِت ثبات 
یک  که  بدانند  باید  افراد  این  دهند.  حرکت  سعادت  و 
رسالِت بزرِگ تاریخی در برابِر آن ها قرار گرفته و هر نوع 
کم کاری، بی توجهی و یا خدای نکرده خیانت کاری آن ها، 
می تواند افغانستان را سراسر به آشوب و بحران بکشاند.

خیرههاچشم

بهکمیسیونشکایتهایانتخاباتی
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تالشاوبامابرایمنزویساختنپوتین
منزوی  با  تا  است  آن  دنبال  به  امریکا  جمهوری  رییس 
و  سیاسی  مناسبات  قطع  طریق  از  روسیه  ساختن 
اقتصادی اش با جهان خارج، جاه طلبی های توسعه طلبانه 
آن را مهار کرده و روسیه را به یک کشور منفور تبدیل 

کند.
امنیت  تیم  و  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
ملی اش در بحبوحه بحران اوکراین قصد دارند به جای 
درگیری مستقیم، یک رویکرد جدید و طوالنی مدت را 
راهبرد  از  پیشرفته  نوعی  کنند که  اتخاذ  قبال روسیه  در 
گرفته  کار  به  سرد  جنگ  در  که  است  محدودیت هایی 

شدند.
جنگ  پایان  از  پس  امریکا  که  همانگونه 
جهانی دوم به این نتیجه رسید که باید با جاه 
کند،  مقابله  سابق  شوروی  جهانی  طلبی های 
اقداماتی  اتخاذ  با  دارد  قصد  نیز  اوباما  اکنون 

روسیه را منفور جلوه دهد.
نتیجه  این  به  او  اوباما،  مشاوران  گفته  به 
برای رسیدگی  راه حلی  اگر  رسیده که حتی 
باز  باشد،  داشته  وجود  اوکراین  بحران  به 
دشوار  پوتین  با  سازنده  ارتباطی  ایجاد  هم 
است. بنا بر این اوباما قصد دارد در دو سال 
جمهوری اش  ریاست  از  که  رو  پیش  نیم  و 
باقی مانده کارشکنی های پوتین را به حداقل 
رسانده، حداقل رابطه ممکن را حفظ کرده و 

در صورت نیاز او را نادیده بگیرد.
ایوو اچ دالدر، سفیر سابق دولت اوباما در ناتو 

و رییس کنونی شورای امور بین المللی شیکاگو در این 
خصوص می گوید: اگر هیچ اقدامی اتخاذ نکرده و تنها 
هزینه اقدامات روسیه را برای کرملین باال ببریم، مشکل 
است  ممکن  اما  نمی شود  حل  اوکراین  شرق  و  کریمه 

معضل روسیه برای امریکا حل شود.
وجود چنین تفکری در اوباما را می توان در طول کشیدن 
انتخاب سفیر واشنگتن در مسکو به وضوح دید. هر چند 
دارد  قصد  سفید  کاخ  اما  است  نشده  اعالم  رسما  هنوز 
جان اف تفت، سفیر سابق امریکا در اوکراین، گرجستان 

و لیتوانی را برای این سمت معرفی کند.
بسیاری از مقامات دولت اوباما در ابتدا با انتخاب تفت 
عنوان  به  پیشتر  او  زیرا  بودند  مخالف  این سمت  برای 
سفیر امریکا در جمهوری های شوروی سابق، روسیه را 
دست انداخته بود و ممکن است روسیه از این انتخاب 
استهزاء  به  نسبت  مقامات  این  اکنون  اما  شود.  ناراحت 

مسکو چندان بی تمایل نیستند.
که  است  روشی  کردن  زنده  حال  در  اوباما  حقیقت  در 
سال  در  امریکا  دیپلمات  کنان،  اف  بار جورج  نخستین 
استراتژی  و  کرده  طراحی  مسکو  با  مقابله  برای   1947

امریکا تا سقوط شوروی را تشکیل می داد.
در حالی که رویکرد بلندمدت اوباما در حال شکل گرفتن 
است، این سؤال دردولتش مطرح شده است که در کوتاه 

مدت می تواند تا چه حد پیش رفت؟
و  روس  شخصیت های  از  دیگری  لیست  سفید  کاخ 
مؤسسات روسیه را نیز تهیه کرده تا اگر مسکو به توافقی 

که روز پنج شنبه در ژنو به دست آمد عمل نکند، آن ها 
را تحریم کند. اما به گفته برخی از مقامات امریکایی این 
تحریم، همه بخش های اقتصاد روسیه را شامل نخواهد 

شد.
جبهه جنگ طلبان در سنا و وزارت دفاع امریکا به شدت 
ناامید شده اند زیرا معتقدند که اوباما در موضوعات اخیر 
با  روسیه  به  کریمه  الحاق  از  پس  و  داده  نشان  ضعف 
عکس العمل هایش به نوعی به این امر تن در داده است.
آن ها تحریم های شدیدتر و سریع تر را خواستار شده اند. 
این در حالی است که اوباما حتی هنوز تعدادی از ناقضان 

حقوق بشر روس را نیز تحریم نکرده است.
را  ما  این خصوص گفت: آن ها  باب کورکر در  سناتور 
اقدامی  آن ها  که  می مانیم  منتظر  هم  ما  می دهند،  بازی 
نشان  واکنش  آن  به  می کنیم  سعی  سپس  و  کنند  اتخاذ 
دهیم. اما این طور به نظر می رسد که سیاست هایی که در 

قبال آن ها اتخاذ می کنیم همیشه دیر و کم هزینه است.
دیدگاه غالب در غرب این است که هر چند پوتین اکنون 
ضربه  به  نهایت  در  اما  می برد  لذت  خود  موفقیت  از 
خواهد  پی  است  آورده  وارد  کشورش  به  که  اقتصادی 
برد. مشاوران اوباما به مشکالتی از قبیل افت ارزش بازار 
بورس و روبل روسیه و همچنین بی میلی سرمایه گذاران 

خارجی به گسترش مناسبات با روسیه اشاره می کنند.
اروپا  و  امریکا  تحریم های  چند  هر  که  معتقدند  آن ها 
همچنان بخش های گسترده ای از اقتصاد روسیه را شامل 
نمی شود، اما این پیام را به تجار بین المللی رسانده اند و 
همچنین تهدید برای اتخاذ اقداماتی بیشتر در این راستا 

نیز تأثیرگذار است.
در این بین اوباما نمی خواهد بگذارد که موضوع مقابله 
قرار  شعاع  تحت  را  جمهوری اش  ریاست  روسیه،  با 
اوکراین  او زمان زیادی را صرف بحران  دهد. هر چند 
می کند اما جذب آن نمی شود. او حتی در گفت وگوهای 
بهداشتی اش  طرح  خصوص  در  بیشتر  نیز  خصوصی 
در  تا  می کند  صحبت  کنگره  جمهوری خواهان  یا  و 
از  بسیاری  برای  اوکراین  اوباما  گفته  به  پوتین.  مورد 
داخلی  مهم تر  مشکالت  و  اقتصاد  بر  که  امریکایی هایی 

تمرکز دارند، اهمیت زیادی ندارد.
اوباما پس از بازگشت از سفر اروپایی اش در ماه گذشته 
میالدی، برنامه های عمومی اش را بر موضوعاتی همچون 
آموزش کاری و حداقل حقوق، معطوف کرد. حتی پس 
از موفقیت تیم دیپلماتیکش در حصول توافق با روسیه 
بهداشتی اش  مراقبت  در خصوص طرح  باز  نیز  ژنو  در 
سخن گفت و وقتی که با پرسش خبرنگار در خصوص 
توافق ژنو با محوریت حل بحران اوکراین روبرو شد نیز 

نسبت به چشم اندازه آن ابراز تردید کرد.
آغاز  از  که  است  مسیری  تغییر  دهنده  نشان  امر  این 
ریاست جمهوری اوباما شاهد آن بوده ایم زیرا 
با روسیه را در سر  او رویای همکاری بیشتر 

می پروراند.
رابطه  از  میزان  اینجاست که چه  اکنون سؤال 
حفظ  می توان  را  مسکو  و  واشنگتن  کنونی 
به  دست یابی  در  روسیه  به  که  اوبامایی  کرد. 
سازمان تجارت جهانی کمک کرده بود اکنون 
در تالش است تا دسترسی کرملین به بازارها 

مالی خارجی را محدود کند.
اما هر دو طرف همچنان مناسبات خود را کامال 
قطع نکرده اند. نیروها و تجهیزات امریکایی از 
طریق خاک روسیه به افغانسان برده می شوند. 
در  فضا  در  اکنون  کشور  دو  هر  فضانوردان 
کنار هم فعالیت می کنند. از سوی دیگر پروسه 
تسلیحاتی  سامانه های  بردن  بین  از  مشترک 
است.  جریان  در  همچنان  نیز  روسیه  قدیمی 
معاهده  براساس  هسته ای  بازرسی ها  این ها  بر  عالوه 
کنترل تسلیحاتی »استارت جدید« همچنان به قوت خود 
باقی است و نیروی هوایی امریکا برای پرتاب ماهواره به 
فضا هنوز به موتورهای ساخت روسیه نیاز دارند. امریکا 
گامی برای بیرون انداختن روسیه از تجارت برنداشته و 
این دو کشور همچنان برای امحای تسلیحات شیمیایی 

سوریه همکاری می کنند.
مطالعات  برای  بلفر  علمی  مرکز  مدیر  آلیسون،  گراهام 
دولت های  مشاور  و  هاروارد  دانشگاه   بین الملل  درامور 
مختلف امریکا در خصوص روسیه و سیاست  دفاعی در 
این خصوص می گوید: شما نمی تواند با کاهش رابطه و 

لفاضی، هر چیزی را منزوی کنید.
نیز  اوکراین  بحران  اگر  حتی  کارشناس ها  گفته  به 
مسکو-واشنگتن  روابط  هم  باز  شود  حل  سرعت  به 

نمی تواند به حالت عادی بازگردد.
رابرت نویک، کارشناس امور روسیه در شورای آتالنتیک 
معتقد است که تغییرات عمده ای در موضع امریکا و اروپا 
در قبال روسیه رخ داده است. تا وقتی که پوتین در رأس 
قدرت در روسیه قرار دارد همه حدسیات و برنامه ها ما 

بر باد می رود.
به گفته  نوریک اکنون این موضوع در دولت امریکا مطرح 
با  آینده  در  می تواند  چگونه  سفید  کاخ  که  است  شده 

روسیه همکاری کند.

روسیه: 

ناتو به  دنبال از بین بردن
 روابط  ما با متحدان مان است

محمود عباس هولوکاست را »بزرگ ترین تراژدی 
تاریخ جدید« خواند

داوود اوغلو: 

حزبعدالتوتوسعهبرایقرنهاپابرجامیماند
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در دیدار با یک 
خاخام امریکایی، هولوکاست را بزرگ ترین تراژدی 

تاریخ مدرن خواند.
خاخام  گفته  به  پست،  اورشلیم  روزنامه  گزارش  به 
عباس  محمود  قومیتی،  تفاهم  بنیاد  از  اشنایر  مارک 
بیانیه  یک  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ریییس 
علیه  همچنین  و  هولوکاست  یادبود  برای  عمومی 
ممنوعیت ذبح دینی در بسیاری از کشورهای اروپایی 

صادر خواهد کرد.
گفت  اشنایر  به  خطاب  خصوص  این  در  عباس 
و  یهودیان  برای  باید  هولوکاست  حادثه  یادبود  که 

مسلمان ها اهمیت زیادی داشته باشد.
تکذیب  دلیل  به  عباس مدت ها  است  در حالی  این 
خود  دانشجویی  پایان نامه ی  در  هولوکاست  حادثه 

مورد انتقاد قرار داشت.
انجام  را در شوروی سابق  وی که تحصیالت خود 
جنبش  و  هیتلر  نازی های  بین  که  کرد  تأکید  داد 
در  هیتلر  تا  بود  آمده  دست  به  توافقی  صیهونیست 
ازای اجازه به صیهونیست ها به مهاجرت به اراضی 
یهودیان  قبال  در  می خواهد  که  اقدامی  هر  اشغالی 

اتخاذ کند.

عباس همچنین سال گذشته میالدی نیز از این تئوری 
کسی  هر  است  حاضر  که  گفت  و  کرده  دفاع  خود 
پیش  نازی ها  با  جنبش صهیونیست  مناسبات  که  را 

از جنگ جهانی دوم را رد می کند، به چالش بکشد.
را  هولوکاست  حادثه  بارها  نیز  فلسطینی  مقامات 
تکذیب کردند. عالوه بر این رسانه های فلسطینی نیز 

داستان هولوکاست را مبالغه آمیز می دانند.
اشنایر که سازمان او به دنبال ایجاد پلی بین جوامع 
یهودی و مسلمان در آمریکا و اروپاست، اعالم کرد 
و  عرب ها  بین  نزاع  دلیل  به  عباس  با  او  دیدار  که 
اسرائیل نبوده، بلکه او عباس را به این دلیل انتخاب 

کرد که رهبر یک جامعه بزرگ مسلمان است.

معاون وزیر دفاع روسیه گفت: مسکو نمی تواند همکاری مثبت، برابر 
و دو جانبه یی با ناتو ایجاد کند.

به گزارش صدای روسیه، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه 
داده که  انجام  را  ناتو روسیه مذاکرات همه جانبه یی  گفت: شورای 
ممکن است باعث متزلزل شدن روابط میان کشورها شود. آنچه که ما 
در طول بحران اوکراین شاهدش هستیم این است که نشست مذکور 

هیچ کاری انجام نداده است.
این مقام مسوول در ادامه گفت: این یک فشار روحی و تالش برای 
هستند.  بد  روس ها  که  است  مساله  این  درباره  مردم  کردن  متقاعد 
افزایش  اعزام مشاوران و  آن ها درباره کمک های نظامی و تکنیکی، 
دارد،  که  وظیفه ای  تنها  ناتو  می کنند.  مشترک صحبت  رزمایش های 
ایجاد اختالف میان روسیه و متحدانش است تا میان شان تفرقه بیفکند.
این مقام مسوول دولت روسیه گفت: رخدادهای اوکراین اثبات کننده 
این مساله است که ناتو تنها زمانی به ما نیاز دارد که ما سیاستی را که 
مورد قبول آن هاست، انجام دهیم. متاسفانه، ما نمی توانیم همکاری دو 

جانبه و برابری با ائتالف داشته باشیم.
نقش  آن  در  پیشتر  روسیه  که  سیاستی  در  بروکسل  افزود:  آنتونوف 
داشته، دخالت دارد اما تالش می کند تا آن را به نفع خود پیش ببرد. 
آن ها  است.  خود  اقدامات  توجیه  دنبال  به  حاضر  حال  در  ائتالف 
کشورهای  برای  تهدیدی  مسکو  که  داده اند  را طوری جلوه  اوضاع 
حوزه دریای بالتیک و شرق اروپاست و ناتو باید سریعا به این مساله 
پاسخ دهد. در نتیجه ائتالف به حضور نظامی خود در نزدیکی مرز 
روسیه ادامه می دهد. در گذشته آن ها به ما می گفتند که اردوگاه های 
آموزشی برای سربازان و مقام های پیش از اعزام به مناطق دیگر برپا 
شده است اما امروز آن ها حتی این حقیقت را از ما پنهان می کنند. 

اهمیتی ندارد که آن ها چه می کنند.
کردن  معلق  در  ناتو  تصمیم  به  اشاره  با  ادامه  در  آنتونوف  آناتولی 
روسیه  با  همکاری  به  ناتو  که  همانقدر  گفت:  روسیه  با  همکاری 
تمایل دارد، مسکو نیز مایل به این همکاری است. ما به دنبال انجام 
پروژه های خود با ائتالف هستیم. این به نفع هر دو طرف است. ناتو 
تا  ائتالف است  بر اعضای مهم  در تالش برای اعمال فشار روحی 
روابط خودشان را با مسکو قطع یا معلق کنند. اوکراین محلی است 
که غرب تالش می کند تا دموکراسی پیشرفته یا انقالب به اصطالح 
بهار عربی متفاوت  با  رنگی را در آن احیا کند. اوضاع در اوکراین 
اقتصاد و  منفی  تاثیر  انقالب های رنگی و  تهدید  به عقیه من  است. 

سیاسی آن بر منطقه و امنیت جهانی غیرقابل تخمین است.
پدیده  این  اصلی  علل  تعیین  برای  بیشتر  توجه  اینکه  اعالم  با  وی 
پیامدها و  انتظار وقوع  نباید در  ما  افزود:  نیاز است،  با آن  مقابله  و 
بحران  جدید باشیم و سپس برای حل آن تالش کنیم. روسیه نیازمند 
همکاری با سایر کشورها از جمله سازمان همکاری شانگهای است.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه حزب حاکم عدالت و 
توسعه این کشور تنها یک گروه سیاسی نیست، گفت: این 
حزب یک جنبش بزرگ تاریخی است که در طول قرن ها 

پابرجا می ماند.
به نوشته روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در جریان نشست حزب حاکم عدالت و توسعه در 
قونیه گفت: اقداماتی برای سرکوب حزب حاکم با دو قطبی 

کردن جامعه و افزایش تنش ها وجود دارد.
وی افزود: تصور کنید اگر حزب حاکم وجود نداشت چه 
واسطه  به  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  می افتاد.  اتفاقی 
تدابیر موجود برای یک دهه دیگر یا حتی قرن های متمادی 
سیاسی  گروه  یک  تنها  حزب  این  یافت.  خواهد  تداوم 
می شود.  محسوب  تاریخی  و  بزرگ  جنبشی  بلکه  نیست، 
این روند برای قرن هاست که ادامه دارد. سرنوشت ترکیه 
و حزب حاکم به موازات یکدیگر است. این دو تمایالت 

مستقیمی دارند.
اینکه  بر  مبنی  اخیر  سناریوهای  با  اوغلو  داوود  اظهارنظر 
وی احتماالً  نامزد پست نخست وزیری در صورت انتخاب 
است،  جمهور  رئیس  عنوان  به  اردوغان  طیب  رجب 

هم زمانی دارد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین اعالم کرده تظاهرات اعتراضی 

سال گذشته میالدی پارک  گزی در استانبول و پرونده های 
قرار  هدف  با  را  کشور  آینده   2013 دسمبر   17 فساد 
ادوغان،  طیب  رجب  ویژه  به  حاکم  حزب  اعضای  دادن 

نخست وزیر نشانه رفته است.
وی افزود: اما مردم با حضور در انتخابات محلی 30 مارچ 
توطئه  از  که  کردند  اعالم  دولت  به  را  خود  پیام   2014
چینی ها علیه دولت آنکارا آگاه هستند و آنچه را که باید، 

در روز انتخابات انجام دادند.
وزیر خارجه ترکیه همچنین بر اهمیت تثبیت جایگاه حزب 
درگیری های  از  جلوگیری  برای  توسعه  و  عدالت  حاکم 
داخلی که دشمنان به دنبالش هستند، تاکید کرد و مناظرات 
را  می شود  اردوغان  جانشین  اینکه چه کسی  درباره  اخیر 

تاکتیک های موذیانه برای تضعیف آینده حزب نامید.
وی در ادامه گفت: حتی نباید درباره این مساله سخن به 
به دست  نه  برای قربانی شدن،  میان آورد. اعضای حزب 
گرفتن پست های رسمی وارد حزب شده اند. افرادی که به 
تضعیف  را  حزب  می خواهند  هستند  قدرت  کسب  دنبال 

کنند. این چنین اقدامی هرگز رخ نخواهد داد.
به  غیرمستقیم  انتقادی  اوغلو  داوود  احمد  اظهارنظرهای 
عبداهلل گل، رئیس جمهور ترکیه بود که مذاکراتی را پیش 

از انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده است.

                                                                                                                        نيويورک تايمز
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بخش نخسـت

گذار از حاِل بد به حاِل خوب 
با 12 راهكار

 آیا می دانید که خندیدن پس از خوردن هر وعدۀ غذایی، چه تأثیری روی بدن 
در  فرآیندی  نشانۀ چه  موها،  زودهنگام  سفید شدن  می دانید  آیا  این که  یا  دارد؟ 

بدن تان است.
بدن انسان در تمام طول عمر، به شیوه یی هوش مندانه و منحصر به فرد، عالیم و 
نشانه های زیرکانه و هشداردهنده را بروز می دهد؛ اما اکثر افراد به دلیل ناآگاهی 
از این روابط و عالیم، پیغام های حیاتی بدن را نادیده می گیرند که حاصل آن به 

خطر افتادن سالمتی است.
در این نوشتار به چند راهکار جالب و شگفت انگیز به عنوان اسرار زنده گی اشاره 

می شود که بی تردید در زنده گی روزمره، قابل استفاده و مفید خواهند بود.
1ـ دردناك شدن ُمچ پا می تواند نشان دهندة مشكالت كلسترولی باشد.

افزایش ارثی  ابتدایی از  به گفتۀ متخصصان، دردناک شدن مچ پا می تواند نشانۀ 
سطح کلسترول بِد خون باشد. در واقع تشکیل کلسترول در اطراف زردپی آشیل، 

موجب بروز این درد می شود.
ـ راه حل چیست؟

درد  مداوم  طور  به  بیشتر  یا  روز  سه  مدت  پای تان  مچ   که  کردید  احساس  اگر 
اگر سابقۀ  به ویژه  کنید،  مراجعه  به پزشک  برای چکاپ کلسترول  می کند، حتمًا 

خانواده گی ابتال به بیماری قلبی را دارید.

2ـ قوی بودن ریه ها باعث كاهش خطر ابتال به آلزایمر می شود.
مطالعات نشان می دهد که فعالیت ضعیف و نامطلوب ریه ها موجب می شود که 
آکسیجن کمتری به مغز برسد و در نتیجه خطر ابتال به زوال عقل و آلزایمر افزایش 

پیدا می کند. 
برای جبران این مشکل سعی کنید تنفس عمیق انجام دهید؛ به این ترتیب که پنج 
ثانیه عمل دم و پنج ثانیه عمل بازدم هوا را انجام دهید. این کار موجب تقویت 
به مغزتان می رساند.  مناسب  به مقدار کافی و  را  ریه ها می شود، چون آکسیجن 
اگر این کار را شش نوبت در روز تکرار کنید، ریه های شما 20 درصد قوی تر 

می شوند.

3ـ سفید شدن موها قبل از رسیدن به سن 30 ساله گی، نشانة مهمی از ابتال به 
مشكالت تیروئیـدی است. 

متخصصان تیروئیـد تاکید دارند که عدم تعادل در فعالیت غدۀ تیروئید، موجب 
اختالل در تولید رنگ دانه ها در پیاز مو می شود.

- راه حل چیست؟
اگر موهای تان در سن پایین، سفید شده و هم چنین عالیم دیگری چون کاهش 
یا مشکالت عادت ماهانه دارید، حتمًا برای چکاپ کامل و  وزن، افسرده گی و 

درمان به موقع به یک متخصص غدد مراجعه کنید.

4ـ بیماری بیره، خطر و احتمال زایمان زودرس را افزایش می دهد.
باکتری های موجود در بیره های بیمار و عفونی، موجب بروز واکنشی می شود که 

حاصل آن باز شدن بی موقع و زودهنگام دهانۀ رحم در دوران بارداری است.
- راه حل چیست؟

هر روز نخ دندان بکشید. هم چنین زنان باردار برای اطمینان از سالمت دندان ها 
و بیرۀ خود، باید مرتب به دندان پزشک مراجعه کنند. مطالعات نشان می دهد که 
مشکل و بیماری بیره احتمال زایمان پیش از موعد را 70 درصد افزایش می دهد.

5ـ گرم نگه داشتن پاها احتمال سرماخورده گی را کاهش می دهد.
بینی بسته و منقبض می شوند که در  پاها سرد می شوند، عروق خونی در  وقتی 
نتیجه گلبول های سفید خون در این منطقه از مبارزه با عفونت ها دست می کشند و 

محل ورود میکروب ها به بدن باز می شود.
بنابراین توصیه می شود جوراب بپوشید و مطمین شوید که با گرم نگه داشتن پاها، 

سیستم دفاعی بدن تان به طور کامل کار می کند.

خسرو صادقي بروجني 
 

تحت  کار  واقعِی  شمول  یافتن  تکامل  »با 
real subsumption of labor un�(  سرمایه
نوع  ویژۀ  تولید  شیوۀ  یا   )der capital

عمومی  فرایند  واقعی  اهرم  سرمایه داری 
فرد  دیگر  فراینده تری،  هرچه  به طور  کار 
نیروی  این  درعوض،  بود.  نخواهد  کارگر 
کار  نیروهای  و  ترکیب یافته  اجتماعًا  کارِ 
هم  با  که  مختلف اند  و  رقابت  حال  در 
مجموعۀ ماشین تولیدی را تشکیل می دهند 
تولید  فرایند  در  گوناگون  اشکال  به  که 
کاالها شرکت می کنند یا به عبارت دقیق تر 
به  را  محصولی  چارچوب  و  متن  این  در 
وجود می آورند. در این مجموعۀ تولیدی، 
بعضی ها با دست خود بهتر کار می کنند و 
عنوان  به  یکی  خود؛  )مغز(  سر  با  بعضی 
و  غیره،  و  تکنالوژیست  مهندس،  مدیر، 

عنوان  به  و سومی  ناظر  عنوان  به  دیگری 
شمار  رنجبر.  کارگر  حتا  یا  یدی  کارگر 
مفهوم  در  کار  انواع  از  فزاینده تری  هرچه 
تمام  و  می گنجد  سازنده  کارِ  بالواسطۀ 
آنانی که مشغول انجام آن ها هستند، کارگِر 
که  کارگرانی  می شوند؛  محسوب  سازنده 
استثمار  سرمایه  توسط  مستقیم  طور  به 
گسترش  و  کار  فرایند  تابع  و  می شوند 

سرمایه می شوند. 
 

حال اگر کارگر را به عنوان کارگِر جمعی 
تمام  عنوان  به  یعنی   )aggregate worker(

اعضای تشکیل دهندۀ یک کارخانۀ تولیدی 
در نظر گیریم، در آن صورت می بینیم که 
به  منتج  مادی  نظر  از  آنان  فعالیت جمعِی 
به طور  فراورده ها می شود که  مجموعه یی 
هم زمان کلیتی از کاالها را تشکیل می دهند. 
در چنین وضعی، شغل کارگری که صرفًا 
عضوی از این کارگر جمعی است و این که 
فاصله یی بیش تر یا کم تر از کار یدی واقعی 
عین  در  است.  اهمیتی  فاقد هرگونه  دارد، 
حال اما: فعالیت این مجموعۀ نیروی کار، 
سرمایه،  توسط  بالفصل  تولیدِی  مصرف 
یعنی فرایند ارزش زایی )Valorization( برای 

بنابراین تولید بالفصل ارزش و  سرمایه و 
تبدیل بالفصل این ارزِش اضافه به سرمایه 

است.]4[
 

از این نوشتههای مارکس آشکار است که 
نمیداند،  کارگر  را  یدی  کارگران  تنها  او 
مجموعهیی  صورت  به  را  »کار«  که  چرا 
کارگر  تنها  نه  که  میبیند  اجتماعی  کار  از 
یدی، بلکه مهندس، تکنیسین و بخشی از 

مدیریت در آن شرکت دارند. 
بر  »مارکس  مندل:  ارنست  بیان  به 
نظام  در  که  دارد  تأکید  حقیقت  این 
کار  صورت  به  نباید  کار  سرمایهداری، 
به  بلکه  گرفته شود،  نظر  در  )یدی(  بدنی 
کار جمعی  نیروی  از  مجموعهیی  صورت 
یک  تولید  برای  کارشان  که  آنانی  تمام  یا 
شود.  دیده  است،  نهایی ضروری  فراوردۀ 
او حتا مفهوم »کارگر مشترک و جمعی« و 

»کارگر همه جهانی« را از این لحاظ به کار 
می برد، فرایند ایجاد ارزش تّجلی زمان کار 
مصرف شده توسط آن هایی است که ضمن 
در  به سرمایه دار،  کار خود  نیروی  فروش 
روند تولید مشارکت می کنند. این “کارگر 
همه جهانی” به طورآشکار از دید مارکس، 
مدیران  حتا  و  تکنولوژیست ها،  مهندسین، 

را در بر می گیرد.« 
تنها  نه  خود  دیگر  نوشته های  در  مارکس 
و  مکتب  مدیر  یک  بلکه  آموزگار،  یک 
می خواند  کاباره  در  که  را  حتا خواننده یی 
ازای دریافت مزد  یا نویسنده یی را که در 
می نویسد،  خصوصی  موسسه یی  برای 

عضوی از طبقۀ کارگر می داند. 
آن چه موجب پیوند تمامی این مشاغل در 
دیگری  براِی  همانا  است،  »کارگر«  مفهوم 
است.  کار«  نیروِی  »فروش  و  کارکردن 
خلوت  در  خود  لذت  برای  که  فردی 
تنهایی اش آواز می خواند، »کارگر« نیست؛ 
امرار  برای  اما همین فرد اگر در کاباره یی 
»کارگر«  کند،  خواننده گی  خود  معاش 

است. 
فراسوی  خود،  کتاب  در  لبوویتز”  “مایکل 
کارگر  اصطالح   )Beyond Capital( سرمایه 

کار  بخش های  همۀ  به  را  مارکس  جمعِی 
کارهایی  همۀ  و  می دهد  تعمیم  اجتماعی 
مولد  آن  منافع  و  سرمایه  نظرگاه  از  که  را 
بازتولید  و  برای رشد  واقع  در  اما  نیستند، 
)هم چون  دارند  ضرورت  جمعی  کارگر 
و  آموزش  درمان،  و  بهداشت  بخش 
کودکان،  پرورش  و  نگه داری  تحصیل، 
نگه داری و حمایت از سال مندان و معلوالن 
جامعه و نظایر آن( از جمله کارهای مولد 
کارگر(  طبقه  سیاسی  اقتصاد  )ازنظرگاه 
ارزیابی می کند و به این ترتیب سعی دارد 
بر شکاف کارمولد وکار غیرمولد غلبه کند. 
از نظر او، علت بررسی محدود مارکس از 
مقولۀ کارگر جمعی این بود که وی مشغول 
پژوهش دربارۀ آن بخش از کارگران بود که 

در عرصۀ تولید سرمایه داری )تولید ارزش 
سرمایه  و  بوده  مشغول  کار  به  اضافی( 
اما  بود.  کارشان  محصول  و  آنان  میانجی 
ما  عصر  در  کارگر  طبقۀ  سیاسی  اقتصاد 
مارکس  تیوریِک  ناتمامِ  پروژۀ  دارد  وظیفه 
باید نگاه  پایان برد. برای این منظور  را به 
خود را از عرصۀ تولید به دیگر عرصه های 
بتوانیم  تا  بگردانیم  نیز  اجتماعی  کار 
سیاست های رادیکال طبقاتی را طرح کنیم.

به جز این بحث بسیار مهم لبوویتز، دیوید 
درگیر  برای  تا  کرده  تالش  نیز  هاروی 
در  که  جامعه  دیگر  بخش های  ساختن 
و  ستم  از  و  ندارند  سهمی  اجتماعی  کار 
سرکوب نظام سرمایه داری در رنج اند )تأثیر 
و  تولیدی  شیوۀ  خودبه خودی بودن  فرعی 
سیاست تضعیف قدرت نیروی کار که نیاز 
به ارتش ذخیرۀ کار )بی کاران( و گروه های 
حاشیه یی و »به دردنخور« را ایجاد می کند( 
کند  ارایه  ارزنده  و  قابل توجه  طرح هایی 
که برای بحث سازمان دهی کارگر جمعی، 
پیرامونی آن حایز  نیروهای  طبقۀ کارگر و 

اهمیت وافر است. 

مارکس در نوشته های دیگر 
خود نه تنها یک آموزگار، 
بلکه یک مدیر مکتب و حتا 
خواننده یی را که در کاباره 
می خواند یا نویسنده یی 
را که در ازای دریافت مزد 
برای موسسه یی خصوصی 
می نویسد، عضوی از طبقۀ 
کارگر می داند. 
آن چه موجب پیوند تمامی این 
مشاغل در مفهوم »کارگر« 
است، همانا براِی دیگری 
کارکردن و »فروش نیروِی 
کار« است. فردی که برای لذت 
خود در خلوت تنهایی اش آواز 
می خواند، »کارگر« نیست؛ اما 
همین فرد اگر در کاباره یی 
برای امرار معاش خود 
خواننده گی کند، »کارگر« است

مفهومواقعِیطبقۀکارگر
بخش دوم



الهام قادی 

بخش دوم و پایانی

اهداف مستتر در تابو
الف( حفظ شخصیت های مهم مثل رؤسا، کشیشان و اشیای 

ارزنده در برابر هر نوع گزند ممکن.
ب( حفظ زنان، کودکان و مردم عادی به طور کلی در برابر 

مانا
ج( حفظ کسانی که با مرده تماس داشته اند یا غذای ویژه یی 

خورده اند و ...
د( پیشگیری از اختالالتی که به هنگام تحقق پاره یی از اعمال 
بزرگ زنده گی مثل تولد و ازدواج و... ممکن است پیش آید.
اقتدار  و  خشم  برابر  در  انسانی  موجودات  از  حمایت  ه( 

خدایان و شیاطین و...
برابر  در  نوزادان  یا حفظ  تولد  هنگام  به کودکان  و( کمک 
اولیای شان  به  وابسته گی  سبب  به  که  بزرگی  خطرات 

متوجه شان می شود.
ی( حفظ اموال و وسایل کار مزرعه و... در برابر دزدان.

کسی که از تابویی هتک حرمت کند، به همین سبب خود 
نیز تابو می شود. منبع تابو در نیروی جادویی ویژه یی است 
که در طبیعت اشخاص و اجنه وجود دارد و ممکن است از 
راه اشیای بی جان در جهات مختلف پراکنده شود. اشخاص 
تابویی مثل کسانی هستند که یک بار برقی به آن ها القا شده 
است. بنابرین پادشاهان و کشیشان واجد نیرویی بیش از حد 
داشته  مستقیم  تماس  آن ها  با  نباید  زیردستان شان  و  هستند 

باشند.
این  می خواهد  تابو،  مورد  در  بحث  اندکی  از  پس  کل  در 
چه  تابو  معمای  این  حقیقت  در  که  کند  مطرح  را  پرسش 

اهمیتی دارد که این همه باید به آن بپردازیم؟
پاسخ:

1( هر مسالۀ روانی، شایستۀ آن است که به دنبال راه حلش 
باشیم.

خصایص  در  و  ما  خود  زنده گی  در  مسایلی  هم چنین   )2
اصلی ما وجود دارند، شبیه موارد تابویی هستند و توضیح 
طبیعت خاص تابو، ممکن ما را در شناخت ریشه های باریک 

و نامعلوم حکم مطلِق خود ما یاری دهد.
تابو  مورد  در  اگر  بیان می دارد که روان کاوان  فروید  سپس 
یا  بیماری وسواس  بین آن و  به شباهت هایی  کنند،  تحقیق 
بیماری تابو پی می برند. و هم چنین تأکید می کند که شباهت 
بین وسواس و تابو ممکن است مطلقًا خارجی باشد و هیچ 

شباهت ماهوی با هم نداشته باشند.
مرضی  عالیم  و  تابویی  رسوم  و  آداب  بین  شباهت  وجوه 

بیماری وسواس:
1( فقدان هر نوع دلیلی که موجب ممنوعیت شده باشد

2( استقامت آن ها بر اساس یک وجوب درونی
3( سهولت انتقال و واگیری اشیای ممنوعه

4( وجود اعمال و فرمان های مناسکی ناشی از ممنوعیت.
تحلیل  و  تجزیه  برای  را  احکام  از  دسته   3 فروید  سپس 

برمی گزیند:
تابوی مرده گان، روسا و دشمنان.

تابوی دشمنان
طلب  او  از  مراسمی  طی  سپس  و  می کشد  را  دشمن  فرد 
مغفرت می کند یا سر کشته را به خانه می برد و با او مهربانی 
می گذارند،  قاتل  پای  پیش  که  تحدیداتی  هم چنین  می کند. 
بسیار فراوان و غالبًا سخت گیرانه است. نتیجه یی که فروید 
این است که در احساسات  تابویی می گیرد،  احکام  این  از 

وحشیان دوگانه گی و تضاد شدیدی دیده می شود.

تابوی روسا
اقوام وحشی در مورد روسا، شاهان و کشیشان  خط مشی 
بر دو اصل مکمل هم استوار است: هم باید خود را در برابر 
را  آن ها  این که خود  و هم  کرد  تابو هستند حفظ  که  آن ها 

حفظ و حراست نمود.
تابویی بی شماری به  این دو هدف، احکام  به  برای وصول 

وجود آورده اند.
میان این اقتدار خدایی که به پاشاهان نسبت می دادند از یک 
طرف، و آن اعتقاد که باید از شخص شاه در برابر گزندهای 
احتمالی حفاظت کرد از طرف دیگر، تناقض فاحشی وجود 

دارد.
رفتار وحشیان با روسا پر از تناقض است: از طرفی قدرت 
از  دیگر  طرف  از  و  قایل اند  آن ها  برای  بی حدی  جادویی 
تماس با آن ها به شدت خودداری می کنند. از طرفی معتقدند 
از  و  دارد،  در دست  طبیعت  مهار  برای  زیادی  قدرت  شاه 
طرف دیگر  شخصی که چنین نیرویی برایش قایل اند را در 

برابر گزندهای احتمالی محافظت می کنند.
تابوی مرده گان

مرده گان هم روسای مقتدری هستند و در عین حال دشمن 

کسانی  حال  شامل  مرده گان  تابوی  می آیند.  حساب  به 
به خاطر  یا  و  می گیرند  تماس  مرده گان  با  یا  که  می شود 
مرده یی عزاداری می کنند. یک سری تابو برای فردی وجود 
از  داشته و شاید  نزدیکی  فیزیکی  تماس  با مرده  داشته که 
به سایرین وحشت داشته اند که  فرد  این  از  سرایت چیزی 

این افراد تابو می شده اند.
اما سری دیگری از تابوها در مورد کسانی مثل شوهر یا زن 
بیوه و ... است که جالب تر است. زیرا معتقدند روح مرده 
هیچ گاه از خویشان جدا نمی شود و پیوسته باالی سرشان در 

مدت عزاداری در پرواز است.
وحشیان  میان  در  نیز  مرده  اسم  آوردن  زبان  به  ممنوعیت 
وجود داشته است و هر کس که اسم مرده را به زبان بیاورد، 
کشته می شود )مجازات آن مرگ است(. زیرا نام از دیدگاه 
این بومیان، یکی از پایه های اساسی شخصیت و یک مایملک 
مهم است. پس ممنوعیت های مزبور چندان بی دلیل نیستند.

در روان کاوی نیز آشکار شده است که در افکار ناخودآگاهانه 

نیز اسامی جای مهمی را اشغال کرده اند و بیماران وسواسی 
نیز در قبال اسامی، رفتاری نظیر وحشیان دارند.

بازگشت حیوان پرستی در کودکان
از جمله مسایل مهم در توتم پرستی که فروید به آن ها توجه 

می کند:
ـ ریشة حیوان پرستی

ـ انگیزۀ پیداش ازدواج با بیگانه
ـ رابطه میان توتم پرستی و ازدواج با بیگانه.

استنباطی  هم  و  تاریخی  استنباطی  هم  دارد  سعی  فروید 
نظریاتی که در  فروید  آورد.  به دست  توتم  از  روان شناختی 
تقسیم  دسته  به سه  می شود،  مطرح  توتم پرستی  ریشۀ  باب 

می کند:
الف( نظریات اسمی

ب( نظریات جامعه شناختی
ج( نظریات روان شناختی.

نظریات اسمی
در  باید  را  توتم  ریشۀ  که  معتقدند  نظریه  این  در  محققان 
عالیم مشخصۀ نسبیت جست وجو کرد؛ زیرا افراد و قبایل 
ایجاد  برای  و  شوند  بازشناخته  یک دیگر  از  می خواستند 
این تمایز از اسم حیوان استفاده می کردند و به مرور زمان 
پیدا  مزبور  حیوانات  به  نسبت  عالیقی  اولیه  انسان های 
کردند و آن حیوانات را به عنوان توتم خود برگزیدند .در 
پیدایش  علت  به  را  اسم گذاری  دانشمندان  اسمی،  نظریه 

حیوان پرستی به حساب می آورند.
نظریات جامعه شناختی

مظهر  و  نماینده  جز  چیزی  توتم  که  است  معتقد  دورکیم 
مرئی مذهب اجتماعی این اقوام نیست. توتم تجسم جامعه 
است و همین جامعه مورد پرستش مردم است. در این زمینه 
محققان مختلفی معتقدند که تمایالت اجتماعی، نقش موثری 

در پیدایش نهادهای توتمی داشته است.
نظریه های روان شناختی

در این نظریه، توتم پرستی از خیاالت فرد ناشی می شود)مثال، 
باردار شدن زنان در قبیلۀ آرونتا(.

قانون ازدواج با بیگانه  
توتم پرستی است. هیچ گونه رابطۀ  قانون الزم و ملزومِ  این 
دست  در  توتم  از  که  ویژه گی هایی  و  طبیعت  با  منطقی 
داریم، ندارد و نمی دانیم چه گونه توانسته است آهسته وارد 
را  مزبور  محدودیت  دارد  سعی  فروید  شود.   توتم پرستی 

معنی كند و تا حدودی آن را بشكافد:
خاطیان  با  قبیله  افراد  همۀ  که  می دهد  توضیح  وی 
است  بعید  که  می گیرد  نتیجه  هم چنین  و  می کنند  مبارزه 
شده  برقرار  آن  عملی  آثار  دلیل  به  مزبور  محدودیت های 

باشد. از طرفی متوجه می شویم که ازدواج با بیگانه که جزو 
نظام توتمی است، نتایج و اهداف دیگری غیر از نهی پسران 
که  می کند  حکم  بیگانه  با  ازدواج  دارد.  بامحارم  زنای  از 

ازدواج با هر زنی از گروه خود، بر مرد حرام شود.
می کنند،  استفاده  خود  گروه های  در  اینان  که  نیز  کلماتی 
افراد  کل  بین  روابط  مبین  فرد،  دو  بین  روابط  بیان  عوض 
گروه است. کلمات مزبور بیشتر حاکی از روابط اجتماعی 
با  بود  ممکن  که  افرادی  همۀ  به  مثاًل  جسمانی.  تا  است 
مادرشان ازدواج کند و پدر آن ها باشد، پدر می گفتند و از 

این دست مثال ها.
فروید معتقد است حتا با دانستن تمام این محدودیت ها، ما 
وحشیان  بین  متداول  ازدواجی  محدودیت های  علل  به  پی 
استرالیا نمی بریم و شرایط واقعی آن ها واجد پیچیده گی های 
قبایل  از  قلیلی  عدۀ  مخصوصًا  است.  بزرگ تری  بسیار 
توتمی  محدودیت های  همان  به  فقط  که  هستند  استرالیایی 
بسنده کرده باشند. اما در حالی که ازدواج با بیگانه توتمی 

این هم  با  است،  مقدس  نهاد  یک  خصایص  همۀ  واجد 
طور خالصه  به  و  است  آمده  وجود  به  چه گونه  نمی دانیم 
نهاد  آورد.  حساب  به  عادت  و  عرف  یک  را  آن  می توان 
شرایطی  و  کوچک  طبقات  آن  با  ازدواجی  طبقات  پیچیدۀ 
قانون گذاری  یک  محصول  ظاهراً  است،  آن  همراه  که 
خودآگاهانه و عمدی است و هدف آن، تشدید ممنوعیت 

زنای با محارم می باشد.
ریشة ازدواج با بیگانه و رابطة آن با توتم پرستی

و  بیگانه  با  ازدواج  ریشۀ  باب  در  که  است  معتقد  فروید 
ارتباط آن با توتم پرستی، دو استنباط وجود دارد: یکی این که 
ازدواج با بیگانه، یکی از مهم ترین خصایص و قوانین نظام 
توتمی است؛ و دیگر این که هیچ گونه ارتباطی میان این دو 

وجود ندارد.
دورکیم طرف دار وجود ارتباط میان این دو است و معتقد 
است که تابوی مربوط به توتم، شامل منع ازدواج با زنانی 

است که به همان توتم تعلق دارند.
معتقد  و  است  دو  این  میان  ارتباط  وجود  منکر  فریزر  که 
و  ماهیت  دلیل  به  بیگانه  با  ازدواج  و  توتم پرستی  است 
از  بسیاری  در  که  هرچند  متمایزند،  هم  از  ریشه های شان 

قبایل به تصادف با یک دیگر تالقی خورده اند.
وستر مارک می گوید: افراد با جنسیت مختلف که از کودکی 
با هم زنده گی می کنند، وقتی که می خواهند ارتباط جنسی با 
هم داشته باشند، دست خوش یک احساس نفرت مادرزادی 

و فطری می شوند و همین نفرت به صورت ممنوعیت روابط 
جنسی بین خویش و قوم های نزدیک درآمده است. اما فریزر 
ایدۀ فروید  با نظر و  ارایه می دهد که مطابق  نظریۀ دیگری 
قانون هستند و سرپیچی  نیازمند  از غرایز  »برخی  می باشد: 
از آن ها از سوی جامعه باعث مجازات فرد خاطی می شود؛ 
اما در مورد غرایز طبیعی دیگر مانند خوردن و آشامیدن و 
انسان  زیرا  ندارد؛  وجود  قانونی  هیچ  آتش،  به  زدن  دست 
و  کند  دوری  آتش  از  و  بخورد  باید  که  می داند  غریزه  به 
اگر انسان بر خالف غرایز مذبور عمل کند، دچار مجازات 
منع  را  آن چه  فقط  قوانین  قانونی خواهد شد.  نه  و  طبیعی 
می کند که انسان ها تحت پاره یی از غرایز خود قادر به انجام 
فرد  و  جامعه  به ضرر  آن ها  دادن  انجام  و  هستند  آن  دادن 
است. و ممنوعیت قانونی زنای با محارم بدین سبب است 
غرایز  ارضای  که  دریافته اند  امروزی  متمدن  انسان های  که 

طبیعی مزبور از لحاظ اجتماعی زیان آور است.

بازگشت حیوان پرستی در كودكان:
رفتار کودکان با جانوران را می توان با توتم پرستی انسان های 
اولیه مقایسه کرد. ترس از جانوران از شایع ترین اختالالت 
روانی است که در کودکان دیده می شود و این ترس شامل 
حال جانورانی می شود که کودکان قباًل بیشترین توجه خود 
با  ارتباطی  هیچ گونه  ترس  این  ولی  داشته اند.  آن ها  به  را 
از  ترس  این  باشند،  پسر  کودکان  این  اگر  ندارد.  حیوانات 
پدران شان سرچشمه می گیرد. در حقیقت ترس از جانوران، 

منتقل و جابه جا می شود.
کودکی که از اسب وحشت دارد، از این می ترسد که اسب 
او را دندان بگیرد. این کودک آرزوی مرگ اسب را داشته و 
به همین دلیل می ترسد که اسب او را دندان بگیرد. فروید در 
پی روان کاوی کودک متوجه می شود که کودک در حقیقت 
را  پدر  زیرا  است،  بوده  کشمکش  در  پدر  مرِگ  آرزوی  با 
رقیبی برای جلب محبت مادر می دانست. در نتیجه کودک 
در حالتی که فروید آن را عقدۀ ادیپ می نامد، قرار می گیرد. 
ایجاد شده  او  در  پدر  با  رقابت  دلیل  به  که کودک  کینه یی 
نشان  را  خود  روانی  حیات  در  آزادی  به  نمی تواند  است، 
می دارد،  دریافت  پدر  جانب  از  پسر  که  محبتی  زیرا  دهد، 
دوگانه  حالتی  کودک  نتیجه،  در  می سازد.  خنثا  را  کینه  آن 
این حالت متضاد را  پیدا می کند و  به پدر  و متضاد نسبت 

متوجه حیوان می کند که جانشین پدر شده است.
از  خصیصه هایی  می توان  حیوانات  از  کودکان  ترس  در 
توتم پرستی را مشاهده کرد. نتیجۀ جانشینی حیوان به جای 
پدر این است که اگر حیوان توتمی را به جای پدر بپذیریم، 
به این نتیجه می رسیم که دو حکم مهِم توتم پرستی یعنی منع 
از لحاظ محتوا،  با زنان توتمی،  ازدواج  کشتن توتم و منع 
مادرش  با  ادیپ که پدرش را کشت و  با دو جنایت  خود 
ازدواج کرد و با دو میل اولیۀ کودکان که سرکوبی آن باعث 
توتمی  نظام  می کند.  مطابقت  می شود،  روانی  اختالالت 
از  ترس  که  همان طوری  است؛  ادیپ  عقدۀ  شرایط  معلول 

اسب، معلول همین عقده می باشد.
نقدهایی بر كتاب توتم و تابو )فروید(

که  داریم  سروکار  تقلیل گرایی  نوعی  با  کتاب  این  در   )1
تقلیل گرایی مارکسیستی شباهت دارد؛ به صورتی  به  بسیار 
که اگر مارکس همۀ پدیده ها را در نهایت به بازتولید مادی 
و معیشتی جامعه باز می گرداند و آن را به عنوان کلید درک 
عمومی به همۀ جوامع انسانی مطرح می کرد، در فروید نیز 

چنین کلیدی وجود دارد و آن همان غریزۀ جنسی است.
آن  و  از سوی خود روان شناسان مطرح شده  که  نقدی   )2
نقد روش شناختی است. اساس تبیین فروید از دین، نظریات 
قضیه  بر  فروید  روان کاوی  نظریات  و  اوست  روان کاوانۀ 
غریزۀ جنسی تأکید دارد که معتقدند بر اساس چنین نظریاتی 
نمی توان دین را تبیین و بررسی کرد و اصاًل مناسب نیست.

روان  به  سرکوب شده  غرایز  که  می کرد  تصور  فروید   )3
جنسِی  غریزۀ  که  گفت  بنابراین  برمی گردد؛  ناخودآگاه 
مثبت  صورت  در  و  می رود  ناخودآگاه  به  سرکوب شده 
بودن، به شکل شعر، هنر یا دین تجلی می یابد و در صورت 
منفی بودن، به شکل بیماری روانی ظاهر می شود که سایر 
روان شناسان چنین نظریه یی را درد کردند و مکانیزم دیگری 

را جای گزین کردند.
4( در توتم و تابو، فروید سیری قهقرایی در گذشته دارد. 
یعنی او به ساده ترین دین یعنی توتیسم پرداخته، در صورتی 
و  بگیرد  نظر  در  حاضر  عصر  در  را  دین  می توانست  که 
هم زمان به دین در اعصار گذشته نیز نظری بیافکند تا بررسی 

مناسب تری داشته باشد.
منابع مكتوب:

]1[ فروید، زیگموند، پنج گفتار از زیگموند فروید، تهران: 
نشر گام نو، 1383

پورباقر،  ایرج  ترجمۀ  تابو،  و  توتم  زیگموند،  فروید،   ]2[
تهران: نشر آسیا 1362

]3[ فروید، زیگموند، پیدایش روان کاوی، تهران: نشر آسیا 
 1362

]4[ موللی، کرامت، مبانی روان کاوی فروید، تهران. نشر نی، 
چاپ دوم 1384. 

    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هشتادو  سوم  y چهار شنبه  3 ثور / اردی بهشت  y 1393 22جمادی الثانی  y 1435 23اپریل 2014

وتوتـم
 

تابــو
فـرویـد( تابـوی  و  توتـم  )بررسـی کتـاب 

5 www.mandegardaily.com



    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هشتادو  سوم  y چهار شنبه  3 ثور / اردی بهشت  y 1393 22جمادی الثانی  y 1435 23اپریل 62014

نتایجاولیۀانتخاباتوتالش...
عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد  اعضای  از  یکی  اما 
بی طرفانه  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  می گوید، 
عمل کنند، قانون را زیر پا نکند و از هیچ نامزدی 
حمایت نکنند، ما رقم 1+50 را به ساده گی به دست 

خواهیم آورد.
می گوید،  کابل  دانشگاه  استاد  هاشمی  طاهر  داکتر 
زمانی که کمیسیون اعالم می کند که داکتر عبداهلل 44 
طرفداران  درصد،   33 غنی  اشرف  داکتر  و  درصد 
غنی تالش شان بیشتر می شود و حتا ممکن است که 

دست به تقلب و تخلف بزنند.
قسمی  رأی  زمانی که  دیگر،  عبارت  به  افزود:  او   
یک  در  بیشتری  رأی  نامزد  یک  و  می شود  اعالم 
والیت به دست می آورد، نامزد بازنده سعی می کند 
بنابراین  کند؛  کم  را  او  آرای  شکایت،  درج  با  که 

زمینه برای تخلف فراهم می شود.
تقلب  و  تخلف  همین  کرد،  تصریح  هاشمی  داکتر 
سبب خواهد شد که آرای نامزد پیشتاز به 50 درصد 
برای  را  زمینه  قسمی  نتایج  اعالم  بنابراین  نرسد؛ 

تخلف نامزدان بازنده فراهم می کند.
او اضافه کرد، زمانی که نتایج قسمی اعالم می شود، 

بیشتر می کنند و شاید همین  بازنده تالش  نامزدان 
تالش که به شکل تخلف و یا تقلب است، انتخابات 

را به دور ببرد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، بنابر همین دالیل شاید 
و  نشود  مشخص  اول  دور  در  انتخابات  نتیجه 

انتخابات به دور دوم کشانیده شود.
وی تأکید کرد، اگر انتخابات به دور دوم برود، شاید 
داکتر عبداهلل برنده باشد؛ اما این برنده شدن بسته گی 

به این دارد که کی با کی ایتالف می کند.
انتخاباتی  ستاد  عضو  علومی  نورالحق  جنرال  اما 
شکایت  درج  برای  زمان  می گوید،  عبداهلل  داکتر 
معلوم بود و حاال زمان رسیده گی به شکایت ها است 
و حتا زمان رسیده گی به شکایت ها در والیت ها باید 

25 حمل ختم می شد.
به گفتۀ این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل، بنابر 
ارایه  انتخاباتی  سایت های  از  ما  ناظرین  که  آماری 
کردند و جدول نتایجی که در دسترس ما قرار دارد، 

آرای داکتر عبداهلل 56 درصد است.
بی طرفانه  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  افزود،  وی 
عمل کنند، قانون را زیر پا نکند و از هیچ نامزدی 
حمایت نکنند، ما رقم 1+50 را به ساده گی به دست 

خواهیم آورد.
از  ما  توقع  ولی  کرد،  تأکید  علومی  جنرال 
بی طرفی  که  است  این  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  می خواهیم  حکومت  از  و  کنند  حفظ  را  خود 
در صورت دخالت  اما  نکند؛  انتخابات دخالت  در 
انتخاباتی،  حکومت و عدم بی طرفی کمیسیون های 
هر اتفاقی که رخ بدهد، به دوش آن ها خواهد بود.

نزدیک  شمارش  اولیه  نتایج  انتخابات   کمیسیون 
به 50 درصد آراء شمرده شده را اعالم کرد که بر 
اساس آن داکترعبداهلل عبداهلل با کسب 44.4 درصد، 
پیشتاز و داکتر اشرف غنی احمدزی با کسب 33.2 

درصد در ردیف دوم قرار دارد.
به گفتۀ مسووالن کمیسیون انتخابات، آخرین بخش 
نتایج اولیه انتخابات روز چهارم ثور و نتایج نهایی 

بیست روز پس از آن اعالم می شود.
بر اساس تقویم انتخابات، اگر هیچ یک از نامزدها 
دست  به  را  رای  یک  عالوه  به  درصد   50 نتوانند 
برگزار  هفتم جوزا  روز  انتخابات  دوم  دور  آورند، 

خواهد شد.
ناجیه نوری    

کمیسیون  تصمیم  که  می گوید  اکسین  شبکۀ 
شکایات انتخاباتی مبنی بر باطل  کردن رأی  نامزدان 

بدون حضور ناظرین، غیرقانونی است.
ده ها  از  که  اکسین  شبکۀ  ثور(   2( شنبه  سه  روز 
را  کنفرانسی  است،  گردیده  تشکیل  مدنی  نهاد 
تحت نام »کمیسیون شکایات انتخاباتی باید بطور 
فیفا  نهاد  بود.  انداخته  راه  به  کند«  تحقیق  شفاف 
در این کنفرانس گفته است که کمیسیون شکایات 

انتخاباتی به طور پنهانی فیصله کرده است.
کرده  دایر  اکسین  که شبکه  در نشست خبری یی 
بود، شمار زیادی از شبکه های ناظران، نماینده  گان 
و  امنیتی  ارگان های  نماینده گان  مدنی،  جامعه 
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون 
نشست  این  در  داشتند.  شرکت  آن  در  انتخابات 
آرایی  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  شد  گفته 
را که بدون حضور ناظران باطل اعالم کرده است، 
غیر قانونی است. در عین زمان نماینده گان نامزدان 
مقام ریاست جمهوری افغانستان و جامعه مدنی، از 
کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی 
تقاضا کردند که باید توجه جدی به شفافیت در 

شمارش آراء داشته باشند.
نعیم ایوب زاده رییس نهاد آزاد انتخاباتی فیفا گفت: 
»برای ما در این روزها تصمیم کمیسیون شکایات 
تصمیمی  یکباره  است.  کننده  نگران  انتخاباتی 
می گیرد که آرای 100 محل انتخاباتی در هرات را 
باطل اعالم می کند که متاسفانه ناطران جامعه مدنی 
در جریان قرار نگرفتند و یک نوع فیصله و تصمیم 
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خالف ماده 
63 قانون انتخابات افغانستان می باشد«. ایوب زاده 
اضافه کرد، هرچند شرکت مردم و به ویژه زنان 
لحاظ  از  و  بود  گسترده  بسیار  انتخابات  این  در 
موفق  انتخابات  این  که  گفت  می توان  نیز  امنیتی 
بوده است، اما با آن هم مشکالتی در بعض از موارد 

کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  که  دارد  وجود 
آن  به  آرا  مرحله شمارش  در  انتخاباتی  شکایات 

باید توجه جدی داشته باشند.
کمبود  از  نامزدان  نماینده گان  کنفرانس  این  در 
ناظران  موقع  به  نگذاشتن  دهی،  رأی  ورقه های 
پر شدن  نامزد  یک  نفع  به  و  رأی دهی  مراکز  در 
صندوق های رأی، شکایت های شان را بیان داشتند.
تقریبًا  انتخابات  کمیسیون  جانب  از  قبل  چندی 
این  در  شد.  اعالم  باطل  رأی ها  مرکز،   400 در 
مراکز یا اینکه در ورقه های رای دهی تغییر وارد 
گردیده بود و یا هم امضأ کارمندان انتخاباتی در 
آنها موجود نبوده است. ذکریا بارکزی رئیس نهاد 
بین المللی دموکراسی در این مورد گفته است که 
باطل  باید در قسمت  انتخابات  کمیسیون مستقل 
اعالم کردن رای ها از دقت زیاد کار بگیرد و نباید 
رای هایی را که در ورقه های آن امضای کارمندان 
مراکز وجود ندارد، بدون بررسی، باطل اعالم کند.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در پهلوی 
نیروهای امنیتی از رسانه های مختلف نیز قدرانی 
می گردد. مجیب خلوتگر رئیس موسسه حمایت 
از رسانه ها »نی« از همه نامزدان و جوانب درگیر 
تقاضا می کند که در آینده باید از تهدید و ایجاد 
او  بردارند.  دست  خبرنگاران  برای  مشکالت 
از  تقریباً 10 تن  انتخابات  این  گفته است که در 
و  اند  گرفته  قرار  کوب  و  لت  مورد  خبرنگاران 

شمار زیادی هم تهدید گردیده اند.
انتخابات موفق

مستقل  کمیسیون  معاون  هوتکی  عبدالرحمان 
مناطق  از  بعض  در  که  است  گفته  انتخابات 
مجموع  در  اما  است  داشته  وجود  مشکالتی 
انتخابات موفق بوده و روند بعدی آن نیز در یک 

فضای اطمینان بخش پیش برده خواهد شد.
ملت  برابر  در  ما  که  را  »تعهدی  گوید:  می  او 

افغانستان داریم، یکبار دیگر می خواهم تأکید کنم 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رهبری  که 
را  خود  استقاللیت  ما  که  می دهد  اطمینان  کاماًل 
هیچ  انتخابات  شفافیت  در  و  کرد  حفظ خواهیم 
نه  انگاری وجود نخواهد داشت، زیرا  نوع سهل 
پذیرش  قابل  افغانستان  ملت  برای  نه  و  ما  برای 
است«. هوتکی اضافه می کند که شمارش آراء در 
جای  نوع  هیچ  و  می گیرد  صورت  مرحله  هفت 
است  گفته  همچنان  او  ندارد.  تقلب وجود  برای 
که کمیسیون آن رأی هایی را بعد از بررسی دقیق 
باطل اعالم کرده است که در ورقه های رأی دهی 
او  است.  نداشته  وجود  مراکز  کارمندان  امضای 
اضافه کرده است که در مورد شماری از آراء هنوز 
هم تحقیقات جریان دارد و تا پایان در مورد آرای 
خواهد  صورت  کار  دقت  و  شفافیت  با  مظنون 

گرفت.
رد اتهام قانون شکنی

کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر  حال  عین  در 
این  شکنی  قانون  اتهام  انتخاباتی  شکایات 
والیات  در  که  است  گفته  کرده  رد  را  کمیسیون 
جامعه  نماینده گان  حضور  در  را  شکایات  تمام 
مدنی و رسانه ها بررسی کرده و در مرکز نیز بطور 
اضافه  او  گرفت.  خواهد  صورت  کار  این  علنی 
کرد: »در تمامی والیات رسیده گی ما در حضور 
جامعه مدنی و رسانه ها و همچنین به شکل علنی 
ما  مرکز  در  شده.  گرفته  تصمیمات  و  شده  دایر 
جلسات رسیده گی به شکایات را هنوز نداشتیم. 
هر زمانی که در مرکز ما جلساتی را داشته باشیم 
جامعه مدنی، رسانه ها، احزاب و هرکس دیگر که 
ما شرکت  در جلسات  توانند  می  باشد،  خواسته 

داشته باشند«.
گفته می شود که در چهارم ثور نتایج اولیه اعالم 

خواهد گردید.
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شمارنیروهایامریکاییدر...
بستگی  افغانستان  انتخابات  به  نسبتاً   عقیده  این  می گویند 
دارد؛  به انتخاباتی که ستایش بین المللی را به خاطر حضور 
60 درصدی مردم این کشور و ناکامی طلبان در مخدوش 

کردن آن به همراه داشت.
یکی از مقام های امریکایی که خواست نامش فاش نشود، 
سربازان  از  تعدادی  گذاشتن  باقی  برای  مذاکره  گفت: 
دنبال  به  آن ها  دارد.  همچنان  افغانستان  در  امریکایی 

گزینه های بیشتر هستند.
افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار   33 حدود  اکنون  هم 

هستند.
در حالی که سربازان انگلیسی و سربازان کشورهای دیگر 
تعداد  می کنند،  آماده  افغانستان  از  خروج  برای  را  خود 
سربازان امریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند، 

همچنان بحث داغ مذاکره در دولت واشنگتن است.
بسیاری از مقام های مسوول می گویند: عدم حضور سربازان 
امریکایی در افغانستان باعث به وجود آمدن خالیی می شود 
که شبه نظامیان طالبان از آن به نفع خود و بازگشت مجدد 

استفاده خواهند کرد.
فرماندهان نظامی امریکا نظیر جنرال جوزف دانفورد، فرمانده 
نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان اعالم کرده اند که 10 
هزار سرباز حداقل نیاز برای کمک به آموزش و مشاوره به 
نیروهای افغان برای مقابله با شبه نظامیان محسوب می شود.
لیزا کورتیس، تحلیل گر سابق سازمان اطالعات امریکا )سیا( 
و یکی از مقام های کنونی وزارت خارجه امریکا که برای 
اندیشکده بنیاد هریتیج کار می کند، گفت: اگر کاخ سفید به 
دنبال باقی نگه داشتن تعداد کمتری از سربازان امریکایی در 
باید بر نیروهای این کشور فشار بیشتری  افغانستان باشد، 
وارد کرده و خطر ضایع و تباه شدن تالش های اخیر برای 

مقابله با شبه نظامیان طالبان را بپذیرد.
در همین حال به دنبال ناکامی دولت ایاالت متحده و کابل 
در نهایی کردن معاهده امنیتی دو جانبه برای رسمی کردن 
افغانستان،  در   2014 از  پس  امریکایی  سربازان  حضور 
مذاکره بر سر تعداد سربازان امریکایی که در افغانستان باقی 

می مانند، همچنان ادامه دارد.
سخنگوی کاخ سفید گفت: تا زمانی که این معاهده امضا 

نشود، چالش ها همچنان ادامه می یابد.
همچنین، نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان 
اگر به دور دوم کشیده شود، تا مدت ها مشخص نخواهد 
شد. اما کاندیداهای پیشرو اعالم کرده اند که این معاهده را 

امضا خواهند کرد.

بـیطـرفـانـهعمـل...
رای دهی  تعرفه های  بررسی  زمان  در  افغانستان   
نتایج  در  تقلب  زمینه  و  داشت  خواهند  حضور 

انتخابات وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون انتخابات از کاندیداهای ریاست 

دارند،  برنده شدن کمی  که شانس  جمهوری کشور 
خواست که نتایج انتخابات را بپذیرند.

نور با اشاره به ورود 97 درصدی آرا در سیستم های 
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، افزود که آرای 
انتقال  آرا  برای شمارش مجدد  رای دهی  789 محل 
این جمله 557 محل شمارش  از  داده شده است و 

آرای شان تکمیل گردیده است.
ابتدایی  نتایج  ثور   4 تاریخ  تا  که  است  درحالی  این 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم می گردد 
ونتایج نهایی آن به تاریخ 24 همین ماه اعالم خواهند 

شد.

ستایشروسیهازموضع...
در مقابل رییس جمهور کشور خاطر نشان کرد که 
و  قوت  و  دارد  منطقه  در  مهم  بسیار  نقش  روسیه 

استحکام اقتصادی و سیاسی آن باعث قوت منطقه 
می گردد.

افغانستان  روابط  بیشتر  گسترش  از  جمهور  رییس 
و  رییس جمهور  که  گفت  داده  اطمینان  روسیه  با 

حکومت آیندۀ افغانستان نیز بر حفظ روابط دوستانه 
و نزدیک میان دو کشور متعهد خواهند بود و آن را 

بیشتر از پیش گسترش خواهند داد.

هزینۀسنگینامریکابرای...
این برنامه تا حدود 170 میلیون دالر مصرف دارد و اداره 

انکشاف بین المللی امریکا از امروز تالش ها را آغاز کرده 
تا این پول را به دست آورد.

ایاالت  انکشافی  المللی  بین  اداره  معاون  فییرشتاین  مارک 
متحده در یک مصاحبه از مقر این سازمان در واشنگتن گفته 
است: در حالی که امریکا می خواهد نقش خیلی کم نظامی 
در افغانستان داشته باشد، برای آنها خیلی مشکل است که 
به صورت مستقیم از پروژه ها در این کشور نظارت کنند 

و کارمندان شان بر سر این پروژه ها حضور داشته باشند.
برای  به وسیله کارمندان  فییرشتاین، نخست  آقای  به گفته 
نظارت پروژه ها کار می شود و سپس با برخی تکنالوژی 
های روز. اما او می افزاید: اگر ما به این نتیجه رسیدیم که 
با وجود تکنالوژی پیشرفته، نمیتوانیم پروژه ها را نظارت 

کنیم، اصاًل هیچ پروژه را پیش نمی بریم.
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا، از آغاز سال 
2001 بیش از دوازده میلیارد دالر را در پروژه های مختلف 
در افغانستان مصرف کرده و انتظار می رود به ارزش میلیون 
ها دالر دیگر در جریان سال های آینده در پروژه های این 

کشور کمک کند.
خیریه،  کارمندان  سوی  از  که  های  پروژه  تمامی  تقریبًا 
قراردادی ها، کارمندان حکومت امریکا، مفتش خاص این 
و  مدنی  سیگار، جامعه  یا  افغانستان  بازسازی  برای  کشور 
در  شوند،  می  نظارت  افغانستان  حکومت  سوی  از  بعضًا 

برخی موارد با انتقاد های هم روبرو شده است.
سناتور امریکایی، کلیر مک کازکیل یکی از منتقدین شدید 

حیف و میل شدن پول ها در پروژه های افغانستان است.
او می گوید: از سال 2009 تا حاال، 47 درصد کاهش بودجه 

در این پروژه های به میان آمده است.
به گفته سناتور مک کازکیل، میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده 
حال حاضر،  در  اما  شد  مصرف  افغانستان  در  امریکا  گان 
فقط 21 در صد پروژه ها در این کشور در دسترس قرار 

دارند.
تکنالوژی  نظارت توسط  پروژه  این هم در حال حاضر  با 
پیشرفته یک امید برای بررسی همین پروژه ها شده و در 
یمن، عراق و  پاکستان،  ها، چون  برخی کشور  گذشته در 

کولمبیا نتیجه داده است.

نهادهای ناظر بر انتخابات:

کمیسیونشکایاتپنهانیعملمیکند
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در  خود  کار  به  ماه   10 از  پس  مویس  دیوید 
رفتنی  اولدترافورد  از  و  داد  پایان  منچستریونایتد 
شد. منابع خبری از انتخاب رایان گیگز به عنوان 
پایان فصل خبر  تا  سرمربی موقت شیاطین سرخ 

دادند.
مویس،  جدایی  خبر  منچستریونایتد  باشگاه 

سرمربی اسکاتلندی خود را تایید کرد.
است  آورده  خود  رسمی  بیانیه  در  باشگاه  این 
صادقانه  و  فراوان  تالش های  از  یونایتد  منچستر 

مویس قدردانی می کند.
باشگاه منچستر یونایتد هنوز جایگزین مویس را 
یورگن  کی روش،  کارلوس  است.  نکرده  انتخاب 
گزینه های  جدی ترین  خال  فان  لوئیس  و  کلوپ 
شانس  میان  این  در  که  هستند  مویس  جایگزینی 
فان خال و کی روش بیشتر است. البته نام سرآلکس 
فرگوسن و دیگو سیمئونه هم در میان گزینه های 
جانشینی مویس به چشم می آید. از انگلیس خبر 
جام  از  بعد  سرخ  شیاطین  سرمربی  که  می رسد 
جهانی انتخاب می شود و فعال هدایت موقت این 

تیم به رایان گیگز و نیکی بات داده می شود.
کابوس  نتایج  جاری  فصل  در  یونایتد  منچستر 
با  با دیوید مویس گرفت. شاگردان مویس  واری 
57 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارند 

و پس از 19 سال نمی توانند در لیگ قهرمانان اروپا 
در  که  بازی   34 از  منچستریونایتد  یابند.  حضور 
یازده  است  داده  انجام  جزیره  لیگ  جاری  فصل 
به  را  پیروزی  تنها 17  شکست ، شش تساوی و 
تاریخ  نتایج  بدترین  این  که  است  آورده  دست 

شیاطین سرخ به شمار می آید.
اخراج  از هدایت شیاطین سرخ  در حالی  مویس 
شد که تنها 10 ماه از سکان داری او در این تیم 
 10 تنها  انگلیس  برتر  لیگ  تاریخ  در  گذرد.  می 
کارآمدن  روی  از  بعد  سال  یک  که  هستند  مربی 
از: دی کانیو،یان  از کار اخراج شدند که عبارتند 
ویاش  کالرک،آندره  استیو  یول،  مارتین  هالوی، 
رنه  الدروپ،  برایان  مک کی،  بواش،برایان 

مئولیستین، کریس هاتون و دیوید مویس.
سرخ  شیاطین  تاریخ  در  سرمربی  سومین  مویس 

است که زود از هدایت این تیم اخراج می شود.

تاکید  )فیفا(  فوتبال  بین المللی  فدراسیون  رییس 
کرد که جام جهانی 2022 در فصل زمستان و در 
گفت  همچنین  بالتر  می شود.  برگزار  قطر  کشور 
اسالمی  پوشش  با  زنان  مانع  ندارد  اجازه  فرانسه 

در رقابت ها شود.
 BNSPORT سپ بالتر در گفت و گویی که با کانال

داشت، درباره موضوعات متعددی سخن گفت.
قطر  در  جهانی  جام  آیا  که  سوال  این  درباره  او 
برگزار می شود یا نه و همچنین زمان برگزاری این 
رقابت ها این گونه سخن گفت: بدون هیچ شکی 
قطر میزبان جام جهانی 2022 است. قصد داریم 
درجه  شود.  برگزار  رقابت ها  این  سال  پایان  در 
تا این  حرارت در قطر باالست، چاره ای نداریم 
رقابت ها را در فصل زمستان برگزار کنیم. ما باید 
واقع گرا باشیم. هر چند خود قطر اصرار دارد که 
این رقابت ها در تابستان برگزار شود اما چاره ای 

جز برگزاری این رقابت ها در زمستان نداریم.
درباره نقض  انگلیسی مدت هاست که  رسانه های 
میان می آورند.  به  قطر سخن  در  کارگران  حقوق 
آنها معتقدند که بسیاری از کارگران نپالی به خاطر 
شرایط نامناسب معیشتی و رفاهی جان خود را در 
گفت:  باره  این  در  بالتر  می دهند.  دست  از  قطر 
مرگ کارگران به خاطر مسائل فوتبالی نبوده است. 
که شرایط  دادند چرا  از دست  را  آنها جان خود 
تنها یک ورزشگاه  نبود. در حال حاضر  کار مهیا 

در قطر ساخته شده است.
پس  سرانجام  )فیفا(  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
اجازه  مسلمان  زنان  به  زیاد  قوس های  و  از کش 
حضور  رقابت ها  در  اسالمی  پوشش  با  تا  داده 
فوتبال  فدراسیون  که  است  حالی  در  این  یابند، 
فرانسه مخالف چنین حکمی است. بالتر می گوید 
با  مسلمان  زنان  حضور  مانع  نمی تواند  فرانسه 
فرانسه هم جزو  او گفت:  باشد.  اسالمی  پوشش 
خانواده فوتبال است. وقتی قانونی در فیفا تصویب 
می شود باید همه به آن احترام بگذارند. فدراسیون 
را  اجازه  این  مسلمان  زنان  به  فوتبال  بین المللی 
میادین حضور  در  اسالمی  پوشش  با  که  می دهد 
یابند. بنابراین فرانسه نمی تواند مانع چنین قانونی 

شود.

آرین روبن، هافبک هلندی تیم فوتبال بایرن مونیخ 
مادرید  از سد رئال  تیمش نمی تواند  معتقد است 

عبور کند.
مادرید  رئال  مقابل  مونیخ  بایرن  دیدار  آستانه  در 
اروپا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  چارچوب  در 
آنها  است  معتقد  مونیخ  بایرن  مهاجم  آرین روبن 
برخورد  قهرمانان  لیگ  در  سرسختی  حریف  به 

کرده اند.  
وی در این خصوص می گوید: رئالی ها بازیکنان 
باید  آنها  دربرابر   دارند.  اختیار  در  خوبی  خیلی 

تالشمان را دو چندان کنیم. 
روبن در ادامه افزود: ما خیلی دوست داریم قهرمان 
به  بتوانیم  نمی کنم  فکر  ولی  شویم  رقابت ها  این 

فینال راه یابیم. رئال سخت ترین رقیب ما است.  
بایرن  و  مادرید  رئال  تیم   2 بازی  است،  گفتنی 
برگزار  برنابئو  سانتیاگو  در  چهارشنبه  روز  مونیخ 

خواهد شد.   

حليمه حسينی
که  روزی  بود؛  خواهد  سرنوشت ساز  روزِ  یک  فردا 
اعتماد  نتیجۀ  می خواهند  ما  شهرونداِن  دیگر  بارِ  یک 
اما  کنند.  مشاهده  را  خود  سیاسِی  پُررنِگ  حضورِ  و 
آیا حضور حماسی و باشکوه مردمِ ما در انتخاباتی که 
گذشت، مقدمه یی برای ورود به یک آیندۀ شیرین و 

کاماًل متفاوت از دوره های قبل خواهد بود؟
بار  بار  ما  این روزها پرسشی که در ذهِن شهرونداِن 
مثبت  آن  پاسِخ  دارند  دوست  همه  و  می شود  تکرار 
انتخاباتی،  کمیسیون های  آیا  که  است  این  باشد 
مستقالنه و بی طرفانۀ آرای آن ها را محاسبه و بررسی 

خواهند کرد؟
و  امیدها  این  همۀ  که  است  زمانی  حالت،  تلخ ترین 
از دموکراسی،  ما  تبدیل شود و مردم  به یأس  باورها 
در  که  ببینند  را  ناکارآمد  و  نیم جان  جسِد  یک  فقط 

دستاِن استبداد اسیر شده و مجال بالیدن نیافته است. 
چرا انتخابات برگزار می شود؟ با انتخابات چه چیز را 
و  دموکراسی  آیا  آن،  منهای  و  کنیم  ثابت  می خواهیم 
حکومت مردمی، موضوعیِت طرح و بحث را خواهد 

یافت یا خیر؟
ملت ها  همۀ  برای  را  دموکراسی  آن چه  شک  بدون 
آن  سوی  به  همه  که  شده  باعث  و  ساخته  پُرجاذبه 
در  نهادینه شده  مردم محورِی  عنصر  کنند،  باز  آغوش 
آن است. این حقیقت که همه می خواهند خود حاکم 
بر سرنوشِت خویش باشند تا این که دیگران برای شان 
تعیین تکلیف کنند، از دیرباز نخبگاِن سیاسی را به فکر 
قالب  در  تا  بیاندیشند  طرحی  و  مکانیزم  که  انداخته 
آن، مردم به صورت گسترده و عمیق احساس کنند که 
خود در اعماِل حاکمیت و قدرت سهیم اند. انتخابات و 
انتخابی شدِن بسیاری از پست ها و مقام های کلیدی که 
شاهرِگ سیاست و حکومت داری را در دست دارند، 
یکی از دستاوردهای تفکراِت دموکراتیک از این نوع 

بوده است. 
یک  نیز  افغانستان  برای  ریاست جمهوری  انتخابات 
جهت  این  به  است،  حیاتی  و  سرنوشت ساز  انتخاِب 
ثروِت  و  قدرت  منابِع  است  قرار  انتخابات  این  با  که 
جامعه در قالِب یک حکومت به ریاسِت کسی  اداره و 
مدیریت شود که ریاست جمهوری و یا باالترین مقام 
اداری کشور را داراست. این حقیقت، آن قدر پُرجاذبه 
اما حساس است که هم برای انتخاب شدن، رقابت ها 
را شاهد باشیم و هم دقت و نگرانِی مردم را از تکیه 
رقابت  هم  کلیدی.  پست  و  اریکه  این  به  نااهل  زدِن 
بر سر تصاحِب این پست و هم نگرانی از سرنوشت 
این مقام کلیدی، هر دو قابل توجه و مهم اند. حال اگر 
فردا قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجۀ آرا 
را اعالم کند، با توجه به هر دو واقعیت، یعنی رقابت 
سختی که میان نامزدان وجود داشت و هم چنین ترس 
آرای شان،  داده شدِن  از وارونه جلوه  نگرانِی مردم  و 
نیاز است که سیاسِت صداقت و شفافیت و بی طرفی 

کاماًل حفظ شود. 
تجربۀ  دهه  یک  از  بیش  از  بعد  دارند  توقع  مردم 
دموکراسی و هم چنین اشتراک در سه دورۀ انتخابات 
دور،  سومین  این  در  دست کم  ریاست جمهموری، 
و  نظارت  در  دخیل  اجرایِی  و  اداری  مقامات  آن قدر 
اجرای انتخابات به رشد سیاسی رسیده باشند که دیگر 
طمِع دست بردن در نتایج انتخاباتی و پیوستن به صِف 
کسانی را نداشته باشند که همواره در صدد مهندسی 

دست کاری  طمع  خویش اند.  نفع  به  انتخابات  کردِن 
انتخابات و نتیجه را غیر از آن چه هست جلوه دادن، 
رفع  برای  که  است  تهدیدکننده  و  خطرناک  طمعی 
عطِش خودخواهی و یا رسیدن به نان و نوایی از بدل 
و  گزاف  هزینه یی  مردم،  آرای  روی  بر  کردن  معامله 
سنگین را هم بر کمیسیون های انتخاباتی و هم بر کل 

سرنوشِت ملت تحمیل خواهد کرد.
انتخابات،  مشروعیت  عدم  بحث  دیگر  بار  یک  اگر   
انتخاباتی  کمیسیون های  بی طرفی  و  صداقت  عدم 
اعالم  در  و جانب داری  تزویر  و  از جعل  پایی  رد  و 
یا  و  خورد  چشم  به  کمیسیون ها  این  سوی  از  نتایج 
به  نسبت  مردم  بی اعتمادِی  افزایش  برسد،  اثبات  به 
از خطرناک ترین  یکی  قدرت،  انتقال  دموکراتیزه شدِن 
پیامدهای آن خواهد بود. فردا روزی ست که کمیسیون 
انتخابات می تواند پیام صلح و مسالمت جویی را برای 
و  کردن  عمل  بد  با  این که  یا  آورد،  ارمغان  به  مردم 
غیرصادقانه رفتار کردن، جرقه یی شود بر انبار باروتی 
انباشت  هم  روی  بر  را  کهنه  عقده های  دیرباز  از  که 
کرده و یک اشتباه کافی ست که همه به عقب برگردیم 
و خانه جنگی ها و خانمان سوزی ها یک بار دیگر از سر 

گرفته شود.
سازنده  هم  قدرت مند،  عنصری  و  مفهوم  قدرت، 
یک  در  شک  بودن  که  بود  خواهد  خطرناک  هم  و 
بماند،  رها  و  بالتکلیف  نمی تواند  سیاسی  جامعۀ 
اقتدار  عمومی،  امنیت  و  نظم  برای حفظ  باید  ناگزیر 
نام  به  نهادی  و  گرفته شود  کار  به  عمومی  قدرت  و 
باشد.  اقتدار  این  اعمال کنندۀ  و  گرداننده  حکومت، 
حال این قدرت یا به صورت مسالمت آمیز و روش های 
دموکراتیک مثل انتخابات، نقل و انتقال خواهد کرد و 
یا از روش های غیر دموکراتیک مثل کودتاها، ترورها 

و تصاحب کردن ها و زورگویی ها و غصب کردن ها!!
مردمِ ما با به پای صندوق های رأی رفتن خود، یک اعالم 
جمعی و علنی داشتند مبنی بر این که می خواهند قدرت 
به مسالمت آمیزترین و دموکراتیک ترین  افغانستان  در 
وجه منتقل شود و اگر کمیسیون های انتخاباتی بخواهند 
در مقابل آرای حقیقی مردم قرار گرفته و مانع از تبارز 
روند  حقیقت  در  شوند،  مردم  ارادۀ  حقیقِی  تجلی  و 
این انتقال مسالمت آمیِز قدرت را ناکام کرده و ناگزیر 
در افغانستان شاهد یک عقب گرد تاریخی و چرخیدن 
قدرت حوِل مفاهیِم غیردموکراتیکی چون قبیله ساالری، 
خواهیم  نژادگرایی  و  سمت  و  حزب  و  زورساالری 
بود. برای نجات از افتادن به این پرتگاهِ دهشت ناک و 
عقب گردی این چنین حقیرانه و توهین آمیز، نیاز است 
تا کمیسیون های انتخاباتی رسالت و تعهد واقعِی خود 
را فراموش نکرده و بکوشند تا با در نظرداشت اصِل 
برای  را  زمینه  عدالت،  و  انصاف  نهایت  و  بی طرفی 

تبارز و تجلِی ارادۀ مردم مهیا کنند. 
کسی  چه  این که  از  بیشتر  ما،  مردم  برای  امروز 
نتیجه  که  است  مهم  نکته  این  باشد،  انتخابات  برندۀ 
از  بحث  امروز  اعالم شود.  بی طرفانه  و  کاماًل شفاف 
رعایت  اگر  که  حساسیت هایی ست  و  اعتمادسازی 
انتخابات  از  پس  حکومِت  و  دولت  می تواند  نشوند، 
را به سرعت در معرض هرج ومرج و سقوط قرار دهد. 
عدم شکل گیرِی یک دولِت مشروع و متکی به حمایِت 
آحاد مردم، آن هم در شرایطی که افغانستان از هر سو 
در تنگنا قرار دارد، بدون شک به نفع هیچ کس نیست 
و کشور را در نهایت به سمِت آشوب و بحران می برد!

مـویـساخـراجشــد

بالتر:

فرانسهنمیتواندمخالفحضورزنانمحجبهشود

روبن: 
بایرن نمی تواند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود

ورزش

ورزش

ورزش

پیاِمجنگوصلحدردستاِنکمیسیونانتخابات!
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ورو  ورو  اړه  په  ټاکنو  او  چارو  شکمنو  د  کمېسیونو  ټاکنیزو  د 

د  په دې وروستیو کې  اخيل.  زور  اندېښنې  او  د خلکو شکونه 

ټاکنیزو کمېسیونونو په ځانګړي ډول د شکایاتو کمېسیون ځینو 

کړنو د خلکو شک را پورته کړی دی. دغه کمېسیون په تازه اقدام 

کې په یوشمېر والیتونو کې د لسګونه محلونو او مرکزونو رایې 

باطلې کړي دي. یوازې په هرات والیت کې دغه کمېسیون کابو 

سل زره رایې باطلې اعالن کړي دي.

بهیره  له  ټاکنو  د  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  وروسته  ټاکنو  له 

په  ټاکنو  د مخکنیو  ټاکنې  یې وکړه چې  ادعا  او  خوښي وښوده 

پرتې ښې او له درغلیو پاکې تررسه شوي دي. خو په دې وروستیو 

اړه رپوټونه ښيي چې د کمېسیون  په  او رسغړونو  کې د درغلیو 

جوړ  الس  لوی  په  شکایتونه  اوسني  چې  دا  یا  وه،  ناسمه  ادعا 

شوي دي.

د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون هم په پيل کې د کمو شکایاتو د ثبت 

دا  پوښتنه  خو  شول.  زیات  وروسته  وروسته  خو  وه  کړې  خربه 

رامنځته کېږي چې د دغومره رایو باطلېدل رښتیا هم د مستندو 

اسنادو له مخې کېږي او که سیايس انګېزه لري؟ 

له  قانون  د  ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون خپلې چارې  د  که چېرې 

مخې د مستندو اسنادو او شواهدو له مخې د دې رایو په باطلېدو 

کې تررسه کړي وي، ښه خربه ده. رسه له دې چې په هرات کې 

خالف  نه  قانون  له  پرېکړه  خپله  کمېسیون  شکایاتو  ټاکنیزو  د 

پنځلس ورځې وروسته اعالن کړه. 

خو که چېرې د دې رایو باطلېدل سیايس انګېزه ولري، د ځینو 

له  د خصومت  نورو رسه  ځینو  له  هم  یا  او  طرفدارۍ  په  لوریو 

مخې دا کار کېږي دا به د افغانستان د بدبختۍ بل زنګ وي چې 

ګړنګېږي. ځکه دا کمېسیون به په خپلو نورو ټولو چارو کې هم 

بې پرې نه وي. خپلې چارې او پرېکړې به همدې معیارونو په پام 

کې نیولو رسه تررسه کوي.

او کدري  یوه ځوان  د  نه خلک  له کمېسیون  ټاکنیزو شکایاتو  د 

کمېسیون په توګه مته لري چې خپلې چارې له هر ډول فشارونو، 

نسبتونو او تړاوونو پرته په بې پرې، عادالنه او شفاف ډول تر رسه 

کړي. ځکه د ټاکنیز عدالت د تامین وروستي او یوازینۍ مرجع 

همدا د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون دی. کله چې دا کمېسیون بې 

پرې نه وي نو ګیله له چا ويش. پښتو کې متل دی » قايض چې 

خپله غل يش نو فیصله په چا کوې«. هیله ده په دې اړه د خلکو 

اندېښنې دروغ وخېژي او د ټاکنیزو شکایاتو خپلواک کمېسیون 

خپله دنده په صادقانه، عادالنه او له قانون رسه سم پر مخ بوځي.

که د دغه کمېسیون مرشان د ځینو نوماندو په ګټه کار کوي، د یوه 

نوماند رایه کمه او د بل زیاته کړي یا د ځانګړو نوماندو په خوښه 

کار وکړي، دا به له یوې خوا د ملت له رایو رسه سرته جفا وي، 

له بلې خوا به د دغه کمېسیون چارواکي د ملت او خدای ج پر 

وړاندې ځواب ویونکي وي او هېواد به یې د سيايس کشمکشونو 

او شخړو لور ته بېولی دی. په دغسې صورت کې ټول مسوولیت 

د همدې کمېسیون غاړې ته ورګرځي چې د ملت او خدای ج پر 

وړاندې به رضور محاکمه کېږي.

خو مخکې له دې چې دا کمېسیون د خدای او ملت له محاکمې 

رسه پیل يش، په کار ده چې د خپل تاریخي او ميل مسوولیت 

له مخې خپله دنده په بې پرې ډول پر مخ بوځي. د ټاکنو په اړه 

د  دي چې  دوی  ده،  کې  په الس  دوی  د  پرېکړه  وروستۍ  ټوله 

درغل کوونکیو کسانو مخه نیيس او د ټاکنیز عدالت پلی کوي. 

دې  په  چارواکي  کمېسیون  شکایاتو  ټاکنیزو  د  چې  هم  څه  که 

پوهېږي چې ملت او نوماندان یې چارې له نېږدې څاري؛ نو د 

درغلۍ هڅه به پرته له دې چې دوی د ملت پر وړاندې مخ توري 

او بدنامه کړي بله هېڅ ګټه به ونه کړي. ځکه نيش کېدای چې 

یوازې د دوی له لوري په درغلیو رسه څوک واک ته ورسېږي او 

ټاکنیزو شکایاتو  د  یو چې  له واکه لرې يش. هیله من  یا څوک 

محرتم کمېسیون د خپل تاریخي او ميل مسوولیت په درک او د 

ملت ارادې ته په احرتام کولو رسه حق حقدار ته وسپاري. خپله 

پرېکړه عادالنه، صادقانه او په شفاف ډول وکړي، څو ټولو خلکو 

ته د منلو وړ وي. په هغ صورت کې به د کمېسیون چارواکي هم 

د خلکو پر وړاندې له درانه حیثیت او عزت نه برخمن وي. د یوه 

سوکاله افغانستان په هیله.

نگرانیهاازتخریبفضایسبزوآلودهگیهواد خلکو د امید سرتګې د شکایاتو کمېسیون ته دي
تجلیل  زمین«  »روز  از  گذشته  روز  دولتی  مقام های 
کردند. آن ها گفته اند که احیای فضای سبز در شهرها 
اولویت اصلی را تشکیل می دهد تا از آلوده گی زمین 

جلوگیری شود.
افغانستان  دولت  اصلی  نگرانی  سبز  فضای  تخریب 
برنامه  یک سو  از  می گویند  دولتی  مقام  های  است. 
منظمی برای سرسبز کردن شهرها وجود نداشته است 
و از سوی دیگر در نتیجه جنگ ها، مناطق سبز نیز به 

دشت ها و یا هم مناطق مسکونی تبدیل شده است.
روز  شهرسازی  وزارت  معین  احمدی،  اکبر  محمد 
آن  در  که  زمین  روز  از  تجلیل  برنامه  در  شنبه  سه 
نماینده گان وزارت صحت عامه و اداره محیط زیست 
عمودی  ایجاد  که  گفت  بودند،  کرده  شرکت  نیز 

شهرها در اولوین اولویت وزارت قرار دارد.
آقای احمدی گفت: »ناگزیر هستیم به اساس هدایت 
مقام ریاست دولت، سیستم پالن گذاری شهری را از 
دهیم. سخت  تغییر  عمودی  سیستم  به  افقی  سیستم 
در تالش هستیم و ماستر پالن جدید شهر کابل نیز 

براساس همین طرح ساخته شده است«.
تبدیل زمین های زراعتی به شهرها و مناطق مسکونی 
می شود  سبز  ساحات  تخریب  به  منجر  که  خشک 
نگرانی اصلی دولت افغانستان است. وزارت زراعت 
گفته است که هزاران جریب زمین در اطراف شهرها 
که پیش از این سبز بودند به مناطق مسکونی تبدیل 

شده است.
اما وزارت شهرسازی می گوید در ماستر پالن جدید 
شهری، عالوه بر حفظ مناطق سبز، ساحات سبز در 
گرفته  نظر  مد  شهرها  داخل  در  تا  شده  گرفته  نظر 

شود.
آقای احمدی گفت: »شهرسازان ما کوشش و تالش 
جزء  که  زمانی  طبیعی  شکل  به  را  مناطقی  تا  دارند 
شهر می شوند آن را حفظ کنند. عالوه بر این تالش 
گرفته  نظر  در  سبز  ساحه  شهر  هر  برای  تا  می شود 

شود.«

در بهبود محیط زیست همه سهم گیرند
در همین حال، وزارت صحت عامه می گوید محیط 
زیست ناسالم، بر صحت و روان جامعه اثر می گذارد.
وزارت  صحی  خدمات  عرضه  معین  طارق،  ناجیه 
صحت  که  گفت  کنفرانس  این  در  عامه  صحت 
مستقیمًا به محیط پاک و سبز نیاز دارد و دولت باید 

احیای فضای سبز را در شهرها، مدنظر داشته باشد.
به  نزدیک  ارتباط  »محیط زیست  خانم طارق گفت: 
و  زیست صحی  محیط  در صورتی که  دارد.  صحت 
کامل  صحت  از  و  مریض  جامعه  افراد  نباشد  سالم 

برخوردار نمی باشند که باالخره باعث ضعف اقتصاد، 
سواد کم، بیکاری و در نهایت افرادی خواهیم داشت 

که بار دوش جامعه هستند«.
در  تا  خواست  نهادها  و  مردم  همه  از  طارق،  خانم 
یا  نفر  بهبود محیط زیست سهم گیرند: »وظیفه یک 
یک ارگان نیست بلکه وظیفه تمام نهادهای دولتی و 
غیر دولتی و وظیفه تمام مردم است تا دست به دست 

هم داده در حفاظت محیط زیست متحد شوند«.
در حال حاضر ساحاتی که در شهر کابل برای کمربند 
سبز در نظر گرفته شده تبدیل به خانه های مسکونی 
شده است. وزارت شهرسازی می گوید نبود ساحات 
سبز و پارک ها در شهرهای افغانستان سبب آلوده گی 

آب و هوا شده است.

 170 حدود  می خواهد  امریکا  متحده  ایاالت 
میلیون دالر را در یک برنامه نظارتی در پروژه های 

افغانستان مصرف کند.
تصاویر  موبائیل،  تیلفون های  از  برنامه  این  در 
استفاده خواهد  پیشرفته  ماهواره یی و کمره های 

شد.
این برنامه برای پنج سال است. هدف آن نظارت 
از  پس  افغانستان،  در  بازسازی  پروژه های  از 
زیرا  شده؛  گفته  المللی  بین  نیروهای  خروج 
این  از  مستقیم  نظارت  و  بررسی  از 2014،  پس 

پروژه ها دشوار به نظر می رسد.
موبائیل  از  استفاده  با  می خواهد  امریکا  بار  این 
های  و کمره  یی  ماهواره  تصاویر  پیشرفته،  های 

نظارتی، پروژه های افغانستان را بررسی کند.
تصویر  ها  ماهواره  تکنالوژی،  این  وسیله  به 

را  ها  عکس  زمان  و  وقت  ها  کمره  گیرند،  می 
مشخص می سازند و سیستم GPS در هماهنگی 
را  ها  پروژه  از  نظارت  پیشرفته،  های  تیلفون  با 
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با آن که بیش از یک هفته از ربوده شدِن احمدشاه وحید معین حفظ 
و مراقبت وزارت فواید عامه توسط افراد مسلح ناشناس می گذرد،  
وزارت امور داخله از دست آوردهایی در این قضیه سخن گفته و 

از دادن اطالعات بیشتر خودداری می کند.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در گفت و گویی 
وزارت  معین  شدن  ربوده  علت  به  پیوند  در  ماندگار  روزنامۀ  با 
فواید عامه گفت: »احمدشاه وحید هم در یک ِسمت حکومتی کار 
می کرد و هم به حیث یکی از چهره های متنفذ کشور بود و مواردی 

دیگری هم مبنی بر ربوده شدِن آقای وحید وجود دارد.«
در  جزییات  دادن  از  قضیه  این  بودن  محرم  دلیل  به  دانش  آقای 
و  دارد  جدی  تالش  پولیس  گفت،  و  کرد  خودداری  زمینه  این 
که  هستیم  آرزومند  و  دارد  زمینه  این  در  هم  دستآوردهایی 

به زودترین ُفرصت معین وزارت فواید عامه رها شود.
معاون سخنگوی وزارت داخله افزود، پولیس کابل عملیات هایی 

را در گوشه و کنارِ شهر کابل به خاطر ردیابی احمدشاه وحید انجام 
داده است.

آقای دانش تصریح کرد که آن ها تالش دارند تا معین وزارت فواید 
عامه را سالمت به خانواده اش تسلیم نمایند.

احمدشاه وحید، معین  وزارت فواید عامه در امور حفظ و مراقبت 
زیربناهای ترانسپورتی  به تاریخ 26 حمل از نزدیک خانه اش  در 

خیرخانه ربوده شد.
وحید  شاه  احمد  موتر  باالی  شلیک  از  بعد  ربا  آدم  نفر  چهار    

زخمی شدن راننده اش او را با خود بردند.
مقامات در وزارت فواید عامه گفته اند، معین وزارت فواید عامه 

بنابر دالیل شخصی با خود محافظ نداشته است.
کسی  با  وزارت  این  معین  که  اند  گفته  هم چنان  مقامات  این 
خصومت شخصی نداشته و از تهدیدهای احتمالی به آن ها چیزی 

نگفته بود.
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