
منوچهر
مقاماِت ناتو حین ارایۀ گزارش ساالنۀشان اعالم کرده اند 
عدم  بر  پافشاری هایش  ادامۀ  در  افغانستان  دولت  که 
امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده، حامیان مالی اش 
گفته اند   هم چنان  مقامات  این  داد.  از دست خواهد  را 
امضای  از  زدن  باز  سر  بِد  تبعات  نباید  افغانستان  که 
پیمان امنیتی را نادیده بگیرد و »اگر موافقت نامه یی که 
بنیـاد حقوقی مأموریت آموزشی امریکا - ناتو پس از 
۲۰۱۴ در افغانستان را مشخص کند وجود نداشته باشد، 
احتمال بسیار می رود که گزینۀ صفر یگانه گزینه باشد«.
اکنون شاید چنین خبری، از سوی حکومت افغانستان، 
یک فشار روانی تلقی شود و به اصطالح، یک بار دیگر 
ناتو  ایاالت متحده و  آقای کرزی را دسته کند که  تبر 
هنوز از اِعمال فشار دست نکشیده اند و بنابراین، امضای 
اما  بود.  منتفی خواهد  افغانستان  از سوی  امنیتی  پیمان 
واقعیِت  یک  ناتو،  اعالمیۀ  آیا  که  است  این  پرسش 
محض است یا صرفًا فشاری بر حکومت افغانستان به 

حساب می آید؟
آن گونه  ناتو  موقِف  می دهد،  نشان  که شواهد  آن جا  تا 

ناتو و کاًل  که تصور می شود، مستقالنه نیست. موضع 
متحده  ایاالت  شرایط  به  بسته گی  غربی  کشورهای 
درخواسِت  به  بنا  ناتو  که  هویداست  همه  بر  دارد. 
به  پایش  ایاالت متحده،  امنیت سازمان ملل و  شورای 
افغانستان کشیده شد. در ۱۲ سال گذشته نیز ناتو بنا به 
نیز  و  است  کرده  عمل  متحده  ایاالت  برنامه ریزی های 
کشورهای عضو این سازمان، کمک های شان را بر اساِس 
تخمین ها و درخواست های ایاالت متحده به افغانستان 
که  نیست  تردیدی  هیچ  این رو،  از  اند.  داشته  گسیل 
انکار ایاالت متحده به معنای انکار ناتو و در کل جامعۀ 
ظاهراً  که  بهانه یی  دیگر،  از طرف  بود.  جهانی خواهد 
موجب تیره گی روابط افغانستان و ایاالت متحده بر سر 
امضای پیمان امنیتی شده، همانا دادن صالحیت قضایی 
به ایاالت متحده است که از سوی دولت افغانستان قابل 
قبول نیست؛ اما بر بنیاد قوانین ایاالت متحده، این کشور 
در صورتی که پایگاه های نظامی اش را در کشور میزبان 
مستقر سازد، باید صالحیت قضایی به خودش موکول 
شود. پیش از افغانستان، جاپان، کوریای جنوبی، آلماِن 
پس از جنگ و... این تجربه...            ادامه صفحه7 
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صادِق  کهنه روزنامه گارِ  اخگر  قسیم  استاد  درگذشِت  ماندگار،  روزنامۀ  ادارۀ 
کشور را به خانوادۀ گرامی ایشان و تمام جامعۀ روزنامه نگارِی افغانستان تسلیت 
می گوید و از بارگاه خـداوند مهربان، برای این عزیِز ازدست رفته بهشت برین و 

برای بازمانده گانش صبر جمیل آرزو دارد.
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از  نقل  به  گیتس  رابرت  کتاب  در  که  اتهام هایی 
رییس جمهور کرزی به »ایتالف شمال« وارد شده بود، 
با واکنش های تند داکتر عبداهلل عبداهلل و محمد یونس 

قانونی مواجه گردیده است. 
کتاب  در  امریکا،  پیشین  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت 

خاطراتش نوشته است که کرزی در جلسه  خصوصی 
ائتالف  با  کردن  »کار  بود:  گفته  من  به  در سال ۲۰۰۷ 
این که  و  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  کشور  شمال، 
»متحدین پوتین« ]ائتالف شمال[ اکنون اعضای پارلمان 
و حتی کودکان را می کشند.«...             ادامه صفحه 7

صفحه 6

»کذب بزرگ«
واکنش های تند در پیوند به سخنان کرزی به رابرت گیتس

د ميل یووايل 
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در برگ ها

انسان اسیِر 
فرد گرایی

 

قسیم اخگر پژوهشگر و فعال مدنی سرشناس کشور، به دنبال 
یک بیماری طوالنی، در خانه اش در کابل درگذشت و پیکر او 

امروز به خاک سپرده می شود.
آقای اخگر بیماری شکر داشت و در آغاز سال جاری خورشیدی 
به دلیل سکته مغزی، به هشت سال مدیریت خود در روزنامه 

هشت صبح پایان داد و به بستر بیماری افتاد.
آقای اخگر در یک سال گذشته با همکاری دولت افغانستان و 
دوستانش به کشورهای هند، ترکیه و لهستان برای درمان رفت، 

اما سالمت خود را باز نیافت.
کشور  در  عدالتخواهی  برای  مبارزه  پیشگامان  از  اخگر  استاد 
پیشگامان  از  افغانستان  در  بود و در زمان حاکمیت کمونیستی 

مبارزات جریان های سیاسی به حساب می آمد. 
که  بود  افغانستان  روشنفکران  جامعه  از  عضوی  اخگر  استاد 
و  بشر  حقوق  دموکراسی،  آزادی،  از  شرایط،  ترین  سخت  در 
عدالتخواهی حمایت کرد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ 

نکرد.
برای  بود و همواره  مدنی  فعاالن  از  طالبان،  از سقوط  بعد  او   
آزادی و عدالت اجتماعی، کار کرد؛ گفتمان هایی با دانشجویان 

در داخل افغانستان داشت و جزیی از فعاالن حقوق بشر بود.
از استاد اخگر نوشته های زیادی به جا مانده که عمدتًا در دوران 
مهاجرت در ایران و پاکستان چاپ شده اند و مجموعه مصاحبه 
امید است دوستانش  نیز دارد که  ها و نوشته های پراگنده یی 

بتوانند آنها را گردآوری و چاپ کنند.
با فروپاشی رژیم طالبان در...                        ادامه صفحه 7

قسیم اخگر پژوهشگر و فعال 
مدنی درگذشت

در کنفرانس اجندای ملی 
نامزدان ریاست جمهوری و نخبه گان از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کردند

گزینۀ صفر و سرانجاِم دموکراسی



تېره ورځ په کابل کې د ميل اجنډا کنفرانس 

تررسه شو. په دې کنفرانس کې د ولسمرشیزو 

ټاکنو نوماندو، د هغوی مرستیاالنو، د کابینې 

غړو، خپلواکه سیايس ـ مدين شخصیتونو، 

د هېواد نخبه ګانو او مېرمنو ګډون کړی و.

د یاد کنفرانس عنوان ټاکنې او د ميل یووايل 

ميل  د  کې  په  ول،  کېدل  رامنځته  دولت  د 

یووايل د دولت په رامنځته کېدو، د رڼو ازادو 

او عادالنه ټاکنو تررسه کېدو او د هېواد نخبه 

په رامنځته  تفاهم  او  ګانو ترمنځ د همپالنې 

کېدو بحثونه وشول.

د یاد کنفرانس غوره او مهم ټکی دا و، چې 

د راتلونکیو ولسمرشیزو ټاکنو یوولسو واړو 

وښود  مالتړ  خپل  طرحې  دې  له  نوماندو 

دې  د  کې  په حقیقت  دا  ومنله.  یې  هغه  او 

طرحه  اجنډا  ميل  د  چې  دی  څرګندوی 

کوالی يش د روښانه را تلونکې، ميل یووايل 

د دولت او تفاهم رامنځته کولو کې اغېزمن 

رول ولوبوي.

ناورین  اوسني  له  اجنډا طرحه  چې  د ميل 

نه  ناخوالو  کلنو  دولس  تېرو  د  وتلو،  د  نه 

لپاره  سبا  روښانه  د  او  اخیستلو  تجربې  په 

رامنځته شوې، په دې مترکز کوي، چې څنګه 

کېدای يش افغانستان له ستونزو خالص او 

د یوه ميل وحدت دولت درلودنکی يش.

هم  غوښتنه  افغان  هر  د  کې  حقیقت  په  دا 

ده، چې په هېواد کې تلپاتې سوله حاکمه، د 

جګړې  ټغر ټول، د سیاستوالو او نخبه ګانو 

ترمنځ همپالنه او تفاهم وي. د دې کار یوه 

ګټه به دا وي چې له اوسني پاشيل وضعیت 

نه چې تر ډېره یې ملت رسه وېشلی، ناامني 

یې پراخه کړې او خلک یې له ستونزو رسه 

مخ کړي دي، خالص او د همپالنې او تفاهم 

یوه نوي پړاو ته به مو ورسوي.

د پروين کنفرانس اهمیت له دې امله هم ډېر 

و، چې د ټاکنو په درشل کې د ولسمرشیزو 

د  ګانو  نخبه  او سیايس  نوماندو  ټولو  ټاکنو 

ميل اجنډا له مخې د رڼو، ازادو او رستارسي 

ټاکنو په کولو ټینګار وکړي، د ساملې ټاکنیزو 

سیالیو د پرمخ بېولو لپاره رسه متعهد شول او 

ژمنه یې وکړه چې د ميل اجنډا له طرحې رسه 

سم به د ميل یووايل د دولت رامنځته کولو 

کې به هڅې کوي.

د ولسمرشۍ په نوماندو تر ډېره دا نیوکه وه 

چې نيش کوالی د ميل یووايل، تلپاتې سولې 

او نورو مسایلو لپاره طرحه او برنامه وړاندې 

يش  کوالی  طرحه  اجنډا  ميل  د  خو  کړی؛ 

چې دغو نوماندو ته د ميل یووايل د دولت 

رامنځته کولو، تلپاتې سولې، د پرېکړه کولو 

ورکړي.  الس  په  فرصت  سامل  او  طاليي 

ځکه د ميل اجنډا طرحه د اوسنیو ستونزو د 

پای لپاره رامنځه شوې. دا چې نوماندو ترې 

مالتړ وکړ د دې ښودنه کوي چې هغوی هم 

لېوال  لپاره  کېدو  رامنځته  د  یووايل  ميل  د 

دي او د داسې یوې طرحې په مته ول چې 

له  کړي.  پوره  لېوالتیا  دوی  د  يش  وکوالی 

نېکه مرغه چې د ميل اجنډا طرحې د هغوی 

دا خال ډکه کړه.

په  به  رسه  کېدو  پيل  په  طرحې  ميل  دې  د 

د  يش.  رامنځته  سوله  تلپاتې  کې  هېواد 

وکړي  اندام  و  به عرض  دولت  یووايل  ميل 

او  تفاهم  به  ترمنځ  ګانو  نخبه  سیايس  د  او 

هغې  تر  برابره يش. ځکه  زمینه  ته  همپالنې 

دولت  یووايل  د ميل  افغانستان کې  په  چې 

چې  کېدای  نيش  وي،  نه  شوی  رامنځته 

نه  ناورین  او  ستونزو  اوسنیو  له  افغانستان 

خالصون ومومي. 

په تېرو دولسو کلونو کې موږ ولیدل چې نه 

نه  وه؛  حکومتويل  سامله  کې  افغانستان  په 

دولت خلکو ته الزم خدمات وړاندې کول 

پرېکړو کې د خلکو ونډه  په  د دولت  نه  او 

ترمنځ د واټن  او دولت  شامله وه. د خلکو 

یو المل همدا و، چې د هېواد لومړیتوبونه په 

ګوته شوي نه ول، د خلکو غوښتنې له پامه 

غورځول شوې وې، د پرېکړه کولو واک او 

اختیار  په  صالحیت د یوې محدودې کړۍ 

کې و، خلکو ته په دېموکراتیکو پروسو کې 

په ازادانه ډول د پرېکړې حق نه ورکول کېده 

او له دولت نه د پیسو پیدا کولو لپاره د یوې 

وسیلې ګټه اخیستل کېده. له همدې امله و، 

چې په هېواد کې فساد، نا امني، له قانون نه 

رسغړونې، زورواکي، د نشه يي توکیو قاچاق 

او نور خپل اوج ته ورسېدل او افغانستان یې 

په نړۍ واله کچه مشهور کړ.

که چېرې خلک او سیايس نخبه ګان په خپل 

منځ کې همپالنه او تفاهم ولري، په پرېکړه 

کول کې رشیک و اويس او هغه ډول چې د 

ميل اجنډا طرحه یې وړاندیز کوي په هېواد 

دولت  یووايل  ميل  د  او  سوله  تلپاتې  کې 

ټولو  شویو   یادو  پورته  نو  يش؛  رامنځته 

ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل يش.

دغه ستونزې یوازې او یوازې د ميل یووايل 

يش،  کېدای  حل  کېدو  رامنځته  په  دولت 

داسې دولت چې د پرېکړه کولو واک د یوه 

یوې  پر  واک  وي،  نه  کې  دایره  په  شخص 

محدودې کړۍ نه وي ویشل شوی، د هېواد 

او  مذهبي  قومي،  ترمنځ  قومونو  مېشتو  د 

هغه  يش.  وهل  ونه  ملن  ته  مسایلو  سمتي 

ته  لور  پرمختګ  د  افغانستان  چې  ده  مهال 

ځي.

غوڅ  د  هېواد  د  چې  طرحه  اجنډا  ميل  د 

د  ګانو،  نخبه  مدين  سیايس،  اکرثیت 

او  مېرمنو  نوماندو،   ښاغلو  د  ولسمرشۍ 

د  شوې  تایید  لوري  له  شخصیتونو  ميل 

یوه  لپاره  رامنځته کېدو  د  یوه دولت  دغسې 

ميل او مهمه نسخه ده. 

نوماندو  ښاغيل  له  به  طرحه  اجنډا  ميل  د 

ولسمرشیزو  راتلونکیو  د  ډول  ځانګړي  په 

ټاکنو په پایله کې بریايل نوماند او راتلونکي 

ورکړي،  الس  په  فرصت  دا  ته  ولسمرش 

په هېواد کې د ميل  چې څنګه کوالی يش 

که څه  دي.  کېږدي  بنسټ  دولت  د  یووايل 

هم چې د دغسې یوه دولت د رامنځته کولو، 

د تلپاتې سولې د راوستو او تفاهم زمینې د 

برابرو لومړنی بنسټ تېره ورځ د ميل اجنډا 

په کنفرانس کې کېښودل شو، چې راتلونکی 

او  پیل کړي  کار  پر هغه عميل  به  ولسمرش 

ته  عمر  پوخوايل  د  یې  به  نسلونه  ورپسې 

ورسوي. په حقیقت کې له اوسنیو ستونزو د 

خالصون او د ميل یووايل دولت ته د رسېدو 

لپاره له دې پرته بله هېڅ الره نشته.
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عرفان مومند

د ميل یووايل له دولت مالتړ؛ 

د سیاست اهيل کول دي!

 

با  ملی  اجندای  بزرِگ  نشسِت  گذشته  روز  سرانجام، 
حضورداشِت نامزداِن ریاست جمهوری و نیز با شرکِت جمع 
برگزار  کشور  نخبه گاِن  و  سیاست مداران  بزرگان،  از  کثیری 
افغانستان  جامعۀ  سیاسی  تاریخ  در  نوینی  صفحۀ  و  گردید 

گشوده شد. 
در نشسِت بزرگ اجندای ملی که در پایتخت برگزار گردید، 
نامزداِن ریاست جمهوری ضمِن قدردانی از ابتکار بنیان گذاراِن 
طرح  اجندای ملی، حمایِت قاطع شان را از این طرح و برنامه 
ناکامی های  از  باید  که  ساختند  خاطرنشان  و  کردند  اعالم 
از  بحران،  از  افغانستان  نجات  برای  و  گرفت  عبرت  گذشته 

برنامه های مدوِن ملی استقبال کرد.
ایجاد  ملی،  اجندای  طرح  عمدۀ  سرفصل های  از  یکی 
نزدیکی  به  توجه  با  اکنون  و  است  بوده  ملی  دولت وحدت 
را  مأمول  این  آغازِ  نقطۀ  انتخابات ریاست جمهوری، می توان 
عنوان  به  ملی  اجندای  کنفرانس  خوشبختانه  گذاشت.  عماًل 
برنامه  با  است  توانسته  افغانستانی ها  تمام  گفت وگوی  خانۀ 
و استدالل های روشن و مدوِن خود، ضرورِت تشکیِل دولِت 
ترقی  و  نجات  راهکارِ  اصلی ترین  عنوان  به  را  ملی  وحدت 
طرح  گرداننده گان  این رو  از  کند.  تفهیم  همه گان  به  کشور، 
اجندای ملی، پیشنهاد تشکیل دولت وحدِت ملی را از برآیند 
و  کردند  ارایه  ریاست جمهوری  نامزدان  همۀ  به  انتخابات، 
نامزدان ریاست جمهوری نیز رسمًا پرداختن به این ضرورِت 

بنیادین را بر اساس طرح اجندای ملی پذیرفتند.
مردم افغانستان سالیان سال، طعِم زهرآگیِن دولت های قومی، 
حزبی، ایدیولوژیک و باالخره تمامیت خواه و انحصارطلب را 
باطل ادامه دهند.  چشیده اند و دیگر نمی خواهند به این دورِ 
اکنون زماِن عبرت آموزی از گذشته و جبراِن انبوهِ ناکامی هاست. 
ناکامی های گذشته با تمام تلخی و تباهی شان، شعور و درایِت 
آن ها  و حساسیِت  دقت  و ضریب  برده  باال  را  مردم  سیاسی 
را در تصمیم گیری های سیاسی شان افزایش داده است. دیگر 
به خود  پوشالی  پُرطمطراق و  با شعارهای  را  نمی توان مردم 
جذب کرد، آن ها برنامۀ مدون و عمِل صادقانه می خواهند و 
به چیزی کمتر از این قانع نیستند. طرح اجندای ملی دقیقًا از 
دِل چنین وضعیتی بیرون آمده و ظرفیِت پاسخ گویی به تمام 

نیازهای اساسی جامعه را دارد.
نشسِت روز گذشتۀ کنفرانِس اجندای ملی با آن شور و حرارتی 
که برگزار شد، این امیــدواری را در دل ها زنده کرد که هنوز 
جاری  بحران های  از  را  افغانستان  تا  باقی ست  فرصت  هم 
نجات داد. در این نشست، همۀ سیاست مداراِن اشتراک کننده و 
همۀ نامزدان ریاست جمهوری، متفقًا به ناکامی ها و اشتباهاِت 
باید  این پس  از  که  ورزیدند  تأکید  و  کردند  اذعان  گذشته 
محورهای  از  همه گی  و  دهیم  تغییر  را  افغانستان  به  نگاه مان 
ملی وبرنامه محور  و  آییـم  بیرون  تباری  و  قومی  فرسودۀ 

بیاندیشیم و عمل کنیــم.
استقبال پرشور و رسمِی سیاست مرداِن کشور از کلیِت طرح 
برآیند  از  ملی  وحدِت  دولت  تشکیل  نیز  و  ملی  اجندای 
در  ارزنده  و  مهم  گامی  گذشته،  روز  نشسِت  در  انتخابات 
می آید. هرچند  به حساب  بحران  از  افغانستان  رهایی  راستای 
و عزیمِت  آغازین  نقطۀ  قاطع،  اعالم حمایت  و  استقبال  این 
بسیارِ  و  عملی  گام های  هنوز  و  ملی ست  اجندای  کنفرانس 
دیگری تا تحقِق اهداف بزرِگ ملِی آن باقی مانده؛ اما می توان 
نشسِت دیروز را به فال نیک گرفت و به آینده امیدوار شد و 

قدم های بعدی برای نجاِت کشور را استوارتر برداشت.
تفاهم نامۀ  ملی،  اجندای  کنفرانس  گذشتۀ  روز  نشسِت  در 
نیز  ملی  اجنــدای  طرح  سِر  بر  ریاست جمهوری  نامزدان 
ریاست جمهوری  نامزدان  تفاهم نامه،  این  مبنای  بر  امضا شد. 
ضمن قبول و حمایِت طرح اجندای ملی، متعهد شده اند که 
برآیند  از  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  پیـروزی،  صورت  در 
انتخابات را بر اساس طرح اجندای ملی، عملی سازند. انتظار 
انتخابات  نامزدان  به ویژه  افغانستان  مردم  آحاد  که  می رود 
نهایی،  منزل  تا  را  آغازشده  حرکِت  این  ریاست جمهوری، 
توش وتواِن  تمام  راستا  این  در  و  کنند  همراهی  و  پی گیری 
خویش را به کار بنـدند و از دشواری های مسیر راه نهراسند. 
بدون شک هرگونه سستِی اراده و بی وفایِی احتمالی، می تواند 
بهترین برنامه ها و صادقانه ترین اندیشه ها را با شکست مواجه 
اجندای  با صداقِت طرح  را  آهنین   اراده های  باید  سازد. پس 
ملی همراه ساخت و تجربۀ شیریِن این همراهی و هم نفسی را 

برای نسل های بعد به ارمغان گذاشت.

اجندای ملی و مبارک فاِل 
دیروز
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آیا طرح صلح خاورمیانه کری
 به موفقیت می انجامد؟

منطقه  به  سفرهایش  و  کری  جان  فعالیت های  علی رغم 
طرف های  دیدگاه های  ساختن  نزدیک  برای  تالش  و 
و  سیاسی  بندهای  خصوص  در  اسراییلی  و  فلسطینی 
فلسطینی  نظران  صاحب  چارچوبی«،  »توافق  امنیتی 
مسائل  در  بزرگ  رویدادی  تحقق  امکان  که  معتقدند 
که  چرا  است؛  ناچیز  بسیار  فلسطین  سرنوشت ساز 

شده  ارائه  طرح های  از  کدام  هیچ 
و  نمی کند  راضی  را  فلسطینی ها 
نیازها  ابتدایی ترین  حتی پاسخگوی 
آنچه  تمام  و  نیست  آنها  حقوق  و 
مطرح  چارچوبی  توافق  این  در  که 
شده با هدف تحقق اهداف و منافع 
مردم  حقوق  ضرر  به  و  اسراییل 

فلسطین است.
منصفانه  فلسطینی ها  امریکا در حق 
رفتار نخواهد کرد، چه کسی فریفته 
دارد  اعتقاد  که  است  سیاستی  این 
امریکا با فلسطینی ها منصف خواهد 
که »طالل  است  این سوالی   « بود؟ 
عوکل« نویسنده و تحلیلگر سیاسی 
فرصت  و  ساخته  مطرح  فلسطینی 
مردم  سرنوشت ساز  مسائل  تحقق 
چارچوبی  توافق  طریق  از  فلسطین 

را ناچیز می شمارد.
کری،  جان  که  این  بیان  با  عوکل 
مذاکراتی  امریکا  امور خارجه  وزیر 
پیش  از  یکی  که  می کند  رهبری  را 
شناختن  رسمیت  به  آن  های  شرط  

این  افزود:  است،  یهود«  »کشور  یک  عنوان  به  اسراییل 
این مذاکرات  یکی از سخت ترین شروطی است که در 
مطرح شده و هیچگاه با آن موافقت نخواهد شد و مردم 

فلسطین هرگز آن را نخواهند پذیرفت.
این تحلیل گر فلسطینی می گوید: در تمام مسائل به ویژه 
مساله آوارگان فلسطینی که در دست بررسی قرار دارد، 
امریکا تالش  می کند به نفع اسراییل عمل کرده و در تمام 

موارد از مواضع تل آویو دفاع کند.
که  را  توافقی  هیچ  فلسطین  مردم  می کند:  تاکید  وی 
برآورده کننده   حتی  و  خواسته ها  آرمان ها،  پاسخگوی 

پیش پا افتاده ترین حقوق آنها نباشد، نخواهند پذیرفت.
دو  بر  شده  وارد  فشارهای  اعمال  به  همچنین  عوکل 

طرف و در درجه اول به طرف فلسطینی به عنوان طرف 
توافق  این  خصوص  در  کرد:  تاکید  و  اشاره  ضعیف تر 
گسترده  بسیار  مساله  این  که  گفت  می توان  چارچوبی 

خواهد بود و هدف از آن ادامه دادن مذاکرات است.
امور  در  پژوهشگر  شرخ«،  ابو  »اسعد  راستا،  همین  در 
فلسطین با بیان این که امریکا با تمام توان بر فلسطین و 

اسراییل جهت دستیابی به توافقی میان این طرف ها اعمال 
بسیاری درخصوص  تا حد  امریکا  می کند، گفت:  فشار 
مسئله توانایی های هسته ای ایران به موفقیت دست یافته 
به  در صدد  کری  جان  که  بزرگتری  موفقیت  اما  است، 
دست آوردن آن است، دست یابی به توافق با فلسطینی ها 

است.
توافق  به  ابو شرخ می گوید: جان کری خواهان رسیدن 
چارچوبی است که در راستای منافع امریکا و اسراییل و 
به ضرر مردم فلسطین است که از مصادیق آن می توان 
نادیده گرفتن حقوق  افشاگری هایی که در خصوص  به 
آوارگان فلسطینی برای بازگشت به وطن خود صورت 

گرفته است، اشاره کرد.

بنیامین  که  افزود: همانطوری  ایده خود  وی در توضیح 
نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل خواهان به رسمیت شناخته 
جان  است،  یهود«  »کشور  یک  عنوان  به  اسراییل  شدن 
کری نیز به این مسئله پایبند است و پس از آن نیز حق 
همچنین  و  می کند  لغو  را  فلسطینی  آوارگان  بازگشت 
طرحی را ارائه می کند که بر اساس آن دره اردن از کنترل 
فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
خارج می شود و اشغال گذرگاه ها و 
مرزها توسط اسراییل ادامه می یابد 
نفع  به  این مسائل عمال  تمامی  که 
هیچ  توافق  این  و  است  اسراییل 
بر  در  فلسطین  مردم  برای  منفعتی 

ندارد.
به  کری  جان  کرد:  تصریح  وی 
ویژه  به  عربی  کشورهای  برخی 
با  و  کرد  سفر  اردن  و  عربستان 
رایزنی  به  کشورها  این  مسووالن 
جلب  را  آنها  حمایت  تا  پرداخت 
کند، بویژه این که امریکا همواره بر 
طرف فلسطینی اعمال فشار می کند 
خود  مواضع  با  را  آن ها  موضع  تا 

همگام سازد.

توافق  این  اینکه  بیان  با  شرخ  ابو 
عرصه را برای تاخیر انداختن حل 
از  چشم پوشی  و  فلسطین  مساله 
حقوق مسلم فلسطینی ها بازخواهد 
تشکیالت  داشت:  عنوان  کرد، 
خودگردان فلسطین پیش شرط های امریکا و اسراییل را 

نخواهد پذیرفت.
در نتیجه روشن است که سفرهای رفت و برگشتی جان 
کری به منطقه با هدف تحقق توافق چارچوبی میان دو 
که  است  روشن  و  است  اسراییلی  و  فلسطینی  طرف 
امریکا تمام تالش خود را برای رضایت دو طرف به کار 
می بندد، اما این راه حل به عنوان راهکاری نهایی نخواهد 
بود و پاسخگوی خواسته های مردم فلسطین نیز نیست، 
چرا که فلسطینی ها هیچ راهکاری را غیر از تشکیل کشور 
آوارگان  بازگشت  و  قدس  پایتختی  با  فلسطین  مستقل 
حالت  به  هم اکنون  که  مسائلی  تمام  تحقق  و  فلسطینی 

تعلیق درآمده اند، نمی پذیرند.

امسال سال تو نیست آقای 
رییس جمهور!

دولت جدید تونس از پارلمان 
رای اعتماد گرفت

واشنگتن تعادل قوا را 
در مصر خواستار شد

کابینه جدید تونس به ریاست 
از  مهدی جمعه روز سه شنبه 
پارلمان این کشور رای اعتماد 

گرفت.
اسکای  شبکه  گزارش  به 
روز  نشست  عربی،  در  نیوز 
موسسان  مجلس  گذشتۀ 
قانونگذاری  وظیفه  که  تونس 
در این کشور را به عهده دارد 
معرفی  کابینه  خصوص  در 
جمعه،  مهدی  سوی  از  شده 

شد  رای گیری  تونس  مکلف  نخست وزیر 
رای  پارلمان  اعضای  از  توانست  کابینه  و 

اعتماد بگیرد.
تشریح  با  جلسه  ابتدای  در  جمعه  مهدی 
تونس  آینده  برای  برنامه های سیاسی خود 
آبادانی و  باید در  تاکید کرد: همه گروه ها 

آینده تونس نقش داشته باشند.
چالش های  دولت  مقابل  در  گفت:  وی 
آنها  مهمترین  که  دارد  وجود  بزرگی 
سلطه  گسترش  و  تروریسم  با  رویارویی 

قانون بر جامعه است.
جمعه ادامه داد: حق تظاهرات و اعتراضات 

می شود  تضمین  همه  برای  مسالمت آمیز 
برخورد  خرابکاری  و  اغتشاش گری  با  اما 
نخواهد  کار  در  تسامحی  هیچ  و  می شود 

بود. تروریسم هیچ جایی در تونس ندارد.
اختالفات  دلیل  به  و  پیشتر  جمعه  مهدی 
میان احزاب حاکم و جناح مخالف بر سر 
را  کابینه خود  بود  نتوانسته  از وزرا  برخی 
اما در نهایت رئیس جمهوری  تشکیل دهد 
تشکیل  به  مکلف  دیگر  بار  را  وی  تونس 
کابینه کرد و جمعه توانست اعضای کابینه 

خود را به تایید رئیس جمهوری برساند.
تشکیل  عضو   ۲8 از  تونس  جدید  کابینه 

شده است.

باراک اوباما در حالی سخنرانی ساالنه خود را امشب در کنگره 
امریکا برگزار خواهد کرد که طبق نتایج نظرسنجی شبکه خبری 
و  تردید  با  وی  ژورنال،  استریت  وال  نشریه  و  نیوز  ان بی سی 

انتقاد های گسترده مردم امریکا روبروست.
اوباما،  باراک  که  شرایطی  در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس جمهوری امریکا قرار است ساعت 9 شب به وقت محلی 
نطق ساالنه خود را در میان قانونگذاران امریکایی در کنگره ایراد 

کند، وی با چالش های بسیاری در داخل و خارج مواجه است.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 5۱ درصد از اذعان عمومی 
رد  را  امریکا  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک  عملکرد  امریکا  در 
این  به  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۴3 تنها  که  حالی  در  می کنند، 

نظرسنجی، آن را تایید کردند.
با این آمار اوباما در کنار جورج بوش و هری اس ترومن، روسای 
جمهوری اسبق امریکا، تنها رهبران امریکایی هستند که ششمین 

سال ریاست خود را با مقبولیتی منفی آغاز می کند.
پیتر هارت دموکرات که به همراه همتای جمهوری خواهش بیل 
چیزی  کرد:  عنوان  دادند،  انجام  را  نظرسنجی  این  اینتورف  مک 
اوباما  که  است  این  بشنوند  دوباره  نمی خواهند  امریکا  مردم  که 

می تواند دولتش را به مسیر صحیح باز گرداند.
بیشترین ضربه ای که اوباما در سال ۲۰۱3 متحمل شد، مربوط به 
اجرای ضعیف تغییرات نظام بهداشت و درمان بود. ۴8 درصد از 
امریکایی ها این اقدام را مضر خوانده در حالی که 3۴ درصد آن 

را تایید کردند.
همچنین تنها ۲8 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد 
داشتند که امریکا در حال حرکت در جهت صحیح است، در حالی 
که 63 درصد، جهت حرکت دولت اوباما را اشتباه خواندند. این 

نسبت در سال ۲۰۱۲، 35 درصد در مقابل 3۷ درصد بود.
به سه سال  نسبت  امریکایی ها  از  تنها ۴۰ درصد  این،  بر  عالوه 
باقی مانده از ریاست اوباما، خوش بین، مطمئن یا امیدوارند، در 
شرایطی که 59 درصد از آن ها در این زمینه تردید دارند و به رغم 
نشانه هایی از تقویت اقتصاد امریکا، تنها ۲8 درصد از مردم این 
تا  درصد   ۷۱ که  حالی  در  راضی اند،  اقتصادی  شرایط  از  کشور 

حدی یا کامال ناراضی اند.
پیش بینی  امریکایی ها  از  درصد   ۴۱ حدود  نظرسنجی،  این  طبق 
می کنند که اوباما توازن را در برخورد با جمهوری خواه هان کنگره 
به دست خواهد آورد. این در حالی است که 39 درصد اوباما را 

غیر منعطف می دانند.
امریکایی ها  نظرات  درصد   ۴5 کسب  با  دموکرات ها  همچنین 
کنترل  برای  بیشتری  به ۴3 درصد رقیب خود، محبوبیت  نسبت 

کنگره پس از انتخابات نوامبر دارند.
در ادامه این نظرسنجی  نشان می دهد که 39 درصد از امریکایی ها 
ریاست  پست  اوباما  که  زمانی  از  امریکا  شرایط  که  معتقدند 
جمهوری را تحویل گرفت، وخیم شده است. این در حالی است 
که ۲9 درصد تصور می کنند که تغییری نداشته است. همچنین 3۱ 
درصد نیز شرایط کنونی را بهتر از پنج سال پیش ارزیابی می کنند.
با  واژه هایی  از  نظرسنجی،  این  در  اکثر شرکت کنندگان  همچنین 
بار منفی برای توصیف شرایط کنونی امریکا استفاده کردند: »دچار 
تفرقه« 3۷ درصد، »دچار مشکل« ۲3 درصد و »رو به افول« ۲۱ 
درصد. این در حالی است که واژه های دیگری نیز در بین توصیف 
پاسخ دهندگان وجود داشت: »بازیابی« ۱9 درصد، »ورشکسته« ۱۴ 
درصد و »امیدوار« ۱3 درصد. اما در کل این آمارهای منفی، نکات 

مثبتی نیز برای اوباما وجود داشت.
5۱ درصد امریکایی ها برخالف ۴3 درصد دیگر، دستور کار اوباما 

را روشن و واضح می دانند.
در  کردن  مطرح  برای  اوباما  اولویت های  اکثر  این،  بر  عالوه 
امریکا  مردم  اکثر  حمایت  مورد  کنگره  در  ساالنه اش  سخنرانی 

است.
دیگر نکته برجسته این که اوباما و حزب دموکراتش، نسبت به 
حزب جمهوری خواه محبوبیت بیشتری دارند. از سوی دیگر 8۱ 

درصد از امریکایی ها عملکرد کنگره را قبول ندارند.

این نظرسنجی از ۲۲ تا ۲5 جنوری بین 8۰۰ شرکت کننده صورت 
گرفت.

سخنگوی کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که مقامات مصری در آینده 
تعادل قوا را در این کشور رعایت کنند.

سفید  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعالم کرد: قانون اساسی مصر که اخیرا با رأی بسیار باالیی تصویب 
شد، بهبود برخی موارد حقوق بشر را امکان پذیر می کند اما درباره 
نظامی  دادگاه های  در  را  غیرنظامیان  که همچنان محاکمه  ماده هایی 

امکان پذیر می کند، نگرانی ما همچنان باقی است. 
کارنی در کنفرانس مطبوعاتی خود اعالم کرد: تعادل قوا میان ارتش، 

دولت غیر نظامی و قوه قضائیه نیز مهم خواهد بود. 
سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد: فقط مردم مصر هستند که می توانند 
مراحل آینده انتقال سیاسی این کشور را طی کنند و تعیین کنند که 
انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شود 

یا خیر. 
اتخاذ  را  خود  تصمیم های  مصر  مردم  که  مدتی  در  افزود:  کارنی 
می کنند، ما به ترغیب آنها برای عمل مطابق انقالب خود و ترغیب 

دولت موقت به انجام تعهدات خود ادامه خواهیم داد. 
جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعالم کرد: 
دولت مصر باید روند انتقالی را به گونه ای پیش ببرد که به دولت 
انتخاباتی  از  برخاسته  و  نظامیان  غیر  رهبری  تحت  دموکراتیکی 

شفاف و معتبر منجر شود. 

                                                                                                                               النشرة



نویسنده: اولین پیلر

برگردان: محسن داوری
کس  »هیچ  که  امر  این  پذیرش  عدم 
دست  عدم  نیست«،  خود  منشای 
و خطرناِک  کودکانه  رؤیای  از  کشیدن 
باور  ما،  در  قدرت  قدر  یک  وجود 
امکان  سپردن  غرایز  به  تن  که  این  به 
می دهد تا به حقیقِت خود دست یابیم، 
که:  واقعیت  این  کردِن  فراموش  یعنی 
درست به این دلیل است که می توانیم 
در جهت شکوفایی خویش گام برداریم 
و  محدودیت ها  ساختارها،  جامعه،  که 
ما می دهند  به  را  امکان  این  آن  قوانیِن 
و نه به این دلیل که گویا این امر حقی 
راهش  سد  جامعه  که  است  »طبیعی« 

می شود.
و  شعف  و  شور  با  ری  که  هنگامی 
احساساِت خروشان به »بت«های نوعی 
اضمحالل  بر  و  می تازد  مدرنیته  از 
رد  هدفش  می کند،  حمله  میراث ها 
سراب جذابی است که با این که ادعای 
احترام به ارزش های دموکراتیک دارد، 
فاصله  آن ها  از  فرسنگ ها  واقع  در 

داشته، آن ها را تهدید می کند.
باور  ورود به این مبحث آسان نیست: 
بر خود  امر که هر چه  این  به  نداشتن 

است،  مترقی  الزامًا  دارد،  ترقی  انگ 
نظراِت  هم ردیف  سریعًا  می تواند 
نوع  این  هرچند  شود.  تلقی  ارتجاعی 
دارد  نظر  در  مسایل،  تحلیل  و  تجزیه 
را  روشن گری  عصر  اندیشمندان  روح 
زنده کرده و ایثارگری آن ها را به نمایش 
گذارد، اما به هر دری می زند و به همه 
ایلیچ تا  کس متوسل می شود، از ایوان 
آرنولد  تا  ژیرارد  رنه  فیلیپ کی دیک، 
ترمیناتور(،  قهرمان  )همان  شوارزنگر 
به  شورانگیز  و  تکان دهنده  اثر  این 

در  گذشته  از  ندارد  نظر  در  هیچ وجه 
سعی  بلکه  کند:  تجلیل  مدرنیته  مقابل 
مدرنیزه  چه گونه  دهد  نشان  دارد 
اقتصاد  شدن  مدرنیزه  با  فرهنگ  شدِن 
هم راستاست؛ امری به واقع نگران کننده.

از کالسکه های جدید کودکان گرفته، که 
قرار است نوزاد آزادانه در آن در حالی 
به  تا  به پدر و مادرش پشت کرده  که 
سمت نگاهش جهت ندهند و به تنهایی 
به کشف جهان بپردازد، تا گردش علم 
از  بازار؛  خدمت  در  تکنیک  سوی  به 
میراث  مطالعۀ  با  خالقیت  جایگزینی 
تا جایگاهی را که شبیه سازی در  ادبی 
کرده  پُر  عمومی  اذهان  و  مطبوعات 
که  می دهند  نشان  نوشته ها  این  است؛ 
که  کرده  فراموش  امروز  جهاِن  گویا 
آزادی با منطق پایه ریزی می شود. دنیـای 
مفاهیم  با  کامل  هماهنگی  در  امروز 
تحت  دقیقًا  که  است  لیبرالی  اقتصاد 
احترام  و  رهایی بخش  آرمان های  لوای 
شده اند،  تحریف  ظرافت  با  که  فرد  به 
بنا  که  »همان طور  است:  یافته  سامان 
نامرئی  دست  یک  لیبرالی،  نظرات  به 
ثروت های جمعی را محفوظ می دارد و 
نباید انسان ها در جست وجوی دخالت 
در تنظیم اقتصاد بوده و کافی ست تنها 
به دنبال منفعت شخصی خویش باشند، 

که  می شود  ادعا  هم  اساس  همین  بر 
گویا خود ـ سامان دهی فردی، انسان را 
به سوی شکوفایی و سعادت رهنمون 
می گردد«. در جامعه یی که به قول دانی 
نهادینه  »غیر  دوفور، در شرف  روبرت 
شدن عمومی است«، فرد تنها و گم گشته 
مجبور به خلق دایمی خویشتن خویش 
منطق،  از  رها  اجبارها،  از  فارغ  است: 
ندای  شنیدن  برای  آزاد،  دیوانه وار 
هم چنین  و  خویش  ناخودآگاهِ  وجدان 
وسوسه های بازار؛ هیچ چیز را به اندازۀ 

ارضای غرایز بدوی خود دوست ندارد.
رییس  و  دانشگاه  استاد  بونیو،  دانیل 
دو  »کایئه  نشریۀ  مدیرۀ  هیأت 
»مدیوم«  مجلۀ  سپس  و  مدیولوژی« 
به  است،  دبره  رژیس  آن  موسس  که 
و  هنر  چهارچوب  در  پرسش ها  این 
رسانه ها ادامه می دهد. او تظاهر به ابراز 
جهانی  در  زنده گی  به  میل  خویشتن، 
گویای  عبارت  در  را  بند  و  قید  بدون 
تصویری  می کند.  »حال گرایی« خالصه 
که او ترسیم می کند، شناخته شده است؛ 
اما چون دیدی کلی ارایه می دهد، بسیار 
مطبوعاتی  از  می باشد:  هشداردهنده 
تا  احساسی اند  قرائتی  خواستار  که 
جایگزین شدن »رمان های بزرگ« سابق 
توسط »داستان های تخیلی خود نگاشته« 
مدرنیته  حتا  و  جذابیت  از  لبریز  که 
واقع گرایی  اعتراف،  حقیقت  می باشند. 
با  داستان  قهرمان  نزدیکی  نوشتار، 
فلم های  تا  کلیپ  از  آن؛  خوانندۀ 
زنده،  شوهای  با  همراه  تبلیغاتی  کوتاه 
برنامه های مستقیم، برنامه هایی که بیننده 
درآمده  نمایش  به  آن چه  وارد  »واقعًا« 
می شود و می تواند آن را باور داشته در 
آن شرکت کند؛ این امر مستلزم وجود 
»مهارت ها«ست  و  »تجهیزات«  برخی 
داشته  واقعیت«  »جلوۀ  دارد  سعی  که 
را  بیننده  فعاِل  دخالت  و  باشد 
تلویزیون  از  کالم،  جان  می طلبد. 
گرفته  »واقعیت«  بر  مبتنی  زندۀ 
بی شمار،  ویدیویی  بازی های  تا 
رادیو  سابق  شعار  که  طور  همان 
لرزه  به  »مهم  می گفت:  ال  تی  آر 
بازی ها  این  در  است«.  درآمدن 
با  مرتبط  و  آنی  احساسات  ایجاد 
واقعیت، بدون امکان انتقاد از آن و 
جود دارد که به همین دلیل ـ که از 
همه دالیل هم مهم تر است ـ همۀ 

آن ها »واقع نما« می باشند.
»حال گرایی«  این  بونیو،  زعم  به 
اصالت  »استبداد  برقراری  موجب 
و تجربۀ فردی« می شود. چرا باید 
سابق،  فرهنگ مداران  که  کرد  فکر 
به  دشوار،  آثار  و  »کند«  رمان های 
می یابند؟  دست  واالتری  واقعیت 
قدیمی  درگیری  همان  این  آیا 
یا  و  پوپولیسم  و  نخبه گرایی  بین 
همزاد نکوهشگر آن، کیش تالش 
لذت  جست وجوی  مقابل  در 

نمی باشد؟
هم چون  پاسخ  »خیر«!  گفت  باید 
از  بار  این  اما  است،  ری  نظرات 
ظاهری«،  نماد  در  »اخالق  طریق 
موضوع  با  رابطه  در  تفکر  یعنی 
نوعی  بررسی  و  دموکراتیک 
چنین  که  فردگرایانه  انحراف 
»انهدام  مسیر  در  می شود:  تشریح 
آن ها  رسانه یی«  و  هنری  صحنه های 
خودپسندانه یی«  »حباب  جایگاه  به 
به  بیشتر  هرچه  که  می یابند  تنزل 
طریق  از  احساسی«  »مسموم سازی 
شود،  غره  »واقعیت«  نمایش  تکه های 
می تواند بیشتر نیز در غبار فراموشی و 
تبدیل شدن به »شیء مشترک« گم گشته 
و به قعر رؤیاها و یا کابوس های درونی 

فرو رود.
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بخش نخســت

چرا کارمنداِن باهوش 
استعفا می دهند؟

کنند.  تکرار  مرتب  را  اشتباه  است یک  ممکن  نیز  موفق  مدیراِن  از  خیلی 
یکی از اشتباهاِت آن ها این است که اجازه می دهند نیروهای بااستعداد و 
موفِق آن ها شرکت و ادارۀ شان را ترک کنند. یکی از هزینه های کمرشکن 

شرکت ها، همین ترِک نیروهای مستعد و باهوش است.
و  مستعد  نیروهای  تربیِت  و  نگه داری  برای  آیا  بپرسید  که  مدیری  هر  از 
باهوش دستور کار دارند، بالفاصله پاسخ می دهند بله! و سپس از تالش ها 
و موفقیت های شرکِت خود صحبت می کنند. اما واقعیت چیز دیگری است.
پاسخ های زیر  نوع شرکت ها  این  کارمنداِن  از  با تحقیق  آزمایش،  در یک 

دریافت شد:
ـ بیش از 5۰ درصد از آن ها ابراز کرده اند که ارزش های آن ها با ارزش های 

کارفرمای شان متفاوت است.
با  از آن ها  گفته اند احساس نمی کنند کارهای آن ها  از 6۰ درصد  ـ بیش 

برنامه ریزی کارفرما به نتیجه یی برسد.
ـ بیش از ۷۰ درصد از آن ها گفته اند تالش ها و استعدادهای آن ها توسط 

کارفرما درک و قدردانی نمی شود.
 بنابراین، همۀ کارفرماهایی که تصور می کنند همه چیز تحت کنترِل آن ها 
باشند. شاید این  باید تجدید نظری در روش مدیریتِی خود داشته  است، 
را  خود  کار  محِل  کارمندان،  از  بسیاری  که  باشید  شنیده  بسیار  را  جمله 
برای کارشان ترک نمی کنند، بلکه در نتیجۀ نارضایتی از مدیرشان این کار 
را انجام می دهند. افرادی که خودشان استعفا می دهند، اصوالً با کارفرما و 

روش های مدیریتی آن ها مشکل دارند.
کارمندانی که ارزش آن ها توسط کارفرما به خوبی درک می شود و پاداش های 
معنوی و مالی دریافت می کنند، خیلی بعید است شرکت را ترک کنند. این 
افراد اصوالً در مقام های کلیدی و رده های باالی شرکتی هم مشغول به کار 
به شمار  بزرگی  برای شرکت ضرر  آن ها  دادن  از دست  بنابراین،  هستند. 

می رود.
اما بد نیست بدانیم این نیروهای مستعد با ایده های عالی و سازنده، چرا 
شرکِت خود را ترک می کنند و دست کارفرما را در پوسِت گردو)چهارمغز( 

می گذارند.
1ـ عدم موفقیت در دنبال کردِن عالقه مندی های آن ها

بیشتر  سوددهِی  راستای  در  که  دارند  عالقه مندی هایی  مستعد  نیروهای 
شرکت ها پیش می روند. اگر مدیری توان کشف و تعقیِب این عالقه مندی ها 
را نداشته باشد، به احتمال زیاد نیروی خوِب خود را از دست خواهد داد. 

مردم در جایی که رضایِت آن ها برآورده نشود، بند نمی شوند.

2ـ شکست در به چالش کشیدِن هوش و خردمندی آن ها
اگر  برود.  پیش  خطی  صورت  به  همه چیز  ندارند  دوست  باهوش  افراد 
استعداد و هوِش آن ها را به چالش نکشید، ممکن است شما را ترک و سراغ 

شرکت و اداره یی بروند که بتوانند از هوِش خود نهایت استفاده را بکنند.

انسان اسیِر فرد گرایی
بخش دوم



نویسـنده: ُاتو پنزِلر 

برگردان: امیرحامد دولت آبادی فرهانی

نویسندۀ برجستۀ مکتب هاردبویلد ]و  ام کِین   جیمز 
خالق رمان شاخِص پستچی همیشه دوبار زنگ می زند[ 
نمی دانسته!...  چیز  هیچ  هاردبویلد  دربارۀ  می گوید 
که چنین  دیگری  نیستند جنایی نویساِن  کم  همین طور 

شرایطی داشته اند. پس هاردبویلد چیست؟ 
در اکثر داستان های نوشته شدۀ این مکتب، قهرماِن این 
که  هرچند  هستند.  خصوصی  کارآگاه های  داستان ها 
داستان های  اما  بود،  کارآگاه خصوصی  هلمز  شرلوک 
سرآرتور کنان دویل خالق هلمز، هاردبویلد نیستند و 
نیز خود کِین هم هیچ گاه رمان پولیسی ننوشت]منظور 
کاراگاه  آن  اصلی  قهرمان  که  جنایی  پولیسی  رمان 

خصوصی باشد[.
 این داستان ها ]هاردبویلدها[ آثاری کاماًل واقع گرایانه 

آدم هایی  ترتیب  بدین  هستند؛ 
خصوصی  کارآگاه  مجوز  که 
برای  می کنند،  دریافت  بودن 
پرونده های  در  گره گشایی 
که  می شوند  عمل  وارد  جنایی 
کار  و  سر  پیچیده  شرایطی  با 

دارند.
خصوصی  کارآگاه های 
با  که  آن جایی  از  می بایست 
قاتل ها سر و کار دارند، خشن 
کتاب های  در  بنابراین،  باشند. 
سبک،  این  در  شده  نوشته 
با  توأم  رفتار  کارآگاه ها  این 
همین  به  و  دارند  خشونت 
شکل هم حرف می زنند. آن ها 
مردم گریز  امریکایی هایی  اکثراً 
به  زیادی  شباهت  که  هستند 
امریکا  غرب  هفت تیرکش های 
به  و  رمان ها  تنهای  ]قهرمانان 

ویژه فلم های وسترن[ دارند.

دارند،  را  خود  قانون  آن ها   
و  شخصی  دستورالعملی 
و  عدالت  دربارۀ  نانوشته 
شرافت که اجالتًا قانونی نیست 
اما اخالقی است. در این مسیر 

ببینند،  ضربه یی  یا  شوند  تهدید  آن ها  است  ممکن 
به  یا  و  نمی کنند  رها  نیمه  را  پرونده یی  هیچ گاه  اما 
مشتری شان )هرکه می خواهد باشد( خیانت نمی کنند. 
آن ها واقعًا منحصر به فرد هستند؛ اغلب اوقات درگیر 
سیاسی  دستگاه  یا  و  جنایی  سازمانی  علیه  سوژه هایی 
اعتقادی  به دلیل درست کاری و  اما  فاسدی می شوند، 
که به قانون شخصی خود دارند، پرونده هایی را که در 
آن ها  می رسانند.  سرانجام  به  موفقیت  با  دارند  دست 
عاقل اندر سفیه حرف می زنند ]اغلب حاضرجواب اند 
و با طنزی تلخ و پرکنایه  با بقیه حرف می زنند[ و به 
)مأمور  هستند.  افرادی  چنین  هم  کلمه  واقعی  معنای 
خوشم  هیچ  شما  فکر  طرز  از  »من  می گوید:  پولیس 
“به خاطر  می دهد:  پاسخ  خصوصی  کارآگاه  نمی آید.« 
دستم  به  شکایت نامه  یک عالمه  حاال  تا  قضیه  این 
از نگرانی شب ها چشم روی هم نمی توانم  رسیده… 

بگذارم.«(
خصوصی  کارآگاه  ژانر  در  که  رمانی  ساختار:  ۱ـ 
دارای  است،  شده  نوشته   ** )PRIVATE EYE(
در  تازه کار  ملوانی  آن چه  از  سخت تر  تنگناهایی ست 
اولین شب سفر دریایی اش تحمل می کند. این داستان ها 
معموالً توسط راوی اول شخص روایت شده و اغلب 
آغاز  کارآگاه خصوصی  دفتر  در  زنی  با حضور  آن ها 
می شوند.. پولیس نمی خواهد یا نمی تواند به او کمکی 
کند و گاهی موقعیت به قدری حساس است که حضور 

کارآگاه بایست مخفی نگاه داشته شود.
البته  می کند؛  قبول  را  پرونده  به  رسیده گی  کارآگاه 
او  به  از آن چیزی ست که  ماجرا همیشه چیزی فراتر 
گفته شده. او تحقیقات خود را آغاز می کند، از مردم 
اطالعات،  این  کنار هم گذاشتن  با  و  پرس وجو کرده 
اسراری را کشف می کند که ریشه در حوادث گذشته 
دارند؛ معموالً در این میان یک یا چند نفر او را گمراه 
این فرد گاه همان کسی ست که سفارش  می کنند، که 
کار را به او داده است و از آن جایی که این کاراگاه خود 
آدم بدبینی ست، از این قضیه شوکه نمی شود. در   عین  
نتیجه می رسد و پی می برد  به  یافته هایش  از  او  حال، 
رخ  قتل  چندین  نه،  که  قتل  یک  پرونده  این  در  که 
داده و افراد سعی در پنهان داشتن آن ها دارند. پس او 
متهمان را به پولیس معرفی کرده و زنده گی عادی اش 

را در تنهایی مطلق از سر می گیرد؛ در عین این که منتظر 
رسیدن سوژۀ بعد ]سفارش کار یا مشتری دیگر[ است.

 
کالهی  بلند،  خاکستری  بارانی  جلد:  روی  طرح  ۲ـ 
]مردانی  کاراگاهان  کار  دفتر  درِ  ماِت  شیشۀ  و  لبه دار 
زنانی  یا  و  اغواگر  هیبت  با  زنانی  دست،  در  تپانچه 
با چهره های وحشت زده، لباس های پاره، آدم هایی تیر 
خورده و…[ عکس هایی اند که بر جلد این کتاب ها به 
چشم می خورند؛ هرچند که  اغلب ارتباط. اما به هر 
حال چنین است. البته اگر هفت تیری در دست کشیده 
به  آویخته  برگۀ  بر روی  کرد.  تعجب  باید  بود،  نشده 
در ممکن است یکی از این عبارات نوشته شده باشد: 
شما  پروندۀ  به  رسیده گی  آمادۀ  افسر  کاراگاه،  ک.م۲، 
معموالً  کتاب ها  این گونه  جلد  برای...”.  “پرونده یی  و 
فضای تاریکی دارد و در آن خیابانی خلوت و یا نمای 
بارانی به تصویر کشیده  البته در هوای  جلو مغازه یی، 

شده است.
3ـ پیدایش:  این مکتب در  ادبیات جنایی )هاردبویلد( 
در مجلۀ “ماسک سیاه” در اوایل دهۀ بیست قرن گذشته 
توسط کارول جان دالی نویسنده یی بازاری و اکنون به 
کلی فراموش شده پایه گذاری شد. اما این دشیل همت 
احیا  را  آن  سبک  این  پی گیری  با  او  از  پس  که  بود 
کرد. دشیل همت با خلق فضایی رئال و شخصیت هایی 
دالی  آثار جان  با شخصیت  قیاس  با هوش واقعی در 
که باهوش مصنوعی بودند، با اعتالی  این مکتب، به 
از  مجموعه  اولین  دالی  البته  بخشید.  ادبی  اعتبار  آن 
رمان های کارآگاه ه خصوصی را به نام “رییس ویلیامز” 
به رشتۀ تحریر درآورد و برای ده سالی از همت هم 

محبوب تر و مشهورتر شد.
۴ـ غول ها: شخصیتی با نام مستعار کانتینِنتال )البته در 
آثار ترجمه شده، مترجمان گرامی این نام را “کانتینال” 
ترجمه کرده اند. معنای این واژه اقلیمی یا همان قومی 
خصوصی  کارآگاه  که    )Continental Op-است
هم چنین  و  ِهمت  کوتاه  داستان های  اکثر  در  و  است 
نام های “خرمن سرخ” و  به  اولی که نوشت  دو رمان 
َسم  شخصیت  از  قبل  و  دارد،  وجود  معرکه”  “نفرین 
اسپید در رمان “شاهین مالت” خلق شد. سم اسپید را 
رمان  ژانر  در  دانگ  آخرین شخصیت شش  نوعی  به 

کارآگاهی می دانند.

نام  به  جاودانی  با خلق شخصیت  هم  چندلر  ریموند 
فیلیپ مارلو در “خواب بزرگ” و هشت رمان دیگر، 
درست جا پای همت گذاشت. در مقام یک نویسندۀ 
ادبی همانند استعاره و  از صنایع  استفاده  تمام عیار که 
تشبیه در آثارش هیچ گاه عدد و رقم مشخصی ندارد، 
چندلر جزو غول های ادبیات قرن ۲۰ به حساب می آید. 
زمانی که راس مک دونالد تصمیم به نگارش رمانی در 
سبک کارآگاه خصوصی با شخصیت لِو آرکر گرفت، 
این مرد تا جایی که می شد از سبک چندلر گرته برداری 
مایه های روان کاوانۀ  فرویدی  افزودن  با  نهایتًا  کرد و 
مشابهی  نمونۀ  زمان  آن  تا  که  داد  ناب  ژرفایی  آن  به 
باهوش  اسپیلن که قهرمان بزن بهادر و  نداشت. میکی 
آثارش، مایک هامر ]البته مایک هامر بیشتر از آن که با 
قدرت فکر قاتالن را گیر بیاندازد از زور بازو و قدرت 
مشت های پوالدینش استفاده می کند[. میکی اسپلین با  
خشونت  از  آمیزهای  ]که  سبک   این  گرفتن  کار  به 
عریان و زن باره گی قهرمان آثارش مایک هامربود ]برای 
دهه یی به یکی از پرطرف دارترین نویسنده های امریکا 
تبدیل شد، او یکی از خشن ترین و یا شاید در قالب 
داستان بهتر پرداخته شده ترین شخصیت های این مکتب 
به خاطر چشم اندازهای سیاه و سفیدی  او  بوده است. 
منتقدین مورد  به دست می دهد، توسط  از عدالت  که 
بی لطفی قرار گرفت؛ ولی در مقابل، خواننده ها شیفتۀ 

زبان ساده و بیان  بی تکلف و روشِن او شدند.
دیگر نویسنده گان برجستۀ مکتب هاردبویلد عبارت اند 
او  میسون”  “پِری  )داستان های  گاردنر  استنلی  اِرل  از: 
پاول  میلیون نسخه در جهان فروخت!(  از ۱۰۰  بیش 
کِین )اثر “پرسرعت” او هم چنان یکی از بهترین هاست(، 

جیمز ام. کِین و رائول ویت فیلد.
جیمز  مکتب:  این  مدرن نویسان  بهترین  5ـ   
کراملی)رمانش “آخرین بوسۀ دل انگیز” را آدم بارها و 
بارها دوست دارد با اشتیاق بخواند!(، رابرت بی پارکر 
)مجموعه رمان های اسپنسر، او را به یکی از غول های 
این مکتب بدل ساخت( و رابرت کریس که می بایست 

او را پیش از سایرین معرفی کرد.
دیگر نویسنده گان چیره دست این مکتب که یا در همین 
ژانر کارآگاهی )کارآگاه خصوصی( می نویسند یا خیر، 
شامل جیمز اِلروی، مایکل کانلی، المور لئونارد، جرج 
پلکانوس، دنیس لهان، مایکل کالینز، لورن دی. اِستلمان 

مقام مهم تر و  این  برون شاید در  و کِن 
زبردست تر از همکاران شان هستند!

بیشتر  تمرکز  سطور  این  در  که  هرچند 
باید  اما  بود،  خصوصی  کارآگاه  ژانر  بر 
ژانرهای  مکتب  این  شویم  یادآوریم 
تن  چند  می گیرد.  بر  در  هم  را  بیشتری 
سایر  در  که  نام آوری  نویسنده گان  از 
ژانرها کار کرده اند را می توان این چنین 
ذکر کرد: ُکرنِل وولریچ که پس از ادگار 
ـ  پولیسی  داستانهای  بهترین  پو   آلن 
است؛  نوشته  را    )suspense(تعلیقی
آر  دابلیو  تامپسون،  جیم  کین،  ام  جیمز 
استاک  ریچارد  و  گودیس  داوید  رنت، 
)با نام مستعار دونالد ای وستلک( فعالیت شان در فرم 
داستان جنایی بوده و اغلب داستان ها را از زاویۀ دید 
خود جنایت کاران روایت می کنند؛ و دست آخر می باید 
از اِد مک بین، جوزف وامباف و جان هاروی )نویسندۀ 
انگلیسی( نام برد که رمان های پولیسی قابل قبولی به 

رشتۀ تحریر درآورده اند.

توضیحات:
برای  که  توضیحاتی ست  آمده،   ]…[ بین  آن چه   *
شده  افزوده  اصلی  متن  به  بحث  بیشتر  شدِن  روشن 

است.
** کارآگاه مخفی ترجمۀ عبارت Private Eye است، 
نه خصوصی.  پنهان و سری  یعنی مخفی،    Private
eye به معنای چشم است اما در این عبارت به معنای 
ایهامی است بسیار ظریف. به دو دلیل  کارآگاه است. 
می گویند: eye اول این که تلفظ آن )آی( مشابه اولین 
حرف واژۀ investigator است. دوم هم بدین دلیل 
می بایست  که  می دانند  کارآگاهی  همان  را  چشم  که 
 PI خوب و ظریف ببیند. بعضًا هم از عبارت مخفف
استفاده می کنند. کارآگاه خصوصی اما ترجمۀ عبارت 
  private است. نمی دانم چرا Private Detective
هرچند  کرده اند.  ترجمه  عبارت خصوصی  این  در  را 
که خود نیز چند جایی از آن استفاده کردم و تازه به 
این نتیجه رسیده ام شاید اشتباه بوده است! البته ترجمۀ 
خصوصی برای این واژه اصاًل اشکال ندارد اما آن معنای 
دیگری می دهد و این خصوصی معنای دیگری. آن به 
معنای چیزی شخصی است! البته هیچ بعید نیست چون 
کارآگاهان خصوصی  عنوان  به  مخفی  کارآگاهان  این 
که زیر نظر نیروی پولیس فعالیت نمی کرده اند، به این 

شکل شکل خوانده می شده اند.

پی نوشت:
۱ـ با اندکی تأمل، متوجه رندی سخِن کارآگاه خصوصی 
خواهید شد. به گونه یی حرف های او دوپهلو و دارای 

ایهام است.
 PI آن  اصل  مخفی.  کارآگاه  عبارت:  مخفف  ۲ـ 
.Private Investigatorمی باشد؛ کوتاه شدۀ عبارت
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كارآگاه رسیده گی به پرونده را قبول می كند؛ 
البته ماجرا همیشه چیزی فراتر از آن 

چیزی ست كه به او گفته شده. او تحقیقات 
خود را آغاز می كند، از مردم پرس وجو كرده 
و با كنار هم گذاشتن این اطالعات، اسراری 
را كشف می كند كه ریشه در حوادث گذشته 

دارند؛ معمواًل در این میان یک یا چند نفر 
او را گمراه می كنند، كه این فرد گاه همان 

كسی ست كه سفارش كار را به او داده 
است و از آن جایی كه این كاراگاه خود آدم 
بدبینی ست، از این قضیه شوكه نمی شود. 
در   عین  حال، او از یافته هایش به نتیجه 

می رسد و پی می برد كه در این 
پرونده یک قتل كه نه، چندین 
قتل رخ داده و افراد سعی در 

پنهان داشتن آن ها دارند. پس او 
متهمان را به پولیس معرفی كرده 
و زنده گی عادی اش را در تنهایی 

مطلق از سر می گیرد؛ در عین 
این كه منتظر رسیدن سوژة بعد 
]سفارش كار یا مشتری دیگر[ 

است
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روز گذشته، کنفرانس اجندای ملی در کابل برگزار شد.
حمایت  با  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
از طرح اجندای ملی در این کنفرانس، بر تشکیل دولت 

وحدت ملی در فرایند انتخابات تأکید کردند.
از  تن  صدها  حضورداشت  با  کنفرانس  این  در  آن ها 
نخبه گان، سیاست مداران، روشنفکران، مقام های حکومتی، 
سفرا و نماینده گان کشورهای خارجی،  ضمن حمایت از 
اجندای  طرح  چارچوب  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
دموکراتیک  شفاف،  انتخابات  برگزاری  خواستار  ملی، 
از  عبور  راه  تنها  که  کردند  تأکید  و  شدند  مردم ساالر  و 
فرایند  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  کنونی،  وضعیت 

انتخابات است. 
در این نشست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تفاهم 

نامه یی را به این منظور به امضا رساندند.
رییس  مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
عمومی بنیاد شهید مسعود تدوین شده و با حمایت وسیع 
و گسترده  نخبه گان و شخصیت های سیاسی مواجه شده 

است.
را  اجندای ملی  سخنرانان در نشست روز گذشته، طرح 
یگانه طرحی دانستند که با تطبیق آن می  توان بحران کنونی 

را مهار کرد و آیندۀ سالم سیاسی را رقم زد. 
ضمن  ملی،  اجندای  کنفرانس  مبتکر  مسعود  ولی  احمد 
شخصیت های  و  نخبه گان  گرم  حضور  از  سپاس گزاری 
سیاسی در کنفرانس اجندای ملی گفت که این کنفرانس 
در شرایطی برگزار می شود که افغانستان در حساس ترین 
مرحلۀ تاریخی قرار دارد و باید نخبه گان برای عبور از این 

مرحله، دست به کار شوند. 
آقای مسعود گفت که ما در این نشست روی نگرانی های 
و  می کنیم  مذاکره  و  گفت وگو  آینده  چلنج های  و  امروز 
در این نشست کسانی دعوت شده اند که دغدغۀ عبور از 

بحران کشور را دارند.
سیاسی  و  تبلیغاتی  ملی،  اجندای  کنفرانس  که  افزود  او 
آیندۀ  راه  نقشۀ  کنفرانس  این  در  می خواهیم  ما  نیست؛ 

افغانستان را ترسیم کنیم.
ارایه کنندۀ طرح اجندای ملی گفت که آن ها در این کنفرانس 
می خواهند دربارۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری و گذار 
نامزدان  همچنان  و  کنند  صحبت  سیاسی  مسالمت  آمیز 
هرکدام  که  سازند  متقاعد  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
که در نتیجۀ انتخابات به پیروزی رسیدند، تشکیل دولت 
وحدت ملی را در چارچوب اجندای ملی در نظر داشته 

باشند.
آقای مسعود خاطرنشان ساخت که باید در نتیجۀ انتخابات 
شفاف، سالم و مشروع، ما شاهد فصل جدید سیاسی در 

افغانستان باشیم.
انتخابات  نامزدان  با  تفاهم نامه یی  روی  که  گفت  او 
تفاهم نامه،  این  در  که  کرده اند  کار  ریاست جمهوری 
انتخابات  فرایند  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  بر 
ریاست جمهوری تأکید شده است، و پس از آن می خواهیم 

روی میکانیزم ها کار کنیم.
احمد ولی مسعود می گوید که ما پیشنهاد می کنیم که در 
کنار ریاست جمهوری یک »نهاد ملی« نیز ایجاد شود که در 
این نهاد نخبه گان و شخصیت های سراسر کشور عضویت 

داشته باشند.
برابر  در  چالش هایی که  و  مشکالت  برشمردن  با  او 

افغانستان قرار دارد، گفت که امروز روی چالش سیاسی 
که همانا برگزاری انتخابات است، صحبت می کنیم.

انتخابات یک  اینکه  به جای  که  ولی مسعود گفت  احمد 
این  نگران  همه  باشد،  مردم  برای  شادی آفرین  رویداد 
به یک  انتخابات  برای مردم  تاریخی هستند؛ حتا  رخداد 
کابوس تبدیل شده است. مردم نگران هستند که در فرایند 
انتخابات درگیری های قومی، مذهی، زبانی و... دامن زده 

شود. 
ایجاد  به  اشاره  با  از صحبت هایش  دیگری  بخش  در  او 
قادر  تنهایی  به  دولت وحدت ملی، گفت که هیچ کسی 
نیست افغانستان را رهبری کند و به سمت وسوی مطلوب 

سوق دهد؛ ما مجبوریم یک دیگرمان را تحمل کنیم. 
آقای مسعود افزود که در آستانۀ خروج نیروهای خارجی 
تا  باشیم  داشته  نخبه محور  راه کار  یک  باید  ما  کشور،  از 
نخبه گان در روشنی یک برنامۀ روشن آیندۀ کشور را رقم 

زنند.
او گفت که می باید در شرایط کنونی ما به سوی »دموکراسی 

تفاهمی« روی آوریم.
با همدیگر مشترکات زیادی  افغانستان  او، مردم  به گفتۀ 
دارند، اما به دلیل این که تا اکنون با هم تفاهم و گفت وگو 
نکرده اند، نتوانسته اند به وحدت برسند؛ در طی دو سال 
گذشته که ما روی طرح اجندای ملی کار کردیم، به یقین 
رسیدیم که مردم افغانستان از هم جداناپذیر هستند و آن  ها 

سربلند می مانند.
رییس بنیاد شهید مسعود گفت که اصالحات باید از رأس 
را  ملی  و  قوی  رهبری  یک  ما  سیاسیون  اگر  شود؛  آغاز 
به  پِس همۀ دشواری ها موفق  از  ما  یقین  به  کنند،  ایجاد 

در خواهیم آمد.
ندارند،  با هم مشکل  افغانستان  او تصریح کرد که مردم 
مشکل از نخبه گان است؛ به دلیل رقابت ناسالم نخبه گان، 

پای کشورهای خارجی به افغانستان کشیده شد. 
ارایه کنندۀ طرح اجندای ملی همچنان گفت: تعدادی به نام 

قوم، نان قوم را می خورند.
او با اشاره به رقابت های ناسالم نخبه گان و تأکید بر تفاهم 
شخصیت های سیاسی گفت که باید »رقابت نخبه گانی را 

به تفاهم نخبه گانی تبدیل کنیم.«
ایجاد  به منظور  نشست  »این  گفت:  مسعود  ولی  احمد 
دولت وحدت ملی ترتیب شده است. دولت وحدت ملی 
نیازمند برگزاری انتخابات سالم و شفاف است. البته ایجاد 
دولت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت میان نخبه گان 
در  را  دولتی  موفقانۀ چنین  تشکیل  نمونه های  ما  نیست. 

افریقای جنوبی، یونان و ... داریم.«
او گفت که ایجاد دولت وحدت ملی در چارچوب طرح 
و  متخصص  کارا،  کابینۀ  یک  ایجاد  سبب  ملی  اجندای 
مهار  را  لجام گسیختۀ کنونی  مسلکی خواهد شد؛ قدرت 
حصر  و  بی حد  قدرت  کاهش  باعث  و  ساخت  خواهد 

رییس جمهوری خواهد شد.
احمد ولی مسعود دو عنصر مهم در چارچوب  به گفتۀ 
تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد: نخست این که نامزد 
پیروز انتخابات، پس از راه یافتن به ریاست جمهوری برای 
برای همۀ شهروندان کشور  ملی  نظام واقعاً  تشکیل یک 
فراخوان می دهد؛ دوم این که نهادی در کنار رییس جمهور 
و  اقوام  نخبه گان  از  متشکل  نهاد  این  که  می شود  ایجاد 

ملیت های مختلف افغانستان خواهد بود.

سپس، عبدالحمید مبارز رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
و از اعضای شورای رهبری کنفرانس اجندای ملی گفت 
که در چارچوب طرح اجندای ملی، ما برای تفاهم ملی و 

وحدت ملی کار می کنیم. 
آقای مبارز افزود که وحدت در میان مردم افغانستان سبب 

می شود ما در برابر همۀ چالش ها پیروز شویم.
او گفت که در چارچوب طرح اجندای ملی، هم دموکراسی 
پاسداری می شود، هم رقابت وجود می داشته باشد و هم 

دولت وحدت ملی شکل می گیرد.
رییس  ربانی  صالح الدین  نشست،  این  دیگر  سخنران 

شورای عالی صلح افغانستان بود. 
آقای ربانی  گفت که انتظار دارد چنین نشست هایی، در 

راستای رسیدن به صلح و ثبات، موثر و مفید واقع شود.
او گفت که چنین نشست هایی باید بررسی کند چه عوامل 
و دالیلی بسترهای جنگ در کشور را فراهم کرده و در 
خصوص راه حل آن چه باید کرد؛ نخبه گان در این زمینه 

مسوولیت و رسالت بیشتری دارند.
انتخابات  برگزاری  خواهان  صلح،  عالی  شورای  رییس 
سالم و شفاف شد و گفت که اگر انتخابات به گونۀ شفاف 
برگزار شود و اگر دولت آینده از مشروعیت الزم برخوردار 

باشد، ما گام مهمی در راستای تأمین صلح برداشته ایم.
او ابراز امیدواری کرد که در سال آیندۀ هجری شمسی، 

شاهد دومین گذار مسالمت آمیز قدرت در کشور باشیم.
رفیع اهلل گل افغان معاون دوم مجلس سنا در این نشست 
طی صحبت هایی بر ایجاد دولت وحدت ملی و مشارکت 

سیاسی در کشور تأکید کرد.
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  دکتر 
رو  پیش  را  مهم  بسیار  مسألۀ  دو  که  گفت  نشست  این 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  نخست  داریم: 
به  نیروهای خارجی  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم 

نیروهای داخلی. 
به گفتۀ او، با برگزاری انتخابات شفاف، زمینۀ ایجاد یک 

دولت مسوولیت پذیر و مردم ساالر فراهم می شود. 
ملی،  اجندای  طرح  طراحاِن  آرزوی  افزود:  عبداهلل  داکتر 
آرزوی همۀ مردم افغانستان است؛ تحقق این طرح، نیازمند 

تعهد همه به برگزاری یک انتخابات شفاف است. 
از  که  خواست  کرزی  رییس جمهور  از  این که  ضمن  او 
ما  که  گفت  کند،  خودداری  انتخابات  امور  در  مداخله 
از  می خواهیم  کرزی  حامد  از  اما  نداریم؛  معجزه  انتظار 

نامزد خاص حمایت نکند.
او گفت که منافع افغانستان در تأمین وحدت ملی نهفته 
است و این امر نیازمند حضور مردم در صحنه است؛ مردم 

باید سرنوشت خودشان را در دست گیرند.
کمک های  نیازمند  همچنان  افغانستان  که  کرد  تأکید  او 
جامعۀ جهانی است و دامن زدن به اختالفات با جهان به 

سود مردم نیست.
سپس، محمد شفیق گل آقا شیرزی نامزد ریاست جمهوری 
با سپاس از احمد ولی مسعود به خاطر تالش در راستای 
ملی  اجندای  طرح  از  او  که  گفت  ملی  وحدت  تأمین 

حمایت می کند.
او با تأکید بر وحدت ملی گفت که در دولت باید به جای 
روابط، ضوابط حاکم شود و کسی که وارد و صادره را بلد 

نیست، نباید به وزارت خانه ها راه یابد.
به  نیز  احمدزی  غنی  اشرف  دوم  معاون  دانش  سرور 

راستای  در  تالش  خویش،  انتخاباتی   تیم  از  نماینده گی 
قابل  را  انتخابات  فرایند  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
ستایش خواند و گفت که به آقای احمد ولی مسعود به 

خاطر طرح چنین برنامۀ مهم تبریک می گویم.
افغانستان  مردم  اهداف  برنامه،  این  اهداف  که  گفت  او 
است. به گفتۀ آقای دانش، برجسته ساختن عنصر وحدت 

ملی در طرح اجندای ملی قابل تمجید می  باشد.
کاندیدای ریاست  حبیبه سرابی معاون دوم زلمی رسول 
جمهوری، به نماینده گی از تیم انتخاباتی خویش از طرح 
فرایند  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  و  ملی  اجندای 

انتخابات استقبال کرد.
او گفت که تیم انتخاباتی آنها خود را در این برنامه شریک 

می دانند.
صفیه صدیقی معاون هدایت امین ارسال از سخنرانان دیگر 
این نشست بود. او خطاب به اشتراک کننده گان گفت که 
بیایید طرح اجندای ملی را از خود بدانیم و در راستای 

آن کار کنیم. 
به گفتۀ خانم صدیقی، باید درزهای قومی را بشکنانیم و به 

وحدت و همدلی برسیم.
تاج محمد اکبر، به نماینده گی از سردار محمد نادر نعیم 
نامزد ریاست جمهوری در این نشست از طرح اجندای 

ملی حمایت کرد.
او گفت که در راستای تحقق تفاهنامه یی که در چارچوب 
اجندای ملی به امضا رسانیده اند، تیم انتخاباتی خویش را 

مکلف و متعهد می دانند.
می توانیم  ما  نه  ملی،  وحدت  تأمین  بدون  که  گفت  او 
ایجاد  به  قادر  هم  نه  و  یابیم  دست  ثبات  و  صلح  به 

حکومت داری سالم خواهیم بود.
سپس، محمد یونس قانونی عضو مجلس نماینده گان در 
انتخابات  برگزاری  و  ملی  ایجاد دولت وحدت  به  پیوند 

ریاست جمهوری صحبت کرد.
ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات  که  گفت  قانونی  آقای 

سرنوشت امروز و فردای افغانستان را رقم خواهد زد. 
یک  برگزاری  ملی  اجندای  روح  و  منطق  که  گفت  او 
انتخابات سالم و دموکراتیک و سپس پیامد این انتخابات 

می باشد.
آقای قانونی تأکید کرد: طرح اجندای ملی یگانه طرح برای 
از بن بست کنونی می باشد؛ دیگر طرحی وجود  خروج 
ندارد و اگر وجود هم داشته باشد، تا اکنون مطرح نشده 

است و ما چرا باید از این طرح حمایت نکنیم؟
همچنان، داکتر محمد قاسم دانش بختیاری رییس پالیسی 
ریاست جمهوری طی صحبت هایی حمایت خویش را از 

تشکیل دولت وحدت ملی اعالم کرد.
او گفت که عبور از بحران کنونی از طریق طرح اجندای 

ملی ممکن است.
نامزد  کرزی  قیوم  نمایندۀ  حبیبی  داکتر  نشست،  این  در 
انتخاباتی  تیم  حمایت  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 

خویش را از طرح اجندای ملی اعالم کرد.
شاه گل رضایی نمایندۀ غزنی در مجلس از سخنرانان دیگر 

این نشست بود. 
خانم رضایی با تأکید بر ایجاد دولت وحدت ملی گفت که 
سالمت و عادالنه بودن انتخابات، مشروعیت نظام سیاسی 

را رقم می زند.
پیش روی  انتخابات  کشور  زنان  که  گفت  او 
ریاست جمهوری را یک فرصت می دانند و نمی خواهند که 

در نتیجۀ انتخابات کشور به بحران کشانیده شود.
این عضو مجلس افزود که در پی انتخابات ریاست جمهوری 
 -۲ دموکراسی  مطمین شویم: ۱-  مسأله  چند  از  باید  ما 
آزادی بیان 3- مشارکت سیاسی ۴- تداوم همکاری جامعۀ 

جهانی با افغانستان 5- تأمین حقوق بشر و حقوق زنان.
او گفت که در منطق افغانستان امروزی برگشت به گذشته 

وجود ندارد.
در این نشست همچنان نمایندۀ سازمان کنفرانس اسالمی 
در  ثبات  و  صلح  تأمین  و  ملی  وحدت  تأمین  دربارۀ 

افغانستان صحبت کرد.
 پس از آن، محمد یونس فکور و اشراق حسینی تفاهم نامه 
این  در  که  کرد  قرائت  را  ریاست جمهوری  نامزدان 

تفاهمنامه از طرح اجندای ملی حمایت کردند.
پس از صرف طعام و ادای نماز بخش دوم این محفل آغاز 
شد و در آن شماری  مهمانان به نماینده گی از  زون های 
کشور ، از طرح  اجندای ملی و ایجاد دولت وحدت ملی 

در برایند انتخابات حمایت کردند.
در پایان، اشتراک کننده گان قطعنامه یی را نیز صادر کردند 
که در آن بر شفافیت انتخابات و تشکیل دولت وحدت 
ملی تاکید شده و از مردم افغانستان خواسته شده است که 

از طرح آجندای ملی حمایت کنند. 
تفصیل این کنفرانس در روزنامه ماندگار به نشر می رسد.
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در کنفرانس اجندای ملی 
نامزدان ریاست جمهوری و نخبه گان از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کردند



رییس حزب مردم پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه طالبان 
شده است.

بیالوال بوتو زرداری، فرزند بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین 
مصاحبه یی  در  کشور،  این  مردم  حزب  رییس  و  پاکستان 
اختصاصی با بی بی سی از دولت پاکستان خواسته است علیه 

گروه طالبان به اقدام نظامی متوسل شود.
بوتو که پس از ترور مادرش ریاست حزب مردم را در دست 
برابر  در  باید  پاکستانی  سیاستمداران  که  است  گفته  گرفت، 
پاکستان  متوجه  طالبان  مانند  مسلح  گروه های  که  تهدیدی 

می کنند »از خواب بیدار شوند.«
کردن  متوقف  گزینه  پاکستان  دولت  که  گفت  بوتو  بیالوال 
خشونت از طریق مذاکره با طالبان را دنبال کرده اما این گزینه 
راه به جایی نبرده و اینک، اقدام نظامی ضرورت یافته است. 
رییس حزب مردم پاکستان گفته است: »گفت وگو همیشه یک 

گزینه است اما باید از موضع قدرت گفت وگو کرد.«
از  باید  »چگونه  است:  افزوده  خود  نظر  این  توجیه  در  وی 
نبرد  در صحنه  آنان  است  کنیم؟ الزم  مذاکره  قدرت  موضع 

شکست بخورند؛ آنها با ما در جنگند.«
پاکستان  دولت  که  می یابد  انتشار  حالی  در  بوتو  اظهارات 
به  به گسترش خشونت  رو  موج  با  برخورد  نحوه  مورد  در 
پارلمان   - ملی  مجمع  و  زده  دست  گسترده ای  رایزنی های 
پاکستان - مذاکراتی را برای بررسی واکنش به عملیات اخیر 

گروه های تندرو اسالمگرا آغاز کرده است.
از جمله این عملیات، حمله پر تلفات به یک ستون نظامی 
بوده است. روز ۲۰جنوری، سیزده نفر در انفجار انتحاری در 
راولپندی  شهر  در  پاکستان  ارتش  قرارگاه های  از  یکی  برابر 
یک  مسیر  در  بمب  انفجار  نیز  آن  از  قبل  روز  کشته شدند. 
ستون نظامی در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن بیست 

تن از نفرات ارتش این کشور شد.
به دلیل اختالف نظر بین گروه های سیاسی پاکستان، مذاکرات 
یافت و قرار شد  پایان  نتیجه  پارلمان در روز دوشنبه بدون 
مذاکرات و رایزنی ها ادامه یابد. در حالیکه دولت به ریاست 
محمد نواز شریف، رقیب سیاسی دیرین خانم بوتو، از اقدام 
نظامی علیه طالبان حمایت می کند، بین احزاب و گروه های 

سیاسی در این مورد اختالف نظر وجود دارد.
بیالوال بوتو در مصاحبه با بی بی سی گفت که انتظار داشت 
ترور فجیع مادرش در سال ۲۰۰۷ باعث »بیدار شدن کشور« 
برای مقابله با افراطگرایی و خشونت شود اما، به گفته وی، 
سیاستمداران به نحوی عمل کردند که وفاق عمومی ناشی از 

این حادثه نیز به سادگی از دست رفت.
در  زندگی  سال  چند  از  پس  بوتو  بی نظیر   ،۲۰۰۷ سال  در 
به  پارلمانی  انتخابات  رقابت های  در  شرکت  برای  خارج، 
گردهمایی  یک  در  شرکت  جریان  در  اما  بازگشت  پاکستان 
انتخاباتی، در یک حمله انتحاری جان خود را از دست داد. در 
حال حاضر، پرویز مشرف، رییس جمهوری وقت پاکستان، 
به اتهام کوتاهی در حفظ امنیت خانم بوتو تحت پیگرد قرار 

دارد.
و  جمهوری  رییس  بوتو،  علی  ذوالفقار  دختر  بوتو  بی نظیر 
نخست وزیر پیشین پاکستان و پایه گذار و رییس حزب مردم 

بود. علی بوتو در جریان یک کودتای نظامی در سال ۱9۷۷ 
از  اعدام شد. پس  داد و در سال ۱9۷9  از دست  را  قدرت 
اعدام علی بوتو، ریاست حزب مردم نخست به همسرش و 

سپس به بی نظیر بوتو انتقال یافت.
مردم  حزب  ریاست  که  شد  اعالم  بوتو  خانم  ترور  هنگام 
انگلیس  در  هنوز  زمان  آن  در  که  زرداری،  بوتو  بیالوال  به 

تحصیل می کرد، واگذار شده است.
نتیجه آن انتخابات به پیروزی پارلمانی حزب مردم منجر شد 
و نمایندگان پارلمان، آصف علی زرداری، همسر خانم بوتو 
را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. با اینهمه، حزب مردم 

در انتخابات اخیر پارلمانی، شکست سنگینی خورد.

بیالوال بوتو، که اینک بیست و پنج ساله است و در پاکستان 
سیاسی  نقشی  خودم  برای  هرگز  »من  گفت:  دارد،  اقامت 
تصور نمی کردم اما حاال که به کشورم بازگشته ام و وضعیت 

کشورم را می بینم، مایلم نقشی را برعهده بگیرم.«
وی گفته است که هدف او از ایفای نقش در صحنه سیاست 
پاکستان »کمک به ایجاد ملتی در صلح، مرفه و مترقی است 
که مادرم رویای آن را در سر داشت و برای تحقق این هدف 

مبارزه کرد و جان خود را از دست داد.«
اقدامات خشونت آمیز گروه های  به گفته کارشناسان، تشدید 
افراطگرا باعث جلب توجه بیشتر به اتخاذ تدابیری برای پایان 

دادن به ناآرامی در پاکستان شده است.
عالوه بر فعالیت اسالمگرایان موسوم به »طالبان پاکستانی« و 
سایر گروه های تندرو در این کشور، مقامات افغانستان و برخی 
مقامات آمریکایی معتقدند که شورشیان طالبان در افغانستان 
نیز از حمایت اسالمگرایان مستقر در پاکستان برخوردارند و 

بدون حمایت آنها، قادر به ادامه عملیات نیستند.
با توجه به نزدیک بودن زمان تکمیل خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان و در حالیکه شورشیان طالبان همچنان به عملیات 
تصمیم  می دهند،  ادامه  کشور  این  مرکزی  دولت  علیه  خود 
نزدیک  از  قطعا  پاکستانی  طالبان  مورد  در  پاکستان  دولت 
توسط دولت افغانستان و متحدان غربی آن دنبال خواهد شد.

قسیم اخگر پژوهشگر ...
بازگشت و  افغانستان  به  افغانستان، قسیم اخگر 

فعالیت های خود را در کابل آغاز کرد.
او به عنوان تحلیلگر در رسانه ها مطلب می نوشت 
و مصاحبه می کرد؛ در عین حال با نهادهای مدنی 
آنها  همایش  در  و  داشت  نزدیکی  ارتباط  هم 

سخنرانی می کرد.
مستقل  کمیسیون  کارمند  مدتی  اخگر  قسیم 
مدیر  که  سال هایی  در  بود.  هم  بشر  حقوق 
بشری  حقوق  مطالب  بود،  صبح  هشت  مسئول 
این روزنامه را افزایش داد و توجه ویژه ای به این 

موضوع داشت.

کرزی  حامد  حکومت  منتقدان  از  اخگر  آقای 
شمرده می شد. او هم در رسانه ها مطالب انتقادی 
راهپیمایی های  در  گاهی  هم  و  می کرد  منتشر 

خیابانی شرکت می کرد.
خانه اش  در  بیماری  بستر  در  او  که  زمانی  در 
سیاسی  برجسته  شخصت های  از  شماری  بود، 
از  بسیاری  و  رفتند  می  عیادتش  به  فرهنگی  و 
رسانه ها وضعیت سالمت او را به مخاطبان خود 

گزارش می کردند.
این پژوهشگر همواره در فقر زیست و به هیچ 

گروه سیاسی نپیوست.
رسانه های  در  خگر  قسیم  درگذشت  خبر 

افغانستان بازتاب گسترده ای داشته است. 
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بیالوال بوتو: 

پاکستان باید علیه طالبان اقدام نظامی کند
کشورهای منطقه در...

همکاری  سازوکار  یک  »ایجاد  گفت:  بهرامی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  عملیاتی  و  دایمی 
باید موجود باشد. ما باید به سمتی برویم که در 
آینده بتوانیم یک پیمان همکاری منطقه یی برای 

مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنیم.«
که  است  گفته  بارها  افغانستان  حکومت 
کشورهای منطقه باید برای جلوگیری از قاچاق 
و همچنین ورود مواد کیمیایی که تریاک را به 
می کند،  تبدیل  آن  مشتقات  سایر  و  هیرویین 

همکاری کنند.

گزینۀ صفر و سرانجاِم...
این کشورها، حین استقرار  اند و در تمام   را داشته 
قضایی  صالحیت  متحده،  نظامی  ایاالت  سربازهای 
به این کشور واگذار شده است. بنابراین، کاماًل بعید 
است که ایاالت متحده بتواند با زیر پا گذاشتن این 
برساند.  امضا  به  افغانستان  با  را  امنیتی  پیمان  قانون، 
بدیهی است که در چنین شرایطی، روی دست گرفتن 
گزینۀ صفر مطرح می شود و بسیار محتمل است که 
ایاالت متحده مثل تجربۀ عراق، نیروهایش را به طور 

کامل از افغانستان خارج کند.
و اما جانب افغانستان، خیلی از این گزینه در هراس 
ریاست جمهوری  ارگ  سیاست های  در  زیرا  نیست؛ 
این که  جمله  از  می شود،  دیده  چشم گیری  تغییرات 
گذشته  سال های  مثل  حاضر  حال  در  کرزی  آقای 
فکر نمی کند و فقط در پی ادامۀ قدرتش است تا در 
صورت عدم حضور ایاالت متحده، به ساده گی بتواند 
به این خواسته اش برسد. این خواسته ممکن است از 
حزب  با  هم پیمانی  انتخابات،  در  دست کاری  طریق 
نامزداِن  از  یکی  از  حمایت  نیز  و  طالبان  اسالمی  و 
مورد نظر به ساده گی به دست بیاید که در حال حاضر، 
برنامه  این  دارد.  ادامه  فعالیت  راستا  این  به شدت در 
و  متحده  ایاالت  پای  که  شد  خواهد  محقق  زمانی 
جامعۀ جهانی در میان نباشد؛ زیرا در صورتی که آنان 
به هیچ وجه نخواهند گذاشت  باشند،  حضور داشته 
آقای کرزی مخالف ارزش های دموکراتیک و بر  که 
ضد سرمایه گذاری های میلیاردی جامعۀ جهانی، کاری 

انجام دهد.
پیمان  به نظر می رسد که مسالۀ امضای  این حال،  با 
امنیتی، وارد فاز دیگری شده است؛ فازی که در آن 
همراهانش،  و  کرزی  آقای  و   متحده  ایاالت  جانب 
اشتباهات  و  سوءتفاهم ها  ترمیِم  دنبال  به  هیچ کدام 
نیستند. بل هر کدام سعی دارند که به نوبِت خود از این 
شرایط سود ببرند. بنا بر داده های موجود، گزینۀ صفر 
برای ایاالت متحده سودمندتر از حضور و استقرار در 

افغانستان است. زیرا فشار اذهان عامۀ امریکا، رسانه ها 
و منتقدان حکومِت اوباما زیان بارتر شده اند و هم چنان 
ایاالت  اقتصاد  افغانستان،  مصارف جنگ  سنگین  بار 
متحده را تضعیف کرده است. از این  رو، هر آن ممکن 
ایاالت متحده خروج را بر استقرار ترجیح  است که 
دهد و با خروج نیروهای ایاالت متحده، قطع کمک ها 
و همکاری های جامعۀ جهانی و ناتو از افغانستان نیز 

حتمی  خواهد بود.
برابر  در  کرزی  آقای  حد  از  بیش  نرمِش  برابر،  در 
تروریسم، آزادی تروریستان، افزایش ناامنی، انتخابات 
تسلیح  و  تجهیز  در  حکومت  ناتوانی  برگزارناشده، 
ضعف  و  عمرانی  بودجه های  قطع  امنیتی،  نیروهای 
حکومت در تأمین آن ، همه و همه از مسایلی اند که 
به یقین بحران شدیدی را دامن گیر افغانستان خواهد 

کرد. 
چه  دموکراسی  سرنوشت  وضعیتی،  چنین  در  اکنون 

خواهد شد؟
حکمتیار  تروریستی  نیروهای  که  می رود  احتمال   
آزگار مردم  مفهومی  را که ۱۲ ساِل  و مالعمر جای 
افغانستان و جهان برای آن قربانی داده اند، بگیرند و 
سناریوی دموکراتیزه کردِن کشوری به نام افغانستان، 
با استقرار یک تراژدی مشابه دهۀ هفتاد پایان یابد. اما 
بدون شک آن چه گفته شد، هرچند مبتنی بر شواهد 
به حساب  گمانه  و  پیش بینی  یک  صرفًا  اما  است، 
می آید. هنوز هم فرصت باقی ست تا یک عزمِ راسخ، 
انتخاباِت  روزنۀ  از  و  بگیرد  آگاهانه شکل  و  مردمی 
پیِش رو و یک آجندای ملی، آیندۀ افغانستان به نحو 
نخبه گان، سیاست مداران  مردم،  بخورد.  مطلوب رقم 
و به ویژه نامزداِن دل سوزِ انتخابات ریاست جمهوری، 
باید اوضاع حساِس کشور را دریابند و فارغ از تمامِ 
اختالفاِت جزیی، جناحی و سلیقه یی، روی یک طرح 
و آجندای بزرِگ ملی تفاهم و توافق کنند و با تمسک 
به آن، افغانستان را از دور باطِل ناکامی به آینده های 

سرشار از موفقیت گذار دهنـــد.

واکنش های تند در پیوند...
کار  »این  به من گفت:  نوشته که حامد کرزی  آقای گیتس 
است؛  ما  بد خود  مردم  کار  بلکه  نیست،  القاعده  یا  طالبان 
حکومت افغانستان برای مهار این وضعیت نیاز به مشوره با 

امریکایی ها دارد.«
این اظهارات واکنش تندی را در نشست کنفرانس آجندای 

ملی به همراه داشت. 
داکتر عبداهلل عبداهلل، نامزد ریاست جمهوری، با انتقاد از حامد 
کرزی گفت که حامد کرزی کسانی را دشمن معرفی کند که 

او را به قدرت رسانیده اند. 
به  داکتر عبداهلل خطاب به حامد کرزی گفت که یک عمر 
امریکایی ها گفتین که ایتالف شمال دشمنان شما هستند؛ اما 
امروز می گویید که خارجی ها و امریکایی ها دشمنان مردم ما 

هستند؛ چنین سیاستی نتیجه اش روشن است. 
 او گفت که اکنون طالبان و القاعده را از زندان آزاد می کنید 
داکتر  بکشانند.  خون  و  خاک  به  آزادانه  افغانستان  مردم  تا 
افغانستان  عبداهلل گفت رییس جمهوری بر بخشی از مردم 

اتهام وارد کرده است.
این نامزد ریاست جمهوری گفت که ۱3 سال پیش یک اشتباه 
بزرگ را مرتکب شده اند و آن اشتباه، معرفی حامد کرزی به 

عنوان رییس  دولت افغانستان بوده است. 
او گفت: در آن زمان فکر می کردیم که شاید این آقا بتواند 
کاری کند؛ اما پس از سال ها امروز می بینیم که ملت در خون 
می غلطد و خدا می داند که او خبر است و یا خیر. او گفت 
را  کرزی  آقای  ما  که  خواست  نمی  ملت  زمان  آن  در  که 

ما فکر  اما  بر سرنوشت شان حاکم سازیم؛ 
می کردیم که کار درست انجام می دهیم اما 
امروز می بینیم که اشتباه بزرگی را مرتکب 
شده بودیم. آقای عبداهلل گفت که به کرزی 
مانند  به  باید  که  گویم  می  آرامی  بسیار  به 
استاد ربانی شهید قدرت را به گونه مسالمت 
آمیز انتقال بدهد و وضعیت را خراب نسازد. 
افغانستان  مردم  همه  اینگونه،  که  گفت  او 
احترام  و  کرد  قدر خواهند  را  کرزی  حامد 
او را به حیث رییس جمهور خواهند داشت.
 در همین حال محمد یونس قانونی، عضو 
مجلس نماینده گان، با اشاره به این اظهارات 
منسوب به کرزی در کتاب خاطرات گیتس، 
و  کالن  دروغی  کرزی  سخنان  که  گفت 
ادعای محض و خالف مروت سیاسی است. 
در  آن ها  که  گفت  همچنان  قانونی  یونس   
انتخاب کرزی اشتباه نکرده اند؛ بلکه در آن 
پا  زمان به قوم، زبان، منطقه و تنظیم پشت 
وحدت  تا  کردند  حمایت  کرزی  از  و  زده 
ملی به وجود بیاید؛ اما این حامد کرزی بود 

که به صداقت شان پاسخ این چنینی داد.
او گفت که آن ها )تیم حامد کرزی( در یک سیاست ناروا  
ایرانی  شمال«  »ایتالف  این ها  که  گفتند  و  رفتند  امریکا  به 
غربی  این ها  که  گفتند  رفتند،  روسیه  در  هستند؛  روسی  و 
هستند؛ در ایران رفتند، گفتند که این ها وهابی هستند و در 

عربستان رفتند و گفتند که این ها شیعه هستند!

آقای قانونی گفت که به زودی در مشورت با آنانی که در 
این سرزمین قربانی داده اند، در واکنش به اظهارات کرزی به 

رابرت گیتس، موضع گیری جدی خواهند داشت.
چنین  سازد،  روشن  که  خواست  ریاست جمهوری  از  او 

سخنانی را زده و یا خیر.
اظهارات  به  پیوند  در  افغانستان  ریاست جمهوری  اکنون  تا 

رابرت گیتس واکنشی نشان نداده است.
اما این انتقادها از آقای کرزی با واکنش گل آغا شیرزی نامزد 

ریاست جمهوری مواجه شد. 
گل آغا گفت که در گذشته هرچه شده شده است؛ اما باید 

احترام کرزی را منحیث رییس جمهور داشت.
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به نام خدا
برگزاری انتخابات سرتاسری، آزاد، عادالنه و شفاف که ریشه عمیق دینی نیز دارد، در تحکیم دمکراسی، انسجام اجتماعی، 
امنیت، ثبات و توسعه نقش تعیین کننده دارد.ازین لحاظ چگونگی انتخابات ریاست جمهوری 1393 یکی از نگرانی های عمده 
مردم ما را در پیوند به انتقال سیاسی- امنیتی تشکیل می دهد. روی این منظور مهم است که انتخابات به عنوان یک فرصت 

بزرگ تاریخی تلقی گردد.بنا بر این ما نامزدان ریاست جمهوری در این کنفرانس بزرگ ملی اعالم می داریم:

1- انتخابات به حیث یک فرصت تاریخی و بزرگترین دستاورد، آزادی و دمکراسی و نهادینه ساختن حکومت قانون و ایجاد 
دولت وحدت ملی برای مردم افغانستان به عنوان یگانه راه مشروع از اهمیت حیاتی و خاص برخوردار می باشد.

2- نامزدان از مردم شریف افغانستان می خواهند که به منظور تعیین سرنوشت آینده ی شان، به صورت گسترده در انتخابات 
شرکت کنند.

3- نامزدان از هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز و برضد آن مبارزه می کنند و همچنان از طرفداران 
و هوا خواهان خود می خواهند که با نهاد های قانونی و امنیتی کشور در جهت تامین امنیت و سالمت انتخابات همکاری کنند.

4- نامزدان می خواهند که دولت به ویژه وزرا، والیان، ولسواالن، قوماندان های امنیه و نهاد های انتخاباتی با توجه به اصل بی 
طرفی و درک مسوولیت های ملی خویش، در انتخابات با عدم مداخله بی طرف باقی بمانند . بر تامین امنیت تالش نمایند و 

از ماموریت های نظارتی نهادهای ملی و بین المللی در انتخابات حمایت کنند.

5- نامزدان به منظور رقابت سالم، از سخنگویان و تحلیلگران و ابسته به خود شان در رسانه های همگانی، رسانه های مربوط 
به خود، دست اندرکاران ستاد های انتخاباتی و هواداران خود می خواهند که از هتک حرمت، تهمت، افترا، بیان موضوع هایی 
مرتبط به حریم خصوصی نامزدان، تهدید و تخویف، مغشوش کردن اذهان عمومی، دامن زدن به قوم گرایی، زبان گرایی، مذهب 
گرایی و تطمیع رای دهنده گان و دست اندرکاران انتخابات پرهیز کنند و خود نیز در مناظره های انتخاباتی به این پیشنهاد ها 

پابند می باشند.

6- نامزدان در صورت داشتن مالحظه ای در مورد نتیجه ی انتخابات، در فاصله میان نتیجه ی ابتدایی و نهایی به روش های 
قانونی و مدنی متوسل می شوند، از کاربرد هرگونه ابزار خشونت پرهیز می کنند و اعالم نتایج نهایی انتخابات شفاف و سالم 

را می پذیرند.
7- با در نظرداشت حاالت حساس کنونی و منافع ملی کشور، نامزد پیروز به منظور ارجگزاری و احساس مسوولیت در برابر 
همه رای دهندگان کشور به مقصد توسعه ی فراگیر، درچارچوب دولت فراگیر وحدت ملی بر اساس شایسته ساالری، پایگاه 

ملی حکومت را وسیع و قوی می سازند.

8- نامزد برنده متعهد می گردد تا در تشکیل دولت آینده، حضور زنان و جوانان در ادارات دولتی را متناسب با قابلیت های 
آن ها مساعد سازد.

9- نامزدان اعالم می دارند که منابع پولی مشروع در جهت مبارزات انتخاباتی و مصارف انتخاباتی شان در چارچوب قانون 
صورت خواهد گرفت.

10- نامزدان و یا نمایندگان با صالحیت شان، برای رسیدگی به حل مشکالت احتمالی روند انتخابات و نتیجه انتخابات تبادل 
نظر می نمایند و به صورت مستمرجلسه های مشترک خواهند داشت.

11- نامزدان ضمن قدردانی از ابتکار اجندای ملی، در برگزاری این کنفرانس ملی امیدوار اند که اعالم این تفاهمنامه در تحقق 
هدف های آن - که برگزاری انتخابات با اعتبار و انتقال مسالمت آمیز می باشد- موثر واقع شود.

و من اهلل التوفیق

بیشتر  و هماهنگی  زمینۀ همکاری  مواد مخدر می خواهد  با  مبارزه  وزارت 
همسایه  کشورهای  کند.  فراهم  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  را  منطقه یی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  منطقه یی  مشترک  راهکار  بدون  می گویند  افغانستان 

امکان ندارد.
نماینده گان کشورهای روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه روز 
سه شنبه )8 دلو/ ۲8 جنوری( در کنفرانس دو روزه در کابل گردهم آمده اند. 
نمایندگان روسیه و ایران در این نشست از قربانی ها و زیان های مواد مخدر 

افغانستان سخن گفتند.
مبارز راشدی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این کنفرانس گفت: 
»خواست ما از کشورهای همسایه این است که ما باید تنفیذ قانون و ردگیری 
را  تغییراتی  بتوانیم  ما  امیدوارم  کنیم.  بیشتر  را  منطقه  قاچاقبران  پیگیری  و 

بیاوریم.«
افغانستان تولید کننده بیش از 9۰ درصد مواد مخدر جهان است و این مواد 
مخدر توسط قاچاقچی ها از طریق کشورهای همسایه افغانستان به سراسر 
جهان انتقال داده می شود. کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به ریشه کن 
ساختن کشت مواد مخدر تاکید دارند، اما حکومت افغانستان مبارزه با این 

پدیده را بدون پیگیری قاچاقبران دشوار عنوان می کند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت اولویت کاری او این است که از 
اما  دهد.  کاهش  را  افغانستان  در  کوکنار  بدیل، کشت  معیشت  دادن  طریق 
در چند سال گذشته ارائه کشت بدیل تغییری در محصوالت کوکنار ایجاد 

نکرده است.
3۰ هزار قربانی

اخیراً رییس دفتر ایاالت متحده امریکا برای نظارت بر بازسازی افغانستان 
)سیگار( هشدار داد که کشت کوکنار بیشتر شده و این خطر وجود دارد که 

این کشور به یک »دولت مواد مخدر – جنایتکار« تبدیل شود.
سفیر روسیه در این نشست به خبرنگار دویچه وله گفت که این کشور بهای 

سنگینی را از مواد مخدر تولید شده در افغانستان می پردازد.
اندری اویستیسیان، سفیر روسیه در افغانستان گفت: »من به شما رقم افرادی 
را می دهم که همه ساله در روسیه می میرند. ساالنه 3۰ هزار شهروند روسی 

توسط هیرویین افغانستان می میرند، این یک رقم بسیار زیاد است.«
این دیپلمات روس گفت که مواد مخدر افغانستان از طریق روسیه قاچاق 
نمی شود، بلکه در این کشور به مصرف می رسد و روسیه به بازار مصرفی 

مواد مخدر افغانستان تبدیل شده است است.
با  مبارزه  به  کشورها  همه  از  بیشتر  کشور  این  که  کرد  تاکید  روسیه  سفیر 
کشت و قاچاق مواد مخدر متعهد است و در این راستا با افغانستان همکاری 

خواهد کرد.
کار مشترک

به  نشست  این  در  افغانستان  در  ایران  سفیر  بهرامی،  رضا  حال،  همین  در 
قاچاق مواد  با  مبارزه  قربانی را در  بیشترین  خبرنگاران گفت که کشورش 

مخدر متحمل می شود.
مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت  با  مبارزه  حل  راه  گفت  بهرامی  رضا  محمد 
همکاری منطقه یی می طلبد و یک کشور نمی تواند به تنهایی از عهده مبارزه 
با این پدیده بیرون شود....                                         ادامه صفحه 7

وزارت مبارزه با مواد مخدر:

 کشورهای منطقه در مبارزه 
با مواد مخدر همکاری کنند

تفاهم نامه انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

در پیوند به انتخابات و ایجاد دولت وحدت ملی
8 دلو 28/1392 جنوری 2014 ؛ کنفرانس اجندای ملی- کابل


