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»اجندای ملی می تواند مردم افغانستان را 
صفحه 6دور یک محور جمع کند«

صفحه 6

زنگ مبارزه به صدا درآمد

»رسانه ها بی طرف باشند«

افغانستان بايد با انتخابات پيش رو يک گذار مؤفقانه به 
فردای با ثبات داشته باشد.

بر  آن  مسووليت  كه  دارد  تدبير  به  نياز  گذارمؤفقانه 
دوش نخبه گان كشور می باشد. نخبه گان با هم انديشی، 
قدم به قدم آزمون های بزرگ را به تجربه می گيرند كه 

انتخابات پيش رو و ايجاد دولت وحدت ملی در نتيجۀ آن، به معنی 
گذار مؤفقانه می باشد.

از آنجايی كه ما در شرايط موجود در كشور، به شگاف های عميق 
قشر  پس  می باشيم،  مواجه  اقتصادی  و  امنيتی  اجتماعی،  سياسی، 
تفاهمی در كشور  راه اندازی يک دموكراسی  به  ما  سياسی- مدنی 
ضرورت دارند. دموكراسی تفاهمی يی كه در آن هم رقابت باشد، هم 

مشاركت، هم احترام باشد، هم ارتباط، هم تحمل پذيری باشد و هم 
مشورت، هم يادگيری باشد و هم همديگر پذيری.

در نفس دموكراسی تفاهمی، نحوۀ گزينش و تصميم گيری، رويكرد 
ديدگاه های  ساختن  برای  نو  روش  و  رهبری  نقش  برای  جديد 

مشترک نهفته می باشد.
امروز ما در آستانۀ تحوالت بزرگی كه در پيش داريم، دقيقًا با همين 

گذشت  و  همگرايی  و  فكری  هم  اوصاف 
برای  را  منطقی تری  مسير  و  راه  می توانيم 
رسيدن به فرداها شناسايی و طرح نماييم. ما 
بايد به افغانستان از منظر ديگری بپردازيم. با 
توجه به فرصت و روزنه يی كه در پيش داريم، 
بايد  ارزيابی نماييم. ما قطعًا و  برماست تا خود را آماده و مجدداًٌ 
به يک استراتيژی كالن ملی بينديشيم و به نخبه گان انديشه ورز اين 
سرزمين موقع بدهيم تا با تدبير همراه با مسووليت در گذار مؤفقانۀ 
افغانستان به آينده های درخشان، نقش كليدی ايفا كنند. در اين راستا 

غير از موفقيت چاره يی نداريم.

پیام احمدولی مسعود در آغاز مبارزات انتخاباتی:
 در شرایط کنونی به"دموکراسی تفاهمی" ضرورت داریم 

رسانه ها باید بیشترین فعالیت خود را 
در این مرحلۀ حساس روی اطالع رسانی 
به مردم متمركز سازند تا مردم با دست 
آوردن اطالعات دقیق از نامزدان، انتخاب 

درستی داشته باشند.
نباید فراموش كرد كه نقش نظارتی نباید 
محدود به مركز و شهرهای بزرگ باشد؛ بل 
نظارت و گزارش دهی باید در بیرون شهرها 

نیز انجام شود«.



برای  كه  سخنرانی يی  در  كرزی  رييس جمهور 
تاريِخ پنجم دلو داشت، اظهار  به  اصحاب رسانه ها 
كرد كه موافقت نامۀ امنيتی افغانستان و امريكا، هماننِد 
معاهداِت گندمک و ديورند است كه بر اساس آن 
دو معاهده، افغانستان ناگزير شد در پهلوی استقالل 
خويش، بخشی از سرزمين های خود را نيز به هند 

بريتانيوی واگذار كند. 
سخن  اين  كشور  شهرونداِن  از  برخی  شايد 
با  كه  كنند  فكر  و  بگيرند  جدی  را  رييس جمهور 
از  بخشی  افغانستان  امنيتی،  موافقت نامۀ  امضای 
می دهد.  از دست  را  ملِی خود  يا حاكميت  اراضی 
اما برای روشن شدن مسأله، نياز است تا نگاهی به 
امنيتی  دو معاهدۀ گندمک و ديورند و موافقت نامۀ 
قرينه سازی  اين  كه  شود  معلوم  تا  شود،  انداخته 

كرزی صحت دارد يا نه.
محمد  امير  ميان   1879 سال  در  گندمک  معاهدۀ 
هند  و  خان  شيرعلی  امير  فرزند  خان  يعقوب 
محمد  غبار،  روايت  بر  بنا  گرديد.  امضا  بريتانيوی 
يعقوب خان با امضای اين معاهده، يک سلسله جباِل 
صعب العبور را با ساكنين دلير آن كه سپر افغانستان 
در شرق كشور در مقابل مقابل هجوم استعمار بود، 
كنارۀ  تا  خيبر  درۀ  جاجی،  ابتدای  تا  كرم  عالقۀ  با 
شرقی هفت چاه، لندی كوتل و سيبی و پشين را تا 
كوه كوژک، همراه با استقالل كشور رسمًا و يک جا 
تعهد  انگليس  برابر،  در  كرد.  تسليم  انگليس  به 
نمود كه ساليانه مبلغ شش صدهزار روپيه به امير و 

جانشيناِن او بپردازد. 
جانب  از  را  موافقت نامه  اين  كه  كسی  كيوناری، 
از  از امضای آن، سرمست  انگليس امضا كرد، پس 
بادۀ پيروزی به وايسرای هند نوشت: »اين معامله با 
امير محمد يعقوب خان طوری انجام شد كه گويا با 

رييس يک قبيلۀ سرحدی انجام شده باشد.« 
از  پس  سال   14 درست  كه  ديورند  معاهدۀ  اما  و 
امير  ميان   1893 سال  در  يعنی  گندمک  معاهدۀ 
رسيد،  امضا  به  بريتانيوی  هند  و  خان  عبدالرحمن 
هند  به  را  افغانستان  قلمرو  از  ديگری  بخش 
بريتانيوی واگذار كرد. بر اساس اين معاهده كه غبار 
افغانستان  می خواند،  مالنصرالدين!  معاهدۀ  را  آن 
مناطق وسيعی را در سرزمين هايی كه قبايل وزيری 
انگليس ها  به  كاماًل  می كردند،  زنده گی  مسعودی  و 
كشوری  هميش  برای  ترتيب  بدين  و  كرد  واگذار 
مقداری  امير  برابر،  در  گرديد.  خشكه  به  محصور 
پول از انگليس ها به دست می آورد كه بيشتر آن پول 

نيز صرف تجمالت دربار می گرديد. 
اكنون پرسش اين است: اين دو معاهده چه شباهتی 
به موافقت نامۀ امنيتی يی دارند كه جناب كرزی امضا 
كردِن آن را شبيه امضا نمودِن معاهدات گندمک و 

ديورند می داند؟ 
نخست بايد تذكر داد كه برخالف معاهدات گندمک 
استقالل خارجی  انگليس در آن وقت  و ديورند كه 
افغانستان را به رسميت نمی شناخت، در موافقت نامۀ 
امنيتی ميان افغانستان و امريكا هر دو طرف به حيث 
دو كشور كه دارای حاكميت ملی و استقالل هستند، 
اين  ادبياِت  هم چنان  و  گرفته اند  قرار  مورد خطاب 
موافقت نامه كاماًل برابر با معيارهای ديپلماسی مدرن 
و روابط بين المللی ست كه از احترام متقابِل دو طرف 

نسبت به يک ديگر حكايت می كند.
خارجۀ  وزارت  وب سايت  در  كه  متنی  اساس  بر 
موافقت نامۀ  دوم  مادۀ  شده،  نشر  افغانستان  دولِت 

امنيتی چنين صراحت دارد:

افغانستان،  در  ثبات  و  امنيت  تقويت  برای  »طرفين 
ثبات  و  صلح  در  سهم گيری  تروريسم،  با  مبارزه 
منطقه يی و بين المللی و ارتقای توان مندی افغانستان 
برای دفع تهديدات داخلی و خارجی عليه حاكميت، 
امنيت، تماميت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر 
همكاری های  تقويت  به  كشور،  اين  اساسی  قانون 
اياالت  نيروهای  ادامه می دهند.  با يک ديگر  نزديک 
متحده هيچ گونه عمليات محاربوی را در افغانستان 
اجرا نمی كنند، مگر اين كه طرفين طور ديگری توافق 

كنند«. 
كه  می شود  برداشت  به خوبی  دوم  مادۀ  بنِد  اين  از 
امضای اين موافقت نامه نه تنها تهديدی برای تماميت 
برای  بلكه  نيست،  كشور  ملی  حاكميت  و  ارضی 
واقع  مثمر  نيز  آن  بيشتر  هرچه  تثبيت  و  تحكيم 
كه  می سپارد  تعهد  امريكا  جانب  زيرا  شد؛  خواهد 
ارتِش افغانستان را حمايت و تجهيز می كند تا حدی 
كه بتواند در برابر هرگونه تهديد داخلی و خارجی 

ايستاده گی كند. 
مورد  در  موافقت نامه  اين  ششِم  مادۀ  در  هم چنان 
آمده  افغانستان چنين  به  تجاوز كشورهای خارجی 
است: »برخالف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان 
و  بيگانه  كشورهای  تجاوزات  دست خوش  همواره 
استفادۀ نيرو توسط دولت های خارجی و گروه های 
اين  سرحدات  از  بيرون  در  كه  است  شده  مسلح 
اين  حمايت  مورد  يا  و  بوده  پايگاه  دارای  كشور 
دولت ها قرار داشته اند. مطابق اين قرارداد، طرفين 
عليه  تهديد  يا  مسلح  نيروی  از  استفاده  هرگونه  با 
تماميت ارضی، استقالل سياسی افغانستان، به شمول 
حمايت از گروه های مسلح از جمله تأمين پناهگاه 
يا  و  خارجی  كشور  يک  سوی  از  تسليحات  يا  و 
مقابله می كنند. طرفين  قويًا  ديگر،  گروه های مسلح 
توافق می كنند تا در زمينۀ تحكيم قابليت های دفاعی 
ملی،  حاكميت  عليه  تهديدات  برابر  در  افغانستان 
تماميت ارضی يا استقالل سياسی اين كشور، با هم 

همكاری كنند«. 
تعهد  امريكا  جانب  ماده،  اين  ديگر  بندهای  در 
نيروهای  توان مندسازی  و  تقويت  به  كه  می سپارد 
مسلح افغانستان، مطابِق معيارهای ناتو ادامه می دهد 
شدن  مواجه  صورت  در  كه  می پذيرد  هم چنان  و 
به  فوری،  به صورت  خارجی،  تجاوز  با  افغانستان 
مشورت و همكاری افغانستان، واكنش های مناسب 
سياسی، اقتصادی و نظامی را به منظور جلوگيری از 

تجاوز خارجی اتخاذ می كند. 
كه  امنيتی  موافقت نامۀ  همه جانبۀ  تحليِل  و  بررسی 
بيرون  مقال  اين  حوصلۀ  از  است،  ماده   26 دارای 
است، اما اگر به همين دو سه نمونۀ اندک از مفاد اين 
موافقت نامه نيز توجه كنيم، درمی يابيم كه هيچ نوع 
قرينه و شباهتی ميان موافقت نامۀ امنيتی و معاهداِت 
ندارد. در آن دو معاهده،  گندمک و ديورند وجود 
افغانستان حاكميت ملی و تماميت ارضِی خود را از 
دست داد، در حالی كه اين موافقت نامه می كوشد تا 
ضمانت های عملی را برای ثبات و تحكيم حاكميِت 

ملی در كشور ارايه دهد. 
انجام  را  قرينه سازی  اين  كرزی  رييس جمهور  چرا 

می دهد؟ 
موافقت نامۀ  محتوای  از  كرزی  آقای  شک  بدون 
متِن معاهداِت گندمک  احتماالً  آگاه است و  امنيتی 
و ديورند را نيز خوانده و يا اگر هم نخوانده، الاقل 
همين قدر می داند كه در اثر آن دو معاهده، افغانستان 
دريافت  برای  پس  داد.  دست  از  را  سرزمين هايی 

جناب  رويكرد  بر  اندكی  بايد  پرسش،  اين  پاسِخ 
كرزی نسبت به امضای اين معاهده از زمان امضای 

معاهدۀ استراتژيک، درنگ نمود. 
به  مربوط  موضوعات  بود،  قرار  امر  ابتدای  در 
همكاری های  موافقت نامۀ  درج  امنيتی،  موافقت نامۀ 
موافقت نامه،  آن  امضای  با  و  شود  استراتژيک 
موضوعات مربوط به موافقت نامۀ امنيتی نيز به تأييد 
دو كشور برسد؛ اما بنا بر مخالفت رييس جمهور، قرار 
شد تا موافقت نامه جداگانه يی در رابطه با موضوعات 
امنيتی به امضا برسد و كرزی وعده سپرد كه برای 
را  مشورتی  لويه جرگۀ  افغانستان،  مردم  نظر  گرفتن 
فرا  امنيتی  موافقت نامۀ  مورد  در  رای زنی  به خاطر 
و  بحث  از  پس  و  شد  داير  لويه جرگه  می خواند. 
تبادل نظر، تمام نماينده گاِن لويه جرگه موافقت شان 
را برای امضای اين پيمان ابراز نمودند و كرزی را 
در آخرين روز لويه جرگه غافل گير ساختند. احتماالً 
مشوره يی  جرگه،  لويه  می كرد  فكر  جمهور  رييس 
اين موافقت نامه می دهد ـ كه چنين  از امضای  غير 
نشد. پس از اين بود كه بهانه گيری ها آغاز گرديد؛ 
موافقت نامه يی كه به گفتۀ مشاور امنيت ملی كرزی، 
آقای اسپنتا، 90 درصد مفاد آن نهايی گرديده بود، 
و  بود  داده  آن  امضای  به  رای  هم  جرگه  لويه  و 
اپوزيسيون  و  كشور  پارلمان  در  مردم  نماينده گان 
به  هستند،  آن  امضای  خواهاِن  همه  دولت  سياسی 
يک باره از جانب كرزی مردود اعالن شد و همسنِگ 
معاهدات گندمک و ديورند قلمداد گرديد. كرزی با 
اين قرينه سازی، به شعور مردم افغانستان توهين روا 
داشته؛ زيرا او می پندارد كه تنها وی از نياِت نهفته 
در پِس موافقت نامۀ امنيتی آگاه است و ديگران همه 

بی خبر اند. 
بی هيچ ترديدی می توان گفت كه كرزی با گروگان 
گرفتِن اين موافقت نامه، در پی كسب امتيازاتی خاص 
انتخابات  در  مورد حمايتش  نامزد  يا  برای خودش 
پيش روست و يا هم اين كه عماًل می خواهد با امضا 
جامعۀ  شدن  دلسرد  با  و  موافقت نامه  اين  نشدن 
مردم  به  كمک  و  افغانستان  در  حضور  از  جهانی 
ما، زمينه را برای برگشت مجدد طالبان مهيا سازد؛ 
درست همانند اميرمحمد يعقوب خان كه در آستانۀ 
ارتش  كشور،  مرزهای  به  انگليسی  سربازاِن  ورود 
رخصت  پيشكی  معاش  شش ماه  دادن  با  را  خود 
باقی  انگليس ها  برابر  در  دفاع  بدون  كابل  تا  نمود 
بماند. شايد آقای كرزی نيز می خواهد با ايجاد تنش 
در روابط افغانستان با امريكا و متحدين غربِی ما و 
دلسرد ساختِن آنان از كمک و حمايت افغانستان، به 
تضعيف ارتِش كشور بپردازد تا زمينه برای برگشِت 
مجدد طالبان ـ كه هميشه از آن ها به نام »برادران«ِ 

خود ياد می كند ـ مهيا گردد. 
كشور  در  عامه  اذهاِن  كه  می داند  خوب  كرزی 
اين رو  از  است،  امنيتی  موافقت نامۀ  امضای  موافِق 
كند،  ايجاد  اذهان  در  را  و شک  ترديد  آن  كه  برای 
تاريخ  بدنامِ  معاهدۀ  دو  آن  با  را  موافقت نامه  اين 
افغانستان كه مردم كشور همه از آن دو موافقت نامه 
دارند،  نفرت  نموده اند  امضا  را  آن ها  كه  شاهانی  و 
همسنگ  دو  آن  با  را  يكی  اين  و  می كند  مقايسه 
از جانب جناب  ترفند جديدی ست  اين  می خواند. 
اوضاع  كشانيدِن  تنش  به  برای  كرزی  جاللتمآب 
و  متشنج  اوضاِع  از  شخصی  بهره برداری  و  كشور 

پُرتالطم در كشور. 
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كاوه آهنگر

گندمک، دیورند
 و موافقت نامۀ امنیتی!

 

و  رياست جمهوری  نامزدان  انتخاباتِی  كارزار  امروز 
 48 تا  كه  كارزاری  گرديد؛  آغاز  رسمًا  واليتی  شوراهای 
و  داشت  خواهد  ادامه  رای دهی  پروسۀ  از  قبل  ساعت 
اين فاصله، فرصِت مناسبی خواهد بود تا نامزدان بتوانند 
با  اما  دهند.  توضيح  مردم  برای  را  كاری شان  برنامه های 
هنوز  مانده،  به جا  ديگر  انتخاباِت  از چندين  كه  تجاربی 
سياسی،  سالِم  رقابت های  و  انتخابات  در  كارزار  فرهنگ 
نهادهای  و  انتخاباتی  شكايات  كميسيون  و  نگرفته  شكل 
ناظر همواره از روال و روِش كارزارها شكايت داشته اند 
و نيز نامزدان محترم كمتر توانسته اند كه در فرصت مقرر، 

برنامه و پالن های كاری شان را برای مردم تفهيم كنند.
تفهيم  در  نارسايی ها  اكثر  كه  آن جاست  نكته  نخستين 
نواقِص  و  كمبود  از  ناشی  نامزدان،  سوی  از  برنامه ها 
برنامه های نامزدان است؛ طوری كه اكثر نامزدان، طرح و 
برنامه برای انتخابات ندارند و وقتی طرحی وجود نداشته 
باشد، چه گونه از اين فرصت استفاده صورت گيرد، ورنه 
هر  در  است.  تبليغات  برای  كافی   بسيار  زمانی  ماه،  دو 
برنامه ها  به  كارزار،  ايام  در  مردم  كه  صورت، الزمی ست 
و  برنامه ها  همين  چون  كنند؛  دقت  نامزدان  طرح های  و 
ادارۀ  برای  را  فرد  يک  توانايی  و  قابليت  كه  طرح هاست 
روزهای  واقع  در  كارزار،  روزهای  می دهد.  نشان  كشور 
محک است؛ روزهايی اند كه معلوم می شود چه كسی الزمۀ 
نامزدان  بنابراين، هم  نه.  و چه كسی  دارد  را  كشورداری 
هم  و  برنامه های شان اند  توضيِح  و  تبيين  به  ملزمِ  محترم، 
مردم عزيز ما مكلِف به دقت در اين برنامه ها و دقِت در 

انتخاب نامزد برتر.
الزمی  می نمايد،  آن  به  توجه  و  رعايت  كه  ديگری  نكتۀ 
تمام  در  كه  مسأله يی  است؛  ترويج  و  تبليغ  فرهنگ 
است.  برانگيخته  را  مسووالن  سروصدای  انتخابات ها 
و  بيلبوردها  پوسترها،  توزيِع  و  موضوع همان نصب  اين 
خود  زعِم  به  نامزد  هر  كه  است  انتخاباتی  بروشورهای 
كه  در هر جا  دولت،  و  ملكيت رعيت  به  توجه  بدون  و 
شهرداری  اين بار  هرچند  می چسپاند.  خواست،  دلش 
نامزدی  آن  هر  كه  اند  داده  ساير واليات هشدار  و  مركز 
كه خالف نورم های تعيين شده در ايام تبليغات رفتار كند، 
جريمه خواهد شد؛ اما در صورتی كه نامزدان محترم خود 
يا در واقع، خود  زيبايی سيمای شهر را رعايت نكنند و 
نظر نمی رسد كه چنين  به  نكنند،  تبليغات مدنی را مشق 
بازدارنده هايی كارساز باشد. به هر رو، می طلبد كه نامزدان 
محترم در انتخابات پيش  رو، به اعضای ستاد انتخاباتی شان 
فرهنِگ  خالف  و  بی رويه  تبليغاِت  از  تا  كنند  توصيه 

شهرنشينی خودداری ورزند.
دولتی  و  عامه  امكانات  قرارگرفتِن  اختيار  در  ديگر،  نكتۀ 
در  نگرانی هايی  است.  مشخص  نامزد  چند  يا  و  يک  به 
و  نشود رييس جمهور كرزی  كه  دارند  زمينه وجود  اين 
از  نظرش،  مورد  نامزدان  يا  نامزد  در حمايِت  همراهانش 
امكانات دولتی استفاده كنند. اين مساله در انتخابات دور 
آن  تحقِق  تجربه،  همين  بر  بنا  و  داشت  وجود  هم  پيش 
برای  انتظار نيست. هنوز راهكار مشخصی  از  خيلی دور 
نيز  و  است  نشده  مطرح  پيش آمدی  چنين  از  جلوگيری 
نهادی وجود ندارد كه در صورت وقوِع اين گونه تخلفات، 
از حكومت بازخواست كند. گفته می شود كه نهادهايی كه 
ظاهراً وظيفۀ بررسی چنين تخطی هايی را دارند، خود در 
گرِو رييس جمهور و تيِم اويند كه بنابراين، توقع زيادی از 

اين نهادها وجود ندارد.
سخن آخر اين كه، درست است نامزدان و همكاراِن آنان 
ملزم و مكلف به رعايت نكاتی اند كه در باال از آن ها ياد 
به  كه  است  آن  مردم  همۀ  وظيفۀ  مقطع،  اين  در  اما  شد؛ 
حيث شهروندان اين كشور، در شكل گيری يک انتخابات 
سالم همكاری كنند. به بيان ديگر، ما نيز بايد در ترويج و 
نهادينه كردِن تبليغات روش مند و قانونی سهم بگيريم؛ به 
گونه يی كه نامزدان را بايد از طريق برنامه ها و افكارشان 
بشناسيم و بعد به آن ها رای بدهيم، تخلفات انتخاباتی را به 
نهادهای مسوول گزارش دهيم و در نهايت، سهم خودمان 
را به اندازۀ خودمان، در ايجاد فرهنگ انتخابات ادا سازيم.

آغاِز کارزارهای انتخاباتی 
و نکاِت قابل توجه
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رييس  مرسی،  محمد  توسط  كه  كسی  السيسی،  عبدالفتاح 
اين  ارتش  فرماندهی  سمت  به  مصر  بركنارشده  جمهوری 
تبديل  برای  را  رسمی  گام های  اولين  شد،  برگزيده  كشور 

شدن به رييس جمهوری آتی مصر برداشته است.
به  كه  مصر  جمهوری  رييس  اولين  مرسی،  محمد  زمانيكه 
به  را  السيسی  عبدالفتاح  بود،  شده  انتخاب  آزادانه  صورت 
قول  افسر  اين  كرد،   انتخاب  كشور  اين  دفاع  وزير  عنوام 
داد تا ارتش را از صحنه سياست خارج كند و راه را برای 

دموكراسی مدنی هموار سازد.
كار  از  را  مرسی  السيسی  جنرال  بعد،  سال  يک 
پاسخگويی  درحال  ارتش  كه  كرد  تاكيد  و  بركنار 
است.  انقالبشان  امنيت  برای  مردم  درخواست  به 
به  كه  گفت  ديگر  يكبار  او  بعد،  هفته  سه  درست 
تاكيد  آنها  به  پيدا كرده؛ زمانيكه  سمت مردم تمايل 
كرد تا به خيابان ها بيايند و به او اين اختيار شخصی 
را بدهند كه به اخوان المسلمين حامی اصلی مرسی، 

ضربه بزند.
سپس »ارتشبد« السيسی روز دوشنبه هفته گذشته – 
گام نخست و  سمتی كه همان روز دريافت كرد – 
رسمی خود را برای تبديل شدن به رييس جمهوری 
آزاد«  »انتخاب  بر  ديگر  يكبار  و  برداشت  آتی مصر 
جمع كثيری از مردم و »انجام وظيفه« تاكيد كرد. با 
اين سخنان، او راه را برای اينكه مصر به سمت نوعی 
از حكومت تحت حمايت ارتش سوق يابد،  پيمود؛ 
بهار عربی  احتمال می رفت در جريان  حكومتی كه 

2011 پايان يافته باشد.
ارتشبد السيسی در جريان دو سال زندگی در ميان 
مردم به عنوان وزير دفاع مصر و سپس حاكم دوفاكتو، 

حيله گری يک جاسوس خبره را با ذات سياستمدارانه خود 
را  شهرت  و  قدرت  از  فوق العاده  تركيبی  تا  است  آميخته 
جمال  سرهنگ  كه  پيش  دهه  شش  از  كه  آورد  وجود  به 
عبدالناصر به حكومت پادشاهی مورد حمايت بريتانيا خاتمه 

داد، ديده نشده است.
اما با حركت به سوی به دست گرفتن كنترل امور به عنوان 
و  بزرگتر  بسيار  چالشی  در  السيسی  ارتشبد  كشور،  رهبر 
واسطه  به  كه  السيسی  ارتشبد  است.  وارد شده  خطرناک تر 
رسانه های دولتی و خصوصی به عنوان يک منجی ملی مورد 
تشويق و ترغيب قرار دارد، به دنبال مديريت يک جمعيت 
ياغی و متمرد داخلی است كه شامل افراد مقابل می شوند: 
امتيازاتشان،  و  ويژه  حق  گرفتن  درنظر  بدون  نخبگان 
درميان  اولين شخص  عنوان  به  را  السيسی  كه  جنرال هايی 
همچنان  كه  مردم  از  عظيمی  بخش  می بينند،  هم رده هايش 

دست كم  می بخشند،  قدرت  تظاهرات  به  می كنند  احساس 
را  جديد  دولت  علنا  كه  مرسی  حاميان  از  تن  هزار  صدها 
انكار می كنند و يک طغيان تروريستی كه برای خنثی كردن 

هرگونه اميد برای برقراری ثبات ديده می شود.
در  اوكالهما  سياسی  علوم  دانشگاه  از  شهاته«،  اس.  »سامر 
آمريكا می گويد: به گمانم اقتصاد هم چنان درنهايت برای هر 
كسی كه در راس حكومت قرار بگيرد يک موضوع الينحل 
خواهد بود چراكه تمامی مسايل مشابه قيام 2011 همچنان 
از  گذاشته شدنشان  كنار  جوانان،  بيكاری   – دارد  ادامه  هم 

سرويس های  پرطمطراق  و  حد  از  بيش  فعاليت  سياست، 
مدنی و كمک  هزينه های مالی و سوبسيدهای بی ثبات برای 

مواد غذايی و انرژی.

او می افزايد: حاال، تداوم اين تظاهرات اعتراضی و خشونت ها 
هرگونه اميدواری برای يک بهبود سريع در بخش حساس 
توريسم و گردشگری را از ميان برده است و هيچكس برای 
برداشتن گام هايی ناراحت كننده و ضروری كه الزم هستند، 
تمايلی ندارد تا با اين اقدامات كشور را به جلو سوق دهند.
كه  می پردازند  مساله  اين  بيان  به  السيسی  ارتشبد  حاميان 
موقعيت و جايگاه او به عنوان يک قهرمان ملی و كاريزماتيک 
تا مشكالت را حل كند. احمد  قادر خواهند ساخت  او را 
تلويزيونی  مصاحبه  جريان  در  مصری  اقتصاددان  النقار، 
بيان  با  السيسی  رياست جمهوری  دورنمای  درباره  اخيرش 

يک ضرب المثل مصری گفت: آنهايی كه عاشق شما هستند، 
به خاطر شما سنگ هم می بلعند و دشمنانتان اميدوارند كه 
فرمان  صدور  كه  ندارد  اهميتی  شويد.  مرتكب  اشتباه  يک 
ايجاد اصالحات اقتصادی چقدر تلخ باشد، اگر كه از جانب 
شخصی باشد كه مردم عاشقش هستند آنها اين اصالحات را 

مورد حمايت قرار خواهند داد.
اما خالد شاه، سردبير روزنامه اليوم السابع، روزنامه مردمی و 
مشكل  انتظارات،  می گويد:  السيسی،   ارتشبد  حامی  مشهور 
اين   – كند  فصل  و  حل  را  آنها  السيسی  بگذاريد  هستند. 
ايده درميان مردم هم اكنون بسيار خطرناک است. آرزوها و 

انتظارات بسيار بزرگ عملی نخواهند شد.
ارتشبد السيسی درباره سياست ها يا تفكراتی كه ممكن است 
می كند،  پيگيری  را  آنها  مصر  رييس جمهوری  عنوان  به  او 
هيچ نشانه  يا عالمتی را ارائه نكرده است. بارزترين كاراكتر 
به عنوان حاكم  فعاليتش  السيسی در شش ماه  و شخصيت 
دوفاكتو در دولت مصر از زمان به دست گرفتن زمام امور 
به  و  اخوان المسلمين  مرگبار  و  بی رحمانه  سركوب  اغلب 

صورت گسترده مخالفان ليبرال بوده است.
در  شركت  برای  تقريبی  و  نسبی  انتظار  اما 
السيسی،  ارتشبد  رياست جمهوری  انتخابات 
او  زمانيكه  شد؛  تاييد  گذشته  دوشنبه  روز 
رياست يک نشست را با حضور جنرال های 
ارشد برعهده داشت تا كانديداتوريش در اين 
انتخابات از سوی آنها مورد ستايش و مدح 
قرار گيرد. شورای عالی نيروهای مسلح مصر 
در بيانيه ای مبارزات انتخاباتی السيسی را يک 
الزام و تعهد خواند و اعالم كرد كه ارتشبد 
السيسی آن را يک خواهش و تمايل دانسته 

كه نيازمند رضايت و موافقت است.
در  ديگر  كانديدای  دو  دست كم  اگرچه، 
حضور   2012 رياست جمهوری  انتخابات 
می توانند  برخی ها  عقيده  به  كه  داشتند 
ارتشبد السيسی را از تبديل شدن به ششمين 
رييس جمهوری مصر بازدارند و اجازه ندهند 
تا او به عنوان پنجمين فرمانده ارتش رياست 

كشور را برعهده بگيرد.
عليه  تندی  واژه های  از  السيسی  ارتشبد 
انتقادهای دولت باراک اوباما، رييس جمهوری امريكا درباره 
استفاده  او  اسالم گرای  حاميان  سركوب  و  مرسی  بركناری 
پست  واشنگتن  روزنامه  با  يی  مصاحبه  در  او  است.  كرده 
در اگست 2013 گفت: شما مصريان را ترک كرديد. شما به 
مصريان پشت كرديد و آنها اين مساله را فراموش نخواهند 
كرد. شما حاال می خواهيد بار ديگر به مصريان پشت كنيد؟

اما او با همتايان نظامی غربی خود همچنان روابط نزديكی 
آمريكا آموزش ديده و  انگليس و  نظامی  او در كالج  دارد. 
از عامالن مهم  به عنوان رييس اطالعات ارتش مصر يكی 
ارتباطی ميان رهبران ارتش مصر و اسراييل به شمار می رفت.

فعاليت نظامی السيسی همزمان با گريختنش از شرايط سخت 
آغاز شد. السيسی در 19 نومبر 1954، زاده شد و در كوچه 

پس كوچه های خاک آلوده و پرجمعيت در نزديكی القماليه، 
نظامی  دوستان  يافت.  رشد  پايتخت  قاهره  در  منطقه ای 
بازاری  در  خرده پا  غرفه داری  پدرش  می گويند  السيسی 
گوناگون  نسل های  حمايت  مورد  بازاری  خان الخليلی،  در 
دبيرستان  در  موقعيت  كسب  با  السيسی  بود.  توريست ها 

نيروی هوايی مصر موفق شد شغل پدرش را پيش نگيرد.
دوستان نظامی ارتشبد السيسی می گويند: او وظايف مذهبی 
در  و  می گذارد  شراكت  به  مصريان  ساير  با  خود  دينی  و 
همسرش  برمی خيزد.  نماز  برپايی  برای  بامداد   5 ساعت 
البته  و  مصر  جمهوری  روسای  ساير  همسران  برخالف 
بجز همسر مرسی، روسری به سر دارد. درحاليكه روسای 
جمهوری سابق و پيشين مصر برخی اوقات اسالم و مبانی 
دينی را در سخنرانی ها يا وجهه عمومی خود می گنجاندند 
– بارزترين آنها انور سادات، رييس جمهوری پيشين مصر 

بود- ارتشبد السيسی از آيه های قرآن اكثرا استفاده می كند.
ارتشبد السيسی پيش از آنكه وزير دفاع مصر شود، مدارج 
كشور  اطالعات  رياست  پست  به  رسيدن  برای  را  ترقی 
است  او ممكن  نخبگان می گويند  از  برخی  پيمود؛ جاييكه 
در آنجا نيرنگ ها و تزويرهای سياسی خود را پرورش داده 
از مجبور  بهار 2013، درست چندماه پيش  پايان  باشد. در 
ساختن مرسی برای كناره گيری،  السيسی علنا بر تعهد خود 
كرد و  تاكيد  موانع مجددا  ارتش پشت  نگهداشتن  بر  مبنی 
هشدار داد كه مداخله ارتش در سياست می تواند كشور را 

به عقب بازگرداند.
ارتشبد السيسی به عنوان مخالف مرسی،  به بيان اين مساله 
پرداخت كه تظاهرات اعتراضی ممكن است با اينحال او را 
شانه  بار  ميليون ها  از  پس  و  دهد.  سوق  مداخله  به سمت 
ژوئيه  سوم  در  نهايت  در  واكنش،  و  پاسخ  از  كردن  خالی 
اولين گزينه  ارتش همچنان  نيروهای  اعالم كرد كه   ،2013
فاصله  و  جستن  دوری  برای  نياز  و  ضرورت  اعالم  برای 
كه  می كند  احساس  اما  هستند  سياسی  اقدامی  از  گرفتن 
و  تخريب  از  كشور  نجات  برای  مردمی  درخواست های 

اضمحالل او را مجبور ساخته تا مداخله كند.
ارتشبد السيسی به عنوان رييس جهموری مصر بايد يكسری 
آنهايی  از  پيچيده تر  بسيار  كه  كند  مديريت  را  خواسته ها 
است كه او به عنوان افسر ارتش و حتی روسای جمهوری 
پيشين مصر در برهه ای از ناآرامی ها و بحران ها با آنها روبرو 
ناكامی های سيستمی را كه در آن  انقالب،  بوده اند. غوغای 
هر موسسه يی از دولت به صورت شبه مستقل برطبق منافعش 

عمل می كند، برجسته كرده است.
در  برنارد  زنان  كالج  در  سياسی  علوم  استاد  القباشی،   منا 
تغيير  در  مدام  كه  است  جامعه ای  اين  می گويد:  نيويورک 

است و رام  شدنی به نظر نمی رسد.
كه  مصر  سابق  ديكتاتور  مبارک،  حسنی  به  اشاره  با  وی 
رياست جمهوری  اين  می گويد:  شد،   بركنار   2011 سال  در 
كرد  ايجاد  عبدالناصر  جمال  كه  نيست  سلطنت طلبانه يی 
با  السيسی  بردند.  ارث  به  را  آن  مبارک  و  سادات  انور  و 
بود،  مواجه  آن  با  مبارک  آنچه  از  متفاوت   كاماًل  سيستمی 

روبروست.

اعالم نامزدهای جایزه 
صلح نوبل

اعطای مدال شجاعت به 
مالله یوسف زی

دبیرکل ناتو:
 روابط با روسیه اولویت ماست

مالله يوسف زی نوجوان 16 ساله كه 
انتشار كتابش در پاكستان ممنوع شده ، 
به عنوان برنده  مدال شجاعت اخالقی 

»آن فرانک« انگلستان معرفی شد.
نوجوان  دختر  يوسف زی،  مالله 
گلوله   اصابت  مورد  كه  پاكستانی 
طالبان  تروريستی  گروه  نيروهای 
فعال  به  تبديل  اكنون  و  گرفت  قرار 
برنده   شده ،  انگليس  در  بشر  حقوق 
فرانک«  »آن  اخالقی  شجاعت  مدال 
حالی  در  اين  است.  شده  انگلستان 
كتاب  انتشار  رسيده  خبر  كه  است 

پاكستان  در  هستم«  مالله  »من  زندگی نامه  
اين كشور  با مخالفت شديد سياستمداران 

مواجه شده است.
كتاب خاطرات مالله قرار بود روز دوشنبه 
اين  اما  پيشاور رونمايی شود،  دانشگاه  در 
مراسم به دستور دو نفر از مقام های دولتی 

پاكستان لغو شد.
دليل  به   2012 سال  يوسف زی  مالله 
محدوديت های  و  فشارها  به  اعتراض 
دختران ،  تحصيل  درباره  طالبان  نيروهای 
مورد اصابت گلوله  آن ها از ناحيه  سر قرار 

گرفت.

به گزارش گاردين،  او كه برای انجام عمل 
ماندگار  آن جا  انگليس شد ،  راهی  جراحی 
خود  خاطرات  اساس  بر  را  كتابی  و  شد 

منتشر كرد.
پدر مالله »ضياء الدين يوسف زی« به جای 
اجرای  كه  مراسمی  در  ساله اش   16 دختر 
آن را »نوامی هريس« برعهده دارد ، شركت 
دريافت  را  فرانک«  »آن  جايزه   و  می كند 

می كند.
نامزد  گذشته  سال  پاكستانی  نوجوان  اين 
دريافت جايزه صلح نوبل شد. همچينين در 
بخش بهترين كتاب غيرداستانی جوايز ملی 

كتاب بريتانيا برنده شد.

امريكا، رييس سياست خارجی  امنيت ملی  آژانس  مقاطعه كار سابق 
اتحاديه اروپا و نخست وزيران كوزوو و صربستان توسط صلح سبز 
و رهبران سوسياليست برای دريافت جايزه صلح نوبل سال جاری 

ميالدی نامزد شده اند.
سابق  مقاطعه كار  اسنودن،  ادوارد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آژانس امنيت ملی امريكا كه هم اكنون در روسيه است، رسما از سوی 
گروه صلح سبز در پارلمان اروپا به خاطر تالشش برای حفاظت از 
حقوق جهانی مردم از جمله حق آزادی بيان و حريم خصوصی نامزد 

دريافت جايزه صلح نوبل 2014 شده است.
اسامی كاترين اشتون، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا به همراه 
ايوكا داچيچ، نخست وزير صربستان و هاشم تاچی، همتای كوزوويی 
وی نيز از سوی هانس اسووبودا، رييس گروه قدرتمند دموكرات ها و 

سوسياليست ها در پارلمان اروپا ارائه شده است.
آشتون توافقی مهم را ميان كوزوو و صربستان در سال گذشته ميالدی 
ميانجی گری كرد كه هدف آن خاتمه دادن به درگيری ها و تنش ها در 

بالكان بود.
اسووبودا گفت كه داچيچ و تاچی بايد صلح نوبل را ببرند نه به خاطر 
دستاوردی كه به دست آمده بلكه به خاطر اينكه اين جايزه خود يک 
انگيزه و محرک است و احتماال  آخرين گام برای ضرورت صلحی با 

دوام در منطقه بالكان به شمار می رود.
ضرب االجل برای ارائه اسامی نامزدها اول فوريه بود كه هشت ماه 

پيش از اعالم فرد برند محسوب می شود.

دبيركل ناتو روز شنبه در كنفرانس امنيتی مونيخ اعالم كرد، توسعه 
روابط با روسيه اولويت اصلی ناتوست »اما ما از تمام اين همكاری 

بالقوه استفاده نمی كنيم.«
ناتو  دبيركل  راسموسن،  فوگ  آندرس  روسيه،  صدای  گزارش  به 
گفت: روابط با روسيه از اولويت های مهم و كليدی ناتو است. اما 
امروزه ما از اين رابطه بالقوه به صورت مطلوب استفاده نمی كنيم. 
ما جايگاه واضحی داريم؛ خواه اين يک رابطه و همكاری سرد و 

رسمی باشد خواه يک تمايل به سمت ايجاد رابطه ای استراتژيک.
و  ائتالف  ميان  مناقشه يی  مورد  مسايل  همچنان  افزود:  راسموسن 

مسكو وجود دارد.
موشک های  استقرار  درباره  خود  نگرانی  اعالم  با  همچنين  وی 
اسكندر در نزديكی كاليننگراد روسيه، گفت: ما بايد از تهديد كردن 
يكديگر امتناع كنيم. در روابط استراتژيک ما نبايد حرفی از اسلحه 
باشد. روسيه و ناتو بايد درباره استقرار سيستم دفاع موشكی ناتو در 

اروپا به توافق برسند.
ادامه گفت: ما می دانيم كه مسكو نگران اين است  ناتو در  دبيركل 
كه اين سيستم ممكن است سيستم بازدارنده اش را تضعيف كند. من 
همچنين از روسيه می خواهم تا درباره مساله نيروهای مسلح مورد 
مناقشه به گفت وگو بپردازد. روسيه اعالم كرده كه هيچگاه بار ديگر 
به معاهده كنوانسيون نيروهای مسلح در اروپا عمل نمی كند. ما بايد 

در اين باره به گفت وگو بپردازيم.

دیویددی.کرکپاتریک-روزنامهنیویورکتایمز

السیسی به دنبال نقشی خطرناک تر؛ 

ریاست جمهوری مصر



           محمد حسین زاده
همان طور كه از عنواِن اين نوشته برمی آيد، در 
از  تصويری  تا  كرد  خواهم  كوشش  مقال  اين 
مكتب تاريخ نگارِی آنال ارايه دهم تا تعامالِت 
هرچه  اجتماعی  علوم  با  تاريخی  رويكرد  اين 

بيشتر آشكار شود. 
كه  را  تأثيراتی  ابتـدا  منظور،  اين  برای 
اجتماعی  علم  دانشمندان  از  آنال  انديشمندان 
وبر  ماكس  و  موس  مارسل  دوركيم،  جمله  از 
برگرفته اند را برشمرده ام و در ادامه، دو كتاب 
به  توجه  با  را  آنال  تاريخ نگاران  از  كالسيک 
نموده ام  معرفی  اجتماعی  علوم  با  آن ها  قرابِت 
ميان  در  كه  جديدی  گرايش های  پايان  در  و 
تاريخ نگاران آنال وجود دارد را معرفی خواهم 

كرد.
در  پيشين  گرايِش  دو  سنتز  می توان  را  آنال 
فالسفۀ  يک سو  در  دانست.  تاريخ نگاران  ميان 
تاريخ قرار داشتند كه در تالش برای فهم تاريخ 
متافيزيک  پيش فرض های  درگير  ولی  بودند، 
تاريخ نگاران  ديگر،  سوی  در  ماندند.  باقی 
پوزيتويست قرار داشتند كه بر پژوهش تجربی 

صرف بر روی وقايع تاريخی تأكيد داشتند.
هانری بِر، يكی از پيشگامان مكتب آنال در بيان 
اين سنتز به تعريف دقيق از نظريه نزديک شد. 
او برخالف پوزيتويست ها بر تقدم نظريه تأكيد 
بيان كرد كه  تاريخ  از فالسفۀ  انتقاد  كرد و در 
دقيقی  و  معتبر  روش شناسی  با  كه  »نظريه يی 
و  ملموس  شرايط  بررسی  به  و  نباشد  همراه 

عينی نپردازد، بی حاصل است«.)پيران، 1372(
نظريه در نزد انديشمندان آنال با آن چه فالسفۀ 
داشت.  تفاوت  نيز  می پرداختند  آن  به  تاريخ 
متافيزيكی  تفكرات  به  كمتر  آنال  انديشمندان 
در مورد تاريخ می پرداختند و در جست وجوی 
علوم  در  مطرح  انديشه های  بر  بيشتر  نظری، 
علوم  انسانی،  جغرافيای  ويژه  به  هم جوار 
داشتند.  توجه  فلسفه  البته  و  اقتصاد  اجتماعی، 
آنال  انديشمندان  نزد  در  نظريه  كه  طوری  به 
نظريات  و  تاريخی  تفكرات  از  سنتزی  اغلب 
بنابراين  است.  هم جوار  علوم  دستاوردهای  و 
علوم  در  آنال  تاريخ نگاران  يافته های  متقاباًل 

هم جوار تأثير قابل توجهی خواهد داشت.
در سال هايی كه آنال در آن متولد شد، سالنامۀ 
منتشر  را  آن  دوركيم  اميل  كه  جامعه شناسی 
مجله  پرنفوذترين  و  محبوب ترين  می ساخت، 
از  يكی  و  فرانسه  روشن فكری  صحنۀ  در 
انديشمندان  دست رسی  كانال های  مهم ترين 
بود.  اجتماعی  علوم  دستاوردهای  به  آنال 
محبوب  از مجالت  نيز  آنال جغرافيا  هم چنين 
انديشمندان آنال به شمار می آمد.)پيران، همان(

و  تاريخ نگاری  سنت  نقد  به  دوركيم 
كه  تفكری  با  وی  پرداخت.  سطحی  تاريخ 
از  جدا  رشتۀ  دو  را  تاريخ  و  جامعه شناسی 
معتقد  او  پرداخت.  مبارزه  به  می دانست،  هم 
هستند.  نيازمند  يک ديگر  به  دو  اين  كه  بود 
نمی تواند  تاريخ  به  توجه  بدون  جامعه شناسی 

و  باشد  داشته  را  جامعه  شناخت  ادعای 
تاريخ بدون توجه به علت های ناخودآگاه 
از  خود  تاريخی  عامالن  كه  )علت هايی 
كه  جمعی  روح  و  نداشته(  اطالع  آن ها 
موضوع جامعه شناسی است، تنها می تواند 
به يک تاريخ نگاری سطحی و بی مايه نايل 
برای  بايد  مورخ  دوركيم،  نظر  از  شود. 
و  آداب  دين،  اعتقادات،  نهادها،  شناخت 
استخوان بندی  شناخت  و  عرف  رسوم، 
عوامل  و  علل  بر  بكوشد و عالوه  جامعه 
خودآگاه موجود در اسناد و مدارک، علل 
توجه  مورد  نيز  را  ناخودآگاه  عوامل  و 
قرار دهد، در غير اين صورت به شناخت 
آن  دگرگونی های  و  تاريخی  رويدادهای 

نايل نمی آيد.)بهرامی،1386؛31 30(
از  آنال  انديشمندان  مهم ترين آموزه يی كه 
جمعی«  »شعور  مفهوم  برگرفتند،  دوركيم 
اين مفهوم  بود.  يا همان »وجدان جمعی« 
به ايشان كمک می كرد كه علل كنش های 
اجتماعی تاريخی را شناسايی كنند. نمونۀ 
كالسيک تأثير دوركيم را می توان در كتاب 
با عنوان »لمس سلطنتی، شاه  مارک بلوخ 
فرانسه«  و  انگلستان  در  خنازير  و  متبرک 
مشاهده كرد. بلوخ در اين كتاب می خواهد 
ذهنيت و جو فكری حاكم بر قرون وسطا 
را مطالعه كند. او می خواهد به اين پرسش 
پاسخ دهد كه چه ذهنيت و تفكری در ميان 
عموم مردم باعث به اين اعتقاد می شد كه 

از  را  بيماری ها  شفابخشی  قدرت  پادشاهان 
طريق لمس كردن دارند. شاهان مدعی شفادهی 
بيماران بودند و رعايای ايشان نيز در اين باور 
سوال،  اين  به  پاسخ  در  بودند.  جمعی شريک 
مارک بلوخ می كوشد با تبعيت از اميل دوركيم، 
جمعی«،  »شعور  شناسايی  و  باورها  مطالعۀ  با 
دريابد كه چرا شعور جمعی چنين تصور باطلی 
اجتماعی  نيروهای  كدام  و  است  پذيرفته  را 
تحميل  جمعی  شعور  به  را  باوری  چنين 

كرده اند.)پيران، همان(
و  يافته ها  به  توجه  شد،  اشاره  كه  همان طور 
نظريات ساير علوم انسانی موقعيتی ميان رشته يی 
به تاريخ نگاران آنال داده است. همين رويكرد 
مطالعات خود  در  ايشان  كه  است  باعث شده 
وجوه و ابعاد مختلِف موضوع را مورد بررسی 
تجزيۀ  با  ايشان  ديگر،  عبارت  به  دهند.  قرار 
سياسی،  تاريخ  مثل  تخصص هايی  به  تاريخ 
اديان  تاريخ  اجتماعی،  تاريخ  اقتصادی،  تاريخ 
در  را  تاريخ  می كوشند  و  هستند  مخالف  و... 

كليت خود مورد توجه قرار دهند.
در  كليت  حفظ  اهميت  ريشه های  بيان  در 
را  متعددی  زمينه های  آنال  مورخين  نزد 
آموزه های  زمينه ها  اين  از  يكی  برمی شمارند. 
و40(.  است)جهانگرد،1378؛37  موس  مارسل 
ادامه  و  فرانسه  انسان شناسان  از  موس  مارسل 
علوم  در  موس  است.  دوركيم  راه  دهندۀ 
به  سخن  تام«  اجتماعی  »واقعيت  از  اجتماعی 
واقعيت  مطالعۀ  در  بود  معتقد  او  آورد.  ميان 

مورد  آن  مختلف  وجوه  بايد  می  اجتماعی 
حقوقی،  هم زمان  پديده ها  »اين  باشد.  توجه 
اقتصادی، مذهبی، زيبايی شناختی و مانند اين ها 
اسملسر،  از  نقل   ،Mauss,1954(».هستند

1376؛92(
جامعه شناسانی  از  می توان  نيز  را  وبر  ماكس 
تفكر  در  تحوالتی  منشای  كه  دانست 
تاريخ نگاران  انديشۀ  و  سنتی  تاريخ نگاری 
به  جامعه شناسی  آلمان  در  اساسًا  شد.  آنال 
عكس العمل  و  اجتماعی  تاريخ  نوعی  عنوان 
در برابر تاريخ وقايع نگارانه ظهور كرد. تعريف 
حوادث  به  محدود  را  آن  تاريخ  از  سنتی 
در  می كرد.  تكرارنشدنی  و  منفرد  خاص، 
همانند  را  »جامعه شناسی  وبر  ماكس  مقابل، 
توجيهی مطرح  و  مقايسه يی  تاريخ  از  رشته يی 

ساخت.«)بهرامی،1386؛32(
آثار ماكس وبر دو تأثير مستقيم بر مكتب آنال 
داشت. تحت تأثير كتاب ارزشمند وبر با عنوان 
»اخالق پروتستان و روحيۀ سرمايه داری«، فرنان 
برودل »تاريخ روحيات« را ابداع كرد و بعداً در 
و  روحيات  تاريخ  بررسی  وی،  شاگردان  ميان 
ذهنيات به عنوان يكی از گرايش های غالب در 
آثار  ديگر،  از سوی  درآمد.  آنال  مورخان  ميان 
فراوان وبر در اقتصاد و جامعه و جامعه شناسی 
سياسی هم در رويكرد جامعه شناسان به تاريخ 
و هم در تحول ديدگاه تاريخ نگاران، خصوصًا 
اثرگذار  آنال  انديشۀ تاريخ نگاران  در روش و 

بود.)همان،33 32(

مفهوم »تاريخ روحيات«، همان طور كه ذكر شد، 
از  قبل  اما  بود  برودل  ابداع  و  وبر  تأثير  تحت 
برودل، لوسين فِور )از اولين انديشمندان مكتب 
تاثير دوركيم و ماكس وبر متوجه  آنال( تحت 
دو  در  فِور  بود)همان61(.  روحيۀ جمعی شده 
رابله  و  لوتر  مارتين  شخصيت  جداگانه  كتاب 
می كوشد  او  می دهد.  قرار  برررسی  مورد  را 
يا  و  لوتر  مارتين  شخصيت  بررسی  طريق  از 
و  شخصيت  اين  بر  محيط  اجتماع  متن  رابله، 
مختصات زمان او را مورد مداقه قرار دهد. البته 
نبايد اين اقدامِ او را بازگشت به »تاريخ مردان 
به  منسوب  نظرات  بلكه  كرد،  قلمداد  بزرگ« 
داده  قرار  مقياسی  و  مالک  را  مشخص  فردی 
است تا روح زمانه و جو فكری عصری خاص 
افكار رابله اهميت  بازسازی كند. برای فور  را 
يک  تفكرات  رابطۀ  مهم  بلكه  ندارد،  خاصی 
انسان و جو فكری و اعتقادی حاكم بر جامعۀ 

او بوده است.)پيران، 1372(
نيز در كتاب »جامعه  بلوخ  از فور، مارک  پس 
فئودالی  جامعۀ  روحياِت  بررسی  به  فيودالی« 
می پردازد اما توجه جدی به »تاريخ روحيات« 
ژاک  نام  با  بوردل  شاگردان  از  يكی  آثار  در 
لوگوف صورت گرفت. او در تاريخ روحيات، 
به نقش روحيۀ دينی در جنگ صليبی و بررسی 
روحيۀ حاكم بر جامعه فيودالی و قرون وسطا و 
سرمايه داری و روحيات مربوط به آن پرداخته 

است.)بهرامی،1386؛108(
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بخش نخسـت

چــــرا شما ثروتمـند 
نمی شوید؟

ـپولهایخودراهمانندیکانساِنثروتمندهزینهمیکنید
خريد لوازم و چيزهای گران قيمت، حس خوبی به انسـان می دهد؛ چيزهايی 
مانند يک موتر لوكس، لباس های طراحی شده، يک خانۀ بزرگ و يا رفتن 
نداشته  گران قيمت  اجناس  خريد  برای  ضرورتی  هيـچ  اگر  تعطيالت.  به 
باشيد و اگر مرتب اقدام به خريد آن ها كنيـد، اين موضوع برای شما روتين 
می شود. بسياری از ما فراتر از توانايی های مالی مان و با استفادۀ بيش از حد 
از معاش ماهيانۀمان در زنده گی هزينه می كنيم. مشكل اين جاست: تا وقتی 
كه ما در حال هزينه كردن بيش از پولی كه داريم هسـتيم، نمی توانيم ثروتی 

را جمع كنيم.

2ـهیچبرنامهییندارید
بلندمدت، ثروت مند  يا  اهداِف كوتاه و  با  برنامۀ روشن  بدون داشتن يک 
شدن شـبيه به يک فانتزی دست نيافتنی به نظر می رسد و به عبارتی ديگر 
است.  كرده  برنامه ريزی  نتوانستن  برای  كند،  برنامه ريزی  نتواند  كه  كسی 
نوشتن  با  آسانی  به  می تواند  كه  است  اقدامی  كردن  برنامه ريزی  روند 

اولويت بندی های شما بر روی كاغذ تحقق يابد.

۳ـصندوقاضطراریندارید
شما صدها بار اين حرف را شنيده ايد كه شما نياز داريد كه درآمد حداقل 
از  بسياری  كنيد.  پس انداز  اضطراری  و  ويژه  يک صندوق  در  را  6ماه تان 
مردم ديده شده اند كه با يک هزينۀ غيرمترقبه و غيربرنامه ريزی شده مانند 
تعميرات خانه و يا از دست دادن شغل و يا هزينۀ پزشكی مواجه شده اند كه 
به كاهِش يک بارۀ پولی كه پس انداز كرده اند انجاميـده است. زمانی كه اين 
موضوع رخ می دهد، نداشتن يک پس انداز قابل توجه، می تواند شرايط را 
بسيار بيشتر بد كند. تكيه كردن به كارت های اعتباری، منجر به آن می شود 

كه شما به جای اين كه پس انداز كنيد، بيشتر بدهكار شويد.

4ـدیرآغازکردید
برای  شما  شانس  بگذرد،  كردن  پس انداز  بدون  كه  سالی  يا  و  ماه  هر 
ثروت مند شدن نيز كاهش می بايد. »زمان و مقايسۀ عاليق« زمانی كه مقدار 
پول پس انداز شدۀ شما افزايش پيدا می كند، دو دوست خوب شما هستند. 
بنابراين از دست دادن آن ها واقعًا به شما ضربه می زند. سخت ترين بخش 
پس انداز، آغاز آن است. پس از آغاز آن شما به زودی عادت پس انداز كردن 
را درمی يابيد و بدون توحه به مقدار آن، شما به آسانی به افزايش پولی كه 

پس انداز كرده ايد، ادامه می دهيد.

5ـبهجایمتعهدبودنشکایتکردن
»زنده گی بسيار مشكل است«، »هيچ وقت از زير بار قرض بيرون نمی آيم«، 
خطرناک  بسيار  »سرمايه گذاری  درنمی آورم«،  پولی  كافی  اندازۀ  به  »من 
است«. داليل بسياری را از سوی افراد برای پس انداز نكردن پول های شان 
می توان شنيد. اجازه دهيد عادات بدی كه قصد دارند جای متعهد بودن شما 
را بگيرند، از شما دور شوند. بدهی و هزينه های دشوار زنده گی برای همه 

وجود دارد و به ميليون ها نفر فشار می آورد.

مکتب 
آنال

و علوم 
اجتماعی

بخش نخست



من می  توانم خوب، بد، خاين، وفادار، فرشته خو يا 
شيطان  صفت باشم،

متنفر  تو  از  يا  داشته  دوست  را  تو  می توانم  من 
باشم،

من می توانم سكوت كنم، نادان و يا دانا باشم،
انسانی  صفات  اين ها  و  انسانم،  يک  من  كه  چرا 

است.
و تو هم به ياد داشته باش: من نبايد چيزی باشم 
كه تو می خواهی، من را خودم از خودم ساخته ام،

منی كه من از خود ساخته ام، آمال من است،
يا  و  آرزوهايت  می سازی،  من  از  تو  كه  تويی 

كمبودهايت هستند.
لياقِت انسان ها كيفيت زنده گی را تعيين می كند نه 

آرزوهای شان
و من متعهد نيستم كه چيزی باشم كه تو می خواهی
و تو هم می توانی انتخاب كنی كه من را می خواهی 

يا نه
چه  من  از  كه  كنی  انتخاب  نمی توانی  ولی 

می خواهی.
می توانی دوستم داشته باشی همين گونه كه هستم، 

و من هم.
می توانی از من متنفر باشی بی هيچ دليلی و من هم،

چرا كه ما هر دو انسانيم.
اين جهان مملو از انسان هاست،

پس اين جهان می تواند هر لحظه مالک احساسی 
جديد باشد.

بنشينی و حكمی  به قضاوت  برايم  نمی توانی  تو 
صادر كنی و من هم،

نيروی ماورايی  قضاوت و صدور حكم بر عهدۀ 
خداوندگار است.

دوستانم مرا همين گونه پيدا می كنند و می ستايند،
حسودان از من متنفرند ولی باز می ستايند،

هم چنان  و  بسته اند  نابودی ام  به  كمر  دشمنانم 
می ستايندم،

دوستی  نه  نباشم  ستايش  قابل  اگر  من  كه  چرا 
خواهم داشت،

نه حسودی و نه دشمنی و نه حتا رقيبی،
من قابل ستايشم، و تو هم.

يادت باشد اگر چشمت به اين دست نوشته افتاد
به خاطر بياوری كه آن هايی كه هر روز می بينی و 

مراوده می كنی
همه انسان هستند و دارای خصوصياِت يک انسان، 

با نقابی متفاوت،
اما همه گی جايزالخطا.

از  انسان ها را  انسانی باهوش بگذار اگر  نامت را 
پشت نقاب های متفاوت شان شناختی،

و يادت باشد كه اين ها رموز بهتر زيستن هستند...

می كند:  دعوت  داستانی اش  كارگاه  به  را  ما  كوندرا  ميالن 
حدود 20 سال پس از انتشار هنر رمان وی با پرده، دوباره 
ترسيم  را  نويسنده گی اش  و  خواننده گی  مضاعِف  تجربۀ 
می كند،  صحبت  رمان  هنر  از  كه  »رمان نويسی  می كند. 
استادی كه از كرسی استادی اش سخنرانی می كند نيست. او 
را بيشتر مانند نقاشی تصور كنيد كه شما را در كارگاهش 
تابلوهای  همه طرف  از  آن  در  كه  كارگاهی  می شود؛  پذيرا 

تكيه داده شده به ديوارش شما را نگاه می كنند.« 
با پرده، ميالن كوندرا ما را دعوت به كشِف كارگاه داستانی اش 
می نمايد. او در اين اثر به طور نامحسوس اندكی از خود و 
كتاب هايش، ولی بيشتر از آن، از ديگران و از رمان های شان 
دو  هر  )اغلب  دارد  دوست  يا  می كند  تحسين  را  آن ها  كه 
داستان هايی  و  افراد  می كند.  صحبت  است(  صادق  مورد 
كه  تابلوها  اين  دارند«،  آثارش حضور  دل  در  »خفا  در  كه 
يک جا در نور كارگاه ديده  می شوند درحالی كه از خود سخن 
می گويند، با يک ديگر درگير گفت وگو می شوند و با صدای  
شخِص ميالن كوندرا درمی آميزند، و شكلی روايت گونه به 

خود می گيرند: تعبير شخصی او از تاريخ رمان.
در سال 186، حدود 20 سال پيش، كوندرا در يک رسالۀ 
بود كه در آن ها  هفت قسمتی متن هايی را گردآوری  كرده 
را  رمان  هنر  از  رمان نويس  عنوان يک  به  برداشِت خودش 
با روِش خودش  تاريخ رمان را  امروز وی  پرورانده است. 
مورد بررسی قرار می دهد؛ روشی كه نه روش تاريخ نگاران، 
نه  مختص تاريخ ادبيات دانشگاهی، نه تاريخ تدوين نظری 
تجربۀ  رمان،  در  او  است.  فلسفی  زيباشناختی  تاريخ  نه  و 
مخاطباِن  اختيار  در  را  نويسنده گی  و  خواننده گی  مضاعِف 
خود قرار می دهد. با خواننده از شيوه يی سخن می گويد كه 
رمان ها از زمان رابله و به طور واضح تر از زمان سروانتس، 
پردۀ جهل و تصورات نادرست كه بر واقعيت، خاصه واقعيت 

منحصراً انسانی، كشيده شده است را می درد: »چيزی كه تنها 
داستانی  كتاب ها  نويسنده،  برای  كند.«  بيان  می تواند  رمان 
واحد را می مانند كه رمان های او نيز با حفظ ويژه گی خود، 

توانايی يافتن راه به آن را دارند.
رجوع  آن  به  رمان  هر  كه  است  مجموعه  يک  رمان  تاريخ 
نيز  بهره برداری  آن   از  و  گرفته  سرچشمه  آن  )از  می كند 
می كند(. آن گونه كه جمهوری سلطنت را كنار زده و كهنه 
می انگارد، يک اثر كهنه گیِ  يک اثر ديگر را سبب نمی شود. 
حتا اگر نسل های جديد رمان نويسان وارد حيطۀ نويسنده گی 
پدران شان  نوشته های  كه  توهم  اين  و  جاه طلبی  با  شوند، 
كه  نيست  خاطر  اين  به  كنند ـ  تلقی  خاک گرفته  و  كهنه  را 
اندوخته ها را نفی كنند؛ بلكه برای اين است كه بر معماهای 
تازه و قلمروهايی كه هنوز به خوبی مورد بهره برداری قرار 
نگرفته اند، تأكيد گذارند. هر رمان نويسی مايۀ هنری خويش 

را از كل  تاريِخ هنر بيرون می كشد.
 مورخين و نظريه پردازاِن ادبيات دربارۀ كارگاه ميالن كوندرا 
خواهند گفت كه به هم ريخته است  و نظم و ترتيب ندارد. 
بدين  شده،  نمايان  و  تثبيت  ابتدا  در  زمانی  پيوسته گی  اگر 
منظور است كه  بعداً زير سوال برده شود. سروانتس، موزيل، 
بروخ،  سترن،  گمبرويچ،  بالزاک،  پروست،  رابله،  ديدرو، 
داستايفسكی، همه گی از ورای قرن ها و زبان ها، ميراث خوار 
اين گنجينۀ تاريخی رمان  هستند. كوندرا با علم بر اهميت 
»نابرابری   گرفتن  نظر  در  با  و  درون مرزی  ادبی  كانون های 
»با  زبان های  و  »اصلی«  زبان های  بين  جبران ناپذير« موجود 
در  را  بزرگ«  »محيط  و  كوچک«  »محيط  كمتر«،  گستردۀ 
مقابل هم قرار می دهدـ مگر نه اين كه اگر كافكا به جای زبان 
نمی شناخت؟  را  او  كسی  می نوشت،  چک   زبان  به  آلمانی 
»محيط كوچک«، همان است كه اثر هنری را در دل تاريخ  
مّلی جای می دهد)بينوايان بزرگ ترين رمان فرانسوی است(

شامل  را  رمان  فرامليتی  هنر  بزرگ«  »محيط  درحالی كه 
برخوردار  ويژه يی  جايگاه  از  بينوايان  آن  در  )كه  می شود 
را  آن  گوته  كه  است  همانی  بزرگ«  »محيط  اين  نيست(. 
welt-Literatus می ناميد كه تنها چيزی است كه به رمان 
امكان ِ گريز از گرايش به خرده فرهنگ ها را می دهد. هرچند 
ادبياتش  به   است  نشده  موفق  »اروپا  كه  می گويد  كوندرا 
بيانديشد« و مرتب تكرار  مثل يک مجموعۀ واحد تاريخی 
می كند كه: »جبران ناپذيری  اين شكسِت روشن فكرانه نيز در 
اين جاست، او صفحات زيبايی نيز دارد تا »پل نقره يی« برپا 
شده  ميان رمان اروپای مركزی در سال های 1930 و جنبش 
»بوم« )Boom ( انفجار رمان نويسی امريكای التين سال های 

1970 را مطرح سازد.
اشخاص مقيد اظهار تأسف خواهند كرد كه كوندرا عالوه 
فهرست  جغرافيايی،  و  زمانی  حدوحدود  نهادن  پا  زير  بر 
شخصِی مضمون هايش را نيز دچار آشفته گی می سازد. اين 
بازيگوش و حيرت آور و  تأثير خلق وخوی  بی نظمی تحت 
كه  اصلی  مطلب   است.  نويسنده  طبِع  باب  افت وخيزهای 
ثانوی  كوتاه  روايت های  با  گويی  است.  رمان  تاريخ  همان 
و فرعی كه گه گاه بسيار گذرا و با ماهيتی متفاوت اند، قطع 
و بدين ترتيب رنگارنگ و آراسته گشته است: روايت هايی 
چون مالحظاتی  در مورد كيچ )Kitsch(، رساله يی كوچک 
در مورد لطيفه، تعمق در مورد جوانی، درس تاريخ )چنان  
روشن گر و فوق العاده كه بايد در برنامۀ درسی علوم سياسی 
گنجانده شود( راجع به اروپای  مركزی، رساله در باب مفهوم 
در  گوناگون  نوشته های  سوفوكل،  مطالعۀ  خنده،  وجودی 
باب  فراموشی، تالش در تعريف حماقت، و خيلی چيزهای 
ديگر هم كه به نظر می رسد به اختيار خود به درون صفحات 
لغزيده اند، و از آزادی عملی كه نويسنده سخاوت مندانه به 

آن ها می دهد، بهره مند شده اند.

آزادی هم چنين لحن غالب را در كتاب دارد. البته نه آزادی 
بر  مبتنی  تمامًا  كوندرا  سبک   زيرا  سبک؛  آزادی  معنای  به 
اختصار است كه خود پيرو يک اصل اخالقی ست و آن نيز 
به نوبۀ خود وابسته به يک ديدگاه زيبايی شناختی می باشد. 
و  كامل ترين  ساده ترين،  و  صحيح ترين  عرضۀ  بحث  مدام 
در  كوندرا  اين رو  از  است.  مطرح  بيان  طرز  بی آرايه ترين 
هرچه بيشتر صيقل دادنِ  جمالتش می كوشد. طنِز او فضای 
آثارش را به سان نوری شامگاهی دربرمی گيرد. او به نوعی،  
نيروی يقين، حضور آشنای شک و ترديد و لذت های منطق 
مجادله يی را درهم می آميزد و در هر پاراگراف می گنجاند. 
او می توانست به نشان دادِن اين كه به چه دليل و چرا چيزی 
كه می گويد درست و از نظر انسانی عميق است اكتفا كند، 
با وجود اين لذت فريفتن را نيز بدان افزوده است ـ چيزی 

كه نزد او از يک تمرين روشن فكرانۀ تواضع جدا نيست.
پرده يی كه نتيجۀ موفقيت آميز انسجام فكری و تمركز ذهن 
هم  كه  می نمايد  عرضه  را  رمان  از  تاريخ  است،  نويسنده 
پيوسته و مداوم است و هم از تعداد زيادی تاريخ متفاوت 
كه تأثير متقابل  بر يک ديگر دارند، تشكيل شده است. البته 
مضمونی،  ازهم پاشيده گی   از،  جلوگيری  برای  است  واضح 
بی نظمی ظاهری كتاب مستلزم داشتن يک تركيب منسجم 
اجزا است، هماهنگ با فراز و نشيب ها، مضمون های مطرح 
شده، مكّرر، متغير و متنوع و با رعايت ريتم و كارگاه نهايتًا 
فضايی می شود كه با سليقه و دقِت زياد مرتب شده است 

تا به تأثير شناختی مد نظر برسد و آن  يک اثر هنری است.
اثر  دو  اين  از  بعد  نويسنده  كوندرای  بود  خوب  چه 
»اعتراف گونه« كه يكی دربارۀ نگارش است  و ديگری دربارۀ 
تاريخ رمان، به تجربۀ خاِص خويش از ادبيات روی می آورد. 
اين بار برای  نگاشتن »هنر رساله« كه نگاه ديگری خواهد بود 

بر پردۀ ياد شده.
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میالن کوندرا 
و هنِر رمان

از دست نوشتـه های مهاتما گاندی 

سبک  كوندرا تمامًا مبتنی بر اختصار است كه خود پیرو یک اصل اخالقی ست و آن 
نیز به نوبۀ خود وابسته به یک دیدگاه زیبایی شناختی می باشد. مدام بحث عرضۀ 

صحیح ترین و ساده ترین، كامل ترین و بی آرایه ترین طرز بیان مطرح است. از این رو 
كوندرا در هرچه بیشتر صیقل دادِن  جمالتش می كوشد. طنِز او فضای آثارش را 

به سان نوری شامگاهی دربرمی گیرد. او به نوعی،  نیروی یقین، حضور آشنای شک و 
تردید و لذت های منطق مجادله یی را درهم می آمیزد و در هر پاراگراف می گنجاند. او 

می توانست به نشان دادِن این كه به چه دلیل و چرا چیزی كه می گوید درست و از نظر 
انسانی عمیق است اكتفا كند، با وجود این لذت فریفتن را نیز بدان افزوده است ـ 

چیزی كه نزد او از یک تمرین روشن فکرانۀ تواضع جدا نیست

 برگردان: ناهید شاهوردیانی
نویسنده: پیر لوپاپ                                  



رسانه ها بی طرف...
امروز مبارزات انتخاباتی نامزدان رياست جمهوری 1393 به گونۀ رسمی 

آغاز شد.
نهادهای حامی رسانه ها و ناظرين انتخابات می گويد كه بايد رسانه ها 

بی طرفی خودشان را در  جريان مبارزات انتخاباتی حفظ كنند.
به باور آنان، اگر رسانه ها در جريان مبارزات انتخاباتی نامزدان بی طرفانه 
و مستقالنه عمل كنند، افغانستان در آينده صاحب يک حكومت پاسخگو 

و مورد حمايت مردم خواهد بود.
شماری از مسووالن رسانه ها و نهادهای ناظر بر انتخابات، با تأكيد بر 
اين موضوع می گويند كه بايد بيشترين فعاليت  رسانه ها در اين مرحله 
با به دست  حساس روی اطالع رسانی به مردم متمركز شود تا مردم 

آوردن اطالعات دقيق از نامزدان، انتخاب درستی داشته باشند.
انتخابات  نامزدان  انتخاباتی  مبارزات   )1392/11/13( امروز 
رياست جمهوری آغاز شده است و نامزدان تا چهاردهم ماه حمل سال 
تا برنامه های شان را به مردم  1393 هجری خورشيدی فرصت دارند 

ارايه كنند.
صديق اهلل توحيدی مسوول ديده بان رسانه های آزاد )نی( می گويد: »چون 
انتخاب درست مردم، افغانستان را از يک بحران بسيار عظيمی كه در راه 
است، نجات می دهد؛ بنابراين رسالت  رسانه ها است تا اطالعات درست 

در مورد نامزدان را به سمع مردم برسانند«.
توحيدی تأكيد كرد، اگر حكومت آينده با حمايت اكثريت مردم روی 
كار بيايد، افغانستان می تواند خود را از بحران عظيمی كه در راه است، 

نجات دهد.
او همچنان گفت، اما اگر مردم بدون آگاهی به پای صندوق های رای 
بروند و نا آگاهانه رأی بدهند، حكومت آينده مورد حمايت مردم قرار 
نخواهند گرفت و بدون شک چنين حكومتی توان نجات دادن افغانستان 
از يک بحران عظيم را نخواهند داشت و با اين حساب اين رسانه ها بوده 

اند كه مسووليت شان را درست ادا نكرده اند.
 وی افزود: »اين رسانه ها هستند كه به عنوان وسيلۀ انتقال دهندۀ پيام های 
متعدد نامزدان به مردم عمل می كنند؛ بنابراين اگر رسانه ها در اين زمينه 
به طور بی طرفانه عمل كنند و مردم را كمک كنند تا در انتخاب شان دچار 

اشتباه نشوند، بدون شک كار بزرگی انجام داده اند«.
او گفت: »رسانه ها در شش مرحلۀ انتخاباتی رياست جمهوری، پارلمانی 
و شوراهای واليتی گذشته سهم بزرگی را انجام داده اند؛ اما در انتخابات 
پيش رو بايد رسانه ها مبرميت اين انتخابات را درک كنند و با فهم شرايط 
حساس امروزی كشور در نشر پيام ها و اگاهی دهی در مورد برنامه های 

نامزدان به مردم توجه بيشتری نمايند«.
او اضافه كرد، پس رسانه ها بايد بيشترين فعاليت خود را در اين مرحلۀ 
دست  با  مردم  تا  سازند  متمركز  مردم  به  رسانی  اطالع  روی  حساس 

آوردن اطالعات دقيق از نامزدان، انتخاب درستی داشته باشند.
باور توحيدی، در مناطق امن اطالع رسانی و فعاليت رسانه ها كار  به 
به  كه دست رسی  و روستاهايی  امن  نا  مناطق  در  اما  نيست؛  دشواری 
اطالعات در آن جا بسيار مشكل است، فعاليت رسانه  ها و اطالع رسانی 
كه  نامزدان كاری بس دشواری است  برنامه های  و  انتخابات  مورد  در 
رياست  و  داخله  امور  وزارت  انتخابات،  كميسيون  همكاری  نيازمند 

عمومی امنيت ملی است«.
مانند:  دارد  وجود  متنوع  رسانه های  افغانستان  »در  می گويد:  وی 
اشخاص و  به  وابسته  و رسانه های  تجارتی  دولتی، حزبی،  رسانه های 
مطابق كميسيون  را  نامزدان  آگاهی های  اين رسانه ها می توانند  و  افراد 
رسانه های كميسيون مستقل انتخابات نشر كنند؛ اما بايد همۀ رسانه ها 
حد اقل در سرويس های خبری خود توازن و بی طرفی را رعايت كنند 
تا مردم بتوانند از ميان سرويس های خبری شخص مورد نظر خود را 

انتخاب كنند«.
آزاد  انتخابات  بنياد  اجرايی  رييس  سپين غر،  جان داد  حال،  همين  در 
مبارزات  بٌعد در  از دو  )فيفا(، می گويد: »رسانه ها  افغانستان  و عادالنه 
انتخاباتی می توانند به طور معياری و مسلكی بسيار موثر واقع شوند: اول 
نقش نظارتی رسانه ها است. رسانه ها می توانند نقض قوانين و مقررات 
كمپاين انتخاباتی كه اگر از سوی يک نامزد صورت می گيرد را به طور 
بی طرفانه به عنوان يک ناظر هم به سمع نهادهای مسوول و هم به مردم 

برسانند«.
سپين غر می گويد: »نبايد فراموش كرد كه نقش نظارتی نبايد محدود به 
مركز و شهرهای بزرگ باشد؛ بل نظارت و گزارش دهی بايد در بيرون 

شهرها نيز انجام شود«.
و  اند  برخوردار  زيادی  اعتبار  از  مردم  نزد  رسانه ها  »چون  تاكيد:  وی 
اكثر پيام های شان بی طرفانه است؛ بنابراين رسالت دوم رسانه ها تشويق 
مردم برای حضور در انتخابات است، تا اينكه مشاركت مردم در تعيين 

سرنوشت شان بسيار پررنگ و گسترده باشد«.
رييس اجرايی فيفا افزود: »در افغانستان حد اقل سه نوع رسانه شناخته 
شده است كه رسانه های دولتی، رسانه های حزبی و رسانه های مختِص 
نامزدان انتخاباتی است؛ اما در اين ميان از رسانه های آزد چنين توقع 
می رود كه بی طرفی خود را كاماًل حفظ كرده و اطالعات درست و دقيق 

را به مردم ارايه كنند«.
او اضافه كرد، شايد كميسيون انتخابات نتواند تخطی يک والی يا يک 
استفاده  نامزد  يک  نفع  به  دولتی  امكانات  از  كه  كنند  پيدا  را  ولسوال 
كنند، چنين  به طور مسلكی و بی طرفانه كار  اگر رسانه ها  اما  می كند؛ 

نقايض را می توانند بازگو كنند«.
سپين غر گفت، ولی نبايد فراموش كرد كه گزارش از تخطی يک والی يا 
ولسوال می تواند هم برای ناظر و هم برای رسانه ها خطرناک باشد؛ اما 
اين مسووليت دولت افغانستان است تا حمايت های الزم هم از نهادهای 

ناظر و هم خبرنگاران داشته باشد تا آنان با خطر مواجه نشوند. 
خورشيدی  هجری   1393 سال  حمل  ماه  شانزدهم  در  كه  است  قرار 
مردم  و  شود  برگزار  افغانستان  رياست  جمهوری  انتخابات  سومين 
آينده  رييس جمهور  و  بروند  رای  صندوق های  پای  به  افغانستان 

كشورشان را انتخاب كنند.
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سالم خدمت برادر بزرگوار احمدولی مسعود و مهامنان 
حارض در این برنامه!

نخست می خواهم قدم بزرگی را که احمد ولی مسعود 
و  تفاهم  به  رسیدن  و  ملی  اجنډای  برنامۀ  محور  در 
وحدت ملی برداشته اند، ستایش کنم و من این قدم را 
این  ملی  اجنډای  تیم  برای  و  می دانم  ارزش  با  بسیار 

موفقیت را تربیک می گویم.
بر  تکېه  با  و  مردم ساالری  اصل  اساس  بر  هم  ما  تیم 
ملی  اجنډای  از  انتخابات،  در  عدالت  و  شفافیت 

حامیت کرده و با شام همگام و هم نظر است.
حضار نهایت محرتم!

کرده اند،  کار  آن  ما روی  انتخاباتی  گروه  که  را  طرحی 
دارای معیارها و مشخصاتی است که خدمت شام کوتاه 

به عرض می رسانم.
ویژه گی های مدل نظاِم سیاسی تیِم ما توسط متخصصان 
برنامه تصمیم نگرفته ایم،  ما بدون  طراحی شده است؛ 
بل روی برنامه های اصالح شده، نظام سیاسی خود را 
طرح کرده ایم، تا به اقتدار سیاسی و عزت ملی و قدرت 

اقتصادی برسیم. 
محورهایی که تیم ما روی آن می چرخد: 

نظام محور  شخصیت محوری،  به جای  ما  نظام   -1
خواهد بود.

2- نظام شعور محور به جای نظام شعار محور.
3- نظام اقتدارمحور به جای نظام اقتدارگریز.

4- نظام عدالت محور به جای نظام تبعیض محور.
5-نظام معرفت کېش به جای نظام دگم اندیش.

خواستارش  ما  تیِم  که  نظامی  ویژه گی های  بیان  با  من 
دیگر  یک بار  را  خود  تیم  پشتیبانی  و  حامیت  است؛ 
اعالم  ملی،  دولت وحدت  تشکېل  و  اجنډای  از طرح 

می دارم.
مردم  می تواند  ملی  اجنډای  طرح  در  آمده  موضوعات 
افغانستان را به دور یک محور جمع کند. طرح اجنډای 
این  ملی ضامن ساخنت وحدت ملی در کشور است. 
اجنډای  با  ما  پذیرش است و  قابل  از هر لحاظ  برنامه 

ملی خود را رشیک و همنوا می دانیم. 

ګرانو خویندو میندو او خارجي دوستانو ټولو ته 

اسالم علیکم و رحمت الله و برکاته!

زه لومړی له محرتم احمدويل مسعود نه ډېره مننه 

کوم چې په افغانستان کې د ميل یووايل حکومت 

او ميل اجنډا په هکله څو ورځې وړاندې زما کور 

ما  ماته راوسپارل هغه  یې  او هغه مواد  ته راغی 

ولوستل، ډېر خوشاله شوم، مننه مې ترې وکړه او 

خپل استازی مې ور واستاوه.

زموږ  جمهور  رییس  عزیزانو!  محرتمو  ګرانو 

اوس  چې  ما  لرو؛  احرتام  ورته  دی  ولسمرش 

دلته د ډاکټر صیب خربې واورېدې، نو موږ که 

د ميل اجنډا په کنفرانس کې دلته پخوانیو خربو 

او ناخوالو ته الړ شو او که نارې ووهو چې ميل 

تېرو  نو  انتخابات ويش،  او شفاف  یوالی رايش 

مونږ  کړي؛  ستونزمن  کار  دا  به  تګ  ته  ناخوالو 

باید مخ ته الړ شو او د شا خربې پریږدو. چه څه 

شوي او څه پاتې دي.

موږ یولس کاندیدان باید د ميل وحدت تر چرت 

رڼو  د  او  خاطر  په  خلکو  د  افغانستان  د  الندې 

ټاکنو په خاطر یو ځای شو، په ګډه رسه باید کېنو 

او د رڼو ټاکنو په اړه فکر او کار وکړو.

زه نه غواړم چې په دې مجلس کې پر یو بل تعرض 

وکړو، اشتباه به هر چا کړې وي. خو بیاهم موږ 

ټاکنې په مخکې لرو. دا ټاکنې برخلیک ټاکونکې 

دي، چې باید عاملانه او عاقالنه مخ ته الړ شو او 

د یوه ښه نظام د راوستلو لپاره کار وکړو.

زما هیله د احمد ويل مسعود او د ده له همکار ټیم 

څخه ده، چې نور په افغانستان کې د مصلحت 

اداره ناکامه ده او اېتاليف حکومت ناکامه دی. زه 

خپله اېتاليف او مصلحتي حکومت نه غواړم؛ په 

افغانستان کې داسې حکومت باید رايش چې د 

خلکو په خوښه وي. یعنې د رابطو پرځای ظوابط 

باید د داسې  ته وسپارو. موږ  اهل  وکاروو، کار 

نظام پر راوستو کار وکړو او د چا چې وارده او 

او  تر وزارت ونه رسوو  نه وي، هغه  صادره زده 

هغه ته يو بل پست ورکړو.

په دې رابطه زه د افغانستان د یو مسلامن بچي په 

صفت تاسې ته خپل یو شعر وړاندې کوم، چې د 

ميل یووايل لپاره مې لیکلی دی او هیله لرم چې د 

خوښې وړ مو وګرځي.

بیرغ د ازادۍ مو دی په الس خپلواک ملت غواړو

مونږ ميل وحدت غواړو

سوله ترقي، ورورويل او امنیت غواړو

مونږ ميل وحدت غواړو

څومره چې قومونه یو، ټول رسه ورونه یو

هر یوه ته ژوند د پت او د عزت غواړو

مونږ ميل وحدت غواړو

ځو د ابادۍ پر لور هم د نیکمرغۍ پر لور 

جنت  لکه  وطن  دا  کوو،  سمسور  وطن  ګران 

غواړو

مونږ ميل وحدت غواړو 

زه یمه شیرزی افغان دا مې دی د زړه ارمان

مونږ د اسالمی دولت په غېږ کې حکومت غواړو 

مونږ ميل وحدت غواړو

درنو مرشانو او د راتلونکېو ټاکنو درنو نوماندو 

ټولو ته سالمونه!

دلته کمپاین نه کوو. د دې لپاره چې کمپاین ته 

ډېر ځایونه شته، نن موږ د یوې مشخصې اجنډا 

لپاره دلته راغلی یو، چې ميل اجنډا ده. محرتم 

احمدويل مسعود مخکې څو ټکي په مشخصه 

توګه وویل، چې هغه پینځه ټکي دا ول:

بین االفغانی،  دیالوگ  اندازی  راه   .1

گفتامن مدنی. 

و  ملی  مشرتک  دیدگاه  روی  توافق   .2

اتخاذ اسرتاتیژی سیاسی.

پروسۀ اعتامدسازی.  .3

ایجاد دولت وحدت ملی.  .4

اصالحات   - پایدار  صلح  ایجاد   .5

سیاسی.

که  گفتند  صاحب  مسعود  جناب  همچنان 

مشرتکات فراوانی میان همۀ مردمان رسزمین ما 

وجود دارد و این مشرتکات سبب گردیده است 

که امروز ما این جا بیایم و با همدیگر صحبت 

و تفاهم کنیم روی روح اجندای ملی که هامنا 

دولت  یک  به  آن  فرایند  در  که  است  انتخابات 

وحدت ملی برسیم. 

و  بدانیم  خود  از  را  ملی  اجندای  طرح  بیایید   

در راستای آن کار کنیم. باید درزهای قومی را 

بشکنانیم و به وحدت و همدلی برسیم.

افغانستان  د  چې  نشته  شک  کې  دې  په  البته 

افغانستان  د  غواړي.  یووالی  ميل  اوسېدونکي 

کې  حالت  یو  داسې  په  او  لري  دردونه  خلک 

چې څوک د هغوی الس اخيل او هغوی پورته 

کوي. موږ داسې یو رهرب ته سرتګې په الره یو 

چې زموږ دردونو ته دوا يش.

موږ اوس هم ګورو چې زموږ د هېواد امکانات 

نه  امکانات  کاله مخکې  دیارلس  ـ  دولس  لکه 

ډېرېدو  په  مخ  ستونزې  زموږ  ورځ  هره  او  دي 

دي.

ګرانو مرشانو! نن دلته ټول نخبه ګان او مرشان 

را ټول شوي دي او که هره ورځ د ټلوېزون پردې 

ته وګورو دوی خربې کوي ځکه دوی درد لري.

 څنګه چې احمدويل مسعود وویل، موږ باید د 

خپلو مشرتکاتو پر بنسټ رسه یو ځای شو، موږ 

د قوم، ژبې او مذهب په نامه نه یوځای کېږو.

یوازې زموږ موجوده مشرتکات کوالی يش چې 

په بیاجوړونه کې له موږ رسه مرسته وکړي.

زموږ او ستاسو حرکت باید د برنامې پر بنسټ، 

هدف مند حرکت وي او د درواغو په ژمنو خپله 

الره سمه نه کړو.

اوسه  تر  چې  حکومتونو  مشارکتي  دې  د  لطفًا 

سیايس  هغه  ونیسئ،  مخه  درلود  جریان  یې 

او  ووېشلو  رسه  یې  ته  او  زه  چې  مصلحتونه 

نوم یې راباندې کېښود، پښتون، تاجیک، ازبک 

او... لطفًا د افغانستان په نامه ودرېږئ او ميل 

اجنډا مو خپله کړئ.

راځئ چې له دې جریان رسه یوځای شو او په 

افغانستان کې ميل یووالی راولو، له موږ نه پاتې 

ده، خو پرېږدئ چې بچي مو په سوله کې ژوند 

وکړي.
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حبیبه سرابی، معاون دوم داکتر زلمی رسول، در کنفرانس اجندای ملی: 

اجندای ملی، می تواند مردم افغانستان را دور 

یک محور جمع کند

د راتلونکیو ولسمرشیزو ټاکنو نوماند ګل اغا شېرزی:

د ميل اجنډا له طرحې بشپړ مالتړ کوو

د هدایت امین ارسال دویمه مرستیاله صفیه صدیقي:  

در راستای طرح آجندای ملی کار کنیم

»اجندای ملی می تواند مردم افغانستان را دور یک محور جمع کند«
یاد آوری:

 كنفرانس اجندای ملی، هفتۀ گذشته با حضور 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و صدهاتن 
از نخبه گان و سیاست مداران كشور در كابل 
برگزار شد. در این كنفرانس بزرگ، نامزدان 
ریاست جمهوری و نخبه گان سراسر كشور، از 
طرح اجندای ملی و تشکیل دولت وحدت در 

فرایند انتخابات حمایت كردند.
نامزدان  سخنرانی  متن  ماندگار  روزنامۀ   
ریاست جمهوری و نبخه گان و سیاست مداران 
كشور در كنفرانس اجندای ملی را به نوبت 
به نشر می رساند؛ چنانکه بخشی از صحبت 
ها در كنفرانس آجندای ملی، در شماره های 

پیشین روزنامه به نشر رسیده است.



میرزا محمد رجاء ـ رییس صحت عامۀ والیت كاپیسا   

در شماره 1226 مورخ 7 دلو سال 1392 روزنامۀ ماندگار، مطلبی 
زير عنوان »دادنامۀ مردم واليت كاپيسا به رييس جمهور« به نشر 
رسيد كه اينک بر اساس قانون رسانه های همه گانی، نكاتی چند در 

بخش خدمات صحی در پاسخ به اين مطلب ارايه می گردد.
و  وضعيت  مورد  در  مختصر  معلوماتی  كه  است  الزم  ابتـدا 

چه گونه گي عرضۀ خدمات صحي در واليت كاپيسا ارايه گردد:
شامل  صحي  مركز   46 كاپيسا  واليت  در  مجموع  در   -
شفاخانۀ  يک  ولسوالي،  شفاخانۀ  سه  واليتي،  بستر  صد  شفاخانۀ 
مركز  باب  باب مركز صحي جامع، شانزده  معتادين، شش  تداوي 
مركز صحي  يک  فرعي،  مركز صحي  باب  پانزده  اساسي،  صحي 
براي كوچي ها، يک مركز صحي براي مهاجرين داخلي و يک مركز 

صحي براي محابس و دو مركز كمک هاي اوليه فعاليت دارند.
در مركز واليت كاپيسا: يک شفاخانۀ واليتي صدبستر،   -
مركز صحي  دو  مركز صحي،  يک  معتادين،  تداوي  شفاخانۀ  يک 
اساسي، دو مركز صحي فرعي و يک مركز كمک هاي اوليه فعاليت 

دارند.
بستردار،  اله ساي: يک مركز صحي جامع  در ولسوالي   -
دو مركز صحي اساسي و سه مركز صحي فرعي حتا در دورترين 

نقطه اله ساي به نام كوتي فعاليت دارند.
مركز  سه  ولسوالي،  شفاخانۀ  يک  تگاب:  ولسوالي  در   -

صحي اساسي و دو مركز صحي فرعي فعاليت دارند.
در ولسوالي نجراب: يک شفاخانۀ ولسوالي، يک مركز   -
صحي جامع، چهار مركز صحي اساسي و چهار مركز صحي فرعي 

فعاليت دارند.
در ولسوالي كوهبند: يک مركز صحي جامع بستردار،   -

يک مركز صحي اساسي و دو مركز صحي فرعي فعاليت دارند.
شفاخانه  يک  كوهستان:  اول  حصۀ  ولسوالي  در   -
فعاليت  اساسي  ولسوالي، دو مركز صحي جامع يک مركز صحي 

دارند.
صحي  مركز  يک  كوهستان:  دوم  حصۀ  ولسوالي  در   -
فعاليت  فرعي  مركز صحي  و يک  اساسي  مركز صحي  دو  جامع، 

دارند.
امبوالنس  عراده  دو  تا  يک  به  مجهز  شفاخانه ها  تمام   -

مي باشند و تمام مراكز صحي جامع مجهز با امبوالنس مي باشند.
تمام مراكز صحي، اكماالت لوژستيكي و دوايي كافي و   -

به موقع شده اند.
طريق  از  مسلكي  فني  پرسونل  مراكز صحي،  تمام  در   -

رقابت آزاد استخدام شده است.
نموده  آغاز  فعاليت  به  فعاًل  معتادين  تداوي  شفاخانه   -

است.
كه  بوده  امبوالنس  به  مجهز  ايمرجنسي  عاجل  تيم  ده   -

عندالموقع در حوادث غيرمترقبۀ واليات بغالن، پروان، پنجشير و 
كابل همكاري نموده است.

مركز صحي براي كوچي ها فعال بوده است.  -
مركز صحي براي مهاجرين داخلي فعال بوده است.  -

مركز صحي براي محبوسين فعاليت دارد.  -
چهل و دو پروژه ساختماني صحت عامه كاپيسا تكميل   -

گرديده است.
كاپيسا  عامه  صحت  ساختماني  پروژه  يک  و  بيست   -

تحت كار بوده است.
در سال جاري مكتب و انستيتوت قابلگي صحت عامه   -
واليات  از  را  مسلكي  هاي  قابله  تن  سه  و  پنجاه  تعداد  به  كاپيسا 
تقديم  جامعه  به  و  داده  فارغ  بدخشان  و  پنجشير  پروان،  كاپيسا، 

نموده است.
علوم  انستيتوت  در  زنانه  نرسنگ  شاگردان  تن  سي   -
در  كه  كاپيسا مصروف درس خواندن و تحصيل مي باشند  صحي 
كه  گرفته اند  را  نمره  بلندترين  شده  گرفته  صورت  هاي  ارزيابي 

داللت به كيفيت مي نمايد.
صحت عامه كاپيسا براي بيشتر از هزار تن از پرسونل   -

صحي خود سيمنار داده است.
كميت  و  كيفيت  مورد  در  كاپيسا  صحت  عامه  بعضًا   -
را  اول  مقام  بين المللي  و  ملي  ارزيابي  اساس  به  صحي  خدمات 

كسب كرده است.
و  ها  نيازمندي  همه  كه  نداريم  دعوي  اين همه  با   -
تقاضاهاي مردم كاپيسا را مرفوع ساخته ايم، بلكه بر اساس شرايط و 
ظروف مملكت خود، آن چه در توان داريم در مورد عرضه خدمات 
انسان ها مگر  براي  از  نيست  اين  نمي ورزيم. جز  كيفيت دريغ  با 

اينكه سعي و تالش كنند و زود است كه ثمرۀ آن را دريابند.
اين همه دستاوردها از شروع قيادت و رهبري رييس   -
وزراي  كرزي،  حامد  افغانستان  اسالمي  جمهوري  دولت  جمهور 
صحت عامه، مقام های واليت كاپيسا در ادوار مختلف و تيم تطبيق 
تحت  كه  بوده  كاپيسا  عامه  عرضۀ خدمات صحي  صحت  كننده 
بوده  كاپيسا  نماينده هاي ملت  بزرگان و همۀ  هدايت و رهنمايي 
قرباني  و  نموده  استهالک  را  خودها  ناچيز  بسيار  امتيازات  با  كه 
خدمات براي مردم رنجديده و مسلمان كاپيسا شده  اند كه افتخار 
و  واليت  هاي  مقام  عامه،  صحت  وزير  جمهور،  رييس  برای  آن 
نماينده هاي كاپيسا می باشد. دوست ما كه شكايت نموده است، فقط 
براي موصوف مي گوييم كه انسان بايد شاكر اهلل)ج( باشد، زيرا اگر 
ما شكر نعمات  اهلل)ج( را به جا آورديم، خداوند)ج( در نعمات خود 
فزوني را فراهم مي سازد و اگر كفران نعمت كرديم، عذاب خداوند 

سخت است.
صحت عامۀ كاپيسا جلسات هماهنگي صحي را در سطح واليت، 
در سطح شفاخانه، در سطح مراكز صحي و حتا در سطح جامعه 
دارد و در آن جلسات، نماينده هاي واقعي مردم اشتراک مي ورزند 
و با نظريات نيک، طرح هاي سازنده و انتقادات سالم خويش در 
دوست  مي شود.  بهتر  كيفيت خدمات  و  افزوده  غنامندي جلسات 
شاكي ما الزم بود حد اقل در يكي از مجالِس صحت عامه اشتراک 
مومن  آيينۀ  مؤمن  زيرا  مي كرد؛  مطرح  را  موضوعات  و  مي ورزيد 
مي كوشد  انسان  اصالح  در  چه طور  آيينه  كه  شويد  متوجه  است، 
به خود  را  آيينه  بايد صفت  ما  برمال مي سازد.  را  و چطور خالها 
بگيريم. در غير آن چنين حرف ها غيبت، تهمت و بهتان خواهد بود.
براي دوست شاكي خود مي گوييم كه حد اقل ده سال گذشته را 
پي هم تا وضعيت فعلي و سال هاي قبل از 1380 به مقايسه گيرد، 
آن گاه اهلل)ج( را ناظر ديده و قضاوت عادالنه كند تا حقيقت براي 
آن واضح و برمال شود و اگر الزم مي بيند، لطف نمايد به صحت 
عامۀ كاپيسا تشريف بياورد و در مورد حقايق توسط چشم ديد خود 

آگاهي حاصل نمايد.
خداوند همۀ ما و شما را هدايت فرمايد كه براي ملت رنجديده و 

مسلماِن خويش مصدر خدمِت بيشتر از گذشته ها شويم.

رييس  جمهور  از  مدنی  نهادهای  از  شماری 
در  را  معادن  قانون  كه  خواستند  كرزی 
زمانی كه پارلمان به تعطيالت زمستانی به سر 

می برد، امضاء نكند.
رييس  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
آن  به  كه  را  قوانينی  تا  دارد  حق  جمهور 
ضرورت است، بدون تصويب شورای ملی، 
صورت  به  آن  اجرای  و  كند  امضاء  خود 

فرمان تقنينی بالمانع است.
در  طبيعی  منابع  بر  نظارت  شبكۀ  مسووالن 
مدعی  خود  گذشتۀ  روز  خبری  كنفرانس 
شدند كه قرار است رييس جمهور اين قانون 

را امضاء كند.
آنه ها گفته اند كه اين قانون دارای خالءهای 
منافع  نمی تواند  تنها  نه  كه  است  زيادی 
ايجاد  باعث  بلكه  كند،  تامين   را  افغانستان 

يک بحران ملی در كشور خواهد شد.
كه خالهای  آمده  نيز  شبكه  اين  اعالميه  در 
موجود در اين قانون عبارتند از شفاف نبودن 
عدم  قراردادها،  انتشار  عدم  مناقصه،  روند 
اين  از  كه  افرادی  و  مالكان  شدن  مشخص 
با  مشوره  عدم  می برند،  نفع  قراردادها  نوع 
نماينده گان جامعه مدنی در تدوين آن و نبود 
مكانيسم حل و فصل دعوا در صورت بروز 

منازعه است.
اين شبكه افزوده، كه راه كاری برای مجازات 
خاص  شركت های  از  كه  دولتی  مقامات 
در  می كند،  حمايت  آنها  شدن  برنده  برای 
انجام  برای  نشده.  گرفته   نظر  در  قانون  اين 
حسابدهی خوب نياز است تا روند نظارتی 
كه شامل نماينده گان شورای ملی افغانستان 

نيز باشد، ايجاد شود.
شبكه  اين  اعضاء  از  يكی  جعفری  ابراهيم 
گفت:« اين قانون مدت زيادی در شورای ملی 
افغانستان باقی مانده و براساس دريافت های 
زمانی كه  در  رييس جمهور  كه  است  قرار  ما 
شورای ملی افغانستان در تعطيالت زمستانی 

به سر می برد، اين قانون را امضاء كند.«

و  ا
افزود كه اين قانون دارای نقص های زيادی 
مشكالت  می تواند  آن  تصويب  و  است 
زيادی را برای بخش معدن افغانستان به بار 
آورد و اگر توجه جدی در اين زمينه نشود، 
اين قانون می تواند بار ديگر زمينه جنگ های 
كشورهای  تجارب  و  كند  فراهم  را  داخلی 

آفريقايی در افغانستان تكرار خواهد شد.
آقای جعفری مدعی است كه اين قانون در 
حدی نيست كه منافع يک ملت را تامين  كند 
و  ساختاری  فنی،  نظر  از  قانون  كل،  در  و 

وحدت رويه دچار مشكل است.
زلگی سجاد عضو ديگر اين شبكه نيز گفت 
كه نگرانی اين شبكه ناشی از اين است كه 
قانون معدن افغانستان دارايی نواقص بوده و 

آماده تصويب نيست.
حقوقی  نظر  از  قانون  اين  كه  افزود  او 
آن  تصويب  كه  دارد  زيادی  مشكالت 
اقتصادی  ضررهای  كشور  برای  می تواند 

زيادی را وارد كند.
آقای سجاد افزود كه اين شبكه اكنون انتظار 
دارد كه اين قانون بعد از اينكه در يک گفتمان 
عمومی در مشوره با نهادهای جامعه مدنی، 
نماينده گان شورای ملی و متخصصان عرصه 
درآن  اصالحات الزم  و  بررسی شود  معدن 
ايجاد شود، بعد برای تصويب به شورای ملی 

افغانستان ارسال شود.
مقامات دولتی بارها اعالم كرده كه تصويب 
نشدن اين قانون باعث شده كه ميلياردها دالر 
كه قرار بود كه در عرصه معدن سرمايه گذاری 
شود، از اين كشور فرار كند و سرمايه گذاران 

بی صبرانه منتظر تصويب اين قانون هستند.
نهادهای شبكۀ مدنی افغانستان مدعی هستند 
كه در قراردادهای كه تاكنون در زمينه معدن 
شده، نيز چالش های زيادی موجود است و 
باعث سوء استفاده مقامات دولتی از اين قرار 

دادها شده است.
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نامۀ وارده

در پاسخ به »دادنامۀ مردم والیت کاپیسا 
به رییس جمهور کرزی«

شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی:

کرزی مسودۀ قانون معادن 

را امضا نکند

پس از نشست دوجانبه مقامات كابل- دوشنبه و تعيين 
افغانستان-  تركمنستان-  جانبه  سه  آهن  خط  مسير 
تصميم  اين  به  نسبت  عشق آباد  مقامات  تاجيكستان، 
واكنش نشان داده و از مفاد توافق به شدت انتقاد كردند.
بين  تازه ترين تصميمات دوجانبه  از  دولت تركمنستان 
كابل و دوشنبه در ارتباط با تعيين مسير طرح خط راه 
آهن تركمنستان- افغانستان- تاجيكستان به شدت انتقاد 

كرده و آنها را غيرقابل قبول خواندند.
صدور  با  گذشته  روز  تركمنستان  خارجه  وزارت 
كرد:  تصريح  فوق  مطلب  بيان  ضمن  مطبوعاتی  بيانيه 
جنوری   29 تاريخ  در  روسيه  »نووستی«  خبرگزاری 

نقل  به  ميالدی  جاری  سال 
اهلل  حكومت   امان اهلل  از 
مدير عامل سازمان راه آهن 
با  توافقات وی  تاجيكستان، 
خصوص  در  كابل  مقامات 
تعيين مسير خط آهن مذكور 

را منتشر كرده است.
در اين بيانيه مطبوعاتی وزارت خارجه تركمنستان آمده  
است كه وزارت خارجه تركمنستان مراتب نگرانی خود 
را پيرامون تصميمات اخذ شده اعالم و آن را غيرقابل 

قبول می داند.
كرده   خاطرنشان  تركمنستان  خارجی  سياست  دستگاه 
است كه بر طبق موازين بين  المللی، هماهنگی طرح  های 
با  برابر  و  متقابل  احترام  اصول  براساس  چندجانبه 
حضور كليه طرف های كه در آماده سازی و اجری آن 

مشاركت می  كنند، صورت می  گيرد.
دولت  مقام  بيانات  تركمنستان،  خارجه  وزارت 

تا  آهن  مسير خط  هماهنگی  با  ارتباط  در  تاجيكستان 
را  كشور  اين  مشاركت  بدون  را  افغانستان  مرزهای 

غيرقابل قبول و مغرضانه دانست.
عشق  آباد همچنين بيانات مقام مذكور دولت تاجيكستان 
و تصميم گيری بدون حضور تركمنستان كه در طرح 
ذينفع  تاجيكستان  افغانستان-  تركمنستان-  آهن  خط 

است، غير سازنده قلمداد كرده  است.
آن  از  حاكی  شده  منتشر  گزارش های  ديگر  سوی  از 
دوجانبه  جلسه  طی  افغانستان  و  تاجيكستان  كه  است 
از  كه  تركمنستان  و  تاجيكستان  راه آهن  مسير  درباره 

خاک افغانستان عبور می كند به توافق رسيدند.
افغانستان-  تركمنستان-  راه آهن  ساخت  تفاهمنامه 

تاجيكستان نوروز 1391در عشق آباد امضا شد.
سرمايه گذار اصلی ساخت اين خط آهن در تاجيكستان 

و افغانستان بانک توسعه آسياست.
اين بانک در سال 2014 در نظر دارد يک ميليون دالر به 
صورت كمک های فنی برای ساخت اين خط راه آهن 

در بخش تاجيكستان به اين كشور اختصاص دهد.
آهن  خط   كلنگ  زنی  مراسم  كه  است  ذكر  به  الزم 
سال  تابستان  افغانستان«  تاجيكستان-  »تركمنستان- 
با حضور سران  مراسمی  ميالدی )2013( طی  گذشته 
كشورهای تركمنستان، افغانستان و تاجيكستان در شهر 

آتامراد واقع در جنوب شرقی تركمنستان برگزار شد.

عشق آباد با انتقاد از توافق کابل- دوشنبه:

 تعیین مسیر جدید را نمی پذیریم
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عواید معادن تخار 3 میلیون افغاني 
کاهش یافته است

وزیر دفاع امریکا:
 کابل نمی تواند در امضای معاهده امنیتی 

تاخیر  بیندازد!
دانشجو-تخار

كه  مي گويند  تخار  واليت  معادن  رياست  مسووالن 
به دليل كسر بودجه و عدم همكاري برخي از اداره های 
سال  تناسب  به  آنان  عوايد  واليت،  اين  در  دولتي 

گذشته سه ميليون افغاني كاهش يافته است.
تخار  واليت  معادن  رييس  تاشي  محمد  فدا  انجنير 
طي  تخار  معادن  عوايد  كه  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به 
12 ماه سال مالي 1391 به بيش از 13 ميليون افغاني 
مي رسيد؛ اما امسال عوايد آن 10 ميليون افغاني كاهش 

يافته است.
نمک  گچ،  معادن  از  عوايد  اين  گفت،  تاشي  آقاي 
سنگ هاي  جمله  از  ساختماني  مواد  و  خانه  طاقچه 

تعميراتي به دست آمده است.
آنها ابراز اميدواری می كنند كه ميزان عوايد را در سال 

آيندۀ خورشيدي 30 درصد افزايش ببخشند.
او عالوه كرد كه 46 معدن در واليت تخار از سوي 
 11 تاكنون  كه  است  شده  كشف  مربوط  متخصصين 
قرارداد  خصوصي  شركت هاي  با  آن  متوسط  معدن 
گرديده و درصورت استخراج آن به شكل فني، عوايد 
افزوده خواهند  به حساب دولت  آن  از  آمده  به دست 

شد.
در اين حال، عبدالرشاد اصفياء ولسوال نمک آب تخار 
مي گويد كه معدن نمک آب يكي از چشمه هاي مهم 
عايداتي دولت محسوب مي شود كه ضمن اشتغال زايي 
براي 300 تن از باشنده گان اين ولسوالي، در افزايش 

عوايد دولت نيز كمک مي كند.
او گفت: » معدن نمک طاقچه خانه در سطح آسيا يک 
انترنشنل  ويسكو  كمپني  به  آن  قرارداد  است.  بي نظير 
مكلفيت  كمپنی  اين  است.  شده  سپرده  قراردادكنندۀ 

از اين معدن  دارد كه ساالنه يک صد هزار تن نمک 
استخراج كند. اين كمپني تعهد كرده كه همه ساله 50 
نمک آب  ولسوالي  انكشافي  در بخش هاي  دالر  هزار 

كمک مي كند«
تخار  والي  تيمور سخنگوي  اهلل  سنت  حال،  درهمين 
و  فني  به صورت  معادن  اين  درصورتي  كه  می گويد 
تخنيكي استخراج شود، ساالنه ميليون ها افغاني از اين 

بابت به خزانه دولت افزوده خواهند شد.
به  موقت  دورۀ  از  معادن  استخراج  »دربارۀ  گفت:  او 
اما  بود،  نگرفته  كار صورت  اساسي  به گونه  اين طرف 
دولت  سوي  از  معادن  برخي  بدين طرف  سال  سه  از 
به شركت هاي خصوصي به قرارداد سپرده شده و اگر 
به صورت فني آن استخراج شود، به يقين كه مردم هم 

از اقصاد خوبي بهره مند مي شوند.«
بوده  معدن   46 دارای  تخار  واليت  كه  است  گفتنی 
ولسوالي  در  خانه  طاقچه  نمک  آن،  مشهورترين  كه 
معدن  چال،  ولسوالي  بزغردر  ذغال سنگ  آب،  نمک 
طال در ولسوالي چاه آب، معدن ذغال سنگ گزستان 
ورسج،  ولسوالي  در  گچ  معدن  كلفگان،  ولسوالي  در 

سنگ هاي تعميرات در ولسوالي بنگي می باشد.

افغانستان  گفت،  امريكا  دفاع  وزير 
امضای  تصميم  درباره  نمی تواند 
معاهده امنيتی با امريكا و باقی ماندن 
در  كشور  اين  نيروهای  از  تعدادی 
ايجاد  تأخير   2014 از  پس  افغانستان 

كند.
اين  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از سوی چاک هاگل، وزير  اظهارنظر 
كه  آن مطرح شد  پی  در  امريكا  دفاع 
يكی از روزنامه های امريكايی گزارش 
داد، كمک های امريكا به افغانستان در 
راهی  در  شدن  صرف  و  هزينه  حال 

نادرست است.
لهستان  به  سفر  جريان  در  هاگل 

درباره  تصميم  نمی توانيد  شما  گفت: 
به  را  امريكا  با  امنيتی  معاهده  امضای 
برنامه ريزی،  كه  چرا  بيندازيد  تاخير 
موارد  اين  تمام  و  بودجه  اختصاص 
ارتباط  يكديگر  با  معاهده  اين  درباره 
باعث  نمی تواند  افغانستان  و  دارد 

تاخير امضای اين معاهده شود.
رييس جمهوری  اوباما،  باراک  دولت 
امريكا اين معاهده را به حامد كرزی، 
ارايه كرده  افغانستان  رييس جمهوری 
كه  داده  هشدار  و  كند  امضا  را  آن  تا 
در  ناتو  عضو  كشورهای  و  واشنگتن 
صورت عدم امضای اين معاهده تمام 
پايان سال 2014  سربازان خود را در 

از افغانستان خارج می كنند.
ارتش  عمليات  پايان  خواستار  كرزی 
امريكا در مناطق مسكونی و برداشتن 
رسيدن  ثمر  به  و  انجام  در  گامی 
از  پيش  طالبان  با  صلح  مذاكرات 

امضای اين معاهده شده است.
افزود  همچنين  امريكا  دفاع  وزير 
تصميمش  درباره  كرزی  حق  به  كه 
درباره اين معاهده احترام می گذارد و 
گفت: واشنگتن يک قابليت و ظرفيت 
محدود در تاثير گذاشتن بر تصميمات 

مقام های افغان دارد.
آماده  امريكا  اعالم كرده كه  نيز  اوباما 
باقی گذاشتن تعدادی از نيروهای اين 
و  آموزش  برای  افغانستان  در  كشور 
حامد  است.  افغان  سربازان  به  كمک 
كرزی در بيانيه يی گفت، اميدوار است 
باشد. عالوه بر  اوباما مثبت  سخنرانی 
امضای  برای  االجلی  هيچ ضرب  اين 
وجود  جانبه  دو  امنيتی  معاهده  اين 
با سخت كوشی و صبر  تنها  ندارد و 
درباره  می توانند  واشنگتن  و  كابل 
اقدامات در آغاز روند صلح همكاری 

داشته باشند.


